
 

 

 

 

 

 
 ضمان اجلودة والتطوير املستمروحدة 

 
 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (12نموذج رقم )
 جامعة: مدينة السادات

 كلية: الرتبية الرياضية 
 طرق التدريس والتدريب وعلوم احلركةقسم:  

 ماجستريالوسائل املعينة للفرقة اويل مقرر توصيف 
 م2017/ 2016للعام الدراسي  ممتد( فصل دراسي / بنات) بنني

 بيانات املقرر -1
  

 

  ـ بنني/بنات اولي ماجستريالفرقة/ املستوى:  الوسائل املعينةاسم املقرر:  الرمز الكودي: ال ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 - عملي 2 نظري ساعة  1× وحدة    2

 هدف املقرر -2

 

 الب بالمعارف والمعلومات الخاصة بمعني اإلتصال وانواعه وعناصره .لطاإكساب  -1

 عوائق عملية االتصال وخصائصه.بالب الطإمداد  -2

 .إمداد الطالب بأنواع الوسائل المعينة "التعليمية" -3

 إكساب الطالب تصنيف الوسائل وكيفية إختيارها. -4

 بالوسائل المعينة للعملية التعليمية وكيفية استخدامها واهميتها.إمداد الطالب  -5

 معرفة وسائل تكنولوجيا التعليم وفوائدها. -6

 

 املستهدف من املقرر: -3

 املعلومات واملفاهيم -أ

 ة الخاصة بعملية التعليم والتعلم.الوسائل التعليميالب علي تعرف الطي 1أ/
المختلفة واختيار المناسب منها وكيفية الب علي الوسائل التعليمية الط تعرفي 2أ/

 .استخدامها
 إعداد وتجهيز الوسائل قبل استخدامها واالبتكار لوسائلالب علي طرق الط تعرفي  3أ/

 .جديدة
 

 املهارات الذهنية -ب

 نوع الوسائل التعليمية أثناء التدريس.تصور ي -1ب/

 القدرة علي تصميم وسائل جديدة.   -2ب/
 طرق استخدام الوسائل التعليمية أثناء التعلم. إدراك التالميذ -3ب/
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 املهارات املهنية اخلاصة باملقرر -ج

 .تحديد القدرة علي استخدام الوسائل التكنولوجية التعليمية في المجال  –1ج/
 .يطبق استخدام الوسائل التعليمية في التوقيت المناسب اثناء عملية التدريس  -2ج/ 

 .التغلب على المشكالت التي تواجهه عند استخدام الوسائل التعليميةالقدرة على   -3ج/
 

 املهارات العامة -د

   .اإللمام بأنواع الوسائل المختلفة وتصنفيها  -1د/
 إدارة الوقت لتحقيق أقصي إستفادة . - 2د/
 إستخدام أدوات ووسائل اإلتصال الفعال.  -3د/
 تنمية التعاون والعمل الجماعي. -4د/
 .التعلم الذاتي  -5د/
المقدرة على أداء المهارات المطلوب إكسابها للتالميذ الستخدام الوسائل التعليمية   - 6د/

       .والقيام بتصحيح األخطاء وعمل التغذية الراجعة لهم عند الضرورة
 

 حمتوى املقرر -4

 عدد الساعات املوضوع

 3األسبوع ، 2األسبوع ،  1األسبوع 

 الجزء النظري 

 عناصره " –االتصال " تعريفة ـ مفهومه  -

6 

 5األسبوع  ،4األسبوع 

 الجزء النظري 

 0والعالقة بينهما0االتصال واألسس السيكولوجية  لإلدراك  -

4 

  7األسبوع ،  6األسبوع 

 الجزء النظري 

 عوائق االتصال يف حجرة الدراسة.

4 

 11األسبوع ،10األسبوع ، 9األسبوع  ، 8األسبوع 

 الجزء النظري 

 تكنولوجيا التعليم وعمليات االتصال التعليمى.
8 

 ،  12األسبوع 

 الجزء النظري 

 أنواع االتصال وخصائصة.

2 

  51األسبوع ، 41األسبوع  ،31األسبوع 

 الجزء النظري 

 –أنواعهاال  -تيرفهاال  –ل ةفهوةهاا –الوساال ا الليميةياا  ق  ة  ةاا  

 تصنفهل ق.

6 
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  71األسبوع ،  61األسبوع 

 الجزء النظري 

 ت نيلت الليميم. 0نولوجيل الليميموسل ا تك
4 

 91األسبوع  ، 81األسبوع 

 الجزء النظري

 ثرة في اخليلر الوسل ا الليميةي .اليواةا الةؤ
4 

  21األسبوع ، 20األسبوع 

 الجزء النظري 

 تصنيف وسل ا تكنولوجيل الليميم.

4 

   23األسبوع ، 22األسبوع 

 الجزء النظري 

 يل الليميم في الةواقف الليميةي .فوا   تكنولوج

4 

 ،  26األسبوع ، 25، األسبوع  24األسبوع 

 الجزء النظري 

 تصةيم الوسل ا الليميةي .
6 

 28األسبوع  27األسبوع 

 الجزء النظري

 .اخليلر الوسل ا الليميةي 

4 

 30األسبوع ،  29األسبوع 
 الجزء النظري

 يلة  السلخ ام الوسل ا الليميةي .الال واع  

4 

 

 إجةللي ع د السلعلت
 

60 

أساليب التعليم  -5
 والتعلم

 محاضرات نظرية 
 العرض الشفهي  
 األوراق البحثية 
 حلقات نقاشية  
 .التعلم الذاتي 
 التعليم التبادلي 
 الوسائل التعليمية 

 

أساليب التعليم  -6
والتعلم للطالب ذوي 

 القدرات احملدودة

 
 

   ال يوج 
   

 
 

 :تقويم الطالب -7

 التوقيت )األسبوع( -ب األساليب املستخدمة -أ
توزيع  -ج

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 درج  10 17،3 األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)حتريري 

 شفوي 21، 8 األسبوع :
 حتريري 28،  12 األسبوع :

 درج  10 

 درج   10 االول خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار
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 درج 70 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية واملراجع:  -8

 مذكرات -أ
 

 ال يوجد 

  – كتب ملزمة -ب

 كتب مقرتحة -ج
– 
–  

 دوريات علمية أو نشرات. اخل -أ
http://. 
http://. 

 

 املادة منسق
 مجدي محمود فهيم /  أ.د

 (                        )التوقيع 
                

 رئيس القسم             
                             الباقيرىإبراهيم محمد  أ.د/               

 (                  التوقيع )                     
 

 

 م 20/9/2016تاريخ اعتماد جملس الكلية     


