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 مقدمة
 
 

حياة المهنية، حيث مهمًا في إعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم لل تُعد التربية العملية ركناً 
 على صقل المهارات الالزمة لسوؽ العمل. تساعده

 وتتيح التربية العملية لطالب الفرقة الثالثة والرابعة بكلية التربية النوعية اإلنخراط فى تدريب 
جيا التعليم أثناء الخدمة رؤية ميدانى بالمدارس، ويتيح ىذا التدريب الميدانى ألخصائى تكنولو 

وممارسة الجانب التطبيقى لمهنة أخصائى تكنولوجيا التعليم بما ينطوى عليها من مهاـ  ومسئوليات 
 وإلتزامات.

ويتم التدريب الميدانى على المهاـ العملية من خالؿ معايشة طالب التربية العملية للواقع 
إمكانات التدريب العملى الواقعى على المهاـ  التعليمى بالمدرسة معايشة كاملة تكفل لو كل

 الوظائف التى ينتظر منو القياـ بها كأخصائى تكنولوجيا تعليم فيما بعد. و 
ومن خالؿ التربية العملية تهيأ الفرصة الحقيقية لطالب التربية العملية إلكتساب الخبرة 

 تعليمية. تحت إشراؼ وتوجيو مشرؼ متخصص يستخدـ أحدث األدوات واألساليب ال
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تحديد عمليات تكنولوجيا التعليم وتصنيفها وتعريفها فى ضوء التعريف 
 الرسمى للمجاؿ

 

 ,.Ely, D.P) 85;3مرت تكنولوجيا التعليم بعدة تعاريف رسمية أىمها: تعريف سنة 

، ثم تعريف سنة (AECT., 1977; 1979, 12 – 15) 99;3، وتعريف سنة (19 – 18 ,1963
3;;6 (Seels, Richey, 1994, 9) وقد وجد ىذا التعريف إستحسانًا وقبواًل على كافة ،

، وتبنتو لجنة خبراء أساتذة تكنولوجيا التعليم، التى (Braden, R., 1995, 81)المستويات 
، لوضع إطار لبرنامج الدراسة فى تكنولوجيا التعليم  شكلتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـو

)فتح الباب عبد الحليم سيد، وآخروف،  9;;3/ 7/ 42 -39معات العربية، فى الفترة من بالجا
(. وىو تعريف بسيط يقوؿ: " تكنولوجيا التعليم ىى العلم الذى يبحث فى النظريات 2;، :;;3

والممارسات المتعلقة بمصادر التعلم وعملياتو، من حيث: تصميمها، وتطويرىا )إنتاج وتقويم(، 
 :ومن ىذا التعريف يتبين اآلتىا، وإدارتها، وتقويمها"، واستخدامه

( النظريات 3: أف القاعدة المعرفية لعلم تكنولوجيا التعليم تقـو على أساسين، ىما )أوالً 
( التطبيقات والممارسات، وكالىما يكمل اآلخر ويدعمو. فالنظريات والبحوث ىى 4والبحوث، )

ت والنظريات، المستمدة من مجاالت علمية متعددة، وتقـو الحقائق والمفاىيم والمبادئ والتعميما
عليها التطبيقات والممارسات. وىذه التطبيقات والممارسات ىى األخرى، بدورىا، تدعم النظريات 

 والبحوث وتطورىا. ومن ثم فال غنى ألحدىما عن اآلخر.
جات تكنولوجيا : أف ىذه النظريات والبحوث، والتطبيقات والممارسات، تتعلق بمنتو ثانياً 

 :وتصنف ىذه المنتوجات فى نوعين رئيسين ىماالتعليم، 
: وىى منظومات تعليمية كاملة قادرة على نقل التعلم للمتعلمين، فرادى أو )أ( مصادر التعلم

جماعات، سواء كانت بمفردىا أو باالشتراؾ مع بعضها البعض، لتحقيق األىداؼ التعليمية 
( الوسائل التعليمية، 4( األفراد، )3فى أربعة أنواع رئيسة ىى: )المحددة. وتصنف ىذه المصادر 

 ( األساليب التعليمية.6( البيئات التعليمية، )5)
: والعملية ىى مجموعة منظمة ومتتابعة من األنشطة واإلجراءات أو الخطوات )ب( العمليات

وجات معينة، فى فترة المنهجية المحددة، النشطة والمتفاعلة، موجهة نحو تحقيق األىداؼ أو منت
وتصنف العمليات فى تكنولوجيا التعليم إلى زمنية محددة. ومن ثم فالعملية ىى إجرائية الطابع. 

 : نوعين رئيسين ىما
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: وىى عمليات تصميم التعليم ومصادره، وتطويرىا )إنتاجها وتقويمها(، ( عمليات رئيسة3)
عمليات ىى قلب تكنولوجيا التعليم وعقلها وإستخدامها، وإدارتها، وتقويمها. وىذه الفئة من ال

 وعصبها أيضاً.
: وىى عمليات التعليم واستراتيجياتو، وتصمم ىذه العمليات ( عمليات فرعية أو ثانوية4)

ضمن العمليات الرئيسة السابقة، أثناء تصميم التعليم ومصادره، وتشمل: استراتيجيات التعليم، 
 ظم النقل مثل التعليم من بعد.وأساليب التعليم/ والتعلم، وعمليات ن

 :وعلى ذلك، يمكن تحديد ست عمليات رئيسة لتكنولوجيا التعليم، وىى
: وىو عملية تحديد ما ينبغى تعلمو، عن طريق دراسة الثغرة أو الفجوة بين Analysis( التحليل 3)

 ما ىو كائن وما ينبغى أف يكوف، وتقديم الحلوؿ المقترحة لسد ىذه الفجوة.
: وىو عملية تحديد الشروط والمواصفات الكاملة للمصادر والعمليات، Designصميم ( الت4)

 والتى تضع فى اإلعتبار جميع العوامل المؤثرة فى فعالية عمليتى التعليم والتعلم.
وىو عملية تحويل المواصفات إلى مصادر تعلم وعمليات تعليم  :Development( التطوير 5)

 ليتى اإلنتاج والتقويم البنائى والنهائى للمنتوج.جاىزة لالستخداـ، ويشمل عم
ويهتم ىذا المكوف بعملية توظيف المصادر والعمليات، وتفاعل  :Utilization( االستخداـ 6)

 المتعلمين معها فى المواقف التعليمية لتحقيق األىداؼ التعليمية المحددة.
ط والتنظيم والتنسيق والمراقبة ويتضمن ىذا المكوف عمليات التخطي :Management( اإلدارة 7)

والتحكم واإلشراؼ على برامج ومشروعات التصميم والتطوير التعليمى وإدارة مصادر التعلم، وعلى 
 ذلك فهو يشمل: إدارة المصادر، وإدارة العمليات، وإدارة الجودة الشاملة.

لتعليم والتعلم، ويهدؼ ىذا المكوف إلى الحكم على كفاءة عمليتى ا :Evaluation( التقويم 8)
 ويشمل تقويم المصادر والعمليات.
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 تعريف التربية العملية
تعرؼ التربية العملية بالنسبة ألخصائي تكنولوجيا التعليم بأنها تلك العملية التعليمية التي 
يتم من خاللها تدريب طالب تكنولوجيا التعليم على كيفية توظيف األسس والتقنيات العلمية الحديثة 

ي العملية التعليمية، بهدؼ إكسابهم الخبرات والمهارات الالزمة لألخصائى لممارسة العملية ف
 التعليمية.

 أىمية التربية العملية في إعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم

تمثل التربية العملية الجانب التطبيقي ألخصائي تكنولوجيا التعليم، والتي يتم 
ؤالء الطالب للمهارات المختلفة والمتنوعة التي تم من خاللها التأكيد على اكتساب ى

 دراستها.
 أىداؼ التربية العملية ألخصائي تكنولوجيا التعليم

 ويمكن تلخيص أىداؼ التربية العملية ألخصائي تكنولوجيا التعليم في النقاط التالية:
 .التعرؼ على نظاـ عمل أخصائي تكنولوجيا التعليم داخل المدارس 
 ارة المعامل الخاصة بأخصائي تكنولوجيا التعليم بالطريقة الصحيحة.القدرة على إد 

 .إكتساب مهارات التحليل والتصميم والتطوير واالستخداـ والتقويم 

 .إكتساب مهارات العمل التعاوني في العملية العملية 

 .إكتساب مهارات تصميم واستخداـ الوسائل التعليمية المختلفة في العملية التعليمية 

 ب مهارات استخداـ وتوظيف األجهزة التعليمية المختلفة.إكتسا 

 .تكوين عالقات إيجابية مع العاملين بإدارة المدرسة 

 .إعداده نفسياً وتربوياً للقياـ بمسئوليات المهنة بعد التخرج 

  إكسابو صفات شخصية وعالقات إجتماعية من خالؿ تفاعلو مع إدارة المدرسة وىيئة
  اإلشراؼ.
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 قويم في التربية العمليةنظاـ الت
  يتم تقويم الطالب من قبل مدير المدرسة والمشرؼ الداخلي والمشرؼ الخارجي، وفق

 البطاقات التالية:
 )أ( بطاقة تقويم أخصائي تكنولوجيا التعليم من قبل مدير المدرسة.

