
 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 ملقرر نموذج وصف مختصر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم

 اسم املقرر: التعلم االلكتروني

 رمز املقرر  730تقن 

 الكلية التربية 

 القسم / البرنامج تقنيات التعليم

 السنة / املستوى  االول 

 عدد الوحدات املعتمدة ساعات 3

 ساعات االتصال نظري: ساعتان عملي/تمارين: ساعتان تدريب:

 لغة املقرر  عربية

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

يهدددا ارقددرر إكددد  إطسددا  الطالادددة ارعلومددات النظريددة وارادددارات التطايقيددة ا ساسدددية 

ارتعلقدة بددالتعلم اتلوترووددظ وتوفي دم يددي عمليددة التعلدديم والدتعلم  مددن خدد ل التعريدد  

بداع  بئااتدم وظنظمتدم وظتواتدم ومناقصدة خااواداا وم اياسدا وارسداوليات ا خ قيددة 

وا منية عند التعلم والتعامل من خ لاا ،طما يهدا اك  التعريد  بننظمدة إتارا الدتعلم 

مدن احتتددول الوترونيداو وتطايدد   %25يقيدداو مدن خدد ل تقدديم االلوتروودظ نظريداو وتطا

ارمارسدة ال عليدة علدد  اندد ظنظمددة إتارا الدتعلم االلوتروودظ باتتددامة اكد  تقددديم ظتوات 

ظنتدا  احتتدول الرق دا والاوددت والتوليد  العل دا للموتدول والتطددرى ظيوداو اكد  ارددوارت 

 .التعليمية م تونة ارادر و رخص ارصاع اتبداعي

 

 قرر ممختصر لل وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 ملقرر نموذج وصف مختصر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم

 

 اسم املقرر: مستحدثات تقنية في التعلم االلكتروني

 رمز املقرر  731تقن 

 الكلية التربية

 القسم / البرنامج تقنيات التعليم

 السنة / املستوى  االول 

 عدد الوحدات املعتمدة ساعات 3

 ساعات االتصال نظري: ساعتان عملي/تمارين: ساعتان تدريب:

 لغة املقرر  عربية 

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 ينطبق( ما كل اخترنوع املقرر )

يي سذا ارقرر تتعلم الطالاات مستودلات تقنية يي التعلم اتلوترووظ والتا تهدا 

لتع ي  تمج التقنية بالتعليم باتتامة إك  التقنيات والتطايقات ارستجدا والتا تطا  

تاخل ال اول التعليمية مما يعطظ ارتعلمات قاب السا  يي تعلماا وتطايقاا، ومنها 

 Microو التعلم اراغر  Artificial Intelligenceاالصطناعي  عل  سبيل ارثال الذكاء

Learning  والواقع ارع زAugmented Reality     والايانات الوايراBig  والتلعيب

Gamification  والطااعة ل لية ا بعاتPrinting D 3  و قواعد الايانات التسلسلية

Block chain  و التياا الثانيةSecond Life ة نالة وتراسCase Study  و مل  اتنجاز

Portfolio. 

 وصف مختصر للمقرر 



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 ملقرر نموذج وصف مختصر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم

 

 

 اسم املقرر: استراتيجيات التعلم االلكتروني

 رمز املقرر  732تقن 

 الكلية التربية

 القسم / البرنامج تقنيات التعليم

 السنة / املستوى  االول 

 عدد الوحدات املعتمدة ساعات 3

 ساعات االتصال نظري: ساعتان عملي/تمارين: ساعتان تدريب:

 لغة املقرر  عربية

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 ينطبق( ما كل اخترنوع املقرر )

يهدا لتعري  ارتعلمات عل  نظريات التعلم االلوترووظ واالستراتيجيات ارطاقة 

 والع قة بين النظرية واالستراتيجيات

وتواا يتم تطوير موتول ارقرر بناء عل  ما يستجد يي مجاالت استراتيجيات التعليم 

مستجدات ارقرر طماارات الراوية لتطوير الطالاات ويتميز ارقرر بإتانة ال رصة 

  للمتعلمات لتطاي  ما تعلمنم بصكل عل ا

 

 

 وصف مختصر للمقرر 



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 ملقرر نموذج وصف مختصر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم

 

 

 اسم املقرر: التصميم التعليمي

 رمز املقرر  733

 الكلية التربية

 القسم / البرنامج تقنيات التعليم

 املستوى السنة /  االول 

 عدد الوحدات املعتمدة ساعات 3

 ساعات االتصال نظري: ساعتان عملي/تمارين: ساعتان تدريب:

 لغة املقرر  عربية

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

يسع  ارقرر لتموين الطالاات من اراارات ارعرمية والتطايقية ارطلوبة تيجات نلول 

تعليمية وتدريبية مدعمة بالتقنيات باستخدام نماذ  التاميم التعلي ا ارنظم ابتداء 

من توديد ارصو ت والتوديات التعليمية روق  تعلي ا مودت عن طري  تن يذ 

عمليات مودتا طتوليل االنتيا  وارتعلمين مرورا بمعايير اختيار استراتيجيات 

وانتهاء بتقييم نجاح التلول التعليمية اراممة بناء التعليم والتعلم والتقييم ارناساة 

 عل  ظسس تربوية واضتة.

