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 برنامجالئحة 
 الرقمي"تعليم الولوجيا نكت " يالبكالوريوس المهني ف

 ( مستويات أربعة ـام الساعات المعتمدة ظن)
 جامعة المنيا ـكلية التربية النوعية 

 (التعلم المدمج )نظام
 

 مقدمة:
اد ي المعتيعني استخدام التقنية الحديثة في التدريس دون التخلي عن الواقع التعليم المدمجالتعلم 

، حيث يسجل اج في أكثر دول العالم تقدم  ويطبق نظام التعليم المدموالحضور في قاعات التدريس. 
 املي  ع ايب  كما يؤدي الطالب تدر  ،المكان والوقت الذي يرغب فيه في االطالب مقررات دراسية ويتعلمها ذاتي  

 االستفادةدية و في معامل الكلية التابع لها. ويعد التعليم المدمج إستراتيجية جديدة تجمع بين الطريقة التقلي
ريس والتد التقليديالحديثة للمزج بين التدريس  واالتصاالت ات تكنولوجيا المعلوماتالقصوى من تطبيق

 .اإلنترنتعبر 
 

  :للبرنامج ـ الرؤية والرسالة أواًل 
 يعليم الرقمتكنولوجيا الت متميزة في مجال مهنيةكون له مكانة علمية و يأن  البرنامجعى يس ة:ـــالرؤي 

قليمي   تمكنه  ا )قابلة للتحديث(.من المنافسة محلي ا وا 
 :بمسززتوى جززودة مهنيززةمززن خززقل تقززديم خدمززة تعليميززة تربويززة و  بتحقيززق رؤيتززه البرنززامجلتزززم ي الرســالة 

 يضمن توفير خريج قادر ا على تلبية متطلبات سوق العمل.
 

 ثانًيا ـ أهداف البرنامج:
 ما يلي:لجامعة، وتتحدد فياللكلية و ستراتيجية مع األهداف اإلبرنامج تقءم األهداف اإلستراتيجية للت

إليجززاد يليززة لضززمان الجززودة ، وتززوفير الظززروف المق مززة ورؤيتززه البرنززامجلة االتأكيززد علززى تحقيززق رسزز .1
 .برنامجبال

 .التعليم الرقميفي مجال تكنولوجيا  ومهنيين إعداد أخصا يين .2
 رفع مستوى المتعلمين علمي ا ومهني ا. .3
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ق ارات المطابقززة للمعززايير القوميززة التززي تلبززي احتياجززات سززو باألسززس المعرفيززة والمهزز المتعلمززينتزويززد  .4
 العمل، وتوعيتهم بمشكقت المجتمع والبي ة واألخققيات المهنية.

 .المجتمعخدمة  لعمل الاإلسهام في تطوير وتحديث الفكر والممارسة في مجاالت  .5
 

 ة التي يستند إليها البرنامج: يطر الفلسفية والفكر ـ األ ثالثًا
ـــا  "رنزززامج ب اسزززتند يزززة سزززتراتيجية التنما إلعلزززى احتياجزززات المجتمزززع وفق ززز "الرقمـــي التعلـــيمتكنولوجي
 كما يلي:  2030رؤية مصر و المستدامة 
مر ستراتيجية التطوير المستصة بالتعليم والتي من أهدافها اإلالخا 2030ا لرؤية مصر وفق   -

ث ة بحياسب مع التطورات العالميللخطط والبرامج الدراسية والتدريبية وتطوير المناهج بما يتن
 تسهم في بناء الشخصية، وكذلك تمكين المتعلم والمتدرب من متطلباتن مناهج متكاملة تكو 

ا ومهارات سوق العمل، وتطوير منظومة تعليم )مهني وفني وتدريب( متكاملة ومتطورة وفق  
 الحتياجات خطط التنمية وسوق العمل.

ة يجيستراتدافها اإلور التنمية االقتصادية والتي من أهالخاصة بمح 2030ا لرؤية مصر وفق   -
الهدف خفض معدالت البطالة، ومضاعفة معدالت  :يتضمن، توفير فرص عمل ال ق ومنتج

 اإلنتاجية.
هم في االقتصاد ، بناء اقتصاد رقمي قوي يس2030ر تستهدف مصر من خقل رؤية مص -

مع  ية رقمية وطنية شاملة، ويتزامن ذلكستراتيجإصرية بتدشين ، وقد قامت الدولة الميالقوم
ا أن الخطوات اإلصقحية الكبيرة التي قامت بها، واالستعداد لتحقيق انطققة كبيرة من شأنه

تضع االقتصاد المصري في مصاف االقتصادات المتقدمة، فمصر الرقمية ال تقتصر فقط 
نما  سسات يشمل كل األفراد والمؤ مناخ عام رقمي  إتاحةعلى رقمنة الجهاز اإلداري للدولة، وا 

 .؛ لذا جاءت أهمية البرنامج المقدمالعامة والخاصة
 

 تمنحها الكلية:   يالدرجة العلمية الت ـ ارابعً 
 تعليمالتكنولوجيا "في  يةيمنح مجلس الجامعة بناء  على طلب مجلس الكلية شهادة مهن (:1مادة )

 .ج( بنمط التعلم المدممستويات أربعةنظام ) ،"الرقمي
 

 :بالبرنامج المهنيشروط القبول  ـ اخامسً 
ية الثانو  يالحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المتوسطة أو خريج (:2) مـادة

 المؤهل. ىزهرية بشرط مضي عامين على األقل من تاريخ الحصول علاأل
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 ية التابعة للمجلس الطقب المفصولين من الجامعات والمعاهد العليا المصر  (:3) مادة
 ذلك بشرط تحديد  الموقفوموافقة مجلس الجامعة على  ،األعلى للجامعات بعد دراسة حالتهم

 من التجنيد.
 ،ليالحاسب اآلو  ،(انجليزية )تحريري  في اللغة العربية واللغة اإلالقبول  اختبارأن يجتاز الطالب  (:4) مـادة

 الشخصية. والمقابلة
ما  يسانس أو البكالوريوس أولبل البرنامج طقب ا من الحاصلين على درجة اليجوز أن يق (:5) مـادة

، يعادلها من خريجي الكليات أو المعاهد المعترف بها من قبل المجلس األعلى للجامعات
ة لاالتي يعفي من دراستها في كل ح المقرراتالمستوى الدراسي الذي يقيد به الطالب و حدد يو 

. ويسري ذلك على خريجي الكلية تصخالم القسمذلك بعد أخذ رأي و  ،بقرار من مجلس الكلية
 الراغبين في االلتحاق بشعبة تختلف عن الشعبة التي تخرجوا فيها.

 

 للمقررات الدراسية:  يـ المحتوى العلم اسادسً 
جلس م المعتمدة منتوضح الجداول الملحقة بهذه الق حة خطة الدراسة والمقررات الدراسية  (:6مادة )

موزعة على بعد اعتماد مجلس القزسم المختص، لكلية لكل مقرر من المقررات الدراسية ا
 عمالاألالدراسية، وعدد ساعات المحاضرات النظرية والعملية األسبوعية ودرجات  المستويات

 يف (ةاإللكتروني، ودرجات االمتحان النها ي )التحريري، والعملي، وتفعيل المقررات يةلفصلا
 على للجامعات.قرها المجلس األأ التيالتعلم المدمج ضوء معايير 

 

 : والتقييمـ نظام الدراسة  اسابعً 
 ع بين:الذي يجمالساعات المعتمدة( نظام ) نظام التعليم المدمجوفق تتم الدراسة بالبرنامج  (:7مادة )

  تززوى متاحززة علززى نظززام إدارة مح اإلنترنززتعبززر شززبكة  إلكترونيززة)مقززررات  اإللكترونززيالتعلززيم
 .(التعلم

  أقراص مدمجةCD. 
 عبر  مقاطع فيديو(YouTube.) 
 الكتب الدراسية. 
  والتززي تراعزززي تنميزززة  ،التعلززيم المختلفزززة مصززادر وأوعيزززةالمحاضززرات التعليميزززة: التززي تسزززتخدم

 المهارات الذهنية والمعرفية والعملية والمهنية والعامة.
على  م المدمج بناء  مركز التعل إدارةقرار من مجلس يمي يصدر بشأنه ديعين للبرنامج منسق أكا (:8مادة )

ُيناط به تنظيم الجداول والدراسة واالمتحانات بالبرنامج وتقديم الرؤى و  ،مقترح مجلس الكلية
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 .ظر في محتويات المساقات المختلفةوالمقترحات للن
 ى كل ما يتعلقيحتوي عل المهنيلكل مقرر دراسي ملف خاص به من قبل البرنامج ينشأ  :(9مادة )  

لملف اويحدث هذا  ،الخ ...، واالستبيانات ،واالمتحانات ،والتقارير ،فاتيصو تال :مثل ،بالمقرر
 دراسي.مستوى نهاية كل 

ربع أ "الرقميتعليم التكنولوجيا "تخصص في  ةالمهني الشهادةمدة الدراسة لنيل درجة  (:10مادة )
 ومدة الفصل الدراسي الواحد ،م المدمجتعلبنمط ال ثمان فصول دراسيةعلى دراسية  مستويات

 ( أسابيع بما فيها انعقاد االختبارات.10)
لين فص ىالدراسي إل المستوىيقسم  هوفي ،المتبع نظام الساعات المعتمدةالنظام الدراسي  (:11مادة )

 أن يتم مضاعفة الساعات الدراسية ىفصل صيفي اختياري )عل ىإضافة  إل، دراسيين إجباريين
 .هذا عدا فترة االمتحانات(، للمقررات التي تدرس في هذا الفصلسبوعية المخصصة األ

ن وزن وحدة القياس الدراسية لتحديد وزن المقرر النسبي، باعتبار أ :الساعات المعتمدة(: 12مادة )
حدة الساعة الواحدة للمحاضرة النظرية يكافئ ساعة معتمدة واحدة، ووزن الساعة العملية الوا

 نصف ساعة معتمدة.يكافئ 
 .الساعات النظرية: ساعات المحاضرات النظرية :1بند
التمرين على حل المشكقت  إلىساعات التمارين أو الدروس العملية: ساعات توجه  :2بند

مرين التجارب المعملية أو الحقلية أو للت والمسا ل المتعلقة بساعات التدريس النظرية أو
 .عات النظريةعلى مهارات محددة مرتبطة بالسا

بطة على مهارات مرت التطبيقيساعات التدريبات التطبيقية: الساعات التي توجه للتدريب  :3بند
سة بالمادة العلمية التي تم شرحها من خقل الساعات النظرية والتي يتم من خقلها ممار 

 .لتطبيق األفكار النظرية علميالطقب لنشاط 
ب د األدنى واألقصى لعدد الساعات المعتمدة المسموح للطقالحيمثل  :الدراسيالعبء (: 13مادة )

 الواحد: الدراسيبتسجيلها في الفصل 
سي الدرافصل الالحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة التي ُيٌسَمح للطقب بتسجيلها في  :1بند

ساعة معتمدة وذلك للطقب الذين  (22) إلىويجوز زيادتها  ،ساعة معتمدة (18-20)
أو لحاالت التخرج وبناء  على موافقة مجلس  (+B)يقل عن  ال اعدال  تراكمي  ون ميحقق
 .الكلية

سي درافصل الالالحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة التي ُيٌسَمح للطقب بتسجيلها في  :2بند
 .ساعة فيما عدا حاالت التخرج أو التعثر وبناء  على موافقة مجلس الكلية (12)
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 الصيفي يكون الحد األقصى لعدد الساعات التي يسمح للطقب بتسجيلها بالنسبة للفصل :3بند
 .على موافقة مجلس الكلية معتمدة لحاالت التخرج فقط وبناء   ةساع (8-12)

يس من نفس من أعضاء هي ة التدر  اا أكاديمي  يحدد القسم لكل طالب مرشد   :المرشد األكاديمي(: 14مادة )
 النصح واإلرشاد خقل فترة دراسته ولمساعدته في اختيار التخصص كلما أمكن، وذلك لتقديم

وليس  ااستشاري   األكاديميالمقررات الدراسية القزمة لمجال تخصصه، ويكون رأي المرشد 
 ة.وذلك على مدار سنوات الدراس ،ا للطالبإلزامي  

رحها قبل طيالتي سوف واالختيارية  اإلجباريةم المقررات الدراسية قسالس لحدد مجيالتسجيل: (: 15مادة )
لفرصة تقل عن شهر إلعطاء ا الدراسة المختلفة بفترة ال ستوياتلم التالي الدراسيبداية الفصل 

ت على أن تدرج مواعيد تسجيل المقرراا، للطقب الختيار المقررات التي يرغبون التسجيل به
ا ين على األقل كمالدراسية على موقع الكلية على شبكة المعلومات قبل الموعد بفترة أسبوع

 بوضع الخطة الدراسية وترتيب يتحت إشراف المرشد األكاديم تعلن في الكلية، يقوم الطقب
صص بتعب ة النموذج المخ المقررات األساسية واختيار المقررات االختيارية ثم يقوموا دراسة

كل  قبل بدايةالتسجيل  يتمو  إدارة ش ون الطقب، إلىوتسليمه  يواعتماده من المرشد األكاديم
 .بأسبوع على األقل دراسيفصل 

 جتيازايشترط له  دراسيمقرر  أيال ٌيسمح للطقب بالتسجيل في  المتطلب السابق للمقرر:(: 16مادة )
متطلب سابق إال بعد اجتيازهم ذلك المتطلب السابق، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط في 

