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 8من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة ( التعريفأ
 EDU 317        املقرر:رمز  االلكرتونية انتاج مصادر التعلم املقرر: اسم- 1 .1
 ( ساعتان)  الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .2
 مجيع برامج الكلية أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  الربنامج- 3 .3
 العربية  .5 لغة تدريس املقرر:  – 4 .4
 أ.د.أمحد سامل اسم منسق املقرر الدراسي: - 5 .6
 املستوى اخلامس. السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -6 .7
 مقرر تقنيات التعليم ومهارات االتصال املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:- 7 .8
 ال يوجد. املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: - 8 .9

 ال تنطبقموقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: - 9
 التدريس اسلوب – 10

  %100 النسبة املئوية:   حماضرات تقليدية –أ 
  ....... % النسبة املئوية:   خمتلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  . %...... النسبة املئوية:   التعلم االلكرتوين –ج 
  ....... % النسبة املئوية:   مراسله –د 
  ....... % النسبة املئوية:   اخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 

 

  ( األهداف:ب

 ماهو اهلدف األساسي من هذا املقرر:-1
 . وانواعها وتطويرها وخصائصها ساب الطالب املعرفة مبصادر التعلم االلكرتونية إك

 استخدام التعلم اإللكرتوين املدمج يف تدريس املقرر.الدراسي  املقرروحتسني صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2 -1

 إنتاج مصادر التعلم االلكرتونية.  استخدام معامل احلاسوب يف الكلية للتدريب العملي للطالب وإكساهبم مهارات -2

 استخدام مواقع االنرتنت مفتوحة املصدر إلنتاج مصادر التعلم االلكرتونية ونشرها. -3

 تقدمي مراجع عرب اإلنرتنت إلثراء احملتوى العلمي للمقرر. -4

 ث.تطوير حمتوى املقرر باستمرار يف ضوء االجتاهات احلديثة يف التخصص واليت تكشف عنها نتائج البحو 
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 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

 2 1 لتعلم اإللكرتوين  ا
 2 1 التعلم املتنقل والتعلم املنتشر

 2 1 مصادر التعلم ومصادر التعلم االلكرتونية
 2 1  تصميم وإنتاج مصادر التعلم اإللكرتونيةمناذج التصميم التعليمي املستخدمة يف

 2 1 تصميم وإنتاج عروض تقدميية فعالة يف ضوء املعايري الرتبوية والفنية
 2 1 تصميم وإنتاج برامج تعليمية متعددة الوسائط التفاعلية .

 2 1 تصميم وإنتاج املقررات االلكرتونية )والدروس اإللكتونية(
 2 1 لكرتوينتصميم وإنتاج الكتاب اال

 2 1 تصميم وإنتاج الكائنات التعليمية الرقمية ومستودعاهتا .
 2 1 تصميم وإنتاج االختبارات االلكرتونية
 2 1 تصميم وإنتاج مواقع الويب التعليمية

 –التويرت  –الفيس بوك  –الويكي  –يف التعليم والتعلم )املدونات  2.0استخدام أدوات الويب 
 تيوب(اليو  –البودكاست 

1 2 

 2 1 انتاج قناة تعليمية على اليوتيوب -تصميم وإنتاج املدونات التعليمية االلكرتونية
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  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2
 

 المختبر فصول دراسية المحاضرة
عملي/ميداني/      

 تدريبي
 االجمالي أخرى

 ساعة  26 ............ ............ ............ .جدال يو ... 2 ساعات التدريس

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

 
 

  ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3

 
واستراتيجيات الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارالمستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  مخرجات التعلم – 4

 التدريس.
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: :المعارف 1.0  
 الواجبات املنزلية احملاضرة حيدد مفهوم التعلم االلكرتوين وأنواعه، ومكوناته، وأشكال تطبيقه، ونظم إدارته. 1.1

حيدد مفهوم التعلم املتنقل والتعلم املنتشر، والتقنيات الالسلكية املستخدمة، واملزايا  1.2
 والعيوب.

 ملناقشاتا املناقشة

در التعلم االلكرتونية وأنواعها ومعايري تصميمها يذكر مفهوم مصادر التعلم ومصا 1.3
 وإنتاجها وكيفية توظيفها.

