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 ر التعلم وتكنولوجيا التعليممصادتخصص . 5

 أ اًل: خمرج ت التدلم املقصو  

 ة  ملتعلقة بعلومات ااملرف وكتساب املعاإعلى  يكون الطالب قادرًا أنينبغي 

   والفهماملعرفة 

املصادر و، مصادر التعلم  ليم منهالتعا ااملفاهيم املرتبطة مبصادر التعلم وتكنولوجي .1

 تعلمال مراكز مصادرو لرقمية،ة واقليدياملكتبات التواملصادر املفتوحة، والرقمية، 

يم ، وتصموصيانتها لداخليةات اشبكتصميم ال، وشبكات التعلمو، العادية والرقمية

، لتعليم والتعلمشبكات ا، لفعالةلتعلم اات ايئتصميم بوإنتاج الوسائط الرقمية التعليمية، و

يم التقين، والتعل املهين، التعليمو ،يكاملتصميم التعليم الت، مبادىء التصميم الداخلي

علمي، صفي، والبحث التعلم الة الداروإ واسرتاتيجيات التعلم، والتصميم التعليمي،

 جاتذوي االحتياو املشروع،ول، لعمافضاءات والتعلم بالعمل، والتفكري والتأمل، و

 ...اخل.انة واآلمسالمات الاجراءواحلوسبة، واألجهزة الرقمية، واخلاصة، 

تدريس، التقويم يف الوالقياس  دورو م، فاهيم األساسية يف عملية القياس والتقويامل .2

 واسرتاتيجياته.وجماالت القياس وأساليبه، 

 .أهم النظريات احلديثة يف التواصل الرتبوي .3

لتعليمية يف فين املصادر اختصاصي واار أدوومصادر التعلم وأهميتها وأهدافها ومهامتها،  .4

لرقمية اتقييم املصادر و، نفذهاتليت ة ادمات اليت تقدمها واألنشطإدارتها، وأهم اخل

 التعليمية.

 .املفاهيم املرتبطة بتفريد التعليم وتقنياته .5

 .مصادر التعلم لذوي االحتياجات اخلاصة .6

الويب  وتصميم صفحات الربجمة ىءدامبودور احلواسيب يف مساندة النشاتات املهنية،  .7

 .ئناتوالتأ ريات احلركية على الكا

 .رب الويبقاتها عتطبيوية الوسائط الرقم املفاهيم والتطبيقات يف جمال .8

 .دارة التعليمملستخدمة يف إالبيانات د اواعأنواع قوقواعد البيانات، املفاهيم املرتبط ب .9

 .األساليب احلديثة يف تدريس التكنولوجيا .10
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   املهارات العقلية والذهنية

 ةمة.التخطيط لتوفري مصادر التعلم الال .1
 ة.عالفلم االحتياجات الالةمة لتوفري بيئات تع حتليل  .2
 ها.تقييم املواد املطلوبة واختيار املناسب من  .3
 لم.كز مصادر التعمن مرا ةلطلبوا وضع اخلطط الالةمة لتحقيق استفادة املعلمني  .4

 الرقمية.وية ملاداالفهرسة والتصنيف والرتتيب ملصادر التعلم   .5
 تعليم والتقويم.تطوير اسرتاتيجيات ال  .6
 ابتكار مناذج تصميم مالئمة.  .7
 كام.ألحاار التأمل يف التصاميم العادية والرقمية وإصد  .8
 ولوجيا.يس التكنتدربصة حتليل املمارسات الرتبوية والتعليمية اخلا  .9

 لقرارات.الت، واختاذ احل املشك، وحكامتنمية مهارة التحليل، والرتكيب وإصدار اال  .10

 

  املهنية أو العملية املهارات

 ية.لتقنة وادور معلم املباحث التكنولوجيإعداد وتطوير   .1
 انتاج ملصادر تعليمية عادية ورقمية.  .2
 ها.تطوير شبكات التعلم يف نطاآ املدرسة وصيانت .3
 .لمنيملعتصميم بيئات التعلم املناسبة بالتعاون مع ا .4

 مله.عة يف جمال الةموال قميةالرو العادية تطوير قواعد البيانات ملصادر التعلم .5
  ة.العادية والرقمي تطوير وصيانة مصادر التعلم .6
 تطوير وصيانة أجهزة وتقنيات التعلم. .7
 نولوجيا.لتكايس توظيف اسرتاتيجيات التدريس املعاصرة يف تدر .8
 لمني.ملعع اتطوير البيئات الفيزيقية الصفية بالتعاون م .9

