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 توصیف مقرر دراسي 

 
 بیانات المقرر  -1

 دبلوم /الثانیة:   الفرقة / المستوى اختیار وسائل تعلیمیة : اسم المقرر الرمز الكودي :   
 ) 2( :تطبیقي)                2(: ينظر      ) 5( :الدراسیة عدد الوحدات  عام التخصص :

 لم تكنولوجیة ٕوالكترونیة لجودة العملیة التعلیمیة.تصمیم بیئات تع 2/1 ھدف المقرر  –2
 أسس تصمیم الوسائل التعلیمیة التعلیمیة یوضح 2/2
المعرفة بتطبیقات عملیة الســتخدامات أســس التصــمیم المختلفــة إلیضــاح اتجاھــات   2/3 

 الوسائل التعلیمیة. 
 .شرح مفردات التصمیم التعلیمي وإعداد النماذج التعلیمیة الفاعلة 2/4
تطبیق نظریات ونمــاذج التصــمیم التعلیمــي، إلدارة التواصــل الفعــال داخــل العملیــة   2/5

 التعلیمیة . 
 تصمیم بیئات تعلم تكنولوجیة ٕوإلكترونیة لجودة العملیة التعلیمیة. 2/6
تطبـیـق طرائـــق التـــدریس، موظفـــا تكنولوجیـــا التعلـــــیم ، مراعیـــــا خصـــــائص   2/7

 ـین وأنمـــاط تعلیمھم وتعلمھم .المتعلمــ
 ستخدام أسالیب وأدوات مناسبة لتقویم الجوانب المختلفة لعملیتي التعلیم والتعلما 2/8
المشاركة في األنشطة المجتمعیة مطبقاً نظریــات الــتعلم المختلفــة ، بمــا یحقــق الجــودة   2/9

 .والتمیز
 .ادر التعلیمیةضبط األسس التربویة لتصمیم واختیار واستخدام المص 2/10

   المستھدف من تدریس المقرر: -3
 في نھایة المقرر یصبح الطالب قادًرا على أن: المعلومات والمفاھیم:  –أ

یشرح النظریات واألساسیات والمعارف المتخصصة مجال التعلم وكذا العلــوم   1-أ  -3
 ذات العالقة بممارستھ المھنیة

 التعلم وخصائص مراحل نمو المتعلمین .یشرح استراتیجیات وطرائق التعلیم و 2-أ-3
 یعدد تصمیمات النظم التعلیمیة  ، الموائمة للمحتوي التعلیمي 3-أ-3
 یناقش دور الوسائل في عملیة التعلیم والتعلم. 4-أ-3
 . یشرح أسس اختیار واستخدام الوسائل التعلیمیة.5-أ-3
میم التعلیمــي وتقنیــات . یشرح مفھوم أسلوب النظم موضحاً عالقتھ بمفھوم التصــ 6-أ-3

 التعلیم.
 یقارن بین ممیزات ونواحي قصور الوسائل التعلیمیة المختلفة. 7-أ-3

 یعید صیاغة الطرق الفاعلة لتصمیم المواقف التعلیمیة الجیدة  1-ب-3 المھارات الذھنیة: –ب
یصف الطــرق الفاعلــة الختیارالوســائل التعلیمیــة المناســبة لعــرض المحتــوي   2-ب-3

 ي  التعلیم
  عملیة التعلیمیة  في تطبیق التكنولوجیا في نواحي ال ساھمی  3-ب-3
 یشرح الفرق بین مفھوم التعلیم والتعلم  4-ب-3
یشرح النظریات واألساسیات والمعارف المتخصصة مجال التعلم وكذا    5-ب-3

 العلوم ذات العالقة بممارستھ المھنیة  .
 المعلومات المتاحة  یخطط اتخاذ القرارات المھنیة في ضوء 6-ب-3
 یستنتج أفكارا جدیدة للقضایا المتضمنة بالمحتوى الدراسي. 7-ب-3
 یحلل نتائج تقویم المتعلمین،  من أجل التحسین والتطویر.  8-ب-3
 یخطط اتخاذ القرارات المھنیة في ضوء المعلومات المتاحة  9-ب-3
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 لتعلمیة  والعمل علي الحفاظ علیھا  وصیانتھاتصمیم البیئات التعلیمیة / ا  1-ج-3 المھارات المھنیة: –ج
یمارس تخطیط الدرس فــي ضــوء نــواتج الــتعلم المســتھدفة ، مــن خــالل إدارة   2-ج-3

بیئات تربویة مناسبة للتعلیم والتعلم ، مراعیا الفــروق الفردیــة بــین المتعلمــین، ومحققــا 
 نواتج التعلم المستھدفة.

م والفنون والوسائط مجال تخصصھ في  یضبط طرق توظیف تكنولوجیا التعلی 3-ج-3
 عملیتي التعلیم والتعلم. 

یضبط طرق توظیف تكنولوجیا التعلیم والفنون والوسائط مجال تخصصھ في   4-ج-3
 عملیتي التعلیم والتعلم. 

یستخدم استراتیجیات متنوعة للتعلیم والتعلم ، من خالل توظیف تكنولوجیا    5-ج-3
 لتعلمواألنشطة الصفیة .التعلیم في عملیتي التعلیم وا

یستخدم أسالیب التقویم التربوي وأدواتھ ، من خالل  استراتیجیات وأنشطة   6-ج-3
 مناسبة  

  یستخدم مھارات التعلم الذاتي في نموه المھني طوال الحیاة. 7-ج-3
 المھارات العامة: –د
 

 یعمل ضمن فریق ویفھم سلوك الجماعة .1-د -3
واإلدارة فـــي التوظیــف األمثـــل لتعامـــل الطالـــب مـــع  یظھــر مھـــارات القیـــادة 2-د-3

 الستراتیجیات الحدیثة في التدریس . 
یستخدم شبكة المعلومات لمعرفة االستراتیجیات والطرق والمھارات المختلفة فــي   3-د-3

 العملیة التعلیمیة  
 أھمیة مھارات االتصال الفعال مع الطالب  ظھری4-د-3
 عداد ملف االنجاز " البورتفلیو" یستخدم شبكة المعلومات ال 5-د-3
 یساعد زمالئھ عند االعداد لتنفیذ وسیلة تعلیمیة .  6-د-3
 یعرض المعلومات ویفسر الحقائق شفاھة وكتابة  7-د-3
 یستخدم تكنولوجیا المعلومات للحصول على المعلومات والبیانات والتواصل 8-د-3
 لوجیا التعلیم ضمن المواقف التعلیمیةتكوین إتجاھات إیجابیة حول استخدامات تكنو 9-د -3
 فرق العمل في سیاقات مھنیة مألوفة یظھر مھارات القیادة في توجیة 10-د-3
 یظھر قدرات التعلم الذاتي و المستمر في جودة العملیة التعلیمیة  11-د-3
یعمل بكفاءة ضمن فریق، مستخدماً قدراتھ الشخصیة والوسائط التكنولوجیة،  12-د-3

 والبحث عن المعلومات.  للتواصل
 محتوى المقرر -4
 
 
 
 
 
 
 

 

عدد   محتوى المقـرر 
 األسبوع الساعات 

 1 4 ومكوناتھا  مفھوم الوسائل التعلیمیة وخصائصھا وممیزاتھا  .1

التطبیقات العملیة الستخدامات أسس التصمیم المختلفة  .2
 إلیضاح اتجاھات الوسائل التعلیمیة. 

4 2 

إعداد النماذج التعلیمیة  مفردات التصمیم التعلیمي و .3
 الفاعلة. 

4 3 

نظریات ونماذج التصمیم التعلیمي، إلدارة التواصل الفعال   .4
 داخل العملیة التعلیمیة .  

4 4 

كوسیلة تعلیمیة ودوره فى إثراء البودكاست التعلیمى   .5
 عملیتى التعلیم والتعلم 

4 5 

 6 4 التعلم النقال كمستحدث جدید فى تكنولوجیا التعلیم  .6

لخرائط الذھنیة وكیفیة توظیفھا فى تصمیم وانتاج الوسائل ا .7
 التعلیمیة  

4 7 

تكنولوجیة ودورھا فى النھو بالعملیة الھولجرام كتقنیة  .8
 التعلیمیة  

4 8 

 9 4 تصنیف مصادر التعلم حسب الحواس، المستفید  .9
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 10 4 تصنیف مصادر التعلم حسب الدور، الھدف  .10
الخبرة، الغرض   تصنیف مصادر التعلم طرق اإلنتاج، .11

 وطرق العرض.
4 11 

 12 4 عناصر ومبادئ التصمیم التعلیمي .12
 13 4 الفیدیو التفاعلى ودوره فى العملیة التعلیمیة  .13

 14 4 األنفوجرافك كتقنیھ جدیدة فى تقدیم المعلومات البصریة  .14

وتقنیاتھ المتعددة واستخدامھ فى العملیة  2.0الویب  .15
 التعلیمیة  

4 15 

 16 4 التفاعلیة  2.0ب تقنیات الوی .16

التعلم التكیفي  ماھى وما خصائصھ وفوائده فى بیئات   .17
 التعلم اإللكترونیة. 

4 17 

مستویات وأشكال التعلم التكیفي المقدم داخل بیئات التعلم  .18
 اإللكترونیة 

4 18 

 9  4 الوسائل التعلیمیة وطرق استخدامھا مع الفئات الخاصة  .19

 20 4   میة للفئات الخاصةمعاییر تصمیم الوسائل التعلی  .20

 21 4 اسس استخدام الوسائل التعلیمیة للفئات الخاصة  .21

  2 4 اسس ومعاییر تقویم الوسائل التعلیمیة للفئات الخاصة  .22

 23 4 أسس تصمیم وإنتاج  الوسائل التعلیمیة الكمبیوتریة   .23

 24 4 أنواع الوسائل التعلیمیة الكمبیوتریة  .24

 25 4 یمیة الكمبیوتریة  معاییر إنتاج الوسائل التعل .25

 26 4 أسس ومعاییر تقویم الوسائل التعلیمیة الكمبیوتریة  .26

 27 4 المشروع العملى  .27

 23 4 االمتحان الشفوي .28

 112 اعات سال إجمالي عدد
 

 –ذاتيالتعلم ال - التعلم التعاوني - العصف الذھني - المناقشة والحوار  -المحاضرة المطورة   أسالیب التعلیم والتعلم –5
 التعلم بالمالحظة.  –التعلم بالمحاولة والخطأ 

 whatsappمجموعات و google classroomتعلیم الكترونى من خالل استخدام منصة 
,Facebook 

 أسالیب التعلیم والتعلم  –6
ــدرات  ــالب ذوي القــ للطــ

 المحدودة
 ال یوجد طلبة ذوي قدرات محدودة

 :  تقویم الطالب –7
  األسالیب المستخدمة  –أ

 
 
 

 األسلوب " الطریقة"  ستھدف تقیمھا ات المالمھار
 ممعرفة وفھ –ذھنیة  –مھارات عامة 

 المعرفة والفھم –مھارات ذھنیة 
 ذھنیة    –مھارات عامة 
 عملیة  –مھارات مھنیة 

 الحضور والمشاركة  
 االختبارات الدوریة

 امتحان منتصف الفصل الدراسى  
 االمتحان النظرى
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  التوقیت  –ب
 ت یالتوق ناألمتحا  

 الخامس والعاشراألسبوعین   أعمال السنة
 الثامن والعشرین األسبوع   الشفھوي
  الثامن والعشرین األسبوع    التطبیقي  

  توزیع الدرجات  –ج
 
 
 

 

 النسبة  الدرجة   التقویم  
 %60 60 التحریري
 %20 20 الشفوى 
 %20 20 تطبیقي 

  قائمة الكتب الدراسیة والمرجع : –8
 ال یوجد  مذكرات  –أ

 ال یوجد  كتب ملزمة –ب
). أساسیات إنتاج واستخدام وسائل وتكنولوجیا التعلیم. دار 2006سالم, مندور (عبد ال -1 كتب مقترحة –ج

 الصمیعي للنشر والتوزیع. الریاض
 
). تكنولوجیا التعلیم ومصادر التعلم مفاھیم نظریة وتطبیقات  2008سرایا، عادل ( -2

 لجزء األول.  مكتبة الرشد. الریاض. عملیة، ا
 
یا التعلیم بین النظریة والتطبیق. دار المسیرة للنشر ). تكنولوج2007الحیلة، محمد ( -3

 والتوزیع والطباعة. عمان ـ األردن.
 
م ، دار 2002نایف سلیمان : تصمیم وانتاج الوسائل التعلیمیة ، الطبعــة األولــى   -4

 عمان . –صفاء للنشر والتوزیع 
Willingham, Daniel T. (2009). Why Don't Students Like School? San 

Francisco: Jossey-Bass.  
Champoux, Joseph E. (2001) Animated Films as a Teaching 

Resource. Journal of Management Education, 25(1): 78–99.  
Lage, M. J.,Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the 

classroom: A gateway to creating an inclusive learning 
environment. Journal of Economic Education 31 (1): 30-43.  

Masters, Joan C. (2005) Hollywood in the Classroom: Using Feature 
Films to Teach. Nurse Educator, 30(3): 113-116.  

Goldenberg, Marni, & O'Bannon, Teresa. (2008) Teaching with 
Movies: recreation, sports, tourism, and physical 
education. Human Kinetics.  

Kim, Joshua. (2010) Video Projects, not Video Viewing Inside 
Higher Ed, February 4, 2010. 

ــة أو  –د دوریـــــات علمیـــ
 نشرات ..... الخ

 دوریات علمیة
 مجلة الجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم •
 دوریات (مجالت) كلیات التربیة الجامعة العربیة. •
 رسالة الخلیج العربي. •
 مطبوعات الیونسكو. •
 .توصیات المؤتمرات •
 مجلة اتحاد جامعات دول الخلیج. •
تصــدر مــن المركــز العربــي للتقنیــات التربویــة مجلــة تكنولوجیــا التعلــیم، نصــف ســنویة  •

 بالكویت سابقا.

http://www.insidehighered.com/blogs/technology_and_learning/video_projects_not_video_viewing
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 المجلة السعودیة للتعلیم العالي. •
 مجلة التقنیات التربویة. •
 مجلة العلوم والتقنیة. •
 مجلة التدریب والتقنیة. •

            
 

        مینا ودیع جرجسد/ أستاذ المادة:  
 أحمد مصطفى كامل عصر  /دأ.رئیس مجلس القسم العلمي :  
 أ.م.د/ یسریة عبدالحمید فرج  دیر البرنامج :م
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 مصفوفة المعارف والمھارات لمقرر اختیار الوسائل التعلیمیة

 المحتویات الرئیسیة 
 للمقرر 

أسبوع 
ات مھار المعــارف الدراسة

مھارات  مھارات مھنیة  ذھنیة
 عامة

ا مفھوم الوسائل التعلیمیة وخصائصھ .1
 1-د-3 1-ج-3 1-ب-3  1-أ-3 1 وممیزاتھا ومكوناتھا  

التطبیقات العملیة الستخدامات أسس  .2
التصمیم المختلفة إلیضاح اتجاھات الوسائل 

 التعلیمیة.  
 2-د-3 2-ج-3 2-ب-3 2-أ-3 2

داد النماذج مفردات التصمیم التعلیمي وإع .3
 2-د-3 2-ج-3 2-ب-3 2-أ-3 3 التعلیمیة الفاعلة. 

نماذج التصمیم التعلیمي، إلدارة نظریات و  .4
 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 3-أ-3 4 التواصل الفعال داخل العملیة التعلیمیة . 

البودكاست التعلیمى كوسیلة تعلیمیة ودوره  .5
 4-د-3 4-ج-3 4-ب-3 4-أ-3 5 فى إثراء عملیتى التعلیم والتعلم 

التعلم النقال كمستحدث جدید فى تكنولوجیا   .6
 3-د-3 3-ج-3 6-ب-3 7-أ-3 6 التعلیم 

الخرائط الذھنیة وكیفیة توظیفھا فى تصمیم   .7
 4-د-3 4-ج-3 5-ب-3 11-أ-3 7 وانتاج الوسائل التعلیمیة 

الھولجرام كتقنیة تكنولوجیة ودورھا فى   .8
 3-د-3 5-ج-3 7-ب-3 7-أ-3 8 النھو بالعملیة التعلیمیة  

تصنیف مصادر التعلم حسب الحواس،  .9
 4-د-3 6-ج-3 8-ب-3 9-أ-3 9 المستفید 

 4-د-3 7-ج-3 9-ب-3 12-أ-3 10 تصنیف مصادر التعلم حسب الدور، الھدف  .10

تصنیف مصادر التعلم طرق اإلنتاج،  .11
 5-د-3 8-ج-3 9-ب-3 12-أ-3 11 الخبرة، الغرض وطرق العرض. 

  5-د-3 9-ج-3 9-ب-3 13-أ-3 12 علیميعناصر ومبادئ التصمیم الت .12
 5-د-3 9-ج-3 9-ب-3 12-أ-3 13 لیة التعلیمیة الفیدیو التفاعلى ودوره فى العم .13
األنفوجرافك كتقنیھ جدیدة فى تقدیم  .14

 2-د-3 2-ج-3 2-ب-3 2-أ-3 14 المعلومات البصریة 

وتقنیاتھ المتعددة واستخدامھ فى   2.0الویب  .15
 2-د-3 2-ج-3 2-ب-3 2-أ-3 15 العملیة التعلیمیة  

 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 3-أ-3 16 التفاعلیة  2.0تقنیات الویب  .16
التعلم التكیفي  ماھى وما خصائصھ وفوائده   .17

 2-د-3 2-ج-3 2-ب-3 2-أ-3 17 فى بیئات التعلم اإللكترونیة. 

مستویات وأشكال التعلم التكیفي المقدم  .18
 2-د-3 2-ج-3 2-ب-3 2-أ-3 18 داخل بیئات التعلم اإللكترونیة 

الوسائل التعلیمیة وطرق استخدامھا مع   .19
 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 3-أ-3 19 الفئات الخاصة  
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        مینا ودیع جرجسد/ أستاذ المادة:  
 أحمد مصطفى كامل عصر  /أ.درئیس مجلس القسم العلمي :  

 أ.م.د/ یسریة عبدالحمید فرج  مدیر البرنامج :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتویات الرئیسیة 
 للمقرر 

أسبوع 
مھارات  المعــارف الدراسة

مھارات  مھارات مھنیة  ذھنیة
 عامة

معاییر تصمیم الوسائل التعلیمیة للفئات   .20
 4-د-3 4-ج-3 4-ب-3 4-أ-3 20   الخاصة

اسس استخدام الوسائل التعلیمیة للفئات   .21
 3-د-3 3-ج-3 6-ب-3 7-أ-3 21 الخاصة 

اسس ومعاییر تقویم الوسائل التعلیمیة   .22
 4-د-3 4-ج-3 5-ب-3 11-أ-3 22 للفئات الخاصة  

أسس تصمیم وإنتاج  الوسائل التعلیمیة  .23
 3-د-3 5-ج-3 5-ب-3 7-أ-3 23 الكمبیوتریة 

 5-د-3 9-ج-3 9-ب-3 13-أ-3 24 لكمبیوتریة أنواع الوسائل التعلیمیة ا .24
 

 2-د-3 8-ج-3 7-ب-3 12-أ-3 25 علیمیة الكمبیوتریة  معاییر إنتاج الوسائل الت .25
أسس ومعاییر تقویم الوسائل التعلیمیة   .26

 4-د-3 2-ج-3 2-ب-3 1-أ-3 26 الكمبیوتریة 

 1-د-3 1-ج-3 6-ب-3 2-أ-3 27 المشروع العملى  .27
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 مصفوفة أسالیب التعلیم والتعلم مع نواتج التعلم

 
 

        مینا ودیع جرجسد/ أستاذ المادة:  
 أحمد مصطفى كامل عصر  /أ.درئیس مجلس القسم العلمي :  

 أ.م.د/ یسریة عبدالحمید فرج  مدیر البرنامج :
 

 مصفوفة أسالیب التقییم  للمقرر الدراسي                      
 

 التقییم  أسالیب
 

 المھارات العامة المھارات المھنیة المھارات الذھنیة المعرفة والفھم 

(5-ج-3( 1-ب-3 1-أ-3 الحضور والمشاركة  -1 -ج-3) 
6( 

 1-د-3

(3-ب-3( 1-أ-3 اإلختبارات الدوریة -2 (4-ب-3)   (3-
 ) 6-ب

(2-ج-3( -ج-3) 
7( 

 2-د-3

الفصل    -3 منتصف  إمتحان 
 الدراسى 

 2-د-3 2-ج-3 )  3-ب-3) (2-ب-3( 

 )  3-أ-3( إمتحان العملى -1
 ) 5-أ-3(

(1-ب-3( (2-ب-3)   (3-
 ) 6-ب-3)  (4-ب

(1-ج-3( -ج-3) 
 ) 6-ج -3) (2

-3)     (2-د-3(
 )4-د

 )  1-أ-3( إمتحان الشفوى -2
 ) 2-أ-3(
 ) 3-أ-3(

(1-ب-3( (2-ب-3)   (3-
 ) 4-ب-3)  (3-ب

(2-ج-3( -ج-3) 
 ) 6-ج -3) (3

-3)     (3-د-3(
 )5-د

 )  1-أ-3( إمتحان النظرى -3
 ) 2-أ-3(
 ) 5-أ-3(
 ) 8-أ-3(
 ) 11-أ-3(

(1-ب-3 (7-ب-3)   (3-
 ) 5-ب-3)  (3-ب
 ) 9-ب-3(

(2-ج-3( -ج-3) 
 ) 9-ج -3) (6

 1-د-3

 
 

        مینا ودیع جرجسد/ أستاذ المادة:  
 أحمد مصطفى كامل عصر  /أ.درئیس مجلس القسم العلمي :  

 أ.م.د/ یسریة عبدالحمید فرج  مدیر البرنامج :
 

 

المھارات    المھارات الذھنیة   المعرفة والفھم  والتعلم  أسالیب التعلیم
 ةالمھنی

المھارات 
 العامة

-ج -3) (5-ج-3( 1-ب-3  1-أ-3 محاضرات   -1 )1
6( 

 1-د-3

-ج -3) (2-ج-3( ) 5-ب-3) (7-ب-3(  3-أ-3 جلسات مناقشة )2
7( 

 2-د-3

الفصل   )3 فى  أنشطة 
 (السكشن)      

)     4-ب-3) (2-ب-3( 
 ) 5-ب-3(

 4-د-3 2-ج-3

  7-ج-3 8-ب-3  واجبات منزلیة  )4
-3) (7-د-3( ) 4-ج-3( ) 4-ب-3( ) 6-أ-3) (4-أ-3( تعلیم الكترونى  )5

 )8-د
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   اختيار الوسائل التعليميةالمقرر : 

 دراسات عليا الفرقة الثانية دبلوم الفرقة : 

  _________________ 

 

 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
 أدوات التقييم 

مصادر 

 التعلم 
 المراجع  

الكمبيوتر التعليميى  

لية واستخدامته فى العم

 التعليمية . 

 مهارات المعرفة والفهم :  -أ 2
البرامج   تعرف على ي 1-أ-3

 . وسائل التعليمية التكنولوجية لتصميم ال

يشرح استخدامات الحاسب   2-أ-3

 اآللى فى التخصصات المختلفة . 

اآللى   3-أ-3 الحاسب  على  يتعرف 

فى تصميم وانتاج البرامج  إلستخدامه  

التعل  والوسائل يمية  والتطبيقات 

 المختلف

وجية يستخدم الوسائط التكنول 4-أ-3

المناسبة لتصميم وإنتاج وإخراج 

 يمية البرمجيات التعل

الحديثة يصف    5-أ-3 التكنولوجيا  دور 

 في انتاج الوسائط التعليمية

يتعرف على الحاسب اآللى  6-أ-3

إلستخدامه فى تصميم وانتاج البرامج 

لفة والوسائل والتطبيقات التعليمية المخت

 محاضرات-

 جلسات -

 مناقشة

عصف  -

   .ذهنى

واجبات  -

 منزلية

االوراق 

 البحثية

تعليم  -

الكترونى من  

خالل استخدام  

منصة 

google 

classroom  

ومجموعات  

whatsapp 

 1-أ-7

الحضووووووو   

  كة والمشا

 2-أ-7

االختبووووا ا  

 الدو ية

 3-أ-7

امتحووووووووووا  

ف منتصوووووووو 

ل الفصووووووووووو 

 اسىالد 

 4-أ-7

االمتحوووووووا  

 الشف ي  

 5-أ-7

االمتحوووووووا  

 العملي

 6-أ-7

العررررررر    -
 التوضيحية. 

 
الم اجررررررررررررر  -

العلميرررررررررررررررررررررررة 
 المقت حة.

  
الكترررررررررررر    -

 الج معى .
 
بنررررررررررررررررررررررررر   -

 المع فة 

(. أساسيات إنتاج واستخدام  2006سالم, مندور ) عبد ال -1

يعي للنشر والتوزيع.  وسائل وتكنولوجيا التعليم. دار الصم

 الرياض

 
تعلم  (. تكنولوجيا التعليم ومصادر ال2008سرايا، عادل )  -2

لجزء األول.  مكتبة الرشد.  مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية، ا

 الرياض. 

 

يا التعليم بين النظرية  (. تكنولوج 2007الحيلة، محمد ) -3

والتطبيق. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. عمان ـ  

 األردن. 

 

ناااايف ساااليمام : تصاااميم وانتااااج الوساااائل  -4

أسس إستخدام  

الكمبيوتر التعليمى في  

 العملية التعليمية  

2 

نتاج الحاسب االلى فى ا

برامج الوسائط المتعددة  

. 

2 

أسس ومعايير تصميم  

وإنتاج برمجيات الوسائط  

 المتعددة 

2 

 2الفيديو التفاعلى 
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الخصائص  –)المفهوم 

 العيوب(.  –والمميزات 
. 

األلى   7-أ-3 الحاسب  استخدام  يلخص 

فيديو  فى   الى  الفيديو  برامج  تحويل 

 تفاعلى وفيديو رقمى

خصائص وإمكانيات   يعدد 8-أ-3

الحاسوب في النمو المهني والتعلم 

 المستمر 

يلخص استخدام شبكة  10-أ-3

المعلومات للتعامل مع مفردات  

 تكنولوجيا التعليم.  

باستخدام يعرف برامج تعليمية  11-أ-3

ميه  لى لحل المشكالت التعليالحاسب اال

 في المقررات المختلفه. 

 
 المهارات الذهنية :  -ب
يوظف الحاسب اآللى  1-ب-3

إلستخدامه فى تصميم وانتاج البرامج 

التطبيقات  يربط بين  2-ب-3والوسائل 

 التعليمية المختلفة .

الطرق المناسبة  يميز بين  3-ب-3

 . في التخصص الستخدام الحاسب االلى

ن أنواع البرمجيات يميز بي 4-ب-3

 المختلفة واالستفادة منها في مجال

 التخصص  

قيم دور الوسائل التعليمية في  ي  5-ب-3

 معالجة المشكالت التعليمية 

يبتكر وسائل تعليمية جديدة  6-ب-3

 تناسب المواقف التعليمية المختلفة

االمتحوووووووا  

 النظرى  

  

ا دار صاافا   م2002التعليميااة ا الطبعااة األولااى      

 عمام . –للنشر والتوزيع 

Willingham, Daniel T. (2009). Why Don't 

Students Like School? San 

Francisco: Jossey-Bass.  

Champoux, Joseph E. (2001) Animated 

Films as a Teaching 

Resource. Journal of Management 

Education, 25(1): 78–99.  

Lage, M. J.,Platt, G. J., & Treglia, M. 

(2000). Inverting the classroom: A 

gateway to creating an inclusive 

learning environment. Journal of 

Economic Education 31 (1): 30-43.  

Masters, Joan C. (2005) Hollywood in the 

Classroom: Using Feature Films to 

Teach. Nurse Educator, 30(3): 113-

116.  

Goldenberg, Marni, & O'Bannon, Teresa. 

(2008) Teaching with Movies: 

recreation, sports, tourism, and 

physical education. Human 

Kinetics.  

Kim, Joshua. (2010) Video Projects, not 
Video Viewing Inside Higher Ed, 

February 4, 2010. 

 
 مجلة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم •

الفيديو التفاعلى )طرق 

أسس   –االنتاج 

 االستخدام (.

2 

 

استخدام الحاسب اآللى  

وتوظيفه فى تصميم 

البرامج وانتاج 

والوسائل والتطبيقات  

 التعليمية المختلفة .

2  

اسس استخدام الحاسب  

اآللى وتوظيفه فى 

تصميم وانتاج البرامج 

التطبيقات  والوسائل و

 تلفة .تعليمية المخال

2 

معايير استخدام 

الحاسب اآللى وتوظيفه  

فى تصميم وانتاج  

  البرامج والوسائل

والتطبيقات التعليمية 

 ة المختلف

2 

 2استخدام الحاسب اآللى  

http://www.insidehighered.com/blogs/technology_and_learning/video_projects_not_video_viewing
http://www.insidehighered.com/blogs/technology_and_learning/video_projects_not_video_viewing
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لحل المشكالت 

التعليمية فى 

 التخصصات المختلفة. 

  

  

 المهنية والعملية : هارات  الم -ج
تعليمية  الوسائط ال عددا من ينتج1-ج-3

تتناسب مع مختلف المواقف مختلفة 

 التعليمية  

لى فى يستخدم الحاسب اآل2-ج-3

تصميم وانتاج البرامج والوسائل 

 والتطبيقات التعليمية المختلفة .

البرمجيات الحديثة يعد مجموعة 3-ج-3

لخدمة المجتمع المحيط بالمؤسسة 

 التعليمية  

رامج  بال يطبق عددا من 4-ج-3

  تعليمية لخدمة المجتمع التعليمي ال

يستخدم الحاسب األلى فى 5-ج-3

فيديو  تحويل برامج الفيديو الى 

 تفاعلى وفيديو رقمى .

عدد من الوسائل التعليمية يعد 6-ج-3

 التى تساهم في تحقيق االهداف المنشودة 

 

 المهارات العامة ومهارات االتصال   -د
دم الوسائل السمعية  يستخ1-د-3

 اتلبصرية في عرض المعلوموا

اجل  من   يتواصل مع االخرين 2-د-3

ايجاد بيئات تربوية مناسبة للتعليم 

 لتعلم.وا

يظهر قدرات التعلم الذاتى في 3-د-3

عمليات استخدام الحاسب االلى في 

 التخصص. 

 العربية. دوريات )مجالت( كليات التربية الجامعة •

 رسالة الخليج العربي. •

 مطبوعات اليونسكو. •

 .توصيات المؤتمرات •

 مجلة اتحاد جامعات دول الخليج. •

تصاادر ماان مجلااة تكنولوجيااا التعلاايما نصااف ساانوية  •

 المركز العربي للتقنيات التربوية بالكويت سابقا.

 المجلة السعودية للتعليم العالي. •

 مجلة التقنيات التربوية. •

 لتقنية.مجلة العلوم وا •

 مجلة التدريب والتقنية. •

 

مستحدثات تكنولوجيا  

التعليم واهمية 

العملية  استخدامها فى

 عليمية الت

2 

 

أسس ومعايير تصميم  

مستحدثات  وانتاج 

تكنولوجيا التعليم فى 

 العملية التعليمية 

2 
 

أسس تصميم وانتاج  

ام الحاسب اآللى  استخد

وتوظيفه فى تصميم 

وانتاج البرامج 

والوسائل والتطبيقات  

 التعليمية المختلفة .

2 

لى توظيف الحاسب اال

المقررات  فى انتاج

 لكترونيةاال

2 
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تنمية مهارات الثقافة الرقمية  4-د-3

 . لدى الطالب 

المحتويات   ة مع يتعانمل بكفا5-د-3

 ت المحدد .صالية طبقا للوقاالت

يعمل ضمن فريق في استخدام  6-د-3

الحاسب اآللى فى تصميم وانتاج  

ج والوسائل والتطبيقات  البرام

 التعليمية المختلفة .

يستخدم تطبيقات الحاسب بمجال  7-د-3

النتاج برامج  التخصصي والمهنة

 تعليمية .

يستخدم برامج تعليمية 8-د-3

حل  ستخدام الحاسب اآللى لبا

فى التخصصات  المشكالت التعليمية

 المختلفة.

توظيف الحاسب االلى 

البرامج فى انتاج 

 التعليمية والتربوية 

2      

الحاسب االلى  

(  2وتطبيقات الويب )

ي االرتقا   ودورها ف

 بالعملية التعليمية 

2      

برامج الحاسب االلى  

المفيدة فى مجال تقديم  

 العروض التعليمية 

2      

وره اسب االلى ودالح

برمجيات   في إنتاج

 الواقع المعزز  

2      

      2أسس ومعايير تصميم  
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وانتاج برمجيات الواقع  

 المعزز 

توظيف الحاسب االلى 

يم  فى انتاج برامج التعل

 عن بعد

2      

أسس ومعايير تصميم  

وإنتاج تطبيقات التعلم  

  عن بعد

2      

توظيف الحاسب االلى 

مج الواقع فى انتاج برا

 فتراضى  اال

2      

استخدام الحاسب اآللى  

في انتاج برمجيات  

 الوسائط المتعددة  

2      

استخدام الحاسب اآللى  

فى انتاج االنفوجرافيك  

 التعليمى  

2      

تخدام الحاسب اآللى  اس

فى انتاج الفيديو  

 الديناميكي 

2      

أسس ومعايير تصميم  

وإنتاج برمجيات الفيديو  

 ناميكى  الدي

2      

      2 المشروع التطبيقى  
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Online (40% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

 أهداف التعلم  
طرق 

 التدريس 
 المراجع   مصادر التعلم   أدوات التقييم 

الكمبيوتر التعليميى  

واستخدامته فى العملية 

 التعليمية . 

 مهارات المعرفة والفهم :  -أ 2
البرامج   تعرف على ي 1-أ-3

 . وسائل التعليمية م الالتكنولوجية لتصمي

يشرح استخدامات الحاسب   2-أ-3

 اآللى فى التخصصات المختلفة . 

اآللى   3-أ-3 الحاسب  على  يتعرف 

فى تصميم وانتاج البرامج  إلستخدامه  

التعليمية    والوسائل والتطبيقات 

 المختلف

وجية يستخدم الوسائط التكنول 4-أ-3

وإنتاج وإخراج  المناسبة لتصميم

 يمية البرمجيات التعل

الحديثة يصف    5-أ-3 التكنولوجيا  دور 

 في انتاج الوسائط التعليمية

يتعرف على الحاسب اآللى  6-أ-3

إلستخدامه فى تصميم وانتاج البرامج 

والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة 

. 

األلى   7-أ-3 الحاسب  استخدام  يلخص 

الفيديو  فى   برامج  فيديو  تحويل  الى 

 تفاعلى وفيديو رقمى

خصائص وإمكانيات   يعدد 8-أ-3

الحاسوب في النمو المهني والتعلم 

 المستمر 

التعلم عن بعااد 

تخدام باسااااااااا 

المنصااااااااات 

 االليكترونية  

تبرررررررررررررررررررر  ا  اخ
تكوينيرررررررررررررررررررررررررررة 
 اليكت  نية 

 
أنشااااااااطة  -

 فصلية . 

 
موضاااوعات 

مطروحااااااة 

 إلبدا  الاارأى

مقترحااات وال

.  

 

 األ  اق -
 البحثية  
 
 

العرررررررررررررررررررررررررررررر    -
التوضرررررررررررررررررررررررريحية  
 سمعية بص ية ( 

 
الم اجرر  العلميررة -

 المقت حة.
  

الكتررررررررررررررررررررررررررررررررررر    -
 الج معى .

 
 
 بن  المع فة  -
     

(. أساسيات إنتاج  2006م, مندور ) سالعبد ال -1

واستخدام وسائل وتكنولوجيا التعليم. دار الصميعي  

 للنشر والتوزيع. الرياض 

 
(. تكنولوجيا التعليم ومصادر  2008سرايا، عادل )  -2

لجزء األول.   تعلم مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية، اال

 مكتبة الرشد. الرياض. 

 

التعليم بين   يا(. تكنولوج 2007الحيلة، محمد ) -3

النظرية والتطبيق. دار المسيرة للنشر والتوزيع  

 والطباعة. عمان ـ األردن. 

 

نايف سليمام : تصااميم وانتاااج الوسااائل   -4

ا دار  م2002التعليمياااة ا الطبعاااة األولاااى 

 عمام . –صفا  للنشر والتوزيع 

Willingham, Daniel T. (2009). Why 

Don't Students Like 

School? San Francisco: Jossey-

Bass.  

Champoux, Joseph E. (2001) Animated 

أسس إستخدام  

الكمبيوتر التعليمى في  

 العملية التعليمية  

2 

نتاج الحاسب االلى فى ا

برامج الوسائط المتعددة  

. 

2 

أسس ومعايير تصميم  

الوسائط   وإنتاج برمجيات

 المتعددة 

2 

الفيديو التفاعلى 

الخصائص  –)المفهوم 

 العيوب(.  –والمميزات 

2 

الفيديو التفاعلى )طرق 

أسس   –االنتاج 

 االستخدام (.

2 
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استخدام الحاسب اآللى  

وتوظيفه فى تصميم 

البرامج وانتاج 

والوسائل والتطبيقات  

 التعليمية المختلفة .

يلخص استخدام شبكة  10-أ-3 2

المعلومات للتعامل مع مفردات  

 تكنولوجيا التعليم.  

يعرف برامج تعليمية باستخدام  11-أ-3

ميه  الحاسب االلى لحل المشكالت التعلي

 تلفه. في المقررات المخ

 
 المهارات الذهنية :  -ب
يوظف الحاسب اآللى  1-ب-3

إلستخدامه فى تصميم وانتاج البرامج 

التطبيقات  يربط بين  2-ب-3والوسائل 

 التعليمية المختلفة .

الطرق المناسبة  يميز بين  3-ب-3

 . الستخدام الحاسب االلى في التخصص

ن أنواع البرمجيات يميز بي 4-ب-3

 ة منها في مجالالمختلفة واالستفاد

 التخصص  

قيم دور الوسائل التعليمية في  ي  5-ب-3

 معالجة المشكالت التعليمية 

يبتكر وسائل تعليمية جديدة  6-ب-3

 تناسب المواقف التعليمية المختلفة

 

  

 المهنية والعملية : هارات  الم -ج
تعليمية  الوسائط ال عددا من ينتج1-ج-3

تتناسب مع مختلف المواقف مختلفة 

 عليمية  الت

لى فى يستخدم الحاسب اآل2-ج-3

 Films as a Teaching 

Resource. Journal of 

Management Education, 25(1): 

78–99.  

Lage, M. J.,Platt, G. J., & Treglia, M. 

(2000). Inverting the 

classroom: A gateway to 

creating an inclusive learning 

environment. Journal of 

Economic Education 31 (1): 

30-43.  

Masters, Joan C. (2005) Hollywood in 

the Classroom: Using Feature 

Films to Teach. Nurse 

Educator, 30(3): 113-116.  

Goldenberg, Marni, & O'Bannon, 

Teresa. (2008) Teaching with 

Movies: recreation, sports, 

tourism, and physical 

education. Human Kinetics.  

Kim, Joshua. (2010) Video Projects, not 
Video Viewing Inside Higher 

Ed, February 4, 2010. 

 
 جلة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليمم •

دورياااات )مجاااالت( كلياااات التربياااة الجامعاااة  •

 العربية.

 رسالة الخليج العربي. •

استخدام الحاسب  اسس 

اآللى وتوظيفه فى 

تصميم وانتاج البرامج 

التطبيقات  والوسائل و

 التعليمية المختلفة .

2 

معايير استخدام 

الحاسب اآللى وتوظيفه  

فى تصميم وانتاج  

  البرامج والوسائل

والتطبيقات التعليمية 

 ة المختلف

2 

استخدام الحاسب اآللى  

لحل المشكالت 

 التعليمية فى

 التخصصات المختلفة. 

2 

 

مستحدثات تكنولوجيا  

التعليم واهمية 

استخدامها فى العملية 

2 

 

http://www.insidehighered.com/blogs/technology_and_learning/video_projects_not_video_viewing
http://www.insidehighered.com/blogs/technology_and_learning/video_projects_not_video_viewing
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تصميم وانتاج البرامج والوسائل  التعليمية 

 والتطبيقات التعليمية المختلفة .

البرمجيات الحديثة يعد مجموعة 3-ج-3

لخدمة المجتمع المحيط بالمؤسسة 

 التعليمية  

رامج  بال يطبق عددا من 4-ج-3

  تعليمية لخدمة المجتمع التعليمي ال

لى فى يستخدم الحاسب األ5-ج-3

فيديو  تحويل برامج الفيديو الى 

 تفاعلى وفيديو رقمى .

عدد من الوسائل التعليمية يعد 6-ج-3

 التى تساهم في تحقيق االهداف المنشودة 

 

 المهارات العامة ومهارات االتصال   -د
دم الوسائل السمعية  يستخ1-د-3

 والبصرية في عرض المعلومات

اجل  من   يتواصل مع االخرين 2-د-3

بيئات تربوية مناسبة للتعليم ايجاد 

 لتعلم.وا

يظهر قدرات التعلم الذاتى في 3-د-3

عمليات استخدام الحاسب االلى في 

 التخصص. 

تنمية مهارات الثقافة الرقمية  4-د-3

 . لدى الطالب 

المحتويات   ة مع يتعانمل بكفا5-د-3

 االتصالية طبقا للوقت المحدد .

يعمل ضمن فريق في استخدام  6-د-3

ب اآللى فى تصميم وانتاج  الحاس

ج والوسائل والتطبيقات  البرام

 مطبوعات اليونسكو. •

 .توصيات المؤتمرات •

 مجلة اتحاد جامعات دول الخليج. •

تصدر ماان مجلة تكنولوجيا التعليما نصف سنوية   •

 بقا.المركز العربي للتقنيات التربوية بالكويت سا

 المجلة السعودية للتعليم العالي. •

 مجلة التقنيات التربوية. •

 مجلة العلوم والتقنية. •

 مجلة التدريب والتقنية. •

 

أسس ومعايير تصميم  

مستحدثات  وانتاج 

تكنولوجيا التعليم فى 

 العملية التعليمية 

2 
 

أسس تصميم وانتاج  

ام الحاسب اآللى  استخد

وتوظيفه فى تصميم 

وانتاج البرامج 

الوسائل والتطبيقات  و

 التعليمية المختلفة .

2 

لى توظيف الحاسب اال

فى انتاج المقررات 

 االلكترونية

2 
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 التعليمية المختلفة .

يستخدم تطبيقات الحاسب بمجال  7-د-3

النتاج برامج  التخصصي والمهنة

 تعليمية .

ستخدام  يستخدم برامج تعليمية با8-د-3

الحاسب اآللى لحل المشكالت التعليمية  

 فى التخصصات المختلفة.
توظيف الحاسب االلى 

البرامج فى انتاج 

 التعليمية والتربوية 

2      

الحاسب االلى  

(  2وتطبيقات الويب )

ي االرتقا   ودورها ف

 بالعملية التعليمية 

2      

لحاسب االلى  برامج ا

المفيدة فى مجال تقديم  

 العروض التعليمية 

2      

اسب االلى ودوره الح

في إنتاج برمجيات  

 الواقع المعزز  

2      

أسس ومعايير تصميم  

وانتاج برمجيات الواقع  

 المعزز 

2      

توظيف الحاسب االلى 

يم  فى انتاج برامج التعل

 عن بعد

2      

أسس ومعايير تصميم  

تطبيقات التعلم   وإنتاج

  عن بعد

2      
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توظيف الحاسب االلى 

مج الواقع فى انتاج برا

 االفتراضى  

2      

استخدام الحاسب اآللى  

في انتاج برمجيات  

 الوسائط المتعددة  

2      

استخدام الحاسب اآللى  

فى انتاج االنفوجرافيك  

 التعليمى  

2      

تخدام الحاسب اآللى  اس

فى انتاج الفيديو  

 لديناميكي ا

2      

أسس ومعايير تصميم  

وإنتاج برمجيات الفيديو  

 ناميكى  الدي

2      

      2 المشروع التطبيقى  
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 _________________ 

 

 مقرر أختيار الوسائل التعليميةمخطط لتصميم اختبار 
 9191-9112للدراسات العليا الفرقة الثانية للعام 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 ة نوع األسئل

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

الكمبيوتر التعليميى واستخدامته فى 

 العملية التعليمية .

يتعرف على  البرامج التكنولوجية لتصميم الوسائل  1-أ-3 3 3.3 3

 التعليمية .

 

☑ ☑    

أسس إستخدام الكمبيوتر التعليمى في 

  العملية التعليمية

يشرح استخدامات الحاسب اآللى فى التخصصات   9-أ-3 3 3.3 3

 المختلفة .

 

☑ ☑    

الحاسب االلى فى انتاج برامج 

 الوسائط المتعددة .

فى تصميم وانتاج  يتعرف على الحاسب اآللى إلستخدامه  3-أ-3 3 3.3 3

 البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلف

 

☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 ة نوع األسئل

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

صميم وإنتاج أسس ومعايير ت

 برمجيات الوسائط المتعددة 

يستخدم الوسائط التكنولوجية المناسبة لتصميم وإنتاج  4-أ-3 3 3.3 3

 وإخراج البرمجيات التعليمية 

 

☑ ☑    

 –الفيديو التفاعلى )المفهوم 

 العيوب(. –الخصائص والمميزات 

يصف دور التكنولوجيا الحديثة في انتاج الوسائط  3-أ-3 9 3.3 3

 لتعليميةا

 

☑ ☑    

 –الفيديو التفاعلى )طرق االنتاج 

 أسس االستخدام (.

يتعرف على الحاسب اآللى إلستخدامه فى تصميم وانتاج  6-أ-3 9 3.3 3

 .البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة
☑ ☑    

استخدام الحاسب اآللى وتوظيفه 

فى تصميم وانتاج البرامج 

ات التعليمية والوسائل والتطبيق

 المختلفة .

يلخص استخدام الحاسب األلى فى تحويل برامج الفيديو الى  7-أ- 9 3.3 3

 فيديو تفاعلى وفيديو رقمى

 

☑ ☑    

اسس استخدام الحاسب اآللى 

وتوظيفه فى تصميم وانتاج البرامج 

والوسائل والتطبيقات التعليمية 

 المختلفة .

الحاسوب في النمو المهني  خصائص وإمكانيات يعدد 8-أ-3 9 3.3 3

 والتعلم المستمر

 

☑ ☑    

معايير استخدام الحاسب اآللى 

وتوظيفه فى تصميم وانتاج البرامج 

والوسائل والتطبيقات التعليمية 

 المختلفة 

يلخص استخدام شبكة المعلومات للتعامل مع مفردات  2-أ-3 9 3.3 3

 تكنولوجيا التعليم. 

 

☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 ة نوع األسئل

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

لى لحل استخدام الحاسب اآل

المشكالت التعليمية فى 

 التخصصات المختلفة.

يعرف برامج تعليمية باستخدام الحاسب االلى لحل  11-أ-3 9 3.3 3

 المشكالت التعليميه في المقررات المختلفه.

 

☑ ☑    

مستحدثات تكنولوجيا التعليم 

واهمية استخدامها فى العملية 

 التعليمية

إلستخدامه فى تصميم وانتاج يوظف الحاسب اآللى  1-ب-3 9 3.3 3

 البرامج والوسائل.

 

☑ ☑    

أسس ومعايير تصميم وانتاج 

مستحدثات تكنولوجيا التعليم فى 

 العملية التعليمية

    ☑ ☑ يربط بين التطبيقات التعليمية المختلفة 2-ب-3 9 3.3 3

أسس تصميم وانتاج استخدام الحاسب 

اآللى وتوظيفه فى تصميم وانتاج 

والوسائل والتطبيقات البرامج 

 التعليمية المختلفة .

يميز بين  الطرق المناسبة الستخدام الحاسب االلى في  3-ب-3 9 3.3 3

 .التخصص

 

☑ ☑    

توظيف الحاسب االلى فى انتاج 

 المقررات االلكترونية

يميز بين أنواع البرمجيات المختلفة واالستفادة منها في  4-ب-3 9 3.3 3

 مجال التخصص 

 

☑ ☑    

توظيف الحاسب االلى فى انتاج 

 البرامج التعليمية والتربوية 

يقيم دور الوسائل التعليمية في معالجة المشكالت  5-ب-3 9 3.3 3

 التعليمية 

 

☑ ☑    

الحاسب االلى وتطبيقات الويب 

( ودورها في االرتقاء بالعملية 9)

ب المواقف التعليمية يبتكر وسائل تعليمية جديدة تناس 6-ب-3 9 3.3 3

 المختلفة
☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 ة نوع األسئل

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

  التعليمية 

برامج الحاسب االلى المفيدة فى 

 مجال تقديم العروض التعليمية 

ينتج عددا من الوسائط التعليمية مختلفة تتناسب مع مختلف 1-ج-3 9 3.3 3

 المواقف التعليمية 

 

☑ ☑    

الحاسب االلى ودوره في إنتاج 

 برمجيات الواقع المعزز 

يستخدم الحاسب اآللى فى تصميم وانتاج البرامج 2-ج-3 9 3.3 3

 والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة .

 

☑ ☑    

أسس ومعايير تصميم وانتاج 

 برمجيات الواقع المعزز 

يعد مجموعة البرمجيات الحديثة لخدمة المجتمع المحيط 3-ج-3 9 3.3 3

 بالمؤسسة التعليمية 

 

☑ ☑    

انتاج توظيف الحاسب االلى فى 

 برامج التعليم عن بعد

 يطبق عددا من  البرامج التعليمية لخدمة المجتمع التعليمي 4-ج-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

أسس ومعايير تصميم وإنتاج 

  تطبيقات التعلم عن بعد

يستخدم الحاسب األلى فى تحويل برامج الفيديو الى 5-ج-3 9 3.3 3

 فيديو تفاعلى وفيديو رقمى .

 

☑ ☑    

لحاسب االلى فى انتاج توظيف ا

 برامج الواقع االفتراضى 

يعد عدد من الوسائل التعليمية التى تساهم في تحقيق 6-ج-3 9 3.3 3

 االهداف المنشودة

 

☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 ة نوع األسئل

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

استخدام الحاسب اآللى في انتاج 

 برمجيات الوسائط المتعددة 

 يستخدم الوسائل السمعية والبصرية في عرض المعلومات1-د-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

استخدام الحاسب اآللى فى انتاج 

 االنفوجرافيك التعليمى 

يتواصل مع االخرين  من اجل ايجاد بيئات تربوية مناسبة 9-د-3 9 3.3 3

 للتعليم والتعلم.

 

☑ ☑    

استخدام الحاسب اآللى فى انتاج 

 الفيديو الديناميكي

اسب يظهر قدرات التعلم الذاتى في عمليات استخدام الح3-د-3 9 3.3 3

 االلى في التخصص.

 

☑ ☑    

أسس ومعايير تصميم وإنتاج 

 برمجيات الفيديو الديناميكى 

 تنمية مهارات الثقافة الرقمية لدى الطالب . 4-د-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

 المشروع التطبيقى 

يتعانمل بكفاءة مع  المحتويات االتصالية طبقا للوقت 3-د-3 9 3.3 3

 المحدد .

 

☑ ☑    

 

 
 

 أحمد مصطفى كامل\أ.د \ه عبدالحميد فرج              رئيس القسميسري\أ.م.\مدير البرنامج                 بطاخ زيفون يما\.د.مالماده: أأستاذ 
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 _________________ 

 

 مقرر أختيار الوسائل التعليميةمخطط لتصميم اختبار 
 9112-9118للدراسات العليا الفرقة الثانية للعام 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

الكمبيوتر التعليميى واستخدامته فى 

 العملية التعليمية .

يتعرف على  البرامج التكنولوجية لتصميم الوسائل  1-أ-3 3 3.3 3

 التعليمية .

 

    ☑ 

أسس إستخدام الكمبيوتر التعليمى في 

 العملية التعليمية 

يشرح استخدامات الحاسب اآللى فى التخصصات   9-أ-3 3 3.3 3

 المختلفة .

 

    ☑ 

الحاسب االلى فى انتاج برامج 

 الوسائط المتعددة .

فى تصميم وانتاج  يتعرف على الحاسب اآللى إلستخدامه  3-أ-3 3 3.3 3

 البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلف
    ☑ 
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يم وإنتاج أسس ومعايير تصم

 برمجيات الوسائط المتعددة 

يستخدم الوسائط التكنولوجية المناسبة لتصميم وإنتاج  4-أ-3 3 3.3 3

 وإخراج البرمجيات التعليمية 

 

    ☑ 

 –الفيديو التفاعلى )المفهوم 

 العيوب(. –الخصائص والمميزات 

يصف دور التكنولوجيا الحديثة في انتاج الوسائط  3-أ-3 9 3.3 3

 عليميةالت

 

    ☑ 

 –الفيديو التفاعلى )طرق االنتاج 

 أسس االستخدام (.

يتعرف على الحاسب اآللى إلستخدامه فى تصميم وانتاج  6-أ-3 9 3.3 3

 .البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة
    ☑ 

استخدام الحاسب اآللى وتوظيفه 

فى تصميم وانتاج البرامج 

التعليمية  والوسائل والتطبيقات

 المختلفة .

يلخص استخدام الحاسب األلى فى تحويل برامج الفيديو الى  7-أ- 9 3.3 3

 فيديو تفاعلى وفيديو رقمى

 

    ☑ 

اسس استخدام الحاسب اآللى 

وتوظيفه فى تصميم وانتاج البرامج 

والوسائل والتطبيقات التعليمية 

 المختلفة .

لحاسوب في النمو المهني خصائص وإمكانيات ا يعدد 8-أ-3 9 3.3 3

 والتعلم المستمر

 

    ☑ 

معايير استخدام الحاسب اآللى 

وتوظيفه فى تصميم وانتاج البرامج 

والوسائل والتطبيقات التعليمية 

 المختلفة 

يلخص استخدام شبكة المعلومات للتعامل مع مفردات  2-أ-3 9 3.3 3

 تكنولوجيا التعليم. 

 

    ☑ 

ى لحل استخدام الحاسب اآلل

المشكالت التعليمية فى 

 التخصصات المختلفة.

يعرف برامج تعليمية باستخدام الحاسب االلى لحل  11-أ-3 9 3.3 3

 المشكالت التعليميه في المقررات المختلفه.

 

    ☑ 
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مستحدثات تكنولوجيا التعليم 

واهمية استخدامها فى العملية 

 التعليمية

ستخدامه فى تصميم وانتاج يوظف الحاسب اآللى إل 1-ب-3 9 3.3 3

 البرامج والوسائل.

 

    ☑ 

أسس ومعايير تصميم وانتاج 

مستحدثات تكنولوجيا التعليم فى 

 العملية التعليمية

 ☑     يربط بين التطبيقات التعليمية المختلفة 2-ب-3 9 3.3 3

أسس تصميم وانتاج استخدام الحاسب 

اآللى وتوظيفه فى تصميم وانتاج 

لوسائل والتطبيقات البرامج وا

 التعليمية المختلفة .

يميز بين  الطرق المناسبة الستخدام الحاسب االلى في  3-ب-3 9 3.3 3

 .التخصص

 

    ☑ 

توظيف الحاسب االلى فى انتاج 

 المقررات االلكترونية

يميز بين أنواع البرمجيات المختلفة واالستفادة منها في  4-ب-3 9 3.3 3

 مجال التخصص 

 

    ☑ 

توظيف الحاسب االلى فى انتاج 

 البرامج التعليمية والتربوية 

يقيم دور الوسائل التعليمية في معالجة المشكالت  5-ب-3 9 3.3 3

 التعليمية 

 

    ☑ 

الحاسب االلى وتطبيقات الويب 

( ودورها في االرتقاء بالعملية 9)

 التعليمية 

المواقف التعليمية يبتكر وسائل تعليمية جديدة تناسب  6-ب-3 9 3.3 3

 المختلفة

 

    ☑ 

برامج الحاسب االلى المفيدة فى 

 مجال تقديم العروض التعليمية 

ينتج عددا من الوسائط التعليمية مختلفة تتناسب مع مختلف 1-ج-3 9 3.3 3

 المواقف التعليمية 

 

    ☑ 

الحاسب االلى ودوره في إنتاج 

 برمجيات الواقع المعزز 

تخدم الحاسب اآللى فى تصميم وانتاج البرامج يس2-ج-3 9 3.3 3

 والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة .

 

    ☑ 

أسس ومعايير تصميم وانتاج 

 برمجيات الواقع المعزز 

يعد مجموعة البرمجيات الحديثة لخدمة المجتمع المحيط 3-ج-3 9 3.3 3

 بالمؤسسة التعليمية 

 

    ☑ 
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تاج توظيف الحاسب االلى فى ان

 برامج التعليم عن بعد

 يطبق عددا من  البرامج التعليمية لخدمة المجتمع التعليمي 4-ج-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

أسس ومعايير تصميم وإنتاج 

  تطبيقات التعلم عن بعد

يستخدم الحاسب األلى فى تحويل برامج الفيديو الى 5-ج-3 9 3.3 3

 فيديو تفاعلى وفيديو رقمى .

 

    ☑ 

اسب االلى فى انتاج توظيف الح

 برامج الواقع االفتراضى 

يعد عدد من الوسائل التعليمية التى تساهم في تحقيق 6-ج-3 9 3.3 3

 االهداف المنشودة

 

    ☑ 

استخدام الحاسب اآللى في انتاج 

 برمجيات الوسائط المتعددة 

 يستخدم الوسائل السمعية والبصرية في عرض المعلومات1-د-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

استخدام الحاسب اآللى فى انتاج 

 االنفوجرافيك التعليمى 

يتواصل مع االخرين  من اجل ايجاد بيئات تربوية مناسبة 9-د-3 9 3.3 3

 للتعليم والتعلم.

 

    ☑ 

استخدام الحاسب اآللى فى انتاج 

 الفيديو الديناميكي

ب يظهر قدرات التعلم الذاتى في عمليات استخدام الحاس3-د-3 9 3.3 3

 االلى في التخصص.

 

    ☑ 

أسس ومعايير تصميم وإنتاج 

 برمجيات الفيديو الديناميكى 

 تنمية مهارات الثقافة الرقمية لدى الطالب . 4-د-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

 المشروع التطبيقى 

يتعانمل بكفاءة مع  المحتويات االتصالية طبقا للوقت 3-د-3 9 3.3 3

 المحدد .

 

    ☑ 

 

 

 أحمد مصطفى كامل\أ.د \ه عبدالحميد فرج              رئيس القسميسري\أ.م.\مدير البرنامج                 ويباعقالن حسلمداعبه سمب\دأستاذ الماده: 

 



   

 

 (  0202)أسس وتطوير المناهج توصيف مقرر : 
: ثانية دبموم الفرقة   

 بيانات المقرر -1
Basic Information  : المعمومات األساسية 

 ثانية دبموم الفرقة /   أسس وتطوير المناىج اسم المقرر:  الرمز الكودى :

التخصص :قسم العموم التربوية 
 والنفسية 

  :2 :نظرى  28           عدد الوحدات الدراسية :

  -عممى:        

 

  بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر عمى :
 ماىية المنيج الدراسى . التعرف عمى  - 1
 التمييز بين المنيج الرسمى والمنيج الخفى .  -2
 .  بأسس بناء المنيج الدراسى  اإللمام -3
 يتبين المقصود بمنظومة المنيج . -4
 .  ظيمات المختمفة لبناء المناىج الدراسيةالتنعمى التعرف  -5
  . دواعى تطوير المناىج التعرف عمى  -6
 اإللمام بالمشكالت التى تواجو المناىج الدراسية  -7
      والحاضربين الماضى اىج الدراسية أساليب تطوير المنالتعرف عمى  -8
 .  مقارنة التجارب المختمفة لمدول العالمية فى تطوير المناىج -9
  
  
  

األىداف العامة  -2
 لممقرر 

Overall Aims of 

Course 

 : Intended Learning Outcomes” ILOSمخرجات التعميم المستيدفة  -3

 .  يحدد مفيوم المنيج الدراسى  -1-أ -3
    .يحدد خصائص المنيج الدراسى من حيث المفيوم الحديث -2-أ -3
   .  لتقميدى لممنيج يقارن بين المفيوم الحديث وا -3-أ -3
 . يميز بين المنيج الرسمى والمنيج الخفى  -4-أ -3
 .  يشرح المقصود بالمنيج الصفرى  -5 -أ -3
 .  يوضح المقصود بتصميم المنيج  -6-أ -3
 يوضح مكونات منظومة المنيج .  -7 -أ -3
 .  يوضح أسس بناء المنيج  -8-أ -3
  .   يبين األسس االجتماعية لممنيج -9-أ -3

 المعرفة والفيم  -أ
Knowledge  

and 

Understanding 



   

 

  يشرح عالقة المنيج بمشكالت المجتمع  -11-أ -3
 .  يحدد المقصود باألساس الفمسفى لممنيج   -11-أ -3
 .  يبين المقصود بتطوير المنيج  -12-أ -3
 دواعى تطوير المنيج بين الماضى والحاضر والمستقبل يعدد  -13-أ-3
 . المنيج الرسمى والمنيج الخفى يميز بين  -1-ب -3
  .مكونات الثقافة التى تؤثر فى بناء المنيج يميز  -2-ب -3
 . مميزات وعيوب تنظيمات المناىج المختمفة يقارن  -3-ب -3
 . يناقش أىم المضامين النفسية التى ينبغى مراعاتيا عند بناء المنيج  -4-ب -3
 عض الدول األجنبية فى بناء وتطوير المناىج  يعطى أمثمة لتجارب ب -5-ب -3

 . 
يستخمص دروس مستفادة من التجارب الدولية فى بناء وتطوير  -6-ب -3 

 .  المناىج 
 يناقش أىم المشكالت التى تواجو تطوير المنيج عمى المستوى المحمى  -7-ب -3

 . 
.  تطوير المناىج بناء و أسس يميز بين  -8-ب -3  

  .  أساليب تطوير المناىج القديمة والحديثة  ن يقارن بي -9-ب -3

 الميارات الذىنية -ب
Intellectual 

Skills 

نموذج تتابعى لممنيج فى مجال التخصص موضًحا مكونات يخطط  -1-ج -3
  المنيج .   

 . يواجو مشكالت الكتاب المدرسى  -2-ج -3
 .يخطط لمجموعة متنوعة من األنشطة  -3-ج -3
 نظيم وترتيب األنشطة التعميمية تبعًا لتدرج المادة العممية  يطبق ت -4-ج -3
 .   لممنيج يختار الوسائل التعميمية المناسبة  -5-ج -3
 يقوم المنيج القائم فى مجال التخصص . -6-ج -3
  يضع تصور لتطوير المنيج القائم فى مجال التخصص . -7-ج -3

الميارات المينية  -جـ
 والعممية 

Professional 

and Practical 

Skills 

 يعمل ضمن فريق ويفيم سموك الجماعة . -1-د -3
المناىج والمفاىيم المرتبطة  أسس بناءيستخدم شبكة المعمومات لمعرفة  -2-د -3

 بو  . 
 التوجيات المعاصرة لتطوير المناىج . يستخدم شبكة المعمومات لمعرفة  -3-د -3
 .  نيج مصغر فى مجال التخصصنموذج لمتصميم  فىيساعد زمالئو  -4-د -3
 يستطيع عرض المعمومات وتفسيرىا .   -5-د -3
 يقدر العمل الجماعى .  -6-د -3
 يتواصل بشكل مناسب مع زمالؤه . -7-د -3

الميارات   -د 
  والمنتقمة  العامـة

General and 

Transferable 

Skills  
 



   

 

 لبصرية المناسبة لعرض المعمومات يستخدم الوسائل السمعية وا -8-د -3
م فى مجال تقويم وتطوير المنيج القائيتشارك مع زمالؤه فى  -9 -د -3

 . التخصص
 . ر الحديثوسائل تقويم المنيج من المنظو يجيد اختيار  -11-د -3
 

 
 األسبوع

 
 عدد الساعات

 
 محتوى المقرر

 محتوى المقـرر -4

Contents 
    المنيج مفيوم -1 2 1

    المنيج خصائص -2 4 2

   العوامل التى تؤثر فى المنيج  -3 4 2

  األسس المعرفية ومكونات المعرفة  -4 4 2

  األسس االجتماعية لممنيج  -5 2 1

1 
 

2 
 

  األسس الفمسفية لممنيج -6

   لممنيج  األسس النفسية  -7 2 1

   تخطيط المنيج المدرسى  -8 4 2
خطوات تخطيط المنيج المدرسى  -9 6 3

  المؤثرة بو  والعوامل الخارجية

2 
 

2 
 

   تنظيم المناىج وأنواعيا -11

2 
 

4 
 

دراسة نقدية لمميزات وعيوب أنظمة -11
  المناىج المختمفة 

2 
 

 أىمية تطوير المناىج وحتميتو  -12 4

  أسس وخطوات التطوير -13 6 3

تجارب الدول المختمفة عمى المستوى -14 6 3
 ر المناىج  وتطوياالقميمى والعالمى فى بناء 



   

 

 األمتحان النظرى  2 1

28 56 
 

 اجمالى عدد الساعات 
 

                     √        محاضرات -1
                     √جمسات مناقشة       -2
   √ عصف ذىنى   -3

 √واجبات منزلية .   -4
 √االوراق البحثية  -5
 √ ( onlineمنصات تعميمية اليكترونية )  -6

ساليب  وطرق أ -5
 التعميم والتعمم

Teaching and 
Learning 
Methods 

أساليب التعميم  -6 ال يوجد 
والتعمم لمطالب ذوى 
 االحتياجات الخاصة

  :تقويم الطـالب   -7

أسبوع إجراء 
 التقييم

أساليب وطرق تقييم  -أ الميارات المستيدف تقييميا األسموب "الطريقة"
 الطالب 
Student 

Assessment 
Methods  

 

  أسبوعياً 

 

معرفة  –ذىنية  –ميارات عامة  الحضور والمشاركة
 وفيم

 

 المعرفة والفيم –ميارات ذىنية  االختبارات الدورية أسبوعيا

امتحان منتصف الفصل  األسبوع السابع
 ىالدراس

 ذىنية    –ميارات عامة 

 عممية  –ميارات مينية   

رفة عم –ذىنية  –ميارات عامة  ظرىاالمتحان الن األسبوع األخير 
 والفيم



   

 

 

 

 األسبوع الثانى / الخامس  ) أعمال الفصل (
 األسبوع السابع ) امتحان منتصف الفصل الدراسى ( 

 األسبوع التاسع  / الثانى عشر ) أعمال الفصل ( 
 ) االمتحان النظرى (  األخير األسبوع 

 التوقيت -ب

 

 

 

  الدرجة النسبة أسموب التقييم
 توزيع الدرجات -جـ

% 11 امتحان نصف الفصل  درجة 5   

الفصل آخرامتحان   81 % درجة 41   

%-- الشفيى  درجة --   

% -- التطبيقى  درجة --   

الفصل  أعمال  11 % درجة  5   

%111 الدرجة الكمية   51 

 

 :قائمة الكتب الدراسية والمراجع  -8

 مذكرات -أ مذكرات المقرر

 

 
 ممزمةكتب  -ب

أساليب تعميم العمـوم والرياضـيات ( :  2111، عفاف الكسوانى )  البكريأمل  -

 ، عمان ، دار الفكر .  1، ط

ــــة )  - ،  2( طرائــــق التــــدريس العامــــة ، ط 2115توفيــــق مرعــــى ، محمــــد الحيم

 عمان ، دار الميسرة لمنشر والتوزيع . 

 كتب مقترحة  -جـ 



   

 

( : صـــيااة األىـــداف التربويـــة والتعميميـــة فـــى جميـــع  2111) جـــودت ســـعادة -

 ، عمان ، دار الشروق لمنشر والتوزيع .  1المواد الدراسية ، ط

( : تـــــدريس ميـــــارات التفكيـــــر )مـــــع مئـــــات األمثمـــــة  2113جـــــودت ســـــعادة )  -

 ، عمان ، دار الشروق لمنشر والتوزيع . 1التطبيقية ( ، ط

، العـــــين ، دار  1التـــــدريس الفعـــــال ، ط( : ميـــــارات  2112زيـــــد اليويـــــدى )  -

 الكتاب الجامعى .

، العـين ، دارالكتـاب  1( : طرائق التدريس وطرقو ، ط 2111محمد الحيمة )  -

 الجامعى . 

 ، 2التصـــميم التعميمـــى) نظريـــة  وممارســـة(  ، ط( :  2113محمـــد الحيمـــة )  -

 دار الميسرة لمنشر والتوزيع . 

، المممكـــــة  1دريس العامـــــة ، ططـــــرق التـــــ : ( 2114محمـــــد حســـــين صـــــقر)  -

 العربية السعودية ، دار األندلس لمنشر والتوزيع . 

http:// www.dhd4train.net/pdf/research/education/ 
www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_ http:// 

.http:// mawdoo3.com 
https:// www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/.../Documents 
http:// www.drmosad.com 
http:// kenanaonline.com/files/0036/36365 
http://www.khayma.com/fheedmath/techer 
http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php 
http://www.almdares.net/vz/forumdisplay.php 
http://readlearn.hooxs.com 
http://education.own. Com/forum  
http://educationaden. Webs.com 

  

مواقع عمى شبكة  – ج
 اإلنترنت

   / سماح حممى يس أ..د    تاذ المادة :أس

  إيمان حمدى عمار أ.د/  رئيس مجمس القسم العممي:

 

 

http://www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_
http://www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_
http://www.khayma.com/fheedmath/techer/ahdaf.htm
http://www.khayma.com/fheedmath/techer/ahdaf.htm
http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php
http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php
http://www.almdares.net/vz/forumdisplay.php
http://www.almdares.net/vz/forumdisplay.php
http://readlearn.hooxs.com/
http://readlearn.hooxs.com/


   

 

       ة والنفسيةقسم العلوم التربوي                                              

 مصفوفة مخرجات التعليم المستهدفة للمقرر) أسس وتطوير المناهج ( ثانية دبلوم 

 موضوعات المقرر

المهارات العامة ومهارات  المهارات المهنية والعملية المهارات الذهنية المعرفة والفهم
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                                            الدروس النظرية

هج     مفهوم المن  -   ×  ×                                   ×   

مكونات المنهج   -                            ×             

العوامل التى تؤثر فى  -

 المنهج     
 ×             ×         ×                

األسس المعرفية   -

         ×          ×                      -ومكونات المعرفة  

األسس االجتماعية 

                                ×          للمنهج      

األسس الفلسفية  -

.للمنهج  
          ×                        ×     

 لمنهجاألسس النفسية  ل

   -                  ×                    ×   

تخطيط المنهج 

 المدرسى
      ×                ×    ×   ×      ×    

خطوات تخطيط   -

المنهج المدرسى 

والعوامل الخارجية 

 المؤثرة به  

     ×    ×          ×     ×        ×    ×   

تنظيم المناهج  -

 وأنواعها   
   ×          ×            ×          ×    

دراسة نقدية لمميزات  -

 وعيوب أنظمة المناهج
    ×          ×               ×     ×     



   

 

 المختلفة  

أهمية تطوير المناهج  -

 وحتميته  
                     ×                ×  

أسس وخطوات  -

 التطوير  
           ×       ×         ×         ×  × 

تجارب الدول  -

المختلفة على المستوى 

االقليمى والعالمى فى 

اء وتطوير المناهج  بن  

       ×     ×     ×           ×   ×    ×    

مادة: أ. د / سماح حممى يس ال ستاذأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

 مصفوفة أساليب التعميم والتعمم ونواتج التعميم المستيدفة لممقرر) أسس وتطوير المناىج (

 ثانية دبموم 

 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدى/ىسماحىحلمىىوسىى:ىأ.أستاذىالمقررى

ىإومانىحمدىىعمارىرئوسىالقسمى:ىأ.د/ى

 

 

ارات المهنية المه المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والعملية

المهارات العامة ومهارات 
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اساليب التعليم والتعلم                                              

   *  *  *          *           × ×    × ×  ×    ×   - محاضرات

جلسات مناقشة      -

        
 ×  ×  ×   ×       *     *           *    *    

              *    *  *   *  * *   ×        ×         ذهنى عصف  -

واجبات منزلية  -                         *  *  *   * *        * 

*          * *                       االوراق البحثية -  *     *    *  



   

 

      قسم العلوم التربوية والنفسية

ىمصفوفةىأسالوبىالتقوومىللمقررى)ىأسسىوتطوورىالمناهجى(ىثانوةىدبلومى

 

مهارات العامة ومهارات ال المهارات المهنية والعملية المهارات الذهنية المعرفة والفهم
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اساليب التقييم                                               

امتحان نصف 

   - الفصل
×    ×  × ×    × ×        *   *   *    *          

 آخرامتحان  -

        الفصل    

 ×  ×  ×   ×       *     *       * *           

   الفصل أعمال -

     

  ×        ×   * *  *   *  *    *      * *  *  *  * 

ىأستاذىالمادةى:ىأ.ىدى/ىسماحىحلمىىوسى

رئوسىمجلسىالقسمى/ىأ.ىدى/ىإومانىحمدىىعمارى
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 تصوين التعلن الودهج الجزء النظرى 

 ( 0202) سس وتطوير الوناهج الوقرر : ا

 ثانية دبلوم الفرقة : 

 Face to face (60% ) %(06)وجًها لوجه  التعليم

 الموضوع
عدد 

ساعات 
 التدريس

 أهداف التعلم
طرق 
 التدريس

أدوات 
 التقييم

 المراجع مصادر التعلم

المحاضرة - مهارات المعرفة والفهم –أ  2 مفهوم المنهج -1
 .المعدلة 

 
 .المناقشة  -
 
العصف  -

 الذهنى 
 
تعلم  -

 تعاونى
) مجموعات 

  صغيرة (

أسئلة  -
  quizسريعة

  
اختبار  -

 تحريرى 
) اختبار 

نصف 
الفصل 

 الدراسى ( 
 
أنشطة  -

 فصلية . 
 
 األوراق -
 البحثية  
 
االختبار  -

 النظرى 
) نهاية 

الفصل 
 الدراسى 

العروض -
 التوضيحية. 

 
المراجع العلمية -

 المقترحة.
  

الكتاب الجامعى  -
. 
 
 بنك المعرفة  -

    

( : أسـاليب تعمـيم  2111أمل البكري ، عفاف الكسـوانى )  -

 ، عمان ، دار الفكر .  1وم والرياضيات ، طالعم

ــة )  - ( طرائــق التــدريس  2115توفيــق مرعــى ، محمــد الحيم

 ، عمان ، دار الميسرة لمنشر والتوزيع .  2العامة ، ط

( : صــــــيااة األىــــــداف التربويــــــة  2111جــــــودت ســــــعادة ) -

، عمــان ، دار  1والتعميميــة فــى جميــع المــواد الدراســية ، ط

 الشروق لمنشر والتوزيع . 

( : تـــدريس ميـــارات التفكيـــر )مـــع  2113جــودت ســـعادة )  -

، عمــــان ، دار الشــــروق  1مئــــات األمثمــــة التطبيقيــــة ( ، ط

 لمنشر والتوزيع .

يحدد مفهوم المنهج  -1/أ/3
 الدراسى .

يحدد خصائص المنهج  -2/أ/3
الدراسى من حيث المفهوم 

 الحديث . 
يقارن بين المفهوم  -3/أ/3

 الحديث والتقليدى للمنهج . 
يميز بين المنهج  -4/أ/3

 الرسمى والمنهج الخفى . 
يشرح المقصود  – 5/أ/3

 بالمنهج الصفرى . 
يوضح المقصود بتصميم -6/أ/3

 المنهج . 
يوضح مكونات  – 7/أ/3

 منظومة المنهج . 
 يوضح أسس بناءالمنهج  -8/أ/3
يبين االسس  – 9/ا/3

 االجتماعية للمنهج . 
يشرح عالقة المنهج  – 11/أ/3

 بمشكالت المجتمع . 
يحدد المقصود  -11/أ/3

 للمنهج . باالساس الفلسفى 

 4 خصائص المنهج    -2
 4 العوامل التى تؤثر فى المنهج -3
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يبين المقصود  -12/أ/3
 باالساس الفلسفى للمنهج. 

يعدد دواعى تطوير  -13/أ/3
المنهج بين الماضى والحاضر 

 والمستقبل . 

 1: ميــارات التــدريس الفعــال ، ط ( 2112زيــد اليويــدى )  -

 ، العين ، دار الكتاب الجامعى .

،  1( : طرائق التدريس وطرقو ، ط 2111محمد الحيمة )  -

 العين ، دارالكتاب الجامعى . 

( : التصــــــميم التعميمــــــى) نظريــــــة   2113محمـــــد الحيمــــــة )  -

 ، دار الميسرة لمنشر والتوزيع .  2وممارسة(  ، ط

:  طرق التدريس العامة ( 2114محمد حسين صقر)  -

، المممكــــــة العربيــــــة الســــــعودية ، دار األنــــــدلس  1، ط

 لمنشر والتوزيع . 

www.dhd4train.net/pdf/research/education 
www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_  
.http:// mawdoo3.com 
www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/.../Documents 
http:// www.drmosad.com 
http:// kenanaonline.com/files/0036/36365 
http://www.khayma.com/fheedmath/techer 
http://www.omaniyat.com/vb/showthread.ph 
http://www.almdares.net/vz/forumdisplay.php 
http://readlearn.hooxs.com 

األسس المعرفية ومكونات -4
 المعرفة   

 المهارات الذهنية-ب  4

يميز بين المنهج  -1/ب/3 2  األسس االجتماعية للمنهج    -5
 الرسمى والمنهج الخفى . 

يميز بين مكونات  -2/ب/3
 الثقافة التى تؤثر فى بناء المنهج 

يقارن مميزات  -3/ب/3
وعيوب تنظيمات المناهج 

 المختلفة . 
يناقش أهم المضامين -4/ب/3

النفسية التى ينبغى مراعاتها عند 
 بناء المنهج . 

يعطى أمثلة لتجارب  -5/ب/3
بعض الدول األجنبية فى بناء 

 وتطوير المناهج .
يستخلص دروس  -6/ب/3

مستفادة من التجارب الدولية فى 
 بناء وتطوير المناهج 

يناقش أهم المشكالت -7/ب/3
التى تواجه تطوير المنهج على 

 المستوى المحاى . 
يميز بين أسس بناء  -8/ب/3

 وتطوير المناهج . 
يقارن بين أساليب  -9/ب/3
 طوير المناهج القديمة والحديثة ت

 2 األسس الفلسفية للمنهج  -6
 2 األسس النفسية للمنهج  -7

المهارات المهنية       -ج  4 تخطيط المنهج المدرسى -8
 والعملية 

http://www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_
http://www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_
http://www.khayma.com/fheedmath/techer/ahdaf.htm
http://www.khayma.com/fheedmath/techer/ahdaf.htm
http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php
http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php
http://www.almdares.net/vz/forumdisplay.php
http://www.almdares.net/vz/forumdisplay.php
http://readlearn.hooxs.com/
http://readlearn.hooxs.com/
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خطوات تخطيط المنهج -9
المدرسى والعوامل الخارجية 

 المؤثرة به 

يخطط نوذج تتابعى  1/ج/3 6
للمنهج فى مجال التخصص 

 موضحاً مكونات المنهج . 
يواجه مشكالت الكتاب  2/ج/3

 المدرسى . 
يخطط لمجموعة  3/ج/3

 متنوعة من األنشطة . 
يطبق تنظيم وترتيب  4/ج/3

األنشطة التعليمية تبعاً لتدرج 
 المادة العلمية . 

يختار الوسائل التعليمية  5/ج/3
 المناسبة للمنهج . 

يقوم المنهج القائم فى  6/ج/3
 مجال التخصص . 

ير يضع تصور لتطو 7/ج/3
المنهج القائم فى مجال 

 التخصص

http://education.own. Com/forum  
http://educationaden. Webs.com 

 2  تنظيم المناهج وانواعها -11  

دراسة نقدية لمميزات  -11 
 وعيوب انظمة المناهج المختلفة  

د :المهارات العامة ومهارات  4
 االتصال 

أهمية تطوير المناهج -12
 وحتميته  

يستخدم شبكة المعلومات  2/د/3 4
أسس بناء المناهج لمعرفة 

 والمفاهيم المرتبطة به  . 
يستخدم شبكة المعلومات -3/د/3

التوجهات المعاصرة لمعرفة 
 لتطوير المناهج

 6 أسس وخطوات التطوير  -13 

تجارب الدول المختلفة --14  
على المستوى االقليمى والعالمى 

 فى بناء وتطوير المناهج  

6 
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 Online (40% ) %(46)عبر اإلنترنت  لتعليما

 الموضوع
عدد 

ساعات 
 التدريس

 أهداف التعلم
طرق 
 التدريس

 المراجع مصادر التعلم أدوات التقييم

 يحدد مفهوم المنهج الدراسى  -1/أ/3 4 مفهوم المنهج -1
يحدد خصائص المنهج  -2/أ/3

 الدراسى من حيث المفهوم الحديث . 
يقارن بين المفهوم الحديث  -3/أ/3

 والتقليدى للمنهج . 
يميز بين المنهج الرسمى  -4/أ/3

 والمنهج الخفى . 
يحدد المقصود باالساس  -11/أ/3

 الفلسفى للمنهج . 
يعدد دواعى تطوير المنهج  -13/أ/3

 بين الماضى والحاضر والمستقبل . 

   

( : أسـاليب تعمـيم  2111أمل البكري ، عفاف الكسـوانى )  -

 ، عمان ، دار الفكر .  1العموم والرياضيات ، ط

( طرائــق التـــدريس  2115توفيــق مرعــى ، محمـــد الحيمــة )  -

 ، عمان ، دار الميسرة لمنشر والتوزيع .  2العامة ، ط

( : صــــــيااة األىــــــداف التربويــــــة  2111جــــــودت ســــــعادة ) -

، عمــان ، دار  1والتعميميــة فــى جميــع المــواد الدراســية ، ط

 الشروق لمنشر والتوزيع . 

التفكيـــر )مـــع  ( : تـــدريس ميـــارات 2113جـــودت ســـعادة )  -

، عمــــان ، دار الشــــروق  1مئــــات األمثمــــة التطبيقيــــة ( ، ط

 لمنشر والتوزيع .

 1( : ميــارات التــدريس الفعــال ، ط 2112زيــد اليويــدى )  -

 4 

 4 خصائص المنهج    -2

العوامل التى تؤثر -3
 فى المنهج 

 المهارات الذهنية-ب  4
 

األسس المعرفية -4
 ومكونات المعرفة   

يميز بين المنهج الرسمى  -1/ب/3 2
 والمنهج الخفى . 

يميز بين مكونات الثقافة  -2/ب/3
 التى تؤثر فى بناء المنهج 

يقارن مميزات وعيوب  -3/ب/3
 تنظيمات المناهج المختلفة . 

يستخلص دروس مستفادة  -6/ب/3
من التجارب الدولية فى بناء وتطوير 

 المناهج 
يناقش أهم المشكالت التى -7/ب/3

تواجه تطوير المنهج على المستوى 
 المحاى . 

يميز بين أسس بناء  -8/ب/3

األسس  -5
  االجتماعية للمنهج   

2 

األسس الفلسفية -6
 للمنهج  

2 
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 وتطوير المناهج . 
يقارن بين أساليب تطوير  -9/ب/3

 المناهج القديمة والحديثة . 

 ، العين ، دار الكتاب الجامعى .

،  1( : طرائق التدريس وطرقو ، ط 2111محمد الحيمة )  -

 العين ، دارالكتاب الجامعى . 

( : التصــــــميم التعميمــــــى) نظريــــــة   2113محمــــــد الحيمــــــة )  -

 ، دار الميسرة لمنشر والتوزيع .  2وممارسة(  ، ط

(:  طرق التدريس العامة  2114محمد حسين صقر)  -

ــــــدلس  1، ط ــــــة الســــــعودية ، دار األن ، المممكــــــة العربي

 لمنشر والتوزيع . 

www.dhd4train.net/pdf/research/education 
www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_  
.http:// mawdoo3.com 
www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/.../Documents 
http:// www.drmosad.com 
http:// kenanaonline.com/files/0036/36365 
http://www.khayma.com/fheedmath/techer 

http://www.omaniyat.com/vb/showthread.ph 

األسس النفسية -7
 للمنهج  

 المهارات المهنية      والعملية  -ج  4

تخطيط المنهج -8
 المدرسى 

يخطط نموذج تتابعى للمنهج  1/ج/3 6
فى مجال التخصص موضحاً 

 مكونات المنهج . 
يقوم المنهج القائم فى مجال  6/ج/3

 التخصص . 
يضع تصور لتطوير المنهج  7/ج/3

 القائم فى مجال التخصص 
 

خطوات تخطيط -9
المنهج المدرسى 
والعوامل الخارجية 

 المؤثرة به 

2 

تنظيم المناهج -11
  وانواعها 

د :المهااااااارات العامااااااة ومهااااااارات  4
 االتصال 

دراسة نقدية  -11 
لمميزات وعيوب 
انظمة المناهج 

 المختلفة  

يستخدم شبكة المعلومات  -2/د/3 4
أسس بناء المناهج والمفاهيم لمعرفة 

 المرتبطة به  . 
يستخدم شبكة المعلومات  -3/د/3

التوجهات المعاصرة لتطوير لمعرفة 
 المناهج . 

 

أهمية تطوير -12
 المناهج وحتميته  

6 

أسس وخطوات -13 
 التطوير 

6 

تجارب الدول --14
المختلفة على 
المستوى االقليمى 
والعالمى فى بناء 

 وتطوير المناهج  

6 

http://www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_
http://www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_
http://www.khayma.com/fheedmath/techer/ahdaf.htm
http://www.khayma.com/fheedmath/techer/ahdaf.htm
http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php
http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php
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م0602 – 0606( للعام الجامعي   أسس وتطوير المناهج )  مخطط لتصميم اختبار مقرر   

 الفرقة : ثانية دبلوم 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

65 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى درجات 
 االختبار 

02 

 
 

 مخرجات التعمم 

 نوع األسئمة 
اختيار من 

 متعدد 

 المقالى  المزاوجة  االكمال  الصواب /الخطأ 

      يحدد مفيوم المنيج الدراسى  1/أ/3 8 18,5 11 مفاهيم المنهج  -1

يحدد خصائص المنهج الدراسى من حيث  2/أ/3
 المفهوم 

     

يقارن بين المفهوم الحديث والتقليدى  3/أ/3
 للمنهج . 

     

      يميز بين المنهج الرسمى والمنهج الخفى  4/أ/3
      يشرح المقصود بالمنهج الصفرى  5/أ/3

      يوضح المقصود بتصميم المنهج  6/ا/3

      يوضح مكونات منظومة المنهج  7/أ/3

      يوضح أسس بناء المنيج  8/أ/3 8 18,5 11 أسس بناء المنهج  -2

      يبين األسس االجتماعية للمنهج  9/أ/3
يحدد المقصود باألساس الفلسفى  11/أ/3

 للمنهج 

     



 
 

 

- 17 - 

 

يميز مكونات الثقافة التى تؤثر فى  2/ب/3
 بناء المنهج 

     

 وتطوير  تخطيط -3
  المنهج المدرسى  

يناقش أىم المشكالت التى تواجو  7/ ب/3 8 18,5 11
  تطوير المنيج عمى المستوى المحمى . 

     

يميز بين أسس بناء وتطوير المناىج  8/ب/3
. 

     

يقارن بين أساليب تطوير المناىج  9/ب/3
 القديمة والحديثة . 

     

يقارن مميزات وعيوب تنظيمات  3/ب/3 8 18,5 11    تنظيمات المناهج  -4
 المناىج المختمفة 

     

يناقش أهم المضامين النفسية التى  4/ب/3
 ينبغى مراعاتها عند بناء المنهج 

     

دولية فى تجارب  -5
  هج تطوير المنا

يعطى امثلة لتجارب بعض الدول األجنبية  8 9,25 14
 وتطوير المناهج فى بناء 

     

 

ى



 
 
 
 
 

 (21ًوىرج سقن )

 الرصىيش الضىئي  ذىصيف هقشس دساسي

 تياًاخ الوقشس  -2

الشهززض الدزززىدي 

  : 

 تهٕواألٔنٙ دالفشقح / الوسرىي :  الرصىيش الضىئي          إسن الوقشس :  

       1ػولً         1ًظشي                                           ػذد الىحذاخ الذساسيح :              الرخصص : 

 

 انفشق تٍٛ انتصٕٚش انعٕئٗ ٔانتصٕٚش انشلًٗ / 1-2 هذف الوقشس  -1

 يفٕٓو انتصٕٚش انشلًٗ ٔيًٛضاتّ ٔخصائصّ  / 2-2

 اَتاج انصٕس انشلًٛح ٔكٛفٛح اعتخذايٓا انثشايح انًغتخذيح فٗ/ 2-3

 تٕظٛف انصٕس انشلًٛح فٗ خذيح انعًهٛح انتعهًٛٛح /2-4

عهةٙ األعةظ انًُٓٛةح ٔانتعهًٛٛةح انعًةم ظةًٍ فشٚةك ن ةشذ  انعةٕئٙ انمةائى يًاسعةح انتصةٕٚش 2-5

 انصٕس انتعهًٛٛح : عُاصش تكُٕٚٓا ٔيعاٚٛش اختٛاسْا.

 ظثػ صٔاٚا ٔنمطاخ انتصٕٚش. /2-6

 . اإلنًاو تطشق انتسًٛط ٔانطثاعح/2-7

 انًماسَح تٍٛ أًَاغ انتصٕٚش انشلًٙ. /2-8

 انشلًٛح. ششذ يكَٕاخ ٔغشق ت غٛم انكايٛشا /2-9

 اعتخذاو شثكح انًعهٕياخ نتسذٚث ٔظثػ يفاْٛى انتصٕٚش انشلًٙ . /2-11

 اعتخذاو انساعة اٜنٙ فٙ انتخصص. /2-11

 تٕ٘ انتعهًٛٙ.تصًٛى َظى تعهًٛٛح ، لٕائى انًس /2-12

 تخطٛػ انتعهٛى تاعتخذاو انساعة اٜنٙ. /2-13

 تكُٕنٕخٛا انتعهٛى.ا عتخذاو شثكح انًعهٕياخ نهتعايم يع يفشداخ  /2-14

 تصًٛى انًٕالف انتعهًٛٛح اندٛذج. / 2-15

 تطثٛك انًعاسف انًتخصصح انتٙ اكتغثٓا فٙ يًاسعاتّ انًُٓٛح.  /2-16

 ٔاعتخذاو انٕعائم انتكُٕنٕخٛح انًُاعثح فٙ يًاسعتّ انًُٓٛح.  إتماٌ انًٓاساخ انًُٓٛح/2-17

 انًغتًش. إدسان ظشٔسج تًُٛح راتّ ٔاالَخشاغ فٙ انتعهى 2-18

تصةةًٛى  خطةةح : نهتةةذسٚظ ، ٔتٛبةةاخ تشتٕٚةةح تُاعةةة تُةةٕم شةةشائر انتعهةةٛى  ٔاعةةتخذاو أعةةانٛة 2-19

 نتعهى .ٔأدٔاخ يُاعثح نتمٕٚى اندٕاَة انًختهفح نعًهٛتٙ انتعهٛى ٔا

 تٕظٛف آنٛاخ اإلسشاد ٔانتٕخّٛ انتشتٕ٘، ٔسٚادج األعًال فٙ يًاسعاتّ انًُٓٛح.2-21

إدسان دٔسِ فةةٙ تًُٛةةح ح خذيةةح انًدتًةةع ٔانً ةةاسكح فةةٙ أَ ةةط 2-21

 انًدتًع، تًا ٚسمك اندٕدج ٔانتًٛض.

 

 الوسرهذف هي ذذسيس الوقشس : -3

الوؼلىهزززززززززززززززززززاخ  -أ

  والوفاهين 

      

 نصٕس انتعهًٛٛح : عُاصش تكُٕٚٓا ٔيعاٚٛش اختٛاسْا.ٚ شذ ا 1-أ3

 ٕٚظر آنٛاخ ظثػ صٔاٚا ٔنمطاخ انتصٕٚش.2-أ3

 اعح.ثح  نهتسًٛط ٔانطثٚهى تانطشق انسذٚ 3-أ3

 ٚغدم انتطٕساخ انسذٚثح نهتصٕٚش انشلًٙ. 4-أ3

 ٚصف يًٛضاخ انكايٛشا انشلًٛح. 5-أ3

 انشلًٙ.ٕٚظر انًفاْٛى ٔاالتداْاخ انسذٚثح نهتصٕٚش  6-أ3

الوهززززززززززززززززززاساخ  -ب

 الزهٌيح 

                  

 ٚخطػ صٔاٚا ٔنمطاخ انتصٕٚش. 1-ب3

 ٔانطثاعح.ٚثتكش غشلاً زذٚثح نهتسًٛط  2-ب3

 ٚسذد ي كالخ انتصٕٚش انشلًٙ. 3-ب3

 ٚثتكش غشلاً خذٚذج العتخذاو انكايٛشا انشلًٛح. 4-ب3

 ٚمتشذ يفاْٛى تغٛطح نت غٛم انتصٕٚش انشلًٙ 5-ب3



 
 
 
 
 

لوهزززززززززاساخ ا -جززززززززز 

الوهٌيززززززح الخاصززززززح 

 تالوقشس 

                   

  

 ٚٛش اختٛاسْا.ٚعاٚش خٕدج يفشداخ انصٕس انتعهًٛٛح : عُاصش تكُٕٚٓا ٔيعا1-ج3

 ٚعثػ صٔاٚا ٔنمطاخ انتصٕٚش. 2-ج3

 ٚختاس األَٕام انًثغطح يٍ غشق انتسًٛط ٔانطثاعح. 3-ج3

 دٛذ .ًٚاسط انتصٕٚش انشلًٙ كأزذ اًَاغ انتصٕٚش ان 4-ج3

 ٚغتخذو انكايٛشا انشلًٛح ندٕدج انعًهٛح انتعهًٛٛح . 5-ج3

 ًٚاسط انًفاْٛى انًتًٛضج  فٙ انتصٕٚش انشلًٙ 6-ج3

الوهززززززززززززززززاساخ   - د

 الؼاه ح 

                   

             

 ٚعًم ظًٍ فشٚك فٙ َمم يفاْٛى انصٕس انتعهًٛٛح : عُاصش تكُٕٚٓا ٔيعاٚٛش اختٛاسْا. 1-د3

 ش يٓاساخ االداسج فٙ ظثػ صٔاٚا ٔنمطاخ انتصٕٚش.ٚظٓ 2-د3

 ٚتٕاصم يع صيالء انًُٓح فٙ َمم يٓاساخ انتسًٛط ٔانطثاعح. 3-د3

 ٚغتخذو شثكح انًعهٕياخ فٙ تعًٛى انتصٕٚش انشلًٙ. 4-د3

 ٚذٚش انكايٛشا انشلًٛح فٙ خٕدج انعًهٛح انتعهًٛٛح . 5-د3

 نتصٕٚش انشلًٙ . ْٛى انًتًٛضج  فٙ ٚتعايم يع انساعة تكفاءج فٙ تأصٛم انًفا 6-د3



 
 
 
 
 

 هحرىي الوق شس  -4

 يستٕ٘ انًمشس
عذد انغاعاخ  

 انُظش٘

عذد 

انغاعاخ 

 انعًهٙ

 ماألعثٕ

 1 2 2 تاسٚخ انتصٕٚش انشلًٗ .1

انفةةشق تةةٍٛ انتصةةٕٚش انتمهٛةةذ٘ ٔانتصةةٕٚش  .2

 انشلًٗ

2 2 
2 

 3 2 2 ياْٛح انتصٕٚش انشلًٗ  .3

 4 2 2 خصائص ٔيًٛضاخ انتصٕٚش انشلًٗ .4

انصةةةةٕس انتعهًٛٛةةةةةح : عُاصةةةةةش تكُٕٚٓةةةةةا  .5

 ٔيعاٚٛش اختٛاسْا.

2 2 
5 

 6 2 2 يكَٕاخ كايٛشا انتصٕٚش انشلًٗ .6

 7 2 2 صٕٚش انشلًٗيكَٕاخ كايٛشا انت .7

 8 2 2 ٔأدائٓا  Body خغى انكايٛشا  .8

 9 2 2 .ٔأدائٓا Body     خغى انكايٛشا  .9

 11 2 2 يهسماخ كايٛشا انتصٕٚش انشلًٗ .11

 11 2 2 ٙ انكايٛشاراكشج انتخضٍٚ ف .11

 12 2 2 إَام عذعاخ انكايٛشا .12

 13 2 2 صٔاٚا انتصٕٚش انشلًٗ .13

 14 2 2 ازداو نمطاخ انتصٕٚش انشلًٗ .14

 15 2 2 آنٛاخ ظثػ انكايٛشا نهتصٕٚش .15

 16 2 2 إَام كايٛشاخ انتصٕٚش انفٕتٕغشافٙ .16

 17 2 2 االتداْاخ انسذٚثح فٗ انتصٕٚش انشلًٙ. .17

 18 2 2 انفٕتٕغشافٙإَام كايٛشاخ انتصٕٚش  .18

 19 2 2 يعاٚٛش تكٕتٍ انصٕسج انفٕتٕغشافٛح .19

 21 2 2 يعاٚٛش تكٕتٍ انصٕسج انفٕتٕغشافٛح .21

 21 2 2 نصٕسج انفٕتٕغشافٛحنٕاٌ فٙ اأًْٛح األ .21

يعةةذاخ اإلظةةاءج انًغةةتخذيح فةةٗ انتصةةٕٚش  .22

 انشلًٗ

2 2 22 

انصٕس انتعهًٛٛح : عُاصش تكُٕٚٓا ٔيعاٚٛش  .23

 اختٛاسْا.

2 2 23 

 24 2 2 ٔاٚا ٔنمطاخ انتصٕٚشص .24

 25 2 2 انتسًٛط ٔانطثاعح. .25

انثشايح انًغتخذيح فةٗ اَتةاج انصةٕس انشلًٛةح  .26

 ٔكٛفٛح اعتخذايٓا

2 2 26 

27.      

تشايح يعاندح انصٕسج اشٓش  .28

 انشلًٛح

2 2 27 

 28 2 2 ان فٕٖااليتساٌ  .29

 28 112 اخًانٗ انغاعاخ
 

 



 
 
 
 
 

أسالية الرؼلين  -5

 لرؼلن وا

 

                       يساظشاخ 

                   خهغاخ يُال ح 

         ) ٍ أَ طح فٗ انفصم  ) انغك 

  . ٔاخثاخ يُضنٛح 

 يعًهٗ  ًهٗ  / تذسٚة ع 

  َذٔج  /  ٔسشح عًم 

 دساعح انسانح 

 َٙٔانتعهى اإلنكتش 

 

أسزززالية الرؼلزززين  -6

والرؼلن للطالب 

روي 

االحرياجززززززززززاخ 

 الخاصح

اخشاءاخ انمثٕل فٙ انكهٛح ٔاخشاءاخ ك ف  ،  يٍ خالل  ال يٌطثق    

انغًاخ نهطهثح ٔانطانثاخ ٔتسذٚذ لذساتٓى انتٙ تتٕائى ٔغثٛعح انذساعح 

        انعًهٛح تانكهٛح .      

 

 ذقىين الط الب   : -7

األسالية  -أ

 الوسرخذهح:

              

      

ٔانًُال ح ٔلٛاط انمذسج عهٗ انعًم فٗ نمٛاط يٓاساخ زم انً كهح ٔتمذٚى انثٛاَاخ أعًال انفصم: 

 خًاعح  .

 .نمٛاط يٓاساخ انتسهٛم ٔانعشض ٔانًُال ح ان فٓٙ : 

 ُٛح ٔانتمُٛح.ٔانتطثٛك ٔانًٓاساخ انفنمٛاط يٓاساخ انًًاسعح انتطثٛمٙ  : 

 نمٛاط يٓاساخ انتزكش ٔاإلتذام .  ايتساٌ أخش انفصم  :

 انعاشش ٔانع شٍٚاألعثٕعٍٛ  :  م ٔان فٕٖأعًال انفص  : 1انتمٛٛى      الرىقيد: -ب

 انخايظ ٔانع شٍٚ األعثٕم  : انتطثٛمٙ  2انتمٛٛى  

 شٍٚاألعثٕم انغادط ٔانع انفصم  :  أخشايتساٌ  3انتمٛٛى  

ذىصيغ  -ج 

 الذسجاخ:

 %13دسخح   21أعًال انغُح / انفصم انذساعٙ         

 %7دسخح   11االيتساٌ ان فٓٙ                        

 %21دسخح   31االيتساٌ انعًهٙ                          

 %61دسخح   91َٓاٚح انعاو / انفصم انذساعٙ ايتساٌ 

 

 

 



 
 
 
 
 

 وح الدرة الذساسيح والوشاجغ :قائ -8

                          هزكشاخ -أ

      

ـة اندةضء األٔل ، تشخًةح - Digital Photography نتصةٕٚش انشلًةٙ كٛهثةٙ ، عةكٕخ : أعةشاس ا -

 .2117َاششٌٔ ، نثُاٌ -ٔتسمٛك عاير خهف، انذاس انعشتٛح نهعهٕو

ـة اندةضء انثةاَٙ ، تشخًةح - Digital Photography ـ  كٛهثٙ ، عكٕخ : أعةشاس انتصةٕٚش انشلًةٙ 

 .2118َاششٌٔ ، نثُاٌ  -ٔتسمٛك عاير خهف، انذاس انعشتٛح نهعهٕو 

 (، عةةةةةةةةةةكٕخ: فٕتٕشةةةةةةةةةةٕب عةةةةةةةةةةٙ إط نًستشفةةةةةةةةةةٙ انتصةةةةةةةةةةٕٚش انشلًٙ)دٚدٛتةةةةةةةةةةال      كٛهثٙـةةةةةةةةةة

 .2114نثُاٌ  تشخًح، تسمٛك: يشكض انتعشٚة ٔانثشيدح، انذاس انعشتٛح نهعهٕو ـ َاششٌٔ،

: انذنٛم انًٛذاَٙ ان ايم إنٗ انتصةٕٚش انفٕتةٕغشافٙ، تشخًةح ٔتسمٛةك عةاير خهةف،  ـ  خهف ، عاير

أزًةةذ يصةةطفٙ كايةةم عصةةش ،   فاعهٛةةح -2118.2َاشةةشٌٔ ، نثُةةاٌ -انةةذاس انعشتٛةةح نهعهةةٕو

فةٙ تًُٛةح كفاٚةاخ تكُٕنٕخٛةا انتعهةٛى نةذ٘ تعهًةٙ يسةٕ األيٛةح فةٙ خًٕٓسٚةح تشَايح يمتشذ 

 2114انماْشج : يعٓذ انذساعاخ انتشتٕٚح ،  يصش انعشتٛح   سعانح دكتٕساج ،

 .( أزًذ عثذ انسًٛذ زافع أتٕ ْ ًّٛ: تشَايح يمتشذ نتًُٛح كفاءاخ تذسٚظ انًٕاد   5)       كرة هلضهح -ب

  كرة هقرشحح  -ج 

   

[6]Noll A ,” Television Technology:Fundamental and  Future prospects " 

Artechhouse , Norwood,Massac   

دوسياخ ػلويح  –د 

 أو ًششاخ ... إلخ

 

*Waterman D.A" A Guide to Expert Systems", (Addition Wesley,     

Reading , Masse 2010). 

