اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر
اسم املقرر :الوسائط الرقمية
رمزاملقرر

تقن 332

الكلية

التربية

القسم  /البرنامج

تقنيات التعليم

السنة  /املستوى

االول

عدد الوحدات املعتمدة

 3ساعات

ساعات االتصال

نظري :ساعتان

لغة املقرر

عربية

املتطلب السابق

ال يوجد

عملي/تمارين :ساعتان

تدريب:

املقرر املتزامن

نوع املقرر (اختر كل ما ينطبق)

وصف مختصر للمقرر

متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم
مقرر اختياري
مقرر الوسائط الرقمية (تقن  )332أحد املقررات املتاحة للطالبات في مختلف كليات الجامعة،
ويتناول املقرر املستحدثات التكنولوجية ذات العالقة بالوسائط الرقمية ،ويمكن من خالله تعريف
الطالبات بمعنى الوسائط الرقمية ونماذجها املتعددة وأدوات تصميمها وإنتاجها وطرق تقييمها،
باإلضافة إلى تمكينهن من املهارات املعرفية والتطبيقية لتصميم وإنتاج بعض من تلك النماذج
ونشرها ،وتوظيفها في دعم عملية التعليم والتعلم ،أو التوعية في مختلف املجاالت التربوية وذلك وفق
األسس التربوية املناسبة  ،ويقدم املقرر من خالل ذلك شروحات توضيحية حول الوسائط الرقمية
وعالقتها بالثقافة البصرية ،وطرق استخدامها وتوظيفها بما ال يتنافى مع قوانين امللكية الفكرية
ورخص املشاع اإلبداعي  ،مع توضيح طرق توظيف األدوات الرقمية املناسبة إلنتاج وسائط الرقمية
متنوعة وهادفة  ،كما يحفز املقرر الطالبات على أهمية إثراء املحتوى الرقمي العربي باملشاركة في
تصميم وإنتاج ونشر الوسائط الرقمية.

اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر
اسم املقرر :تقنيات التعليم
رمزاملقرر

تقن 131

الكلية

التربية

القسم  /البرنامج

تقنيات التعليم

السنة  /املستوى

--

عدد الوحدات املعتمدة

 3ساعات

ساعات االتصال

نظري :ساعتان

لغة املقرر

عربية

املتطلب السابق

ال يوجد

املقرر املتزامن

--

نوع املقرر (اختر كل ما ينطبق)

وصف مختصر للمقرر

عملي/تمارين :ساعتان

تدريب:

متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم
مقرر اختياري
يتناول مقرر تقنيات التعليم (تقن  ) 131دراسة علم تقنيات التعليم وتاريخ تطوره
وعالقته باملفاهيم األخرى وارتباطه بمدخل النظم والتصميم التعليمي ،ويتناول أيضا
دراسة املستحدثات التقنية وتطبيقاتها ودورها في العملية التعليمية ،كالتعلم
االلكتروني والتعلم عن بعد ،ودور االنترنت في التعليم واالستخدام اآلمن له ،كما يتناول
املقرر املهارات التطبيقية ضمن تكاليف املقرر مثل البحث في املصادر االلكترونية،
وتصميم العروض التقديمية االحترافية ،وإجراء التقييم االلكتروني ،واستخدام
تطبيقات وأدوات التعليم والتعلم االلكترونية املالئمة في تصميم وإنتاج منتج تعليمي
الكتروني ،و توظيف مستحدثات تقنيات التعليم في بيئات تعلم متنوعة.

اإلصدار األول
حمرم 1440هـ

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

نموذج وصف مختصرملقرر
اسم املقرر :التعلم االلكتروني
رمزاملقرر

تقن 130

الكلية

التربية

القسم  /البرنامج

تقنيات التعليم

السنة  /املستوى

االول

عدد الوحدات املعتمدة

 3ساعات

ساعات االتصال

نظري :ساعتان

لغة املقرر

عربية

املتطلب السابق

ال يوجد

املقرر املتزامن

--

نوع املقرر (اختر كل ما ينطبق)

وصف مختصر للمقرر

عملي/تمارين :ساعتان

تدريب:

متطلب جامعة
متطلب كلية
متطلب قسم
مقرر اختياري
يسعى مقرر التعلم اإللكتروني " تقن  "130إلى إكساب الطالبة املعلومات النظرية
واملهارات التطبيقية األساسية املتعلقة بالتعلم اإللكتروني وتوظيفه في عملية التعليم
والتعلم؛ من خالل التعريف ببعض بيئاته وأنظمته وأدواته ومناقشة خصائصها
ومزاياها واملسئوليات األخالقية واألمنية عند التعلم والتعامل من خاللها فيما يعرف
"باملواطنة الرقمية" ،والتعامل مع أنظمة إدارة التعلم ،وأدوات إنتاج املحتوى الرقمي
باإلضافة إلى تعريف الطالبة بالخدمات اإللكترونية التي تقدمها لها جامعة األميرة نورة
كنظام البالك بورد ،وحقيبة الطالبة الذكية واملكتبة الرقمية وغيرها ،وتنمية مهارات
الطالبة من خالل جميع ذلك في التعلم الذاتي والبحث والتواصل والتعاون.

