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ّصف املْاد 

 

 ( ضاعات معتند3ٗ)تهيْلْدٔا املعلْمات يف التعلٔه  0905700

 Information Technology in Education  

ننا . مع أسدخ أىْاع الربامر الػاٜع٘ االضتخداو يف زتال التعلٔه ميّهً ٍرا املطام الطلب٘ مً التعامل

ّمً املْاضٔع اليت ٓتياّهلا . ّٓكْو بتعسٓف الطلب٘ علٙ التهيْلْدٔا ّتطبٔكاتَا يف العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘

التهيْلْدٔا يف عنلٔ٘ التعله ّالتعلٔه، التعلٔه باضتخداو اذتاضْب، التعلٔه امُلداز عً طسٓل : ٍرا املطام

اذتاضْب ، تطبٔكات اذتاضْب يف عنلٔ٘ التعلٔه، تكٔٔه بسامر التعلٔه، دمر التهيْلْدٔا باملادٗ 

ضٔكْو الطلب٘ خالل ٍرا املطام باضتخداو الربامر التطبٔكٔ٘ ّ الربٓد . التعلٔنٔ٘، أخالقٔات املَي٘

  .اإللهرتّىٕ ّاإلىرتىت ّدزاض٘ تأثري التهيْلْدٔا علٙ بٔٝ٘ التعلٔه ّعلٙ اجملتنع احملٔط

 

 ( ضاعات معتند3ٗ)تصنٔه املياٍر االلهرتّىٔ٘  0905746

 Design of Computerized Curriculum  

ميهً ٍرا املطام الطالب مً تعسف أٍداف امليَاز الرتبْٖ احملْضب ّاألضالٔب ّاألىػط٘ ّالْضاٜل اليت حتكل 

ّٓػنل . تلو األٍداف؛ ننا ٓعسفُ بأضالٔب التكْٓه اليت متهيُ مً التأند مً مدٚ حتكل تلو األٍداف

ٍرا املطام معآري حتلٔل ّتصنٔه ّتكْٓه  املياٍر حتلٔل ّتصنٔه ّتكْٓه  امليتر االلهرتّىٕ للنياٍر 

 . احملْضب٘ ّذلو بتشلٔل ّتصنٔه ّسدات دزاضٔ٘ ستْضب٘

 

 ( ضاعات معتند3ٗ)إىتاز الربامر اذتاضْبٔ٘  0905716

 Development of Computer Applications  

ٓعطٕ ٍرا املطام الطلب٘ مكدم٘ يف أضاضٔات اذتْضب٘ ّ اضتخداو إسدٚ لػات الربزت٘ اذتدٓج٘ يف 

تدزٓظ مفأٍه اذتْضب٘ ّاضتخدامَا مً قبل املدزضني إلىتاز بسامر ميهً اضتخدامَا يف الػسف٘ الصفٔ٘ 

تعلٔنات اذتْضب٘ األضاضٔ٘، األٍداف، املػازٓع، : مً املْاضٔع اليت ٓػنلَا ٍرا املطام. ّاإلدازٗ املدزضٔ٘

إسدٚ لػات ادتٔل السابع مجل الفٔذْال بٔطو، التداخل بني قْاعد األٓكْىات، تطْٓس الربامر باضتخداو 

ضٔتنهً الطالب خالل ٍرا املطام مً تصنٔه الدزّع املْضْعٔ٘ . البٔاىات ّالربامر احملْضب٘ ّاإلىرتىت

  .املدزت٘ ّاٌ ٓصيع بعض الربامر ّٓسبطَا بكاعدٗ بٔاىات ّمع اإلىرتىت

 

 ( ضاعات معتند3ٗ)تصنٔه التدزٓظ ّاضرتاتٔذٔاتُ  1101705

 Instructional  Design and its Strategies  

ّٓػنل ٍرا املطام . ٓعسف ٍرا املطام الطلب٘ علٙ املفأٍه اليظسٓ٘ يف عنلٔ٘ تصنٔه املادٗ التعلٔنٔ٘

