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 اٌذساعخ غزخٍصِ

 فٟ رذس٠ظ اٌعٍَٛ اٌششع١خ. ٚالع اعزخذاَ أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍّٕصبد اٌزع١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ

َـفج الـكاىةت ئلةٓ الكشةن عةى ِاسةخ اىةخؾـاء هعؼةاا َٗرةت الخةـكٖو للهًظةاث الخعلٗهٗةت 

اإللكخلِيٗت فٕ حـكٖو العلّء الشةلعٗت نةى عٗةذ الخعةلى علةٓ الهًظةاث الخةٕ ٖيةخؾـنُا هعؼةاا 

كهةةا عاِلةةج   لهًظةةاث فةةٕ حةةـكٖو العلةةّء الشةةلعٗتلُةةقٌ ا ؿكصةةت حةةّمٗ ُم حغـٖةةـَٗرةةت الخةةـكٖو  ِ

 الخكةةلاك :فةةلعٗٗى بعةةـٖى ئلةةٓ احقيةةٗهُ نةةخ لُةةقٌ الهًظةةاث  ال علةةٕ االىةةخؾـاءؿكصةةت  حقٗةةٗمالـكاىةةت 

ِهؽٗةةلا  اىخقظةةاا نعّسةةاث   الهًظةةاث اىةةخؾـاء فُٗةةا ٖةةخم الخةةٕ ِال خةةلة الّسةةج علةةٓ بًةةاا    ِالغضةةم

ِلخغقٗةةأ هَةةـاى َةةقٌ  .العلةةّء الشةةلعٗت فةةٕ الضانعةةت هعؼةةاا َٗرةةت حةةـكٖو اىةةخؾـانُا الخةةٕ حّاصةةٍ

ِلضهخ بٗاياث الـكاىت طههج الباعزت الـكاىت اىخؾـنج الباعزت الهًُش الّط ٕ بأىلّبٍ الهيغٕ  

ّ  ِاالىةةخبايت الؾاطةةت  ؿاة الـكاىةةت   صهٗةةخ هعؼةةاا َٗرةةت حةةـكٖو العلةةّء و نضخهةةخ الـكاىةةت نةةى حكةة

بضانعةةت اإلنةةاء نغهةةـ بةةى ىةةعّؿ اإلىةةةنٗت  )بأسيةةانُا الزةرةةت  الشةةلعٗت فةةٕ كلٗةةت هطةةّ  الةةـٖى 

أظٙرشد ٔزرب ظ ٚ  طلٖقت العًٗت القظـٖتب   ِحم صهخ البٗاياث نًُى  111)اإلياد   ِالبالغ عـؿَى )

هعؼاا َٗرت الخةـكٖو للعلةّء الشةلعٗت ٖيةخؾـنى هَةم الهًظةاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت  هو: اٌذساعخ

ِكايج ؿكصت حةّمٗ ُى     Moodle)رم    Blackboard)   ِهَم َقٌ الهًظاث تطنخّىبـكصت )

 هِ الخعلٗهٗت البلانش بؾطت لُقٌ الهًظاث )نخّىطت   عٗذ حهزلج هَم هِصٍ الخّمٗن فٕ االىخعايت

هعؼاا َٗرةت الخةـكٖو  الًيبت ا كبل نىىخؾـاء الم اغضل كاوالضانعت  ِ ئؿاكة حقـنُا الخٕ الخـكٖبٗت

ِحكلاك اىخؾـانُى %   6..2ًيبت )  بؿسٗقت/ صليت 46-11نى   عؼّ ٖيخؾـنى الهًظاث )24)

حغةةـ نةةى  علةةٓ الهعّسةةاث الخةةٕ ُىبٗةةً )نغاٖةةـ ًَةةام نّافقةةت بـكصةةت  جلُةةا كةةاو نًؾ ؼةةا   ِكايةة

 بةةالعلّء الؾاطةةت ِالهعانةةل الخعلةةٗم حقًٗةةاث حةةّفٗل اىةةخؾـانُى  لُةةقٌ الهًظةةاث ِالخةةٕ نةةى هَهُةةا: سلةةت

 اإلؿاكة. سبل نى الشلعٗت

الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت اإللكخلِيٗةةت/ العلةةّء الشةةلعٗت/ كلٗةةت هطةةّ  الةةـٖى/ الةةخعل م  اٌّفزبؽ١ررخ اٌىٍّرربد 

 / حقًٗاث الخعلٗم.اإللكخلِيٕ

Abstract 
The study aimed at uncovering the reality of the use of electronic 

teaching platforms by faculty members in teaching the forensic sciences in 

terms of identifying the platforms used by faculty members, determining 

the degree of their employment for these platforms in the teaching of 

forensic sciences, and taking into account the personal characteristics of 

members such (teaching experience, number of training courses obtained in 

the field of use of e-learning platforms, academic level and age),. The study 

also attempted to assess the degree of actual use of these platforms, and 

finally to investigate the obstacles to their use that face the faculty of 

Islamic jurisprudence at the university. In order to achieve the objectives of 

this study, the researcher used the descriptive method in his survey method, 

using the questionnaire tool. The study population consisted of all 113 

members of the faculty of Islamic Sciences at the Faculty of theology, at 

the Islamic University of Imam Muhammad bin Saud (113) In the sample 

method.The results of the study showed that the members of the faculty of 
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Shari'a sciences used the most important electronic educational platforms 

(sometimes), and the most important of these platforms (Blackboard), and 

the degree of employment of these platforms (medium), where the most 

important aspects of employment in the use of the program of educational 

programs or training provided by (49%).The frequency of their use was 

low, and there was an agreement (neutral) between them on the obstacles 

that limit Their use of these platforms, the most important of which is: the 

lack of provision of educational techniques Laboratories for Shari'ah 

Sciences by the Department. 

Keywords: Educational Learning Platforms / Islamic Sciences / College of 

Fundamentals of Religion / E-Learning / Teaching Techniques. 

 

 ِمذِخ 

  نخعةـؿةلم ٖشُـ عظل نةى العظةّك الخقةـء الخكًّلةّصٕ الةقٔ ٖشةُـٌ َةقا العظةل نةى يةّاعٕ 

ِنى هَم هِصٍ َقا الخقـء الزّكة الُائلت الخٕ حهزلةج فةٕ مُةّك العـٖةـ نةى الهيةخغـراث الخكًّلّصٗةت 

عٗةةذ اىةةخؾـنج الكزٗةةل نةةى   ِحّمٗ ُةةا فةةٕ الهضةةا  الخعلٗهةةٕ ِؽاطةةت فةةٕ نإىيةةاث الخعلةةٗم العةةالٕ

خطةةّك العهلةةٕ ِحهاشةةٗا  نةةخ ال  الضانعةةاث الةةخعلإلم اإللكخلِيةةٕ فةةٕ ؿعةةم ِحطةةّٖل العهلٗةةت الخعلٗهٗةةت

  حبًٕ َقا الًّع نى الخعلم علٓ اؽخةى هؿِاحٍ ِِىةائلٍئلٓ   ِالهعلفٕ احضُج العـٖـ نى الضانعاث

ِبةةلم اىةةخؾـاء الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت اإللكخلِيٗةةت كةةأؿاة حعلٗهٗةةت ٖهكةةى حّمٗ ُةةا فةةٕ العهلٗةةت الخعلٗهٗةةت 

 ِؽاطت فٕ الهلعلت الضانعٗت.  ا كاؿٖهٗت

كةةت العلبٗةةت اليةةعّؿٖت بةةأو اللسةةٕ بهً ّنةةت حقًٗةةت الهعلّنةةاث ػةةهاو ِئؿكاكةةا  نةةى عكّنةةت الههل

 ا بخةةاكٖؼ:ِافةةأ نضلةةو الةةّمكا  لًضةةاط بةةلانش الخًهٗةةت االسخظةةاؿٖت ِالخعلٗهٗةةت ِاالصخهاعٗةةت الشةةانلت

حغقٗقةةا  ِ  علةةٓ ئيشةةاا نلكةةن نيةةخقل باىةةم والهلكةةن الةةّؽًٕ للخعلةةٗم اإللكخلِيةةٕو  َةة .11/1/121

صُاث لخيلٖخ الخغّ   .صُّؿ بٗى أ ًٗيبالخالّؽًٕ للخعلم اإللكخلِيٕ  الهلكنساء  و.0616للؤٖت و

نغهةـ بةى ىةعّؿ اإلىةةنٗت  اإلنةاءِكةاو نةى ػةهًُا صانعةت  اللسهٕ فٕ الخعلم اإللكخلِيٕ بالههلكةت

  . َ.121  )الهلكن الّؽًٕ للخعلٗم اإللكخلِيٕ

فةٕ صهٗةخ نلاعةل  هىاىٗا  فٕ الههلكت العلبٗت اليعّؿٖت هنلا   العلّء الشلعٗتِٖعـ حـكٖو نّاؿ 

الخلبٗةةت  عٗةةذ ِكؿ فةةٕ ا ىةةاه الغةةاؿٔ عشةةل نةةى ا ىةةو العانةةت الخةةٕ ٖقةةّء علُٗةةا عهلٗةةت  الخعلةةٗم

هو العلّء الـًٖٗت هىاه فٕ صهٗخ ىًّاث الخعلٗم االبخـائٕ ِالهخّىؾ ِالزةائّ ِالخعلٗم فٕ الههلكت: و

ىةةنٗت هىاىةٗت فةٕ صهٗةخ ىةًّاث الخعلةٗم العةالٕو )ىٗاىةت الخعلةٗم فةٕ الههلكةت ِالزقافةت اإل  ب لِعٍ

  .4ص   1214َ  العلبٗت اليعّؿٖت

ِنى ًَا حبٗى ػلِكة العًاٖةت بخةـكٖو العلةّء الشةلعٗت نةى ؽةة  االَخهةاء بطلائةأ الخةـكٖو 

نخ االىةخ اؿة نةى  -طلٓ هللا علٍٗ ِىلم-ِىًت كىّلٍ   ِهىالٗب الخعلٗم الهيخًبطت نى القلآو الكلٖم

ِحخهاشةٓ   ا ىالٗب ِالّىائل الغـٖزت فٕ الخعلٗم الخٕ حغقأ ا َـاى الهلصّة نى حلبٗخًا اإلىةةنٗت

 و الغكهت ػالت الهةإنى هيةٓ ِصةـَا فُةّ هعةأ الًةاه بُةا. الىةٗها فةٕ   نخ القٗم ِالهباؿب اليانٗت

ىةُم فةٕ ئعةـاد كزٗةل نةى الخ ٗةلاث فةٕ عظليا الغالٕ الهخيم بالخقـء العلهٕ ِالخقًٕ الُائةل الةقٔ ه

 االصخهاعٗت ِالزقافٗت ِاالسخظاؿٖت ِالخلبّٖت.  شخٓ نٗاؿٖى الغٗاة الهؾخل ت

الخةةٕ هصلٖةةج فةةٕ    ء0613  ِفةةةإلس )ء0613ِسةةـ هكةةـث علةةٓ فلةةح ؿكاىةةت عانةةـ ِعضةةامٔ )

  الخةةٕ هصلٖةةج علةةٓ ء0614ِهمُةةلث ؿكاىةةت العضةةةو )  ء0614ؿكاىةةت الةةـاِؿ )ِ  صانعةةت عائةةل

فاث الهقةلكاث  ٗهٗةتهًظةاث الخعلالالضانعاث اليعّؿٖت ِالخٕ كاو نى هَم يخائضُةا ػةعن اىةخؾـاء 
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اإللكخلِيٗت فٕ الضانعاث اليعّؿٖت علٓ اللغم نى ؿِكَا اإلٖضابٕ فٕ حضّٖـ نؾلصاث الخعلٗم الخٕ 

ٕ حةـكٖو بعةغ الهقةلكاث ئال هو ناما  بعغ َقٌ الضانعاث حيخؾـنُا ف  همُلحٍ يخائش الـكاىاث

 الـكاىٗت ِبعؼُا اسخظل علٓ الخـكٖب الهًُٕ.