 )ب( بطاقة تقويم أخصائي تكنولوجيا التعليم من قبل المشرؼ الداخلي.
 م أخصائي تكنولوجيا التعليم من قبل المشرؼ الخارجي.)ج( بطاقة تقوي

 :يتم توزيع الدرجات على النحو التالي 

 ( درجة.42)أ( مدير المدرسة )

 ( درجة.42)ب( المشرؼ الداخلي )
 ( درجة.82)ج( المشرؼ الخارجي )

 المراحل التي يمر بها أخصائي تكنولوجيا التعليم في التربية العملية
 لنقدمرحلة المشاىدة وا: 

في ىذه المرحلة يقـو الطالب بمالحظة أداء أخصائي تكنولوجيا التعليم في المدرسة داخل 
 األماكن الخاصة بتواجد األخصائى لمدة أسبوعين.

 مرحلة التدريب: 
في ىذه المرحلة يقـو الطالب بممارسة أداء أخصائي تكنولوجيا التعليم في المدرسة، من 

 ي التربية العملية المنفصلة، والمتصلة.خالؿ أداء المهاـ المكلف بها ف
 إرشادات وتعليمات ىامة

يجػب االنتهػاء مػػن كافػة المهػاـ الموجػػودة فػي بطاقػة التقيػػيم قبػل بدايػة األسػػبوع األوؿ مػن شػػهر  -3
 إبريل.

برجاء االلتزاـ بجميع المهاـ الموجودة داخل بطاقة التقييم، وعدـ تكليف الطالب بمهاـ أخػرى  -4
 خارجها.

 يتم تقييم إنتاج الطالب داخل مدارس التربية العملية المتواجدين بها.س -5
 مهاـ التربية العملية المتصلة تختلف عن مهاـ التربية العملية المنفصلة. -6
الرجػػػاء التعػػػاوف مػػػع إدارة المدرسػػػة إلمكانيػػػة وجػػػود مكػػػاف لتقيػػػيم إنتػػػاج الطػػػالب داخلهػػػا ودوف  -7

.تقسيمهم على أماكن مختلفة، مع إقا  مة معرض مؤقت إلنتاج الطالب في ذلك اليـو



8 

 

علػػى السػػادة المشػػرفيين الػػداخليين التأكػػد مػػن أف كافػػة بنػػود بطاقػػة التقيػػيم قػػد تػػم تنفيػػذىا مػػن  -8
خالؿ ملء خانات البطاقة الخاصة بالتربية العملية. مػع مراعػاة أنػو يمكػن إعطػاء الطالػب فرصػة ثانيػة 

 اجو لذلك.لتحسين التقدير الخاص بو، إذا دعت الح
في حالة المهػاـ الجماعيػة يرفػق جػدوؿ يوضػح توزيػع المهػاـ علػى فريػق العمػل والجػدوؿ الزمنػي  -9

 لتنفيذىا.
يجػػب أف يقػػـو طالػػب التربيػػة العمليػػة بإنتػػاج الوسػػائل التعليميػػة بنفسػػو، وأف يبتعػػد عػػن اسػػتخداـ  -:

ؤدى نفػػس الغػػرض، أي عػػدـ الخامػػات المكلفػػة ويسػػتعيض عنهػػا بالخامػػات القليلػػة التكػػاليف والتػػي تػػ
 التقييد بخامة معينو لتنفيذ الوسائل.

يراعػػى توزيػػع الػػدرجات الخاصػػة بكػػل مهمػػة وذلػػك للمهػػاـ الفرديػػة والجماعيػػة الموجػػودة داخػػل  -;
 بطاقة التقييم.

 يتم العمل بالتوازي في أكثر من مهمة في نفس الوقت وذلك حسب توجيهات المشرفين. -32
رير يدؿ على تنفيذىا، يشتمل على البنػود التاليػة الػذكر:  )التػارين، عنػواف يرفق بكل مهمة تق - 33

نػوع الوسػيلة المسػتخدمة، أسػباب  -الهدؼ التعليمي المطلػوب تحقيقػو مػن ىػذه المهمػة  -المهمة 
 -كيفيػة توظيػف الوسػيلة   -خطوات وطريقػة التنفيػذ  -الخامات المستخدمة  -اختيار ىذه الوسيلة 

إمكانيػة اسػتخداـ الوسػيلة  -كيفية استخداـ ىػذه الوسػيلة للتقػويم   -للوسيلة  شكل تخطيطي ُمبسط
 في مواقف تعليمية مشابهة(.

 واجبات طالب التربية العملي
 إحتراـ مواعيد بداية ونهاية اليـو الدراسي. -3
 عدـ الخروج من المدرسة في منتصف اليـو الدراسي. -4
 ر المدرسة.إحتراـ المشرؼ الداخلي والخارجي ومدي -5
 اإللتزاـ بجميع تعليمات وأنظمة المدرسة. -6
 الحفاظ على جميع ممتلكات المدرسة. -7
 تنفيذ جميع تعليمات المشرفين بدقة. -8
 اإللتزاـ بالزى الذي يليق بأخصائي تكنولوجيا التعليم. -9
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 مالحظات ىامة:
 ،وعنواف المهمة فى دفتر التربية العملية قبل تنفيذ   يتم كتابة تارين بدء العمل ونهاية العمل فى المهمة

 كل مهمة.
  فى حالة المهمات الثنائية والجماعية يتم إضافة جدوؿ زمنى يوضح توقيت تنفيذ ىذه المهمة والدور

 المكلف بو كل فرد من فريق العمل.
 
 
 
 

 تعددة ىف امرتبية امعملية النفصةلهمام معمل الأوساط ال 
 

 همام امرتبية امعملية نلفرقة امثامثة

 التصةل( –)النفصةل 
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 ـ
3 

 التقييم المهاـ

من  > 72: الدرجة الكلية أو وحدات المقرر الدراسى. : إنتاج برنامج وسائط متعددة ألحد دروس عنواف المهمة:
 الدرجة الكلية لهذا الجزء.

 أسابيع. 5 عدد األسابيع: 

 : فردى.أسلوب العمل

 التوصيف:
 تحديد عنواف برنامج الوسائط المتعددة )عنواف الوحدة أو الدرس التعليمى(.  -3
 تحديد أىداؼ برنامج الوسائط المتعددة. -4
 محتوى برنامج الوسائط المتعددة، بما يناسب تحقيق األىداؼ. تحديد  -5
 إعداد السيناريو التعليمى لبرنامج الوسائط المتعددة. -6
تنفيذ السيناريو بإنتاج برنامج الوسائط المتعددة باستخداـ أحد برامج إنتاج الوسائط المتعددة،  -7

بالجودة الفنية، والعلمية، المتعلقة  مع مراعاة معايير تصميم وإنتاج برامج الوسائط المتعددة
 واللغوية، والتربوية، وتوظيف جميع عناصر الوسائط المتعددة.

 استطالع رأى مدرسى المادة الدراسية التى تناولها البرنامج، والطالب فى البرنامج. -8

من  > 72: لدرجة الكليةا إنتاج برنامج فيديو تعليمى ألحد دروس أو وحدات المقرر الدراسى.  عنواف المهمة:  4
 الدرجة الكلية لهذا الجزء.

 أسابيع. 5 عدد األسابيع: 

 : جماعى.أسلوب العمل

 التوصيف:
 تحديد عنواف برنامج الفيديو التعليمى )عنواف الوحدة أو الدرس التعليمى(.  -3
 تحديد أىداؼ برنامج الفيديو التعليمى. -4
 يمى، بما يناسب تحقيق األىداؼ. تحديد محتوى برنامج الفيديو التعل -5
 إعداد السيناريو التعليمى لبرنامج الفيديو التعليمى. -6
تصوير مشاىد الفيديو باستخداـ كاميرا تصوير الفيديو الرقمية، مع مراعاة أحجاـ اللقطات -7

 ومعايير تصوير مشاىد الفيديو.
باستخداـ أحد برامج المونتاج ، تنفيذ عملية دمج مشاىد الفيديو المصورة، وعملية المونتاج -8

لجودة الفنية، والعلمية، واللغوية، والتربوية، على أال يقل زمن البرنامج بعد الدمج مع مراعاة ا
 دقيقة. 37دقائق وال يزيد عن  32والمونتاج عن 

 استطالع رأى مدرسى المادة الدراسية التى تناولها البرنامج، والطالب فى البرنامج.-9
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 زيع درجات مهاـ معمل األوساط المتعددة تو 

جماع فردى المهمة ـ
 ي

إجمالي 
 الدرجة

إنتػػػاج برنػػػامج وسػػػائط متعػػػددة ألحػػػد دروس أو وحػػػدات المقػػػرر  3
 الدراسى.

