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 ( 21) رقم نموذج                                 

  دراســى مقـــرر وصيـــفت
 

 بنها:  أكاديمية/ جامعة

 التربية:  دـــــــمعه/  كلية

 وتكنولوجيا التعليم المناهج وطرق التدريس:  مــــــــــــــــــقس

 

 :  المقرر بيانات -2

 حاسبببببببف         :  المقرر اسممممممم 313Curr:  الكودى الرمز
 ا تخصص

 ا ثا ثة عام:  المستوى/ الفرقة

 2:  عملى  2 : نظري:  الدراسية / عدد الساعات الوحدات عدد  لسفة واجتماع :  التخصص

 : المقرر هدف-1

 

 

 

 يصمم البيئات التعليمية والتعلمية. (1
يحدد مستحدثات تكنولوجيا التعليم المناسبة لمواقف التعليم  (2

 والتعلم.
التطورات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة يحدد  (3

 بالتخصص.
 يختار المناسب من بين البدائل والمواقف الحياتية. (4
يستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية للتواصل والبحث  (5

 عن المعلومات.

 

الطالب قادرون على من المتوقع في نهاية هذا المقرر أن يكون :  المقرر تدريس من المسمممتهدف-3

 أن:

 :  والمفاهيم المعلومات-أ

 

 

 يحدد مفاهيم ومصلحات الحاسب اآللى. (2

 يحدد الفرق بين الحاسوب كمادة دراسية والحاسوب كوسيلة تعليمية . (2

 يوضح مميزات استخدام الحاسوب فى التعليم. (3
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يحدد الخدمات المختلفة التى تقدمها شبكة االنترنت فى مجال  (4
 التعليم.

 مفهوم التعليم اإللكترونى.يحدد  (5

 يوضح أنواع التعليم اإللكترونى. (6

 يبين مميزات التعليم اإللكترونى (7

 

 :  الذهنية المهارات-ب

 

 

 يعرف المفاهيم األساسية المستخدمة فى الحاسب اآللى (1

 استخدام امكانيات شبكة االنترنت فى مجال التعليم.يتقن  (2

 على تكنولوجيا الحاسبيصمم مواد وخبرات تعليمية وأنشطة تعتمد  (3
 اآللى لتنفيذ دروس الفلسفة.

 يميز بين أنواع الخدمات المختلفة التى تقدمها شبكة االنترنت. (4

 يشرح المميزات العديدة الستخدام الحاسب اآللى فى تدريس الفلسفة (5

يوظف خدددمددات االنترنددت  فس تدددريس الفلسددددددددددددددفددة واالجتمدداع لتحقي   (6
 تدريس فعال .

 : المهنية المهارات-جـ

 

 

يصدددددمم مجموعة من الوسددددداية التعليمية  فى مجال الفلسدددددفة واالجتماع  (1
 لتنفيذ الدروس بها

 يوظف برمجيات الحاسب اآللى فس تدريس الفلسفة واالجتماع. (1

 يدرس بعض دروس الفلسفة والمنط  باستخدام الوساية المتعددة . (3

 ..ينفذ بعض الدروس باستخدام تقنيات الوسائط الفائقة (4

 مواقع االنترنت فى الحصول على المعلوماتيستخدم بعض  (5
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/  المممعممممامممممة المممممممهممممارات-د

 : االنتقالية

 

 .يطب  ما درسه  فى الحاسب اآللى لتدريس دروس الفلسفة واالجتماع (1

يشددددددددددددار  فس التخطية لموامف التعلم المختلفة التس يتم التدريب عليها  (2
 ضمن أنشطة تدريس هذا المقرر.

الجماعية المطلوب تحقيقها ضدددمن أنشدددطة يشدددار  فس انجاأل األعمال  (3
 وفعاليات تدريس هذا المقرر.

 يكتسب مهارات بحثية فس مجال الحاسب اآللى . (4

 

 :  المقرر محتوى -4

 

 المكونات المادية وبرمجيات التشغيلمفاهيم  (2

 استخدامات الحاسب اآللى فى مجال التعليم. (1

 إرشادات التعليم بمساعدة الحاسب . (3

 .اآل   ا مختلفةبرمجيات ا حاسف  (4

    مجال ا تعليم 2.1تطبيقات ويف  (5
 مميزاته –أنواعه  -ا تعليم اإل كترون  مفهومه -  (6

 

 الممتممممدريممس أسممممممممممالمميمممم -5

  والتعلم:

 

 الحوار والمناقشة (2

 التعليم التعاونى (1

 التعلم باالستكشاف (3

 مواقف مباشرة من خالل التدريب على الحاسب (4

 موالتعل التدريس أسمالي -6

 المممقممممدرات ذوي لممملمممطمممالب

 :  المحدودة

 

 :  الطالب تقويم -7
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 :  المستخدمة األسالي -أ

 

  اختبارات قصيرةQuizes  

  إعداد ملف إنجاز 

 .اختبار أعمال السنة للمقرر الدراسى 

 .اختبار نهاية الفصل الدراسى 

 

 :  التوقيت-ب

 

 اسبوعيًا.   (2تقييم )

 الخامساألسبوع    (1تقييم )

 . ملف االنجازتقييم    (3تقييم )

 اختبار تحريري .    (4تقييم )

 :  الدرجات توزيع-جـ

 

 النسبة المئوية لكل تقييم : 
 ( أعمال فصلية 11) –( 11عملى ) -(   55تحريرى   )

 

 الدراسمممممممية الكت  قائمة-8

 :  والمراجع
 

 

  . مذكرات-أ

 . ملزمة كت -ب

 

 

 . مقترحة كت -جـ

 

حمادة محمد مسعود إبراهيم و أسامة سعيد على هنداوى و  .1

(: تكنولوجيا التعليم 2112ابراهيم يوسف محمد )

 المستحدثات التكنولوجية. القاهرة : عالم الكتب.
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(: 2111جودت أحمد سعادة و عادل فايز السرطاوى ) .2

استخدام الحاسوب واالنترنت فى ميادين التربية والتعليم. 

 القاهرة:دار الشروق.

(: الكمبيوتر والعملية التعليمية 2111مجدى عزيز إبراهيم ) .3

 .. القاهرة2فى عصر التدفق المعلوماتى. ط

(. تربويات تكنولوجيا 2112الفار، إبراهيم عبد الوكيل ) .4

 2(، ط 1.2القرن الحادى والعشرين تكنولوجيات    ) ويب 

 . طنطا: الدلتا لتكنولوجيا الحاسبات.

محمد فاارس، نجء  محماد ، و إسااااااامااعيال، عباد الر وف  .5
(. التعليم اإللكترونى: مساااااااتحااادثاااات فى الن رياااة 2117)

 واالستراتيجية. القاهرة: عالم الكتب.

 أو عمممملممممممممميممممة دوريممممات-د

 . إلخ...نشرات

 

 

 

 حمزةد/ ميساء محمد  : المادة أستاذ

 أ.د/ ماهر إسماعيل صبرى:  العلمى القسم مجلس رئيس

 :   /     /  التاريخ
 


