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 ( 21) رقم نموذج                                

  دراســى مقـــرر وصيـــفت
 

 بنها :  أكاديمية/ جامعة

 التربية :  دـــــــمعه/  كلية

 مناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم :  مــــــــــــــــــقس

 

 :  المقرر بيانات -2

 الثانية عام:  المستوى/ الفرقة (1) تكنولوجيا تعليم :  المقرر اسم curr222:  الكودى الرمز

فتتلستتتتتتتفتتتة :  التتتتت  تتتتتتت 

 واجتماع 

 1:  عملى  2 : نظري:  الدراسية / عدد الساعات الوحدات عدد

 : المقرر هدف-1

 

 

 

 يتعرف أسس تكنولوجيا التعليم. (1
يحدد مستحدثات تكنولوجيا التعليم المناسبة لمواقف  (2

 التعليم والتعلم.
 تربوية مناسبة للتعليم والتعلم.يصمم بيئات  (3
 يوظف تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم. (4

من المتوقع في نهاية هذا المقرر أن يكون الطالب قادرون على :  المقرر تدريس من المستتتتتهدف-3

 أن:

 :  والمفاهيم المعلومات-أ

 

 

 الصلة ذات والمفاهيممفهوم تكنولوجيا التعليم  يحدد (1
 النماذج المختلفة لالتصال التعليمىيعرض  (2

 التعليمية للوسائل المختلفةالتصنيفات  يوضح (3

 ةالتعليمي العملية فى تكنولوجيا التعليم  استخدام  اهمية يبين (4
 المنهج. منظومة فى  التعليم تكنولوجيا دور يوضح  (5

 وانتاجها اختيارها ومعايير البصرية الوسائل انواع يحدد (6

 وانتاجها اختيارها ومعايير السمعية الوسائل انواع يحدد (7

 .اوانتاجه اختيارها ومعايير البصرية  السمعية الوسائل انواع يحدد (8

 يختار الوسائل التعليمية المناسبة لطبيعة الموقف التعليمى. -1 :  الذهنية المهارات-ب
 يقارن بين نماذج االتصال التعليمى. -2
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يميز بين مستتتتتت تان تونولوايا التعليم المناستتتتبة لمواقف التعليم  -3

 والتعلم 

 : المهنية المهارات-جـ

 

 

  .يوظف مستت تان تونولوايا التعليم في مواقف التعليم والتعلم -1
يصتتمم بيتان توبوية مناستتبة للتعليم والتعلم مستتتخ ما تونولوايا  -2

 .التعليم 

/  التتتعتتتامتتتة التتتمتتتهتتتارات-د

 : االنتقالية

 

 الطالب.عالقات طيبة مع  يقيم -1
 التدريس مهارات لتنفيذبيئة صفية مناسبة  يهيىء -2

 أثناء الشرح. المستخدمة
 يحسن التصرف فى المواقف المختلفة -3
 ينقد أداء اآلخرين نقداً بناء وفقا ألسس علمية وموضوعية.  -4
  يتعاون مع زمالئه في إنجاز المهام المكلفين بأدائها.  -5

 :  المقرر محتوى -4

 

 تطور مفهوم تونولوايا التعليم  -1
 نظوية االتصال ومفهوم النظم  -2
 تصنيفان تونولوايا التعليم -3
 معاييو اختيار الوسائل التعليمية ومواحل استخ امها. -4
الوستتائل البصتتوية م المعوواتتة االلوحان والوستتوم والصتتور   -5

 وغيو معوواة م ااهزة العوض الضوئى 
 لمسجل الصوتى ا –الوسائل السمعية  م والواديو  -6
 الوسائل السمعية البصوية م التليفزيون الفي يو  -7

 

 التتتتتتدريتتس أستتتتتتتتتالتتيتتت -5

   والتعلم:

 

      لحوار والمناقشةستراتيجية اا (1

 طريقة العصف الذهني .    (2

 . استراتيجية التعلم التعاونى (3

 موالتعل التدريس أستتالي -6

 التتتقتتتدرات ذوي لتتتلتتتطتتتالب

 :  المحدودة

 ال يوا 

 :  الطالب تقويم -7
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 :  المست دمة األسالي -أ

 

 .االمتحانات قصيرة أسبوعية للطالب 

  التكليفااااات القتعلقااااة كااااالققرإ جااااا  ح ملف دنةااااا (.ح كحو   ر  ااااة
 دجاكات لتساؤالت اسبوعية( –تحلي  لقحتوى  إس يومى  -وجقاعية

 .)اختباإ تةريبى للققرإ حأعقال السنة 

 اختباإ شفهى 

   الدإاسى.اختباإ نها ة الفص 

 :  التوقيت-ب

 

 اختباإات قصيرة  ى بدا ة ج  محاضرة   (1تقييم ح (1

 اختباإ تةريبيى  ى األسبوع السا س .   (2تقييم ح (2

 اختباإ تحريري . 3تقييم ح (3

 :  الدرجات توزيع-جـ

 

   تتويوى77  اعمال فصلية م15  عملى م 15م

 الدراستتتتتتية الكت  قائمة-8

 :  والمراجع
 

 

  . مذكرات-أ

 .  ملزمة كت -ب

 

 

 .  مقترحة كت -جـ

 

 

 أو عتتتتلتتتتمتتتتيتتتتة دوريتتتتات-د

 .  إلخ...نشرات

 

 د/ ميساء محمد حمزة: المادة أستاذ

 أ.د/ ماهر إسماعيل صبرى:  العلمى القسم مجلس رئيس

 :   /     /  التاريخ
 


