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Educational television programmes

Module Title:

Kin326

Module ID:

Theresno

Prerequisite:

Six

Level:

3

Credit Hours:

وصف المقرر :

تلم الطالبة بمبادئ وقواعد تصمٌم وتطوٌر
البرامج التلفزٌونٌة التربوٌة

Module Description
Punctuate the student the principles and rules of
the design and development of educational TV
programs

أهداف المقرر :
1

2

3
4

Module Aims

 تصف التطور التارٌخً
للتلفزٌون فً المجاالت
المختلفة.
 تناقش دور التلفزٌون كوسٌلة
إتصال فً مجال التربٌة
والتعلٌم.
تناقش أثر التلفزٌون على سلوك
األطفال.
 تحدد األسس الفكرٌة
والتربوٌة لبناء برامج
التلفزٌون التربوٌة لألطفال.

• Describes the historical development of
television in different areas.

Discuss the role of television as a means of
communication in the field of education.

• Discuss the impact of television on children's
behaviour.
Establishes the intellectual and educational
foundations for building educational TV
programs for children

مخرجات التعليم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على:
1

تقوم بتحلٌل مضامٌن البرامج التلفزٌونٌة

Analyze the contents of television programmes

2

 تطبق مباديء وقواعد التصمٌم
وتطوٌر البرامج التلفزٌونٌة فً
إعداد مقترح لبرنامج تلفزٌونً
لألطفال.

Apply principles and design rules and development
of television programmes in the preparation of a
proposal to PBS Kids.

3

 تعد مقترح لبرنامج تلفزٌونً
لألطفال.

Prepare a proposal to PBS Kids.

محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects

عدد
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ساعات
التدرٌس

)(Weeks
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اعالم الطفل

3

6

التطور التارٌخً للتلفزٌون فً المجاالت المختلفة.

1

2

دور التلفزٌون كوسٌلة إتصال فً مجال التربٌة

2

2

أثر التلفزٌون على سلوك األطفال.

2

2

افالم الرسوم المتحركت -نقد لبرامج تلفزٌونٌة مختارة لألطفال ،إعداد البرامج
التعلٌمٌة

3

6
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مالحظةٌ :مكن إضافة مراجع أخرى بحٌث ال تتجاوز  3مراجع على األكثر.