*Newell A. and Simon H. "Human problem Solving", Englewood Califfs, 

NJ., prentice Hall (2009). 

*Davis R. "Expert Systems , Where are we? And where do we go from 

here?, Al Memo No. 665, MIT AL  

هذيش                             أحوذ ػصش /د.م.أسئيس هجلس القسن الؼلوي :.هاًي شفيق .            \: دأسرار الوادج

يسشيح ػثذ الحويذ فشج  /د .م.أالثشًاهج : 

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=سكوت%20كيلبي


 
 
 
 
 

 

                  

 (12سلى )

     الوٌىفيحجاهؼح: 

 كليح / هؼهذ : الرشتيه الٌىػيه 

 تشًاهج : .........................

 وقشسهصفىفح  هخشجاخ الرؼلين الوسرهذفه لل

للوقشس الوحرىياخ الشئيسيح  

 

أسثىع 

 الذساسح

 الوؼ  اسف

 

 ههاساخ رهٌيح

 
 ههاساخ ػاهح ههاساخ ههٌيح

 1-د3 2-ج3 - 2-أ3 1 تاسٚخ انتصٕٚش انشلًٗ .1

انفشق تٍٛ انتصٕٚش انتمهٛذ٘  .2

 ٔانتصٕٚش انشلًٗ
 2-أ3 2

 3-ج3 -
 4-د3

 6-د3 5-ج3 - 4-أ3 3 ياْٛح انتصٕٚش انشلًٗ  .3

 خصائص ٔيًٛضاخ .4

 انتصٕٚش انشلًٗ
 6-أ3 4

 6-ج3 -
 8-د3

انصٕس انتعهًٛٛح : عُاصش  .5

 5-أ3 5 تكُٕٚٓا ٔيعاٚٛش اختٛاسْا.

 

 2-ب3

 

 2ج

 

- 

يكَٕاخ كايٛشا انتصٕٚش  .6

 انشلًٗ
 6-أ3 6

 2ج -
 2-د3

يكَٕاخ كايٛشا انتصٕٚش  .7

 انشلًٗ
 3-أ3 7

 1ج 7-ب3
 3-د3

 Body خغى انكايٛشا  .8

 ٔأدائٓا 
 2-أ3 8

- - 
- 

 انتصٕٚش انعٕئٙ  يغًٙ انًمشس 

  د انثشَايحكٕ



 
 
 
 
 

للوقشس الوحرىياخ الشئيسيح  

 

أسثىع 

 الذساسح

 الوؼ  اسف

 

 ههاساخ رهٌيح

 
 ههاساخ ػاهح ههاساخ ههٌيح

 Body     شا خغى انكايٛ .9

 .ٔأدائٓا
 4-أ3 9

 

- 

 

- 

 

- 

يهسماخ كايٛشا انتصٕٚش  .11

 انشلًٗ
 2-أ3 11

 2-ج3 -
 9-د3

 3د 6-ج3 6-ب3 6-أ3 11 انتخضٍٚ فٙ انكايٛشاراكشج  .11

إَام عذعاخ  .12

 انكايٛشا
 4-أ3 12

 - 8-ب3
 4-د3

 5-د3 5-ج3 - 5-أ3 13 صٔاٚا انتصٕٚش انشلًٗ .13

ازداو نمطاخ  .14

 انتصٕٚش انشلًٗ
 6-أ3 14

 9-ج3 5-ب3
 6-د3

آنٛاخ ظثػ انكايٛشا  .15

 نهتصٕٚش
 7-أ3 15

 8-ج3 1-ب3
 1-د3

إَام كايٛشاخ انتصٕٚش  .16

 غشافٙانفٕتٕ
 8-أ3 16

 1-ج3 3-ب3
 2-د3

االتداْاخ انسذٚثح فٗ  .17

 5-أ3 17 انتصٕٚش انشلًٙ.

 

 2-ب3

 

 2ج

 

- 

إَام كايٛشاخ انتصٕٚش  .18

 انفٕتٕغشافٙ
 6-أ3 18

 2ج -
 2-د3

 يعاٚٛش تكٕتٍ انصٕسج .19

 انفٕتٕغشافٛح
 3-أ3 19

 1ج 7-ب3
 3-د3

يعاٚٛش تكٕتٍ انصٕسج  .21

 4-أ3 21 انفٕتٕغشافٛح

 

 2-ب3

 

 2ج

 

- 



 
 
 
 
 

للوقشس الوحرىياخ الشئيسيح  

 

أسثىع 

 الذساسح

 الوؼ  اسف

 

 ههاساخ رهٌيح

 
 ههاساخ ػاهح ههاساخ ههٌيح

ح األنٕاٌ فٙ انصٕسج أًْٛ .21

 انفٕتٕغشافٛح
 6-أ3 21

 2ج -
 2-د3

يعذاخ اإلظاءج  .22

انًغتخذيح فٗ انتصٕٚش 

 انشلًٗ

 3-أ3 22

 1ج 7-ب3

 3-د3

انصٕس انتعهًٛٛح :  .23

عُاصش تكُٕٚٓا ٔيعاٚٛش 

 سْا.اختٛا

 2-أ3 23

- - 

- 

 صٔاٚا ٔنمطاخ انتصٕٚش .24
 4-أ3 24

 

- 

 

- 
- 

 9-د3 2-ج3 - 2-أ3 25 انتسًٛط ٔانطثاعح. .25

انثشايح انًغتخذيح فٗ اَتاج  .26

انصٕس انشلًٛح ٔكٛفٛح 

 اعتخذايٓا

 5-أ3 26

 

 2-ب3

 

 2ج

 

- 

اشٓش تشايح يعاندح  .27

 5-أ3 27 انصٕسج انشلًٛح

 

 2-ب3

 

 2ج

 

- 

 يسشيه ػثذ الحويذ فشج  \.                     هذيش الثشًاهج :أ.م. د شفيقهاًي .\أسرار الوقشس: د  

 .أحوذ ػصش  \دم .  ي: أ.سئيس هجلس القسن الؼلو  



 
 
 
 
 

 هصفىفح أسالية الرؼلين والرؼلن هغ ًىاذج الرؼلن                                             

  ح الوٌىفيحجاهؼ

 كليح الرشتيح الٌىػيح

 تشًاهج : ذدٌىلىجيا الرؼلين والحاسة اآللً

 والرؼلن للوقشس الذساسي هصفىفح أسالية الرؼلين

أسثىع  إسرشاذيجياخ الرؼلين والرؼلن

 الذساسح

 الوؼ  اسف

 

 ههاساخ رهٌيح

 
 ههاساخ ػاهح ههاساخ ههٌيح

1-أ3 1 يساظشاخ                       2-ب3  2-ج3  1-د3   

2-أ3 2 خهغاخ يُال ح                   4-ب3  1-ج3  2-د3   

3-أ3 3   أَ طح فٗ انفصم  ) انغك ٍ (       5-ب3  4-ج3  6-د3   

4-أ3 4 ٔاخثاخ يُضنٛح .  1-ب3  4-د3 -   

5-أ3 5 تذسٚة عًهٗ  /  يعًهٗ  3-ب3  6-د3 -   

6-أ3 6 َذٔج  /  ٔسشح عًم  1-ج3 -  4-د3   

1-أ3 7 دساعح انسانح 3-ب3  3-ج3  2-د3   

4-أ3 8 انتعهٛى االنكتشَٔٙ 1-ب3  1-ج3  6-د3   

 يسشيه ػثذ الحويذ فشج   \هج : أ.م.دهذيش الثشًا                     هاًي شفيق \أسرار الوقشس: د                  

 أحوذ ػصش         \سئيس هجلس القسن الؼلوي: أ.م.د                  

هسوً 

 الوقشس

 الرصىيش الضىئي

  كىد الوقشس



 
 
 
 
 

 هصفىفح أسالية الرقيين الوسرهذفح للوقشس

 الوحرىياخ الشئيسيح

 لوقشسل

أسثىع 

 الذساسح

 الوؼ  اسف

 

 ههاساخ رهٌيح

 
 ههاساخ ػاهح ههاساخ ههٌيح

1-أ3 1 اسيأػوال السٌح / الفصل الذس 2-ب3  1-ج3  1-د3   

2-أ3 2 االهرحاى الشفهي 2-ب3  3-ج3  3-د3   

3-أ3 3 االهرحاى الؼولي 4-ب3  3-ج3  6-د3   

4-أ3 4 ًهايح الؼام / الفصل الذساسياهرحاى  1-ب3  4-ج3  2-د3   

 

يسشيه \هذيش الثشًاهج : أ.م.د.      شفيق هاًي .\أسرار الوقشس: د
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 " النظري " الجانب   تصميم التعلم المدمج 
 نضىئٍاانتصىَشانًمشس 

 ثهٕيّ االٔنٙانفشقخ : 
 _________________ 

 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

رااابسٚل انزرااإٚش  .1

 انشقًٗ
2 

 انًعشفة وانفهى -أ

Knowledge Understanding 

 

ٚشاشذ انرإس انزؼهًٛٛاخ : ػُب ااش  1-أ3

 ركُٕٚٓب ٔيؼبٚٛش اخزٛبسْب.

ٕٚضر آنٛابد ضاجز صٔاٚاب ٔنت ابد 2-أ3

 انزرٕٚش.

ثاااخ  نهزسًاااٛ  ٚهاااى ثااابن شي انسذٚ 3-أ3

 ٔان جبػخ.

ٚغدم انز ٕساد انسذٚثخ نهزرإٚش  4-أ3

 انشقًٙ.

 ٚرف يًٛضاد انكبيٛشا انشقًٛخ. 5-أ3

ٕٚضر انًفبْٛى ٔاالردبْبد  6-أ3

 انسذٚثخ نهزرٕٚش انشقًٙ

 

 

يحاضشا -1

 ت                         

جهساااااااات   -2

 يُالشة                        

أَشاااااااا ة   -3

فااً انفصاام    

 انسكشٍ (   

دساسااااااااااة  -4

 انحانة 

واجبااااااات   -5

 يُزنُة . 

االوساق  -6

  انبحثُة

 1-أ-7 

انحضااااااااااااااىس 

 وانًشاسكة 

 2-أ-7

االختبااااااااااسات 

 انذوسَة

 3-أ-7

يتحاااااااااااااااااااٌ ا

يُتصااااااااااااااا  

انفصااااااااااااااااااام 

 انذساسً

 4-أ-7

االيتحاااااااااااااااٌ 

 انشفىٌ 

 5-أ-7

االيتحاااااااااااااااٌ 

العررررررررررررررررررررررر    -
 الت ضيحية. 

 
الم اجررا العمميررة -

 المقت حة.
  

الكترررررررررررررررررررررررررر    -
 الج معي .

 
 بنك المع فة  -

    

يزكشاد :    زبعت آنٙ )اعزخذاو َٕافز(  -أ

 بعت                قغى ركُٕنٕخٛب انزؼهٛى ٔانس اػذاد

كزت أعبرزح انتغى ٔانًدبل فٙ أَظًخ  

انزشغٛم َٔظبو انُٕافز ُٔٚذٔص ٔأزذس 

   11إ ذاسارّ َظبو ُٔٚذٔص 

^ever -"Microsoft reveals biggest 

change in Windows 

Computerworld.  .updates"

Retrieved October 4, 2014.      

كزبة د / يدذٖ يسًذ أثٕ انؼ ب رٛغٛش 

  11ُٔٚذٔص 

1.  Keizer, Gregg (November 

29, 2018). "FAQ: Windows 

10 LTSB 

explained". Computerworl

انفاااااااااشي ثاااااااااٍٛ  .2

انزراااااااااااااااااااإٚش 

انزتهٛاااااااااااااااااااااااذ٘ 

ٔانزرااااااااااااااااإٚش 

 انشقًٗ

2 

يبْٛاااخ انزرااإٚش  .3

 انشقًٗ 
2 

خرااااااااااااب    .4

ٔيًٛااااااااااااضاد 

انزراااااااااااااإٚش 

 انشقًٗ

2 

انرااااااااااااااااااإس  .5

انزؼهًٛٛاااااااااااااخ : 

ػُب ااااااااااااااااااش 
2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

ركُٕٚٓااااااااااااااااااااب 

ٔيؼاااااااااااااااااابٚٛش 

 اخزٛبسْب.

 

 

 

 انًهاسات انزهُُة -ب

Intellectual Skills 

 ٚخ ز صٔاٚب ٔنت بد انزرٕٚش. 1-ة3

ٚجزكااااش ًشقاااابل زذٚثااااخ نهزسًااااٛ   2-ة3

 ٔان جبػخ.

 ٚسذد يشكالد انزرٕٚش انشقًٙ. 3-ة3

ٚجزكااااش ًشقاااابل خذٚااااذح العاااازخذاو  4-ة3

 انكبيٛشا انشقًٛخ.

ٚتزشذ يفبْٛى ثغٛ خ نزشغٛم  5-ة3

 انزرٕٚش انشقًٙ

 انًهاسات انًهُُة وانعًهُة -جـ

Professional and Practical 

Skills 

 

ٚؼاااابٚش خاااإدح يفااااشداد انراااإس 1-ج3

ٚٛش انزؼهًٛٛااااخ : ػُب ااااش ركُٕٚٓااااب ٔيؼااااب

 اخزٛبسْب.

 ٚضجز صٔاٚب ٔنت بد انزرٕٚش. 2-ج3

 انعًهٍ

 6-أ-7

االيتحاااااااااااااااٌ 

 انُظشي  

d. Retrieved May 5, 2019. 

2. ^ "Microsoft reveals 

biggest-ever change in 

Windows 

updates". Computerworld. 

Retrieved October 4, 2014. 

3. ^ "Introducing Windows 10 

for Business". Windows 

Blog. Retrieved October 

4, 2014. 

^"Windows 10:  Endler, Michael. 

5 Unanswered 

InformationWeek.  .Questions"

Retrieved October 4,2014. 

يكَٕااابد كااابيٛشا  .6

 انزرٕٚش انشقًٗ

2 

 
يكَٕااابد كااابيٛشا  .7

 رٕٚش انشقًٗانز
2  

 خغااى انكاابيٛشا  .8

Body  ٔأدا ٓب 
2 

     خغااى انكاابيٛشا  .9

Body ٔأدا ٓب. 
2 

يهستااابد كااابيٛشا  .11

 انزرٕٚش انشقًٗ
2 

 

راكااااشح انزخااااضٍٚ  .11

 فٙ انكبيٛشا
2 

 

اَاااإا .12

ع ػذعاااااااااابد 

 انكبيٛشا

2 
 

صٔاٚاااب انزرااإٚش  .13

 انشقًٗ
2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

ازدب .14

و نت اااااااااااااابد 

انزراااااااااااااإٚش 

 انشقًٗ

 
ٚخزبس األَٕاع انًجغ خ ياٍ ًاشي  3-ج3

 انزسًٛ  ٔان جبػخ.

ًٚااابسط انزرااإٚش انشقًاااٙ ك زاااذ  4-ج3

 اًَبً انزرٕٚش اندٛذ .

ٚغاازخذو انكاابيٛشا انشقًٛااخ نداإدح  5-ج3

 انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ .

ًٚبسط انًفبْٛى انًزًٛضح  فٙ  6-ج3

 انزرٕٚش انشقًٙ

 ويهاسات االتصال   انًهاسات انعايـة  -د 

General and Transferable 

Skills  

 

ٚؼًم ضًٍ فشٚق فٙ َتم يفابْٛى  1-د3

انراااإس انزؼهًٛٛااااخ : ػُب ااااش ركُٕٚٓااااب 

 ٔيؼبٚٛش اخزٛبسْب.

ٚظٓش يٓبساد االداسح فاٙ ضاجز  2-د3

 صٔاٚب ٔنت بد انزرٕٚش.

ٚزٕا اام يااغ صيااالن انًُٓااخ فااٙ  3-د3

 َتم يٓبساد انزسًٛ  ٔان جبػخ.

ٚغااازخذو ةاااجكخ انًؼهٕيااابد فاااٙ  4-د3

 رؼًٛى انزرٕٚش انشقًٙ.

ٚااذٚش انكاابيٛشا انشقًٛااخ فااٙ خاإدح  5-د3

آنٛبد ضجز  .15

انكبيٛشا 

 نهزرٕٚش
 

إَاع  .16

كبيٛشاد 

انزرٕٚش 

 انفٕرٕغشافٙ

 

االردبْبد  .17

انسذٚثخ فٗ 

انزرٕٚش 

 انشقًٙ.

 

إَاع  .18

كبيٛشاد 

انزرٕٚش 

 انفٕرٕغشافٙ

 

يؼبٚٛش ركٕثٍ  .19

انرٕسح 

 انفٕرٕغشافٛخ
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

يؼبٚٛش ركٕثٍ  .21

انرٕسح 

 انفٕرٕغشافٛخ
 

 انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ .

ٚزؼبيم يغ انسبعت ثكفبنح فٙ  6-د3

نزرٕٚش  ر  ٛم انًفبْٛى انًزًٛضح  فٙ 

نٕاٌ فٙ أًْٛخ األ .21 انشقًٙ

انرٕسح 

 انفٕرٕغشافٛخ
 

يؼااذاد ااضاابنح  .22

انًغاااازخذيخ فااااٗ 

 انزرٕٚش انشقًٗ
 

انراإس انزؼهًٛٛااخ  .23

: ػُب ش ركُٕٚٓب 

ٔيؼااااااااااااااااااااااابٚٛش 

 اخزٛبسْب.

 

صٔاٚاااااب ٔنت ااااابد  .24

 انزرٕٚش
 

انزسًاااااااااااااااااااٛ   .25

 ٔان جبػخ.
 

انجااشايح انًغاازخذيخ  .26

فاااٗ اَزااابج انرااإس 

انشقًٛاااااااخ ٔكٛفٛاااااااخ 

 اعزخذايٓب

 

  االيزسبٌ انشفٓٗ -27
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

  االيزسبٌ انزسشٚش٘ -28
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 " النظري " الجانب   تصميم التعلم المدمج 
 ضىئٍانتصىَش انانًمشس 

 ثهٕيّ االٔنٙانفشقخ : 

 

 

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

رااابسٚل انزرااإٚش  .27

 انشقًٗ
2 

 انًعشفة وانفهى -أ

Knowledge Understanding 

 

ٚشاشذ انرإس انزؼهًٛٛاخ : ػُب ااش  1-أ3

 ركُٕٚٓب ٔيؼبٚٛش اخزٛبسْب.

ٕٚضر آنٛابد ضاجز صٔاٚاب ٔنت ابد 2-أ3

 انزرٕٚش.

ثاااخ  نهزسًاااٛ  ٚهاااى ثااابن شي انسذٚ 3-أ3

 ٔان جبػخ.

ٚغدم انز ٕساد انسذٚثخ نهزرإٚش  4-أ3

 انشقًٙ.

 ٚرف يًٛضاد انكبيٛشا انشقًٛخ. 5-أ3

ٕٚضر انًفبْٛى ٔاالردبْبد  6-أ3

 انسذٚثخ نهزرٕٚش انشقًٙ

 

يحاضشا -2

 ت                         

جهساااااااات   -2

 يُالشة                        

أَشاااااااا ة   -3

فااً انفصاام    

 انسكشٍ (   

دساسااااااااااة  -4

 انحانة 

واجبااااااات   -5

 يُزنُة . 

االوساق  -6

  انبحثُة

 1-أ-7 

انحضااااااااااااااىس 

 وانًشاسكة 

 2-أ-7

االختبااااااااااسات 

 انذوسَة

 3-أ-7

يتحاااااااااااااااااااٌ ا

يُتصااااااااااااااا  

انفصااااااااااااااااااام 

 انذساسً

 4-أ-7

االيتحاااااااااااااااٌ 

 انشفىٌ 

 5-أ-7

العررررررررررررررررررررررر    -
 الت ضيحية. 

 
الم اجررا العمميررة -

 المقت حة.
  

الكترررررررررررررررررررررررررر    -
 الج معي .

 
 بنك المع فة  -

يزكشاد :    زبعت آنٙ )اعزخذاو َٕافز(  -أ

 بعت                قغى ركُٕنٕخٛب انزؼهٛى ٔانس اػذاد

كزت أعبرزح انتغى ٔانًدبل فٙ أَظًخ  

انزشغٛم َٔظبو انُٕافز ُٔٚذٔص ٔأزذس 

   11إ ذاسارّ َظبو ُٔٚذٔص 

^ever -"Microsoft reveals biggest 

change in Windows 

Computerworld.  .updates"

Retrieved October 4, 2014.      

كزبة د / يدذٖ يسًذ أثٕ انؼ ب رٛغٛش 

  11ُٔٚذٔص 

4.  Keizer, Gregg (November 

29, 2018). "FAQ: Windows 

10 LTSB 

انفاااااااااشي ثاااااااااٍٛ  .28

انزراااااااااااااااااااإٚش 

انزتهٛاااااااااااااااااااااااذ٘ 

ٔانزرااااااااااااااااإٚش 

 انشقًٗ

2 

يبْٛاااخ انزرااإٚش  .29

 انشقًٗ 
2 

خرااااااااااااب    .31

ٔيًٛااااااااااااضاد 

انزراااااااااااااإٚش 

 انشقًٗ

2 

انرااااااااااااااااااإس  .31

انزؼهًٛٛاااااااااااااخ : 
2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

ػُب ااااااااااااااااااش 

ركُٕٚٓااااااااااااااااااااب 

ٔيؼاااااااااااااااااابٚٛش 

 اخزٛبسْب.

 

 

 

 

 انًهاسات انزهُُة -ب

Intellectual Skills 

 ٚخ ز صٔاٚب ٔنت بد انزرٕٚش. 1-ة3

ٚجزكااااش ًشقاااابل زذٚثااااخ نهزسًااااٛ   2-ة3

 ٔان جبػخ.

 ٚسذد يشكالد انزرٕٚش انشقًٙ. 3-ة3

ٚجزكااااش ًشقاااابل خذٚااااذح العاااازخذاو  4-ة3

 انكبيٛشا انشقًٛخ.

ٚتزشذ يفبْٛى ثغٛ خ نزشغٛم  5-ة3

 انزرٕٚش انشقًٙ

 انًهاسات انًهُُة وانعًهُة -جـ

Professional and Practical 

Skills 

 

ٚؼاااابٚش خاااإدح يفااااشداد انراااإس 1-ج3

ٚٛش انزؼهًٛٛااااخ : ػُب ااااش ركُٕٚٓااااب ٔيؼااااب

 اخزٛبسْب.

 ٚضجز صٔاٚب ٔنت بد انزرٕٚش. 2-ج3

االيتحاااااااااااااااٌ 

 انعًهٍ

 6-أ-7

االيتحاااااااااااااااٌ 

 انُظشي  

    explained". Computerworl

d. Retrieved May 5, 2019. 

5. ^ "Microsoft reveals 

biggest-ever change in 

Windows 

updates". Computerworld. 

Retrieved October 4, 2014. 

6. ^ "Introducing Windows 10 

for Business". Windows 

Blog. Retrieved October 

4, 2014. 

^"Windows 10:  Endler, Michael. 

5 Unanswered 

InformationWeek.  .Questions"

Retrieved October 4,2014. 

يكَٕااابد كااابيٛشا  .32

 انزرٕٚش انشقًٗ

2 

 
يكَٕااابد كااابيٛشا  .33

 رٕٚش انشقًٗانز
2  

 خغااى انكاابيٛشا  .34

Body  ٔأدا ٓب 
2 

     خغااى انكاابيٛشا  .35

Body ٔأدا ٓب. 
2 

يهستااابد كااابيٛشا  .36

 انزرٕٚش انشقًٗ
2 

 

راكااااشح انزخااااضٍٚ  .37

 فٙ انكبيٛشا
2 

 

اَاااإا .38

ع ػذعاااااااااابد 

 انكبيٛشا

2 
 

صٔاٚاااب انزرااإٚش  .39

 انشقًٗ
2 

https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350


 

 - 8 - 

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

ازدب .41

و نت اااااااااااااابد 

انزراااااااااااااإٚش 

 انشقًٗ

 
ٚخزبس األَٕاع انًجغ خ ياٍ ًاشي  3-ج3

 انزسًٛ  ٔان جبػخ.

ًٚااابسط انزرااإٚش انشقًاااٙ ك زاااذ  4-ج3

 اًَبً انزرٕٚش اندٛذ .

ٚغاازخذو انكاابيٛشا انشقًٛااخ نداإدح  5-ج3

 انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ .

ًٚبسط انًفبْٛى انًزًٛضح  فٙ  6-ج3

 انزرٕٚش انشقًٙ

 ويهاسات االتصال   انًهاسات انعايـة  -د 

General and Transferable 

Skills  

 

ٚؼًم ضًٍ فشٚق فٙ َتم يفابْٛى  1-د3

انراااإس انزؼهًٛٛااااخ : ػُب ااااش ركُٕٚٓااااب 

 ٔيؼبٚٛش اخزٛبسْب.

ٚظٓش يٓبساد االداسح فاٙ ضاجز  2-د3

 صٔاٚب ٔنت بد انزرٕٚش.

ٚزٕا اام يااغ صيااالن انًُٓااخ فااٙ  3-د3

 َتم يٓبساد انزسًٛ  ٔان جبػخ.

ٚغااازخذو ةاااجكخ انًؼهٕيااابد فاااٙ  4-د3

 رؼًٛى انزرٕٚش انشقًٙ.

ٚااذٚش انكاابيٛشا انشقًٛااخ فااٙ خاإدح  5-د3

آنٛبد ضجز  .41

انكبيٛشا 

 نهزرٕٚش
 

إَاع  .42

كبيٛشاد 

انزرٕٚش 

 انفٕرٕغشافٙ

 

االردبْبد  .43

انسذٚثخ فٗ 

انزرٕٚش 

 انشقًٙ.

 

إَاع  .44

كبيٛشاد 

انزرٕٚش 

 انفٕرٕغشافٙ

 

يؼبٚٛش ركٕثٍ  .45

انرٕسح 

 انفٕرٕغشافٛخ
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

يؼبٚٛش ركٕثٍ  .46

انرٕسح 

 انفٕرٕغشافٛخ
 

 انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ .

ٚزؼبيم يغ انسبعت ثكفبنح فٙ  6-د3

نزرٕٚش  ر  ٛم انًفبْٛى انًزًٛضح  فٙ 

نٕاٌ فٙ أًْٛخ األ .47 انشقًٙ

انرٕسح 

 انفٕرٕغشافٛخ
 

يؼااذاد ااضاابنح  .48

انًغاااازخذيخ فااااٗ 

 انزرٕٚش انشقًٗ
 

انراإس انزؼهًٛٛااخ  .49

: ػُب ش ركُٕٚٓب 

ٔيؼااااااااااااااااااااااابٚٛش 

 اخزٛبسْب.

 

صٔاٚاااااب ٔنت ااااابد  .51

 انزرٕٚش
 

انزسًاااااااااااااااااااٛ   .51

 ٔان جبػخ.
 

انجااشايح انًغاازخذيخ  .52

فاااٗ اَزااابج انرااإس 

انشقًٛاااااااخ ٔكٛفٛاااااااخ 

 اعزخذايٓب

 

  االيزسبٌ انشفٓٗ -27
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

  االيزسبٌ انزسشٚش٘ -28
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 (16ًَىرج سلى   

 (2221/ 2222تمشَش يمشس دساسٍ  
 -يعهىيات أساسُة : –أ 

 انفىتىغشافٍانتصىَش  اعى انًتشس 1

 ركُٕنٕخٛب انزؼهٛى انزخر  2

 دكزٕساِ انفشقخ / انًغزٕ٘ 3

 ( ػًهٙ 2( َظش٘ + )  1)  ػذد انٕزذاد / انغبػبد انًؼزًذح 4

 ندُخ ثالثٛخ انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزسبَبد انُظبو 5

 غٛش يزٕفش         يزٕفش       َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزسبٌ 6

 اعزبر انًبدح ػذد انتب ًٍٛ ثبنزذسٚظ 7

 -يعهىيات يتخصصة : –ب 

 -اإلحصائُات : – 1

  ػذد ان الة انًهزستٍٛ ثبنًتشس -

  ػذد ان الة انزٍٚ أدٔا االيزسبٌ -

 %  -ػذد                 ػذد  َزٛدخ االيزسبٌ -

 َبخر              ساعت

انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبخسٍٛ ًجتب نهزتذٚشاد  -

 انسب هٍٛ ػهٛٓب

 يًزبص                   خٛذ خذا  -

 يتجٕل   -خٛذ               

 -تذسَس انًمشس : – 2

  انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚغٓب -

 % 81 ذسٚغّ يٍ انًسزٕ٘ األعبعٙ نهًتشس% نًب رى ر -

 >85         84-61          61> يذ٘ انزضاو انتب ًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًسزٕ٘ انًتشس -

  >85         84-61         61> يذ٘ رغ ٛخ االيزسبٌ نًٕضٕػبد انًتشس -

 رذسٚت ػًهٙ  يسبضشاد َظشٚخ       أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 خ            دساعخ زبن أَش خ فرهٛخ 
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  َٙٔرؼهٛى إنكزش 

 األػًبل انفرهٛخ )رزكش( :   إيزسبٌ َٓبٚخ انغُّ انذساعىخ

 ةفٕ٘  َظش٘                         ًشٚتخ رتٕٚى ان الة -

                أػًبل فرهٛخ   ٙػًه 

 -اإليكاَات انًتاحة نهتذسَس : -3

 ح      يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح    غٛش يزٕافشحيزٕافش  انًشاخغ انؼهًٛخ -

 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح    غٛش يزٕافشح  انٕعب م انًؼُٛخ-

 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسخخ يسذٔدح    غٛش يزٕافشح  انًغزهضيبد ٔانخبيبد -

 ال ٕٚخذ -لُىد إداسَة وتُظًُُة: -4

 % -َتُجة تمىَى ان الب نهًمشس: -5

 إػزًبد َظبو انزتٕثى ػهٗ انفٓى يٍ خالل َظبو انجٕكهٛذ -يمتشحات تحسٍُ انًمشس : -6

 

 ال ٕٚخذ يالزظبد نهًشاخغ انخبسخٗ )إٌ ٔخذد (يالحظات انًشاجعٍُ انخاسجٍُُ  -7

يا تى تُفُزِ يٍ يمتشحات انت ىَش فٍ انعاو  -8

 انسابك

 

 

ة )يب ْٙ ٔ األعجبيا نى َتى تُفُزِ يٍ يمتشحات  -9

) 

 ال ٕٚخذ

 -خ ة انت ىَش نهًمشس نهعاو انمادو : -12

يدبالد انز ٕٚش : رذسٚت 

ان الة ػهٗ انزسهٛم 

اازرب ٙ يٍ سعب م 

انًبخغزٛش ٔانذكزٕساح 

انغبثتخ ٔيشاخؼزٓب يٍ 

 قجم أعزبر انًتشس

رٕ ٛف انز ٕٚش: ٚتٕو 

ان الة ثباًالع ػهٗ 

انشعب م انؼهًٛخ 

ثبنًكزجبد ٔررٕٚش 

اد انفشٔض ٔإػذ

اازربن نٓب 

ٔيشاخؼزٓب يغ 

األ هٛخ  اازربن

 ثبنشعبنخ

يدبالد انز ٕٚش : رذسٚت ان الة 

ػهٗ انزسهٛم اازرب ٙ يٍ سعب م 

انًبخغزٛش ٔانذكزٕساح انغبثتخ 

 ٔيشاخؼزٓب يٍ قجم أعزبر انًتشس

رٕ ٛف انز ٕٚش: ٚتٕو 

ان الة ثباًالع ػهٗ 

انشعب م انؼهًٛخ 

ثبنًكزجبد ٔررٕٚش 

اد انفشٔض ٔإػذ

اازربن نٓب 

ٔيشاخؼزٓب يغ 

األزربن األ هٛخ 

 ثبنشعبنخ
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 (9102/9191)الضوئيالتصوير  مخطط لتصميم اختبار المقرر
 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

62 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

04 

 
 

 مخرجات التعمم 

 نوع األسئمة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى   المزاوجة االكمال 

تاااااااااوير      اااااااااىر   .1

    قوى

رش ذ    ىي    عليويت : عٌوص  تكىرٌهو وهعوري   1-أ3 ٦ ٦.٦ 2

 . خ يويهو

√     

  فااا ي  ااايي     اااىر   .2

   قلياااااذت و    اااااىر  

    قوى

     √ .رىضر آ يوث ضبظ زو رو و قطوث     ىر 2-أ3 ٧ ٧.٧ 2

هوهياااااااااات     ااااااااااىر   .3

    قوى 

     √ .ذرثت   ل سويض و  طبوعترلن  و ط ي   س 3-أ3 ٧ ٧.٧ 2

خ وئص وهويز ث  .4

     ىر     قوى
     √ .رسدل    طىي ث   سذرثت  ل  ىر     قوي 4-أ3 ٧ ٧.٧ 2
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   ااااىي    عليوياااات :  .5

عٌوصااااااا  تكىرٌهاااااااو 

 وهعوري   خ يويهو.

    √  .ر ف هويز ث   كوهي      قويت 5-أ3 ٧ ٧.٧ 2

هكىًااااااااااوث  ااااااااااوهي    .6

     ىر     قوى

    √  .رىضر   وفوهين و التدوهوث   سذرثت  ل  ىر     قوي 6-أ3 ٧ ٧.٧ 2

هكىًااااااااااوث  ااااااااااوهي    .7

     ىر     قوى

    √  .رخطظ زو رو و قطوث     ىر  1-ب3 ٧ ٧.٧ 2

 Body خسان   كاوهي    .8

 وأد ئهو 

    √  .رب ك  ط قوً زذرثت  ل سويض و  طبوعت 2-ب3 ٧ ٧.٧ 2

     خسااااان   كاااااوهي    .9

Body وأد ئهو. 

    √  .رسذد هشكالث     ىر     قوي 3-ب3 ٧ ٧.٧ 2

هلسقااااااااااوث  ااااااااااوهي    .11

     ىر     قوى

    √  .رب ك  ط قوً خذرذة الس خذ م   كوهي      قويت 4-ب3 ٧ ٧.٧ 2

ر  اااا ة    خاااازري  ااااي  .11

   كوهي  

    √  رق  ذ هفوهين  سيطت   شغيل     ىر     قوي 5-ب3 ٧ ٧.٧ 2

 ًاااااااااااااى    .12

 عذسوث   كوهي  

رش ذ    ىي    عليويت : عٌوص  تكىرٌهو وهعوري   1-أ3 ٧ ٧.٧ 2

 . خ يويهو
 √    

 زو رو     ىر     قوى .13
رعور  خىدة هف د ث    ىي    عليويت : عٌوص  تكىرٌهو 1-ج3 ٧ ٧.٧ 2

 .وهعوري   خ يويهو
 √    

 زدااااااااااااوم  .14

 قطاااااوث     اااااىر  

    قوى

    √  .رضبظ زو رو و قطوث     ىر  2-ج3   
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آ يوث ضبظ  .15

 ي    ل  ىر   كوه
     √ .رخ وي  ألًى     وبسطت هي ط ي    سويض و  طبوعت 3-ج3   

 ًى    وهي  ث  .16

    ىر  

   فىتىغ   ي

     √ . روويس     ىر     قوي  أزذ  ًووط     ىر    ديذ 4-ج3   

 التدوهوث   سذرثت  ى  .17

     ىر     قوي.
     √ .  عليويترس خذم   كوهي      قويت  دىدة   عوليت    5-ج3   

 ًى    وهي  ث  .18

    ىر  

   فىتىغ   ي

     √ روويس   وفوهين   و ويزة   ي     ىر     قوي 6-ج3   

هعوري  تكى ي  .19

   ىية 

   فىتىغ   يت

رعول ضوي   رق  ي ًقل هفوهين    ىي    عليويت :  1-د3   

 .عٌوص  تكىرٌهو وهعوري   خ يويهو

√     

هعوري  تكى ي  .21

   ىية 

  فىتىغ   يت 

     √ .رظه  ههوي ث  الد ية  ي ضبظ زو رو و قطوث     ىر  2-د3   

أهويت  أل ى ى  ي  .21

    ىية   فىتىغ   يت
ر ى صل هع زهالء   وهٌت  ي ًقل ههوي ث    سويض  3-د3   

 .و  طبوعت

√     

هعاااااااااذ ث   ضاااااااااوءة  .22

  وسااااااااااا خذهت  اااااااااااى 

     ىر     قوى

     √ .ي تعوين     ىر     قويرس خذم شبكت   وعلىهوث   4-د3   

   اااااااىي    عليويااااااات :  .23

عٌوصااااااااا  تكىرٌهاااااااااو 

 وهعوري   خ يويهو.

     √ . رذر    كوهي      قويت  ي خىدة   عوليت    عليويت 5-د3   

زو راااااااااااو و قطاااااااااااوث  .24

     ىر 
ر عوهل هع   سوسب  كفوءة  ي تأصيل   وفوهين   و ويزة   6-د3   

 .  ي     ىر     قوي

√     
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رعور  خىدة هف د ث    ىي    عليويت : عٌوص  تكىرٌهو 1-ج3     سويض و  طبوعت.   .25

 .وهعوري   خ يويهو

√     

  بااا  هح   وسااا خذهت  اااى  .26

 ً ااااوج    ااااىي    قوياااات 

 و يفيت  س خذ ههو

     √ .رضبظ زو رو و قطوث     ىر  2-ج3   

تاااااااااوير      اااااااااىر   .27

    قوى

     √ .   سويض و  طبوعترخ وي  ألًى     وبسطت هي ط ي  3-ج3   

     √     االمتحان التطبيقى 
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 (9102/9102)مخطط لتصميم اختبار المقرر
 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

62 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

04 

 
 

 مخرجات التعمم 

 نوع األسئمة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

تااااااااااوير      ااااااااااىر   .28

    قوى

رش ذ    ىي    عليويت : عٌوص  تكىرٌهو وهعوري   1-أ3 ٦ ٦.٦ 2

 . خ يويهو
    √ 

  فااا ي  ااايي     اااىر   .29

   قليااااااذت و    ااااااىر  

    قوى

 √     .وث     ىر رىضر آ يوث ضبظ زو رو و قط2-أ3 ٧ ٧.٧ 2
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 هوهيت     ىر     قوى  .31
 √     .رلن  و ط ي   سذرثت   ل سويض و  طبوعت 3-أ3 ٧ ٧.٧ 2

خ وئص وهويز ث  .31

     ىر     قوى
 √     .رسدل    طىي ث   سذرثت  ل  ىر     قوي 4-أ3 ٧ ٧.٧ 2

   ااااىي    عليوياااات :  .32

عٌوصااااااا  تكىرٌهاااااااو 

 وهعوري   خ يويهو.

 √     .ز ث   كوهي      قويتر ف هوي 5-أ3 ٧ ٧.٧ 2

هكىًااااااااااوث  ااااااااااوهي    .33

     ىر     قوى

 √     .رىضر   وفوهين و التدوهوث   سذرثت  ل  ىر     قوي 6-أ3 ٧ ٧.٧ 2

هكىًااااااااااوث  ااااااااااوهي    .34

     ىر     قوى

 √     .رخطظ زو رو و قطوث     ىر  1-ب3 ٧ ٧.٧ 2

 Body خسان   كاوهي    .35

 وأد ئهو 

 √     .زذرثت  ل سويض و  طبوعترب ك  ط قوً  2-ب3 ٧ ٧.٧ 2

     خسااااان   كاااااوهي    .36

Body وأد ئهو. 

 √     .رسذد هشكالث     ىر     قوي 3-ب3 ٧ ٧.٧ 2

هلسقااااااااااوث  ااااااااااوهي    .37

     ىر     قوى

 √     .رب ك  ط قوً خذرذة الس خذ م   كوهي      قويت 4-ب3 ٧ ٧.٧ 2

ر  اااا ة    خاااازري  ااااي  .38

   كوهي  

 √      سيطت   شغيل     ىر     قوي رق  ذ هفوهين 5-ب3 ٧ ٧.٧ 2

 ًااااااااااااااى    .39

 عذسوث   كوهي  

رش ذ    ىي    عليويت : عٌوص  تكىرٌهو وهعوري   1-أ3 ٧ ٧.٧ 2

 . خ يويهو
    √ 



 - 7 - 

 زو رو     ىر     قوى .41
رعور  خىدة هف د ث    ىي    عليويت : عٌوص  تكىرٌهو 1-ج3 ٧ ٧.٧ 2

 .وهعوري   خ يويهو
    √ 

 زدااااااااااااوم  .41

ىر   قطاااااوث     ااااا

    قوى

 √     .رضبظ زو رو و قطوث     ىر  2-ج3   

آ يوث ضبظ  .42

   كوهي    ل  ىر 
 √     .رخ وي  ألًى     وبسطت هي ط ي    سويض و  طبوعت 3-ج3   

 ًى    وهي  ث  .43

    ىر  

   فىتىغ   ي

 √     . روويس     ىر     قوي  أزذ  ًووط     ىر    ديذ 4-ج3   

 ى   التدوهوث   سذرثت .44

     ىر     قوي.
 √     . رس خذم   كوهي      قويت  دىدة   عوليت    عليويت 5-ج3   

 ًى    وهي  ث  .45

    ىر  

   فىتىغ   ي

 √     روويس   وفوهين   و ويزة   ي     ىر     قوي 6-ج3   

هعوري  تكى ي  .46

   ىية 

   فىتىغ   يت

ليويت : رعول ضوي   رق  ي ًقل هفوهين    ىي    ع 1-د3   

 .عٌوص  تكىرٌهو وهعوري   خ يويهو
    √ 

هعوري  تكى ي  .47

   ىية 

   فىتىغ   يت

 √   √  .رظه  ههوي ث  الد ية  ي ضبظ زو رو و قطوث     ىر  2-د3   

أهويت  أل ى ى  ي  .48

    ىية   فىتىغ   يت
ر ى صل هع زهالء   وهٌت  ي ًقل ههوي ث    سويض  3-د3   

 .و  طبوعت
 √   √ 

 ث   ضاااااااااوءة هعاااااااااذ .49

  وسااااااااااا خذهت  اااااااااااى 

     ىر     قوى

 √    √ .رس خذم شبكت   وعلىهوث  ي تعوين     ىر     قوي 4-د3   
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   اااااااىي    عليويااااااات :  .51

عٌوصااااااااا  تكىرٌهااااااااااو 

 وهعوري   خ يويهو.

 √    √ . رذر    كوهي      قويت  ي خىدة   عوليت    عليويت 5-د3   

زو راااااااااااو و قطاااااااااااوث  .51

     ىر 
  سوسب  كفوءة  ي تأصيل   وفوهين   و ويزة   ي   ر عوهل هع 6-د3   

 .    ىر     قوي

√    √ 

رعور  خىدة هف د ث    ىي    عليويت : عٌوص  تكىرٌهو 1-ج3       سويض و  طبوعت. .52

 .وهعوري   خ يويهو

√    √ 

  بااا  هح   وسااا خذهت  اااى  .53

 ً ااااوج    ااااىي    قوياااات 

 و يفيت  س خذ ههو

 √    √ .    ىر رضبظ زو رو و قطوث  2-ج3   

تااااااااااوير      ااااااااااىر   .54

    قوى

      .رخ وي  ألًى     وبسطت هي ط ي    سويض و  طبوعت 3-ج3   

          االمتحان التطبيقى 
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 (12نموذج )

 توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر   -1

المادة االختيارية )أساليب التعلم إسم المقرر :   الرمز الكودى :   

 عن بعد والمؤتمرات المرئية عن بعد( 

  : المستوى   / الثانية  الفرقة 

  دراسات عليا ((دبلوم

  : تكنولوجيا  التخصص 

 التعليم والحاسب اآللى 

   2      عملى:      2  نظرى:   28عدد الوحدات الدراسية :             

 

 تعريف التعليم عن بعد )التعريفات المعاصرة( .  1-2 هدف المقرر   -2

 التعرف على جامعات التعليم عن بعد.  2-2

 تصنيف نظريات التعليم عن بعد  2-3

 الفرق بين التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني  2-4

التعليم  2-5 وتكنولوجيا  لنظم  األساسية  والعمليات  المفاهيم  على  التعرف 

 االلكتروني  

 دراسة األصول النظرية لتكنولوجيا التعلم االلكتروني.  2-6

 ذكر مراحل تطور تكنولوجيا التعلم االلكتروني  2-7

 دراسة نظريات التعلم االلكتروني  2-8

      المستهدف من تدريس المقرر  -3

المعلومات   -أ

  والمفاهيم  

      

 يتعرف على  التعليم عن بعد. 1-أ-3

 يفرق بين جامعات التعليم عن بعد.  2-أ-3

 يشرح نظريات التعليم عن بعد  3-أ-3

 يفرق بين التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني  4-أ-3

يلم بالمعارف الخاصة بالمفاهيم والعمليات   5-أ-3

 األساسية لنظم وتكنولوجيا التعليم االلكتروني 

  يحدد األصول النظرية لتكنولوجيا التعلم االلكتروني 6-أ-3

 وعالقتها بالتعليم عن بعد 

 لكتروني  يشرح مراحل تطور تكنولوجيا التعلم اال 7-أ-3

يوضح الفرق بين نظريات ومداخل تكنولوجيا   8-أ-3

 التعليم االلكتروني 

المهارات   -ب

 الذهنية 

                  

يقوم بيئات التعلم االلكتروني وفقا للمعايير المناسبة   1-ب-3

 والمبادئ النظرية التي اعتمدت عليها.

 االفتراضيةيقوم نظم بيئات التعلم   -2-ب-3

 .يفرق بين التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني 3-ب-3

يميز بين نظريات التعلم االلكتروني المختلفة   4-ب-3

 ومداخله 

يحدد المدخل المناسب والعوامل والمتغيرات في   5-ب-3

 بيئة التعلم االلكتروني المستخدمة

 االلكترونييبتكر تصميما مناسبا لبيئة التعلم  6-ب-3



  

 
 
 
 

 

المهارات   -جـ

المهنية الخاصة 

 بالمقرر  

                   

  

 يستخدم تطبيقات الكمبيوتر وتطبيقاته في التعليم1-ج-3

يتعامل مع بعض منصات نظم بيئات التعلم  -2-ج-3

 االفتراضية كالموودل والبالبورد.

يطبق مراحل  نموذج التعلم عند تصميم بيئة التعلم -3-ج-3

 االلكتروني 

يطبق المعايير الخاصة بتصميم وانتاج بيئات   – 4-ج-3

 التعلم االلكتروني المختلفة

المهارات     -د  

 العامـة  

                   

             

 يعمل ضمن فريق ويفهم سلوك الجماعة .  -1-د 3 

 يظهر مهارات القيادة   -2-د

تطورات يستخدم شبكة المعلومات للبحث عن  -3-د

 تطبيقات الكمبيوتر واستخدامها في التعليم

 يعرض المعلومات التي توصل إليها على زمالءه  -4-د

 يستخدم مواقع التواصل االجتماعي لالتصال بأستاذه -5-د

 وزمالءه ومناقشة األمور المتعلقة بالمقرر  

 األسبوع عدد الساعات  محتوى المقـرر  محتوى المقـرر   -4

 1 8 التعليم عن بعد مفهوم  .1

 2  جامعات التعليم عن بعد   .2

 3 8 نظريات التعليم عن بعد .3

 4  تعريف نظام التعلم االلكتروني ومكوناته  .4

  -تعريف تكنولوجيا التعلم االلكتروني ومجالها .5

 الرؤية والرسالة 
8 5 

االمكانات المميزة   -أهداف التعلم االلكتروني .6

أنواع نظم وأشكال  –للتعلم االلكتروني 

المفاهيم   -تكنولوجيات التعلم االلكتروني

 المرتبطة بالتعلم االلكتروني 

8 6 

ظهور  -اآلالت التعليمية -حركة التعليم الفردي .7

 تطور تكنولوجيا التعليم واالتصاالت  -الكمبيوتر
8 7 

شبكات   -التعليم عن بعد والتعليم المفتوح   .8

 الويب. الكمبيوتر واالنترنت 
 8 

  -المدار بالكمبيوتر  -التعليم بمساعدة الكمبيوتر .9

 القائم على الكمبيوتر 
 9 

 تكنولوجيا التعلم االلكتروني القائم على الويب. .10
8 10 

  –تكنولوجيا التعلم االلكتروني المحمول)تعريف  .11

 11 12 خصائص(

تكنولوجيا التعلم االلكتروني المحمول)نظم   .12

 الخدمات المرنة(  -البيئة -االتصالوتكنولوجيا 

 12 

تكنولوجيا التعلم االلكتروني المحمول)االمكانات   .13

 فعالية استخدامه( -والفوائد التعليمية

 13 



  

 
 
 
 

 

  -تكنولوجيا التعلم االلكتروني المنتشر )تعريف  .14

 مكونات بيئته( -فكرته

12 14 

 -)خصائصتكنولوجيا التعلم االلكتروني المنتشر .15

 عمليات التعلم والتفاعالت التعليمية( -معايير

12 15 

  -النظريات السلوكية )االشتراط الكالسيكي .16

 االجرائي(

4 16 

 17 4 النظريات المعرفية )المجال( .17

 18 4 النظريات المعرفية )معالجة المعلومات(  .18 

 19 4 النظريات المعرفية )الترميز الثنائي( .19 

 20 4 )الحمل المعرفي(النظريات المعرفية  .20 

 21 4 النظريات المعرفية )الدافعية( .21

النظريات االجتماعية المعرفية )التعلم  .22

 االجتماعي( 

4 22 

النظريات االجتماعية المعرفية )التعلم  .23

 االجتماعي المعرفي(

4 23 

 24 4 النظريات والمداخل البنائية )البنائية المعرفية(  .24

النظريات والمداخل البنائية )البنائية  .25

 االجتماعية( 

4 25 

 26 4 نماذج التصميم التعليمي االلكتروني .26

 27 4 معايير التصميم التعليمي االلكتروني  .27

 28 4 االختبار الشفوى    .28

 112 اجمالى عدد الساعات  



  

 
 
 
 

 

التعليم    -5 أساليب 

 والتعلم  

 

                 √*محاضرات      

 *جلسات  

 √ *أنشطة 

 *واجبات منزلية .  

 √ *تدريب عملى  /  معملى 

 *ندوة  /  ورشة عمل 

 دراسة الحالة 

ومجموعات   google classroomتعليم الكترونى من خالل استخدام منصة 

whatsapp 

التعليم    -6 أساليب 

للطالب   والتعلم 

ذوى  

االحتياجات  

 الخاصة 

ينطبق    الكلية     ال  في  القبول  اجراءات  خالل  من    ،

واجراءات كشف السمات للطلبة والطالبات وتحديد قدراتهم 

 التي تتوائم وطبيعة الدراسة العملية بالكلية .             

 

 :   تقويم الطـالب -7

األساليب   -أ

 المستخدمة:

 اإلمتحان العملى  1-أ-7

 االمتحان الشفوى  2-أ-7

.االمتحان النظرى 3-أ-7  

  الشفوى : األسبوع العشرين 1التقييم        التوقيت: -ب

 التطبيقي  : األسبوع الثامن والعشرين 2التقييم  

 امتحان أخر الفصل) النظرى (   3التقييم  

 النسبة  الدرجة   التقويم   توزيع الدرجات:  -جـ

 %60 60 التحريري

 %20 20 الشفوى 

 %20 20 تطبيقي 

 

 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

االلكتروني الجزء األول. القاهرة : دار  ( بيئات التعلم 2018*  محمد عطية خميس )                          مذكرات -أ

 السحاب.



  

 
 
 
 

 

      كتب ملزمة -ب

      

( بيئات التعلم االلكتروني الجزء األول. القاهرة : دار  2018محمد عطية خميس )

 السحاب.

(. األصول النظرية والتاريخية لتكنولوجيا التعلم 2011محمد عطية خميس )

 السحابالإللكتروني. القاهرة: دار 

 . أ(. عمليات تكنولوجيا التعليم.  القاهرة: دار الكلمة2003محمد عطية خميس)

(. نظريات التعليم عن بعد ومصطلحات التعلم االلكتروني.  2015نبيل جاد عزمي )

 مسقط : مكتبة بيروت 

 AECtجميع الكتب الصادرة عن مؤسسة    كتب مقترحة  -جـ

المصرية لتكنولوجيا التعليمجميع الكتب الصادرة عن الجمعية   

علمية    –د   دوريات 

 أو نشرات ... إلخ

 

 لمجلة االسترالية لتكنولوجيا التعليما

 المجلة الكندية لتكنولوجيا التعليم

 المجلة البريطانية لتكنولوجيا التعليم

 المجلة المصرية لتكنولوجيا التعليم

 األمريكية  Aectجميع مجالت 

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرج أستاذ المادة: 

 رئيس مجلس القسم العلمي : أحمد مصطفى كامل عصر   

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرج  مدير البرنامج :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 

 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة

 المحتويات الرئيسية 

 للمقرر 

أسبوع 

 الدراسة
 المعــارف

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية 
 مهارات عامة

 3-د-3 1-ج-3 1-ب-3  1-أ-3 4 مفهوم التعليم عن بعد  .1

 3،4،5-د-3 2-ج-3 2-ب-3 1،2-أ-3 4 جامعات التعليم عن بعد   .2

 3،4،5-د-3 2-ج-3 2-ب-3 3-أ-3 4 نظريات التعليم عن بعد .3

 3،4،5-د-3 2-ج-3 2-ب-3 4-أ-3 4 تعريف نظام التعلم االلكتروني ومكوناته  .4

تعريف تكنولوجيا التعلم االلكتروني  .5

 الرؤية والرسالة  -ومجالها

4 
 3،4،5-د-3 2-ج-3 2-ب-3 5-أ-3

االمكانات  -أهداف التعلم االلكتروني .6

أنواع نظم   –المميزة للتعلم االلكتروني 

  -وأشكال تكنولوجيات التعلم االلكتروني

 المفاهيم المرتبطة بالتعلم االلكتروني

4 

 3،4،5-د-3 2-ج-3 2-ب-3 5-أ-3

  -اآلالت التعليمية -حركة التعليم الفردي .7

تطور تكنولوجيا  -ظهور الكمبيوتر 

 التعليم واالتصاالت 

4 
، 2-ب-3 7-أ-3

4 
 1،2،3-د-3 2-ج-3

شبكات   -التعليم عن بعد والتعليم المفتوح   .8

 الكمبيوتر واالنترنت الويب. 

 1،2،3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 6-أ-3 4

المدار  -بمساعدة الكمبيوترالتعليم  .9

 القائم على الكمبيوتر  -بالكمبيوتر 

 1،2،3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 6-أ-3 4

تكنولوجيا التعلم االلكتروني القائم على   .10

 الويب.

 1،2،3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 6-أ-3 4

تكنولوجيا التعلم االلكتروني  .11

 خصائص(  –المحمول)تعريف 

 1،2،3-د-3 4-ج-3 4-ب-3 7-أ-3 4

تكنولوجيا التعلم االلكتروني  .12

 -المحمول)نظم وتكنولوجيا االتصال

 الخدمات المرنة( -البيئة

4 
 1،2،3-د-3 4-ج-3 4-ب-3 7-أ-3

تكنولوجيا التعلم االلكتروني  .13

  -المحمول)االمكانات والفوائد التعليمية

 فعالية استخدامه(

4 
 1،2،3-د-3 4-ج-3 4-ب-3 7-أ-3

االلكتروني المنتشر تكنولوجيا التعلم  .14

 مكونات بيئته(  -فكرته -)تعريف 

 1،2،3-د-3 4-ج-3 4-ب-3 7-أ-3 4

تكنولوجيا التعلم االلكتروني  .15

عمليات  -معايير -)خصائصالمنتشر

 التعلم والتفاعالت التعليمية( 

4 
 1،2،3-د-3 4-ج-3 4-ب-3 7-أ-3

النظريات السلوكية )االشتراط   .16

 االجرائي(  -الكالسيكي

 3-د-3 4-ج-3 5-ب-3 8-أ-3 4



  

 
 
 
 

 

 

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرج أستاذ المادة: 

 رئيس مجلس القسم العلمي : أحمد مصطفى كامل عصر   

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرج  مدير البرنامج :

 

 

 

 

 

 

 

 المحتويات الرئيسية 

 للمقرر 

أسبوع 

 الدراسة
مهارات  المعــارف

 ذهنية

مهارات 

 مهنية 
 مهارات عامة

 5، 4، 3-د-3 4-ج-3 5-ب-3 8-أ-3 4 النظريات المعرفية )المجال( .17

 5، 4، 3-د-3 4-ج-3 5-ب-3 8-أ-3 4 النظريات المعرفية )معالجة المعلومات(  .18

 5، 4، 3-د-3 5-ج-3 5-ب-3 8-أ-3 4 النظريات المعرفية )الترميز الثنائي( .19

 5، 4، 3-د-3 5-ج-3 5-ب-3 8-أ-3 4 النظريات المعرفية )الحمل المعرفي( .20

 5، 4، 3-د-3 2-ج-3 6-ب-3 8-أ-3 4 النظريات المعرفية )الدافعية( .21

النظريات االجتماعية المعرفية )التعلم  .22

 االجتماعي( 

4 
 5، 4، 3، 2، 1-د-3 1-ج-3 3-ب-3 8-أ-3

النظريات االجتماعية المعرفية )التعلم  .23

 االجتماعي المعرفي(

4 
 2-ج-3 6-ب-3 8-أ-3

 5، 4، 3، 2، 1-د-3

النظريات والمداخل البنائية )البنائية  .24

 المعرفية( 

4 
 2-ج-3 6-ب-3 8-أ-3

 5، 4، 3، 2، 1-د-3

)البنائية النظريات والمداخل البنائية  .25

 االجتماعية( 

4 
 3-ج-3 6-ب-3 8-أ-3

 5، 4، 3، 2، 1-د-3

 5، 4، 3، 2، 1-د-3 4-ج-3 6-ب-3 8-أ-3 4 نماذج التصميم التعليمي االلكتروني .26

 5، 4، 3، 2، 1-د-3 4-ج-3 6-ب-3 8-أ-3 4 معايير التصميم التعليمي االلكتروني  .27



  

 
 
 
 

 

 مصفوفة أساليب التعليم والتعلم مع نواتج التعلم

 جامعة المنوفية

 النوعية كلية التربية 

 دبلوم ) الفرقة الثانية (تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى  برنامج :

         
 
 

المهارات    المعرفة والفهم  والتعلم  أساليب التعليم

 الذهنية

المهارات   

 المهنية

 المهارات العامة

، 4، 3، 2، 1-أ-3 محاضرات  .1

5، ،6 ،7 ،8 

،  1-ب-3

2،3،4،5 

-د-3( )4-د-3)  ( 3، 1-ج-3)

5) 

،  3، 2 -ب-3) 5، 3-أ-3 أنشطة  .2

6 

-ج -3( )1-ج-3)

2 ،3 ،4) 

 5، 4، 2، 1-د-3

3.    / عملى   تدريب 

 معملى

، 5-أ-3( )3-أ-3)

6 ،7) 

،  2، 6 -ب-3)

3 ،5 

، 2، 1، 5-د-3) ( 4، 3، 2 -ج-3

3 ،4 ،5 

 تعليم الكترونى  .4

 ( 4-ج-3) ( 4-ب-3) ( 6-أ-3( )4-أ-3)

-د-3( )7-د-3)

8) 

 

 

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرج أستاذ المادة: 

 رئيس مجلس القسم العلمي : أحمد مصطفى كامل عصر   

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرج  مدير البرنامج :

 

 مصفوفة أساليب التقييم  للمقرر الدراسي

 

 التقييم  أساليب

 

المعرفة 

 والفهم 

المهارات  المهارات الذهنية

 المهنية

 العامةالمهارات 

إمتحان  -1

 العملى

 (  3-أ-3)

 ( 5-أ-3)

)1-ب-3) )5-ب-3(  (  3-ب-3( 

 ( 6-ب-3)

)6-ج-3)  )3-

 (  2-ج

 (      1،2،3،4-د-3)

إمتحان  -2

 الشفوى

 (  1-أ-3)

 ( 2-أ-3)

 ( 9-أ-3)

)1-ب-3) )3-ب-3(  (  2-ب-3( 

 ( 6-ب-3)

)2-ج-3)  )3-

 (  1-ج

)1-د-3)      )3-

 (4-د

إمتحان  -3

 النظرى

 (  1-أ-3)

 ( 2-أ-3)

 ( 3-أ-3)

 ( 4-أ-3)

 ( 5-أ-3)

 ( 6-أ-3)

 ( 7-أ-3)

 ( 8-أ-3)

)1-ب-3 )2-ب-3(  (  3-ب-3( 

 ( 4-ب-3)

 ( 6-ب-3( )5-ب-3)

  (  1-د-3) 4، 3-ج-3)

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرج أستاذ المادة: 

 رئيس مجلس القسم العلمي : أحمد مصطفى كامل عصر   

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرج  مدير البرنامج :

بعد   مسمى المقرر  عن  التعليم  أساليب 

عن  المرئية  والمؤتمرات 

 بعد 

  كود المقرر



 - 1 - 

 

  التعليم عن بعد المقرر : 

 دراسات عليا الفرقة الثانية دبلوم الفرقة : 

  _________________ 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
 أدوات التقييم 

مصادر 

 التعلم 
 المراجع  

 مهارات المعرفة والفهم :  -أ 2 مفهوم التعليم عن بعد 
 يتعرف على  التعليم عن بعد. 1-أ-3

يفرق بين جامعات التعليم عن    2-أ-3

 بعد. 

 يشرح نظريات التعليم عن بعد  3-أ-3

يفرق بين التعليم عن بعد والتعليم  4-أ-3

 االلكتروني  

يلم بالمعارف الخاصة بالمفاهيم  5-أ-3

وتكنولوجيا والعمليات األساسية لنظم 

 التعليم االلكتروني 

يحدد األصول النظرية  6-أ-3

لتكنولوجيا التعلم االلكتروني وعالقتها  

 بالتعليم عن بعد 

يشرح مراحل تطور تكنولوجيا   7-أ-3

 التعلم االلكتروني  

يوضح الفرق بين نظريات  8-أ-3

 ومداخل تكنولوجيا التعليم االلكتروني

 

 

 

 محاضرات-

 جلسات -

 مناقشة

عصف  -

   .ذهنى

واجبات  -

 منزلية

االوراق 

 البحثية

تعليم  -

الكترونى من  

خالل استخدام  

منصة 

google 

classroom  

ومجموعات  

whatsapp 

 1-أ-7

الحضووووووو   

 والمشا كة 

 2-أ-7

االختبووووا ا  

 الدو ية

 3-أ-7

امتحووووووووووا  

منتصوووووووو  

الفصووووووووووو  

 الد اسى

 4-أ-7

االمتحوووووووا  

 الشف ي  

 5-أ-7

االمتحوووووووا  

 العملي

 6-أ-7

االمتحوووووووا  

 النظرى  

العرررررررررررر    -
 التوضيحية. 

 
الم اجرررررررررررررررررر  -

العلميرررررررررررررررررررررررررررررة 
 المقت حة.

  
الكتررررررررررررررررر    -

 الج معى .
 
بنرررررررررررررررررررررررررررررر   -

 المع فة 
     

( بيئ ت التعلم  2018محمد عطية خميس ) 
االلكت  ني الجزء األ ل. الق ه ة : دار 

 .السح   
(. األصول 2011محمد عطية خميس ) 

النظ ية  الت ريخية لتكنولوجي  التعلم  
 الإللكت  ني. الق ه ة: دار السح   

أ(. عملي ت  2003محمد عطية خميس) 
 .تكنولوجي  التعليم.  الق ه ة: دار الكلمة

(. نظ ي ت التعليم  2015ج د عزمي )  نبيل
عن بعد  مصطلح ت التعلم االلكت  ني.  

 مسقط : مكتبة بي  ت 
 AECtجمي  الكتب الص درة عن مؤسسة 

 2 جامعات التعليم عن بعد  

 2 نظريات التعليم عن بعد
تعريف نظام التعلم 

 االلكتروني ومكوناته  
2 

تعريف تكنولوجيا التعلم 

  -االلكتروني ومجالها

 الرؤية والرسالة 

2 

أهداف التعلم 

االمكانات   -االلكتروني

المميزة للتعلم 

2 
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أنواع   –االلكتروني 

نظم وأشكال 

تكنولوجيات التعلم  

المفاهيم   -االلكتروني

المرتبطة بالتعلم  

 االلكتروني 

 المهارات الذهنية :  -ب
يقوم بيئات التعلم االلكتروني  1-ب-3

وفقا للمعايير المناسبة والمبادئ النظرية 

 التي اعتمدت عليها.

يقوم نظم بيئات التعلم    -2-ب-3

 االفتراضية 

يفرق بين التعليم عن بعد  3-ب-3

 والتعليم االلكتروني.

يميز بين نظريات التعلم  4-ب-3

 االلكتروني المختلفة ومداخله

لمناسب  يحدد المدخل ا 5-ب-3

والعوامل والمتغيرات في بيئة التعلم 

 االلكتروني المستخدمة 

يبتكر تصميما مناسبا لبيئة  6-ب-3

 التعلم االلكتروني 

  

 المهارات المهنية والعملية :  -ج
يستخدم تطبيقات الكمبيوتر 1-ج-3

 وتطبيقاته في التعليم 

يتعامل مع بعض منصات نظم  -2-ج-3

وودل بيئات التعلم االفتراضية كالم

 والبالبورد.

يطبق مراحل  نموذج التعلم -3-ج-3

 عند تصميم بيئة التعلم االلكتروني 

يطبق المعايير الخاصة  – 4-ج-3

 بتصميم وانتاج بيئات التعلم االلكتروني
 المختلفة

جمي  الكتب الص درة عن الجمعية المص ية    
 لتكنولوجي  التعليم 

 المجلة االست الية لتكنولوجي  التعليم 
 المجلة الكندية لتكنولوجي  التعليم 

 المجلة الب يط نية لتكنولوجي  التعليم 
 المجلة المص ية لتكنولوجي  التعليم 
 األم يكية  Aect جمي  مجالت 

  -حركة التعليم الفردي

ظهور  -اآلالت التعليمية

تطور   -الكمبيوتر

تكنولوجيا التعليم  

 واالتصاالت 

2  

التعليم عن بعد والتعليم 

شبكات   -المفتوح 

الكمبيوتر واالنترنت  

 الويب.

2 

التعليم بمساعدة  

المدار  -الكمبيوتر

القائم على  -بالكمبيوتر 

 الكمبيوتر 

2 

تكنولوجيا التعلم 

االلكتروني القائم على 

 الويب.

2 
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تكنولوجيا التعلم 

االلكتروني  

  –المحمول)تعريف 

 خصائص(

2 

 
 المهارات العامة ومهارات االتصال   -د
يعمل ضمن فريق ويفهم   -1-د 3

 سلوك الجماعة . 

 يظهر مهارات القيادة   -2-د

يستخدم شبكة المعلومات للبحث  -3-د

عن تطورات تطبيقات الكمبيوتر 

 واستخدامها في التعليم

يعرض المعلومات التي   -4-د

 توصل إليها على زمالءه

يستخدم مواقع التواصل  -5-د

ءه  االجتماعي لالتصال بأستاذه وزمال

 ومناقشة األمور المتعلقة بالمقرر 

تكنولوجيا التعلم 

االلكتروني  

المحمول)نظم  

  -وتكنولوجيا االتصال

 الخدمات المرنة( -البيئة

2 
 

تكنولوجيا التعلم 

االلكتروني  

المحمول)االمكانات  

  -والفوائد التعليمية

 فعالية استخدامه(

2 

تكنولوجيا التعلم 

االلكتروني المنتشر  

  -فكرته -)تعريف 

 مكونات بيئته( 

2 

تكنولوجيا التعلم 

االلكتروني  

  -)خصائصالمنتشر

عمليات التعلم   -معايير

 التعليمية( والتفاعالت 

2      

النظريات السلوكية 

  -)االشتراط الكالسيكي 

 االجرائي(

2      
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النظريات المعرفية 

 )المجال(
2      

النظريات المعرفية 

 )معالجة المعلومات( 
2      

النظريات المعرفية 

 )الترميز الثنائي( 
2      

النظريات المعرفية 

 )الحمل المعرفي(
2      

النظريات المعرفية 

 )الدافعية(
2      

النظريات االجتماعية  

المعرفية )التعلم 

 االجتماعي( 

2      

النظريات االجتماعية  

المعرفية )التعلم 

 االجتماعي المعرفي(

2      

النظريات والمداخل 

البنائية )البنائية 

 المعرفية( 

2      

النظريات والمداخل 

)البنائية البنائية 

 االجتماعية( 

2      

نماذج التصميم التعليمي 

 االلكتروني 
2      

معايير التصميم  

 التعليمي االلكتروني  
2      

      2 االختبار الشفوى   
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Online (40% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

 أهداف التعلم  
طرق 

 التدريس 
 المراجع   مصادر التعلم   أدوات التقييم 

 مهارات المعرفة والفهم :  -أ 2 مفهوم التعليم عن بعد 
 يتعرف على  التعليم عن بعد. 1-أ-3

يفرق بين جامعات التعليم عن    2-أ-3

 بعد. 

 يشرح نظريات التعليم عن بعد  3-أ-3

يفرق بين التعليم عن بعد والتعليم  4-أ-3

 االلكتروني  

يلم بالمعارف الخاصة بالمفاهيم  5-أ-3

والعمليات األساسية لنظم وتكنولوجيا 

 التعليم االلكتروني 

يحدد األصول النظرية  6-أ-3

لتكنولوجيا التعلم االلكتروني وعالقتها  

 بالتعليم عن بعد 

يشرح مراحل تطور تكنولوجيا   7-أ-3

 علم االلكتروني  الت

يوضح الفرق بين نظريات  8-أ-3

 ومداخل تكنولوجيا التعليم االلكتروني

 

 

 

 المهارات الذهنية :  -ب
يقوم بيئات التعلم االلكتروني  1-ب-3

وفقا للمعايير المناسبة والمبادئ النظرية 

التعلم عن بعددد 

باسدددددددددتخدام 

المنصددددددددات 

 االليكترونية  

اختبرررررررررررررررررررر رات 
تكوينيرررررررررررررررررررررررررررة 
 اليكت  نية 

 
أنشددددددددطة  -

 فصلية . 

 
موضدددوعات 

مطروحددددددة 

 إلبداء الددرأى

والمقترحددات 

.  

 

 األ راق -
 البحثية  
 
 

العرررررررررررررررررررررررررررررر    -
التوضرررررررررررررررررررررررريحية) 
 سمعية بص ية ( 

 
الم اجرر  العلميررة -

 المقت حة.
  

الكتررررررررررررررررررررررررررررررررررر    -
 الج معى .

 
 
 بن  المع فة  -
     

( بيئ ت التعلم  2018محمد عطية خميس ) 
االلكت  ني الجزء األ ل. الق ه ة : دار 

 السح  .

(. األصول 2011محمد عطية خميس ) 
النظ ية  الت ريخية لتكنولوجي  التعلم  
 الإللكت  ني. الق ه ة: دار السح   

أ(. عملي ت  2003محمد عطية خميس) 
 تكنولوجي  التعليم.  الق ه ة: دار الكلمة. 

(. نظ ي ت التعليم  2015ج د عزمي )  نبيل
عن بعد  مصطلح ت التعلم  

 االلكت  ني. مسقط : مكتبة بي  ت 

 AECtجمي  الكتب الص درة عن مؤسسة 

جمي  الكتب الص درة عن الجمعية  
 المص ية لتكنولوجي  التعليم 

 2 جامعات التعليم عن بعد  

 2 نظريات التعليم عن بعد
تعريف نظام التعلم 

 االلكتروني ومكوناته  
2 

تعريف تكنولوجيا التعلم 

  -االلكتروني ومجالها

 الرؤية والرسالة 

2 

أهداف التعلم 

االمكانات   -االلكتروني

المميزة للتعلم 

أنواع   –االلكتروني 

نظم وأشكال 

تكنولوجيات التعلم  

2 
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المفاهيم   -االلكتروني

المرتبطة بالتعلم  

 االلكتروني 

 التي اعتمدت عليها.

يقوم نظم بيئات التعلم    -2-ب-3

 االفتراضية 

بين التعليم عن بعد يفرق  3-ب-3

 والتعليم االلكتروني.

يميز بين نظريات التعلم  4-ب-3

 االلكتروني المختلفة ومداخله

يحدد المدخل المناسب   5-ب-3

والعوامل والمتغيرات في بيئة التعلم 

 االلكتروني المستخدمة 

يبتكر تصميما مناسبا لبيئة  6-ب-3

 التعلم االلكتروني 

  

 لية : المهارات المهنية والعم -ج
يستخدم تطبيقات الكمبيوتر 1-ج-3

 وتطبيقاته في التعليم 

يتعامل مع بعض منصات نظم  -2-ج-3

بيئات التعلم االفتراضية كالموودل 

 والبالبورد.

يطبق مراحل  نموذج التعلم -3-ج-3

 عند تصميم بيئة التعلم االلكتروني 

يطبق المعايير الخاصة  – 4-ج-3

 لكترونيبتصميم وانتاج بيئات التعلم اال
 المختلفة

 المهارات العامة ومهارات االتصال   -د
يعمل ضمن فريق ويفهم   -1-د 3

 سلوك الجماعة . 

 المجلة االست الية لتكنولوجي  التعليم 

 المجلة الكندية لتكنولوجي  التعليم 

 المجلة الب يط نية لتكنولوجي  التعليم 

 المجلة المص ية لتكنولوجي  التعليم 

 األم يكية  Aectجمي  مجالت  

  -حركة التعليم الفردي

ظهور  -اآلالت التعليمية

تطور   -الكمبيوتر

تكنولوجيا التعليم  

 واالتصاالت 

2  

التعليم عن بعد والتعليم 

شبكات   -المفتوح 

الكمبيوتر واالنترنت  

 الويب.

2 

التعليم بمساعدة  

المدار  -الكمبيوتر

القائم على  -بالكمبيوتر 

 الكمبيوتر 

2 

تكنولوجيا التعلم 

االلكتروني القائم على 

 الويب.

2 

 

تكنولوجيا التعلم 

االلكتروني  

  –المحمول)تعريف 

2 
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 يظهر مهارات القيادة   -2-د خصائص(

يستخدم شبكة المعلومات للبحث  -3-د

عن تطورات تطبيقات الكمبيوتر 

 واستخدامها في التعليم

المعلومات التي  يعرض  -4-د

 توصل إليها على زمالءه

يستخدم مواقع التواصل  -5-د

االجتماعي لالتصال بأستاذه وزمالءه  

 ومناقشة األمور المتعلقة بالمقرر 

تكنولوجيا التعلم 

االلكتروني  

المحمول)نظم  

  -وتكنولوجيا االتصال

 الخدمات المرنة( -البيئة

2 
 

تكنولوجيا التعلم 

االلكتروني  

المحمول)االمكانات  

  -والفوائد التعليمية

 فعالية استخدامه(

2 

تكنولوجيا التعلم 

االلكتروني المنتشر  

  -فكرته -)تعريف 

 مكونات بيئته( 

2 

تكنولوجيا التعلم 

االلكتروني  

  -)خصائصالمنتشر

عمليات التعلم   -معايير

 التعليمية( والتفاعالت 

2      

النظريات السلوكية 

  -)االشتراط الكالسيكي 

 االجرائي(

2      

النظريات المعرفية 

 )المجال(
2      

النظريات المعرفية 

 )معالجة المعلومات( 
2      
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النظريات المعرفية 

 )الترميز الثنائي( 
2      

النظريات المعرفية 

 )الحمل المعرفي(
2      

النظريات المعرفية 

 )الدافعية(
2      

النظريات االجتماعية  

المعرفية )التعلم 

 االجتماعي( 

2      

النظريات االجتماعية  

المعرفية )التعلم 

 االجتماعي المعرفي(

2      

النظريات والمداخل 

البنائية )البنائية 

 المعرفية( 

2      

النظريات والمداخل 

)البنائية البنائية 

 االجتماعية( 

2      

نماذج التصميم التعليمي 

 االلكتروني 
2      

معايير التصميم  

 التعليمي االلكتروني  
2      
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 _________________ 

 

 مقرر التعليم عن بعدمخطط لتصميم اختبار 
 9191-9112للدراسات العليا الفرقة الثانية للعام 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

ختيار ا
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 يتعرف على  التعليم عن بعد. 1-أ-3 3 3.3 3 مفهوم التعليم عن بعد

 
☑ ☑    

 يفرق بين جامعات التعليم عن بعد.  9-أ-3 3 3.3 3 جامعات التعليم عن بعد 

 
☑ ☑    

 ت التعليم عن بعديشرح نظريا 3-أ-3 3 3.3 3 نظريات التعليم عن بعد

 
☑ ☑    

تعريف نظام التعلم 

 االلكتروني ومكوناته 

 يفرق بين التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني . 4-أ-3 3 3.3 3

 
☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

ختيار ا
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

تعريف تكنولوجيا التعلم 

الرؤية  -االلكتروني ومجالها

 والرسالة

لنظم يلم بالمعارف الخاصة بالمفاهيم والعمليات األساسية  3-أ-3 9 3.3 3

 وتكنولوجيا التعليم االلكتروني

 

☑ ☑    

 -أهداف التعلم االلكتروني

االمكانات المميزة للتعلم 

أنواع نظم  –االلكتروني 

وأشكال تكنولوجيات التعلم 

المفاهيم  -االلكتروني

 المرتبطة بالتعلم االلكتروني

يحدد األصول النظرية لتكنولوجيا التعلم االلكتروني  6-أ-3 9 3.3 3

 القتها بالتعليم عن بعدوع

 

☑ ☑    

اآلالت  -حركة التعليم الفردي

 -ظهور الكمبيوتر -التعليمية

تطور تكنولوجيا التعليم 

 واالتصاالت

 يشرح مراحل تطور تكنولوجيا التعلم االلكتروني  7-أ-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

التعليم عن بعد والتعليم 

شبكات الكمبيوتر  -المفتوح 

 واالنترنت الويب.

يوضح الفرق بين نظريات ومداخل تكنولوجيا التعليم  8-أ-3 9 3.3 3

 االلكتروني

 

☑ ☑    

 -التعليم بمساعدة الكمبيوتر

القائم على  -المدار بالكمبيوتر

 الكمبيوتر

يقوم بيئات التعلم االلكتروني وفقا للمعايير المناسبة  1-ب-3 9 3.3 3

 والمبادئ النظرية التي اعتمدت عليها.

 

☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

ختيار ا
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

تكنولوجيا التعلم االلكتروني 

 القائم على الويب.

 يقوم نظم بيئات التعلم االفتراضية -9-ب-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

تكنولوجيا التعلم االلكتروني 

 –المحمول)تعريف 

 خصائص(

 يفرق بين التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني. 3-ب-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

 يميز بين نظريات التعلم االلكتروني المختلفة ومداخله 4-ب-3 9 3.3 3 مفهوم التعليم عن بعد

 
☑ ☑    

يحدد المدخل المناسب والعوامل والمتغيرات في بيئة  3-ب-3 9 3.3 3 جامعات التعليم عن بعد 

 التعلم االلكتروني المستخدمة.
☑ ☑    

 اللكترونييبتكر تصميما مناسبا لبيئة التعلم ا 6-ب-3 9 3.3 3 نظريات التعليم عن بعد

 
☑ ☑    

 تعريف نظام التعلم االلكتروني

 ومكوناته 
 يستخدم تطبيقات الكمبيوتر وتطبيقاته في التعليم1-ج-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

تعريف تكنولوجيا التعلم 

الرؤية  -االلكتروني ومجالها

 والرسالة

يتعامل مع بعض منصات نظم بيئات التعلم االفتراضية -9-ج-3 9 3.3 3

 والبالبورد.كالموودل 

 

☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

ختيار ا
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 -أهداف التعلم االلكتروني

االمكانات المميزة للتعلم 

أنواع نظم وأشكال  –االلكتروني 

 -تكنولوجيات التعلم االلكتروني

المفاهيم المرتبطة بالتعلم 

 االلكتروني

يطبق مراحل  نموذج التعلم عند تصميم بيئة التعلم -3-ج-3 9 3.3 3

 االلكتروني

 

☑ ☑    

اآلالت  -تعليم الفرديحركة ال

تطور  -ظهور الكمبيوتر -التعليمية

 تكنولوجيا التعليم واالتصاالت

يطبق المعايير الخاصة بتصميم وانتاج بيئات التعلم  – 4-ج-3 9 3.3 3

 المختلفة االلكتروني
 

☑ ☑    

 -التعليم عن بعد والتعليم المفتوح 

شبكات الكمبيوتر واالنترنت 

 الويب.

 يعمل ضمن فريق ويفهم سلوك الجماعة . -1-د 3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

المدار  -التعليم بمساعدة الكمبيوتر

 القائم على الكمبيوتر -بالكمبيوتر
 يظهر مهارات القيادة  -9-د3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

تكنولوجيا التعلم االلكتروني القائم 

 على الويب.
بيقات يستخدم شبكة المعلومات للبحث عن تطورات تط -3-د3 9 3.3 3

 الكمبيوتر واستخدامها في التعليم

 

☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

ختيار ا
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

تكنولوجيا التعلم االلكتروني 

 خصائص( –المحمول)تعريف 
 يعرض المعلومات التي توصل إليها على زمالءه  -4-د3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

تكنولوجيا التعلم االلكتروني 

المحمول)نظم وتكنولوجيا 

 الخدمات المرنة( -البيئة -االتصال

يستخدم مواقع التواصل االجتماعي لالتصال بأستاذه  -3-د3 9 3.3 3

 وزمالءه ومناقشة األمور المتعلقة بالمقرر
☑ ☑    

تكنولوجيا التعلم االلكتروني 

المحمول)االمكانات والفوائد 

 فعالية استخدامه( -التعليمية

يستخدم مواقع التواصل االجتماعي لالتصال بأستاذه  -6-د3 9 3.3 3

 اقشة األمور المتعلقة بالمقرروزمالءه ومن
☑ ☑    

تكنولوجيا التعلم االلكتروني 

مكونات  -فكرته -المنتشر )تعريف

 بيئته(
يستخدم شبكة المعلومات للبحث عن تطورات تطبيقات  -7-د3 9 3.3 3

 الكمبيوتر واستخدامها في التعليم

 

☑ ☑    

تكنولوجيا التعلم االلكتروني 

 -معايير -)خصائصالمنتشر

ليات التعلم والتفاعالت عم

 يمية(التعل

يستخدم شبكة المعلومات للبحث عن تطورات تطبيقات  -8-د3 9 3.3 3

 الكمبيوتر واستخدامها في التعليم

 

☑ ☑    

النظريات السلوكية )االشتراط 

 االجرائي( -الكالسيكي

 يذكر نظريات التعلم المختلفة ويعددها -2-د3 9 3.3 3

 
☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

ختيار ا
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

       9 3.3 3 وى  االختبار الشف

 
 _________________ 

 

 مقرر التعليم عن بعدمخطط لتصميم اختبار 
 9112-9118للدراسات العليا الفرقة الثانية للعام 

 

 

 

 

 نوع األسئلة  اجمالى النسبة اجمالى  
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 الموضوع 

الساعات 
 التدريسية 

48 

المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

درجات 
 االختبار 
06 

 
 مخرجات التعلم 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 يتعرف على  التعليم عن بعد. 1-أ-3 3 3.3 3 مفهوم التعليم عن بعد

 
    ☑ 

 يفرق بين جامعات التعليم عن بعد.  9-أ-3 3 3.3 3 جامعات التعليم عن بعد 

 
    ☑ 

 يشرح نظريات التعليم عن بعد 3-أ-3 3 3.3 3 نظريات التعليم عن بعد

 
    ☑ 

تعريف نظام التعلم 

 االلكتروني ومكوناته 

 يفرق بين التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني . 4-أ-3 3 3.3 3

 
    ☑ 

تعريف تكنولوجيا التعلم 

الرؤية  -االلكتروني ومجالها

 والرسالة

والعمليات األساسية لنظم  يلم بالمعارف الخاصة بالمفاهيم 3-أ-3 9 3.3 3

 وتكنولوجيا التعليم االلكتروني

 

    ☑ 

 -أهداف التعلم االلكتروني

االمكانات المميزة للتعلم 

أنواع نظم  –االلكتروني 

وأشكال تكنولوجيات التعلم 

المفاهيم  -االلكتروني

 المرتبطة بالتعلم االلكتروني

التعلم االلكتروني يحدد األصول النظرية لتكنولوجيا  6-أ-3 9 3.3 3

 وعالقتها بالتعليم عن بعد

 

    ☑ 

اآلالت  -حركة التعليم الفردي

 -ظهور الكمبيوتر -التعليمية

تطور تكنولوجيا التعليم 

 يشرح مراحل تطور تكنولوجيا التعلم االلكتروني  7-أ-3 9 3.3 3

 
    ☑ 
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 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 واالتصاالت

التعليم عن بعد والتعليم 

تر شبكات الكمبيو -المفتوح 

 واالنترنت الويب.

يوضح الفرق بين نظريات ومداخل تكنولوجيا التعليم  8-أ-3 9 3.3 3

 االلكتروني

 

    ☑ 

 -التعليم بمساعدة الكمبيوتر

القائم على  -المدار بالكمبيوتر

 الكمبيوتر

يقوم بيئات التعلم االلكتروني وفقا للمعايير المناسبة  1-ب-3 9 3.3 3

 اعتمدت عليها.والمبادئ النظرية التي 

 

    ☑ 

تكنولوجيا التعلم االلكتروني 

 القائم على الويب.

 يقوم نظم بيئات التعلم االفتراضية -9-ب-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

تكنولوجيا التعلم االلكتروني 

 –المحمول)تعريف 

 خصائص(

 يفرق بين التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني. 3-ب-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

 يميز بين نظريات التعلم االلكتروني المختلفة ومداخله 4-ب-3 9 3.3 3 يم عن بعدمفهوم التعل

 
    ☑ 

يحدد المدخل المناسب والعوامل والمتغيرات في بيئة  3-ب-3 9 3.3 3 جامعات التعليم عن بعد 

 التعلم االلكتروني المستخدمة.
    ☑ 
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اجمالى 
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 التدريسية 
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 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 ناسبا لبيئة التعلم االلكترونييبتكر تصميما م 6-ب-3 9 3.3 3 نظريات التعليم عن بعد

 
    ☑ 

 تعريف نظام التعلم االلكتروني

 ومكوناته 
 يستخدم تطبيقات الكمبيوتر وتطبيقاته في التعليم1-ج-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

تعريف تكنولوجيا التعلم 

الرؤية  -االلكتروني ومجالها

 والرسالة

االفتراضية يتعامل مع بعض منصات نظم بيئات التعلم -9-ج-3 9 3.3 3

 كالموودل والبالبورد.

 

    ☑ 

 -أهداف التعلم االلكتروني

االمكانات المميزة للتعلم 

أنواع نظم وأشكال  –االلكتروني 

 -تكنولوجيات التعلم االلكتروني

المفاهيم المرتبطة بالتعلم 

 االلكتروني

يطبق مراحل  نموذج التعلم عند تصميم بيئة التعلم -3-ج-3 9 3.3 3

 ونيااللكتر

 

    ☑ 

اآلالت  -حركة التعليم الفردي

تطور  -ظهور الكمبيوتر -التعليمية

 تكنولوجيا التعليم واالتصاالت

يطبق المعايير الخاصة بتصميم وانتاج بيئات التعلم  – 4-ج-3 9 3.3 3

 المختلفة االلكتروني
 

    ☑ 
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 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 -التعليم عن بعد والتعليم المفتوح 

شبكات الكمبيوتر واالنترنت 

 لويب.ا

 يعمل ضمن فريق ويفهم سلوك الجماعة . -1-د 3 9 3.3 3

 
    ☑ 

المدار  -التعليم بمساعدة الكمبيوتر

 القائم على الكمبيوتر -بالكمبيوتر
 يظهر مهارات القيادة  -9-د3 9 3.3 3

 
    ☑ 

تكنولوجيا التعلم االلكتروني القائم 

 على الويب.
ت للبحث عن تطورات تطبيقات يستخدم شبكة المعلوما -3-د3 9 3.3 3

 الكمبيوتر واستخدامها في التعليم

 

    ☑ 

تكنولوجيا التعلم االلكتروني 

 خصائص( –المحمول)تعريف 
 يعرض المعلومات التي توصل إليها على زمالءه  -4-د3 9 3.3 3

 
    ☑ 

تكنولوجيا التعلم االلكتروني 

المحمول)نظم وتكنولوجيا 

 مات المرنة(الخد -البيئة -االتصال

يستخدم مواقع التواصل االجتماعي لالتصال بأستاذه  -3-د3 9 3.3 3

 وزمالءه ومناقشة األمور المتعلقة بالمقرر
    ☑ 

تكنولوجيا التعلم االلكتروني 

المحمول)االمكانات والفوائد 

 فعالية استخدامه( -التعليمية

بأستاذه  يستخدم مواقع التواصل االجتماعي لالتصال -6-د3 9 3.3 3

 وزمالءه ومناقشة األمور المتعلقة بالمقرر
    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

تكنولوجيا التعلم االلكتروني 

مكونات  -فكرته -المنتشر )تعريف

 بيئته(
يستخدم شبكة المعلومات للبحث عن تطورات تطبيقات  -7-د3 9 3.3 3

 الكمبيوتر واستخدامها في التعليم

 

    ☑ 

تكنولوجيا التعلم االلكتروني 

 -معايير -)خصائصشرالمنت

عمليات التعلم والتفاعالت 

 التعليمية(

يستخدم شبكة المعلومات للبحث عن تطورات تطبيقات  -8-د3 9 3.3 3

 الكمبيوتر واستخدامها في التعليم

 

    ☑ 

النظريات السلوكية )االشتراط 

 االجرائي( -الكالسيكي

 يذكر نظريات التعلم المختلفة ويعددها -2-د3 9 3.3 3

 
    ☑ 

 ☑      9 3.3 3 االختبار الشفوى  
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 (23ًوىرج سقن )

 ذىصُف هقشس دساسٍ

 تُاًاخ الوقشس  -2

انزؼهُى ثبسزخذاو انسبست إسن الوقشس :   الشهض الكىدي :  

 األنً

 االونً الفشقح / الوسرىي : 

  دراسبد ػهُب ((دثهىو

ذكٌىلىجُا الرخصص : 

 الرعلُن والحاسة اِلً

   2ػًهً:       2   ػذد انىزذاد انذراسُخ :     َظزي  :                   

 

 رىضُر اسزخذايبد انسبست اِنً فً انزخصصبد انًخزهفخ . 1-2 هذف الوقشس  -3

ُمبد رىظُف انسبست اِنً إلسزخذايه فً رصًُى واَزبج انجزايح وانىسبئم وانزطج 2-2

 انزؼهًُُخ انًخزهفخ .

 خطُط انزؼهُى ثبسزخذاو انسبست اِنٍ . 2-3

 زداد ركُىنىخُب انزؼهُى .اسزخذاو شجكخ انًؼهىيبد نهزؼبيم يغ يف 2-4

  رسذَذ انًشكالد انًهُُخ و إَدبد انسهىل انمبئًخ ػهٍ انزخطُط وانًزبثؼخ. 2-5

 نًخزهفخ إسزخذاو انزطجُمبد انزؼهًُُخ االنكززوَُخ ورىظُفهب فً انزخصصبد ا 2-6

 فً انًُظىيخ انزؼهًُُخ  2ديح أدواد انىَت   2-7

 الوسرهذف هي ذذسَس الوقشس : -4

 

الوعلىهاخ  -أ

  لوفاهُن وا

      

َزؼزف ػهً  انجزايح انزكُىنىخُخ نزصًُى انىسبئم انزؼهًُُخ . 1-أ-3  

َشزذ اسزخذايبد انسبست اِنً فً انزخصصبد انًخزهفخ .  2-أ-3  

بست اِنً إلسزخذايه فً رصًُى واَزبج انجزايح وانىسبئم وانزطجُمبد َزؼزف ػهً انس 3-أ-3

 انزؼهًُُخ انًخزهف

ىخُخ انًُبسجخ نزصًُى وإَزبج وإخزاج انجزيدُبد انزؼهًُُخ بئط انزكُىنَسزخذو انىس 4-أ-3  

 َهى ثذور انزكُىنىخُب انسذَثخ فٍ اَزبج انىسبئط انزؼهًُُخ 5-أ-3

إلسزخذايه فً رصًُى واَزبج انجزايح وانىسبئم وانزطجُمبد  َزؼزف ػهً انسبست اِنً 6-أ-3

 انزؼهًُُخ انًخزهفخ .

 ثزايح انفُذَى انً فُذَى رفبػهً وفُذَى رلًً ست األنً فً رسىَمَهخص اسزخذاو انسب 7-أ-3

خصبئص وإيكبَُبد انسبسىة فٍ انًُى انًهٍُ وانزؼهى انًسزًز 8-أ-3  

 نهزؼبيم يغ يفزداد ركُىنىخُب انزؼهُى.  َهخص اسزخذاو شجكخ انًؼهىيبد 10-أ-3

انزؼهًُُه فٍ انًمزراد  َؼزف ثزايح رؼهًُُخ ثبسزخذاو انسبست االنً نسم انًشكالد 11-أ-3

 انًخزهفه.



 

الوهاساخ  -ب

 الزهٌُح 

                  

َىظف انسبست اِنً إلسزخذايه فً رصًُى واَزبج انجزايح  1-ة-3

 انزؼهًُُخ انًخزهفخ .وانزطجُمبد  2-ة-3وانىسبئم 

َىظف انطزق انًُبسجخ السزخذاو انسبست االنً فٍ  3-ة-3

 .انزخصص

نًخزهفخ واالسزفبدح يُهب فٍ يدبل ع انجزيدُبد اًَُز ثٍُ أَىا 4-ة-3

 انزخصص 

 َمُى دور انىسبئم انزؼهًُُخ فٍ يؼبندخ انًشكالد انزؼهًُُخ  5-ة-3

 ىالف انزؼهًُُخ انًخزهفخ َجزكز وسبئم رؼهًُُخ خذَذح رُبست انً 6-ة-3

الوهاساخ  -جـ

الوهٌُح الخاصح 

 تالوقشس 

                   

  

 يخزهفخ رزُبست يغ يخزهف انًىالف انزؼهًُُخ ط رؼهًُُخ اَزبج وسبئ1-ج-3

َسزخذو انسبست اِنً فً رصًُى واَزبج انجزايح وانىسبئم وانزطجُمبد انزؼهًُُخ انًخزهفخ 2-ج-3

. 

 يدُبد انسذَثخ نخذيخ انًدزًغ انًسُط ثبنًؤسسخ انزؼهًُُخ إَزبج انجز3-ج-3

 ٍ َؼذ ثزايح رؼهًُُخ نخذيخ انًدزًغ انزؼه4ًُ-ج-3

 َسزخذو انسبست األنً فً رسىَم ثزايح انفُذَى انً فُذَى رفبػهً وفُذَى رلًً .5-ج-3

 سبهى فٍ رسمُك االهذاف انًُشىدح َؼذ ػذد يٍ انىسبئم انزؼهًُُخ انزً ر6-ج-3

الوهاساخ   -د 

 العاهـح 

                   

             

 صىل نهًؼهىيبد ورُظًُهب .َسزخذو انزكُىنىخُب كأداح ثسثُخ وأداح نهى1-د-3 

 َزًكٍ يٍ اَدبد ثُئبد رزثىَخ يُبسجخ نهزؼهُى وانزؼهى.2-د-3

 َظهز لذراد انزؼهى انذارً فٍ ػًهُبد اسزخذاو انسبست االنً فٍ انزخصص.3-د-3

 رًُُخ يهبراد انثمبفخ انزلًُخ نذي انطالة . 4-د-3

 انًسزىَبد االرصبنُخ طجمب نهىلذ انًسذد . إَزبج5-د-3

َؼًم ضًٍ فزَك فٍ اسزخذاو انسبست اِنً فً رصًُى واَزبج انجزايح وانىسبئم 6-د-3

 وانزطجُمبد انزؼهًُُخ انًخزهفخ .

 رىظُف انجزيدُبد الَزبج ثزايح رؼهًُُخ .7-د-3

خذو ثزايح رؼهًُُخ ثبسزخذاو انسبست اِنً نسم انًشكالد انزؼهًُُخ فً انزخصصبد َسز8-د-3

 انًخزهفخ.

 

هحرىي  -4

 قـشس الو

 األسثىع عذد الساعاخ هحرىي الوقـشس

  2 5 انكًجُىرز انزؼهًًُُ واسزخذايزه فً انؼًهُخ انزؼهًُُخ . .1

  3 5 انزؼهًُُخ . انكًجُىرز انزؼهًًُُ واسزخذايزه فً انؼًهُخ .2

  4 5 انسبست االنً فً اَزبج ثزايح انفُذَى انزفبػهً  . .3

  5 5 ً  .انسبست االنً فً اَزبج ثزايح انفُذَى انزفبػه .4



 

 –انخصبئص وانًًُزاد  –انفُذَى انزفبػهً )انًفهىو  .5

 انؼُىة(.
5 

6  

 –انخصبئص وانًًُزاد  –انفُذَى انزفبػهً )انًفهىو  .6

 انؼُىة(.
5 

7  

انسبست اِنً ورىظُفه فً رصًُى واَزبج انجزايح اسزخذاو  .7

 وانىسبئم وانزطجُمبد انزؼهًُُخ انًخزهفخ .
5 

7  

نجزايح ىظُفه فً رصًُى واَزبج ااسزخذاو انسبست اِنً ور .8

 وانىسبئم وانزطجُمبد انزؼهًُُخ انًخزهفخ .
5 

8  

اسزخذاو انسبست اِنً فٍ اَزبج انجزايح انزؼهًُُخ ، نسم  .9

 ؼهًُُخ فً انزخصصبد انًخزهفخ.انًشكالد انز
5 

9  

اسزخذاو انسبست اِنً فٍ اَزبج انجزايح انزؼهًُُخ ، نسم  .11

 صصبد انًخزهفخ.انًشكالد انزؼهًُُخ فً انزخ
5 

21  

يسزسذثبد ركُىنىخُب انزؼهُى واهًُخ اسزخذايهب فً انؼًهُخ  .11

 انزؼهًُُخ
5 

22  

ُخ يسزسذثبد ركُىنىخُب انزؼهُى واهًُخ اسزخذايهب فً انؼًه .12

 انزؼهًُُخ
5 

23  

يسزسذثبد ركُىنىخُب انزؼهُى واهًُخ اسزخذايهب فً انؼًهُخ  .13

 انزؼهًُُخ
5 

24  

  25 5 ج انًمزراد االنكززوَُخرىظُف انسبست االنً فً اَزب .14

  26 5 رىظُف انسبست االنً فً اَزبج انًمزراد االنكززوَُخ .15

  27 5 رىظُف انسبست االنً فً اَزبج انًمزراد االنكززوَُخ .16

  27 5 انسبست االنً فً اَزبج انجزايح انزؼهًُُخ وانززثىَخ رىظُف  .17

  28 5 رىظُف انسبست االنً فً اَزبج انجزايح انزؼهًُُخ وانززثىَخ  .18

  29 5 رىظُف انسبست االنً فً اَزبج انجزايح انزؼهًُُخ وانززثىَخ  .19

  31 5 فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ   2اسزخذاو رطجُمبد انىَت  .21

  32 5 فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ   2اسزخذاو رطجُمبد انىَت  .21 

  33 5 فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ   2اسزخذاو رطجُمبد انىَت  .22 

  34 5 انزؼهُى ػٍ ثؼذرىظُف انسبست االنً فً اَزبج ثزايح  .23 

  35 5 رىظُف انسبست االنً فً اَزبج ثزايح انزؼهُى ػٍ ثؼذ .24



 

  36 5 اسزخذاو انًُصبد انزؼهًُُخ انزفبػهُخ االنكززوَُخ  .25

  37 5 د انزؼهًُُخ انزفبػهُخ االنكززوَُخاسزخذاو انًُصب .26

  37 5 اسزخذاو انسبست اِنً فً اَزبج انفُذَى انزفبػهً .37

  38 5 االهرحاى الرطثُقً  .38

  223 اجوالً عذد الساعاخ 

أسالُة الرعلُن  -6

 والرعلن 

 

                 √*هحاضشاخ      

 *جلساخ 

 √*أًشطح 

 *واجثاخ هٌضلُح . 

 √*ذذسَة عولً  /  هعولً 

 √*ًذوج  /  وسشح عول 

 √دساسح الحالح

 √ الرعلن االلكرشوًٍ 

أسالُة الرعلُن  -6

والرعلن 

للطالب روي 

االحرُاجاخ 

 الخاصح

اد انمجىل فٍ انكهُخ واخزاءاد كشف ،  يٍ خالل اخزاء  ال ٌَطثق   

انسًبد نهطهجخ وانطبنجبد ورسذَذ لذرارهى انزٍ رزىائى وطجُؼخ انذراسخ 

 خ .             انؼًهُخ ثبنكهُ

 

 :   ذقىَن الطـالب -7

األسالُة  -أ

 الوسرخذهح:

 اإليزسبٌ انؼًهً 1-أ-7

 االيزسبٌ انشفىي 2-أ-7

.ُظزيااليزسبٌ ان 3-أ-7  

  انشفىي : األسجىع انؼبشز وانؼشزٍَ 1انزمُُى       الرىقُد: -ب

 انزطجُمٍ  : األسجىع انثبيٍ وانؼشزٍَ 2انزمُُى  

   ٌ أخز انفصم) انُظزي (ايزسب 3انزمُُى  



 

ذىصَع  -جـ

 الذسجاخ:

 انُسجخ  انذرخخ  انزمىَى 

 %61 61 انزسزَزٌ

 %21 21 انشفىي 

 %21 21 رطجُمٍ

 

 

 : ائوح الكرة الذساسُح والوشاجعق -8

                          هزكشاخ -أ

      

 *  يىسىػخ انكًجُىرز د / يظهز طبَم  .

