
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 كلية التربية بالمجمعة الكلية:

 قسم العلوم التربوية :القسم األكاديمي

 جميع برامج الكلية  البرنامج:

 تقنيات التعليم ومهارات االتصال المقرر:

 محمد أبا حسيند.  منسق المقرر:

 د.عقل العقل منسق البرنامج:

  تاريخ اعتماد التوصيف:

 نموذج توصيف مقرر دراسي
 



 

 

1 / 8 

 جامعة المجمعة إسم المؤسسة التعليمية: هـ17/3/1439  :التوصيفتاريخ  

 قسم العلوم التربوية -كلية التربية بالمجمعة   :القسم /لكليةا

 عنه معلومات عامةالتعريف بالمقرر الدراسي و . أ
 EDU 116تقنيات التعليم ومهارات اتصال  : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

  :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 هذه البرامج(كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة ب

  الكليةمجيع برامج 

 املستوى األول الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 اليوجد .6 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .5

 التنطبق .8 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .7

 التنطبق .9 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %100 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  كترونيلاإل التعليم .ب
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

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

 األهداف . ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 استخدامها وإعدادها واالجتاهات احلديثة فيها.، وقواعد اكساب الطالبة املعرفة بتقنيات التعليم واالتصال .

لتطوير وحتسني  املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  - يتم تنفيذها - بإجياز أي خطط اذكر -2

 (.   لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة

 التعلم اإللكرتوني اجلزئي واملدمج يف تدريس املقرر.استخدام  -

 تقديم مواقع عرب االنرتنت تهتم بعلم تقنيات التعليم وميكن للطالب االستفادة منها يف حتقيق أهداف املقرر.-

 تقديم مراجع عرب اإلنرتنت مفتوحة املصدر إلثراء احملتوى العلمي للمقرر.-

 بالكلية إلنتاج املواد التعليمية.االهتمام مبعمل الوسائل التعليمية -

 تطوير حمتوى املقرر باستمرار يف ضوء االجتاهات احلديثة يف التخصص واليت تكشف عنها نتائج البحوث.-
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 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف . ج

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

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

االتصال، واالتصال التعليمي.املنظور اإلسالمي  مدخل إىل االتصال:مفهوم

لالتصال يف القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة: أشكاله ومساته. عناصر 

عملية االتصال، ومهاراته.مناذج االتصال.خصائص االتصال.لغات االتصال: 

االتصال اللفظي وغري اللفظي.الكفاءة اللغوية وكفاءة االتصال. أشكال 

نواعه .العوامل املؤثرة يف االتصال.معوقات االتصال االتصال وأ

 التعليمي.تطبيقات عملية : كتابة السرية الذاتية والتقارير..

3 6 

 ماهية الوسائل التعليمية وتصنيفاتها:

 مفهوم الوسائل التعليمية وتطورها التارخيي  -

التعليمية.أهمية استخدام الوسائل التعليمية. معايري اختيار الوسائل  -  

األسس النفسية  -قواعد االستخدام الوظيفي للوسائل التعليمية  -

مصادر احلصول على الوسائل  -والرتبوية الحتيار الوسائل واستخدامها

 التعليمية.

 تصنيفات الوسائل التعليمية. -معوقات استخدامها  -

2 4 

 2 1 اختبار اعمال السنة

التعليمية.مفهوم املواد  املواد التعليمية :  

األشياء احلقيقية والعينات -الرسوم التعليمية. -اللوحات التعليمية  -

 واجملسمات.

 الشفافيات والشرائح الشفافة.-األلعاب التعليمية واخلرائط.

2 4 

مفهوم النظام ومدخل النظم والتصميم -مدخل النظم والتصميم التعليمي 

بعض مناذج التصميم  -أهمية التصميم التعليمي ومهاراته.-التعليم. 

 التعليمي األجنبية والعربية.

 

1 2 

مفهوم تقنيات التعليم.  مراحل تطور مفهوم  -ماهية تقنيات التعليم: 

تقنيات التعليم وأسسه النظرية.عالقة تقنيات التعليم ببعض املفاهيم 

 املتداخلة مثل :تقنيات الرتبية  وتقنية املعلومات والتقنية يف التعليم والوسائل

2 4 
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 مكونات جمال تقنيات التعليم. -التعليمية.

اجتاهات حديثة يف جمال تقنيات التعليم مثل: -  

احلاسوب التعليمي. اإلنرتنت يف التعليم.الوسائط املتعددة.التعلم  -

 اإللكرتوني.

 التعلم املتنقل.املقرر اإللكرتوني. الكتاب اإللكرتوني.اجلامعات االفرتاضية.

2 4 

 LMS 1 2نظم إدارة التعلم اإللكترونية 

 2 1 اختبار اعمال السنه

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 30 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 2 ساعات التدريس الفعلية

 2 .............. .............. .............. .............. 2 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 الينطبق 

 

 

 واستراتيجياتقياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقاً مخرجات التعلم  .4
 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -
 .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياً  -

أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثاً  -
كل  أن يتضمن لزم، مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  مقرر

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقاً  للمقرر مخرجات التعلم م
تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

 االختبارات المحاضرة حيدد مفهوم االتصال وعناصره، ومهاراته، وخصائصه. 1-1

1-2 

يتعرف مفهوم الوسائل التعليمية، وأهميتها، ومعايري اختيارها، وقواعد 

استخدامها، واألسس النفسية والرتبوية الستخدامها، ومصادر احلصول 

 عليها، ومعوقات استخدامها.

التقويم  العصف الذهني

 القبلي.