  ِشىٍخ اٌذساعخ

ٖشكل عقبةت كبٗةلة فةٕ  ؛ئو اإللهاء بهّاؿ العلّء الشلعٗت ِعـَا ؿِو االَخهاء بطلائأ حـكٖيُا

ئفا نةا علهًةا هو   حغقٗقُةا فةٕ شؾظةٗاث الطةة ئلٓ  حغقٗأ الطهّعاث الخٕ حيعٓ العلّء الشلعٗت

ـ  الطلٖقت فٕ الخـكٖو ح   بل َٕ نى هَم الهكّياث ا ىاىٗت فٕ   َهنة الّطل بٗى الطالب ِالهًُش ع

 . 3ص  ء0666  يضاط عهلٗت الخعلٗم ِالخعلم )الغـٖزٕ

للهخعلم ِللعهلٗت الخعلهٗت باىُانُا علٓ  الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت ِنا حقـنٍ ِي لا   َهٗت الهًظاث

ٕ ِحًهٗةةت الهُةةاكاث ِاالحضاَةةاث اإلٖضابٗةةت يغةةّ الهقةةلكاث الـكاىةةٗت كفةةخ نعةةـ  الخغظةةٗل الـكاىةة

   0613ِؿكاىةت فةةإلس )   0613ؿكاىةت عكةت ِئؽهٗةنٔ ) فلةحعلةٓ  كهةا هكةـث  الهؾخل ت عهّنا  

 ِؿكاىةت   (Mei, 2013 ؿكاىةت نةِٕ  ء .066) ِؿكاىةت بّؽةاكٔ   0614ِؿكاىةت الشةاٖقٕ )

 . Hussen, 2011) ؿكاىت عيٗىِ   Mtebe, 2015) نخٗبٓ

ّصةةـ هٔ ؿكاىةةت نةةى َةةقٌ الـكاىةةاث بغزةةج اىةةخؾـانُا فةةٕ العلةةّء حهيةةٍ ال  حشةةٗل الباعزةةت ئلةةِٓ

ِػةلِكة   باللغم نى هَهٗت العلةّء الشةلعٗت فةٕ ؿًًٖةا اإلىةةنٕ -فٕ عـ اؽةع الباعزت-الشلعٗت 

بةاللغم نةى حةّافل اإلنكايةاث فلةح ِ  لخطّك الخكًّلّصٕ القٔ شهل هغلب الهّاؿ الـكاىةٗتلنّاكبخُا 

الةمنت الىخؾـاء َقٌ الهًظاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت فةٕ صانعةاث الههلكةت العلبٗةت اليةعّؿٖت الخةٕ 

 .ء0616لخغقٗقُا للؤٖت  لخيلٖخ الخغّ  اللسهٕ فٕ الخعلم اإللكخلِيٕحعهل 

 ِنى ًَا حهزلج نشكلت الـكاىت فٕ اليإا  اللئٗو الخالٕ:       

اعررزخذاَ أعضرربء ١٘ئررخ اٌزررذس٠ظ ٌٍّٕصرربد اٌزع١ّ١ٍررخ اإلٌىزش١ٔٚررخ فررٟ رررذس٠ظ اٌعٍررَٛ ِررب ٚالررع 

 اٌششع١خ؟

 أ٘ذاف اٌذساعخ 

 حغقٗأ ا َـاى الخالٗت: ئلٓ  حُـى َقٌ الـكاىت

 خةـكٖول خةـكٖوال الهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت الخٕ ٖيخؾـنُا هعؼةاا َٗرةتهَم الخعلى علٓ  .1

 لعلّء الشلعٗت.ا

الخعةةلى علةةٓ ؿكصةةت حّمٗةةن الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت اإللكخلِيٗةةت فةةٕ حةةـكٖو العلةةّء الشةةلعٗت نةةى  .0

 ِصُت ي ل هعؼاا َٗرت الخـكٖو.

الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت اإللكخلِيٗةةت فةةٕ حةةـكٖو العلةةّء الشةةلعٗت نةةى ؿكصةةت اىةةخؾـاء علةةٓ الخعةةلى  .1

 .الخكلاك   نى عٗذ )الغضم ِصُت ي ل هعؼاا َٗرت الخـكٖو

نعلفت الهعّساث الخٕ حغـ نى اىخؾـاء الهًظةاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت نةى ِصُةت ي ةل هعؼةاا  .2

 لعلّء الشلعٗت.لخـكٖو اَٗرت الخـكٖو 

 أعئٍخ اٌذساعخ 

 حخ لع نى اليإا  اللئٗو ا ىرلت ال لعٗت الخالٗت:     

لعلةةّء خةةـكٖو ال نةةا هَةةم الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت اإللكخلِيٗةةت الخةةٕ ٖيةةخؾـنُا هعؼةةاا َٗرةةت الخةةـكٖو .1

 الشلعٗت؟

ؿكصت حّمٗن الهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت فٕ حةـكٖو العلةّء الشةلعٗت لةـْ هعؼةاا نـْ نا  .0

 َٗرت الخـكٖو؟

نا ؿكصت اىخؾـاء الهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت فٕ حـكٖو العلةّء الشةلعٗت لةـْ هعؼةاا َٗرةت  .1

 الخـكٖو نى عٗذ )الغضم ِالخكلاك ؟    
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اىخؾـاء الهًظةاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت نةى ِصُةت ي ةل هعؼةاا الخٕ حغـ نى هعّساث الهَم نا  .2

 لعلّء الشلعٗت؟ا لخـكٖو َٗرت الخـكٖو

 أ١ّ٘خ اٌذساعخ  

 حخهزل هَهٗت الـكاىت الغالٗت فٗها ٖلٕ:

   األ١ّ٘خ إٌظش٠خ أًٚل 

الـكاىةةةت الغالٗةةت بهزابةةةت يةةّاة لـكاىةةاث علبٗةةةت نيةةخقبلٗت حُةةةخم بالهًظةةاث الخعلٗهٗةةةت  سةةـ حكةةّو .1

 اإللكخلِيٗت فٕ الهضخهعاث العلبٗت.

كهةةا حلبةةٕ َةةقٌ الـكاىةةت    ء0616حًيةةضم َةةقٌ الـكاىةةت نةةخ كؤٖةةت الههلكةةت العلبٗةةت اليةةعّؿٖت ) .0

  .ء0606لسهٕ )هلكت العلبٗت اليعّؿٖت فٕ بليانش الخغّ  الها َـاى االىخلاحٗضٗت لل

 ب  األ١ّ٘خ اٌزطج١م١خ صب١ًٔ 

سةةـ حيةةُم َةةقٌ الـكاىةةت فةةٕ حغقٗةةأ نعلفةةت هعهةةأ لّاسةةخ اىةةخؾـاء هعؼةةاا َٗرةةت حةةـكٖو العلةةّء  .1

   .ضانعتالالشلعٗت للهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت فٕ 

حةةـكٖو العلةةّء  فةةٕالـكاىةةت نيةةخّْ اىةةخؾـاء الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت اإللكخلِيٗةةت  َةةقٌم بةةل  سةةـ ح   .0

 الشلعٗت.

الهُهةةت لخطةةّٖل العهةةل فةةٕ  الخعلةةٗم ا ؿِاث ِٓالقةةائهٗى علةةسةةـ حةةّفل َةةقٌ الـكاىةةت لهخؾةةق القةةلاك  .1

 .ِؽاطت فٕ حـكٖو العلّء الشلعٗتالهًظاث الخعلهٗت اإللكخلِيٗت فٕ الضانعاث اليعّؿٖت 

ئصةلاا الهنٖةـ نةى البغةّد هِ الـكاىةاث الهيةخقبلٗت فاث ئلةٓ  ج َقٌ الـكاىت ي ل الباعزٗىل   سـ ح   .7

  اإللكخلِيٗت.الظلت بالهًظاث الخعلٗهٗت 

 ِصطٍؾبد اٌذساعخ 

 حشخهل الـكاىت الغالٗت علٓ الهظطلغاث الخالٗت:

   الهًظةاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت  ء0614) عبةـ الًعةٗم عةل ى  إٌّصبد اٌزع١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ 

ةةبٗرةةت : بأيُةةا ِحضهةةخ بةةٗى نهٗةةناث هي هةةت ئؿاكة الهغخةةّْ  0ن حقًٗةةت الّٖةةب حعلٗهٗةةت ح اعلٗةةت حّم 

ةةعٗةةذ   شةةبكاث الخّاطةةل االصخهةةاعٕ نهٗةةناث اإللكخلِيةةٕ ِبةةٗى ى الهعلهةةٗى نةةى يشةةل الةةـكِه حهك 

 ئصةلاانةى  ُمكهةا هيُةا حهكةً  ِاالحظةا   ِحطبٗأ ا يشةطت الخعلٗهٗةت  ِِػخ الّاصباث  ِا َـاى

  ِحبةةةاؿ  ا فكةةةاك ِا٘كاا بةةةٗى الهعلهةةةٗى ِالطةةةة   كِحّمٖةةةخ ا ؿِا  االؽخبةةةاكاث اإللكخلِيٗةةةت

نهةةا ٖيةةاعـ علةةٓ حغقٗةةأ نؾلصةةاث  نةةى ؽةةة  حقًٗةةاث نخعةةـؿةِفلةةح   الهغخةةّْ العلهةةٕ ُمخِنشةةاكك

 حضهةةخبٗرةةت حعلةةم ئلكخلِيٗةةت ح اعلٗةةت  َةةٕ ثأٔٙررب  ئعشا ١ًرربٚرعشفٙررب اٌجبؽضررخ حعلٗهٗةةت فاث صةةّؿة عالٗةةت.