 زشغُم انكًجُىرزَخ  و/ يسًذ زسٍُ يسًذ زسٍ .*  َظى ان

 *  يذكزاد فٍ االزصبء ونغخ انسبست انًذرسخ انجسثُخ .

 أ.د / فزج انسهفبوٌ ، د/ ػجذ انمبدر صبنر  . 

 *  يذكزاد انسبسجبد اِنُخ وانزسى ثبنجُزَك انًزفذو  ، د/ ػجذ انمبدر صبنر  .

 ذ ثسُىٍَ .* يىسىػخ صُبَخ يفزداد انسبست ، و/ ػجذ انسًُ

      كرة هلضهح -ب

      

*  F. El-halafawy,  Some Objectives of computer Teaching in the primary 

Stages in university faculty  , (2001) 

  كرة هقرشحح  -جـ

   

*  Computer Vision Expert System. 

*  CAD- CAM Expert Systems. 

*  Forecasting and Decision Making Expert System. 

*   Programming and Simulation Tools for Expert Systems Design). 

دوسَاخ  –د 

علوُح أو ًششاخ 

 ... إلخ

 

http://www.gatlineducation.com/index.htm 

http://www.gatlineducation.com/graphicdesign_outln.html 

http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division 

http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division/division3-a.htm 

       فخشٌذ أسرار الوادج: أحو

 سئُس هجلس القسن العلوٍ : أحوذ هصطفً كاهل عصش  

 أ.د/ َسشَح عثذ الحوُذهذَش الثشًاهج : 

 

http://www.gatlineducation.com/index.htm
http://www.gatlineducation.com/graphicdesign_outln.html
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division/division3-a.htm
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division/division3-a.htm


 

 

 

 

 ُسُحالوحرىَاخ الشئ

 للوقشس

 
أسثىع 

 الذساسح
 ههاساخ عاهح ههاساخ ههٌُح ههاساخ رهٌُح الوعـاسف

 هحرىي الوقـشس
عذد  

 2-د-4 2-ج-4 2-ب-4  1-أ-3 الساعاخ

ؼهًًُُ انكًجُىرز انز .1

واسزخذايزه فً انؼًهُخ 

 انزؼهًُُخ .

 8 
 3-د-4 4-ج-4 5-ب-4 2-أ-3

انسبست االنً فً اَزبج  .2

 ثزايح انفُذَى انزفبػهً  .
 6-د-4 3-ج-4 3-ب-4 4-أ-3 8 

انفُذَى انزفبػهً )انًفهىو  .3

انخصبئص وانًًُزاد  –

 انؼُىة(. –

 8 

 7-د-4 4-ج-4 4-ب-4 5-أ-3

اسزخذاو انسبست اِنً  .4

فه فً رصًُى ورىظُ

واَزبج انجزايح وانىسبئم 

وانزطجُمبد انزؼهًُُخ 

 انًخزهفخ .

 8 

 5-د-4 3-ج-4 7-ب-4 7-أ-3

اسزخذاو انسبست اِنً -5 .5

اَزبج انجزايح انزؼهًُُخ  فٍ

، نسم انًشكالد انزؼهًُُخ 

 فً انزخصصبد انًخزهفخ.

 8 

 8-د-4 4-ج-4 4-ب-4 3-أ-3

يسزسذثبد ركُىنىخُب  .6

سزخذايهب انزؼهُى واهًُخ ا

 فً انؼًهُخ انزؼهًُُخ

 23 
 5-د-4 7-ج-4 5-ب-4 4-أ-3

رىظُف انسبست االنً فً  .7

اَزبج انًمزراد 

 االنكززوَُخ

 23 
 4-د-4 6-ج-4 4-ب-4 8-أ-3

رىظُف انسبست االنً فً  .8

انجزايح انزؼهًُُخ اَزبج 

 وانززثىَخ 

 23 
 5-د-4 5-ج-4 5-ب-4 4-أ-3

 2اسزخذاو رطجُمبد انىَت  .9

 خ انزؼهًُُخ  فٍ انؼًهُ

 23 
 7-د-4 7-ج-4 7-ب-4 11-أ-3

 هصفىفح الوعاسف والوهاساخ للوقشس الذساسٍ



 

 

 

       أسرار الوادج: أحوذ فخشٌ

  سئُس هجلس القسن العلوٍ : أحوذ هصطفً كاهل عصش 

َسشَح عثذ الحوُذ هذَش الثشًاهج : أ.د/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحرىَاخ الشئُسُح

 للوقشس

أسثىع 

 الذساسح
 عاهح ههاساخ ههاساخ ههٌُح ههاساخ رهٌُح الوعـاسف

 هحرىي الوقـشس
عذد 

 2-د-4 2-ج-4 2-ب-4  1-أ-3 الساعاخ

رىظُف انسبست االنً فً  .21

 اَزبج ثزايح انزؼهُى ػٍ ثؼذ

8 
 8-د-4 3-ج-4 2-ب-4 5-أ-4

اسزخذاو انًُصبد انزؼهًُُخ  .22

 انزفبػهُخ االنكززوَُخ 

8 
 7-د-4 2-ج-4 4-ب-4 22-أ-4

اسزخذاو انسبست اِنً فً  .23

 هًاَزبج انفُذَى انزفبػ

5 
 8-د-4 5-ج-4 5-ب-4 9-أ-4



 

 هصفىفح أسالُة الرعلُن والرعلن هع ًىاذج الرعلن

 جاهعح الوٌىفُح

 كلُح الرشتُح الٌىعُح

 دتلىم ) الفشقح االولً (ذكٌىلىجُا الرعلُن والحاسة اِلً تشًاهج :

         
 
 

 الوهاساخ العاهح الوهاساخ الوهٌُح الوهاساخ الزهٌُح الوعشفح والفهن والرعلن ُنأسالُة الرعل

 هحاضشاخ .1
-أ-3( )2-أ-3)

11) 
 1-ة-3

-ج-3( )5-ج-3)

6) 
 (7-د-3( )2-د-3)

 (5-أ-3( )4-أ-3) أًشطح .2
-ة-3( )3-ة-3)

5) 

-ج-3( )2-ج-3)

1) 

 1-د-3

 (8-د-3( )3-د-3)

ذذسَة عولً  /   .3

 هعولً

 (8-أ-3( )1-أ-3)

 (5-أ-3( )7-أ-3)

-ة-3( )2-ة-3)

 (4-ة-3(    )6
 2-ج-3

 (4-د-3( )5-د-3)

 (2-د-3)

 (5-أ-3( )4-أ-3) (5-أ-3( )4-أ-3) الرعلن االلكرشوًٍ .5
-ج-3( )2-ج-3)

1) 
 (7-د-3( )2-د-3)

       أسرار الوادج: أحوذ فخشٌ
أحوذ هصطفً كاهل عصشسئُس هجلس القسن العلوٍ :     

                      هذَش الثشًاهج : أ.د/ َسشَح عثذ الحوُذ
 
 

 هصفىفح أسالُة الرقُُن  للوقشس الذساسٍ
 

 الرقُُن أسالُة

 
 الوهاساخ العاهح الوهاساخ الوهٌُح الوهاساخ الزهٌُح الوعشفح والفهن

 ( 3-أ-3) إيزسبٌ انؼًهً -1

 (5-أ-3)

( 5-ة-3( )1-ة-3)

 (6-ة-3)  (3-ة-3)

( 2-ج-3( )6-ج-3)

 (5-ج-3)

-3(     )2-د-3)

 (6-د

 ( 1-أ-3) إيزسبٌ انشفىي -2

 (5-أ-3)

 (3-أ-3)

( 3-ة-3( )1-ة-3)

 (6-ة-3(  )2-ة-3)

( 1-ج-3( )2-ج-3)

 (6-ج-3)

-3(     )1-د-3)

 (7-د

 ( 1-أ-3) إيزسبٌ انُظزي -3

 (9-أ-3)

 (3-أ-3)

 (7-أ-3)

 (11-أ-3)

 (6-أ-3)

( 2-ة-3( )1-ة-3

 (4-ة-3(  )3-ة-3)

 (6-ة-3( )5-ة-3)

( 3-ج-3( )1-ج-3)

 (5-ج-3( )4-ج-3)

 (6-ج-3( )2-ج-3)

 ( 1-د-3)

 (7-د-3)

 (3-د-3)

 (4-د-3)

 (8-د-3)

 (6-د-3)

 (2-د-3)

 أسرار الوادج: أحوذ فخشٌ      

 سئُس هجلس القسن العلوٍ : أحوذ هصطفً كاهل عصش  

 هذَش الثشًاهج : أ.د/ َسشَح عثذ الحوُذ

هُى ثبسزخذاو انزؼ يسًً انًمزر

 انسبست األنً

  كىد انًمزر
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 " النظري " الجانب   تصميم التعمم المدمج 

 المقرر التعميم باستخدام الحاسب االلي
 بمومو االوليالفرقة : 

 _________________ 
 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس   أىداف التعمم 

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

الكمبيوتر  .1
التعميميى 

واستخدامتو فى 
 العممية التعميمية .

2 

 المعرفة والفهم -أ
Knowledge 

Understanding 
 

يتعرف عمى  البرامج  1-أ-

 محاضرات                          -1
جمسااااات   -2

 مناقشة                        
أنشاااااا ة   -3

فااا الف اال    

 1-أ-7 
الحضاااااااااااور 

 المشاركة و 
 2-أ-7

االختباااااااارات 

العااااااااااااااارو  -
 التوضيحية. 

 
المراجاااااااااااااااااا  -

العمميااااااااااااااااااااااااة 

مذكرات :    حاسب آلي  -أ
قسم تكنولوجيا  ام نوافذ( اعداد)استخد

 التعميم والحاسب                
كتب أساتذة القسم والمجال في  

أنظمة التشغيل ونظام النوافذ ويندوز 
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس   أىداف التعمم 

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

الكمبيوتر  .2
التعميميى 

واستخدامتو فى 
 العممية التعميمية .

2 

التكنولوجية لتصميم الوسائل 
 التعميمية .

يشرح استخدامات   2-أ-3
الحاسب اآللى فى التخصصات 
 المختمفة .

يتعرف عمى الحاسب  3-أ-3
اآللى إلستخدامو فى تصميم 

لبرامج والوسائل وانتاج ا
 والتطبيقات التعميمية المختمف

يستخدم الوسائط  4-أ-3
التكنولوجية المناسبة لتصميم 
خراج البرمجيات التعميمية  نتاج وا                                       وا 

يمم بدور التكنولوجيا  5-أ-3

 السكشن (   
دراساااااااااااة  -4

 الحالة 
واجباااااات   -5

 منزلية . 
االوراق  -6

  البحثية

 الدورية
 3-أ-7

امتحاااااااااااااااان 
منت اااااااااااا  
الف ااااااااااااااااال 

 الدراسا
 4-أ-7

االمتحااااااااااان 
 الشفوي 

 5-أ-7
االمتحااااااااااان 

 العممي
 6-أ-7

 المقترحة.
  

الكتاااااااااااااااااااب  -
 الجامعي .

 
 بنك المعرفة  -
    

   11وأحدث إصداراتو نظام ويندوز 
^"Microsoft reveals  

ever change in -biggest
Windows 

Computerworld.  .updates"
Retrieved October 4, 2014.      

حمد أبو العطا كتاب د / مجدى م
  11تيسير ويندوز 

1.  Keizer, Gregg 
(November 29, 
2018). "FAQ: Windows 
10 LTSB 

الحاسب االلى فى  .3
انتاج برامج الفيديو 

 التفاعمى  .
2 

الحاسب االلى فى  .4
انتاج برامج الفيديو 

 التفاعمى  .
2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس   أىداف التعمم 

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

الفيديو التفاعمى  .5
 –)المفيوم 

الخصائص 
 –والمميزات 
 العيوب(.

2 

الحديثة في انتاج الوسائط 
 التعميمية

يتعرف عمى الحاسب  6-أ-3
اآللى إلستخدامو فى تصميم وانتاج 

لوسائل والتطبيقات البرامج وا
 التعميمية المختمفة .

يمخص استخدام الحاسب  7-أ-3
األلى فى تحويل برامج الفيديو 

 الى فيديو تفاعمى وفيديو رقمى
مكانيات  8-أ-3                  خصائص وا 

الحاسوب في النمو الميني والتعمم 
 المستمر

يمخص استخدام شبكة  10-أ-3

االمتحااااااااااان 
 النظرى  

explained". Computerw
orld. Retrieved May 
5, 2019. 

2. ^ "Microsoft reveals 
biggest-ever change in 
Windows 
updates". Computerwor
ld. Retrieved October 
4, 2014. 

3. ^ "Introducing Windows 
10 for 
Business". Windows 
Blog. 

الفيديو التفاعمى  .6
 –)المفيوم 

الخصائص 
 –والمميزات 
 العيوب(.

2 
 

  2استخدام الحاسب  .7

https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/


 

 - 4 - 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس   أىداف التعمم 

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

اآللى وتوظيفو فى 
تصميم وانتاج 

البرامج والوسائل 
والتطبيقات 

التعميمية المختمفة 
. 

المعمومات لمتعامل مع مفردات 
  تكنولوجيا التعميم.

يعرف برامج تعميمية  11-أ-3
باستخدام الحاسب االلى لحل 

المشكالت التعميميو في 
 المقررات المختمفو.

 المهارات الذهنية -ب
Intellectual Skills 

 1-ب-
يوظف 
الحاسب 
اآللى 

إلستخدام

Retrieved October 
4, 2014. 

^Endler,  
"Windows 10: 5  Michael.

Unanswered 
InformationWee .Questions"

k. Retrieved October 
استخدام الحاسب  .8 .4,2014

اآللى وتوظيفو فى 
تصميم وانتاج 

البرامج والوسائل 
والتطبيقات 

2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس   أىداف التعمم 

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

التعميمية المختمفة 
. 

ه فى 
تصميم 
وانتاج 
البرامج 

والوسائل 
 2-ب-3

والتطبيقا
ت 

التعميمية 
المختمفة 

. 
 3-ب-3

يوظف 

خدام الحاسب است .9
اآللى في انتاج 

البرامج التعميمية ، 
لحل المشكالت 
التعميمية فى 
التخصصات 

 المختمفة.

2 

استخدام الحاسب  .11
اآللى في انتاج 

2 
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس   أىداف التعمم 

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

البرامج التعميمية ، 
لحل المشكالت 
التعميمية فى 
التخصصات 

 المختمفة.

الطرق 
المناسبة 
الستخدام 
الحاسب 
االلى في 

التخص
 .ص
 4-ب-3

يميز بين 
أنواع 

البرمجيا
ت 

المختمفة 

مستحدثات  .11
تكنولوجيا التعميم 

واىمية استخداميا فى 
 ية التعميميةالعمم

2 
 

مستحدثات  .12
تكنولوجيا التعميم 

2 
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس   أىداف التعمم 

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

واىمية استخداميا فى 
 العممية التعميمية

واالستفادة 
منيا في 
مجال 
التخص
 ص 
 5-ب-3

يقيم دور 
الوسائل 
التعميمية 

في 
معالجة 
المشكال

مستحدثات  .13
تكنولوجيا التعميم 

واىمية استخداميا فى 
 العممية التعميمية

2 

توظيف الحاسب  .14
االلى فى انتاج 

 المقررات االلكترونية
 

 توظيف الحاسب  .15
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس   أىداف التعمم 

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

االلى فى انتاج 
 قررات االلكترونيةالم

ت 
 التعميمية 

يبتكر وسائل تعميمية  6-ب-3
جديدة تناسب المواقف التعميمية 

 المختمفة
-  

 ت المهنية والعمميةالمهارا -جا
Professional and 
Practical Skills 

- 
انتاج وسائط تعميمية مختمفة 1-ج-

تتناسب مع مختمف المواقف 

توظيف الحاسب  .16
االلى فى انتاج 

 المقررات االلكترونية
 

توظيف الحاسب  .17
االلى فى انتاج 
البرامج التعميمية 

 والتربوية 

 

 توظيف الحاسب  .18
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس   أىداف التعمم 

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

االلى فى انتاج 
البرامج التعميمية 

 والتربوية 

 التعميمية 
يستخدم الحاسب اآللى 2-ج-3

فى تصميم وانتاج البرامج 
والوسائل والتطبيقات التعميمية 

 المختمفة .
إنتاج البرمجيات الحديثة 3-ج-3

محيط بالمؤسسة لخدمة المجتمع ال
 التعميمية 

يعد برامج تعميمية لخدمة 4-ج-3
 المجتمع التعميمي 

يستخدم الحاسب األلى 5-ج-3
فى تحويل برامج الفيديو الى 

توظيف الحاسب  .19
االلى فى انتاج 
البرامج التعميمية 

 التربوية و 

 

استخدام تطبيقات  .21
في العممية  2الويب 

 التعميمية  
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس   أىداف التعمم 

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

استخدام تطبيقات  .21
في العممية  2الويب 

 التعميمية  
 

 فيديو تفاعمى وفيديو رقمى .
يعد عدد من الوسائل 6-ج-3

التعميمية التى تساىم في تحقيق 
 االىداف المنشودة

 
 
 
 

 ومهارات  المهارات العاماة  -د 
 االت ال 

General and 
Transferable Skills  

استخدام تطبيقات  .22
في العممية  2الويب 

 التعميمية  
 

توظيف الحاسب  .23
االلى فى انتاج برامج 

 التعميم عن بعد
 

 توظيف الحاسب  .24
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس   أىداف التعمم 

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

انتاج برامج  االلى فى
 التعميم عن بعد

 
يستخدم التكنولوجيا كأداة 1-د-3

بحثية وأداة لموصول لممعمومات 
 وتنظيميا .

يتمكن من ايجاد بيئات 2-د-3
 تربوية مناسبة لمتعميم والتعمم.

يظير قدرات التعمم 3-د-3
الذاتى في عمميات استخدام 

 الحاسب االلى في التخصص.
يارات الثقافة تنمية م 4-د-3

 الرقمية لدى الطالب .
-د-3

استخدام المنصات  .25
التعميمية التفاعمية 

 االلكترونية 
 

استخدام المنصات  .26
التعميمية التفاعمية 

 االلكترونية
 

استخدام الحاسب  .27
اآللى فى انتاج الفيديو 
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس   أىداف التعمم 

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

 إنتاج5 التفاعمى
المحتويا

ت 
االتصالية 

طبقا 
لموقت 

 المحدد .
يعمل ضمن فريق في 6-د-3

استخدام الحاسب اآللى فى 
تصميم وانتاج البرامج والوسائل 
 والتطبيقات التعميمية المختمفة .

توظيف البرمجيات النتاج 7-د-3
 برامج تعميمية .

  االمتحان الت بيقا  .28
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس   أىداف التعمم 

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

تعميمية يستخدم برامج 8-د-3
باستخدام الحاسب اآللى لحل 

المشكالت التعميمية فى 
 التخصصات المختمفة.

 
 
 
 
 
 
 

 "النظري  " الجانب   مدمج تصميم التعمم ال
 التعميم باستخدام الحاسب االليالمقرر 
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 الفرقة : االولي بمومو
 _________________ 

 
 

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 طرق التدريس  أىداف التعمم   التدريس
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

الكمبيوتر  -1
التعميميى واستخدامتو 

 ى العممية التعميمية .ف
2 

 المعرفة والفهم -أ
Knowledge 

Understanding 
 

يتعرف عمى  البرامج  1-أ-
التكنولوجية لتصميم الوسائل 
 التعميمية .

يشرح استخدامات   2-أ-3
الحاسب اآللى فى التخصصات 

 محاضرات                          -2
جمسااااات   -2

 مناقشة                        
أنشاااااا ة   -3

فااا الف اال    
 السكشن (   

دراساااااااااااة  -4
 الحالة 

واجباااااات   -5

 1-أ-7 
الحضاااااااااااور 
 والمشاركة 

 2-أ-7
االختباااااااارات 

 الدورية
 3-أ-7

امتحاااااااااااااااان 
منت اااااااااااا  

العااااااااااااااارو  -
 التوضيحية. 

 
المراجاااااااااااااااااا  -

العمميااااااااااااااااااااااااة 
 المقترحة.

  
الكتاااااااااااااااااااب  -

 الجامعي .

مذكرات :    حاسب آلي  -أ
قسم تكنولوجيا  )استخدام نوافذ( اعداد

 التعميم والحاسب                
كتب أساتذة القسم والمجال في  

أنظمة التشغيل ونظام النوافذ ويندوز 
   11وأحدث إصداراتو نظام ويندوز 

^"Microsoft reveals  
ever change in -biggest

Windows 

الكمبيوتر التعميميى -2
واستخدامتو فى العممية 

 يمية .التعم
2 

 2الحاسب االلى فى  -3

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس  أىداف التعمم  

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

انتاج برامج الفيديو 
 التفاعمى  .

 المختمفة .
يتعرف عمى الحاسب  3-أ-3

اآللى إلستخدامو فى تصميم 
ائل وانتاج البرامج والوس
 والتطبيقات التعميمية المختمف

يستخدم الوسائط  4-أ-3
التكنولوجية المناسبة لتصميم 
خراج البرمجيات التعميمية  نتاج وا                                       وا 

يمم بدور التكنولوجيا  5-أ-3
الحديثة في انتاج الوسائط 

 التعميمية
يتعرف عمى الحاسب  6-أ-3

اآللى إلستخدامو فى تصميم وانتاج 

 ة . منزلي
االوراق  -6

  البحثية

الف ااااااااااااااااال 
 الدراسا

 4-أ-7
االمتحااااااااااان 

 الشفوي 
 5-أ-7

االمتحااااااااااان 
 العممي

 6-أ-7
االمتحااااااااااان 

 النظرى  

 
 عرفة بنك الم -
    

Computerworld.  .updates"
Retrieved October 4, 2014.      

كتاب د / مجدى محمد أبو العطا 
  11تيسير ويندوز 

4.  Keizer, Gregg 
(November 29, 
2018). "FAQ: Windows 
10 LTSB 
explained". Computerw
orld. Retrieved May 
5, 2019. 

5. ^ "Microsoft reveals 

الحاسب االلى فى  -4
انتاج برامج الفيديو 

 التفاعمى  .
2 

الفيديو التفاعمى  -5
الخصائص  –)المفيوم 
 العيوب(. –والمميزات 

2 

الفيديو التفاعمى -6
الخصائص  –)المفيوم 

2 
 

http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس  أىداف التعمم  

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

بيقات البرامج والوسائل والتط ب(.العيو  –والمميزات 
 التعميمية المختمفة .

يمخص استخدام الحاسب  7-أ-3
األلى فى تحويل برامج الفيديو 

 الى فيديو تفاعمى وفيديو رقمى
مكانيات  8-أ-3                  خصائص وا 

الحاسوب في النمو الميني والتعمم 
 المستمر

يمخص استخدام شبكة  10-أ-3
المعمومات لمتعامل مع مفردات 

 تكنولوجيا التعميم. 
ف برامج تعميمية يعر  11-أ-3

biggest-ever change in 
Windows 
updates". Computerwor
ld. Retrieved October 
4, 2014. 

6. ^ "Introducing Windows 
10 for 
Business". Windows 
Blog. 
Retrieved October 
4, 2014. 

^Endler,  

استخدام الحاسب  -7
اآللى وتوظيفو فى 

تصميم وانتاج البرامج 
والوسائل والتطبيقات 
 التعميمية المختمفة .

2 

 

استخدام الحاسب  -8
اآللى وتوظيفو فى 

تصميم وانتاج البرامج 
والوسائل والتطبيقات 

2 

http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0


 

 - 17 - 

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس  أىداف التعمم  

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

باستخدام الحاسب االلى لحل  التعميمية المختمفة .
المشكالت التعميميو في 

 المقررات المختمفو.
 المهارات الذهنية -ب

Intellectual Skills 
 1-ب-

يوظف 
الحاسب 
اآللى 

إلستخدام
ه فى 
تصميم 
وانتاج 

"Windows 10: 5  .Michael
Unanswered 

InformationWee .Questions"
k. Retrieved October 

4,2014. 

استخدام الحاسب  -9
البرامج اآللى في انتاج 
التعميمية ، لحل 

المشكالت التعميمية 
فى التخصصات 

 المختمفة.

2 

استخدام الحاسب  -11
اآللى في انتاج البرامج 

التعميمية ، لحل 
المشكالت التعميمية 

2 
 

http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس  أىداف التعمم  

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

فى التخصصات 
 المختمفة.

البرامج 
والوسائل 

 2-ب-3
والتطبيقا

ت 
التعميمية 
المختمفة 

. 
 3-ب-3

يوظف 
الطرق 

المناسبة 

مستحدثات  -11
تكنولوجيا التعميم 

واىمية استخداميا فى 
 العممية التعميمية

2 
 

مستحدثات  -12
تكنولوجيا التعميم 

واىمية استخداميا فى 
 العممية التعميمية

2 
 



 

 - 19 - 

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس  أىداف التعمم  

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

مستحدثات  -13
تكنولوجيا التعميم 

واىمية استخداميا فى 
 العممية التعميمية

2 

تخدام الس
الحاسب 
االلى في 

التخص
 .ص
 4-ب-3

يميز بين 
أنواع 

البرمجيا
ت 

المختمفة 
واالستفادة 

توظيف الحاسب  -14
االلى فى انتاج 

 المقررات االلكترونية
 

توظيف الحاسب  -15
االلى فى انتاج 

 ات االلكترونيةالمقرر 
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس  أىداف التعمم  

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

توظيف الحاسب  -16
االلى فى انتاج 

 المقررات االلكترونية
 

منيا في 
مجال 
التخص
 ص 
 5-ب-3

يقيم دور 
الوسائل 
التعميمية 

في 
معالجة 
المشكال

ت 

توظيف الحاسب  -17
االلى فى انتاج البرامج 

 التعميمية والتربوية 
 

توظيف الحاسب  -18
االلى فى انتاج البرامج 

 التعميمية والتربوية 
 

 توظيف الحاسب  -19
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس  أىداف التعمم  

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

ج االلى فى انتاج البرام
 التعميمية والتربوية 

 التعميمية 
يبتكر وسائل تعميمية  6-ب-3

جديدة تناسب المواقف التعميمية 
 المختمفة

-  
 لعمميةالمهارات المهنية وا -جا

Professional and 
Practical Skills 

- 
انتاج وسائط تعميمية مختمفة 1-ج-

تتناسب مع مختمف المواقف 
 التعميمية 

استخدام  -21
في  2تطبيقات الويب 

 العممية التعميمية  
 

استخدام  -21
في  2تطبيقات الويب 

 العممية التعميمية  
 

استخدام  -22
في  2تطبيقات الويب 
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس  أىداف التعمم  

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

يستخدم الحاسب اآللى 2-ج-3 العممية التعميمية  
فى تصميم وانتاج البرامج 

والوسائل والتطبيقات التعميمية 
 المختمفة .

إنتاج البرمجيات الحديثة 3-ج-3
لخدمة المجتمع المحيط بالمؤسسة 

 التعميمية 
يعد برامج تعميمية لخدمة 4-ج-3

 المجتمع التعميمي 
يستخدم الحاسب األلى 5-ج-3

فى تحويل برامج الفيديو الى 
 فيديو تفاعمى وفيديو رقمى .

يعد عدد من الوسائل 6-ج-3

توظيف الحاسب  -23
االلى فى انتاج برامج 

 التعميم عن بعد
 

توظيف الحاسب  -24
االلى فى انتاج برامج 

 التعميم عن بعد
 

استخدام  -25
المنصات التعميمية 
 التفاعمية االلكترونية 
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس  أىداف التعمم  

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

استخدام  -26
المنصات التعميمية 
 التفاعمية االلكترونية

 

التعميمية التى تساىم في تحقيق 
 نشودةاالىداف الم
 
 
 
 

ومهارات   المهارات العاماة  -د 
 االت ال 

General and 
Transferable Skills  

 
يستخدم التكنولوجيا كأداة 1-د-3

بحثية وأداة لموصول لممعمومات 

استخدام الحاسب  -27
اآللى فى انتاج الفيديو 

 التفاعمى
 

 االمتحان-28
  الت بيقا 
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس  أىداف التعمم  

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

 وتنظيميا .
يتمكن من ايجاد بيئات 2-د-3

 تربوية مناسبة لمتعميم والتعمم.
يظير قدرات التعمم 3-د-3

ام الذاتى في عمميات استخد
 الحاسب االلى في التخصص.

تنمية ميارات الثقافة  4-د-3
 الرقمية لدى الطالب .

-د-3
 إنتاج5

المحتويا
ت 

االتصالية 
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد ساعات 

 التدريس
 طرق التدريس  أىداف التعمم  

أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

طبقا 
لموقت 

 المحدد .
يعمل ضمن فريق في 6-د-3

استخدام الحاسب اآللى فى 
تصميم وانتاج البرامج والوسائل 
 والتطبيقات التعميمية المختمفة .

نتاج توظيف البرمجيات ال7-د-3
 برامج تعميمية .

يستخدم برامج تعميمية 8-د-3
باستخدام الحاسب اآللى لحل 

المشكالت التعميمية فى 
 التخصصات المختمفة.
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 (16نموذج رقم   
 (2221/ 2222تقرير مقرر دراسي  

 -معمومات أساسية : –أ 
 انتاج برامج الفيديو اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم التخصص 2
 دكتوراه الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية م المتبع الختيار لجنة االمتحاناتالنظا 5
 غير متوفر         متوفر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
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 استاذ المادة عدد القائمين بالتدريس 7
 -معمومات متخ  ة : –ب 
 -اإلح ائيات : – 1
  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -
 %  -عدد                 عدد  نتيجة االمتحان -

 ناجح              راسب
النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -

 الحاصمين عمييا
 ممتاز                   جيد جدا  -

 مقبول   -جيد               
 -تدريس المقرر : – 2
  الموضوعات التي تم تدريسيا -
تدريسو من المحتوي األساسي % لما تم  -

 لممقرر
81 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر

<61          61-84         >85 

  >85         84-61         61> مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
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 تدريب عممي  محاضرات نظرية       أساليب التعميم والتعمم -
 لة            دراسة حا أنشطة فصمية 
  تعميم إلكتروني 

األعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان نياية السنو 
 الدراسىة

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
                أعمال فصمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 رة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتواف  المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % -نتيجة تقويم ال الب لممقرر: -5
إعتماد نظام التقوبم عمى الفيم من خالل نظام  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكميت
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)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات الت وير في  -8
 العام السابق

 
 

)ما ىي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 اب (و األسب

 ال يوجد

 -خ ة الت وير لممقرر لمعام القادم : -12
مجاالت التطوير : 
تدريب الطالب عمى 
التحميل اإلحصائي 

من رسائل الماجستير 
والدكتوراة السابقة 
ومراجعتيا من قبل 

 أستاذ المقرر

توصيف التطوير: 
يقوم الطالب 

باإلطالع عمى 
الرسائل العممية 

بالمكتبات وتصوير 
ع داد الفروض وا 
اإلحصاء ليا 
ومراجعتيا مع 

األصمية  اإلحصاء

مجاالت التطوير : تدريب 
الطالب عمى التحميل 
اإلحصائي من رسائل 

الماجستير والدكتوراة السابقة 
ومراجعتيا من قبل أستاذ 

 المقرر

توصيف التطوير: 
يقوم الطالب 

باإلطالع عمى 
الرسائل العممية 

بالمكتبات وتصوير 
ع داد الفروض وا 
اإلحصاء ليا 
ومراجعتيا مع 

األحصاء األصمية 
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 بالرسالة بالرسالة
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 التعليم باستخدام الحاسب االلي مخطط لتصميم اختبار المقرر
(9102/9191) 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

26 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

04 

 
 

 مخرجات التعمم 

 نوع األسئمة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

ز انزؼهيًيً انكًجيىر .1

واسزخذايزه فً انؼًهيخ 

 انزؼهيًيخ .

     √ ػهي انكًجيىرز انزؼهيًي واسزخذايبرهيزؼزف  1-أ-3 ٦ ٦.٦ 2

انكًجيىرز انزؼهيًيً  .2

واسزخذايزه فً انؼًهيخ 

 انزؼهيًيخ .

يزؼزف ػهً  انجزايح انزكنىنىخيخ نزصًيى انىسبئم  1-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 . انزؼهيًيخ
 √    

انزبج  انحبست االنً فً .3

 ثزايح انفيذيى انزفبػهً  .
يشزذ اسزخذايبد انحبست اآلنً فً انزخصصبد   2-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 . انًخزهفخ

√     
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انحبست االنً فً انزبج  .4

 ثزايح انفيذيى انزفبػهً  .
يزؼزف ػهً انحبست اآلنً إلسزخذايه فً رصًيى وانزبج  3-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 نًخزهفانجزايح وانىسبئم وانزطجيمبد انزؼهيًيخ ا
 √    

 –انفيذيى انزفبػهً )انًفهىو  .5

 –انخصبئص وانًًيزاد 

 انؼيىة(.

يسزخذو انىسبئط انزكنىنىخيخ انًنبسجخ نزصًيى وإنزبج  4-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

  وإخزاج انجزيديبد انزؼهيًيخ

√     

 –انفيذيى انزفبػهً )انًفهىو  .6

 –انخصبئص وانًًيزاد 

 انؼيىة(.

     √ نىخيب انحذيثخ في انزبج انىسبئط انزؼهيًيخيهى ثذور انزكنى 5-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

اسزخذاو انحبست اآلنً  .7

ورىظيفه فً رصًيى وانزبج 

انجزايح وانىسبئم 

وانزطجيمبد انزؼهيًيخ 

 انًخزهفخ .

يزؼزف ػهً انحبست اآلنً إلسزخذايه فً رصًيى وانزبج  6-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 . انجزايح وانىسبئم وانزطجيمبد انزؼهيًيخ انًخزهفخ

√     

اسزخذاو انحبست اآلنً  .8

ورىظيفه فً رصًيى وانزبج 

انجزايح وانىسبئم 

وانزطجيمبد انزؼهيًيخ 

 انًخزهفخ .

يهخص اسزخذاو انحبست األنً فً رحىيم ثزايح انفيذيى  7-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 انً فيذيى رفبػهً وفيذيى رلًً
 √    

اسزخذاو انحبست اآلنً في  .9

انزبج انجزايح انزؼهيًيخ ، 

كالد انزؼهيًيخ فً نحم انًش

 انزخصصبد انًخزهفخ.

خصبئص وإيكبنيبد انحبسىة في اننًى انًهني وانزؼهى  8-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 انًسزًز
 √    
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اسزخذاو انحبست اآلنً في انزبج  .11

انجزايح انزؼهيًيخ ، نحم 

انًشكالد انزؼهيًيخ فً 

 انزخصصبد انًخزهفخ.

بيم يغ يفزداد يهخص اسزخذاو شجكخ انًؼهىيبد نهزؼ 11-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

  .ركنىنىخيب انزؼهيى
 √    

يسزحذثبد ركنىنىخيب انزؼهيى  .11

واهًيخ اسزخذايهب فً انؼًهيخ 

 انزؼهيًيخ

يؼزف ثزايح رؼهيًيخ ثبسزخذاو انحبست االنً نحم  11-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 .انًشكالد انزؼهيًيه في انًمزراد انًخزهفه
 √    

يسزحذثبد ركنىنىخيب انزؼهيى  .12

ب فً انؼًهيخ واهًيخ اسزخذايه

 انزؼهيًيخ

يىظف انحبست اآلنً إلسزخذايه فً رصًيى وانزبج  1-ة-3 ٧ ٧.٧ 2

 . وانزطجيمبد انزؼهيًيخ انًخزهفخ 2-ة-3انجزايح وانىسبئم 
 √    

يسزحذثبد ركنىنىخيب انزؼهيى  .13

واهًيخ اسزخذايهب فً انؼًهيخ 

 انزؼهيًيخ

ت االنً في يىظف انطزق انًنبسجخ السزخذاو انحبس 3-ة-3 ٧ ٧.٧ 2

 .انزخصص
 √    

رىظيف انحبست االنً فً انزبج  .14

 انًمزراد االنكززونيخ
يًيز ثين أنىاع انجزيديبد انًخزهفخ واالسزفبدح ينهب في  4-ة-3   

  يدبل انزخصص
 √    

رىظيف انحبست االنً فً انزبج  .15

 انًمزراد االنكززونيخ
كالد يميى دور انىسبئم انزؼهيًيخ في يؼبندخ انًش 5-ة-3   

  انزؼهيًيخ
 √    

رىظيف انحبست االنً فً انزبج  .16

 انًمزراد االنكززونيخ
يجزكز وسبئم رؼهيًيخ خذيذح رنبست انًىالف انزؼهيًيخ  6-ة-3   

  انًخزهفخ

√     

انًىالف انزبج وسبئط رؼهيًيخ يخزهفخ رزنبست يغ يخزهف 1-ج-3   رىظيف انحبست االنً فً انزبج  .17

  انزؼهيًيخ

√     
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 انجزايح انزؼهيًيخ وانززثىيخ 

رىظيف انحبست االنً فً انزبج  .18

 انجزايح انزؼهيًيخ وانززثىيخ 
يسزخذو انحبست اآلنً فً رصًيى وانزبج انجزايح وانىسبئم 2-ج-3   

 . وانزطجيمبد انزؼهيًيخ انًخزهفخ

√     

رىظيف انحبست االنً فً انزبج  .19

 انجزايح انزؼهيًيخ وانززثىيخ 
جزيديبد انحذيثخ نخذيخ انًدزًغ انًحيط ثبنًؤسسخ إنزبج ان3-ج-3   

  انزؼهيًيخ
 √    

في  2اسزخذاو رطجيمبد انىيت  .21

 انؼًهيخ انزؼهيًيخ  
    √   يؼذ ثزايح رؼهيًيخ نخذيخ انًدزًغ انزؼهيًي4-ج-3   

في  2اسزخذاو رطجيمبد انىيت  .21

 انؼًهيخ انزؼهيًيخ  
ح انفيذيى انً فيذيى يسزخذو انحبست األنً فً رحىيم ثزاي5-ج-3   

 . رفبػهً وفيذيى رلًً
 √    

في  2اسزخذاو رطجيمبد انىيت  .22

 انؼًهيخ انزؼهيًيخ  
يؼذ ػذد ين انىسبئم انزؼهيًيخ انزً رسبهى في رحميك 6-ج-3   

  االهذاف انًنشىدح

√     

رىظيف انحبست االنً فً انزبج  .23

 ثزايح انزؼهيى ػن ثؼذ
داح ثحثيخ وأداح نهىصىل نهًؼهىيبد يسزخذو انزكنىنىخيب كأ1-د-3    

 . ورنظيًهب

√     

رىظيف انحبست االنً فً انزبج  .24

 ثزايح انزؼهيى ػن ثؼذ
     √ .يزًكن ين ايدبد ثيئبد رزثىيخ ينبسجخ نهزؼهيى وانزؼهى2-د-3   

اسزخذاو انًنصبد انزؼهيًيخ  .25

 انزفبػهيخ االنكززونيخ 
بد اسزخذاو انحبست يظهز لذراد انزؼهى انذارً في ػًهي3-د-3   

 .االنً في انزخصص

√     

     √ . رنًيخ يهبراد انثمبفخ انزلًيخ نذي انطالة 4-د-3   اسزخذاو انًنصبد انزؼهيًيخ  .26
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 انزفبػهيخ االنكززونيخ

اسزخذاو انحبست اآلنً فً انزبج  .72

 انفيذيى انزفبػهً
      أ يؼذد اسزخذايبد انحبست االني-ة-3   

          االمتحان التطبيقى  .72
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 (9102/9102)مخطط لتصميم اختبار المقرر
 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

26 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

04 

 
 

 مخرجات التعمم 

 نوع األسئمة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

انكًجيىرز انزؼهيًيً واسزخذايزه فً 

 انؼًهيخ انزؼهيًيخ .
يزؼزف ػهً  انجزايح انزكنىنىخيخ نزصًيى انىسبئم  1-أ-3 ٦ ٦.٦ 2

 . انزؼهيًيخ
    √ 

انكًجيىرز انزؼهيًيً واسزخذايزه فً 

 انؼًهيخ انزؼهيًيخ .
نً فً انزخصصبد يشزذ اسزخذايبد انحبست اآل  2-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 . انًخزهفخ
    √ 
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انحبست االنً فً انزبج ثزايح انفيذيى 

 انزفبػهً  .
يزؼزف ػهً انحبست اآلنً إلسزخذايه فً رصًيى وانزبج  3-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 انجزايح وانىسبئم وانزطجيمبد انزؼهيًيخ انًخزهف
    √ 

انحبست االنً فً انزبج ثزايح انفيذيى 

 انزفبػهً  .
يسزخذو انىسبئط انزكنىنىخيخ انًنبسجخ نزصًيى وإنزبج  4-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

  وإخزاج انجزيديبد انزؼهيًيخ
    √ 

 –انفيذيى انزفبػهً )انًفهىو 

 انؼيىة(. –انخصبئص وانًًيزاد 
 √     يهى ثذور انزكنىنىخيب انحذيثخ في انزبج انىسبئط انزؼهيًيخ 5-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 –انفيذيى انزفبػهً )انًفهىو 

 انؼيىة(. –ص وانًًيزاد انخصبئ
يزؼزف ػهً انحبست اآلنً إلسزخذايه فً رصًيى وانزبج  6-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 . انجزايح وانىسبئم وانزطجيمبد انزؼهيًيخ انًخزهفخ
    √ 

اسزخذاو انحبست اآلنً ورىظيفه فً 

رصًيى وانزبج انجزايح وانىسبئم 

 وانزطجيمبد انزؼهيًيخ انًخزهفخ .

سزخذاو انحبست األنً فً رحىيم ثزايح انفيذيى يهخص ا 7-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 انً فيذيى رفبػهً وفيذيى رلًً
    √ 

اسزخذاو انحبست اآلنً ورىظيفه فً 

رصًيى وانزبج انجزايح وانىسبئم 

 وانزطجيمبد انزؼهيًيخ انًخزهفخ .

خصبئص وإيكبنيبد انحبسىة في اننًى انًهني وانزؼهى  8-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 انًسزًز
    √ 

و انحبست اآلنً في انزبج اسزخذا

انجزايح انزؼهيًيخ ، نحم انًشكالد 

 انزؼهيًيخ فً انزخصصبد انًخزهفخ.

يهخص اسزخذاو شجكخ انًؼهىيبد نهزؼبيم يغ يفزداد  11-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

  .ركنىنىخيب انزؼهيى
    √ 

اسزخذاو انحبست اآلنً في انزبج 

انجزايح انزؼهيًيخ ، نحم انًشكالد 

 خصصبد انًخزهفخ.انزؼهيًيخ فً انز

يؼزف ثزايح رؼهيًيخ ثبسزخذاو انحبست االنً نحم  11-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 .انًشكالد انزؼهيًيه في انًمزراد انًخزهفه
    √ 
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يسزحذثبد ركنىنىخيب انزؼهيى واهًيخ 

 اسزخذايهب فً انؼًهيخ انزؼهيًيخ
يىظف انحبست اآلنً إلسزخذايه فً رصًيى وانزبج  1-ة-3 ٧ ٧.٧ 2

 . وانزطجيمبد انزؼهيًيخ انًخزهفخ 2-ة-3انىسبئم انجزايح و
    √ 

يسزحذثبد ركنىنىخيب انزؼهيى واهًيخ 

 اسزخذايهب فً انؼًهيخ انزؼهيًيخ
يىظف انطزق انًنبسجخ السزخذاو انحبست االنً في  3-ة-3 ٧ ٧.٧ 2

 .انزخصص
    √ 

يسزحذثبد ركنىنىخيب انزؼهيى واهًيخ 

 اسزخذايهب فً انؼًهيخ انزؼهيًيخ
يًيز ثين أنىاع انجزيديبد انًخزهفخ واالسزفبدح ينهب في  4-ة-3 ٧ ٧.٧ 2

  يدبل انزخصص
    √ 

رىظيف انحبست االنً فً انزبج 

 انًمزراد االنكززونيخ
يميى دور انىسبئم انزؼهيًيخ في يؼبندخ انًشكالد  5-ة-3   

  انزؼهيًيخ
    √ 

رىظيف انحبست االنً فً انزبج 

 يخانًمزراد االنكززون
يجزكز وسبئم رؼهيًيخ خذيذح رنبست انًىالف انزؼهيًيخ  6-ة-3   

  انًخزهفخ
    √ 

رىظيف انحبست االنً فً انزبج 

 انًمزراد االنكززونيخ
انزبج وسبئط رؼهيًيخ يخزهفخ رزنبست يغ يخزهف انًىالف 1-ج-3   

  انزؼهيًيخ
    √ 

رىظيف انحبست االنً فً انزبج 

 ثىيخ انجزايح انزؼهيًيخ وانزز
يسزخذو انحبست اآلنً فً رصًيى وانزبج انجزايح وانىسبئم 2-ج-3   

 . وانزطجيمبد انزؼهيًيخ انًخزهفخ
    √ 

رىظيف انحبست االنً فً انزبج 

 انجزايح انزؼهيًيخ وانززثىيخ 
إنزبج انجزيديبد انحذيثخ نخذيخ انًدزًغ انًحيط ثبنًؤسسخ 3-ج-3   

  انزؼهيًيخ
    √ 

االنً فً انزبج رىظيف انحبست 

 انجزايح انزؼهيًيخ وانززثىيخ 
 √      يؼذ ثزايح رؼهيًيخ نخذيخ انًدزًغ انزؼهيًي4-ج-3   
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في انؼًهيخ  2اسزخذاو رطجيمبد انىيت 

 انزؼهيًيخ  
يسزخذو انحبست األنً فً رحىيم ثزايح انفيذيى انً فيذيى 5-ج-3   

 . رفبػهً وفيذيى رلًً
 √   √ 

في انؼًهيخ  2ىيت اسزخذاو رطجيمبد ان

 انزؼهيًيخ  
يؼذ ػذد ين انىسبئم انزؼهيًيخ انزً رسبهى في رحميك 6-ج-3   

  االهذاف انًنشىدح
 √   √ 

في انؼًهيخ  2اسزخذاو رطجيمبد انىيت 

 انزؼهيًيخ  
يسزخذو انزكنىنىخيب كأداح ثحثيخ وأداح نهىصىل نهًؼهىيبد 1-د-3    

 . ورنظيًهب

√    √ 

نً فً انزبج رىظيف انحبست اال

 ثزايح انزؼهيى ػن ثؼذ
 √    √ .يزًكن ين ايدبد ثيئبد رزثىيخ ينبسجخ نهزؼهيى وانزؼهى2-د-3   

رىظيف انحبست االنً فً انزبج 

 ثزايح انزؼهيى ػن ثؼذ
يظهز لذراد انزؼهى انذارً في ػًهيبد اسزخذاو انحبست 3-د-3   

 .االنً في انزخصص

√    √ 

ًيخ انزفبػهيخ اسزخذاو انًنصبد انزؼهي

 االنكززونيخ 
 √    √ . رنًيخ يهبراد انثمبفخ انزلًيخ نذي انطالة 4-د-3   

اسزخذاو انًنصبد انزؼهيًيخ انزفبػهيخ 

 االنكززونيخ
 √    √ . إنزبج انًحزىيبد االرصبنيخ طجمب نهىلذ انًحذد5-د-3   

اسزخذاو انحبست اآلنً فً انزبج 

 انفيذيى انزفبػهً
ضًن فزيك في اسزخذاو انحبست اآلنً فً رصًيى يؼًم 6-د-3   

 . وانزبج انجزايح وانىسبئم وانزطجيمبد انزؼهيًيخ انًخزهفخ

     

      . رىظيف انجزيديبد النزبج ثزايح رؼهيًيخ7-د-3    االمتحان التطبيقى 
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 ( 12نموذج رقم )

 توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر   -1

الحاسب اآللي واستخدامه فى  إسم المقرر :   الرمز الكودى :   

 التخصص 

  : المستوى   /  ثانيةالالفرقة 

  دراسات عليا ((دبلوم

  : التعليم التخصص  تكنولوجيا 

 والحاسب اآللى 

    2 عملى:      2عدد الوحدات الدراسية :     نظرى  :    

 

 توضيح استخدامات الحاسب اآللى فى التخصصات المختلفة . 1-2 هدف المقرر   -2

توظيف الحاسب اآللى إلستخدامه فى تصميم وانتاج البرامج والوسائل والتطبيقات   2-2

 التعليمية المختلفة .

فى  2-3 التعليمية  المشكالت  لحل  اآللى  الحاسب  باستخدام  تعليمية  برامج  تطبيق 

 التخصصات المختلفة. 

 الحاسب األلى فى تحويل برامج الفيديو الى فيديو تفاعلى وفيديو رقمى.  وظيفت 2-4

 التخصص . انتاج برامج تعليمية ف مجال  استخدام الحاسب اآللي في 2-5

 تخطيط التعليم باستخدام الحاسب اآللي . 2-6

 استخدام شبكة المعلومات للتعامل مع مفردات تكنولوجيا التعليم .  2-7

 إيجاد الحلول القائمة علي التخطيط والمتابعة. تحديد المشكالت المهنية و  2-8

 . و توظيف الموارد المتاحة بكفاءة اتخاذ القرار في ضوء المعلومات المتاحة  2-9

  توظيف آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي، وريادة األعمال في ممارساته المهنية  2-10

. 

         المستهدف من تدريس المقرر : -3

المعلومات   -أ

  والمفاهيم  

      

.وسائل التعليمية البرامج التكنولوجية لتصميم ال تعرف على ي 1-أ-3  

يشرح استخدامات الحاسب اآللى فى التخصصات المختلفة .  2-أ-3  

إلستخدامه    3-أ-3 اآللى  الحاسب  على  والوسائل  يتعرف  البرامج  وانتاج  تصميم    فى 

 والتطبيقات التعليمية المختلف

وجية المناسبة لتصميم وإنتاج وإخراج البرمجيات التعليمية  يستخدم الوسائط التكنول 4-أ-3  

 دور التكنولوجيا الحديثة في انتاج الوسائط التعليميةيصف  5-أ-3

يتعرف على الحاسب اآللى إلستخدامه فى تصميم وانتاج البرامج والوسائل والتطبيقات   6-أ-3

 التعليمية المختلفة .

 تحويل برامج الفيديو الى فيديو تفاعلى وفيديو رقمى يلخص استخدام الحاسب األلى فى  7-أ-3

خصائص وإمكانيات الحاسوب في النمو المهني والتعلم المستمر يعدد 8-أ-3  

 يلخص استخدام شبكة المعلومات للتعامل مع مفردات تكنولوجيا التعليم.  10-أ-3

ميه في المقررات يعرف برامج تعليمية باستخدام الحاسب االلى لحل المشكالت التعلي 11-أ-3

 المختلفه.



 
 
 

 
 

 

 

المهارات    -ب

 الذهنية 

                  

يوظف الحاسب اآللى إلستخدامه فى تصميم وانتاج   1-ب-3

التطبيقات التعليمية المختلفة يربط بين  2-ب-3البرامج والوسائل 

. 

الطرق المناسبة الستخدام الحاسب االلى في   يميز بين  3-ب-3

 . التخصص

ن أنواع البرمجيات المختلفة واالستفادة منها في  يميز بي 4-ب-3

 التخصص   مجال

يقيم دور الوسائل التعليمية في معالجة المشكالت   5-ب-3

 التعليمية  

يبتكر وسائل تعليمية جديدة تناسب المواقف التعليمية  6-ب-3

 المختلفة 

المهارات   -جـ

المهنية الخاصة 

 بالمقرر  

                   

  

 تتناسب مع مختلف المواقف التعليمية تعليمية مختلفة الوسائط ال عددا من ينتج1-ج-3

يستخدم الحاسب اآللى فى تصميم وانتاج البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية 2-ج-3

 المختلفة .

 البرمجيات الحديثة لخدمة المجتمع المحيط بالمؤسسة التعليمية  يعد مجموعة 3-ج-3

   تعليمية لخدمة المجتمع التعليميال رامج بال يطبق عددا من 4-ج-3

 يستخدم الحاسب األلى فى تحويل برامج الفيديو الى فيديو تفاعلى وفيديو رقمى .5-ج-3

 عدد من الوسائل التعليمية التى تساهم في تحقيق االهداف المنشودة يعد 6-ج-3

المهارات     -د  

 العامـة  

                   

             

 دم الوسائل السمعية والبصرية في عرض المعلوماتيستخ1-د-3 

 ايجاد بيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم. اجل من   يتواصل مع االخرين 2-د-3

 يظهر قدرات التعلم الذاتى في عمليات استخدام الحاسب االلى في التخصص. 3-د-3

 .تنمية مهارات الثقافة الرقمية لدى الطالب  4-د-3

المحتويات االتصالية طبقا للوقت   ءة مع يتعانمل بكفا5-د-3

 المحدد . 

يعمل ضمن فريق في استخدام الحاسب اآللى فى تصميم وانتاج البرامج والوسائل 6-د-3

 والتطبيقات التعليمية المختلفة .

 يستخدم تطبيقات الحاسب بمجال التخصصي والمهنة 7-د-3

 النتاج برامج تعليمية . 

ستخدام الحاسب اآللى لحل المشكالت التعليمية فى يستخدم برامج تعليمية با8-د-3

 التخصصات المختلفة. 

 األسبوع عدد الساعات  محتوى المقـرر  محتوى المقـرر   -4



 
 
 

 
 

 

 

 الكمبيوتر التعليميى واستخدامته فى العملية التعليمية . .1
4 1 

 أسس إستخدام الكمبيوتر التعليمى في العملية التعليمية  .2
4 2 

 نتاج برامج الوسائط المتعددة . الحاسب االلى فى ا .3
4 3 

أسس ومعايير تصميم وإنتاج برمجيات الوسائط   .4

 المتعددة 
4 4 

  –الخصائص والمميزات  –الفيديو التفاعلى )المفهوم  .5

 العيوب(. 
4 5 

 6 4 أسس االستخدام (.  –الفيديو التفاعلى )طرق االنتاج  .6

استخدام الحاسب اآللى وتوظيفه فى تصميم وانتاج   .7

 البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة .

4 7 

اسس استخدام الحاسب اآللى وتوظيفه فى تصميم   .8

وانتاج البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة  

. 

4 8 

معايير استخدام الحاسب اآللى وتوظيفه فى تصميم   .9

 ة  والتطبيقات التعليمية المختلف وانتاج البرامج والوسائل

4 9 

استخدام الحاسب اآللى لحل المشكالت التعليمية فى  .10

 التخصصات المختلفة. 

4 10 

مستحدثات تكنولوجيا التعليم واهمية استخدامها فى  .11

 العملية التعليمية 

4 11 

مستحدثات تكنولوجيا  أسس ومعايير تصميم وانتاج   .12

 التعليم فى العملية التعليمية

4 12 

ام الحاسب اآللى وتوظيفه أسس تصميم وانتاج استخد .13

فى تصميم وانتاج البرامج والوسائل والتطبيقات  

 التعليمية المختلفة .

4 13 

 توظيف الحاسب االلى فى انتاج المقررات االلكترونية .14
4 14 

البرامج التعليمية توظيف الحاسب االلى فى انتاج  .15

 والتربوية 

4 15 

ي ( ودورها ف2الحاسب االلى وتطبيقات الويب )  .16

 االرتقاء بالعملية التعليمية 

4 16 

برامج الحاسب االلى المفيدة فى مجال تقديم العروض  .17

 التعليمية  

4 17 



 
 
 

 
 

 

 

الحاسب االلى ودوره في إنتاج برمجيات الواقع  .18 

 المعزز 

4 18 

 19 4 أسس ومعايير تصميم وانتاج برمجيات الواقع المعزز  .19 

 20 4 يم عن بعد توظيف الحاسب االلى فى انتاج برامج التعل .20 

 21 4 أسس ومعايير تصميم وإنتاج تطبيقات التعلم عن بعد   .21

توظيف الحاسب االلى فى انتاج برامج الواقع   .22

 االفتراضى  

4 22 

استخدام الحاسب اآللى في انتاج برمجيات الوسائط   .23

 المتعددة 
4 23 

استخدام الحاسب اآللى فى انتاج االنفوجرافيك   .24

 التعليمى  
4 24 

 25 4 تخدام الحاسب اآللى فى انتاج الفيديو الديناميكي اس .25

أسس ومعايير تصميم وإنتاج برمجيات الفيديو   .26

 الديناميكى  
4 26 

 27 4 المشروع التطبيقى   .27

 28 4   االختبار الشفوى  .28

 112 اجمالى عدد الساعات  



 
 
 

 
 

 

 

التعليم    -5 أساليب 

 والتعلم  

 

                 √*محاضرات      

 *جلسات  

 √ *أنشطة 

 *واجبات منزلية .  

 √ *تدريب عملى  /  معملى 

 مجموعات و google classroomتعليم الكترونى من خالل استخدام منصة *

whatsapp ،Facebook 

 *ندوة  /  ورشة عمل 

 دراسة الحالة 

التعليم    -6 أساليب 

للطالب   والتعلم 

ذوى  

االحتياجات  

 الخاصة 

الكلية واجراءات  القبول في    ،  من خالل اجراءات   ال ينطبق   

للطل السمات  تتوائم كشف  التي  قدراتهم  وتحديد  والطالبات  بة 

 طبيعة الدراسة العملية بالكلية .             و

 :   تقويم الطـالب -7

األساليب   -أ

 المستخدمة:

              

      

 اإلمتحان العملى  1-أ-7

 االمتحان الشفوى  2-أ-7

.االمتحان النظرى 3-أ-7  

  الشفوى : األسبوع العاشر والعشرين 1التقييم        :التوقيت  -ب

 التطبيقي  : األسبوع الثامن والعشرين 2التقييم  

   امتحان أخر الفصل) النظرى ( 3التقييم  

توزيع    -جـ

 الدرجات: 

 النسبة  الدرجة   التقويم  

 %60 60 التحريري

 %20 20 الشفوى 

 %20 20 ي تطبيق

 



 
 
 

 
 

 

 

 : تب الدراسية والمراجعقائمة الك -8

                          مذكرات -أ

      

 *  موسوعة الكمبيوتر د / مظهر طايل  .

 *  نظم التشغيل الكمبيوترية  م/ محمد حسين محمد حسن .

 *  مذكرات في االحصاء ولغة الحاسب المدرسة البحثية .

 د القادر صالح  .أ.د / فرج الحلفاوي ، د/ عب 

 الح  .ات الحاسبات اآللية والرسم بالبيزيك المتفدم  ، د/ عبد القادر ص*  مذكر

 * موسوعة صيانة مفردات الحاسب ، م/ عبد الحميد بسيوني . 

      كتب ملزمة -ب

      

*  F. El-halafawy,  Some Objectives of computer Teaching in the 

primary Stages in university faculty  , (2001) 

  كتب مقترحة   -جـ

   

*  Computer Vision Expert System. 

*  CAD- CAM Expert Systems. 

*  Forecasting and Decision Making Expert System. 

*   Programming and Simulation Tools for Expert Systems Design). 

علمية   –د   دوريات 

 لخأو نشرات ... إ

 

http://www.gatlineducation.com/index.htm 

http://www.gatlineducation.com/graphicdesign_outln.html 

http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division 

http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division/division3-

a.htm 

        عبدالحميد فرج .م.د يسريةاستاذ المادة: أ

   أحمد مصطفى كامل عصر رئيس مجلس القسم العلمي : 

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرج  مدير البرنامج :
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 ILOSمصفوفة المعارف والمهارات 

 المحتويات الرئيسية 

 للمقرر 

أسبوع 

 الدراسة
 مةمهارات عا مهارات مهنية  مهارات ذهنية المعــارف

تر التعليميى واستخدامته فى العملية الكمبيو  .1

 التعليمية . 
 1-د-3 6-ج-3 1-ب-3  11-أ-3 4

أسس إستخدام الكمبيوتر التعليمى في  .2

 العملية التعليمية  

 2-د-3 3-ج-3 6-ب-3 2-أ-3 4

الحاسب االلى فى انتاج برامج الوسائط   .3

 المتعددة .

 5-د-3 2-ج-3 2-ب-3 5-أ-3 4

رمجيات  يم وإنتاج بأسس ومعايير تصم .4

 الوسائط المتعددة  

 3-د-3 1-ج-3 5-ب-3 9-أ-3 4

الخصائص  –ى )المفهوم الفيديو التفاعل .5

 العيوب(.  –والمميزات 

4 
 4-د-3 4-ج-3 4-ب-3 4-أ-3

أسس   –الفيديو التفاعلى )طرق االنتاج  .6

 االستخدام (.

4 
 2-د-3 3-ج-3 2-ب-3 7-أ-3

صميم  استخدام الحاسب اآللى وتوظيفه فى ت .7

البرامج والوسائل والتطبيقات  وانتاج

 التعليمية المختلفة .

4 

 8-د-3 5-ج-3 3-ب-3 2-أ-3

اسس استخدام الحاسب اآللى وتوظيفه فى  .8

تصميم وانتاج البرامج والوسائل 

 والتطبيقات التعليمية المختلفة .

4 

 3-د-3 3-ج-3 1-ب-3 10-أ-3

معايير استخدام الحاسب اآللى وتوظيفه فى  .9

لبرامج والوسائل يم وانتاج اتصم

 والتطبيقات التعليمية المختلفة .

4 

 4-د-3 4-ج-3 5-ب-3 8-أ-3

استخدام الحاسب اآللى لحل المشكالت  -5 .10

 التعليمية فى التخصصات المختلفة.

4 
 6-د-3 6-ج-3 6-ب-3 6-أ-3

مستحدثات تكنولوجيا التعليم واهمية  .11

 استخدامها فى العملية التعليمية 

 8-د-3 2-ج-3 1-ب-3 4-أ-3 4

مستحدثات أسس ومعايير تصميم وانتاج   .12

 ة التعليميةتكنولوجيا التعليم فى العملي

 7-د-3 1-ج-3 3-ب-3 1-أ-3 4

أسس تصميم وانتاج استخدام الحاسب اآللى  .13

وتوظيفه فى تصميم وانتاج البرامج 

 والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة .

4 
 5-د-3 2-ج-3 2-ب-3 5-أ-3



 
 
 

 
 

 

 

        .م.د يسرية عبدالحميد فرجاأستاذ المادة: 

 رئيس مجلس القسم العلمي : أحمد مصطفى كامل عصر   

 .د/ يسرية عبدالحميد فرج  أ.مبرنامج :مدير ال

 

 رئيسية لمحتويات الا

 للمقرر 

أسبوع 

 الدراسة
 رات عامةمها مهارات مهنية  مهارات ذهنية المعــارف

توظيف الحاسب االلى فى انتاج المقررات  .14

 االلكترونية

 1-د-3 3-ج-3 3-ب-3 3-أ-3 4

البرامج توظيف الحاسب االلى فى انتاج  .15

 التعليمية والتربوية 

 4-د-3 2-ج-3 5-ب-3 2-أ-3 4

( 2ات الويب ) اللى وتطبيقالحاسب ا .16

 ودورها في االرتقاء بالعملية التعليمية  

 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 3-أ-3 4

برامج الحاسب االلى المفيدة فى مجال تقديم   .17

 العروض التعليمية 

4 
 1-د-3 6-ج-3 4-ب-3 4-أ-3

الحاسب االلى ودوره في إنتاج برمجيات   .18

 الواقع المعزز  

4 
 2-د-3 3-ج-3 1-ب-3 2-أ-3

صميم وانتاج برمجيات  س ومعايير تأس .19

 الواقع المعزز  

4 
 5-د-3 2-ج-3 4-ب-3 1-أ-3

الحاسب االلى فى انتاج برامج  توظيف .20

 التعليم عن بعد

4 
 8-د-3 1-ج-3 6-ب-3 9-أ-3

أسس ومعايير تصميم وإنتاج تطبيقات التعلم   .21

 عن بعد 

4 
 4-د-3 4-ج-3 5-ب-3 11-أ-3

مج توظيف الحاسب االلى فى انتاج برا .22

 الفتراضى  الواقع ا

4 
 7-د-3 5-ج-3 3-ب-3 8-أ-3

برمجيات  استخدام الحاسب اآللى في انتاج  .23

 الوسائط المتعددة  

4 
 5-د-3 4-ج-3 2-ب-3 7-أ-3

استخدام الحاسب اآللى فى انتاج  .24

 االنفوجرافيك التعليمى 

4 
 6-د-3 3-ج-3 3-ب-3 6-أ-3

استخدام الحاسب اآللى فى انتاج الفيديو   .25

 يكي الدينام

4 
 4-د-3 2-ج-3 1-ب-3 5-أ-3

أسس ومعايير تصميم وإنتاج برمجيات   .26

 ميكى الفيديو الدينا

4 
 3-د-3 1-ج-3 4-ب-3 2-أ-3

 1-د-3 5-ج-3 6-ب-3 3-أ-3 4 المشروع التطبيقى   .27



 
 
 

 
 

 

 

 مصفوفة أساليب التعليم والتعلم مع نواتج التعلم

 جامعة المنوفية

 كلية التربية النوعية 

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى   (دبلوم ) الفرقة الثانية برنامج :

         
 
 

 اليب التعليمأس

 والتعلم 

المهارات  المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم 

 العامة

محاضرا .1

 ت

-3( )2-د-3)  ( 6-ج -3( )5-ج-3) 1-ب-3 1-أ-3

 (7-د

 1-د-3 ( 1-ج -3( )2-ج-3) ( 5-ب-3( )3-ب-3) 5-أ-3 أنشطة .2

-3( )3-د-3)

 (8-د

تدريب   .3

عملى  /  

 معملى

(     6-ب-3( )2-ب-3) ( 1-أ-3( )2-أ-3)

 ( 4-ب-3)

-3( )5-د-3) 2-ج-3

  (3-د

تعليم   .4

الكترون 

 ى

 ( 6-أ-3( )4-أ-3)
 ( 4-ب-3)

 ( 4-ج-3)

-3( )7-د-3)

 (8-د

 

 

        .م.د يسرية عبدالحميد فرجاأستاذ المادة: 

 يس مجلس القسم العلمي : أحمد مصطفى كامل عصر  رئ 

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرج  مدير البرنامج :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحاسب اآللي واستخدامه  مى المقرر مس

 فى التخصص 

  كود المقرر



 
 
 

 
 

 

 

 
 

 فوفة أساليب التقييم  للمقرر الدراسيمص
 

 التقييم  أساليب

 

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم 

إمتحان  -1

 العملى

 (  3-أ-3)

 ( 5-أ-3)

)5-ب-3( )1-ب-3)  )3-

 ( 6-ب-3(  )3-ب

)6-ج-3) (  2-ج-3( 

 ( 5-ج-3)

-د-3(     )2-د-3)

6) 

إمتحان  -2

 الشفوى

 (  1-أ-3)

 ( 2-أ-3)

 ( 9-أ-3)

)3-ب-3( )1-ب-3)  )3-

 ( 6-ب-3(  )2-ب

)2-ج-3) (  1-ج-3( 

 ( 6-ج-3)

-د-3(     )1-د-3)

7) 

إمتحان  -3

 النظرى

 (  10-أ-3)

 ( 2-أ-3)

 ( 11-أ-3)

 ( 4-أ-3)

 ( 5-أ-3)

 ( 6-أ-3)

)1-ب-3 )2-ب-3(   )3-

 ( 4-ب-3(  )3-ب

 ( 6-ب-3) (5-ب-3)

)1-ج-3) (  3-ج-3( 

 ( 5-ج -3) (4-ج-3)

 ( 6-ج -3( )2-ج-3)

 (  1-د-3)

 ( 7-د-3)

 ( 3-د-3)

 ( 4-د-3)

 ( 8-د-3)

 ( 6-د-3)

 ( 2-د-3)
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 رئيس مجلس القسم العلمي : أحمد مصطفى كامل عصر   

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرج  ر البرنامج :مدي
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  الحاسب اآللي واستخدامه في التخصص المقرر : 

 دراسات عليا الفرقة الثانية دبلوم الفرقة : 

  _________________ 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
 أدوات التقييم 

مصادر 

 التعلم 
 المراجع  

الكمبيوتر التعليميى  

ى العملية واستخدامته ف

 التعليمية . 

 مهارات المعرفة والفهم :  -أ 2
البرامج   تعرف على ي 1-أ-3

 . وسائل التعليمية التكنولوجية لتصميم ال

يشرح استخدامات الحاسب   2-أ-3

 اآللى فى التخصصات المختلفة . 

اآللى   3-أ-3 الحاسب  على  يتعرف 

فى تصميم وانتاج البرامج  إلستخدامه  

التعليمية    والتطبيقات  والوسائل

 المختلف

وجية يستخدم الوسائط التكنول 4-أ-3

المناسبة لتصميم وإنتاج وإخراج 

 البرمجيات التعليمية 

الحديثة يصف    5-أ-3 التكنولوجيا  دور 

 في انتاج الوسائط التعليمية

يتعرف على الحاسب اآللى  6-أ-3

إلستخدامه فى تصميم وانتاج البرامج 

المختلفة  والوسائل والتطبيقات التعليمية

. 

األلى   7-أ-3 الحاسب  استخدام  يلخص 

فيديو  فى   الى  الفيديو  برامج  تحويل 

 محاضرات-

 جلسات -

 مناقشة

عصف  -

   .ذهنى

واجبات  -

 منزلية

االوراق 

 البحثية

تعليم  -

الكترونى من  

خالل استخدام  

منصة 

google 

classroom  

ومجموعات  

whatsapp 

 1-أ-7

الحضووووووو   

  كة والمشا

 2-أ-7

االختبووووا ا  

 الدو ية

 3-أ-7

امتحووووووووووا  

ف منتصوووووووو 

الفصووووووووووو  

 الد اسى

 4-أ-7

االمتحوووووووا  

 الشف ي  

 5-أ-7

االمتحوووووووا  

 العملي

 6-أ-7

االمتحوووووووا  

 النظرى  

العررررررر    -
 التوضيحية. 

 
الم اجررررررررررررر  -

العلميرررررررررررررررررررررررة 
 المقت حة.

  
الكترررررررررررر    -

 الج معى .
 
بنررررررررررررررررررررررررر   -

 المع فة 
     

 *  موسوعة الكمبيوتر د / مظهر طايل  .

مد  *  نظم التشغيل الكمبيوترية  م/ محمد حسين مح

 .حسن

 .*  مذكرات في االحصاء ولغة الحاسب المدرسة البحثية

 د القادر صالح  .أ.د / فرج الحلفاوي ، د/ عب 

ات الحاسبات اآللية والرسم بالبيزيك المتفدم  ، *  مذكر

 الح  . د/ عبد القادر ص

* موسوعة صيانة مفردات الحاسب ، م/ عبد الحميد 

 بسيوني .

*  F. El-halafawy,  Some Objectives of 

computer Teaching in the primary 

Stages in university faculty  , (2001) 

*  Computer Vision Expert System. 

*  CAD- CAM Expert Systems. 

*  Forecasting and Decision Making Expert 

System. 

*   Programming and Simulation Tools 

for Expert Systems Design). 

 

 

http://www.gatlineducation.com/index.htm 

أسس إستخدام  

الكمبيوتر التعليمى في  

 العملية التعليمية  

2 

نتاج الحاسب االلى فى ا

برامج الوسائط المتعددة  

. 

2 

أسس ومعايير تصميم  

وإنتاج برمجيات الوسائط  

 المتعددة 

2 

الفيديو التفاعلى 

الخصائص  –)المفهوم 

 العيوب(.  –والمميزات 

2 

http://www.gatlineducation.com/index.htm
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)طرق  الفيديو التفاعلى

أسس   –االنتاج 

 االستخدام (.

2 

 
 تفاعلى وفيديو رقمى

خصائص وإمكانيات   يعدد 8-أ-3

الحاسوب في النمو المهني والتعلم 

 المستمر 

يلخص استخدام شبكة  10-أ-3

المعلومات للتعامل مع مفردات  

 تكنولوجيا التعليم.  

م ليمية باستخدايعرف برامج تع 11-أ-3

ميه  الحاسب االلى لحل المشكالت التعلي

 في المقررات المختلفه. 

 
 المهارات الذهنية :  -ب
يوظف الحاسب اآللى  1-ب-3

إلستخدامه فى تصميم وانتاج البرامج 

التطبيقات  يربط بين  2-ب-3والوسائل 

 التعليمية المختلفة .

الطرق المناسبة  يميز بين  3-ب-3

 . االلى في التخصص الستخدام الحاسب

ن أنواع البرمجيات يميز بي 4-ب-3

 المختلفة واالستفادة منها في مجال

 التخصص  

يقيم دور الوسائل التعليمية في   5-ب-3

 معالجة المشكالت التعليمية 

يبتكر وسائل تعليمية جديدة  6-ب-3

 تناسب المواقف التعليمية المختلفة

 

  

  http://www.gatlineducation.com/graphicde

sign_outln.html 

http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/educ

ation/division 

http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/  

education/division/division3-a.htm   استخدام الحاسب اآللى

وتوظيفه فى تصميم 

البرامج وانتاج 

والوسائل والتطبيقات  

 التعليمية المختلفة .

2  

اسس استخدام الحاسب  

اآللى وتوظيفه فى 

تصميم وانتاج البرامج 

والوسائل والتطبيقات  

 التعليمية المختلفة .

2 

ام استخد معايير

الحاسب اآللى وتوظيفه  

فى تصميم وانتاج  

  البرامج والوسائل

والتطبيقات التعليمية 

 ة المختلف

2 

استخدام الحاسب اآللى  

لحل المشكالت 

التعليمية فى 

2 

 

http://www.gatlineducation.com/graphicdesign_outln.html
http://www.gatlineducation.com/graphicdesign_outln.html
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/%20education/division/division3-a.htm
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/%20education/division/division3-a.htm


 - 3 - 

 المهنية والعملية : هارات  الم -ج التخصصات المختلفة. 
تعليمية  الوسائط ال عددا من ينتج1-ج-3

تتناسب مع مختلف المواقف مختلفة 

 التعليمية  

يستخدم الحاسب اآللى فى 2-ج-3

تصميم وانتاج البرامج والوسائل 

 والتطبيقات التعليمية المختلفة .

البرمجيات الحديثة يعد مجموعة 3-ج-3

لخدمة المجتمع المحيط بالمؤسسة 

 التعليمية  

رامج  بال ن يطبق عددا م4-ج-3

  تعليمية لخدمة المجتمع التعليمي ال

يستخدم الحاسب األلى فى 5-ج-3

تحويل برامج الفيديو الى فيديو  

 تفاعلى وفيديو رقمى .

عدد من الوسائل التعليمية يعد 6-ج-3

 التى تساهم في تحقيق االهداف المنشودة 

 

 المهارات العامة ومهارات االتصال   -د
عية  دم الوسائل السميستخ1-د-3

 عرض المعلومات والبصرية في

اجل  من   يتواصل مع االخرين 2-د-3

ايجاد بيئات تربوية مناسبة للتعليم 

 والتعلم.

يظهر قدرات التعلم الذاتى في 3-د-3

عمليات استخدام الحاسب االلى في 

 التخصص. 

تنمية مهارات الثقافة الرقمية  4-د-3

 . لدى الطالب 

مستحدثات تكنولوجيا  

التعليم واهمية 

استخدامها فى العملية 

 التعليمية 

2 

 

ر تصميم  معاييأسس و

مستحدثات  وانتاج 

تكنولوجيا التعليم فى 

 العملية التعليمية 

2 
 

أسس تصميم وانتاج  

ام الحاسب اآللى  استخد

وتوظيفه فى تصميم 

وانتاج البرامج 

والوسائل والتطبيقات  

 التعليمية المختلفة .

2 

توظيف الحاسب االلى 

فى انتاج المقررات 

 االلكترونية

2 
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ت المحتويا ءة مع يتعانمل بكفا5-د-3

 ية طبقا للوقت المحدد .االتصال

يعمل ضمن فريق في استخدام  6-د-3

الحاسب اآللى فى تصميم وانتاج  

البرامج والوسائل والتطبيقات  

 التعليمية المختلفة .

يستخدم تطبيقات الحاسب بمجال  7-د-3

النتاج برامج  التخصصي والمهنة

 تعليمية .

يستخدم برامج تعليمية 8-د-3

آللى لحل  ستخدام الحاسب ابا

ت التعليمية فى التخصصات المشكال

 المختلفة.

الحاسب االلى يف توظ

البرامج فى انتاج 

 التعليمية والتربوية 

2      

الحاسب االلى  

(  2وتطبيقات الويب )

ي االرتقاء  ودورها ف

 بالعملية التعليمية 

2      

برامج الحاسب االلى  

المفيدة فى مجال تقديم  

 العروض التعليمية 

2      

الحاسب االلى ودوره 

في إنتاج برمجيات  

 ز  الواقع المعز

2      

أسس ومعايير تصميم  

وانتاج برمجيات الواقع  

 المعزز 

2      
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توظيف الحاسب االلى 

يم  فى انتاج برامج التعل

 عن بعد

2      

أسس ومعايير تصميم  

وإنتاج تطبيقات التعلم  

  عن بعد

2      

توظيف الحاسب االلى 

فى انتاج برامج الواقع 

 االفتراضى  

2      

آللى  استخدام الحاسب ا

مجيات  في انتاج بر

 الوسائط المتعددة  

2      

استخدام الحاسب اآللى  

فى انتاج االنفوجرافيك  

 التعليمى  

2      

تخدام الحاسب اآللى  اس

فى انتاج الفيديو  

 الديناميكي 

2      

أسس ومعايير تصميم  

وإنتاج برمجيات الفيديو  

 الديناميكى  

2      

      2 المشروع التطبيقى  
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Online (40% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

 أهداف التعلم  
طرق 

 التدريس 
 المراجع   مصادر التعلم   أدوات التقييم 

الكمبيوتر التعليميى  

واستخدامته فى العملية 

 التعليمية . 

 مهارات المعرفة والفهم :  -أ 2
البرامج   تعرف على ي 1-أ-3

 . وسائل التعليمية التكنولوجية لتصميم ال

يشرح استخدامات الحاسب   2-أ-3

 اآللى فى التخصصات المختلفة . 

اآللى   3-أ-3 الحاسب  على  يتعرف 

فى تصميم وانتاج البرامج  إلستخدامه  

التعليمية    والوسائل والتطبيقات 

 المختلف

وجية يستخدم الوسائط التكنول 4-أ-3

المناسبة لتصميم وإنتاج وإخراج 

 يمية البرمجيات التعل

الحديثة يصف    5-أ-3 التكنولوجيا  دور 

 في انتاج الوسائط التعليمية

يتعرف على الحاسب اآللى  6-أ-3

إلستخدامه فى تصميم وانتاج البرامج 

والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة 

. 

التعلم عن بعددد 

باسدددددددددتخدام 

المنصددددددددات 

 االليكترونية  

تبرررررررررررررررررررر  ا  اخ
تكوينيرررررررررررررررررررررررررررة 
 اليكت  نية 

 
أنشددددددددطة  -

 فصلية . 

 
موضدددوعات 

مطروحددددددة 

 إلبداء الددرأى

مقترحددات وال

.  

 

 األ  اق -
 البحثية  

العرررررررررررررررررررررررررررررر    -
التوضرررررررررررررررررررررررريحية  
 سمعية بص ية ( 

 
الم اجرر  العلميررة -

 المقت حة.
  

الكتررررررررررررررررررررررررررررررررررر    -
 الج معى .

 
 
 بن  المع فة  -
     

 *  موسوعة الكمبيوتر د / مظهر طايل  .

ظم التشغيل الكمبيوترية  م/ محمد حسين محمد  *  ن

 .حسن

*  مذكرات في االحصاء ولغة الحاسب المدرسة  

 .البحثية

 د القادر صالح  .أ.د / فرج الحلفاوي ، د/ عب 

ات الحاسبات اآللية والرسم بالبيزيك  *  مذكر

 الح  . المتفدم  ، د/ عبد القادر ص

* موسوعة صيانة مفردات الحاسب ، م/ عبد 

حميد بسيوني .ال  

*  F. El-halafawy,  Some Objectives 

of computer Teaching in the 

primary Stages in university 

faculty  , (2001) 

*  Computer Vision Expert System. 

*  CAD- CAM Expert Systems. 

*  Forecasting and Decision Making 

Expert System. 

*   Programming and Simulation 

أسس إستخدام  

الكمبيوتر التعليمى في  

 العملية التعليمية  

2 

نتاج الحاسب االلى فى ا

برامج الوسائط المتعددة  

. 

2 

أسس ومعايير تصميم  

وإنتاج برمجيات الوسائط  

 المتعددة 

2 

الفيديو التفاعلى 

الخصائص  –)المفهوم 

2 
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األلى   7-أ-3 العيوب(.  –والمميزات  الحاسب  استخدام  يلخص 

فيديو  فى   الى  الفيديو  برامج  تحويل 

 تفاعلى وفيديو رقمى

خصائص وإمكانيات   يعدد 8-أ-3

الحاسوب في النمو المهني والتعلم 

 المستمر 

يلخص استخدام شبكة  10-أ-3

المعلومات للتعامل مع مفردات  

 تكنولوجيا التعليم.  

يعرف برامج تعليمية باستخدام  11-أ-3

ميه  الحاسب االلى لحل المشكالت التعلي

 في المقررات المختلفه. 

 
 المهارات الذهنية :  -ب
يوظف الحاسب اآللى  1-ب-3

إلستخدامه فى تصميم وانتاج البرامج 

التطبيقات  يربط بين  2-ب-3والوسائل 

 التعليمية المختلفة .

الطرق المناسبة  يميز بين  3-ب-3

 . الستخدام الحاسب االلى في التخصص

ن أنواع البرمجيات يميز بي 4-ب-3

 المختلفة واالستفادة منها في مجال

 التخصص  

قيم دور الوسائل التعليمية في  ي  5-ب-3

 معالجة المشكالت التعليمية 

يبتكر وسائل تعليمية جديدة  6-ب-3

 تناسب المواقف التعليمية المختلفة

 

  

 
 

Tools for Expert Systems Design). 

 

 

http://www.gatlineducation.com/index.

htm 

http://www.gatlineducation.com/graphi

cdesign_outln.html 

http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/e

ducation/division 

http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges
/  education/division/division3-
a.htm 

الفيديو التفاعلى )طرق 

أسس   –االنتاج 

 االستخدام (.

2 

 

استخدام الحاسب اآللى  

وتوظيفه فى تصميم 

البرامج وانتاج 

والوسائل والتطبيقات  

 التعليمية المختلفة .

2  

اسس استخدام الحاسب  

اآللى وتوظيفه فى 

تصميم وانتاج البرامج 

التطبيقات  والوسائل و

 التعليمية المختلفة .

2 

معايير استخدام 

الحاسب اآللى وتوظيفه  

فى تصميم وانتاج  

  البرامج والوسائل

والتطبيقات التعليمية 

 ة المختلف

2 

استخدام الحاسب اآللى  

لحل المشكالت 

2 

 

http://www.gatlineducation.com/index.htm
http://www.gatlineducation.com/index.htm
http://www.gatlineducation.com/graphicdesign_outln.html
http://www.gatlineducation.com/graphicdesign_outln.html
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/%20education/division/division3-a.htm
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/%20education/division/division3-a.htm
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/%20education/division/division3-a.htm
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التعليمية فى 

 التخصصات المختلفة. 
 المهنية والعملية : هارات  الم -ج
تعليمية  الوسائط ال عددا من ينتج1-ج-3

تتناسب مع مختلف المواقف مختلفة 

 التعليمية  

لى فى يستخدم الحاسب اآل2-ج-3

تصميم وانتاج البرامج والوسائل 

 والتطبيقات التعليمية المختلفة .

البرمجيات الحديثة يعد مجموعة 3-ج-3

لخدمة المجتمع المحيط بالمؤسسة 

 التعليمية  

رامج  بال يطبق عددا من 4-ج-3

  تعليمية لخدمة المجتمع التعليمي ال

يستخدم الحاسب األلى فى 5-ج-3

فيديو  تحويل برامج الفيديو الى 

 تفاعلى وفيديو رقمى .

عدد من الوسائل التعليمية يعد 6-ج-3

 التى تساهم في تحقيق االهداف المنشودة 

 

 المهارات العامة ومهارات االتصال   -د
دم الوسائل السمعية  يستخ1-د-3

 والبصرية في عرض المعلومات

اجل  من   يتواصل مع االخرين 2-د-3

ايجاد بيئات تربوية مناسبة للتعليم 

 لتعلم.وا

يظهر قدرات التعلم الذاتى في 3-د-3

عمليات استخدام الحاسب االلى في 

 التخصص. 

تنمية مهارات الثقافة الرقمية  4-د-3

 . لدى الطالب 

مستحدثات تكنولوجيا  

التعليم واهمية 

استخدامها فى العملية 

 التعليمية 

2 

 

أسس ومعايير تصميم  

مستحدثات  وانتاج 

تكنولوجيا التعليم فى 

 العملية التعليمية 

2 
 

أسس تصميم وانتاج  

ام الحاسب اآللى  استخد

وتوظيفه فى تصميم 

وانتاج البرامج 

والوسائل والتطبيقات  

 التعليمية المختلفة .

2 

لى توظيف الحاسب اال

فى انتاج المقررات 

 االلكترونية

2 
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المحتويات  ءة مع يتعانمل بكفا5-د-3

 االتصالية طبقا للوقت المحدد .

يعمل ضمن فريق في استخدام  6-د-3

الحاسب اآللى فى تصميم وانتاج  

ج والوسائل والتطبيقات  البرام

 التعليمية المختلفة .

يستخدم تطبيقات الحاسب بمجال  7-د-3

النتاج برامج  التخصصي والمهنة

 تعليمية .

ستخدام  يستخدم برامج تعليمية با8-د-3

الحاسب اآللى لحل المشكالت التعليمية  

 فى التخصصات المختلفة.
توظيف الحاسب االلى 

البرامج فى انتاج 

 التعليمية والتربوية 

2      

الحاسب االلى  

(  2وتطبيقات الويب )

ي االرتقاء  ودورها ف

 بالعملية التعليمية 

2      

برامج الحاسب االلى  

المفيدة فى مجال تقديم  

 العروض التعليمية 

2      

اسب االلى ودوره الح

في إنتاج برمجيات  

 الواقع المعزز  

2      

أسس ومعايير تصميم  

وانتاج برمجيات الواقع  

 المعزز 

2      

      2توظيف الحاسب االلى 



 - 10 - 

يم  فى انتاج برامج التعل

 عن بعد

أسس ومعايير تصميم  

وإنتاج تطبيقات التعلم  

  عن بعد

2      

توظيف الحاسب االلى 

مج الواقع فى انتاج برا

 االفتراضى  

2      

استخدام الحاسب اآللى  

في انتاج برمجيات  

 الوسائط المتعددة  

2      

استخدام الحاسب اآللى  

فى انتاج االنفوجرافيك  

 التعليمى  

2      

تخدام الحاسب اآللى  اس

فى انتاج الفيديو  

 الديناميكي 

2      

أسس ومعايير تصميم  

وإنتاج برمجيات الفيديو  

 ناميكى  الدي

2      

      2 المشروع التطبيقى  
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 _________________ 

 

 مقرر الحاسب اآللي واستخدامه في التخصصمخطط لتصميم اختبار 
 9191-9112للدراسات العليا الفرقة الثانية للفرقة 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 وع األسئلة ن

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

الكمبيوتر التعليميى واستخدامته فى 

 العملية التعليمية .

يتعرف على  البرامج التكنولوجية لتصميم الوسائل  1-أ-3 3 3.3 3

 التعليمية .

 

☑ ☑    

أسس إستخدام الكمبيوتر التعليمى في 

 التعليمية العملية 

يشرح استخدامات الحاسب اآللى فى التخصصات   9-أ-3 3 3.3 3

 المختلفة .

 

☑ ☑    

الحاسب االلى فى انتاج برامج 

 الوسائط المتعددة .

فى تصميم وانتاج  يتعرف على الحاسب اآللى إلستخدامه  3-أ-3 3 3.3 3

 البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفه
☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 وع األسئلة ن

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

ومعايير تصميم وإنتاج أسس 

 برمجيات الوسائط المتعددة 

يستخدم الوسائط التكنولوجية المناسبة لتصميم وإنتاج  4-أ-3 3 3.3 3

 وإخراج البرمجيات التعليمية
☑ ☑    

 –الفيديو التفاعلى )المفهوم 

 العيوب(. –الخصائص والمميزات 

وسائط يصف دور التكنولوجيا الحديثة في انتاج ال 3-أ-3 9 3.3 3

 التعليمية
☑ ☑    

 –الفيديو التفاعلى )طرق االنتاج 

 أسس االستخدام (.

يتعرف على الحاسب اآللى إلستخدامه فى تصميم وانتاج  6-أ-3 9 3.3 3

 البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة .

 

☑ ☑    

استخدام الحاسب اآللى وتوظيفه 

فى تصميم وانتاج البرامج 

والتطبيقات التعليمية والوسائل 

 المختلفة .

يلخص استخدام الحاسب األلى فى تحويل برامج الفيديو  7-أ-3 9 3.3 3

 الى فيديو تفاعلى وفيديو رقمى.
☑ ☑    

اسس استخدام الحاسب اآللى 

وتوظيفه فى تصميم وانتاج البرامج 

والوسائل والتطبيقات التعليمية 

 المختلفة .

وإمكانيات الحاسوب في النمو المهني خصائص  يعدد 8-أ-3 9 3.3 3

 والتعلم المستمر

 

☑ ☑    

معايير استخدام الحاسب اآللى 

وتوظيفه فى تصميم وانتاج البرامج 

والوسائل والتطبيقات التعليمية 

 المختلفة 

يلخص استخدام شبكة المعلومات للتعامل مع مفردات  2-أ-3 9 3.3 3

 تكنولوجيا التعليم. 

 

☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 وع األسئلة ن

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

الحاسب اآللى لحل استخدام 

المشكالت التعليمية فى 

 التخصصات المختلفة.

يعرف برامج تعليمية باستخدام الحاسب االلى لحل 11-أ-3 9 3.3 3

 المشكالت التعليميه في المقررات المختلفه.

 

☑ ☑    

مستحدثات تكنولوجيا التعليم 

واهمية استخدامها فى العملية 

 التعليمية

ب اآللى إلستخدامه فى تصميم وانتاج يوظف الحاس 1-ب-3 9 3.3 3

 البرامج والوسائل

 

☑ ☑    

أسس ومعايير تصميم وانتاج 

مستحدثات تكنولوجيا التعليم فى 

 العملية التعليمية

 يربط بين التطبيقات التعليمية المختلفة . 2-ب-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

أسس تصميم وانتاج استخدام الحاسب 

ج اآللى وتوظيفه فى تصميم وانتا

البرامج والوسائل والتطبيقات 

 التعليمية المختلفة .

يميز بين  الطرق المناسبة الستخدام الحاسب االلى في  3-ب-3 9 3.3 3

 .التخصص

 

☑ ☑    

توظيف الحاسب االلى فى انتاج 

 المقررات االلكترونية

يميز بين أنواع البرمجيات المختلفة واالستفادة منها في  4-ب-3 9 3.3 3

 خصص مجال الت

 

☑ ☑    

توظيف الحاسب االلى فى انتاج 

 البرامج التعليمية والتربوية 

يقيم دور الوسائل التعليمية في معالجة المشكالت  5-ب-3 9 3.3 3

 التعليمية 

 

☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 وع األسئلة ن

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

الحاسب االلى وتطبيقات الويب 

( ودورها في االرتقاء بالعملية 9)

 التعليمية 

جديدة تناسب المواقف التعليمية يبتكر وسائل تعليمية  6-ب-3 9 3.3 3

 المختلفة

 

☑ ☑    

برامج الحاسب االلى المفيدة فى 

 مجال تقديم العروض التعليمية 

ينتج عددا من الوسائط التعليمية مختلفة تتناسب مع مختلف 1-ج-3 9 3.3 3

 المواقف التعليمية 

 

☑ ☑    

الحاسب االلى ودوره في إنتاج 

 برمجيات الواقع المعزز 

يستخدم الحاسب اآللى فى تصميم وانتاج البرامج 2-ج-3 9 3.3 3

 والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة .

 

☑ ☑    

أسس ومعايير تصميم وانتاج 

 برمجيات الواقع المعزز 

يعد مجموعة البرمجيات الحديثة لخدمة المجتمع المحيط 3-ج-3 9 3.3 3

 بالمؤسسة التعليمية 

 

☑ ☑    

االلى فى انتاج  توظيف الحاسب

 برامج التعليم عن بعد

 يطبق عددا من  البرامج التعليمية لخدمة المجتمع التعليمي 4-ج-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

أسس ومعايير تصميم وإنتاج 

  تطبيقات التعلم عن بعد

يستخدم الحاسب األلى فى تحويل برامج الفيديو الى 5-ج-3 9 3.3 3

 فيديو تفاعلى وفيديو رقمى .

 

☑ ☑    

توظيف الحاسب االلى فى انتاج 

 برامج الواقع االفتراضى 

يعد عدد من الوسائل التعليمية التى تساهم في تحقيق 6-ج-3 9 3.3 3

 االهداف المنشودة
☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 وع األسئلة ن

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 

استخدام الحاسب اآللى في انتاج 

 برمجيات الوسائط المتعددة 

 ماتيستخدم الوسائل السمعية والبصرية في عرض المعلو1-د- 9 3.3 3

 
☑ ☑    

استخدام الحاسب اآللى فى انتاج 

 االنفوجرافيك التعليمى 

يتواصل مع االخرين  من اجل ايجاد بيئات تربوية مناسبة 9-د-3 9 3.3 3

 للتعليم والتعلم.

 

☑ ☑    

استخدام الحاسب اآللى فى انتاج 

 الفيديو الديناميكي

تربوية مناسبة  يتواصل مع االخرين  من اجل ايجاد بيئات9-د-3 9 3.3 3

 للتعليم والتعلم.

 

☑ ☑    

أسس ومعايير تصميم وإنتاج 

 برمجيات الفيديو الديناميكى 

يظهر قدرات التعلم الذاتى في عمليات استخدام الحاسب 3-د-3 9 3.3 3

 االلى في التخصص.

 

☑ ☑    

توظيف الحاسب االلى فى انتاج 

 برامج التعليم عن بعد

    ☑ ☑ ات الثقافة الرقميةتنمية مهار 4-د-3 9 3.3 3

 المشروع التطبيقى 
3 3.3 9  ☑ ☑    
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 _________________ 

 

 مقرر الحاسب اآللي واستخدامه في التخصصمخطط لتصميم اختبار 
 9112-9118للدراسات العليا الفرقة الثانية للفرقة 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

الكمبيوتر التعليميى واستخدامته فى 

 العملية التعليمية .

وجية لتصميم الوسائل يتعرف على  البرامج التكنول 1-أ-3 3 3.3 3

 التعليمية .

 

    ☑ 

أسس إستخدام الكمبيوتر التعليمى في 

 العملية التعليمية 

يشرح استخدامات الحاسب اآللى فى التخصصات   9-أ-3 3 3.3 3

 المختلفة .

 

    ☑ 

الحاسب االلى فى انتاج برامج 

 الوسائط المتعددة .

فى تصميم وانتاج  تخدامه يتعرف على الحاسب اآللى إلس 3-أ-3 3 3.3 3

 البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفه
    ☑ 



 - 7 - 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

أسس ومعايير تصميم وإنتاج 

 برمجيات الوسائط المتعددة 

يستخدم الوسائط التكنولوجية المناسبة لتصميم وإنتاج  4-أ-3 3 3.3 3

 وإخراج البرمجيات التعليمية
    ☑ 

 –الفيديو التفاعلى )المفهوم 

 العيوب(. –الخصائص والمميزات 

يصف دور التكنولوجيا الحديثة في انتاج الوسائط  3-أ-3 9 3.3 3

 التعليمية
    ☑ 

 –الفيديو التفاعلى )طرق االنتاج 

 أسس االستخدام (.

يتعرف على الحاسب اآللى إلستخدامه فى تصميم وانتاج  6-أ-3 9 3.3 3

 المختلفة . البرامج والوسائل والتطبيقات التعليمية

 

    ☑ 

استخدام الحاسب اآللى وتوظيفه 

فى تصميم وانتاج البرامج 

والوسائل والتطبيقات التعليمية 

 المختلفة .

يلخص استخدام الحاسب األلى فى تحويل برامج الفيديو  7-أ-3 9 3.3 3

 الى فيديو تفاعلى وفيديو رقمى.
    ☑ 

اسس استخدام الحاسب اآللى 

م وانتاج البرامج وتوظيفه فى تصمي

والوسائل والتطبيقات التعليمية 

 المختلفة .

خصائص وإمكانيات الحاسوب في النمو المهني  يعدد 8-أ-3 9 3.3 3

 والتعلم المستمر

 

    ☑ 

معايير استخدام الحاسب اآللى 

وتوظيفه فى تصميم وانتاج البرامج 

والوسائل والتطبيقات التعليمية 

 المختلفة 

يلخص استخدام شبكة المعلومات للتعامل مع مفردات  2-أ-3 9 3.3 3

 تكنولوجيا التعليم. 

 

    ☑ 



 - 8 - 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

استخدام الحاسب اآللى لحل 

المشكالت التعليمية فى 

 التخصصات المختلفة.

يعرف برامج تعليمية باستخدام الحاسب االلى لحل 11-أ-3 9 3.3 3

 المشكالت التعليميه في المقررات المختلفه.

 

    ☑ 

ات تكنولوجيا التعليم مستحدث

واهمية استخدامها فى العملية 

 التعليمية

يوظف الحاسب اآللى إلستخدامه فى تصميم وانتاج  1-ب-3 9 3.3 3

 البرامج والوسائل

 

    ☑ 

أسس ومعايير تصميم وانتاج 

مستحدثات تكنولوجيا التعليم فى 

 العملية التعليمية

 ية المختلفة .يربط بين التطبيقات التعليم 2-ب-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

أسس تصميم وانتاج استخدام الحاسب 

اآللى وتوظيفه فى تصميم وانتاج 

البرامج والوسائل والتطبيقات 

 التعليمية المختلفة .

يميز بين  الطرق المناسبة الستخدام الحاسب االلى في  3-ب-3 9 3.3 3

 .التخصص

 

    ☑ 

توظيف الحاسب االلى فى انتاج 

 كترونيةالمقررات االل

يميز بين أنواع البرمجيات المختلفة واالستفادة منها في  4-ب-3 9 3.3 3

 مجال التخصص 

 

    ☑ 

توظيف الحاسب االلى فى انتاج 

 البرامج التعليمية والتربوية 

يقيم دور الوسائل التعليمية في معالجة المشكالت  5-ب-3 9 3.3 3

 التعليمية 

 

    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

الويب الحاسب االلى وتطبيقات 

( ودورها في االرتقاء بالعملية 9)

 التعليمية 

يبتكر وسائل تعليمية جديدة تناسب المواقف التعليمية  6-ب-3 9 3.3 3

 المختلفة

 

    ☑ 

برامج الحاسب االلى المفيدة فى 

 مجال تقديم العروض التعليمية 

 ينتج عددا من الوسائط التعليمية مختلفة تتناسب مع مختلف1-ج-3 9 3.3 3

 المواقف التعليمية 

 

    ☑ 

الحاسب االلى ودوره في إنتاج 

 برمجيات الواقع المعزز 

يستخدم الحاسب اآللى فى تصميم وانتاج البرامج 2-ج-3 9 3.3 3

 والوسائل والتطبيقات التعليمية المختلفة .

 

    ☑ 

أسس ومعايير تصميم وانتاج 

 برمجيات الواقع المعزز 

عة البرمجيات الحديثة لخدمة المجتمع المحيط يعد مجمو3-ج-3 9 3.3 3

 بالمؤسسة التعليمية 

 

    ☑ 

توظيف الحاسب االلى فى انتاج 

 برامج التعليم عن بعد

 يطبق عددا من  البرامج التعليمية لخدمة المجتمع التعليمي 4-ج-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

أسس ومعايير تصميم وإنتاج 

  تطبيقات التعلم عن بعد

يستخدم الحاسب األلى فى تحويل برامج الفيديو الى 5-ج-3 9 3.3 3

 فيديو تفاعلى وفيديو رقمى .

 

    ☑ 

توظيف الحاسب االلى فى انتاج 

 برامج الواقع االفتراضى 

يعد عدد من الوسائل التعليمية التى تساهم في تحقيق 6-ج-3 9 3.3 3

 االهداف المنشودة
    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 

استخدام الحاسب اآللى في انتاج 

 برمجيات الوسائط المتعددة 

 يستخدم الوسائل السمعية والبصرية في عرض المعلومات1-د- 9 3.3 3

 
    ☑ 

استخدام الحاسب اآللى فى انتاج 

 االنفوجرافيك التعليمى 

يتواصل مع االخرين  من اجل ايجاد بيئات تربوية مناسبة 9-د-3 9 3.3 3

 للتعليم والتعلم.

 

    ☑ 

آللى فى انتاج استخدام الحاسب ا

 الفيديو الديناميكي

يتواصل مع االخرين  من اجل ايجاد بيئات تربوية مناسبة 9-د-3 9 3.3 3

 للتعليم والتعلم.

 

    ☑ 

أسس ومعايير تصميم وإنتاج 

 برمجيات الفيديو الديناميكى 

يظهر قدرات التعلم الذاتى في عمليات استخدام الحاسب 3-د-3 9 3.3 3

 االلى في التخصص.