وحبوث 

ترتبط 

مبوضوعات 

 املقرر



 

 

4 / 8 

1-3 

 المناقشة النظم والتصميم التعليمي وبعض مناذجه.حيدد مفهوم النظم ومدخل 

 
اختبارات 

حتريرية  

نصف فصلية 

 وفصلية

 المعرفيةالمهارات  2

التعلم بمساعدة  يقارن بني مناذج االتصال املختلفة ولغاته. 2-1

 الحاسوب

 التقييم الذاتي

 اختبارات حل املشكالت يصنف الوسائل التعليمية وفقا ملعايري متنوعة. 2-2

 المواقف

التعلم بمساعدة  يقارن بني مناذج االتصال املختلفة ولغاته. 2-3

 الحاسوب

 التقييم الذاتي

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 

يتعامل مع الزمالء يف إعداد التكليفات اجلماعية متحماًل مسئولية 

.تعلمه ملتزما بآداب احلوار  

 

والمناقشة  املشروعات

 واالستقصاء

إجراء  

البحوث 

وأوراق 

 العمل

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 

يتواصل بفاعلية مع االقران يف جمموعات العمل املكلفة باألنشطة 

 املختلفة بواسطة ) الشبكة العنكبوتية (.

 

التدريب العملي والتعلم 

 االكرتوني

االختبارات 

 العملية

 ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1 
يشغل أجهزة العرض المختلفة. - االختبارات  التدريب العملي 

 العملية

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 التقويم المطلوبة مهام م
 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثال)

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

1 
األسبوع  مهمة التقويم )كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، اختبار نهائي...اخل(

 احملدد له

نسبته من 

 التقويم النهائي

2 
باالتفاق مع  اختبار أعمال سنة حتريري

 الطالب

20%  

3 
التعليميةاإلنتاج العملي للمواد  خالل الفصل  

 الدراسي

10%  

4 
األسبوع الرابع  املشاركات واالختبار العملي

 عشر

10%  

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل . ح

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي  الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )
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 الساعات املكتبية  ساعتان أسبوعيا  

 التواصل  يتواجد عضو هيئة التدريس بالكلية ويتم التواصل املباشر .

  التواصل عرب الربيد اإللكرتوني.  
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 مصادر التعلّم . ه

 : الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
 الكتب املقررة املطلوبة:

 ( 2010أمحد حممد سامل .)الرياض، مكتبة الرشد. 3. طوسائل وتكنولوجيا التعليم ، 

 جدة، مركز تطوير التعليم اجلامعي جبامعة امللك عبدالعزيز. مهارات االتصال.(. 2007سعد محدي املسعودي )

 :( وغيرها والتقارير المجالت العلمية ) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 

 جملة تكنولوجيا التعليم للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم.

جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس. -  

جملة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية  والنفسية )جسنت(. -  

  تكنولوجيا التعليم بالكويت.جملة  -

 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

-gawdat.net-www.mostafa   -  www.elc.edu.sa-  -   www.eaet.net  

www.aect.net  -  www.ajde.com - www.aera.net  -  

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

برجميات دعائية لبعض الشركات املنتجة للوسائل التعليمية.-  

  املعايري الفنية والرتبوية لتقييم الوسائل التعليمية يف مدارس اململكة العربية السعودية.-

 

 المطلوبةالمرافق  . و
)أي عدد المقاعد  ة والمختبراتيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بّين متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرها الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 قاعة واحدة جمهزة بأجهزة العرض احلديثة

مقعد 30عدد املقاعد =   

 معمل الوسائل التعليمية

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وقاعات المحاضرات،  المباني ) .1
................................................................................................................................................ 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .2

 جتهيز معمل الوسائل التعليمية مبواد وأجهزة تعليمية حديثة .

 (:كرها، أو أرفق قائمة بهافاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هنا مثالً :  حددهامصادر أخرى ) .3
................................................................................................................................................ 

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق . ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1
 المناقشات الفعالة فى أثناء المحاضرات.  .2
  التغذية الراجعة  المباشرة من خالل نتائج  تعلم الطالبات  .3

http://www.mostafa-gawdat.net/
http://www.elc.edu.sa/
http://www.eaet.net/
http://www.aect.net/
http://www.aect.net/
http://www.ajde.com/
http://www.aera.net/


 

 

7 / 8 

  النتائج اإلحصائية الستمارة تقويم املقرر .4

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .5

 .تطبيق استبانة التقييم الذاتى 

 الطالب. مناقشة ملف اجناز 

 للقسم تقرير األداء السنوي 

  

 :تطوير التدريس إجراءات .6

 االهتمام بدمج التقنية يف التعليم.

االهتمام بتطبيق التعلم االلكرتوني املدمج.-  

 االستفادة من خربات الكليات املناظرة. -

 

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .7
لتصحيح االختبارات أو عينة  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةمن الواجبات مع 

 . مراجعة أوراق  اإلجابة من قبل أعضاء القسم 

  .فحص ملفات اجناز الطالب 

 .فحص نتائج الطالب 

  مراجعة العينة العشوائية.

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .8

تشكيل جلنة علمية بالقسم من املتخصصني ملراجعة اخلطة الدراسية للمقرر وتطويرها بصورة مستمرة يف -

 ضوء املستجدات ومتطلبات اجملتمع. 

وجهة نظر عضو هيئة التدريس والطالب باستخدام األدوات العلمية املناسبة.تقييم املقرر من -  

مراجعة نتائج الطالب يف املقرر وتقديم التغذية الراجعة يف ضوئها. -  

  
 

 

 عقل عبد العزيز العقلد. : منسق البرنامجسم ا

 هـ17/3/1439. : خــــالتاري ......................................... : عـــــــــــــــــــــالتوقي

 

       