√ × 72% 

إنتػػػاج برنػػػامج فيػػػديو تعليمػػػى ألحػػػد دروس أو وحػػػدات المقػػػػرر  4
 الدراسى.  

× √ 72% 

 %322 إجمالي درجات المهاـ
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 مالحظات ىامة:
  يتم كتابة تارين بدء العمل ونهاية العمل فى المهمة، وعنواف المهمة فى دفتر التربية العملية قبل

 تنفيذ كل مهمة.
  فى حالة المهمات الثنائية والجماعية يتم إضافة جدوؿ زمنى يوضح توقيت تنفيذ ىذه المهمة

 والدور المكلف بو كل فرد من فريق العمل.
 التقييم اـالمه ـ

 % من72: الدرجة الكلية تصميم درس تعليمي قائم على األنشطة وتطبيقو.عنواف المهمة:  3
 الدرجة الكلية لهذا الجزء.

 : أسبوعينعدد األسابيع

 : جماعى.أسلوب العمل 

 التوصيف: 
 تحديد موضوع الدرس والهدؼ منو. -3
 رس.تحديد االستراتيجيات واألنشطة القائم عليها الد -4
أف تكوف األنشطة أساس في تصميم الدرس وليس مجرد مكمل  -5

 للدرس.
 أعداد تقرير اسبوعي يتضمن مراحل تصميم وتنفيذ الدرس التعليمي. -5
إعداد مقطع فيديو يوضح مراحل تطبيق الدرس التعليمي في المعمل او  -6

 في الفصل المدرسي.
 -فكرة الدرس -ضوع إعداد تقرير عن الدرس التعليمي يتضمن: المو  -7 

واألدوات المطلوبة لتنفيذ األنشطة، والوسائل  -األنشطة الموظفة في الدرس
 -اإليجابيات-التعليمية التي يمكن أف يستعاف بها أثناء تنفيذ الدرس

مقترحات ألنشطة بديلة مناسبة للمحتوى -مقترحات التطوير -السلبيات
نشطة التي قاـ بها صور لتطبيق الدرس ولال -يمكن تنفيذىا مستقبال

 الطالب.
 

 همام معمل امعلوم الطور ىف امرتبية امعملية النفصةل
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% 72الدرجة الكلية:  تصميم وانتاج مجسم تعليمي ثالثي االبعاد.عنواف المهمة:  4
من الدرجة الكلية لهذا 

 الجزء.
 : أسبوعينعدد األسابيع

 : جماعي.أسلوب العمل

 التوصيف:
 تحديد موضوع المجسم التعليمي والهدؼ منو. -3
 التعليمي.تنفيذ سيناريو للمجسم  -4
 :مع مراعاة مايأتيتصميم وتنفيذ مجسم تعليمي ثالثي االبعاد  -5

  استخداـ خامات بسيطة من البيئة لتنفيذ المجسم، او استخداـ
 الفـو بطريقة النحت.

  سم. 92*72اال يقل حجمو عن 

  مراعاة التوازف والتناسب بين العناصر، ومراعاة الجودة الفنية
 والعلمية النتاج المجسم.

أعداد تقرير اسبوعي يتضمن الخطوات التي تم اعدادىا بشكل اسبوعي  -5
 مع ارفاؽ صور  للمجسم التعليمي أثناء خطوات االنتاج. 

إعداد مقطع فيديو يوضح مراحل تنفيذ مجموعة العمل للمجسم مع  -6
 شرح لفكرة المجسم وكيفية توظيفو في مواقف التعلم المختلفة.

فكرة  -م ثالثي االبعاد يتضمن: الموضوعإعداد تقرير عن المجس -7 
صور للمجسم بعد  -مقترحات التطوير -السلبيات -اإليجابيات -المجسم

 اتماـ تنفيذه.
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 توزيع درجات مهاـ معمل العلـو المطور
إجمالي  جماعي فردى المهمة ـ

 الدرجة

 %72 √ × تصميم درس تعليمي قائم على األنشطة وتطبيقو 3

 %72 √ × انتاج مجسم تعليمي ثالثي االبعادتصميم و  4

 %322 إجمالي درجات المهاـ
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 مالحظات ىامة:

  يتم كتابة تارين بدء العمل ونهاية العمل فى المهمة، وعنواف المهمة فى دفتر التربية العملية قبل
 تنفيذ كل مهمة.

  ضح توقيت تنفيذ ىذه المهمة فى حالة المهمات الثنائية والجماعية يتم إضافة جدوؿ زمنى يو
 والدور المكلف بو كل فرد من فريق العمل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 همام معمل احلاسب الآيل وامتعلمي الؤمكرتوىن يف امرتبية امعملية النفصةل
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 التقييم المهاـ ـ

% 72: الدرجة الكلية تصميم وإنتاج قاعدة بيانات باستخداـ برنامج االكسس.عنواف المهمة:  3
من الدرجة الكلية لهذا 

 الجزء.
 أسبوعين عدد األسابيع:

 ى: جماعأسلوب العمل

 التوصيف:
يتم تصميم قاعدة بيانات ببرنامج االكسس االصدارات الحديثة من  -3

 او احدث. 4235
يتم التنسيق مع السادة )المشرؼ الخارجي( على موضوع قاعدة البيانات  -4

 حتى ال يتم تكرار نفس الموضوعات.
 : شروط تصميم قاعدة البيانات -5

ف سهلة االضافة والحذؼ يراعي فى تصميم قاعدة البيانات اف تكو  -
 GUIعن طريق واجهة استخداـ رسومية 

 سهولة ربط الجداوؿ.  -

 تحديد جميع البيانات المطلوبة )مرحلة التحليل(. -

 –تصميم الجداوؿ الخاصة بكل فئة )على سبيل المثاؿ: المدرسين  -
 ....الن( مرحلة التصميم. -الفصوؿ  –القاعات  –الطالب 

صادر أخرى وإنشاء جداوؿ جديدة في سهولة استيراد بيانات من م -
 العملية.

 انشاء االستعالمات الخاصة )كامثلة(:  -6
تصميم تقرير عن االستعالـ السابق مع تنسيق كافة ابعاد التقرير  -

 ....الن( بشكل مناسب. -العناوين  –)الهوامش 

 يتضمن الخطوات التالية:إعداد تقرير اسبوعي  -7
 نموذج عمليات التحليل. - 

 ماذج مطبوعة من الجداوؿ. ن -
 نموذج تقرير مطبوع. -
 ومرفق معها التقرير اليكترونيا ومطبوعاً.  CDتسليم قاعدة البيانات على  -7
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% من 72: الدرجة الكلية تصميم وانتاج موقع ويب عنواف المهمة:  4
 الدرجة الكلية لهذا الجزء.

 أسبوعين.عدد األسابيع: 

 : جماعي.أسلوب العمل

 التوصيف:
 تحديد الهدؼ من الموقع.  -3
 تحديد موضوع الموقع مع السادة )المشرؼ الخارجي(. -4
 يجب مراعاة الخصائص التالية عن التصميم واالنتاج: -5

 .وجود لوجو مبتكر للموقع 
 .وجود بانر معبر عن الهدؼ من الموقع 

 ،التجانس فى صفحات الموقع )يجب أف تكوف صفحات الموقع متجانسة 
فيتعرؼ عليها المستخدـ كصفحة من صفحات الموقع حتى لو كانت الصفحات 
الداخلية بها اختالفات كبيرة عن الصفحة الرئيسية فيجب اف يجمع صفحات 

 الموقع ككل شكل اساسي يمكن اف يميزة المستخدـ(.

  يجب أف يكوف تظاـ التصفح سهل وواضح للمستخدـ واليحتاج منو جهد
 لمراد الوصوؿ إليها.للوصوؿ إلى الصفحة ا

 .يجب أيضاً أف تكوف وصالت التصفح واضحة في الصفحة وفي مكاف بارز 

  يجب أف يعلم المستخدـ في أي صفحة ىو من صفحات الموقع بتوضيح
 العنواف في مكاف ظاىر أو بتغيير لوف وصلة الصفحة المتواجد عليها.

 لفنية والعلمية النتاج مراعاة التوازف والتناسب بين العناصر، ومراعاة الجودة ا
 المواقع االليكترونية )مبادي نيلسوف العشرة(.

أعداد تقرير اسبوعي يتضمن الخطوات التي تم اعدادىا بشكل اسبوعي مع ارفاؽ صور   -5
 لسيناريو االنتاج أثناء خطوات االنتاج.