 

    ☑ 

توظيف الحاسب االلى فى انتاج 

 برامج التعليم عن بعد

 ☑     تنمية مهارات الثقافة الرقمية 4-د-3 9 3.3 3

 التطبيقى  االختبار
3 3.3 9      ☑ 
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 (21نمىرج سقم )     
 

 دساسيذىصيف مقشس 

 ذىصيف مقشس انحاسة اآلني واسرخذامه في انرخصص

   تياناخ انمقشس -2

مقشس انحاسة اآلني واسرخذامه في انمقشس :   اسم انشمض انكىدي :  

 انرخصص

 / انمسرىي :  انفشقح

ذىصيف مقشس انرخصص : 

انحاسة اآلني واسرخذامه 

 في انرخصص

 

   1  ػمهً      1    اخ انذساسيح :    نظشي    ذحنىا ػذد

 روضَر اصزخذاِبد اٌسبصت اٌُي في اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ . 1-2 :هذف انمقشس  -1

 روظَف اٌسبصت اٌُي إلصزخذاِه في رصَُّ وأزبج اٌجشاِح واٌوصبئً 2-2

 واٌزطجَمبد اٌزؼٍََّخ اٌّخزٍفخ .

شىالد اٌزؼٍََّخ في اٌّسً رطجَك ثشاِح رؼٍََّخ ثبصزخذاَ اٌسبصت اٌُي ٌ 2-3

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.

اصزخذاَ اٌسبصت األٌي في رسوًٍ ثشاِح اٌفَذٍو اٌي فَذٍو رفبػٍي وفَذٍو  2-4

 سلّي.

 اصزخذاَ اٌسبصت اٌٌُ فٌ اٌزخصص . 2-5

 اٌٌُ . رخطَظ اٌزؼٍَُ ثبصزخذاَ اٌسبصت 2-6

 اصزخذاَ شجىخ اٌّؼٍوِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد رىٕوٌوخَب اٌزؼٍَُ . 2-7

 د اٌّنَٕخ و يٍدبد اٌسٍوي اٌمبئّخ ػٌٍ اٌزخطَظ واٌّزبثؼخ.شىالاٌّرسذٍذ  2-8

ارخبر اٌمشاس فٌ ضوء اٌّؼٍوِبد اٌّزبزخ  و روظَف اٌّواسد اٌّزبزخ ثىفبءح  2-9

. 

 األػّبي فٌ ِّبسصبره اٌّنَٕخروظَف آٌَبد اإلسشبد واٌزوخَه اٌزشثوً، وسٍبدح 

   انمسرهذف من ذذسيس انمقشس : -3
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   :فاهيموانم ؼهىماخانم -أ

      

 .  اٌسذٍثخٍذسن اٌجشاِح اٌزىٕوٌوخَخ  .1-أ-3

 ٍششذ اصزخذاِبد اٌسبصت اٌُي في اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ .  .2-أ-3

ٍزؼشف ػٍي اٌسبصت اٌُي إلصزخذاِه في رصَُّ وأزبج اٌجشاِح  .3-أ-3

 واٌزطجَمبد اٌزؼٍََّخ اٌّخزٍفخ .واٌوصبئً 

بئظ اٌوص ثشاِحئزبج ٍضزخذَ اٌوصبئظ اٌزىٕوٌوخَخ إٌّبصجخ ٌزصَُّ و .4-أ-3

  اٌّزؼذدح فٌ اٌزؼٍَُ

 .ثشاِح اٌسبصت اٌٌٍٍُُ ثذوس اٌزىٕوٌوخَب اٌسذٍثخ فٌ أزبج  .5-أ-3

ٍزؼشف ػٍي اٌسبصت اٌُي إلصزخذاِه في رصَُّ وأزبج اٌجشاِح   .6-أ-3

 ؼٍََّخ اٌّخزٍفخ .واٌوصبئً واٌزطجَمبد اٌز

  اٌجشاِح اٌزؼٍََّخ ٍصٕف اٌزىٕوٌوخَب اٌسذٍثخ فٌ أزبج  .7-أ-3

ٌي في رسوًٍ ثشاِح اٌفَذٍو اٌي فَذٍو رفبػٍي سبصت األخذاَ اٌاصز ٍٍخص .8-أ-3

 وفَذٍو سلّي .

 ٍٍخص خصبئص ويِىبَٔبد اٌسبصوة فٌ إٌّو اٌّنٌٕ واٌزؼٍُ اٌّضزّش .9-أ-3

 داد رىٕوٌوخَب اٌزؼٍَُ. ٍٍخص اصزخذاَ شجىخ اٌّؼٍوِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفش  .11-أ-3

فٌ  د اٌزؼٍََّهٍؼشف ثشاِح رؼٍََّخ ثبصزخذاَ اٌسبصت االٌي ٌسً اٌّشىال .11-أ-3

 د اٌّخزٍفه.اٌّمشسا

واٌذوٌَخ ٌخذِخ اٌّدزّغ  اٌّؼزّذح ػٍي اٌىّجَورشوصبئً اٌٍصف دوس  .12-أ-3

 اٌّسٍي اٌّسَظ واٌجَئخ اٌزؼٍََّخ

ذٍو اٌزفبػٌٍ ٍؼشف وَفَخ اصزخذاَ  اٌسبصت اٌُي فٌ رسوًٍ ثشاِح اٌفَ .13-أ-3

 يٌي فَذٍو سلٌّ.

دزّغ ٌّزشثوٍخ واٌثبٌّؤصضبد ا اٌّجشِدَٓ فٌ ئزبج اٌجشاِحٍٍُ ثذوس  .21-أ-3

زٍوي  اٌّسٍي ورٕبوي ِشىالرنُ ولضبٍبهُ ثشىً ِٕندٌ ٍضبػذ فٌ وضغ

 . ٌٍمضبٍب

 انمهاساخ انزهنيح : -ب

                  

 رؼٍََّخ ِخزٍفخ فٌ ظً ِضشزخ إٌّبهح ثشاِحأزبج  .1-ة-3

ذَ اٌسبصت اٌُي في رصَُّ وأزبج اٌجشاِح واٌوصبئً ٍضزخ .2-ة-3

 فخ .واٌزطجَمبد اٌزؼٍََّخ اٌّخزٍ

ؤششاد صسفَخ ِضزخذِخ اٌجشِدَبد اٌسذٍثخ  دوسٍبديصذاس  .3-ة-3

 ٌخذِخ اٌّدزّغ اٌّسَظ ثبٌّؤصضخ اٌزؼٍََّخ 

زؼٍََّخ ٌخذِخ اٌّدزّغ اٌ ِؼزّذح ػٍي اٌسبصت اٌٌٍُؼذ ثشاِح  .4-ة-3

 اٌزؼٌٍَّ

األٌي في رسوًٍ ثشاِح اٌفَذٍو اٌي فَذٍو رفبػٍي ٍضزخذَ اٌسبصت   .5-ة-3

 وفَذٍو سلّي .

 خ لضبٍب اٌّدزّغ .،وِٕبلش ٌخذِخ  وثَخاٌجشِح اٌسبصٍؼذ  .6-ة-3

 رفَذ اٌّدزّغ اٌزمَٕبد اٌسذٍثخ اٌزٌٍطجك  .7-ة-3
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انمهاساخ انمهنيح انخاصح  -جـ

 تانمقشس :

                     

 اٌمضبٍب اٌزشثوٍخ اٌّخزٍفخ .ٌسً اٌّشىالد ورؼزّذ ػٍي رشثوٍخ  ثشاِحٍجزىش  .1-ج-3

 اٌزؼٍَُ ..ٍوظف شجىخ اٌّؼٍوِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد رىٕوٌوخَب  .2-ج-3

ٍوظف اٌسبصت اٌُي إلصزخذاِه في رصَُّ وأزبج اٌجشاِح واٌوصبئً  .3-ج-3

 واٌزطجَمبد اٌزؼٍََّخ اٌّخزٍفخ .

 فٌ ِؼبٌدخ اٌّشىالد اٌزؼٍََّخ . خاٌزؼٍََّ ثشاِح اٌىّجَورشٍمَُ  .4-ج-3

ٍََّخ ثبصزخذاَ اٌسبصت اٌُي ٌسً اٌّشىالد اٌزؼٍََّخ في ٍخزبس ثشاِح رؼ .5-ج-3

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.

بد اٌّخزٍفخ واالصزفبدح ِٕنب فٌ ِدبي اٌزسشٍش اٌجشِدَ َٓ أٔواعز ثٍَّ .6-ج-3

 واالخشاج اٌصسفٌ .

ٍٍخص اصزخذاَ اٌسبصت األٌي في رسوًٍ ثشاِح اٌفَذٍو اٌي فَذٍو رفبػٍي  .7-ج-3

 وفَذٍو سلّي.

 ِضزخذِب خصبئص ويِىبَٔبد اٌسبصوة . خاٌؼشوض اٌزؼٍٍََّصُّ  .8-ج-3

 .ي فٌ اٌزخصصٍوظف اٌطشق إٌّبصجخ الصزخذاَ اٌسبصت االٌ .9-ج-3

 انمهاساخ انؼامـح :  -د 

                                
 

 ثّب ٍخذَ إٌّظوِخ اٌزؼٍََّخ . ٍٕزح ثشاِح اٌىّجَورش/ .1-د-3

 فٌ اٌزواصً اٌفؼبي ِغ اٌّدزّغ . ثشاِح اٌىّجَورشٍضزخذَ  .2-د-3

ً ضّٓ فشٍك فٌ اصزخذاَ اٌسبصت اٌُي في رصَُّ وأزبج ٍؼّ .3-د-3

 .خ اٌّخزٍفخ بد اٌزؼٍََّاٌجشاِح واٌوصبئً واٌزطجَم

 روظَف اٌجشِدَبد الٔزبج ثشاِح رؼٍََّخ . .4-د-3

ٍضزخذَ ثشاِح رؼٍََّخ ثبصزخذاَ اٌسبصت اٌُي ٌسً اٌّشىالد  .5-د-3

 اٌزؼٍََّخ في اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.

 د رشثوٍخ.روظَف اٌجشِدَبد الٔزبج ِضشزَب .6-د-3

ٍضزخذَ اٌسبصت األٌي في رسوًٍ ثشاِح اٌفَذٍو اٌي فَذٍو رفبػٍي  .7-د-3

 سلّي. وفَذٍو

ٌزىٕوٌوخَب وأداح ثسثَخ وأداح ٌٍوصوي ٌٍّؼٍوِبد ذَ اٍضزخ .8-د-3

 ورٕظَّنب .

 رّىٓ ِٓ اٍدبد ثَئبد رشثوٍخ ِٕبصجخ ٌٍزؼٍَُ واٌزؼٍُ. .9-د-3

ٌ ٍظنش لذساد اٌزؼٍُ اٌزاري فٌ ػٍَّبد اصزخذاَ اٌسبصت االٌي ف .11-د-3

 اٌزخصص.

 ٍّبسس ِنبساد اٌزؼٍُ اٌزارٌ. .11-د-3

 ٌّسذد أزبج اٌّسزوٍبد االرصبٌَخ طجمب ٌٍولذ ا .21-د-3

 محرىي انمقـشس:  -4
 محرىي انمقـشس

ػذد 

 انساػاخ
 األسثىع

روضَر اصزخذاِبد اٌسبصت االٌي في  .1

 . اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ
1 1 

ربثغ روضَر اصزخذاِبد اٌسبصت  .2

 االٌي في اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ
1 2 

ربثغ اصزخذاِبد اٌسبصت االٌي في  .3

 .رىٕوٌوخَب اٌزؼٍَُ
1 3 

ي بصت االٌي فاصزخذاِبد اٌس ربثغ .4

 ىٕوٌوخَب اٌزؼٍَُر
1 4 
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روظَف اٌسبصت االٌٌ واصزخذاِه في  .5

رصَُّ وأزبج اٌجشاِح واٌوصبئً واٌزطجَمبد 

 اٌزؼٍََّخ اٌّخزٍفخ . 

1 

5 

روظَف اٌسبصت االٌٌ واصزخذاِه ربثغ  .6

وأزبج اٌجشاِح واٌوصبئً واٌزطجَمبد  في رصَُّ

 اٌزؼٍََّخ اٌّخزٍفخ

1 

6 

اِه صزخذصت االٌٌ واربثغ روظَف اٌسب .7

في رصَُّ وأزبج اٌجشاِح واٌوصبئً واٌزطجَمبد 

 اٌزؼٍََّخ اٌّخزٍفخ

1 

7 

ربثغ روظَف اٌسبصت االٌٌ واصزخذاِه  .8

 اٌصسف واٌّدالد في رصَُّ وأزبج
1 8 

ٌٌ واصزخذاِه ربثغ روظَف اٌسبصت اال .9

 انثشمجياخ  في رصَُّ وأزبج

1 9 

اِه روظَف اٌسبصت االٌٌ واصزخذربثغ  .11

 انثشمجياخ ُ وأزبجفي رصَّ
1 10 

أزبج ثشاِح رؼٍََّخ ثبصزخذاَ اٌسبصت  .11

االٌي ٌسً اٌّشىالد اٌزؼٍََّخ فٌ اٌزخصصبد 

 اٌّخزٍفخ.

1 

11 

أزبج ثشاِح رؼٍََّخ ثبصزخذاَ ربثغ  .12

ً اٌّشىالد اٌزؼٍََّخ فٌ اٌسبصت االٌي ٌس

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ

1 

12 

وًٍ اصزخذاَ اٌسبصت االٌي في رس  .13

 رفبػٍي . فَذٍوٌفَذٍو اٌي ثشاِح ا
1 13 

اصزخذاَ اٌسبصت االٌي في رسوًٍ ربثغ  .14

 ثشاِح اٌفَذٍو اٌي فَذٍو رفبػٍي
1 14 

روظَف اٌسبصت االٌٌ واصزخذاِه في  .15

 وأزبج فَذٍو رفبػٍي .
1 15 

روظَف اٌسبصت االٌٌ واصزخذاِه في ثغ رب .16

 وأزبج فَذٍو رفبػٍي
1 16 

في أزبج  اِهالٌٌ واصزخذروظَف اٌسبصت ا .17

 اٌجشاِح اٌزؼٍََّخ
1 17 

روظَف اٌسبصت االٌٌ واصزخذاِه في ربثغ  .18

 اٌجشاِح اٌزؼٍََّخأزبج 
1 18 

 روظَف اٌسبصت االٌٌ واصزخذاِه في أزبج .29

 اٌجشاِح اٌزؼٍََّخ.

1 19 

روظَف اٌسبصت االٌٌ واصزخذاِه في ربثغ  .21

 اٌجشاِح اٌزؼٍََّخأزبج 
1 20 

 ٔزبجَبد الاٌجشِدروظَف   .21

 االصزشارَدَبد اٌزؼٍََّخ
1 21 

روظَف اٌجشِدَبد الٔزبج ربثغ  .22

 االصزشارَدَبد اٌزؼٍََّخ
1 22 

في اٌؼشوض ربثغ روظَف اٌسبصت  .13

 اٌزؼٍََّخ 

1 23 
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 24 1 صت اٌٌُاٌجشِدَبد اٌّؼزّذح ػٍي اٌسب .24

 25 1 ئزبج اٌوصبئظ اٌّزؼذدح فٌ اٌزخصص .25

 26 1 اٌزخصصٌّزؼذدح فٌ ربثغ ئزبج اٌوصبئظ ا .26 

 27  االِزسبْ اٌشفني .27 

 28  اٌزسشٍشًاالِزسبْ  .28 

 أسانية انرؼهيم وانرؼهم  -5

 

 *محاضشاخ                      

 *جهساخ مناقشح                  

 *أنشطح 

 نيح . *واجثاخ منض

 *ذذسية ػمهً  /  مؼمهً 

 *نذوج  /  وسشح ػمم 

 *دساسح انحانح

 * انرؼهيم اإلنكرشوني من خالل وسائم انرىاصم االجرماػي 

هم ؼرنرؼهيم وانأسانية ا -6

نهطالب روي انقذساخ 

 انمحذودج

،  ِٓ خالي اخشاءاد اٌمجوي فٌ اٌىٍَخ واخشاءاد وشف اٌضّبد ٌٍطٍجخ   ال ينطثق    

 ثبٌىٍَخ .             واٌطبٌجبد ورسذٍذ لذسارنُ اٌزٌ رزوائُ وطجَؼخ اٌذساصخ اٌؼٍَّخ 

 :   ذقىيم انطـالب -7

 األسانية انمسرخذمح: -أ

              

      

أػّبي اٌفصً: ٌمَبس ِنبساد زً اٌّشىٍخ ورمذٍُ اٌجَبٔبد وإٌّبلشخ ولَبس اٌمذسح  -

ػٍي اٌؼًّ في خّبػخ )ٍزُ ثواصطخ اصزبر اٌّمشس ، خالي اٌفصً اٌذساصٌ  ، فٌ 

 ؼبشش ( .األصجوع اٌخبِش واٌ

ثزشىًَ ِٓ اٌشفنٌ : ٌمَبس ِنبساد اٌزسًٍَ واٌؼشض وإٌّبلشخ )ٍزُ ثواصطخ ٌدٕخ   -

 ، األصجوع اٌشاثغ ػشش(  .دٍش اٌمضُ  ِ

اٌزطجَمي  : ٌمَبس ِنبساد اٌّّبسصخ واٌزطجَك واٌّنبساد اٌفَٕخ واٌسشفَخ ) ٍزُ  -

اٌمضُ ،  األصجوع  ثواصطخ اصزبر اٌّبدح، ثّشالجخ وِالزظخ ٌدبْ ثزشىًَ ِٓ ِدٍش

 اٌثبٌث ػشش(  .

اِزسبْ ٔنبٍخ اٌفصً  : ٌمَبس ِنبساد اٌززوش واإلثذاع ، ٍزُ ثواصطخ ٌدٕخ ثالثَخ  -

 ٓ ِدٍش اٌىٍَخ ، فٌ األصجوع اٌخبِش ػشش  .ثزشىًَ ِ

 

  أػّبي اٌفصً واٌشفوى : األصجوع اٌؼبشش واٌؼششٍٓ 1اٌزمََُ       انرىقيد: -ب

 : األصجوع اٌخبِش واٌؼششٍٓ اٌزطجَمٌ  2اٌزمََُ  

 اِزسبْ أخش اٌفصً  :   األصجوع اٌضبدس واٌؼششٍٓ 3ُ  اٌزمََ

 

 %21دسخخ     21أػّبي اٌفصً واٌشفني :   1اٌزمََُ ذىصيغ انذسجاخ: -جـ

 %21دسخخ     21اِزسبْ اٌزطجَمٌ :  2اٌزمََُ  

 %61دسخخ    61اِزسبْ ٔنبٍخ اٌفصً :  3اٌزمََُ  

 : ة انذساسيح وانمشاجغقائمح انكر -8



 

 

 

 
 

6 

 

                          مزكشاخ -أ

      

 *  ِوصوػخ اٌىّجَورش د / ِظنش طبًٍ  .

 *  ٔظُ اٌزشغًَ اٌىّجَورشٍخ  َ/ ِسّذ زضَٓ ِسّذ زضٓ .

 *  ِزوشاد فٌ االزصبء وٌغخ اٌسبصت اٌّذسصخ اٌجسثَخ .

 أ.د / فشج اٌسٍفبوً ، د/ ػجذ اٌمبدس صبٌر  . 

 اٌّزفذَ  ، د/ ػجذ اٌمبدس صبٌر  . د اٌسبصجبد اٌَُخ واٌشصُ ثبٌجَزٍه*  ِزوشا

 * ِوصوػخ صَبٔخ ِفشداد اٌسبصت ، َ/ ػجذ اٌسَّذ ثضَؤٌ .

      كرة مهضمح -ب

      

*  F. El-halafawy,  Some Objectives of computer Teaching in the 

primary Stages in university faculty  , (2001) 

  كرة مقرشحح  -جـ

   

*  Computer Vision Expert System. 

*  CAD- CAM Expert Systems. 

*  Forecasting and Decision Making Expert System. 

*   Programming and Simulation Tools for Expert Systems 

Design). 

دوسياخ ػهميح أو نششاخ  –د 

 ... إنخ

 

 ميمجهح انكمثيىذش انرؼهي -

 ي مذكىسأ.د/ أيمن فىص أسرار انمادج: .

.................. سئيس مجهس انقسم انؼهمي :    سئيس انقسم انؼهمً                
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 (22نمىرج سقم )

 جامؼح / انمنىفيح

 كهيح / انرشتيح اننىػيح

  ذكنىنىجيا انرؼهيم وانحاسة اآلني/    دثٍوَ )اٌفشلخ األوٌي (تشنامج :      

      

 

 انذساسي مصفىفح انمؼاسف وانمهاساخ نهمقشس

 انمحرىياخ انشئيسيح

 نهمقشس

 

 انمؼــاسف

 

 

 مهاساخ مهنيح

 

 مهاساخ ػامح مهاساخ رهنيح

روضَر اصزخذاِبد اٌسبصت االٌي  .1

 في اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ .
2/1/11/1/1  

2/1/11/2  

 

2/3/1/1/1  

2/3/1/2  

 

 

2/2/6/3 

2/2/6/3/1  

 

2/4/2/1  

2/4/2/2  

 

ربثغ روضَر اصزخذاِبد اٌسبصت  .2

 ٌي في اٌزخصصبد اٌّخزٍفخاال
2/1/11/1/1  

2/1/11/2  

 

2/3/1/1/1  

2/3/1/2  

 

 

2/2/6/3 

2/2/6/3/1  

 

2/4/2/1  

2/4/2/2  

 

ربثغ اصزخذاِبد اٌسبصت االٌي في  .3

 رىٕوٌوخَب اٌزؼٍَُ.

2/1/2/3  

2/1/2/3/1  

 

2/3/1/3 

2/3/1/5 

 

2/2/6/1  

2/2/6/1/1 

 

2/4/5/1/1  

2/4/5/2  

 

سبصت االٌي في ربثغ اصزخذاِبد اٌ .4

 رىٕوٌوخَب اٌزؼٍَُ

2/1/2/3  

2/1/2/3/1  

 

2/3/1/3 

2/3/1/5 

 

2/2/6/1  

2/2/6/1/1 

 

2/4/5/1/1  

2/4/5/2  

 

روظَف اٌسبصت االٌٌ واصزخذاِه  .5

في رصَُّ وأزبج اٌجشاِح واٌوصبئً 

 واٌزطجَمبد اٌزؼٍََّخ اٌّخزٍفخ . 

2/1/11/3/1  

2/1/11/3/2  

 

 

2/2/7/2  

2/2/7/2/1  

 

2/4/21/1  

2/4/21/1/1  

 

ربثغ روظَف اٌسبصت االٌٌ  .6

واصزخذاِه في رصَُّ وأزبج اٌجشاِح 

واٌوصبئً واٌزطجَمبد اٌزؼٍََّخ 

 اٌّخزٍفخ

 

2/3/1/3/1  

2/3/1/4  

 

2/2/6/1 

 

ربثغ روظَف اٌسبصت االٌٌ  .7

واصزخذاِه في رصَُّ وأزبج اٌجشاِح 

جَمبد اٌزؼٍََّخ واٌوصبئً واٌزط

 اٌّخزٍفخ

2/1/11/2  

2/1/11/1 /1  

2/1/11/1  

 

  

2/4/2/2/1  

2/4/5/1  

 

ربثغ روظَف اٌسبصت االٌٌ  .8

واصزخذاِه في رصَُّ وأزبج 

 اٌصسف واٌّدالد
 

2/3/1/1/1  

2/3/1/2  

 

2/2/7/1 

2/2/7/1/1  

 

 

ربثغ روظَف اٌسبصت االٌٌ  .9

واصزخذاِه في رصَُّ وأزبج 

 اٌجشِدَبد 

2/1/2/4  

2/1/11/1  

 

2/3/1/1  

 
 

2/4/5/2/1  

2/4/12/2  

 

ربثغ روظَف اٌسبصت االٌٌ  .11

واصزخذاِه في رصَُّ وأزبج 

 اٌجشِدَبد

2/1/2/3  

2/1/2/3/1  

 

2/3/1/3 

2/3/1/5 

 

2/2/6/1  

2/2/6/1/1 

 

2/4/5/1/1  

2/4/5/2  
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 انمحرىياخ انشئيسيح

 نهمقشس

 

 انمؼــاسف

 

 

 مهاساخ مهنيح

 

 مهاساخ ػامح مهاساخ رهنيح

ثبصزخذاَ  أزبج ثشاِح رؼٍََّخ .11

اٌسبصت االٌي ٌسً اٌّشىالد 

 فٌ اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.اٌزؼٍََّخ 

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

ربثغ أزبج ثشاِح رؼٍََّخ ثبصزخذاَ  .12

اٌسبصت االٌي ٌسً اٌّشىالد 

 اٌزؼٍََّخ فٌ اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ
  

2/2/7/2  

2/2/7/2/1  

 

2/4/2/2/1  

2/4/5/1  

 

َ اٌسبصت االٌي في رسوًٍ اصزخذا .13

 و رفبػٍي .ثشاِح اٌفَذٍو اٌي فَذٍ

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

ربثغ اصزخذاَ اٌسبصت االٌي في  .14

رسوًٍ ثشاِح اٌفَذٍو اٌي فَذٍو 

 رفبػٍي

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

روظَف اٌسبصت االٌٌ واصزخذاِه  .15

 ذٍو رفبػٍي .في وأزبج فَ

2/1/2/4  

2/1/11/1  

 

2/3/1/1  

 
 

2/4/5/2/1  

2/4/12/2  

 

ٌسبصت االٌٌ ربثغ روظَف ا .16

 واصزخذاِه في وأزبج فَذٍو رفبػٍي

2/1/2/3  

2/1/2/3/1  

 

2/3/1/3 

2/3/1/5 

 

2/2/6/1  

2/2/6/1/1 

 

2/4/5/1/1  

2/4/5/2  

 

روظَف اٌسبصت االٌٌ واصزخذاِه  .17

 َّخفي أزبج اٌجشاِح اٌزؼٍَ

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

ربثغ روظَف اٌسبصت االٌٌ  .18

   ذاِه في أزبج اٌجشاِح اٌزؼٍََّخواصزخ

2/2/7/2  

2/2/7/2/1  

 

2/4/2/2/1  

2/4/5/1  

 

روظَف اٌسبصت االٌٌ واصزخذاِه  .19

 في أزبج اٌجشاِح اٌزؼٍََّخ.

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

ربثغ روظَف اٌسبصت االٌٌ  .21

 اٌجشاِح اٌزؼٍََّخواصزخذاِه في أزبج 

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

روظَف اٌجشِدَبد الٔزبج  .21

 االصزشارَدَبد اٌزؼٍََّخ

2/1/2/4  

2/1/11/1  

 

2/3/1/1  

 
 

2/4/5/2/1  

2/4/12/2  

 

ربثغ روظَف اٌجشِدَبد الٔزبج  .22

 ؼٍََّخاالصزشارَدَبد اٌز

2/1/2/3  

2/1/2/3/1  

 

2/3/1/3 

2/3/1/5 

 

2/2/6/1  

2/2/6/1/1 

 

2/4/5/1/1  

2/4/5/2  

 

ربثغ روظَف اٌسبصت في اٌؼشوض  .23

 اٌزؼٍََّخ 

2/1/11/3/1  

2/1/11/3/2  

 

 

2/2/7/2  

2/2/7/2/1  

 

2/4/21/1  

2/4/21/1/1  

 

اٌجشِدَبد اٌّؼزّذح ػٍي اٌسبصت  .24

  اٌٌُ

2/3/1/3/1  

2/3/1/4  

 

2/2/6/1 
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 اسرار انمقشس : 

 أ.د/ أيمن فىصي مذكىس

 سئيس انقسم انؼهمً

 

 انمحرىياخ انشئيسيح

 نهمقشس

 

 انمؼــاسف

 

 

 مهاساخ مهنيح

 

 مهاساخ ػامح مهاساخ رهنيح

ئزبج اٌوصبئظ اٌّزؼذدح فٌ  .25

 اٌزخصص

2/1/11/2  

2/1/11/1 /1  

2/1/11/1  

 

  

2/4/2/2/1  

2/4/5/1  

 

ربثغ ئزبج اٌوصبئظ اٌّزؼذدح فٌ  .26

  اٌزخصص

2/3/1/1/1  

2/3/1/2  

 

2/2/7/1 

2/2/7/1/1  
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 مصفىفح أسانية انرؼهيم وانرؼهم

انرؼهمو أسانية انرؼهيم انزهنيحانمهاساخ    انمؼشفح وانفهم  انمهاساخ انمهنيح     انمهاساخ انؼامح 

1-أ-3 اٌّسبضشح اٌّطوسح  .1  

 

1-ة-3 -ج-3( )4-ج-3) 

5)  

1-د-3  

 خٍضبد ِٕبلشخ .2
3-أ-3  

 

(5-ة-3) -ج-3( )2-ج-3) 

5)  

2-د-3  

أٔشطخ في  .3

 اٌّسبضشح

 ( 3-أ-3)

 (5-أ-3)

-3( )2-ة-3( )1-ة-3)

 (6-ة-3(  )4-ة

-ج-3( )1-ج-3)

 (6-ج-3( )2

-3(     )2-د-3)

 (6-د

 واخجبد ِٕزٌَخ .4
 ( 1-أ-3)

 

-ج-3( )2-ج-3) (4-ة-3(  )3-ة-3)

 (6-ج-3( )3

-3(     )3-د-3)

 (7-د

 رذسٍت ػٍّي / ٔذوح .5

 

 (4-أ-3)

 (5-أ-3)

-3( )2-ة-3( )1-ة-3

 (5-ة-3(  )3-ة

-ج-3( )2-ج-3)

 (4-ج-3( )3

 1-د-3

 ِؼٍّي .6
 ( 3-أ-3)

 (5-أ-3)

-3( )2-ة-3( )1-ة-3)

 (6-ة-3(  )4-ة

-ج-3( )1-ج-3)

 (6-ج-3( )2

-3(     )2-د-3)

 (6-د

 وسشخ ػًّ .7

 ( 1-أ-3)

 (2-أ-3)

 (3-أ-3)

-3( )2-ة-3( )1-ة-3)

 (4-ة-3(  )3-ة

-ج-3( )2-ج-3)

 (6-ج-3( )3

-3)     (3-د-3)

 (7-د

 دساصخ زبٌخ. .8

 (3-أ-3) 

 (4-أ-3)

 (5-أ-3)

-3( )2-ة-3( )1-ة-3

 (4-ة-3(  )3-ة

 (5-ة-3)

-ج-3( )2-ج-3)

 (4-ج-3( )3

 1-د-3

 اإلٌىزشؤٌاٌزؼٍَُ  .9
 (4-أ-3) 

 (5-أ-3)

 (     3-د-3) (2-ج-3) (6-ة-3)

 

 

                       مصفىفح أسانية انرقييم  نهمقشس انذساسي

 

 انرقييم أسانية

 
مهاساخ انمهنيحان انمهاساخ انزهنيح انمؼشفح وانفهم  انمهاساخ انؼامح 

اٌسضوس واٌّشبسوخ -1 1-أ-3  1-ة-3  (6-ج-3( )5-ج-3)  1-د-3   

اإلخزجبساد اٌذوسٍخ -2 1-أ-3  ( 4-ة-3( )3-ة-3) 

(6-ة-3)  

(7-ج-3( )2-ج-3) 2-د-3   

يِزسبْ ِٕزصف اٌفصً  -3

 اٌذساصي

( 3-ة-3( )2-ة-3)  2-ج-3  2-د-3   

( 3-أ-3) يِزسبْ اٌؼٍّي -1  

(5-أ-3)  

( 2-ة-3( )1-ة-3)

(6-ة-3(  )4-ة-3)  

( 2-ج-3( )1-ج-3)

(6-ج-3)  

-3(     )2-د-3)

(4-د  

( 1-أ-3) يِزسبْ اٌشفوى -2  

(2-أ-3)  

(3-أ-3)  

( 2-ة-3( )1-ة-3)

(4-ة-3(  )3-ة-3)  

( 3-ج-3( )2-ج-3)

(6-ج-3)  

-3(     )3-د-3)

(5-د  

( 1-أ-3) يِزسبْ إٌظشى -3  

(2-أ-3)  

(5-أ-3)  

(8-أ-3)  

(11-أ-3)  

( 7-ة-3)( 1-ة-3

(5-ة-3(  )3-ة-3)  

(9-ة-3)  

( 6-ج-3( )2-ج-3)

(9-ج-3)  

1-د-3  



 

 

 

 
 

5 

 

 

 



 

 - 1 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

 " النظري " الجانب   تصميم التعمم المدمج 
 إستخدام الحاسب األلي في التخصص:المقرر 

 بمومو االوليالفرقة : 
 _________________ 

 
Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

أدوات  طرق التدريس   أىداف التعمم 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

توضيح استخدامات  .1
حاسب االلى فى ال

 .التخصصات المختمفة
2 

 المعرفة والفهم -أ
Knowledge 

Understanding 
 

يدرك البرامج  .1-أ-3
 التكنولوجية الحديثة  .

يشرح   .2-أ-3

 محاضرات                          -1
جمسااااات   -2

 مناقشة                        
أنشاااااا ة   -3

فااا الفصاال    
 السكشن (   

دراساااااااااااة  -4

 1-أ-7 
الحضاااااااااااور 
 والمشاركة 

 2-أ-7
االختباااااااارات 

 الدورية
 3-أ-7

العااااااااااااااارو  -
 التوضيحية. 

 
المراجاااااااااااااااااا  -

العمميااااااااااااااااااااااااة 
 المقترحة.

  

مذكرات :    حاسب آلي  -أ
قسم تكنولوجيا  )استخدام نوافذ( اعداد

 اسب                التعميم والح
كتب أساتذة القسم والمجال في  

أنظمة التشغيل ونظام النوافذ ويندوز 
   11وأحدث إصداراتو نظام ويندوز 

^"Microsoft reveals  

تابع توضيح  .2
استخدامات الحاسب 

االلى فى التخصصات 
 المختمفة

2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html


 

 - 2 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

تابع استخدامات  .3
الحاسب االلى فى 
 .تكنولوجيا التعميم

2 
استخدامات الحاسب اآللى 
 فى التخصصات المختمفة .

يتعرف عمى  .3-أ-3
الحاسب اآللى إلستخدامو فى 

تصميم وانتاج البرامج 
والوسائل والتطبيقات التعميمية 

 ختمفة .الم
يستخدم الوسائط  .4-أ-3

التكنولوجية المناسبة لتصميم 
نتاج برامج الوسائط المتعددة  وا 

 في التعميم 
يمم بدور  .5-أ-3

 الحالة 
واجباااااات   -5

 منزلية . 
االوراق  -6

  البحثية

متحاااااااااااااااان ا
منتصاااااااااااا  
الفصااااااااااااااااال 

 الدراسا
 4-أ-7

االمتحااااااااااان 
 الشفوي 

 5-أ-7
االمتحااااااااااان 

 العممي
 6-أ-7

االمتحااااااااااان 

الكتاااااااااااااااااااب  -
 الجامعي .

 
 بنك المعرفة  -
    

ever change in -biggest
Windows 

Computerworld.  .updates"
Retrieved October 4, 2014.      

كتاب د / مجدى محمد أبو العطا 
  11تيسير ويندوز 

1.  Keizer, Gregg 
(November 29, 
2018). "FAQ: Windows 
10 LTSB 
explained". Computerw

خدامات تابع است - .4
الحاسب االلى فى 
 تكنولوجيا التعميم

2 

توظيف الحاسب  .5
االلي واستخدامو فى 

تصميم وانتاج 
البرامج والوسائل 

والتطبيقات التعميمية 
 المختمفة .

2 

http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html


 

 - 3 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

تابع توظيف  . .6
الحاسب االلي 
واستخدامو فى 
تصميم وانتاج 

البرامج والوسائل 
والتطبيقات التعميمية 

 المختمفة

2 
 

التكنولوجيا الحديثة في انتاج 
 برامج الحاسب اآللي.

يتعرف عمى   .6-أ-3
الحاسب اآللى إلستخدامو فى 

تصميم وانتاج البرامج 
والوسائل والتطبيقات التعميمية 

 المختمفة .
يصنف  .7-أ-3

لتكنولوجيا الحديثة في انتاج ا
 البرامج التعميمية  

يمخص استخدام  .8-أ-3
الحاسب األلى فى تحويل 

 orld. Retrieved May النظرى  
5, 2019. 

2. ^ "Microsoft reveals 
biggest-ever change in 
Windows 
updates". Computerwor
ld. Retrieved October 
4, 2014. 

3. ^ "Introducing Windows 
10 for 
Business". Windows 

تابع توظيف  - .7
الحاسب االلي 
واستخدامو فى 
تصميم وانتاج 

البرامج والوسائل 

2 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/


 

 - 4 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

والتطبيقات التعميمية 
 المختمفة

برامج الفيديو الى فيديو 
 تفاعمى وفيديو رقمى .

يمخص  .9-أ-3
مكانيات  خصائص وا 

الحاسوب في النمو الميني 
 والتعمم المستمر

يمخص استخدام   .11-أ-3
شبكة المعمومات لمتعامل مع 
 مفردات تكنولوجيا التعميم. 

يعرف برامج  .11-أ-3
تعميمية باستخدام الحاسب 

االلى لحل المشكالت 

Blog. 
Retrieved October 
4, 2014. 

^Endler,  
"Windows 10: 5  Michael.

Unanswered 
InformationWee .Questions"

k. Retrieved October 
4,2014. 

تابع توظيف  -8
الحاسب االلي 
واستخدامو فى 
 تصميم وانتاج

 الصحف والمجالت

2 

تابع توظيف  -9
الحاسب االلي 

واستخدامو فى تصميم 
 .البرمجيات وانتاج

2 

 2توظيف تابع  -11

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350


 

 - 5 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

الحاسب االلي 
واستخدامو فى تصميم 

 .البرمجيات وانتاج

التعميميو في المقررات  
 المختمفو.

يصف دور  .12-أ-3
الوسائل المعتمدة عمى 

الكمبيوتر والدولية لخدمة 
المجتمع المحمى المحيط 

 والبيئة التعميمية
يعرف كيفية  .13-أ-3

استخدام  الحاسب اآللى في 
تحويل برامج الفيديو التفاعمي 

 قمي.إلى فيديو ر 
يمم بدور المبرمجين في إنتاج 

انتاج برامج  -11
تعميمية باستخدام 

الحاسب االلى لحل 
المشكالت التعميمية في 
 التخصصات المختمفة.

2 
 

تابع انتاج برامج  -12
تعميمية باستخدام 

الحاسب االلى لحل 
المشكالت التعميمية في 

2 
 



 

 - 6 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

البرامج بالمؤسسات التربوية  خصصات المختمفةالت
والمجتمع المحمى وتناول 

مشكالتيم وقضاياىم بشكل 
حمول  منيجي يساعد في وضع

  لمقضايا
 
 
 
 
 
 
 

استخدام الحاسب  .-13
االلى فى تحويل برامج 
 الفيديو الى فيديو تفاعمى

2 

استخدام الحاسب تابع -14
االلى فى تحويل برامج 
 الفيديو الى فيديو تفاعمى

 

توظيف الحاسب --15
االلي واستخدامو فى وانتاج 

 فيديو تفاعمى .
 

اسب توظيف الحتابع -16
االلي واستخدامو فى وانتاج 

 



 

 - 7 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

  فيديو تفاعمى
 المهارات الذهنية -ب

Intellectual Skills 
انتاج برامج تعميمية  .1-ب-3

مختمفة في ظل مسرحة 
 المناىج

يستخدم الحاسب  .2-ب-3
اآللى فى تصميم وانتاج 
البرامج والوسائل والتطبيقات 

 التعميمية المختمفة .
إصدار دوريات  .3-ب-3

ونشرات صحفية مستخدمة 

توظيف الحاسب  -17
االلي واستخدامو فى انتاج 

 البرامج التعميمية
 

توظيف الحاسب تابع  -18
االلي واستخدامو فى انتاج 

 البرامج التعميمية
 

توظيف الحاسب  -19
 االلي واستخدامو فى انتاج

 البرامج التعميمية.
 

توظيف الحاسب تابع  -21
االلي واستخدامو فى انتاج 

 



 

 - 8 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

البرمجيات الحديثة لخدمة  البرامج التعميمية
المجتمع المحيط بالمؤسسة 

 التعميمية 
يعد برامج معتمدة  .4-ب-3

عمى الحاسب اآللي التعميمية 
 لخدمة المجتمع التعميمي

يستخدم الحاسب   .5-ب-3
حويل برامج الفيديو األلى فى ت

الى فيديو تفاعمى وفيديو رقمى 
. 

يعد البرمج  .6-ب-3
الحاسوبية لخدمة  ومناقشة 

توظيف البرمجيات   -21
النتاج االستراتيجيات 

 التعميمية
 

توظيف تابع  -22
البرمجيات النتاج 

 االستراتيجيات التعميمية
 

تابع توظيف الحاسب  -23
  فى العروض التعميمية 

ات المعتمدة البرمجي -24
  عمى الحاسب اآللي

 إنتاج الوسائط  -25



 

 - 9 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

 قضايا المجتمع .، المتعددة في التخصص
يطبق التقنيات الحديثة التي تفيد 

 المجتمع
 المهارات المهنية والعممية -جا

Professional and 
Practical Skills 

يبتكر برامج تربوية  .1-ج-3
تعتمد عمى لحل المشكالت 

 ا التربوية المختمفة .والقضاي
يوظف شبكة  .2-ج-3

المعمومات لمتعامل مع مفردات 
 تكنولوجيا التعميم ..

تابع إنتاج الوسائط  -26
 المتعددة في التخصص

 

  االمتحان الشفيى -27
  االمتحان التحريري -28
 

 



 

 - 11 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

يوظف الحاسب  .3-ج-3
اآللى إلستخدامو فى تصميم 
وانتاج البرامج والوسائل 
 والتطبيقات التعميمية المختمفة .

يقيم برامج  .4-ج-3
الكمبيوتر التعميمية في معالجة 

 المشكالت التعميمية .
يختار برامج تعميمية  .5-ج-3

باستخدام الحاسب اآللى لحل 
المشكالت التعميمية فى 

 التخصصات المختمفة.
يميز بين أنواع  .6-ج-3



 

 - 11 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

البرمجيات المختمفة واالستفادة 
منيا في مجال التحرير واالخراج 

 الصحفي .
يمخص استخدام  .7-ج-3

الحاسب األلى فى تحويل برامج 
الفيديو الى فيديو تفاعمى وفيديو 

 رقمى.
يصمم العروض  .8-ج-3

دما خصائص التعميمية مستخ
مكانيات الحاسوب .                      وا 

يوظف الطرق المناسبة الستخدام 
 الحاسب االلى في التخصص



 

 - 12 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

ومهارات   المهارات العاماة  -د 
 االتصال 

General and Transferable 
Skills  

 
يبتكر برامج 3 .9-ج-3

تربوية تعتمد عمى لحل 
المشكالت والقضايا التربوية 

 المختمفة .
يوظف شبكة  .11-ج-3

مع مفردات المعمومات لمتعامل 
 تكنولوجيا التعميم ..



 

 - 13 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

يوظف الحاسب  .11-ج-3
اآللى إلستخدامو فى تصميم 
وانتاج البرامج والوسائل 
 والتطبيقات التعميمية المختمفة .

يقيم برامج  .12-ج-3
الكمبيوتر التعميمية في معالجة 

 المشكالت التعميمية .
يختار برامج تعميمية  .13-ج-3

باستخدام الحاسب اآللى لحل 
المشكالت التعميمية فى 

 تخصصات المختمفة.ال
يميز بين أنواع  .14-ج-3



 

 - 14 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

البرمجيات المختمفة واالستفادة 
منيا في مجال التحرير واالخراج 

 الصحفي .
يمخص استخدام  .15-ج-3

الحاسب األلى فى تحويل برامج 
الفيديو الى فيديو تفاعمى وفيديو 

 رقمى.
يصمم العروض  .16-ج-3

التعميمية مستخدما خصائص 
مكانيات الحاسوب .                      وا 
الستخدام يوظف الطرق المناسبة 

 الحاسب االلى في التخصص



 

 - 15 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 16 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

 
 
 

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعمم 

توضيح استخدامات  .8
الحاسب االلى فى 

 .التخصصات المختمفة
2 

 المعرفة والفهم -أ
Knowledge 

Understanding 
 

يدرك البرامج  .14-أ-3
 التكنولوجية الحديثة  .

يشرح   .15-أ-3
استخدامات الحاسب اآللى 
 فى التخصصات المختمفة .

 محاضرات                          -2
جمسااااات   -2

 مناقشة                        
أنشاااااا ة   -3

فااا الفصاال    
 السكشن (   

دراساااااااااااة  -4
 الحالة 

واجباااااات   -5

 1-أ-7 
الحضاااااااااااور 
 والمشاركة 

 2-أ-7
االختباااااااارات 

 الدورية
 3-أ-7

امتحاااااااااااااااان 
منتصاااااااااااا  

العااااااااااااااارو  -
 التوضيحية. 

 
المراجاااااااااااااااااا  -

العمميااااااااااااااااااااااااة 
 المقترحة.

  
الكتاااااااااااااااااااب  -

 الجامعي .

مذكرات :    حاسب آلي  -أ
قسم تكنولوجيا  )استخدام نوافذ( اعداد

 التعميم والحاسب                
كتب أساتذة القسم والمجال في  

أنظمة التشغيل ونظام النوافذ ويندوز 
   11وأحدث إصداراتو نظام ويندوز 

^"Microsoft reveals  
ever change in -biggest

Windows 

تابع توضيح  .9
استخدامات الحاسب 

االلى فى التخصصات 
 المختمفة

2 

تابع استخدامات  .11
الحاسب االلى فى 

2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html


 

 - 17 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

يتعرف عمى  .16-أ-3 .تكنولوجيا التعميم
آللى إلستخدامو فى الحاسب ا

تصميم وانتاج البرامج 
والوسائل والتطبيقات التعميمية 

 المختمفة .
يستخدم الوسائط  .17-أ-3

التكنولوجية المناسبة لتصميم 
نتاج برامج الوسائط المتعددة  وا 

 في التعميم 
يمم بدور  .18-أ-3

التكنولوجيا الحديثة في انتاج 
 برامج الحاسب اآللي.

 منزلية . 
وراق اال  -6

  البحثية

الفصااااااااااااااااال 
 الدراسا

 4-أ-7
االمتحااااااااااان 

 الشفوي 
 5-أ-7

االمتحااااااااااان 
 العممي

 6-أ-7
االمتحااااااااااان 

 النظرى  

 
 بنك المعرفة  -
    

Computerworld.  .updates"
Retrieved October 4, 2014.      

كتاب د / مجدى محمد أبو العطا 
  11تيسير ويندوز 

4.  Keizer, Gregg 
(November 29, 
2018). "FAQ: Windows 
10 LTSB 
explained". Computerw
orld. Retrieved May 
5, 2019. 

تابع  - .11
استخدامات الحاسب 
االلى فى تكنولوجيا 

 التعميم

2 

توظيف الحاسب  .12
االلي واستخدامو فى 

تصميم وانتاج 
البرامج والوسائل 

والتطبيقات التعميمية 
 المختمفة .

2 

 2تابع توظيف  . .13

http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html


 

 - 18 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

الحاسب االلي 
مو فى واستخدا

تصميم وانتاج 
البرامج والوسائل 

والتطبيقات التعميمية 
 المختمفة

يتعرف عمى   .19-أ-3 
فى  الحاسب اآللى إلستخدامو

تصميم وانتاج البرامج 
والوسائل والتطبيقات التعميمية 

 المختمفة .
يصنف  .21-أ-3

التكنولوجيا الحديثة في انتاج 
 البرامج التعميمية  

يمخص استخدام  .21-أ-3
الحاسب األلى فى تحويل 
برامج الفيديو الى فيديو 
 تفاعمى وفيديو رقمى .

5. ^ "Microsoft reveals 
biggest-ever change in 
Windows 
updates". Computerwor
ld. Retrieved October 
4, 2014. 

6. ^ "Introducing Windows 
10 for 
Business". Windows 
Blog. 
Retrieved October 

تابع توظيف  - .14
الحاسب االلي 
واستخدامو فى 
تصميم وانتاج 

البرامج والوسائل 
والتطبيقات التعميمية 

2 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/


 

 - 19 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

يمخص  .22-أ-3 المختمفة
مكانيات  خصائص وا 

الحاسوب في النمو الميني 
 ستمروالتعمم الم

يمخص استخدام   .23-أ-3
شبكة المعمومات لمتعامل مع 
 مفردات تكنولوجيا التعميم. 

يعرف برامج  .24-أ-3
تعميمية باستخدام الحاسب 

االلى لحل المشكالت 
التعميميو في المقررات 

 المختمفو.

4, 2014. 
^Endler,  

"Windows 10: 5  Michael.
Unanswered 

InformationWee .Questions"
k. Retrieved October 

4,2014. 

تابع توظيف  -8
الحاسب االلي 
واستخدامو فى 
 تصميم وانتاج

 الصحف والمجالت

2 

تابع توظيف  -9
الحاسب االلي 

واستخدامو فى تصميم 
 .البرمجيات وانتاج

2 

توظيف تابع  -11
الحاسب االلي 

2 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350


 

 - 21 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

واستخدامو فى تصميم 
 .البرمجيات وانتاج

يصف دور  .25-أ-3
الوسائل المعتمدة عمى 

الكمبيوتر والدولية لخدمة 
المجتمع المحمى المحيط 

 والبيئة التعميمية
كيفية  يعرف .26-أ-3

استخدام  الحاسب اآللى في 
تحويل برامج الفيديو التفاعمي 

 إلى فيديو رقمي.
يمم بدور المبرمجين في إنتاج 
البرامج بالمؤسسات التربوية 
والمجتمع المحمى وتناول 

انتاج برامج  -11
تعميمية باستخدام 

الحاسب االلى لحل 
المشكالت التعميمية في 
 التخصصات المختمفة.

2 
 

انتاج برامج  تابع -12
تعميمية باستخدام 

الحاسب االلى لحل 
المشكالت التعميمية في 
 التخصصات المختمفة

2 
 



 

 - 21 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

استخدام الحاسب  .-13
االلى فى تحويل برامج 
 الفيديو الى فيديو تفاعمى

2 
مشكالتيم وقضاياىم بشكل 

حمول  منيجي يساعد في وضع
  لمقضايا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

استخدام الحاسب تابع -14
االلى فى تحويل برامج 
 الفيديو الى فيديو تفاعمى

 

الحاسب توظيف --15
االلي واستخدامو فى وانتاج 

 فيديو تفاعمى .
 

توظيف الحاسب تابع -16
االلي واستخدامو فى وانتاج 

 فيديو تفاعمى
 



 

 - 22 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

توظيف الحاسب  -17
االلي واستخدامو فى انتاج 

 البرامج التعميمية
 

 
 
 
 
 
 
 

 المهارات الذهنية -ب
Intellectual Skills 

انتاج برامج تعميمية  .7-ب-3
مختمفة في ظل مسرحة 

 المناىج

توظيف الحاسب تابع  -18
االلي واستخدامو فى انتاج 

 البرامج التعميمية
 

توظيف الحاسب  -19
 االلي واستخدامو فى انتاج

 البرامج التعميمية.
 

توظيف الحاسب تابع  -21
االلي واستخدامو فى انتاج 

 البرامج التعميمية
 



 

 - 23 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

توظيف البرمجيات   -21
النتاج االستراتيجيات 

 التعميمية
 

يستخدم الحاسب  .8-ب-3
اآللى فى تصميم وانتاج 
البرامج والوسائل والتطبيقات 

 التعميمية المختمفة .
إصدار دوريات  .9-ب-3

ونشرات صحفية مستخدمة 
البرمجيات الحديثة لخدمة 
المجتمع المحيط بالمؤسسة 

 التعميمية 
يعد برامج معتمدة  .11-ب-3

الحاسب اآللي التعميمية  عمى
 لخدمة المجتمع التعميمي

توظيف تابع  -22
البرمجيات النتاج 
 ميةاالستراتيجيات التعمي

 

تابع توظيف الحاسب  -23
  فى العروض التعميمية 

البرمجيات المعتمدة  -24
 عمى الحاسب اآللي

 

إنتاج الوسائط  -25
 المتعددة في التخصص

 



 

 - 24 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

تابع إنتاج الوسائط  -26
 المتعددة في التخصص

يستخدم الحاسب   .11-ب-3 
األلى فى تحويل برامج الفيديو 
الى فيديو تفاعمى وفيديو رقمى 

. 
يعد البرمج  .12-ب-3

الحاسوبية لخدمة  ومناقشة 
 قضايا المجتمع .،

يطبق التقنيات الحديثة التي تفيد 
 المجتمع

 المهارات المهنية والعممية -جا
Professional and 
Practical Skills 

  االمتحان الشفيى -27
  االمتحان التحريري -28
 

 



 

 - 25 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

يبتكر برامج تربوية  .17-ج-3
تعتمد عمى لحل المشكالت 

 والقضايا التربوية المختمفة .
يوظف شبكة  .18-ج-3

المعمومات لمتعامل مع مفردات 
 تكنولوجيا التعميم ..

يوظف الحاسب  .19-ج-3
اآللى إلستخدامو فى تصميم 
وانتاج البرامج والوسائل 
 والتطبيقات التعميمية المختمفة .

 يقيم برامج .21-ج-3
الكمبيوتر التعميمية في معالجة 



 

 - 26 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

 المشكالت التعميمية .
يختار برامج تعميمية  .21-ج-3

باستخدام الحاسب اآللى لحل 
المشكالت التعميمية فى 

 التخصصات المختمفة.
يميز بين أنواع  .22-ج-3

البرمجيات المختمفة واالستفادة 
منيا في مجال التحرير واالخراج 

 الصحفي .
يمخص استخدام  .23-ج-3

ل برامج الحاسب األلى فى تحوي
الفيديو الى فيديو تفاعمى وفيديو 



 

 - 27 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

 رقمى.
يصمم العروض  .24-ج-3

التعميمية مستخدما خصائص 
مكانيات الحاسوب .                      وا 

يوظف الطرق المناسبة الستخدام 
 الحاسب االلى في التخصص

ومهارات   المهارات العاماة  -د 
 االتصال 

General and Transferable 
Skills  

 
يبتكر برامج 3 .25-ج-3



 

 - 28 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

ى لحل تربوية تعتمد عم
المشكالت والقضايا التربوية 

 المختمفة .
يوظف شبكة  .26-ج-3

المعمومات لمتعامل مع مفردات 
 تكنولوجيا التعميم ..

يوظف الحاسب  .27-ج-3
اآللى إلستخدامو فى تصميم 
وانتاج البرامج والوسائل 
 والتطبيقات التعميمية المختمفة .

يقيم برامج  .28-ج-3
الكمبيوتر التعميمية في معالجة 



 

 - 29 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

 .المشكالت التعميمية 
يختار برامج تعميمية  .29-ج-3

باستخدام الحاسب اآللى لحل 
المشكالت التعميمية فى 

 التخصصات المختمفة.
يميز بين أنواع  .31-ج-3

البرمجيات المختمفة واالستفادة 
منيا في مجال التحرير واالخراج 

 الصحفي .
يمخص استخدام  .31-ج-3

الحاسب األلى فى تحويل برامج 
الفيديو الى فيديو تفاعمى وفيديو 



 

 - 31 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
عدد 

ساعات 
 التدريس

 طرق التدريس   أىداف التعمم 
أدوات 
 المراجع  مصادر التعمم  التقييم 

 رقمى.
العروض  يصمم .32-ج-3

التعميمية مستخدما خصائص 
مكانيات الحاسوب .                      وا 

يوظف الطرق المناسبة الستخدام 
 الحاسب االلى في التخصص

 
 
 
 
 



 

 - 31 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

 
 

 (16نموذج رقم   
 (2221/ 2222تقرير مقرر دراسي  

 -معمومات أساسية : –أ 
 استخدام الحاسب االلي في مجال التخصص اسم المقرر 1
 تكنولوجيا التعميم التخصص 2
 دكتوراه الفرقة / المستوي 3
 ( عممي 2( نظري + )  1)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4
 لجنة ثالثية المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظام 5
 غير متوفر         متوفر       نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6
 استاذ المادة عدد القائمين بالتدريس 7

 -معمومات متخصصة : –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
  عدد الطالب الممتحقين بالمقرر -
  عدد الطالب الذين أدوا االمتحان -



 

 - 32 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

 %  -عدد                 عدد  نتيجة االمتحان -
 ناجح              راسب

النسبة المئوية % لمناجحين طبقا لمتقديرات  -
 الحاصمين عمييا

 ممتاز                   جيد جدا  -
 مقبول   -جيد               

 -تدريس المقرر : – 2
  الموضوعات التي تم تدريسيا -
دريسو من المحتوي األساسي % لما تم ت -

 لممقرر
81 % 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر

<61          61-84         >85 

  >85         84-61         61> مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 تدريب عممي  محاضرات نظرية       أساليب التعميم والتعمم -

 ة            دراسة حال أنشطة فصمية 
  تعميم إلكتروني 

األعمال الفصمية )تذكر( :   إمتحان نياية السنو 
 الدراسىة



 

 - 33 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

 شفوي  نظري                         طريقة تقويم الطالب -
                أعمال فصمية   عممي 

 -اإلمكانات المتاحة لمتدريس : -3
 ة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرةمتوافر   المراجع العممية -
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  الوسائل المعينة-
 متوافرة      متوافرة بدرجة محدودة    غير متوافرة  المستمزمات والخامات -
 ال يوجد -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 % -نتيجة تقويم ال الب لممقرر: -5
إعتماد نظام التقوبم عمى الفيم من خالل نظام  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 البوكميت
 

)إن مالحظات المراجعين الخارجيين  -7
 وجدت (

 ال يوجد مالحظات لممراجع الخارجى

ما تم تنفيذه من مقترحات الت وير في  -8
 العام السابق

 
 

 ال يوجد)ما ىي ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9



 

 - 34 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

 ب (و األسبا
 -خ ة الت وير لممقرر لمعام القادم : -12

مجاالت التطوير : 
تدريب الطالب عمى 
التحميل اإلحصائي 

من رسائل الماجستير 
والدكتوراة السابقة 
ومراجعتيا من قبل 

 أستاذ المقرر

توصيف التطوير: 
يقوم الطالب 

باإلطالع عمى 
الرسائل العممية 

بالمكتبات وتصوير 
عد اد الفروض وا 
اإلحصاء ليا 
ومراجعتيا مع 

األصمية  اإلحصاء
 بالرسالة

مجاالت التطوير : تدريب 
الطالب عمى التحميل 
اإلحصائي من رسائل 

الماجستير والدكتوراة السابقة 
ومراجعتيا من قبل أستاذ 

 المقرر

توصيف التطوير: 
يقوم الطالب 

باإلطالع عمى 
الرسائل العممية 

بالمكتبات وتصوير 
عد اد الفروض وا 
اإلحصاء ليا 
ومراجعتيا مع 

األحصاء األصمية 
 بالرسالة

 
 



 

 - 35 - ى مدكورأ.د/ أيمن فوز أستاذ المادة: .

 



 - 1 - 

 
 استخدام الحاسب االلي في التخصص مخطط لتصميم اختبار المقرر

(9109/9191) 
 
 
 
 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

26 

النسبة 
المئوية 
من 

الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

04 

 
 

 مخرجات التعمم 

 نوع األسئمة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  ال االكم

توضيح استخدامات -0
الحاسب االلى فى 

 . التخصصات المختمفة

 يتعرف عمي مقدمة عن أنظمة التشغيل. -0-أ-3 9.5 4 4
 

√     



 - 2 - 

تابع توضيح استخدامات  -9
الحاسب االلى فى 

 التخصصات المختمفة

 .يعدد االستخدامات في التخصصات  9-أ-3 9.5 4 4
 

 √    

تخدامات الحاسب تابع اس -3
 .االلى فى تكنولوجيا التعميم

 استخدام الحاسب االلييمخص خطوات  3-أ-3 9.5 4 4
 

√     

تابع استخدامات الحاسب  -4
 االلى فى تكنولوجيا التعميم

يشرح كيفية التعامل مع تطبيقات ويندوز  4-أ-3 9.5 4 4
 )الخرائط، المالحظات، الطقس(.  01
 

 √    

االلي  توظيف الحاسب -5
واستخدامو فى تصميم وانتاج 
البرامج والوسائل والتطبيقات 

  . التعميمية المختمفة

يوضح خطوات التعامل مع النوافذ )األلواح،  5-أ-3 9.5 4 4
 شريط الميام، االشعارات

√     

تابع توظيف الحاسب  -6
االلي واستخدامو فى تصميم 

وانتاج البرامج والوسائل 
 ة المختمفةوالتطبيقات التعميمي

التعامل مع برامج والوسائل يتعرف عمي  6-أ-3 9.5 4 4
 التكنولوجية

 

√     

     √يصف طريقة تثبيت صفحات الويب ضمن  7-أ-3 9.5 4 4تابع توظيف الحاسب  -7



 - 3 - 

االلي واستخدامو فى تصميم 
وانتاج البرامج والوسائل 

 والتطبيقات التعميمية المختمفة

 ية. قائمة البداية، والمزايا األمن
 

تابع توظيف الحاسب  -8
االلي واستخدامو فى تصميم 

 وانتاج الصحف والمجالت

يوضح كيفية تطبيق الخطط الخاّصة  8-أ-3 9.5 4 4
 . One Driveبخدمة 

 

 √    

تابع توظيف الحاسب  -9
االلي واستخدامو فى تصميم 

  وانتاج البرمجيات

القياسي  يشرح خطوات النسخ االحتياطي 9-أ-3 9.5 4 4
 .01لمممفات في ويندوز 

يحمل خطوات النسخ االحتياطي القياسي  9-ب-3
 .01لمممفات في ويندوز 

 
 

 √    

تابع توظيف الحاسب  -01
االلي واستخدامو فى تصميم 

 وانتاج البرمجيات

يحدد كيفية استعادة النسخ االحتياطي  01-أ-3 9.5 4 4
 .01القياسي لمممفات في ويندوز 

اقش كيفية استعادة النسخ االحتياطي ين 01-ب-3
 .01القياسي لمممفات في ويندوز 

 

 √    



 - 4 - 

 

انتاج برامج تعميمية  -00
باستخدام الحاسب االلى لحل 

المشكالت التعميمية في 
 .التخصصات المختمفة

يتعرف عمي جدار الحماية في ويندوز  00-أ-3 9.5 4 4
01 . 
يبرىن عمى أىمية جدار الحماية في  00-ب-3

 . 01ويندوز 
 
 

 √    

تابع انتاج برامج تعميمية  -09
باستخدام الحاسب االلى لحل 

المشكالت التعميمية في 
 التخصصات المختمفة

يستخدم أداة إلغاء تجزئة محركات  09-أ-3 9.5 4 4
 األقراص وتحسينيا.

يخطط الستخدام أداة إلغاء تجزئة  09-ب-3
 محركات األقراص وتحسينيا.

 
 

 √    

استخدام الحاسب االلى   -03
فى تحويل برامج الفيديو الى 

 . فيديو تفاعمى

 .01يحدد أنواع الحسابات في ويندوز  03-أ-3 9.5 4 4
يقارن بين أنواع الحسابات في ويندوز  03-ب-3

01. 

 √    



 - 5 - 

استخدام الحاسب تابع  -04
االلى فى تحويل برامج الفيديو 

 الى فيديو تفاعمى

م أداة إلغاء تجزئة محركات يستخد 09-أ-3 9.5 4 4
 األقراص وتحسينيا.

يخطط الستخدام أداة إلغاء تجزئة  09-ب-3
 محركات األقراص وتحسينيا.

 
 

 √    

توظيف الحاسب االلي  -05
واستخدامو فى وانتاج فيديو 

 تفاعمى .

 انتاج فيديو تفاعمييصف طريقة  7-أ-3 9.5 4 4
 

 √    

توظيف الحاسب تابع -06
خدامو فى وانتاج االلي واست

 فيديو تفاعمى

 .01يحدد أنواع الحسابات في ويندوز  03-أ-3 9.5 4 4
يقارن بين أنواع الحسابات في ويندوز  03-ب-3

01. 

√     

توظيف الحاسب االلي  -07
البرامج واستخدامو فى انتاج 

 التعميمية

يستخدم أداة إلغاء تجزئة محركات  09-أ-3 9.5 4 4
 األقراص وتحسينيا.

يخطط الستخدام أداة إلغاء تجزئة  09-ب-3
 محركات األقراص وتحسينيا.

 

√     



 - 6 - 

 

توظيف الحاسب تابع -08
االلي واستخدامو فى انتاج 

 البرامج التعميمية

 انتاج فيديو تفاعمييصف طريقة  7-أ-3 9.5 4 4
 

√     

توظيف الحاسب االلي  -09
البرامج  واستخدامو فى انتاج

 التعميمية.

    √  يصنف برامج الحاسب التعميمية 8-أ-3 9.5 4 4

توظيف الحاسب تابع  -91
االلي واستخدامو فى انتاج 

 البرامج التعميمية

التعامل مع برامج والوسائل يتعرف عمي  6-أ-3 9.5 4 4
 التكنولوجية

 

 √    

توظيف البرمجيات   -90
 النتاج االستراتيجيات التعميمية

صفحات الويب ضمن  يصف طريقة تثبيت 7-أ-3 9.5 4 4
 قائمة البداية، والمزايا األمنية. 

 

 √    

توظيف البرمجيات تابع  -99
 النتاج االستراتيجيات التعميمية

يوضح كيفية تطبيق الخطط الخاّصة  8-أ-3 9.5 4 4
 . One Driveبخدمة 

 

√     
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فى تابع توظيف الحاسب  -93
 العروض التعميمية 

نسخ االحتياطي القياسي يشرح خطوات ال 9-أ-3 9.5 4 4
 .01لمممفات في ويندوز 

يحمل خطوات النسخ االحتياطي القياسي  9-ب-3
 .01لمممفات في ويندوز 

 
 

√     

البرمجيات المعتمدة عمى  -94
 الحاسب اآللي

التعامل مع برامج والوسائل يتعرف عمي  6-أ-3 9.5 4 4
 التكنولوجية

 

√     

إنتاج الوسائط المتعددة  -95
 التخصصفي 

4 4 9.5  √     

تابع إنتاج الوسائط -96
 المتعددة في التخصص

     √ يصمم فيديو وسائط متعدده 8-ب-4 9.5 4 4

 
 

 , د /أيات خميف                ى مدكورأ.د/ أيمن فوز  أستاذ المادة: .
 



 - 8 - 

 
 
 

 (9108/9109)ر استخدام  الحاسب األلي مخطط لتصميم اختبار المقر 
 
 
 
 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

26 

النسبة 
المئوية 
من 

الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

04 

 
 

 مخرجات التعمم 

 نوع األسئمة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

توضيح استخدامات -0
الحاسب االلى فى 

 . التخصصات المختمفة

 يتعرف عمي مقدمة عن أنظمة التشغيل. -0-أ-3 9.5 4 4
 

    √ 
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ت تابع توضيح استخداما -9
الحاسب االلى فى 

 التخصصات المختمفة

 .يعدد االستخدامات في التخصصات  9-أ-3 9.5 4 4
 

    √ 

تابع استخدامات الحاسب  -3
 .االلى فى تكنولوجيا التعميم

 استخدام الحاسب االلييمخص خطوات  3-أ-3 9.5 4 4
 

    √ 

تابع استخدامات الحاسب  -4
 االلى فى تكنولوجيا التعميم

يشرح كيفية التعامل مع تطبيقات ويندوز  4-أ-3 9.5 4 4
 )الخرائط، المالحظات، الطقس(.  01
 

    √ 

توظيف الحاسب االلي  -5
واستخدامو فى تصميم وانتاج 
البرامج والوسائل والتطبيقات 

  . التعميمية المختمفة

يوضح خطوات التعامل مع النوافذ )األلواح،  5-أ-3 9.5 4 4
 اتشريط الميام، االشعار 

    √ 

تابع توظيف الحاسب  -6
االلي واستخدامو فى تصميم 

وانتاج البرامج والوسائل 
 والتطبيقات التعميمية المختمفة

التعامل مع برامج والوسائل يتعرف عمي  6-أ-3 9.5 4 4
 التكنولوجية

 

    √ 

 √    يصف طريقة تثبيت صفحات الويب ضمن  7-أ-3 9.5 4 4تابع توظيف الحاسب  -7
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االلي واستخدامو فى تصميم 
وانتاج البرامج والوسائل 

 يقات التعميمية المختمفةوالتطب

 قائمة البداية، والمزايا األمنية. 
 

تابع توظيف الحاسب  -8
االلي واستخدامو فى تصميم 

 وانتاج الصحف والمجالت

يوضح كيفية تطبيق الخطط الخاّصة  8-أ-3 9.5 4 4
 . One Driveبخدمة 

 

    √ 

بع توظيف الحاسب تا -9
االلي واستخدامو فى تصميم 

  وانتاج البرمجيات

يشرح خطوات النسخ االحتياطي القياسي  9-أ-3 9.5 4 
 .01لمممفات في ويندوز 

يحمل خطوات النسخ االحتياطي القياسي  9-ب-3
 .01لمممفات في ويندوز 

 
 

    √ 

تابع توظيف الحاسب  -01
االلي واستخدامو فى تصميم 

 البرمجياتوانتاج 

يحدد كيفية استعادة النسخ االحتياطي  01-أ-3 9.5 4 4
 .01القياسي لمممفات في ويندوز 

يناقش كيفية استعادة النسخ االحتياطي  01-ب-3
 .01القياسي لمممفات في ويندوز 

 

    √ 



 - 11 - 

 

انتاج برامج تعميمية  -00
باستخدام الحاسب االلى لحل 

المشكالت التعميمية في 
 .ختمفةالتخصصات الم

يتعرف عمي جدار الحماية في ويندوز  00-أ-3 9.5 4 4
01 . 
يبرىن عمى أىمية جدار الحماية في  00-ب-3

 . 01ويندوز 
 
 

    √ 

تابع انتاج برامج تعميمية  -09
باستخدام الحاسب االلى لحل 

المشكالت التعميمية في 
 التخصصات المختمفة

ركات يستخدم أداة إلغاء تجزئة مح 09-أ-3 9.5 4 4
 األقراص وتحسينيا.

يخطط الستخدام أداة إلغاء تجزئة  09-ب-3
 محركات األقراص وتحسينيا.

 
 

    √ 

استخدام الحاسب االلى   -03
فى تحويل برامج الفيديو الى 

 . فيديو تفاعمى

 .01يحدد أنواع الحسابات في ويندوز  03-أ-3 9.5 4 4
يقارن بين أنواع الحسابات في ويندوز  03-ب-3

01. 

    √ 
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استخدام الحاسب تابع  -04
االلى فى تحويل برامج الفيديو 

 الى فيديو تفاعمى

4  
4 

يستخدم أداة إلغاء تجزئة محركات  09-أ-3 9.5
 األقراص وتحسينيا.

يخطط الستخدام أداة إلغاء تجزئة  09-ب-3
 محركات األقراص وتحسينيا.

 
 

    √ 

توظيف الحاسب االلي  -05
يو واستخدامو فى وانتاج فيد

 تفاعمى .

 انتاج فيديو تفاعمييصف طريقة  7-أ-3 9.5 4 4
 

    √ 

توظيف الحاسب تابع -06
االلي واستخدامو فى وانتاج 

 فيديو تفاعمى

 .01يحدد أنواع الحسابات في ويندوز  03-أ-3 9.5 4 4
يقارن بين أنواع الحسابات في ويندوز  03-ب-3

01. 

    √ 

توظيف الحاسب االلي  -07
البرامج  واستخدامو فى انتاج

 التعميمية

يستخدم أداة إلغاء تجزئة محركات  09-أ-3 9.5 4 4
 األقراص وتحسينيا.

يخطط الستخدام أداة إلغاء تجزئة  09-ب-3
 محركات األقراص وتحسينيا.

 

    √ 
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توظيف الحاسب تابع -08
االلي واستخدامو فى انتاج 

 البرامج التعميمية

 انتاج فيديو تفاعمييصف طريقة  7-أ-3   
 

    √ 

توظيف الحاسب االلي  -09
البرامج  واستخدامو فى انتاج

 التعميمية.

 √     يصنف برامج الحاسب التعميمية 8-أ-3   

توظيف الحاسب تابع  -91
االلي واستخدامو فى انتاج 

 البرامج التعميمية

التعامل مع برامج والوسائل يتعرف عمي  6-أ-3   
 التكنولوجية

 

    √ 

رمجيات توظيف الب  -90
 النتاج االستراتيجيات التعميمية

يصف طريقة تثبيت صفحات الويب ضمن  7-أ-3   
 قائمة البداية، والمزايا األمنية. 

 

    √ 

توظيف البرمجيات تابع  -99
 النتاج االستراتيجيات التعميمية

يوضح كيفية تطبيق الخطط الخاّصة  8-أ-3   
 . One Driveبخدمة 

 

    √ 



 - 14 - 

فى ظيف الحاسب تابع تو  -93
 العروض التعميمية 

يشرح خطوات النسخ االحتياطي القياسي  9-أ-3   
 .01لمممفات في ويندوز 

يحمل خطوات النسخ االحتياطي القياسي  9-ب-3
 .01لمممفات في ويندوز 

 
 

    √ 

البرمجيات المعتمدة عمى  -94
 الحاسب اآللي

التعامل مع برامج والوسائل يتعرف عمي  6-أ-3   
 التكنولوجية

 

    √ 

إنتاج الوسائط المتعددة  -95
 في التخصص

        √ 

تابع إنتاج الوسائط -96
 المتعددة في التخصص

 √     يصمم فيديو وسائط متعدده 8-ب-4   

 ى مدكورأ.د/ أيمن فوز  أستاذ المادة: .
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 ( 12نموذج رقم )

 توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر   -1

الثانية الفرقة / المستوى :   الذكاء االصطناعي اسم المقرر: الرمز الكودى : 

 دراسات عليا ((دبلوم

تكنولوجيا  التخصص :

   التعليم والحاسب اآللى

 

 2:عملى      2:نظرى      24عدد الوحدات الدراسية :  

 

ة  األهداف العام -2

 للمقرر  

Overall Aims of 

Course 

 توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة  في العملية التعليمية 2-1

 تصميم نظم تعليمية ، توائم المحتوي التعليمي2-2

 استخدام شبكة المعلومات للتعامل مع مفردات تكنولوجيا التعليم.2-3

 مارساته المهنيةتطبيق المعارف المتخصصة التي اكتسبها في م2-4

 توظيف واستخدام نظم المحاكاة الكمبيوترية  2-5

 توظيف تطبيقات النظم الخبيرة  في العملية التعليمية  2-6

 االنسان االلى وكيفية االستفادة منه فى العملية التعليمية ضبط  2-7

 :  Intended Learning Outcomes” ILOSمخرجات التعليم المستهدفة  -3

 والفهم   المعرفة -أ

Knowledge 

Understanding 

 

 يصف نموذج التصميم التعليمي المناسب لموقف تعليمي محدد  .  1-أ-3

 يصنف نظم تأليف البرمجيات التعليمية  .  2-أ-3

 يتعرف مفهوم مصادر التعلم.  3-أ-3

 يُوضح مزايا نظم إدارة بيئات التعلم اإللكترونية  . 4-أ-3

 وأساليب حفظها واسترجاعها .     يُقسم قواعد البيانات  5-أ-3

 يشرح نظم الفهرسة في المكتبات ومراكز التعلم   . 6-أ-3

 مفردات وآليات الذكاء االصطناعي  . يوضح 7-أ-3

 يتعرف علي تطبيقات الذكاء االصطناعي  ونظم االتصال والمعلومات .  8-أ-3

 يصنف تقنيات النظم الخبيرة  . 9-أ-3

خطيط الشبكي لدعم واتخاذ القرار )اساليب تخطيط  يوجز استخدام الت 10-أ-3

 ومراقبة  المشروعات (.

 المهارات الذهنية -ب

Intellectual 

Skills 

 يجمع دالئل نقاط الضعف لكل نموذج من نماذج التصميم التعليمي. 1-ب-3

 يبتكر نماذج جديدة للتصميم التعليمي تواكب االتجاهات التكنولوجية الحديثة  2-ب-3

 يُفسر المشكالت المختلفة لبيئات التعلم ، ويضع حلوال لها باستخدام  3-ب-3

 تكنولوجيا التعليم 

 يُخطط السياسات والنظم التعليمية  .  4-ب-3

 يرتب المفاهيم والمبادئ والنظريات الخاصة بعمليات التعليم والتعلم. 5-ب-3

 ليمية. يخطط التفاعل مع المتعلمين والمساهمة في حل مشكالتهم التع 6-ب-3

  يصمم تقنيات الذكاء االصطناعي  .7-ب-3



   
 
 
 

 

المهارات المهنية  -جـ

 والعملية 

Professional 

and Practical 

Skills 

يختار نموذج للتصميم التعليمي المناسب لتصميم البرامج التعليمية   1-ج-3

 االلكترونية .

                يُنتج المواد والبرامج التعليمية االلكترونية.              2-ج-3

 يستخدم والبرامج والمواد التعليمية االلكترونية.                             3-ج-3

 يقيس معايير تصميم البرامج والمواد التعليمية   . 4-ج-3

 يستخدم نظم إدارة مراكز مصادر التعلم   .  5-ج-3

 يستخدم أدوات ادارة بيئات التعلم اإللكترونية  . 6-ج-3

 يُعد تخطيطاً مناسباً للدرس في ضوء نواتج التعلم المستهدفة     7-ج-3

 يستخدم آليات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية  .  8-ج-3

 يمارس تطبيقات الذكاء االصطناعي  ونظم االتصال والمعلومات   9-ج-3

 يعاير مكونات النظم الخبيرة  .  10-ج-3

تخاذ القرار )اساليب تخطيط ومراقبة   يستخدم التخطيط الشبكي لدعم وا  11-ج-3

 المشروعات (.

تطبيقات لدعم واتخاذ القرار في المشروعات التعليمية  ) البرمجة    صممي 12-ج-3

 الزمنية الذكية للمشروعات التعليمية ( . 

يشخص تطبيق البرمجة الخطية الذكية بطريقة السمبلكس  لدعم واتخاذ   13-ج-3

 القرار. 

 مـةالمهارات العا   -د  

 ومهارات االتصال  

General and 

Transferable 

Skills  

 

 يعمل بكفاءة ضمن فريق  في ُممارسة خبراته في تحسين المناخ المدرسي . 1-د-3

 يعمل بكفاءة ضمن فريق  في التعامل بإيجابية مع الضغوط   2-د-3

 المختلفة لمهنة التعليم  .

 اليب التعليم بما يتوافق يتعامل بكفاءة مع الحاسب في تنويع أس  3-د-3

 مع الموقف التعليمي. 

 يستخدم شبكة المعلومات في تقديم  استشارات كمبيوترية   4-د-3

 لقطاعات ومؤسسات المجتمع المدني .

يعمل بكفاءة ضمن فريق  في توظيف نظريات ونماذج التصميم التعليمي  ،   5-د-3

 للحصول على أفضل نتائج التعلم المستهدفة.

 تواصل مع اآلخرين في إعداد  الفنون والوسائط المتعددة مجال ي  6-د-3

 تخصصه لخريج شعب التعليم األساسي. 

قات الذكاء يعمل ضمن فريق للوصول الي التفعيل األمثل لتطبي   7-د-3

 االصطناعي.

يتواصل مع اآلخرين لشرح تطبيقات الذكاء االصطناعي  ونظم االتصال   8-د-3

   والمعلومات .

 وى المقـرر محت -4

Contents 

 األسبوع  عدد الساعات  محتوى المقـرر

 1 4 تعريفات الذكاء االصطناعي . .1

 2 4 اسس الذكاء االصطناعي .  .2

 3 4 تطبيقات الذكاء االصطناعي . .3

 4 4 تقنيات الذكاء االصطناعي .4

 5 4 توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي .5

 6 4 النظم التعليمية .6

 7 4 ليميةمواصفات النظم اتع .7

 8 4 شبكة المعلومات  .8

 9 4 النظم الخبيرة . .9

 10 4 فوائد النظم  الخبيرة . .10

 11 4 مشاكل النظم الخبيرة  .11

 12 4 البيئات التعليمية  .12



   
 
 
 

 

 13 4 صيانة البيئات التعليمية  .13

 14 4 النظم الخبيرة . .14

 15 4 فوائد النظم  الخبيرة . .15

 16 4 مشاكل النظم الخبيرة  .16

 17 4 التعليمية البيئات  .17

 18 4 صيانة البيئات التعليمية  .18

 19 4 األنسان األلى  .19

 20 4 محاذير الحاسب اآللى  .20

 21 4 األلعاب التعليمية .21

 22 4 المحاكاة الكمبيوترية -22 .22

 23 4 أنواع المحاكاة  الكمبيوترية  -23 .23

 24 4 تطبيق االستراتيجيات التعليمية-24 .24

 25 4 عي .تعريفات الذكاء االصطنا .25

 26 4 اسس الذكاء االصطناعي .  .26

 27 4 تطبيقات الذكاء االصطناعي . .27

 28 4 االختبار الشفوى   .28

 112 اجمالى عدد الساعات  

أساليب  وطرق   -5

 التعليم والتعلم 

Teaching and 

Learning 

Methods  

 √محاضرات  .1  

  √ جلسات مناقشة    .2

 √   أنشطة فى الفصل  ) السكشن (  -3

 √ دراسة الحالة .4

 √ . واجبات منزلية 5

 √االوراق البحثية.6

 googleتعليم الكترونى من خالل استخدام منصة  -7

classroom مجموعات وwhatsapp Facebook 

أساليب التعليم   -6

والتعلم للطالب  

ذوى االحتياجات  

 الخاصة 

ينطبق الكلية    ال  في  القبول  اجراءات  خالل  من    ،

واجراءات كشف السمات للطلبة والطالبات وتحديد قدراتهم  

 راسة العملية بالكلية .             التي تتوائم وطبيعة الد

 تقويم الطـالب   :  -7

أساليب وطرق   -أ

 تقييم الطالب  

Student 

Assessment 

Methods 

 الحضور والمشاركة 1-أ-7

 ختبارات الدوريةاال2-أ-7

 امتحان منتصف الفصل الدراسى3-أ-7

 االمتحان النظرى4-أ-7

امتحان اعمال السنه  :  لقياس المقدرة علي التركيز وفهم  الجوانب والخلفيات  - التوقيت:  -ب

 العلمية ، هذا النمط من التقييم  اليوجد  .

اسطة اللجنة الثالثية امتحان أخر الفصل  : لقياس مهارات التذكر واإلبداع ، يوجد بو -

 بتشكيل من مجلس الكلية .



   
 
 
 

 

 النسبة الدرجة   التقويم   توزيع الدرجات  -جـ

%60 60 التحريري  

%20 20 الشفوى   

%20 20 تطبيقي   
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع :  -8

م  الكتب الدراسية )الذكاة االصطناعي والنظم الخبيرة(إعداد قسم تكنولوجيا التعلي مذكرات -ب

 والحاسب اآللي(.

 إعداد قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي(. -االصطناعي والنظم الخبيرة  كتاب الذكاء كتب ملزمة -ب

 كتب مقترحة  -جـ

 

 محمد فهمى طلبة .  -د الحاسب و الذكاء االصطناعي  

 عالء عبد الرازق السالمي -الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة د 

*  Forecasting and Decision Making Expert System. 

*   Programming and Simulation Tools for Expert Systems 

Design). 

دوريات علمية أو  –د 

 نشرات ... إلخ

 

http://www.gatlineducation.com/index.htm 

http://www.gatlineducation.com/graphicdesign_outln.html 

http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division 

http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division/division3-

a.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gatlineducation.com/index.htm
http://www.gatlineducation.com/graphicdesign_outln.html
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division/division3-a.htm
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division/division3-a.htm


   
 
 
 

 

 

 

 

 

 ي مصفوفة المعارف والمهارات لمقرر الذكاء االصطناع

 المحتويات الرئيسية 

 للمقرر 

 أسبوع الدراسة
 المعــارف

مهارات 

 ذهنية

هارات م

 مهنية 

مهارات 

 عدد الساعات   عامة

 8-د-3 5-ج-3 2-ب-3  1-أ-3 4 تعريفات الذكاء االصطناعي . .1

 3-د-3 1-ج-3 1-ب-3 2-أ-3 4 اسس الذكاء االصطناعي .  .2

 7-د-3 7-ج-3 4-ب-3 4-أ-3 4 تطبيقات الذكاء االصطناعي . .3

 1-د-3 4-ج-3 2-ب-3 3-أ-3 4 تقنيات الذكاء االصطناعي .4

 4 ظيف تقنيات الذكاء االصطناعيتو .5
 2-د-3 2-ج-3 7-ب-3 2-أ-3

 4-د-3 21-ج-3 1-ب-3 4-أ-3 4 النظم التعليمية .6

 3-د-3 13-ج-3 4-ب-3 1-أ-3 4 مواصفات النظم اتعليمية .7

 5-د-3 9-ج-3 5-ب-3 3-أ-3 4 شبكة المعلومات  .8

 2-د-3 11-ج-3 6-ب-3 5-أ-3 4 النظم الخبيرة . .9

 6-د-3 2-ج-3 3-ب-3 2-أ-3 4 . فوائد النظم  الخبيرة .10

 1-د-3 3-ج-3 2-ب-3 4-أ-3 4 مشاكل النظم الخبيرة  .11

 4 البيئات التعليمية  .12
 2-د-3 1-ج-3 4-ب-3 2-أ-3

 4 صيانة البيئات التعليمية  .13
 3-د-3 2-ج-3 3-ب-3  6-أ-3

 4-د-3 5-ج-3 6-ب-3 9-أ-3 4 النظم الخبيرة . .14



   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 فوائد النظم  الخبيرة . .15
 2-د-3 6-ج-3 4-ب-3  5-أ-3

 4 مشاكل النظم الخبيرة  .16
 7-د-3 3-ج-3 2-ب-3  1-أ-3

 4 البيئات التعليمية  .17
 8-د-3 7-ج-3 5-ب-3  3-أ-3

 4 صيانة البيئات التعليمية  .18
 3-د-3 10-ج-3 2-ب-3  2-أ-3

 4 األنسان األلى  .19
 6-د-3 2-ج-3 1-ب-3  4-أ-3

 4 محاذير الحاسب اآللى .20
 7-د-3 3-ج-3 3-ب-3 6-أ-3

 4 التعليمية األلعاب .21
 1-د-3 2-ج-3 2-ب-3  7-أ-3

 4 المحاكاة الكمبيوترية  .22
 2-د-3 1-ج-3 4-ب-3  1-أ-3

 4 أنواع المحاكاة  الكمبيوترية .23
 5-د-3 7-ج-3 3-ب-3  5-أ-3

 4 تطبيق االستراتيجيات التعليمية  .24
 3-د-3 12-ج-3 1-ب-3  8-أ-3

 4 تعريفات الذكاء االصطناعي . .25
 1-د-3 10-ج-3 2-ب-3  9-أ-3

 4 اسس الذكاء االصطناعي .  .26
 4-د-3 13-ج-3 3-ب-3  3-أ-3

 4 تطبيقات الذكاء االصطناعي . .27
 2-د-3 9-ج-3 4-ب-3  10-أ-3



   
 
 
 

 

 

 

 

 

 مصفوفة أساليب التعليم والتعلم مع نواتج التعلم

 جامعة المنوفية

 النوعية  كلية التربية

 دبلوم ) الفرقة الثانية (تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى  برنامج :

         

 

 

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم  والتعلم  أساليب التعليم

 2-أ-3 محاضرات  .1

 4-أ-3

 1-أ-3

 2-ب-3

  4-ب-3

 3-ج-3

 2-ج-3

  1-ج-3

 ( 1-د-3( )2-د-3) 

  1-أ-3 مناقشة      جلسات .2

   5-أ-3

 5-ب-3

 2-ب-3

 1-ب-3

 3-ب-3

 7-ج-3

  12-ج-3

 6-د-3

  7-د-3

أنشطة فى الفصل  )    -3

 السكشن (   

 2-أ-3

 4-أ-3

 3-أ-3

 

 5-ب-3

 6-ب-3

  3-ب-3

 3-ج-3

 7-ج-3

 10-ج-3

 2-ج-3

 1-د-3

 2-د-3

 5-د-3

  8-أ-3 دراسة الحالة  .4

  9-أ-3

 3-أ-3

 1-ب-3

 4-ب-3

 2-ب-3

 

 10-ج-3

 13-ج-3

 9-ج-3

 4-د-3

 2-د-3

 

 2-ب-3 1-أ-3 . واجبات منزلية  5

 4-ب-3

 7-ج-3

 12-ج-3

 8-د-3

 3-د-3

 

  1-أ-3 االوراق البحثية  .6

  3-أ-3

  2-أ-3

  4-أ-3

 6-أ-3

 3-ب-3

 6-ب-3

 7-د-3 2-ج-3

 8-د-3

 3-د-3

 ( 8-د-3( )7-د-3) ( 4-ج-3) ( 4-ب-3) ( 6-أ-3( )4-أ-3) تعليم الكترونى  .7

 

 التقييم  للمقرر الدراسي مصفوفة أساليب

 التقييم  أساليب

 
 المهارات العامة المهارات المهنية الذهنيةالمهارات  المعرفة والفهم 

الحضور   .1

 والمشاركة

 5-أ-3

 1-أ-3

  3-أ-3

 5-ب-3

 6-ب-3

  3-ب-3

 7-ج-3

 12-ج-3

 1-د-3

  2-د-3

 5-د-3 3-ج-3 5-ب-3 1-أ-3االختبارات   .2

الذكاء  مسمى المقرر 

االصطناعى 

 والنظم الخبيرة 

  كود المقرر



   
 
 
 

 

 2-ج-3  2-ب-3  2-أ-3 الدورية 

  1-ج-3

 3-د-3

 1-د-3

امتحان منتصف   .3

 الفصل الدراسى 

 

 5-أ-3

 2-أ-3

  4-أ-3

 4-ب-3

 3-ب-3

 6-ب-3

 7-ج-3

  12-ج-3

 6-د-3

 7-د-3

 9-أ-3 االمتحان النظرى .4

 8-أ-3

 9-أ-3

 

 1-ب-3

 4-ب-3

 2-ب-3

 

 10-ج-3

 13-ج-3

 9-ج-3

 4-د-3

 2-د-3

 7-د-3

 

                                                 عبدالقادر عبدالمنع صالح       .م.د/ أمنسق المادة: 

 أحمد مصطفى كامل عصر      / أ.د رئيس مجلس القسم العلمي :   

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرج مدير البرنامج :                       
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  الذكاء االصطناعي المقرر : 

 دراسات عليا الفرقة الثانية دبلوم الفرقة : 

  _________________ 

 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
 أدوات التقييم 

مصادر 

 التعلم 
 المراجع  

تعريفات الذكاء 

 االصطناعي .

 لفهم : واالمعرفة مهارات  -أ 2

لتصميم التعليمي  يصف نموذج ا 1-أ-3

 لمناسب لموقف تعليمي محدد  . ا

يصنف نظم تأليف البرمجيات  2-أ-3

 التعليمية  . 

 يتعرف مفهوم مصادر التعلم.  3-أ-3

يُوضح مزايا نظم إدارة بيئات  4-أ-3

 التعلم اإللكترونية  . 

يُقسم قواعد البيانات وأساليب  5-أ-3

 .      حفظها واسترجاعها 

رسة في المكتبات  يشرح نظم الفه 6-أ-3

 اكز التعلم   .ومر

يوضح مفردات وآليات الذكاء   7-أ-3

 االصطناعي  .

ف علي تطبيقات الذكاء يتعر 8-أ-3

االصطناعي  ونظم االتصال 

 والمعلومات . 

 يصنف تقنيات النظم الخبيرة  . 9-أ-3

يوجز استخدام التخطيط الشبكي  10-أ-3

 محاضرات-

 جلسات -

 مناقشة

عصف  -

   .ىذهن

واجبات  -

 منزلية

االوراق 

 البحثية

تعليم  -

الكترونى من  

خالل استخدام  

منصة 

google 

classroom  

موعات  مجو

whatsapp 

 1-أ-7

حضووووووو ر ال

 ركة والمشا

 2-أ-7

االختبووووارات 

 الدورية

 3-أ-7

امتحووووووووووا  

ف منتصوووووووو 

ل الفصووووووووووو 

 اسىالدر

 4-أ-7

االمتحوووووووا  

 الشف ي  

 5-أ-7

االمتحوووووووا  

 العملي

 6-أ-7

االمتحوووووووا  

العررررررر    -
 التوضيحية. 

 
الم اجررررررررررررر  -

العلميرررررررررررررررررررررررة 
 المقت حة.

  
الكترررررررررررر    -

 الج معى .
 
بنررررررررررررررررررررررررر   -

 المع فة 
     

الكتب الدراسية )الذكاة االصطناعي والنظم الخبيرة(إعداد  

 قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي(. 

 محمد فهمى طلبة .  -د الحاسب و الذكاء االصطناعي  

عالء عبد الرازق  -الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة د 

 السالمي

  *Forecasting and Decision Making Expert 

System . 

    *Programming and Simulation Tools for 

Expert Systems Design. 

http://www.gatlineducation.com/index.htm 

http://www.gatlineducation.com/graphicdesig

n_outln.html 

http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/educati

اسس الذكاء 

 االصطناعي .
2 

تطبيقات الذكاء  

 االصطناعي .
2 

تقنيات الذكاء  

 االصطناعي
2 
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توظيف تقنيات الذكاء  

 االصطناعي
لقرار )اساليب تخطيط  لدعم واتخاذ ا  2

 ة  المشروعات (.ومراقب

 المهارات الذهنية :   -ب

يجمع دالئل نقاط الضعف لكل 1-ب-3

 نموذج من نماذج التصميم التعليمي.

يبتكر نماذج جديدة للتصميم   2-ب-3

التعليمي تواكب االتجاهات التكنولوجية 

 الحديثة  

يُفسر المشكالت المختلفة  3-ب-3

ع حلوال لها  لبيئات التعلم ، ويض

 باستخدام 

 تكنولوجيا التعليم 

يُخطط السياسات والنظم   4-ب-3

 التعليمية  . 

يرتب المفاهيم والمبادئ  5-ب-3

والنظريات الخاصة بعمليات التعليم 

 والتعلم.

يخطط التفاعل مع المتعلمين  6-ب-3

 م التعليمية.والمساهمة في حل مشكالته

يصمم تقنيات الذكاء  7-ب-3

  االصطناعي  .

 المهنية والعملية : هارات الم -ج

يختار نموذج للتصميم التعليمي   1-ج-3

المناسب لتصميم البرامج التعليمية 

 االلكترونية .

يُنتج المواد والبرامج التعليمية  2-ج-3

 االلكترونية.                            

يستخدم والبرامج والمواد  3-ج-3

                    كترونية.         التعليمية االل

يقيس معايير تصميم البرامج  4-ج-3

   النظرى

  
on/division 

http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/educati

on/division/division3-a.htm 

 

 

 2 النظم التعليمية

 
مواصفات النظم 

 ليمية اتع
2  

 2 شبكة المعلومات 
 2 النظم الخبيرة .

 2 يرة .فوائد النظم  الخب

 
 2 مشاكل النظم الخبيرة 

 
 2 البيئات التعليمية 

 
 2 صيانة البيئات التعليمية 

 2 النظم الخبيرة .

http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division/division3-a.htm
http://www.uob.edu.bh/OLD/colleges/education/division/division3-a.htm
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 والمواد التعليمية   .

يستخدم نظم إدارة مراكز  5-ج-3

 مصادر التعلم   . 

يستخدم أدوات ادارة بيئات  6-ج-3

 التعلم اإللكترونية  . 

يُعد تخطيطاً مناسباً للدرس في  7-ج-3

 ضوء نواتج التعلم المستهدفة   

ت الذكاء يستخدم آليا 8-ج-3

 ي في العملية التعليمية  .االصطناع

يمارس تطبيقات الذكاء  9-ج-3

االصطناعي  ونظم االتصال 

 والمعلومات  

يعاير مكونات النظم الخبيرة    10-ج-3

. 

يستخدم التخطيط الشبكي لدعم   11-ج-3

واتخاذ القرار )اساليب تخطيط ومراقبة  

 المشروعات (.

اذ تطبيقات لدعم واتخيصمم   12-ج-3

روعات التعليمية  ) القرار في المش

البرمجة الزمنية الذكية للمشروعات 

 التعليمية ( . 

يشخص تطبيق البرمجة  13-ج-3

الخطية الذكية بطريقة السمبلكس  لدعم  

 واتخاذ القرار. 

 المهارات العامة ومهارات االتصال  -د

يعمل بكفاءة ضمن فريق   1-د-3 

خ  في ُممارسة خبراته في تحسين المنا

 المدرسي . 

يعمل بكفاءة ضمن فريق  في   2-د-3

 التعامل بإيجابية مع الضغوط  
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 المختلفة لمهنة التعليم  .

يتعامل بكفاءة مع الحاسب في   3-د-3

 تنويع أساليب التعليم بما يتوافق 

 مع الموقف التعليمي. 

يستخدم شبكة المعلومات في   4-د-3

 تقديم  استشارات كمبيوترية  

 .المدني سات المجتمع لقطاعات ومؤس

يعمل بكفاءة ضمن فريق  في  5-د-3

توظيف نظريات ونماذج التصميم 

التعليمي  ، للحصول على أفضل نتائج  

 التعلم المستهدفة. 

يتواصل مع اآلخرين في إعداد     6-د-3

 الفنون والوسائط المتعددة مجال  

تخصصه لخريج شعب التعليم  

 األساسي.

صول الي  يعمل ضمن فريق للو  7-د-3

تطبيقات الذكاء  التفعيل األمثل ل

 االصطناعي.

يتواصل مع اآلخرين لشرح   8-د-3

تطبيقات الذكاء االصطناعي  ونظم 

 االتصال والمعلومات . 

 

      2 فوائد النظم  الخبيرة .
      2 مشاكل النظم الخبيرة 

      2 التعليمية البيئات 
      2 صيانة البيئات التعليمية 

      2 ى األنسان األل
      2 محاذير الحاسب اآللى 
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      2 األلعاب التعليمية
      2 المحاكاة الكمبيوترية 

أنواع المحاكاة   

 الكمبيوترية
2      

تطبيق االستراتيجيات  

 التعليمية 
2      

تعريفات الذكاء 

 عي .االصطنا
2      

اسس الذكاء 

 االصطناعي .
2      

تطبيقات الذكاء  

 اعي .االصطن
2      

      2 االختبار الشفوى  
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Online (40% ) 

 الموضوع 

عدد  

اعات س

 التدريس 

 أهداف التعلم  
طرق 

 التدريس 
 المراجع   مصادر التعلم   أدوات التقييم 

تعريفات الذكاء 

 االصطناعي .

 لفهم : المعرفة وامهارات  -أ 2

لتصميم التعليمي  يصف نموذج ا 1-أ-3

 موقف تعليمي محدد  . لمناسب لا

يصنف نظم تأليف البرمجيات  2-أ-3

 التعليمية  . 

 يتعرف مفهوم مصادر التعلم.  3-أ-3

يُوضح مزايا نظم إدارة بيئات  4-أ-3

 التعلم اإللكترونية  . 

يُقسم قواعد البيانات وأساليب  5-أ-3

 حفظها واسترجاعها .      

رسة في المكتبات  يشرح نظم الفه 6-أ-3

 اكز التعلم   .مرو

يوضح مفردات وآليات الذكاء   7-أ-3

 االصطناعي  .

ف علي تطبيقات الذكاء يتعر 8-أ-3

االصطناعي  ونظم االتصال 

 والمعلومات . 

 يصنف تقنيات النظم الخبيرة  . 9-أ-3

يوجز استخدام التخطيط الشبكي  10-أ-3

لدعم واتخاذ القرار )اساليب تخطيط  

 ة  المشروعات (.ومراقب

 المهارات الذهنية :   -ب

يجمع دالئل نقاط الضعف لكل 1-ب-3

 نموذج من نماذج التصميم التعليمي.

يبتكر نماذج جديدة للتصميم   2-ب-3

التعلم عن بعددد 

تخدام باسددددددددد 

المنصددددددددات 

 االليكترونية  

تبرررررررررررررررررررر  ا  اخ
تكوينيرررررررررررررررررررررررررررة 

 ليكت  نية ا
 
أنشددددددددطة  -

 فصلية . 

 
موضدددوعات 

مطروحددددددة 

 إلبداء الددرأى

مقترحددات وال

.  

 

 األ  اق -
 ثية البح 
 
 

العرررررررررررررررررررررررررررررر    -
التوضرررررررررررررررررررررررريحية  
 سمعية بص ية ( 

 
الم اجرر  العلميررة -

 المقت حة.
  

الكتررررررررررررررررررررررررررررررررررر    -
 الج معى .

 
 
 بن  المع فة  -
     

 

الكتب الد اسية  الذك ة االصطن عي  النظم  
الخبي ة(إعداد قسم تكنولوجي  التعليم  الح سب  

 اآللي(.

محمد  -د  الح سب   الذك ء االصطن عي 
 فهمى طلبة . 

عالء  -نظم الخبي ة د الذك ء االصطن عي  ال
 عبد ال ازق الس لمي 

  *Forecasting and Decision 

Making Expert System . 

   *Programming and Simulation 

اسس الذكاء 

 االصطناعي .
2 

تطبيقات الذكاء  

 االصطناعي .
2 

تقنيات الذكاء  

 االصطناعي
2 

توظيف تقنيات الذكاء  

 االصطناعي
2 

 2 النظم التعليمية

 
مواصفات النظم 

 ليمية اتع
2  

 2 شبكة المعلومات 
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التعليمي تواكب االتجاهات التكنولوجية  2 النظم الخبيرة .

 الحديثة  

يُفسر المشكالت المختلفة  3-ب-3

لبيئات التعلم ، ويضع حلوال لها  

 باستخدام 

 تكنولوجيا التعليم 

يُخطط السياسات والنظم   4-ب-3

 التعليمية  . 

يرتب المفاهيم والمبادئ  5-ب-3

والنظريات الخاصة بعمليات التعليم 

 والتعلم.

يخطط التفاعل مع المتعلمين  6-ب-3

 م التعليمية.والمساهمة في حل مشكالته

يصمم تقنيات الذكاء  7-ب-3

  االصطناعي  .

 المهنية والعملية : هارات الم -ج

ار نموذج للتصميم التعليمي  يخت 1-ج-3

المناسب لتصميم البرامج التعليمية 

 االلكترونية .

يُنتج المواد والبرامج التعليمية  2-ج-3

 االلكترونية.                            

يستخدم والبرامج والمواد  3-ج-3

 كترونية.                            التعليمية االل

البرامج  يقيس معايير تصميم 4-ج-3

 والمواد التعليمية   .