  ِنشةاككت الهغخةّْ  حيهظ بخً ٗةق ِئؿاكة العهلٗةت الخعلٗهٗةت  كسهٗت نخلابطت ؿاؽل ئؽاك عاء هؿِاث

 ِحّمٖةةخ ا ؿِاك ِحبةةاؿ  الؾبةةلاث ِا فكةةاك نةةى هصةةل حغقٗةةأ ا َةةـاى ب اعلٗةةت هكزةةل ِحكل ةةت هسةةل

  الشلعٗت.هقلكاث لل

  فٗقّلةّو:   بالهقابلةت نةخ َةقٌِٖعلفةٍ هَةل الل ةت   لعلم عًـ العل  َّ الهعلفةتا اٌعٍَٛ اٌششع١خ

  .     0616  10  214  ابى نً ّكالعلم: ػـ الضُل )

نا الشلٖعت عًـ اإلؽةق فايُا حشهل كل نةا يةن  بةٍ الةّعٕ نهةا ٖخعلةأ بالعقائةـ ِالعبةاؿاث ه

العلةةم الةةقٔ صةةااث بةةٍ  :علةةٓ َةةقا فةةالهلاؿ بةةالعلم الشةةلعِٕال قةةٍ ِ ِالهعةةانةث ِا ؽةةةق ِا٘ؿا 

هِ   هِ ئشةاكحٍ  هِ ؿلةج علٗةٍ بةأٔ ؽلٖةأ نةى الةـالالث )عبةاكة الةًض القلآو هِ اليًتنى  الشلٖعت

  .0611  )الطلٖقٕ هِ اسخؼائٍ  نها َّ نعلِى عًـ علهاا ال قٍ ِهطّلٍ  ؿاللخٍ

   َالّاعةـة ي يةُا  الضليةتَّ الّسج الهيخ لق فٕ اىةخؾـاء الً ةاء الخقًةٕ فةٕ  ؽغُ العزخذا

(Burton-Jones, and Hubona, 2006 . َةّ الّسةج  بأيةٍ  اٌجبؽضرخ ئعشا ١ًرب ٗٚرعشفر

فةةةٕ اىةةةخؾـاء الهًظةةةاث الخعلٗهٗةةةت  العلةةةّء الشةةةلعٗت الةةةقٔ ٖهؼةةةٍٗ عؼةةةّ َٗرةةةت حةةةـكٖو
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ؿسٗقةةت فةةٕ الهغاػةةلة  46اإللكخلِيٗةةت فةةٕ الضليةةت الّاعةةـة هِ الهغاػةةلة الّاعةةـة )نزةةل 

 .الّاعـة 

   َرىشاس العزخذا 

 ,Burton- Jones, and Hubona) الخقًٕ فٕ فخلة نغـؿةَّ عـؿ نلاث اىخؾـاء الً اء 

َةّ نةـْ ؿكصةت اىةخؾـاء عؼةّ َٗرةت الخةـكٖو  ٚرعشف اٌجبؽضرخ ٚالرع اعرزخذاَ ئعشا ١ًرب   (.2006

العلةةّء الشةةلعٗت للً ةةاء الخقًةةٕ نةةى هٔ فعةةل ًٖطةةّٔ علٗةةٍ الخعانةةل الهباشةةل نةةخ ا صُةةنة ِا ؿِاث 

ئؿاكة الخعلم فٕ الهًظةاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت نةى هصةل ِالخطبٗقاث ِالهقلكاث اإللكخلِيٗت ِي اء 

عهلٗةةت الةةخعلإلم هِ الخعلةةٗم ِٖكشةة ٍ عضةةم ِحكةةلاك االىةةخؾـاء ِنةةا ٖةةلحبؾ بةةٍ نةةى نخ ٗةةلاث يغةةّ َةةقٌ 

الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت اإللكخلِيٗةةت ِالظةةعّباث الخةةٕ حغةةـ نةةى اىةةخؾـانٍ  ِٖقةةاه فةةٕ َةةقٌ الـكاىةةت 

ٓ اىةخبايت ِاسةخ اىةخؾـاء الهًظةاث الخعلٗهٗةت فةٕ حةـكٖو بالـكصت الخٕ ٖغظل علُٗةا الهيةخضٗب علة

 العلّء الشلعٗت الخٕ حم ئعـاؿَا  غلاع َقٌ الـكاىت.

  ؽذٚد اٌذساعخ 
 حقخظل الـكاىت الغالٗت علٓ الهغـؿاث الخالٗت:      

   اسخظةلث َةقٌ الـكاىةت علةٓ حًةاِ  ِاسةخ اىةخؾـاء هعؼةاا َٗرةت الخةـكٖو اٌؾذٚد اٌّٛضٛع١خ

 للهًظةاث ال علةٕ االىةخؾـاءِحًاِلةج   فةٕ حةـكٖو العلةّء الشةلعٗت اإللكخلِيٗةتللهًظاث الخعلٗهٗت 

 ٖخم الخٕ ِال خلة الّسج علٓ بًاا   ِالغضم الخكلاك فلعٗٗى بعـٖىئلٓ  حقيٗهٍ نخ الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت

نةةى   ِنعلفةةت الهعّسةةاث الخةةٕ عةةـث نةةى اىةةخؾـانُا  الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت اإللكخلِيٗةةت اىةةخؾـاء فُٗةةا

 اإلىةةنٗتنغهةـ بةى ىةعّؿ  اإلنةاءِصُت ي ل هعؼاا َٗرت الخـكٖو نى كلٗت هطةّ  الةـٖى بضانعةت 

 .بأسيانُا الزةرت

  َة.121حم حطبٗأ الـكاىةت ؽةة  ال ظةل الـكاىةٕ الزةايٕ نةى العةاء الـكاىةٕ  اٌؾذٚد اٌض١ِٕخ  

 ء.0612/

  سيانُا الزةرت )سيم القةلآو هبضهٗخ  َقٌ الـكاىت فٕ كلٗت هطّ  الـٖى ئصلااحم  اٌؾذٚد اٌّىب١ٔخ

نغهةـ بةى ىةعّؿ  اإلنةاءبضانعةت  ِسيةم العقٗةـة ِالهةقاَب الهعاطةلة  /سيم اليًت ِعلّنُا /ِعلّنٍ

 .بالههلكت العلبٗت اليعّؿٖت_  بهـًٖت اللٖاع  ىةنٗتاإل

   فةٕ كلٗةت )اإليةاد  ؽبقج الـكاىت علةٓ هعؼةاا َٗرةت حةـكٖو العلةّء الشةلعٗت اٌؾذٚد اٌجشش٠خ

ِسيةةم العقٗةةـة / سيةةم اليةةًت ِعلّنُةةا /)سيةةم القةةلآو ِعلّنةةٍ سيةةانُا الزةرةةتهٗةةخ هبضهطةةّ  الةةـٖى 

 بضانعت اإلناء بى ىعّؿ اإلىةنٗت. ِالهقاَب الهعاطلة 

 إٌظشٞ ساإلطب

 اٌّؾٛس األٚي  ِب١٘خ إٌّصبد اٌزع١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ  

ِحطّكَةةا اليةةلٖخ صعةةل نةةى اليةةُل حظةةهٗم ِحقةةـٖم الخعلةةٗم  اإليخليةةجنةةخ ايخشةةاك حطبٗقةةاث          

 نةخ الخعلةٗم العةالٕكها ايٍ هحاط فلص صـٖـة للخشةاكم   الهياَهت فٕ عل نشكةث الخباعـ الض لافٕ

  العـٖةةـ نةةى االىةةخؾـاناث االحظةةالٗت للهيةةخؾـنٗى اإليخليةةجت كفقةةـ سةةـنج شةةب  ء .066  عاشةةّك)

ِهكـث يخائش   فٕ ئؿاكة عهلٗاث الهً هاث الخعلٗهٗت اإلٖضابٕلخشهل صهٗخ الهضاالث نها عنم ؿِكٌ 

فةٕ حغيةٗى  اإليخليةج  الـِك ال اعةل لهًظةاث الةخعلم القائهةت علةٓ شةبكت Mei  0611) ؿكاىت نٕ

 االىخلاحٗضٗاث الخً ٗهٗت ِالخعلٗهٗت.

شةةُـث حقًٗةةاث الخعلةةٗم حطةةّكا  كبٗةةلا  فةةٕ بـاٖةةت َةةقا القةةلو؛ ِشةةهل َةةقا الخطةةّٖل فةةلِع ِ

ِفةةاق َةةقا   ِنكّيةةاث حقًٗةةاث الخعلةةٗم نةةى ا صُةةنة ِالهةةّاؿ ِالبةةلانش ِي ةةم يقةةل اللىةةالت الخعلٗهٗةةت

ةةاانُا فةةِهطةةبظ اىةةخؾـ  الخطةةّك كةةل الخّسعةةاث لهةةا حهخلكةةٍ نةةى ئنكايٗةةاث  ٕ العهلٗةةت الخعلٗهٗةةت ِاسع 

َِةقا نةا صعةل القةائهّو   د ؽ ةلة يّعٗةت فةٕ نضةا  الخعلةٗمـ  ِنظاؿك نخعـؿة ِنخًّعت ٖهكى هو حغ  

 م الخعلٗهٗت ٖ كلِو فٕ ابخكاك بٗراث حعلٗهٗت صـٖـة حّاكب َقا الخطّك.علٓ الً 
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 اإلٌىزش١ٔٚخ  ١ّ١خٕصبد اٌزعٍّاٌ ِفَٙٛ

لخغّٖةةل   خكًّلّصٗةةا الّىةةائؾ اللسهٗةةتلَةةٕ اىةةخؾـاء  تاإللكخلِيٗةة ٗةةتهٗالخعل اثهًظةةال حعةةـ

ٖيةُل  ئيخليجفطالها ّٖصـ شبكت   اإليخليجِحّفٗل الهّاكؿ اللسهٗت نى ؽة  شبكت   ِحّصٍٗ الخعلٗم

فةٕ ِ  فٕ هٔ ِسةج   ٔ شؾض  الغظّ  علٓ نعـاث ِٖهكى اىخؾـاء حلح الهّاكؿ نى هصل الخعلم

عٗةذ ئيةٍ ٖهكةى   عهةا نؾخل ٗى ِاعخٗاصاث نؾخل ةت  ِعلٓ هٔ صُام.  شؾاص نؾخل ٗىهٔ نكاو 

اإللكخلِيةةةةةٕ.  ٗةةةةةتهٗالخعل اثهًظةةةةةللؿنةةةةةش ِحظةةةةةًٗن الهةةةةةّاكؿ اللسهٗةةةةةت لخشةةةةةكٗل ؽظةةةةةائض 

(ZHAO,2011,p.139  

  بأيُا: و عباكة عى نًظت ِىائؾ نخعـؿة حغخّٔ علٓ شاشخٗى 14: 0610ِعلفُا كلاك )

 هِ الغاىّ و.  ِشاشت علع حعلع نغخّاَا علٓ اليبّكة القكٗت  باللهوِحعهل   شاشت حغكم

هو نًظةةت الةةخعلم اإللكخلِيةةٕ َةةٕ نًظةةت   3-1ص   .066ِلقةةـ هشةةاك كٖ ًٗنكلِفةةج )

نى الًاعٗةت ال ًٗةت: فةاو حكًّلّصٗةا ِ  َِٕ ؽلٖقت صـٖـة بالكانل للخعلم  نعخهـة علٓ شبكت اإليخليج

  صةةَّل نًظةةت الةةخعلم اإللكخلِيةةٕ ٖعخبةةل  ِحكًّلّصٗةةا االحظةةاالث  ِحكًّلّصٗةةا ال ٗةةـّٖ  اإليخليةةج

بغٗذ ٖلبٓ الهغخّْ اعخٗاصاث   ِنّاكؿ ال ٗـّٖ حكّو نّاكؿ ن خّعت للهضهّعاث العانت ِالشلكاث

 .الهيخؾـنٗى هِال  

  لٗيج ي انا للهعالضت هِ بليانضا  ؿاعها ِعيةب اإللكخلِيٗت الخعلٗهٗت اثهو الهًظ الباعزت ةعظحِ

نضهّعةةت نةةى ئلةةٓ  ِٖيةةهظ بةةالّلّس  َةةٕ عبةةاكة ي ةةاء بلنضةةٕ ٖهكةةى نةةى الخةةـبٗل البٗةةـاغّصٕ بةةل

ِعلٗت فقـ اَخهج ا عها  ِا بغاد العلهٗةت ا ِلةٓ الهخعلقةت بالهًظةاث   ا يشطت ِالهّاؿ الخعلٗهٗت

الَخهةاء ائلةٓ  ِبعـ فلح حم االيخقا   بالخلكٗن علٓ الهّاكؿ ِالهعـاث الخكًّلّصٗت الؼلِكٖت للهخعلم

ِاعخبةاك الهعةـاث   با يشطت البٗـاغّصٗةت الخةٕ حيةخضٗب لةىةخعهاالث الخعلٗهٗةت ال لؿٖةت ِالضهاعٗةت

 الخكًّلّصٗت هؿاة نياعـة ِنلافقت للعهلٗت الخعلٗهٗت. 

