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وثيقة تعريف مقرر مجتمع المعلومات  -برنامج اإلعالم واال تصال
 -1معلومات أساسية:
اسم المقرر

تكنولوجيا اإلعالم والتعليم

رمز المقرر

MTE759

ساعات الجلسات المسجلة

14

ساعات الجلسات المتزامنة

14

ساعات المذاكرة

ال يوجد

ساعات االمتحان

75 min

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المسجلة

14

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المتزامنة

14

عدد الساعات المعتمدة

28

 -2المقررات المطلوب دراستها قبل المقرر مباشرًة:
المقرر

الرمز

 -3الهدف من المقرر:
يهدف المقرر إلى التعريف بدور التعليم واإلعالم والتعريف بهما والفرق بينهما و شرح مفهوم تكنولوجيا التعليم
والوسائل التعليمية وتكنولوجيا اإلعالم والتعريف بكافة الوسائل التكنولوجية التي تم استخدامها في العملية التعليمة
بدأ من الراديو والتلفزيون والفيديو واألقمار الصناعية والحاسوب واالنترنت
 -4المحصالت التعليمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives / Outcomes
بعد االستكمال الناجح لهذا المقرر ،سيصبح الطالب قادر على فعل ما يلي:
الصفحة  1من 6
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الرمز

المحصّالتّالتعليميّة المرجوة ّ

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

 ILO1تكنولوجيا اإلعالم والتعليم  /مفاهيم ومصطلحات
ILO2

تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية

ILO3

تكنولوجيا الراديو كوسيلة اتصال وتعليم

ILO4

تكنولوجيا التلفزيون كوسيلة اتصال وتعليم

ILO5

تكنولوجيا األقمار الصناعية ودورها في العملية التعليمية

ILO6

دور الفيديو في العملية التعليمية

ILO7

الحاسوب واستخداماته في العملية التعليمية

ILO8

االنترنت وسيلة اتصال وتعليم

 -5محتوى المقرر 28(:ساعة مجموع الساعات المسجلة 28 ،ساعة مجموع الساعات المتزامنة)
المحصالت
التعليمية

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن وجدت

ساعات

ساعات

مسجلة

متزامنة

الصفحة  2من 6

القسم العملي مع
أنماط المهام

مالحظات وتوضيحات
إن وجدت
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 تمارين )(TD

تكنولوجيا اإلعالم والتعليم

/

مفاهيم

ILO1

ومصطلحات

ILO2

تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية

ILO3

تكنولوجيا الراديو كوسيلة اتصال وتعليم

ILO4

تكنولوجيا التلفزيون كوسيلة اتصال وتعليم

 وظائف

في هذا المقرر النظري

والعملي مندمجين مع

 حلقات بحث

 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
 تمارين )(TD

 وظائف

في هذا المقرر النظري

والعملي مندمجين مع

 حلقات بحث

 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
 تمارين )(TD

 وظائف

في هذا المقرر النظري

والعملي مندمجين مع

 حلقات بحث

 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
 تمارين )(TD

 وظائف

في هذا المقرر النظري

والعملي مندمجين مع

 حلقات بحث

 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
 تمارين )(TD

تكنولوجيا األقمار الصناعية ودورها في

 وظائف

 حلقات بحث

ILO5

 مشاريع

العملية التعليمية

 تجارب

 أخرى .....
الصفحة  3من 6

في هذا المقرر النظري

والعملي مندمجين مع
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 تمارين )(TD

 وظائف

ILO6

دور الفيديو في العملية التعليمية

ILO7

الحاسوب واستخداماته في العملية التعليمية

ILO8

االنترنت وسيلة اتصال وتعليم

في هذا المقرر النظري

والعملي مندمجين مع

 حلقات بحث

 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
 تمارين )(TD

 وظائف

في هذا المقرر النظري

والعملي مندمجين مع

 حلقات بحث

 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....
 تمارين )(TD

 وظائف

في هذا المقرر النظري

والعملي مندمجين مع

 حلقات بحث

 مشاريع
 تجارب

 أخرى .....

 -6معايير التقويم:
ILO
Code

المحصالت التعليمية

النتائج
التعليمية
الصفحة  4من 6

نمط التقويم
تفاعل في
الجلسات

عملي

امتحانات

عروض
ومقابالت

تقارير
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المتزامنة

 ILO1تكنولوجيا اإلعالم والتعليم  /مفاهيم ومصطلحات
ILO2

تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية

ILO3

تكنولوجيا الراديو كوسيلة اتصال وتعليم

ILO4

تكنولوجيا التلفزيون كوسيلة اتصال وتعليم

X

X

X

X

X

X

تكنولوجيا األقمار الصناعية ودورها في العملية
ILO5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

التعليمية

ILO6

دور الفيديو في العملية التعليمية

ILO7

الحاسوب واستخداماته في العملية التعليمية

ILO8

االنترنت وسيلة اتصال وتعليم

X

X

X

X

X

X

 -7المراجع األساسية:
عبد الحافظ سالمة ،االتصال وتكنولوجيا التعليم) ،عمان ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،ط، 1عام .2001
محمد الهادي ،تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات ،المكتبة األكاديمية ،عام .2001الغريب زاهر اسماعيل ،تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم ،جامعة المنصورة ،عالم الكتب
الصفحة  5من 6

X

X

X

X

X

X
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-فتح الباب عبد الحليم ،إبراهيم حفظ اهلل ،وسائل التعليم واإلعالم  ،القاهرة ،عالم الكتب.

الصفحة  6من 6