يستخدم نظم إدارة مراكز  5-ج-3

 مصادر التعلم   . 

يستخدم أدوات ادارة بيئات  6-ج-3

 التعلم اإللكترونية  . 

يُعد تخطيطاً مناسباً للدرس في  7-ج-3

Tools for Expert Systems Design . 

http://www.gatlineducation.com

/index.htm 

http://www.gatlineducation.com

/graphicdesign_outln.html 

http://www.uob.edu.bh/OLD/col

leges/education/division 

http://www.uob.edu.bh/OLD/col

leges/education/division/division

3-a.htm 

 

 

 2 فوائد النظم  الخبيرة .

 
 2 مشاكل النظم الخبيرة 

 
 2 البيئات التعليمية 

 
 2 صيانة البيئات التعليمية 

 2 النظم الخبيرة .
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 ضوء نواتج التعلم المستهدفة   

يستخدم آليات الذكاء  8-ج-3

 االصطناعي في العملية التعليمية  .

يمارس تطبيقات الذكاء  9-ج-3

االصطناعي  ونظم االتصال 

 والمعلومات  

يعاير مكونات النظم الخبيرة    10-ج-3

. 

يستخدم التخطيط الشبكي لدعم   11-ج-3

واتخاذ القرار )اساليب تخطيط ومراقبة  

 المشروعات (.

تطبيقات لدعم واتخاذ يصمم   12-ج-3

القرار في المشروعات التعليمية  ) 

الزمنية الذكية للمشروعات  البرمجة

 التعليمية ( . 

يشخص تطبيق البرمجة  13-ج-3

الخطية الذكية بطريقة السمبلكس  لدعم  

 واتخاذ القرار. 

 المهارات العامة ومهارات االتصال  -د

يعمل بكفاءة ضمن فريق   1-د-3 

في ُممارسة خبراته في تحسين المناخ  

 المدرسي . 

 يعمل بكفاءة ضمن فريق  في  2-د-3

 التعامل بإيجابية مع الضغوط  

 المختلفة لمهنة التعليم  .

يتعامل بكفاءة مع الحاسب في   3-د-3

 تنويع أساليب التعليم بما يتوافق 

 مع الموقف التعليمي. 

يستخدم شبكة المعلومات في   4-د-3

 تقديم  استشارات كمبيوترية  
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 .لقطاعات ومؤسسات المجتمع المدني 

فريق  في يعمل بكفاءة ضمن  5-د-3

توظيف نظريات ونماذج التصميم 

التعليمي  ، للحصول على أفضل نتائج  

 التعلم المستهدفة. 

يتواصل مع اآلخرين في إعداد     6-د-3

 الفنون والوسائط المتعددة مجال  

تخصصه لخريج شعب التعليم  

 األساسي.

يعمل ضمن فريق للوصول الي    7-د-3

التفعيل األمثل لتطبيقات الذكاء  

 طناعي.االص

يتواصل مع اآلخرين لشرح   8-د-3

تطبيقات الذكاء االصطناعي  ونظم 

 االتصال والمعلومات . 

 
      2 نظم  الخبيرة .فوائد ال

      2 مشاكل النظم الخبيرة 
      2 التعليمية البيئات 

      2 صيانة البيئات التعليمية 
      2 األنسان األلى 

      2 محاذير الحاسب اآللى 
      2 األلعاب التعليمية

      2 المحاكاة الكمبيوترية 
أنواع المحاكاة   

 الكمبيوترية
2      

      2ق االستراتيجيات  تطبي 
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 التعليمية 

تعريفات الذكاء 

 عي .االصطنا
2      

اسس الذكاء 

 االصطناعي .
2      

تطبيقات الذكاء  

 االصطناعي .
2      

      2 االختبار الشفوى  
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 _________________ 

 

 مقرر الذكاء االصطناعيمخطط لتصميم اختبار 
 9191-9112للدراسات العليا الفرقة الثانية للعام 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 3.3 3 تعريفات الذكاء االصطناعي .
 

يصف نموذج التصميم التعليمي المناسب لموقف تعليمي  1-أ-3 3

 محدد.

 

☑ ☑    

 3.3 3 اسس الذكاء االصطناعي .
 

 يصنف نظم تأليف البرمجيات التعليمية. 9-أ-3 3

 
☑ ☑    

 3.3 3 ت الذكاء االصطناعي .تطبيقا
 

 يتعرف مفهوم مصادر التعلم.  3-أ-3 3

 
☑ ☑    

 3.3 3 تقنيات الذكاء االصطناعي
 

 يُوضح مزايا نظم إدارة بيئات التعلم اإللكترونية  . 4-أ-3 3

 
☑ ☑    
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توظيف تقنيات الذكاء 

 االصطناعي

 عها .     يُقسم قواعد البيانات وأساليب حفظها واسترجا 3-أ-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

 يشرح نظم الفهرسة في المكتبات ومراكز التعلم   . 6-أ-3 9 3.3 3 النظم التعليمية

 
☑ ☑    

 يوضح مفردات وآليات الذكاء االصطناعي  . 7-أ-3 9 3.3 3 مواصفات النظم اتعليمية

 
☑ ☑    

ونظم االتصال يتعرف علي تطبيقات الذكاء االصطناعي   8-أ-3 9 3.3 3 شبكة المعلومات

 والمعلومات .

 

☑ ☑    

 يصنف تقنيات النظم الخبيرة  . 2-أ-3 9 3.3 3 النظم الخبيرة .

 
☑ ☑    

يوجز استخدام التخطيط الشبكي لدعم واتخاذ القرار  11-أ-3 9 3.3 3 فوائد النظم  الخبيرة .

 )اساليب تخطيط ومراقبة  المشروعات (.

 

☑ ☑    

يجمع دالئل نقاط الضعف لكل نموذج من نماذج التصميم 1-ب-3 9 3.3 3 مشاكل النظم الخبيرة

 التعليمي.

 

☑ ☑    

يبتكر نماذج جديدة للتصميم التعليمي تواكب االتجاهات  9-ب-3 9 3.3 3 البيئات التعليمية

 التكنولوجية الحديثة 

 

☑ ☑    

ئات التعلم ، ويضع حلوال لها يُفسر المشكالت المختلفة لبي 3-ب-3 9 3.3 3 صيانة البيئات التعليمية

 باستخدام 

 

☑ ☑    
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 يُخطط السياسات والنظم التعليمية  . 4-ب-3 9 3.3 3 النظم الخبيرة .

 
☑ ☑    

يرتب المفاهيم والمبادئ والنظريات الخاصة بعمليات  3-ب-3 9 3.3 3 فوائد النظم  الخبيرة .

 التعليم والتعلم.

 

☑ ☑    

يخطط التفاعل مع المتعلمين والمساهمة في حل  6-ب-3 9 3.3 3 مشاكل النظم الخبيرة

 مشكالتهم التعليمية.

 

☑ ☑    

  يصمم تقنيات الذكاء االصطناعي  .7-ب-3 9 3.3 3 البيئات التعليمية

 
☑ ☑    

يختار نموذج للتصميم التعليمي المناسب لتصميم البرامج  1-ج-3 9 3.3 3 صيانة البيئات التعليمية

 لكترونية .التعليمية اال

 

☑ ☑    

 يُنتج المواد والبرامج التعليمية االلكترونية.                             9-ج-3 9 3.3 3 األنسان األلى 

 
☑ ☑    

 يستخدم والبرامج والمواد التعليمية االلكترونية.                             3-ج-3 9 3.3 3 محاذير الحاسب اآللى 

 
☑ ☑    

 يقيس معايير تصميم البرامج والمواد التعليمية   . 4-ج-3 9 3.3 3 اب التعليميةاأللع

 
☑ ☑    

 يستخدم نظم إدارة مراكز مصادر التعلم   . 3-ج-3 9 3.3 3 المحاكاة الكمبيوترية

 
☑ ☑    

 يستخدم أدوات ادارة بيئات التعلم اإللكترونية  . 6-ج-3 9 3.3 3 أنواع المحاكاة  الكمبيوترية

 
☑ ☑    
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يُعد تخطيطاً مناسباً للدرس في ضوء نواتج التعلم  7-ج-3 9 3.3 3 تطبيق االستراتيجيات التعليمية

 المستهدفة   

 

☑ ☑    

 يستخدم آليات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية  . 8-ج-3 9 3.3 3 تعريفات الذكاء االصطناعي .

 
☑ ☑    

يمارس تطبيقات الذكاء االصطناعي  ونظم االتصال  2-ج-3 9 3.3 3 اسس الذكاء االصطناعي .

 والمعلومات 

 

☑ ☑    

 يعاير مكونات النظم الخبيرة  . 11-ج-3 9 3.3 3 تطبيقات الذكاء االصطناعي .

 
☑ ☑    

    ☑ ☑  9 3.3 3 االختبار الشفوى 
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 _________________ 

 

 مقرر الذكاء االصطناعيمخطط لتصميم اختبار 
 9112-9118للدراسات العليا الفرقة الثانية للعام 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 3.3 3 تعريفات الذكاء االصطناعي .
 

يمي المناسب لموقف تعليمي يصف نموذج التصميم التعل 1-أ-3 3

 محدد.

 

     ☑ 

 3.3 3 اسس الذكاء االصطناعي .
 

 يصنف نظم تأليف البرمجيات التعليمية. 9-أ-3 3

 
     ☑ 

 3.3 3 تطبيقات الذكاء االصطناعي .
 

 يتعرف مفهوم مصادر التعلم.  3-أ-3 3

 
     ☑ 

 3.3 3 تقنيات الذكاء االصطناعي
 

 إدارة بيئات التعلم اإللكترونية  .يُوضح مزايا نظم  4-أ-3 3

 
     ☑ 
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توظيف تقنيات الذكاء 

 االصطناعي

 يُقسم قواعد البيانات وأساليب حفظها واسترجاعها .      3-أ-3 9 3.3 3

 
     ☑ 

 يشرح نظم الفهرسة في المكتبات ومراكز التعلم   . 6-أ-3 9 3.3 3 النظم التعليمية

 
     ☑ 

 يوضح مفردات وآليات الذكاء االصطناعي  . 7-أ-3 9 3.3 3 ةمواصفات النظم اتعليمي

 
     ☑ 

يتعرف علي تطبيقات الذكاء االصطناعي  ونظم االتصال  8-أ-3 9 3.3 3 شبكة المعلومات

 والمعلومات .

 

     ☑ 

 يصنف تقنيات النظم الخبيرة  . 2-أ-3 9 3.3 3 النظم الخبيرة .

 
     ☑ 

يوجز استخدام التخطيط الشبكي لدعم واتخاذ القرار  11-أ-3 9 3.3 3 فوائد النظم  الخبيرة .

 )اساليب تخطيط ومراقبة  المشروعات (.

 

     ☑ 

يجمع دالئل نقاط الضعف لكل نموذج من نماذج التصميم 1-ب-3 9 3.3 3 مشاكل النظم الخبيرة

 التعليمي.

 

     ☑ 

للتصميم التعليمي تواكب االتجاهات  يبتكر نماذج جديدة 9-ب-3 9 3.3 3 البيئات التعليمية

 التكنولوجية الحديثة 

 

     ☑ 

يُفسر المشكالت المختلفة لبيئات التعلم ، ويضع حلوال لها  3-ب-3 9 3.3 3 صيانة البيئات التعليمية

 باستخدام 

 

     ☑ 
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 يُخطط السياسات والنظم التعليمية  . 4-ب-3 9 3.3 3 النظم الخبيرة .

 
     ☑ 

يرتب المفاهيم والمبادئ والنظريات الخاصة بعمليات  3-ب-3 9 3.3 3 النظم  الخبيرة .فوائد 

 التعليم والتعلم.

 

     ☑ 

يخطط التفاعل مع المتعلمين والمساهمة في حل  6-ب-3 9 3.3 3 مشاكل النظم الخبيرة

 مشكالتهم التعليمية.

 

     ☑ 

  كاء االصطناعي  .يصمم تقنيات الذ7-ب-3 9 3.3 3 البيئات التعليمية

 
     ☑ 

يختار نموذج للتصميم التعليمي المناسب لتصميم البرامج  1-ج-3 9 3.3 3 صيانة البيئات التعليمية

 التعليمية االلكترونية .

 

     ☑ 

 يُنتج المواد والبرامج التعليمية االلكترونية.                             9-ج-3 9 3.3 3 األنسان األلى 

 
     ☑ 

 يستخدم والبرامج والمواد التعليمية االلكترونية.                             3-ج-3 9 3.3 3 محاذير الحاسب اآللى 

 
     ☑ 

 يقيس معايير تصميم البرامج والمواد التعليمية   . 4-ج-3 9 3.3 3 األلعاب التعليمية

 
     ☑ 

 ظم إدارة مراكز مصادر التعلم   .يستخدم ن 3-ج-3 9 3.3 3 المحاكاة الكمبيوترية

 
     ☑ 

 يستخدم أدوات ادارة بيئات التعلم اإللكترونية  . 6-ج-3 9 3.3 3 أنواع المحاكاة  الكمبيوترية

 
     ☑ 
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يُعد تخطيطاً مناسباً للدرس في ضوء نواتج التعلم  7-ج-3 9 3.3 3 تطبيق االستراتيجيات التعليمية

 المستهدفة   

 

     ☑ 

 يستخدم آليات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية  . 8-ج-3 9 3.3 3 فات الذكاء االصطناعي .تعري

 
     ☑ 

يمارس تطبيقات الذكاء االصطناعي  ونظم االتصال  2-ج-3 9 3.3 3 اسس الذكاء االصطناعي .

 والمعلومات 

 

     ☑ 

 ت النظم الخبيرة  .يعاير مكونا 11-ج-3 9 3.3 3 تطبيقات الذكاء االصطناعي .

 
     ☑ 

 ☑       9 3.3 3 االختبار الشفوى 
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 (23ًَىرج سقى )

 جىصيف يقشس دساسي

 تياَات انًقشس -2

اَتاج تشايح انفٛذٕٚ ٔانتهٛفضٌٕٚ : اسى انًقشس انشيض انكىدي:

 انتعهًٛٗ

األونً انفشقة / انًسحىي : 

  دتهىو

 ة اآلنيجكُىنىجيا انحؼهيى وانحاس
 

  3-:ػًهً      3:َظشي      24ػذد انىحذات انذساسية :  

 

 ًقشس هناألهذاف انؼاية  -2

Overall Aims of 

Course 

 االْذاف انعايح نهًمشس :فٗ َٓاٚح انًمشس عٕف ٚكٌٕ انطانة يهًاُ تـ: 

 اعظ اَتاج انثشايح انتهٛفضَٕٚٛح انتعهًٛٛح . 2-1

 .انتعهًٛٙ ٔانفٛذٕٚ نتهٛفضٌٕٚتصًٛى ٔكتاتح عُٛاسٕٚ ا خطٕاخ 2-2

 صّ يفٕٓو انغُٛاسٕٚ انتعهًٛٗ ٔياْٗ عُاصش انغُٛاسٕٚ ٔخصائ 2-3

 االعتثاساخ انٕاخة يشاعاتٓا عُذ إَشاء اعتذٕٚ تهٛفضٌٕٚ تعهًٛٗ 2-4

 إَاع اعتذْٕٚاخ إَتاج انثشايح انتهٛفضَٕٚٛح انتعهًٛٛح 2-5

 يفٕٓو انفٛذٕٚ انتعهًٛٙ انخطٙ ٔخصائصّ  2-6

 االعتثاساخ انٕاخة يشاعاتٓا نضًاٌ إَتاج تشَايح فٛذٕٚ تعهًٛٙ 2-7

 اعهٙاد تشَايح نهفٛذٕٚ انتفانخطٕاخ اإلخشائٛح إلعذ 2-8

 Canon 1100Dيكَٕاخ ٔاعتخذاو  كايٛشا انتصٕٚش كإٌَ  2-9

 .Adobe premierتشَايح انًَٕتاج انشلًٙ  2-11        

 : Intended Learning Outcomes” ILOSيخشجات انحؼهيى انًسحهذفة  -4

 انًؼشفة وانفهى  -أ

Knowledge 

Understanding 

 

 .تهٛفضَٕٚٛح انتعهًٛٛحانثشايح انأعظ إَتاج  1-أ3

 خطٕاخ تصًٛى ٔكتاتح عُٛاسٕٚ انتهٛفضٌٕٚ ٔانفٛذٕٚ انتعهًٛٙ . 2-أ3

 .ٔخصائصّ جعُاصشٔيفٕٓو انغُٛاسٕٚ انتعهًٛٗ  3-أ3

 .فشٚك اإلَتاج انتهٛفضَٕٚٗ 4-أ3

 .إَتاج انثشايح انتهٛفضَٕٚٛح انتعهًٛٛح اعتٕدٕٚ 5-أ3

 .إَتاج انثشايح انتهٛفضَٕٚٛح انتعهًٛٛح ٕٚيعاٚٛش انتخطٛظ الَشاء اعتٕد 6-أ3

 .انتعهًٛٛح انتهٛفضٌٕٚ انفٛذٕٚ تشايحإَتاج  يشاحم 7-أ3

 االعتثاساخ انٕاخة يشاعاتٓا عُذ إَشاء اعتذٕٚ تهٛفضٌٕٚ تعهًٛٗ 8-أ3

  انتعهًٛٗ انخطٗ. انفٛذٕٚ 9-أ3

 . يشاحم اَتاج انفٛذٕٚ انتفاعهٗ 11-أ3

 تفاعهٗ.خصائص ٔيكَٕاخ انفٛذٕٚ ان 11-أ3

 Canon 1100Dيكَٕاخ ٔاعتخذاو  كايٛشا انتصٕٚش كإٌَ 12-أ3

 .تطثٛماخ اَتاج تشايح انفٛذٕٚ ٔانتهفضٌٕٚ انتعهًٛٗ 13-أ3

 انًهاسات انزهُية -ب

Intellectual Skills 

 عُٛاسٕٚ انتهٛفضٌٕٚ ٔانفٛذٕٚ انتعهًٛٙ . ُاصشٚذسن ع  1-ب3

 .فشٚك اإلَتاج انتهٛفضَٕٚٗٚحهم ادٔاس   2-ب3

 .انتعهًٛٛح انتهٛفضٌٕٚ انفٛذٕٚ تشايحإَتاج  ٚذسن يشاحم  3-ب3

 ٚحهم يكَٕاخ انفٛذٕٚ انتفاعهٗ  4-ب3

 ٚحهم يكَٕاخ انفٛذٕٚ انتعهًٛٗ انخطٗ. 5-ب3
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 انًهاسات انًهُية وانؼًهية  -جـ

Professional and 

Practical Skills 

 تُفٛز عُٛاسٕٚ تعهًٛٗ ٔيشاخعتّ نتُفٛزِ ٔتصٕٚشِ  1-ج3 

ٔانتصٕٚش تٓا فٗ اَتاج  Canon 1100Dاعتخذاو  كايٛشا انتصٕٚش كإٌَ  2-ج3 

 انثشَايح انتعهًٛٗ 

 .(  ٔتًثٛم –إَتاج  فٛهى تعهًٛٗ ) تصٕٚش  3-ج3

 adobe premierنًَٕتاج انشلًٙ ثشَايح اتتعهًٛٗ انفٛهى يَٕتاج ان 4-ج3

  انًهاسات انؼايـة  -د 

 ويهاسات االجصال 

General and 

Transferable Skills  

 Canon 1100Dاعتخذاو  كايٛشا انتصٕٚش كإٌَ  1-د3

 adobe premierاعتخذاو تشَايح انًَٕتاج انشلًٙ  2 -د3

 نغُٛاسٕٚ  تُفٛز عُٛاسٕٚ تعهًٛٗ يتثعا فّٛ كافح خطٕاخ إعذاد ا 3 -د3

 األسثىع  ػذد انساػات  Contentsيححىي انًقـشس -4

  .2 3 َٕٚٛح انتعهًٛٛحأعظ إَتاج انثشايح انتهٛفض .1

  .3 3 أعظ إَتاج انثشايح انتهٛفضَٕٚٛح انتعهًٛٛح .2

خطٕاخ تصًٛى ٔكتاتح عُٛاسٕٚ انتهٛفضٌٕٚ ٔانفٛذٕٚ  .3

 انتعهًٛٙ .
3 4.  

ٕٚ خطٕاخ تصًٛى ٔكتاتح عُٛاسٕٚ انتهٛفضٌٕٚ ٔانفٛذ .4

 انتعهًٛٙ .
3 5.  

  .6 3 .ٔخصائصّ جعُاصشٔيفٕٓو انغُٛاسٕٚ انتعهًٛٗ  .5

  .7 3 .ٔخصائصّ جعُاصشًٔٛٗ يفٕٓو انغُٛاسٕٚ انتعه .6

  .7 3 .فشٚك اإلَتاج انتهٛفضَٕٚٗ .7

  .8 3 .فشٚك اإلَتاج انتهٛفضَٕٚٗ .8

  .9 3 .إَتاج انثشايح انتهٛفضَٕٚٛح انتعهًٛٛح اعتٕدٕٚ .9

  .21 3 .نتعهًٛٛحإَتاج انثشايح انتهٛفضَٕٚٛح ا اعتٕدٕٚ .11

يعاٚٛش انتخطٛظ الَشاء اعتٕدٕٚ إَتاج انثشايح انتهٛفضَٕٚٛح  .11

 انتعهًٛٛح.
3 22.  

يعاٚٛش انتخطٛظ الَشاء اعتٕدٕٚ إَتاج انثشايح انتهٛفضَٕٚٛح  .12

 انتعهًٛٛح.
3 23.  

  .24 3 يشاحم إَتاج تشايح انفٛذٕٚ انتهٛفضٌٕٚ انتعهًٛٛح. .13

  .25 3 .يشاحم إَتاج تشايح انفٛذٕٚ انتهٛفضٌٕٚ انتعهًٛٛح .14

االعتثاساخ انٕاخة يشاعاتٓا عُذ إَشاء اعتذٕٚ تهٛفضٌٕٚ  .15

 تعهًٛٗ
3 26.  

إَشاء اعتذٕٚ تهٛفضٌٕٚ  خة يشاعاتٓا عُذاالعتثاساخ انٕا .16

 تعهًٛٗ
3 27.  

  .27 3 انفٛذٕٚ انتعهًٛٗ انخطٗ. .17

 انفٛذٕٚ انتعهًٛٗ انخطٗ. .18
3 28.  

 يشاحم اَتاج انفٛذٕٚ انتفاعهٗ . .19
3 29.  

 يشاحم اَتاج انفٛذٕٚ انتفاعهٗ . .21
3 31.  
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 خصائص ٔيكَٕاخ انفٛذٕٚ انتفاعهٗ. .21
3 32.  

  .33 3 خصائص ٔيكَٕاخ انفٛذٕٚ انتفاعهٗ. .22

 Canonايٛشا انتصٕٚش كإٌَ عتخذاو  كيكَٕاخ ٔا .23

1100D 
3 34.  

 Canonيكَٕاخ ٔاعتخذاو  كايٛشا انتصٕٚش كإٌَ  .24

1100D 
3 35.  

 Canonيكَٕاخ ٔاعتخذاو  كايٛشا انتصٕٚش كإٌَ  .25

1100D 
3 36.  

 يح انفٛذٕٚ ٔانتهفضٌٕٚ انتعهًٛٗ.تطثٛماخ اَتاج تشار .26
3 37.  

  .37 3 تطثٛماخ اَتاج تشايح انفٛذٕٚ ٔانتهفضٌٕٚ انتعهًٛٗ.ر .27

 اختثاس شفٓٗ .28
3 38.  

  67 اخًانٗ عذد انغاعاخ 

أسانية  وطشق انحؼهيى  -6

 وانحؼهى

Teaching and 

Learning Methods  

                     √        يحاضشاخ -1

                     √خهغاخ يُالشح       -2

 √أَشطح فٗ انفصم  ) انغكشٍ (     -3

 √ٔاخثاخ يُضنٛح .   -5

 ال ٕٚخذحثٛح /ساق انثاالٔ -6

 √انتعهى االنكتشَٔٙ -7

أسانية انحؼهيى وانحؼهى  -7

نهطالب روي االححياجات 

 انخاصة

 ال ٕٚخذ طالب دٖٔ احتٛاخاخ خاصح

 

 جقىيى انطـالب   : -7

 أسانية وطشق جقييى انطانة  -أ

Student Assessment 

Methods  

  انحضٕس ٔانًشاسكح 

 االختثاساخ انذٔسٚح 

   ٗايتحاٌ يُتصف انفصم انذساع 

 يتحاٌ انُرشٖ الا 

 .اختثاس َصف انفصم:  ٚتى فٗ األعثٕع انغادط .1 انحىقيث: -ب

 .اختثاس أخش انفصم:  األعثٕع انخايظ عشش .2

 .انشفٓٗ: األعثٕع انشاتع عشش .3

 .انتطثٛمٗ : األعثٕع انثانث عشش .4

 ًال انفصم : األعثٕع انخايظ ٔانعاشش.أع .5



 

 

 

 
 

4 

 

  انُسثة انذسجة جىصيغ انذسجات -جـ

دسخح 11  21% اٌ َصف انفصم تحاي   

دسخح 91  61 %  ايتحاٌ اخش انفصم 

دسخح 11  21%  انشفٓٗ  

دسخح 31  31 %  انتطثٛمٗ  

دسخح  11  21 %  اعًال انفصم  

151 ---%  انكهٙ 

 

 : قائًة انكحة انذساسية وانًشاجغ -8

ض: ،انشٚا 2( إَتاج تشايح انتهٛفضٌٕٚ انتعهًٛٛح،ط2111عثذ انشحًٍ إتشاْٛى انشاعش)  يزكشات - ب

 .يطثعح يكتة انتشتٛح انعشتٙ نذٔل انخهٛح

 (2115اششف احًذ عثذ انعضٚض)   إَتاج تشايح انفٛذٕٚ ٔانتهٛفضٌٕٚ انتعهًٛٙ، انماْشج: خايعح

 .حهٕاٌ ، كهٛح انتشتٛح

  ٙ( تكُٕنٕخٛا إَتاج تشايح انفٛذٕٚ ٔانتهٛفضٌٕٚ، خذج: داس 2119)يحًذ صٚذاٌ، عصاو شٕل

 .خٕاسصو نهُشش

  

اثش يحًٕد عثذ انمٕ٘ خٕسشٛذ :" يةكحة يهض -ب اعتخذاو ششٚظ انفٛذٕٚ انًثشيدح عهٗ تعهٛى انًٓاساخ األعاعٛح  

كهٛح يى" سعانح ياخغتٛش غٛش يُشٕسج ،16خٓاص انصٕس انًتحشكح انُاطمح يماط  انالصيح نتشغٛم  

2111انتشتٛح ، خايعح حهٕاٌ ،   . 

   كحة يقحشحة -جـ

 نتمٕٚى انًعهى تاعتخذاو انفٛذٕٚ تطثٛمٛاً عهٗ يذسط انهغح االَدهٛضٚح *خٕاْش انذتٕط:" َحٕ ٔعهح فعانح

2111، ُٚاٚش ، 1تانًذاسط انًتٕعطح " كهٛح انثُاخ ، خايعح عٍٛ شًظ ، ع   . 

http://www.hp.ca/portal/hho/dpc/learn/future_film_photography.php 

http://www.techdigest.tv/digital_cameras/index.html 

http://www.photo.net/equipment/digital/basics/ 

http://www.photo.net/equipment/digital/sensorsize/ 

http://www.vividlight.com/articles/3116.htm 

http://www.pcmag.com/article2/0,1759,1822946,00.asp http://www.et-

ar.net/vb/showthread.php?t=329 

http://www.scribd.com/?download=3023156&extension =pdf&from_signup=1  

http://www.hp.ca/portal/hho/dpc/learn/future_film_photography.php
http://www.techdigest.tv/digital_cameras/index.html
http://www.photo.net/equipment/digital/basics/
http://www.photo.net/equipment/digital/sensorsize/
http://www.vividlight.com/articles/3116.htm
http://www.pcmag.com/article2/0,1759,1822946,00.asp
http://www.et-ar.net/vb/showthread.php?t=329
http://www.et-ar.net/vb/showthread.php?t=329
http://www.scribd.com/?download=3023156&extension%20=pdf&from_signup=1
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دوسيات ػهًية  –د 

 أو َششات ... إنخ

 (إَتاج تش2111عثذ انشحًٍ إتشاْٛى انشاعش )انشٚاض:  2ايح انتهٛفضٌٕٚ انتعهًٛٛح،ط،

 .يطثعح يكتة انتشتٛح انعشتٙ نذٔل انخهٛح

 (2115اششف احًذ عثذ انعضٚض)   إَتاج تشايح انفٛذٕٚ ٔانتهٛفضٌٕٚ انتعهًٛٙ، انماْشج: خايعح

 .حهٕاٌ ، كهٛح انتشتٛح

 ( ٙتكُٕنٕخٛا إَتاج تشايح انفٛذٕٚ ٔانتهٛفضٌٕٚ، خ2119يحًذ صٚذاٌ، عصاو شٕل ) ذج: داس

 .خٕاسصو نهُشش

  

 

يذيش انثشَايج : أ./.د/ يسشية ػثذ انحًيذ        سئيس يجهس انقسى                    : د/ ػًاد تذيغأسحار انًقشس:   

 انؼهًي: أ.د/ احًذ يصطفً كايم ػصش 

 

 



 

 

 

 
 

6 

 

 (22ًَىرج سقى )                                    

     انًُىفيةايؼة / أكاديًية : ج

 كهية انحشتية انُىػية كهية / يؼهذ : 

 سات نهًقشس انذساسييصفىفة  انًؼاسف وانًها                جكُىنىجيا انحؼهيى وانحاسة األنً:  تشَايج

اَتاج تشايح انفٛذٕٚ  قشسيسًً انً

 انتعهًٛٗ  ٔانتهفضٌٕٚ

 كىد انًقشس
 

 انًححىيات انشئيسية نهًقشس
أسثىع 

 انذساسة
 يهاسات ػاية يهاسات يهُية يهاسات رهُية انًؼــاسف

( 1-أ3) 1 أعظ إَتاج انثشايح انتهٛفضَٕٚٛح انتعهًٛٛح .1  ( 3-د3) ( 3-ج3) - 

( 1-أ3) 2 أعظ إَتاج انثشايح انتهٛفضَٕٚٛح انتعهًٛٛح .2  ( 3-د3) ( 3-ج3) - 

ًٛى ٔكتاتح عُٛاسٕٚ انتهٛفضٌٕٚ ٔانفٛذٕٚ انتعهًٛٙ خطٕاخ تص .3

. 
( 2-أ3) 3 ( 1-ب3)   ( 3-د3)  (1-ج3) 

خطٕاخ تصًٛى ٔكتاتح عُٛاسٕٚ انتهٛفضٌٕٚ ٔانفٛذٕٚ انتعهًٛٙ  .4

. 
( 2-أ3) 4 ( 1-ب3)   ( 3-د3) ( 1-ج3) 

( 3-أ3) 5 .ٔخصائصّ جعُاصشٔيفٕٓو انغُٛاسٕٚ انتعهًٛٗ  .5  ( 3-د3) - - 

( 3-أ3) 6 .ٔخصائصّ جعُاصشٕٔٚ انتعهًٛٗ يفٕٓو انغُٛاس .6  ( 3-د3) - - 

( 4-أ3) 7 .َٗفشٚك اإلَتاج انتهٛفضٕٚ .7 ( 2-ب3)   - ( 3-ج3) 

( 4-أ3) 8 .فشٚك اإلَتاج انتهٛفضَٕٚٗ .8 ( 2-ب3)   - ( 3-ج3) 

( 5-أ3) 9 .إَتاج انثشايح انتهٛفضَٕٚٛح انتعهًٛٛح اعتٕدٕٚ .9  - ( 3-ج3) - 

( 5-أ3) 11 .هٛفضَٕٚٛح انتعهًٛٛحإَتاج انثشايح انت اعتٕدٕٚ .11  - ( 3-ج3) - 

إَتاج انثشايح انتهٛفضَٕٚٛح  يعاٚٛش انتخطٛظ الَشاء اعتٕدٕٚ .11

 انتعهًٛٛح.
( 6-أ3) 11  - - - 
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 انًححىيات انشئيسية نهًقشس
أسثىع 

 انذساسة
 يهاسات ػاية يهاسات يهُية يهاسات رهُية انًؼــاسف

انثشايح انتهٛفضَٕٚٛح يعاٚٛش انتخطٛظ الَشاء اعتٕدٕٚ إَتاج  .12

 انتعهًٛٛح.
( 6-أ3) 12  - - - 

 يشاحم إَتاج تشايح انفٛذٕٚ انتهٛفضٌٕٚ انتعهًٛٛح. .13
( 7-أ3) 13 ( 3-ب3)   - ( 3-ج3) 

( 7-أ3) 14 ٌ انتعهًٛٛح.يشاحم إَتاج تشايح انفٛذٕٚ انتهٛفضٕٚ .14 ( 3-ب3)   - ( 3-ج3) 

ٌٕ االعتثاساخ انٕاخة يشاعاتٓا عُذ إَشاء اعتذٕٚ تهٛفضٚ .15

 تعهًٛٗ
( 8-أ3) 15  - - - 

االعتثاساخ انٕاخة يشاعاتٓا عُذ إَشاء اعتذٕٚ تهٛفضٌٕٚ  .16

 تعهًٛٗ
( 8-أ3) 16  - - - 

 انفٛذٕٚ انتعهًٛٗ انخطٗ. .17

( 9-أ3) 17  - ( 3-ج3)  ( 3-ب3)(5-ب3) 

( 9-أ3) 18 انفٛذٕٚ انتعهًٛٗ انخطٗ. .18  - ( 3-ج3)  ( 3-ب3)(5-ب3) 

( 11-أ3) 19 . يشاحم اَتاج انفٛذٕٚ انتفاعهٗ .19 ( 3-ب3)   - ( 3-ج3) 

( 11-أ3) 21 يشاحم اَتاج انفٛذٕٚ انتفاعهٗ . .21 ( 3-ب3)   - ( 3-ج3) 

( 11-أ3) 21 خصائص ٔيكَٕاخ انفٛذٕٚ انتفاعهٗ. .21 ( 4-ب3)   - - 

( 11-أ3) 22 َاخ انفٛذٕٚ انتفاعهٗ.خصائص ٔيكٕ .22 ( 4-ب3)   - - 

 Canonيكَٕاخ ٔاعتخذاو  كايٛشا انتصٕٚش كإٌَ  .23

1100D 
( 12-أ3) 23  ( 1-د3) (3-ج3)( 2-ج3) - 

 Canonيكَٕاخ ٔاعتخذاو  كايٛشا انتصٕٚش كإٌَ  .24

1100D 24 (312-أ )  ( 1-د3) (3-ج3)( 2-ج3) - 
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  أ.د/ احًذ يصطفً كايم ػصشسئيس يجهس انقسى انؼهًي:         أ./.د/ يسشية ػثذ انحًيذيذيش انثشَايج :                    : د/ ػًاد تذيغأسحار انًقشس: 

 انًححىيات انشئيسية نهًقشس
أسثىع 

 انذساسة
 يهاسات ػاية يهاسات يهُية يهاسات رهُية انًؼــاسف

 Canonٌٕ يكَٕاخ ٔاعتخذاو  كايٛشا انتصٕٚش كاَ .25

1100D 
( 12-أ3) 25  ( 1-د3) (3-ج3)( 2-ج3) - 

( 13-أ3) 26 تطثٛماخ اَتاج تشايح انفٛذٕٚ ٔانتهفضٌٕٚ انتعهًٛٗ. .26  ( 2-د3) ( 4-ج3) - 

( 13-أ3) 27 تطثٛماخ اَتاج تشايح انفٛذٕٚ ٔانتهفضٌٕٚ انتعهًٛٗ. .27  ( 2-د3) ( 4-ج3) - 
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 يصفىفة أسانية انحؼهيى وانحؼهى يغ َىاجج انحؼهى

 جايؼة انًُىفية

 كهية انحشتية انُىػية

 جكُىنىجيا انحؼهيى وانحاسة اآلنً  يج :تشَا

                                          

 

 أسانية انحؼهيى

 ىوانحؼه
 انًؼشفة وانفهى

انًهاسات 

 انزهُية
 انًهاسات انؼاية انًهاسات انًهُية

 اتيحاضش -2

-أ-3) (2-أ-3( )1-أ-3) 

( 6-أ-3) (5-أ-3( )4-أ-3()3

( 9-أ-3()8-أ-3( )7-أ-3)

 (11-أ-3) (11-أ-3)

-3( )1-ب-3)

-ب-3( )2-ب

 (4-ب-3(  )3

 3-د-3 ( 1-ج-3)

جهسات  -2

 يُاقشة

 ( 6-أ-3) (3-أ-3)

 (8-أ-3)
 (3-د-3) ( 1-ج-3)  (2-ب-3)

أَشطة فً  -3

انفصم 

 )انسكشٍ(

 ( 13-أ-3()12-أ-3)
-3( )2-ب-3) 

 (  3-ب

-ج-3( )1-ج-3)

-3) (3-ج-3()2

 ( 4-ج

-د-3( )1-د-3)

 (3-د-3) (2

واجثات  -4

 نيةيُض
 ( 13-أ-3()12-أ-3)

-3( )2-ب-3) 

 (  3-ب

-ج-3( )1-ج-3)

-3) (3-ج-3()2

 ( 4-ج

-د-3( )1-د-3)

 (3-د-3) (2

انحؼهى   -5

 االنكحشوَي
 (13-أ-3()12-أ-3)

-3( )2-ب-3)

 (  3-ب
 (1-ج-3)

-د-3( )1-د-3)

 (3-د-3) (2

يذيش انثشَايج : أ./.د/ يسشية ػثذ انحًيذ        سئيس يجهس                    : د/ ػًاد تذيغأسحار انًقشس:   

 انقسى انؼهًي: أ.د/ احًذ يصطفً كايم ػصش 

 

                     

 

 

 

 

 

اَحاج تشايج انفيذيى  يسًً انًقشس

 وانحهفضيىٌ انحؼهيًً

  كىد انًقشس
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 يصفىفة أسانية انحقييى  نهًقشس انذساسي

 انًهاسات انزهُية انًؼشفة وانفهى انحقييى أسانية
انًهاسات 

 انًهُية

انًهاسات 

 انؼاية

انحضىس  -2

 وانًشاسكة

( 4-أ-3()3-أ-3) (2-أ-3( )1-أ-3)

-أ-3( )7-أ-3( )6-أ-3) (5-أ-3)

-3( )11-أ-3( )11-أ-3( )9-أ-3()8

 (13-أ-3()12-أ

-ب-3( )1-ب-3)

(  3-ب-3( )2

-ب-3()4-ب-3)

5) 

( 1-ج-3)

-ج-3)

-ج-3()2

-ج-3)( 3

4) 

( 1-د-3)

 (2-د-3)

 (3-د-3)

اإلخحثاسات  -3

 انذوسية

( 4-أ-3()3-أ-3) (2-أ-3( )1-أ-3) 

-أ-3( )7-أ-3( )6-أ-3) (5-أ-3)

 (11-أ-3( )11-أ-3( )9-أ-3()8

-ب-3( )1-ب-3)

(  3-ب-3( )2

-ب-3()4-ب-3)

5) 

- - 

حاٌ إيح -4

يُحصف انفصم 

 انذساسً

( 4-أ-3()3-أ-3) (2-أ-3( )1-أ-3)

 (6-أ-3) (5-أ-3)

-ب-3()1-ب-3)

2) 
- - 

إيححاٌ  -6

 انؼًهً
 ( 13-أ-3()12-أ-3)

-ب-3()1-ب-3)

 (3-ب-3( )2

( 1-ج-3)

-ج-3)

-ج-3()2

-ج-3( )3

4) 

( 1-د-3)

-د-3)

 (3-د-3()2

إيححاٌ  -7

 انشفىي

( 4-أ-3()3-أ-3) (2-أ-3( )1-أ-3)

-أ-3( )7-أ-3( )6-أ-3) (5-أ-3)

 (11-أ-3( )11-أ-3( )9-أ-3()8

 ( 2-ج-3) (2-ب-3) 

( 1-د-3)

-د-3)

 (3-د-3()2

إيححاٌ  -7

 انُظشي

( 4-أ-3()3-أ-3) (2-أ-3( )1-أ-3) 

-أ-3( )7-أ-3( )6-أ-3) (5-أ-3)

 (11-أ-3( )11-أ-3( )9-أ-3()8

-ب-3( )1-ب-3)

(  3-ب-3( )2

-ب-3()4-ب-3)

5) 

- - 
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يذيش انثشَايج : أ./.د/ يسشية ػثذ انحًيذ        سئيس يجهس                    / ػًاد تذيغ: دأسحار انًقشس:   

 انقسى انؼهًي: أ.د/ احًذ يصطفً كايم ػصش 

 



 

 - 1 - 

 

 " النظري " الجانب   تصميم التعلم المدمج 
 اَتاج بشايح انفُذَىانًمشس 

 ثهٕيّ االٔنٙانفشقخ : 
 _________________ 

 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

أسس إَزبج انجشايح  .1

َٕٚٛخ انزهٛفض

 انزؼهًٛٛخ
2 

 انًعشفة وانفهى -أ

Knowledge Understanding 

 

 

انجشايح انزهٛفضَٕٚٛخ أسس إَزبج  

 .انزؼهًٛٛخ

خطٕاد رصًٛى ٔكزبثخ سُٛبسٕٚ  2-أ3

 انزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛذٕٚ انزؼهًٛٙ .

 حػُبصشٔيفٕٓو انسُٛبسٕٚ انزؼهًٛٗ  3-أ3

 .ٔخصبئصّ

 .فشٚق اإلَزبج انزهٛفضَٕٚٗ 4-أ3

اسزٕدٕٚ إَزبج انجشايح انزهٛفضَٕٚٛخ  5-أ3

 انزؼهًٛٛخ.

ٕٚ إَزبج يؼبٚٛش انزخطٛط الَشبء اسزٕد 6-أ3

يحاضشا -1

 ت                         

خهساااااااات   -2

 يُالشة                        

أَشاااااااا ة   -3

فااً انف اام    

 انسكشٍ (   

دساسااااااااااة  -4

 انحانة 

واخبااااااات   -5

 يُزنُة . 

االوساق  -6

 1-أ-7 

انحضااااااااااااااىس 

 وانًشاسكة 

 2-أ-7

االختبااااااااااسات 

 انذوسَة

 3-أ-7

يتحاااااااااااااااااااٌ ا

يُت ااااااااااااااا  

انف ااااااااااااااااااام 

 انذساسً

 4-أ-7

االيتحاااااااااااااااٌ 

 انشفىٌ 

العررررررررررررررررررررررر    -
 الت ضيحية. 

 
الم اجررا العمميررة -

 المقت حة.
  

الكترررررررررررررررررررررررررر    -
 الج معي .

 
 بنك المع فة  -

يزكشاد :    حبست آنٙ )اسزخذاو َٕافز(  -أ

 بست                قسى ركُٕنٕخٛب انزؼهٛى ٔانح اػذاد

كزت أسبرزح انقسى ٔانًدبل فٙ أَظًخ  

انزشغٛم َٔظبو انُٕافز ُٔٚذٔص ٔأحذس 

   11إصذاسارّ َظبو ُٔٚذٔص 

^ever -"Microsoft reveals biggest 

change in Windows 

Computerworld.  .updates"

Retrieved October 4, 2014.      

كزبة د / يدذٖ يحًذ أثٕ انؼطب رٛسٛش 

  11ُٔٚذٔص 

1.  Keizer, Gregg (November 

29, 2018). "FAQ: Windows 

أسس إَزبج انجشايح  .2

انزهٛفضَٕٚٛخ 

 انزؼهًٛٛخ
2 

خطٕاد رصًٛى  .3

ٔكزبثخ سُٛبسٕٚ 

انزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛذٕٚ 

 انزؼهًٛٙ .

2 

خطٕاد رصًٛى  .4

ٔكزبثخ سُٛبسٕٚ 

انزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛذٕٚ 

 انزؼهًٛٙ .

2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html


 

 - 2 - 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

يفٕٓو انسُٛبسٕٚ  .5

انزؼهًٛٗ ٔػُبصشح 

 ٔخصبئصّ.
2 

 انجشايح انزهٛفضَٕٚٛخ انزؼهًٛٛخ.

يشاحم إَزبج ثشايح انفٛذٕٚ  7-أ3

 انزهٛفضٌٕٚ انزؼهًٛٛخ.

االػزجبساد انٕاخت يشاػبرٓب ػُذ  8-أ3

 إَشبء اسزذٕٚ رهٛفضٌٕٚ رؼهًٛٗ

  انفٛذٕٚ انزؼهًٛٗ انخطٗ. 9-أ3

 . يشاحم اَزبج انفٛذٕٚ انزفبػهٗ 11-أ3

خصبئص ٔيكَٕبد انفٛذٕٚ  11-أ3

 زفبػهٗ.ان

يكَٕبد ٔاسزخذاو  كبيٛشا انزصٕٚش 12-أ3

 Canon 1100Dكبٌَٕ 

رطجٛقبد اَزبج ثشايح انفٛذٕٚ  13-أ3

 ٔانزهفضٌٕٚ انزؼهًٛٗ

 

 انًهاسات انزهُُة -ب

Intellectual Skills 

 

ٚذسك ػُبصش سُٛبسٕٚ انزهٛفضٌٕٚ   1-ة3-

 ٔانفٛذٕٚ انزؼهًٛٙ .

ٚحهم ادٔاس فشٚق اإلَزبج   2-ة3

 .انزهٛفضَٕٚٗ

 5-أ-7  انبحثُة

االيتحاااااااااااااااٌ 

 انعًهٍ

 6-أ-7

االيتحاااااااااااااااٌ 

 انُظشي  

    10 LTSB 

explained". Computerworl

d. Retrieved May 5, 2019. 

2. ^ "Microsoft reveals 

biggest-ever change in 

Windows 

updates". Computerworld. 

Retrieved October 4, 2014. 

3. ^ "Introducing Windows 10 

for Business". Windows 

Blog. Retrieved October 

4, 2014. 

^"Windows 10:  Endler, Michael. 

5 Unanswered 

InformationWeek.  .Questions"

Retrieved October 4,2014. 

يفٕٓو انسُٛبسٕٚ  .6

ًٛٗ ٔػُبصشح انزؼه

 ٔخصبئصّ.

2 

 
فشٚق اإلَزبج  .7

 انزهٛفضَٕٚٗ.
2  

فشٚق اإلَزبج  .8

 انزهٛفضَٕٚٗ.
2 

اسزٕدٕٚ إَزبج  .9

انجشايح 

انزهٛفضَٕٚٛخ 

 انزؼهًٛٛخ.

2 

اسزٕدٕٚ إَزبج  .11

انجشايح 

انزهٛفضَٕٚٛخ 

 انزؼهًٛٛخ.

2 
 

يؼبٚٛش انزخطٛط  .11

الَشبء اسزٕدٕٚ 

إَزبج انجشايح 

2 
 

https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

انزهٛفضَٕٚٛخ 

 انزؼهًٛٛخ.

ٚذسك يشاحم إَزبج ثشايح انفٛذٕٚ   3-ة3

 انزهٛفضٌٕٚ انزؼهًٛٛخ.

 ٚحهم يكَٕبد انفٛذٕٚ انزفبػهٗ  4-ة3

ٚحهم  5-ة3

يكَٕبد انفٛذٕٚ 

  انزؼهًٛٗ انخطٗ

 انًهاسات انًهُُة وانعًهُة -خـ

Professional and Practical 

Skills 

اَزبج ٔسبئط رؼهًٛٛخ يخزهفخ رزُبست يغ 1-ج-

 يخزهف انًٕاقف انزؼهًٛٛخ 

ٚسزخذو انحبست اٜنٗ فٗ رصًٛى 2-ج-3

ٔاَزبج انجشايح ٔانٕسبئم ٔانزطجٛقبد 

 انزؼهًٛٛخ انًخزهفخ .

إَزبج انجشيدٛبد انحذٚثخ نخذيخ 3-ج-3

 انًدزًغ انًحٛط ثبنًؤسسخ انزؼهًٛٛخ 

نخذيخ انًدزًغ  ٚؼذ ثشايح رؼهًٛٛخ4-ج-3

 انزؼهًٛٙ 

ٚسزخذو انحبست األنٗ فٗ رحٕٚم 5-ج-3

ثشايح انفٛذٕٚ انٗ فٛذٕٚ رفبػهٗ ٔفٛذٕٚ 

يؼبٚٛش انزخطٛط  .12

الَشبء اسزٕدٕٚ 

إَزبج انجشايح 

انزهٛفضَٕٚٛخ 

 انزؼهًٛٛخ.

2 
 

يشاحم إَزبج  .13

ثشايح انفٛذٕٚ 

انزهٛفضٌٕٚ 

 انزؼهًٛٛخ.

2 

يشاحم إَزبج  .14

ثشايح انفٛذٕٚ 

انزهٛفضٌٕٚ 

 انزؼهًٛٛخ.

 

االػزجبساد  .15

انٕاخت يشاػبرٓب 

ػُذ إَشبء اسزذٕٚ 

 رهٛفضٌٕٚ رؼهًٛٗ

 

االػزجبساد  .16

خت يشاػبرٓب انٕا
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

ػُذ إَشبء اسزذٕٚ 

 رهٛفضٌٕٚ رؼهًٛٗ

 سقًٗ .

ٚؼذ ػذد يٍ انٕسبئم انزؼهًٛٛخ انزٗ 6-ج-3

 رسبْى فٙ رحقٛق االْذاف انًُشٕدح

 

 

 

 

 

 ويهاسات االت ال   انًهاسات انعايـة  -د 

General and Transferable Skills  

 

اسزخذاو  كبيٛشا انزصٕٚش كبٌَٕ  1-د3

Canon 1100D 

اسزخذاو ثشَبيح انًَٕزبج انشقًٙ  2 -د3

adobe premier 

رُفٛز سُٛبسٕٚ رؼهًٛٗ يزجؼب فّٛ كبفخ  3 -د3

 خطٕاد إػذاد انسُٛبسٕٚ  

انفٛذٕٚ انزؼهًٛٗ  .17

 انخطٗ.
 

انفٛذٕٚ انزؼهًٛٗ  .18

 انخطٗ.
 

يشاحم اَزبج  .19

 انفٛذٕٚ انزفبػهٗ .
 

يشاحم اَزبج  .21

 انفٛذٕٚ انزفبػهٗ .
 

خصبئص  .21

ٔيكَٕبد انفٛذٕٚ 

 انزفبػهٗ.
 

خصبئص  .22

ٔيكَٕبد انفٛذٕٚ 

 انزفبػهٗ.
 

سزخذاو  يكَٕبد ٔا .23

كبيٛشا انزصٕٚش 

 Canonكبٌَٕ 

1100D 

 

 يكَٕبد ٔاسزخذاو   .24
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

كبيٛشا انزصٕٚش 

 Canonكبٌَٕ 

1100D 

يكَٕبد ٔاسزخذاو   .25

كبيٛشا انزصٕٚش 

 Canonكبٌَٕ 

1100D 

 

رطجٛقبد اَزبج ر .26

ثشايح انفٛذٕٚ 

ٔانزهفضٌٕٚ 

 انزؼهًٛٗ.

 

ررطجٛقبد اَزبج  .27

ثشايح انفٛذٕٚ 

ٔانزهفضٌٕٚ 

 انزؼهًٛٗ.

 

  االيزحبٌ انزحشٚش٘ -28
  

 

 

 



 

 - 6 - 

 
 

 " النظري " الجانب   تصميم التعلم المدمج 
 اَتاج بشايح انفُذَىانًمشس 

 ثهٕيّ االٔنٙانفشقخ : 
 _________________ 

 

 
 

Face to face (40% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

أسس إَزبج انجشايح  .1

َٕٚٛخ انزهٛفض

 انزؼهًٛٛخ
2 

 انًعشفة وانفهى -أ

Knowledge Understanding 

 

 

انجشايح انزهٛفضَٕٚٛخ أسس إَزبج  

 .انزؼهًٛٛخ

خطٕاد رصًٛى ٔكزبثخ سُٛبسٕٚ  2-أ3

 انزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛذٕٚ انزؼهًٛٙ .

 حػُبصشٔيفٕٓو انسُٛبسٕٚ انزؼهًٛٗ  3-أ3

 .ٔخصبئصّ

 .فشٚق اإلَزبج انزهٛفضَٕٚٗ 4-أ3

اسزٕدٕٚ إَزبج انجشايح انزهٛفضَٕٚٛخ  5-أ3

يحاضشا -2

 ت                         

خهساااااااات   -2

 يُالشة                        

أَشاااااااا ة   -3

فااً انف اام    

 انسكشٍ (   

دساسااااااااااة  -4

 انحانة 

واخبااااااات   -5

 1-أ-7 

انحضااااااااااااااىس 

 وانًشاسكة 

 2-أ-7

االختبااااااااااسات 

 انذوسَة

 3-أ-7

يتحاااااااااااااااااااٌ ا

يُت ااااااااااااااا  

انف ااااااااااااااااااام 

 انذساسً

 4-أ-7

العررررررررررررررررررررررر    -
 الت ضيحية. 

 
الم اجررا العمميررة -

 المقت حة.
  

الكترررررررررررررررررررررررررر    -
 الج معي .

يزكشاد :    حبست آنٙ )اسزخذاو َٕافز(  -أ

 بست                قسى ركُٕنٕخٛب انزؼهٛى ٔانح اػذاد

كزت أسبرزح انقسى ٔانًدبل فٙ أَظًخ  

انزشغٛم َٔظبو انُٕافز ُٔٚذٔص ٔأحذس 

   11إصذاسارّ َظبو ُٔٚذٔص 

^ever -"Microsoft reveals biggest 

change in Windows 

Computerworld.  .updates"

Retrieved October 4, 2014.      

كزبة د / يدذٖ يحًذ أثٕ انؼطب رٛسٛش 

  11ُٔٚذٔص 

أسس إَزبج انجشايح  .2

انزهٛفضَٕٚٛخ 

 انزؼهًٛٛخ
2 

خطٕاد رصًٛى  .3

ٔكزبثخ سُٛبسٕٚ 

انزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛذٕٚ 

 انزؼهًٛٙ .

2 

خطٕاد رصًٛى  .4

ٔكزبثخ سُٛبسٕٚ 
2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html


 

 - 7 - 

Face to face (40% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

انزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛذٕٚ 

 انزؼهًٛٙ .

 انزؼهًٛٛخ.

ٕٚ إَزبج يؼبٚٛش انزخطٛط الَشبء اسزٕد 6-أ3

 انجشايح انزهٛفضَٕٚٛخ انزؼهًٛٛخ.

يشاحم إَزبج ثشايح انفٛذٕٚ  7-أ3

 انزهٛفضٌٕٚ انزؼهًٛٛخ.

االػزجبساد انٕاخت يشاػبرٓب ػُذ  8-أ3

 إَشبء اسزذٕٚ رهٛفضٌٕٚ رؼهًٛٗ

  انفٛذٕٚ انزؼهًٛٗ انخطٗ. 9-أ3

 . يشاحم اَزبج انفٛذٕٚ انزفبػهٗ 11-أ3

خصبئص ٔيكَٕبد انفٛذٕٚ  11-أ3

 زفبػهٗ.ان

يكَٕبد ٔاسزخذاو  كبيٛشا انزصٕٚش 12-أ3

 Canon 1100Dكبٌَٕ 

رطجٛقبد اَزبج ثشايح انفٛذٕٚ  13-أ3

 ٔانزهفضٌٕٚ انزؼهًٛٗ

 

 انًهاسات انزهُُة -ب

Intellectual Skills 

 

ٚذسك ػُبصش سُٛبسٕٚ انزهٛفضٌٕٚ   1-ة3-

 يُزنُة . 

االوساق  -6

  انبحثُة

االيتحاااااااااااااااٌ 

 انشفىٌ 

 5-أ-7

االيتحاااااااااااااااٌ 

 انعًهٍ

 6-أ-7

االيتحاااااااااااااااٌ 

 انُظشي  

 
 بنك المع فة  -

    

4.  Keizer, Gregg (November 

29, 2018). "FAQ: Windows 

10 LTSB 

explained". Computerworl

d. Retrieved May 5, 2019. 

5. ^ "Microsoft reveals 

biggest-ever change in 

Windows 

updates". Computerworld. 

Retrieved October 4, 2014. 

6. ^ "Introducing Windows 10 

for Business". Windows 

Blog. Retrieved October 

4, 2014. 

^"Windows 10:  Endler, Michael. 

5 Unanswered 

InformationWeek.  .Questions"

Retrieved October 4,2014. 

يفٕٓو انسُٛبسٕٚ  .5

انزؼهًٛٗ ٔػُبصشح 

 ٔخصبئصّ.
2 

يفٕٓو انسُٛبسٕٚ  .6

ًٛٗ ٔػُبصشح انزؼه

 ٔخصبئصّ.

2 

 
فشٚق اإلَزبج  .7

 انزهٛفضَٕٚٗ.
2  

فشٚق اإلَزبج  .8

 انزهٛفضَٕٚٗ.
2 

اسزٕدٕٚ إَزبج  .9

انجشايح 

انزهٛفضَٕٚٛخ 

 انزؼهًٛٛخ.

2 

اسزٕدٕٚ إَزبج  .11

انجشايح 

انزهٛفضَٕٚٛخ 

 انزؼهًٛٛخ.

2 
 

https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

يؼبٚٛش انزخطٛط  .11

الَشبء اسزٕدٕٚ 

إَزبج انجشايح 

انزهٛفضَٕٚٛخ 

 انزؼهًٛٛخ.

2 
 

 ٔانفٛذٕٚ انزؼهًٛٙ .

ٚحهم ادٔاس فشٚق اإلَزبج   2-ة3

 .انزهٛفضَٕٚٗ

ٚذسك يشاحم إَزبج ثشايح انفٛذٕٚ   3-ة3

 انزهٛفضٌٕٚ انزؼهًٛٛخ.

 ٚحهم يكَٕبد انفٛذٕٚ انزفبػهٗ  4-ة3

ٚحهم  5-ة3

يكَٕبد انفٛذٕٚ 

  انزؼهًٛٗ انخطٗ

 انًهاسات انًهُُة وانعًهُة -خـ

Professional and Practical 

Skills 

اَزبج ٔسبئط رؼهًٛٛخ يخزهفخ رزُبست يغ 1-ج-

 يخزهف انًٕاقف انزؼهًٛٛخ 

ٚسزخذو انحبست اٜنٗ فٗ رصًٛى 2-ج-3

ٔاَزبج انجشايح ٔانٕسبئم ٔانزطجٛقبد 

 انزؼهًٛٛخ انًخزهفخ .

إَزبج انجشيدٛبد انحذٚثخ نخذيخ 3-ج-3

 انًدزًغ انًحٛط ثبنًؤسسخ انزؼهًٛٛخ 

نخذيخ انًدزًغ  ٚؼذ ثشايح رؼهًٛٛخ4-ج-3

يؼبٚٛش انزخطٛط  .12

الَشبء اسزٕدٕٚ 

إَزبج انجشايح 

انزهٛفضَٕٚٛخ 

 انزؼهًٛٛخ.

2 
 

يشاحم إَزبج  .13

ثشايح انفٛذٕٚ 

انزهٛفضٌٕٚ 

 انزؼهًٛٛخ.

2 

يشاحم إَزبج  .14

ثشايح انفٛذٕٚ 

انزهٛفضٌٕٚ 

 انزؼهًٛٛخ.

 

االػزجبساد  .15

انٕاخت يشاػبرٓب 

ػُذ إَشبء اسزذٕٚ 
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

 انزؼهًٛٙ  رهٛفضٌٕٚ رؼهًٛٗ

ٚسزخذو انحبست األنٗ فٗ رحٕٚم 5-ج-3

ثشايح انفٛذٕٚ انٗ فٛذٕٚ رفبػهٗ ٔفٛذٕٚ 

 سقًٗ .

ٚؼذ ػذد يٍ انٕسبئم انزؼهًٛٛخ انزٗ 6-ج-3

 رسبْى فٙ رحقٛق االْذاف انًُشٕدح

 

 

 

 

 

 ويهاسات االت ال   انًهاسات انعايـة  -د 

General and Transferable Skills  

 

اسزخذاو  كبيٛشا انزصٕٚش كبٌَٕ  1-د3

Canon 1100D 

اسزخذاو ثشَبيح انًَٕزبج انشقًٙ  2 -د3

adobe premier 

رُفٛز سُٛبسٕٚ رؼهًٛٗ يزجؼب فّٛ كبفخ  3 -د3

 خطٕاد إػذاد انسُٛبسٕٚ  

االػزجبساد  .16

خت يشاػبرٓب انٕا

ػُذ إَشبء اسزذٕٚ 

 رهٛفضٌٕٚ رؼهًٛٗ

 

انفٛذٕٚ انزؼهًٛٗ  .17

 انخطٗ.
 

انفٛذٕٚ انزؼهًٛٗ  .18

 انخطٗ.
 

يشاحم اَزبج  .19

 انفٛذٕٚ انزفبػهٗ .
 

يشاحم اَزبج  .21

 انفٛذٕٚ انزفبػهٗ .
 

خصبئص  .21

ٔيكَٕبد انفٛذٕٚ 

 انزفبػهٗ.
 

خصبئص  .22

ٔيكَٕبد انفٛذٕٚ 

 انزفبػهٗ.
 

سزخذاو  يكَٕبد ٔا .23

كبيٛشا انزصٕٚش 
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

 Canonكبٌَٕ 

1100D 

يكَٕبد ٔاسزخذاو   .24

كبيٛشا انزصٕٚش 

 Canonكبٌَٕ 

1100D 

 

يكَٕبد ٔاسزخذاو   .25

كبيٛشا انزصٕٚش 

 Canonكبٌَٕ 

1100D 

 

رطجٛقبد اَزبج ر .26

ثشايح انفٛذٕٚ 

ٔانزهفضٌٕٚ 

 انزؼهًٛٗ.

 

ررطجٛقبد اَزبج  .27

ثشايح انفٛذٕٚ 

ٔانزهفضٌٕٚ 

 انزؼهًٛٗ.

 

  االيزحبٌ انزحشٚش٘ -28
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 (16ًَىرج سلى   

 (2221/ 2222تمشَش يمشس دساسٍ  
 -يعهىيات أساسُة : –أ 

 بشايح انفُذَىاَتاج  اسى انًقشس 1

 ركُٕنٕخٛب انزؼهٛى انزخصص 2

 دكزٕساِ انفشقخ / انًسزٕ٘ 3

 ( ػًهٙ 2( َظش٘ + )  1)  ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 ندُخ ثالثٛخ انًزجغ الخزٛبس ندُخ االيزحبَبد انُظبو 5

 غٛش يزٕفش         يزٕفش       َظبو انًشاخؼخ انخبسخٛخ ناليزحبٌ 6

 اسزبر انًبدح ػذد انقبئًٍٛ ثبنزذسٚس 7

 -يعهىيات يتخ  ة : –ب 

 -اإلح ائُات : – 1

  ػذد انطالة انًهزحقٍٛ ثبنًقشس -

  ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزحبٌ -

 %  -ػذد                 ػذد  َزٛدخ االيزحبٌ -

 َبخح              ساست

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبخحٍٛ طجقب نهزقذٚشاد  -

 انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 يًزبص                   خٛذ خذا  -

 يقجٕل   -خٛذ               

 -تذسَس انًمشس : – 2

  انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚسٓب -

 % 81 ذسٚسّ يٍ انًحزٕ٘ األسبسٙ نهًقشس% نًب رى ر -

 >85         84-61          61> يذ٘ انزضاو انقبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕ٘ انًقشس -

  >85         84-61         61> يذ٘ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕػبد انًقشس -

 رذسٚت ػًهٙ  يحبضشاد َظشٚخ       أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 خ            دساسخ حبن أَشطخ فصهٛخ 
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  َٙٔرؼهٛى إنكزش 

 األػًبل انفصهٛخ )رزكش( :   إيزحبٌ َٓبٚخ انسُّ انذساسىخ

 شفٕ٘  َظش٘                         طشٚقخ رقٕٚى انطالة -

                أػًبل فصهٛخ   ٙػًه 

 -اإليكاَات انًتاحة نهتذسَس : -3

 ح      يزٕافشح ثذسخخ يحذٔدح    غٛش يزٕافشحيزٕافش  انًشاخغ انؼهًٛخ -

 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسخخ يحذٔدح    غٛش يزٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ-

 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسخخ يحذٔدح    غٛش يزٕافشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 ال ٕٚخذ -لُىد إداسَة وتُظًُُة: -4

 % -َتُدة تمىَى ان الب نهًمشس: -5

 إػزًبد َظبو انزقٕثى ػهٗ انفٓى يٍ خالل َظبو انجٕكهٛذ -يمتشحات تحسٍُ انًمشس : -6

 

 ال ٕٚخذ يالحظبد نهًشاخغ انخبسخٗ )إٌ ٔخذد (يالحظات انًشاخعٍُ انخاسخٍُُ  -7

يا تى تُفُزِ يٍ يمتشحات انت ىَش فٍ انعاو  -8

 انسابك

 

 

ة )يب ْٙ ٔ األسجبيا نى َتى تُفُزِ يٍ يمتشحات  -9

) 

 ال ٕٚخذ

 -خ ة انت ىَش نهًمشس نهعاو انمادو : -12

يدبالد انزطٕٚش : رذسٚت 

انطالة ػهٗ انزحهٛم 

اإلحصبئٙ يٍ سسبئم 

انًبخسزٛش ٔانذكزٕساح 

انسبثقخ ٔيشاخؼزٓب يٍ 

 قجم أسزبر انًقشس

رٕصٛف انزطٕٚش: ٚقٕو 

انطالة ثبإلطالع ػهٗ 

انشسبئم انؼهًٛخ 

ثبنًكزجبد ٔرصٕٚش 

اد انفشٔض ٔإػذ

اإلحصبء نٓب 

ٔيشاخؼزٓب يغ 

األصهٛخ  اإلحصبء

 ثبنشسبنخ

يدبالد انزطٕٚش : رذسٚت انطالة 

ػهٗ انزحهٛم اإلحصبئٙ يٍ سسبئم 

انًبخسزٛش ٔانذكزٕساح انسبثقخ 

 ٔيشاخؼزٓب يٍ قجم أسزبر انًقشس

رٕصٛف انزطٕٚش: ٚقٕو 

انطالة ثبإلطالع ػهٗ 

انشسبئم انؼهًٛخ 

ثبنًكزجبد ٔرصٕٚش 

اد انفشٔض ٔإػذ

اإلحصبء نٓب 

ٔيشاخؼزٓب يغ 

األحصبء األصهٛخ 

 ثبنشسبنخ
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 انتاج برامج الفيديو مخطط لتصميم اختبار المقرر
(9102/9191) 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

26 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

04 

 
 

 مخرجات التعمم 

 نوع األسئمة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

ج الثراهج أسس إنتا .1

 التليفزيىنيح التعليويح
     √  .اسس تراهج الفيذيى التعليوييتعرف على  1-أ-3 5.2 4 4

أسس إنتاج الثراهج  .2

 التليفزيىنيح التعليويح
    √  وانتاج الفيذيى التعليوييلخض وظائف  2-أ-3 5.2 4 4

خطىاخ تظوين وكتاتح  .3

سيناريى التليفزيىى 

 والفيذيى التعليوي .

     √ خطىاخ كتاتح السيناريىيظنف  3-أ-3 5.2 4 4

خطىاخ تظوين وكتاتح  .4

سيناريى التليفزيىى 

 والفيذيى التعليوي .

    √  يعذد خطىاخ التظوين التلفزيىني 4-أ-3 5.2 4 4



 - 2 - 

هفهىم السيناريى التعليوى  .5

 وعناطرج وخظائظه.
     √ يىضح هفهىم السيناريى التعليوي 5-أ3 5.2 4 4

التعليوى  هفهىم السيناريى .6

 وعناطرج وخظائظه.
هعايير التخطيط النشاء استىديى إنتاج الثراهج التليفزيىنيح  6-أ3 5.2 4 4

 التعليويح.

√     

فريق اإلنتاج  .7

 التليفزيىنى.
     √ يعذد فريق االنتاج التلفزيىني 7-أ3 5.2 4 4

فريق اإلنتاج  .8

 التليفزيىنى.
    √  يظنف وظائف فريق االنتاج 8-أ3 5.2 4 4

استىديى إنتاج الثراهج  .9

 التليفزيىنيح التعليويح.
    √  يعذد هكىناخ االستىديى التلفزيىني 9-أ3 5.2 4 4

استىديى إنتاج الثراهج  .11

 التليفزيىنيح التعليويح.
    √  يىضح االستىديى الخاص تانتاج تراهج التلفزيىى التعليويح 11-أ3 5.2 4 4

هعايير التخطيط النشاء  .11

تاج الثراهج استىديى إن

 التليفزيىنيح التعليويح.

    √  خظائض وهكىناخ الفيذيى التفاعلى. 11-أ3 5.2 4 4

هعايير التخطيط النشاء  .12

استىديى إنتاج الثراهج 

 التليفزيىنيح التعليويح.

 Canonهكىناخ واستخذام  كاهيرا التظىير كانىى 12-أ3 5.2 4 4

1100D 
 √    

هراحل إنتاج تراهج  .13

ليفزيىى الفيذيى الت

 التعليويح.

    √  يذرك عناطر سيناريى التليفزيىى والفيذيى التعليوي .  1-ب3 5.2 4 4

هراحل إنتاج تراهج  .14

الفيذيى التليفزيىى 

 التعليويح.

    √  يحلل ادوار فريق اإلنتاج التليفزيىنى.  2-ب3 5.2 4 4
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االعتثاراخ الىاجة  .15

هراعاتها عنذ إنشاء 

 استذيى تليفزيىى تعليوى

    √  يذرك هراحل إنتاج تراهج الفيذيى التليفزيىى التعليويح.  3-ب3 5.2 4 4

االعتثاراخ الىاجة  .16

هراعاتها عنذ إنشاء 

 استذيى تليفزيىى تعليوى

     √ يحلل هكىناخ الفيذيى التفاعلى  4-ب3 5.2 4 4

     √ يحلل هكىناخ الفيذيى التعليوى الخطى 5-ب3 5.2 4 4 الفيذيى التعليوى الخطى. .17

     √ يذرك عناطر سيناريى التليفزيىى والفيذيى التعليوي .  1-ب3 5.2 4 4 يوى الخطى.الفيذيى التعل .18

هراحل انتاج الفيذيى  .19

 التفاعلى .
    √  يحلل ادوار فريق اإلنتاج التليفزيىنى.  2-ب3 5.2 4 4

هراحل انتاج الفيذيى  .21

 التفاعلى .
    √  يذرك عناطر سيناريى التليفزيىى والفيذيى التعليوي .  1-ب3 5.2 4 4

خظائض وهكىناخ  .21

 الفيذيى التفاعلى.
    √  يحلل ادوار فريق اإلنتاج التليفزيىنى.  2-ب3 5.2 4 4

خظائض وهكىناخ  .22

 الفيذيى التفاعلى.
     √ يذرك هراحل إنتاج تراهج الفيذيى التليفزيىى التعليويح.  3-ب3 5.2 4 4

هكىناخ واستخذام   .23

كاهيرا التظىير كانىى 

Canon 1100D 

     √ خ الفيذيى التفاعلى يحلل هكىنا 4-ب3 5.2 4 4

هكىناخ واستخذام   .24

كاهيرا التظىير كانىى 

Canon 1100D 

     √ يحلل هكىناخ الفيذيى التعليوى الخطى 5-ب3 5.2 4 4
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هكىناخ واستخذام   .25

كاهيرا التظىير كانىى 

Canon 1100D 

     √ يذرك عناطر سيناريى التليفزيىى والفيذيى التعليوي .  1-ب3 5.2 4 4

ج تراهج رتطثيقاخ انتا .26

الفيذيى والتلفزيىى 

 التعليوى.

     √ يحلل ادوار فريق اإلنتاج التليفزيىنى.  2-ب3 5.2 4 4

رتطثيقاخ انتاج تراهج  .27

الفيذيى والتلفزيىى 

 التعليوى.

      يذرك هراحل إنتاج تراهج الفيذيى التليفزيىى التعليويح.  3-ب3 5.2 4 4
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 (9102/9102)مخطط لتصميم اختبار المقرر
 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

26 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

04 

 
 

 مخرجات التعمم 

 نوع األسئمة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

راهج أسس إنتاج الث .1

 التليفزيىنيح التعليويح
 √      .اسس تراهج الفيذيى التعليوييتعرف على  1-أ-3 ٦ ٦.٦ 5

أسس إنتاج الثراهج  .2

 التليفزيىنيح التعليويح
 √     وانتاج الفيذيى التعليوييلخض وظائف  2-أ-3 ٧ ٧.٧ 5



 - 6 - 

خطىاخ تظوين وكتاتح  .3

سيناريى التليفزيىى 

 والفيذيى التعليوي .

 √     خطىاخ كتاتح السيناريىيظنف  3-أ-3 ٧ ٧.٧ 5

خطىاخ تظوين وكتاتح  .4

سيناريى التليفزيىى 

 والفيذيى التعليوي .

 √     يعذد خطىاخ التظوين التلفزيىني 4-أ-3 ٧ ٧.٧ 5

هفهىم السيناريى التعليوى  .5

 وعناطرج وخظائظه.
 √     يىضح هفهىم السيناريى التعليوي 5-أ3 ٧ ٧.٧ 5

ليوى هفهىم السيناريى التع .6

 وعناطرج وخظائظه.
هعايير التخطيط النشاء استىديى إنتاج الثراهج التليفزيىنيح  6-أ3 ٧ ٧.٧ 5

 التعليويح.
    √ 

فريق اإلنتاج  .7

 التليفزيىنى.
 √     يعذد فريق االنتاج التلفزيىني 7-أ3 ٧ ٧.٧ 5

فريق اإلنتاج  .8

 التليفزيىنى.
 √     يظنف وظائف فريق االنتاج 8-أ3 ٧ ٧.٧ 5

ستىديى إنتاج الثراهج ا .9

 التليفزيىنيح التعليويح.
 √     يعذد هكىناخ االستىديى التلفزيىني 9-أ3 ٧ ٧.٧ 5

استىديى إنتاج الثراهج  .11

 التليفزيىنيح التعليويح.
 √     يىضح االستىديى الخاص تانتاج تراهج التلفزيىى التعليويح 11-أ3 ٧ ٧.٧ 5

هعايير التخطيط النشاء  .11

لثراهج استىديى إنتاج ا

 التليفزيىنيح التعليويح.

 √     خظائض وهكىناخ الفيذيى التفاعلى. 11-أ3 ٧ ٧.٧ 5

هعايير التخطيط النشاء  .12

استىديى إنتاج الثراهج 

 التليفزيىنيح التعليويح.

 Canonهكىناخ واستخذام  كاهيرا التظىير كانىى 12-أ3 ٧ ٧.٧ 5

1100D 
    √ 
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هراحل إنتاج تراهج  .13

ىى الفيذيى التليفزي

 التعليويح.

 √     يذرك عناطر سيناريى التليفزيىى والفيذيى التعليوي .  1-ب3 ٧ ٧.٧ 5

هراحل إنتاج تراهج  .14

الفيذيى التليفزيىى 

 التعليويح.

 √     يحلل ادوار فريق اإلنتاج التليفزيىنى.  2-ب3   

االعتثاراخ الىاجة  .15

هراعاتها عنذ إنشاء 

 استذيى تليفزيىى تعليوى

 √     ذرك هراحل إنتاج تراهج الفيذيى التليفزيىى التعليويح.ي  3-ب3   

االعتثاراخ الىاجة  .16

هراعاتها عنذ إنشاء 

 استذيى تليفزيىى تعليوى

 √     يحلل هكىناخ الفيذيى التفاعلى  4-ب3   

 √     يحلل هكىناخ الفيذيى التعليوى الخطى 5-ب3    الفيذيى التعليوى الخطى. .17

 √    √ يذرك عناطر سيناريى التليفزيىى والفيذيى التعليوي .  1-ب3    لخطى.الفيذيى التعليوى ا .18

هراحل انتاج الفيذيى  .19

 التفاعلى .
 √   √  يحلل ادوار فريق اإلنتاج التليفزيىنى.  2-ب3   

هراحل انتاج الفيذيى  .21

 التفاعلى .
 √   √  يذرك عناطر سيناريى التليفزيىى والفيذيى التعليوي .  1-ب3   

خظائض وهكىناخ  .21

 الفيذيى التفاعلى.
 √   √  يحلل ادوار فريق اإلنتاج التليفزيىنى.  2-ب3   

خظائض وهكىناخ  .22

 الفيذيى التفاعلى.
 √    √ يذرك هراحل إنتاج تراهج الفيذيى التليفزيىى التعليويح.  3-ب3   
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هكىناخ واستخذام   .23

كاهيرا التظىير كانىى 

Canon 1100D 

 √    √ خ الفيذيى التفاعلى يحلل هكىنا 4-ب3   

هكىناخ واستخذام   .24

كاهيرا التظىير كانىى 

Canon 1100D 

 √    √ يحلل هكىناخ الفيذيى التعليوى الخطى 5-ب3   

هكىناخ واستخذام   .25

كاهيرا التظىير كانىى 

Canon 1100D 

 √    √ يذرك عناطر سيناريى التليفزيىى والفيذيى التعليوي .  1-ب3   

نتاج تراهج رتطثيقاخ ا .26

الفيذيى والتلفزيىى 

 التعليوى.

 √    √ يحلل ادوار فريق اإلنتاج التليفزيىنى.  2-ب3   

رتطثيقاخ انتاج تراهج  .27

الفيذيى والتلفزيىى 

 التعليوى.

      يذرك هراحل إنتاج تراهج الفيذيى التليفزيىى التعليويح.  3-ب3   
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 ( 12نموذج رقم )

 تصميم المواقف التعليمية للدراسات العليا توصيف مقرر 
 بيانات المقرر  -1

تصممممميم  اسممممم المقممممرر : الرمز الكودي :   

 المواقف التعليمية

  دبلوم /الثانيةالفرقة / المستوى :  

 الدراسات العليا  

تكنولوجيا التعليم والحاسمم  التخصص :

 اآللي.

: تطبيقي(                           2)ي: :         نظرالدراسية عدد الوحدات 

(2 ) 

اإللمام بالمفاهيم النظرية للتصميم والتطوير التعليمي واالختالفات 2/1 هدف المقرر  –2

 بينهما 

 التعليمي ومداخله. التعرف على نظريات التصميم2/2

 التعرف على نماذج التصميم والتطوير التعليمي. 2/3

 يم التعليمي .  نموذج التصميعدد مراحل 2/4

 شرح الخطوات والعمليات اإلجرائية لمرحلة التحليل . 2/5

 شرح الخطوات والعمليات اإلجرائية لمرحلة التصميم .2/6

 وير .شرح الخطوات والعمليات اإلجرائية لمرحلة التط2/7

 تصميم بيئات تعلم تكنولوجية ٕوالكترونية لجودة العملية التعليمية.2/8

طرائمممق التمممدريس، موظفممما تكنولوجيممما التعلممميم ، يمق تطبم2/9

 مراعيممما خصمممائص المتعلممممين وأنمممماط تعليمهم وتعلمهم . 

لعمليتي  استخدام أسالي  وأدوات مناسبة لتقويم الجوان  المختلفة2/10

 التعليم والتعلم

 :  Intended Learning Outcomes” ILOSمخرجات التعليم المستهدفة  -3

 المعرفة والفهم   -أ

Knowledge Understanding 

 

 في نهاية المقرر يصبح الطالب قادًرا على أن:

تكنولوجيا   يشرح النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة مجال  1-أ-3

 التعلم 

 . ذات العالقة بممارسته المهنيةيشرح النظريات  2-مأ-3

م والتعلم وخصائص مراحل نمو  يشرح استراتيجيات وطرائق التعلي 3-أ-3

 تعلمين الم

 يعدد تصميمات النظم التعليمية، الموائمة للمحتوي التعليمي  4-أ-3

 يفسر المشكلة والحاجات التعليمية 5-أ-3

 لمحتوي يصنف أنواع إستراتيجيات تنظيم ا 6-أ-3

 يصنف طرائق واستراتيجيات التعليم والتعلم 7-أ-3

 الت التعليميةمفهوم استراتيجيات التفاع 8-أ-3

 المهارات الذهنية -ب

Intellectual Skills 

 يعيد صياغة الطرق الفاعلة لتصميم المواقف التعليمية الجيدة  1-ب-3

 بة لعرض يصف الطرق الفاعلة الختيارالوسائل التعليمية المناس  2-ب-3

 يقارن بين أنواع المهمات التعليمية  3-ب-3

يميممة المناسممبة لعممرض المحتمموي يفسممر طممرق اختيارالوسممائل التعل 4-ب-3

 يالتعليم

يقارن السياسات والنظم التعليمية و اختيممار المناسمم  مممن بممين البممدائل   5-ب-3

 في المواقف الحياتية المختلفة

 ضمنة بالمحتوى الدراسي.يستنتج أفكارا جديدة للقضايا المت 6-ب-3

 المهنية والعملية  المهارات -جم

Professional and Practical 

Skills 

تصممميم البيئممات التعليميممة / التعلميممة  والعمممل علممي الحفمماظ عليهمما   1-ج-3

 وصيانتها

 يصمم المتعلم أدوات قياس التعلم المحكية المرجع المناسبة.  2-ج-3

 بطريقة صحيحة يصيغ المتعلم هدف سلوكي  3-ج-3

 يطبق خطوات إعداد السيناريو لعمل سيناريو خاص به     4-ج-3

 ة المناسبة لعرض المحتوي التعليمي وسائل التعليمييختار ال 5-ج-3

يمارس تخطيط الدرس في ضوء نواتج التعلم المسممتهدفة ، مممن خممالل   6-ج-3

فرديممة بممين إدارة بيئممات تربويممة مناسممبة للتعلمميم والممتعلم ، مراعيمما الفممروق ال
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  المتعلمين، ومحققا نواتج التعلم المستهدفة.

ومهارات  المهارات العامـة  -د 

 االتصال 

General and Transferable 

Skills  

 يعمل ضمن فريق ويفهم سلوك الجماعة . 1-د -3

يظهر مهارات القيادة واإلدارة في التوظيف األمثممل لتعامممل الطالمم    2-د-3

 ة في التدريس . مع الستراتيجيات الحديث

يستخدم شبكة المعلومات لمعرفة االستراتيجيات والطرق والمهارات   3-د-3

 مختلفة في العملية التعليمية  ال

 يقدر أهمية مهارات االتصال الفعال مع الطالب 4-د-3

 يستخدم شبكة المعلومات العداد ملف االنجاز " البورتفليو"  5-د-3

 لتنفيذ وسيلة تعليمية . يساعد زمالئه عند االعداد  6-د-3

 يعرض المعلومات ويفسر الحقائق شفاهة وكتابة  7-د-3

المعلومممات للحصممول علممى المعلومممات والبيانممات  م تكنولوجيممايسممتخد 8-د-3

 والتواصل

تكمموين إتجاهممات إيجابيممة حممول اسممتخدامات تكنولوجيمما التعلمميم ضمممن  9-د-3 

 المواقف التعليمية

 في توجية فرق العمل في سياقات مهنية مألوفةيظهر مهارات القيادة  10-د-3

 في جودة العملية التعليمية  يظهر قدرات التعلم الذاتي و المستمر  11-د-3

يعمل بكفاءة ضمن فريق، مستخدماً قدراته الشخصية والوسائط   12-د-3

 التكنولوجية، للتواصل والبحث عن المعلومات  . 

 محتوى المقرر -4

 

Contents 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع عدد الساعات  المقـرر  محتوى

 1 4 . تكنولوجيا التعليم نظريات -1

االسس والمبادئ النظرية  -2

   عمليات تكنولوجيا التعليمل

4 2 

 3 4 طرائق التعليم والتعلم -3

 4 4 أسالي  التعليم والتعلم  -4

اإللكتروني   -5 التعلم  مفهوم 

 والتطبيقات المرتبطة به  

4 5 

 6 4 منصات التعلم االلكترونى  -6

سممممس ومعممممايير إسممممتخدام أ -7

 تطبيقات التعلم االلكترونى

4 7 

النظم   -8 تصميمات  أنواع 

 التعليمية 

4 8 

لبيئات   -9 التجريبى  التصميم 

 التعلم االلكترونى  

4 9 

 10 4 االمشكلة والحاجات التعليمية  -10

أنواع استراتيجيات تنظيم   -11

 المحتوى 

4 11 

تصممممنيف طرائممممق التعلمممميم  -12

 والتعلم 

4 12 

لمممدرس خطممموات التخطممميط ل -13

 التعليمي

4 13 

خصممممائص الممممتعلم الممممذاتي  -14

 وقدراته 

4 14 

السيناريو   -15 إعداد  خطوات 

 التعليمي 

4 15 
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السيناريو   -16 اعدا  مراحل 

 التعليمى  

4 16 

 17 4 مهارات االتصال الفعال -17

التصممميم التعليميممى مفهومممه  -18

واهميتممه والفممرق بينممه وبممين 

 التطوير التعليمي

4 18 

مفهمممموم نممممماذج التصممممميم  -19

المختلفممة التعلي ميى واألشكال 

   لتصميم هذه النماذج

4 19 

عالقة التصميم التعليمي   -20

 .عليمبتكنولوجيا الت

 20 

 21 4 .نظريات التصميم التعليمي -21

 22 4 .نماذج التصميم التعليمي -22

مراحل تصميم الموقف  -23

 .التعليمي  

4 23 

 24 4 مرحلة التحليل  -24

 25 4 مرحلة التصميم -25

 26 4 مرحلة التطوير -26

 27 4 حلة التقويممر -27

 28 4 االختبار الشفوى  -28

 112 عدد الساعات   ىاجمال
 

 تعليم والتعلمأساليب  وطرق ال -5

Teaching and Learning 

Methods  

 √محاضرات -5-1

 جلسات مناقشة     √  -5-2

 أنشطة فى الفصل  √   -5-3

 واجبات منزلية . √  -5-4

 االوراق البحثية /  -5-5

 google classroomتعليم الكترونى من خالل استخدام منصة  5-6

 whatsapp Facebookمجموعات و

 

ذوى  م للطالب يم والتعلأساليب التعل -6

 االحتياجات الخاصة 
 ال يوجد طالب دوى احتياجات خاصة 

 

 الب : تقويم الط -٧

 أساليب وطرق تقييم الطالب   -أ

Student Assessment 

المهارات المستهدف 

 تقيمها  

 األسلوب " الطريقة"
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Methods  

 

 –ذهنية  –مهارات عامة 

 معرفة وفهم

المعرفة  –مهارات ذهنية 

 فهموال

 ذهنية    –ة ت عاممهارا

 عملية  –مهارات مهنية 

 –ذهنية  –مهارات عامة 

 معرفة والفهم

 الحضور والمشاركة  1-أ -7

 االختبارات الدورية2-أ-7

 امتحان منتصف الفصل الدراسى  3-أ-7

 

االمتحان النظرى4-أ-7  

  التوقيت  –ب

 

 

 

 

 ت يالتوق األمتحان

 شرالخامس والعااألسبوعين   أعمال السنة

 األسبوع الثامن والعشرين  الشفهوي

 الثامن والعشرين  األسبوع    التطبيقي  

  رجات توزيع الد –ج

 

 

 النسبة  الدرجة   التقويم  

 %60 60 التحريري

 %20 20 الشفوى 

 %20 20 تطبيقي 

  قائمة الكت  الدراسية والمرجع : –8

 ال يوجد  مذكرات  –أ

(، التصميم ا لتعليمي نظرية وممارسممة، دار المسممير 1999لة )محمد الحي (1 كت  ملزمة –ب

 ن.للنشر والتوزيع، عمان م األرد

( استعراض نماذج التصميم 1997جستافسون، كنت، وبرانش، روبرت ) (2

 (، الرياض.2003التعليمي، ترجمة بدر الصالح )

سممير دار الم(، التصميم ا لتعليمي نظرية وممارسة، 1999الحيلة، محمد ) (1 كت  مقترحة –ج

 للنشر والتوزيع، عمان م األردن.

اض نماذج التصميم ( استعر1997جستافسون، كنت، وبرانش، روبرت ) (2

 (، الرياض.2003التعليمي، ترجمة بدر الصالح )

 م(: تصميم التدريس،دار الفكر، األردن.2001قطامي ورفاقه ) (3

 -مليمما.م( . النظرية في التدريس وترجمتها ع2000دروزة، أفنان نظير. ) (4

 :عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع .   1ط

 يس،دارالخريجي،الرياض.م(: تصميمالتدر2003سالمة،عبد الحافظ ) (5

هممم( تكنولوجيمما 1426صبري، ماهر إسماعيل و المغربي ، فايزة محمممد ) (6

 . .مكتبة الرشيد: الرياض.   1عرض وإنتاج المواد التعليمية ._ ط

تدريس،منشممورات جامعممة صممميم الم(:ت2002جامعممة القممدس المفتوحممة ) (7

 القدس المفتوحة. 

، 2ريممات وتطبيقممات، طم(: الممتعلم: نظ1987الشممرقاوي، أنممور محمممد ) (8

 القاهرة، مكتبة األنجلو.

 م(: تصميم التعليم، دار المسيرة، األردن. 2003الحيلة، محمد محمود ) (9

ون هم(.، غانم الغانم وآخر1424الدليل اإلجرائي لتأليف الكت  الدراسية ) (10

 ارة التربية والتعليم : الرياض. وز

 يةدوريات علم دوريات علمية أو نشرات ..... الخ –د

 مجلة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم (1

 دوريات )مجالت( كليات التربية الجامعة العربية. (2

 رسالة الخليج العربي. (3

 مطبوعات اليونسكو. (4

 توصيات المؤتمرات. (5

 ج.مجلة اتحاد جامعات دول الخلي (6
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تكنولوجيا التعليم، نصف سنوية تصدر من المركز العربي للتقنيممات   مجلة (7

 ت سابقا.التربوية بالكوي

 المجلة السعودية للتعليم العالي. (8

 مجلة التقنيات التربوية. (9

 مجلة العلوم والتقنية. (10

 مجلة التدري  والتقنية. (11

            

 ي بسمه عبدالمحسن العقباو أستاذ المقرر: د/ 

 حميد  ة عبد المسق البرنامج : د/ يسري

 رئيس مجلس القسم العلمي  : أ.د/ أحمد مصطفي كامل عصر  
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f ILO’sCourse Matrix o  مصفوفة مخرجات التعليم المستهدفة للمقرر 

 

 المحتويات الرئيسية 

 للمقرر 

أسبوع 

 الدراسة
 المعــارف

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية 
 مهارات عامة

 1-د-3 1-ج-3 1-ب-3  1-أ-3 1 تكنولوجيا التعليم.  نظريات -1

االسس والمبادئ النظرية لعمليات  -2

 تكنولوجيا التعليم  
 2-د-3 2-ج-3 2-ب-3 2-أ-3 2

 2-د-3 2-ج-3 2-ب-3 2-أ-3 3 طرائق التعليم والتعلم -3

 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 3-أ-3 4 أسالي  التعليم والتعلم  -4

والتطبيق -5 اإللكتروني  التعلم  ات  مفهوم 

 6-د-3 4-ج-3 4-ب-3 4-أ-3 5 المرتبطة به 

 4-د-3 3-ج-3 6-ب-3 7-أ-3 6 منصات التعلم االلكترونى  -6

ام تطبيقممات الممتعلم أسس ومعايير إستخد -7

 االلكترونى
 5-د-3 4-ج-3 5-ب-3 6-أ-3 7

 6-د-3 5-ج-3 7-ب-3 7-أ-3 8 أنواع تصميمات النظم التعليمية -8

التعلم   -9 لبيئات  التجريبى  التصميم 

 االلكترونى  
 10-د-3 6-ج-3 8-ب-3 7-أ-3 9

 9-د-3 7-ج-3 7-ب-3 5-أ-3 10 االمشكلة والحاجات التعليمية  -10

 8-د-3 8-ج-3 8-ب-3 8-أ-3 11 ت تنظيم المحتوى أنواع استراتيجيا  -11

  7-د-3 6-ج-3 6-ب-3 7-أ-3 12 تصنيف طرائق التعليم والتعلم  -12
 1-د-3 1-ج-3 1-ب-3  1-أ-3 1 خطوات التخطيط للدرس التعليمي -13

 2-د-3 2-ج-3 2-ب-3 2-أ-3 2 ص التعلم الذاتي وقدراته خصائ -14

 2-د-3 2-ج-3 2-ب-3 2-أ-3 3 خطوات إعداد السيناريو التعليمي  -15

 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 3-أ-3 4 مراحل اعدا السيناريو التعليمى   -16

 6-د-3 4-ج-3 4-ب-3 4-أ-3 5 مهارات االتصال الفعال -17

فهومممه واهميتممه التصممميم التعليميممى م -18

 بينه وبين التطوير التعليمي والفرق
 6-د-3 4-ج-3 4-ب-3 4-أ-3 5

مفهممموم نمممماذج التصمممميم التعليميمممى  -19

   ل المختلفة لتصميم هذه النماذجواألشكا
 4-د-3 3-ج-3 6-ب-3 7-أ-3 6

عالقة التصميم التعليمي بتكنولوجيا  -20

 5-د-3 4-ج-3 5-ب-3 6-أ-3 7 .التعليم

 6-د-3 5-ج-3 7-ب-3 7-أ-3 8 .لتعليمينظريات التصميم ا -21

 10-د-3 6-ج-3 8-ب-3 7-أ-3 9 .نماذج التصميم التعليمي -22

 9-د-3 7-ج-3 7-ب-3 5-أ-3 10 .يمي   مراحل تصميم الموقف التعل -23

 6-د-3 4-ج-3 4-ب-3 4-أ-3 5 مرحلة التحليل  -24

 4-د-3 3-ج-3 6-ب-3 7-أ-3 6 مرحلة التصميم -25

 المحتويات الرئيسية 

 للمقرر 
سبوع أ

 الدراسة
 المعــارف

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية 
 مهارات عامة
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 ي بسمه عبدالمحسن العقباو أستاذ المقرر: د/ 

 حميد  ة عبد المسق البرنامج : د/ يسري

 رئيس مجلس القسم العلمي  : أ.د/ أحمد مصطفي كامل عصر  

 5-د-3 4-ج-3 5-ب-3 6-أ-3 7 مرحلة التطوير -26

 6-د-3 5-ج-3 7-ب-3 7-أ-3 8 قويمالتمرحلة  -27
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 مصفوفة أساليب التعليم والتعلم مع نواتج التعلم

 

 أساليب التعليم

 والتعلم 

لمهارات ا   المهارات الذهنية   المعرفة والفهم 

 المهنية

 المهارات العامة

 1-أ-3 محاضرات  (1

 ( 7-أ-3)

  ( 4-أ-3)

-ج -3( )5-ج-3) 1-ب-3

6) 

 1-د-3

 3-أ-3 جلسات مناقشة (2

 ( 5-أ-3)

  ( 8-أ-3)

-ج -3( )2-ج-3) ( 5-ب-3( )6-ب-3)

3) 

 11-د-3

فى  (3 أنشطة 

 الفصل  

 ( 2-أ-3)

 

-3(    )4-ب-3( )2-ب-3)

 ( 5-ب

 8-د-3 2-ج-3

 ( 4-أ-3) واجبات منزلية  (4

 

 5-ج-3 4-ب-3

 

 9-د-3

 تعليم الكترونى  (5
-أ-3( )4-أ-3)

6) 
 ( 4-ج-3) ( 4-ب-3)

-د-3( )7-د-3)

8) 

 

 

 مصفوفة أساليب التقييم  للمقرر الدراسي

 

 التقييم  أساليب

 

لمعرفة ا

 والفهم 

المهارات  المهارات المهنية المهارات الذهنية

 العامة

 1-أ-3 الحضور والمشاركة  -1

  ( 2-أ-3)

 1-ب-3

 ( 3-ب-3)

 1-د-3 ( 6-ج -3( )5-ج-3)

 1-أ-3 اإلختبارات الدورية -2

 ( 2-أ-3)

 

)3-ب-3) )4-ب-3(  -ب -3( 

6) 

 12-د-3 ( 4-ج -3( )2-ج-3)

الفصل    -3 منتصف  إمتحان 

 الدراسى 

 ( 2-أ-3)

 ( 5-أ-3)

 ( 4-أ-3)

 ( 7-أ-3)

 2-د-3 2-ج-3 (  3-ب-3( )2-ب-3)

 11-د-3

 (  3-أ-3) إمتحان العملى -1

 ( 5-أ-3)

)1-ب-3) )2-ب-3(  -ب -3( 

 ( 6-ب -3(  )4

)1-ج-3) (  2-ج-3( 

 ( 6-ج-3)

-3)(2-د-3)

 (9-د

 (  1-أ-3) لشفوىن اإمتحا -2

 ( 2-أ-3)

 ( 3-أ-3)

)1-ب-3) )2-ب-3(  -ب -3( 

 ( 4-ب -3(  )3

)2-ج-3)   ( 3-ج-3( 

 ( 6-ج-3)

-د-3(  3-د-3)

7   

 (  1-أ-3) إمتحان النظرى -3

 ( 2-أ-3)

 ( 5-أ-3)

 ( 8-أ-3)

)1-ب-3 )2-ب -3(  (   3-ب-3( 

 ( 5-ب-3)

 ( 6-ب-3)

)2-ج-3) (  4-ج-3( 

 ( 6-ج-3)

 1-د-3

 8-د-3

 

 

 

 ي بسمه عبدالمحسن العقباو أستاذ المقرر: د/ 

 حميد  ة عبد المسق البرنامج : د/ يسري

 رئيس مجلس القسم العلمي  : أ.د/ أحمد مصطفي كامل عصر  
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   اختيار الوسائل التعليميةالمقرر : 

 دراسات عليا الفرقة الثانية دبلوم الفرقة : 

  _________________ 

 

 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
 أدوات التقييم 

مصادر 

 التعلم 
 المراجع  

تكنولوجيا   نظريات

 .التعليم

 لفهم : المعرفة وامهارات  -أ 2

يشرح النظريات واألساسيات  1-أ-3

والمعارف المتخصصة مجال تكنولوجيا 

 التعلم 

يشرح النظريات ذات العالقة   2-ـأ-3

 بممارسته المهنية. 

يشرح استراتيجيات وطرائق   3-أ-3

التعليم والتعلم وخصائص مراحل نمو  

 المتعلمين 

يعدد تصميمات النظم التعليمية،   4-أ-3

 ة للمحتوي التعليمي الموائم

يفسر المشكلة والحاجات  5-أ-3

 التعليمية 

يصنف أنواع إستراتيجيات تنظيم   6-أ-3

 المحتوي

يصنف طرائق واستراتيجيات  7-أ-3

 لتعلمالتعليم وا

مفهوم استراتيجيات التفاعالت  8-أ-3

 محاضرات-

 جلسات -

 مناقشة

عصف  -

   .ىذهن

واجبات  -

 منزلية

االوراق 

 البحثية

تعليم  -

الكترونى من  

خالل استخدام  

منصة 

google 

classroom  

ومجموعات  

whatsapp 

 1-أ-7

الحضووووووو ر 

 ركة والمشا

 2-أ-7

االختبووووارات 

 الدورية

 3-أ-7

امتحووووووووووا  

ف منتصوووووووو 

ل الفصووووووووووو 

 اسىالدر

 4-أ-7

االمتحوووووووا  

 الشف ي  

 5-أ-7

االمتحوووووووا  

 العملي

 6-أ-7

العررررررر    -
 التوضيحية. 

 
الم اجررررررررررررر  -

العلميرررررررررررررررررررررررة 
 المقت حة.

  
الكترررررررررررر    -

 الج معى .
 
بنررررررررررررررررررررررررر   -

 المع فة 

(، التصميم ا لتعليمي نظرية  1999محمد الحيلة ) ( 1

 وممارسة، دار المسير للنشر والتوزيع، عمان ـ األردن. 

(  1997جستافسون، كنت، وبرانش، روبرت ) ( 2

عليمي، ترجمة بدر الصالح  استعراض نماذج التصميم الت 

 (، الرياض. 2003)

(، التصميم ا لتعليمي نظرية  1999الحيلة، محمد )  ( 1

 وممارسة، دار المسير للنشر والتوزيع، عمان ـ األردن. 

(  1997جستافسون، كنت، وبرانش، روبرت ) ( 2

استعراض نماذج التصميم التعليمي، ترجمة بدر الصالح  

 (، الرياض. 2003)

صميم التدريس،دار  م(: ت 2001قه )قطامي ورفا ( 3

 ردن. الفكر، األ

م( . النظرية في  2000دروزة، أفنان نظير. )  ( 4

االسس والمبادئ 

عمليات  النظرية ل

   تكنولوجيا التعليم

2 

 2 طرائق التعليم والتعلم
 2 أساليب التعليم والتعلم 

مفهوم التعلم اإللكتروني  

 والتطبيقات المرتبطة به  
2 

منصات التعلم 

 االلكترونى  
2 
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سس ومعايير إستخدام أ

تطبيقات التعلم  

 االلكترونى 

 التعليمية  2

 

 المهارات الذهنية :   -ب

ــة  1-ب-3 ــرق الفاعل ــيالة الط ــد ا يعي

 اقف التعليمية الجيدةلتصميم المو

يصــــــف الطــــــرق الفاعلــــــة  2-ب-3

ــة المناســــ  ــائل التعليميــ بة الختيارالوســ

 لعرض 

ــات  3-ب-3 ــواع المهمـ ــين أنـ ــاري بـ يقـ

 التعليمية

ــائل  4-ب-3 ــرق اختيارالوسـ ــر طـ يفسـ

يميـــة المناســـبة لعـــرض المحتـــوي التعل

 يالتعليم

يقــــاري السياســــات والــــنظم  5-ب-3

ــين ــن ب ــب م ــار المناس ــة و اختي  التعليمي

 البدائل في المواقف الحياتية المختلفة

يستنتج أفكارا جديدة للقضايا  6-ب-3

 ضمنة بالمحتوى الدراسي.المت

  

 المهنية والعملية : هارات الم -ج

تصميم البيئات التعليمية /  1-ج-3

التعلمية  والعمل علي الحفاظ عليها  

 وايانتها 

يصمم المتعلم أدوات قياس  2-ج-3

 مرجع المناسبة.التعلم المحكية ال

يصيغ المتعلم هدف سلوكي  3-ج-3

 بطريقة احيحة

يناريو  يطبق خطوات إعداد الس 4-ج-3

 لعمل سيناريو خاص به   

يختار الوسائل التعليمية   5-ج-3

االمتحوووووووا   

   النظرى

  

:عمان، دار الشروق للنشر   1ط  -التدريس وترجمتها عمليا.      

