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 :رؤية الربانمج

 
 

 :الربانمجرسالة 

 مزودين باملعارف واملهارات املهنية والبحثية. تقنيات التعليمأهيل قادة وباحثين متميزين في مجال ت

 

 :أهداف الربانمج

  وفق أسس علمية وتربوية، ومتوافقةاملتنوعة  مصادر التعلمفي تصميم وإنتاج  الطالبمهارات و تنمية معارف 

 .بصورة خاصة في مجال تقنيات التعليمبصورة عامة والعاملية الصادرة عن املنظمات العلمية  املعايير مع 

 ونماذج التصميم التعليمي في مجال تقنيات التعليم. التعلم تزويد الطالب بأسس ونظريات 

  .تنمية مهارات البحث العلمي ومناهجه في مجاالت تقنيات التعليم 

  ة واالستفادة منها في اململكة العربي توظيفهاتحليل ودراسة أهم االتجاهات الحديثة تقنيات التعليم وطرق

 السعودية. 

 االطالع على االتجاهات والتجارب املعاصرة في تقنيات التعليم. 

 

 تعليم.قنيات الجمال ت يف ول  والد ،واإلقليمي   ،احمللي   وىتسامل على العلمي البحث يف زتميوال الرايدة حتقيق
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 الفئات املستهدفة:

  السعوديةالعاملون بمؤسسات التعليم العام الحكومية واألهلية باململكة العربية. 

 ن واملعيدات في الجامعات السعوديةو املعيد. 

 مراكز البحوث التربوية والتطويرية باململكة العربية السعودية. 

 أمناء مراكز مصادر التعلم واملكتبات. 

 التعليم االلكتروني. و مشرف – و مسؤول 

 

 شروط القبول:

  ن الشروط العامة والخاصة للقبول
َ
عل
ُ
 عمادة الدراسات العليا.على موقع في البرنامج ت

 

 الربانمج:متطلبات 

 ،مقرٍر من مقررات البرنامج ودخول االختبار النهائي ِّ
إذا  الحضور: ُيحرم الطالب من االستمرار في دراسة أي 

 راسًبا فيه. وس العملية، وامليدانية، وُيعد  ( من مجموع املحاضرات والدر %25نسبة غيابه ) تجاوزت

  إذا حصل فيه على تقدير )جيد( على األقل.ال ناجًحا في املقرر إال يعتبر الطالب  

 ل تراكمطال يتخـرج ال  ال يقل  عن )جيد جًدا(. يالب إال بـعـد إنهـاء متطـلبات الـدرجـة العـلمـية، وبمعدَّ
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 :مكوانت الربانمج

وظيف تقنيات بما يمكنه من ت، العلمي وأدواتهمهارات البحث  تمكين الدارس منإلى  يهدفهو برنامج أكاديمي              

ذلك من و ، الحلول املالئمة لها واستنتاج، في العملية التعليميةدراسة وتحليل املشكالت ، و في امليدان التربوي التعليم 

 خالل:

 .دراسية ( مستويات4االنتظام للدراسة ملدة ) .أ

 ا.بحثيً  االرابع مشروعً في املستوى وحدة دراسية، تتضمن ( 45)عدد وحدات البرنامج  .ب

 كالتالي: ، موزعةقرراتممجموعة من البرنامج  يتكون  .ج

/ كلية اختياري تخصص إجباري تخصص  مشروع بحثي إجباري كلية 

وحدات 6 27 وحدات 6  وحدات 6   
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 :اسةخطة الدر 
 

 :لكالتا  مستوايتربع أ علىتوزع وحدات برانمج ماجستري الرتبية يف تقنيات التعليم ت
 

 
 
 ملستوى األول: ا

 

 
 
 
 
 
 

 املستوى الثاين
 

 

 
 

 عدد الوحدات مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م

 3 أصول تقنيات التعليم 611 تقن 1

 3 التصميم التعليمي 612 تقن 2

 3 التعليم اإللكتروني 621 تقن 3

 3 طرق البحث التربوي  602نفس  4

 12 مجموع الوحدات

 الوحداتعدد  مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م

 3 الوسائط التفاعلية 631 تقن 1

2 
 إدارة مراكز مصادر التعلم 613 تقن

3 
 قيادة التعلم والتعليم 617نهج 

 3 اإلحصاء التربوي  603نفس  3

 3 مستحدثات تقنيات التعليم 622 تقن 4

 12 مجموع الوحدات
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 املستوى الثالث
 

 

 
 
 
 

 وي الرابع تاملس
 

 

 عدد الوحدات مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م

 3 دمج التقنية في التعليم 632تقن 1

 3 قراءات في تقنيات التعليم باللغة اإلنجليزية 614 تقن 2

 3 حلقة بحث في تقنيات التعليم 695 تقن 3

4 

4 
 3 التعليم املدمج 623 تقن

 12 مجموع الوحدات

 عدد الوحدات مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م

1 
 والتعليماالنترنت  624 تقن

3 
 تطوير ونشر املحتوى الرقمي 625تقن 

 6 املشروع البحثي 698تقن  2

 9 مجموع الوحدات


