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 مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليمتخصص . 9

 خمرج ت التدلم املقصو  : أ اًل

 : ةيكون الطالب قادرا على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة ب أنينبغي 

  :والفهماملعرفة 

املصادر ومصادر التعلم، : لم وتكنولوجيا التعليم منهااملفاهيم املرتبطة مبصادر التع .7

 مراكز مصادر التعلمواملكتبات التقليدية والرقمية، واملصادر املفتوحة، والرقمية، 

، وتصميم تصميم الشبكات الداخلية وصيانتها، وشبكات التعلمو، العادية والرقمية

، شبكات التعليم والتعلم، الفعالة تصميم بيئات التعلموإنتاج الوسائط الرقمية التعليمية، و

والتعليم التقمت،  التعليم املهمت،، وتصميم التعليم التكاملي، مبادىء التصميم الداخلي

وإدارة التعلم الصفي، والبح  العلمي،  واسرتاتيجيات التعلم، والتصميم التعليمي،

الحتياجات ذوي اواملشروع، وفضاءات العمل، والتعلم بالعمل، والتفكري والتأمل، و

 .اخل...اجراءات السالمة واآلمانواحلوسبة، واألجهزة الرقمية، واخلاصة، 

املفاهيم األساسية يف عملية القياس والتقويم،  ودور القياس والتقويم يف التدريس،  .2

 .واسرتاتيجياتهوجماالت القياس وأساليبه، 

 .أهم النظريات احلديثة يف التواصل الرتبوي .7

ها وأهدافها ومهامتها، وأدوار اختصاصي وفمت املصادر التعليمية يف مصادر التعلم وأهميت .1

، وتقييم املصادر الرقمية إدارتها، وأهم اخلدمات اليت تقدمها واألنشطة اليت تنفذها

 .التعليمية

 .املفاهيم املرتبطة بتفريد التعليم وتقنياته .1

 .مصادر التعلم لذوي االحتياجات اخلاصة .2

الربجمة وتصميم صفحات الويب  ىءادومبالنشاتات املهنية، دور احلواسيب يف مساندة  .1

 .والتأثريات احلركية على الكائنات

 .الوسائط الرقمية وتطبيقاتها عرب الويب املفاهيم والتطبيقات يف جمال .1

 .أنواع قواعد البيانات املستخدمة يف إدارة التعليموقواعد البيانات، املفاهيم املرتبط ب .9

 .تدريس التكنولوجيااألساليب احلديثة يف  .71
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 : املهارات العقلية والذهنية

 .التخطيط لتوفري مصادر التعلم الالةمة .7
 .االحتياجات الالةمة لتوفري بيئات تعلم فعالة حتليل  .2
 .تقييم املواد املطلوبة واختيار املناسب منها  .7
 .من مراكز مصادر التعلم والطلبةوضع اخلطط الالةمة لتحقيق استفادة املعلمني   .1

 .الفهرسة والتصنيف والرتتيب ملصادر التعلم املادية والرقمية  .1
 .تطوير اسرتاتيجيات التعليم والتقويم  .2
 .ابتكار مناذج تصميم مالئمة  .1
 .التأمل يف التصاميم العادية والرقمية وإصدار األحكام  .1
 .حتليل املمارسات الرتبوية والتعليمية اخلاصة بتدريس التكنولوجيا  .9

 .تحليل، والرتكيب وإصدار االحكام، وحل املشكالت، واختاذ القراراتتنمية مهارة ال  .71

 

 :املهنية العملية أو املهارات

 .دور معلم املباح  التكنولوجية والتقنيةإعداد وتطوير   .7
 . انتاج ملصادر تعليمية عادية ورقمية .2
 .تطوير شبكات التعلم يف نطاا املدرسة وصيانتها .7
 .التعاون مع املعلمنيتصميم بيئات التعلم املناسبة ب .1

 .والالةمة يف جمال عمله العادية والرقمية تطوير قواعد البيانات ملصادر التعلم .1
  .العادية والرقمية تطوير وصيانة مصادر التعلم .2
 .تطوير وصيانة أجهزة وتقنيات التعلم .1
 .توظيف اسرتاتيجيات التدريس املعاصرة يف تدريس التكنولوجيا .1
 .الصفية بالتعاون مع املعلمني تطوير البيئات الفيزيقية .9

 .اعداد وكتابة التقارير الدورية .71
 .توفري مواصفات السالمة واألمان، وإرشاد اآلخرين إىل اتباعها .77
 .بناء مناذج ووحدات دراسية وفق املعايري الرئيسة يف جمال التصميم التعليمي .72
 .بناء مناهج مدرسية وفق االجتاهات العاملية املعاصرة .77
 .ريبية وفق االجتاهات العاملية املعاصرةبناء برامج تد .71
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 : العامة/ املنقولةاملهارات 

 .استخدام مهارات التخطيط وتنفيذال .7
 .اجلماعي أو الفردي استخدام مهارات العمل .2
 .املشكالت حل املنهج العلمي يفتوظيف  .7

 .إجراء البحوث العلمية بصورة فردية أو من خالل فريق .1
 .العمل حتت الضغط .1
 .بأسلوب ممنهج هندسة املواقف .2
 .ممارسة مهارات التفكري الناقد واإلبداعي .1
 .ممارسة التواصل الفاعل .1
 .ممارسة إدارة الوقت بفاعلية .9
 