 والتوزيع .   

م(:  2003سالمة،عبد الحافظ )  ( 5

 تصميمالتدريس،دارالخريجي،الرياض. 

مد  صبري، ماهر إسماعيل و المغربي ، فايزة مح ( 6

  1التعليمية ._ ط هـ( تكنولوجيا عرض وإنتاج المواد 1426)

 . .مكتبة الرشيد: الرياض.  

م(:تصميم 2002جامعة القدس المفتوحة )  ( 7

 التدريس،منشورات جامعة القدس المفتوحة.  

م(: التعلم: نظريات  1987الشرقاوي، أنور محمد )  ( 8

 ، القاهرة، مكتبة األنجلو. 2وتطبيقات، ط 

م(: تصميم التعليم، 2003حمد محمود ) الحيلة، م ( 9

 مسيرة، األردن.  دار ال

الدليل اإلجرائي لتأليف الكتب الدراسية   ( 10

هـ(.، غانم الغانم وآخرون . وزارة التربية والتعليم :  1424)

 الرياض

 مجلة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم  ( 1

 دوريات )مجالت( كليات التربية الجامعة العربية.  ( 2

 رسالة الخليج العربي.  ( 3

 مطبوعات اليونسكو.  ( 4

أنواع تصميمات النظم  

 التعليمية 
2 

التصميم التجريبى 

لبيئات التعلم  

 االلكترونى  

2 

االمشكلة والحاجات  

 التعليمية 
2 

 
أنواع استراتيجيات  

 تنظيم المحتوى 
2 

 
تصنيف طرائق التعليم  

 والتعلم 
2 
 

خطوات التخطيط  

 لدرس التعليميل
2 

خصائص التعلم الذاتي 

 وقدراته  
2 
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 المناسبة لعرض المحتوي التعليمي 

يمارس تخطيط الدرس في  6-ج-3

ضوء نواتج التعلم المستهدفة ، من 

ة مناسبة للتعليم خالل إدارة بيئات تربوي

والتعلم ، مراعيا الفروق الفردية بين 

 لمالمتعلمين، ومحققا نواتج التع

 المستهدفة.

 

 المهارات العامة ومهارات االتصال  -د

يعمل ضمن فريق ويفهم سلوك  1-د-3 

 الجماعة . 

يظهر مهارات القيادة واإلدارة  2-د-3

في التوظيف األمثل لتعامل الطالب مع  

 الحديثة في التدريس . الستراتيجيات 

يستخدم شبكة المعلومات لمعرفة  3-د-3

االستراتيجيات والطرق والمهارات 

 المختلفة في العملية التعليمية  

يقدر أهمية مهارات االتصال   4-د-3

 الفعال مع الطالب

يستخدم شبكة المعلومات العداد   5-د-3

 ملف االنجاز " البورتفليو"  

عداد لتنفيذ  يساعد زمالئه عند اال 6-د-3

 ة . وسيلة تعليمي

يعرض المعلومات ويفسر  7-د-3

 الحقائق شفاهة وكتابة  

يستخدم تكنولوجيا المعلومات  8-د-3

على المعلومات والبيانات للحصول  

 والتواال 

تكوين إتجاهات إيجابية حول  9-د-3 

استخدامات تكنولوجيا التعليم ضمن 

 توصيات المؤتمرات.  ( 5

 مجلة اتحاد جامعات دول الخليج.  ( 6

لوجيا التعليم، نصف سنوية تصدر من  مجلة تكنو ( 7

 المركز العربي للتقنيات التربوية بالكويت سابقا. 

 المجلة السعودية للتعليم العالي.  ( 8

 مجلة التقنيات التربوية.  ( 9

 لعلوم والتقنية. جلة ام ( 10

 مجلة التدريب والتقنية.  ( 11
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 المواقف التعليمية

قيادة في يظهر مهارات ال 10-د-3

عمل في سياقات مهنية توجية فرق ال

 مألوفة

يظهر قدرات التعلم الذاتي و  11-د-3

 المستمر في جودة العملية التعليمية 

يعمل بكفاءة ضمن فريق،  12-د-3

مستخدماً قدراته الشخصية والوسائط  

التكنولوجية، للتواال والبحث عن 

 المعلومات  . 

 

خطوات إعداد  

 السيناريو التعليمي
2      

مراحل اعدا السيناريو 

 التعليمى  
2      

مهارات االتصال 

 الفعال
2      

التصميم التعليميى  

مفهومه واهميته  

والفرق بينه وبين 

 ي التطوير التعليم

2      

مفهوم نماذج التصميم  

ميى واألشكال التعلي

المختلفة لتصميم هذه 

  النماذج

2      

عالقة التصميم التعليمي  

 .عليمبتكنولوجيا الت
2      

نظريات التصميم  

 .التعليمي
2      
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نماذج التصميم  

 .التعليمي
2      

مراحل تصميم الموقف 

 .التعليمي  
2      

      2 مرحلة التحليل 
      2 مرحلة التصميم
      2 مرحلة التطوير

      2 حلة التقويممر

 

 

 

 

Online (40% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

 أهداف التعلم  
طرق 

 التدريس 
 المراجع   مصادر التعلم   أدوات التقييم 

تكنولوجيا   نظريات

 .التعليم

 مهارات المعرفة والفهم :  -أ 2

ظريات واألساسيات يشرح الن 1-أ-3

والمعارف المتخصصة مجال تكنولوجيا 

 التعلم 

يشرح النظريات ذات العالقة   2-ـأ-3

 بممارسته المهنية. 

يشرح استراتيجيات وطرائق   3-أ-3

التعليم والتعلم وخصائص مراحل نمو  

 المتعلمين 

يعدد تصميمات النظم التعليمية،   4-أ-3

 الموائمة للمحتوي التعليمي 

لمشكلة والحاجات يفسر ا 5-أ-3

التعلم عن بعــد 

تخدام باســـــــــ 

المنصــــــــات 

 االليكترونية  

تبرررررررررررررررررررر  ا  اخ
تكوينيرررررررررررررررررررررررررررة 

 ليكت  نية ا
 
أنشــــــــطة  -

 فصلية . 

 
موضـــوعات 

ــة  مطروحــــ

 إلبداء الــرأى

العرررررررررررررررررررررررررررررر    -
التوضرررررررررررررررررررررررريحية  
 سمعية بص ية ( 

 
الم اجرر  العلميررة -

 المقت حة.
  

الكتررررررررررررررررررررررررررررررررررر    -

(، التصميم ا  1999محمد الحيلة   (1
ا  المسي  للنش  لتعليمي نظ ية  مم  سة، د 
  التوزي ، عم ن ر األ دن. 

جست فسون، كنت،  ب انش،   ب    (2
( استع ا  نم ذج التصميم  1997 

االسس والمبادئ 

عمليات  النظرية ل

   تكنولوجيا التعليم

2 

 2 طرائق التعليم والتعلم
يم والتعلم أساليب التعل  2 
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مفهوم التعلم اإللكتروني  

 والتطبيقات المرتبطة به  
 التعليمية  2

يصنف أنواع إستراتيجيات تنظيم   6-أ-3

 المحتوي

يصنف طرائق واستراتيجيات  7-أ-3

 لتعلمالتعليم وا

مفهوم استراتيجيات التفاعالت  8-أ-3

 التعليمية 

 

 المهارات الذهنية :   -ب

ــة  1-ب-3 ــرق الفاعل ــيالة الط ــد ا يعي

 لتصميم المواقف التعليمية الجيدة

الطــــــرق الفاعلــــــة يصــــــف  2-ب-3

ــة المناســــ  ــائل التعليميــ بة الختيارالوســ

 لعرض 

ــات  3-ب-3 ــواع المهمـ ــين أنـ ــاري بـ يقـ

 التعليمية

ــائل  4-ب-3 ــرق اختيارالوسـ ــر طـ يفسـ

يميـــة المناســـبة لعـــرض المحتـــوي التعل

 يالتعليم

يقــــاري السياســــات والــــنظم  5-ب-3

ــين  ــن ب ــب م ــار المناس ــة و اختي التعليمي

 مختلفةالبدائل في المواقف الحياتية ال

يستنتج أفكارا جديدة للقضايا  6-ب-3

 ضمنة بالمحتوى الدراسي.المت

  

 المهنية والعملية : هارات الم -ج

تصميم البيئات التعليمية /  1-ج-3

التعلمية  والعمل علي الحفاظ عليها  

 وايانتها 

يصمم المتعلم أدوات قياس  2-ج-3

مقترحــات وال

.  

 

 األ  اق -
 البحثية  
 
 

 الج معى .
 
 
 بن  المع فة  -
     

(،  2003التعليمي، ت جمة بد  الص لح  
 ال ي  .

(، التصميم ا  1999الحيلة، محمد   (1
ة، دا  المسي  للنش  لتعليمي نظ ية  مم  س

  التوزي ، عم ن ر األ دن. 

كنت،  ب انش،   ب    جست فسون، (2
( استع ا  نم ذج التصميم  1997 

(،  2003التعليمي، ت جمة بد  الص لح  
 ال ي  .

م(: تصميم  2001قط مي   ف قه   (3
 التد يس،دا  الفك ، األ دن. 

م( . 2000د  زة، أفن ن نظي .   (4
  1ط -س  ت جمته  عملي . النظ ية في التد ي

منصات التعلم 

 االلكترونى  
2 

 
سس ومعايير إستخدام أ

تطبيقات التعلم  

 االلكترونى 

2  

أنواع تصميمات النظم  

 التعليمية 
2 

التصميم التجريبى 

لبيئات التعلم  

 االلكترونى  

2 

مشكلة والحاجات  اال

 التعليمية 
2 

 
أنواع استراتيجيات  

 تنظيم المحتوى 
2 

 
تصنيف طرائق التعليم  

 والتعلم 
2 
 

خطوات التخطيط  

 لدرس التعليميل
2 

 2خصائص التعلم الذاتي 
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 التعلم المحكية المرجع المناسبة. وقدراته  

لم هدف سلوكي يصيغ المتع 3-ج-3

 بطريقة احيحة

يناريو  يطبق خطوات إعداد الس 4-ج-3

 لعمل سيناريو خاص به   

يختار الوسائل التعليمية   5-ج-3

 المناسبة لعرض المحتوي التعليمي 

يمارس تخطيط الدرس في  6-ج-3

ضوء نواتج التعلم المستهدفة ، من 

خالل إدارة بيئات تربوية مناسبة للتعليم 

يا الفروق الفردية بين والتعلم ، مراع

 المتعلمين، ومحققا نواتج التعلم

 المستهدفة.

 

 المهارات العامة ومهارات االتصال  -د

يعمل ضمن فريق ويفهم سلوك  1-د-3 

 الجماعة . 

يظهر مهارات القيادة واإلدارة  2-د-3

في التوظيف األمثل لتعامل الطالب مع  

 الستراتيجيات الحديثة في التدريس . 

خدم شبكة المعلومات لمعرفة يست 3-د-3

االستراتيجيات والطرق والمهارات 

 المختلفة في العملية التعليمية  

يقدر أهمية مهارات االتصال   4-د-3

 الفعال مع الطالب

يستخدم شبكة المعلومات العداد   5-د-3

 ملف االنجاز " البورتفليو"  

يساعد زمالئه عند االعداد لتنفيذ   6-د-3

 وسيلة تعليمية . 

يعرض المعلومات ويفسر  7-د-3

   :عم ن، دا  الش  ق للنش   التوزي  . 

م(: 2003سالمة،عبد الح فظ   (5
 تصميم لتد يس،دا الخ يجي،ال ي  .

صب ي، م ه  إسم عيل   المغ بي   (6
هر( تكنولوجي  ع    1426، ف يزة محمد  

. .مكتبة   1 إنت ج المواد التعليمية ._ ط 
 ال شيد: ال ي  .  

دس المفتوحة  ج معة الق (7
م(:تصميم التد يس،منشو ا  ج معة  2002 

 فتوحة. القدس الم

م(: 1987الش ق  ي، أنو  محمد   (8
، الق ه ة،  2التعلم: نظ ي    تطبيق  ، ط

 مكتبة األنجلو. 
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 الحقائق شفاهة وكتابة  

يستخدم تكنولوجيا المعلومات  8-د-3

على المعلومات والبيانات للحصول  

 والتواال 

تكوين إتجاهات إيجابية حول  9-د-3 

استخدامات تكنولوجيا التعليم ضمن 

 المواقف التعليمية

يظهر مهارات القيادة في  10-د-3

قات مهنية توجية فرق العمل في سيا

 مألوفة

يظهر قدرات التعلم الذاتي و  11-د-3

 المستمر في جودة العملية التعليمية 

يعمل بكفاءة ضمن فريق،  12-د-3

مستخدماً قدراته الشخصية والوسائط  

التكنولوجية، للتواال والبحث عن 

 المعلومات  . 

 

م(: 2003الحيلة، محمد محمود   (9
 تصميم التعليم، دا  المسي ة، األ دن. 

الدليل اإلج ائي لتأليف الكتب  (10
هر(.، غ نم الغ نم  آخ  ن .  1424سية  الد ا

 م : ال ي    زا ة الت بية  التعلي

مجلة الجمعية المص ية لتكنولوجي   (1
 التعليم 

د  ي    مجال ( كلي   الت بية   (2
 الج معة الع بية. 

  س لة الخليج الع بي.  (3

 مطبوع   اليونسكو.  (4

 توصي   المؤتم ا . (5
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 ج. مجلة اتح د ج مع   د ل الخلي (6

مجلة تكنولوجي  التعليم، نصف  (7
ع بي للتقني    سنوية تصد  من الم كز ال

 الت بوية ب لكويت س بق . 

 المجلة السعودية للتعليم الع لي. (8

 مجلة التقني   الت بوية.  (9

 مجلة العلوم  التقنية.  (10

 مجلة التد يب  التقنية.  (11

 

 

خطوات إعداد  

 السيناريو التعليمي
2      

مراحل اعدا السيناريو 

   التعليمى
2      

      2مهارات االتصال 
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 الفعال

التصميم التعليميى  

مفهومه واهميته  

والفرق بينه وبين 

 التطوير التعليمي 

2      

مفهوم نماذج التصميم  

ميى واألشكال التعلي

المختلفة لتصميم هذه 

  النماذج

2      

عالقة التصميم التعليمي  

 .عليمبتكنولوجيا الت
2      

  نظريات التصميم

 .التعليمي
2      

نماذج التصميم  

 .التعليمي
2      

مراحل تصميم الموقف 

 .التعليمي  
2      

      2 مرحلة التحليل 
      2 مرحلة التصميم
      2 مرحلة التطوير

      2 حلة التقويممر
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 _________________ 

 

 مقرر تصميم المواقف التعليميةمخطط لتصميم اختبار 
 9191 -9112للدراسات العليا الفرقة الثانية للفرقة 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 لة نوع األسئ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

يشرح النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة  1-أ-3 3 3.3 3 تكنولوجيا التعليم. نظريات

 مجال تكنولوجيا التعلم 

 

☑ ☑    

االسس والمبادئ النظرية 

 لعمليات تكنولوجيا التعليم 

 النظريات ذات العالقة بممارسته المهنية.يشرح  9-ـأ-3 3 3.3 3

 
☑ ☑    

يشرح استراتيجيات وطرائق التعليم والتعلم وخصائص  3-أ-3 3 3.3 3 طرائق التعليم والتعلم

 مراحل نمو المتعلمين

 

☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 لة نوع األسئ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 يعدد تصميمات النظم التعليمية، الموائمة للمحتوي التعليمي 4-أ-3 3 3.3 3 أساليب التعليم والتعلم 

 
☑ ☑    

مفهوم التعلم اإللكتروني 

 والتطبيقات المرتبطة به 

 يفسر المشكلة والحاجات التعليمية 3-أ-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

 يصنف أنواع إستراتيجيات تنظيم المحتوي 6-أ-3 9 3.3 3 منصات التعلم االلكترونى 

 
☑ ☑     

أسس ومعايير إستخدام 

 تطبيقات التعلم االلكترونى

 يصنف طرائق واستراتيجيات التعليم والتعلم 7-أ-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

أنواع تصميمات النظم 

 التعليمية

 مفهوم استراتيجيات التفاعالت التعليمية 8-أ-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

التصميم التجريبى لبيئات 

 التعلم االلكترونى 

يعيددد ادديالة الطددرع الفاعلددة لتصددميم المواقددف التعليميددة  1-ب-3 9 3.3 3

 الجيدة

 

☑ ☑    

يصف الطدرع الفاعلدة الختيارالوسدائل التعليميدة المناسدبة  9-ب-3 9 3.3 3 االمشكلة والحاجات التعليمية

 لعرض 

 

☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 لة نوع األسئ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

أنواع استراتيجيات تنظيم 

 المحتوى 

 يقارن بين أنواع المهمات التعليمية 3-ب-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

ع اختيارالوسدددائل التعليميدددة المناسدددبة لعدددرض يفسدددر طدددر 4-ب-3 9 3.3 3 تصنيف طرائق التعليم والتعلم 

 المحتوي التعليمي

 

☑ ☑    

خطوات التخطيط للدرس 

 التعليمي
يقارن السياسدات والدنظم التعليميدة و اختيدار المناسدب مدن  3-ب-3 9 3.3 3

 بين البدائل في المواقف الحياتية المختلفة

 

☑ ☑    

نتج أفكارا جديدة للقضايا المتضمنة بالمحتوى يست 6-ب-3 9 3.3 3 خصائص التعلم الذاتي وقدراته

 الدراسي.

 

☑ ☑    

تصميم البيئات التعليمية / التعلمية  والعمل علي الحفاظ  1-ج-3 9 3.3 3 خطوات إعداد السيناريو التعليمي

 عليها  وايانتها

 

☑ ☑    

تعلم المحكية المرجع يصمم المتعلم أدوات قياس ال 9-ج-3 9 3.3 3 مراحل اعدا السيناريو التعليمى 

 المناسبة.

 

☑ ☑    

 يصيغ المتعلم هدف سلوكي بطريقة احيحة 3-ج-3 9 3.3 3 مهارات االتصال الفعال

 
☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 لة نوع األسئ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

التصميم التعليميى مفهومه واهميته 

 والفرع بينه وبين التطوير التعليمي

 يطبق خطوات إعداد السيناريو لعمل سيناريو خاص به    4-ج-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

مفهوم نماذج التصميم التعليميى 

واألشكال المختلفة لتصميم هذه 

  النماذج

يختار الوسائل التعليمية المناسبة لعرض المحتوي  3-ج-3 9 3.3 3

 التعليمي 

 

☑ ☑    

عالقة التصميم التعليمي بتكنولوجيا 

 .التعليم

، يمارس تخطيط الدرس في ضوء نواتج التعلم المستهدفة  6-ج-3 9 3.3 3

من خالل إدارة بيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم ، مراعيا 

 الفروع الفردية بين المتعلمين، ومحققا نواتج التعلم المستهدفة.

 

☑ ☑    

 يعمل ضمن فريق ويفهم سلوك الجماعة . 1-د-3 9 3.3 3 .نظريات التصميم التعليمي

 
☑ ☑    

مهارات القيادة واإلدارة في التوظيف األمثل لتعامل  يظهر 9-د-3 9 3.3 3 .نماذج التصميم التعليمي

 الطالب مع الستراتيجيات الحديثة في التدريس . 

 

☑ ☑    

يستخدم شبكة المعلومات لمعرفة االستراتيجيات والطرع  3-د-3 9 3.3 3 .مراحل تصميم الموقف التعليمي  

 والمهارات المختلفة في العملية التعليمية  

 

☑ ☑    

 يقدر أهمية مهارات االتصال الفعال مع الطالب 4-د-3 9 3.3 3 التحليلمرحلة 

 
☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 لة نوع األسئ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

يستخدم شبكة المعلومات العداد ملف االنجاز "  3-د-3 9 3.3 3 مرحلة التصميم

 البورتفليو" 

 

☑ ☑    

 يساعد زمالئه عند االعداد لتنفيذ وسيلة تعليمية .  6-د-3 9 3.3 3 مرحلة التطوير

 
☑ ☑    

 يعرض المعلومات ويفسر الحقائق شفاهة وكتابة  7-د-3 9 3.3 3 لة التقويممرح

 
     

 أحمد مصطفى كامل\أ.د \يسريه عبدالحميد فرج              رئيس القسم\أ.م.د\البرنامج مدير                               بسمه عبدالمحسن العقباوي\داذ الماده: أست

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 6 - 

 
 

 
 _________________ 

 

 مقرر تصميم المواقف التعليميةمخطط لتصميم اختبار 
 9112 -9118للدراسات العليا الفرقة الثانية للفرقة 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

يشرح النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة  1-أ-3 3 3.3 3 تكنولوجيا التعليم. نظريات

 جيا التعلم مجال تكنولو

 

    ☑ 

االسس والمبادئ النظرية 

 لعمليات تكنولوجيا التعليم 

 يشرح النظريات ذات العالقة بممارسته المهنية. 9-ـأ-3 3 3.3 3

 
    ☑ 

يشرح استراتيجيات وطرائق التعليم والتعلم وخصائص  3-أ-3 3 3.3 3 طرائق التعليم والتعلم

 مراحل نمو المتعلمين

 

    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 يعدد تصميمات النظم التعليمية، الموائمة للمحتوي التعليمي 4-أ-3 3 3.3 3 ب التعليم والتعلم أسالي

 
    ☑ 

مفهوم التعلم اإللكتروني 

 والتطبيقات المرتبطة به 

 يفسر المشكلة والحاجات التعليمية 3-أ-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

 تيجيات تنظيم المحتوييصنف أنواع إسترا 6-أ-3 9 3.3 3 منصات التعلم االلكترونى 

 
    ☑ 

أسس ومعايير إستخدام 

 تطبيقات التعلم االلكترونى

 يصنف طرائق واستراتيجيات التعليم والتعلم 7-أ-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

أنواع تصميمات النظم 

 التعليمية

 مفهوم استراتيجيات التفاعالت التعليمية 8-أ-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

التصميم التجريبى لبيئات 

 لتعلم االلكترونى ا

يعيددد ادديالة الطددرع الفاعلددة لتصددميم المواقددف التعليميددة  1-ب-3 9 3.3 3

 الجيدة

 

    ☑ 

يصف الطدرع الفاعلدة الختيارالوسدائل التعليميدة المناسدبة  9-ب-3 9 3.3 3 االمشكلة والحاجات التعليمية

 لعرض 

 

    ☑ 



 - 8 - 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

أنواع استراتيجيات تنظيم 

 المحتوى 

 ارن بين أنواع المهمات التعليميةيق 3-ب-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

يفسدددر طدددرع اختيارالوسدددائل التعليميدددة المناسدددبة لعدددرض  4-ب-3 9 3.3 3 تصنيف طرائق التعليم والتعلم 

 المحتوي التعليمي

 

    ☑ 

خطوات التخطيط للدرس 

 التعليمي
يقارن السياسدات والدنظم التعليميدة و اختيدار المناسدب مدن  3-ب-3 9 3.3 3

 البدائل في المواقف الحياتية المختلفةبين 

 

    ☑ 

يستنتج أفكارا جديدة للقضايا المتضمنة بالمحتوى  6-ب-3 9 3.3 3 خصائص التعلم الذاتي وقدراته

 الدراسي.

 

    ☑ 

تصميم البيئات التعليمية / التعلمية  والعمل علي الحفاظ  1-ج-3 9 3.3 3 خطوات إعداد السيناريو التعليمي

 وايانتها  عليها

 

    ☑ 

يصمم المتعلم أدوات قياس التعلم المحكية المرجع  9-ج-3 9 3.3 3 مراحل اعدا السيناريو التعليمى 

 المناسبة.

 

    ☑ 

 يصيغ المتعلم هدف سلوكي بطريقة احيحة 3-ج-3 9 3.3 3 مهارات االتصال الفعال

 
    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

التصميم التعليميى مفهومه واهميته 

 وبين التطوير التعليميوالفرع بينه 

 يطبق خطوات إعداد السيناريو لعمل سيناريو خاص به    4-ج-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

مفهوم نماذج التصميم التعليميى 

واألشكال المختلفة لتصميم هذه 

  النماذج

يختار الوسائل التعليمية المناسبة لعرض المحتوي  3-ج-3 9 3.3 3

 التعليمي 

 

    ☑ 

التعليمي بتكنولوجيا عالقة التصميم 

 .التعليم

يمارس تخطيط الدرس في ضوء نواتج التعلم المستهدفة ،  6-ج-3 9 3.3 3

من خالل إدارة بيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم ، مراعيا 

 الفروع الفردية بين المتعلمين، ومحققا نواتج التعلم المستهدفة.

 

    ☑ 

 يعمل ضمن فريق ويفهم سلوك الجماعة . 1-د-3 9 3.3 3 .نظريات التصميم التعليمي

 
    ☑ 

يظهر مهارات القيادة واإلدارة في التوظيف األمثل لتعامل  9-د-3 9 3.3 3 .نماذج التصميم التعليمي

 الطالب مع الستراتيجيات الحديثة في التدريس . 

 

    ☑ 

لومات لمعرفة االستراتيجيات والطرع يستخدم شبكة المع 3-د-3 9 3.3 3 .مراحل تصميم الموقف التعليمي  

 والمهارات المختلفة في العملية التعليمية  

 

    ☑ 

 يقدر أهمية مهارات االتصال الفعال مع الطالب 4-د-3 9 3.3 3 مرحلة التحليل

 
    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

يستخدم شبكة المعلومات العداد ملف االنجاز "  3-د-3 9 3.3 3 مرحلة التصميم

 البورتفليو" 

 

    ☑ 

 يساعد زمالئه عند االعداد لتنفيذ وسيلة تعليمية .  6-د-3 9 3.3 3 مرحلة التطوير

 
    ☑ 

 يعرض المعلومات ويفسر الحقائق شفاهة وكتابة  7-د-3 9 3.3 3 مرحلة التقويم

 
    ☑ 
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 ( 23نًىرج )   

 جصًيى نظى جؼهيًيةجىصيف يمشس : 

  Basic Information :انًؼهىيات األساسية 

 األٌٚٝ دثٍَٛ :/انًسحىيانفشلة تص١ُّ ٔظُ تؼ١ّ١ٍخ    اسى انًمشس: انشيض  انكىدي:

اٌتؼ١ٍُ تىٌٕٛٛخ١ب انحخصص: 

 ٚاٌسبست ا٢ٌٟ

 ػٍّٟ ٔظشٞ          :  ػذد اٌٛزذاد اٌذساس١خ

 

األهذاف انؼاية  -3

 نهًمشس

Overall 

Aims of 

Course 

ٚٚظبئفٙب ٚػاللخ اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍٕظُ  .االٌّبَ ثّفشداد اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍٕظُ -2/1

 .ثتىٌٕٛٛخ١ب اٌتؼ١ٍُ

 اٌتؼ١ٍّٟ ٚػاللتٗ ثتىٌٕٛٛخ١ب اٌتؼ١ٍُ.اإلٌّبَ ثٛظبئف اٌتص١ُّ  2/2

 .ٌٍٕظُ  ٚصف ٔظش٠بد اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ -2/3

 .تخط١ظ ّٔبرج اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍٕظُ -2/4

 .تٛظ١ف اٌّؼٍِٛبد داخً ِشازً تص١ُّ إٌظبَ اٌتؼ١ٍّٟ -2/5

 تطج١ك ِششٚع ٌٕظبَ تؼ١ٍّٟ. -2/6

 اٌتؼ١ّ١ٍخ الخت١بس أفضٍٙب.اٌؼًّ ضّٓ فش٠ك فٟ تسذ٠ث اٌّٛاسد ٚاٌجشاِح  -2/7

 استخذاَ اٌسبست ا٢ٌٟ فٟ اٌتخصص. -2/8

 تص١ُّ ٔظُ تؼ١ّ١ٍخ ، تٛائُ اٌّستٛٞ اٌتؼ١ٍّٟ.  -2/9

 تخط١ظ اٌتؼ١ٍُ ثبستخذاَ اٌسبست ا٢ٌٟ. -2/11

 استخذاَ شجىخ اٌّؼٍِٛبد ٌٍتؼبًِ ِغ ِفشداد تىٌٕٛٛخ١ب اٌتؼ١ٍُ. -2/12

 تص١ُّ اٌّٛالف اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌد١ذح.  -2/13

 تطج١ك اٌّؼبسف اٌّتخصصخ اٌتٟ اوتسجٙب فٟ ِّبسسبتٗ ا١ٌّٕٙخ.  -2/14

إتمبْ اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ ٚاستخذاَ اٌٛسبئً اٌتىٌٕٛٛخ١خ إٌّبسجخ فٟ ِّبسستٗ  -2/15

 ا١ٌّٕٙخ. 

 إدسان ضشٚسح ت١ّٕخ راتٗ ٚاالٔخشاط فٟ اٌتؼٍُ اٌّستّش.  -2/16

 خطخ : ٌٍتذس٠س ، ٚث١ئبد تشث٠ٛخ تٕبست تٕٛع ششائر اٌتؼٍُ. تص١ُّ  -2/17

 استخذاَ أسب١ٌت ٚأدٚاد ِٕبسجخ ٌتم٠ُٛ اٌدٛأت اٌّختٍفخ ٌؼ١ٍّتٟ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌتؼٍُ . -2/18

 تٛظ١ف آ١ٌبد اإلسشبد ٚاٌتٛخ١ٗ اٌتشثٛٞ، ٚس٠بدح األػّبي فٟ ِّبسسبتٗ ا١ٌّٕٙخ. -2/19

غ ٚإدسان دٚسٖ فٟ ت١ّٕخ اٌّدتّغ، ثّب ٠سمك اٌّشبسوخ فٟ أٔشطخ خذِخ اٌّدتّ -2/22

 اٌدٛدح. 

  : Intended Learning Outcomes” ILOSيخشجات انحؼهيى انًسحهذفة  -4

 انًؼشفة وانفهى  -أ

Knowledge 

Understanding 

 

  .٠تؼشف ػٍٝ ِفشداد اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍٕظُ 1-أ-3

 .ٚظبئف اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍٕظُ ٚػاللتٗ ثتىٌٕٛٛخ١ب اٌتؼ١ٍُ ٠ٍخص 2-أ-3

 .ٌٍٕظُ  ٠صٕف ٔظش٠بد اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ 3-أ-3

 .٠ششذ ّٔبرج اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍٕظُ 4-أ-3

 .٠سدً اٌّؼٍِٛبد داخً ِشازً تص١ُّ إٌظبَ اٌتؼ١ٍّٟ 5-أ-3

 ٠ششذ ِششٚع ٌٕظبَ تؼ١ٍّٟ. 6-أ-3

 د ٚاٌجشاِح اٌتؼ١ّ١ٍخ الخت١بس أفضٍٙب.٠تؼشف ػٍٝ تسذ٠ث اٌّٛاس 7-أ-3

 ٠ؼذد تص١ّّبد إٌظُ اٌتؼ١ّ١ٍخ، اٌّٛائّخ ٌٍّستٛٞ اٌتؼ١ٍّٟ. 8-أ-3

 اٌطشق اٌفبػٍخ ٌتص١ُّ اٌّٛالف اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌد١ذح.  ٠صٕف 9-أ-3

 ٠صٕف اٌج١ئبد اٌتؼ١ّ١ٍخ / اٌتؼ١ٍّخ  ٚاٌؼًّ ػٍٟ اٌسفبظ  12-أ-3

 ػ١ٍٙب  ٚص١بٔتٙب.

2 4 



 

 

 

 

 انزهنيةانًهاسات  -ب

Intellectual Skills 

  .٠فسش ِفشداد اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍٕظُ ٚٚظبئفٙب 1-ة-3

 .٠سًٍ ٚظبئف اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍٕظُ ٚػاللتٗ ثتىٌٕٛٛخ١ب اٌتؼ١ٍُ 2-ة-3

 .ٌٍٕظُ  ٠مبسْ ث١ٓ ٔظش٠بد اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ 3-ة-3

 .٠سًٍ ّٔبرج اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍٕظُ 4-ة-3

 .٠شتت اٌّؼٍِٛبد داخً ِشازً تص١ُّ إٌظبَ اٌتؼ١ٍّٟ 5-ة-3

 ٠صُّ ِششٚع ٌٕظبَ تؼ١ٍّٟ. 6-ة-3

 ١ّ٠ز ث١ٓ طشق تسذ٠ث اٌّٛاسد ٚاٌجشاِح اٌتؼ١ّ١ٍخ الخت١بس أفضٍٙب. 7-ة-3

 ٠صُّ ٔظُ تؼ١ّ١ٍخ ِدبي اٌتخصص، اٌّٛائّخ ٌٍّستٜٛ اٌتؼ١ٍّٟ. 8-ة-3

 ٠صُّ اٌّٛالف اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌد١ذح. 9-ة-3

 ٠ستٕتح إٌّبست ِٓ ث١ٓ اٌجذائً فٟ اٌّٛالف اٌس١بت١خ اٌّختٍفخ. 12-ة-3

انًهاسات انًهنية  -ج

 وانؼًهية 

Professional and 

Practical Skills 

  .٠ستخذَ ِفشداد اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍٕظُ 1-ج-3

 .٠طجك ٚظبئف اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍٕظُ ٚػاللتٗ ثتىٌٕٛٛخ١ب اٌتؼ١ٍُ 2-ج-3

 .ٌٍٕظُ  ٠طجك ٔظش٠بد اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ 3-ج-3

 .٠طجك ّٔبرج اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍٕظُ 4-ج-3

 .٠ىْٛ اٌّؼٍِٛبد داخً ِشازً تص١ُّ إٌظبَ اٌتؼ١ٍّٟ 5-ج-3

 ٠ؼذ ِششٚع ٌٕظبَ تؼ١ٍّٟ. 6-ج-3

 ٠ستخذَ تسذ٠ث اٌّٛاسد ٚاٌجشاِح اٌتؼ١ّ١ٍخ الخت١بس أفضٍٙب. 7-ج-3

 ٌتص١ُّ إٌظُ اٌتؼ١ّ١ٍخ، اٌّٛائّخ ٌٍّستٜٛ اٌتؼ١ٍّٟ.٠ستخذَ طشلًب فبػٍخ  8-ج-3

 ٠طجك اٌّٛالف اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌد١ذح. 9-ج-3

  انًهاسات انؼايـة  - د

 ويهاسات االجصال 

General and 

Transferable 

Skills  

 

٠ؼًّ ضّٓ فش٠ك فٟ ِؼشفخ ِفشداد اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍٕظُ ٚٚظبئفٙب ٚػاللخ   1-د-3

 .ٌٍٕظُ ثتىٌٕٛٛخ١ب اٌتؼ١ٍُاٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ 

 .٠ؼًّ ضّٓ فٟ ِؼشفخ ٚظبئف اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍٕظُ ٚػاللتٗ ثتىٌٕٛٛخ١ب اٌتؼ١ٍُ 2-د-3

 .ٌٍٕظُ  ٠ؼًّ ضّٓ فش٠ك ٌتص١ٕف ٔظش٠بد اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ 3-د-3

 .٠تؼبًِ ثىفبءح ِغ اٌسبست ٌششذ ّٔبرج اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ٌٍٕظُ 4-د-3

 .سبست ١ٌسدً اٌّؼٍِٛبد داخً ِشازً تص١ُّ إٌظبَ اٌتؼ٠ّٟ١ٍتؼبًِ ثىفبءح ِغ اٌ 5-د-3

 ٠ؼًّ ضّٓ فش٠ك ٌششذ ِششٚع ٌٕظبَ تؼ١ٍّٟ. 6-د-3

 ٠تؼبًِ ثىفبءح ِغ اٌسبست ٌتسذ٠ث اٌّٛاسد ٚاٌجشاِح اٌتؼ١ّ١ٍخ الخت١بس أفضٍٙب. 7-د-3

٠تؼبًِ ثىفبءح ِغ اٌسبست فٟ تص١ُّ ٔظُ تؼ١ّ١ٍخ خ١ذح تتٛائُ ِغ اٌّستٜٛ  8-د-3

 اٌتؼ١ٍّٟ.

٠ظٙش ِٙبساد االداسح فٟ اػذاد ِشازً تص١ُّ اٌّٛلف اٌتؼ١ٍّٟ ٚدساسخ  9-د-3

 اٌدّبػٟ ( . -استشات١د١بد اٌتؼ١ٍُ اٌّختٍفخ ) اٌتؼٍُ اٌفشدٞ 

  .ؼ١ّ١ٍخ اٌد١ذح٠ظٙش ِٙبساد اٌم١بدح  فٟ تص١ُّ اٌّٛالف اٌت 12-د-3

 يححىي انًمـشس -5
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ٚرٌه ِٓ خالي ٚسبئً اٌتٛاصً  √ اٌتؼٍُ اإلٌىتشٟٚٔ 5-7

 االختّبػٟ

أسانية انحؼهيى  -7

وانحؼهى نهطالب 

روي االححياجات 

 انخاصة

 ال ٠ٛخذ طالة دٜٚ ازت١بخبد خبصخ

 

 جمىيى انطالب : -٧

أسانية وطشق جمييى  -أ

 انطانة 

Student 

Assessment 

Methods  

 

 األسٍٛة " اٌطش٠مخ" اٌّٙبساد اٌّستٙذف تم١ّٙب

 ِؼشفخ ٚفُٙ –ر١ٕ٘خ  –ِٙبساد ػبِخ 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ –ِٙبساد ر١ٕ٘خ 

 ر١ٕ٘خ –ِٙبساد ػبِخ 

 ػ١ٍّخ –ِٙبساد ١ِٕٙخ 

 ِؼشفخ ٚاٌفُٙ –ر١ٕ٘خ  –ِٙبساد ػبِخ 

 اٌسضٛس ٚاٌّشبسوخ1-أ-7

 اٌذٚس٠خاالختجبساد 2-أ-7

 ِتسبْ ِٕتصف اٌؼبَ اٌذساس3ٝ-أ-7

 االِتسبْ إٌظش4ٜ-أ-7

 انحىليث -ب
 اٌخبِس ٚاٌؼبششاألسجٛػ١ٓ  : أػّبي اٌفصً 1اٌتم١١ُ 

 األسجٛع اٌشاثغ ٚاٌؼششْٚ: اٌشفٟٙ 2اٌتم١١ُ 

 اٌثبٌث ٚاٌؼششْٚاألسجٛع  :اٌتطج١مٟ 3اٌتم١١ُ 

 ٚاٌؼششْٚاألسجٛع اٌخبِس : اٌفصً أخشاِتسبْ  4اٌتم١١ُ 

  اننسبة انذسجة جىصيغ انذسجات -ج

 اِتسبْ ٔصف اٌفصً % 12 دسخخ 12

 خش اٌفصًآاِتسبْ  % 62 دسخخ 62

 اٌشفٙٝ %5 دسخخ 5

 اٌتطج١مٝ % 22 دسخخ 12

 ػّبي اٌفصًأ %5 دسخخ  5

 اٌىٍٟ 122% 122
 

 لائًة انكحة انذساسية وانًشاجغ : -٨

 يزكشات - أ

 

 " تص١ُّ ٔظُ تؼ١ّ١ٍخ "   ٌٍفشلخ األٌٚٝ دثٍَٛاٌىتبة اٌّمشس / ِزوشح تؼ١ّ١ٍخ 

 

 2223اٌمب٘شح  داس اٌىٍّخ، ،خ١ّس: ػ١ٍّبد تىٌٕٛٛخ١ب اٌتؼ١ٍُ ِسّذ ػط١خ .1 كحة يهضية -ب

 .. 2221ػٍٟ ِسّذ ػجذ إٌّؼُ: اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ،ِىتجخ االٔدٍٛ اٌّصش٠خ ، .2

ِختبس ِسّٛد اٌٙبٔسٟ، ّٔبرج اٌتص١ُّ، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش،  .3

1999 . 



 

 

 

 

 .اٌمب٘شح : داس اٌمجبء ،تطٛس تىٌٕٛٛخ١ب اٌتؼ١ٍُ (.2223) ِسّذ ػط١خ خ١ّس -1 كحة يمحشحة -ج

(. تص١ُّ اٌّٛالف اٌتؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌّٛالف 2212زّذٞ ػجذ اٌؼز٠ز، فبتٓ فٛدح ) -2

 ش١ٔٚخ، اٌمب٘شح: داس اٌفىش.اٌصف١خ اٌتم١ٍذ٠خ ٚاإلٌىت

 

 دوسيات ػهًية –د 

 أو نششات ... انخ
 ال يىجذ -

 

Course Matrix of ILO’sيصفىفة يخشجات انحؼهيى انًسحهذفة نهًمشس  

 

 انًححىيات انشئيسية

 نهًمشس

أسبىع 

 انذساسة
 انًؼــاسف

يهاسات 

 رهنية

يهاسات 

 يهنية

يهاسات 

 ػاية

ٌٍٕظُ اٌتؼش٠ف ثبٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ  -1

 2-د-4 2-ج-4 2-ب-4  2-أ-4 2 .ٚٚظبئفٗ

ػاللخ اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ ثتىٌٕٛٛخ١ب  -2

 3-د-4 3-ج-4 3-ب-4 3-أ-4 3 .اٌتؼ١ٍُ

االٌّبَ ثٕظش٠بد اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ  -3

 4-د-4 4-ج-4 4-ب-4 4-أ-4 4 .(1ٌٍٕظُ)

االٌّبَ ثٕظش٠بد اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ  -4

 4-د-4 4-ج-4 4-ب-4 4-أ-4 5 (.2).ٌٍٕظُ

االٌّبَ ثٕظش٠بد اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ  -5

 4-د-4 4-ج-4 4-ب-4 4-أ-4 6 (.3).ٌٍٕظُ

تص١ٕف ّٔبرج اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ  -6

 5-د-4 5-ج-4 5-ب-4 5-أ-4 7 .(1اٌّختٍفخ ٌٍٕظُ)

 تص١ٕف ّٔبرج اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ -7

 5-د-4 5-ج-4 5-ب-4 5-أ-4 ٧ (.2اٌّختٍفخ ٌٍٕظُ)

 اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟتص١ٕف ّٔبرج  -8

 5-د-4 5-ج-4 5-ب-4 5-أ-4 ٨ (.3اٌّختٍفخ ٌٍٕظُ)

 تخط١ظ ّٔبرج اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ -9

 7-د-4 7-ج-4 7-ب-4 7-أ-4 ٩ (.1اٌّختٍفخ ٌٍٕظُ)

 تخط١ظ ّٔبرج اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ -12

 7-د-4 7-ج-4 7-ب-4 7-أ-4 21 (.2اٌّختٍفخ ٌٍٕظُ)



 

 

 

 

 تخط١ظ ّٔبرج اٌتص١ُّ اٌتؼ١ٍّٟ -11

 7-د-4 7-ج-4 7-ب-4 7-أ-4 22 (.3اٌّختٍفخ ٌٍٕظُ)

ٚصف ِشازً تص١ُّ إٌظبَ  -12

 6-د-4 6-ج-4 6-ب-4 6-أ-4 23 (1).اٌتؼ١ٍّٟ

ٚصف ِشازً تص١ُّ إٌظبَ  -13

 6-د-4 6-ج-4 6-ب-4 6-أ-4 24 (2).اٌتؼ١ٍّٟ

ٚصف ِشازً تص١ُّ إٌظبَ  -14

 6-د-4 6-ج-4 6-ب-4 6-أ-4 25 (3).اٌتؼ١ٍّٟ

تٛظ١ف اٌّؼٍِٛبد داخً ِشازً  -15

 6-د-4 6-ج-4 6-ب-4 6-أ-4 26 (1).تص١ُّ إٌظبَ اٌتؼ١ٍّٟ

تٛظ١ف اٌّؼٍِٛبد داخً ِشازً  -16

 6-د-4 6-ج-4 6-ب-4 6-أ-4 27 (2تص١ُّ إٌظبَ اٌتؼ١ٍّٟ)

تٛظ١ف اٌّؼٍِٛبد داخً ِشازً  -17

 6-د-4 6-ج-4 6-ب-4 6-أ-4 2٧ (2تص١ُّ إٌظبَ اٌتؼ١ٍّٟ)

 7-د-4 7-ج-4 7-ب-4 7-أ-4 2٨ (1تص١ُّ ِششٚع ٌٕظبَ تؼ١ٍّٟ.) -18

 7-د-4 7-ج-4 7-ب-4 7-أ-4 2٩ (2تص١ُّ ِششٚع ٌٕظبَ تؼ١ٍّٟ.) -19

تص١ُّ ٔظُ تؼ١ّ١ٍخ ، تٛائُ اٌّستٛٞ  -22

 ٨-د-4 ٨-ج-4 ٨-ب-4 ٨-أ-4 31 (1اٌتؼ١ٍّٟ)

تص١ُّ ٔظُ تؼ١ّ١ٍخ، تٛائُ اٌّستٛٞ  -21

 ٨-د-4 ٨-ج-4 ٨-ب-4 ٨-أ-4 32 (2اٌتؼ١ٍّٟ)

تص١ُّ ٔظُ تؼ١ّ١ٍخ، تٛائُ اٌّستٛٞ  -22

 ٨-د-4 ٨-ج-4 ٨-ب-4 ٨-أ-4 33 (3اٌتؼ١ٍّٟ)

تس١ًٍ اٌّٛاسد ٚاٌجشاِح اٌتؼ١ّ١ٍخ  -23

 ٩-د-4 6-ج-4 4-ب-4 7-أ-4 34 (1الخت١بس أفضٍٙب.)

تس١ًٍ اٌّٛاسد ٚاٌجشاِح اٌتؼ١ّ١ٍخ  -24

 ٧-د-4 ٧-ج-4 ٧-ب-4 ٧-أ-4 35 (2الخت١بس أفضٍٙب.)

تس١ًٍ اٌّٛاسد ٚاٌجشاِح اٌتؼ١ّ١ٍخ  -25

 ٧-د-4 ٧-ج-4 ٧-ب-4 ٧-أ-4 36 (3الخت١بس أفضٍٙب.)

تص١ُّ اٌّٛالف اٌتؼ١ّ١ٍخ  -26

 21-د-4 ٩-ج-4 ٩-ب-4 ٩-أ-4 37 (1اٌد١ذح.)



 

 

 

 

 أسحار انًمشس: أ.د/ هانً شفيك               

 ينسك انبشنايج : أ.و.د/ يسشية ػبذ انحًيذ فشج 

      كايم ػصش أ.د/ أحًذ يصطفي سئيس يحهس انمسى انؼهًي :  

                                                                                                 

 

 

 

تص١ُّ اٌّٛالف اٌتؼ١ّ١ٍخ  -27

 21-د-4 ٩-ج-4 ٩-ب-4 ٩-أ-4 3٧ (2اٌد١ذح.)



 

 

 

 

 يصفىفة أسانية انحؼهيى وانحؼهى يغ نىاجج انحؼهى

 

انًؼشفة  وانحؼهى أسانية انحؼهيى

 وانفهى

 انًهاسات انؼاية انًهاسات انًهنية انًهاسات انزهنية

 4-أ-3 يحاضشات  -2

 

 1-د-3 (6-ج-3( )5-ج-3) 1-ة-3

 1-أ-3 جهسات ينالشة -1

 

 5-د-3 (7-ج-3( )2-ج-3) (5-ة-3( )3-ة-3)

أنشطة فً انفصم  -2

 )انسكشن(     

(    3-ة-3( )2-ة-3) 6-أ-3

 (4-ة-3)

 2-د-3 2-ج-3

 7-د-3 8-أ-3 (9-ة-3) 9-أ-3 واجبات ينضنية -4

    أسحار انًمشس: أ.د/ هانً شفيك             سئيس انمسى:    أحًذ يصطفً كايم ػصش  
 

 يصفىفة أسانية انحمييى انًسحهذفة نهًمشس

 

      

سئيس انمسى:    أحًذ يصطفً كايم ػصش  أسحار انًمشس: أ.د/ هانً شفيك                 

 انحمييى أسانية

 
 انًهاسات انؼاية انًهاسات انًهنية انًهاسات انزهنية انًؼشفة وانفهى

-ج-3( )5-ج-3) 1-ة-3 1-أ-3 اٌسضٛس ٚاٌّشبسوخ-1

6) 

 1-د-3

( 4-ة-3)(3-ة-3) 1-أ-3 ختجبساد اٌذٚس٠خاال-2

 (6-ة-3)

-ج-3( )2-ج-3)

7) 

 2-د-3

ِتسبْ ِٕتصف ا -4

 اٌفصً اٌذساسٝ

( 3-ة-3( )2-ة-3) 

 (4-ة-3)

 2-د-3 2-ج-3

 ( 3-أ-3) ِتسبْ اٌؼٍّٝا -5

 (5-أ-3)

( 2-ة-3( )1-ة-3)

 (6-ة-3(  )4-ة-3)

-ج-3( )1-ج-3)

 (6-ج-3( )2

 (6-د-3(     )2-د-3)

 ( 1-أ-3) ِتسبْ اٌشفٜٛا -6

 (2-أ-3)

 (3-أ-3)

( 2-ة-3( )1-ة-3)

 (4-ة-3(  )3-ة-3)

-ج-3( )2-ج-3)

 (6-ج-3( )3

 (7-د-3(     )3-د-3)

 ِتسبْ إٌظشٜا -7

 

 ( 1-أ-3)

 (2-أ-3)

 (3-أ-3)

 (4-أ-3)

 (5-أ-3)

 ( 2-ة-3( )1-ة-3

-ة-3)    ( 3-ة-3)

4) 

 (5-ة-3)

  ( 2-ج-3)

 ( 3-ج-3)

 (4-ج-3)

 (1-د-3)

 (4-أ-3) اٌتؼٍُ االٌىتشٟٚٔ -8

 

 (2-د-3) (2-ج-3) (5-ة-3)

 (6-د-3(     )2-د-3)



 

 - 1 - 

 

 "النظري  " الجانب   تصميم التعلم المدمج 
 انًمشس تصًُى َظى تعهًُُة

 انفشلخ : االٔنٙ ثهٕيّ
 _________________ 

 

 
 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

انزؼشٚف ثبنزصًٛى انزؼهًٛٙ  -1

 هُظى ٔٔظبئفّن
2 

 انًعشفة وانفهى -أ

Knowledge Understanding 

ٚزؼشف ػهٗ يفشداد انزصًٛى انزؼهًٛٙ  1-أ-

 نهُظى. 

ٚهخص ٔظبئف انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى  2-أ-3

 .ٔػاللزّ ثزكُٕنٕجٛب انزؼهٛى

  ٚصُف َظشٚبد انزصًٛى انزؼهًٛٙ 3-أ-3

 .نهُظى

 .ٚششح ًَبرج انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى 4-أ-3

ٚسجم انًؼهٕيبد داخم يشادم رصًٛى  5-أ-3

 .انُظبو انزؼهًٛٙ

 ٚششح يششٔع نُظبو رؼهًٛٙ. 6-أ-3

ٚزؼشف ػهٗ رذذٚش انًٕاسد ٔانجشايج  7-أ-3

 انزؼهًٛٛخ الخزٛبس أفضهٓب.

يحاضشا -1

 ت                         

جهساااااااات   -2

 يُالشة                        

أَشاااااااا ة   -3

فااً انفصاام    

 انسكشٍ (   

دساسااااااااااة  -4

 انحانة 

واجبااااااات   -5

 يُزنُة . 

االوساق  -6

 1-أ-7 

انحضااااااااااااااىس 

 وانًشاسكة 

 2-أ-7

االختبااااااااااسات 

 انذوسَة

 3-أ-7

ايتحاااااااااااااااااااٌ 

 يُتصااااااااااااااا 

انفصااااااااااااااااااام 

 انذساسً

 4-أ-7

االيتحاااااااااااااااٌ 

 انشفىٌ 

العررررررررررررررررررررررر    -
 الت ضيحية. 

 
الم اجررا العمميررة -

 المقت حة.
  

الكترررررررررررررررررررررررررر    -
 الج معي .

 

يزكشاد :    دبست آنٙ )اسزخذاو َٕافز(  -أ

         لسى ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى ٔانذبست         اػذاد

كزت أسبرزح انمسى ٔانًجبل فٙ أَظًخ  

انزشغٛم َٔظبو انُٕافز ُٔٚذٔص ٔأدذس 

   11إصذاسارّ َظبو ُٔٚذٔص 

^ever -"Microsoft reveals biggest 

change in Windows 

Computerworld.  .updates"

Retrieved October 4, 2014.      

كزبة د / يجذٖ يذًذ أثٕ انؼطب رٛسٛش 

  11ُٔٚذٔص 

1.  Keizer, Gregg (November 

ػاللخ انزصًٛى انزؼهًٛٙ  -2

 .ثزكُٕنٕجٛب انزؼهٛى
2 

االنًبو ثُظشٚبد انزصًٛى  -3

 .(1انزؼهًٛٙ نهُظى)
2 

االنًبو ثُظشٚبد انزصًٛى  -4

 (2).ٙ نهُظىانزؼهًٛ
2 

االنًبو ثُظشٚبد انزصًٛى  -5

 (3).انزؼهًٛٙ نهُظى
2 

رصُٛف ًَبرج انزصًٛى  -6

 2 (1انًخزهفخ نهُظى)انزؼهًٛٙ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

ٚؼذد رصًًٛبد انُظى انزؼهًٛٛخ،  8-أ-3 

 انًٕائًخ نهًذزٕ٘ انزؼهًٛٙ.

ٚصُف انطشق انفبػهخ نزصًٛى انًٕالف  9-أ-3

 زؼهًٛٛخ انجٛذح. ان

ٚصُف انجٛئبد انزؼهًٛٛخ / انزؼهًٛخ   11-أ-3

 ٔانؼًم ػهٙ انذفبظ 

 ػهٛٓب  ٔصٛبَزٓب.

 انًهاسات انزهُُة -ب

Intellectual Skills 

ٚفسش يفشداد انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى  1-ة-

 ٔٔظبئفٓب. 

ٚذهم ٔظبئف انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى  2-ة-3

 .ٔػاللزّ ثزكُٕنٕجٛب انزؼهٛى

 ٚمبسٌ ثٍٛ َظشٚبد انزصًٛى انزؼهًٛٙ 3-ة-3

 .نهُظى 

 .ٚذهم ًَبرج انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى 4-ة-3

ٚشرت انًؼهٕيبد داخم يشادم  5-ة-3

 .رصًٛى انُظبو انزؼهًٛٙ

  ٚصًى يششٔع نُظبو رؼهًٛٙ. 6-ة-3

ًٚٛض ثٍٛ طشق رذذٚش انًٕاسد  7-ة-3

 ٔانجشايج انزؼهًٛٛخ الخزٛبس أفضهٓب.

 5-أ-7  انبحثُة

االيتحاااااااااااااااٌ 

 انعًهٍ

 6-أ-7

االيتحاااااااااااااااٌ 

 انُظشي  

 بنك المع فة  -
    

29, 2018). "FAQ: Windows 

10 LTSB 

explained". Computerworl

d. Retrieved May 5, 2019. 

2. ^ "Microsoft reveals 

biggest-ever change in 

Windows 

updates". Computerworld. 

Retrieved October 4, 2014. 

3. ^ "Introducing Windows 10 

for Business". Windows 

Blog. Retrieved October 

4, 2014. 

^"Windows 10:  Endler, Michael. 

5 Unanswered 

InformationWeek.  .Questions"

Retrieved October 4,2014. 

رصُٛف ًَبرج انزصًٛى  -7

 (2انًخزهفخ نهُظى) انزؼهًٛٙ
2  

رصُٛف ًَبرج انزصًٛى  -8

 (3انًخزهفخ نهُظى) انزؼهًٛٙ
2 

ظ ًَبرج انزصًٛى رخطٛ -9

 (1انًخزهفخ نهُظى) انزؼهًٛٙ
2 

رخطٛظ ًَبرج انزصًٛى  -11

 (2انًخزهفخ نهُظى) انزؼهًٛٙ
2 

 

رخطٛظ ًَبرج انزصًٛى  -11

 (3انًخزهفخ نهُظى) انزؼهًٛٙ
2 

 

ٔصف يشادم رصًٛى  -12

 (1).انُظبو انزؼهًٛٙ
2 

 

ٔصف يشادم رصًٛى  -13

 (2).انُظبو انزؼهًٛٙ
2 

ٔصف يشادم رصًٛى  -14

 (3).انُظبو انزؼهًٛٙ
 

رٕظٛف انًؼهٕيبد داخم  -15

يشادم رصًٛى انُظبو 

 (1).انزؼهًٛٙ
 

https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

رٕظٛف انًؼهٕيبد داخم  -16

يشادم رصًٛى انُظبو 

 (2انزؼهًٛٙ)
 

رؼهًٛٛخ يجبل انزخصص،  ٚصًى َظى 8-ة-3

 انًٕائًخ نهًذزٕٖ انزؼهًٛٙ.

 ٚصًى انًٕالف انزؼهًٛٛخ انجٛذح. 9-ة-3

ٚسزُزج انًُبست يٍ ثٍٛ انجذائم  11-ة-3

 فٙ انًٕالف انذٛبرٛخ انًخزهفخ.

 انًهاسات انًهُُة وانعًهُة -جـ

Professional and Practical 

Skills 

- 

ٚسزخذو يفشداد انزصًٛى انزؼهًٛٙ  1-ج-3

 نهُظى. 

ٚطجك ٔظبئف انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى  2-ج-3

 .ٔػاللزّ ثزكُٕنٕجٛب انزؼهٛى

  ٚطجك َظشٚبد انزصًٛى انزؼهًٛٙ 3-ج-3

 .نهُظى

 .ٚطجك ًَبرج انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى 4-ج-3

ٚكٌٕ انًؼهٕيبد داخم يشادم رصًٛى  5-ج-3

 .انُظبو انزؼهًٛٙ

 ٚؼذ يششٔع نُظبو رؼهًٛٙ. 6-ج-3

و رذذٚش انًٕاسد ٔانجشايج ٚسزخذ 7-ج-3

 انزؼهًٛٛخ الخزٛبس أفضهٓب.

ٚسزخذو طشلًب فبػهخ نزصًٛى انُظى  8-ج-3

رٕظٛف انًؼهٕيبد داخم  -17

يشادم رصًٛى انُظبو 

 (2انزؼهًٛٙ)
 

ٛى يششٔع نُظبو رصً -18

 (1رؼهًٛٙ.)
 

رصًٛى يششٔع نُظبو  -19

 (2رؼهًٛٙ.)
 

رصًٛى َظى رؼهًٛٛخ ،  -21

 (1رٕائى انًذزٕ٘ انزؼهًٛٙ)
 

رصًٛى َظى رؼهًٛٛخ ،  -21

 (2رٕائى انًذزٕ٘ انزؼهًٛٙ)
 

رصًٛى َظى رؼهًٛٛخ ،  -22

 (3رٕائى انًذزٕ٘ انزؼهًٛٙ)
 

ًٕاسد ٔانجشايج رذهٛم ان -23

 (1انزؼهًٛٛخ الخزٛبس أفضهٓب.)
 

رذهٛم انًٕاسد ٔانجشايج  -24

 (2انزؼهًٛٛخ الخزٛبس أفضهٓب.)
 

 رذهٛم انًٕاسد ٔانجشايج  -25



 

 - 4 - 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

 انزؼهًٛٛخ، انًٕائًخ نهًذزٕٖ انزؼهًٛٙ. (3انزؼهًٛٛخ الخزٛبس أفضهٓب.)

 ٚطجك انًٕالف انزؼهًٛٛخ انجٛذح. 9-ج-3

 

 

 

 

 ويهاسات االتصال   انًهاسات انعايـة  -د 

General and Transferable Skills  

شٚك فٙ يؼشفخ يفشداد ٚؼًم ضًٍ ف 1-د-

انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى ٔٔظبئفٓب ٔػاللخ  

 .انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى ثزكُٕنٕجٛب انزؼهٛى

ٚؼًم ضًٍ فٙ يؼشفخ ٔظبئف  2-د-3

انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى ٔػاللزّ ثزكُٕنٕجٛب 

 .انزؼهٛى

ٚؼًم ضًٍ فشٚك نزصُٛف َظشٚبد  3-د-3

 .نهُظى  انزصًٛى انزؼهًٛٙ

ثكفبءح يغ انذبست نششح ًَبرج ٚزؼبيم  4-د-3

 .انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى

ٚزؼبيم ثكفبءح يغ انذبست نٛسجم  5-د-3

انًؼهٕيبد داخم يشادم رصًٛى انُظبو 

 .انزؼهًٛٙ

ٚؼًم ضًٍ فشٚك نششح يششٔع نُظبو  6-د-3

رصًٛى انًٕالف انزؼهًٛٛخ  -26

 (1انجٛذح.)
 

رصًٛى انًٕالف انزؼهًٛٛخ  -27

 (2ح.)انجٛذ
 

  االيزذبٌ انشفٕ٘ -28
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

 رؼهًٛٙ.

ٚزؼبيم ثكفبءح يغ انذبست نزذذٚش  7-د-3

 انًٕاسد ٔانجشايج انزؼهًٛٛخ الخزٛبس أفضهٓب.

ٚزؼبيم ثكفبءح يغ انذبست فٙ رصًٛى  8-د-3

َظى رؼهًٛٛخ جٛذح رزٕائى يغ انًذزٕٖ 

 انزؼهًٛٙ.

ٚظٓش يٓبساد االداسح فٙ اػذاد  9-د-3

يشادم رصًٛى انًٕلف انزؼهًٛٙ ٔدساسخ 

اسزشارٛجٛبد انزؼهٛى انًخزهفخ ) انزؼهى انفشد٘ 

 انجًبػٙ ( . -

ٚظٓش يٓبساد انمٛبدح  فٙ رصًٛى  11-د-3

 لف انزؼهًٛٛخ انجٛذحانًٕا
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Face to face( 40% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

 أهداف التعلم  
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

انزؼشٚف ثبنزصًٛى انزؼهًٛٙ  -1

 نهُظى ٔٔظبئفّ
2 

 انًعشفة وانفهى -أ

Knowledge Understanding 

ٚزؼشف ػهٗ يفشداد انزصًٛى انزؼهًٛٙ  1-أ-

 نهُظى. 

ٚهخص ٔظبئف انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى  2-أ-3

 .ٔػاللزّ ثزكُٕنٕجٛب انزؼهٛى

  ٚصُف َظشٚبد انزصًٛى انزؼهًٛٙ 3-أ-3

 .نهُظى

 .ٚششح ًَبرج انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى 4-أ-3

ٚسجم انًؼهٕيبد داخم يشادم رصًٛى  5-أ-3

 .انُظبو انزؼهًٛٙ

 ٚششح يششٔع نُظبو رؼهًٛٙ. 6-أ-3

ٚزؼشف ػهٗ رذذٚش انًٕاسد ٔانجشايج  7-أ-3

 انزؼهًٛٛخ الخزٛبس أفضهٓب.

ٚؼذد رصًًٛبد انُظى انزؼهًٛٛخ،  8-أ-3

 انًٕائًخ نهًذزٕ٘ انزؼهًٛٙ.

ٚصُف انطشق انفبػهخ نزصًٛى انًٕالف  9-أ-3

 انزؼهًٛٛخ انجٛذح. 

ٛخ  ٚصُف انجٛئبد انزؼهًٛٛخ / انزؼهً 11-أ-3

يحاضشا -2

 ت                         

جهساااااااات   -2

 يُالشة                        

أَشاااااااا ة   -3

فااً انفصاام    

 انسكشٍ (   

دساسااااااااااة  -4

 انحانة 

واجبااااااات   -5

 يُزنُة . 

االوساق  -6

  انبحثُة

 1-أ-7 

انحضااااااااااااااىس 

 وانًشاسكة 

 2-أ-7

االختبااااااااااسات 

 انذوسَة

 3-أ-7

ايتحاااااااااااااااااااٌ 

يُتصااااااااااااااا  

انفصااااااااااااااااااام 

 انذساسً

 4-أ-7

االيتحاااااااااااااااٌ 

 انشفىٌ 

 5-أ-7

االيتحاااااااااااااااٌ 

 عًهٍان

 6-أ-7

االيتحاااااااااااااااٌ 

العررررررررررررررررررررررر    -
 الت ضيحية. 

 
الم اجررا العمميررة -

 المقت حة.
  

الكترررررررررررررررررررررررررر    -
 الج معي .

 
 بنك المع فة  -

    

يزكشاد :    دبست آنٙ )اسزخذاو َٕافز(  -أ

 لسى ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى ٔانذبست                 اػذاد

كزت أسبرزح انمسى ٔانًجبل فٙ أَظًخ  

بو انُٕافز ُٔٚذٔص ٔأدذس انزشغٛم َٔظ

   11إصذاسارّ َظبو ُٔٚذٔص 

^ever -"Microsoft reveals biggest 

change in Windows 

Computerworld.  .updates"

Retrieved October 4, 2014.      

كزبة د / يجذٖ يذًذ أثٕ انؼطب رٛسٛش 

  11ُٔٚذٔص 

4.  Keizer, Gregg (November 

29, 2018). "FAQ: Windows 

10 LTSB 

explained". Computerworl

d. Retrieved May 5, 2019. 

5. ^ "Microsoft reveals 

biggest-ever change in 

ػاللخ انزصًٛى انزؼهًٛٙ  -2

 .ثزكُٕنٕجٛب انزؼهٛى
2 

االنًبو ثُظشٚبد انزصًٛى  -3

 .(1انزؼهًٛٙ نهُظى)
2 

االنًبو ثُظشٚبد انزصًٛى  -4

 (2).انزؼهًٛٙ نهُظى
2 

االنًبو ثُظشٚبد انزصًٛى  -5

 (3).نهُظى انزؼهًٛٙ
2 

رصُٛف ًَبرج انزصًٛى  -6

 2 (1انًخزهفخ نهُظى)انزؼهًٛٙ 

 
رصُٛف ًَبرج انزصًٛى  -7

 (2انًخزهفخ نهُظى) انزؼهًٛٙ
2  

رصُٛف ًَبرج انزصًٛى  -8

 (3انًخزهفخ نهُظى) انزؼهًٛٙ
2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
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Face to face( 40% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

 أهداف التعلم  
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

رخطٛظ ًَبرج انزصًٛى  -9

 (1انًخزهفخ نهُظى) انزؼهًٛٙ
 ٔانؼًم ػهٙ انذفبظ  2

 ػهٛٓب  ٔصٛبَزٓب.

 انًهاسات انزهُُة -ب

Intellectual Skills 

ٚفسش يفشداد انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى  1-ة-

 ٔٔظبئفٓب. 

ٚذهم ٔظبئف انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى  2-ة-3

 .ٔػاللزّ ثزكُٕنٕجٛب انزؼهٛى

 ٚمبسٌ ثٍٛ َظشٚبد انزصًٛى انزؼهًٛٙ 3-ة-3

 .نهُظى 

 .م ًَبرج انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظىٚذه 4-ة-3

ٚشرت انًؼهٕيبد داخم يشادم  5-ة-3

 .رصًٛى انُظبو انزؼهًٛٙ

  ٚصًى يششٔع نُظبو رؼهًٛٙ. 6-ة-3

ًٚٛض ثٍٛ طشق رذذٚش انًٕاسد  7-ة-3

 ٔانجشايج انزؼهًٛٛخ الخزٛبس أفضهٓب.

ٚصًى َظى رؼهًٛٛخ يجبل انزخصص،  8-ة-3

 انًٕائًخ نهًذزٕٖ انزؼهًٛٙ.

 ٚصًى انًٕالف انزؼهًٛٛخ انجٛذح. 9-ة-3

ٚسزُزج انًُبست يٍ ثٍٛ انجذائم  11-ة-3

 فٙ انًٕالف انذٛبرٛخ انًخزهفخ.

 Windows انُظشي  

updates". Computerworld. 

Retrieved October 4, 2014. 

6. ^ "Introducing Windows 10 

for Business". Windows 

Blog. Retrieved October 

4, 2014. 

^"Windows 10:  Endler, Michael. 

d 5 Unanswere

InformationWeek.  .Questions"

Retrieved October 4,2014. 

رخطٛظ ًَبرج انزصًٛى  -11

 (2انًخزهفخ نهُظى) انزؼهًٛٙ
2 

 

رخطٛظ ًَبرج انزصًٛى  -11

 (3انًخزهفخ نهُظى) انزؼهًٛٙ
2 

 

ٔصف يشادم رصًٛى  -12

 (1).انُظبو انزؼهًٛٙ
2 

 

ٔصف يشادم رصًٛى  -13

 (2).انُظبو انزؼهًٛٙ
2 

ٔصف يشادم رصًٛى  -14

 (3).انُظبو انزؼهًٛٙ
 

رٕظٛف انًؼهٕيبد داخم  -15

يشادم رصًٛى انُظبو 

 (1).انزؼهًٛٙ
 

رٕظٛف انًؼهٕيبد داخم  -16

يشادم رصًٛى انُظبو 

 (2انزؼهًٛٙ)
 

رٕظٛف انًؼهٕيبد داخم  -17

يشادم رصًٛى انُظبو 

 (2انزؼهًٛٙ)
 

http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350


 

 - 8 - 

Face to face( 40% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

 أهداف التعلم  
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

رصًٛى يششٔع نُظبو  -18

 (1رؼهًٛٙ.)
 انًهاسات انًهُُة وانعًهُة -جـ 

Professional and Practical 

Skills 

- 

ٚسزخذو يفشداد انزصًٛى انزؼهًٛٙ  1-ج-3

 نهُظى. 

ٚطجك ٔظبئف انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى  2-ج-3

 .ثزكُٕنٕجٛب انزؼهٛى ٔػاللزّ

  ٚطجك َظشٚبد انزصًٛى انزؼهًٛٙ 3-ج-3

 .نهُظى

 .ٚطجك ًَبرج انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى 4-ج-3

ٚكٌٕ انًؼهٕيبد داخم يشادم رصًٛى  5-ج-3

 .انُظبو انزؼهًٛٙ

 ٚؼذ يششٔع نُظبو رؼهًٛٙ. 6-ج-3

ٚسزخذو رذذٚش انًٕاسد ٔانجشايج  7-ج-3

 انزؼهًٛٛخ الخزٛبس أفضهٓب.

ٚسزخذو طشلًب فبػهخ نزصًٛى انُظى  8-ج-3

 انزؼهًٛٛخ، انًٕائًخ نهًذزٕٖ انزؼهًٛٙ.

 ٚطجك انًٕالف انزؼهًٛٛخ انجٛذح. 9-ج-3

 

 

 

رصًٛى يششٔع نُظبو  -19

 (2رؼهًٛٙ.)
 

رصًٛى َظى رؼهًٛٛخ ،  -21

 (1رٕائى انًذزٕ٘ انزؼهًٛٙ)
 

رصًٛى َظى رؼهًٛٛخ ،  -21

 (2رٕائى انًذزٕ٘ انزؼهًٛٙ)
 

رصًٛى َظى رؼهًٛٛخ ،  -22

 (3رٕائى انًذزٕ٘ انزؼهًٛٙ)
 

رذهٛم انًٕاسد ٔانجشايج  -23

 (1انزؼهًٛٛخ الخزٛبس أفضهٓب.)
 

رذهٛم انًٕاسد ٔانجشايج  -24

 (2انزؼهًٛٛخ الخزٛبس أفضهٓب.)
 

رذهٛم انًٕاسد ٔانجشايج  -25

 (3انزؼهًٛٛخ الخزٛبس أفضهٓب.)
 

رصًٛى انًٕالف انزؼهًٛٛخ  -26

 (1انجٛذح.)
 

رصًٛى انًٕالف انزؼهًٛٛخ  -27

 (2انجٛذح.)
 

  االيزذبٌ انشفٕ٘ -28
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Face to face( 40% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

 أهداف التعلم  
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

 

 

 

 ويهاسات االتصال   انًهاسات انعايـة  -د 

General and Transferable Skills  

ٚؼًم ضًٍ فشٚك فٙ يؼشفخ يفشداد  1-د-

لخ  انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى ٔٔظبئفٓب ٔػال

 .انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى ثزكُٕنٕجٛب انزؼهٛى

ٚؼًم ضًٍ فٙ يؼشفخ ٔظبئف  2-د-3

انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى ٔػاللزّ ثزكُٕنٕجٛب 

 .انزؼهٛى

ٚؼًم ضًٍ فشٚك نزصُٛف َظشٚبد  3-د-3

 .نهُظى  انزصًٛى انزؼهًٛٙ

ٚزؼبيم ثكفبءح يغ انذبست نششح ًَبرج  4-د-3

 .انزصًٛى انزؼهًٛٙ نهُظى

ٚزؼبيم ثكفبءح يغ انذبست نٛسجم  5-د-3

انًؼهٕيبد داخم يشادم رصًٛى انُظبو 

 .انزؼهًٛٙ

ٚؼًم ضًٍ فشٚك نششح يششٔع نُظبو  6-د-3

 رؼهًٛٙ.

ٚزؼبيم ثكفبءح يغ انذبست نزذذٚش  7-د-3

 انًٕاسد ٔانجشايج انزؼهًٛٛخ الخزٛبس أفضهٓب.

ٚزؼبيم ثكفبءح يغ انذبست فٙ رصًٛى  8-د-3

ح رزٕائى يغ انًذزٕٖ َظى رؼهًٛٛخ جٛذ
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Face to face( 40% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

 أهداف التعلم  
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

 انزؼهًٛٙ.

ٚظٓش يٓبساد االداسح فٙ اػذاد  9-د-3

يشادم رصًٛى انًٕلف انزؼهًٛٙ ٔدساسخ 

اسزشارٛجٛبد انزؼهٛى انًخزهفخ ) انزؼهى انفشد٘ 

 انجًبػٙ ( . -

ٚظٓش يٓبساد انمٛبدح  فٙ رصًٛى  11-د-3

 انًٕالف انزؼهًٛٛخ انجٛذح
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 (16ًَىرج سلى   

 (2221/ 2222تمشَش يمشس دساسٍ  
 -يعهىيات أساسُة : –أ 

 تصًُى َظى تعهًُُة اسى انًمشس 1

 ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى انزخصص 2

 دكزٕساِ انفشلخ / انًسزٕ٘ 3

 ( ػًهٙ 2( َظش٘ + )  1)  ػذد انٕدذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 نجُخ صالصٛخ بدانُظبو انًزجغ الخزٛبس نجُخ االيزذبَ 5

 غٛش يزٕفش         يزٕفش       َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزذبٌ 6

 اسزبر انًبدح ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 7

 -يعهىيات يتخصصة : –ب 

 -اإلحصائُات : – 1

  ػذد انطالة انًهزذمٍٛ ثبنًمشس -

  ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزذبٌ -

 %  -ػذد          ػذد         َزٛجخ االيزذبٌ -

 َبجخ              ساست

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجمب نهزمذٚشاد  -

 انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 يًزبص                   جٛذ جذا  -

 يمجٕل   -جٛذ               

 -تذسَس انًمشس : – 2

  انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚسٓب -

 % 81 شس% نًب رى رذسٚسّ يٍ انًذزٕ٘ األسبسٙ نهًم -

 >85         84-61          61> يذ٘ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًذزٕ٘ انًمشس -

  >85         84-61         61> يذ٘ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد انًمشس -

 رذسٚت ػًهٙ  يذبضشاد َظشٚخ       أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

             دساسخ دبنخ أَشطخ فصهٛخ 

  َٙٔرؼهٛى إنكزش 

 األػًبل انفصهٛخ )رزكش( :   إيزذبٌ َٓبٚخ انسُّ انذساسىخ
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 شفٕ٘  َظش٘                         طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

                أػًبل فصهٛخ   ٙػًه 

 -اإليكاَات انًتاحة نهتذسَس : -3

 غٛش يزٕافشح  يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح    انًشاجغ انؼهًٛخ -

 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح    غٛش يزٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ-

 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح    غٛش يزٕافشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 ال ٕٚجذ -لُىد إداسَة وتُظًُُة: -4

 % -َتُجة تمىَى ان الب نهًمشس: -5

 زًبد َظبو انزمٕثى ػهٗ انفٓى يٍ خالل َظبو انجٕكهٛذإػ -يمتشحات تحسٍُ انًمشس : -6

 

 ال ٕٚجذ يالدظبد نهًشاجغ انخبسجٗ )إٌ ٔجذد (يالحظات انًشاجعٍُ انخاسجٍُُ  -7

يا تى تُفُزِ يٍ يمتشحات انت ىَش فٍ انعاو  -8

 انسابك

 

 

)يب ْٙ ٔ األسجبة يا نى َتى تُفُزِ يٍ يمتشحات  -9

) 

 ال ٕٚجذ

 -نهًمشس نهعاو انمادو :خ ة انت ىَش  -12

يجبالد انزطٕٚش : رذسٚت 

انطالة ػهٗ انزذهٛم 

اإلدصبئٙ يٍ سسبئم 

انًبجسزٛش ٔانذكزٕساح 

انسبثمخ ٔيشاجؼزٓب يٍ 

 لجم أسزبر انًمشس

رٕصٛف انزطٕٚش: ٚمٕو 

انطالة ثبإلطالع ػهٗ 

انشسبئم انؼهًٛخ 

ثبنًكزجبد ٔرصٕٚش 

انفشٔض ٔإػذاد 

اإلدصبء نٓب 

ٔيشاجؼزٓب يغ 

األصهٛخ  إلدصبءا

 ثبنشسبنخ

يجبالد انزطٕٚش : رذسٚت انطالة 

ػهٗ انزذهٛم اإلدصبئٙ يٍ سسبئم 

انًبجسزٛش ٔانذكزٕساح انسبثمخ 

 ٔيشاجؼزٓب يٍ لجم أسزبر انًمشس

رٕصٛف انزطٕٚش: ٚمٕو 

انطالة ثبإلطالع ػهٗ 

انشسبئم انؼهًٛخ 

ثبنًكزجبد ٔرصٕٚش 

انفشٔض ٔإػذاد 

اإلدصبء نٓب 

ٔيشاجؼزٓب يغ 

ألدصبء األصهٛخ ا

 ثبنشسبنخ
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 صميم نظم تعليميةت مخطط لتصميم اختبار المقرر
(9102/9191) 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

26 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

04 

 
 

 مخرجات التعمم 

 نوع األسئمة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  ل االكما

االنًبو ثًفرداد انتصًُى انتؼهًٍُ 

نهُظى. ووظبئفهب وػاللخ انتصًُى 

 انتؼهًٍُ نهُظى ثتكُىنىجُب انتؼهُى.

     √  .َتؼرف ػهً يفرداد انتصًُى انتؼهًٍُ نهُظى 1-أ-3 5.1 4 4

اإلنًبو ثىظبئف انتصًُى  2/2

 انتؼهًٍُ وػاللتّ ثتكُىنىجُب انتؼهُى.
َهخص وظبئف انتصًُى انتؼهًٍُ نهُظى وػاللتّ  2-أ-3 5.1 4 4

 .ثتكُىنىجُب انتؼهُى
 √    

وصف َظرَبد انتصًُى  -2/3

 انتؼهًٍُ  نهُظى.
     √ .َصُف َظرَبد انتصًُى انتؼهًٍُ  نهُظى 3-أ-3 5.1 4 4

تخطُظ ًَبرج انتصًُى  -2/4

 انتؼهًٍُ نهُظى.
    √  .ٍ نهُظىَشرح ًَبرج انتصًُى انتؼهًُ 4-أ-3 5.1 4 4
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تىظُف انًؼهىيبد داخم  -2/5

 يرادم تصًُى انُظبو انتؼهًٍُ.
     √ .َسجم انًؼهىيبد داخم يرادم تصًُى انُظبو انتؼهًٍُ 5-أ-3 5.1 4 2

     √ .َشرح يشروع نُظبو تؼهًٍُ 6-أ-3 5.1 4 2 تطجُك يشروع نُظبو تؼهًٍُ. -2/6

انؼًم ضًٍ فرَك فٍ تذذَث  -2/7

انجرايج انتؼهًُُخ الختُبر انًىارد و

 أفضههب.

َتؼرف ػهً تذذَث انًىارد وانجرايج انتؼهًُُخ الختُبر  7-أ-3 5.1 4 2

 .أفضههب

√     

استخذاو انذبست اِنٍ فٍ  -2/8

 انتخصص.
َؼذد تصًًُبد انُظى انتؼهًُُخ، انًىائًخ نهًذتىٌ  8-أ-3 5.1 4 2

 .انتؼهًٍُ
 √    

ائى تصًُى َظى تؼهًُُخ ، تى -2/9

 انًذتىٌ انتؼهًٍُ. 
    √   .َصُف انطرق انفبػهخ نتصًُى انًىالف انتؼهًُُخ انجُذح 9-أ-3 5.1 4 2

تخطُظ انتؼهُى ثبستخذاو  -2/11

 انذبست اِنٍ.
    √   َصُف انجُئبد انتؼهًُُخ / انتؼهًُخ  وانؼًم ػهٍ انذفبظ 11-أ-3 5.1 4 2

استخذاو شجكخ انًؼهىيبد  -2/12

 يفرداد تكُىنىجُب انتؼهُى.نهتؼبيم يغ 
    √  .ػهُهب  وصُبَتهب 5.1 4 2

تصًُى انًىالف انتؼهًُُخ  -2/13

 انجُذح. 
    √   .َفسر يفرداد انتصًُى انتؼهًٍُ نهُظى ووظبئفهب 1-ة-3 5.1 4 2

تطجُك انًؼبرف انًتخصصخ  -2/14

 انتٍ اكتسجهب فٍ يًبرسبتّ انًهُُخ. 
صًُى انتؼهًٍُ نهُظى وػاللتّ ثتكُىنىجُب َذهم وظبئف انت 2-ة-3 5.1 4 2

 .انتؼهُى
 √    

إتمبٌ انًهبراد انًهُُخ  -2/15

واستخذاو انىسبئم انتكُىنىجُخ 

 انًُبسجخ فٍ يًبرستّ انًهُُخ. 

    √  .َمبرٌ ثٍُ َظرَبد انتصًُى انتؼهًٍُ  نهُظى 3-ة-3 5.1 4 4
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إدران ضرورح تًُُخ راتّ  -2/16

 نًستًر. واالَخراط فٍ انتؼهى ا
    √  .َذهم ًَبرج انتصًُى انتؼهًٍُ نهُظى 4-ة-3 5.1 4 4

تصًُى  خطخ : نهتذرَس ،  -2/17

وثُئبد ترثىَخ تُبست تُىع شرائخ 

 انتؼهى.

     √ .َرتت انًؼهىيبد داخم يرادم تصًُى انُظبو انتؼهًٍُ 5-ة-3 5.1 4 4

استخذاو أسبنُت وأدواد  -2/18

ختهفخ يُبسجخ نتمىَى انجىاَت انً

 نؼًهُتٍ انتؼهُى وانتؼهى .

     √ .َصًى يشروع نُظبو تؼهًٍُ 6-ة-3 5.1 4 4

تىظُف آنُبد اإلرشبد  -2/19

وانتىجُّ انترثىٌ، ورَبدح األػًبل 

 فٍ يًبرسبتّ انًهُُخ.

ًَُز ثٍُ طرق تذذَث انًىارد وانجرايج انتؼهًُُخ  7-ة-3 5.1 4 4

 .الختُبر أفضههب

√     

فٍ أَشطخ خذيخ انًشبركخ  -2/21

انًجتًغ وإدران دورِ فٍ تًُُخ 

 انًجتًغ، ثًب َذمك انجىدح. 

َصًى َظى تؼهًُُخ يجبل انتخصص، انًىائًخ نهًذتىي  8-ة-3 5.1 4 4

 .انتؼهًٍُ
 √    

االنًبو ثًفرداد انتصًُى انتؼهًٍُ 

نهُظى. ووظبئفهب وػاللخ انتصًُى 

 انتؼهًٍُ نهُظى ثتكُىنىجُب انتؼهُى.

    √  .َصًى انًىالف انتؼهًُُخ انجُذح 9-ة-3 5.1 4 4

اإلنًبو ثىظبئف انتصًُى  2/2

 انتؼهًٍُ وػاللتّ ثتكُىنىجُب انتؼهُى.
َستُتج انًُبست يٍ ثٍُ انجذائم فٍ انًىالف انذُبتُخ  11-ة-3 5.1 4 4

 .انًختهفخ
 √    

وصف َظرَبد انتصًُى  -2/3

 انتؼهًٍُ  نهُظى.
     √  .د انتصًُى انتؼهًٍُ نهُظىَستخذو يفردا 1-ج-3 5.1 4 4

تخطُظ ًَبرج انتصًُى  -2/4

 انتؼهًٍُ نهُظى.
َطجك وظبئف انتصًُى انتؼهًٍُ نهُظى وػاللتّ ثتكُىنىجُب  2-ج-3 5.1 4 4

 .انتؼهُى

√     

تىظُف انًؼهىيبد داخم  -2/5

 يرادم تصًُى انُظبو انتؼهًٍُ.
     √ .نهُظى َطجك َظرَبد انتصًُى انتؼهًٍُ  3-ج-3 5.1 4 4
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     √ .َطجك ًَبرج انتصًُى انتؼهًٍُ نهُظى 4-ج-3 5.1 4 4 تطجُك يشروع نُظبو تؼهًٍُ. -2/6

انؼًم ضًٍ فرَك فٍ تذذَث  -2/7

انًىارد وانجرايج انتؼهًُُخ الختُبر 

 أفضههب.

     √ .َكىٌ انًؼهىيبد داخم يرادم تصًُى انُظبو انتؼهًٍُ 5-ج-3 4 4 4
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 (9102/9102)مخطط لتصميم اختبار المقرر
 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

26 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

04 

 
 

 مخرجات التعمم 

 نوع األسئمة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

االنًبو ثًفرداد انتصًُى انتؼهًٍُ 

نهُظى. ووظبئفهب وػاللخ انتصًُى 

 انتؼهًٍُ نهُظى ثتكُىنىجُب انتؼهُى.

 √      .َتؼرف ػهً يفرداد انتصًُى انتؼهًٍُ نهُظى 1-أ-3 ٦ ٦.٦ 2

اإلنًبو ثىظبئف انتصًُى  2/2

 انتؼهًٍُ وػاللتّ ثتكُىنىجُب انتؼهُى.
ًُى انتؼهًٍُ نهُظى وػاللتّ َهخص وظبئف انتص 2-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 .ثتكُىنىجُب انتؼهُى
    √ 

وصف َظرَبد انتصًُى  -2/3

 انتؼهًٍُ  نهُظى.
 √     .َصُف َظرَبد انتصًُى انتؼهًٍُ  نهُظى 3-أ-3 ٧ ٧.٧ 2
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تخطُظ ًَبرج انتصًُى  -2/4

 انتؼهًٍُ نهُظى.
 √     .َشرح ًَبرج انتصًُى انتؼهًٍُ نهُظى 4-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

ىظُف انًؼهىيبد داخم ت -2/5

 يرادم تصًُى انُظبو انتؼهًٍُ.
 √     .َسجم انًؼهىيبد داخم يرادم تصًُى انُظبو انتؼهًٍُ 5-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 √     .َشرح يشروع نُظبو تؼهًٍُ 6-أ-3 ٧ ٧.٧ 2 تطجُك يشروع نُظبو تؼهًٍُ. -2/6

انؼًم ضًٍ فرَك فٍ تذذَث  -2/7

ُبر انًىارد وانجرايج انتؼهًُُخ الخت

 أفضههب.

َتؼرف ػهً تذذَث انًىارد وانجرايج انتؼهًُُخ الختُبر  7-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 .أفضههب
    √ 

استخذاو انذبست اِنٍ فٍ  -2/8

 انتخصص.
َؼذد تصًًُبد انُظى انتؼهًُُخ، انًىائًخ نهًذتىٌ  8-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

 .انتؼهًٍُ
    √ 

تصًُى َظى تؼهًُُخ ، تىائى  -2/9

 انًذتىٌ انتؼهًٍُ. 
 √      .َصُف انطرق انفبػهخ نتصًُى انًىالف انتؼهًُُخ انجُذح 9-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

تخطُظ انتؼهُى ثبستخذاو  -2/11

 انذبست اِنٍ.
 √      َصُف انجُئبد انتؼهًُُخ / انتؼهًُخ  وانؼًم ػهٍ انذفبظ 11-أ-3 ٧ ٧.٧ 2

استخذاو شجكخ انًؼهىيبد  -2/12

 ُى.نهتؼبيم يغ يفرداد تكُىنىجُب انتؼه
 √     .ػهُهب  وصُبَتهب ٧ ٧.٧ 2

تصًُى انًىالف انتؼهًُُخ  -2/13

 انجُذح. 
 √      .َفسر يفرداد انتصًُى انتؼهًٍُ نهُظى ووظبئفهب 1-ة-3 ٧ ٧.٧ 2

تطجُك انًؼبرف انًتخصصخ  -2/14

 انتٍ اكتسجهب فٍ يًبرسبتّ انًهُُخ. 
اللتّ ثتكُىنىجُب َذهم وظبئف انتصًُى انتؼهًٍُ نهُظى وػ 2-ة-3 ٧ ٧.٧ 2

 .انتؼهُى
    √ 
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إتمبٌ انًهبراد انًهُُخ  -2/15

واستخذاو انىسبئم انتكُىنىجُخ 

 انًُبسجخ فٍ يًبرستّ انًهُُخ. 

 √     .َمبرٌ ثٍُ َظرَبد انتصًُى انتؼهًٍُ  نهُظى 3-ة-3   

إدران ضرورح تًُُخ راتّ  -2/16

 واالَخراط فٍ انتؼهى انًستًر. 
 √     .ج انتصًُى انتؼهًٍُ نهُظىَذهم ًَبر 4-ة-3   

تصًُى  خطخ : نهتذرَس ،  -2/17

وثُئبد ترثىَخ تُبست تُىع شرائخ 

 انتؼهى.

 √     .َرتت انًؼهىيبد داخم يرادم تصًُى انُظبو انتؼهًٍُ 5-ة-3   

استخذاو أسبنُت وأدواد  -2/18

يُبسجخ نتمىَى انجىاَت انًختهفخ 

 نؼًهُتٍ انتؼهُى وانتؼهى .

 √     .َصًى يشروع نُظبو تؼهًٍُ 6-ة-3   

تىظُف آنُبد اإلرشبد  -2/19

وانتىجُّ انترثىٌ، ورَبدح األػًبل 

 فٍ يًبرسبتّ انًهُُخ.

ًَُز ثٍُ طرق تذذَث انًىارد وانجرايج انتؼهًُُخ  7-ة-3   

 .الختُبر أفضههب

√    √ 

انًشبركخ فٍ أَشطخ خذيخ  -2/21

انًجتًغ وإدران دورِ فٍ تًُُخ 

 جتًغ، ثًب َذمك انجىدح. انً

َصًى َظى تؼهًُُخ يجبل انتخصص، انًىائًخ نهًذتىي  8-ة-3   

 .انتؼهًٍُ
 √   √ 

االنًبو ثًفرداد انتصًُى انتؼهًٍُ 

نهُظى. ووظبئفهب وػاللخ انتصًُى 

 انتؼهًٍُ نهُظى ثتكُىنىجُب انتؼهُى.

 √   √  .َصًى انًىالف انتؼهًُُخ انجُذح 9-ة-3   

ثىظبئف انتصًُى  اإلنًبو 2/2

 انتؼهًٍُ وػاللتّ ثتكُىنىجُب انتؼهُى.
َستُتج انًُبست يٍ ثٍُ انجذائم فٍ انًىالف انذُبتُخ  11-ة-3   

 .انًختهفخ
 √   √ 

وصف َظرَبد انتصًُى  -2/3

 انتؼهًٍُ  نهُظى.
 √    √  .َستخذو يفرداد انتصًُى انتؼهًٍُ نهُظى 1-ج-3   

تخطُظ ًَبرج انتصًُى  -2/4

 ؼهًٍُ نهُظى.انت
َطجك وظبئف انتصًُى انتؼهًٍُ نهُظى وػاللتّ ثتكُىنىجُب  2-ج-3   

 .انتؼهُى

√    √ 
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تىظُف انًؼهىيبد داخم  -2/5

 يرادم تصًُى انُظبو انتؼهًٍُ.
 √    √ .َطجك َظرَبد انتصًُى انتؼهًٍُ  نهُظى 3-ج-3   

 √    √ .ًُى انتؼهًٍُ نهُظىَطجك ًَبرج انتص 4-ج-3    تطجُك يشروع نُظبو تؼهًٍُ. -2/6

انؼًم ضًٍ فرَك فٍ تذذَث  -2/7

انًىارد وانجرايج انتؼهًُُخ الختُبر 

 أفضههب.

 √    √ .َكىٌ انًؼهىيبد داخم يرادم تصًُى انُظبو انتؼهًٍُ 5-ج-3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 
 
 
 

 

 ( 12نموذج رقم )

 توصيف مقرر دراسي 

 بيانات المقرر   -1

المادة االختيارية  إسم المقرر :   الرمز الكودى :   

 )تطبيقات الكمبيوتر في التعليم( 

 

  : المستوى   / الثانية الفرقة 

  دراسات عليا ((دبلوم

  : التعليم  التخصص  تكنولوجيا 

 والحاسب اآللى 

    2عملى:       2نظرى  :      28   عدد الوحدات الدراسية :

 

 توضيح تطبيقات الكمبيوتر فى التعليم . 1-2 هدف المقرر   -2

تطبيق برامج تعليمية باستخدام الحاسب اآللى لحل المشكالت التعليمية فى   2-2

 التخصصات المختلفة. 

الكمبيوتر وتأثيره في   2-3 المتعلقة بكل تطبيق من تطبيقات  المتغيرات  دراسة 

 التعليم

الكمبيوتر    دراسة 2-4 تطبيقات  من  تطبيق  كل  عليها  القائم  النظرية  األصول 

 وكيفية تأثير ذلك على التصميم.

يتم   2-5 وكيف  كمبيوتر  تطبيقات  من  تطبيق  لكل  الرئيسية  المكونات  دراسة 

 االستفادة منه في التعليم

التي تتحكم في التأثير على    دراسة المتغيرات المختلفة لتطبيقات الكمبيوتر 2-6

 مخرجات التعلم 

 تصميم تطبيقات الكمبيوتر وبيئات التعلم اإللكترونية المختلفة. 2-7

 تطوير تطبيقات الكمبيوتر وبيئات التعلم اإللكترونية المختلفة  2-8

 إدارة تطبيقات الكمبيوتر وبيئات التعلم اإللكترونية المختلفة 2-9

معايير التصميم الخاصة   إنتاج بعض التطبيقات الكمبيوترية وفق 2-10

 بكل تطبيق  

الموارد   2-11 توظيف  و  المتاحة   المعلومات  ضوء  في  القرار  اتخاذ 

 المتاحة بكفاءة . 

التربوي،  والتوجيه  اإلرشاد  آليات  توظيف 

 .  وريادة األعمال في ممارساته المهنية

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3



  

  
 
 
 
 

 

المعلومات والمفاهيم    -أ

  

      

يتعرف على  مفهوم تطبيقات الكمبيوتر في التعليم وبيئات التعلم المختلفة. 1-أ-3  

يشرح أبعاد بيئة التعلم اإللكتروني القائمة على الكمبيوتر الشخصي    2-أ-3

 والمحمول.

 التعليمية المختلفة يتعرف على تصميم بيئات التعلم اإللكتروني والتطبيقات  3-أ-3

يشرح إدارة المعرفة في بيئات التعلم اإللكتروني.  4-أ-3  

االفتراضية   5-أ-3 اإللكتروني  التعلم  بيئات  نظم  بمنصات  الخاصة  بالمعارف  يلم 

 القائمة على الكمبيوتر 

 يتعرف على المفاهيم الخاصة بالتعلم النقال وبيئاته  6-أ-3

 وتصميم وبنية واستراتيجيات الحوسبة السحابيةيلخص استخدام وإدارة  7-أ-3

يحدد نظم ومداخل ونظريات وتعريفات ومتغيرات نظم التعلم االلكتروني  8-أ-3

 التكيفي 

  .يتعرف على بيئات التعلم الشخصي وشبكاته 9-أ-3

 المهارات الذهنية  -ب

                  

 في التعليم. يوظف تطبيقات الكمبيوتر 1-ب-3

 يقوم نظم بيئات التعلم االفتراضية  -2-ب-3

 .يقوم التعلم النقال 3-ب-3

يميز بين نظم ونماذج التعلم اإللكتروني القائمة   4-ب-3

 على السحابة 

يحدد المدخل المناسب والعوامل والمتغيرات في   5-ب-3

 نظم التعلم التكيفي. 

 شخصية. يبتكر تصميما مناسبا لبيئة تعلم  6-ب-3

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة بالمقرر  

                     

 يستخدم تطبيقات الكمبيوتر وتطبيقاته في التعليم1-ج-3

يتعامل مع بعض منصات نظم بيئات التعلم االفتراضية كالموودل -2-ج-3

 .والبالبورد

 التعلم النقال وخطواته قبل انتاج بيئة التعلم النقال  يطبق مراحل  نموذج-3-ج-3

 يستخدم أدوات جوجل لعمل سحابة الكترونية  4-ج-3

 يرسم البنية المعمارية لنظام بيئة تعلم تكيفي كمبيوترية وقائمة على الويب 5-ج-3

 ينشئ بيئة تعلم شخصية وفق المعايير التربوية والفنية  -6 -ج-3 



  

  
 
 
 
 

 

  المهارات العامـة  -د 

                      

          

 يعمل ضمن فريق ويفهم سلوك الجماعة .  -1-د 3 

 يظهر مهارات القيادة   -2-د

يستخدم شبكة المعلومات للبحث عن تطورات تطبيقات الكمبيوتر واستخدامها   -3-د

 في التعليم

 المعلومات التي توصل إليها على زمالءه يعرض  -4-د

يستخدم مواقع التواصل االجتماعي لالتصال بأستاذه   -5-د 

 وزمالءه ومناقشة األمور المتعلقة بالمقرر  

 األسبوع عدد الساعات  محتوى المقـرر  محتوى المقـرر   -4

 1 8 مفهوم تطبيقات الكمبيوتر واستخدامها في التعليم .1

 2  مكوناتها   -أبعادها -مفهوم بيئات التعلم االلكتروني .2

 3 8 أنواعها -تصميم بيئات التعلم االلكتروني  .3

 4  إدارة المعرفة في بيئات التعلم اإللكتروني   .4

مفهوم بيئات التعلم االفتراضية وخصائصها  .5

 وانواعها

8 5 

مستويات أنواع منصات بيئات التعلم   -مكونات .6

 بعض المنصات -االفتراضية

 6 

نظم إدارة التعلم االلكتروني القائمة على الكمبيوتر   .7

 السحابي.

8 7 

 8  استخداماته.  -فوائده -مفهوم التعلم النقال وخصائصه .8

 9  بيئاته. -تكنولوجيات التعلم النقال -منظومة .9

 10 8 أنشطة التعلم النقال وتصميمه وتقويمه.  .10

  -نماذجها -الحوسبة السحابية وخصائصهامفهوم  .11

 بنيتها 

12 11 

 12  تحديات الحوسبة السحابيةوعملية تشغيلها وإدارتها .12

 13  التعلم االلكتروني السحابي .13

 14 12 نظم ونماذج التعلم االلكتروني القائمة على السحابة  .14

مداخل واستراتيجيات استخدام الحوسبة السحابية  .15

 في التعليم

12 15 

خصائصها واهدافها  ة تعريف بيئة التعلم التكيفي .16

 ومبرراتها 

4 16 

 17 4 مداخله  -نظرية التعلم التكيفي ومكوناته وعملياته .17

 18 4 العوامل والمتغيرات الوسيطة في نظم التعلم التكيفي   .18 

 19 4 أنواع نظم وتكنولوجيات التعلم االلكتروني التكيفي   .19 

 20 4 ونظم إدارة التعلم االلكتروني التكيفي  .20 

 21 4 بيئات التعلم الشخصي وخصائصها ووظائفها  .21



  

  
 
 
 
 

 

 22 4 تطور بيئات التعلم الشخصية ونظرياتها  .22

 23 4 مكونات بنيية بيئات التعلم الشخصية  .23

 24 4 تصميم بيئات التعلم الشخصي  .24

 25 4 بناء بيئات التعلم الشخصي  .25

 26 4 تنفيذ بيئات التعلم الشخصي واستخداماتها  .26

 27 4 تقويم بيئات التعلم الشخصي   .27

 28 4 االختبار الشفوى    .28

 112 اجمالى عدد الساعات  

التعليم    -5 أساليب 

 والتعلم  

 

                 √*محاضرات      

 *جلسات  

 √ *أنشطة 

 *واجبات منزلية .  

 √ *تدريب عملى  /  معملى 

 *ندوة  /  ورشة عمل 

 دراسة الحالة

ومجموعات   google classroomتعليم الكترونى من خالل استخدام منصة 

whatsapp Facebook 

التعليم    -6 أساليب 

للطالب   والتعلم 

االحتياجات    ذوى

 الخاصة 

ينطبق    الكلية     ،   ال  في  القبول  اجراءات  خالل  من 

وتحديد  والطالبات  للطلبة  السمات  كشف  واجراءات 

 قدراتهم التي تتوائم وطبيعة الدراسة العملية بالكلية .             

 :   تقويم الطـالب -7

 اإلمتحان العملى  1-أ-7 األساليب المستخدمة  -أ

 االمتحان الشفوى  2-أ-7

.النظرىاالمتحان  3-أ-7  



  

  
 
 
 
 

 

  الشفوى : األسبوع العشرين 1التقييم        التوقيت: -ب

 التطبيقي  : األسبوع الثامن والعشرين 2التقييم  

 امتحان أخر الفصل) النظرى (   3التقييم  

 النسبة  الدرجة   التقويم   توزيع الدرجات:  -جـ

 %60 60 التحريري

 %20 20 الشفوى 

 %20 20 تطبيقي 

 

 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

                          مذكرات -أ

      

( بيئات التعلم االلكتروني الجزء األول. القاهرة : دار  2018*  محمد عطية خميس )

 السحاب.