 وكتابة التقارير الدورية. عدادإ .10
 ها.ىل اتباعن إخريمة واألمان، وإرشاد اآلتوفري مواصفات السال .11
 مي.لتصميم التعلي جمال اة يفئيسبناء مناذج ووحدات دراسية وفق املعايري الر .12
 ة.اصرملعابناء مناهج مدرسية وفق االجتاهات العاملية  .13
 صرة.عاامل بناء برامج تدريبية وفق االجتاهات العاملية .14
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   العامة /املنقولةاملهارات 

 ات التخطيط وتنفيذ .استخدام مهار .1
 اجلماعي أو الفردي. استخدام مهارات العمل .2
 املشكالت. حل املنهج العلمي يفتوظيف  .3

 .ريقفل إجراء البحوث العلمية بصورة فردية أو من خال .4
 .العمل حتت الضغط .5
 هندسة املواقف بأسلوب ممنهج. .6
 .ممارسة مهارات التفكري الناقد واإلبداعي .7
 ممارسة التواصل الفاعل. .8
 ارسة إدارة الوقت بفاعلية.مم .9

 

 مه رات االتص ا  تقري  املدلوم ت: 

 . يثةحلدمن خالل تقنيات التواصل االتواصل بفاعلية و .1

 .التعبري عن أفكار  بوسائل طتلفة ونشرها .2

 .رينآلخاتنمية مهارات التفاعل النشط يف التعامل مع  .3
 اجادة توظيف مهارات العرض. .4
 ية.توظيف التقنيات املعاصرة بفاعل .5

 

 والبعد األخالقي   االجتاهات والقيم

 .وآرائهم اآلخرين داتعتقالتسامح مع االختالف وفقًا للفهم الواعي مل .1
  م.ا التعليوجيكنولمصادر التعلم وتتبنى اجتاهات إجيابية ءو   .2
 .تقبل اآلخرين .3
 .املوضوعية يف التعامل مع اآلخرين .4
 األمانة واإلخالص يف العمل. .5
 .هنةاملت بأخالقيا لتزاماإل .6
 .تتبع قواعد السلوك املهين وأخالقيات العمل  .7
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 سوق الد ل:ث نيً : 

  للعمل ادرًا ومؤهاًلق لتعليم"ايا نولوجختصص بكالوريوس "مصادر التعلم وتكيصبح خريج  

املدارس نية يف ملباحث املهاو التكنولوجيا ثل ممعلمًا للمباحث املتصلة باجملاالت التقنية  .1

 .جئنيووكالة غوث وتشغيل الآل، اصةاحلكومية، واخل
، ومية، واخلاصةارس احلكملدايف  ةيمية التعلميتعلالمصادر تكنولوجي للأخصائي  .2

 .يةليمواملؤسسات التع ووكالة غوث وتشغيل الآلجئني
ؤسسات الرتبوية املدارس وامل يف اوالتكنولوجي مسؤول املصادر التعليمية الرقمية والعادية، .3

 . مراكز التقنيات التعليميةوالتعليمية ومنها 
يف مركز  ثل  العملة والرقمية، مالعادي ةيميتعلللكتب املدرسية واملواد ال ًاتعليمي ًامصمم .4

، أو فتح عمل فةتعليمية املختلوية واللرتبت ااملؤسساوومراكز التدريب  ةاملناهج الفلسطيني

 لرقمية.ة وااديلتصميم املواد التعليمية الع خاص مثل  مركز
 

 املردر : /لتدليماوجي  مص  ر التدلم  تكرول: متطلب ت ختصص  لثً ث

م وتكنولوجيةا  ادر الةتعل مصة صةص  ختالرتبيةة /  للحصول على درجة البكةالوريوس يف  

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 128على الطالب ان يتم بنجال ) ، / املنفرد التعليم

 

 

 

 

 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 83 - 12 71 متطلبات التخصص

 3 3 - - مقررات حرة

 128 اجملموع
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 : . المقررات التخصصية1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك83تتكون هذ  املقررات من )

 :ة في الجدول اآلتي( ساعة معتمدة مبين71: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 يقتطبالوت اإلتصال الرتبوي  النظريا 5180

