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 مقررات توصيفمختصر 
 تقنيات التعليماجستير التربية في برنامج م

 

 وصف املقرر رمز املقرر املقرر املستوى

 األول

أصول تقنيات 
 611 تقن التعليم

هبا  ية املتعلقةلرتبو ة وايسعى املقرر للتعرف على مفهوم تقنيات التعليم واملفاهيم الفني
، حتديد  عاصرةامل ها يف مواجهة املشكالت الرتبويةومكوانهتا ومراحل تطورها، ودور 

إلضافة ، ابدن بععاألصول يف حبوث التعليم، حتديد االبتكارات يف جمال االتصاالت 
البتكارات ديد اة وحتوحتديد متطلبات التدريس وحتليل املواقف واملهمات التعليميإىل 

 .احلديثة يف تقنيات التعليم

التصميم 
 التعليمي

 612 تقن

ة وانت الرئيساملك صرة؛تتناول موضوعات املقرر نظرايت تصميم التعليم التقليدية واملعا
ناء على بعليم الت لعملية تصميم وتطوير املقررات والربامج الدراسية؛ عملية تصميم

ماعي؛ عريف واالجتا املشقيهالنظرايت السلوكية، واملعرفية، والنقدية والنظرايت البنائية ب
 .ت التصميم والتطوير وفقا ملختلف النظرايتتطبيق إجراءا

التعليم 
 621 تقن اإللكرتوين

ا، هتا ومكوانهتمميزا، و الطالب مفاهيم نظم إدارة التعلم االلكرتوين يسعى املقرر إلكساب
ات ملقرر اميم واألنظمة التعليمية مغلقة ومفتوحة املصدر، وإكساهبم مهارات تص

 دارة التعلمإنظم  ة منالتعليمي التشاركي على جمموع اإللكرتونية، ومهارة رفع احملتوى
 االلكرتوين اجملانية.

طرق البحث 
 الرتبوي

 602نفس

لقيام لت الضرورية هاراة امليتناول املقرر التعريف مبناهج البحث يف العلوم السلوكية وتنمي
حث ج البمناهببحوث يف جمال ختصص الطالب )الطالبة( ويتم ذلك ابستعراض طرق و 

بار ابخت دءا  بلشائعة يف العلوم السلوكية، وكذلك تناول خطوات البحث العلمي ا
صميم أنواع تت يف هارااملشكلة وانتهاء مبناقشة النتائج والتوصيات، واكتساب الطالب م

 البحوث الرتبوية ونقدها وحتليلها.
 ية.رتبوم ال علكما يهدف إىل متكني الطالب من مهارات البحث العلمي ومهاراته يف

الوسائط  الثاين
 631 تقن التفاعلية

يتنــاول املقــرر مفهــوم برجميات الوســائط املتعددة التفاعلية وأنواعهــا وخصــائص 
واســتخدامات كــل نــوع، ومنــاذج التصــميم التعليمــي، ومواصـفات الربجميـات التعليميـة 

مهـارات وخطـوات تصـميم وانتاج اجلـاهزة، ومعـايري تقييمهـا واختيارهـا، وأسـس و 
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تعريف ومتكني الطالب من  كما يهدف املقرر إىل   .الربجميـات التعليميـة متعـددة الوسائط

 .مهارات تصميم وانتاج برجميات الوسائط املتعددة التفاعلية

إدارة مراكز 
 613 تقن مصادر التعلم

راكز ية، مفهوم مملدرسارة ة واإلدايتناول املقرر أطر ومفاهيم نظرية تتعلق ابإلدارة العام
ة ابختصاصي ملنوطام امصادر التعلم، فلسفته ، رؤيته ورسالته، أهدافه ، وتطوره، امله

فاايت ات وكمهار مراكز مصادر التعلم، مكوانت مراكز مصادر التعلم، حتديد مهام و 
ز مصادر اكني مر حتس العاملني مبراكز مصادر التعلم، تفعيل دور اإلدارة املدرسية يف

 التعلم، منوذج لتصميم مراكز مصادر التعلم.

قيادة التعلم 
 617هنج  والتعليم

 إىل عدد من لتطرقاالل يتناول املقرر اجلوانب املؤثرة يف قيادة التعلم والتعليم من خ
لتعليم ت التعلم وابيئا يادةقاملفردات أمهها: االجتاهات حديثة يف التعلم والتعليم، وكيفية 

قيادة و إلفرتاضية، ليم االتعو ، ونظرايت التعلم والتعليم واإلشراف على بيئات التعلم الفعالة
يد تزو قرر إىل ف امليهدو  التدريس االحرتايف، وقضااي معاصرة يف قيادة التعلم والتعليم.

 املتعلم ابخلربات الالزمة لقيادة التعلم والتعليم

اإلحصاء 
 603نفس الرتبوي

املفاهيم حات و صطلواملهارات األساسية للتحليل الكمي، وامل يتناول املقرر املعارف
لوصفية، ئية احصااألساسية لإلحصاء الرتبوي، كما يتضمن مراجعة لبعض األساليب اإل

 فية استخداملى كييب عابإلضافة إىل التعريف ابإلحصاء االستداليل وأساليبه، مع التدر 
 ياانت.يف معاجلة الب SPSSبرانمج احلزمة اإلحصائية للعوم االجتماعية 

ألساليب اخدام است ويهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبدخل االحصاء الرتبوي، وكيفية
اللة هذه دعرفة ل وماإلحصائية املعلمية والالمعلمية يف معاجلة البياانت هبدف حتلي

 النتائج إحصائي ا.