لس ثم موافقة مج األكاديميموافقة المرشد الحاالت الخاصة بالتخرج بناء  على طلب الطالب و 
 .ومجلس الكلية القسم واعتماد وكيل الكلية لش ون التعليم والطقب

بوع مقرر قبل نهاية األس يإضافة أ يحق للطقب أن يقوموا بحذف أوالحذف واإلضافة:  (: 17مادة )
موذج ن، بعد تعب ة اسيالدر أو نهاية األسبوع األول من الفصل  الدراسيمن بداية الفصل  الثاني

أن  دون ووكيل الكلية لش ون التعليم والطقب األكاديميمن المرشد  واعتمادهالحذف واإلضافة 
 الدراسي.تم حذفه في سجله  الذييظهر المقرر 

من  بعالساقبل نهاية  الدراسيٌيسمح للطالب باالنسحاب من المقرر من المقرر:  (: االنسحاب18مادة )
 بعد تعب ة نموذج االنسحاب واعتماده من الدراسيمن الفصل  الرابعسبوع فصل واألالبداية 

ب ، وفي هذه الحالة ال تحسب للطاليل الكلية لش ون التعليم والطقبووك األكاديميالمرشد 
، الدراسيفي سجله  Withdrawal( wساعات هذا المقرر ويرصد للطالب تقدير منسحب )

بة الغياب المقررة قبل االنسحاب، وتعرض حاالت بشرط أال يكون الطالب قد تجاوز نس
ارها بعد هذا الموعد على لجنة ش ون التعليم والطقب للنظر فيها ثم إقر  االضطرارياالنسحاب 

 .للطالب الدراسيمن وكيل الكلية لش ون التعليم والطقب على أال يخل االنسحاب بالعبء 
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لقواعد طبقا  ل الدراسي أمور االنسحاب من الفصل تَُنَظمٌ : الدراسيمن الفصل  االنسحاب (:19) مادة
 : اآلتية

ويكون  الدراسيعلى أال يخل بالعبء  الدراسيمن الفصل  ييجوز للطالب االنسحاب الكل :1بند
م وموافقة لجنة ش ون التعليم والطقب بالكلية ث األكاديميانسحابه بتوصية من المرشد 

ية فصل ونهاالك نهاية األسبوع الثامن من بداية أال يتجاوز ذل موافقة مجلس الكلية، على
 .من بداية الفصل الصيفي الرابعاألسبوع 

 .إذا لم يسجل الدراسيمن الفصل  االطالب منسحب   ديع :2بند
كرية يسمح للطالب باالنسحاب من البرنامج بعد التسجيل عند استدعا ه ألداء الخدمة العس :3بند

 .Military Withdrawal( MWمة العسكرية )ويرصد له تقدير منسحب ألداء الخد
 :األكاديمياإلنذار (: 20مادة )

في نهاية  (2)أقل من  (GPAي )حصل على معدل تراكم إذا اينذر الطالب أكاديمي   :1بند
 .يخر بعد ذلك دراسيفصل  أيمن التحاقه بالدراسة أو  الثاني الدراسيالفصل 

 الو  التالي الدراسيلمراقبة األكاديمية في الفصل تحت ا اأكاديمي  يوضع الطالب المنذر  :2بند
 .ساعة معتمدة (12)يسمح له بالتسجيل في أكثر من 

 على متوسط دراسيحصل الطالب الموضوع تحت المراقبة األكاديمية في فصل  إذا :3بند
(2)GPA)) في حالة حصول الطالب على معدل و  .أو أكثر ترفع عنه المراقبة األكاديمية

 ال حة تنظيم هيطبق علي متتالية مستويات أو أربعة في ثقثة (2)من  أقل ((GPA تراكمي
 .الجامعات ومواده التنفيذية المرتبطة بهذا

 مبعد تقديإال  الطالب الذي يلغي قيده بناء على طلبه ال يحق له العودة للدراسة، إلغاء القيد:(: 21مادة )
على مجلس الكلية وفي حالة التوصية  به مبررات العودة ويعرض اطلب التحاق جديد موضح  

وفي حالة الموافقة يعامل الطالب معاملة الطالب  .بالموافقة يعرض على مجلس الجامعة
 .المستمر بناء على وضعه السابق في الكلية قبل إلغاء قيده

 جلسبقرار من م الرسوم الدراسيةتحدد في بداية كل عام دراسي قيمة  الرسوم الدراسية:(: 22مادة )
 الخدمات لرسوم إضافة الجامعة وال يعتد بتسجيل الطقب إال بعد سدادهم الرسوم الدراسية،

 .دراسيمستوى الرسوم في بداية كل اإلضافية التي يقررها مجلس الجامعة، وتسدد 

 :تيةاآلجميع المتطلبات  اكتمالبعد  الشهادة المهنيةيمنح الطالب  متطلبات التخرج:(:  23مادة ) 

و أ أساسيةمام دراسة الساعات المعتمدة المطلوبة في البرنامج الدراسي بنجاح سواء إت :1بند
 .للبرنامجللخطة الدراسية  ااختيارية طبق  

 ( .2)الحصول على معدل تراكمي عام ال يقل عن  :2بند
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 .سداد كامل المصروفات الدراسية :3بند
 المواعيد التي تحددها الكلية.تعقد االمتحانات التي لم يجتازها الطالب وفق  (:24مادة )
جلس الطالب الوافد يلتزم بجميع القرارات المطبقة على الطالب المصري والتي أقرها الم (:25مادة )

 األعلى للجامعات والرجوع إلى إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 رر، والتي تدخل في حساب المعدالتتحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب لكل مق (:26مادة )

 :كاآلتيالتراكمية 
 

 رمز التقدير الدرجة المئوية م
 التقدير

 ورن التقدير
Points 

 المدلول باللغة
 نجليزيةال 

 A+ 4 ممتاز       100  ـ 95 1
Eccelent 

 A 3.75 95قل من ألى إ 90 2

 B+ 3.50 جيد جدا     90من قل ألى إ 85 3
Very Good 

 B 3.00 85من قل ألى إ 80 4

 C+ 2.75 جيد        80من قل ألى إ 75 5
Good 

 C 2.50 75من قل ألى إ 70 6

 D+ 2.30 مقبول       70من قل أ لىإ65 7
Pass 

 D 2.00 65من قل ألى إ 60 8

 F 00 Fail راسب       60أقل من  9

 IB ----- In-progress مستمر --------- 10

 IC ----- In-compleET غير مكتمل --------- 11

 DN ----- Denile محروم --------- 12

 NP ----- No-grade pass دون درجةناجح  كثرأو  60 13

 NF ----- No-grade fail دون درجةراسب  60أقل من  14

 W ----- Withdrawn منسحب بعذر --------- 15

 

 التخرج في التخصص أسبوعي ا في التخصصات الواردة عمشرو  الرابع المستوىيدرس طقب  (:27) مادة
في الخطة الدراسية، ويعد هذا المشروع مادة رسوب، ويضاف للمجموع الكلي للدرجات بسط ا 

 يوافقومقام ا بواقع ما ة درجة، ويكون لكل مشروع لجنة تحكيم تشكل طبق ا لما يقترحه القسم و 
 عليه مجلس الكلية.

ة بناء  على طلب مجلس القسم المختص أن يحرم الطالب التقدم لقمتحان في لمجلس الكلي (:28مادة )
مقرر أو أكثر إذا كانت مواظبته في حضور المحاضرات أو المناقشات أو الدروس العلمية تقل 

لة يعد الطالب راسب ا في المقرر أو المقررات امن الوقت المقرر لها، وفي هذه الح %75عن 
ناتها إال إذا قدم الطالب عذر ا يقبله مجلس الكلية، ويعد غا ب ا بعذر التي حرم من دخول امتحا

مقبول في هذا المقرر، على أن يقدم العذر قبل االنتهاء من االمتحانات التي يعتذر عنها، ما 
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 .، ويعقد للطالب امتحان ا بعد الموافقة بخمسة عشر يوم الم يكن عذر ا قهري ا يقبله مجلس الكلية
 يم المقرر: تقي ـ اثامنً 

 : يتم تقييم المقررات الدراسية على النحو اآلتي (:29مادة )
ألعلى يتم تقييم الطقب وفق ا لق حة الدراسية المعتمدة من لجان القطاع والمجلس ا : 1بند

 هذا الصدد. يللجامعات وقرراته ف
ات % من إجمالي درجات النجاح للطالب في كل مقرر من مقرر  30تحديد نسبة  :2 بند

 ي:اآلتالبرنامج المهني مقسمة ك
 5   دخول الطالب لجميع عناصر التعلم بالمقرر اللكتروني%، 
 5   المشاركة في المناقشات المتزامنة وغير المتزامنة%، 
 10   حل جميع االختبارات بالمقرر اللكتروني%، 
 10  التكليفات المطلوبة بكل وحدة تعليمية نالجابة ع%. 

 % على األقل منهم كشرط لدخول االختبار النهائي للمقرر.15على  بشرط حصول الطالب
 % على اختبار نهاية العام.40تحديد نسبة  : 3بند
 % على نسبة حضور المحاضرات وجه ا لوجه.5تحديد نسبة  : 4بند
 % على االختبار التطبيقي.10تحديد نسبة  : 5بند
.لعام أو مجموع تكليفات العام كام% على مشروع أو تكليف نهاية ا15تحديد نسبة  : 6بند  ق 
سبة نيحرم الطالب من االستمرار في دراسة المقرر ودخول االمتحان النها ي إذا قلت  : 7بند

في  اراسب   د% في نمطي التعلم )وجها لوجه أو تعلم إلكتروني( ويع50حضوره عن 
 هذا المقرر.

 

 :ومواعيد التقدم األوراق المطلوبة ـ اتاسعً 
 يتقدم الطالب لمركز التعلم المدمج بالجامعة باألوراق اآلتية:  (:30مادة ) 

 .طلب االلتحاق 
 أصل المؤهل الدراسي 
 هادة الميقد أو مستخرج رسمي منها.ش 
  عام ا. 30الموقف من التجنيد للطلبة الذكور المصرين الذين يقل سنهم عن 
  ن عززالمعاهززد العليززا والملتحقززين نمززوذج تأجيززل التجنيززد للطلبززة الراسززبون حززديث ا فززي الكليززات أو

 طريق مكتب التنسيق.
  صور فوتوغرافية حديثة. 6عدد 
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 .المصروفات الدراسية يتم تحديدها والتصديق عليها بقرار من مجلس الجامعة 
س الكلية لقلتحاق بالبرنامج بناء  على المواعيد التي يقرها مجليكون موعد تقديم الطلبات  (:31)مادة 

 .لس الجامعةويوافق عليها مج
رد في شأنها نص في هذه الق حة لم ي التييعرض على مجلس الكلية كافة الموضوعات  (:32) ةماد

وعرضه على  مر لمجلس الجامعة للتصديق عليهب، وقد يتطلب رفع األتخاذ القرار المناسإل
 .لجنة التعلم المدمج بالمجلس األعلى للجامعات

 

 م:المقررات الدراسية لألقسا ـ اعاشرً 
ا بها النظام "الرقميالتعليم تكنولوجيا "لبرنامج  فيما يلي المقررات الدراسية عدد و  ،الكودي موضح 

 وتوزيع الدرجات لكل مقرر، وزمن االمتحان: ،الساعات التدريسية
 

 ومدلوالتها ةالئحلالرموز الوارده با
 

 الكود الداللة الكود الداللة
 ET تكنولوجيا التعليم UN متطلب جامعة

 CURR مناهج وطرق تدريس ED أصول التربية

SPEC 

 PSY  علم النفس PSY الصحة النفسية

 

  .يتبع لها المقرر التيالدراسية  المستوى: تدل خانة الم ات على ةاألرقام الكودي
 : ET 111مثال 
  ساسيات الحاسبأيدل على مقرر  11رقم. 
  األول المستوى ور وهيتبع له المقر  يذال اسيالدر  المستوىيدل على  1رقم. 
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  برنامجلل ررات الدراسيةـــــــــالمق
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 كلية التربية النوعية     
 قسم تكنولوجيا التعليم    
 

 برنامجمعتمدة ونسبها المئوية للساعات الالجدول مواصفات 
 

 النسبة المئوية الساعات المعتمدة ئويةالنسبة الم المقررات الدراسية
 5.71% 8 7%ـــــ     3% متطلب الجامعة
 20% 28 25%ـــــ     15% المهنية التربوية
 5.71% 8 7%ـــــ     5% التدريب والمشروع
 68.58% 96 75%ـــــ     63% التخصصية

 100% 140 المجموع الكلي

 
  تمدة للمستويات والفصول الدراسية للبرنامجالساعات النظرية والعملية والمع جدول

 

 الفصل الدراسي المستوى
 عدد الساعات

 المعتمدة العملية النظرية

 األول
 14 12 8 األول
 18 24 6 الثاني

 الثاني
 16 18 7 األول
 17 22 6 الثاني

 الثالث
 20 22 9 األول
 19 28 5 الثاني

 الرابع
 16 18 7 األول
 20 24 8 الثاني

 140 168 56 مجموع الساعات
 100% (60%) 84=  2/168 40% المئويةالنسبة 
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 كلية التربية النوعية     
 قسم تكنولوجيا التعليم    

 
 لبات الجامعةمتط

 ساعات معتمدة( 8)
 

عدد الساعات  سم المقررا كود المقرر
 المعتمدة

 القائم بالتدريس

UN01-114 كلية اآلداب 2 اللغة النجليزية 
UN02-214 الحقوق كلية 2 حقوق النسان 
UN03-314 كلية العلوم 2 الثقافة البيئية 
SPEC 414 كلية التربية النوعية 2 ريادة األعمال 