   CDتسليم المشروع النهائي للموقع على  -6
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 حاسب اآللى والتعليم اإللكترونىتوزيع درجات مهاـ معمل ال

إجمالي  جماعي فردى المهمة ـ
 الدرجة

 %72 √ × تصميم وإنتاج قاعدة بيانات باستخداـ برنامج االكسس. 3

 %72 √ × تصميم وانتاج موقع ويب. 4

 %322 إجمالي درجات المهاـ
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 مالحظات ىامة:

 مهمة، وعنواف المهمة فى دفتر التربية يتم كتابة تارين بدء العمل ونهاية العمل فى ال
 العملية قبل تنفيذ كل مهمة.

  فى حالة المهمات الثنائية والجماعية يتم إضافة جدوؿ زمنى يوضح توقيت تنفيذ
 ىذه المهمة والدور المكلف بو كل فرد من فريق العمل.

 التقييم المهاـ ـ

لمكتبات وعالقتها تصميم وإنتاج كتاب إلكترونى مبتكر عن اعنواف المهمة:  3
 بتكنولوجيا التعليم.

الدرجة الكلية: 
% من الدرجة 72

 الكلية لهذا الجزء.
 عدد األسابيع:

 أسبوعين.

 : جماعى.أسلوب العمل
ملحوظة: يجب أف يكوف الكتاب اإللكترونى مسلسل لجميع مجموعات التربية 

 العملية فى نفس المدرسة

 التوصيف:
 لكترونى والهدؼ منو.تحديد موضوع الكتاب اإل -3
 تنفيذ سيناريو للكتاب اإللكترونى. -4
 :يتضمن التالىتصميم وتنفيذ كتاب إلكترونى مبتكر  -5

 .مقدمة تعريفية عن الكتاب اإللكترونى 
 .تعليمات استخداـ الكتاب اإللكترونى 

 .فهرس الكتاب اإللكترونى 

  .روابط لموضوعات ذات صلو بموضوع الكتاب 

 وع الكتاب.ببليوجرافية لموض 

 .إحتواء الكتاب على عناصر الوسائط التعليمية المختلفة 

 

 همام الكتبات الدرس ية يف امرتبية امعملية النفصةل
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أخصائى تكنولوجيا  –توزيع استبياف الستطالع رأى العاملين بالمدرسة )مدير  -6
 مدرس( عن ىذا الكتاب.  –التعليم 

 -الموضوعات -إعداد تقرير عن الكتاب اإللكترونى يتضمن: العنواف -7
 صور للكتاب. -ترحات التطويرمق -السلبيات -اإليجابيات

 مراعاة الجودة الفنية، والعلمية، واللغوية. -8

إعداد وتنفيذ ندوة علمية فى أى مجاؿ يخدـ العملية التعليمية عنواف المهمة:  4
 بالمدرسة.

الدرجة الكلية: 
% من الدرجة 72

 الكلية لهذا الجزء.
 عدد األسابيع: 

 أسبوعين.

 : ثنائى.أسلوب العمل

 لتوصيف:ا
 تحديد موضوع الندوة والهدؼ منها. -3
 تحديد الشخصية أو الشخصيات الموجودة بالندوة -4
 تحديد البرنامج الزمنى وأدوار القائمين على تنفيذ الندوة. -5
 توزيع استبياف الستطالع رأى المشرفين بالمدرسة عن موضوع الندوة وتحليلو.  -6
 وة لتقييمها وتحليلو واستخراج النتائج.توزيع استبياف على الحاضرين للند -7
 -السلبيات -اإليجابيات -المحاضر -إعداد تقرير الندوة يتضمن: العنواف -8

 صور للندوة. -مقترحات التطوير
 التسجيل المصور للندوة.  -9
 مراعاة الجودة الفنية، والعلمية، واللغوية. -:
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 توزيع درجات مهاـ المكتبة المدرسية

إجمالي  جماعي ثنائى فردى مهمةال ـ
 الدرجة

تصميم وإنتاج كتاب إلكترونػى مبتكػر عػن المكتبػات  3
 وعالقتها بتكنولوجيا التعليم.

× × √ 72% 

إعػػػػداد وتنفيػػػػذ نػػػػدوة علميػػػػة فػػػػى أى مجػػػػاؿ يخػػػػدـ  4
 العملية التعليمية بالمدرسة.

× √ × 72% 

 %322 إجمالي درجات المهاـ
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 مالحظات ىامة:

  يتم كتابة تارين بدء العمل ونهاية العمل فى المهمة، وعنواف المهمة فى دفتر التربية
 العملية قبل تنفيذ كل مهمة.

 وتتم المهمة كالتالي:
 مالحظات الدرجة بنود التقييم جماعي المهمة ـ

 إعداد كتيب حوؿ التنوير بتكنولوجيا التعليم.  3
 يشتمل الكتيب على المحاور التالية: 

 عريػػػػف بتكنولوجيػػػػا التعلػػػػيم مػػػػن حيػػػػث الت
مفهومهػػػػػػػػػػػا، وأىػػػػػػػػػػػدافها، وامكانياتهػػػػػػػػػػػا، 

 وخصائصها.
  التعريػػػػف بالػػػػدور الفعػػػػاؿ التػػػػي تقػػػػـو بػػػػو

تكنولوجيػػػػػػػػػا التعلػػػػػػػػػيم لخدمػػػػػػػػػة العمليػػػػػػػػػة 
 التعليمية في المؤسسات التعليمية.

  التعريػػػف بالمعوقػػػات التػػػي تواجػػػو تفعيػػػل
دور تكنولوجيػػػا التعلػػػيم فػػػي المؤسسػػػات 

يػػػػػػث التطػػػػػػوير المهنػػػػػػي التعليميػػػػػػة مػػػػػػن ح
إلخصػػػػػػائي تكنولوجيػػػػػػا التعلػػػػػػيم، والبنيػػػػػػة 
التحتيػػػػػػة الخاصػػػػػػة بالمعامػػػػػػل والفصػػػػػػوؿ 

 وتجهيزاتها لتفعيل دورىا.
  المقترحات الخاصة لعالج أوجػو القصػور

لتفعيػػل دور تكنولوجيػػا التعلػػيم مػػن وجهػػة 
 نظرؾ.

قيمة  أ √
المعلومات 
 وحداثتها.

322 %
من الدرجة 
المحدد 
لهذا 
 الجزء

 الكتيب
اليقل عن 

 ورقة. 42

طريقة  ب
العرض 
 وتنظيمها.

جودة  ج
اإلخراج 
 الفني.

اإلبداع في  د
تقديم 
الحلوؿ 
وقابليتها 
 للتطبيق. 

 همام امرتبية امعملية التصةل

 امعملية التصةليف امرتبية 
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 مالحظات ىامة:

  يتم كتابة تارين بدء العمل ونهاية العمل فى المهمة، وعنواف المهمة فى دفتر التربية العملية قبل
 مهمة. تنفيذ كل

  فى حالة المهمات الجماعية يتم إضافة جدوؿ زمنى يوضح توقيت تنفيذ ىذه المهمة والدور
 المكلف بو كل فرد من فريق العمل.

 همام امرتبية امعملية نلفرقة امرابعة

 التصةل( –)النفصةل 
 

 همام معمل الأوساط التعددة ىف امرتبية امعملية النفصةل
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 التقييم المهاـ ـ

إعداد برنامج تدريبى للمدرسين داخل المؤسسة التعليمية على عنواف المهمة:  3
 إستخداـ وتوظيف الوسائل التعليمية.

 > 72: الدرجة الكلية
من الدرجة الكلية لهذا 

 الجزء.
 عدد األسابيع: 

 أسبوعين

 : جماعى.أسلوب العمل

 التوصيف:
تحديد موضوع البرنامج التدريبى طبقًا الستبياف يطبق على المعلمين لتحديد  -3

 أكثر الوسائل التي في حاجة إليها.
 تحديد أىداؼ البرنامج التدريبى. -4
 التدريبى.اعداد محتوى البرنامج -5
 وضع البرنامج الزمنى لليـو التدريبى. -6
 إعداد العرض اإللكترونى الخاص بالمحتوى التدريبى. -7
 تجهيز المكاف الخاص الذى سوؼ يتم فيو التدريب. -8
دعوة مدرسين من المدرسة فى تخصصات مختلفة لحضور البرنامج  -9

 التدريبى.
 يمهم لليـو التدريبى.توزيع إستبياف على المدرسين لمعرفة تقي -:
كتابة تقرير مفصل، يحتوى باإلضافة إلى العناصر السابقة، إيجابيات   -;

 وسلبيات البرنامج واليـو التدريبى.

