
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باجملمعة الرتبية الكلية:
 العلوم الرتبوية القسم االكادميي :

 مجيع برامج الكلية الربنامج:
 تقنيات التعليم ومهارات االتصال    املقرر:

 أ.د.أمحد سامل منسق املقرر:
 د. خالد العفيصان منسق الربنامج:

 هـ 1432/ 7/ 16 تاريخ اعتماد التوصيف:



 

 
 9من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
 EDU 116 املقرر:رمز  ومهارات اتصالالتعليم تقنيات  املقرر: اسم- 1 .1
 (  ساعتان)  الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .2
 مجيع برامح الكلية أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  الربنامج- 3 .3
 ة العربيةاللغ  .5 لغة تدريس املقرر:  – 4 .4
 أ.د.أمحد سامل اسم منسق املقرر الدراسي: - 5 .6
 املستوى األول السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -6 .7
 ال يوجد املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:- 7 .8
 ال تنطبقاملتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: - 8 .9

 إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية:  موقع تقدمي املقرر- 9
 التنطبق

 التدريس اسلوب – 10
  %100 النسبة املئوية:   حماضرات تقليدية –أ 

  ....... % النسبة املئوية:   خمتلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  ....... % النسبة املئوية:   التعلم االلكرتوين –ج 
  ....... % ئوية:النسبة امل   مراسله –د 
  ....... % النسبة املئوية:   أخرى-هـ 

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

 

  ( األهداف:ب

 ماهو اهلدف األساسي من هذا املقرر:-1
 ، وقواعد استخدامها وإعدادها واالجتاهات احلديثة فيها.لتعليم واالتصالتقنيات ااملعرفة باكساب الطالبة 

الدراسي  املقرروحتسني صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2  
استخدام التعلم اإللكرتوين اجلزئي واملدمج يف تدريس املقرر. -  
االستفادة منها يف حتقيق أهداف املقرر.تقدمي مواقع عرب االنرتنت هتتم بعلم تقنيات التعليم وميكن للطالب -2  
تقدمي مراجع عرب اإلنرتنت مفتوحة املصدر إلثراء احملتوى العلمي للمقرر.-3  
االهتمام مبعمل الوسائل التعليمية بالكلية إلنتاج املواد التعليمية.-4  

 ا نتائج البحوث.تطوير حمتوى املقرر باستمرار يف ضوء االجتاهات احلديثة يف التخصص واليت تكشف عنه-5
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 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 التدريس

مدخل إىل االتصال:مفهوم االتصال، واالتصال التعليمي.املنظور اإلسالمي لالتصال يف القرآن الكرمي 
ر عملية االتصال، ومهاراته.مناذج االتصال.خصائص عناص والسنة النبوية الشريفة: أشكاله ومساته.

أشكال االتصال  االتصال.لغات االتصال: االتصال اللفظي وغري اللفظي.الكفاءة اللغوية وكفاءة االتصال.
.العوامل املؤثرة يف االتصال.معوقات االتصال التعليمي.تطبيقات عملية : كتابة السرية الذاتية  وأنواعه

 والتقارير..

3 6 

اهية الوسائل التعليمية وتصنيفاهتا:م  
  مفهوم الوسائل التعليمية وتطورها التارخيي -
أمهية استخدام الوسائل التعليمية. معايري اختيار الوسائل التعليمية. -  
 -ااألسس النفسية والرتبوية الحتيار الوسائل واستخدامه - قواعد االستخدام الوظيفي للوسائل التعليمية -

ل على الوسائل التعليمية.مصادر احلصو   
تصنيفات الوسائل التعليمية. - معوقات استخدامها -  

2 4 

: املواد التعليمية  مفهوم املواد التعليمية. 
 األشياء احلقيقية والعينات واجملسمات.- الرسوم التعليمية.- اللوحات التعليمية -
 الشفافيات والشرائح الشفافة.-األلعاب التعليمية واخلرائط. -

2 4 

األجهزة التعليمية احلديثة:جهاز  العارض البصري      . Visualizer    جهاز عرض البيانات. - 
Data Show   السبورة الذكية التفاعلية. 

1 2 

أمهية التصميم التعليمي - مفهوم النظام ومدخل النظم والتصميم التعليم.- مدخل النظم والتصميم التعليمي
 لتعليمي األجنبية والعربية.بعض مناذج التصميم ا -ومهاراته.

1 2 

مراحل تطور مفهوم تقنيات التعليم وأسسه النظرية.عالقة   مفهوم تقنيات التعليم. -ماهية تقنيات التعليم: 
تقنيات التعليم ببعض املفاهيم املتداخلة مثل :تقنيات الرتبية  وتقنية املعلومات والتقنية يف التعليم والوسائل 

 جمال تقنيات التعليم.مكونات  -التعليمية.

