
 
 

 رسالة /تكنولوجيا التعليممج : ماجستير خطة البرنا
 متطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص تكنولوجيا التعليم مسار الرسالة موزعة على النحو التالي:       

متطلباااااااااااات التخصاااااااااااص 
 اإلجبارية

 ( ساعة معتمدة 18)

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

  3 موضوعات خاصة في تكنولوجيا التعليم 0802700 

  3 التعلم االلكتروني وتطبيقاته واستراتجياته 0802702 

  3 برامج الوسائط المتعددة في التعليم 0802703 

  3 الرقمي تصميم التدريس 0802704 

  3 حلقة بحث في تكنولوجيا التعليم 0802705 

  3 اإلحصائية تصميم البحث وأساليبه 0809710 

 

متطلباااااااااااات التخصاااااااااااص 
 االختيارية

 ( ساعة معتمدة  6) 

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

  3 تخطيط المناهج وتطويرها 0801737 

  3 التدريساستراتيجيات  0801712 



 
 

  3 التصميم الجرافيكي للوسائط المرئية 0802715 

  3 التعلم عن بعد 0802716 

  3 اإلدارة االلكترونية 0802711 

  3 مشروع بحثي وتخرج 0802714 

  3 (LMSأنظمة إدارة التعلم االلكتروني ) 0802713 

  3 تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة 0802710 

 ( ساعات معتمدة 9المواد االستدراكية المطلوبة من الطالب وتحددها لجنة الدراسات العليا في القسم بناًء وبحد أقصى ) 

عدد  اسم المادة رقم المادة المواد االستدراكية
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

  3 تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية 0801231 

  3 التعليميالحاسوب  0801332 

  3 مقدمة في المناهج 0801201 

 

 

 

 

 



 
 

 برنامج الماجستير في تكنولوجيا التعليم/ مسار الشامل خطة -2

 ( موزعة على النحو التالي: 33عدد الساعات المعتمدة للتخرج ) 

 متطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص تكنولوجيا التعليم مسار الشامل موزعة على النحو التالي:       

متطلباااااااااااات التخصاااااااااااص 
 اإلجبارية

 ( ساعة معتمدة 24)  

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

  3 موضوعات خاصة في تكنولوجيا التعليم 0802700 

  3 التعلم االلكتروني وتطبيقاته واستراتجياته 0802702 

  3 برامج الوسائط المتعددة في التعليم 0802703 

  3 الرقمي تصميم التدريس 0802704 

  3 حلقة بحث في تكنولوجيا التعليم 0802705 

  LMS)) 3أنظمة إدارة التعلم االلكتروني  0802713 

  3 مشروع بحثي وتخرج 0802714 

  3 اإلحصائية تصميم البحث وأساليبه 0809710 

 

متطلباااااااااااات التخصاااااااااااص 
 االختيارية

 ( ساعة معتمدة  9) 

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق



 
 

  3 تخطيط المناهج وتطويرها 0801737 

  3 استراتيجيات التدريس 0801712 

  3 المرئيةالتصميم الجرافيكي للوسائط  0802715 

  3 التعلم عن بعد 0802716 

  3 اإلدارة االلكترونية 0802711 

  3 تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة 0802710 

 ( ساعات معتمدة 9المواد االستدراكية المطلوبة من الطالب وتحددها لجنة الدراسات العليا في القسم بناًء وبحد أقصى ) 

عدد  اسم المادة رقم المادة المواد االستدراكية
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

  3 تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية 0801231 

  3 الحاسوب التعليمي 0801332 

  3 مقدمة في المناهج 0801201 

 

 