 > 72: الدرجة الكلية اعداد دليل لصيانة أجهزة معمل األوساط المتعددة. عنواف المهمة:  4
من الدرجة الكلية لهذا 

 الجزء.
 .أسبوع عدد األسابيع: 

 : فردي.أسلوب العمل

 التوصيف:
 يشتمل الدليل على العناصر االتية:

تعريف بأجهزة معمل األوساط المختلفة، مكونات كل جهاز، وتوظيفو )جهاز  -3
 حاسب الى، داتاشو، اوفر ىيد، تليفزيوف، السبورة االلكترونية(

 األعطاؿ المحتملو لكل جهاز. -4
 ل جهاز.إجراءات الصيانة الوقائية لك -5
 إجراءات الصيانة العالجية لكل جهاز. -6
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 توزيع درجات مهاـ معمل األوساط المتعددة 

إجمالي  جماعي فردى المهمة ـ
 الدرجة

إعداد برنامج تدريبى للمدرسين داخل المؤسسة التعليميػة علػى إسػتخداـ  3
 وتوظيف الوسائل التعليمية.

× √ 72% 

 %72 × √ األوساط المتعددة. اعداد دليل لصيانة أجهزة معمل 4

 %322 إجمالي درجات المهاـ
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 مالحظات ىامة:

  يتم كتابة تارين بدء العمل ونهاية العمل فى المهمة، وعنواف المهمة فى دفتر التربية العملية قبل
 تنفيذ كل مهمة.

 لمهمة والدور فى حالة المهمات الجماعية يتم إضافة جدوؿ زمنى يوضح توقيت تنفيذ ىذه ا
 المكلف بو كل فرد من فريق العمل.

 التقييم المهاـ ـ

.عنواف المهمة:  3 % 72: الدرجة الكلية انتاج فيلم فيديو الحد دروس مقررات العلـو
الدرجة الكلية لهذا  من

 الجزء.
: عدد األسابيع

 أسبوعين

 : جماعى.أسلوب العمل
كتب أحد الفرؽ الدراسية ملحوظة: يجب أف يكوف الفيديو ألحد الدروس من  

 الثالثة بالمدرسة ويكوف في نفس الفصل الدراسي.

 التوصيف:
 دقيقة 42دقائق وال يزيد عن  32ال يقل عن  -3
 عمل سيناريو للفيلم. -4
يجب أف يحتوي على تتر البداية على بيانات الدرس وبيانات فريق اإلنتاج  -5

 واإلشراؼ.
المسح  –اسبة بين اللقطات في الفيلم )المزج مراعاة أساليب اإلنتقاؿ المن -6
 اإلخفاء(. –الظهور  –
 مراعاة استخداـ أحجاـ اللقطات المناسبة وزوايا التصوير المناسبة. -7
مراعاة أف يكوف التعليق الصوتي المصاحب أو صوت المتحدثين واضح  -8

 ونقي.
 مراعاة وجود ملخص للموضوع في نهاية الفيلم . -9
 

 بطاقة همام معمل امعلوم الطور

 ىف امرتبية امعملية النفصةل
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تخداـ بعض اللقطات الجاىزة من اإلنترنت لتدعيم الفيلم الذي يسمح باس -:
 تم تصويره.

مراعاة أف يكوف الفيلم فعاؿ في توضيح الدرس للطالب أو التجارب العلمية  -;
 وليس مجرد نقل للشكل التقليدي.

الفصل  –السنة الدراسية  -كتابة تقرير عن الفيلم يتضمن )اسم الموضوع  -32
 –الصعوبات التى واجهتو في التصوير  -أماكن التصوير –وير الدراسي تارين التص

 جدوؿ بو دور كل عضو في فريق اإلنتاج(.

 التقييم المهاـ ـ

تصميم تجربة عملية بسيطو ومبتكرة الحد دروس مقررات مواد عنواف المهمة:  4
.  العلـو

% 72الدرجة الكلية: 
من الدرجة الكلية لهذا 

 الجزء.
: عدد األسابيع

 عينأسبو 

 : جماعى.أسلوب العمل

 التوصيف:
 يتم انتاج التجربة من أدوات وخامات البيئة. -3
 أف تكوف التجربة قابلة للعمل اكثر من مرة. -4
 أف تكوف الفكرة واضحة وبسيطة ومبتكرة. -5
يكتب تقرير يتضمن: فكرة عملها، اسمها، الخامات واألدوات المستخدمة،  -6

التى واجهها، الفئة المستهدفة منها، الهدؼ التعليمي  طريقة عملها، الصعوبات
 للتجربة.

 أف يكتب الطالب فكرة لتطوير التجربة. -7
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 توزيع درجات مهاـ معمل العلـو المطور

إجمالي  جماعي فردى المهمة ـ
 الدرجة

3 .  %72 √ × انتاج فيلم فيديو الحد دروس مقررات العلـو

طو ومبتكػػرة الحػػد دروس مقػػررات مػػواد تصػػميم تجربػػة عمليػػة بسػػي 4
.  العلـو

× √ 72% 

 %322 إجمالي درجات المهاـ
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 مالحظات ىامة:

  يتم كتابة تارين بدء العمل ونهاية العمل فى المهمة، وعنواف المهمة فى دفتر التربية العملية
 قبل تنفيذ كل مهمة.

 توقيت تنفيذ ىذه المهمة  فى حالة المهمات الجماعية يتم إضافة جدوؿ زمنى يوضح
 والدور المكلف بو كل فرد من فريق العمل.

 التقييم المهاـ ـ

% 72: الدرجة الكلية تقييم الوضع الحالى لمعمل الحاسب اآللى بالمدرسة.عنواف المهمة:  3
من الدرجة الكلية لهذا 

 الجزء.
 أسبوعين. عدد األسابيع:

 : جماعى.أسلوب العمل

 التوصيف: 
 عداد بطاقة المشاىدة والنقد.)أ( إ

 )ب( إعداد كتيب تعريفى عن معمل الحاسب اآللى بالمدرسة يشتمل على التالى:
 كتابة قائمة باألىداؼ العامة لمعمل الحاسب. -3
تقرير مفصل للمعمل يشتمل على: مقدمة تعريفية بالمعمل، اإليجابيات،  -4

وجيا التعليم داخل السلبيات، مقترحات للتحسين والتطوير، دور أخصائى تكنول
 المعمل.

إعداد دليل األجهزة الموجودة داخل معمل الحاسب، من حيث: أسمائها،  -5
صالح(، المواد التى تستخدـ فيها، مدى احتياج المعمل ألجهزة  -حالتها )تالف

 أخرى، كيفية توظيفها داخل الموقف التعليمى، مالحظات اضافية.
 شكل تخطيطى للمعمل الحالى. -6
 تخطيطى للمعمل المثالى. شكل -7
 إجراء مسح لألجهزة المتوافرة فى معمل الحاسب. -8

 همام معمل احلاسب الآيل يف امرتبية امعملية النفصةل
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4 
 

% 72: الدرجة الكلية جلسة تدريس مصغر. عنواف المهمة:
من الدرجة الكلية لهذا 

 الجزء.
 أسبوعين.عدد األسابيع: 

 جماعى. أسلوب العمل:

 التوصيف:
المشرؼ مجموعة بتنفيذ جلسة تدريس مصغر مع الطلبة، بحيث يقـو كل يقـو  -3

طالب بإعداد درس تعليمى ألحد الفرؽ الدراسية وإعداد الوسيلة الخاصة بو ثم 
 يقـو كل طالب بشرح درسو اماـ زمالئو.

يقـو كل طالب بكتابة تقرير عن سلبيات وايجابيات زمالئو وذكر جوانب القوة  -4
 والضعف.
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 توزيع درجات مهاـ معمل الحاسب اآللى 

 إجمالي الدرجة جماعي فردى المهمة ـ

 %72 √ × تقييم الوضع الحالى لمعمل الحاسب اآللى بالمدرسة. 3

 %72 √ × جلسة تدريس مصغر. 4

 %322 إجمالي درجات المهاـ
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 مالحظات ىامة:

 لعمل فى المهمة، وعنواف المهمة فى دفتر التربية العملية يتم كتابة تارين بدء العمل ونهاية ا
 قبل تنفيذ كل مهمة.

  فى حالة المهمات الجماعية يتم إضافة جدوؿ زمنى يوضح توقيت تنفيذ ىذه المهمة
 والدور المكلف بو كل فرد من فريق العمل.

 التقييم المهاـ ـ

التصنيف بمكتبة  تصميم وإنتاج قاعدة بيانات فى أحد فروععنواف المهمة:  3
 المدرسة.

% من 72الدرجة الكلية: 
 الدرجة الكلية لهذا الجزء.

كتاب وإال سوؼ   622)على أال يقل الفرع الواحد عن : جماعى أسلوب العمل أسبوعين. عدد األسابيع:
 يتم العمل فى فرع أخر(.