 اٌزٟ رشرجظ ثاداسح اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ  ١ِّضاد إٌّصبد اٌزع١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ

 الههٗناث للهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت ِحعنْ هىبا  َقا الخعـؿ ئلٓ:لقـ مُلث العـٖـ نى 

 .حلكٗن بعغ الهُخهٗى ِالباعزٗى علٓ يّع الهًظت الهعًٗت بالهناٖا ِالؾـناث الخٕ حقـنُا 

  اإللكخلِيٗت. ٗتهٗهًظاث الخعلالعـارت ن ُّء 

  0614  ل  ٗلِٕنهٗناث الخعلم اإللكخلِيٕ )ا ٗتهٗهًظاث الخعلالالؾلؾ بٗى نهٗناث.  

ٖهكةى للباعزةت هو الكزٗةل نةى الههٗةناث للهًظةاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت بعـ االؽةع علٓ ِ

  فٗها ٖلٕ: عهلٗت الخعلٗهٗتالحيخعلع هَم ِهبلم نهٗناث الهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت فٕ 

نإىةةو ِنةةـٖل فةةٕ الخعلةةٗم ِالخةةـكٖب كهةةا فكلَةةا يبٗةةٍ اإللكخلِيٗةةت نهٗةةناث الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت  .1

حٗيٗل العهلٗت الخعلٗهٗت ِالخـكٖبٗةت لضهٗةخ فرةاث الهضخهةخ   ء 0614  نًظت بام حٗ ٕ )الـلقهّيٕ

 علٓ نًُضٗت الخعلٗم القاحٕ. ُمحـكٖبِ الؾاطت االعخٗاصاثبها فُٗم فِٔ 

الهخةةـك   هِفةةٕ الخعلةةٗم عٗةةذ هو اىةةخؾـاء الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت اإللكخلِيٗةةت ٖخةةٗظ للهةةخعلم نلِيةةت  .0

 االؽةع علٓ الهّاؿ الخعلٗهٗت فٕ هٔ ِسةج ِفةٕ هٔ نكةاو ؿِو الخقٗةـ بالغةـِؿ الهكايٗةت ِالننايٗةت.

(Ferchichi and Itmazi,2012.p.272). 

كزةل نةى ه  هو اىخؾـاء الهّاؿ غٗل الهطبّعةت ِالهؾخل ةت الخةٕ حؾةـء 141  ء0611) ؿعوفكل  .1

ِحنِٖـ الهخعلم بؾبةلاث   ِهبقٓ هرلا    ِصعلٍ هكزل رباحا  ـِك اإلٖضابٕ فٕ ئحقاو الخعلم العاىت لُا 

 .حعلٗهٗت حًاىب اعخٗاصٍ

ِمٖةاؿة نشةاككت الهعلهةٗى   حهخـ للةخعلم فةٕ نغةٗؾ ا ىةلة –نخًّعت  ٗتهًٗظاث الخعلهالفّائـ  هو .2

 (Carey ,2010,p8)ِالهخعلهٗى ِهِلٗاا ا نّك ِغٗلَم فٕ حّفٗل ِئؿاكة الخعلم الهـكىٕ 
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 هةةةةت ئؿاكة هيصخهاعٗةةةةت ِعلةةةةٓ البةةةلانش اال اإللكخلِيٗةةةت فّائةةةةـ الهًظةةةاث الخعلٗهةةةةت ال حقخظةةةل .3

 ,zaho, 2012فقةؾ بةل حهخةـ لخشةهل حةّفٗل نيةاعاث شؾظةٗت لكةل نيةخؾـء.)   (LMSالةخعلم

p.15  

  الهخعـؿة ِالّىائؾ  اللسهٗت ا شكا  نى نخًّعت نضهّعت باىخؾـاء الهعلفتئلٓ  الّطّ  حعهٗم .4

  ِحًةةّع ا يشةةطت  اإللكخلِيٗةةت الةةـِك ال عةةا  فةةٕ حّلٗةةـ الهغخةةّْ ِعلػةةٍللهًظةةاث الخعلٗهٗةةت 

ِسةةـ هكةةـث يخةةائش ؿكاىةةت نغهةةـ   ِئعةةـاؿ الخقةةاكٖل ِاىةةخؾـاء هؿِاث الخقةةّٖم الهخًّعةةت ِالهخاعةةت

ٌ  علةةٓ ؿِك الخقةةّٖم اإللكخلِيةةٕ فةةٕ حقةةّٖم الهخعلهةةٗى ِالهخةةـكبٗى الهيةةخهل 1212) ِالغلبةةٕ

 ِنخابعت نـْ حقـنُم.

 ٖهكةةى الخةةٕهخلةةح العـٖةةـ نةةى الههٗةةناث ح لهًظةةاث الخعلٗهٗةةت اإللكخلِيٗةةتا أ ٖخؼةةظ بةةأو  هةةا ىةةبنِ

العلةّء الشةلعٗت  خةـكٖوِب انةت  الخةـكٖو للهقةلكاث الـكاىةٗت ع هةا ٖؾةـءفٗ حّمٗ ُةاِ نًُااالىخ اؿة 

أ٘رُ ٚأثرشص ١ِّرضاد إٌّصربد ٖهكى للباعزت هو حيةخعلع   الشلعٗت باؽخةى حؾظظاحُا  ؽاطت  

علةٓ الخقًٗةت  لهعخهةـةئو عهلٗةت الخةـكٖو اعٗةذ ، اٌزع١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ فٟ رذس٠ظ اٌعٍرَٛ اٌشرشع١خ

ِعؼةةّ َٗرةةت الخةةـكٖو  هةةخعلملاٖعكةةو علةةٓ  نهةةا اعلٗةةت  ِححعهةةل علةةٓ ئيشةةاا بٗرةةت حعلٗهٗةةت يشةةطت 

 ٖلٕ: فٗها نخهزة    ايعكاىا  اٖضابٗا   ِالهًُش

 ٌٍّزعٍُ ٚلً  أ

لهّاؿ العلةّء الشةلعٗت اطت  ؽِ ؾخل ت إلحقاو الهُاكاث الهالخهلٖى ِفلطت الخـكٖب  هخعلمحخٗظ لل .1

  ِال ةلائغ  الخٕ حخطلب نُاكاث عالٗت إلحقايُا نزل ناؿة الخضّٖـ ِالقلاااث ِسةلااة القةلآو الكةلٖم

 ظةاؿكاله فةٕكٗ ٗةت البغةذ  علةٓ الخةـكٖبِ  ِكهيةائل الهٗةلادالقةلااة الظةغٗغت   علٓ كالخـكٖب

 .نعلم الهاؿة علػُا ِفُهُا بطلٖقت نشّست ِىُلت  نا حيُل علٓ علّناثِاله

ال لطةت  هةخعلمحخةّفل لل ال بهةانّاسةن ك فةٕحعلهُا الخٕ حم ُاكاث الهحخٗظ ال لطت لخطبٗأ بعغ  .0

علةٓ  ضعةل الهةخعلم سةاؿكا  نهةا ٖ  ِالبٗةّع  كالغش ِالعهلة ِهعكةاء النكةاة .غقٗقتال خُابٗر فٕلخطبٗقُا 

 .نغاكاة الّاسخ الؾاكصٕ نى ؽة  اىخؾـاء حكًّلّصٗا الّىائؾ الهخعـؿة  بأىلّ  حضاِبٕ ح اعلٕ

ِيضاط نا سةاء بةٍ حعًٗٗةاث ِيشةاؽاث علٓ طغت  لهخعلمحقـٖم الخ قٖت اللاصعت فٕ الغا  لٗخعلى ا .1

لطةةلق ِاٖؼةةاط ا و الكةةلٖم ىةةّاا  كةةاو بالخضّٖةةـ هِ بةةالقلاااثآلقةةلااة انؾخل ةةت نزةةل حظةةغٗظ سةةل

نةى نؾةاكس هِ طة اث  الهُةاكاث الخضّٖـٖةت الةمنةت لُةااٖؼةاط يٗةت ِآاث القلٖةالظغٗغت لًطةأ ا٘

 للغلِى نى ح ؾٗم ِحلسٗأ ِغٗلَا.

ىًـَا كها ِكؿة عى كىةّلًا الكةلٖم ِ ِفُم نعايُٗا عاؿٖذ ِكِاحُاعلٓ نعلفت ا  الهخعلم حياعـ .2

ِفلةح باىةخؾـاء الّىةائل  ِصقابةت  نشةّستؽلٖةأ علػةُا بطلٖقةت   ِفلح عةى طلٓ هللا علٍٗ ِىلم

هِ بةٗى   نهةا ٖنٖةـ نةى ئرةلاا الخ اعةل الل  ةٕ بةٗى الهعلةم ِالهةخعلم الخعلٗهٗت ِحقًٗاث الخعلٗم الهؾخل ت

 الهخعلهٗى هي يُم.

 َمحياعـِكقلح بشكل نّػظ للطة  ِشلط هىبا  ينِلُا  القلآيٗت ٖاثح يٗل ا٘ للهخعلم حٗيل .3

 .ِحـبل نعايُٗا ِالعهل بُا علٓ ع ظ ِفُم القلاو الكلٖم

 ت.الخ ٗٗل نى عاؿة الخلقٗى فٕ حـكٖو نّاؿ العلّء الشلعٗت ِبالخالٕ سطخ اللحابت الههل .4

لةـْ الهخعلهةٗى ِالخةٕ حعةـ نةى هَةم شةلِؽ الةخعلم  ئٖضاؿ كِط الغهاىةت ِالـافعٗةت فةٕ ؽلةب العلةم .4

 م. ِالخٕ حغخاس ئلٓ الهزابلة فٕ ؽلب العلبظ ت عانت ِالعلّء الشلعٗت بظ ت ؽاطت 

  ئف حهكإلى الهةخعلم نةى مٖةاؿة حًهٗت كِط اإلبـاع العلهٕ فٕ حًاِ  الهيائل الشلعٗت لـْ الهخعلهٗى .2

الةةقٔ ٖعةةـ  نةةى  الًشةةاؽ الةةقاحٕ للهةةخعلم نةةى ئرةةاكة   نهةةا ٖنٖةةـؽبلاحةةٍ الخعلٗهٗةةت بهةةا ٖخًاىةةب اعخٗاصةةٍ

  ا فكاك ِحهاىكُا.ِٖغقأ عهلٗت حيليل ىلّكُم ِؽاساحُم  

ئحاعت ال لطت للخعلٗم الهيخهل عٗةذ ٖلاعةٓ نبةـه ال ةلِق ال لؿٖةت بةٗى الهخعلهةٗى  ِحهكٗةًُم نةى  ..