 
 متطلبات الكلية

 (ةمعتمد ةساع 28)
 

 اسم المقــــرر كود المقرر
 عـدد الساعـات

 المعتمدة تدريب عملي/ نظرى
ED 115 2 ـــــــ 2 والتعليم التربية مبادئ 

CURR SPEC  116 3 4 1 مهارات التعليم/ التعلم 

CURR SPEC  125 4 4 2 المناهج التعليمية وتخطيطها 

CURR SPEC 215 3 4 1 االتجاهات الحديثة في استراتيجيات التعليم 

PSY 225 4 4 2 )نظريات وقدرات( علم نفس تعليمي 

PSY 315 رشاد نفسي  3 2 2 صحة نفسية وا 

ED 316 2 2 1 ليميةالرقمنة في الدارة التع 

PSY 317 2 2 1 رعاية الفئات الخاصة 

ED 325 3 4 1 الجودة وتطبيقاتها في التعليم 

ED 415 2 2 1 مهنةالخالقيات أ 

 14 28 28 
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 كلية التربية النوعية  
 قسم تكنولوجيا التعليم 

 

   األولالمستوى 
 األولالفصل الدراسي 

 

 المقرر الدراسي كود المقرر
 متطلبات
 المقرر

 الدرجات عدد الساعات

 المجموع
زمن 
 عملي نظري االمتحان

الساعات 
 تحريري المعتمدة

 /عملي
 تطبيقي

السنة  أعمال
)تفعيل 
المقرر 
 (اللكتروني

ET111 
 التكنولوجيامقدمة في 

 الرقمية
 2 100 30 30 40 2 2 1 ــــــــــ

ET112  2 100 30 30 40 3 4 1 ــــــــــ  ةاإللكترونيمصادر التعلم 

ET113 2 100 30 30 40 2 2 1 ــــــــــ مقدمة في الحاسب 

 متطلبات الجامعة
UN01-114  2 100 30 ـــ 70 2 ـــ 2 ــــــــــ نجليزيةإلغة 

 متطلبات الكلية
ED 115  2 100 30 ـــ 70 2 ـــ 2 ــــــــــ التربية والتعليممبادئ 

CURR  

SPE 116 
 2 100 30 30 40 3 4 1 ــــــــــ يم/ التعلممهارات التعل

      14 12 8 إجمالي الساعات المعتمدة

 
 الفصل الدراسي الثاني

 

كود 
متطلبات  يالمقرر الدراس المقرر

 المقرر

 الدرجات عدد الساعات

زمن  المجموع
الساعات  عملي نظري االمتحان

 المعتمدة
 /عملي تحريري

 تطبيقي

السنة  أعمال
المقرر  )تفعيل

 (اللكتروني
ET121 الحاسب أنظمة ET113 1 6 4 40 30 30 100 2 

ET122  2 100 30 30 40 3 4 1 ــــــــــ الرقميالتصـوير 

ET123 2 100 30 30 40 3 4 1 ــــــــــ الصوت الرقمي 

ET124 2 100 30 30 40 4 6 1 ــــــــــ الجرافيكي التصميـم 

 الكليةمتطلبات 

CURR  

SPE 

125 

 2 100 30 30 40 4 4 2 ــــــــــ وتخطيطها المناهج التعليمية

      18 24 6 إجمالي الساعات المعتمدة
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 كلية التربية النوعية  
 قسم تكنولوجيا التعليم 

 

   الثانيالمستوى 
 الفصل الدراسي األول

 

متطلبات  المقرر الدراسي كود المقرر
 المقرر

 اتالدرج عدد الساعات

زمن  المجموع
 عملي نظري االمتحان

الساعات 
 المعتمدة

 تحريري
 /عملي
 تطبيقي

السنة  أعمال
)تفعيل 
المقرر 
 (اللكتروني

ET 211 2 100 30 30 40 5 6 2 ــــــــــ تكنولوجيا الطباعة 

ET 212 البرمجة مقدمة في ET 121 1 4 3 40 30 30 100 2 

ET 213  ــــــــــ اإلنترنتتطبيقات  1 4 3 40 30 30 100 2 

 متطلبات الجامعة
UN02-214 2 100 30 ـــ 70 2 ـــ 2 ــــــــــ حقوق اإلنسان 

 متطلبات الكلية
CURR  

SPEC 215 
 االتجاهات الحديثة في

  استراتيجيات التعليم
 2 100 30 30 40 3 4 1 ــــــــــ

      16 18 7 إجمالي الساعات المعتمدة

 
 دراسي الثانيالفصل ال

 

كود 
متطلبات  يالمقرر الدراس المقرر

 المقرر

 الدرجات عدد الساعات

زمن  المجموع
الساعات  عملي نظري االمتحان

 /عملي تحريري المعتمدة
 تطبيقي

السنة  أعمال
)تفعيل المقرر 
 (اللكتروني

ET 221 
 فيقراءات باللغة اإلنجليزية 

 (1) التخصص
UN01-114 1 2 2 40 30 30 100 2 

ET 222 تصميم الويب ET 213 1 6 4 40 30 30 100 2 

ET 223  2 100 30 30 40 4 6 1 ــــــــــ المتعددةالوسائط تطبيقات 

ET 224 2 100 30 30 40 3 4 1 ــــــــــ الفيديو الرقمي 

 الكليةمتطلبات 

PSY 

225 

  علم نفس تعليمي

 )نظريات وقدرات(
 2 100 30 30 40 4 4 2 ــــــــــ

      17 22 6 إجمالي الساعات المعتمدة
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 كلية التربية النوعية
 قسم تكنولوجيا التعليم

 الثالثالمستوى 
 األولالفصل الدراسي 

 

متطلبات  المقرر الدراسي كود المقرر
 المقرر

 الدرجات عدد الساعات

زمن  المجموع
الساعات  عملي نظري االمتحان

 المعتمدة
 /عملي يريتحر 

 تطبيقي

السنة  أعمال
)تفعيل 
المقرر 
 (اللكتروني

ET 311 
قراءات باللغة اإلنجليزية 

 (2) في التخصص
ET 221 1 4 3 40 30 30 100 2 

ET 312 2 100 30 30 40 4 6 1 ــــــــــ صيانة الحاسب 

ET 313  الكرتونيةالرسومات ET 124 1 6 4 40 30 30 100 2 

 متطلبات الجامعة
UN03-314 2 100 30 30 40 2 ـــ 2 ــــــــــ الثقافة البيئية 

 متطلبات الكلية
PSY 315 2 100 30 30 40 3 2 2 ــــــــــ وإرشاد نفسي صحة نفسية 

ED 316 
الرقمنة في اإلدارة 

 التعليمية
 2 100 30 30 40 2 2 1 ــــــــــ

PSY 317 2 100 30 30 40 2 2 1 ــــــــــ رعاية الفئات الخاصة 

      20 22 9 إجمالي الساعات المعتمدة

 
 الفصل الدراسي الثاني

 

كود 
متطلبات  يالمقرر الدراس المقرر

 المقرر

 الدرجات عدد الساعات

زمن  المجموع
الساعات  عملي نظري االمتحان

 /عملي تحريري المعتمدة
 تطبيقي

السنة  أعمال
)تفعيل المقرر 
 (اللكتروني

ET 321 تصميم المواقع ET 223 1 6 4 40 30 30 100 2 

ET 322 2 100 30 30 40 4 6 1 ــــــــــ التسويق اإللكتروني 

ET 323 مصادر التعلم المفتوحة ET 112 1 6 4 40 30 30 100 2 

ET 324 2 100 30 30 40 4 6 1 ــــــــــ الخدمات السحابية 

 الكليةمتطلبات 

ED 325 2 100 30 30 40 3 4 1 ــــــــــ ها في التعليمالجودة وتطبيقات 

      19 28 5 إجمالي الساعات المعتمدة
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 كلية التربية النوعية 
 قسم تكنولوجيا التعليم

 الرابع المستوى 
 األولالفصل الدراسى 

 

متطلبات  المقرر الدراسي كود المقرر
 المقرر

 الدرجات عدد الساعات

زمن  المجموع
الساعات  عملي نظري تحاناالم

 /عملي تحريري المعتمدة
 تطبيقي

السنة  أعمال
)تفعيل 
المقرر 
 (اللكتروني

ET 411 البيئات االفتراضية ET 321 1 6 4 40 30 30 100 2 

ET 412 
التكنولوجيا قتصاديات ا

 الرقمية
 2 100 30 30 40 4 4 2 ــــــــــ

ET 413 األلعاب اإللكترونية برمجة ET 313 1 6 4 40 30 30 100 2 

 متطلبات الجامعة
SPEC 414 2 100 30 ـــ 70 2 ـــ 2 ــــــــــ ريادة األعمال 

 متطلبات الكلية
ED 415 2 100 30 30 40 2 2 1 ــــــــــ ةأخالقيات المهن 

      16 18 7 إجمالي الساعات المعتمدة

 
 الفصل الدراسي الثاني

 

كود 
متطلبات  يلدراسالمقرر ا المقرر

 المقرر

 الدرجات عدد الساعات

زمن  المجموع
الساعات  عملي نظري االمتحان

 /عملي تحريري المعتمدة
 تطبيقي

السنة  أعمال
)تفعيل المقرر 
 (اللكتروني

ET 421 تطبيقات النظم السحابية ET 324 2 4 4 40 30 30 100 2 

ET 422  2 100 30 30 40 4 4 2 ــــــــــ والميداني اإللكترونيالتدريب 

ET 423 2 100 30 30 40 4 4 2 ــــــــــ االختبارات االلكترونية 

ET 424 2 100 30 30 40 4 4 2 ــــــــــ تطبيقات الهواتف الذكية 

ET 425 100 ـــ 100 ـــ 4 8 ـــ ــــــــــ مشروع التخرج  

      20 24 8 إجمالي الساعات المعتمدة
 

  ساعة معتمدة 28  متطلبات الكلية:         ة ساعات معتمد 8 الجامعة: متطلبات

     ساعة معتمدة  96 التخصص: متطلبات     ساعة معتمدة 8 :تدريب ومشروع متطلبات 
 

 ساعة معتمدة 140 االجمالى =
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 توصيف مقررات الخطة الدراسيةمختصر 

 برنامج

 "الرقميتعليم تكنولوجيا ال"
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 توصيف مقررات
 المستوى األول

 األولالفصل الدراسي  
 

ET 111 التكنولوجيا الرقمية مقدمة في:  
ي فالرقمية  نولوجياتزويد المتعلم بالمعارف والمهارات األساسية التي تمكنه من استخدام التك ـ هدف المقرر: أواًل 

عملية  دورها فيو ومعوقات توظيفها وأهميتها الرقمية عملية تعلمه، وترسيخ مفاهيم تكنولوجيا  التعليم ودمجها في
 ، وكيفية توظيفها في العملية التعليمية.لهاالتعليم والتعلم. وتتبع التطور التاريخي 

؛ وناتهاناصرها، مك، وعليمفي التع ، وأهميتهاالرقميةالتكنولوجيا التكنولوجيا و ماهية  :ي للمقررـ المحتوى النظر  ثانًيا
معيقات و  ،التعليم االتجاهات األساسية الستخدام التكنولوجيا الرقمية فيو  التربوي وواقعها، لهاالتطور التاريخي 

 ة األعمالريادي فتفعيلها دورها في التنمية و ؛ ، والحلول المقترحة للتغلب عليهااستخدامها في العملية التعليمية
 من موضوعات.ما يستجد ومخاطرها، 

لمدونات، منتديات، ا)ال الفيروسات، العالنات المزعجة، إصدارات الويب المختلفة :للمقررالعملي المحتوى ـ  ثالثًا
 . ليمفي التع بالوياستخدام أدوات لخ(، و الواتس آب، ... إ، البودكاستالفيس بوك، التويتر، اليوتيوب، ، الويكي

 

ET 112  ةاللكترونيمصادر التعلم:  
نه تمك، و ةونياللكتر و حول مصادر التعلم التقليدية تزويد المتعلم بالمعارف والمهارات األساسية  ـ هدف المقرر: أواًل 

 في ضوء المعايير القياسية. هاقيم. وأساليب تأنواعها واستخدامهاتعرف و نتاجها، وا  تصميمها  من
 تها،ماهي متنوعة،مصادر التعلم ومسمياتها المراكز استعرض التطور التاريخي ل ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا

طبوعة المطبوعة وغير الممصادر ال) وتصنيفاتها، ةاللكترونيمصادر التعلم ومفهوم ها، أهميتها، أهداف
 ما يستجد من موضوعات. ،: أنواعها، وأهميتها، وكيفية استخدامهاةاللكترونيو 
نتللمقرر: العملي المحتوى ـ  ثالثًا ، فافياتشالالسبورات،  ،اللوحات، الرسوماتاج مصادر التعلم التقليدية: تصميم وا 

نتاج مصادر التعلمو  ، المواد السمعية.الصور، مجسماتال  ني،س إلكترو در  ،عروض تقديمية :ةاللكتروني تصميم وا 
 نية.تقفي ضوء المعايير التربوية وال رقمية تعليميةعناصر 

 

ET 113 الحاسب مقدمة في: 
مكونات و  الحاسبة بالعملية المرتبطالمهارات األساسية، و لمعارف لمعلومات وااالمتعلم بتزويد  هدف المقرر:ـ  أواًل 

 .التعليماستخدامه كنظام )المكونات المادية، البرامج، المستخدمين(، وكيفية توظيفه في 
مكونات استخدام ومنا هذا؛ حتى ي للحاسباستعرض التطور التاريخي  للمقرر:والعملي ـ المحتوى النظري  ثانًيا
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الحاسب ومجاالت عملهم، أنواع مستخدمي ؛ البرمجية الحاسبمكونات ؛ المادية الحاسبمكونات ؛ كنظام الحاسب
المستحدثات ، العالقة بين الحاسب والتعليم ؛المجتمع في الحاسبالمجاالت العامة الستخدام ؛ يالحاسبالنتاج 

مثل التعليم والتعلم الحاسب، االتجاهات التعليمية الحديثة المرتبطة باستخدام ؛ الحاسبية واستخداماتها التعليمية
 ما يستجد من موضوعات.التعلم المتنقل؛ ، والتعلم من بعد، و اللكتروني

لحاسب امة تشغيل أنط ؛نواعها المختلفةأمكونات الحاسب )المادية والبرمجية( و  للمقرر: الجانب العمليثالثًا ـ 
 -ية التعامل معهاالنصوص وكيف -العروض التقديمية –لصورة ا -البرامج التطبيقية )الصوت ؛ل معهاوكيفية التعام

 .يديو(فمقاطع ال
 

UN01-114 لغة انجليزية: 

English Language: 
First - Course Objectives:Developing reading skills in English with good comprehension, and 

acquiring basic skills in speaking and writing in English, as well as other new topics. 