 :التوصيف
 تحديد فرع تصنيف ديوى العشرى. -3
 ستخدـ إلنشاء قاعدة البيانات.تحديد نوع البرنامج الم -4
 تنفيذ سيناريو قاعدة البيانات. -4
 تصميم وتنفيذ قاعدة البيانات يتضمن التالى: -5

 تعليمات استخدامها. -صفحة تعريفية بالقائميين على عملها 
  دار النشر  –مكاف النشر  –الطبعة  –العنواف  –بيانات المؤلف– 

 –نسن الكتاب بالمكتبة عدد  –عدد أجزاء الكتاب  –سنة النشر 
 رقم اإليداع. –طوؿ الكتاب  –عدد صفحات الكتاب 

إعداد بطاقة لتقييم توظيف قاعدة البيانات فى المدرسة موقعها من مديرة  -6
 –المكتبة بناء على آراء الطالب بالمدرسة، وتتضمن: مدى سهولة استخدامها 

 أى جوانب آخرى ترى إضافتها. –مقترحات لتطويرىا 
 

 ات الدرس ية يف امرتبية امعملية النفصةلهمام الكتب
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 -الموضوعات -إعداد تقرير عن قاعدة البيانات يتضمن: العنواف -7
 صور لقاعدة البيانات. -مقترحات التطوير -السلبيات -اإليجابيات

 مراعاة الجودة الفنية، والعلمية، واللغوية. -8

% من 72الدرجة الكلية:  إعداد مخلص لكتاب فى أحد فروع تخصص تكنولجيا التعليم.عنواف المهمة:  4
 درجة الكلية لهذا الجزء.ال

 أسبوعين. عدد األسابيع: 

 : فردى.أسلوب العمل

 التوصيف:
 تحديد موضوع الكتاب والهدؼ منها. -3
أف يكوف الكتاب من دار نشر معترؼ بها وليس أحد الكتب الدراسية  -4

 بالكلية.
 أال يقلل عدد صفحات الملخص عن خمسة. -5
 لمدرسة.عدد تكرار عنواف الكتاب فى ا -6
 . 7;;3أال يتم تلخيص كتاب نشر قبل عاـ  -7
 -السلبيات -اإليجابيات -إعداد تقرير عن الملخص يتضمن: العنواف  -8

 صورة لغالؼ الكتاب. -مقترحات التطوير
 مراعاة الجودة الفنية، والعلمية، واللغوية. -9
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 توزيع درجات مهاـ المكتبة المدرسية
إجمالي  اعيجم فردى المهمة ـ

 الدرجة

تصميم وإنتاج قاعدة بيانات فػى أحػد فػروع التصػنيف بمكتبػة  3
 المدرسة.

× √ 72% 

إعػػػداد مخلػػػص لكتػػػاب فػػػػى أحػػػد فػػػروع تخصػػػص تكنولجيػػػػا  4
 التعليم.

√ × 72% 

 %322 إجمالي درجات المهاـ
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 مالحظات ىامة:

 ،وعنواف المهمة فى دفتر التربية العملية  يتم كتابة تارين بدء العمل ونهاية العمل فى المهمة
 قبل تنفيذ كل مهمة.

 وتتم المهمة كالتالي:
 مالحظات الدرجة بنود التقييم جماعي المهمة ـ

إعػػػػػداد قػػػػػاموس لجميػػػػػع المصػػػػػطلحات والرمػػػػػوز  3
 واالختصارات الخاصة بتكنولوجيا التعليم.

 يشتمل القاموس على النقاط التالية:
 دثات المصػػػػػػطلحات الخاصػػػػػػة بمسػػػػػػتح

 تكنولوجيا التعليم.
  التعريػػػػػف بكػػػػػل مصػػػػػطلح فػػػػػي فقػػػػػرة ال

 تتجاوز سطرين.

قيمة المعلومات  أ √
 وحداثتها.

322
% من 
الدرجة 
المحدد 
لهذا 
 الجزء

الكتيب 
اليقل عن 

طريقة العرض  ب ورقة. 42
 وتنظيمها.

جودة اإلخراج  ج
 الفني.

الترتيب  د
الهجائي 
 للقاموس.

 
 
 
 

 همام امعملية التصةل
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تقويم مدير المدرسة لطالب وطالبات التربية بطاقة 
 العملية

 
 السيد الفاضل/ مدير مدرسة ........................................

 تحية طيبة وبعد،،،
برجاء التكـر بتقويم أخصائي تكنولوجيا التعليم خالؿ فترة التربية العملية، كما 

 ىو موضح باالستمارة المرفقة.
  ـ

 
 أسماء 
 الطالب

  بنود التقويم
مجموع 
 الدرجات

المحافظة 
على المظهر 

والسلوؾ 
 العاـ

االلتزاـ 
بمواعيد 
الحضور 
 واالنصراؼ

التعاوف مع إدارة 
المدرسة في تحقيق 
 أىداؼ التربية العملية

تنفيذ مهاـ 
التربية العملية 
 المكلف بها

7 7 7 7 42 

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

:       

;       

32       
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بطاقة تقويم المشرؼ الداخلي لطالب وطالبات التربية 
 العملية

 
 السيد الفاضل/ ................................

 المشرؼ الداخلي لمدرسة ................................
 تحية طيبة وبعد،،،

جيا التعليم خالؿ فترة التربية العملية، كما برجاء التكـر بتقويم أخصائي تكنولو 
 ىو موضح باالستمارة المرفقة.

 
 
 ـ

 
 

 أسماء 
 الطالب

  بنود التقويم
مجموع 
 الدرجات

االلتزاـ 
بمواعيد 
الحضور 
 واالنصراؼ

المحافظة 
على المظهر 
العاـ والسلوؾ 

داخل 
 المدرسة

مهاـ معمل 
األوساط 
 المتعدد

مهاـ 
معمل 
العلـو 
 المطور

ـ معمل مها
الحاسب 

اآللي 
والتعليم 

 اإللكترونى 

مهاـ 
المكتبة 
 المدرسية

مهاـ 
التربية 
العملية 
المتص

 لة

5 4 5 5 5 5 5 42 

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

:          

;          

32          
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لخارجي لطالب وطالبات التربية بطاقة تقويم المشرؼ ا
 العملية

 
 السيد الفاضل/ ................................

 المشرؼ الخارجي لمدرسة ................................
 تحية طيبة وبعد،،،

برجاء التكـر بتقويم أخصائي تكنولوجيا التعليم خالؿ فترة التربية العملية، كما 
 رفقة.ىو موضح باالستمارة الم

 
 
 ـ

 
 

 أسماء 
 الطالب

  بنود التقويم
مجموع 
 الدرجات

االلتزاـ 
بمواعيد 
الحضور 
 واالنصراؼ

المحافظة على 
المظهر العاـ 

والسلوؾ داخل 
 المدرسة

مهاـ 
معمل 

األوساط 
 المتعدد

مهاـ 
معمل 
العلـو 
 المطور

مهاـ معمل 
الحاسب 

اآللي 
والتعليم 

 اإللكترونى 

مهاـ 
المكتبة 
 المدرسية

اـ مه
التربية 
العملية 
 المتصلة

5 4 33 33 33 33 33 82 

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

:          

;          

32          
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 نماذج إسترشادية للسيناريوىات التعليمية المختلفة
 

ل على خطوات تنفيذية إلنتاج مصدر تعليمى معين، السيناريو ىو خريطة إجرائية تشتم
تتضمن كل الشروط والمواصفات والتفاصيل الخاصة بهذا المصدر وعناصره المسموعة والمرئية، 

 وتصف الشكل النهائى لو على ورؽ.
 أنواع السيناريوىات كالتالى:
 ( سيناريو الشفافيات التعليمية3)

لتعليمية على العناصر التالية: رقم الشفافية، ينبغى أف تشتمل سيناريوىات الشفافيات ا
وعنوانها، ووصفها، وعناصرىا المكتوبة، والعناصر المرسومة، واإلطار العاـ للشفافية، والتعليق 

 الصوتى، وخانة المالحظات توضح نوع الشفافية الخاـ وطريقة اإلنتاج.
مالحظات 

 اإلنتاج
التعليق الصوتى 

 المصاحب
ر العناص إطار الشفافية

 المرسومة
العناصر 
 المكتوبة

رقم  عنوانها وصفها
 الشفافية

   
 

     

 ( سيناريو إنتاج الصور الفوتوغرافية والشرائح الضوئية4) 
ينبغى أف تشتمل سيناريوىات إنتاج الصور الفوتوغرافية والشرائح الضوئية على العناصر 

ويلة(، وزاوية التصوير، ووصف محتويات التالية: رقم اللقطة، وعنوانها، وحجمها )مقربة، متوسطة، ط
اإلطار، ورسم كروكى اللقطة والتعليق الصوتى المصاحب، ومكاف التصوير ووقتو )نهار، ليل(، وخانة 

 مالحظات.
رقم 
 اللقطة

حجم  عنوانها
 اللقطة

زاوية 
 التصوير

وصف 
 اإلطار

التعليق  كروكى اللقطة
 الصوتى

الوقت 
 والمكاف

 مالحظات
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 ( سيناريو اإلنتاج التليفزيونى والسينمائى التعليمى5) 
ينبغى أف تشتمل سيناريوىات اإلنتاج التليفزيونى والسينمائى التعليمى، على العناصر التالية: 
رقم اللقطة، وعنوانها، وحجمها، ومكاف التصوير ووقتو، وزاوية التصوير، ووصف اإلطار، ورسم  

تعليق الصوتى المصاحب، والموسيقى والمؤثرات الصوتية، وأسلوب كروكى اللقطة، وزمن اللقطة، وال
 اإلنتقاؿ )قطع، مسح، إزاحة، تراكب(.

