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 مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم تخصص . 5

 أ اًل: خمرجات التعلم املقصم ة

 ـ  املعارف واملعلومات املتعلقة ب كتسابإعلى  يكون الطالب قادرًا أنينبغي 

   والفهماملعرفة 

املصادر ومصادر التعلم، املفاهيم املرتبطة مبصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم منها   .1

 مراكز مصادر التعلمواملكتبات التقليدية والرقمية، واملصادر املفتوحة، والرقمية، 

، وتصميم الشبكات الداخلية وصيانتهاتصميم ، وشبكات التعلمو، العادية والرقمية

، شبكات التعليم والتعلم، تصميم بيئات التعلم الفعالةوإنتاج الوسائط الرقمية التعليمية، و

والتعليم التقو،  التعليم املهو،، وتصميم التعليم التكاملي، مبادىء التصميم الداخلي

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

ذوي االحتياجات واملشروع، 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

 واسرتاتيجياته.س وأساليبه، وجماالت القيا

 .أهم النظريات احلدي ة يف التواصل الرتبوي .3

مصادر التعلم وأهميتها وأهدافها ومهامتها، وأدوار اختصاصي وفو املصادر التعليمية يف  .4

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

 التعليمية.

 ة بتفريد التعليم وتقنياته.املفاهيم املرتبط .5

 .مصادر التعلم لذوي االحتياجات اخلاصة .6

الربجمة وتصميم صفحات الويب  ىءادومبدور احلواسيب يف مساندة النشا ات املهنية،  .7

 .والتأ ريات احلركية على الكائنات

 .الوسائط الرقمية وتطبيقاتها عرب الويب املفاهيم والتطبيقات يف جمال .8

 .أنواع قواعد البيانات املستخدمة يف إدارة التعليموقواعد البيانات، املرتبط باملفاهيم  .9

 .األساليب احلدي ة يف تدريس التكنولوجيا .10
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   املهارات العقلية والذهنية

 التخطيط لتوفري مصادر التعلم الالةمة. .1
 االحتياجات الالةمة لتوفري بيئات تعلم فعالة. حتليل  .2
 تقييم املواد املطلوبة واختيار املناسب منها.  .3
 من مراكز مصادر التعلم. والطلبةوضع اخلطط الالةمة لتحقيق استفادة املعلمني   .4

 الفهرسة والتصنيف والرتتيب ملصادر التعلم املادية والرقمية.  .5
 يم.تطوير اسرتاتيجيات التعليم والتقو  .6
 ابتكار مناذج تصميم مالئمة.  .7
 التأمل يف التصاميم العادية والرقمية وإصدار األحكام.  .8
 حتليل املمارسات الرتبوية والتعليمية اخلاصة بتدريس التكنولوجيا.  .9

 تنمية مهارة التحليل، والرتكيب وإصدار االحكام، وحل املشكالت، واختاذ القرارات.  .10

 

  املهنية العملية أو املهارات

 دور معلم املباحث التكنولوجية والتقنية.إعداد وتطوير   .1
 انتاج ملصادر تعليمية عادية ورقمية.  .2
 تطوير شبكات التعلم يف نطاا املدرسة وصيانتها. .3
 تصميم بيئات التعلم املناسبة بالتعاون مع املعلمني. .4

 والالةمة يف جمال عمله. العادية والرقمية تطوير قواعد البيانات ملصادر التعلم .5
  العادية والرقمية. تطوير وصيانة مصادر التعلم .6
 تطوير وصيانة أجهزة وتقنيات التعلم. .7
 توظيف اسرتاتيجيات التدريس املعاصرة يف تدريس التكنولوجيا. .8
 تطوير البيئات الفيزيقية الصفية بالتعاون مع املعلمني. .9

 وكتابة التقارير الدورية. عدادإ .10
 ات السالمة واألمان، وإرشاد اآلخرين إىل اتباعها.توفري مواصف .11
 بناء مناذج ووحدات دراسية وفق املعايري الرئيسة يف جمال التصميم التعليمي. .12
 بناء مناهج مدرسية وفق االجتاهات العاملية املعاصرة. .13
 بناء برامج تدريبية وفق االجتاهات العاملية املعاصرة. .14
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   العامة /املنقولةاملهارات 

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

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

 

 مهارات االتصاا  تقرية املعلممات: 

 من خالل تقنيات التواصل احلدي ة. التواصل بفاعلية و .1

 .التعبري عن أفكارش بوسائل  تلفة ونشرها .2

 تنمية مهارات التفاعل النشط يف التعامل مع اآلخرين. .3
 جادة توظيف مهارات العرض.إ .4
 التقنيات املعاصرة بفاعلية.توظيف  .5

 

 والبعد األخالقي   االجتاهات والقيم

 .التسامح مع االختالف وفقًا للفهم الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهم .1
  مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم.اجتاهات إجيابية حنو  تبو  .2
 .تقبل اآلخرين .3
 .املوضوعية يف التعامل مع اآلخرين .4
 واإلخالص يف العمل.األمانة  .5
 .هنةاملبأخالقيات  لتزاماإل .6
 تتبع قواعد السلوك املهو وأخالقيات العمل.  .7
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 سمق العمل:ثانيًا: 

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

املدارس معلمًا للمباحث املتصلة باجملاالت التقنية م ل  التكنولوجيا واملباحث املهنية يف  .1

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

 .واملؤسسات التعليمية ووكالة غوث وتشغيل ال جئني
ؤول املصادر التعليمية الرقمية والعادية، والتكنولوجيا يف املدارس واملؤسسات الرتبوية مس .3

 والتعليمية ومنها مراكز التقنيات التعليمية. 
يف مركز  العادية والرقمية، م ل  العمل للكتب املدرسية واملواد التعليمية ًاتعليمي ًامصمم .4