Second - Theoretical Content of Course: Technical terms used in the field of digital technology, 

specifications of public discourse, characteristics and skills of presentation and public speaking in 

English, different tenses and language structures and how to use them, training in the use of linking 

tools and choosing the appropriate style and rules of correct English writing, foundations, principles 

and rules of correct translation in the field of specialization, translation of some Terms and 

abbreviations for digital technology. 
 

 ED 115 التربية والتعليم مبادئ: 

ا بالعلوم ها، وصلتهوأهدافها، وضرورت تهاسفلفو يهدف هذا المقرر إلى التعريف بمفهوم التربية  أواًل ـ هدف المقرر:
ربية في واقع الت ، وتحديد قسماتاالجتماعي والتطور االقتصاديو الثقافي ير التربية في التغاألخرى مع إبراز دور 

 .العالم العربي من أجل تقديم تصورات عملية لمواجهة التحديات المتجددة
عليم، لتتربية وارق بين الالفاماهية التعليم، أهمية التربية،  ،التربيةهية دراسة ما ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

يمة نحو ات السلتنمية االتجاهو أهداف عملية التربية، وظائف عملية التربية، آراء العلماء حول عملية التربية، 
اذج نمعلم مهنة التدريس مع تقديم فكرة عامة عن االتجاهات التربوية المعاصرة في موضوع إعداد وتدريب الم

لسياسات ا ،بويةفي المجتمع، التسهيالت الداعمة للبيئة التر لعملية التربية في بعض الدول، المؤسسات التربوية 
 ما يستجد من موضوعات. ،التربوية العالمية

 

CURR SPEC 116 التعليم والتعلم مهارات: 

هارات في ق تلك الم، وتطبيالمتعلمينالتعليم والتعلم لدى  مهاراتتنمية يهدف هذا المقرر إلى  أواًل ـ هدف المقرر:
 .ة والعمليةحياتهم الجامعي

 الفرقو  لم،ليم والتعالتعمهارات ، هماالفرق بينو التعلم،  يةاهم ،ماهية التعليم ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
ا م ي، ...،، التشارك: التنافسي، التعاونيلتعلمنواع ا، أكيف يتعلم المتعلم ،النشطم عللتاالتعلم الفعال و  ،اهمبين

 يستجد من موضوعات.
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 مهاراتا، تها ونماذجهالتعليم والتعلم ومواصفاتها وتصنيفا مهاراتمعايير اختيار  العملي للمقرر:المحتوى ـ  ثالثًا
ستخدام مهارة ا ،اتلمثير امهارة تنويع ، مهارة التهيئة الذهنيةدريب على مهارات التعليم: الت ؛التعليم والتعلم والتقويم

؛ لطالباسئلة م ألهارات األسئلة واستقبال المعلم، مهارات التعـزيز، ثارة الدافعية للتعلمم، مهارة التعل مصادر
ة مهار ، لنقديامهارة التفكير ، مهارة البحث، مهارة التخطيط، مهارة إدارة الوقتمهارات التعلم: التدريب على 

   لخ.إ ... ،التقييم
 

 المستوى األول
 الفصل الدراسي الثاني 

 

ET 121 الحاسب ةنظـمأ: 
ئفها تها ووظاومكونا، عارف األساسية لنظم تشغيل الحاسببالمفاهيم والم المتعلمينتزويد  ـ هدف المقرر: أواًل 

كسابو  عند استخدام الحاسب،والمفاضلة بينها لتلبية المتطلبات الشخصية والمهنية ومتطلباتها  تطوير  تمهارا هما 
 قدراتهم الذاتية والتفاعل مع التطور السريع في مجال الحاسبات أثناء الخدمة.

ة ئبي؛ التطورات ماهية نظم التشغيل، المكونات، المهام والوظائف، األنواع، ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
فتوحة ارية ومظم التشغيل التجن؛ المكونات المرنة: تفاعل نظم التشغيل مع البرامج األخري والمكونات المادية

دارةو ، المتطلبات الماديةو المصدر، استخداماتها،  دارتها وبنية الملفاتالمكونات المادية، و  الذاكرة ا  وجهات ؛ وا 
 ما يستجد من موضوعات.، التعامل مع نظم التشغيل المختلفة؛ و المستخدم

ل وتثبيت تشغيل، تحمي، تحميل وتثبيت نظام المختلفةلتدريب على نظم التشغيل الاي للمقرر: العملالمحتوى ـ  ثالثًا
 البرامج والتطبيقات المختلفة ، التعامل مع واجهة استخدام.  

 

ET 122  الرقميالتصـوير: 
أهم و ، تقنياتهو ، الرقميتاريخ التصوير  حولوالمهارات األساسية تزويد المتعلم بالمعارف  ـ هدف المقرر: أواًل 

اسحات حرير والم، وبرامج التومواده وأدواته، هاومراحل إنتاج ومواصفات الصورة الرقميةاستخداماته، و  ،همفاهيم
 ة،الجيد ميةالرقمواصفات الصورة و ، الرقميمهارات التصوير والطابعات وورق الطباعة، مكونات المعمل الرقمي، 

 .ومراحل المعالجة البرمجية باستخدام برامج تحرير الصورة
يم والمفاه ،هوماهيت ي، وأهم أسباب التحول لهالمالمح التاريخية للتصوير الرقم ظري للمقرر:ـ المحتوى الن ثانًيا

ة يرا الرقميالكام؛ ل إنتاج مشروع صور رقميةمراحواصفات الصورة الرقمية الجيدة، و مه؛ وأدوات هموادالمرتبطة به؛ و 
وأنواعه  ته وآلية عملهالضوئى وماهيالماسح في التصوير الرقمي؛ المعمل ومواصفاتها؛ مكوناتها وأنواعها 

 نياللكترو  استخدام مقاييس التعريض ووحدات الوميضبين أنواع محسسات الصورة الرقمية؛ التمييز ومواصفاته؛ 
 ، ما يستجد من موضوعات.الثابتة والخارجية
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دارةبرامج معالجة وتحرير و  للمقرر:العملي ـ المحتوى  ثالثًا  Adobe Photoshop Cs, Adobe light الصور الرقمية. ا 

room استخدام الكاميرا المستخدم وتصنيفاتها، ومواصفاتها؛ الطباعة للصور الرقمية وأنواع الطابعات والورق ؛
 جيدة. رقميةإنتاج صورة  ،استخدام المرشحات الضوئية مع الكاميرات الرقميةو  ،الرقمية بطريقة صحيحة

 

ET 123 الرقمي الصوت:  
، يوبهناظري وعميزات التمثيل التلتمثيل التناظري والرقمي للصوت، تعرف ماهية الصوت، وا قرر:ـ هدف الم أواًل 

عادة إ سلوبأ، وت، مواصفات الصوت الرقمي الجيدميزات التمثيل الرقمي للصوت وعيوبه، المعالجة الرقمية للصو 
 وضوعات.، ما يستجد من مرقميوخطوات إنتاج برنامج صوتي الحفظ الرقمي للملفات الصوتية، و بناء النغمات 

ت اظرية للصو ت التن؛ التسجيالاهلاالصوت وماهيته، أنواع المصادر السمعية وأشك ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
نتاجها(؛ تسجيل الصوت بالطريقة التناظرية؛  ميزاتها وعيوبها) يزاته، منتاجه، إالرقمي )ماهيته، كيفية  الصوتوا 

متطلبات إنتاج البرامج ؛ DIGITAL SOUNDوالصوت الرقمي  MIDIبناء النغمات إعادة  أسلوبعيوبه(، 
ة ت الصوتيالمؤثراطوات إعداد برنامج صوتي رقمي جيد؛ خ ؛لمتحدثاإعداد القاعة ومواصفات ؛ الصوتية الرقمية

 وأنواعها ووظائفها(. أشكاله)
التعرض  ؛mp3,wav,midi,mp2وت الرقمية، مثل: صيغ الحفظ الرقمية لملفات الص :المحتوى العملي للمقررـ  ثالثًا

يفية توظيف الملف ك -sound forge, gold wave, Wave labeللبرامج الخاصة بمعالجة الصوت الرقمي، مثل:  
دة، مثل: المتعد المعالجة الرقمية للصوت من خالل برامج الوسائطرامج الوسائط المتعددة المختلفة؛ الصوت داخل ب
 .. إلخ.، ديريكتور،فالش، أوثر وير

 

ET 124 التصميم الجرافيكي: 
 ،ية األلواننظر ، فيكيعلم التصميم المرئي الجرابالمعارف والمهارات الوظيفية عن  الطالبتزويد  ـ هدف المقرر: أواًل 

 .نترنتفي تصميم صفحات ال ، وقواعد التسلسل الهرمي البصري، دور الجرافيك هاأساسيات إخراجو  المطبوعات
؛ هميتهاأه، و نماذج، أهميتهو  ه،ومبادئعناصره،  ،وأسسهالجرافيكي  التصميم ماهية ـ المحتوى النظري للمقرر: اثانيً 

يم صفحات تعرف الفارق بين التصميم الجرافيكي وتصمنظرية األلوان،  ،الُخطوط وطريقة استخدامهاه، مراحلو 
رامج ب، افيكيلوجية لمجاالت التصميم الجر لتكنو الخصائص الفنية وا ؛وقواعد التسلسل الهرمي البصريالنترنت، 

 وضوعات.مما يستجد من ، و عناصر التصميم الجيد، للعملالتأثيرات البصرية اللونية ، الجرافيك على الحاسب
 مال والفاليراألعوالمطويات وبطاقات والرموز الشعار تصميم التدريب على  للمقرر: العمليـ المحتوى  االثً ث

   Adobe Photoshop, Adobe Illustrator :مثل ،من خالل استخدام بعض البرامج ات النترنتوصفح المطبوعاتو 
 

CURR SPEC 125 وتخطيطها المناهج التعليمية: 
CURR SPEC 125 لتعليمية وتخطيطها:المناهج ا 

المفاهيم المصطلحات األساسية المرتبطة تزويد المتعلمين بالمعارف والمهارات الوظيفية عن  ـ هدف المقرر: أواًل 
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اقتراح الحلول للمشكالت ، و مناهجالالتطورات واالتجاهات الحديثة في مجال ، و وطرق تخطيطه بمنظومة منهج
 . المتعلقة بالمناهج

بررات م معنى،و  مفهومتخطيط المنهج كطرق وأساليب تخطيطه، مفهوم المنهج و  ر:ـ المحتوى النظري للمقر  ثانًيا
ى إلدعت لتي اوامل عه، الالنقد الموجه لو  المفهوم التقليدي للمنهج) رهتطو ، والعائد التربوي من ذلك تخطيط المنهج

مة ات منظو مكون، (مفاهيم أساسية مرتبطة بالمنهج، الالمفهوم الحديث للمنهج، تطوير مفهوم المنهج التقليدي
نظومة مكونات م ،التدريسو  التعليمو التربية  أهمية المنهج في منظومات، فهوم المنهج كمنظومة)م المنهج
نظريات و أسس  (، جطبيعة العالقة بين مكونات المنه، التقويمو أنشطة التعليم والتعلم و المحتوى و األهداف  :المنهج
 وضوعات.مما يستجد من  ، تنظيمات المناهج، تقويم المنهج، تطوير المنهج؛بناء المنهج ونماذج

وناتها، ا لتعرف مكتحليل بعض المناهج ونقده ،المناهجعملية في بناء تطبيقات ـ المحتوى العملي للمقرر:  ثالثًا
هج انموذج شامل للمنوضع تصور ل، ومقارنة بين نظريات المناهج المختلفة ونماذجهاخطوات تخطيط المناهج، 

 .وعناصرها، وأسسها
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  المستوى الثاني
 الفصل الدراسي األول 

 

ET 211 تكنولوجيا الطباعة: 
 تهاشأن الطباعةجيا تكنولو عن المعرفية والعملية األساسية المهارات و المعارف المتعلم بتزويد  ـ هدف المقرر: أواًل 

طباعيه تتصف  للقيام بأعمال  ة في مجال الطباعةالمستحدثالتقنيات و التقليدية والرقمية  أنواعهاو  هاوتطور 
  .باألصالة والمرونة والطالقة

البارزة، ) ةتقليديأنواع الطباعة التها، ماهيمقدمة عن نشأة وتطور الطباعة،  ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
ساس ألالتصاميم، ماهية ا، بعواع المطا، أن(ريحبث لكتروستاتيكية، النافرة، النفإمية، المسا؛ ئرة، المستويةالغا