رقم 
 اللقطة

عنواف 
 اللقطة

حجم 
 اللقطة

المكاف 
 والوقت

زاوية 
 التصوير

وصف 
 اإلطار

زمن  كروكى اللقطة
 اللقطة

التعليق 
 الصوتى

الموسيقى 
والمؤثرا

 ت

أسلوب 
 اإلنتقاؿ

           

 سيناريو برامج الوسائط المتعددة الكمبيوترية (6)
ينبغى أف تشتمل سيناريوىات إنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل، على العناصر التالية: 
رقم الشاشة وعنوانها، ووصف محتوياتها، والنص المكتوب، والصور والرسـو الثابتة، والصور 

صوتى، والموسيقى والمؤثرات الصوتية، وأسلوب والرسـو المتحركة، وكروكى الشاشة، والتعليق ال
 الربط واالنتقاؿ بين الشاشات.

رقم 
 الشاشة

وصف  العنواف
محتويات 

 الشاشة

النص 
 المكتوب

الصور والرسـو 
 الثابتو

الصور 
والرسـو 
 المتحركة

كروكى 
 اإلطار

التعليق 
 الصوتى

الموسيقى 
 والمؤثرات

أسلوب 
الربط 
 واإلنتقاؿ

          

 ريو برامج اإلذاعة التعليمية( سينا7)
النص اإلذاعى ىو الشكل المكتوب للرسالة التعليمية المسموعة؛ ويشتمل سيناريو 

 البرنامج اإلذاعى التعليمى على: المؤدى، التعليق، المؤثرات الصوتية، الزمن، مالحظات.
 مالحظات الزمن المؤثرات الصوتية التعليق المؤدى
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 االستبياف 
االستبياف أحد وسائل البحث العلمي المستعملة على نطاؽ واسع من أجل الحصوؿ  يعتبر

 على بيانات أو معلومات تتعلق بأحواؿ الناس أو ميولهم أو إتجاىاتهم. 
فاالستبياف يتألف من استمارة تحتوي على مجموعة من األسئلة أو/ و العبارات المكتوبة 

ؾ باإلجابة عليها بنفسو دوف مساعدة أو تدخل من والمتعلقة بموضوع بحث محدد يقـو كل مشار 
 أحد.

 أنواع اإلستبياف:
: وفيو تكوف اإلجابة مقيدة ، حيث يحتوي االستبياف على أسئلة تليها إجابات ( االستبياف المغلق3)

محددة، وما على المشارؾ إال اختيار اإلجابة بوضع إشارة عليها كما ىو الحاؿ في األسئلة 
مميزات ىذا النوع أنو يشجع المشاركين على اإلجابة عليو ألنو ال يطلب وقتا الموضوعية، ومن 

وجهدا كبيرين، كما انو سهل في تصنيف البيانات وتحليلها إحصائيا، ومن عيوبو إف المشارؾ قد ال 
 يجد بين اإلجابات الجاىزة ما يريده.

 غير موافق(. –رى ال أد –: تحقق لى مهنة التعليم أىدافى فى الحياة:   )موافق مثاؿ
: وفيو تكوف اإلجابة حرة مفتوحة، حيث يحتوي االستبياف على عدد من ( االستبياف المفتوح4)

األسئلة يجيب عليها المشارؾ بطريقتو ولغتو الخاصة، كما ىو الحاؿ في األسئلة المقالية، فيهدؼ 
ابة بشكل كامل وصريح. ىذا النوع إلى إعطاء المشارؾ فرصة ألف يكتب رأيو ويذكر تبريراتو لإلج

ومن عيوبو أنو يتطلب جهدًا ووقتًا وتفكيرًا جادًا من المشارؾ مما قد ال يشجعو على المشاركة 
 باإلجابة.

 : ما ىى برأيك أسباب رسوب الطالب فى مادة العلـو فى المرحلة اإلعدادية.مثاؿ 
بات جاىزة ومحددة وعلى ويحتوي على عدد من األسئلة ذات إجا( االستبياف المغلق المفتوح: 5)

عدد أخر من األسئلة ذات إجابات حرة مفتوحة أو أسئلة ذات إجابات محددة متبوعة بطلب تفسير 
 سبب االختيار، ويعتر ىذا النوع أفضل من النوعين السابقين ألنو يتخلص من عيوب كل منهما.

العبارات المكتوبة. ويقدـ  وتقدـ فيو أسئلة على شكل رسـو أوصور بداًل من ( االستبياف المصور:6)
 ىذا النوع من االستبيانات إلى األطفاؿ أو األميين، وقد تكوف تعليمات شفهية. 
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 خطوات تصميم إستمارة االستبياف:
 ( تحديد الموضوع العاـ للبحث.3)
 ( تحديد نوع االستبياف.4)
احث تغطية كل فرع ( تقسيم الموضوع العاـ إلى عدد من الموضوعات الفرعية حتى يتسنى للب5)

بمجموعة من األسئلة التي تشكل في مجموعها العاـ األسئلة التي يتألف منها االستبياف عند 
 التطبيق. 

( تقويم األسئلة ويتم ذلك بمراجعة أولية لألسئلة والتأكد من تغطية األسئلة لكافة الموضوعات 6)
 ي المزيد من المالحظات. الفرعية والعامة وعرض األسئلة على مجموعة من األفراد لتلق

 ( طباعة األسئلة بشكلها النهائي في نموذج خاص ثم توزيعها على المشاركين في البحث.7)
( جمع االستبياف والبدء بتحليل المعلومات الموجودة بو وتصنيفها وتفسير نتائجها للخروج 8)

 بتوصيات مناسبة تتعلق بمشكلة البحث.
 ضوابط كتابة أسئلة االستبياف:

( أف يكوف السؤاؿ قصير، ألف السؤاؿ الطويل يوحي بأف اإلجابة علية ستكوف طويلة مما يقل من 3)
دافعية المجيب لإلجابة علية إال إذا كانت طبيعة ىدؼ السؤاؿ تتطلب ذلك شرط أف ال يكوف كل 

 االستبياف بهذا النمط.
 أو يتعمد إجابة خاطئة.( تجنب األسئلة التي تؤثر على المجيب وذلك حتى ال يرفض اإلجابة 4)

( تجنب األسئلة التي يكوف بمقدورنا الحصوؿ عليها بطريقة أخرى، فال يصح السؤاؿ عن العمر 5)
 عندما يكوف بمقدورنا معرفتو من السجالت الطبيو مثال.

( الوضوح والدقة والتحديد في صياغة السؤاؿ بتجنب كلمات مثل غالباً، كثيراً.....مع اختيار  6)
 اولة يعرؼ معناىا المجيب وإذا لم تكن كذلك فيجب على صاحب االستبياف توضيحها.كلمات متد

( تجنب األسئلة التي تجوب فكرتين مثل ىل ترى أف شرب الشاي والرجيم الكيميائي يعمالف 7)
 على خسارة الوزف؟

 ( تجنب األسئلة القابلو للتأويل مثل ىل شرب القهوة كل يـو ضروري؟8)

سئلة إلى عمق في التفكير ألف المجيب قد ال يستطيع اإلجابة عليها مما يقل من ( أال تحتاج األ9)
 دافعة الستكماؿ اإلجابة على االستبياف.
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 صياغة األىداؼ التعليمية
 األىداؼ العامة:

تقصد باألىداؼ العامة تلك التى توجد فى مستوى تجريدى أعلى من مستوى األىداؼ 
جردة تتعلق بالتغيرات المرجو إحداثها فى الفرد، وتكوف تبعاً الخاصة. وىى عبارة عن صياغات م

 لذلك مصدراً ألنشطة تعليمية جديدة ومتنوعة.
 األىداؼ السلوكية:

ىى عبارة دقيقة تصف سلوكًا مرئيًا أو مسموعًا قاباًل للمالحظة والقياس ويتوقع من المتعلم  
لمروره بخبرات تعليمية معينة وتحت شروط فعلو أو أدائو بعد اإلنتهاء من عملية التعليم، نتيجة 

 محددة ولم يكن قادراً على أدائو من قبل.
 مكونات صياغة الهدؼ السلوكى:

 " ىو من أفضل نماذج صياغة الهدؼ السلوكى ويعنى:ABCDيعد نموذج "أبجد 
 )أ(  الجمهور المستهدؼ.

 )ب( السلوؾ المرغوب.
 )ج( الشروط.