 

( بيئات التعلم االلكتروني الجزء األول. القاهرة : دار  2018محمد عطية خميس )      كتب ملزمة -ب

 السحاب.

  كتب مقترحة   -جـ

 

 AECtجميع الكتب الصادرة عن مؤسسة 

 جميع الكتب الصادرة عن الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

أو   –د   علمية  دوريات 

 نشرات ... إلخ

 

 لتكنولوجيا التعليم المجلة االسترالية

 المجلة الكندية لتكنولوجيا التعليم

 المجلة البريطانية لتكنولوجيا التعليم

 المجلة المصرية لتكنولوجيا التعليم

 األمريكية  Aectجميع مجالت 

     أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرجأستاذ المادة:    

 أحمد مصطفى كامل عصر   رئيس مجلس القسم العلمي : 

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرج  مدير البرنامج :

 

 

 

 



  

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة للمقرر 

 المحتويات الرئيسية 

 للمقرر 

أسبوع 

 الدراسة
 المعــارف

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية 

مهارات 

 عامة

واستخدامها في  مفهوم تطبيقات الكمبيوتر .1

 3-د-3 1-ج-3 1-ب-3  1-أ-3 4 التعليم

 -أبعادها -مفهوم بيئات التعلم االلكتروني .2

 مكوناتها  

 3،4،5-د-3 2-ج-3 2-ب-3 1،2-أ-3 4

 3،4،5-د-3 2-ج-3 2-ب-3 3-أ-3 4 أنواعها -تصميم بيئات التعلم االلكتروني  .3

 3،4،5-د-3 2-ج-3 2-ب-3 4-أ-3 4 إدارة المعرفة في بيئات التعلم اإللكتروني   .4

مفهوم بيئات التعلم االفتراضية وخصائصها  .5

 وانواعها

4 
 3،4،5-د-3 2-ج-3 2-ب-3 5-أ-3

مستويات أنواع منصات بيئات التعلم   -مكونات .6

 بعض المنصات -االفتراضية

 3،4،5-د-3 2-ج-3 2-ب-3 5-أ-3 4

نظم إدارة التعلم االلكتروني القائمة على   .7

 الكمبيوتر السحابي.

، 2-ب-3 7-أ-3 4

4 
 1،2،3-د-3 2-ج-3

  -فوائده -مفهوم التعلم النقال وخصائصه .8

 استخداماته.

 1،2،3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 6-أ-3 4

 1،2،3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 6-أ-3 4 بيئاته. -تكنولوجيات التعلم النقال -منظومة .9

 1،2،3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 6-أ-3 4 التعلم النقال وتصميمه وتقويمه. أنشطة  .10

 -مفهوم الحوسبة السحابية وخصائصها .11

 بنيتها   -نماذجها

 1،2،3-د-3 4-ج-3 4-ب-3 7-أ-3 4

  تشغيلهاتحديات الحوسبة السحابيةوعملية  .12

 وإدارتها

 1،2،3-د-3 4-ج-3 4-ب-3 7-أ-3 4

 1،2،3-د-3 4-ج-3 4-ب-3 7-أ-3 4 التعلم االلكتروني السحابي .13

نظم ونماذج التعلم االلكتروني القائمة على   .14

 السحابة 

 1،2،3-د-3 4-ج-3 4-ب-3 7-أ-3 4



  

  
 
 
 
 

 

     أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرجأستاذ المادة:    

 رئيس مجلس القسم العلمي : أحمد مصطفى كامل عصر   

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرج  مدير البرنامج :

 

 

 

 

 الحوسبةمداخل واستراتيجيات استخدام  .15

 السحابية في التعليم

 1،2،3-د-3 4-ج-3 4-ب-3 7-أ-3 4

تعريف بيئة التعلم التكيفي وخصائصها  .16

 ومبرراتها واهدافها 

 3-د-3 5-ج-3 5-ب-3 8-أ-3 4

 -نظرية التعلم التكيفي ومكوناته وعملياته .17

 مداخله 

 5-ج-3 5-ب-3 8-أ-3 4
،  4، 3-د-3

5 

 المحتويات الرئيسية 

 للمقرر 

أسبوع 

 الدراسة
مهارات  المعــارف

 ذهنية

مهارات 

 مهنية 

مهارات 

 عامة

العوامل والمتغيرات الوسيطة في نظم التعلم  .18

 التكيفي  

 5-ج-3 5-ب-3 8-أ-3 4
،  4، 3-د-3

5 

أنواع نظم وتكنولوجيات التعلم االلكتروني   .19

 التكيفي  

 5-ج-3 5-ب-3 8-أ-3 4
،  4، 3-د-3

5 

 5-ج-3 5-ب-3 8-أ-3 4 ونظم إدارة التعلم االلكتروني التكيفي  .20
،  4، 3-د-3

5 

 6-ج-3 6-ب-3 9-أ-3 4 الشخصي وخصائصها ووظائفها بيئات التعلم  .21
،  4، 3-د-3

5 

 6-ج-3 3-ب-3 9-أ-3 4 تطور بيئات التعلم الشخصية ونظرياتها  .22
،  2، 1-د-3

3 ،4 ،5 

 4 مكونات بنيية بيئات التعلم الشخصية  .23
 6-ج-3 6-ب-3 9-أ-3

،  2،  1-د-3

3 ،4 ،5 

 4 تصميم بيئات التعلم الشخصي  .24
 6-ج-3 6-ب-3 9-أ-3

،  2،  1-د-3

3 ،4 ،5 

 4 بناء بيئات التعلم الشخصي  .25
 6-ج-3 6-ب-3 9-أ-3

،  2،  1-د-3

3 ،4 ،5 

 4 تنفيذ بيئات التعلم الشخصي واستخداماتها  .26
 6-ج-3 6-ب-3 9-أ-3

،  2،  1-د-3

3 ،4 ،5 

 4 تقويم ىبيئات التعلم الشخصي  .27
 6-ج-3 6-ب-3 9-أ-3

،  2،  1-د-3

3 ،4 ،5 



  

  
 
 
 
 

 

 

 

 التعلممصفوفة أساليب التعليم والتعلم مع نواتج 

 جامعة المنوفية

 كلية التربية النوعية 

: التعليم    برنامج  (تكنولوجيا  الثانية  الفرقة   ( دبلوم 

 والحاسب اآللى 

         
 

المهارات    المعرفة والفهم  والتعلم  أساليب التعليم

 الذهنية

 المهارات العامة المهارات المهنية  

، 4، 3، 2، 1-أ-3 محاضرات  .1

5، ،6 ،7 ،8 ،9 

،  1-ب-3

2،3،4،5 

-3( )4-د-3)  ( 3، 1-ج-3)

 (5-د

،  3، 2 -ب-3) 9، 5، 3-أ-3 أنشطة  .2

6 

،  2-ج -3( )1-ج-3)

3 ،4،5 ،6) 

، 4، 2، 1-د-3

5 

3.    / عملى   تدريب 

 معملى

، 5-أ-3( )3-أ-3)

6 ،7) 

،  2، 6 -ب-3)

3 ،5 

، 2، 1، 5-د-3) ( 6، 4، 3، 2 -ج-3

3 ،4 ،5 

-د -3( )7-د-3) ( 4-ج-3) ( 4-ب-3) ( 6-أ-3( )4-أ-3) تعليم الكترونى  .4

8) 

 

     أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرجأستاذ المادة:    

 رئيس مجلس القسم العلمي : أحمد مصطفى كامل عصر   

 يسرية عبدالحميد فرج   /أ.م.دمدير البرنامج :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تطبيقات الكمبيوتر في التعليم مسمى المقرر 

  كود المقرر



  

  
 
 
 
 

 

 مصفوفة أساليب التقييم  للمقرر الدراسي 

 

 التقييم  أساليب

 

المعرفة 

 والفهم 

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية

إمتحان  -1

 العملى

 (  3-أ-3)

 ( 5-أ-3)

)1-ب-3) )5-ب -3(  -ب-3( 

 ( 6-ب -3(  )3

)6-ج-3) (  2-ج-3( 

 ( 5-ج-3)

 (      1،2،3،4-د-3)

إمتحان  -2

 الشفوى

 (  1-أ-3)

 ( 2-أ-3)

 ( 9-أ-3)

)1-ب-3) )3-ب -3(  -ب-3( 

 ( 6-ب -3(  )2

)2-ج-3) (  1-ج-3( 

 ( 6-ج-3)

-3(     )1-د-3)

 (4-د

إمتحان  -3

 النظرى

 (  1-أ-3)

 ( 2-أ-3)

 ( 3-أ-3)

 ( 4-أ-3)

 ( 5-أ-3)

 ( 6-أ-3)

 ( 7-أ-3)

 ( 8-أ-3)

 ( 9-أ-3)

)1-ب-3 -ب-3)(  2-ب-3( 

 ( 4-ب -3(  )3

 ( 6-ب-3( )5-ب-3)

  (  1-د-3) 4، 3-ج-3)

     أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرجأستاذ المادة:    

 رئيس مجلس القسم العلمي : أحمد مصطفى كامل عصر   

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرج  مدير البرنامج :
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 تطبيقات الكمبيوتر في التعليم المقرر : 

 دراسات عليا الفرقة الثانية دبلوم الفرقة : 

  _________________ 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
 أدوات التقييم 

مصادر 

 التعلم 
 المراجع  

مفهوم تطبيقات  

واستخدامها  الكمبيوتر 

 في التعليم

 مهارات المعرفة والفهم :  -أ 2

يتعرف على  مفهوم تطبيقات  1-أ-3

الكمبيوتر في التعليم وبيئات التعلم 

 المختلفة.

يشرح أبعاد بيئة التعلم    2-أ-3

اإللكتروني القائمة على الكمبيوتر 

 الشخصي  والمحمول. 

يتعرف على تصميم بيئات التعلم  3-أ-3

اإللكتروني والتطبيقات التعليمية 

 المختلفة

يشرح إدارة المعرفة في بيئات   4-أ-3

 التعلم اإللكتروني.  

يلم بالمعارف الخاصة بمنصات  5-أ-3

نظم بيئات التعلم اإللكتروني االفتراضية  

 القائمة على الكمبيوتر 

يتعرف على المفاهيم الخاصة   6-أ-3

 بالتعلم النقال وبيئاته

ستخدام وإدارة وتصميم يلخص ا 7-أ-3

 وبنية واستراتيجيات الحوسبة السحابية

يحدد نظم ومداخل ونظريات  8-أ-3

وتعريفات ومتغيرات نظم التعلم  

 تمحاضرا-

 جلسات -

 مناقشة

عصف  -

   .ذهنى

واجبات  -

 منزلية

االوراق 

 البحثية

تعليم  -

الكترونى من  

خالل استخدام  

منصة 

google 

classroom  

ومجموعات  

whatsapp 

 1-أ-7

الحضووووووو ر 

 والمشاركة 

 2-أ-7

االختبووووارات 

 الدورية

 3-أ-7

امتحووووووووووا  

منتصوووووووو  

الفصووووووووووو  

 الدراسى

 4-أ-7

االمتحوووووووا  

 الشف ي  

 5-أ-7

االمتحوووووووا  

 العملي

 6-أ-7

االمتحوووووووا  

 النظرى  

العرررررررررررر    -
 التوضيحية. 

 
الم اجرررررررررررررررررر  -

العلميرررررررررررررررررررررررررررررة 
 المقت حة.

  
الكتررررررررررررررررر    -

 الج معى .
 
بنرررررررررررررررررررررررررررررر   -

 المع فة 
     

( بيئات التعلم االلكتروني  2018محمد عطية خميس )

 الجزء األول. القاهرة : دار السحاب.

 AECtجميع الكتب الصادرة عن مؤسسة 

جميع الكتب الصادرة عن الجمعية المصرية  

 لتكنولوجيا التعليم 

 المجلة االسترالية لتكنولوجيا التعليم

 المجلة الكندية لتكنولوجيا التعليم

 المجلة البريطانية لتكنولوجيا التعليم

 المجلة المصرية لتكنولوجيا التعليم

Aectجميع مجالت  ة األمريكي   

مفهوم بيئات التعلم 

  -أبعادها -االلكتروني

 مكوناتها  

2 

تصميم بيئات التعلم  

 أنواعها -االلكتروني 
2 

إدارة المعرفة في بيئات  

 التعلم اإللكتروني  
2 

مفهوم بيئات التعلم 

االفتراضية  

 وخصائصها وانواعها

2 

مستويات   -مكونات

أنواع منصات بيئات  

2 



 - 2 - 

-التعلم االفتراضية

 بعض المنصات 
 االلكتروني التكيفي  

يتعرف على بيئات التعلم   9-أ-3

 الشخصي وشبكاته.

 المهارات الذهنية :  -ب

يوظف تطبيقات الكمبيوتر في   1-ب-3

 التعليم.

نظم بيئات التعلم  يقوم   -2-ب-3

 االفتراضية 

 يقوم التعلم النقال. 3-ب-3

يميز بين نظم ونماذج التعلم  4-ب-3

 اإللكتروني القائمة على السحابة 

يحدد المدخل المناسب   5-ب-3

والعوامل والمتغيرات في نظم التعلم 

 التكيفي. 

يبتكر تصميما مناسبا لبيئة تعلم  6-ب-3

   شخصية.

 عملية : المهارات المهنية وال -ج

يستخدم تطبيقات الكمبيوتر 1-ج-3

 وتطبيقاته في التعليم 

يتعامل مع بعض منصات -2-ج-3

نظم بيئات التعلم االفتراضية 

 كالموودل والبالبورد. 

يطبق مراحل  نموذج التعلم -3-ج-3

النقال وخطواته قبل انتاج بيئة التعلم 

 النقال

يستخدم أدوات جوجل لعمل  4-ج-3

 الكترونية سحابة 

يرسم البنية المعمارية لنظام  5-ج-3

بيئة تعلم تكيفي كمبيوترية وقائمة على  

 الويب

  

نظم إدارة التعلم  

االلكتروني القائمة على 

 الكمبيوتر السحابي.

2  

مفهوم التعلم النقال  

 -فوائده -وخصائصه

 استخداماته.

2 

تكنولوجيات   -منظومة

 بيئاته.  -التعلم النقال
2 

أنشطة التعلم النقال  

 وتصميمه وتقويمه.
2 

 
مفهوم الحوسبة  

 -السحابية وخصائصها

 بنيتها   -نماذجها

2 

 

تحديات الحوسبة 

السحابيةوعملية تشغيلها  

 وإدارتها

2 
 

التعلم االلكتروني  

 السحابي
2 

 2نظم ونماذج التعلم 
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االلكتروني القائمة على 

 السحابة 
ينشئ بيئة تعلم شخصية وفق   -6 -ج-3 

 المعايير التربوية والفنية

 

 المهارات العامة ومهارات االتصال   -د

يعمل ضمن فريق ويفهم   -1-د 3

 سلوك الجماعة . 

 يظهر مهارات القيادة   -2-د

يستخدم شبكة المعلومات للبحث  -3-د

عن تطورات تطبيقات الكمبيوتر 

 واستخدامها في التعليم

يعرض المعلومات التي   -4-د

 توصل إليها على زمالءه

يستخدم مواقع التواصل  -5-د

االجتماعي لالتصال بأستاذه وزمالءه  

 ومناقشة األمور المتعلقة بالمقرر 

مداخل واستراتيجيات  

استخدام الحوسبة  

 السحابية في التعليم

2      

تعريف بيئة التعلم 

خصائصها  ة التكيفي

 واهدافها ومبرراتها 

2      

نظرية التعلم التكيفي  

  -ومكوناته وعملياته

 مداخله 

2      

العوامل والمتغيرات  

الوسيطة في نظم التعلم  

 التكيفي  

2      

أنواع نظم  

وتكنولوجيات التعلم 
2      
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 االلكتروني التكيفي  

ونظم إدارة التعلم 

 االلكتروني التكيفي 
2      

بيئات التعلم الشخصي  

 وخصائصها ووظائفها 
2      

تطور بيئات التعلم  

 الشخصية ونظرياتها 
2      

مكونات بنيية بيئات  

 التعلم الشخصية  
2      

تصميم بيئات التعلم  

 الشخصي  
2      

بناء بيئات التعلم 

 الشخصي 
2      

تنفيذ بيئات التعلم  

 الشخصي واستخداماتها
2      

تقويم بيئات التعلم 

 الشخصي  
2      

      2 االختبار الشفوى   
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Online (40% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

 أهداف التعلم  
طرق 

 التدريس 
 المراجع   مصادر التعلم   أدوات التقييم 

مفهوم تطبيقات  

الكمبيوتر واستخدامها  

 في التعليم

 مهارات المعرفة والفهم :  -أ 2

يتعرف على  مفهوم تطبيقات  1-أ-3

الكمبيوتر في التعليم وبيئات التعلم 

 المختلفة.

يشرح أبعاد بيئة التعلم    2-أ-3

اإللكتروني القائمة على الكمبيوتر 

 الشخصي  والمحمول. 

يتعرف على تصميم بيئات التعلم  3-أ-3

اإللكتروني والتطبيقات التعليمية 

 المختلفة

يشرح إدارة المعرفة في بيئات   4-أ-3

 التعلم اإللكتروني.  

يلم بالمعارف الخاصة بمنصات  5-أ-3

لكتروني االفتراضية  نظم بيئات التعلم اإل

 القائمة على الكمبيوتر 

يتعرف على المفاهيم الخاصة   6-أ-3

 بالتعلم النقال وبيئاته

يلخص استخدام وإدارة وتصميم  7-أ-3

 وبنية واستراتيجيات الحوسبة السحابية

يحدد نظم ومداخل ونظريات  8-أ-3

وتعريفات ومتغيرات نظم التعلم  

 االلكتروني التكيفي 

التعلم عن بعددد 

باسدددددددددتخدام 

المنصددددددددات 

 االليكترونية  

اختبرررررررررررررررررررر  ا  
تكوينيرررررررررررررررررررررررررررة 
 اليكت  نية 

 
أنشددددددددطة  -

 فصلية . 

 
موضدددوعات 

مطروحددددددة 

 إلبداء الددرأى

والمقترحددات 

.  

 

 األ  اق -
 البحثية  
 
 

العرررررررررررررررررررررررررررررر    -
التوضرررررررررررررررررررررررريحية  
 سمعية بص ية ( 

 
الم اجرر  العلميررة -

 المقت حة.
  

الكتررررررررررررررررررررررررررررررررررر    -
 الج معى .

 
 
 بن  المع فة  -
     

( بيئات التعلم 2018محمد عطية خميس )

االلكتروني الجزء األول. القاهرة : دار  

 السحاب.

 AECtجميع الكتب الصادرة عن مؤسسة 

جميع الكتب الصادرة عن الجمعية المصرية  

 لتكنولوجيا التعليم 

 المجلة االسترالية لتكنولوجيا التعليم

 المجلة الكندية لتكنولوجيا التعليم

 المجلة البريطانية لتكنولوجيا التعليم

 المجلة المصرية لتكنولوجيا التعليم

Aectجميع مجالت  األمريكية    

مفهوم بيئات التعلم 

  -أبعادها -االلكتروني

 مكوناتها  

2 

تصميم بيئات التعلم  

 أنواعها -االلكتروني 
2 

إدارة المعرفة في بيئات  

 التعلم اإللكتروني  
2 

مفهوم بيئات التعلم 

االفتراضية  

 وخصائصها وانواعها

2 

مستويات   -مكونات

أنواع منصات بيئات  

-التعلم االفتراضية

2 

 



 - 6 - 

على بيئات التعلم  يتعرف  9-أ-3 بعض المنصات 

 الشخصي وشبكاته.

 المهارات الذهنية :  -ب

يوظف تطبيقات الكمبيوتر في   1-ب-3

 التعليم.

يقوم نظم بيئات التعلم    -2-ب-3

 االفتراضية 

 يقوم التعلم النقال. 3-ب-3

يميز بين نظم ونماذج التعلم  4-ب-3

 اإللكتروني القائمة على السحابة 

يحدد المدخل المناسب   5-ب-3

عوامل والمتغيرات في نظم التعلم وال

 التكيفي. 

يبتكر تصميما مناسبا لبيئة تعلم  6-ب-3

   شخصية.

 المهارات المهنية والعملية :  -ج

يستخدم تطبيقات الكمبيوتر 1-ج-3

 وتطبيقاته في التعليم 

يتعامل مع بعض منصات -2-ج-3

نظم بيئات التعلم االفتراضية 

 كالموودل والبالبورد. 

راحل  نموذج التعلم يطبق م-3-ج-3

النقال وخطواته قبل انتاج بيئة التعلم 

 النقال

يستخدم أدوات جوجل لعمل  4-ج-3

 سحابة الكترونية 

يرسم البنية المعمارية لنظام  5-ج-3

بيئة تعلم تكيفي كمبيوترية وقائمة على  

 الويب

ينشئ بيئة تعلم شخصية وفق   -6 -ج-3 

نظم إدارة التعلم  

االلكتروني القائمة على 

 الكمبيوتر السحابي.

2  

مفهوم التعلم النقال  

 -فوائده -وخصائصه

 استخداماته.

2 

تكنولوجيات   -منظومة

 بيئاته.  -التعلم النقال
2 

أنشطة التعلم النقال  

 وتقويمه.وتصميمه 
2 

 
مفهوم الحوسبة  

 -السحابية وخصائصها

 بنيتها   -نماذجها

2 

 

تحديات الحوسبة 

السحابيةوعملية تشغيلها  

 وإدارتها

2 
 

التعلم االلكتروني  

 السحابي
2 

نظم ونماذج التعلم 

االلكتروني القائمة على 

 السحابة 
2 
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 المعايير التربوية والفنية

 

 المهارات العامة ومهارات االتصال   -د

يعمل ضمن فريق ويفهم   -1-د 3

 سلوك الجماعة . 

 يظهر مهارات القيادة   -2-د

يستخدم شبكة المعلومات للبحث  -3-د

عن تطورات تطبيقات الكمبيوتر 

 واستخدامها في التعليم

يعرض المعلومات التي   -4-د

 توصل إليها على زمالءه

مواقع التواصل يستخدم  -5-د

االجتماعي لالتصال بأستاذه وزمالءه  

 ومناقشة األمور المتعلقة بالمقرر 
مداخل واستراتيجيات  

الحوسبة  استخدام 

 السحابية في التعليم

2      

تعريف بيئة التعلم 

خصائصها  ة التكيفي

 واهدافها ومبرراتها 

2      

نظرية التعلم التكيفي  

  -ومكوناته وعملياته

 مداخله 

2      

العوامل والمتغيرات  

الوسيطة في نظم التعلم  

 التكيفي  

2      

أنواع نظم  

وتكنولوجيات التعلم 

 االلكتروني التكيفي  

2      
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ونظم إدارة التعلم 

 االلكتروني التكيفي 
2      

بيئات التعلم الشخصي  

 وخصائصها ووظائفها 
2      

تطور بيئات التعلم  

 الشخصية ونظرياتها 
2      

مكونات بنيية بيئات  

 التعلم الشخصية  
2      

تصميم بيئات التعلم  

 الشخصي  
2      

بناء بيئات التعلم 

 الشخصي 
2      

تنفيذ بيئات التعلم  

 الشخصي واستخداماتها
2      

تقويم بيئات التعلم 

 الشخصي  
2      

      2 االختبار الشفوى   
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 _________________ 

 

 مقرر تطبيقات الكمبيوتر في التعليممخطط لتصميم اختبار 
 9191-9112للدراسات العليا الفرقة الثانية للعام 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 ئسئلة نوع األ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

مفهوم تطبيقات الكمبيوتر 

 واستخدامها في التعليم

يتعرف على  مفهوم تطبيقات الكمبيوتر في التعليم وبيئات  1-أ-3 3 3.3 3

 التعلم المختلفة.

 

☑ ☑    

 -مفهوم بيئات التعلم االلكتروني

 ناتها مكو -أبعادها

يشرح أبعاد بيئة التعلم اإللكتروني القائمة على الكمبيوتر   9-أ-3 3 3.3 3

 الشخصي  والمحمول.

 

☑ ☑    

تصميم بيئات التعلم 

 أنواعها -االلكتروني 

يتعرف على تصميم بيئات التعلم اإللكتروني والتطبيقات  3-أ-3 3 3.3 3

 التعليمية المختلفة

 

☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 ئسئلة نوع األ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

يئات التعلم إدارة المعرفة في ب

 اإللكتروني 

 يشرح إدارة المعرفة في بيئات التعلم اإللكتروني.  4-أ-3 3 3.3 3

 
☑ ☑    

مفهوم بيئات التعلم 

االفتراضية وخصائصها 

 وانواعها

يلم بالمعارف الخاصة بمنصات نظم بيئات التعلم  3-أ-3 9 3.3 3

 اإللكتروني االفتراضية القائمة على الكمبيوتر

 

☑ ☑    

مستويات أنواع  -وناتمك

منصات بيئات التعلم 

 بعض المنصات-االفتراضية

 يتعرف على المفاهيم الخاصة بالتعلم النقال وبيئاته 6-أ-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

نظم إدارة التعلم االلكتروني 

القائمة على الكمبيوتر 

 السحابي.

يلخص استخدام وإدارة وتصميم وبنية واستراتيجيات  7-أ-3 9 3.3 3

 وسبة السحابيةالح

 

☑ ☑    

مفهوم التعلم النقال 

 -فوائده -وخصائصه

 استخداماته.

يحدد نظم ومداخل ونظريات وتعريفات ومتغيرات نظم  8-أ-3 9 3.3 3

 االلكتروني التكيفي التعلم
☑ ☑    

تكنولوجيات التعلم  -منظومة

 بيئاته. -النقال

 اته.يتعرف على بيئات التعلم الشخصي وشبك 2-أ-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

أنشطة التعلم النقال وتصميمه 

 وتقويمه.

 يوظف تطبيقات الكمبيوتر في التعليم. 1-ب- 9 3.3 3

 
☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 ئسئلة نوع األ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

مفهوم الحوسبة السحابية 

 بنيتها -نماذجها -وخصائصها

 يقوم نظم بيئات التعلم االفتراضية -9-ب-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

تحديات الحوسبة السحابية 

 ارتهاوعملية تشغيلها وإد

 يقوم التعلم النقال. 3-ب-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

يميز بين نظم ونماذج التعلم اإللكتروني القائمة على  4-ب-3 9 3.3 3 التعلم االلكتروني السحابي

 السحابة
☑ ☑    

نظم ونماذج التعلم االلكتروني 

 القائمة على السحابة
ت في نظم يحدد المدخل المناسب والعوامل والمتغيرا 3-ب-3 9 3.3 3

 التعلم التكيفي.

  

☑ ☑    

مداخل واستراتيجيات استخدام 

 الحوسبة السحابية في التعليم

    ☑ ☑ يبتكر تصميما مناسبا لبيئة تعلم شخصية. 6-ب-3 9 3.3 3

ة تعريف بيئة التعلم التكيفي

 خصائصها واهدافها ومبرراتها

 لتعليميستخدم تطبيقات الكمبيوتر وتطبيقاته في ا1-ج-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

نظرية التعلم التكيفي ومكوناته 

 مداخله -وعملياته

يتعامل مع بعض منصات نظم بيئات التعلم االفتراضية -9-ج-3 9 3.3 3

 كالموودل والبالبورد.

 

☑ ☑    

العوامل والمتغيرات الوسيطة في 

 نظم التعلم التكيفي 

ته قبل انتاج يطبق مراحل  نموذج التعلم النقال وخطوا-3-ج-3 9 3.3 3

 بيئة التعلم النقال

 

☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 ئسئلة نوع األ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

أنواع نظم وتكنولوجيات التعلم 

 االلكتروني التكيفي 

 يستخدم أدوات جوجل لعمل سحابة الكترونية 4-ج-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

ونظم إدارة التعلم االلكتروني 

 التكيفي

 يرسم البنية المعمارية لنظام بيئة تعلم تكيفي كمبيوترية 3-ج-3 9 3.3 3

 وقائمة على الويب

 

☑ ☑    

بيئات التعلم الشخصي وخصائصها 

 ووظائفها

 ينشئ بيئة تعلم شخصية وفق المعايير التربوية والفنية -6 -ج-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

تطور بيئات التعلم الشخصية 

 ونظرياتها

 يعمل ضمن فريق ويفهم سلوك الجماعة . -1-د 3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

لتعلم مكونات بنيية بيئات ا

 الشخصية 

 يظهر مهارات القيادة  -9-د3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

يستخدم شبكة المعلومات للبحث عن تطورات تطبيقات  -3-د3 9 3.3 3 تصميم بيئات التعلم الشخصي 

 الكمبيوتر واستخدامها في التعليم

 

☑ ☑    

 ا على زمالءهيعرض المعلومات التي توصل إليه  -4-د3 9 3.3 3 بناء بيئات التعلم الشخصي

 
☑ ☑    

تنفيذ بيئات التعلم الشخصي 

 واستخداماتها

يستخدم مواقع التواصل االجتماعي لالتصال بأستاذه  -3-د3 9 3.3 3

 وزمالءه ومناقشة األمور المتعلقة بالمقرر
☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 ئسئلة نوع األ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

بيئات يلخص استخدام وإدارة وتصميم وبنية واستراتيجيات -6-د3 9 3.3 3 تقويم بيئات التعلم الشخصي 

 التعلم الشخصي
☑ ☑    

    ☑ ☑  9 3.3 3 االختبار الشفوى  

 

 أحمد مصطفى كامل\يسريه عبدالحميد فرج                              رئيس القسم: أ.د\أ.م.د\مدير البرنامج                          يسرية عبدالحميد فرج\أستاذ الماده: أ.م.د
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_________ ________ 

 

 مقرر تطبيقات الكمبيوتر في التعليممخطط لتصميم اختبار 
 9112-9118للدراسات العليا الفرقة الثانية للعام 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األئسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

مفهوم تطبيقات الكمبيوتر 

 واستخدامها في التعليم

يتعرف على  مفهوم تطبيقات الكمبيوتر في التعليم وبيئات  1-أ-3 3 3.3 3

 التعلم المختلفة.

 

    ☑ 

 -مفهوم بيئات التعلم االلكتروني

 مكوناتها  -أبعادها

يشرح أبعاد بيئة التعلم اإللكتروني القائمة على الكمبيوتر   9-أ-3 3 3.3 3

 الشخصي  والمحمول.

 

    ☑ 

تصميم بيئات التعلم 

 أنواعها -االلكتروني 

يتعرف على تصميم بيئات التعلم اإللكتروني والتطبيقات  3-أ-3 3 3.3 3

 التعليمية المختلفة

 

    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األئسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

إدارة المعرفة في بيئات التعلم 

 كتروني اإلل

 يشرح إدارة المعرفة في بيئات التعلم اإللكتروني.  4-أ-3 3 3.3 3

 
    ☑ 

مفهوم بيئات التعلم 

االفتراضية وخصائصها 

 وانواعها

يلم بالمعارف الخاصة بمنصات نظم بيئات التعلم  3-أ-3 9 3.3 3

 اإللكتروني االفتراضية القائمة على الكمبيوتر

 

    ☑ 

ع مستويات أنوا -مكونات

منصات بيئات التعلم 

 بعض المنصات-االفتراضية

 يتعرف على المفاهيم الخاصة بالتعلم النقال وبيئاته 6-أ-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

نظم إدارة التعلم االلكتروني 

القائمة على الكمبيوتر 

 السحابي.

يلخص استخدام وإدارة وتصميم وبنية واستراتيجيات  7-أ-3 9 3.3 3

 الحوسبة السحابية

 

    ☑ 

مفهوم التعلم النقال 

 -فوائده -وخصائصه

 استخداماته.

يحدد نظم ومداخل ونظريات وتعريفات ومتغيرات نظم  8-أ-3 9 3.3 3

 االلكتروني التكيفي التعلم
    ☑ 

تكنولوجيات التعلم  -منظومة

 بيئاته. -النقال

 يتعرف على بيئات التعلم الشخصي وشبكاته. 2-أ-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

تعلم النقال وتصميمه أنشطة ال

 وتقويمه.

 يوظف تطبيقات الكمبيوتر في التعليم. 1-ب- 9 3.3 3

 
    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األئسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

مفهوم الحوسبة السحابية 

 بنيتها -نماذجها -وخصائصها

 يقوم نظم بيئات التعلم االفتراضية -9-ب-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

تحديات الحوسبة السحابية 

 وعملية تشغيلها وإدارتها

 التعلم النقال. يقوم 3-ب-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

يميز بين نظم ونماذج التعلم اإللكتروني القائمة على  4-ب-3 9 3.3 3 التعلم االلكتروني السحابي

 السحابة
    ☑ 

نظم ونماذج التعلم االلكتروني 

 القائمة على السحابة
يحدد المدخل المناسب والعوامل والمتغيرات في نظم  3-ب-3 9 3.3 3

 التعلم التكيفي.

  

    ☑ 

مداخل واستراتيجيات استخدام 

 الحوسبة السحابية في التعليم

 ☑     يبتكر تصميما مناسبا لبيئة تعلم شخصية. 6-ب-3 9 3.3 3

ة تعريف بيئة التعلم التكيفي

 خصائصها واهدافها ومبرراتها

 يستخدم تطبيقات الكمبيوتر وتطبيقاته في التعليم1-ج-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

التكيفي ومكوناته نظرية التعلم 

 مداخله -وعملياته

يتعامل مع بعض منصات نظم بيئات التعلم االفتراضية -9-ج-3 9 3.3 3

 كالموودل والبالبورد.

 

    ☑ 

العوامل والمتغيرات الوسيطة في 

 نظم التعلم التكيفي 

يطبق مراحل  نموذج التعلم النقال وخطواته قبل انتاج -3-ج-3 9 3.3 3

 لبيئة التعلم النقا

 

    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األئسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

أنواع نظم وتكنولوجيات التعلم 

 االلكتروني التكيفي 

 يستخدم أدوات جوجل لعمل سحابة الكترونية 4-ج-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

ونظم إدارة التعلم االلكتروني 

 التكيفي

يرسم البنية المعمارية لنظام بيئة تعلم تكيفي كمبيوترية  3-ج-3 9 3.3 3

 وقائمة على الويب

 

    ☑ 

التعلم الشخصي وخصائصها بيئات 

 ووظائفها

 ينشئ بيئة تعلم شخصية وفق المعايير التربوية والفنية -6 -ج-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

تطور بيئات التعلم الشخصية 

 ونظرياتها

 يعمل ضمن فريق ويفهم سلوك الجماعة . -1-د 3 9 3.3 3

 
    ☑ 

مكونات بنيية بيئات التعلم 

 الشخصية 

 هارات القيادة يظهر م -9-د3 9 3.3 3

 
    ☑ 

يستخدم شبكة المعلومات للبحث عن تطورات تطبيقات  -3-د3 9 3.3 3 تصميم بيئات التعلم الشخصي 

 الكمبيوتر واستخدامها في التعليم

 

    ☑ 

 يعرض المعلومات التي توصل إليها على زمالءه  -4-د3 9 3.3 3 بناء بيئات التعلم الشخصي

 
    ☑ 

لم الشخصي تنفيذ بيئات التع

 واستخداماتها

يستخدم مواقع التواصل االجتماعي لالتصال بأستاذه  -3-د3 9 3.3 3

 وزمالءه ومناقشة األمور المتعلقة بالمقرر
    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األئسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 
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 ( 12نموذج رقم )

 

 توصيف مقرر دراسي 

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودي : 

 

تكنولوجيا التعليم مجال اسم المقرر :  

 التخصص 

  : المستوى   / الثانية الفرقة 

   العليا (دبلوم )الدراسات 

 التخصص  : 

     ) -  (   يعمل  ) 2(نظرى     5عدد الوحدات الدراسية :   والحاسب اآللي  تكنولوجيا التعليم

 

 األهداف العامة للمقرر : هدف المقرر   -2

الرردوال  -الوسررا    -األدوات)   بكيفيررة اسررتخدام يساسرريات تكنولوجيررا التعلرريم يشرر  2/1

 والوظا ف ".

 ومكونات  المنظومة التعليمية . في ك  مف دات   ت تكنولوجيا التعليميساسيا  توظيف2/2

 تطبيق التكنولوجيا في مجال التعليم2/3

 مهارات صياغة وصنع الحقا ب التعليمية .  يكتسب2/4

ذات التخصررص لتوظيررف  اهتجا ررات  الحديثررة  فررييدوات التكنولوجيررا الحديثررة يوضرر  /2

 حديثة  .ال  التكنولوجيةلالرتقاء بالمنتجات  

ذات التخصررص وضرر ه  رر    فرريإنترراا الموديرروهت البسرريطة للوسررا   التكنولوجيررة 2/6

كرروآ يليررة للتفاضرر  مررع تتكنولوجيررا التعلرريم والعرر ه لويجهرر    ت   المنتجات من خررالل يليررا

 . طالب المتلقي ال

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

          

  المعلومات والمفاهيم   -أ

      

 . عب  ضن  ما ية تكنولوجيا التعليم  وتوظيفها داخ  الموقف التعليمي ي1-ي-3

 الحقا ب التعليمية والموديالت التعليمية .  اا األساسية إلنتم ي امفاليتع ف ضلي 2-ي-3

 في ذات التخصص .  الحديثة التعليم  تكنولوجيايدوات يلخص ويوج  يساسيات و  3-ي-3

التعليم والحاسب اآللي  كمستحدث يواكب   بموضوضات تكنولوجيايكتب قا مة 4-ي-3

 اهتجا ات المستقبلية مجال التخصص. 

ب اآللي وتوظيفها  مجال  تكنولوجيا التعليم والحاس يش   كيفية استخدام مهارات5-ي-3

 التخصص  

الض ورية  يصنف القدرات ال  نية واهبداضية والمهارات العملية والقابلة للنق   6-ي-3

داخ   تكنولوجيا التعليم  وتسويق منتجات  إلنتااتعليم والحاسب اآللي لطالب تكنولوجيا ال

 العملية التعليمية  .  

 لتطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص . دات االمف يلخص  7-ي-3

يوض  اهختالف بين محاكا  النماذا الحديثة باستخدام ب امج الوسا ط المتعدد   8-ي-3

 التفاضلية  . 
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 الذهنية المهارات  -ب

                  

 .ة داخ  العملية التعليميالتعليم يحل  يث  توظيف مف دات وإمكانات تكنولوجيا 1-ب-3

يقت   مقدمة ضن موضوضات تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  كمستحدث يواكب   2-ب-3

 اهتجا ات المستقبلية مجال التخصص. 

لوجيا التعليم والحاسب اآللي وتوظيفها   يخطط اهستخدام األمث  لمهارات تكنو 3-ب-3

 مجال التخصص .  

الالزمة لطالب  العملية والقابلة للنق   بستنتج القدرات ال  نية واهبداضية والمهارات 4-ب-3

داخ  العملية   تكنولوجيا التعليم  في انتاا وتسويق منتجاتتكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  

 التعليمية  .  

 دات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص . ي تب المف  5-ب-3

استخدام ب امج الوسا ط المتعدد  الط ق المختلفة لمحاكا  نماذا حديثة ب بين  يقارآ 6-ب-3

  لية لجود  العملية التعليمية  .التفاض

 

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة     

  بالمقرر :      

                     

 ذات التخصص . في تكنولوجية  كوسا   ديوهت التعليمية المبسطة  المو ينتج1-ا-3

تكنولوجيا  ات يجه    يقة موا مة آلليطبا التعليم تكنولوجيمنتجات يمارس ض ه  2-ا-3

 . التعليم والع ه وم اضا  تفعي  األث  

انتاا في ،  لتكنولوجيا التعليم والحاسب اآلليالمهارات العملية والقابلة للنق  يختار 3-ا-3

 . التعليمية  منتجاتال تسويقو

 تصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص .يعاي  مف دات  4-ا-3

حديثة باستخدام ب امج الوسا ط المتعدد   النماذا التكنولوجية المحاكا   يضبط ط ق 5-ا-3

 التفاضلية  ا لة القدر  ضلي النق  . 

 المهارات العامـة   -د 

                                

 اهنت نت . تواص  مع األق اآ باستخدام شبكة يستخدم شبكة المعلومات في  ال1-د-3

كيفية استخدام مهارات الب النوضي ضلى توجيه قدر  الط  يعم  ضمن ف يق في 2-د-3

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي وتوظيفها  مجال التخصص .

لمعلومات المساضد   للطالب  يستخدم الوسا   السمعية والبص ية في ض ه ا 3-د-3

تصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص .النوضي المعلم  ضلى   

وض ه   مجال التخصص لنق   نولوجيا التعليم والحاسب اآلليكت يستخدم تطبيقات   4-د-3

 . المعلومة ضب  وسا ط  النق  المختلفة 

ب امج الوسا ط  يظه  قدرات التعلم ال اتي في محاكا  نماذا حديثة باستخدام   5-د-3

 المتعدد  التفاضلية  ا لة القدر  ضلي النق  .

 بوع ساه الساضات  موضوضات المق ر محتوى المقـرر   -4

 1 2 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي. مقدمة ضن .1

ات تكنولوجيا التعليم  كيفية استخدام مها .2

 والحاسب اآللي وتوظيفها  مجال التخصص .  
2 2 
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ت ال  نية واهبداضية والمهارات تنمية القدرا .3

العملية والقابلة للنق  لدي طالب تكنولوجيا  

وتسويق  التعليم والحاسب اآللي في انتاا 

منتجات تكنولوجيا التعليم داخ  العملية 

 .  التعليمية

2 3 

المف دات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال  .4

 التخصص . 
2 4 

ب امج الوسا ط  محاكا  نماذا حديثة باستخدام .5

 المتعدد  التفاضلية  ا لة القدر  ضلي النق  
2 5 

فى  إستخدام تطبيقات تكنولوجيا التعليم الحديثة  .6

 مجال التخصص 
2 6 

 7 2 تصميم وإنتاا الموديوهت التعليمية  .7

يسس ومعايي  تصميم وإنتاا الموديوهت   .8

 التعليمية  
2 8 

توظيف إستخدام الحاسب اهلى فى مجال  .9

 التخصص 
2 9 

كيفية تقويم الوسا   التعليمية واختيار المناسب   .10

 منها للتوظيف واهستخدام  
2 10 

ية فى العملية  الوسا   التعليم إستخدام وتوظيف  .11

 التعليمية  
2 11 

 12 2 نظ يات اهتصال التعليمي   .12

 13 2 تكنولوجيا التعليم والوسا   التعليمية .13

41 2 تصنيف الوسا   التعليمية .14  

 15 2 يسس ومعايي  إختيار الوسا   التعليمية   .15

 16 2    للوسا   التعليمية اهلكت ونية التصميم التعليمي  .16

 17 2 اهلكت ونية  التعليمة  والوسا    إنتاا المواد .17

اهتجا ات المستقبلية لتوظيف تكنولوجيا التعليم   .18

لتواكب التقدم الها   في تكنولوجيا اهتصاهت   

 .  ICTومات  والمعل

2 18 

 19 2 معايي  اختيار  مصادر التعلم   .19

 20 2 يسس استخدام مصادر التعلم  .20
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 21 2 تكنولوجيا التعليمخطوات انتاا وسا    .21

 22 2 انتاا اللوحة الوب ية  .22

 23 2 نتاا اللوحة الجيبيةإ .23

 24 2 انتاا اللوحة اهخبارية .24

 25 2 إنتاا الحقيبة التعليمية .25

 26 2 لوحات الكه بية  انتاا ال .26

 27 2 إنتاا تطبيقات التعلم اهلكت ونى .27

 28 2 اهختبار الشفوى   .28

65 جمالى ضدد الساضات    

 أساليب التعليم والتعلم   -5

 

               √محاض ات         .1

 جلسات مناقشة                   .2

       √الفص   ) السكشن (   فيينشطة  .3

 واجبات من لية .   .4

 √ ب ضملى  /  معملى تدري .5

 ندو   /  ورشة ضم   .6

 دراسة الحالة  .7

 google classroomتعليم الكت ونى من خالل استخدام منصة  - .8

 whatsapp Facebookمجموضات و

 

 

أساليب التعليم والتعلم   -6

للطالب ذوى القدرات  

 المحدودة 

هينطبق ، لوجود كشف السمات للطالب المقبولين في الف قة األولي جميع الشعب واضتبار  

 مدرس ناق  للمعلومات بشك  طبيعي . ، انهمهنة الطالب األساسية 

 :   الطـالب تقويم -7

              

 :  ليب المستخدمةألساا -أ

      

 يضمال الفص  1-ي-7

 التطبيقي  . اهختبار  2-ي-7

 امتحاآ نهاية  الفص   3-ي-7

 اهختبار الشفوى  4-ي-7

 يضمال الفص    1التقييم        التوقيت: -ب

  والعش ين ثامنالشفوى : األسبوع ال 2التقييم  

 تحاآ يخ  الفص ) النظ ى (  ام 3التقييم  
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 النسبة  الدرجة   التقويم   ع الدرجات: توزي -جـ

 %20 10 يضمال الفص  

 %80 40 التح ي ى 

 

 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

                          مذكرات -أ

 

 *م ك ات استاذ الماد  واسات   تكنولوجيا التعليم مجال التخصص

 د مصطفي كام  ضص   *ا.د/ احم

 * ا.د/ محمد زيداآ ضبد الحميد 

* M. A. El-Sharkawy, published Articles in computer Magazine,Dar El- 

Maarf, from No. 16, (May 1987) up to No.39 (August 1990). 

*Programming and Simulation Tools for Expert Systems Design). 

* Some Objectives of computer Teaching in Secondary Schools.                       

      كتب ملزمة -ب

 

 . ضين شمس –، "  منتوجات تكنولوجيا التعليم  " ، كلية البنات   ي.د/ محمد ضطية خميس   -1

احمد ضص   ضن   -د ضصام شوقي  -كتب ومؤلفات اسات   تكنولوجيا التعليم  د محمد زيداآ  -2

  -3 ستخدام تكنولوجيا التعليم مجال التخصص للشعب الغي  متخصصة " ،" فاضلية ا         :  

   ، " التكنولوجيا في منظومة  يحمد حسين اللقاني -ة المنوفية جامع -النوضية  كلية الت بية

.18-1،ص 1995التعليم " ، كلية الت بية جامعة ضين شمس   

" لوسا   المتعدد  في تنمية مهارات  استخدام تكنولوجيا ارجب السيد ضبد الحميد ، " فاضلية -4

جامعة   -كلية الت بيةة ،دراسات ت بوية واجتماضيال سم العلمي لدي الطالب المعلمين " ،

. 184-157، ص 1997،المجلد الثالث ،العدد األول،يناي حلواآ  

  كتب مقترحة   -جـ

   

. 

ضين شمس –البنات  ا التعليم  " ، كلية، "  منتوجات تكنولوجي  ي.د/ محمد ضطية خميس  -1  

مد ضص    اح -د ضصام شوقي  -كتب ومؤلفات اسات   تكنولوجيا التعليم  د محمد زيداآ  -2 

 ضن   :         " فاضلية استخدام تكنولوجيا التعليم مجال التخصص للشعب الغي  متخصصة " ،

.جامعة المنوفية  -النوضية  كلية الت بية   

التعليم " ، كلية الت بية جامعة ضين شمس     لوجيا في منظومة، " التكنو  اللقانييحمد حسين  -3

.18-1،ص 1995  

ميد ، " فاضلية استخدام تكنولوجيا الوسا   المتعدد  في تنمية مهارات  رجب السيد ضبد الح-4"

جامعة   -كلية الت بيةدراسات ت بوية واجتماضية ،ال سم العلمي لدي الطالب المعلمين " ،

 . 184-157، ص 1997،العدد األول،يناي  ،المجلد الثالثحلواآ

دوريات علمية أو    –د  

 نشرات ... إلخ

 

*Expert System Development in Personal Computer Environment. 

*Newell A. and Simon H. "Human problem Solving", Englewood 

Califfs, NJ., prentice Hall (1972). 

*T. Khnen" Self Organization and Associative Memory" , Third 

Eddition, Springer verlage (1990). 

*T. Sejnwski, C.R. Rosenberg" parallel Networks that pronounce 

English Text", complex Systems (1987). 

 

 

 غاده خليفه  / ن عبدالحميد , دمحمد زيداأستاذ المقرر: أ.د/ 

 عبد الحميد   مسق البرنامج : د/ يسرية

 لس القسم العلمي  : أ.د/ أحمد مصطفي كامل عصر  رئيس مج
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 للمق ر المحتويات ال  يسية
يسبوع  

 الدراسة 
 المعررارف 

مهارات  

 ذ نية

مهارات  

 مهنية

مهارات  

 ضامة 

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي. مقدمة ضن .1

 1-د-3 1-ج-3 1-ب-3  1-ي-3 1

 التعليم والحاسب ات تكنولوجيا ركيفية استخدام مها .2

 اآللي وتوظيفها  مجال التخصص . 
 2-د-3 3-ج-3 4-ب-3 2-ي-3 2

ة والمهارات العملية تنمية القدرات ال  نية واهبداضي .3

والقابلة للنق  لدي طالب تكنولوجيا التعليم والحاسب  

اآللي في انتاا وتسويق منتجات تكنولوجيا التعليم داخ  

 العملية التعليمية  .  

 5-د-3 4-ج-3 2-ب-3 8-ي-3 3

المف دات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال  .4

 التخصص . 
 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 6-ي-3 4

ا  نماذا حديثة باستخدام ب امج الوسا ط المتعدد   محاك .5

 4-د-3 5-ج-3 5-ب-3 5-ي-3 5 التفاضلية  ا لة القدر  ضلي النق   

فى مجال  إستخدام تطبيقات تكنولوجيا التعليم الحديثة  .6

 التخصص 
 3-د-3 2-ج-3 3-ب-3 7-ي-3 6

 4-د-3 4-ج-3 4-ب-3 2-ي-3 7 تصميم وإنتاا الموديوهت التعليمية  .7

 3-د-3 1-ج-3 1-ب-3 3-ي-3 8 س ومعايي  تصميم وإنتاا الموديوهت التعليمية  يس .8

 4-د-3 4-ج-3 6-ب-3 5-ي-3 9 توظيف إستخدام الحاسب اهلى فى مجال التخصص  .9

يمية واختيار المناسب منها يم الوسا   التعلكيفية تقو .10

 للتوظيف واهستخدام  
 5-د-3 2-ج-3 2-ب-3 1-ي-3 10

 3-د-3 5-ج-3 6-ب-3 3-ي-3 11 لوسا   التعليمية فى العملية التعليمية إستخدام وتوظيف ا .11

 4-د-3 2-ج-3 5-ب-3 7-ي-3 12 نظ يات اهتصال التعليمي   .12

المعارف والمهارات للمقررمصفوفة   
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 1-د-3 4-ج-3 1-ب-3  1-ي-3 13 عليميةتكنولوجيا التعليم والوسا   الت .13

 2-د-3 5-ج-3 4-ب-3 8-ي-3 14 تصنيف الوسا   التعليمية .14

 للمق ر المحتويات ال  يسية
يسبوع  

 الدراسة 
 المعررارف 

مهارات  

 ذ نية

مهارات  

 مهنية

مهارات  

 ضامة 

 5-د-3 2-ج-3 2-ب-3 5-ي-3 15 يسس ومعايي  إختيار الوسا   التعليمية   .15

 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 3-ي-3 16    ليمية اهلكت ونية للوسا   التعالتصميم التعليمي  .16

 4-د-3 2-ج-3 5-ب-3 2-ي-3 17 نية اهلكت و لتعليمة ا والوسا    إنتاا المواد .17

اهتجا ات المستقبلية لتوظيف تكنولوجيا التعليم لتواكب   .18

التقدم الها   في تكنولوجيا اهتصاهت  والمعلومات  

ICT  . 

 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 8-ي-3 18

 4-د-3 4-ج-3 4-ب-3 6-ي-3 19 معايي  اختيار  مصادر التعلم   .19

 3-د-3 1-ج-3 2-ب-3 3-ي-3 20 مصادر التعلم يسس استخدام  .20

 3-د-3 3-ج-3 1-ب-3 2-ي-3 21 خطوات انتاا وسا   تكنولوجيا التعليم .21

 4-د-3 5-ج-3 4-ب-3 4-ي-3 22 انتاا اللوحة الوب ية  .22

 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 1-ي-3 23 نتاا اللوحة الجيبيةإ .23

 4-د-3 4-ج-3 1-ب-3 6-ي-3 24 انتاا اللوحة اهخبارية .24

 5-د-3 1-ج-3 6-ب-3 4-ي-3 25 ليميةنتاا الحقيبة التعإ .25

 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 3-ي-3 26 انتاا اللوحات الكه بية   .26

 4-د-3 2-ج-3 5-ب-3 4-ي-3 27 إنتاا تطبيقات التعلم اهلكت ونى .27
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 يم والتعلم مع نواتج التعلممصفوفة أساليب التعل 

 لمنوفيةجامعة ا

 كلية التربية النوعية 

 : الفرقة    برنامج   ( التعليم  (    الثانيةدبلوم  تكنولوجيا 

 والحاسب اآللى 

         
 

المعرفة  والتعلم  أساليب التعليم

 والفهم 

مهارات ال   المهارات الذهنية  

 المهنية

المهارات 

 العامة

-3( )4-ا-3) 1-ب-3 1-ي-3 محاضرات  .1

 ( 5-ا

  

-3( )2-د-3) 

 (4-د

-3( )2-ا-3) ( 5-ب-3( )3-ب-3) 5-ي-3 نشطة أ .2

 ( 1-ا

 1-د-3

-د-3( )3-د-3)

5) 

-3( )2-ي-3) تدريب عملى  /  معملى  .3

 (1-ي

(     6-ب-3( )2-ب-3)

 ( 4-ب-3)

-3( )2-ا-3)

 ( 1-ا

-د-3( )5-د-3)

3) 

 ليم الكترونى تع .4
-3( )4-ي-3)

 (6-ي
 ( 4-ا-3) ( 4-ب-3)

-د-3( )7-د-3)

8) 

 

  
 

 مصفوفة أساليب التقييم  للمقرر الدراسي

 

 التقييم  ساليبأ

 

المعرفة 

 والفهم 

 المهارات العامة مهارات المهنيةال المهارات الذهنية

 (  3-ي-3) يضمال الفص    -1

 ( 2-ي-3)

 ( 8-ي-3)

)1-ب-3) )4-ب-3(  -ب-3( 

 ( 6-ب -3(  )2

)2-ا-3) )1-ا -3(  -ا-3( 

3) 

-3(     )1-د-3)

 (2-د

إمتحاآ  -2

 الشفوى

 (  1-ي-3)

 ( 7-ي-3)

 ( 4-ي-3)

)1-ب-3) )3-ب-3(  -ب-3( 

 ( 6-ب -3(  )2

-3(     )1-د-3) (  1-ا -3( )2-ا-3)

 (5-د

إمتحاآ  -3

 النظ ى

 (  1-ي-3)

 ( 2-ي-3)

 ( 3-ي-3)

 ( 4-ي-3)

 ( 5-ي-3)

 ( 6-ي-3)

 ( 7-ي-3)

 ( 8-ي-3)

  

)1-ب-3 )2-ب-3(  (   3-ب -3( 

 ( 4-ب-3)

 ( 6-ب-3( )5-ب-3)

)1-ا-3) )3-ا -3(  -ا-3( 

 ( 5-ا -3( )4

 (  2-ا-3)

 (  1-د-3)

 ( 3-د-3) 

 ( 4-د-3)

 ( 2-د-3) 

 

 غاده خليفه  / ن عبدالحميد , دمحمد زيداأستاذ المقرر: أ.د/ 

 عبد الحميد   مسق البرنامج : د/ يسرية

 لس القسم العلمي  : أ.د/ أحمد مصطفي كامل عصر  رئيس مج

 

 

 تكنولوجيا التعليم مجال التخصص مسمى المق ر 

  ود المق رك
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   تكنولوجيا التعليم في التخصص المقرر : 

 دراسات عليا الفرقة الثانية دبلوم الفرقة : 

  _________________ 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
 أدوات التقييم 

مصادر 

 التعلم 
 المراجع  

تكنولوجيا   مقدمة عن

 التعليم والحاسب اآللي.

 مهارات المعرفة والفهم :  -أ 2
عبر عن  ماهية تكنولوجيا  ي1-أ-3

التعليم  وتوظيفها داخل الموقف 

 . التعليمي 

األساسية م يهامفاليتعرف علي 2-أ-3

ت الحقائب التعليمية والموديال اج إلنت

 التعليمية . 

أدوات يلخص ويوجز أساسيات و  3-أ-3

في ذات  الحديثة التعليم  تكنولوجيا

 التخصص . 

بموضوعات  يكتب قائمة 4-أ-3

التعليم والحاسب اآللي   تكنولوجيا

كمستحدث يواكب االتجاهات المستقبلية  

 مجال التخصص. 

 يشرح كيفية استخدام مهارات5-أ-3

ي  ب اآللتكنولوجيا التعليم والحاس

 وتوظيفها  مجال التخصص 

يصنف القدرات الذهنية  6-أ-3

واالبداعية والمهارات العملية والقابلة 

 محاضرات-

 جلسات -

 مناقشة

عصف  -

   .ذهنى

واجبات  -

 منزلية

االوراق 

 البحثية

تعليم  -

الكترونى من  

خالل استخدام  

منصة 

google 

classroom  

ومجموعات  

whatsapp 

 1-أ-7

الحضووووووو   

 والمشا كة 

 2-أ-7

االختبووووا ا  

 الدو ية

 3-أ-7

امتحووووووووووا  

منتصوووووووو  

الفصووووووووووو  

 الد اسى

 4-أ-7

االمتحوووووووا  

 الشف ي  

 5-أ-7

االمتحوووووووا  

 العملي

 6-أ-7

متحوووووووا  اال

العرررررررررررر    -
 التوضيحية. 

 
الم اجرررررررررررررررررر  -

العلميرررررررررررررررررررررررررررررة 
 المقت حة.

  
الكتررررررررررررررررر    -

 الج معى .
 
بنرررررررررررررررررررررررررررررر   -

 المع فة 
     

*مذكرات استاذ المادة واساتذة تكنولوجيا التعليم مجال  

 التخصص 

 د مصطفي كامل عصر  *ا.د/ احم

 دان عبد الحميد * ا.د/ محمد زي

* M. A. El-Sharkawy, published Articles 

in computer Magazine,Dar El- Maarf, 

from No. 16, (May 1987) up to No.39 

(August 1990). 

*Programming and Simulation Tools for 

Expert Systems Design). 

* Some Objectives of computer 

Teaching in Secondary Schools.                      

، "  منتوجات    أ.د/ محمد عطية خميس   -1

 .عين شمس –تكنولوجيا التعليم  " ، كلية البنات 

كتب ومؤلفات اساتذة تكنولوجيا التعليم  د محمد   -2

          احمد عصر  عن   : -د عصام شوقي  -زيدان 

ليم مجال التخصص  ستخدام تكنولوجيا التع" فاعلية ا

 -النوعية  كلية التربية -3 للشعب الغير متخصصة " ،

، " التكنولوجيا    أحمد حسين اللقاني -ة المنوفية جامع

ات  كيفية استخدام مها

تكنولوجيا التعليم  

والحاسب اآللي 

وتوظيفها  مجال  

 التخصص .  

2 

ت الذهنية  تنمية القدرا

واالبداعية والمهارات 

العملية والقابلة للنقل  

ولوجيا  لدي طالب تكن

التعليم والحاسب اآللي 

وتسويق  في انتاج 

منتجات تكنولوجيا  

التعليم داخل العملية  

2 
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الضرورية لطالب تكنولوجيا للنقل  .  التعليمية

وتسويق   إلنتاجتعليم والحاسب اآللي ال

داخل العملية  تكنولوجيا التعليم منتجات

 التعليمية  .  

لتطبيقية دات االمفريلخص  7-أ-3

مية مجال التخصص  لتصميم حقيبة تعلي

. 

يوضح االختالف بين محاكاة   8-أ-3

النماذج الحديثة باستخدام برامج 

 الوسائط المتعددة التفاعلية  .
 المهارات الذهنية :  -ب
يحلل أثر توظيف مفردات 1-ب-3

داخل التعليم وإمكانات تكنولوجيا 

 . ة العملية التعليمي

يقترح مقدمة عن موضوعات  2-ب-3

تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  

كمستحدث يواكب االتجاهات المستقبلية  

 مجال التخصص. 

يخطط االستخدام األمثل   3-ب-3

لوجيا التعليم والحاسب لمهارات تكنو

 وتوظيفها  مجال التخصص .  اآللي

بستنتج القدرات الذهنية   4-ب-3

العملية والقابلة  واالبداعية والمهارات

الالزمة لطالب تكنولوجيا التعليم  للنقل 

في انتاج وتسويق والحاسب اآللي 

داخل العملية  تكنولوجيا التعليم منتجات

 التعليمية  .  

دات التطبيقية يرتب المفر 5-ب-3

تعليمية مجال التخصص  لتصميم حقيبة 

 النظرى  

  
التعليم " ، كلية التربية جامعة عين    في منظومة

 . 18-1،ص 1995شمس 

"  لوسببائلاسببتخدام تكنولوجيببا ارجببب السببيد عبببد الحميببد ، " فاعليببة -4

مهببارات الرسببم العلمببي لببدي  يببةالمتعببددة فببي تنم

ة دراسببات تربويببة واجتماعيبب الطببالب المعلمببين " ،

،المجلببد الثالببل ،العببدد جامعببة حلوان -كليببة التربيببة،

.184-157، ص  1997األول،يناير  

، "  منتوجات    أ.د/ محمد عطية خميس  -1

 عين شمس–البنات  ا التعليم  " ، كليةتكنولوجي

يا التعليم  د محمد  كتب ومؤلفات اساتذة تكنولوج -2 

مد عصر  عن   :          اح -د عصام شوقي  -زيدان 

" فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم مجال التخصص  

  -النوعية  كلية التربية  للشعب الغير متخصصة " ،

 .جامعة المنوفية 

   لوجيا في منظومة، " التكنو  اللقانيأحمد حسين  -3

 1995ة عين شمس التعليم " ، كلية التربية جامع

 .18-1،ص

" ميد ، " فاعلية استخدام  رجب السيد عبد الح-4

تكنولوجيا الوسائل المتعددة في تنمية مهارات  

دراسات  الرسم العلمي لدي الطالب المعلمين " ،

جامعة  -كلية التربيةتربوية واجتماعية ،

،   1997،العدد األول،يناير ،المجلد الثاللحلوان

.184-157ص  

 

*Expert System Development in Personal 

Computer Environment. 

*Newell A. and Simon H. "Human 

problem Solving", Englewood Califfs, 

NJ., prentice Hall (1972). 

المفردات التطبيقية  

لتصميم حقيبة تعليمية 

 مجال التخصص . 

2 

محاكاة نماذج حديثة  

برامج  باستخدام

الوسائط المتعددة  

التفاعلية هائلة القدرة  

 علي النقل  

2 

إستخدام تطبيقات  

التعليم   تكنولوجيا

فى مجال  الحديثة 

 التخصص 

2 

 

تصميم وإنتاج  

 الموديوالت التعليمية  
2  

أسس ومعايير تصميم  

وإنتاج الموديوالت  

 التعليمية  

2 

توظيف إستخدام 

الحاسب االلى فى مجال  

 التخصص 

2 
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كيفية تقويم الوسائل  

التعليمية واختيار  

المناسب منها للتوظيف  

 واالستخدام 

2 

 
. 

الطرق المختلفة   بين  يقارن 6-ب-3

استخدام برامج لمحاكاة نماذج حديثة ب

لية لجودة العملية الوسائط المتعددة التفاع

  التعليمية  . 

  
 المهارات المهنية والعملية :  -ج
ديوالت التعليمية المو ينتج1-ج-3

ذات في تكنولوجية  كوسائل المبسطة  

 التخصص . 

منتجات  يمارس عرض  2-ج-3

ات  ريقة موائمة آلليطبيم ا التعلتكنولوجي

تكنولوجيا التعليم والعرض أجهزة 

 . ومراعاة تفعيل األثر 

المهارات العملية والقابلة يختار 3-ج-3

 لتكنولوجيا التعليم والحاسب اآلليللنقل 

 . التعليمية  منتجاتال تسويقانتاج وفي ، 

تصميم حقيبة يعاير مفردات  4-ج-3

 تعليمية مجال التخصص .

النماذج محاكاة  يضبط طرق 5-ج-3

حديثة باستخدام التكنولوجية ال

برامج الوسائط المتعددة  

   .التفاعلية هائلة القدرة علي النقل
 المهارات العامة ومهارات االتصال   -د
يستخدم شبكة المعلومات في  1-د-3

تواصل مع األقران باستخدام شبكة ال

 االنترنت . 

توجيه   يعمل ضمن فريق في 2-د-3

*T. Khnen" Self Organization and 

Associative Memory" , Third Eddition, 

Springer verlage (1990). 

*T. Sejnwski, C.R. Rosenberg" parallel 

Networks that pronounce English 

Text", complex Systems (1987). 

 
إستخدام وتوظيف  

ى ية فالوسائل التعليم

 العملية التعليمية  

2 

 

نظريات االتصال 

 التعليمي  
2 
 

تكنولوجيا التعليم  

 والوسائل التعليمية 
2 

تصنيف الوسائل 

 التعليمية 
2 
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كيفية الب النوعي على قدرة الط

مهارات تكنولوجيا التعليم  استخدام

والحاسب اآللي وتوظيفها  مجال  

 التخصص . 

يستخدم الوسائل السمعية   3-د-3

لمعلومات والبصرية في عرض ا

المساعدة  للطالب النوعي المعلم  على  

تصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص  

. 

نولوجيا كت يستخدم تطبيقات   4-د-3

مجال التخصص   التعليم والحاسب اآللي

المعلومة عبر وسائط   وعرض  نقل ل

 . النقل المختلفة 

يظهر قدرات التعلم الذاتي   5-د-3

في محاكاة نماذج حديثة باستخدام 

برامج الوسائط المتعددة التفاعلية 

 هائلة القدرة علي النقل . 

أسس ومعايير إختيار  

 الوسائل التعليمية 
2      

التصميم التعليمي  

للوسائل التعليمية 

   االلكترونية 

2      

 والوسائل  إنتاج المواد

 االلكترونية  التعليمة 
2      

االتجاهات المستقبلية 

توظيف تكنولوجيا  ل

التعليم لتواكب التقدم  

الهائل في تكنولوجيا  

االتصاالت   

2      
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 .  ICTومات  والمعل

معايير اختيار  مصادر 

 التعلم  
2      

أسس استخدام مصادر  

 التعلم 
2      

خطوات انتاج وسائل  

 تكنولوجيا التعليم 
2      

      2 انتاج اللوحة الوبرية 
      2 نتاج اللوحة الجيبيةإ

      2 انتاج اللوحة االخبارية
      2 إنتاج الحقيبة التعليمية

      2 لوحات الكهربية  انتاج ال
إنتاج تطبيقات التعلم 

 االلكترونى 
2      
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Online (40% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

 أهداف التعلم  
طرق 

 التدريس 
 المراجع   مصادر التعلم   أدوات التقييم 

تكنولوجيا   مقدمة عن

 التعليم والحاسب اآللي.

 مهارات المعرفة والفهم :  -أ 2
عبر عن  ماهية تكنولوجيا  ي1-أ-3

التعليم  وتوظيفها داخل الموقف 

 . التعليمي 

األساسية م يهامفاليتعرف علي 2-أ-3

ت الحقائب التعليمية والموديال اج إلنت

 التعليمية . 

أدوات يلخص ويوجز أساسيات و  3-أ-3

في ذات  الحديثة التعليم  تكنولوجيا

 التخصص . 

بموضوعات  يكتب قائمة 4-أ-3

التعليم والحاسب اآللي   تكنولوجيا

كمستحدث يواكب االتجاهات المستقبلية  

 مجال التخصص. 

 يشرح كيفية استخدام مهارات5-أ-3

لي  ب اآلتكنولوجيا التعليم والحاس

 وتوظيفها  مجال التخصص 

يصنف القدرات الذهنية  6-أ-3

واالبداعية والمهارات العملية والقابلة 

الضرورية لطالب تكنولوجيا للنقل 

وتسويق   إلنتاجتعليم والحاسب اآللي ال

داخل العملية  تكنولوجيا التعليم منتجات

 التعليمية  .  

التعلم عن بعببد 

باسبببببببببتخدام 

المنصببببببببات 

 االليكترونية  

اختبرررررررررررررررررررر  ا  
تكوينيرررررررررررررررررررررررررررة 

 ليكت  نية ا
 
أنشببببببببطة  -

 فصلية . 

 
موضبببوعات 

مطروحببببببة 

 إلبداء الببرأ 

والمقترحببات 

.  

 

 األ  اق -
 البحثية  
 
 

العرررررررررررررررررررررررررررررر    -
التوضرررررررررررررررررررررررريحية  
 سمعية بص ية ( 

 
الم اجرر  العلميررة -

 المقت حة.
  

الكتررررررررررررررررررررررررررررررررررر    -
 الج معى .

 
 
 بن  المع فة  -
     

*مذكرات استاذ المادة واساتذة تكنولوجيا التعليم  

 مجال التخصص 

 د مصطفي كامل عصر  *ا.د/ احم

 دان عبد الحميد * ا.د/ محمد زي

* M. A. El-Sharkawy, published 

Articles in computer Magazine,Dar El- 

Maarf, from No. 16, (May 1987) up to 

No.39 (August 1990). 

*Programming and Simulation Tools 

for Expert Systems Design). 

* Some Objectives of computer 

Teaching in Secondary Schools.                      

، "  منتوجات    أ.د/ محمد عطية خميس   -1

 .عين شمس –تكنولوجيا التعليم  " ، كلية البنات 

كتب ومؤلفات اساتذة تكنولوجيا التعليم  د  -2

احمد عصر  عن     -د عصام شوقي  -محمد زيدان 

ستخدام تكنولوجيا التعليم مجال " فاعلية ا         :

كلية   -3 التخصص للشعب الغير متخصصة " ،

أحمد حسين  -ة المنوفية جامع -النوعية  تربيةال

التعليم " ،    ، " التكنولوجيا في منظومة  اللقاني

 .18-1،ص 1995كلية التربية جامعة عين شمس 

"   لوسببائلاستخدام تكنولوجيببا ارجب السيد عبد الحميد ، " فاعلية  -4

مهببارات الرسببم العلمببي لببدي   المتعددة في تنميببة

ة ات تربوية واجتماعيبب دراسالطالب المعلمين " ،

ات  كيفية استخدام مها

تكنولوجيا التعليم  

والحاسب اآللي 

وتوظيفها  مجال  

 التخصص .  

2 

ت الذهنية  تنمية القدرا

واالبداعية والمهارات 

العملية والقابلة للنقل  

لدي طالب تكنولوجيا  

التعليم والحاسب اآللي 

تسويق  وفي انتاج 

منتجات تكنولوجيا  

التعليم داخل العملية  

 .  التعليمية

2 

المفردات التطبيقية  

لتصميم حقيبة تعليمية 

2 



 - 7 - 

لتطبيقية دات االمفريلخص  7-أ-3 مجال التخصص . 

يمية مجال التخصص  لتصميم حقيبة تعل

. 

يوضح االختالف بين محاكاة   8-أ-3

النماذج الحديثة باستخدام برامج 

 الوسائط المتعددة التفاعلية  .
 المهارات الذهنية :  -ب
يحلل أثر توظيف مفردات 1-ب-3

داخل التعليم وإمكانات تكنولوجيا 

 . ة العملية التعليمي

يقترح مقدمة عن موضوعات  2-ب-3

تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  

دث يواكب االتجاهات المستقبلية  كمستح

 مجال التخصص. 

يخطط االستخدام األمثل   3-ب-3

لوجيا التعليم والحاسب لمهارات تكنو

 اآللي وتوظيفها  مجال التخصص . 

بستنتج القدرات الذهنية   4-ب-3

العملية والقابلة  واالبداعية والمهارات

الالزمة لطالب تكنولوجيا التعليم  للنقل 

ي انتاج وتسويق فوالحاسب اآللي 

داخل العملية  تكنولوجيا التعليم منتجات

 التعليمية  .  

دات التطبيقية يرتب المفر 5-ب-3

لتصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص  

. 

الطرق المختلفة   بين  يقارن 6-ب-3

استخدام برامج لمحاكاة نماذج حديثة ب

،المجلد الثالل ،العدد جامعة حلوان  -كلية التربية،

.184-157، ص  1997األول،يناير  

، "  منتوجات    أ.د/ محمد عطية خميس  -1

 عين شمس–البنات  ا التعليم  " ، كليةتكنولوجي

كتب ومؤلفات اساتذة تكنولوجيا التعليم  د  -2 

مد عصر   اح -د عصام شوقي  -محمد زيدان 

عن   :         " فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم 

   مجال التخصص للشعب الغير متخصصة " ،

 .جامعة المنوفية  -النوعية  كلية التربية

لوجيا في ، " التكنو  اللقانيأحمد حسين  -3

التعليم " ، كلية التربية جامعة عين    منظومة

 . 18-1،ص 1995شمس 

" ميد ، " فاعلية استخدام  رجب السيد عبد الح-4

تكنولوجيا الوسائل المتعددة في تنمية مهارات  

الرسم العلمي لدي الطالب المعلمين " 

 -كلية التربيةدراسات تربوية واجتماعية ،،

،العدد  ،المجلد الثاللحلوانجامعة 

.184-157، ص 1997األول،يناير  

 

*Expert System Development in 

Personal Computer Environment. 

*Newell A. and Simon H. "Human 

problem Solving", Englewood 

Califfs, NJ., prentice Hall (1972). 

*T. Khnen" Self Organization and 

Associative Memory" , Third 

Eddition, Springer verlage (1990). 

*T. Sejnwski, C.R. Rosenberg" 

محاكاة نماذج حديثة  

برامج  باستخدام

الوسائط المتعددة  

التفاعلية هائلة القدرة  

 علي النقل  

2 

إستخدام تطبيقات  

تكنولوجيا التعليم  

فى مجال  الحديثة 

 التخصص 

2 

 

نتاج  تصميم وإ

 الموديوالت التعليمية  
2  

أسس ومعايير تصميم  

وإنتاج الموديوالت  

 التعليمية  

2 

توظيف إستخدام 

الحاسب االلى فى مجال  

 التخصص 

2 

كيفية تقويم الوسائل  

التعليمية واختيار  

المناسب منها للتوظيف  

2 
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لية لجودة العملية الوسائط المتعددة التفاع واالستخدام 

  التعليمية  . 

  
 المهارات المهنية والعملية :  -ج
ديوالت التعليمية المو ينتج1-ج-3

ذات في تكنولوجية  كوسائل المبسطة  

 التخصص . 

منتجات  يمارس عرض  2-ج-3

ات  ريقة موائمة آلليطبا التعليم تكنولوجي

تكنولوجيا التعليم والعرض أجهزة 

 . ومراعاة تفعيل األثر 

المهارات العملية والقابلة يختار 3-ج-3

 سب اآلليلتكنولوجيا التعليم والحاللنقل 

 . التعليمية  منتجاتال تسويقانتاج وفي ، 

تصميم حقيبة يعاير مفردات  4-ج-3

 تعليمية مجال التخصص .

النماذج محاكاة  يضبط طرق 5-ج-3

حديثة باستخدام التكنولوجية ال

برامج الوسائط المتعددة  

   .التفاعلية هائلة القدرة علي النقل
 المهارات العامة ومهارات االتصال   -د
يستخدم شبكة المعلومات في  1-د-3

تواصل مع األقران باستخدام شبكة ال

 االنترنت . 

توجيه   يعمل ضمن فريق في 2-د-3

كيفية الب النوعي على قدرة الط

استخدام مهارات تكنولوجيا التعليم 

والحاسب اآللي وتوظيفها  مجال  

parallel Networks that pronounce 

English Text", complex Systems 

(1987). 

 
إستخدام وتوظيف  

ية فى الوسائل التعليم

 العملية التعليمية  

2 

 

نظريات االتصال 

 ليمي  التع
2 
 

تكنولوجيا التعليم  

 والوسائل التعليمية 
2 

تصنيف الوسائل 

 التعليمية 
2 
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 التخصص . 

يستخدم الوسائل السمعية   3-د-3

مات لمعلووالبصرية في عرض ا

المساعدة  للطالب النوعي المعلم  على  

تصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص  

. 

نولوجيا كت يستخدم تطبيقات   4-د-3

مجال التخصص   التعليم والحاسب اآللي

المعلومة عبر وسائط   وعرض  لنقل 

 . النقل المختلفة 

يظهر قدرات التعلم الذاتي في    5-د-3

برامج محاكاة نماذج حديثة باستخدام 

الوسائط المتعددة التفاعلية هائلة القدرة 

 علي النقل . 
أسس ومعايير إختيار  

 الوسائل التعليمية 
2      

التصميم التعليمي  

للوسائل التعليمية 

   االلكترونية 

2      

 والوسائل  إنتاج المواد

 االلكترونية  التعليمة 
2      

االتجاهات المستقبلية 

لتوظيف تكنولوجيا  

التعليم لتواكب التقدم  

لهائل في تكنولوجيا  ا

االتصاالت   

 .  ICTومات  والمعل

2      

معايير اختيار  مصادر 

 التعلم  
2      
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أسس استخدام مصادر  

 التعلم 
2      

خطوات انتاج وسائل  

 تكنولوجيا التعليم 
2      

      2 انتاج اللوحة الوبرية 
      2 نتاج اللوحة الجيبيةإ

      2 انتاج اللوحة االخبارية
      2 إنتاج الحقيبة التعليمية

      2 لوحات الكهربية  انتاج ال
إنتاج تطبيقات التعلم 

 االلكترونى 
2      
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 مقرر تكنولوجيا التعليم في التخصصمخطط لتصميم اختبار 
 2020-2019للدراسات العليا الفرقة الثانية للعام 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

84 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

40 

 
 

 مخرجات التعلم 

 سئلة نوع األ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

مقدمة عن تكنولوجيا التعليم  (1

 والحاسب اآللي.

يعبر عن  ماهية تكنولوجيا التعليم  وتوظيفها داخل الموقف 1-أ-3 1 3 3

 التعليمي .

 

☑ ☑    

كيفية استخدام مهات  (2

تكنولوجيا التعليم والحاسب 

يفها  مجال اآللي وتوظ

 التخصص . 

األساسية إلنتاج  الحقائب التعليمية يتعرف علي المفاهيم 2-أ-3 1 3 3

 والموديالت التعليمية .

 

☑ ☑    

تنمية القدرات الذهنية  (3

واالبداعية والمهارات العملية 

والقابلة للنقل لدي طالب 

يلخص ويوجز أساسيات و أدوات تكنولوجيا التعليم  الحديثة 3-أ-3 1 3 3

 في ذات التخصص .

 

☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

84 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

40 

 
 

 مخرجات التعلم 

 سئلة نوع األ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

تكنولوجيا التعليم والحاسب 

اآللي في انتاج وتسويق 

ا التعليم منتجات تكنولوجي

 داخل العملية التعليمية. 

المفردات التطبيقية لتصميم  (4

حقيبة تعليمية مجال 

 التخصص .

بموضوعات تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  يكتب قائمة 4-أ-3 1 3 3

 االتجاهات المستقبلية مجال التخصص. كمستحدث يواكب

 

☑ ☑    

محاكاة نماذج حديثة باستخدام  (5

برامج الوسائط المتعددة 

التفاعلية هائلة القدرة علي 

 النقل 

يشرح كيفية استخدام مهارات تكنولوجيا التعليم والحاسب 5-أ-3 1.5 3 3

 اآللي وتوظيفها  مجال التخصص 

 

☑ ☑    

ا إستخدام تطبيقات تكنولوجي (6

التعليم الحديثة فى مجال 

 التخصص

يصنف القدرات الذهنية واالبداعية والمهارات العملية  6-أ-3 1.5 3 3

الضرورية لطالب تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي والقابلة للنقل 

 داخل العملية التعليمية  .  تكنولوجيا التعليم إلنتاج وتسويق منتجات

 

☑ ☑    

ت تصميم وإنتاج الموديوال (7

 التعليمية 

يلخص المفردات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال  7-أ-3 1.5 3 3

 التخصص .

 

☑ ☑    

أسس ومعايير تصميم وإنتاج  (8

 الموديوالت التعليمية 

يوضح االختالف بين محاكاة النماذج الحديثة باستخدام  8-أ-3 1.5 3 3

 برامج الوسائط المتعددة التفاعلية  .
☑ ☑    



 - 3 - 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

84 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

40 

 
 

 مخرجات التعلم 

 سئلة نوع األ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 

إستخدام الحاسب  توظيف (9

 االلى فى مجال التخصص

يحلل أثر توظيف مفردات وإمكانات تكنولوجيا التعليم 1-ب-3 1.5 3 3

 داخل العملية التعليمية .

 

☑ ☑    

كيفية تقويم الوسائل التعليمية  (11

واختيار المناسب منها 

 للتوظيف واالستخدام 

يم والحاسب يقترح مقدمة عن موضوعات تكنولوجيا التعل 2-ب-3 1.5 3 3

 اآللي  كمستحدث يواكب االتجاهات المستقبلية مجال التخصص.

 

☑ ☑    

 
مقدمة عن تكنولوجيا التعليم  (11

 والحاسب اآللي.

يعبر عن  ماهية تكنولوجيا التعليم  وتوظيفها داخل الموقف 1-أ-3 1.5 3 2

 التعليمي .

 

☑ ☑    

 كيفية استخدام مها

ات تكنولوجيا التعليم والحاسب  (12

لي وتوظيفها  مجال اآل

 التخصص . 

األساسية إلنتاج  الحقائب التعليمية يتعرف علي المفاهيم 2-أ-3 1.5 3 2

 والموديالت التعليمية .

 

☑ ☑    

تنمية القدرات الذهنية  (13

واالبداعية والمهارات العملية 

طالب والقابلة للنقل لدي 

يلخص ويوجز أساسيات و أدوات تكنولوجيا التعليم  الحديثة 3-أ-3 1.5 3 2

 في ذات التخصص .
☑ ☑    
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تكنولوجيا التعليم والحاسب 

اآللي في انتاج وتسويق 

منتجات تكنولوجيا التعليم 

 داخل العملية التعليمية. 

 

المفردات التطبيقية لتصميم  (14

حقيبة تعليمية مجال 

 التخصص .

بموضوعات تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  يكتب قائمة 4-أ-3 1.5 3 2

 كمستحدث يواكب االتجاهات المستقبلية مجال التخصص.

 

☑ ☑    

محاكاة نماذج حديثة باستخدام  (15

برامج الوسائط المتعددة 

التفاعلية هائلة القدرة علي 

 النقل 

م والحاسب يشرح كيفية استخدام مهارات تكنولوجيا التعلي5-أ-3 1.5 3 3

 اآللي وتوظيفها  مجال التخصص 

 

☑ ☑    

إستخدام تطبيقات تكنولوجيا  (16

التعليم الحديثة فى مجال 

 التخصص

يصنف القدرات الذهنية واالبداعية والمهارات العملية  6-أ-3 1.5 3 3

الضرورية لطالب تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي والقابلة للنقل 

 داخل العملية التعليمية  .  لوجيا التعليمتكنو إلنتاج وتسويق منتجات

 

☑ ☑    

تصميم وإنتاج الموديوالت  (17

 التعليمية 

يلخص المفردات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال  7-أ-3 1.5 3.3 3

 التخصص .

 

☑ ☑    

أسس ومعايير تصميم وإنتاج  (18

 الموديوالت التعليمية 

النماذج الحديثة باستخدام  يوضح االختالف بين محاكاة 8-أ-3 1.5 3.3 3

 برامج الوسائط المتعددة التفاعلية  .
 

☑ ☑    

توظيف إستخدام الحاسب  (19

 االلى فى مجال التخصص

يحلل أثر توظيف مفردات وإمكانات تكنولوجيا التعليم 1-ب-3 1.5 3.3 3

 داخل العملية التعليمية .

 

☑ ☑    

كيفية تقويم الوسائل التعليمية  (21

منها  واختيار المناسب

 للتوظيف واالستخدام 

يقترح مقدمة عن موضوعات تكنولوجيا التعليم والحاسب  2-ب-3 1.5 3.3 3

 اآللي  كمستحدث يواكب االتجاهات المستقبلية مجال التخصص.

 

☑ ☑    
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إستخدام وتوظيف الوسائل  (21

 التعليمية فى العملية التعليمية 

تكنولوجيا التعليم يخطط االستخدام األمثل لمهارات  3-ب-3 1.5 3.3 3

 والحاسب اآللي وتوظيفها  مجال التخصص . 

. 

☑ ☑    

بستنتج القدرات الذهنية واالبداعية والمهارات العملية  4-ب-3 1.5 3.3 3 نظريات االتصال التعليمي  (22

في الالزمة لطالب تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي والقابلة للنقل 

 داخل العملية التعليمية  .  تعليمتكنولوجيا ال انتاج وتسويق منتجات

 

☑ ☑    

تكنولوجيا التعليم والوسائل  (23

 التعليمية
يرتب المفردات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال  5-ب-3 1.5 3.3 3

 التخصص .

 

☑ ☑    

الوسائل  تصنيف (24

 التعليمية
3  1.5  ☑ ☑    

أسس ومعايير إختيار  (25

 الوسائل التعليمية 

3    ☑ ☑    

تصميم التعليمي ال (26

 للوسائل التعليمية االلكترونية   

3    ☑ ☑    

إنتاج المواد والوسائل   (27

 التعليمة  االلكترونية 

3    ☑ ☑    

االتجاهات المستقبلية  (28

لتوظيف تكنولوجيا التعليم 

لتواكب التقدم الهائل في 

تكنولوجيا االتصاالت  

 . ICTوالمعلومات 

3    ☑ ☑    

 

 أحمد مصطفى كامل\أ.د \يسريه عبدالحميد فرج              رئيس القسم\أ.م.\مدير البرنامج                 محمد زيدان عبدالحميد\أ.د الماده: أستاذ
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 _________________ 

 

 مقرر تكنولوجيا التعليم في التخصصمخطط لتصميم اختبار 
 2119-2118للدراسات العليا الفرقة الثانية للعام 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

84 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

40 

 
 

 مخرجات التعلم 

 سئلة نوع األ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

مقدمة عن تكنولوجيا التعليم 

 والحاسب اآللي.

يعبر عن  ماهية تكنولوجيا التعليم  وتوظيفها داخل الموقف 1-أ-3 1 3 3

 التعليمي .

 

    ☑ 

كيفية استخدام مهات 

تكنولوجيا التعليم والحاسب 

يفها  مجال اآللي وتوظ

األساسية إلنتاج  الحقائب التعليمية يتعرف علي المفاهيم 2-أ-3 1 3 3

 والموديالت التعليمية .

 

    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

84 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

40 

 
 

 مخرجات التعلم 

 سئلة نوع األ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 التخصص . 

تنمية القدرات الذهنية 

واالبداعية والمهارات العملية 

والقابلة للنقل لدي طالب 

تكنولوجيا التعليم والحاسب 

اآللي في انتاج وتسويق 

ا التعليم منتجات تكنولوجي

 داخل العملية التعليمية. 

يلخص ويوجز أساسيات و أدوات تكنولوجيا التعليم  الحديثة 3-أ-3 1 3 3

 في ذات التخصص .

 

    ☑ 

المفردات التطبيقية لتصميم 

حقيبة تعليمية مجال 

 التخصص .

بموضوعات تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  يكتب قائمة 4-أ-3 1 3 3

 االتجاهات المستقبلية مجال التخصص. كمستحدث يواكب

 

    ☑ 

محاكاة نماذج حديثة باستخدام 

برامج الوسائط المتعددة 

التفاعلية هائلة القدرة علي 

 النقل 

يشرح كيفية استخدام مهارات تكنولوجيا التعليم والحاسب 5-أ-3 1.5 3 3

 اآللي وتوظيفها  مجال التخصص 

 

    ☑ 

ا إستخدام تطبيقات تكنولوجي

التعليم الحديثة فى مجال 

 التخصص

يصنف القدرات الذهنية واالبداعية والمهارات العملية  6-أ-3 1.5 3 3

الضرورية لطالب تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي والقابلة للنقل 

 داخل العملية التعليمية  .  تكنولوجيا التعليم إلنتاج وتسويق منتجات

 

    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

84 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

40 

 
 

 مخرجات التعلم 

 سئلة نوع األ

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

ت تصميم وإنتاج الموديوال

 التعليمية 

يلخص المفردات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال  7-أ-3 1.5 3 3

 التخصص .

 

    ☑ 

أسس ومعايير تصميم وإنتاج 

 الموديوالت التعليمية 

يوضح االختالف بين محاكاة النماذج الحديثة باستخدام  8-أ-3 1.5 3 3

 برامج الوسائط المتعددة التفاعلية  .
 

    ☑ 

إستخدام الحاسب  توظيف

 االلى فى مجال التخصص

يحلل أثر توظيف مفردات وإمكانات تكنولوجيا التعليم 1-ب-3 1.5 3 3

 داخل العملية التعليمية .

 

    ☑ 

كيفية تقويم الوسائل التعليمية 

واختيار المناسب منها 

 للتوظيف واالستخدام 

يم والحاسب يقترح مقدمة عن موضوعات تكنولوجيا التعل 2-ب-3 1.5 3 3

 اآللي  كمستحدث يواكب االتجاهات المستقبلية مجال التخصص.

 

    ☑ 

 
مقدمة عن تكنولوجيا التعليم 

 والحاسب اآللي.

يعبر عن  ماهية تكنولوجيا التعليم  وتوظيفها داخل الموقف 1-أ-3 1.5 3 2

 التعليمي .

 

    ☑ 

 كيفية استخدام مها

ات تكنولوجيا التعليم والحاسب 

لي وتوظيفها  مجال اآل

األساسية إلنتاج  الحقائب التعليمية يتعرف علي المفاهيم 2-أ-3 1.5 3 2

 والموديالت التعليمية .

 

    ☑ 
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 التخصص . 

تنمية القدرات الذهنية 

واالبداعية والمهارات العملية 

طالب والقابلة للنقل لدي 

تكنولوجيا التعليم والحاسب 

اآللي في انتاج وتسويق 

منتجات تكنولوجيا التعليم 

 داخل العملية التعليمية. 

يلخص ويوجز أساسيات و أدوات تكنولوجيا التعليم  الحديثة 3-أ-3 1.5 3 2

 في ذات التخصص .

 

    ☑ 

المفردات التطبيقية لتصميم 

حقيبة تعليمية مجال 

 التخصص .

بموضوعات تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  يكتب قائمة 4-أ-3 1.5 3 2

 كمستحدث يواكب االتجاهات المستقبلية مجال التخصص.

 

    ☑ 

محاكاة نماذج حديثة باستخدام 

برامج الوسائط المتعددة 

التفاعلية هائلة القدرة علي 

 النقل 

م والحاسب يشرح كيفية استخدام مهارات تكنولوجيا التعلي5-أ-3 1.5 3 3

 اآللي وتوظيفها  مجال التخصص 

 

    ☑ 

إستخدام تطبيقات تكنولوجيا 

التعليم الحديثة فى مجال 

 التخصص

يصنف القدرات الذهنية واالبداعية والمهارات العملية  6-أ-3 1.5 3 3

الضرورية لطالب تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي والقابلة للنقل 

 داخل العملية التعليمية  .  لوجيا التعليمتكنو إلنتاج وتسويق منتجات

 

    ☑ 

تصميم وإنتاج الموديوالت 

 التعليمية 

يلخص المفردات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال  7-أ-3 1.5 3.3 3

 التخصص .

 

    ☑ 

أسس ومعايير تصميم وإنتاج 

 الموديوالت التعليمية 

النماذج الحديثة باستخدام  يوضح االختالف بين محاكاة 8-أ-3 1.5 3.3 3

 برامج الوسائط المتعددة التفاعلية  .
 

    ☑ 



 - 11 - 

توظيف إستخدام الحاسب 

 االلى فى مجال التخصص

يحلل أثر توظيف مفردات وإمكانات تكنولوجيا التعليم 1-ب-3 1.5 3.3 3

 داخل العملية التعليمية .

 

    ☑ 

كيفية تقويم الوسائل التعليمية 

منها  واختيار المناسب

 للتوظيف واالستخدام 

يقترح مقدمة عن موضوعات تكنولوجيا التعليم والحاسب  2-ب-3 1.5 3.3 3

 اآللي  كمستحدث يواكب االتجاهات المستقبلية مجال التخصص.

 

    ☑ 

إستخدام وتوظيف الوسائل 

 التعليمية فى العملية التعليمية 

تكنولوجيا التعليم يخطط االستخدام األمثل لمهارات  3-ب-3 1.5 3.3 3

 والحاسب اآللي وتوظيفها  مجال التخصص . 

. 
    ☑ 

بستنتج القدرات الذهنية واالبداعية والمهارات العملية  4-ب-3 1.5 3.3 3 نظريات االتصال التعليمي 

في الالزمة لطالب تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي والقابلة للنقل 

 داخل العملية التعليمية  .  تعليمتكنولوجيا ال انتاج وتسويق منتجات

 

    ☑ 

تكنولوجيا التعليم والوسائل 

 التعليمية
يرتب المفردات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال  5-ب-3 1.5 3.3 3

 التخصص .

 

    ☑ 

الوسائل  تصنيف

 التعليمية
3  1.5      ☑ 

أسس ومعايير إختيار الوسائل 

 التعليمية 

3        ☑ 

تصميم التعليمي للوسائل ال

 التعليمية االلكترونية   

3        ☑ 

إنتاج المواد والوسائل  

 التعليمة  االلكترونية 

3        ☑ 
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االتجاهات المستقبلية لتوظيف 

تكنولوجيا التعليم لتواكب 

التقدم الهائل في تكنولوجيا 

االتصاالت  والمعلومات 

ICT . 

3        ☑ 
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 ( 12نموذج رقم )

 توصيف مقرر دراسي

 بيانات المقرر  -أ

طالب الدراسات  الفرقة /  حلقة البحثاسم المقرر:  الرمز الكودى : 

ممتد  –العليا السنة الثانية  

   على الفصلين

تكنولوجيا التعليم سم قالتخصص :

 والحاسب اآللى

 

 -:عملى      2:نظرى      24عدد الوحدات الدراسية :  

 

 للمقرر  األهداف العامة  -2

Overall Aims of 

Course 

 تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة. 2-1

 علمى. عند اعداد البحث اليوضح الخطوات العملية المتبعة 2-2

 تفسير العمل البحثي من خالل حلقة البحث ، لنقلها لشباب الباحثين 2-3

 ال التخصص  اإلضافة للمعارف في مجالعمل المستمر علي 2-4

 تطبيق المنهج التحليلي واستخدامه  في مجال التخصص  2-5

 ية بينها  دمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مستنبطا و مطوراً للعالقات  البين 2-6

 تحديد المشكالت المهنية و إيجاد حلوال مبتكرة لحلها 2-7

 مجال التخصص الجارية و النظريات الحديثة فيإظهار وعيا عميقا بالمشاكل  2-8

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 المعرفة والفهم   -أ

Knowledge 

Understanding 

 

 . أن يعرف الطالب مفهوم البحث العملي 1-أ-3

 . أن يعدد الطالب أهمية البحث العلمي 2-أ-3

 . أن يعرف الطالب مفهوم المشكلة البحثية 3-أ-3

 البحث  أسئلةذكر الطالب مفهوم ن ي. أ4-أ-3

 . أن يفرق الطالب بين أهمية البحث وأهداف البحث 5-أ-3

 . أن يشرح الطالب أنواع عينات البحث  6-أ-3

 APAبنظام  جعارتوثيق الميشرح الطالب طرائق . أن 7-أ-3

 المهارات الذهنية -ب

 

 . أن يفكر الطالب في مشكلة البحث بشكل موضوعي علمي 1-ب-3

 بين أهمية البحث وأهداف البحث  يفرقأن  . 2-ب-3

 أن يفكر الطالب في كيفية الربط بين متغيرات بحثه  . . 3-ب-3

 بحثه . اتلقياس متغيرالمناسبة أن يختار الطالب األدوات . 4-ب-3

 أن يفسر الطالب نتائج بحثه التي تم الحصول عليها من التجريب  . 5-ب-3

 ذ والتطبيق علي الصعيد العلمي .صيات المالئمة للتنفيأن يوصى الطالب بالتو . 6-ب-3

 . ان يقترح الطالب بحوثًا مستقبلية فى ضوء ما تم التوصل إليه 7-ب-3

المهارات المهنية   -جـ

 والخاصة 

 

 لطالب مشكلة بحثية بشكل صحيح أن يصيغ ا. 1-ج-3

 أن يكتب الطالب تساؤالت البحث الخاصة به  . 2-ج-3

 لصفري المناسب له .الب الفرض اأن يصيغ الط. 3-ج-3

 أن يربط الطالب بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة . 4-ج-3

المكانية أن يذكر الطالب عينة البحث الخاصة به محددًا الحدود الزمانية و. 5-ج-3

 والموضوعية.