زاياها، ها ومئصالطباعة الرقمية، ماهيتها، خصا، عي، وأهميته، والبرامج المستخدمة لهة للتصاميم الطباالجمالي
 ورق،، األ هار أحباو  هاتخاماو  أجهزة الطباعة الرقمية، ة الرقمية والمستوية، مقارنة بين الطباعهاتتطبيقا، أهميتها

، ة الطبعلية عمليآ ،مزاياها ، استخداماتها،نشأتها وتطورها، ماهيتها) دبعاألة اثية ثال عاطبال؛ طباعيةالطح ساأل
 .ما يستجد من موضوعات (،ت الطباعةأنواع الطابعات، خاما

لطباعة اعي، م للطباتجهيز التصميا، حبار ومكوناتهاأل، نواعهأمواصفات الورق و  للمقرر:العملي ـ المحتوى  ثالثًا
جية التكنولو الخصائص الفنية و  (،الهولوجراف)لكتروفوتوجرافية والتصوير المجسم ل اوالطباعة  ير بالنفث الحب

ة لجماليساس األا، نتاج وتسلسل العمليات ومستلزمات التشغيل لكل نظامل مسارية ا ،لكل نظاموالتطور التكنولوجي 
ة وصباغ تنسلسواال الحريرية شاشةال)عية القوالب الطباللكتب والمجالت،  الخراج الطباعي ،عيللتصاميم الطبا

 طباعة كتيب، طباعة إعالن، ...الخ.  ،عملية الطبع اتآلي، دبعاألة اثية ثال عاالطب(، عقد وربط
 

ET 212 البرمجة مقدمة في: 
 لالزمةرات اوالمها، تويللبرمجة باللغات عالية المساألساسية المهارات و المعارف المتعلم بتزويد  أواًل ـ هدف المقرر:

ليات، وتصميم خرائط سير العم .VB.Netلغة فيجوال بيزيك نت  ىلبناء البرامج )البرمجة(، مع التطبيق عل
كساب فيما  نلمتعلميلالمساهمة في تطوير المهارات والقدرات الذاتية و مهارات التعامل مع البيزيك المرئي،  هموا 

 خدمة.يخص استيعاب التطور السريع في مجال الحاسبات أثناء ال
ورة حياة )د لبرنامجمراحل بناء اوأهميتها، و  البرمجة،ماهية مفهوم البرنامج،  ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا

ميات خطوات حل المشكلة البرمجية، الخوارز ؛ لغات البرمجة، أنواعها، خصائصها، تطورها؛ (SLCالبرنامج 
Algorithms )خرائط التدفق )السريان ،Flow Chart ل، الدواو  رقامأنواع البيانات اأٍلساسية، التعامل مع األ ؛

شرطية رات ال، العبابنية لغات البرمجة: جمل السناد، جمل الدخال والخراج؛ العمليات والمصطلحات الرياضية
نات كائ ؛لسجالتالمتغيرات والثوابت، المصفوفات وا؛ لتكرار، الدوال المعرفةا  لمسار،واالستثنائية، جمل التحكم في ا

 ، ما يستجد من موضوعات.، وأنواع المشاريعVB.Netالبرمجة الشيئية وخصائصها، مكونات واجهة 
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؛ نتاج ملف تنفيذيإ مراحلبرمجية، كتابة التعليمات ال، VB.Netتصميم الواجهة في  ـ المحتوى العملي للمقرر: ثالثًا
ن والربط بين جزئيرائط سير العمليات، تصميم خ؛ Controlsتطبيقات برمجية تتضمن أشهر أدوات التحكم 

ضافة أدوات التحكم. ضبط عناصر البرنامج، كتابة التعليمات الللبرنامج؛ مهارات بناء برنامج  المتغيرات  برمجية،وا 
 ارات.استخدام بعض أدوات الخيوالثوابت، أساليب التفرع، أساليب التكرار، استخدام صناديق البيانات، 

 

ET 213  ترنتالنتطبيقات: 
لبريد لخدمات اا ،نترنتتاريخ وتعريف ال حول يهدف المقرر بشكل أساسي إلى تقديم بانوراما  ـ هدف المقرر: أواًل 

 ،خادم الويب عدادات، إHTML استخدام لغة ،القوائم البريدية ،تحميل ونقل الملفات ،محركات البحث ،اللكترونية
 .البياناتوطرق التعامل مع قواعد ،  PHP, ASP, …ectلغة نترنت التفاعلية باستخدامبناء مواقع ال 

حث د وأسس البقواع، و ه في التعليميازاوم ،ومتطلباته ،وتطوره ،مفهومه: نترنتال  ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
دارتهو إنشائها  كيفية نترنتخدمات ال  معه، أخالقيات التعامل، و نترنتاألمن على ال  له،من خال  ب يو ال ا،هتوظيفو ا ا 

 ما يستجد من موضوعات. ،الساكن والديناميكي
،  Java Scriptباستخدامإنشاء الوثائق الديناميكية ، HTML  م أساسياتلتع للمقرر: العمليالمحتوى ثالثًا ـ 

، ...الخ، القوائم البريدية ،تحميل ونقل الملفات ،محركات البحث ،البريد اللكترونيالتعامل مع خدمات النترنت: 
 Google Docs, Google Calendar, Google Translater, Gmail, Google خدام تطبيقات جوجل التعليمية:است

maps, YouTube, Rescue Time, WOT, Grammarly, Flicker, Skype, Wikipedia, Aviary, PayPal, 

Dropbox. 
 

UN02-214 حقوق النسان: 
 .سانقوق النآليات حماية حو  حقوق النسان وحقوق الشعوب بالمعلومات عن المتعلمتزويد  أواًل ـ هدف المقرر:

قوق ، حتهاميماهية حقوق النسان، أه: ساسية حول حقوق النسانمفاهيم أ ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
لمصدر ، ايالمصدر الوطن: المصادر؛ التطور والنشأة: نشأة ومصادر حقوق النسان. النسان وحقوق الشعوب

صادية قوق القتالحقوق المدنية والسياسية، الح: الحقوقا؛ ترد عليه أنواع حقوق النسان والقيود التي؛ الدولي
عادية، لظروف الاالقيود فى ظل : القيود؛ الشرائع األخرى يالشريعة السالمية وف يوالجتماعية، حقوق النسان ف

لتشريعية آلليات ااألليات التنظيمية المؤسسية، ا: آليات حماية حقوق النسان؛ ظل الظروف الستثنائية يالقيود ف
يقية جوانب التطب، الياآلليات التشريعية على المستوى الدول؛ آليات قانونية، آليات قضائية ي:على المستوى الوطن

ق االت لحقوح، البحوث والعلم، دراسة يوالتربو  يالفكر ، ي، الزراعي، الهندسيالطب: المجال يف لحقوق النسان
 .اودوليً  االنسان داخليً 

 

CURR SPEC-215 االتجاهات الحديثة في استراتيجيات التعليم: 
المصطلحات المتعلقة بالمقرر  بالمعلومات عن المتعلمتزويد يهدف هذا المقرر إلى  رر:أواًل ـ هدف المق

األسس الفلسفية والنفسية ، الناجحة وسبل تطويرها التعليممواصفات إستراتيجية ، المدخل( ،األسلوب، الستراتيجية)
أدوار المعلم و  وعناصرهاالفعالة  عليمالتتحديد استراتيجيات ، والمعرفية التي تنطلق منها االستراتيجيات المختلفة

https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
http://www.grammarly.com/
http://www.grammarly.com/
http://www.grammarly.com/


 ـ 32ـ 

 

  .التعليمدور التكنولوجيا في تفعيل استراتيجيات ها، الجديدة في والمتعلم
راتيجيات است ةهميأ، المدخلو األسلوب و  الستراتيجيةمفاهيم أساسية حول ماهية  ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

 المعرفية ، الخرائططالتعلم النشاستراتيجيات  نماذج من، مية الجيدةمواصفات الستراتيجية التعلي، المختلفة التعليم
 لك مزاياو  .. إلخ.التعلم التشاركي،  ،العميق، التعلم السريع، العصف الذهني، التعلم التعلم بالمشروعوأنواعها، 

  .ما يستجد من موضوعات. ،ستراتيجياتهذه االدور التكنولوجيا في تفعيل ، منها
ماذج نتحليل  ة،يستراتيجاكل يجابيات وسلبيات لتحديد إ نقد االستراتيجيات التعليمية :توى العملي للمقررثالثًا ـ المح

ستراتيجيات تعليم ومقارنتها باالستراتيجيات التقليدية،  نولوجيا د على تكلمواد والمراجع التي تعتمااستخدام وا 
، فةراء المعر و استراتيجيات ما ، جيات التعلم النشطاستراتي: تطبيقات ونماذج من، نترنتالمعلومات أو شبكة ال 

 وضوعموبناء  لتصميم ، استخدام المنصات التعليميةاستراتيجيات التعلم االلكترونيإستراتيجية التعلم الذاتي، 
 .ن بعدمدراسي يصلح للتعلم 

 

 الثانيالمستوى 
 الفصل الدراسي الثاني 

 
ET 221 (1) في التخصص قراءات باللغة النجليزية: 

Readings in the Specialization in English 

First - Course Objectives: This course aimed to Understand the learners concepts, theories, and 

models relaETd to Instructional ETnology; familiar with new trends in Instructional ETnology; 

Develop their skills in reading in English language; Develop their skills in translation 

inETrpretation, analysis and evaluation: and familiar with English periodicals, reports, thesis, 

dissertations and ETxtbooks. 
Second - Theoretical Content of Course: A field Visit to the digital library to be introduced to the 

search facilities in English and to be trained to use them. These include : Online journal Databases, 

Dissertation & Thesis’s Abstracts, and Eric Education Index & EKB. 

Third - Practical Content of Course: Reading and discussion of citation and documentation, 
reading and discussion of select abstracts from Eric. These abstracts will be link to students’ 

proposed research projects, reading summarizing one article from on-line Journals in the following 

fields: Instructional Technology, Human Resources Development, E-learning, Modern Trends in 

Instructional Technology and Innovations Digital Technology. 
 

ET 222 تصميم الويب:  
 همكسابا  و ، فاعليةبالمفاهيم والمعارف لبناء مواقع ويب ت المتعلمينتزويد لى إيهدف المقرر  ـ هدف المقرر: أواًل 

لمساهمة في تطوير ا، و االنترنت المتقدمة المفاهيم والمهارات العملية الالزمة لبناء التطبيقات التفاعلية لمواقع
اء يب أثنفيما يخص استيعاب التطور السريع في مجال الحاسبات وبرمجة الو  همالمهارات والقدرات الذاتية ل

 الخدمة.
نترنت، بنية الشبكة مستكشف ال و  خدماتهو  تقنياتهو  الويب عن يم أساسيةمفاه ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
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 Serverالتعامل مع الخادم ، JavaScriptاستخدام لغة ، HTMLتصميم الصفحات بلغة الترميز ، ومكوناتها
وقاعدة بيانات  interactive siteدراسة كيفية الربط بين برنامج الموقع التفاعلي ، PHP وأساسيات لغة

 Databaseوطريقة االستعالم  معينةquery استخدام تطبيقات بناء ، ومعالجة البيانات ةداخل القاعد عن البيانات
 ما يستجد من موضوعات. ،Microsoft Expression Web ،Adobe® Dreamweaverمواقع الويب المختلفة مثل 

ئن، نمذجة نمذجة الكا) HTMLتصميم الصفحات بلغة الترميز التدريب على  للمقرر:العملي  ـ المحتوى  ثالثًا
ربط (، Events حداثواألFunctions  جمل التحكم، الدوال) JavaScriptاستخدام لغة (، الحدث، تكوين التفاعل

ب تفاعلي بسيط ومتكامل تصميم وبناء موقع وي، interactive site Database andبرنامج الموقع التفاعلي 
 .Microsoft Expression Web ،Adobe® Dreamweaver باستخدام ما تم دراسته ىكتطبيق عل

 

ET 223  الوسائط المتعددةتطبيقات:  
دة ائط المتعدم الوسف مفهو تزويد المتعلمين بالمعارف والمهارات العمليــة التي تمكنهم من تعر  ـ هدف المقرر: أواًل 

علمي  بشكل الحاسبوخصائصها ومزاياها وعيوبها، وعناصرها. وتوظيف عناصر الوسائط المتعددة في برمجيات 
 ة.تعليميمقنن، ومعرفة األهمية التربوية لتلك البرمجيات في العملية ال أسلوبسليم، وتقييم البرمجيات ب

)النص،  هاعناصر هومها، خصائصها، مزاياها، عيوبها؛ المتعددة: مف الوسائط ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
 أنواع كل عنصر.. إلخ(، .والصوت، والرسوم الخطية، والصور الثابتة، والصور والرسوم المتحركة، مقاطع الفيديو،

ألهميـة التربوية ا ،هامعايير تصميمو  هانظم تأليفو  ؛ أنواع برمجيات الوسائطهنتاجلمعايير والمواصفات القياسية ل وا
 ما يستجد من موضوعات.، النترنت برع هانشر و ؛ هاتقييممعايير ، لبرمجيات الوسائط المتعددة

م لصوت، والرسو )النص، وا ومعالجتها رقمًيا عناصر الوسائط المتعددةإنتاج  للمقرر:العملي المحتوى ـ  ثالثًا
مواصفات ير والالمعايحركة، مقاطع الفيديو،... إلخ(، تالخطية، والصور الثابتة، والصور المتحركة، والرسوم الم