، أو فتح عمل الرتبوية والتعليمية املختلفة املؤسساتوومراكز التدريب  ةاملناهج الفلسطيني

 لتصميم املواد التعليمية العادية والرقمية. خاص م ل  مركز
 

 مصا ر التعلم  تكرملمجيا التعليم/ املردر :: متطلبات ختصص ثالثًا

يررة / للحصول على درجررة البكررالوريوس يف  لررتعلم وتكنولوجيررا ختصررص الرتب مصررادر ا

 معتمدة موةعة كما يأتي  ( ساعة131بنجال )ن يتم أعلى الطالب  ،التعليم / املنفرد

 

 

 

 

 

 اجملموع احلرة ختياريإ جباريإ جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 83 - 12 71 متطلبات التخصص

 3 3 - - مقررات حرة

 131 اجملموع
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 : . المقررات التخصصية1

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 83هذش املقررات من )تتكون 

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

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 الرتبوي  النظريات والتطبيق اإلتصال 5180

 - - 3 3  رائق التدريس والتدريب العامة 5204

 - - 3 3 مراكز مصادر التعلم 5280

 - 1 2 3 إدارة املكتبات يف العصر الرقمي 5281

 - 2 1 3 تطبيقات وأخالقيات التعليم املهو 5282

 - - 3 3 إسرتاتيجيات حدي ة يف التعليم والتعلم 5283

5284 
مصادر التعلم لذوي االحتياجات 

 اخلاصة
3 2 1 - 

 0102 1 2 3 أساسيات احلاسوب والربجمة 5285

 0102 1 2 3 الوسائط الرقمية 5286

 0102 1 2 3 إدارة قواعد البيانات التعليمية 5287

 - - 3 3 تفريد التعليم وتقنياته 5289

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

 - - 3 3 رعاية ذوي احلاجات اخلاصة 5304

 - 1 2 3 تصميم الشبكات الداخلية وصيانتها 5380

5381 
تصميم وإنتاج الوسائط الرقمية 

 التعليمية
3 2 1 5286 

 5204 1 2 3 أساليب تدريس التكنولوجيا 5382

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

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

 ،5420 

 5302 1 2 3 تصميم بيئات التعلم الفعالة 5480

 - - 3 3 املصادر الرتبوية املفتوحة 5481

 5180 - 3 3 شبكات التعليم والتعلم 5482
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - 1 2 3 مبادئ التصميم الداخلي 5483

 5302 - 3 3 تصميم التعليم التكاملي 5484

  .. مس 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 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 الرتبية املقارنة 5292

 - - 3 3 اإلبداعيالتفكري  5316

 - - 3 3 بيئات التعلم االفرتاضي 5383

5384 
القيادة والريادة يف املؤسسات 

 الرتبوية
3 3 - - 

 - 1 2 3 الرتبية الفنية و رائق تدريسها 5407

 

 المقررات الحرة: . 2

يررار ) لررب اخت سررتطيع الطا صررات 3ي مررن ختص خررر  صررص آ مررن أي خت مرردة  سرراعات معت عررة(  /  اجلام

صرره، سررية لتخص طررة الدرا ضررم خررارج اخل كررون م لررى أن ال ي حرررة ع قررررات  يررة كم ملررادة التعليم ون ا

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



 

505 

 

 :فرعي  -رئيسي مصا ر التعلم  تكرملمجيا التعليم/ : متطلبات ختصص رابعًا

مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم ختصص الرتبية / للحصول على درجة البكالوريوس يف 

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 137على الطالب ان يتم بنجال ) ، فرعي-رئي ي  /

 :/ التخصص الرئيسي  المقررات التخصصية .1

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 65تتكون هذش املقررات من )

 : الجدول اآلتي ( ساعة معتمدة مبينة في  65: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية    . 1.1  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 اإلتصال الرتبوي  النظريات والتطبيق 5180

 - 0 3 3  رائق التدريس والتدريب العامة 5204

 - 0 3 3 مراكز مصادر التعلم 5280

 - 1 2 3 املكتبات يف العصر الرقميإدارة  5281

 - 2 1 3 التعليم املهو وأخالقيات تطبيقات 5282

 - 0 3 3 اسرتاتيجيات حدي ة يف التعليم والتعلم 5283

5284 
مصادر التعلم لذوي االحتياجات 

 اخلاصة
3 2 1 - 

 0102 1 2 3 أساسيات احلاسوب والربجمة 5285

 0102 1 2 3 الرقميةالوسائط  5286

 0102 1 2 3 التعليمية قواعد البياناتإدارة  5287

 - 0 3 3 تفريد التعليم وتقنياته  5289

 - 0 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

 اجملموع احلرة ختياريإ جباريإ جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 65 - - 65 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 حسب التخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

 137 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - 0 3 3 رعاية ذوي احلاجات اخلاصة 5304

5381 
تصميم وإنتاج الوسائط الرقمية 

 التعليمية
3 2 1 5286 

 5204 1 2 3 التكنولوجياأساليب تدريس  5382

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

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

5420  

 5302 1 2 3 تصميم بيئات التعلم الفعالة 5480

 - 0 3 3 املصادر الرتبوية املفتوحة 5481

 5180 0 3 3 شبكات التعليم والتعلم 5482

 5302 0 3 3 التعليم التكامليتصميم  5484

 2 1 3 مشروع التخرج 5499
، إنهاء 5303

 س.م. 85

  16 49 65 اجملموع

 

 :مقررات التخصص الفرعي .2

مررن ) مررن 27تتكون  لررب  هررا الطا مرردة طتار سرراعة معت لرريت تطرحهررا أ(  حررد التخصصررات الفرعيررة ا

 ى.خرالكليات األ