 : مه رات االتص ا  تقري  املدلوم ت

 . من خالل تقنيات التواصل احلديثةالتواصل بفاعلية و .7

 .التعبري عن أفكارال بوسائل طتلفة ونشرها .2

 .ط يف التعامل مع اآلخرينتنمية مهارات التفاعل النش .7
 .اجادة توظيف مهارات العر  .1
 .توظيف التقنيات املعاصرة بفاعلية .1

 

 : والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 .التسامح مع االختالف وفقًا للفهم الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهم .7
  .مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليمتبنى اجتاهات إجيابية حنو   .2
 .نتقبل اآلخري .7
 .املوضوعية يف التعامل مع اآلخرين .1
 .األمانة واإلخالص يف العمل .1
 .هنةاملااللتزام بأخالقيات  .2
 .تتبع قواعد السلوك املهمت وأخالقيات العمل  .1
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 :سوق الد ل: ث نيً 

 :قادرًا ومؤهاًل للعمل "مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم"ختصص بكالوريوس يصبح خريج  

املدارس التكنولوجيا واملباح  املهنية يف : لة باجملاالت التقنية مثلمعلمًا للمباح  املتص .7

 .ووكالة غوث وتشغيل الآلجئني، احلكومية، واخلاصة
يف املدارس احلكومية، واخلاصة،  يمية التعلميةتعلالمصادر تكنولوجي للأخصائي  .2

 .واملؤسسات التعليمية ووكالة غوث وتشغيل الآلجئني
ة الرقمية والعادية، والتكنولوجيا يف املدارس واملؤسسات الرتبوية مسؤول املصادر التعليمي .7

 . والتعليمية ومنها مراكز التقنيات التعليمية
يف مركز  العمل: العادية والرقمية، مثل للكتب املدرسية واملواد التعليمية ًاتعليمي ًامصمم .1

، أو فتح عمل املختلفة املؤسسات الرتبوية والتعليميةوومراكز التدريب  ةاملناهج الفلسطيني

 .لتصميم املواد التعليمية العادية والرقمية مركز: خاص مثل
 

 :املردر / مص  ر التدلم  تكرولوجي  التدليممتطلب ت ختصص : ث لث 

مصةادر الةتعلم وتكنولوجيةا    ختصةص  / الرتبيةة  للحصول على درجة البكةالوريوس يف  

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 129)على الطالب ان يتم بنجال  ، املنفرد/  التعليم

 

 

 

 

 

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 29 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 12 - - 12 متطلبات الكلية

 23 - 12 71 متطلبات التخصص

 3 3 - - مقررات حرة

 129 اجملموع
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 : المقررات التخصصية. 1

 :دة موةعة كما يأتيساعة معتم( 23)تتكون هذال املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 71)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 النظريات والتطبيق: االتصال الرتبوي 9121

 - - 3 3 والتدريب العامةترائق التدريس  9214

 - - 3 3 مراكز مصادر التعلم 9221

 - 1 2 3 إدارة املكتبات يف العصر الرقمي 9221

 - 2 1 3 تطبيقات وأخالقيات التعليم املهمت 9222

 9214 - 3 3 إسرتاتيجيات حديثة يف التعليم والتعلم 9223

9224 
مصادر التعلم لذوي االحتياجات 

 اخلاصة
3 2 1 - 

 1112 1 2 3 أساسيات احلاسوب والربجمة 9229

 1112 1 2 3 الوسائط الرقمية 9226

 1112 1 2 3 إدارة قواعد البيانات التعليمية 9227

 - - 3 3 تفريد التعليم وتقنياته 9229

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 9311

 - - 3 3 رعاية ذوي احلاجات اخلاصة 9314

 - 1 2 3 ة وصيانتهاتصميم الشبكات الداخلي 9321

9321 
تصميم وإنتاج الوسائط الرقمية 

 التعليمية
3 2 1 9226 

 9214 1 2 3 أساليب تدريس التكنولوجيا 9322

 ساعة 71إنهاء  1 1 2 (1)تربية عملية  9421

 3 - 3 (2)تربية عملية  9429
ساعة  91إنهاء 

 ،9421 

 9312 1 2 3 تصميم بيئات التعلم الفعالة 9421

 - - 3 3 املصادر الرتبوية املفتوحة 9421
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 9121 - 3 3 شبكات التعليم والتعلم 9422

 - 1 2 3 مبادئ التصميم الداخلي 9423

 9312 - 3 3 تصميم التعليم التكاملي 9424

 ساعة 91إنهاء  2 1 3 مشروع التخرج 9499

  12 93 71 اجملموع

 

 

معتمدة يختارها الطالب من  ساعة (12)وتتكون من : مقررات تخصصية اختيارية  .2.1

 :المقررات اآلتية

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

- -  3 3 الرتبية املقارنة 9292

 - - 3 3 التفكري االبداعي 9316

- -  3 3 بيئات التعلم االفرتاضي 9323

9324 
دة يف املؤسسات القيادة والريا

 الرتبوية
3 3  - -

-  1 2 3 الرتبية الفنية وترائق تدريسها 9417

 

 :المقررات الحرة. 2

/  سةةاعات معتمةةدة مةةن أي ختصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات اجلامعةةة  ( 3)يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار 

ون املةادة التعليميةة   كمقةررات حةرة علةى أن ال يكةون مضةم      خارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه،   

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أو كيفًا/أخرى كمًا و مقررات مكررًا يف