 أن يصمم الطالب أدوات البحث الخاصة ببحثه  . 6-ج-3

 لتوثيق مراجع بحثه   APA 6ظام التوثيق أن يستخدم الطالب ن. 7-ج-3



 
 

  

 

 أكساب الطالب مهارة كتابة الخطة البحثية . 1-د-3   المهارات العامـة  -د 

 ط به األحساس بأهمية البحث العلمى فى  مجتمعه المحي. 2-د-3

 يغ الطالب مشكلة بحثية بشكل صحيح صأن ي. 3-د-3

 ه  أن يكتب الطالب تساؤالت البحث الخاصة ب. 4-د-3

 أن يصيغ الطالب الفرض الصفري المناسب له .. 5-د-3

 أن يربط الطالب بينن المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة . 6-د-3

حددًا الحدود الزمانية والمكانية أن يذكر الطالب عينة البحث الخاصة به م. 7-د-3

 .يةوالموضوع

 محتوى المقـرر  -4

Contents 

 األسبوع  ت عدد الساعا محتوى المقـرر

 1 2 مفهوم البحث العلمى  .1 

 2 2 أنواع مناهج البحث فى تكنولوجيا التعليم  .2 

 3 2 مكونات الخطة البحثية فى تكنولوجيا التعليم  .3 

 4 2  كيفية إختيار موضوع البحث  .4 

ــة  .5  ــث بطريقـ ــوان البحـ ــيااة عنـ ــة صـ كيفيـ

 صحيحة

2 5 

ــة  .6  ــدها  وكيفيــ ــة  وتحديــ ــكلة البحثيــ المشــ

 صيااتها 

2  6 

 7 2 مفهوم فروض البحث وصياااتها وأنواعها   .7 

 8 2 العينات .8 

 9 2 أهداف البحث  .9 

 10 2 أهمية البحث  .10 

 11 2 أدوات البحث .11 

 12 2 أدوات البحث .12 

 13 2 يارهاعينة البحث واساليب إخت .13 

 14 2 عينة البحث واساليب إختيارها .14 

 15 2 حدود البحث .15 

 16 2 التصميم التجريبى للبحث .16 

 17 2 واع التصميمات التجريبيةنأ .17 

 18 2 أنواع التصميمات التجريبية .18 

 19 2 مصطلحات البحث .19 

 APA 2 20توثيق المراجع بنظام  .20 

 APA 2 21توثيق الرسائل العلمية بنظام  .21 



 
 

  

 

ــام توث .22  ــة بنظ ــاتمرات العلمي ــق الم ي

APA 

2 22 

توثيـــق الـــدوريات العلميـــة بنظـــام  .23 

APA 

 23 

 APA 2 24بنظام    توثيق مواقع اإلنترنت .24 

 25 2 كتابة خطة بحث كاملة .25 

 26 2 كتابة خطة بحث كاملة .26 

 27 2 تقييم خطة البحث .27 

 28 2 اختبار أعمال السنة .28 

 56 اجمالى عدد الساعات   

ق التعليم  أساليب  وطر -5

 والتعلم

Teaching and 

Learning Methods  

 √                            محاضرات -1

 √                         ت مناقشةجلسا  -2

 أنشطة √  -3

 االوراق البحثية / -4

  whatsappمجموعات و google classroomتعليم الكترونى من خالل استخدام منصة  -5

Facebook 

أساليب التعليم والتعلم   -6

للطالب ذوى 

 االحتياجات الخاصة

 ال يوجد طالب ذوى احتياجات خاصة 

 

 تقويم الطـالب   : -7

أساليب وطرق تقييم   -أ

 الطالب 

Student Assessment 

Methods  

 

 األسلوب " الطريقة"  قيمها  المهارات المستهدف ت

 معرفة وفهم –ذهنية  –مهارات عامة 

 مهارات ذهنية م 

  

 الحضور والمشاركة  

 االختبارات الدورية

 إمتحان أعمال السنة 

 االمتحان النظرى 

 دةاسبوعي درجة واح - وقيت: الت -ب

   5االسبوع الثاني عشر   - -

  40االسبوع االخير  -



 
 

  

 

 توزيع الدرجات -جـ
 

جة الدر   النسبة 

درجة  40  80 %  امتحان اخر العام  

درجة   10  20 %  اعمال الفصل   

50 100%  الكلي  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 مذكرات -ب

 

اب للطباعــة وجيــا التعلــيم ، دار الســحوالتطوير في مناهج تكنول( البحث 2013محمد عطية خميس)

 والنشر والتوزيع  

 .يا التعليمالبحث العلمى فى تكنولوج.  2013محمد عبد الحميد 

البحث العلمي آنظــام. سلســلة التربيـــة الحديثـــة.دار التربيــة الحديثــة.   –  ١٩٨٩حمدان محمد زياد،  

 األردن . –عمان 

 فاء النشرث العلمى ، عمان : دار ص، اساليب البح 2008خرون ربحى مصطفى عليان وا

 ه ، عمان : دار المناهجاصول البحث العلمى ومناهج 2001وجيه محجوب  
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  ة كتب مقترح -جـ

دوريات علمية أو نشرات  –د 

 ... إلخ 

 لتعليم مجلة الجمعية المصرية لتكنولوجيا ا

 بدالباسطصطفى سالمه عممنسق المادة: أ.م.د/ 

 رئيس مجلس القسم العلمي : أحمد مصطفى كامل عصر

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرجرنامج :مدير الب

 

 مصفوفة المحتوى مع نواتج التعلم

 المحتويات الرئيسية

 للمقرر

أسبوع  

 الدراسة 
 مهارات ذهنية  المعــارف 

مهارات  

 مهنية

مهارات  

 عامة 

 مفهوم البحث العلمى  (1
1 

-3( ) 1-أ-3)

(2-أ  
 

( 1-ج-3)  

 
 

ــى  (2 ــث فــ ــاهج البحــ ــواع منــ أنــ

 تعليم تكنولوجيا ال
( 3-د-3)    2  

ــى  (3 ــة فـ ــة البحثيـ ــات الخطـ مكونـ

 تكنولوجيا التعليم 
3    

( 6-ج-3)  

 
( 3-د-3)   



 
 

  

 

 كيفية إختيار موضوع البحث   (4

( 5-أ-3) 4 ( 6-ب-3)    
 

( 1-د-3)  

( 3-د-3)  

( 5-د-3)  

كيفيــة صـــيااة عنــوان البحـــث  (5

(  2-أ-3) 5 بطريقة صحيحة ( 7-ب-3)     
( 1-د-3)  

( 5-د-3)  

ــة  و (6 ــكلة البحثيــ ــدها  المشــ تحديــ

(  5-أ-3) 6 ة صيااتها  وكيفي ( 6-ب-3)    
( 1-د-3)  

( 3-د-3)  

( 7-د-3)  

ــ  (7 ــروض البحــــ ــوم فــــ ث مفهــــ

( 4-أ-3) 7 وصياااتها وأنواعها   
( 5-ب-3)  

 

 

( 3-ب-3)  

 

( 1-د-3)  

( 3-د-3)  

 العينات (8

8    

( 1-د-3)  

( 3-د-3)  

( 5-د-3)  

 أهداف البحث  (9
(  3-أ-3) 9 ( 4-ب-3)    

( 2-ب-3)  

( 4-ب-3)  

( 1-د-3)  

( 3-د-3)  

 أهمية البحث  (10

(  3-أ-3) 10  
 

( 2-ب-3)  

( 3-ب-3)   

( 2-ج-3)  

 

 

( 1-د-3)  

( 3-د-3)  

( 7-د-3)  

 البحثأدوات  (11

( 8-ج-3)   11  

 

( 1-د-3)  

( 4-د-3)  

( 6-د-3)  

 أدوات البحث (12

( 6-أ-3) 12  
 

( 1-ب-3)  

( 7-ب-3)   

( 5-ج-3)  

( 6-ج-3)   

( 1-د-3)  

( 4-د-3)  

( 6-د-3)  

 عينة البحث واساليب إختيارها (13

13 

( 7-أ-3)  

 

 

 

 

( 7-ب-3)  

 

 

 

( 1-د-3)  

( 4-د-3)  

 

 عينة البحث واساليب إختيارها (14

14 

( 7-أ-3)  

 

 

 

 

( 7-ب-3)  

 

 

 

( 1-د-3)  

( 4-د-3)  

 

 المحتويات الرئيسية

 للمقرر

أسبوع  

 الدراسة 
 مهارات ذهنية  المعــارف 

مهارات  

 مهنية

مهارات  

 عامة 

 حدود البحث (15

15 

( 5-أ-3)  

 

 

 

 

( 6-ب-3)  

 

 

( 7-ج-3)  

 

( 2-د-3)  

( 3-د-3)  

 

 للبحثالتصميم التجريبى  (16

16 

( 5-أ-3)  

 

 

 

 

( 6-ب-3)  

 

 

( 7-ج-3)  

 

( 2-د-3)  

( 3-د-3)  

 



 
 

  

 

 بدالباسطصطفى سالمه عممنسق المادة: أ.م.د/ 

 رئيس مجلس القسم العلمي : أحمد مصطفى كامل عصر

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرجرنامج :مدير الب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات أنـــــــواع التصـــــــميم (17

 التجريبية

17 

 

 

( 1-أ-3)  

( 2-أ-3)  

 

 

 

 
 

أنـــــــواع التصـــــــميمات  (18

 التجريبية
18 

( 7-أ-3)  

 

( 7-ب-3)  

 

( 7-ج-3)  

 

( 1-د-3)  

( 4-د-3)  

 مصطلحات البحث (19
19 

( 7-أ-3)  

 

( 7-ب-3)  

 

( 7-ج-3)  

 

( 1-د-3)  

( 4-د-3)  

جـــع بنظـــام توثيـــق المرا (20

APA 
20 

( 7-أ-3)  

 

( 7-ب-3)  

 

( 7-ج-3)  

 

( 1-د-3)  

( 4-د-3)  

ــا (21 ــق الرسـ ــة توثيـ ئل العلميـ

 APAبنظام  
21 

( 7-أ-3)  

 

( 7-ب-3)  

 

( 7-ج-3)  

 

( 1-د-3)  

( 4-د-3)  

توثيــق المــاتمرات العلميــة  (22

 APAبنظام  
22 

( 7-أ-3)  

 

( 7-ب-3)  

 

( 7-ج-3)  

 

( 1-د-3)  

( 4-د-3)  

ــة  (23 ــدوريات العلمي ــق ال توثي

 APAبنظام  
23 

( 7-أ-3)  

 

( 7-ب-3)  

 

( 7-ج-3)  

 

( 1-د-3)  

( 4-د-3)  

ــت  (24 ــع اإلنترنـ ــق مواقـ توثيـ

 APAبنظام  

24 

(  1-أ-3)  

(  2-أ-3)  

(  3-أ-3)  

(  4-أ-3)  

(  3-ب-3( )1-ب-3)

( 5-ب-3)  

( 7-ب-3)   

 

( 2-ج-3)  

( 5-ج-3)  

( 7-ج-3)  

 

 

 

( 1-د-3)  

( 3-د-3)  

( 7-د-3)  

 

 

 

 كتابة خطة بحث كاملة (25
(   3-أ-3) 25 ( 4-ب-3)   

 

( 2-ب-3)  

( 4-ب-3)  

( 1-د-3)  

( 3-د-3)  

 كتابة خطة بحث كاملة (26

26 

(  3-أ-3)  

 

( 2-ب-3)  

( 3-ب-3)  

 

( 2-ج-3)  

 

 

( 1-د-3)  

( 3-د-3)  

( 7-د-3)  

 تقييم خطة البحث (27

27   
( 8-ج-3)   

 

( 1-د-3)  

( 4-د-3)  

( 6-د-3)  



 
 

  

 

 

 مصفوفة أساليب التعليم والتعلم مع نواتج التعلم

 جامعة المنوفية

 كلية التربية النوعية

تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى برنامج :  

            مصفوفة أساليب التعليم والتعلم للمقرر الدراسي  

 

 

علموالت أساليب التعليم المهارات الذهنية   المعرفة والفهم   هنية المهارات الم     المهارات العامة 

(  1-أ-3)         محاضرات -1  

( 3-أ-3)  

( 1-ب-3)  

( 4-ب-3)  

(  1-ج-3)  

( 4-ج-3)  

( 5-د-3)   

(  4-أ-3) جلسات مناقشة        -2  

( 5-أ-3)  

(  3-ب-3) ( 4-ج-3)   

( 3-ج-3)   

(  4-د-3)   

( 6-ج-3)    أنشطة   -3  

  

( 3-د-3)  

( 5-أ-3)  االوراق البحثية  -4 ( 6-ب-3)  ( 3-ج-3)   

  

(  1-د-3)  

( 5-د-3)  

( 6-أ-3( )4-أ-3) تعليم الكترونى  -5 ( 4-ب-3)  ( 4-ج-3)   ( 8-د-3( )7-د-3) 

 

 

 بدالباسطصطفى سالمه عمد/ منسق المادة: 

 رئيس مجلس القسم العلمي : أحمد مصطفى كامل عصر

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرجرنامج :مدير الب

 

 

 مصفوفة أساليب التقييم  للمقرر الدراسي 

 

 

قييم الت أساليب  

 

 المهارات العامة المهارات المهنية  المهارات الذهنية المعرفة والفهم 

(  1-أ-3) الحضور والمشاركة    

(  5-أ-3)  

(  3-ب-3) (  1-ج-3)    

( 3-ج-3)  

(  1-د-3)  

( 3-د-3)  

( 5-د-3)  

(  1-أ-3) شطة الدورية األن  

( 5-أ-3)  

(  1-ب-3)  

( 3-ب-3)  

( 5-ب-3)  

(  1-ج-3)  

( 3-ج-3)  

(  1-د-3)  

( 3-د-3)  

( 5-د-3)  

(  1-أ-3) امتحان أعمال السنة   

( 5-أ-3)  

(  3-ب-3)  

( 5-ب-3)  

(  1-ج-3)  

( 3-ج-3)  

(  1-د-3)  

( 3-د-3)  

( 5-د-3)  

(  1-أ-3) االمتحان النظرى   

( 5-أ-3)  

(  1-ب-3)  

(   4-ب-3)  

( 6-ب-3)  

(  1-ج-3)  

( 4-ج-3)  

( 4-د-3(     )1-د-3)  

 

 

 بدالباسطصطفى سالمه عممنسق المادة: أ.م.د/ 

 رئيس مجلس القسم العلمي : أحمد مصطفى كامل عصر

 أ.م.د/ يسرية عبدالحميد فرجرنامج :مدير الب

 

مسمى  

 المقرر

 حلقة بحث

  كود المقرر
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   حلقة بحث المقرر : 

 دراسات عليا الفرقة الثانية دبلوم الفرقة : 

  _________________ 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
 أدوات التقييم 

مصادر 

 التعلم 
 المراجع  

 مهارات المعرفة والفهم :  -أ 2 مفهوم البحث العلمى  
لطالب مفهوم  . أن يعرف ا1-أ-3

 البحث العملي 

. أن يعدد الطالب أهمية 2-أ-3

 البحث العلمي 

. أن يعرف الطالب مفهوم  3-أ-3

 المشكلة البحثية 

ذكر الطالب مفهوم  ن ي. أ4-أ-3

 البحث  أسئلة

. أن يفرق الطالب بين أهمية 5-أ-3

 البحث وأهداف البحث 

. أن يشرح الطالب أنواع 6-أ-3

 عينات البحث  

توثيق  يشرح الطالب طرائق . أن 7-أ-3

 APAبنظام  جعارالم

 
 المهارات الذهنية :  -ب

. أن يفكر الطالب في 1-ب-3

مشكلة البحث بشكل موضوعي  

 محاضرات-

 جلسات -

 مناقشة

عصف  -

   .ذهنى

واجبات  -

 منزلية

االوراق 

 البحثية

تعليم  -

الكترونى من  

خالل استخدام  

منصة 

google 

classroom  

ومجموعات  

whatsapp 

 1-أ-7

الحضووووووو   

 والمشا كة 

 2-أ-7

االختبووووا ا  

 الدو ية

 3-أ-7

امتحووووووووووا  

منتصوووووووو  

الفصووووووووووو  

 الد اسى

 4-أ-7

االمتحوووووووا  

 الشف ي  

 5-أ-7

االمتحوووووووا  

 العملي

 6-أ-7

االمتحوووووووا  

 النظرى  

العرررررررررررر    -
 التوضيحية. 

 
الم اجرررررررررررررررررر  -

العلميرررررررررررررررررررررررررررررة 
 المقت حة.

  
الكتررررررررررررررررر    -

 الج معى .
 
بنرررررررررررررررررررررررررررررر   -

 المع فة 
     

اهج  والتطوير في من( البحث 2013محمد عطية خميس)

اب للطباعة والنشر وجيا التعليم ، دار السحتكنول

 والتوزيع  

يا  البحث العلمى فى تكنولوج.  2013محمد عبد الحميد 

 .التعليم

البحث العلمي آنظام.  – ١٩٨٩زياد،  حمدان محمد

  –سلسلة التربيـة الحديثـة.دار التربية الحديثة. عمان 

 األردن . 

ث اليب البح، اس 2008خرون  ربحى مصطفى عليان وا

 فاء النشر العلمى ، عمان : دار ص

  هاصول البحث العلمى ومناهج 2001وجيه محجوب  

 عمان : دار المناهج 

 

Anderson, J. & Poole, M. (2001). 

Assignment and thesis writing 

(4th Edn.). Brisbane: John Wiley 

& Sons 

Arthur, J., Waring, M., Coe, R., & 

Hedges, L. V. (2012). Research 

methods and methodologies in 

أنواع مناهج البحث فى  

 تكنولوجيا التعليم  
2 

مكونات الخطة البحثية 

 فى تكنولوجيا التعليم 
2 

كيفية إختيار موضوع  

  البحث 
2 

كيفية صياغة عنوان  

 البحث بطريقة صحيحة
2 

المشكلة البحثية  

وتحديدها  وكيفية  

2 
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 علمي  صياغتها 

بين أهمية  يفرقأن  . 2-ب-3

 البحث وأهداف البحث 

أن يفكر الطالب في كيفية . 3-ب-3

 الربط بين متغيرات بحثه  .

أن يختار الطالب األدوات . 4-ب-3

 بحثه .   اتتغيرلقياس مالمناسبة 

أن يفسر الطالب نتائج . 5-ب-3

بحثه التي تم الحصول عليها من 

 التجريب 

أن يوصى الطالب . 6-ب-3

ذ  صيات المالئمة للتنفيبالتو

 والتطبيق علي الصعيد العلمي .

. ان يقترح الطالب بحوثًا 7-ب-3

 مستقبلية فى ضوء ما تم التوصل إليه 

 

  

 المهارات المهنية والعملية :  -ج
لطالب مشكلة أن يصيغ ا. 1-ج-3

 بحثية بشكل صحيح 

أن يكتب الطالب تساؤالت . 2-ج-3

 البحث الخاصة به  

الب الفرض أن يصيغ الط. 3-ج-3

 لصفري المناسب له .ا

أن يربط الطالب بين  . 4-ج-3

المتغيرات المستقلة والمتغيرات  

 التابعة 

أن يذكر الطالب عينة . 5-ج-3

لحدود  البحث الخاصة به محددًا ا

  education. London: Sage 

Publications.  

Atkins, L. & Wallace, S. (2012). 

Qualitative research in education. 

London: Sage Publications.  

Bartlett, S. & Burton, D. (2003). 

Education studies: Essential 

issues. London: Sage 

Publications.  

Bell, J. (2005). Doing your research 

project: A guide for first-time 

researchers in education and 

social science (4th ed.). 

Buckingham: Open University 

Press.  

Efron, S. E. & Ravid, R. (2013). Action 

research in education: A practical 

guide. New York: The Guilford 

Press  

Flick, U. (2007). Designing qualitative 

research. Thousand Oaks: Sage 

Publications.  

Johnson, B. & Christensen, L. (2012). 

Educational research: 

Quantitative, qualitative, and 

mixed approaches (4th ed.). 

London: Sage Publications.  

Lambert, L. (2012). Beginner's guide to 

doing your education research 

project. London: Sage 

مفهوم فروض البحث  

 وصياغاتها وأنواعها  
2  

 2 العينات 
 2 أهداف البحث 
 2 أهمية البحث 

 
 2 أدوات البحث

 
 2 أدوات البحث

 
عينة البحث واساليب  

 يارهاإخت
2 

عينة البحث واساليب  

 إختيارها
2 
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 المكانية والموضوعية.الزمانية و

أن يصمم الطالب أدوات . 6-ج-3

 البحث الخاصة ببحثه  

ظام  أن يستخدم الطالب ن. 7-ج-3

 لتوثيق مراجع بحثه  APA 6التوثيق 

 

 

 المهارات العامة ومهارات االتصال   -د
أكساب الطالب مهارة  . 1-د-3

 كتابة الخطة البحثية 

األحساس بأهمية البحث . 2-د-3

 ط به  العلمى فى  مجتمعه المحي

يغ الطالب مشكلة صأن ي .3-د-3

 بحثية بشكل صحيح 

أن يكتب الطالب تساؤالت . 4-د-3

 ه  البحث الخاصة ب

أن يصيغ الطالب الفرض . 5-د-3

 الصفري المناسب له .

أن يربط الطالب بينن  . 6-د-3

المتغيرات المستقلة والمتغيرات  

 التابعة 

أن يذكر الطالب عينة البحث . 7-د-3

حددًا الحدود الزمانية الخاصة به م

 .يةوالمكانية والموضوع

Publications  

Martella, R. C., Nelson, J. R., Morgan, R. 

L., & Marchand-Martella, N. E. 

(2013). Understanding and 

interpreting educational research. 

New York: The Guilford Press.  

Noffke, S. E. & Somekh, B. (2009). Sage 

handbook of educational action 

research. London: Sage 

Publications  

Opie, C. (2004). Doing educational 

research. London: Sage Publications 

 

لتعليم مجلة الجمعية المصرية لتكنولوجيا ا  

 

      2 حدود البحث
التصميم التجريبى 

 للبحث
2      

اع التصميمات  ونأ

 التجريبية
2      
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أنواع التصميمات  

 التجريبية
2      

      2 مصطلحات البحث
توثيق المراجع بنظام  

APA 
2      

توثيق الرسائل العلمية 

 APAبنظام 
2      

يق المؤتمرات  توث

 APAالعلمية بنظام 
2      

توثيق الدوريات العلمية 

 APAبنظام 
2      

  توثيق مواقع اإلنترنت

 APAبنظام 
2      

      2 كتابة خطة بحث كاملة
      2 كتابة خطة بحث كاملة

      2 البحث تقييم خطة
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Online (40% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

 أهداف التعلم  
طرق 

 التدريس 
 المراجع   مصادر التعلم   أدوات التقييم 

 مهارات المعرفة والفهم :  -أ 2 مفهوم البحث العلمى  
. أن يعرف الطالب مفهوم  1-أ-3

 البحث العملي 

. أن يعدد الطالب أهمية 2-أ-3

 البحث العلمي 

. أن يعرف الطالب مفهوم  3-أ-3

 المشكلة البحثية 

ذكر الطالب مفهوم  ن ي. أ4-أ-3

 البحث  أسئلة

. أن يفرق الطالب بين أهمية 5-أ-3

 البحث وأهداف البحث 

يشرح الطالب أنواع  . أن6-أ-3

 عينات البحث  

توثيق  يشرح الطالب طرائق . أن 7-أ-3

 APAبنظام  جعارالم

 
 المهارات الذهنية :  -ب

. أن يفكر الطالب في 1-ب-3

مشكلة البحث بشكل موضوعي  

 علمي 

بين أهمية  يفرقأن  . 2-ب-3

 البحث وأهداف البحث 

أن يفكر الطالب في كيفية . 3-ب-3

التعلم عن بعــد 

باســـــــــتخدام 

المنصــــــــات 

 االليكترونية  

اختبرررررررررررررررررررر  ا  
تكوينيرررررررررررررررررررررررررررة 
 اليكت  نية 

 
أنشــــــــطة  -

 فصلية . 

 
موضـــوعات 

ــة  مطروحــــ

 إلبداء الــرأ 

والمقترحــات 

.  

 

 األ  اق -
 البحثية  
 
 

العرررررررررررررررررررررررررررررر    -
التوضرررررررررررررررررررررررريحية  
 سمعية بص ية ( 

 
الم اجرر  العلميررة -

 المقت حة.
  

الكتررررررررررررررررررررررررررررررررررر    -
 الج معى .

 
 
 بن  المع فة  -
     

والتطوير في  ( البحث 2013محمد عطية خميس)

اب للطباعة  وجيا التعليم ، دار السحاهج تكنولمن

 والنشر والتوزيع  

البحث العلمى فى  .  2013محمد عبد الحميد 

 .يا التعليمتكنولوج 

البحث العلمي آنظام.  – ١٩٨٩حمدان محمد زياد، 

  –سلسلة التربيـة الحديثـة.دار التربية الحديثة. عمان 

 ألردن . ا

اليب ، اس 2008خرون  ربحى مصطفى عليان وا

 فاء النشرث العلمى ، عمان : دار صالبح

اصول البحث العلمى  2001وجيه محجوب  

 عمان : دار المناهج  هومناهج
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 _________________ 

 

 مقرر حلقة البحثمخطط لتصميم اختبار 
 9191-9112للدراسات العليا الفرقة الثانية للعام 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

ر اختيا
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 . أن يعرف الطالب مفهوم البحث العملي 1-أ-3 3 3.3 3 مفهوم البحث العلمى  (1

 
☑ ☑    

أنواع مناهج البحث فى  (9

 تكنولوجيا التعليم 

 . أن يعدد الطالب أهمية البحث العلمي 9-أ-3 3 3.3 3

 
☑ ☑    

ى مكونات الخطة البحثية ف (3

 تكنولوجيا التعليم 

 . أن يعرف الطالب مفهوم المشكلة البحثية 3-أ-3 3 3.3 3

 
☑ ☑    

 . أن يذكر الطالب مفهوم أسئلة البحث 4-أ-3 3 3.3 3 كيفية إختيار موضوع البحث   (4

 
☑ ☑    

كيفية صياغة عنوان البحث  (3

 بطريقة صحيحة

 ف البحث . أن يفرق الطالب بين أهمية البحث وأهدا3-أ-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

ر اختيا
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

المشكلة البحثية  وتحديدها   (6

 وكيفية صياغتها 

 . أن يشرح الطالب أنواع عينات البحث 6-أ-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

مفهوم فروض البحث  (7

 وصياغاتها وأنواعها 

 APA. أن يشرح الطالب طرائق توثيق المراجع بنظام 7-أ-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

الطالب في مشكلة البحث بشكل موضوعي . أن يفكر 1-ب-3 9 3.3 3 العينات (8

 علمي 

 

☑ ☑    

 . أن  يفرق بين أهمية البحث وأهداف البحث 9-ب-3 9 3.3 3 أهداف البحث  (2

 
☑ ☑    

. أن يفكر الطالب في كيفية الربط بين متغيرات بحثه  3-ب-3 9 3.3 3 أهمية البحث  (11

. 

 

☑ ☑    

ألدوات المناسبة لقياس متغيرات . أن يختار الطالب ا4-ب-3 9 3.3 3 أدوات البحث (11

 بحثه .

 

☑ ☑    

. أن يفسر الطالب نتائج بحثه التي تم الحصول عليها 3-ب-3 9 3.3 3 أدوات البحث (19

 من التجريب 

 

☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

ر اختيا
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

عينة البحث واساليب  (13

 إختيارها
. أن يوصى الطالب بالتوصيات المالئمة للتنفيذ 6-ب-3 9 3.3 3

 والتطبيق علي الصعيد العلمي .

 

☑ ☑    

. ان يقترح الطالب بحوثًا مستقبلية فى ضوء ما تم 7-ب-3 9 3.3 3 عينة البحث واساليب إختيارها (14

 التوصل إليه

 

☑ ☑    

 . أن يصيغ الطالب مشكلة بحثية بشكل صحيح 1-ج-3 9 3.3 3 حدود البحث    (13

 
☑ ☑    

 لبحث الخاصة به . أن يكتب الطالب تساؤالت ا9-ج-3 9 3.3 3 التصميم التجريبي للبحث  (16

 
☑ ☑    

 . أن يصيغ الطالب الفرض الصفري المناسب له .3-ج-3 9 3.3 3 أنواع التصميمات التجريبية

 
☑ ☑    

. أن يربط الطالب بين المتغيرات المستقلة 4-ج-3 9 3.3 3 أنواع التصميمات التجريبية

 والمتغيرات التابعة 

 

☑ ☑    

يذكر الطالب عينة البحث الخاصة به محددًا . أن 3-ج-3 9 3.3 3 مصطلحات البحث

 الحدود الزمانية والمكانية والموضوعية.

 

☑ ☑    

 . أن يصمم الطالب أدوات البحث الخاصة ببحثه 6-ج-APA 3 3.3 9 3توثيق المراجع بنظام 

 
☑ ☑    
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

ر اختيا
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

توثيق الرسائل العلمية بنظام 

APA 

    ☑ ☑ . أن يستخدم الطالب نظام7-ج-3 9 3.3 3

يق المؤتمرات العلمية بنظام توث

APA 

 . أكساب الطالب مهارة كتابة الخطة البحثية 1-د-3 9 3.3 3

 
☑ ☑    

توثيق الدوريات العلمية بنظام 

APA 

. األحساس بأهمية البحث العلمى فى  مجتمعه المحيط 9-د-3 9 3.3 3

 به 

 

☑ ☑    

توثيق مواقع اإلنترنت بنظام 

APA 

 لطالب مشكلة بحثية بشكل صحيح . أن يصيغ ا3-د- 9 3.3 3

 
☑ ☑    

 . أن يكتب الطالب تساؤالت البحث الخاصة به 4-د-3 9 3.3 3 كتابة خطة بحث كاملة

 
☑ ☑    

 . أن يصيغ الطالب الفرض الصفري المناسب له .3-د-3 9 3.3 3 كتابة خطة بحث كاملة

 
☑ ☑    

ن المتغيرات المستقلة . أن يربط الطالب بين6-د-3 9 3.3 3 تقييم خطة البحث

 والمتغيرات التابعة 

 

☑ ☑    

. أن يذكر الطالب عينة البحث الخاصة به محدًدا الحدود 7-د-3 9 3.3 3 أنواع التصميمات التجريبية

 الزمانية والمكانية والموضوعية.
☑ ☑    

 أحمد مصطفى كامل\أ.د \يسريه عبدالحميد فرج              رئيس القسم\دأ.م.\مدير البرنامج                               مصطفى سالمه عبدالباسط\دأ.م.أستاذ الماده: 
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 _________________ 

 

 مقرر حلقة البحثمخطط لتصميم اختبار 
 9112-9118للدراسات العليا الفرقة الثانية للعام 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 . أن يعرف الطالب مفهوم البحث العملي 1-أ-3 3 3.3 3 وم البحث العلمى مفه

 
    ☑ 

أنواع مناهج البحث فى تكنولوجيا 

 التعليم 

 . أن يعدد الطالب أهمية البحث العلمي 9-أ-3 3 3.3 3

 
    ☑ 

مكونات الخطة البحثية فى 

 تكنولوجيا التعليم 

 مشكلة البحثية . أن يعرف الطالب مفهوم ال3-أ-3 3 3.3 3

 
    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 . أن يذكر الطالب مفهوم أسئلة البحث 4-أ-3 3 3.3 3 كيفية إختيار موضوع البحث  

 
    ☑ 

كيفية صياغة عنوان البحث 

 بطريقة صحيحة

 . أن يفرق الطالب بين أهمية البحث وأهداف البحث 3-أ-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

المشكلة البحثية  وتحديدها  وكيفية 

  صياغتها

 . أن يشرح الطالب أنواع عينات البحث 6-أ-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

مفهوم فروض البحث وصياغاتها 

 وأنواعها 

 APA. أن يشرح الطالب طرائق توثيق المراجع بنظام 7-أ-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

. أن يفكر الطالب في مشكلة البحث بشكل موضوعي 1-ب-3 9 3.3 3 العينات

 علمي 

 

    ☑ 

 . أن  يفرق بين أهمية البحث وأهداف البحث 9-ب-3 9 3.3 3 ث أهداف البح

 
    ☑ 

. أن يفكر الطالب في كيفية الربط بين متغيرات بحثه  3-ب-3 9 3.3 3 أهمية البحث 

. 

 

    ☑ 

. أن يختار الطالب األدوات المناسبة لقياس متغيرات 4-ب-3 9 3.3 3 أدوات البحث

 بحثه .
    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 

. أن يفسر الطالب نتائج بحثه التي تم الحصول عليها 3-ب-3 9 3.3 3 أدوات البحث

 من التجريب 

 

    ☑ 

. أن يوصى الطالب بالتوصيات المالئمة للتنفيذ 6-ب-3 9 3.3 3 عينة البحث واساليب إختيارها

 والتطبيق علي الصعيد العلمي .

 

    ☑ 

الطالب بحوثًا مستقبلية فى ضوء ما تم  . ان يقترح7-ب-3 9 3.3 3 عينة البحث واساليب إختيارها

 التوصل إليه

 

    ☑ 

 . أن يصيغ الطالب مشكلة بحثية بشكل صحيح 1-ج-3 9 3.3 3 حدود البحث

 
    ☑ 

 . أن يكتب الطالب تساؤالت البحث الخاصة به 9-ج-3 9 3.3 3 التصميم التجريبي للبحث 

 
    ☑ 

 . أن يصيغ الطالب الفرض الصفري المناسب له .3-ج-3 9 3.3 3 أنواع التصميمات التجريبية

 
    ☑ 

. أن يربط الطالب بين المتغيرات المستقلة 4-ج-3 9 3.3 3 أنواع التصميمات التجريبية

 والمتغيرات التابعة 

 

    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

. أن يذكر الطالب عينة البحث الخاصة به محددًا 3-ج-3 9 3.3 3 مصطلحات البحث

 نية والموضوعية.الحدود الزمانية والمكا

 

    ☑ 

 . أن يصمم الطالب أدوات البحث الخاصة ببحثه 6-ج-APA 3 3.3 9 3توثيق المراجع بنظام 

 
    ☑ 

توثيق الرسائل العلمية بنظام 

APA 

 ☑     . أن يستخدم الطالب نظام7-ج-3 9 3.3 3

توثيق المؤتمرات العلمية بنظام 

APA 

 رة كتابة الخطة البحثية . أكساب الطالب مها1-د-3 9 3.3 3

 
    ☑ 

توثيق الدوريات العلمية بنظام 

APA 

. األحساس بأهمية البحث العلمى فى  مجتمعه المحيط 9-د-3 9 3.3 3

 به 

 

    ☑ 

توثيق مواقع اإلنترنت بنظام 

APA 

 . أن يصيغ الطالب مشكلة بحثية بشكل صحيح 3-د- 9 3.3 3

 
    ☑ 

 . أن يكتب الطالب تساؤالت البحث الخاصة به 4-د-3 9 3.3 3 كتابة خطة بحث كاملة

 
    ☑ 

 . أن يصيغ الطالب الفرض الصفري المناسب له .3-د-3 9 3.3 3 كتابة خطة بحث كاملة

 
    ☑ 
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 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

48 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
06 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

. أن يربط الطالب بينن المتغيرات المستقلة 6-د-3 9 3.3 3 تقييم خطة البحث

 والمتغيرات التابعة 

 

☑ ☑   ☑ 

. أن يذكر الطالب عينة البحث الخاصة به محدًدا الحدود 7-د-3 9 3.3 3 مات التجريبيةأنواع التصمي

 الزمانية والمكانية والموضوعية.
☑ ☑   ☑ 

 

 أحمد مصطفى كامل\أ.د \يسريه عبدالحميد فرج              رئيس القسم\دأ.م.\مدير البرنامج                 يسريه عبدالحميد فرج              \دأ.م.أستاذ الماده: 
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 (  0000)الفرقة / المستوى :  األولى/ دبلوم  اإلبداع سيكولوجية توصيف مقرر دراسي
 بيانات المقرر -1

 دبموم األولى/الفرقة / المستوى :   اإلبداع سيكولوجية اسم المقرر : الرمز الكودي :  
 (-): عممي                   ( 33)ي: نظر             ( 33) :الدراسية عدد الوحدات  عامالتخصص : 

التي ُتسيم في بينو وبين الموىبة وأىم العوامل  باإلبداع والفرقاكتساب المعمومات المتعمقة  -1 ف المقرراىدأ –2
 تكوينو.

 .األطفال المناسبة لمتطبيق عمىمقاييس اإلبداع  اختيار -2
 استخالص مراحل اإلبداع. -3
 ل.تطبيق أساليب اكتشاف اإلبداع عمى األطفا -4

 المستيدف من تدريس المقرر: -3
 في نهاية المقرر يصبح الطالب قادًرا عمى أن: أ المعمومات والمفاىيم:/3

 .المؤثرة في االنتاج اإلبداعيالعوامل  يحدد  1/أ/3
 ُيعدد األساليب الُمستخدمة لقياس اإلبداع.  2/أ/3
 .العالقة بين الذكاء واإلبداع يوضح  3/أ/3
 ل االبداع.يشرح مراح  4/أ/3

 يحمل المشكالت المرتبطة بإبداع األطفال.  1/ب/3 ب الميارات الذىنية:/3
 .يختار موضوع بحثي عن اإلبداع لدى األطفال الموىوبين  2/ب/3
 يفرق بين اإلبتكار واإلختراع واإلكتشاف.  3/ب/3
 يقارن بين مراحل اإلبداع لدى األطفال.  4/ب/3

 .لدى األطفال القدرات اإلبداعية يكتشف  1/ج/3 ج الميارات المينية:/3
 يطبق مقاييس اإلبداع عمى األطفال.  2/ج/3
  اإلبداع لدى األطفال الموىوبين. ُمشكالتُيشخص   3/ج/3
 .تشخيص اإلبداعأدوات طرق و ُيقيم   4/ج/3
 .خطط لتنمية اإلبداع لدى األطفال الموىوبين -5/ج/3

 د الميارات العامة:/3
 

 لقدرات اإلبداعية لدي األطفال.ينمي ا  1/د/3
 .الموىوبين عمي األطفال مجال اإلبداعيجري البحوث العممية في   2/د/3
 .يتواصل بفاعمية مع األطفال الموىوبين أثناء تطبيق مقاييس اإلبداع عمييم  3/د/3
 يستخدم الحاسب اآللي إلعداد مقاييس اإلبداع لألطفال الموىوبين.  4/د/3

 ررمحتوى المقـ -4
Contents 

 

 محتوى المقـرر

عدد 
 الساعات
 النظرى 

 
 االسبوع

 1 2 التعريفات المختمفة لمتفكير االبداعى  -1



   

 

 - 2 - 

ــــــــراع  اىميــــــــة دراســــــــتو -2 ــــــــين اإلبتكــــــــار واإلخت ــــــــرق بينــــــــو وب والف
 واإلكتشاف.

2 2 

 3 2 العالقة بين اإلبداع والذكاء. -3
 4 2 السياق النفسي واإلجتماعي لإلبداع والموىبة. -4
 5 2 السياق اإلجتماعي لإلبداع -5
 6 2 السياق النفسي واإلجتماعي لإلبداع والموىبة -6
 7 2 التعريفات المختمفة لمموىبة  -7
 8 2 مموىبةلالسياق النفسي  -8
 9 2 مموىبةلالسياق اإلجتماعي  -9

 13 2 )الطالقة( القدرات اإلبداعية -13
 11 2 الصالة()االقدرات اإلبداعية -11
 12 2 )المرونة( القدرات اإلبداعية 12
 13 2 )التفاصيل( القدرات اإلبداعية -13
 14 2 )الحساسية لممشكالت ( القدرات اإلبداعية -14
 15 2 تدريبات عمى القدرات االبداعىة -15
 16 2 معنى االنتاج االبداعى -16
 17 2 اإلنتاج اإلبداعي.\أنىاع  -17
 18 2 االنتاج االبداعى الفنى -18
 19 2 االنتاج االبداعى الموسيقى -19
 23 2 االنتاج االبداعى المسرحى -23

 21 2 االنتاج االبداعى الصحفى -21
 22 2 االنتاج االبداعى في مجال الصحافة -22
 23 2 االنتاج االبداعى في مجال الصحافة -23

 24 2 مراحل االبداع-24 

 25 2 احل االبداعمر -25
 26 2 أساليب اكتشاف اإلبداع والموىبة وتنميتيا. 26
 27 2 أساليب اكتشاف اإلبداع -27
 28 2 الموىبة وطرق التنمية أساليب اكتشاف  28

 28 56 دد الساعات عاجمالى 
 –الـــتعمم الـــذاتي - لـــتعمم التعـــاونيا - العصـــف الـــذىني - المناقشـــة والحـــوار -المحاضـــرة المطـــورة  أساليب التعميم والتعمم –5

 ( onlineمنصات تعميمية ) –التعمم بالمالحظة.  –التعمم بالمحاولة والخطأ 

 ال يوجد طمبة ذوي قدرات محدودةأســــــــــاليب التعمــــــــــيم والــــــــــتعمم  –6
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 لمطالب ذوي القدرات المحدودة

 تقويم الطالب : –7

 امتحان تحريري. - األساليب المستخدمة  –أ
 االمتحانات نياية العام الدراسي. - يتالتوق –ب
 درجة لالمتحان التحريري نياية العام الدراسي. 43 - توزيع الدرجات –ج

 درجة الختبار اعمال السنة. 13-
 قائمة الكتب الدراسية والمرجع :  –8
 ال يوجد مذكرات  –أ

 رة: مكتبة األنجمو المصرية.(: سيكولوجية االبداع. القاى2315أمانى عبد المقصود) -1 كتب ممزمة –ب
طـــرق اكتشــــاف الموىبــــة واإلبــــداع وطــــرق  -(. تنميــــة اإلبــــداع1983زيـــن العابــــدين درويــــش. ) -2

 تنميتيم. القاىرة: دار المعارف.
 (. اإلبداع والشخصية )دراسة سيكولوجية(. القاىرة: دار المعارف. 1982عبد الحميم السيد. ) -1 كتب مقترحة –ج

(، أثـــــر الـــــوعي بالعمميـــــات اإلبداعيـــــة، واألســـــموب اإلبـــــداعي فـــــي حـــــل 2332أيمـــــن عـــــامر. ) -2
 الُمشكالت، رسالة دكتوراه)غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة القاىرة.

 (. تنمية اإلبداع منيج وتطبيق. القاىرة:  دار المعارف.1984زين العابدين درويش. ) -3
 . القاىرة:  دار قباء.(.  اإلبداع في حل الُمشكالت2333صفاء األعسر. ) -4
 (. اإلبداع.  القاىرة:  دار المعارف.1981عبد الحميم السيد. ) -5
بداع األبناء. القاىرة:  دار المعارف.1982عبد الحميم السيد. ) -6  (. األسرة وا 
تخاذ القرار. القاىرة: دار حكيم.2333عبد الحميم السيد. ) -7  (. تنمية التفكير اإلبداعي وا 
(. تنميـــة الســـموك اإلبـــداعي لـــدي أطفـــال المـــدارس فـــي مرحمـــة الطفولـــة 2333ىين. )نبويـــة شـــا -8

 المتأخرة، رسالة ماچستير)غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة القاىرة.
9- Albert R and Runco, M. (1999). A History of Research on Creativity, 

Ch.1., in Stermberg. (ed.). 
10- Amabile T. (1996). Creativity in Context, Update to the Social 

Psychology of Creativity. West view: Bolder Co. 
Chand I and Runco, M. (1992). M.A., Problem Finding Skills as 

Components in the Creative Process, Personality and Individual 
Difference, 14, 155-162. 

Izaksen S; Derval, K & Trefenger, D. (1994). Creative Approaches to 
Problems Solving Buffalo. N.Y: Kendal- Hunt. 

دوريات صلمية أو نشررات   –د
 ..... الخ

 دوريات عممية
 مجمة دراسات نفسية في عمم النفس. -

 مجمة عمم النفس. -

 مجمة دراسات طفولة. -
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 المجمة المصرية لمدراسات النفسية. -

 مجمة معوقات الطفولة. -

- American Psychologist.                                           

- Journal of Applied Behavioral Analysis. 

- Journal of Child Development. 

- Journal of Child Psychology of Special Needs Children. 

- Journal of Exceptional Children. 

- Journal of Learning Disabilities. 

- Journal of Instructional Objective for Special Needs. 

- Journal of Handicapped Children. 

 مواقع عممية عمى االنترنت:
http://gulfkids.com/ar/ 
http://www.apa.org/ 
http://www.elda-egypt.org/ 
http://www.eparanm.org/ 

            
    أ.د/ أمانى عبد المقصود عبد الوىاب أستاذ المادة :

 
إيمان حمدى عمار أ.د/  رئيس مجلس القسم العلمي:

http://gulfkids.com/ar/
http://www.apa.org/
http://www.elda-egypt.org/
http://www.eparanm.org/
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Course Matrix of ILO’s 

 سيكولوجية االبداع مقررصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة لم

 موضوعات المقرر
 المهارات العامة المهارات المهنية والعممية المهارات الذهنية لفهمالمعرفة وا

 ومهارات اإلتصال

3
 1/أ/

3
 2/أ/

3
 3/أ/

3
 4/أ/

3
ب/

/
1 

3
ب/

/
2 

3
ب/

/
3 

3
ب/

/
4 

3
ج/
/

1 

3
ج/
/

2 

3
ج/
/

3 

3
ج/
/

4 

3
ج/
/

5 

3
 1/د/

3
 2/د/

3
 3/د/

3
 4/د/

   ×  ×   × ×  × × × ×  × × التعريفات المختمفة  لمتفكير االبداعى-1
  ×  ×     ×   ×    ×  والفرق بينو وبين اإلبتكار واإلختراع واإلكتشاف. ىمية دراستوا -2
   × ×  × ×     ×   ×  × العالقة بين اإلبداع والذكاء. -3
  ×  ×    ×  ×  ×  ×   × السياق النفسي اإلجتماعي لإلبداع والموىبة. -4
 ×   ×     ×    ×    × السياق اإلجتماعي لإلبداع -5
  × × ×        ×   × × × السياق النفسي واإلجتماعي لإلبداع والموىبة -6
  × × ×   × × ×    ×    × التعريفات المختمفة لمموىبة -7
    ×         × ×   × السياق النفسي لمموىبة -8
    ×    × ×  ×     ×  السياق اإلجتماعي لمموىبة -9

    ×      ×  × ×    × قة()الطال القدرات اإلبداعية -13
  ×  ×    ×      × × ×  )االصالة( القدرات اإلبداعية -11
      × ×  ×  ×     ×  )المرونة( القدرات اإلبداعية -12
    ×    ×   × ×  ×  × × القدرات اإلبداعية )التفاصيل( -13
      × ×  ×  ×  ×     القدرات اإلبداعية )الحساسية لممشكالت( -14
 × × × ×    ×   ×   × × × × تدريبات عمى القدرات االبداعىة -15

  × ×    ×    ×  ×  ×  × معنى االنتاج االبداعى -16
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 موضوعات المقرر
 المهارات العامة المهارات المهنية والعممية المهارات الذهنية لفهمالمعرفة وا

 ومهارات اإلتصال

3
 1/أ/

3
 2/أ/

3
 3/أ/

3
 4/أ/

3
ب/

/
1 

3
ب/

/
2 

3
ب/

/
3 

3
ب/

/
4 

3
ج/
/

1 

3
ج/
/

2 

3
ج/
/

3 

3
ج/
/

4 

3
ج/
/

5 

3
 1/د/

3
 2/د/

3
 3/د/

3
 4/د/

   × ×    × ×    ×    × أنواع اإلنتاج اإلبداعي -17
  ×  ×  × ×  ×   ×     × االنتاج االبداعى الفنى -18
   ×     × × × × × ×   × × االنتاج االبداعى الموسيقى -19
 ×   ×   × × ×   ×   ×  × االنتاج االبداعى المسرحى -23
  × × × × ×  × ×  ×  ×   ×  االنتاج االبداعى الصحفى -21
  × × × × × ×  ×    × ×   × االنتاج االبداعى في مجال الصحافة -22
 × × × × × ×  × ×   ×    ×  االنتاج االبداعى في مجال الصحافة -23

 × × × × × × ×  ×    ×    × مراحل االبداع -24

 ×   ×    × ×   × ×  ×  × مراحل االبداع -25

   ×    ×    ×    ×   أساليب اكتشاف اإلبداع والموىبة وتنميتيا. -26
  ×  ×    ×     ×   ×  أساليب اكتشاف اإلبداع -27
 ×  ×    ×  × × × ×    ×  أساليب اكتشاف الموىبة وطرق التنمية -28
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 سيكولوجية اإلبداعلمقرر  مصفوفة أساليب التعميم والتعمم ونواتج التعميم المستيدفة
 

 

 

 بيانات المقرر -1
 األولى/ دبمومالفرقة / المستوى :   اإلبداع  سيكولوجية اسم المقرر : الرمز الكودي :  

 (-: )(             عممي28)نظري:        (28عدد الوحدات الدراسية: ) عام التخصص :
 

 

 

 نىاتج التعلم المستهدفة للمقرر

 أساليب التعليم والتعلم

 المعرفة والفيم الميارات الذىنية الميارات العممية الميارات العامة
 نواتج التعمم نواتج التعمم نواتج التعمم نواتج التعمم

3
 4/د/

3
 3/د/

3
 2/د/

3
 1/د/

3
ج/
/

5 
3

ج/
/

4 
3

ج/
/

3 
3

ج/
/

2 
3

ج/
/

1 
3

ب/
/

4 
3

ب/
/

3 
3

ب/
/

2 
3

ب/
/

1 
3

 4/أ/
3

 3/أ/
3

 2/أ/
3

 1/أ/

 المحاضرة المطورة × × × × × × × × × × × × ×  × × ×
 العصف الذهني  ×  × × × × × × × ×  × ×  × ×

وحمقات  إستراتيجية المناقشة  × × × × × × ×  × × × × × × × × ×
 لبحثا

 التعمم التعاونى  × × × × × × × × × × ×  × × × × ×
 التعمم الذاتى  × × × × × × ×  × × × × × × × × ×
 العروض التعميمية × × × × × × × × × × ×  × × × × ×
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 المستيدفة لمقرر سيكولوجية اإلبداع مصفوفة أساليب التقويم ونواتج التعميم

 

 

 بيانات المقرر -1
 األولى/ دبمومالفرقة / المستوى :   سيكولوجيةاإلبداع  اسم المقرر : الرمز الكودي :  

 (-: )(           عممي33نظري: )     (    33لوحدات الدراسية: )عدد ا عامالتخصص : 
 

 

 نىاتج التعلم المستهدفة للمقرر

 يب التقييمأسال

 المعرفة والفيم الميارات الذىنية الميارات العممية الميارات العامة
 نواتج التعمم نواتج التعمم نواتج التعمم نواتج التعمم

3
 4/د/

3
 3/د/

3
 2/د/

3
 1/د/

3
ج/
/

5 
3

ج/
/

4 
3

ج/
/

3 
3

ج/
/

2 
3

ج/
/

1 
3

ب/
/

4 
3

ب/
/

3 
3

ب/
/

2 
3

ب/
/

1 
3

 4/أ/
3

 3/أ/
3

 2/أ/
3

 1/أ/

 اإلمتحان التحريري × × × × ×  × × × × × × × × × × ×
 أعمال السنة × × × × × × × × × × × × × × × × ×
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  تصوين التؼلن الودهج الجزء النظزي

 ( 2121) سيكىلىجيت اإلبداعالوقزر : 

 أولً دبلىم جويغ الشؼبالفزقت : 

 _________________ 

Face to face (60% )         (61-)هحاضزاث هباشزة وجها لىجه% 

 الوىضىع 

ػدد 

ساػاث 

 التدريس 

  أهداف التؼلن 
طزق 

 التدريس 
 الوزاجغ  در التؼلن هصا أدواث التقيين 

التعريفات المختمفة  -1
 لمتفكير االبداعى

  مهارات المعرفة والفهم : -أ 3
 يكتسب المفاىيم المختمفة لإلبداع 1/أ/3
ُيعدد األساليب الُمستخدمة لقياس   2/أ/3 

 اإلبداع.

 االبتكاريوضح العالقة بين   3/أ/3
 واإلبداع.

 يشرح مراحل االبداع.  4/أ/3
دد العوامل المؤثرة في االنتاج يح 5/ أ/3

 اإلبداعي.
 المهارات الذهنية :  -ب
يحمل المشكالت المرتبطة بإبداع   1/ب/3

 األطفال.
يختار موضوع بحثي عن اإلبداع   2/ب/3

 لدى األطفال الموىوبين.
يفرق بين اإلبتكار واإلختراع   3/ب/3

الوحاضرررررررزة -

 .الوؼدلت 

 

 الوناقشت . -

الؼصررررررررررر   -

 1الذهنً 

 

 تؼلن تؼاونً -

) هجوىػررررراث 

  صغيزة (

أســـــــــــــــــــــــئمة  -
  quizسريعة

  
اختبــــــــــــــــــار  -

 تحريرى 
) اختبـــــــــــــــــــــار 
نصـــــــــــــــــــــــــــــــف 
الفصــــــــــــــــــــــــــــل 

 الدراسى ( 
 
أنشررررررر ت  -

 فصليت . 

 

 

العــــــــــــــــــــــــــــــروض -
 التوضيحية. 

 
المراجـع العمميــة -

 المقترحة.
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  - الكت
 الجامعى .

 
 بنك المعرفة  -
    

(: سيكولوجية االبداع. 2315أمانى عبد المقصود) -1
 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.

طرق  -(. تنمية اإلبداع1983زين العابدين درويش. ) -2
القاىرة: اكتشاف الموىبة واإلبداع وطرق تنميتيم. 

 دار المعارف.
(. اإلبداع والشخصية )دراسة 1982عبد الحميم السيد. ) -1

 سيكولوجية(. القاىرة: دار المعارف. 

(، أثر الوعي بالعمميات اإلبداعية، 2332أيمن عامر. ) -2
واألسموب اإلبداعي في حل الُمشكالت، رسالة 

 دكتوراه)غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة القاىرة.
(. تنمية اإلبداع منيج 1984زين العابدين درويش. ) -3

 وتطبيق. القاىرة:  دار المعارف.
(.  اإلبداع في حل الُمشكالت. 2333صفاء األعسر. ) -4

 القاىرة:  دار قباء.
القاىرة:  دار (. اإلبداع. 1981الحميم السيد. )عبد  -5

 المعارف.
بداع األب1982عبد الحميم السيد. ) -6 ناء. (. األسرة وا 

 اىمية دراستو -2
ينو وبين والفرق ب

اإلبتكار واإلختراع 
 واإلكتشاف.

3 

العالقة بين اإلبداع  -3
 والذكاء.

3 

السياق النفسي  -4
واإلجتماعي لإلبداع 

 والموىبة.

3 

 3السياق اإلجتماعي  -5
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 واإلكتشاف. لإلبداع
يقارن بين مراحل اإلبداع لدى   4/ب/3

 األطفال.
 المهارات المهنية والعممية :  -ج
يكتشف القدرات اإلبداعية لدى   1/ج/3

 األطفال.
يطبق مقاييس اإلبداع عمى   2/ج/3

 األطفال.
ُيشخص ُمشكالت اإلبداع لدى   3/ج/3

 األطفال الموىوبين. 
ُيقيم طرق وأدوات تشخيص   4/ج/3

 اإلبداع.
خطط لتنمية اإلبداع لدى  -5/ج/3

 .األطفال الموىوبين
لقدرات اإلبداعية لدي ينمي ا  6/ج/3

 األطفال.

 /د الميارات العامة:3
يجري البحوث العممية في مجال   1/د/3

 اإلبداع عمي األطفال الموىوبين.
يتواصل بفاعمية مع األطفال   2/د/3

الموىوبين أثناء تطبيق مقاييس اإلبداع 
 عمييم.

 األوراق -
 البحثية  
 
االختبــــــــــار  -

 النظرى 
ـــــــــــــــــــــــــــة  ) نياي
الفصــــــــــــــــــــــــــــل 

 الدراسى 

 القاىرة:  دار المعارف.

(. تنمية التفكير اإلبداعي 2333عبد الحميم السيد. ) -7
تخاذ القرار. القاىرة: دار حكيم.  وا 

(. تنمية السموك اإلبداعي لدي 2333نبوية شاىين. ) -8
أطفال المدارس في مرحمة الطفولة المتأخرة، رسالة 

 رة.ماچستير)غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة القاى

9-Albert R and Runco, M. (1999). A History of 

Research on Creativity, Ch.1., in 

Stermberg. (ed.). 

10- Amabile,T.(1996). Creativity in Context, 

Update to the Social Psychology of 

Creativity. West view: Bolder Co. 

Chand I and Runco, M. (1992). M.A., Problem 

Finding Skills as Components in the 

Creative Process, Personality and 

Individual Difference, 14, 155-162. 

Izaksen S; Derval, K & Trefenger, D. (1994). 

Creative Approaches to Problems Solving 

Buffalo. N.Y: Kendal- Hunt. 
:دوريات عممية  

 في عمم النفس.مجمة دراسات نفسية  -

 مجمة عمم النفس. -

 مجمة دراسات طفولة. -

 المجمة المصرية لمدراسات النفسية. -

 مجمة معوقات الطفولة. -

- American Psychologist.                                           

- Journal of Applied Behavioral Analysis. 

- Journal of Child Development. 

- Journal of Child Psychology of Special Needs 

Children. 

السياق النفسي  -6
واإلجتماعي لإلبداع 

 والموىبة

3 

 

السياق النفسي  -8
 مموىبةل

3  

السياق اإلجتماعي  -9
 مموىبةل

3 

 القدرات اإلبداعية -13
 )الطالقة(

3 

القدرات  -11
 )االصالة(اإلبداعية

3 

 القدرات اإلبداعية 12
 )المرونة(

3 

 القدرات اإلبداعية -13
 )التفاصيل(

3 

 القدرات اإلبداعية -14
 )الحساسية لممشكالت (

3 

تدريبات عمى -15
 القدرات االبداعىة 

3 
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 يستخدم الحاسب اآللي إلعداد 3/د/3
 لألطفال الموىوبين. مقاييس اإلبداع

- Journal of Exceptional Children. 

- Journal of Learning Disabilities. 

- Journal of Instructional Objective for Special 

Needs. 

- Journal of Handicapped Children. 

:مواقع عممية عمى االنترنت  

http://gulfkids.com/ar/ 
http://www.apa.org/ 
http://www.elda-egypt.org/ 
http://www.eparanm.org/ 

 

 

Online (40% ) 

 الوىضىع 

ػدد 

ساػاث 

 التدريس 

 أهداف التؼلن  
طزق 

 التدريس 
 الوزاجغ  هصادر التؼلن  أدواث التقيين 

التعريفات المختمفة  -1
 لمتفكير االبداعى

  مهارات المعرفة والفهم : -أ 2
 اعيكتسب المفاىيم المختمفة لإلبد 1/أ/3
ُيعدد األساليب الُمستخدمة لقياس   2/أ/3 

 اإلبداع.

 االبتكاريوضح العالقة بين   3/أ/3
 واإلبداع.

 يشرح مراحل االبداع.  4/أ/3
يحدد العوامل المؤثرة في االنتاج   5/أ/3

 اإلبداعي.
 

التؼلن ػن بؼرد 

باسرررررررررررررت دام 

الونصرررررررررررراث 

 االليكتزونيت 

 

الوناقشررت هررن -

خررررررررررررررررررررر   

جزوبرررررررررررررراث 

 الىاتس.

 

اختبــــــــــــــــــــارات 
تكوينيــــــــــــــــــــــــــــة 

 نية اليكترو 
 
أنشرررررررررررر ت  -

 فصليت . 

 
هىضررررىػاث 

ه زوحررررررررررت 

 إلبداء الرزأي

والوقتزحررراث 

العــــــــــــــــــــــــــــــروض -
التوضـــــــــــــــــــــــــيحية) 
 سمعية بصرية ( 

 
المراجـع العمميــة -

 المقترحة.
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  - الكت
 الجامعى .

(: ســـــــــيكولوجية 2315أمـــــــــانى عبـــــــــد المقصـــــــــود) -1
 ألنجمو المصرية.االبداع. القاىرة: مكتبة ا

 -(. تنميـة اإلبـداع1983زين العابدين درويـش. ) -2
طــرق اكتشــاف الموىبــة واإلبــداع وطــرق تنميــتيم. 

 القاىرة: دار المعارف.
(. اإلبــــــــــــداع 1982عبــــــــــــد الحمــــــــــــيم الســــــــــــيد. ) -1

والشخصـــية )دراســـة ســـيكولوجية(. القـــاىرة: دار 
 المعارف. 

(، أثـــر الـــوعي بالعمميـــات 2332أيمـــن عـــامر. ) -2

 اىمية دراستو -2
والفرق بينو وبين 

اإلبتكار واإلختراع 
 واإلكتشاف.

2 

 2العالقة بين اإلبداع  -3

http://gulfkids.com/ar/
http://www.apa.org/
http://www.elda-egypt.org/
http://www.eparanm.org/
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 المهارات الذهنية :  -ب والذكاء.
يحمل المشكالت المرتبطة بإبداع   1/ب/3

 األطفال.
ضوع بحثي عن اإلبداع يختار مو   2/ب/3

 لدى األطفال الموىوبين.
يفرق بين اإلبتكار واإلختراع   3/ب/3

 واإلكتشاف.
يقارن بين مراحل اإلبداع لدى   4/ب/3

 األطفال.
 المهارات المهنية والعممية :  -ج
يكتشف القدرات اإلبداعية لدى   1/ج/3

 األطفال.
يطبق مقاييس اإلبداع عمى   2/ج/3

 األطفال.
ُيشخص ُمشكالت اإلبداع لدى   3/ج/3

 األطفال الموىوبين. 
ُيقيم طرق وأدوات تشخيص   4/ج/3

 اإلبداع.
خطط لتنمية اإلبداع لدى  -5/ج/3

 األطفال الموىوبين.
ينمي القدرات اإلبداعية لدي   6/ج/3

.  

 

 األوراق -
 البحثية  
 
 

 
 
 بنك المعرفة  -
    

اإلبداعيــــــــة، واألســــــــموب اإلبــــــــداعي فــــــــي حــــــــل 
الُمشــكالت، رســالة دكتــوراه)غير منشــورة(، كميــة 

 اآلداب، جامعة القاىرة.
(. تنميـة اإلبـداع 1984زين العابـدين درويـش. ) -3

 منيج وتطبيق. القاىرة:  دار المعارف.
(.  اإلبــــداع فــــي حــــل 2333صــــفاء األعســــر. ) -4

 الُمشكالت. القاىرة:  دار قباء.
(. اإلبـداع.  القـاىرة:  1981بد الحميم السيد. )ع -5

 دار المعارف.
بـــــداع 1982عبـــــد الحمـــــيم الســـــيد. ) -6 (. األســـــرة وا 

 األبناء. القاىرة:  دار المعارف.
(. تنميـــــة التفكيـــــر 2333عبـــــد الحمـــــيم الســـــيد. ) -7

تخاذ القرار. القاىرة: دار حكيم.  اإلبداعي وا 
ــــــــــة شــــــــــاىين. ) -8 ــــــــــة الســــــــــموك 2333نبوي (. تنمي

اإلبـــــداعي لـــــدي أطفـــــال المـــــدارس فـــــي مرحمـــــة 
ـــــــــة المتـــــــــأخرة، رســـــــــالة ماچســـــــــتير)غير  الطفول

 منشورة(، كمية اآلداب، جامعة القاىرة.
9- Albert R and Runco, M. (1999). A History 

of Research on Creativity, Ch.1., in 

Stermberg. (ed.). 

10- Amabile,T.(1996). Creativity in Context, 

السياق النفسي  -4
واإلجتماعي لإلبداع 

 والموىبة.

2 

لسياق اإلجتماعي ا -5
 لإلبداع

2 

السياق النفسي  -6
واإلجتماعي لإلبداع 

 والموىبة

2 

 

السياق النفسي  -8
 مموىبةل

2  

السياق اإلجتماعي  -9
 مموىبةل

2 

 القدرات اإلبداعية -13
 )الطالقة(

2 

القدرات  -11
 )االصالة(اإلبداعية

2 

 
 القدرات اإلبداعية 12

 )المرونة(
2 
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 القدرات اإلبداعية -13
 )التفاصيل(

2 
 

 األطفال.
 

 الميارات العامة: -د
يجري البحوث العممية في مجال   1/د/3

 وىوبين.اإلبداع عمي األطفال الم
يتواصل بفاعمية مع األطفال   2/د/3

الموىوبين أثناء تطبيق مقاييس اإلبداع 
 عمييم.

 يستخدم الحاسب اآللي إلعداد 3/د/3
 مقاييس اإلبداع لألطفال الموىوبين.

Update to the Social Psychology of 

Creativity. West view: Bolder Co. 

11-Chand I and Runco, M. (1992). M.A., 

Problem Finding Skills as Components in 

the Creative Process, Personality and 

Individual Difference, 14, 155-162. 

12-Izaksen S; Derval, K & Trefenger, D. 

(1994). Creative Approaches to Problems 

Solving Buffalo. N.Y: Kendal- Hunt. 
 دوريات عممية

 مجمة دراسات نفسية في عمم النفس. -

 مجمة عمم النفس. -

 مجمة دراسات طفولة. -

 المجمة المصرية لمدراسات النفسية. -

 مجمة معوقات الطفولة. -

- American Psychologist.                                           

- Journal of Applied Behavioral Analysis. 

- Journal of Child Development. 

- Journal of Child Psychology of Special Needs 

Children. 

- Journal of Exceptional Children. 

- Journal of Learning Disabilities. 

- Journal of Instructional Objective for Special 

Needs. 

- Journal of Handicapped Children. 

 مواقع عممية عمى االنترنت:
http://gulfkids.com/ar/ 
http://www.apa.org/ 
http://www.elda-egypt.org/ 
http://www.eparanm.org/ 

 القدرات اإلبداعية -14
 )الحساسية لممشكالت (

2 

تدريبات عمى -15
 القدرات االبداعىة 

2 

http://gulfkids.com/ar/
http://www.apa.org/
http://www.elda-egypt.org/
http://www.eparanm.org/
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 للمقررمخطط لتصميم اختبار 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

82 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 ة التدريسي

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

04 

 
 

 مخرجات التعمم 

 نوع األسئمة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

التعريفات  -1
المختمفة لمتفكير 

 االبداعى

يكتسب المفاىيم  1/أ/3-1/أ/3 6 2,14% 4
 المختمفة لإلبداع

 

     

 اىمية دراستو -2
ينو وبين والفرق ب

اإلبتكار واإلختراع 
 واإلكتشاف.

العالقة بين  -3
 .اإلبداع والذكاء

السياق  -4
النفسي 

واإلجتماعي 
 لإلبداع والموىبة.

 االبتكاريوضح العالقة بين   3/أ/3 13 5,28% 8
 واإلبداع.

يحدد العوامل المؤثرة في  1/5/ 3
 .االنتاج اإلبداعي

     

 اع.يشرح مراحل االبد  4/أ/3
يكتشف القدرات اإلبداعية   1/ج/3

 لدى األطفال.

     

يطبق مقاييس اإلبداع عمى   2/ج/3
 األطفال.

ُيشخص ُمشكالت اإلبداع   3/ج/3
 لدى األطفال الموىوبين. 
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القدرات  -13
 )الطالقة( اإلبداعية

 يشرح مراحل االبداع.  4/أ/3 6 2,14% 4
مؤثرة في يحدد العوامل ال 5/ أ/3

 االنتاج اإلبداعي.

     

القدرات  -11
 اإلبداعية

 

ُيعدد األساليب الُمستخدمة   2/أ/3 6 2,14% 4
  لقياس اإلبداع.

يتواصل بفاعمية مع األطفال   2/د/3
الموىوبين أثناء تطبيق مقاييس اإلبداع 

 عمييم.

     

تدريبات عمى -15
 القدرات االبداعىة 

ُيقيم طرق وأدوات تشخيص   4/ج/3 12 4,28% 8
 اإلبداع.

خطط لتنمية اإلبداع لدى  -5/ج/3
 األطفال الموىوبين.

يجري البحوث العممية في   1/د/3
 .مجال اإلبداع عمي األطفال الموىوبين

 يستخدم الحاسب اآللي إلعداد 3/د/3
 مقاييس اإلبداع لألطفال الموىوبين.

     

 

 



 

 

 

 

 (12نموذج )

 مناهج البحث واإلحصاءمقدمة توصيف مقرر:  

 

 بيانات المقرر -1

 

 :  Basic Informationالمعلومات األساسية 

 

 األولي دبلومالفرقة /   مناهج البحث واإلحصاءاسم المقرر:  الرمز الكودى: 

 -: عملي(      2: )نظري(        14: )الدراسية الوحدات عدد عام: التخصص

 

اف العامة األهد -2

 للمقرر  

Overall Aims of 

Course 

 اكتساب المعلومات المرتبطة بمناهج البحث العلمى. 2/1

 وث تكنولوجيا التعليم.حاإللمام باألسس والمبادىء النظرية لب 2/2

 .تقويمها  ومعايير البحث بخطة المرتبطة المفاهيم استخالص 2/3

 .لتعليما تكنولوجيا فى بحث خطة كتابة مهارات تعلم 2/4

 مراحل تطور البحث واتجاهاته ومجاالته في تكنولوجيا التعليم شرح 2/5

 التمييز بين أنواع البحوث في تكنولوجيا التعليم. 2/6

 .التعليم تكنولوجيا في التصميم علي القائم البحث منهج أهمية تحديد  2/7

 .التعرف علي األخطاء الشائعة في بحوث تكنولوجيا التعليم 2/8

 ح خصائص بحوث تكنولوجيا التعليم وشروطها.شر 2/9

 .البحث خطة إعداد  في المستخدمة اإلحصائية بالمفاهيم اإللمام 2/10

 :  Intended Learning Outcomes” ILOSمخرجات التعليم المستهدفة  -3

 المعرفة والفهم  -أ

Knowledge 

Understanding 

 

 .التعليم تكنولوجيا فى العلمى البحثشرح أنواع ي -1-أ-3

 .التعليم تكنولوجيا فى العلمى البحثيوضح مكونات  -2-أ-3

 .  النظريات التى تستند إليها بحوث تكنولوجيا التعليميوضح االختالف بين  -3-أ-3

 يتعرف علي أهداف ومتطلبات البحث في تكنولوجيا التعليم. -4-أ-3
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 . لم بالمفاهيم المرتبطة باإلحصاء الوصفيي -19-أ-3
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  مصفوفة مخرجات التعليم المستهدفة للمقرر مصفوفة أساليب التعليم والتعلم مع نواتج التعلم

 

 جامعة المنوفية

 كلية التربية النوعية

 تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى برنامج :
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 مصفوفة أساليب التقييم  للمقرر الدراسي                       

 

 التقييم أساليب

 

المهارات  المهارات الذهنية المعرفة والفهم
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 المهارات العامة
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 " النظري " الجانب   تصميم التعلم المدمج 
 البحث واالحصاءهح هٌا

 ثهٕيّ االٔنٙانفشلخ : 
 _________________ 

 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

 ٔانفٓىانًؼشفخ  2 .انؼهًٛخ انجذٕس إَٔاع -1

 

 فٗ انؼهًٗ انجذشششح إَٔاع ٚ -1-أ-3

 .انزؼهٛى ركُٕنٕجٛب

 فٗ انؼهًٗ انجذشٕٚضخ يكَٕبد  -2-أ-3

 .انزؼهٛى ركُٕنٕجٛب

انُظشٚبد ٕٚضخ االخزالف ثٍٛ  -3-أ-3

 .  انزٗ رسزُذ إنٛٓب ثذٕس ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

ٚزؼشف ػهٙ أْذاف ٔيزطهجبد  -4-أ-3

 انجذش فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى.

يشادم رطٕس  ٚؼذد-5-أ-3

انجذش انؼهًٙ فٙ ركُٕنٕجٛب 

 .انزؼهٛى

االرجبْبد انذذٚضخ نهجذش ٚهخص  -6-أ-3

 .فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى
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خلساااااااات   -2

 هٌالشة                        

أًشاااااااا ة   -3
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 والوشاسكة 

 2-أ-7
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هٌتصااااااااااااااا  

الفصااااااااااااااااااا  

 الذساسً

 4-أ-7

االهتحاااااااااااااااى 

 الشفىٌ 

 5-أ-7

العررررررررررررررررررررررر    -
 الت ضيحية. 

 
اجررا العمميررة الم  -

 المقت حة.
  

الكترررررررررررررررررررررررررر    -
 الج معي .

 
 بنك المع فة  -

    

يزكشاد :    دبست آنٙ )اسزخذاو َٕافز(  -أ

 لسى ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى ٔانذبست                 اػذاد

كزت أسبرزح انمسى ٔانًجبل فٙ أَظًخ  

انزشغٛم َٔظبو انُٕافز ُٔٚذٔص ٔأدذس 

   11إصذاسارّ َظبو ُٔٚذٔص 

^r eve-"Microsoft reveals biggest 

change in Windows 

Computerworld.  .updates"

Retrieved October 4, 2014.      

كزبة د / يجذٖ يذًذ أثٕ انؼطب رٛسٛش 

  11ُٔٚذٔص 

1.  Keizer, Gregg (November 

29, 2018). "FAQ: Windows 

10 LTSB 

 2 .انؼهًٗ انجذش يكَٕبد -2
األسس ٔانًجبدٖء  -3

انُظشٚخ نجذٕس ركُٕنٕجٛب 

 .انزؼهٛى
2 

رؼشٚف انجذش فٙ  -4

 ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى ٔأْذافّ

 .ٔيزطهجبرّ
2 

يشادم رطٕس انجذش  -5

 .انؼهًٙ فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى
2 

االرجبْبد انذذٚضخ  -6

 .نهجذش فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى
2 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
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https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

األخطبء انشبئؼخ فٙ  -7

 .ثذٕس ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى
األخطبء انشبئؼخ فٙ ثذٕس  ٕٚضخ -7-أ-3 2

 .ٔيؼبٚٛش انذكى ػهٛٓب ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

يكَٕبد خطخ انجذش  هخصٚ -8 -أ-3

 .ٔيؼبٚٛش رمًٕٚٓب فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

 انجذش ٔخصبئص ششٔط ٚششح -9 -أ-3

 .انزصًٛى ػهٗ انمبئى

 ػهٙ انمبئى انجذش ػُبصش ٚؼذد -11-أ-3

 .ٔيشادهّ انزصًٛى

 ركُٕنٕجٛب ثذٕس خصبئص ٚذذد -11-أ-3

 .ٔششٔطٓب انزؼهٛى

 ثذٕس ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى.

 ٚششح إَٔاع ػُٛبد انجذش. -18-أ-3

هى ثبنًفبْٛى انًشرجطخ ثبإلدصبء ٚ -19-أ-3

 .انٕصفٙ

 ثبإلدصبء انًشرجطخ فبْٛىثبنً ٚهى -21-أ-3

 .االسزذالنٙ

ٕٚضخ إَٔاع يمبٚٛس انؼاللخ  -21-أ-3

 .ٔدٔسْب فٙ ثذٕس ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

ٚششح إَٔاع انفشٔض اإلدصبئٛخ  -22-أ-3

 .ٔأْى انًمبٚٛس انخبصخ ثٓب

ٚهى ثبنًفبْٛى انًشرجطخ ثبإلدصبء  23-أ-9

االهتحاااااااااااااااى  

 العولٍ

 6-أ-7

االهتحاااااااااااااااى 

 الٌظشي  

explained". Computerworl

d. Retrieved May 5, 2019. 

2. ^ "Microsoft reveals 

biggest-ever change in 

Windows 

updates". Computerworld. 

Retrieved October 4, 2014. 

3. ^ "Introducing Windows 10 

for Business". Windows 

Blog. Retrieved October 

4, 2014. 

^"Windows 10:  Endler, Michael. 

5 Unanswered 

InformationWeek.  .Questions"

Retrieved October 4,2014. 

يؼبٚٛش انذكى ػهٙ انجذش  -8

انؼهًٙ فٙ يجبل ركُٕنٕجٛب 

 .انزؼهٛى
2 

خطخ انجذش ٔيؼبٚٛش  -9

 .رمًٕٚٓب فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى
2 

انجذٕس انٕصفٛخ فٙ   -11

 .ٛىركُٕنٕجٛب انزؼه
2 

 

انجذٕس انزجشٚجٛخ فٙ   -11

 .ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى
2 

 

يُٓج انجذش انمبئى ػهٙ  -12

 .انزصًٛى فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى
2 

 

ػُبصش انجذش انمبئى  -13

 .ػهٙ انزصًٛى ٔيكَٕبرّ
2 

يشادم انجذش انمبئى ػهٙ  -14

 .انزصًٛى ٔخطٕارّ
 

خصبئص ثذٕس   -15

 .ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى ٔششٔطٓب
 

يكَٕبد انجذش  -16

ٔػُبصشِ فٙ ركُٕنٕجٛب 
 

https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

 انالثبسايزشٖ. انزؼهٛى.

 الوهاسات الزهٌُة -ب

Intellectual Skills 

 

ٚمبسٌ ثٍٛ َظشٚبد ركُٕنٕجٛب  -1-ة-3

 .انزؼهى اإلنكزشَٔٙ

ٚطجك يؼبٚٛش انذكى ػهٙ انجذش  -2-ة-3

 .  انؼهًٙ فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

 خصبئص ثٍٛ ًٚٛض -3-ة-3

 .ٔانزجشٚجٛخ انٕصفٛخ انًُبْج

 انًُبْج يالئًخ يذٖ ُٚبلش -4-ة-3

 .انجذضٛخ انًشكالد نفئبد انًخزهفخ

 .انؼهًٛخ انجذٕس بيُٓجٛ   ُٚمذ -5-ة-3

ُٚمذ يُٓجٛب إدذٖ انخطط انجذضٛخ  -6-ة-3

 .فٙ يجبل ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

ًٚٛض ثٍٛ إَٔاع انؼُٛبد فٙ  -7 -ة-3

 . ثذٕس ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

ٚمبسٌ ثٍٛ اإلدصبء انٕصفٙ  -8 -ة-3

 .ٔاإلدصبء االسزذالنٙ

ًٚٛض ثٍٛ يمبٚٛس اإلدصبء  9-ة-3

 انجبسايزشٖ ٔانالثبسايزشٖ.

انفشق ثٍٛ األدٔاد   -17

 انًخزهفخ.
 

يؼبٚٛش انذكى ػهٙ جٕدح   -18

 ثذٕس ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى.
 

أخاللٛبد انجذش   -19

 انؼهًٙ.
 

رٕصٛك انكزت ٔانًشاجغ   -21

 .APAٔفمب نُظبو 
 

 انشسبئم انؼهًٛخرٕصٛك   -21

 .APAبو ٔفمب نُظ
 

انزذسٚت ػهٗ كٛفٛخ   -22

كزبثخ خطخ ثذش ثطشٚمخ 

 .صذٛذخ
 

يمذيخ ػٍ ػهى   -23

 اإلدصبء.
 

يزغٛشاد انجذش   -24

 ٔفشٔضّ.
 

  اإلدصبء انٕصفٙ.  -25
  اإلدصبء االسزذالنٙ.  -26
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

  اإلدصبء انالثبسايزٙ.  -27
  اخزجبس شفٓٗ  -28
  

 

 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

 ٔانفٓىانًؼشفخ  2 .انؼهًٛخ انجذٕس إَٔاع -1

 

 فٗ انؼهًٗ انجذشششح إَٔاع ٚ -1-أ-3

 .انزؼهٛى ركُٕنٕجٛب

 فٗ انؼهًٗ انجذشٕٚضخ يكَٕبد  -2-أ-3

 .انزؼهٛى ركُٕنٕجٛب

انُظشٚبد ٕٚضخ االخزالف ثٍٛ  -3-أ-3

 .  انزٗ رسزُذ إنٛٓب ثذٕس ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

هحاضشا -2

 ت                         

خلساااااااات   -2

 هٌالشة                        

أًشاااااااا ة   -3

لفصاا     فااً ا

 السكشي (   

 1-أ-7 

الحضااااااااااااااىس 

 والوشاسكة 

 2-أ-7

االختبااااااااااسات 

 الذوسَة

 3-أ-7

اهتحاااااااااااااااااااى 

العررررررررررررررررررررررر    -
 الت ضيحية. 

 
اجررا العمميررة الم  -

 المقت حة.

يزكشاد :    دبست آنٙ )اسزخذاو َٕافز(  -أ

 لسى ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى ٔانذبست                 اػذاد

كزت أسبرزح انمسى ٔانًجبل فٙ أَظًخ  

انزشغٛم َٔظبو انُٕافز ُٔٚذٔص ٔأدذس 

   11إصذاسارّ َظبو ُٔٚذٔص 

^r eve-"Microsoft reveals biggest 

change in Windows 

Computerworld.  .updates"

 2 .انؼهًٗ انجذش يكَٕبد -2
األسس ٔانًجبدٖء انُظشٚخ  -3

 .ٕس ركُٕنٕجٛب انزؼهٛىنجذ
2 

رؼشٚف انجذش فٙ  -4

 ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى ٔأْذافّ
2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

ٚزؼشف ػهٙ أْذاف ٔيزطهجبد  -4-أ-3 .ٔيزطهجبرّ

 انجذش فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى.

يشادم رطٕس  ٚؼذد-5-أ-3

انجذش انؼهًٙ فٙ ركُٕنٕجٛب 

 .انزؼهٛى

االرجبْبد انذذٚضخ نهجذش ٚهخص  -6-أ-3

 .فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

األخطبء انشبئؼخ فٙ ثذٕس  ٕٚضخ -7-أ-3

 .ٔيؼبٚٛش انذكى ػهٛٓب ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

يكَٕبد خطخ انجذش  هخصٚ -8 -أ-3

 .ٔيؼبٚٛش رمًٕٚٓب فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

 انجذش ٔخصبئص ششٔط ٚششح -9 -أ-3

 .انزصًٛى ػهٗ انمبئى

 ػهٙ انمبئى انجذش ػُبصش ٚؼذد -11-أ-3

 .ٔيشادهّ انزصًٛى

 ركُٕنٕجٛب ثذٕس خصبئص ٚذذد -11-أ-3

 .ٔششٔطٓب انزؼهٛى

 ثذٕس ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى.

 ٚششح إَٔاع ػُٛبد انجذش. -18-أ-3

هى ثبنًفبْٛى انًشرجطخ ثبإلدصبء ٚ -19-أ-3

دساسااااااااااة  -4

 الحالة 

واخبااااااات   -5

 هٌزلُة . 

االوساق  -6

  البحثُة

هٌتصااااااااااااااا  

الفصااااااااااااااااااا  

 الذساسً

 4-أ-7

االهتحاااااااااااااااى 

 الشفىٌ 

 5-أ-7

االهتحاااااااااااااااى 

 العولٍ

 6-أ-7

االهتحاااااااااااااااى 

 الٌظشي  

  
الكترررررررررررررررررررررررررر    -

 الج معي .
 
 بنك المع فة  -

    

Retrieved October 4, 2014.      

كزبة د / يجذٖ يذًذ أثٕ انؼطب رٛسٛش 

  11ُٔٚذٔص 

4.  Keizer, Gregg (November 

29, 2018). "FAQ: Windows 

10 LTSB 

explained". Computerworl

d. Retrieved May 5, 2019. 

5. ^ "Microsoft reveals 

biggest-ever change in 

Windows 

updates". Computerworld. 

Retrieved October 4, 2014. 

6. ^ "Introducing Windows 10 

for Business". Windows 

Blog. Retrieved October 

4, 2014. 

^"Windows 10:  Endler, Michael. 

يشادم رطٕس انجذش انؼهًٙ  -5

 .فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى
2 

االرجبْبد انذذٚضخ نهجذش  -6

 .فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى
2 

 
األخطبء انشبئؼخ فٙ ثذٕس  -7

 .ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى
2  

يؼبٚٛش انذكى ػهٙ انجذش  -8

انؼهًٙ فٙ يجبل ركُٕنٕجٛب 

 .انزؼهٛى
2 

خطخ انجذش ٔيؼبٚٛش  -9

 .رمًٕٚٓب فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى
2 

انجذٕس انٕصفٛخ فٙ   -11

 .ٛىركُٕنٕجٛب انزؼه
2 

 

انجذٕس انزجشٚجٛخ فٙ   -11

 .ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى
2 

 

يُٓج انجذش انمبئى ػهٙ  -12

 .انزصًٛى فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى
2 
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https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
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https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
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https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

ػُبصش انجذش انمبئى ػهٙ  -13

 .انزصًٛى ٔيكَٕبرّ
 .انٕصفٙ 2

 ثبإلدصبء انًشرجطخ فبْٛىثبنً ٚهى -21-أ-3

 .االسزذالنٙ

ٕٚضخ إَٔاع يمبٚٛس انؼاللخ  -21-أ-3

 .ٔدٔسْب فٙ ثذٕس ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

ٚششح إَٔاع انفشٔض اإلدصبئٛخ  -22-أ-3

 .ٔأْى انًمبٚٛس انخبصخ ثٓب

ٚهى ثبنًفبْٛى انًشرجطخ ثبإلدصبء  23-أ-9

 انالثبسايزشٖ.

 الوهاسات الزهٌُة -ب

Intellectual Skills 

 

ٚمبسٌ ثٍٛ َظشٚبد ركُٕنٕجٛب  -1-ة-3

 .انزؼهى اإلنكزشَٔٙ

ٚطجك يؼبٚٛش انذكى ػهٙ انجذش  -2-ة-3

 .  انؼهًٙ فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

 خصبئص ثٍٛ ًٚٛض -3-ة-3

 .ٔانزجشٚجٛخ انٕصفٛخ انًُبْج

 انًُبْج يالئًخ يذٖ ُٚبلش -4-ة-3

 .انجذضٛخ انًشكالد نفئبد انًخزهفخ

 .انؼهًٛخ انجذٕس بيُٓجٛ   ُٚمذ -5-ة-3

5 Unanswered 

InformationWeek.  .Questions"

Retrieved October 4,2014. 14-  ٙيشادم انجذش انمبئى ػه

 .انزصًٛى ٔخطٕارّ
 

خصبئص ثذٕس   -15

 .ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى ٔششٔطٓب
 

يكَٕبد انجذش ٔػُبصشِ  -16

 فٙ ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى.
 

انفشق ثٍٛ األدٔاد   -17

 انًخزهفخ.
 

يؼبٚٛش انذكى ػهٙ جٕدح  --18

 ثذٕس ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى.
 

  أخاللٛبد انجذش انؼهًٙ.  -19
رٕصٛك انكزت ٔانًشاجغ   -21

 .APAٔفمب نُظبو 
 

 انشسبئم انؼهًٛخرٕصٛك   -21

 .APAبو ٔفمب نُظ
 

انزذسٚت ػهٗ كٛفٛخ كزبثخ   -22

 .خطخ ثذش ثطشٚمخ صذٛذخ
 

  يمذيخ ػٍ ػهى اإلدصبء.  -23

http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 
ساعات 
التدري
 س

  أهداف التعلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجع  مصادر التعلم 

يزغٛشاد انجذش   -24

 ٔفشٔضّ.
ُٚمذ يُٓجٛب إدذٖ انخطط انجذضٛخ  -6-ة-3 

 .فٙ يجبل ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

ًٚٛض ثٍٛ إَٔاع انؼُٛبد فٙ  -7 -ة-3

 . ثذٕس ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

ٚمبسٌ ثٍٛ اإلدصبء انٕصفٙ  -8 -ة-3

 .ٔاإلدصبء االسزذالنٙ

ًٚٛض ثٍٛ يمبٚٛس اإلدصبء  9-ة-3

 انجبسايزشٖ ٔانالثبسايزشٖ.

  اإلدصبء انٕصفٙ. -25
  اإلدصبء االسزذالنٙ.  -26
  اإلدصبء انالثبسايزٙ.  -27
  اخزجبس شفٓٗ 28
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 (16ًوىرج سلن   

 (2221/ 2222تمشَش همشس دساسٍ  
 -هعلىهات أساسُة : –أ 

 البحث واالحصاءهٌاهح  اسى انًمشس 1

 ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى انزخصص 2

 دكزٕساِ انفشلخ / انًسزٕ٘ 3

 ( ػًهٙ 2( َظش٘ + )  1)  ػذد انٕدذاد / انسبػبد انًؼزًذح 4

 نجُخ صالصٛخ نجُخ االيزذبَبدانُظبو انًزجغ الخزٛبس  5

 غٛش يزٕفش         يزٕفش       َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزذبٌ 6

 اسزبر انًبدح ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 7

 -هعلىهات هتخصصة : –ب 

 -اإلحصائُات : – 1

  ػذد انطالة انًهزذمٍٛ ثبنًمشس -

  ػذد انطالة انزٍٚ أدٔا االيزذبٌ -

 %  -ػذد                 ػذد  ٌَزٛجخ االيزذب -

 َبجخ              ساست

انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجمب نهزمذٚشاد  -

 انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 يًزبص                   جٛذ جذا  -

 يمجٕل   -جٛذ               

 -تذسَس الومشس : – 2

  انًٕضٕػبد انزٙ رى رذسٚسٓب -

 % 81 األسبسٙ نهًمشس % نًب رى رذسٚسّ يٍ انًذزٕ٘ -

 >85         84-61          61> يذ٘ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًذزٕ٘ انًمشس -

  >85         84-61         61> يذ٘ رغطٛخ االيزذبٌ نًٕضٕػبد انًمشس -
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 رذسٚت ػًهٙ  يذبضشاد َظشٚخ       أسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى -

             دساسخ دبنخ َشطخ فصهٛخأ 

  َٙٔرؼهٛى إنكزش 

 األػًبل انفصهٛخ )رزكش( :   إيزذبٌ َٓبٚخ انسُّ انذساسىخ

 شفٕ٘  َظش٘                         طشٚمخ رمٕٚى انطالة -

                أػًبل فصهٛخ   ٙػًه 

 -اإلهكاًات الوتاحة للتذسَس : -3

 ذسجخ يذذٔدح    غٛش يزٕافشحيزٕافشح      يزٕافشح ث  انًشاجغ انؼهًٛخ -

 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح    غٛش يزٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ-

 يزٕافشح      يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح    غٛش يزٕافشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد -

 ال ٕٚجذ -لُىد إداسَة وتٌظُوُة: -4

 % -ًتُدة تمىَن ال الب للومشس: -5

 إػزًبد َظبو انزمٕثى ػهٗ انفٓى يٍ خالل َظبو انجٕكهٛذ -الومشس : همتشحات تحسُي -6

 

 ال ٕٚجذ يالدظبد نهًشاجغ انخبسجٗ )إٌ ٔجذد (هالحظات الوشاخعُي الخاسخُُي  -7

ها تن تٌفُزٍ هي همتشحات الت ىَش فٍ العام  -8

 السابك

 

 

)يب ْٙ ٔ األسجبة ها لن َتن تٌفُزٍ هي همتشحات  -9

) 

 ال ٕٚجذ

 -خ ة الت ىَش للومشس للعام المادم : -12

يجبالد انزطٕٚش : رذسٚت 

انطالة ػهٗ انزذهٛم 

اإلدصبئٙ يٍ سسبئم 

انًبجسزٛش ٔانذكزٕساح 

انسبثمخ ٔيشاجؼزٓب يٍ 

 لجم أسزبر انًمشس

رٕصٛف انزطٕٚش: ٚمٕو 

انطالة ثبإلطالع ػهٗ 

انشسبئم انؼهًٛخ 

ثبنًكزجبد ٔرصٕٚش 

انفشٔض ٔإػذاد 

اإلدصبء نٓب 

يشاجؼزٓب يغ ٔ

يجبالد انزطٕٚش : رذسٚت انطالة 

ػهٗ انزذهٛم اإلدصبئٙ يٍ سسبئم 

انًبجسزٛش ٔانذكزٕساح انسبثمخ 

 ٔيشاجؼزٓب يٍ لجم أسزبر انًمشس

رٕصٛف انزطٕٚش: ٚمٕو 

انطالة ثبإلطالع ػهٗ 

انشسبئم انؼهًٛخ 

ثبنًكزجبد ٔرصٕٚش 

انفشٔض ٔإػذاد 

اإلدصبء نٓب 

يشاجؼزٓب يغ ٔ
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األصهٛخ  اإلدصبء

 ثبنشسبنخ

األدصبء األصهٛخ 

 ثبنشسبنخ
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 مناهج  البحث واالحصاء مخطط لتصميم اختبار المقرر
(9102/9191) 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

26 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

04 

 
 

 مخرجات التعمم 

 نوع األسئمة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

     √ .انزؼهيى ركُٕنٕعيب فٗ انؼهًٗ انجؾششزػ إَٔاع ي - 5.1 4 4 .انؼهًيخ انجؾٕس إَٔاع -1

    √  .انزؼهيى ركُٕنٕعيب فٗ انؼهًٗ انجؾشيٕضؼ يكَٕبد  -2-أ-3 5.1 4 4 .انؼهًٗ انجؾش يكَٕبد -2

األسس ٔانًجبدٖء انُظزيخ  -3

 .نجؾٕس ركُٕنٕعيب انزؼهيى
انُظزيبد انزٗ رسزُذ إنيٓب ثؾٕس يٕضؼ االخزالف ثيٍ  -3-أ-3 5.1 4 4

 .  ركُٕنٕعيب انزؼهيى

√     

رؼزيف انجؾش في ركُٕنٕعيب  -4

 .ٔيزطهجبرّ انزؼهيى ٔأْذافّ
يزؼزف ػهي أْذاف ٔيزطهجبد انجؾش في ركُٕنٕعيب  -4-أ-3 5.1 4 4

 انزؼهيى.
 √    
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يزاؽم رطٕر انجؾش انؼهًي  -5

 .في ركُٕنٕعيب انزؼهيى
     √ .يمبرٌ ثيٍ َظزيبد ركُٕنٕعيب انزؼهى اإلنكززَٔي -1-ة-3 5.1 4 2

االرغبْبد انؾذيضخ نهجؾش في  -6

 .ركُٕنٕعيب انزؼهيى
يطجك يؼبييز انؾكى ػهي انجؾش انؼهًي في ركُٕنٕعيب  -2-ة-3 5.1 4 2

 .  انزؼهيى

√     

األخطبء انشبئؼخ في ثؾٕس  -7

 .ركُٕنٕعيب انزؼهيى
     √ .ٔانزغزيجيخ انٕصفيخ انًُبْظ خصبئص ثيٍ يًيز -3-ة-3 5.1 4 2

يؼبييز انؾكى ػهي انجؾش  -8

 .انؼهًي في يغبل ركُٕنٕعيب انزؼهيى
 انًشكالد نفئبد انًخزهفخ انًُبْظ يالئًخ يذٖ يُبلش -4-ة-3 5.1 4 2

 .انجؾضيخ
 √    

خطخ انجؾش ٔيؼبييز رمٕيًٓب  -9

 .في ركُٕنٕعيب انزؼهيى
    √  .انؼهًيخ انجؾٕس بيُٓغي   يُمذ -5-ة-3 5.1 4 2

انجؾٕس انٕصفيخ في   -11

 .يىركُٕنٕعيب انزؼه
يُمذ يُٓغيب إؽذٖ انخطط انجؾضيخ في يغبل ركُٕنٕعيب  -6-ة-3 5.1 4 2

 .انزؼهيى
 √    

انجؾٕس انزغزيجيخ في   -11

 .ركُٕنٕعيب انزؼهيى
    √  . يًيز ثيٍ إَٔاع انؼيُبد في ثؾٕس ركُٕنٕعيب انزؼهيى -7 -ة-3 5.1 4 2

يُٓظ انجؾش انمبئى ػهي  -12

 .انزصًيى في ركُٕنٕعيب انزؼهيى
    √  .يمبرٌ ثيٍ اإلؽصبء انٕصفي ٔاإلؽصبء االسزذالني -8 -ة-3 5.1 4 2

ػُبصز انجؾش انمبئى ػهي  -13

 .انزصًيى ٔيكَٕبرّ
    √  يًيز ثيٍ يمبييس اإلؽصبء انجبرايززٖ ٔانالثبرايززٖ 9-ة-3 5.1 4 2

يزاؽم انجؾش انمبئى ػهي  -14

 .انزصًيى ٔخطٕارّ
    √  .يمبرٌ ثيٍ َظزيبد ركُٕنٕعيب انزؼهى اإلنكززَٔي -1-ة-3 5.1 4 4
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خصبئص ثؾٕس ركُٕنٕعيب   -15

 .انزؼهيى ٔشزٔطٓب
    √  .انؼهًي انجؾش خنكزبث يخطط -1-ط-3 5.1 4 4

يكَٕبد انجؾش ٔػُبصزِ في  -16

 ركُٕنٕعيب انزؼهيى.
     √ .انؼهًٗ انجؾش كزبثخ كيفيخ ػهٗ يزذرة -2-ط-3 5.1 4 4

 ؽست نٓب انًالئى  انًُٓظ ٔيخزبر انؼهًيخ انًشكالد يؾم -3-ط-3 5.1 4 4 انفزق ثيٍ األدٔاد انًخزهفخ.  -17

 .انؼهًٗ انجؾش طجيؼخ

√     

يؼبييز انؾكى ػهي عٕدح   -18

 ثؾٕس ركُٕنٕعيب انزؼهيى.
     √ .زاد انجؾشيخزجز يذٖ ٔضٕػ انؼاللخ ثيٍ يزغي -4-ط-3  5.1 4 4

ا انجؾش ػيُخ يطجك شزٔط اخزيبر -5-ط-3 5.1 4 4 أخالليبد انجؾش انؼهًي.  -19  انزيبَيخ انؾذٔد يؾذد 

 .ٔانًٕضٕػيخ ٔانًكبَيخ
 √    

رٕصيك انكزت ٔانًزاعغ ٔفمب   -21

 .APAنُظبو 
 ٔانًصبدر انًزاعغ ػٍ انجؾش في شجكخ اإلَززَذ يسزخذو -1-د- 5.1 4 4

انخبصخ ثبنجؾش انؼهًي ثصفخ ػبيخ ٔثؾٕس ركُٕنٕعيب انزؼهيى 

 .ثصفخ خبصخ

 √    

ٔفمب  انزسبئم انؼهًيخرٕصيك   -21

 .APAبو نُظ
يؼًم ضًٍ فزيك نهزؼزف ػهي أؽذس االرغبْبد في  -2-د-3 5.1 4 4

 ٕعيب انزؼهيى.يغبل ثؾٕس ركُٕن
 √    

انزذريت ػهٗ كيفيخ كزبثخ   -22

 .خطخ ثؾش ثطزيمخ صؾيؾخ
     √ .ثؾضّ ػيُخ اخزيبر طزيمخ نزؾذيذ فزيك في يؼًم -3-د-3 5.1 4 4

 دراسزّ إعزاءاد رطجيك أصُبء انؼيُخ يغ ثفبػهيخ يزٕاصم -4-د-3 5.1 4 4 يمذيخ ػٍ ػهى اإلؽصبء.  -23

 .انًيذاَيخ

√     

أًْيخ  سبنيت يخزهفخ يٍ انزؼهى انذارٗ في شزػأيسزخذو  -5-د-3 5.1 4 4 يزغيزاد انجؾش ٔفزٔضّ.  -24

 .اإلؽصبء في إػذاد انجؾٕس انؼهًيخ

√     

 ٔانًصبدر انًزاعغ ػٍ انجؾش في شجكخ اإلَززَذ يسزخذو -1-د- 5.1 4 4 اإلؽصبء انٕصفي.  -25

انخبصخ ثبنجؾش انؼهًي ثصفخ ػبيخ ٔثؾٕس ركُٕنٕعيب انزؼهيى 

√     
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 .ثصفخ خبصخ

يؼًم ضًٍ فزيك نهزؼزف ػهي أؽذس االرغبْبد في  -2-د-3 4 4 4 اإلؽصبء االسزذالني.  -26

 ٕعيب انزؼهيى.يغبل ثؾٕس ركُٕن

√     
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 (9102/9102)مخطط لتصميم اختبار المقرر

 

 

 

 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

26 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

04 

 
 

 مخرجات التعمم 

 نوع األسئمة 

اختيار 
من 

 متعدد 

الصواب 
 /الخطأ 

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 √     .انزؼهيى ركُٕنٕعيب فٗ انؼهًٗ انجؾششزػ إَٔاع ي - 5.1 4 4 .انؼهًيخ انجؾٕس إَٔاع -1

 √     .انزؼهيى ركُٕنٕعيب فٗ انؼهًٗ انجؾشيٕضؼ يكَٕبد  -2-أ-3 5.1 4 4 .انؼهًٗ انجؾش يكَٕبد -2

األسس ٔانًجبدٖء انُظزيخ  -3

 .نجؾٕس ركُٕنٕعيب انزؼهيى
انُظزيبد انزٗ رسزُذ إنيٓب ثؾٕس يٕضؼ االخزالف ثيٍ  -3-أ-3 5.1 4 4

 .  ركُٕنٕعيب انزؼهيى
    √ 
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رؼزيف انجؾش في ركُٕنٕعيب  -4

 .ٔيزطهجبرّ انزؼهيى ٔأْذافّ
يزؼزف ػهي أْذاف ٔيزطهجبد انجؾش في ركُٕنٕعيب  -4-أ-3 5.1 4 4

 انزؼهيى.
    √ 

يزاؽم رطٕر انجؾش انؼهًي  -5

 .في ركُٕنٕعيب انزؼهيى
 √     .يمبرٌ ثيٍ َظزيبد ركُٕنٕعيب انزؼهى اإلنكززَٔي -1-ة-3 5.1 4 2

االرغبْبد انؾذيضخ نهجؾش في  -6

 .ركُٕنٕعيب انزؼهيى
يطجك يؼبييز انؾكى ػهي انجؾش انؼهًي في ركُٕنٕعيب  -2-ة-3 5.1 4 2

 .  انزؼهيى
    √ 

األخطبء انشبئؼخ في ثؾٕس  -7

 .ركُٕنٕعيب انزؼهيى
 √     .ٔانزغزيجيخ انٕصفيخ انًُبْظ خصبئص ثيٍ يًيز -3-ة-3 5.1 4 2

يؼبييز انؾكى ػهي انجؾش  -8

 .انؼهًي في يغبل ركُٕنٕعيب انزؼهيى
 انًشكالد نفئبد انًخزهفخ انًُبْظ يالئًخ يذٖ يُبلش -4-ة-3 5.1 4 2

 .انجؾضيخ
    √ 

خطخ انجؾش ٔيؼبييز رمٕيًٓب  -9

 .في ركُٕنٕعيب انزؼهيى
 √     .انؼهًيخ انجؾٕس بيُٓغي   يُمذ -5-ة-3 5.1 4 2

انجؾٕس انٕصفيخ في   -11

 .يىركُٕنٕعيب انزؼه
يُمذ يُٓغيب إؽذٖ انخطط انجؾضيخ في يغبل ركُٕنٕعيب  -6-ة-3 5.1 4 2

 .انزؼهيى
    √ 

انجؾٕس انزغزيجيخ في   -11

 .ركُٕنٕعيب انزؼهيى
 √     . يًيز ثيٍ إَٔاع انؼيُبد في ثؾٕس ركُٕنٕعيب انزؼهيى -7 -ة-3 5.1 4 2

يُٓظ انجؾش انمبئى ػهي  -12

 .انزصًيى في ركُٕنٕعيب انزؼهيى
 √     .يمبرٌ ثيٍ اإلؽصبء انٕصفي ٔاإلؽصبء االسزذالني -8 -ة-3 5.1 4 2

ػُبصز انجؾش انمبئى ػهي  -13

 .انزصًيى ٔيكَٕبرّ
 √     يًيز ثيٍ يمبييس اإلؽصبء انجبرايززٖ ٔانالثبرايززٖ 9-ة-3 5.1 4 2
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يزاؽم انجؾش انمبئى ػهي  -14

 .انزصًيى ٔخطٕارّ
 √     .يمبرٌ ثيٍ َظزيبد ركُٕنٕعيب انزؼهى اإلنكززَٔي -1-ة-3 5.1 4 4

خصبئص ثؾٕس ركُٕنٕعيب   -15

 .انزؼهيى ٔشزٔطٓب
 √     .انؼهًي انجؾش خنكزبث يخطط -1-ط-3 5.1 4 4

يكَٕبد انجؾش ٔػُبصزِ في  -16

 ركُٕنٕعيب انزؼهيى.
 √     .انؼهًٗ انجؾش كزبثخ كيفيخ ػهٗ يزذرة -2-ط-3 5.1 4 4

 ؽست نٓب انًالئى  انًُٓظ ٔيخزبر انؼهًيخ انًشكالد يؾم -3-ط-3 5.1 4 4 انفزق ثيٍ األدٔاد انًخزهفخ.  -17

 .انؼهًٗ انجؾش طجيؼخ
    √ 

يؼبييز انؾكى ػهي عٕدح   -18

 ثؾٕس ركُٕنٕعيب انزؼهيى.
 √     .زاد انجؾشيخزجز يذٖ ٔضٕػ انؼاللخ ثيٍ يزغي -4-ط-3  5.1 4 4

ا انجؾش ػيُخ يطجك شزٔط اخزيبر -5-ط-3 5.1 4 4 أخالليبد انجؾش انؼهًي.  -19  انزيبَيخ انؾذٔد يؾذد 

 .ٔانًٕضٕػيخ ٔانًكبَيخ
    √ 

رٕصيك انكزت ٔانًزاعغ ٔفمب   -21

 .APAنُظبو 
 ٔانًصبدر انًزاعغ ػٍ انجؾش في شجكخ اإلَززَذ يسزخذو -1-د- 5.1 4 4

انخبصخ ثبنجؾش انؼهًي ثصفخ ػبيخ ٔثؾٕس ركُٕنٕعيب انزؼهيى 

 .ثصفخ خبصخ

    √ 

ٔفمب  انزسبئم انؼهًيخرٕصيك   -21

 .APAبو نُظ
يؼًم ضًٍ فزيك نهزؼزف ػهي أؽذس االرغبْبد في  -2-د-3 5.1 4 4

 ٕعيب انزؼهيى.يغبل ثؾٕس ركُٕن
    √ 

انزذريت ػهٗ كيفيخ كزبثخ   -22

 .خطخ ثؾش ثطزيمخ صؾيؾخ
 √     .ثؾضّ ػيُخ اخزيبر طزيمخ نزؾذيذ فزيك في يؼًم -3-د-3 5.1 4 4

 دراسزّ إعزاءاد رطجيك أصُبء انؼيُخ يغ ثفبػهيخ يزٕاصم -4-د-3 5.1 4 4 يمذيخ ػٍ ػهى اإلؽصبء.  -23

 .انًيذاَيخ
    √ 

أًْيخ  سبنيت يخزهفخ يٍ انزؼهى انذارٗ في شزػأيسزخذو  -5-د-3 5.1 4 4 يزغيزاد انجؾش ٔفزٔضّ.  -24

 .اإلؽصبء في إػذاد انجؾٕس انؼهًيخ
    √ 
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 ٔانًصبدر انًزاعغ ػٍ انجؾش في شجكخ اإلَززَذ يسزخذو -1-د- 5.1 4 4 اإلؽصبء انٕصفي.  -25

انخبصخ ثبنجؾش انؼهًي ثصفخ ػبيخ ٔثؾٕس ركُٕنٕعيب انزؼهيى 

 .ثصفخ خبصخ

    √ 

يؼًم ضًٍ فزيك نهزؼزف ػهي أؽذس االرغبْبد في  -2-د-3 4 4 4 اإلؽصبء االسزذالني.  -26

 ٕعيب انزؼهيى.يغبل ثؾٕس ركُٕن
    √ 
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