 )د( درجة األداء.
 توافرىا عند صياغة األىداؼ السلوكية الخاصة: الشروط الواجب

 ( أف يحدد الهدؼ خصائص المتعلم المستهدؼ.3)
 ( أف يحدد الهدؼ سلوكاً يقـو بو المتعلم وليس سلوكاً أو نشاطاً يقـو بو المعلم.4)
 ( أف يصف الهدؼ نواتج عملية التعليم.5)
و المتعلم نتيجة لمروره بخبرات ( أف يشتمل الهدؼ على سلوؾ مرئى يمكن مالحظتو ويقـو ب6)

 تعليمية معينة.
 ( أف يكوف السلوؾ فى مستوى قدرات المتعلم ونموه واستعداداتو.7)
( أف يصاغ الهدؼ بطريقة بسيطة وواضحة فال يشتمل على سلوؾ مركب وأال يتضمن عبارات 8)

 تحتمل أكثر من معنى.
 حددة.( أف يكوف الهدؼ قابالً للتحقيق خالؿ فترة زمنية م9)
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 الندوة
الندوة ىى إلتقاء مجموعة من األشخاص لمناقشة موضوع يشغل الجمهور، حيث يكوف 

 ىناؾ مدير للندوة في موقع محدد، وزماف وموضوع معين.
الندوة قضية يناقشها أشخاص مختصوف يعبروف عن وجهة نظرىم، ثم يمنحوا فرصة 

 للجمهور للنقاش.

تم بها الناس وتشغل الرأي العاـ، يجب اإللتزاـ بموضوع حور الندوة يكوف حوؿ قضية يه
 الندوة وعدـ اإلنتقاؿ من الموضوع المختار آلخر.

 أنواع الندوة:
ىنالك أنواع متعددة من الندوات التي تهدؼ إلى نشر الوعي ومناقشة مواضيع معينة تهم 

 : كالتالىالرأي العاـ،  

 كل عضو بحثًا يلقيو ويخضعو للنقاش، ويعد ىو الندوة البحثية ويقدـ فيها   :النوع االوؿ
الحوار  إدارةالبحوث و  إلقاءالمقدـ مسبقاً، وينظم المسؤوؿ عن الندوة عملية  البحث

وغالبا ما يكوف موضوع ىذا النوع من الندوات تخصصيًا مقتصرًا على المتخصصين في 
موضوع الندوة، تكوف الجهة الداعية لهذه الندوة علمية أو ثقافية أو منظمة دولية 

ويوجد نوعين من الندوات البحثية فهنالك  متخصصة ويتم نشر األبحاث بعد إنتهاء الندوة،
التي تقاـ بالسر مثل المناقشات الجامعية التي ال يتخللها جمهور، و ىنالك أيضا تلك التي 

  تكوف على المأل ويكوف الجمهور عضو فاعل بها.

 ىو الندوة المفتوحة والتي تسمى بالندوة العامة أيضًا ، يتشارؾ فيها الجمهور  :النوع الثاني
 نقاش بشكل واسع ويطرحوف وجهات نظرىم تماما كما الندوات التلفزيونية واالذاعية.ال

 ىو الندوة االستجوابية والتي تقـو على طرح االسئلة واالجابات المتعلقة   :النوع الثالث
بها، ويكوف دور المدير أو مجموعة معينة بإستجواب شخصية معنية بموضوع معين باختيار 

وضع أسئلة جديدة واالشارة إلى المشكالت التي تحتاج للتوضيح، األسئلة وصياغتها و 
 وغالباً ما يكوف الموضوع عاّماً يهم الجمهور. 

 
 
 

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 عناصر الندوة:
  :يوجد للندوة عناصر ال يمكن االستغناء عنها وىي

  .موضوع الندوة 

  .مدير الندوة 

  .األعضاء المشاركوف في الندوة 

  .الجمهور 

  .الحوار 
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 النفسية  ظاـ توثيق الجمعية األمريكية للعلـون
APA 6 Style 

This handout is based on the 6th edition of the Publication Manual of the 
American Psychological Association (APA), but is not a comprehensive 
guide. For all rules and requirements of APA citations, please consult the 
6th edition of the Publication Manual of the American Psychological 
Association.  
APA requires that information be cited in 2 different ways—within the text 
and in a reference list at the end of the paper. The reference list should be 
on a new page, double spaced, and use the hanging indent method (all 
lines after the first one are indented).  
See also:  
 Publication Manual of the American Psychological Association, 6th 
ed. Washington, DC:  
American Psychological Association, 2010. Reference Desk Reserve 
808.06615 p976m 2010 (at Reference Desk)  
Concise Rules of APA Style, 6th ed. Washington, DC: American 
Psychological Association,  
2010. Reference Desk Reserve 808.06615 C744r 2010 (at Reference 
Desk)  
CITATIONS IN THE TEXT:  
APA uses the author-date method of citation. The last name of the author 
and the date of publication are inserted in the text in the appropriate place. 
 When referencing or summarizing a source, provide the author and year. 
When quoting or summarizing a particular passage, include the specific 
page or paragraph number, as well.  
When quoting in your paper, if a direct quote is less than 40 words, 
incorporate it into your text and use quotation marks. If a direct quote is 
more than 40 words, make the quotation a free-standing indented block of 
text and DO NOT use quotation marks.  
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 One work by one author:  
� In one developmental study (Smith, 1990), children learned... OR  
� In the study by Smith (1990), primary school children... OR  
� In 1990, Smith’s study of primary school children…  

Works by multiple authors:  
When a work has 2 authors cite both names every time you reference the 
work in the text. When a work has three to five authors cite all the author 
names the first time the reference occurs and then subsequently include 
only the first author followed by et al. For example:  
First citation: Masserton, Slonowski, and Slowinski (1989) state that...  
Subsequent citations: Masserton et al. (1989) state that...  
For 6 or more authors, cite only the name of the first author followed by et 
al. and the year.  
 Works by no identified author:  
When a resource has no named author, cite the first few words of the 
reference entry (usually the title). Use double quotation marks around the 
title of an article, chapter, or Web page. Italicize the title of a periodical, 
book, brochure, or report. For example:  
The site seemed to indicate support for homeopathic drugs (“Medical 
Miracles,” 2009).  
The brochure argues for homeschooling (Education Reform, 2007).  
Treat reference to legal materials such as court cases, statutes, and 
legislation like works with no author.  
 Two or more works in the same parenthetical citation:  
Citations of two or more works in the same parentheses should be listed in 
the order they appear in the reference list (i.e., alphabetically, then 
chronologically).  
Several studies (Jones & Powell, 1993; Peterson, 1995, 1998; Smith, 
1990) suggest that...  
 Specific parts of a source  
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Always give the page number for quotations or to indicate information from 
a specific table, chart, chapter, graph, or page. The word page is 
abbreviated but not chapter. For example:  
The painting was assumed to be by Matisse (Powell, 1989, Chapter 6), but 
later analysis showed it to be a forgery (Murphy, 1999, p. 85).  
If, as in the instance of online material, the source has neither visible 
paragraph nor page numbers, cite the heading and the number of the 
paragraph following it. This allows the reader to locate the text in the 
source. For example:  
The patient wrote that she was unimpressed by the doctor’s bedside 
manner (Smith, 2006, Hospital Experiences section, para. 2).  

CITATIONS IN A REFERENCE LIST:  
In general, references should contain the author name, publication date, 
title, and publication information. Include the issue number if the journal is 
paginated by issue.  
For information obtained electronically or online include the DOI:  
DOI - a unique alphanumeric string assigned to identify content and provide 
a persistent link to its location on the internet. The DOI is typically located 
on the first page of the electronic journal article near the copyright notice. 
When a DOI is used in your citation, no other retrieval information is 
needed. Use this format for the DOI in references: doi:xxxxxxx  
If no DOI has been assigned to the content, provide the home page URL of 
the journal or of the book or report publisher. Do not insert a hyphen if you 
need to break a URL across lines; do not add a period after a URL, to 
prevent the impression that the period is part of the URL.  
In general, it is not necessary to include database information. Do not 
include retrieval dates unless the source material has changed over time.  
 Book:  
Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The guide to everything and then 
some more stuff.  
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New York, NY: Macmillan.  
Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning (3rd 
ed.). Thousand  
Oaks, CA: Corwin. 

 Chapter of a Book:  
Bergquist, J. M. (1992). German Americans. In J. D. Buenker & L. A. 
Ratner (Eds.),  
Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation 
and  
ethnicity (pp. 53-76). New York, NY: Greenwood.  
 Journal Article with DOI:  
Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind's eye. Memory 
& Cognition, 3, 635-647. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225  
Journal Article without DOI (when DOI is not available):  
Becker, L. J., & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. Journal 
of Social Issues, 37(2), 1-7.  
Hamfi, A. G. (1981). The funny nature of dogs. E-journal of Applied 
Psychology, 2(2), 38  
-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/fdo  

Online Newspaper Articles:  
Becker, E. (2001, August 27). Prairie farmers reap conservation's rewards. 
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