 - - 3 3 ةاملعترائق التدريس والتدريب ا 5204

 - - 3 3 مراكز مصادر التعلم 5280

 - 1 2 3 ميرقل العصر اإدارة املكتبات يف 5281

 - 2 1 3 هينملام تطبيقات وأخالقيات التعلي 5282

 - - 3 3 لتعلموا يمعلإسرتاتيجيات حديثة يف الت 5283

5284 
 اتاجمصادر التعلم لذوي االحتي

 اخلاصة
3 2 1 - 

 0102 1 2 3 أساسيات احلاسوب والربجمة 5285

 0102 1 2 3 الوسائط الرقمية 5286

 0102 1 2 3 يةيمعلة قواعد البيانات التإدار 5287

 - - 3 3 تفريد التعليم وتقنياته 5289

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

 - - 3 3 رعاية ذوي احلاجات اخلاصة 5304

 - 1 2 3 تهاانصيتصميم الشبكات الداخلية و 5380

5381 
 يةقمتصميم وإنتاج الوسائط الر

 التعليمية
3 2 1 5286 

 5204 1 2 3 ساليب تدريس التكنولوجياأ 5382

 ساعة 70إنهاء  1 1 2 (1تربية عملية ) 5420

 3 - 3 (2تربية عملية ) 5425
ساعة  90إنهاء 

 ،5420 

 5302 1 2 3 لةتصميم بيئات التعلم الفعا 5480

 - - 3 3 ةاملصادر الرتبوية املفتوح 5481
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 5180 - 3 3 شبكات التعليم والتعلم 5482

 - 1 2 3 بادئ التصميم الداخليم 5483

 5302 - 3 3 تصميم التعليم التكاملي 5484

 ساعة 90إنهاء  2 1 3 مشروع التخرج 5499

  18 53 71 اجملموع

 

 

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

 المقررات اآلتية:

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 عتمدةامل

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 الرتبية املقارنة 5292

 - - 3 3 اإلبداعيالتفكري  5316

 - - 3 3 يبيئات التعلم االفرتاض 5383

5384 
ات سسؤملالقيادة والريادة يف ا

 الرتبوية
3 3 - - 

 - 1 2 3 سهاريدت الرتبية الفنية وترائق 5407

 

 لمقررات الحرة:ا. 2

 / جلامعةةةاصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات  ( سةةاعات معتمةةدة مةةن أي خت3يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار )

تعليميةة  ون املةادة ال ميكةون مضة   ن الكمقةررات حةرة علةى أ    خارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه،   

 .التخصص نوعة منممكون وأن ال ت أخرى كمًا و/أو كيفًامكررًا يف مقررات 
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 :فراي –رئيسي مص  ر التدلم  تكرولوجي  التدليم/ : متطلب ت ختصص رابدً 

تعليم وتكنولوجيا ال ر التعلممصادص ختصالرتبية / للحصول على درجة البكالوريوس يف 

 وةعة كما يأتي م( ساعة معتمدة 134)على الطالب ان يتم بنجال  ، فرعي-رئيسي  /

 :/ التخصص الرئيسي  المقررات التخصصية .1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك65تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي65وتتكون من ) :إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

س. م. 

 نظري

س. م. 

 عملي

 املتطلب السابق

5180 
ت ارياالتصال الرتبوي  النظ

 والتطبيق
3 3 0 - 

5204 
ب ترائق التدريس والتدري

 العامة
3 3 0 - 

  0 3 3 مراكز مصادر التعلم 5280

5281 
 صرإدارة املكتبات يف الع

 الرقمي
3 2 1  

5282 
م يلالتع وأخالقيات تطبيقات

 املهين

3 1 
2 - 

5283 
م ليعلتااسرتاتيجيات حديثة يف 

 والتعلم
3 3 0 - 

 - 1 2 3مصادر التعلم لذوي  5284

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 امعةمتطلبات اجل

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 65 - - 65 يمتطلبات التخصص الرئيس

 27 حسب التخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

 134 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

س. م. 

 نظري

س. م. 

 عملي

 املتطلب السابق

 االحتياجات اخلاصة

 0102 1 2 3 ةجمأساسيات احلاسوب والرب 5285

 0102 1 2 3 الرقميةالوسائط  5286

 0102 1 2 3 ميةليعلتا قواعد البياناتإدارة  5287

 - 0 3 3 هتفريد التعليم وتقنيات  5289

 - 0 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

 - 0 3 3 ةاصرعاية ذوي احلاجات اخل 5304

5381 
تصميم وإنتاج الوسائط 

 الرقمية التعليمية
3 2 1 5286 

 5204 1 2 3 اجيأساليب تدريس التكنولو 5382

 س.م 75إنهاء  1 1 2 (1تربية عملية ) 5420

 3 0 3 (2تربية عملية ) 5425
 س.م. 85إنهاء 

5420  

 5302 1 2 3 لةافعتصميم بيئات التعلم ال 5480

 - 0 3 3 ةحتواملصادر الرتبوية املف 5481

 5180 0 3 3 شبكات التعليم والتعلم 5482

 5302 0 3 3 يتصميم التعليم التكامل 5484

 2 1 3 مشروع التخرج 5499
 85، إنهاء 5303

 س.م.

  16 49 65 اجملموع
 

 :مقررات التخصص الفرعي .2

ة الةيت تطرحهةا   الفرعية  د التخصصةات ( ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احة     27تتكون من )

 الكليات االخرى .