 متعددة. لنتاج برمجية وسائطاستخدام برامج تجميع وتأليف الوسائط المتعددة ، القياسية لنتاج كل عنصر
 

ET 224  الرقمي:الفيديو  
 اهية برامجمل تعرف ن خال . مالرقميإكساب المتعلمين المهارات األساسية لنتاج برامج الفيديو  ـ هدف المقرر: أواًل 

مواصفات و كونات في التعليم. م ، وأحدث االتجاهات في مجال النتاج وطرق زيادة فاعليتهاها، فريق إنتاجالفيديو
 ة، واألسسات الفنيأنواع للقطات الفيديو وحركة الكاميرا والمؤثر و ، وأنظمة وأجهزة الفيديوستديو التليفزيوني اال

 جيد.النتاج ال  ىتساعد علالتربوية والتنقية التي 
ي؛ مكونات و الرقموالفيدي ماهية برامج الفيديو ةـلمفاهيم األساسيالتعريف با ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا

 سيتيو كاأنواع أشرطة تسجيل الفيد، وكيفية عمله؛ جهاز الفيديو كاسيتالتليفزيوني؛  وستوديومواصفات اال
، راالكاميل بالتسجي كيفيةساسية والفرعية(؛ ة لكاميرا الفيديو، أنواع اللقطات )األالمكونات األساسيوأنظمة العرض؛ 

اءات لضنواع األإلنتاج؛ األسس التربوية والتقنية تاج؛ نال فريق ميرا، المؤثرات التقنية والفنية؛ حركات الكا
 وضوعات.النتاج؛ ما يستجد من مفي مجال  الحديثة االتجاهاتالمختلفة وكيفية توظيفها؛ 

؛ كاميرا ومكونات ومواصفات األستوديالمتحرك، و الثابت لتصوير الرقمي امهارات  للمقرر: العمليـ المحتوى  ثالثًا
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الفيديو استخدام البرامج الحاسوبية المتعلقة بتحرير، ومعالجة و الفيديو الرقمية وأسس استخدامها ومكوناتها؛ 
 جيد. فيديو رقمينتاج برنامج ل  الرقمي

 

PSY 225 نظريات وقدرات( يعلم نفس تعليم(: 
مناهج و جاالته تعريف المتعلمين بماهية علم النفس التعليمي، من حيث: تعريفه وأهميته وم ـ هدف المقرر: أواًل 

لتي لمفاهيم امات واالبحث فيه والنظريات النفسية السلوكية واالرتباطية والمعرفية وأسس بنائها. وتزويدهم بالمعلو 
 . دى مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ، وتنمية قدرتهم على تطبيق شروط التعلم الجيتساعدهم عل

ات النظري؛ يهلبحث فومناهج ا ،ومجاالته ،هميتهوأ ،علم النفس التعليمى: تعريفه ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
 ؛رية هل، نظنظرية الجشطالت؛ نيات االرتباطية: واطسون، وتولماالنظر ؛ السلوكية: بافلوف، ثورنديك، سكنر
 ما يستجد من موضوعات.؛ بعض التطبيقات على نظريات التعلم

ل م، العوامية التعل  كيفية معالجة واكتساب المعلومات واالحتفاظ بها أثناء عمل للمقرر: العمليـ المحتوى  ثالثًا
عرفية، وكية، الم: السلقات التربوية للنظرياتالمؤثرة في عمليات التعل م )المعرفية، واالنفعالية، والبيئية(، التطبي

في  صبيةت الع، والنظرياالنظريات ذات االتجاه المشترك بين النظريات السلوكية والمعرفية )التعلم بالمالحظة(
   .ميادين علم النفس المختلفة بشكل عام، وفي مجال التعلم بشكل خاص
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 المستوى الثالث 
 ألولالفصل الدراسي ا 

 

ET 311 ( 2قراءات باللغة النجليزية في التخصص:) 
First - Course Objectives: The course aims to gain familiarity with the technological innovations and 

the justifications for their emergence, the principles of their design, and assess the feasibility of 

their use in the educational process, and the functional link between theory and application 

through the presentation of examples and models for some technological innovations in the field 

of education. Various scientific terms in the English language, exploring new areas of knowledge 

and research in the field of digital technologies, digital knowledge and digital literacy. 

Second - Theoretical Content of Course: Study the various scientific terms in the field of digital 

technologies, with an explanation of their implications, study methods of research in different 

scientific sources in the English language, and study the new in the field of Digital Technologies, 

Digital Knowledge and Digital literacy. 

Third - Practical Content of Course: 

 Selecting subject and writing a report about it using specific form designed for this purpose . 

 Discussion of (Web 1.0 versus Web 2.0). 

 Translating a selecETd abstract from English into Arabic. 
 

ET 312 صيانة الحاسب: 
سب وكيف نية الحانية المتخصصة بما يحقق فهمهم لببالمفاهيم والمعارف الف المتعلمينتزويد  ـ هدف المقرر: أواًل 

كسابو  تعمل مكوناته معا. جراء عمل هما  صيانة يات الالمفاهيم والمهارات التي تخدمهم في عمليات فك وتركيب وا 
بات الشخصي بما يحقق متطل الحاسبالالزمة لتطوير وتحديث قدرات و  األساسية لمكونات الحاسب الشخصي.

تطوير و  اصة، وسوق العمل خارجها بوجه عام،ت العمالء في المؤسسات التعليمية بصفة خمعامل الحاسب وخدما
 قدراتهم الذاتية والتفاعل مع التطور السريع في مجال الحاسبات أثناء الخدمة.

ت الحاسب، ل مشكالصيانة الحاسب: التعريف، األنواع، األدوات، طرق وأساليب ح ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
لمرنة ئة المكونات ابيء؛ متطلبات المعرفية والمهارية لمتخصصي الصيانة، مهارات التعامل مع العمالال

 لكيفية عمل ك داء،المواصفات والخصائص الفنية للمكونات المادية، األنواع، األشكال، مقاييس األ)البرمجيات(؛ 
ألساسي ا لخراجاو نظام الدخال نظـام الحاسب؛ ونات وترقية وتحديث األسس الفنية لفك وتركيب القطع والمكـمنها؛ 
Bios  ية عطال وكيف: شفرات ومظاهر األالحاسبأهم المشكالت واألعطال أثناء تركيب وتشغيل وبرنامج العـداد؛

 ما يستجد من موضوعات.؛ التعامل معها
اسية في نظم التشغيل: الدارة، أدوات الصيانة األس، أساسيات صيانةالتدريب على  للمقرر: العملىـ المحتوى  الثً ثا

 ىنظم التشغيل: أنواع النظم، كيفية إعداد نظم التشغيل المختلفة عل ؛التخصيص، التأمين، التحكم في الموارد
مشكالت نظام التشغيل  ؛، المهام والوظائف، نظم الملفات، الضبط، العداد، التثبيت، الترقية والتحديثالحاسب

صالح مشكالت نظام التشغيل والبرامج العاملة والبرامج، رسائل األخطاء و  أسبابها وكيفية التعامل معها، فحص وا 
القرص الصلب: المفاهيم المتقدمة، البنية، التقسيم، التهيئة، الدارة، حل كونات المادية، تعريف الم ؛معه
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؛ جهزة لمعامل الحاسبكتابة المواصفات الفنية واختيار وتقييم المكـونات واألوتثبيت البرمجيات؛ ؛ المشكالت
الحلول والبرامج المتخصصية في  ؛متطلبات معامل الحاسب في قطاع التعليم: المكونات، البرامج والدعم الفني

 .تأمين عمل الحاسب في بيئات العمل المختلفة وعلي شبكة النترنت؛ صيانة الحاسب
 

ET 312  الكرتونيةالرسومات: 
 مبادئ، نيةت الكرتو لمجال تصميم الشخصيا الجوانب التاريخية والتقنية والفنيةيتناول المقرر  ـ هدف المقرر: أواًل 

في  يةالكرتونوم توظيف أفالم الرس، في برامج الحاسب ريكتقنيـات التح ،النتاجمراحــل و  التصميم وأسس التكوين
 التعليم.

 ا، وسعتها،، وطبيعتهتطورها، وأنواعها، نشأتها وتاريخ الكرتونيةمفهوم الرسوم  ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
وأسس  اهمبادئ تصميم؛ ومجاالتها أشكالهكوسيلة تواصل، و  الكرتونيةالرسوم ؛ وعناصرها، وتقنيات إنتاجها

حركة على نتاج الواألساليب المتنوعة ل ؛ دواعي استخدامها في العملية التعليمية، والعائد التربوي لها؛ تكوينها
الزمن حركة و نظريات الرؤيــة والخداع البصــري، وكيفية تفاعل المتعلمين مع عنصري ال الشاشة اعتماًدا على

 ما؛ يكتقنيات التحر ؛ كبعدين أساسيين يمكن استخدامهم لظهـار األشكال المرسومة في شكل حركات متنوعـة
 يستجد من موضوعات.

الرسوم  د في أفالملمشاهبناء ا ،كال الكرتونيةأسس تصميم الحركة البصرية لألش للمقرر:العملي المحتوى  ثالثًا ـ
 الحديثة، ةالكرتونيم برامج الرسو الدراسة العملية لناحي الحياتية؛ مالفي  الكرتونيةتوظيف أفالم الرسوم ؛ الكرتونية

يكية الجراف تنفيد شخصيات كرتونية متحركة باستخدام البرامج، ت لطرق تحريك األشكال الكرتونيةإنتاج تصميما
 .خاصة بالتحريكال

 

UN03-314 الثقافة البيئية:  
 .المعنويةلمادية و امشكالت التلوث البيئي ، واللمام بتعريف الطالب بمفهوم الثقافة البيئية هدف المقرر: ـأواًل 
مختلف صور  المعنوية،تعريف الثقافة البيئية، مشكالت التلوث البيئي المادية و   المحتوى النظري للمقرر: ـ ثانًيا

قنى علمى والتقدم الالتلوث البيئي، التقدم والتكنولوجيا صديقة البيئة، العالقة بين النسان والبيئة، مشكالت الت
نعكاساتها على البيئة  .وا 

 

PSY 315  رشادصحة نفسية و  ي:نفس ا 
ناول ئته كما يتيه وبتعريف المتعلمين بمعني الصحة النفسية، وأساليب التوافق بين الفرد ومجتمع أواًل ـ هدف المقرر:
وسيكولوجية  ي، ومفهوم الجماعة ودينامياتها، واالتجاهات النفسية واالجتماعية،النفس الرشادالمقرر مفهوم 

 القيادة، والتفاعل االجتماعي، واألدوار. 
وية، دواعي االهتمام بالصحة النفسية للفرد والمجتمع، وعالقتها بالعلوم الترب ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

 المؤسسي؛والتفاعل بين الصحة النفسية والصحة الجسمية، ومعايير الصحة النفسية ومؤشراتها بالنسبة للعمل 
ي، وتعريفاته المختلفة، وأهميته في المجال التربوي، ونشأته وتاريخ تطوره، وعالقته النفس الرشادماهية علم 
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الشخصية، واالتجاهات االجتماعية، من حيث: الطبيعة التنشئة االجتماعية وأثرها في تكوين  ؛بالعلوم األخرى
 ما يستجد من موضوعات. ؛والوظائف والقياس، والمعايير االجتماعية من حيث التكوين والعوامل المؤثرة فيها

والرشاد  ،ل السلوك: الرشاد المتمركز حول الشخص، وتعدينيات الرشاد النفسىف للمقرر:العملي المحتوى  ثالثًا ـ
مظاهره  جتماعى :لتوافق الشخصي واال ،المدرسة يوبرامج الرشاد ف ي،، والرشاد األسر والرشاد المهنيي، رفالمع

 خ.،... إلأثير بعض المؤسسات االجتماعية على الصحة النفسية : األسرة ، والمدرسة، والعوامل المؤثرة فيه
 

ED 316  دارة التعليميةالالرقمنة في: 
درسية ليمية والمرة التعداالالعمليات المرتبطة بمهارات دمج تقنيات الحاسب في تزويد المتعلمين ب ـ هدف المقرر: أواًل 

خدم في لتي تستابيقات األسس والمعايير والتطمن بعد، و  دارة اللكترونيةتعرف أساسيات الوالصفية، ... إلخ، و 
 .دارةج الي برامف االت االتصاالت اللكترونية، وتطبيق مجالعمليات الداريةو إنتاج قواعد بيانات تخدم األغراض 

ا؛ أهمية تها وتطورهية، نشأدارة الصفال، المدرسية دارةال ،التعليمية دارةمفهوم ال ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
العمليات  وأتمتة ،ةلكترونيال  دارةالمدرسية وال دارةالعالقة بين مهام ال؛ افي تطور المدرسة تقنيً  التعليم اللكتروني

ية نظم المعلومات الدار  لتعليميةا دارةفي ال الحاسباالتجاهات الحديثة الستخدام ؛ (E-Management)الدارية 
(MIS) معايير برمجياتو  أسس؛ :Word, Acsses, Excel, Power Point, Out Look, E-mail الجداول  في عمل

 في النظم لمستخدمةات واقواعد البيانوتصحيح االمتحانات إلكترونًيا؛ ، الكنترول أعمالو  ،المتعلم؛ تقويم المدرسية
ن ما يستجد م ؛ةالعملية التعليمية والمدرسية والصفي إدارةوتوظيف برمجيات الحاسب في  ،التعليميةالدارية 

 موضوعات.
إنشاء ، أو مالية التعليميةال دارةالتعامل مع أحد البرمجيات التي تفيد جانب ال للمقرر: العمليالمحتوى ثالثًا ـ 

؛ وأهميته في التطوير المهني للهئية الدارية والفنية في المدرسة اللكترونيالتدريب اللكترونية؛ االختبارات 
برامج التواصل ؛ المدرسية دارةالبرامج الحاسوبية المستخدمة في ال في التعليم النترنتمشكالت استخدام الحاسب و 

 .بتحقيق األهداف الداريةوعالقتها   Face Book, You tube, Twietr: االجتماعي
 

PSY 316 :رعاية الفئات الخاصة 
اريخ وت ،لخاصةاتعرف مفهوم رعاية الفئات مقرر اجتماعي يساعد الطالب في  يعد هذا المقرر ـ هدف المقرر: أواًل 

 تهم ودورومشكال  المقدمة لهم خدماتالف تعر ا( و واجتماعيً  ،اوعقليً  ،اوأنواع الفئات الخاصة )حسيً  ،االهتمام بهم
 .الخدمة االجتماعية معهم

اسية هيم األسالمفاو التاريخي لتطور تربية ذوي االحتياجات الخاصة، تعرف  ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
حصائيتها في المجتمعواقع العاق، هاوخصائص هاأهم فئاتو أنواع االحتياجات ، و هالمرتبطة ب سات مؤسهم الأ، ة وا 

 دمة لذويالخدمات االجتماعية المق، الخاصةالتي تقدم خدمات التعليم والعالج والتأهيل لذوي االحتياجات 
 االحتياجات الخاصة في المجتمع.