2 4 

اجتاهات حديثة يف جمال تقنيات التعليم مثل: -  
 اإلنرتنت يف التعليم.الوسائط املتعددة.التعلم اإللكرتوين. احلاسوب التعليمي. -
 الكتاب اإللكرتوين.اجلامعات االفرتاضية. التعلم املتنقل.املقرر اإللكرتوين. -

2 4 
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  دد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: مكونات المقرر الدراسي )إجمالي ع-2

 
 المختبر فصول دراسية المحاضرة

عملي/ميداني/      
 تدريبي

 اإلجمالي أخرى

 2 ساعات التدريس
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 ساعة26

 ال يوجد ............ ............ ............ ............ 2 الساعات المعتمدة

 
 ال ينطبق ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / خاصة إضافيةساعات دراسة -3

واستراتيجيات الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4
 التدريس.

 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 (للمقررالتعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 طرق التقويم التدريس

في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: :المعارف 1.0  
يحدد مفهوم االتصال وعناصره، ومهاراته، وخصائصه، ونماذجه، وأنواعه، ولغاته،  1.1

 والعوامل المؤثرة في، والمنظور اإلسالمي لالتصال.
 

التقويم البنائي  المحاضرة
خالل المحاضرة  

المناقشاتك  
يحدد مفهوم الوسائل التعليمية، وأهميتها، ومعايير اختيارها، وقواعد استخدامها،  1.2

واألسس النفسية والتربوية الستخدامها، ومصادر الحصول عليها، ومعوقات 
 استخدامها.

 التقويم القبلي. العصف الذهني
وبحوث ترتبط 

 بموضوعات المقرر
 الواجبات المنزلية المحاضرة ية، والرسوم التعليمية، واألشياء الحقيقية.عرف أنواع اللوحات التعليمي 1.3

 المناقشة يحدد مفهوم النظم ومدخل النظم والتصميم التعليمي وبعض نماذجه. 1.4
 

اختبارات تحريرية  
نصف فصلية 

 وفصلية
في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: :المهارات المعرفية 2.0  
املعلومات اخلاصة بالوسائل التعليمية وتقنيات التعليم من مصادر التعلم يستقصي  2.1

 املختلفة.
 االستقصاء.

 
إجراء  البحوث 
 وأوراق العمل.
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 (للمقررالتعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم

التعلم بمساعدة  يكتب السيرة الذاتية والتقارير إلكترونيا. 2.2
 الحاسوب

 التقييم الذاتي

يها.المفاهيم التي يتم الحصول عليحلل ويقيم المعلومات و  2.3  الواجبات المنزلية التعلم التعاوني 

يستخدم المنهج العلمي في حل بعض المشكالت واقتراح حلول مبتكرة - 2.4
 للمشكالت

 اختبارات المواقف حل المشكالت

 يستخدم المعلومات ونتائج ما توصل إليه في مواقف جديدة. 2.5
 

 اختبارات المواقف حل المشكالت

الحديثة في مجال تقنيات التعليم مثل الحاسوب التعليمي، يحلل االتجاهات  2.6
 والوسائط المتعددة، والتعلم اإللكتروني، والتعلم المتنقل، والمقرر اإللكتروني.

إجراء  البحوث  التعلم التعاوني
 وأوراق العمل

أن: في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب :وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين  3.0  
 اختبارات المواقف المشروعات يتحلى بمهارة قيادة الجماعة. 3.1

المناقشة   يتخذ القرارات المناسبة في اختيار تقنيات التعليم المناسبة. 3.2
 واالستقصاء

إجراء  البحوث 
 وأوراق العمل

حاور وتحسن االستماع لآلخرين في مجموعات العمل.يت 3.3  االستبيانات المناقشة 

تواصل بإيجابية وتندمج في العمل الجماعي ضمن فريق عمل.ي 3.4  المالحظة التعلم التشاركي 

كتسب مهارات التعلم الذاتي.ي 3.5 لذاتيالتعلم ا   التقييم الذاتي 

حترم القيم والعادات والتقاليد.حترم اآلخرين وتي 3.6 المقابالت  لتعلم التعاونيا 
 الشخصية

في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: :والمهارات العددية علوماتوتقنية الممهارات التواصل  4.0  
 المعلومات واسترجاعها وتعديلها. يستخدم  الحاسب اآللي في  حفظ 4.1

 االختبارات العملية التدريب العملي

آللي في إنتاج المواد التعليمية.يستخدم الحاسب ا 4.2  ا لمالحظة ورش العمل 

نت )الويب( في الحصول على المعلومات واألبحاث في مجال تقنيات يستخدم اإلنتر  4.3
 التعليم.