 اختبارات حتريرية   احملاضرة

 أسئلة شفهية عصف ذهين يذكر استخدامات الفيس بوك، واملدونات، والتويرت ، واليوتيوب يف العملية التعليمية. 1.4
 

طيع كل طالب أن:في نهاية دراسة المقرر يست :المهارات المعرفية 2.0  
يبحث ويستقصي املعلومات اخلاصة مبصادر التعلم االلكرتونية من مصادر  - 2.1

 متنوعة.
 كتابة تقارير  التدريس االستقصائي

 الواجبات املنزلية التعلم التعاوين حيلل وتقييم املعلومات واملفاهيم اليت يتم احلصول عليها. 2.2
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

 اختبارات املواقف حل املشكالت عض املشكالت واقرتاح حلول مبتكرة للمشكالتيستخدم املنهج العلمي يف حل ب 2.3

 اختبارات املواقف التعلم التنافسي يطبق املعلومات ونتائج ما توصل إليه يف مواقف جديدة. 2.4

 التقييم الذايت التعلم الذايت يقييم ذاته وتنمية مهارات ما وراء املعرفة جتاه ما يتم اكتسابه 2.5
التعاوين   التعلم حيلل مناذج التصميم التعليمي املستخدمة يف تصميم مصادر التعلم االلكرتونية 2.6

ناقشةاملو   
يف ملف تكليفات 

 االجناز
في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: :وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين  3.0  

لم التعاوينالتع  يقود اجلماعة يف العمل التعاوين. 3.1  املالحظة 

 املقابالت الشخصية املناقشة-احلوار  يتحاور ويستمع لآلخرين. 3.3

 ملفات االجناز التعلم التعاوين يتواصل ويتحلى بالعمل اجلماعي ضمن فريق عمل. 3.4

التعلم الذايت. يتعلم ذاتيا يف أداء التكليفات املنزلية التطبيقية. 3.5  التقييم الذايت 

م اآلخرين وحيرتم القيم والعادات والتقاليد اجملتمعية أثناء العمل التشاركي يف حيرت  3.6
 جمموعات العمل.

 االستبانات التعلم التشاركي

4.0 
في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن:: والمهارات العددية وتقنية المعلوماتمهارات التواصل   

 
مصادر التعلم االلكرتونية.يستخدم احلاسب اآليل يف إنتاج   4.1  

 
تكليفات ومهام متنوعة  التعلم االلكرتوين املدمج

 ضمن ملفات االجناز

 التقييم الذايت. التعليم املفرد يستخدم اإلنرتنت ومواقع الويب مفتوحة املصدر إلنتاج مصادر التعلم االلكرتونية .   4.2
 

هيا وحتريريا مع زمالئه ومع عضو يستخدم مهارة التواصل اإلنساين وااللكرتوين شف 4.3
 هيئة التدريس.

 املالحظة التعلم التعاوين

التواصل بفعالية داخل جمموعات العمل  التشاركي الواقعية يستخدم مهارة  4.4
 وااللكرتونية.

 التعلم التنافسي
 تعلم تشاركي

 املشاركات الصفية

كل طالب أن:  في نهاية دراسة المقرر يستطيع :المهارات النفس حركية 5.0  
ملي عتدريب  ينتج عروض تقدميية فعالة يف ضوء  املعايري الرتبوية والفنية. 5.1  االختبارات العملية 

ورش عمل. ينتج برامج تعليمية متعددة الوسائط التفاعلية. 5.2 ملفات اإلجناز –   

ارات العمليةاالختب تدريب عملي  ينتج املقررات االلكرتونية. ومواقع الويب، املدونات 5.3  
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

 االختبارات العملية تدريب عملي  ينتج الكتاب االلكرتوين . - 5.4

 االختبارات العملية تدريب عملي  قناة تعليمية على اليوتيوب يصمم  الكائنات التعليمية الرقمية ومستودعاهتا. 5.5

 االختبارات العملية تدريب عملي  ينتج االختبارات االلكرتونية. - 5.6
  

 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  لدو . ج5

 األسبوع مهمة التقويم 
 النسبة 

 من التقويم النهائي
1 

 
% 40 16 اختبار حتريري هنائي  

2 
 

% 10 9 اختبار أعمال السنة )حتريري/عملي(  

3 
 

مناقشات وأعمال وتكليفات فردية طول الفصل الدراسي )ملف اجناز الطالب( ، 
ورواالنضباط يف احلض  

%30 أسبوعيا    

4 
 

%20 15 االختبار العملي  

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
 تواجد عضو هيئة التدريس خالل الساعات املكتبية يف مكتبه.

