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  الخطوط الرئيسية إلعداد مشروع التخرج
  للمناهج الدراسية برمجيات تعليمية 

  
إن أحد األهداف األساسية لمشروع التخرج هو التدريب على استخدام المعرفة التي تم اكتسابها خالل فترة الدراسة                 

مكننا التعامل مع المشروع     لحل مشكلة معينة أو تحقيق متطلبات لعملية تعليمية أو تربوية محددة، وحتى ي             ابالدبلوم
من خالل هذا المنظور فانه يتحتم علينا أوال أن نتعرف على الحاجـة             لمنج دراسي   الخاص ببناء برمجيات تعليمية     

وفى جميع األحوال فيجب   .  التي دعت ألي مثل هذه البرمجيات واألهداف التي نتطلع إلى تحقيقها من هذا البرنامج             
إلى برنامج علـى الحاسـب      ) كما هو (المادة الدراسية    المشروع إلى تحويل كتاب      أال تنتهي مرحلة تحديد أهداف    

اآللي، بل يجب أن تضم هذه األهداف استغالل اإلمكانات المتاحة في بيئة الحاسب لتحقيق التفاعل بـين الطالـب                   
ه القصور فـي    وبالطريقة التي يمكن لها أن تتغلب على أوج       ) والذي يجب أن يقوم بدور تعليمي محدد      (والحاسب  

وحتى يمكننا تحقيق ذلك فانه يجب أن تتدرج أعمال المشروع لتشمل األنشطة            . طريقة العرض اإلستاتيكية بالكتاب   
  :التالية

  
  :  تحديد أهداف المشروع والمتطلبات الرئيسية من البرنامج وطرق التقييم له من خالل التعرف على. 1
  أهداف المرحلة التعليمية •
  تعليمي أهداف المنهج ال •
  أهداف مجموعة من الوحدات داخل الكتاب  •

  )إذا وجدت(  تحليل األهداف السابقة وتحديد نقاط ومناطق االنحراف وعدم التطابق بينها 
  
  )السابقة(تحليل وحدات الكتاب وتحديد نقاط القوة والضعف ومدى فاعلية تحقيقها لألهداف  . 2
  ة بين الطالب والكتاب في كل جزء من المنهجتحديد استراتيجيات التدريس أو التفاعل الحالي •
  تحديد فاعلية العرض الحالية بالكتاب لتحقيق هذه االستراتيجيات •
تطوير إستراتيجية مناسبة تسمح بتحقيق األهداف التي تم تحديدها وتقضى على منـاطق االنحرافـات وعـدم                  •

  التوافق السابقة
  
  )التي تم تحديدها(هذه االستراتيجيات اختيار جزء من المنهج يمكن من خالله استخدام . 3
  تجميع مادة علمية كافية من مصادر متعددة •
  مراجعة البرمجيات المشابهة وتحديد مصادرها وتقييمها •
  التعرف على طرق التدريس المختلفة لهذا الجزء من المنهج وطرق التفاعل المختلفة •
  
  البرنامج ويحقق األهداف المطلوبةإعداد انسب سيناريو لتنفيذ االستراتيجيات ويسمح ببناء . 4
  تمثيل كل سيناريو بصورة تسمح بالمقارنة بينهم •
  وضع محددات للقياس والمقارنة والتقييم •
  وضع السيناريو في صورة مقاطع متكاملة •
  بناء نموذج البيانات للسيناريو المقترح •
  
  تحديد مواصفات التنفيذ لهذه المقاطع باستخدام الحاسب. 5
  دخالت والمخرجات لكل مقطع تحديد ووصف للم •
  توصيف المؤثرات المطلوبة لكل مقطع •
  تحديد العناصر الديناميكية كل مقطع •
   
  تحديد مواصفات البرنامج بما يحقق التفاصيل السابقة . 6
  السعات •
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  المؤثرات •
  البيانات •
  عناصر قياس األداء •
  لغة البرمجة •
  
   جميع المؤثرات ويحقق المواصفات السابقة أعداد مقطع واحد كامل يضم. 7
  
  ثم البرمجة ) إذا لزم األمر(االختبار والتقييم وضبط المواصفات وإعادة التصميم . 8
  
  

  :البرمجة
  

يتضح اآلن انه قبل البدء في البرمجة على الحاسب يجب أن يتوفر لدينا العديد من التفاصيل والتي يتم بناءا عليها                    
مج وتحديد مستويات التنفيذ له، ومن خالل نتائج ومعطيات التحليالت السابقة تتـدرج أنـشطة               تصميم وبناء البرنا  

  :البرمجة لتشمل
  
  إعداد وصف تفصيلي للمخرجات المطلوبة. 1
  
  تحديد الوظائف المختلفة التي سيقوم بها البرنامج. 2
  
  تقسيم البرنامج طبقا للوظائف أو المخرجات أو محددات العمل. 3
  
  د وربط العالقات بين أجزاء البرنامج السابقة، وتحديد المدخالت والمخرجات بينهاتحدي. 4
  
  تحديد تفاصيل البيانات المطلوبة لكل جزء في حدود العالقات التي تم تحديدها. 5
  
  نمذجة هيكل البرنامج وتمثيله بيانيا . 6
  
  يكل وتصميم سيناريو االختبارمن اله) مجموعة أجزاء، أو مرحلة(تحديد عناصر االختبار لكل جزء . 7
  
  تصميم وبرمجة الشاشات وعناصر التفاعل مع الطالب وبيانات االختبار  . 8
  
  برمجة أجزاء البرنامج بصورة منفصلة وطبقا للتقسيمات التي تم تحديدها . 9
  

  مع بيانات االختبار) استخدم أجزاء هيكلية إذا لزم األمر(اختبار كل جزء بصورة منفصلة . 10
  

  طبقا للعالقات التي تم تحديدها من قبل  ) بعد انتهاء كل مرحلة(ربط أجزاء البرنامج . 11
  

  اختبار البرنامج بصورة مجمعة لعدد من األجزاء. 12
  

  إصالح األخطاء إن ظهرت وإعادة البرمجة . 13
  

  أجراء االختبار النهائي باستخدام سيناريو االختبار . 14
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  ائي لوثائق التشغيل ودليل المستخدممراجعة واإلعداد النه. 15
  

  :تخطيط ودارة المشروع
  

حتى يمكن إتمام األعمال السابقة في الوقت المحدد لها وبالجودة المناسبة فانه يجب تخطيط هذه األعمال بحيث يتم 
بعضها معا على التوازي مع اإلعداد للبعض اآلخر ليتم على التوالى، كل ذلك يتطلب إدارة مؤثرة للوقت 

ولذلك فيجب تقسيم كل من األنشطة السابقة ألي عدد من المهام يحدد لها فترة .  واألعمال وأفراد فريق العمل
زمنية محددة مع تحديد الشخص المسئول عن تنفيذها أو القيام بها، ألي جانب ذلك فانه يجب أن يتم إدارة تسجيل 

 تستخدم فيما بعد إلعداد التقرير النهائي ودليل االستخدام األعمال وحفظ الوثائق التي يتم إنتاجها خالل العمل والتي
للمشروع، وفى النهاية يجب أن يكون البرنامج والوثائق جاهزة للمناقشة والفحص في التاريخ المحدد وبمشاركة 

 .جميع أفراد فريق العمل