مستحداثت 
 تقنيات التعليم

 622 تقن

ة عليميتالنظرايت ال ت التعليم وعالقته ببعض املفاهيم،مفهوم تقنيا   يتناول املقرر
ه، معايري اانته وعيوبوإمك زاتهالداعمة جملال تقنيات التعليم، طبيعة التعليم اإللكرتوين، ممي

لواقع افهوم لى معتصميم التعليم اإللكرتوين القائم على الويب، ومناذجه، التعرف 
، مفهوم  دألبعااثية أمناطه ، أدواته، الشبكات االجتماعية ثال االفرتاضي )خصائصه ،

 .التعلم اجلوال، نظم إدارة احملتوى اإللكرتوين

دمج التقنية يف  الثالث
 التعليم

 632تقن

يتناول املقرر املفاهيم املرتبطة بدمج التقنية يف التعليم، وأمهيتها ، ومربراهتا ومتطلباهتا 
ت احلديثة لدمج التقنية يف التعليم والتعلم. فضال  عن وضوابطها، وكذلك االجتاها

يهدف املقرر اىل تزويد املتعلمني أبساليب . و التصميم التعليمي القائم علي دمج التقنية
أفضل للطالب من  وطرق واسرتاتيجيات حديثة تساعد على توصيل املعلومة بشكل

داف املواقف التعليمية خالل دمج وتوظيف تقنيات التعليم واملعلومات يف حتقيق أه
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 املختلفة.

قراءات يف 
تقنيات التعليم 
 ابللغة اإلجنليزية

 614 تقن

لتعليم انيات  تقيفيسعى املقرر للتعرف على املفاهيم واملصطلحات اهلامة املتعلقة 
م نيات التعليات تقوضوعموجماالهتا املختلفة، ترمجة بعض املقاالت العلمية املتعلقة يف 

تخراج ة السعلميالتعرف على استخدام قواعد البياانت والدورايت ال ومستحداثهتا،
 يفت العلمية ملقاالة وااألحباث واملقاالت العلمية ، حتليل األدبيات والدراسات السابق

 جمال تقنيات التعليم.

حلقة حبث يف 
 695 تقن تقنيات التعليم

ثية تكون حبخطة  نتجى أن ييقدم املقرر مجلة من املهام من شأهنا أن تساعد الطالب عل
طوة من خه كل مالئمبثابة خارطة الطريق ملشروعه البحثي؛ حبيث يناقش مع أستاذه وز 

 مالئهز مام خطوات تلك اخلطة، ويشرح خطوات البناء، كما يقوم بعرض انتاجه أ
ي، شروعه البحثا ملعام   ومبتابعة أستاذه. ويف النهاية يقدم خطة حبث تكون نواة وإطار ا

، مث يويس ئه حيث  بنايفشرع ري الطالب مع أستاذة خطوة خبطوة، فيحدد موضوعه أوال 
اذ تويتابع األس تبع.ج امليبدأ مبقدمة الدراسة مث املشكلة مث األهداف واملصطلحات واملنه
 الطالب من خالل ما كتب يف كل خطوة من اخلطوات السابقة.

 623 تقن التعليم املدمج

ة التقليدية يف بني الطريق طالب ابسرتاتيجيات جديدة جتمعتعريف اليتضمن املقرر 
حلديثة لتصميم مواقف املعلومات ا  التعلم واالستفادة القصوى من تطبيقات تكنولوجيا

النرتنت. وتتميز اوالتدريس عرب  تعليمية متزج بني التدريس داخل الصفوف الدراسية
ة إىل إمكانية والتكلفة، إضاف اجلهدو   ابلعديد من الفوائد تتمثل يف اختصار الوقت

 توفري بيئة يفوالطالب  حتسني املستوى العام للتحصيل الدراسي، ومساعدة املدرس
تماعية فيما بينهم االج تعليمية جذابة يف أي مكان وزمان ودون حرماهنم من العالقات

 .أو مع مدرسيهم

 الرابع

االنرتنت 
 624 تقن والتعليم

ستخدامه طرق او لوثيق امبفهوم االنرتنت وأمهيته وارتباطه تعريف الطالب يتضمن املقرر 
يف  يفية توظيفهكله،  ن خالابلعملية التعليمية والتدريبية )نشأته، أهم اخلدمات املتاحة م
 ن املعلوماتعلبحث افية العملية التعليمية، مميزات استخدامه يف العملية التعليمية، كي

ا، نظرايت بينه فروقملتعلقة ابإلنرتنت مع الداخل قواعد البياانت، أهم املصطلحات ا
ية نية والرتبو  الفعايريالتعليم االلكرتوين وأهم خصائصها، أنواع املواقع وماهيتها امل

 والتكنولوجية لتصميمها(.

تطوير ونشر 
 625تقن  احملتوى الرقمي

ميم صيات تج وبرجممبعايري ومناذ  مرتبطةمهارات أساسية و ملعارف حيتوي املقرر على 
ير ونشر وتطو  ليفأتوانتاج وتطوير ونشر احملتوى الرقمي واليت يستخدمها الطالب يف 

 .مواد تعليمية رقمية تصلح ألغراض التعلم والتدريب عن بعد
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 698تقن  املشروع البحثي

تمدة على دة معجدي يركز هذا املقرر على ااتحة الفرصة للطالب لتطوير وتطبيق افكار
وع املشروع د موضحتدي واخلربات اليت اكتسبها يف جمال ختصصه، ويتماملعارف واملهارات 

ساب إىل إك ملقرراذا . ويهدف هالبحثي واجراءاته مع استاذ املقرر وابلتنسيق مع القسم
حث ب البساليالطالب مهارات البحث العلمي من خالل دراسة مشكلة واقعية وفق أ

أسس  ة وفقعليميتأو تطوير برجمية العلمي الكمية أو النوعية، أو من خالل تصميم 
 التصميم التعليمي حلل مشكلة تعليمية / تدريبية واقعية.

 