عٗذ او سـكاث ؽة  العلّء الشلعٗت نخ اِحت فٗها ٖخعلةأ  ئحهاء عهلٗاث الخعلم فٕ بٗراث نًاىبت لُم
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البٗةةّع ِالنكةةاة ِالهيةةائل الشةةلعٗت ال قُٗةةت  كهيةةائل هعلفةةت الهيةةائل كىةةخٗعا  اال  بقةةـكحُم علةةٓ

 . عهّنا  

اىةةخؾـاء الهةةّاؿ غٗةةل الهطبّعةةت ِالهؾخل ةةت فةةٕ شةةخٓ نةةّاؿ العلةةّء الشةةلعٗت نةةى ؿكِه العقٗةةـة  .44

ِغٗلَةا ِالخةٕ حؾةـء هكزةل نةى  ِالقةلاااث ِهطةّلُا ِال قٍ ِنؾاكس الغةلِى ِالشلم  كالخهائم )

  .عاىت لُا ؿِك اإلٖضابٕ فٕ ئحقاو الهخعلم للخعلم ِصعلٍ هكزل رباحا   ِهبقٓ هرلا  

 ألعضبء ١٘ئخ رذس٠ظ اٌعٍَٛ اٌششع١خ  صب١ٔبً 

ُا نها ٖلاعٕ ال لِسةاث حبيٗطعاىت ِنى  ؽلٖقت ِهكزلنى  كزلبأاٖظا  الهعلّناث للهخعلهٗى  .1

الهخعلم نعلّناث ِايطباعاث سّٖت نها ٖعهةل علةٓ صعةل الةخعلم هكزةل رباحةا  ئعطاا ِ ال لؿٖت للهخعلهٗى

 .ِهبقٓ هرل

حيةاعـ الهعلةم فةٕ حبيةةٗؾ ِحّػةٗظ الهعلّنةاث بةأكزل نةةى ؽلٖقةت ِِىةٗلت باىةخؾـانٍ للّىةةائؾ  .2

ِال ةلائغ حّػةٗظ ا عكةاء ال قُٗةت العلّء الشةلعٗت نزةل الهخعـؿة ِالهيخّؿعاث اللسهٗت الخٕ حؾـء 

  .ِنيائل الهٗلادنى مكاة ِعش ِبّٗع  

ٖو نى االلخناء بضـِ  منًٕ نغـؿ كعلٓ الغؼّك ال علٕ: ال بـ لعؼّ َٗرت الخـ االعخهاؿعـء  .3

الخعلٗهٗةت  ِنقٗـ ِنلنء فٕ العهل الضهاعٕ بالًيبت للخعلٗم الخقلٗـٔ  هنا عى ؽلٖأ اىخؾـاء الهًظاث

نخظةلت بشةبكت االيخليةج ِِفةلث ؽةلق لةحظةا  لةم ٖعةـ فلةح ػةلِكٖا   و الهًظةاث  اإللكخلِيٗت

بانكةاو عؼةّ ِفلةح  الةننى نةى القظةّْ االىةخ اؿة  ِؿِو الغاصت للخّاصـ فٕ نكةاو ِمنةاو نعةٗى

 االحظةا  ؽةؾ عبل الطالب ٖغخاصٍ نا ئكىا  بانكايٍ  و الؼٗاع نى بننًٍ االعخ ام َٗرت الخـكٖو

 ال ّكٔ.

نةا ٖشةخهل ِّاسةن الخعلٗهٗةت لهحً ةٗم ا فةٕ ٍبً ية قكةالّرّالخضـٖـ ِالخضلٖب  لٓالًنعت ئ ٍحكيب .4

لغةةل ىخقظةةاا ِاالالقةةـكة علةةٓ البغةةذ  لةةٓػةةافت ئاإلٗضٗاث حـكٖبٗةةت  بلاحاىةةخِنةةى هيشةةطت  ٍعلٗةة

 الخقًٕ لخقةّٖمحخ أ نخ الخطّك  اىخلاحٗضٗاث حقّٖهٗت ٍحكيبكها   ِِعٕعى ؿكاٖت  الهشكةث الخلبٗت

 .لٗؼهى اىخهلاكٌ ِالغيِٕاالصخهاعٕ العقلٕ  الهخعلم يهّ

 اإلؿاكٖةت ا عبةاا حقلٗةل للهعلةم ٖخةٗظ اإللكخلِيةٕ فةالخعلٗم للهعلةم  بالًيةبت اإلؿاكٖةت ا عباا حقلٗل .5

الةخعلم نةى  ؽ ةن فقةـ ِغٗلَا الّاصباث اىخةء نزل نغاػلة كل فٕ كبٗل ِسج نًٍ حأؽق كايج الخٕ

 ِاىةخةنُا ئكىةالُا الههكةى نةى هطةبظ عٗةذ العةبا  َقٌ نى ؽة  الهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت

 لُةةقٌ الطالةةب اىةةخةء نعلفةةت ئنكايٗةةت اإللكخلِيٗةةت الهخاعةةت علةةٓ الهًظةةت نةةخ ا ؿِاث ؽلٖةةأ عةةى

 .الهيخًـاث

ِفلث الهًظاث اإللكخلِيٗةت هؿِاث الخقٗةٗم ال ةّكٔ  ئف ىُّلت ِحعـؿ ؽلق حقٗٗم حطّك الطالب: .6

ؽلق نخًّعت لبًاا ِحّمٖةخ ِحظةًٗن الهعلّنةاث نى هصل ئعطاا ِحقـٖم الخ قٖت اللاصعت  للهغاػل

 بظّكة ىلٖعت ِىُلت للخقٗٗم.

ِالخلبّٖةت للهيخضـاث علةٓ اليةاعت العلهٗةت  هعؼاا َٗرت حـكٖو العلّء الشلعٗتحّىخ نـاكم  .7

ِنخطلباحٍ ِحّسعاحٍ الهخضـؿة  ِاىخ ةلُا ِحّمٗ ُا بها ٖؾـنٍ فةٕ بالًيبت للهضخهخ  ِملِى الخ ٗٗل

 الخعلٗهٗت ِالخلبّٖت.العهلٗت 

حقلٗةةل عضةةم العهةةل فةةٕ الضانعةةت: فقةةـ ِفةةلث الهًظةةاث هؿِاث حقةةّء بخغلٗةةل الةةـكصاث ِالًخةةائش  .8

 ٓنكايُةا هٖؼةا ئكىةا  نل ةاث ِىةضةث الطةة  ئلةاِاالؽخباكاث ِكقلح ِػخ ئعظةائٗاث عًُةا ِب

 نيضل الكلٗت.

 فُٗم فِٔ االعخٗاصاث الؾاطت.حٗيٗل العهلٗت الخعلٗهٗت ِالخـكٖبٗت لضهٗخ فراث الهضخهخ بها  .9

  ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ ٘ظٌٍّٕبصبٌضبً  

حؾ ٗغ ا عباا اإلؿاكٖت للهقلكاث الـكاىٗت نى ؽة  اىخ ة  الّىةائل ِا ؿِاث اإللكخلِيٗةت   .1

 . فٕ ئٖظا  الهعلّناث ِالّاصباث ِال لِع للهخعلهٗى ِحقٗٗم هؿائُم
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 ىنة  الّىةائؾ الهخعةـؿةِ الـكاىٗت ِالّىةائل ِا يشةطتاىخزهاكٌ لإلنكاياث الخقًٗت فٕ الهقلكاث  .0

 .إرلاث الظّحٗتنِ  خغلكتنِكىّء  ّ طّك ِفٗـٖ

نةخ   ؽاطٗت حهكى الهخعلم نى البغذ عى الهعلّنةت بيةُّلت َِٕ  حخهخخ الهًظت بؾاطٗت البغذ .1

  هِ اللّعٕ.  هِ الهغهّ  ت ىُّلت الّطّ  ئلٓ الهغخّْ الهطلّ  باىخؾـاء الغاىّ  الهكخبٗ

ىةةُّلت   نةةخ ِحةةّفل بٗرةةت ح اعلٗةةت حلاعةةٕ نٗةةّ  الطةةة   حشةةخهل علةةٓ كةةم َائةةل نةةى الهعلّنةةاث .2

حهخلةح الهًظةاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت ىةعت حؾةنٖى عالٗةت عٗذ   ِىلعت حغـٖذ نعلّناث الهًظت

 حغخل عٗنا  نى الهكاو.ؿِو هو   صـا  

الخعلٗهٗةةةت  الهًظةةةاثالهقةةةلكاث الـكاىةةةٗت علةةةٓ عٗةةةذ حةةةًؾ غ حكل ةةةت اىةةةخؾـاء   االسخظةةةاؿٖت .3

ِالخةـكٖب   فلطةت الةخعلم للهةخعلمحخةٗظ الهًظةت فلطةا  عٗةذ   نقاكيت بالبٗراث الخقلٗـٖةت  اإللكخلِيٗت

 ِاالعخهاؿ علٓ الً و.  القاحٕ

حةةأنٗى الكخةةب الغـٖزةةت ِالكخةةب اإللكخلِيٗةةت الخةةٕ حشةةخهل علةةٓ بةةلانش حعلٗهٗةةت ِهسةةلاص نه ًطةةت  .4

 للخعلم القاحٕ  لكٕ ٖخ اعل الخلهٗق نخ نغخّْ الهًُش الـكاىٕ. ِهىالٗب فاعلت

علٓ الخضـؿ  اِسـكحُ خُاهلِي  ِفلح لعلٓ طًاعت العقل ِاله كل الهبـع للهخعلهٗىالهًاَش سـكحٍ  .4

ىائؾ الهخعـؿة الخٕ حؾـء الهغخّْ   باىخؾـاء ا يشطت الهؾخل ت ِالِّنةانخٍ لقـكاث الهخعلهٗى

 بضهٗخ هشكالٍ.

اىخقلاا الهيخقبل ِحغـٖـ نةنغٍ عبل الهًاَش  ِفلح بخأَٗةل الهةخعلم  لهخطلبةاث الغٗةاة العلهٗةت   .2

 ِىّق العهل.