 الربيد االلكرتوين. -
 

 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب املقررة املطلوبة:-1

 ( 2013أمحد حممد سامل .) الرياض، مكتبة الرشد.التعلم اإللكترونيةالتعلم اإللكتروني وإنتاج مصادر . 

 املراجع الرئيسة:-2
 . القاهرة، عامل الكتب.منظومة التعليم عبر الشبكات(. 2005حممد عبداحلميد )

 النظرية، التصميم، اإلنتاج. اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة. التعلم اإللكتروني الرقمي:(. 2012حسن الباتع؛ السيد عبداملوىل )
 : تصميمها، إنتاجها، نشرها، تطبيقها، تقوميها. القاهرة، عامل الكتب.المقررات اإللكترونية(. 2009لغريب زاهر امساعيل )ا
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 - هبا:يوصى  واملراجع اليتالكتب -3

 جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية جلامعة اجملمعة  
 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(. -
 جملة تكنولوجيا التعليم بالكويت. -
 اجملالت العلمية احملكمة لكليات الرتبية واجلمعيات العلمية يف اجملال العربية واألجنبية. -

 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل:-4

 - www.mostafa-gawdat.net   - www.elc.edu.sa    www.eaet.net  -  -  www.aect.net  - 
www.iste.org  - www.aera.net - www.ajde.com  - www.coedu.usf.edu - www.et-

ar.net 
 أخرى:مواد تعليمية -5
 املعايري القياسية إلنتاج مصادر التعلم االلكرتونية. -
 برجميات الوسائط املتعددة التفاعلية اجلاهزة. -
 المرافق الالزمة: و.
 املباين:-1

 غيلها.قاعات جمهزة بالتقنيات احلديثة كالسبورة التفاعلية ومتطلبات تش 
 .معامل حاسوب مزودة خبدمة االنرتنت 

 جهاز حاسوب لكل طالب. مصادر احلاسب اآليل:-2
 جتهيز معامل احلاسوب بأحدث الربامج إلمكانية إنتاج مصادر التعلم االلكرتونية. أخرى:مصادر -3

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 
 التدريس:ة من الطالب خبصوص فعالية اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجع-1

  .املناقشات الفعالة ىف أثناء احملاضرات 
  التغذية الراجعة  املباشرة من خالل نتائج  تعلم الطالبات  
 .النتائج اإلحصائية الستمارة تقومي املقرر 
 

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو -2
تدريس  للمقرر الدراسي.تقييم عضو هيئة ال -  
نتائج الطالب النهائية يف املقرر. -  

http://www.mostafa-gawdat.net/
http://www.elc.edu.sa/
http://www.eaet.net/
http://www.eaet.net/
http://www.aect.net/
http://www.iste.org/
http://www.aera.net/
http://www.ajde.com/
http://www.coedu.usf.edu/
http://www.coedu.usf.edu/
http://www.et-ar.net/
http://www.et-ar.net/
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تقارير األداء الوظيفي لعضو هيئة التدريس من قبل رئيس القسم.-  
 التقييم الذايت لعضو هيئة التدريس. -
 التدريس:عمليات تطوير -3

 .االستفادة من خربات الكليات املناظرة املعتمدة 
 حلديثة يف اجملال.التطوير املستمر وفق االجتاهات ا 
 .االهتمام بتطبيق التعلم االلكرتوين املدمج 
 .االهتمام بدمج التقنية يف عملييت التعليم والتعلم 

 الطالب:عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى -4
تدريس  مستقلني.  تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  

 التصحيح وفق منوذج اإلجابة. تكليف عضو من نفس التخصص مبراجعة-

 الدراسي والتخطيط لتطويرها: فعالية املقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  -5
تشكيل جلنة علمية بالقسم من املتخصصني ملراجعة اخلطة الدراسية للمقرر وتطويرها بصورة مستمرة يف ضوء املستجدات ومتطلبات  -

 اجملتمع. 
جهة نظر عضو هيئة التدريس والطالب باستخدام األدوات العلمية املناسبة.تقييم املقرر من و -  
مراجعة نتائج الطالب يف املقرر وتقدمي التغذية الراجعة يف ضوئها. -  
 

 
 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر

 خالد العفيصاند.  االسم:  أ. د أمحد سامل. االسم:
 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:

 
 

 تم اعتماد توصيف المقرر 
هـ 1434/ 10/ 26بتاريخ  (2)في جلسة القسم رقم   

 
   

 


