الكلية:
القسم األكاديمي:
البرنامج:
المقرر:
منسق المقرر:
منسق البرنامج:
تاريخ اعتماد التوصيف:

كلية التربية بالمجمعة
العلوم التربوية
جميع برامج الكلية
انتاج مصادر التعلم االلكترونية
أ.د أحمد سالم
د .عقل عبد العزيز العقل
 ....... / ..... / .....هـ

نموذج توصيف مقرر دراسي
تاريخ التوصيف:
الكلية /القسم:

إسم المؤسسة التعليمية :جامعة بالمجمعة

1438-3-9

كلية التربية بالمجمعة – قسم العلوم التربوية

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
.1
.2
.3
.4
.6
.8

 .1اسم المقرر الدراسي ورمزه:
ساعتين
 .2عدد الساعات المعتمدة :
 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:
برنامج بكالوريوس الرتبية مجيع التخصصات
 .4السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي .5 :الخامس
 .7مقرر تقنيات التعليم ومهارات االتصال
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت):
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) .9 :اليوجد
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية :كلية التربية بالمجمعة
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
انتاج مصادر التعلم اإللكترونية

EDU317

أ .قاعات المحاضرات التقليدية



النسبة:

%25

ب .التعليم اإللكتروني



النسبة:

%50

ج .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنترنت)



النسبة:

%25

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:
................................................................................................................................. ...............

ب.

األهداف

 -1ما هدف المقرر الرئيس ؟
تصميم وانتاج مصادر التعلم االلكرتونية.
 -2اذكر بإيجاز أي خطط  -يتم تنفيذها  -لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ( .مثل االستخدام المتزايد لتقنية
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة).

 استخدام التعلم اإللكرتوني املدمج يف تدريس املقرر.
 استخدام معامل احلاسوب يف الكلية للتدريب العملي للطالب وإكسابهم مهارات إنتاج مصادر التعلم
االلكرتونية.
 استخدام مواقع االنرتنت مفتوحة املصدر إلنتاج مصادر التعلم االلكرتونية ونشرها.
 تقديم مراجع عرب اإلنرتنت إلثراء احملتوى العلمي للمقرر.
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تطوير حمتوى املقرر باستمرار يف ووء االاجاهات احلديةة يف التخص

ج.

وصف المقرر الدراسي

وال ي تكش عهها نتاجج الحوو..

(مالحظة :المطلوب هنا وصفٌ عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج).

وصف عام للمقرر:
................................................................................................................................. ...............

 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد األسابيع

قائمة الموضوعات

ساعات التدريس

 - 1التعلم اإللكرتوني

1

2

 - 2التعلم املتهقل والتعلم املهتشر

1

2

 - 3مصادر التعلم ومصادر التعلم االلكرتونية

1

2

 - 4مناذج التصميم التعليمي املستخدمة يف تصميم وإنتاج مصادر التعلم

1

2

اإللكرتونية
 - 5تصميم وإنتاج عروض تقدميية فعالة يف ووء املعايري الرتبوية والفهية.

1

2

 - 6تصميم وإنتاج برامج تعليمية متعددة الوساجط التفاعلية

1

2

 - 7تصميم وإنتاج املقررات االلكرتونية (والدروس اإللكرتونية)

1

2

 - 8تصميم وإنتاج الكتاب االلكرتوني

1

2

 - 9تصميم وإنتاج الكاجهات التعليمية الرقمية ومستودعاتها

1

2

 - 11تصميم وإنتاج االختحارات االلكرتونية

1

2

 - 11تصميم وإنتاج مواقع الويب التعليمية

1

2

 - 12استخدام أدوات الويب  2.1يف التعليم والتعلم (املدونات – الويكي –

1

2

الفيس بوك – التويرت – الحودكاست – اليوتيوب)
1

 - 13تصميم وإنتاج املدونات التعليمية االلكرتونية
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2

1

 - 14إنتاج قهاة تعليمية على اليوتيوب

2

 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
محاضرات

معامل أو
استديو

دروس
إضافية

أخرى

تطبيق

المجموع

ساعات التدريس الفعلية

....2......

.............. .............. .............. .............. ..............

الساعات المعتمدة

......2.....

.............. .............. .............. .............. ..............

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:
................................................................................................................................. ...............

 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات
تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة ،ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقررالمستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا ً عملية تعلم وتعليم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل
مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

1
1-1

2-1

2
1-2

2-2

4
1-4

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

استراتيجيات التدريس
للمقرر

طرق التقويم

المعرفة

حيدد مفهوم التعلم االلكرتوني وأنواعه ،ومكوناته ،وأشكال

حوار ومهاقشة

تطحيقه،ونظم إدارته.
حيدد مفهوم التعلم املتهقل والتعلم املهتشر،والتقهيات الالسلكية

تعلم تعاونى

املستخدمة ،واملزايا والعيوب.

الواجبات
المنزلية
المناقشات

المهارات المعرفية

مهارة الحوث واستقصاء املعلومات اخلاصة مبصادر التعلم التعلم التعاوني
االلكرتونية من مصادر متهوعة.
مهارة حتليل وتقييم املعلومات واملفاهيم ال ي يتم احلصول عليها.

 -املهاقشة ـ

اختبارات
المواقف

التقييم
الذاتي

مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية

التعلم التشاركي

مهارة قيادة اجلماعة.

ملفات
االجناز
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2-4

 -مهارة اختاذ القرارات املهاسحة.

املالحظة

العص الذهين بني

جمموعات العمل.