عنلٔ٘ تصنٔه املادٗ التعلٔنٔ٘ بتػعباتَا املعسفٔ٘ ّالطلْنٔ٘ ّاإلىطاىٔ٘ ّاالدتناعٔ٘، : املْاضٔع التالٔ٘

ضٔتنهً الطلب٘ . مناذز التصنٔه اذتدٓج٘، التصنٔه الفعال ّاملياضب لعنلٔ٘ التدزٓظ يف غسف٘ الصف

  .خالل ٍرا املطام مً انتطاب بعض املَازات املتعلك٘ بتصنٔه ّتطبٔل ّتكٔٔه املادٗ التعلٔنٔ٘

 

تصنٔه ّإىتاز الْضاٜل التعلٔنٔ٘ املسٜٔ٘ باضتخداو  0905747

اذتاضْب 

 ( ضاعات معتند3ٗ)

Graphical Design for Computerized Visual Instructional Media 

 ّاضتخداو السضْو املتشسن٘ ّمفَْو الْضاٜط اذتاضْبٓسنص ٍرا املطام علٙ اضتخداو السضه باضتخداو 

عنلٔات التصنٔه، التػهٔل، : ٓػطٕ ٍرا املطام املْضْعات التالٔ٘. املسٜٔ٘ يف العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘

 يف تصنٔه الربامر املسٜٔ٘ ّإىتادَا، ّضاٜل اذتاضْباضتخداو اللٌْ، مفَْو الْضاٜط املسٜٔ٘، اضتخداو 

االتصال امليتذ٘ ّغري امليتذ٘، التصامٔه الجيأٜ٘ ّالجالثٔ٘ األبعاد، السضْو املتشسن٘، احملاناٗ، 

ضٔتنهً الطلب٘ خالل ٍرا املطام مً اضتخداو بسزتٔات مجل بسىامر الصْز لتطْٓس .  املتفاعلاذتاضْبّ

  .ّضاٜل تعلٔنٔ٘ مطبْع٘ ّأخسٚ ميهً اضتخدامَا علٙ اإلىرتىت
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 ( ضاعات معتند3ٗ)الْضاٜط املتعددٗ يف التدزٓظ  تطبٔكات 0905755

 Multimedia Applications in Instruction  

 تعسٓف الدازع مبفَْو الْضاٜط املتعددٗ ّآلٔات اضتخدامَا يف سْضب٘ املياٍر ّاإلدازٗ َٓدف ٍرا املطام إىل

زضْو بٔاىٔ٘ ، فٔدْٓ، ىص، صْزٗ ، صْت  )ّذلو مً خالل التعسف علٙ مأٍ٘ ٍرِ الْضاٜط ، الرتبْٓ٘

 ضٔنهً ٍرا املطام الطلب٘ مً .ّبعض الربزتٔات الداعن٘ هلا ّلعنلٔات الدمر بٔيَا  (..،ّزضْو متشسن٘ 

اضتخداو اذتاضب اآللٕ ّتهيْلْدٔا املعلْمات إلىتاز املْاد تعلٔنٔ٘ ستْضب٘ متهامل٘ باضتخداو 

ّتكٔٔه بسزتٔات الْضاٜط املتعددٗ اذتالٔ٘ ّفشصَا ّ خلل زشم٘ تسبْٓ٘ . تهيْلْدٔا الْضاٜط املتعددٗ 

 . تالٛو البٔٝ٘ التعلٔنٔ٘ املْدْد بَا الطالب ّفل اسدخ التكئات 

 

 ( ضاعات معتند3ٗ)طسم التكْٓه ّاالختباز  1102750

 Methods of Assessment and Testing  

: ّتػنل مْضْعات ٍرا املطام. ٓػطٕ ٍرا املطام املفأٍه ّالتكئات األضاضٔ٘ يف عنلٔ٘ التكٔٔه املدزضٕ

التكٔٔه الػهلٕ، التكٔٔه ارتتامٕ، التكٔٔه التػخٔصٕ، بياٛ االختبازات، االختبازات املبئ٘ علٙ املعآري، 