 ِجشساد رٛظ١ف إٌّصبد اٌزع١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ فٟ رذس٠ظ اٌعٍَٛ اٌششع١خ  

حلْ الباعزت هو ًَام العـٖـ نى نبلكاث حّمٗن الهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت ِاالَخهةاء 

 :علٓ ىبٗل الهزا  ال الغظل ًُان بُا فٕ العهلٗت الخعلٗهٗت

 ِحغةّ  ؿِك الهعلةم نةى نلقةى  حّفٗل بٗرت حعلٗهٗت ح اعلٗت فٕ الخطّٖل الغـٖذ للخعلٗمئلٓ  الغاصت .1

 ,Itmazi & Fercchicghi 2012)ِسةـ هشةاك اؽهٗةنٔ ِفٗلشٗشةٕ   نٗيل للعهلٗت الخعلٗهٗةتئلٓ 

p108)   ِٓالخـكٖب الهيخهل فٕ بٗرت ح اعلٗت باىخؾـاء هي هت حقًٗاث الخعلٗم.هَهٗت الخعلٗم ئل 

ِالخةٕ ؿلةج علُٗةا ئعظةائٗت نيةخؾـنٕ  اإليخليةجالنٖاؿة الهؼطلؿة فٕ هعةـاؿ نيةخؾـنٕ شةبكت  .0

  .Internet World Stats, 2018ء ) 2018لعاء  اإليخليج

ئؿؽةا  الخقًٗةت فةٕ العهلٗةاث ػةلِكة ئلةٓ  نها ٖيةخـعٕ  ؿؽّ  حقًٗت الهعلّناث للعهلٗت الخعلٗهٗت .1

ِهكةةةـث الهةةةإحهل الزةةةايٕ للخعلةةةٗم    001  0616  اإلؿاكٖةةةت لخطةةةّٖل العهلٗةةةاث الخعلٗهٗةةةت )اليةةةعـٖت

ِحّطٗاث يـِة الخعلٗم اإللكخلِيةٕ ِنيةخقبل الخعلةٗم     1211َ) اإللكخلِيٕ القٔ عقـ فٕ اللٖاع

 ٗى ِئعـاؿَم للـؽّ  فٕ عظلعلٓ ػلِكة حـكٖب الهعله    1210َالخٕ عقـث بضانعت القظٗم )

 ء .0613  ِعهاشت  الؾلن) الخعلم القٔ باىخؾـاء حقًٗاث الّٖب القكٗت للضٗل الزالذ

ِسةـكة   ِاالكح اع الهيخهل ل ُّك الهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗةت فةٕ اليةًّاث القلٗلةت الهاػةٗت .2

 ِالخكٗن نعٍ ِاىخؼافت الهّاسخ.  َقٌ الهًظاث علٓ حكّٖى نضخهخ حعلم

 Al) (Smrithi & Venkatapathy, 2015)  ؛ Keng-Boon, et al ,2018)ِفكل 

Khalili, Ahmed, 2014)  ًَةةام العـٖةةـ نةةى الهبةةلكاث الخةةٕ حضعةةل الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت  هو 

ِنى هَم   ئعـْ الؾٗاكاث الُانت لخّمٗ ُا فٕ عل العـٖـ نى الهشكةث الخعلٗهٗت القائهت اإللكخلِيٗت

 حلح الهبلكاث: 

 حيةاعـ الخةٕ البةلانش ِسةّة الةخعلم ئؿاكة ِي ةم اإللكخلِيةٕ مالخعلإل  نهٗناث بٗى حضهخ الهًظاث هو .1

 .العالهٗت الهعاٖٗل  عـد ِفقا اإللكخلِيٗت الهقلكاث بًاا فٕ

 لكةٕ العةالم عةّ  ِالهطةّكٖى الهبةلنضٗى نةى كبٗةل عـؿ اإللكخلِيٗت الهًظاث حطّٖل علٓ ٖقّء .0

 .العالم فٕ ؿست ِا كزل ال عالت الهًخضاث نى حظبظ
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لعـٖةةـ نةةى سّاعةةـ كهةةا حةةـعم ا   phpعلةةٓ هٔ ي ةةاء ٖةةـعمالخعلٗهٗةةت اإللكخلِيٗةةت  حعهةةل الهًظةةاث .1

 ..postage – sybase- oracle- MySQL server – MySQL :البٗاياث نزل

ِالةخعلم اىخؾـاء اىخلاحٗضٗاث حعلم نؾخل ت كالخعلم الخعاِيٕ ِالخعلم الًشؾ ئنكايٗت  حهًظ الهغاػل .2

 .للطة الهًاىبت  بالهشلِعاث

الؾةاص  ِحأنٗى الةـؽّ  للً ةاء طة لخأنٗى بٗاياث ال ي انا   الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت حقـء الهًظاث .3

 .عى ؽلٖأ االىم ِكلهت الهلِك بُا

  .SCORM الهعٗاك العالهٕ لخظهٗم الهقلكاث اإللكخلِيٗت اإللكخلِيٗت ٗتهٗهًظاث الخعلالحـعم  .4

للهيةخؾـنٗى  ِالخةٕ  حّفلَا الخٕ الخطبٗقاث فٕ االصخهاعٗت ٗتهٗالخعل هًظاثال نع م حشخلم كها .4

  ٖهكى

 ؛ Benta D., 2015):كها هشةاك ئلُٗةا كةة  نةى  الخطبٗقاث َقٌ ِحخهزل  الخعلٗهٗت العهلٗت فٕح عٗلُا 

Smrithi & Venkatapathy   2015؛ (Gabriela:ٕئلٓ نا ٖل 

 ِحيةةاعـ  الهيةةخؾـء عةةى ا ىاىةةٗت الهعلّنةةاث ِحغهةةل: Profile Page الشؾظةةٗت الظةة غاث .1

 هػةافٍ ِنةا  منةئٍ نخ ِح اعةث هيشطت نى بٍ ساء ِنا  ؽالب كل نخابعت فٕ الشؾظٗت الظ غاث

 .الخقٗٗم عهلٗت فٕ صٗـا   هىلّبا   حعـ فُٕ ِبقلح  الشبكت ٓئل

 ا طةـساا ئػةافت ِحخةٗظ  الهيةخؾـء هطـساا لقائهت الهؼاى الشؾض َِّ Friends :ا طـساا .0

 اللىةةةائل هِ  Chat بالـكؿشةةةت ؽلٖةةةأ عةةةى نعُةةةم ِالخّاطةةةل  نعُةةةم الهغخةةةّٔ نشةةةاككت ئنكايٗةةةت

Messages  اللىةائل نةخ الخعانةل ئنكايٗةت نةخ  ا طةـساا ِغٗل لألطـساا اللىائل ئكىا  ِٖهكى 

 اللىةائل حلقةٕ إلٖقةاى شةؾض هٔ ٓعلة ع ةل عهةل ٖهكةى كهةا  الغ ةظ هِ الغةقى عٗذ نى الّاكؿة

 .الضـٖـة باللىائل الخًبٍٗ ِٖخم  نًٍ

 هِ   Events بة  ٖعةلى نةا ؽلٖةأ عةى االصخهاعةاث حًيةٗأ ؽاطٗت حخٗظ Groups الهضهّعاث .1

 .نضهّعت هٔ ٓئل االيؼهاء هِ صـٖـة نضهّعاث ئيشاا للعؼّ ِحخٗظ  ا عؼاا ِؿعّة  ا عـاد

 الهظةاؿك حّفٗل فٕ حيخؾـء  Participating Multimedia Sites:الهّاسخ ِ الّىائؾ حشاكم .2

 هعهةا  نةى يهةافس  الهقةاالث  ال ٗةـّٖ نقةاؽخ  الظةّث نقةاؽخ  الظّك  الّٖب نّاسخ نزل الخعلٗهٗت

 .الطة  بٗى ِالخعاِو الخشاكم ِحشضخ  الهقلك ئرلاا فٕ ِحياعـ الطة 

 نّصُةت ئعةيٗةت عهةةث ئيشاا علٓ حعهل عٗذ  حضاكٖا   الؾـنت َقٌ حيخؾـء Pages :الظ غاث .3

 نةةى ٖغةةـؿِيُا ل رةةت ِئمُاكَةةا طةة غاحُم حّصٗةةٍ ال عالٗةةاث هِ الخضاكٖةةت الهًخضةةاث  طةةغا  حخةةٗظ

 سةاء نيةخؾـء هٔ سبةل نةى لُةا الّطةّ  حةم يقلة كل عى نبلغ باىخقطاع ال ٗيبّم ِحقّء الهيخؾـنٗى

   .اإلعةو علٓ بالًقل

 اإلٌىزش١ٔٚخ فٟ اٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ  ١خ١ّّٕصبد اٌزعٍأٌّبرط ِٓ اعزخذاِبد 

  نةةةى ؽةةةة  الـكاىةةةاث العلهٗةةةت ِالخضةةةاك باىةةةخؾـاء الهًظةةةاث الخعلٗهٗةةةت  بةةةلم االَخهةةةاء 

 ِكاو نى هبلمَا نا ٖلٕ:  .066  ء؛ الؾلٗ ت1660  الهّىٓ)

 ٚاٌزع١ٍُ عٓ ثعذ  اإلٌىزشٟٚٔرغشثخ اٌّشوض اٌٛطٕٟ اٌغعٛدٞ ٌٍزعٍُ  .4

شعلث الههلكت هيُةا بغاصةت ناىةت لخةّفٗل فةلص الخعلةٗم الضةانعٕ ٘الى نةى الطلبةت  وهبعـ 

ٕ لةقا هىيةج علةٗم الضةانعخِػلِكة نقابلت َقٌ الغاصت بأىالٗب علهٗت لخلبٗت الطلب الهخناٖةـ علةٓ ال

ِالخعلةةٗم عةةى بعةةـو بُةةـى ؿعةةم صُةةّؿ  اإللكخلِيةةٕالهلكةةن الةةّؽًٕ للةةخعلم ِماكة الخعلةةٗم العلةةٕ و

  .023  ء0613  ُقا الًّع نى الخعلٗم. )عانللاليعّؿٖت الضانعاث 

ِالةةخعلم عةةى بعةةـ عةةـؿا  نةةى الؾةةـناث للضُةةاث  اإللكخلِيةةِٕٖقةةـء الهلكةةن الةةّؽًٕ للةةخعلم 

 الخعلٗهٗت نى هَهُا:

الهغخةةّْ اللسهةةٕ الةةقٔ ٖعهةةل علةةٓ حظةةهٗهٍ ِئعةةـاؿٌ سةةّْ بشةةلٖت نخؾظظةةت عةةّ  حظةةهٗم   .1

 نبًٗةت عالٗةت نعةاٖٗل ِفةأ الضةّؿة ػةبؾ ِهىةالٗب تنخؾظظةك كةّاؿِ الهقلكاث ِالهغخّْ اللسهٕ
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 ِنغخةّْ نقلكاث ئيخاس فٕ الخعلٗهٗت الضُاث لخيايـ الههاكىاث هفؼل ِعلٓ نخلاكهت ؽبلاث علٓ

 .الخعلٗهٗت العهلٗت إلرلاا نهٗن كسهٕ

 الهخؾظظت فٕ نضا  الخعلم اإللكخلِيٕ ِالخعلةٗم عةى بعةـ ِالخةٕ ٖةخم حطّٖلَةاالبلانش الخـكٖبٗت  .0

 .ٗىٗؿِكٖا  علٓ هٖـٔ ؽبلاا نغلٗٗى ِعاله

لخيةةُٗل عهلٗةةاث الةةخعلم اإللكخلِيةةٕ الهخًّعةةت  الؾةةـناث الخقًٗةةت عةةى ؽلٖةةأ حقةةـٖم الغلةةّ  الخقًٗةةت .1

 .ٖخم حطّٖلَا نى هصل حغقٗأ هَـاى الضُاث الخعلٗهٗت ِالخـكٖبٗتِ  ِالخعلٗم عى بعـ

كّكبت نةى الهيخشةاكٖى  ِالخعلٗم عى بعـ ٖقـنُا اإللكخلِيٕالؾـناث االىخشاكٖت فٕ نضا  الخعلم  .2

   َ.121  ِالخعلٗم عى بعـ اإللكخلِيٕالهلكن الّؽًٕ للخعلم ) .الهغلٗٗى ِالعالهٗٗى

ِالخعلٗم عى بعـ ؽـناحٍ لكافةت صانعةاث الههلكةت العلبٗةت  اإللكخلِيِٕٖقـء الهلكن الّؽًٕ للخعلم  

 اليعّؿٖت.