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 ملقرر نموذج وصف مختصر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم

 

 

 

 اسم املقرر: تطوير املحتوى االلكتروني

 رمز املقرر  734تقن 

 الكلية التربية

 القسم / البرنامج تقنيات التعليم

 السنة / املستوى  الثاوظ

 عدد الوحدات املعتمدة ساعات 3

 ساعات االتصال نظري: ساعتان عملي/تمارين: ساعتان تدريب:

 لغة املقرر  عربية

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 ينطبق( ما كل اخترنوع املقرر )

يتناول ارقرر م اوم احتتول التعلي ا االلوترووظ وانواعم وخااوام ومواص اتم، 

واالجراءات االساسية لتطويره يي توء معايير جوتتم، وباستخدام اتوات واالسس 

 انتا  اروات االلوترونية ارتنوعة.

 وصف مختصر للمقرر 



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 ملقرر نموذج وصف مختصر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم

 

 

 اسم املقرر: التعلم املتنقل

 رمز املقرر  735تقن 

 الكلية التربية

 القسم / البرنامج تقنيات التعليم

 السنة / املستوى  الثاوظ

 الوحدات املعتمدةعدد  ساعات 3

 ساعات االتصال نظري: ساعتان عملي/تمارين: ساعتان تدريب:

 لغة املقرر  عربية

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 ينطبق( ما كل اخترنوع املقرر )

يي سذا ارقرر يتم تسليط الووء عل  م اوم التعلم ارتنقل بما يتومن اركونات 

التعليمية عبر التعلم ارتنقل وإمكانياتها ومعوقاتها. طما يصمل ارقرر نظريات العملية 

التعلم ارستخدمة يي التعلم ارتنقل وطرى تطايقاا وتوفي اا لتاميم وتطوير تجار  

 تعليمية معالة واالط ع عل  تجار  ناجتة لتطايقات متنوعة يي التعلم ارتنقل.

 

 وصف مختصر للمقرر 



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 ملقرر نموذج وصف مختصر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم

 

 

 : إدارة مشاريع التعلم االلكترونياسم املقرر 

 رمز املقرر  736تقن 

 الكلية التربية 

 القسم / البرنامج تقنيات التعليم

 السنة / املستوى  الثاوظ

 عدد الوحدات املعتمدة ساعات 3

 ساعات االتصال نظري:ساعتان عملي/تمارين: ساعتان تدريب:

 لغة املقرر  عربية

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 (ينطبق ما كل اخترنوع املقرر )

يرط  سذا ارقرر بصكل ظساس ا عل  م اوم إتارا ارصاريع االلوترونية، اراارات ارعرمية 

مرانل إتارا مصاريع التعلم  والتطايقية ارطلوبة تتارا مصاريع التعلم اتلوترووظ ،

اتلوترووظ بمكوناتها التقنية والبصرية واراتية ، وطذلك عوامل نجاح مثل سذه ارصاريع. 

من خ ل ارصروع النهائظ: ُيطلب من ارتعلمين طرح مورا مصروع صغير وتعري م 

وتنظيمم ووتع كامة خططم ال منية وال نية وارالية نيت يستخدمون ار اسيم 

نهجية وا توات التا يتم تناولاا تمن ارقرر. بعد نهاية ارقرر سئتمون الطالب من وار

 ارصارطة بصكل مّعال يي إتارا مصاريع التعلم اتلوترووظ

 مختصر للمقرر  وصف



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 ملقرر نموذج وصف مختصر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم

 

 

 

 اسم املقرر: املشروع

 رمز املقرر  737تقن 

 الكلية التربية

 القسم / البرنامج تقنيات التعليم

 / املستوى  السنة الثاوظ

 عدد الوحدات املعتمدة ساعات 3

 ساعات االتصال نظري: ساعتان عملي/تمارين: ساعتان تدريب:

 لغة املقرر  عربية

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  

 متطلب جامعة 

 متطلب كلية  

 متطلب قسم 

 مقرر اختياري  

 ينطبق( ما كل اخترنوع املقرر )

استخدام التعلم بارصروع لتموين الطالاة من ماارات التاميم التعلي ا رنتج إلوترووظ 

 إلوترونية لاا.
ً
 ساتا من خ ل توديد مصكلة وتطوير نلوال

 وصف مختصر للمقرر 



 

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 ملقرر نموذج وصف مختصر 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم

 

 

 

 

 

 

 