ذوي التأهيل المهني للفئات ، مفهوم البيئة األقل قيودًا، والعمل مع الوالدين للمقرر: العمليالمحتوى ثالثًا ـ 
الجسمية، واالضطرابات االنفعالية العاقة العقلية والبصرية والسمعية و : )تدريب ميداني( االحتياجات الخاصة
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بات التخاطب، والتفوق العقلي والموهبة، مسببات العاقة والطرق المختلفة لسلوكية، وصعوبات التعلم، واضطراوا
 .تهملحديثة في رعايالتجاهات ا، واالتعليمية لكل فئة من تلك الفئاتلتقديم الخدمات التربوية و 

 

 المستوى الثالث
 الثانيالفصل الدراسي 

 

ET 321  مواقعالتصميم: 
ات، مثلة، تطبيق، أها، مراحل تطور هاتعريف) النترنتتقنيات على نظرة عامة  المقرر يستعرض ـ هدف المقرر: أواًل 

 امستخداب ةنشاء صفحإجل أمن داول جلكيفية التعامل مع النصوص والصور والروابط وا (،تقنيات النشر والتجوال
HTML ، استخدامبواقع منشاء الإكيفيةJavaScript, CSS  ، واقعمدارة الا  و رفع الصفحات. 

لنشر ا، تقنيات ، أمثلة، تطبيقاتها، مراحل تطور هاتعريف) النترنتتقنيات  ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
، صفحة ويب أساسيات تصميم بتة، مواقع الويب المتغيرة،مواقع الويب الثا ،مبادئ تصميم المواقع (،والتجوال

 ما يستجد من موضوعات.، شاء صفحة ويبإن ،داولجلكيفية التعامل مع النصوص والصور والروابط وا
مايكروسوفت إيكسبريشن ، أدوبي دريمويفر) برامج تصميم المواقعالتدريب على  للمقرر: العمليالمحتوى ا ـ ثالثً 

عناصر باستخدام  افةإض، HTML شاء صفحة ويب باستخدام لغةلنتطبيقات باستخدام أدوات (، ستوديو
HTML ،عناصر باستخدام افةضإ CSS، عناصر باستخدام افةإض JavaScript ،ونشره. تصميم مواقع إنترنت 

 

ET 322 اللكتروني التسويق: 
أثر لتحديات، و فرص واوال، اللكترونيتزويد المتعلمين بالمفاهيم والمتطلباات األساسية للتسويق  ـ هدف المقرر: أواًل 

سترات ونماذجارة العالقات العامة بالعمالء إلكترونًيا، ذلك على المزيج التسويقي، وكيفية إد عمل أساليب الو  يجياتوا 
 ، ونظام المعلومات التسويقية.اللكترونيبالتسويق 

، نياللكترو ق ية للتسويالمتطلبات األساس، اللكترونيالمفاهيم األساسية للتسويق  ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
دارة إي، لتسويقاعلى المزيج  اللكترونيستخدام التسويق اأثر  ،اللكترونيجه التسويق الفرص والتحديات التى توا
تسويق ال، جاحهننظام المعلومات التسويقية للتسويق االلكترونى وعناصر ، الكترونيً إالعالقات العامة بالعمالء 

ستراتيجيات نماذج ، كأدة للميزة التنافسية يلكترونال  ، يلكترونلتسويق ال أساليب العمل با ي،لكترونالتسويق ال وا 
 .ما يستجد من موضوعات

ائم وني، القو د اللكتر يحدد أشكال العالن عبر النترنت )مجموعات األخبار، البري للمقرر: العمليالمحتوى ثالثًا ـ 
ر ير عبتسعالعالن عبر النترنت، النترنت، إنشاء مجموعات تسويقية عبر ال البريدية، إعالنات الرعاية(، 

  .إعداد تصاميم لعرض المنتجالنترنت، الترويج عبر النترنت، 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D8%A5%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D8%A5%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D8%A5%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1


 ـ 39ـ 

 

ET 323 مصادر التعلم المفتوحة:  
المرتبطة بمصادر التعلم المفتوحة، وماهيتها، أهميتها، بالمفاهيم والمعارف  المتعلمينتزويد  ـ هدف المقرر: أواًل 

أشهر مصادر التحديات التي تعوق تبني هذه المصادر. العائد التربوي من استخدامها والترويج لها. مزاياها و 
 ما يستجد من موضوعات.ل. التعليم المفتوح وأفضل منصات العم

وماهيتها،  مصادر التعلم المفتوحة، ، نشأة وتطورمفهوم الموارد التعليمية المفتوحة ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
 ،الستراتيجية للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدرألبعاد اا والمغلقة، الفارق بين مصادر التعلم المفتوحة أهميتها،

 .التحديات والقيود التي تحد من تفعيل دورها ،العائد التربوي من استخدامها ،التعليمية هامواردميزات استخدام 
  ل.مصادر التعليم المفتوح وأفضل منصات العمالتدريب على  للمقرر: العمليـ المحتوى  ثالثًا

 

ET 324 الخدمات السحابية:  
ديم ستويات تقم ،خصائصها ،هاعمل يةكيف ،هامكونات ،ماهية الحوسبة السحابيةيتناول المقرر  قرر:ـ هدف الم أواًل 

 . Microsoft Azureشهر منصاتهاأ، خدماتها
قديم ستويات تمخصائصها،  ها،عمل يةكيفها، مكونات، مفهوم الحوسبة السحابية ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:

مكن يية والتي أهم البرامج المتوفرة للحوسبة السحاب ،استخدام الخدمات السحابية التربوي منائد خدماتها، الع
واع أن ،ستضافة الخدمات السحابيةا أنماط نماذج، أشهر مزودي الخدمات السحابية ،توظيفها في المجال التربوي

 ما يستجد من موضوعات. ،الخدمات السحابية
 ,Dropbox) :مثل ،برامج قائمة على تقنيات الحوسبة السحابية لىالتدريب ع للمقرر: العمليـ المحتوى  ثالثًا

Google drive, Google Docs, Capture to cloud, I Cloud, Memopal, SugarSync, Cloud printer, Zip 

cloud, Amazon Cloud Drive،)  امج نبر التدريب علىMicrosoft Azure، نشاء حساب في إ ،كيفية إدارة خدمات
Azure Portal ، رحلة سريعة فيazure portal ، اتمام اعدادات حسابazure. 

 

ED 425 الجودة وتطبيقاتها في التعليم: 
 .تحقيق النتائج المرجوةالتعليم ل ةد نظام الجودة في إصالح منظوماعتما أواًل ـ هدف المقرر:

ا، يم، مفهومهفي التعل الجودةومعاييرها،  وأهميتهابمفهوم الجودة تعريف المتعلمين  ثانًيا ـ المحتوى النظري للمقرر:
تحقيق  آليات، يمي التعلمبررات تطبيق معايير الجودة ف، معايير تقييم جودة التعليم، جودة التعليم، آلياتها معاييرها،

 ات.ما يستجد من موضوع ؛في مجال تحقيق الجودة في التعليم ، تجارب عالميةالجودة في إصالح التعليم
عايير روزبي، مكتطبيق بعض معايير ضبط الجودة في  التعليم، منها: معايير  للمقرر: العمليتوى ـ المح ثالثًا

 بلدرج، معايير التقويم الشامل، معايير الهيئة القومية لضمان الجودة والعتماد في مصر.
 

 
 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-k7eRr6bYAhXGh7QKHW8bAMgQtwIIXTAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DR1fewFWlrvc&usg=AOvVaw1WzQnKE7fuIvR4eKvgj4yB
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-k7eRr6bYAhXGh7QKHW8bAMgQtwIIXTAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DR1fewFWlrvc&usg=AOvVaw1WzQnKE7fuIvR4eKvgj4yB
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-k7eRr6bYAhXGh7QKHW8bAMgQtwIIXTAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DR1fewFWlrvc&usg=AOvVaw1WzQnKE7fuIvR4eKvgj4yB
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-k7eRr6bYAhXGh7QKHW8bAMgQtwIIXTAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DR1fewFWlrvc&usg=AOvVaw1WzQnKE7fuIvR4eKvgj4yB
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-k7eRr6bYAhXGh7QKHW8bAMgQtwIIXTAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DR1fewFWlrvc&usg=AOvVaw1WzQnKE7fuIvR4eKvgj4yB


 ـ 40ـ 

 

 المستوى الرابع 
 الفصل الدراسي األول

 

ET 411 يةفتراضالبيئات ال:  
، هاخصائص ،يلتاريخا هاتطور  ،بيئات التعلم االفتراضية والمفاهيم المتعلقة بها يتناول المقرر ر:ـ هدف المقر  أواًل 

 .المهارات الالزمة لتطبيق البيئات االفتراضية للتعلم ،لتعلمفي ا هاأسباب استخدامأنواعها، 
، هاالتاريخي ل التطور، علقة بهابيئات التعلم االفتراضية والمفاهيم المت للمقرر:والعملي ـ المحتوى النظري  ثانًيا

 هاأنواعا و هستخدامميزات وسلبيات ا، لبيئات االفتراضية للتعلماوظائف وخصائص ، لتعلما ها فيأسباب استخدام
 ما يستجد من موضوعات. تها،تأمين خصوصيو  ها،نموذج تطبيقو 
لتعلم بيئات ا ،ضيةالبيئات االفترااستخدام األدوات المتاحة في التدريب على  للمقرر:العملي المحتوى  ـ ثالثًا

صميم تها، مهارات تطبيق، Moodle, BlackBoardنظم إدارة التعلم باستخدام مفتوحة المصدر  اللكترونية
 .تهاتأمين خصوصي، وتطوير المواد للبيئات االفتراضية

 

ET 412  الرقمية:تكنولوجيا الاقتصاديات 
 الرقمية تكنولوجياالعامة و لفهم األسس النظرية القتصاديات التعليم ين لمتعلملإتاحة الفرصة  ـ هدف المقرر: أواًل 

 تنميةو ويل تمالدر موازنات ومتابعة تنفيذها، وترشيد النفاق التعليمي، وتنويع مصاالقاتها في إعداد ي، وتطبخاصة
؛ لعملاقته بسوق وعال ةالرقميتكنولوجيا الوالعائد، والكفايات في مجال  مفاهيم الكلفة،لمهارات الفهم والتحليل 

جراء  للعملية التعليمية ومنتوجات التعلم. االقتصادي والتقييم االقتصادية الدراسات وا 
ف من دالهو  (الجودة ،الكفاية، العائد، الكلفة :مفاهيم) التعليمعلم اقتصاديات  ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا

 قميةالر جيا تكنولو الو  اعمومً  القتصادية في مجال التعليمالمفاهيم والمؤشرات ا، وعالقته بسوق العمل دراسته
 الرقمية تكنولوجيالا، المشكلة االقتصادية وعلم االقتصادأهدفها، ، ها: مفهومالرقميةتكنولوجيا الاقتصاديات  ة؛صاخ

، ديو االقتصامة والنمفهوم التنمية االقتصاديد المعرفي، واالقتصاد المعلوماتي؛ ، واالقتصابعلم االقتصاد اوعالقته
 ه، نظرياتار وأنواعالتعريف باالستثم؛ لحراك المهنيوا في التنمية االقتصادية والنمو االقتصاديتكنولوجيا ال دورو 

من  هامستقبلو ، لها اآلثار االقتصادية، و الرقميةتكنولوجيا ال االستثمار في رأس المال البشري، االستثمار في
ول يم في الداع التعلالتحديات التي تواجه قط؛ في واالقتصاد القائم على المعرفةاالقتصاد المعر ؛ المنظور االقتصادي

 .عاتما يستجد من موضو ؛ من المنظور االقتصادي التعليم جودة، وتمويل النفاق على التعليم، النامية
فية بأهم ببليوجرا عداد قائمةإ؛ والتحديات الحديثة الرقميةتكنولوجيا الجودة  المحتوى العملي للمقرر: ـ ثالثًا

، ا السنويةيزانيتهوتقييم م المجتمعيةاختيار أحد المؤسسات والتكنولوجيا الرقمية؛  المصادر في اقتصاديات التعليم
استخدام ن حساب العائد االقتصادي م؛ حساب التكلفة وتقييمها لها؛مقترح لعداد ميزانية سنوية ووضع تصور 

