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 تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني   برنامج الماجستير في .15

 نبذة عن البرنامج 

من خالل احلاجة املاسة  اإللكرتونييأتي برنامج ماجستري تكنولوجيا التعليم والتعليم 

لألفراد واملؤسسات املعنية يف فلسطني، ومنها الرتبوية والتعليمية والتقنية واملراكز اجملتمعية 

يف فلسطني، بهدف رفد املؤسسات واملراكز بكوادر احرتافية متخصصة يف جمال 

، من خالل االعتماد على أحدث النظريات التعليمية اإللكرتونيم والتعليم تكنولوجيا التعلي

 .اإللكرتونييف جمال تكنولوجيا التعليم والتعليم 

وجيري قبول الطلبة يف الربنامج بعد توفر الشرو  واملعايري اخلاصة به. وللحصول على درجة 

 ساعة( 36) بنجال يتم أن ، على الطالباإللكرتونيماجستري تكنولوجيا التعليم والتعليم 

 .معتمدة

 الرسالة 

، جمهزين اإللكرتونيوتأهيل كادر مؤهل يف جمال تكنولوجيا التعليم والتعّلم  إعداد

بالكفايات الالزمة، قادرين على رفع الكفاءة العلمية والرتبوية واملهنية والتقنية، وتطوير 

للمؤسسات الرتبوية والتعليمية واجملتمعية، من املنظومة الرتبوية والتعليمية بعناصرها كافة، 

خالل توظيف أحدث التقنيات املعاصرة، وأفضل املمارسات الرتبوية والتكنولوجية؛ ملواكبة 

 التطورات املعرفية والتكنولوجية اليت يشهدها القرن احلالي.

 

 أهداف البرنامج 

 جمال تكنولوجيا كوادر بشرية احرتافية متخصصة يف إعداديهدف هذا الربنامج إىل 

، لإلسهام يف عمليات التخطيط والتصميم والتطوير لبيئات التعلم اإللكرتونيالتعليم والتعّلم 

الفعالة املدعومة بالتكنولوجيا، يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية الفلسطينية من خالل 

لتعّلم االعتماد على أحدث االسرتاتيجيات التعليمية يف جمال تكنولوجيا التعليم وا

 . ويتحقق ذلك من خالل:اإللكرتوني

اخلطط والتقارير  إعدادتطوير مهارات البحث العلمي لدى اخلرجيني ومساعدتهم على  .1

 .اإللكرتونيالبح ية يف جمال تكنولوجيا التعليم والتعّلم 

تدريب الطلبة على عملية تصميم وتطوير وتطبيق برامج تعليمية مستخدما  اسرتاتيجيات  .2

 واستخدام التكنولوجيا. اإللكرتونيعّلم الت

إكساب الطالب مهارات حتليل الوضع احلالي ومستقبل التكنولوجيا يف التعليم والتعلم  .3

 .اإللكرتوني
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تطوير قدرات الطلبة على حتديد التقنيات التعليمية وتقييمها من حيث اجلودة وتوظيفها  .4

 يف البيئات التعليمية.

 تطوير اسرتاتيجيات التعلم اخلاصة باجملال التكنولوجي وامله .  .5

 تطوير الفضاءات اخلاصة باملمارسة التقنية يف املدارس واملؤسسات التعليمية. .6

 

 مجاالت عمل خريج البرنامج 

يهتم الربنامج بتخريج كوادر أكادميية مهنية متخصصة يف تكنولوجيا التعليم والتعليم 

ل يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية والتقنية، وفيما يأتي أهم فرص العمل للعم اإللكرتوني

 خلريج الربنامج املذكور:

يف مؤسسات التعليم،  اإللكرتونيمتخصصا  يف جمال تكنولوجيا التعليم والتعّلم  .1

 واملؤسسات واملراكز املعنية يف هذا اجملال.

 مبادرا  تربويا  قادرا  على ترل مبادرات تربوية تكنولوجية وقيادتها لتحقيق أهدافها.  .2

 واملواد التعليمية التفاعلية. اإللكرتونيمطورا  للمحتوى التعليمي  .3

 املعاصرة. اإللكرتونيعليمية وتقنيات التعّلم مصمما  تعليميا  يراعي االسرتاتيجيات الت .4

 عضو هيئة تدريس أو إداري يف املعاهد والكليات واجلامعات يف جمال التخصص.  .5

 والعمل عن بقعد. Freelancingالعمل احلر  .6

 

 شروط القبول: 

يقبل الطالب للدراسة لدرجة املاجستري يف هذا التخصص إذا كان حاصال  على أحد  .1

 ت اآلتية:املؤهال

درجة البكالوريوس يف مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم أو تكنولوجيا التعليم،  .أ

أو أي ختصص من ختصصات العلوم الرتبوية، من جامعة القدس املفتوحة أو من 

إحدى اجلامعات األخرى املعرتف بها حبيث يكون تقديره الرتاكمي جيد كحد 

 أدنى.

صصات العلوم الرتبوية واالجتماعية والتكنولوجيا، درجة البكالوريوس يف خت .ب

وميكن النظر يف التخصصات األخرى مبوافقة اللجان املختصة. وبتقدير ال يقل عن 

 جيد. ويكون القبول على أساس تنافسي حسب معايري الكلية.

 أن جيتاز الطالب املقابلة الشخصية بنجال تبقا  ملعايري حتددها جلنة الربنامج. .2

 يلتزم الطالب بتعليمات منح درجة املاجستري يف الكلية. .3
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 الخطط الدراسية

 :اإللكرتونيمساقات درجة املاجستري يف ختصص تكنولوجيا التعليم والتعليم 

، على اإللكرتونيللحصول على درجة ماجستري يف ختصص تكنولوجيا التعليم والتعليم 

 موزعة كما يأتي:( ساعة معتمدة 36الطالب أن يتم بنجال )

 ساعة معتمدة املتطلب الرقم

 21 إجباريةمساقات  .1

 9 مساقات اختيارية .2

 6 الرسالة .3

 36 اجملموع

 

 : جبارية المساقات اإل 

 مبينة يف اجلدول اآلتي:  ( ساعة معتمدة21يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - 0 3 3 تصميم البحث وأساليبه 6162

6680 
مدخل إىل تكنولوجيا التعليم والتعّلم 

 اإللكرتوني
3 3 0 - 

 - 1 2 3 التعّلم النقال وتطبيقاته 6683

 - 1 2 3 املوارد التعليمية املفتوحة 6687

6689 
القياس والتقويم يف التعليم والتعّلم 

 اإللكرتوني
3 3 0 - 

 6680 1 2 3 تصميم الوسائط التعليمية املتعددة 6685

 6162 0 3 3 حلقة حبث يف رسائل املاجستري 6697

  3 18 21 اجملموع
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 المساقات االختيارية: 

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية: 9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 0 3 3 اإللكرتونيأخالقيات التعّلم  6684

 - 0 3 3 اإللكرتونيالقضايا املعاصرة يف التعّلم  6690

 - 0 3 3 اإللكرتونيتصميم التعّلم  6682

 - 0 3 3 بيئات التعّلم االفرتاضي 6686

 - 0 3 3 اإللكرتونيمعايري اجلودة للتعّلم  6681

6688 
 اإللكرتونيأمن ومحاية بيئات التعّلم 

 وتطبيقاته
3 3 0 - 

 
 

 

 الرسالة: 

 رسالة املاجستري، والنجال يف امتحان مناقشتها.  إعداد

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 0 3 3 (  1رسالة ) 6698

 (  1رسالة ) 0 3 3 (2رسالة ) 6699

  - 6 6 اجملموع

 
 

 
  