 .5جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
مهام التقويم المطلوبة

م

(مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،خطابة ،تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)

 1اختحار حتريري نهاجى
 2اختحار حتريري أعمال السهة
مهاقشات وأعمال وتكليفات فردية طول الفصل الدراسي (مل اجناز
3
الطالب)  ،واالنضحاط يف احلضور
االختحار العملي
4

األسبوع المحدد
لتسليمه

نسبته من التقييم
النهائي

16
8
أسحوعياً

% 41
% 21
%21

13

%21

ح .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدا ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).

يتم التواصل عن طريق:
تواجد عضو هيئة التدريس خالل الساعات املكتحية يف مكتحه. -الربيد االلكرتوني .الفيسحوك -املدونة التعليمية -الواتس آب
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ه .مصادر التع ّلم
 .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة :
 احللفاوى ،وليد سامل حممد .)2111(.التعليم االلكرتونى تطحيقات مستودثة .القاهرة:دار الفكر العربى.
 .2أدرج – في قائمة  -المواد المرجعية األساسية ( المجالت العلمية والتقارير وغيرها ):
 حممد عحداحلميد ( .)2115مهظومة التعليم عرب الشحكات .القاهرة ،عامل الكتب.
 حسن الحاتع؛ السيد عحداملوىل ( .)2112التعلم اإللكرتوني الرقمي :الهظرية ،التصميم ،اإلنتاج.
اإلسكهدرية ،دار اجلامعة اجلديدة.


الغريب زاهر امساعيل ( .)2119املقررات اإللكرتونية :تصميمها ،إنتاجها ،نشرها ،تطحيقها ،تقوميها.

القاهرة ،عامل الكتب.


الشرنوبي ،هاشم سعيد إبراهيم  ،2112(.يهاير) .فاعلية اختالف بعض متغريات توظي الفيديو يف تصميم

مواقع الويب  2.1التعليمية يف التوصيل وتهمية مهارات تصميم وإنتاج الفيديو الرقمى لطالب قسم تكهولوجيا
التعليم بكليات الرتبية .جملة كلية الرتبية  -جامعة األزهر  -مصر.751- 641،)2(147،


الشرنوبي ،هاشم سعيد ابراهيم  ،2113(.فرباير) .فاعلية توظي

الشحكات اإلجتماعية عرب اإلنرتنت

املصاححة للمواقع التعليمية وأمناط الرساجل اإللكرتونية يف التوصيل وتهمية مهارات تشغيل واستخدام األجهزة
التعليمية احلديةة والقيم األخالقية اإللكرتونية لدى طالب تكهولوجيا التعليم بكليات الرتبية .جملة دراسات
عربية يف الرتبية وعلم الهفس ().113-226 ،34(1) ،ASEP
 .3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها :
جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية جلامعة اجملمعة
..جملة تكهولوجيا التعليم للجمعية املصرية لتكهولوجيا التعليم
.جملة دراسات يف املهاهج وطرق التدريس للجمعية املصرية للمهاهج وطرق التدريس -
).جملة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والهفسية (جسنت -
.جملة تكهولوجيا التعليم بالكويت -
 اجملالت العلمية احملكمة لكليات الرتبية واجلمعيات العلمية يف اجملال العربية واألجهحية. .4أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة :
 توجد مواقع متخصصة بكةرة يف تقهيات التعليم ومصادر التعلم عرب الويب ميكن الرجوع إليها من خالل
حمركات الحوث.
http://www.elearning-arab-academy.com 

و .المرافق المطلوبة
ب ّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة  ،وغيرها):
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 .1المباني ( قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
 قاعات جمهزة بالتقهيات احلديةة كالسحورة التفاعلية ومتطلحات تشغيلها. طابعات ليزر -طابعات ألوان  -ماسح ووجى.معامل حاسوب مزودة خبدمة االنرتنت..

 .2مصادر تقنية ( أدوات عرض البيانات ،واللوحات الذكية ،والبرمجيات وغيرها):
جهاز حاسوب لكل طالب. .3مصادر أخرى (حددها  :مثالً اذا كان هنا حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق قائمة بها):
 .اجهيز معامل احلاسوب بأحد .الربامج إلمكانية إنتاج مصادر التعلم االلكرتونية..

ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
- .تطحيق استحانات على الطالب لتقييم املقرر الدراسي.
إجراء حوار ومهاقشات حرة . .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
.تقييم عضو هيئة التدريس للمقرر الدراسي
.نتاجج الطالب الههاجية يف املقرر
.تقارير األداء الوظيفي لعضو هيئة التدريس من قحل رجيس القسم
 التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس. .3إجراءات تطوير التدريس:
 ..االستفادة من خربات الكليات املهاظرة املعتمدة
.التطوير املستمر وفق االاجاهات احلديةة يف اجملال
االهتمام بتطحيق التعلم االلكرتوني املدمج.
.االهتمام بدمج التقهية يف عملي ي التعليم والتعلم
 .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب :
( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة
من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى)

 تصويح عيهة من أعمال الطلحة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني.-تكلي عضو من نفس التخص

مبراجعة التصويح وفق منوذج اإلجابة.

 .5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
تشكيل جلهة علمية بالقسم من املتخصصني ملراجعة اخلطة الدراسية للمقرر وتطويرها بصورة مستمرة يفووء املستجدات ومتطلحات اجملتمع.
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تقييم املقرر من وجهة نظر عضو هيئة التدريس والطالب باستخدام األدوات العلمية املهاسحة.مراجعة نتاجج الطالب يف املقرر وتقديم التغذية الراجعة يف ووجها.اسم منسق البرنامج :
التوقيـــــــــــــــــــــع :

...........................................................................................................
.........................................

التاريــــخ :
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