 ؽخ  ِٕصخ شّظ ٌٍّٛاسد اٌغعٛد٠خ اٌّفزٛ .4

ِالخعلةةٗم عةةى بعةةـ بالخعةةاِو نةةخ عةةـؿ نةةى الضانعةةاث  اإللكخلِيةةٕسةةاء الهلكةةن الةةّؽًٕ للةةخعلم 

  باؽةق نباؿكة الهّاكؿ الخعلٗهٗت اله خّعت لبًاا نًظت شهو و شبكت الهّاكؿ اليةعّؿٖت اله خّعةتو

ّىةٗعُا ِسـ حم اعخهاؿَا نةى سبةل اللضًةت الّماكٖةت للخغةّ  اللسهةٕ ػةهى الهبةاؿكاث اليةلٖعت ِحةم ح

ِعلٍٗ سانج ئؿاكة حعلٗم اللٖاع بخشكٗل لضًت للهخابعت نى صهٗخ   لخشهل الخعلٗم العالٕ ِالخعلٗم العاء

الخعلةةٗم إلرةةلاا نًظةةت شةةهو عٗةةذ بةةـهث بخً ٗةةق الةةّكً الخـكٖبٗةةت للبةةـا فةةٕ كفةةخ  ِئؿاكاثنكاحةةب 

عقٗبت حـكٖبٗت لشةاغلٕ الّمةائن الخعلٗهٗةت   21)الهّاكؿ الخعلٗهٗت علٓ َقٌ الهًظت ِالخٕ كاو نًُا 

 . 0612  )نّسخ نًظت شهو

 ِجبدسح عبِعخ اٌٍّه خبٌذ اإلٌىزش١ٔٚخ  .3
بهباؿكة نى صانعت الهلح ؽالـ )صانعةت الهلةح ؽالةـ ؿِكاث حـكٖبٗةت عةى  0610 هؽلقج عاء

لخطّٖل  بشكل فعا  اإللكخلِيٗتحّمٗن الخعلم ئلٓ  ء  حُـى ؽطت الضانعت بشكل هىاى0611ٕ  بعـ

فةٕ علةٍ نشةاكلُا نةى يقةض هعؼةاا َٗرةت الخةـكٖو ِالخباعةـ  ِاإلىُاءالعهلٗت الخعلٗهٗت فٕ الضانعت 

االكحقةاا ئلةٓ  كها حُةـى  الهكايٕ الهّصّؿ بٗى كلٗاث الضانعت كقلح يقض الكّاؿك فٕ كلٗاث البًاث

ٗل الضةّؿة الهغلٗةت بخظًٗن الضانعت بةٗى الضانعةاث العالهٗةت ِسةـ حةم نلاعةاة حّافقُةا نةخ ؽطةت نعةاٖ

 .  0613  ء؛ عانل0614  الهّسخ اللىهٕ لضانعت الهلح ؽالـ) اإللكخلِيِٕالعالهٗت للخعلم 

   اٌذساعبد اٌغبثمخ بصب١ًٔ 

( وّٕصرربد LORاٌّغررزٛدعبد اٌشل١ّررخ  ـ( ثعٕررٛاْ   ٘رر4737-َ 4443دساعررخ ا١ٌرربِٟ   .4

 رع١ّ١ٍخ فٟ اٌزع١ٍُ اٌّفزٛػ  

 (LOR) َةةقٌ الـكاىةةت لخّػةةٗظ ا َهٗةةت ال علٗةةت الىةةخؾـاء الهيةةخّؿعاث اللسهٗةةت َةةـفج

فةٕ الخعلةٗم اله خةّط نةى نً ةّك عهلةٕ نيةلطت الؼةّا علةٓ الهعّسةاث  ئلكخلِيٗت كهًظاث حعلٗهٗت

الخٕ حغـ نى اىخؾـانُا ِالغلّ  الهقخلعت لخطّٖل اىخؾـانُا ِػهاو صّؿحُا فٕ نإىيةاث الخعلةٗم 

ِاىخؾـنج َةقٌ الـكاىةت الهةًُش الهؾةخلؾ الةقٔ ٖخةٗظ فلطةت   اله خّط فٕ الههلكت العلبٗت اليعّؿٖت

  االىةخقلائٕ ا ىلّ الكهٗت ِالًّعٗت لضهخ ِحغلٗل البٗاياث ِحم اىخؾـاء  اىخؾـاء كل نى ا ىالٗب

 166حم حطبٗقُةا علةٓ نضهّعةت سّانُةا )  نيخؾـنت لُقا ال لع هؿاحٗى االىخبايت ِالهقابلت الهّصُت

ِالخعلةٗم عةى بعةـ فةٕ الضانعةاث  اإللكخلِيةٕم نؾخض  نى ا كاؿٖهٗٗى ِالهيرّلٗى عى نلاكن الةخعلإل 

 اليعّؿٖت.

 اللسهٗةةت الهيةةخّؿعاثِهصهعةةج يخةةائش الهقةةابةث فةةٕ َةةقٌ الـكاىةةت علةةٓ هَهٗةةت اىةةخؾـاء 

(LOR  هِ نـنضةت فةٕ ي ةم   ىّاا كايج نًظاث سائهت بقاحُا اله خّط الخعلٗم فٕ حعلٗهٗت كهًظاث

عٗةذ هو حكانةل ي ةم الهعلّنةاث هنةل بةالغ ا َهٗةت فةٕ الخعلةٗم   ئؿاكة الخعلم الهؾخل ت ِنخكانلت نعُةا

ِهكةةـث الهقةةابةث علةةٓ يقةةاؽ هَهٗخُةةا فةةٕ الخعلةةٗم الخةةٕ ايبزقةةج نةةى ِاسةةخ اىةةخؾـانُا فةةٕ   اله خةةّط
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كهةا بًٗةج يخةائش   ِنى سبةل الهؾخظةٗى القةائهٗى علُٗةا ِالعةانلٗى ػةهًُا  نإىياث الخعلٗم اله خّط

قةت علةٓ الهّاف  االىخبٗاو القٔ ؽبأ الىخٗؼاط نعّساث اىخؾـانُا ِالةقٔ هصهعةج آكاا الهؾخظةٗى

 بشـة عّ  الهعّساث الخٕ شهلخُا االىخبايت 

َ( ثعٕٛاْ    ِٕصبد اٌّؾزٜٛ اٌشلّٟ ٌٍطربة 4444-ـ4734٘دساعخ ؽبِذ ٚؽغبصٞ   .4

  دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ(   اإلٌىزشٟٚٔاٌصُ فٟ ثشٔبِظ اٌزع١ٍُ 

حغـٖةةـ ؽظةةائض نًظةةاث الهغخةةّْ اللسهةةٕ للطةةة  الظةةم فةةٕ ئلةةٓ  َةةـفج َةةقٌ الـكاىةةت

  نًظةةاث 16ِاىةةخؾـنج الـكاىةةت الهةةًُش الّطةة ٕ الخغلٗلةةٕ لخغلٗةةل )  اإللكخلِيةةٕبليةةانش الخعلةةٗم 

  ِؽبقةةج اىةةخهاكة حغلٗةةل نغخةةّْ الهًظةةاث اللسهٗةةت كةةأؿاة للـكاىةةت  نغخةةّْ كسهٗةةت علةةٓ الّٖةةب

ِهمُلث يخائش َقٌ الـكاىت علٓ ىلؿ الؾظائض ِالهغـؿاث ا ىاىٗت لخظةهٗم نًظةاث الهغخةّْ 

ِالخةٕ ٖهكةى االعخهةاؿ علُٗةا فٗهةا بعةـ فةٕ حطةّٖل َةقٌ  اإللكخلِيةٕعلٗم اللسهٕ للطة  الظم فٕ الخ

ِبًٗج الًخائش كقلح هىو حظةهٗم الهغخةّْ اللسهةٕ الخعلٗهةٕ لُةم   الهًظاث بها ٖةئم بٗرخًا العلبٗت

 علٓ شبكت ا يخليج.

اد 4444َ-ـ٘ررر4734دساعرررخ اٌرررذاٚد   .3 س  مرررش   ّ ( ثعٕرررٛاْ   ِزطٍجررربد رطج١رررك ِٕصررربد راد اٌ

ِٓ ٚعٙخ ٔظش س ١غٟ ٚس ١غبد ألغبَ اٌزذس٠ت ، ( فٟ اٌزذس٠تMOOCsاإلٌىزش١ٔٚخ اٌّفزٛؽخ  

 اٌزشثٛٞ فٟ ِٕطمخ اٌش٠بض  

ؿكصةت حطبٗةأ نًظةاث الةخعلم فاث الهقةلكاث اإللكخلِيٗةت  علةٓ علىالخئلٓ  َـفج الـكاىت

ـكٖب نةةى ِصُةةت ي ةةل كئٗيةةٕ ِكئٗيةةاث هسيةةاء الخةة    فةةٕ الخةةـكٖب الخلبةةMOOCsّٔاله خّعةةت )

ِكةاو   ِاىةخؾـنج الباعزةت الهةًُش الّطة ٕ الهيةغٕ  الخلبّٔ فٕ ئؿاكاث الخعلٗم بهًطقةت اللٖةاع

نضخهخ الـكاىت صهٗخ كؤىاا ِكئٗيةاث هسيةاء الخةـكٖب الخلبةّٔ فةٕ ئؿاكة الخعلةٗم بهًطقةت اللٖةاع 

االىةةخبايت هؿاة لضهةةخ  اىةةخؾـنج الباعزةةتِ   02  نةةى هطةةل )01باىةةخضابت )   02ِالبةةالغ عةةـؿَم )

 .الهعلّناث نى عًٗت الـكاىت

فاث الهقةةةلكاث  ٗةةةتهٗهًظةةةاث الخعلالِهمُةةةلث يخةةةائش الـكاىةةةت ايؾ ةةةاع ؿكصةةةت حطبٗةةةأ 

نةى ِصُةت     فٕ الخـكٖب الخلبMOOCsّٔاله خّعت فٕ الخـكٖب الخلبّٔ اله خّعت ) اإللكخلِيٗت

ِعةةـء حةةّفل   علةةٗم بهًطقةةت اللٖةةاعي ةةل كئٗيةةٕ ِكئٗيةةاث هسيةةاء الخةةـكٖب الخلبةةّٔ فةةٕ ئؿاكاث الخ