 التقييم الذاتي التعلم االلكتروني

 المالحظة التواصلي المدخل  يتواصل  شفهيا وتحريريا مع زمالئه ومع عضو هيئة التدريس. 4.4

في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: :المهارات النفس حركية 5.0  
إنتاج املواد  التدريب العملي ينتج الشرائح الشفافة بأساليب خمتلفة بطريقة صحيحة. 5.1

 التعليمية
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 (للمقررالتعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم

الشفافيات بأساليب خمتلفة بطريقة صحيحة ينتج  5.2 إنتاج املواد  احملاكاة 
 التعليمية

 االختبارات العملية التدريب العملي  يشغل العارض البصري.  5.3

نات.يشغل جهاز البيا - 5.4  االختبارات العملية التدريب العملي 

 االختبارات العملية التدريب العملي يشغل السبورة التفاعلية. 5.5

 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1 
 

ائي...اخ(مهمة التقومي )كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، اختبار هن نسبته من التقومي  األسبوع احملدد له 
 النهائي

2 
 

باالتفاق مع  اختبار أعمال سنة حتريري
 الطالب

20%  

3 
 

خالل الفصل  اإلنتاج العملي للمواد التعليمية
 الدراسي

10%  

4 
 

األسبوع الرابع  املشاركات واالختبار العملي
 عشر

10%  
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 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
 الساعات املكتبية  ساعتان أسبوعيا  

 التواصل  يتواجد عضو هيئة التدريس بالكلية ويتم التواصل املباشر .

 التواصل عرب الربيد اإللكرتوين.  

 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب املقررة املطلوبة:-1

 ( 2010أمحد حممد سامل .)الرياض، مكتبة الرشد. 3. طوسائل وتكنولوجيا التعليم ، 
 جدة، مركز تطوير التعليم اجلامعي جبامعة امللك عبدالعزيز. مهارات االتصال.(. 2007د محدي املسعودي )سع 

 املراجع الرئيسة:-2
 ( 2010أمحد حممد سامل .)الرياض، مكتبة الرشد.3. طوسائل وتكنولوجيا التعليم ، 
 ( 2007سعد محدي املسعودي .)اجلامعي جبامعة امللك عبدالعزيز.. جدة، مركز تطوير التعليم مهارات االتصال 
 ( 2008حممد حممود احليلة .)عمان، دار املسرية. 2. طتكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ، 
 ( 2003ماهر صربي .)الرياض مكتبة الرشد.الموسوعة العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا التعليم . 

  هبا:يوصى  واملراجع اليتالكتب -3
تكنولوجيا التعليم للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم. جملة  -   

جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس. -  
جملة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية  والنفسية )جسنت(. -  
تكنولوجيا التعليم بالكويت. جملة -  

 نرتنت...اخ:املراجع اإللكرتونية، مواقع اإل-4

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

www.aect.net  -  www.ajde.com - www.aera.net  -  
 أخرى:مواد تعليمية -5
برجميات دعائية لبعض الشركات املنتجة للوسائل التعليمية.-  
عربية السعودية.املعايري الفنية والرتبوية لتقييم الوسائل التعليمية يف مدارس اململكة ال-  

 المرافق الالزمة: و.
 املباين:-1

 قاعة واحدة جمهزة بأجهزة العرض احلديثة
مقعد 30عدد املقاعد =   

 معمل الوسائل التعليمية
 مصادر احلاسب اآليل:-2

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/
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 جهاز حاسوب واحد.
 السبورة التفاعلية.

 جهاز عرض البيانات.
 أخرى:مصادر -3

  اد وأجهزة تعليمية حديثة .جتهيز معمل الوسائل التعليمية مبو 
 

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

 -  .املناقشات الفعالة ىف أثناء احملاضرات 
  التغذية الراجعة  املباشرة من خالل نتائج  تعلم الطالبات  
 ة الستمارة تقومي املقررالنتائج اإلحصائي 

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو -2

 - .تطبيق استبانة التقييم الذاتى 

 الطالب. مناقشة ملف اجناز 
 للقسم تقرير األداء السنوي 
 .تقييم األقران 
 

 التدريس:عمليات تطوير -3
االهتمام بدمج التقنية يف التعليم. -  
ام بتطبيق التعلم االلكرتوين املدمج.االهتم-  

 - .االستفادة من خربات الكليات املناظرة 
 الطالب:عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى -4

 . مراجعة أوراق  اإلجابة من قبل أعضاء القسم 
  .فحص ملفات اجناز الطالب 
 .فحص نتائج الطالب 
 .مراجعة العينة العشوائية 

 الدراسي والتخطيط لتطويرها: فعالية املقررراجعة الدورية ملدى إجراءات التخطيط للم -5
تشكيل جلنة علمية بالقسم من املتخصصني ملراجعة اخلطة الدراسية للمقرر وتطويرها بصورة مستمرة يف ضوء املستجدات ومتطلبات اجملتمع. -  
علمية املناسبة.تقييم املقرر من وجهة نظر عضو هيئة التدريس والطالب باستخدام األدوات ال-  
مراجعة نتائج الطالب يف املقرر وتقدمي التغذية الراجعة يف ضوئها. -  
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 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر
 خالد العفيصانأ.د.  االسم:  أ.د. امحد سامل . االسم:
 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:
 

 

 تم اعتماد توصيف المقرر 
هـ1432/ 7/ 16بتاريخ  (27)في جلسة القسم رقم   

 
   

 


