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وصف املساق:
ميكن هذا املساق الطالب من تعرف أهداف املنهاج الرتبوي احملوسب واألساليب واألنشطة والوسائل اليت حتقق تلك
األهداف؛ كما يعرفه أبساليب التقومي اليت متكنه من التأكد من مدى حتقق تلك األهداف .ويشمل هذا املساق معايري
حتليل وتصميم وتقومي املناهج حتليل وتصميم وتقومي املنتج االلكرتوين للمناهج احملوسبة وذلك بتحليل وتصميم وحدات
دراسية حموسبة.

قائمة املوضوعات
 .1تصميم التعليم
مقدمة
األهداف التعليمية
مكوانت اخلطة التعليمية
مكوانت احد مناذج تصميم التعليم
اخلطوة األوىل :حتديد احلاجات وتقديرها
اخلطوة الثانية :حتديد األهداف العامة
اخلطوة الثالثة :حتليل األهداف التعليمية
اخلطوة الرابعة :حتديد املهارات الفرعية والسلوك املدخلي (القبلي ،التمهيدي)
اخلطوة اخلامسة :حتليل املتعلمني وبيئاهتم
اخلطوة السادسة :صياغة األهداف السلوكية
اخلطوة السابعة :تطوير االختبارات
اخلطوة الثامنة :تطوير االسرتاتيجية التعليمية
اخلطوة التاسعة :تطوير املواد التعليمية
اخلطوة العاشرة :التقومي البنائي (التكويين)
اخلطوة احلادية عشر :التقومي اخلتامي
 .2احلاسوب والربجميات التعليمية
مقدمة
األهداف التعليمية

األسابيع

أهداف إدخال احلاسوب يف املؤسسات التعليمية
استعمال احلاسوب يف التعليم
مسوغات إدخال احلاسوب يف املؤسسات التعليمية
دور احلاسوب كمعلم أو كأداة أو كمتعلم
الربجمية التعليمية :ماهيتها وأمهيتها
الربانمج
انواع الربجميات
تصنيف الربجميات
وفقا ملضموهنا
وفقا للهدف
ازدهار صناعة الربجميات
أنواع الربجميات التعليمية
عوائق إدخال احلاسوب وآلية املعاجلة املقرتحة
 .3تصميم الربجميات التعليمية
األهداف التعليمية
أسس تصميم الربجميات التعليمية ومتطلبات إنتاجها
التصميم الفين للربجمية التعليمية
تصميم شاشة احلاسوب
عناصر الربجمية التعليمية
مراحل إنتاج الربجميات التعليمية
 .4إنتاج الربجميات التعليمية
األهداف التعليمية
هتيئة الشاشة
إنتاج برجمية تعليمية ابستخدام البوربوينت والفيجول بيسيك
توضيح كيفية بناء الشاشات
مناذج إلنتاج برجميات تعليمية ابستخدام البوربوينت
 .5إنتاج الوسائط املتعددة
األهداف التعليمية
مواقع احلصول على الصور من االنرتنت
كيفية تنزيل صورة من االنرتنت
كيفية إدراج صور ولقطات من الفيديو او الرسيفر على الكمبيوتر
كيفية نقل مادة مسعية من أشرطة الكاسيت السمعية اىل الكمبيوتر
كيفية نقل مادة مسعية من الكمبيوتر إىل أشرطة الكاسيت

استخدام ملفات صوت مضمنة ومرتبطة يف البوربوينت
تسجيل مادة مسعية يف برجمية تعليمية
مناذج إلنتاج برجميات تعليمية مبادة مسعية مصاحبة
 .7شبكة اإلنرتنت
األهداف التعليمية
مراحل نشأة شبكة اإلنرتنت وتطورها
ما هي شبكة اإلنرتنت؟
متطلبات ربط شبكة اإلنرتنت وخدماهتا
جماالت استخدام شبكة اإلنرتنت
استعمال شبكة اإلنرتنت يف التعليم
خصائص املعلومات ومساهتا
كيفية البحث عرب االنرتنت
قواعد بياانت للبحث يف العلوم املختلفة
الربيد االلكرتوين
 .8إنشاء موقع الويب
األهداف التعليمية
التحضري إلنشاء موقع الويب
برامج إنشاء صفحة الويب
تصميم صفحات الويب
طرق احلصول على موقع ويب جماين
حتميل الصفحات على موقع الويب
الكتاب املقرر املطلوب:
تصميم البرمجيات التعليمية وانتاجها وتطبيقاتها التربوية
» االستاذ الدكتور عايد حمدان الهرش
» االستاذ الدكتور محمد ذيبان الغزاوي
» الدكتور محمد خليفة مفلح
» مها محمود فاخوري
عدد الصفحات384 :
سنة الطبع2012 :
رقم الطبعة1 :
الباركود9789957067861 :

توزيع العالمات
 20عالمة

Midterm

 10عالمة

املشارةة

 30عالمة

Presentation

 40عالمة

امتحان هنائي