 يمية.فاية التعلطرق حساب الك؛ العائدات وحساب ،حساب النتاجية ؛مستقبليةحساب الكلف ال؛ التكنولوجيا الرقمية
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ET 413 :برمجة األلعاب اللكترونية 
لى شكل عملي عب، مع التركيز االلكترونيةلعاب األ إلى تعريف أساسيات تصميم  المقررهدف ي ـ هدف المقرر: أواًل 

 الجانب البرمجي. 
 هايازامو  كونة لهاالمالعناصر و  األلعاب اللكترونيةو  تها،اللعبة وصناعمفهوم  ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
، رونيةاللكتاب أللعلالنموذج العام للتصميم التعليمي ، هابرامج تصميمو  قواعد اللعبة وميكانيكياتها، أنماطهاو 

 .تصميمهاومعايير مراحل 
طبيق تها، البرمجة في هذه الصناعة ومدى أهميت وضع تصور واضح عن موقع المحتوى العملي للمقرر: ـ ثالثًا

ـ   C#, Java, HTML5, CSS3, JavaScriptلغة البرمجة ـ  باستخدام محركات األلعاب ولغات البرمجة اللعبة قواعد
الثية الرسومات واألصوات والمشاهد ثانئية وثإنتاج ، Unity البحث محركأو  ،3D Max, Cinema 4Dأو برنامج 

خ ،األبعاد  .راج لعبة مكتملةوا 

 

SPEC 414 :ريادة األعمال 
داريكمفهوم اقتصادي و تنمية فكر ريادة األعمال يسعى المقرر إلى  ـ هدف المقرر: أواًل   ييبية التج التدر ، والبراما 

 .تؤهل لسوق العمل، والتدريب على المشروعات النتاجية الصغيرة
، اليادة األعمر اسيات أسالتسلسل التاريخي لريادة األعمال،  ،مالمفهوم ريادة األع ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا

قافة ث أساليب تحفيز القيادة الريادية، مهاراتالمهارات الريادية، ، التوجه نحو ريادة األعمال، سمات رائد األعمال
دارة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ريادة األعمال أثير، وض والتفامهارات الت، التمييز بين ريادة األعمال وا 

ائد الفو ، عمالمؤشر كفاءة منظومة ريادة األ، التطور والنمو في ريادة األعمال، الظهور لرواد األعمال  عوامل
لتشغيل، تسويق واخطة الدارة وال، تحديد آلية تمويلهاو  ، خطوات إنشاء مشروع رياديوالتحديات في ريادة األعمال

 عات.ما يستجد من موضو ، ادة األعمال في المجتمع ودور كل منهاأهم الجهات المسؤولة عن نشر ثقافة ري
 

ED 415  :أخالقيات المهنة 
لفرد ا ها علىمفهوم أخالق المهنة وأثر المهنة ومفهوم األخالق وأهميتهما، و تعرف مفهوم  ـ هدف المقرر: أواًل 

ب التحلي لتي يجالقيات المحمودة افهم األخ، و األساسية ألخالقيات المهنة والمجتمع وعلى العمل نفسه، والمبادئ
ق فيها نسياومخاطر اال  التي يجب عليه تجنبها في عمله الصفات السيئة واألخالق غير المحمودةبها في العمل، و 
 .يتمثل حقوقه الوظيفية وواجباته نحو العمل والزمالء والرؤساء، و من أجل تجنبها

 والعمــل، المهنة لفرق بين مفهوم الـمهنة والوظيفة، مكانةهنة، امفهـوم الم ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
 ،ت المهنةأخالقياالفــــرق بيــن مفهوم األخالق و ، و مفاهيم أخالقيات المهنةها، وتعريف األخالق ووسائل اكتساب

، لوكــددات السـمحمهن، األخالقية التي ترتبط ببعض الالقيم  ،المرجعيات التي تقـــــــــوم عليها أخالقـيات المهـنة
ارة، دأخالقيات ال السلوك الوظيفي وأخالقيات المهنة،تزام بقواعد لاال و  ،ـنين والواقعبيـن التقتاجى والزمن الن

 ما يستجد من موضوعات.، األخالقيات غير المحمودةو  ،أخالقيات الوظيفة العامةو 
التنبؤ المحدثة في محيط العمل و  اهر األخالقيةتحليل الظو تدريب المتعلم على  المحتوى العملي للمقرر: ـ ثالثًا



 ـ 42ـ 

 

للمهنة تصميم رسالة ورؤية وقيم ، المهنة أخالقيات عليها تقوم التي المرجعياتتحديد  بآثارها وتحديد موقفه منها،
 والتسويق حقوق الملكية الفكرية مهارات التطبيق العملي لتطبيقاتالتي يفضل االلتحاق بها في المستقبل، تنفيذ 

 .لكترونيأساليب حماية المؤلفين والناشرين والعمل ال اللكتروني، يحلل  عقود النشر، تقييم لكترونيال 
 

 المستوى الرابع 
 الثانيالفصل الدراسي 

 

ET 421 تطبيقات النظم السحابية: 
 سبة السحابيةنظام تعلم إلكتروني يستند على الحو ك أنظمة الحوسبة السحابيةبتعريف المتعلم  ـ هدف المقرر: أواًل 

(Cloud-based LMS). 
ا م ،ة السحابيةوائد ومميزات أنظمة الحوسبف ،كيفية عمل أنظمة الحوسبة السحابية ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا

زاياها، م ،حابيةنظمة إدارة التعلم المعتمدة على الحوسبة السأ ،الفرق بين األنظمة السحابية واألنظمة المحلية
 ما يستجد من موضوعات.، ايير اختيار نظم إدارة التعلم السحابيةمع أمثلة لها،

، منها: نظمة إدارة التعلم المعتمدة على الحوسبة السحابيةالتدريب على أحد أ للمقرر:العملي ـ المحتوى  ثالثًا
(moodlerooms, Haiku, Knoodle, OpenClassm, Schoology, Edmodo, iSpring, Nation Learner, NEO, 

Talent, Litmos,  WizIQ, Docebo, Collaborize Classroom, ) ،نظمة إدارة أحد أ وفق إنتاج محتوى تعليمي
 السحابية. التعلم

 

ET 422  والميداني اللكترونيالتدريب:  
الت في المجا همذاتوير تأهيل وتطتزويد المتعلمين بالمعارف والمهارات العمليــة التي تمكنهم من  ـ هدف المقرر: أواًل 

 هملالتي تؤه لكفايةتقديم البرامج التدريبية بالجودة وا، و لطلب سوق العمل الكمي والنوعي اية وفقً التقنية والمهن
مهنية نية والنشر الوعي بأهمية العمل في المجاالت التق، و ممارسة العمل الحرو للحصول على الوظيفة المناسبة 

لتعليمية ؤسسات االمثيق العالقة والتكامل مع تو و  ،في أوساط المجتمع وتوفير البيئة المناسبة للتدرب مدى الحياة
 ولوجيا.كنر التوالمشاركة في برامج نقل وتطوي المؤسسةتوسع في المجاالت التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط لل
 قالفر، و عدبريب من التد /عامة ونظم التدريب اللكتروني مقدمة عن نظم التدريب ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا

اليب أسامل، كنظام متك اللكتروني ، التدريباللكتروني أسس ومبادئ التدريبالتعليم والتعلم والتدريب؛ بين 
لقائم لتدريب اا)التدريب القائم على الحاسب، التدريب عبر شبكة النترنت،  اللكتروني الفعالالتدريب وخطوات 

ب ية التدريأهم؛ ... إلخ(القائم على األداء،  التدريبالتدريس المصغر، على الكفايات، التدريب القائم على 
 ما يستجد من موضوعات. ؛تحديد االحتياجات التدريبيةكيفية اللكتروني؛ 

 ورش العمل، محاضرة تفاعلية،) مختلفة حقائب إلكترونية تدريبيةبرامج و تصميم  :للمقررالمحتوى العملي ـ  ثالثًا

http://www.moodlerooms.com/
http://www.moodlerooms.com/
http://www.haikulearning.com/
http://www.knoodle.com/
http://www.pearsonhighered.com/openclass
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البرامج  تنفيذ؛ متنوعة تخدم مجاالت التي (، ... إلخ، النفوجرافيكالمحاكاة، الخرائط البذهنية، خرائط المعرفة
 .تقديم تقارير دوريةو إعداد التدريبية؛ تقويم البرامج التدريبية؛ قياس وتحليل تكاليف التدريب والعائد منه؛ 

 

ET 423 ةاللكتروني االختبارات: 
مية، نجاز الرقل املفات ة، االختبارات اللكتروني :مثل ،ييمستراتيجيات جديدة للتقإبتعريف المتعلم  ـ هدف المقرر: أواًل 

 از،نجإملفات سئلة رقمية و أ، وبنوك ومستودعات إلكترونيةنماذجه من اختبارات برامجه و و  اللكترونيالتقويم و 
وك بنية إنشاء وكيف، من بعدتقويم البثقافة تطوير نظم  المتعلمين وعيةتو  ،المتعلمينرساء وتطوير نظم تقويم وا  

 .، وتعزيز آليات الرجعةسقواعد بيانات المؤس دراجها ضمنا  لألسئلة و 
اسية معايير القيالاحله؛ والقياس، وأنواع التقويم ومر الفرق بين التقويم والتقييم  ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا
نتاجها؛ و  ل تصميمهاومراح ومهاراتأهدافها ومزاياها  اللكترونيةاالختبارات ؛ من بعدبناء االختبارات ل وك بنا 

نتاجها؛  ومستودعات األسئلة ير نظم فية تطو كي؛ ملفات النجاز الرقمي وكيفية إنتاجهاالرقمية وكيفية بنائها وا 
 .وضوعاتمما يستجد من  ؛القياسيةفي نظم التقويم من بعد وفق المعايير  آليات الرجع؛ المؤسسة فيالتقويم 

 ,Quiz Makerتخدام البرامج الحاسوبية اآلتية:باس إلكترونيةاختبارات إنتاج  :للمقررالمحتوى العملي ـ  ثالثًا
Suberlab, EPrime, Storyline, Hot Potatoes 6.2., Question Tools, QuizFaber, Qedoc, Course Lab, 

Articulate Quizmaker ’09 …ect إنجاز رقمية؛ ت إنتاج ملفاإلكترونية باستخدام نماذج جوجل، اختبارات إنتاج ؛
 رقمية.إنتاج بنوك أسئلة 

 

ET 424 تطبيقات الهواتف الذكية:   
 ويدلتشغيل أندر انظام بطة العملية المرتبالمهارات األساسية، و  المعارفالمتعلم بالمعلومات و تزويد  ـ هدف المقرر: أواًل 
ية ساسية، آلناتها األتف الذكية ومكو تطبيقات الهوا، بنية نظام التشغيل أندرويد ـ المحتوى النظري للمقرر: ثانًيا

الت روتوكو ، بتواصل التطبيق مع مكونات الهاتف آليةها، تنظيم الموارد المستخدمة في التطبيق وطريقة تفاعل
المكتبات و   GSMاالتصال بالنترنت وبروتوكوالت إرسال الرسائل البريدية والنصية. طرائق قياس معرفات شبكة

 ما يستجد من موضوعات. ؛ندرويدفي نظام األ  هاالداعمة ل
، واجهات االستخدام األساسيةو  ،وموارد التطبيق ا،بيئة األندرويد ومكوناتهتعر ف : للمقررالمحتوى العملي  ثالثًا

 UI استخدام الواجهات المنفصلة ومتحكمات التنقل ومرشحات االنتقال، التعامل مع مزودات المحتوى والمستقبالت

Layouts and Controls ،الواجهات البيانية ومتحكماتها Event handling and Threads And Messaging ،
استيعاب الشبكات وتحديد الموقع ، فهم تنبيهات المستخدم ،User Notifications استقبال األحداث والتراسل

 .شبكةالاستخدام الخدمات ومكتبات االتصال ب ،والخرائط
 

ET 425 :مشروع التخرج 
التي مهارات المعارف و التوظيف لخريج الن يقوم بها أالخطوات التي يجب  المقررهذا يتناول  لمقرر:ـ هدف ا أواًل 

و أ تقدم حالً الذي يمثل فكرة معينة التخرج  تصميم وتنفيذ مشروعابتكار و في  بالبرنامج دراستهفترة ها خالل اكتسب
ا يضً أيتناول ، كما ي مجالأفي  ت المجتمعية ـ، المؤسساالمؤسسات التعليمية، الجامعة، الكليةـ خدمة للمجتمع 
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 طرق استخدام التقنيات واللغات التي تعلمها الط
م الرقمي، يا التعليتكنولوج ية أو البحثية في مجاللماهية المشاريع العمتناول  للمقرر: العمليـ المحتوى  ثانًيا
، وعاتح المشر طر  ،إلى مجموعات عمل تعاونيةتحديد استراتيجية العمل وتقسيم المتعلمين  ها،بتكار البحثي فيالا

بل قتنفيذ المشروعات وفق الخطة الموضوعة من  ،تحديد مشروع كل مجموعة ،المقترحة مناقشة المشروعات
وضوع مة حول ، المسح األدبي لإلنتاج الفكري والدراسات المنشور متابعة ما تم تنفيذه بشكل دوري ،فريق العمل
 البحثي تحديد عينة المشروعه، مرحلة صر المشروع والمنهجية المستخدمة لتنفيذمرحلة تحديد عنا المشروع،

عرض قديم و مرحلة الصياغة النهائية وتوثيق المراجع، ت ، مرحلة جمع وتحليل البيانات،وأدوات جمع البيانات
  المشروعات.

 
 