االختبازات العادٓ٘، حتلٔل االختبازات، مسات ّضاٜل التكٔٔه البدٓل٘ مً مجل مالسظ٘ تعله الطالب 

ضٔتنهً الطالب يف ٍرا املطام مً . ّتكٔٔه األداٛ، الْضاٜل التكئ٘ لدعه اذتكاٜب اإللهرتّىٔ٘ ّالسقنٔ٘

ّاضتخداو السشم٘ اإلسصأٜ٘ يف حتلٔل ، اضتخداو ّضاٜل التكٔٔه التكئ٘ ّتطْٓس أدّات تكٔٔه املْاضٔع

  (.SPSS)البٔاىات 

 

 ( ضاعات معتند3ٗ)تصنٔه املْاقع االلهرتّىٔ٘  0905745

 Webpage Design  

 مً املْاضٔع اليت ٓػطَٔا ٍرا ّ. علٙ اضتخداو اإلىرتىت يف تطْٓس عنلٔ٘ التعله ّالتعلٔهادٗ املِزنص ٍرت

تكٔٔه مصادز املعلْمات العاملٔ٘، بٔٝات التعله التعاّىٔ٘ علٙ اإلىرتىت، املؤمتسات املصْزٗ علٙ : املطام

. الفٔدْٓ، التعله عً بعد، البشح عً املعلْمات ّاضتعادتَا، باإلضاف٘ إىل تطْٓس الصفش٘ اإللهرتّىٔ٘

 ضٔتنهً الطالب خالل ٍرا املطام مً اضتخداو تطبٔكات اإلىرتىت يف تطْٓس املادٗ التعلٔنٔ٘ علٙ اإلىرتىت

  .ّتصنٔه مْقع تعلٔنٕ

 

 ( ضاعات معتند3ٗ)أضالٔب البشح العلنٕ  1102756

 Scientific Research Methods  

: البشح مً سٔحتتياّل ٍرِ املادٗ ّ .َٓدف ٍرا املطام إىل تطْٓس مَازات البشح العلنٕ  لدٚ الطلب٘

مهْىات تكسٓس . ّإدساٛاتُ، ّتصنٔنُ، ّخطتُ، ّأدّاتُ، ّمياٍذُ؛ ّمػهل٘ البشح، ّطبٔعتُ، مفَْمُ

ّأخالقٔات ، ّأضالٔب مجع البٔاىات، ّمعآري تكْٓه تكسٓس البشح ، ّغسّط نتابتُ ّالتْثٔل، البشح

مفَْمُ ّطبٔعتُ ّاضتخداماتُ ّستدداتُ ّفلطف٘ اخنساط املدزضني يف البشح ، البشح اإلدساٜٕ. البشح

ّذلو بتعله تطبٔكات يف البشح اإلدساٜٕ تتعلل . التخطٔط للدزاض٘ ّفل ميَر البشح اإلدساٜٕ، اإلدساٜٕ

الطعٕ حنْ منْذز لتطْٓس التعلٔه االلهرتّىٕ مً خالل البشح ، بالصف ّاملدزض٘ ّاملياطل التعلٔنٔ٘

 . اضتخدامات اإلسصاٛ يف البشْخ الرتبْٓ٘، اإلدساٜٕ

 

 ( ضاعات معتند6ٗ)مػسّع التخسز  0905799

 Graduation Project  

َٓدف ٍرا املطام لعنل دزاض٘ حبجٔ٘ مٔداىٔ٘ ّفل ىظسٓ٘ تسبْٓ٘ سدٓج٘ ختتص بتهيْلْدٔا املعلْمات 

ّاضتخدامَا يف التعلٔه حبٔح ٓكْو الطالب باضتخداو مجٔع ارتربات ّاملعازف اليت سصل علَٔا يف املْاد 

الطابك٘ مً بسزتٔات ّضاٜط تعلٔنٔ٘ ّ بسزت٘ متكدم٘ لعنل مػسّع متهامل خيدو العنلٔ٘ 

  .ٗالتعلٔنٔ٘ ّفل اسدخ املعآري العاملٕ
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