بٗى نًيّبٕ   ِالهعاكى  ِالهًاسشاث  نًظت علٓ الشبكت العًكبّحٗت ؽاطت بالخعلٗم لخباؿ  الؾبلاث

فٕ ئؿاكة الخةـكٖب الخلبةّٔ  ٗتهٗهًظاث الخعلالِكها كش ج عى ايؾ اع ؿكصت حطبٗأ   الخعلٗم العاء

 . ٗت اإللكخلِيٗتهٗهًظاث الخعلالطبٗأ ِهمُلث اكح اع نعّساث ح  بهًطقت اللٖاع

لرب ُ عٍرٝ إٌّصربد  ئٌىزشٚٔرٟفبع١ٍرخ ِمرشس   ( ثعٕٛاْ 4444َ-ـ4734٘خ اٌشب٠مٟ  دساع .7

ِفزٛؽررخ اٌّصررذس فررٟ ر١ّٕررخ ِٙرربسرٟ العررزّبا ٚاٌزؾررذس ٌّرربدح اٌٍ ررخ اإلٔغ١ٍض٠ررخ ٌررذٜ طبٌجرربد 

 اٌّغزٜٛ اٌّجزذب ثّذ٠ٕخ اٌش٠بض  

اىخؾـاء الهقةلكاث اإللكخلِيٗةت عةى بعةـ كهقةلك َـفج َقٌ الـكاىت علٓ سٗاه نـْ فاعلٗت 

صايب الخعلةٗم الخقلٗةـٔ الهقةـء فةٕ الظةن ِالهعخهةـ علةٓ الكخةا  الهقةلك فةٕ حعلةٗم الل ةت ئلٓ  نياعـ

  ِسٗاه فاعلٗت الهقلك علٓ حًهٗةت نُةاكة االىةخهاع ِالخغةـد فةٕ نةاؿة الل ةت اإليضلٗنٖةت  اإليضلٗنٖت

  46ِحم حطبٗأ حضلبت الـكاىةت علةٓ عًٗةت نكّيةت نةى )  الخضلٖبِٕاىخؾـنج الـكاىت الهًُش شبٍ 

ِاىةةخؾـنج بطاسةةت الهةع ةةت   ؽالبةةت نةةى ؽالبةةاث الهيةةخّْ الهبخةةـب فةةٕ هكاؿٖهٗةةت ال ٗظةةل العالهٗةةت

 ِاالؽخباك الخغظٗلٕ كأؿاة للـكاىت.

ِهمُةةلث يخةةائش الـكاىةةت هو حطبٗةةأ الهًظةةت الخعلٗهٗةةت اإللكخلِيٗةةت فةةٕو نًظةةت نُةةاكاث 

نهةا ٖنٖةـ نةى   ِحّمٗ ُةا فةٕ العهلٗةت الخعلٗهٗةت لةٍ ؿِك فعةا  فةٕ حًهٗةت نُةاكة االىةخهاع  ٗهٗتوالخعل

كها هو هرلٌ ؽّٖل الهـْ عها َّ علٍٗ فةٕ   ؿافعٗخُى يغّ حعلم الل ت اإليضلٗنٖت بشكل نهخخ ِنشّق

الخ اعةةل  هؿِاثئلةةٓ  الطلٖقةةت الخقلٗـٖةةت. ِبًٗةةج يخةةائش الـكاىةةت هو افخقةةاك بعةةغ الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت
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كها هو سلت ِعٕ ِؽبةلة   الهُاكاث بشكل كبٗل ِفعا  ئحقاوالهباشل نخ الطلبت الخٕ حنٖـ نى فلطت 

 الهعلهاث فٕ حّمٗن ِاىخؾـاء الهًظاث الخ اعلٗت.

( ثعٕٛاْ   ٚالع رطج١ك ِٕصبد اٌزعٍُ فرٟ ئداسح ع١ٍّربد 4444َ-ـ4734٘دساعخ اٌ ف١ٍٟ   .4

 ض  اٌزذس٠ت اٌزشثٛٞ ثاداسح رع١ٍُ اٌش٠ب

َةةـفج الـكاىةةت الخعةةلى علةةٓ ؿكصةةت حطبٗةةأ نًظةةاث الةةخعلم فةةٕ ئؿاكة عهلٗةةاث الخةةـكٖب 

ِاىةخؾـنج الباعزةت   الخلبّٔ باؿاكة حعلةٗم اللٖةاع ِالكشةن عةى الهعّسةاث الخةٕ حغةـ نةى حطبٗقُةا

ِكةاو نضخهةخ الـكاىةةت نةى صهٗةخ نشةلفٕ ِنشةلفاث الخةـكٖب الخلبةةّٔ   الهةًُش الّطة ٕ الهيةغٕ

ِاىخؾـنج االىخبايت هؿاة لضهةخ البٗايةاث     نشلفا  ِنشلفت42اللٖاع ِالبالغ عـؿَم )باؿاكة حعلٗم 

 نى عًٗت الـكاىت.

يخةةائش الـكاىةةت: ايؾ ةةاع ؿكصةةت حطبٗةةأ نًظةةاث الةةخعلم فةةٕ ئؿاكة عهلٗةةاث  مِكةةاو نةةى هبةةل

لخةٕ حّطلج ئلٓ هو ؿكصت حطبٗأ ؽطت البلانش الخـكٖبٗةت اِ  الخـكٖب الخلبّٔ باؿاكة حعلٗم اللٖاع

ِكايةج نةى هبةلم الهعّسةاث الخةٕ عةـث نةى   حقـنُا ئؿاكة الخةـكٖب الخلبةّٔ صةاا بـكصةت نخّىةطت.

حطبٗأ نًظاث الخعلم فٕ ئؿاكة عهلٗةاث الخةـكٖب ِالخةٕ صةااث بـكصةت عالٗةت َةٕ: ػةعن طةايعٕ 

ِػةعن الهؾظظةاث الهالٗةت لةـعم نًظةاث   القلاك بـِك نًظةاث الةخعلم بةاؿاكة العهلٗةت الخـكٖبٗةت

 .اإليخليجغٗا  الغّافن لخقـٖم الخـكٖب الهعخهـ علٓ   م ِالخـكٖبالخعل

ثعٕرٛاْ   اٌزعٍر١ُ عجرش اٌشرجىخ اٌعٕىجٛر١رخ  ، (Garloch, et., 2015دساعرخ عربسٌٛن   .4

 ٔظشح عٍٝ ِب ثعذ ِٕصبد اٌزعٍُ اٌّفزٛؽخ .

البغةةذ عةةى علةةّ  لةةبعغ الخغةةـٖاث الخةةٕ حّاصةةٍ نًظةةاث الةةخعلم فاث ئلةةٓ  َةةـفج الـكاىةةت

ةةا بعةةـَا لهّاصُةةت نشةةكلت نغخةةّْ الهقةةلك  MOOCSالهقةةلكاث اإللكخلِيٗةةت اله خّعةةت  ِالبغةةذ عهإل

ِحةم اىةخؾـاء الهةًُش ، القٔ ال ٖظل ب اعلٗت لضهٗخ الهخعلهٗى نى نؾخلن الؾل ٗةاث العلهٗةت ِالزقافٗةت

الهقاالث ِالظغن ِالـكاىةاث ِا بغةاد لضهةخ البٗايةاث ئلٓ  الباعذالّط ٕ لُقٌ الـكاىت ِاىخًـ 

  اإللكخلِيٗت ِنغاِلت ئٖضاؿ علّ  ِبـائل لُا ٗهٗتعى بعغ الخغـٖاث الخّاصٍ اىخؾـاء نًظاث الخعل

ِهمُةةلث يخةةائش َةةقٌ الـكاىةةت هو بعةةغ الخغةةـٖاث الخةةٕ حّاصةةٍ اىةةخؾـاء الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت فاث 

َائلةت ِن خّعةت  ِاسخةلط الباعةذ عةةإل لُةقٌ ) اله خّعت كايةج بيةبب ؽاطةخٕ اإللكخلِيٗتالهقلكاث 

َِةٕ نةا ٖطلةأ   الخغـٖاث الخٕ حّاصٍ حلح الهًظاث اله خّعت ٖخهزل فٕ عـء فخغُا ئال ل رت نيخُـفت

  نهةا هحةاط للهخعلهةٗى SPOC: small private online courseعلُٗةا نًظةاث الةخعلم الؾاطةت )

 اإللكخلِيةٕكبل ي لا  لقلت عـؿ الهخعلهٗى الهشاككٗى فٕ الهقةلك هخعلهٗى بشكل شاككت الهنالخ اعل ِ

  ِهػاى الباعذ عة للخغـٖاث الخٕ حّاصٍ اىخؾـاء نًظاث الخعلم اله خّعت بأو حكّو بهقابل ناؿٔ

ِهِطةةج الباعةةذ فةةٕ َةةقٌ   ِالخقلٗةةـٔ باىةةخؾـاء الخقًٗةةت اإللكخلِيةةِٕهو ٖةةخم الةةـنش فُٗةةا بةةٗى الةةخعلم 

 ىت بؼلِكة االَخهاء نًظاث الخعلم ِؿنضُا نخ نإىياث الخعلم العالٕ.الـكا

 اٌزع١ٍك عٍٝ اٌذساعبد اٌغبثمخ 

  فةةٕ الهٗةةـاو الخعلٗهةةٕ ئالإل هو اإللكخلِيٗةةت علةةٓ الةةلغم نةةى عـارةةت اىةةخؾـاء الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت

ِؿنضُةا فةٕ العهلٗةت ا بعةـ ٖةّء هَهٗةت اىةخؾـاء الهًظةاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت  ُل ّٖن  الـكاىاث ح  

الخعلٗهٗةةت فةةٕ حعنٖةةن صّايةةب نخعةةـؿة فةةٕ الهٗةةـاو الخعلٗهةةٕ. فقةةـ همُةةلث بعةةغ الـكاىةةاث فاعلٗةةت 

اىٕ ِاحضاٌ الطة  يغَّا ِمٖاؿة الـافعٗت يغةّ كاىخؾـاء الهًظاث الخعلٗهٗت فٕ مٖاؿة الخغظٗل الـ

 ؛ 0614و )؛ ئٖهةةةةةةا0611  ؛ بّؽةةةةةةاكٔء0614  ء؛ الشةةةةةاٖق0613ٕ  م كـكاىةةةةةةت )فةةةةةةةسالةةةةةخعل  

Heirdsfield et al 2011 ؛Leask & Younei, 2013 ؛Mtebe, 2015؛ Santanach, 

Generm Almirall, 2011 عةى فاعلٗةت  ح عب ةل مُةلث عةـة ؿكاىةاث هؽةلْ     عةِة علٓ فلةح

؛ ؿكاىةت ء0614  ال  ٗلةٕ) فٕ الخـكٖب ِالههاكىت كـكاىت اإللكخلِيٗتاىخؾـاء الهًظاث الخعلٗهٗت 

  .ء0614  الـاِِؿ
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 بةةٗى نعلهةةٗى ِنعلهةةاث ِنخةةـكبٗى ِنشةةلفٗى حلبةةّٖٗى  كايةةج عًٗةةت الـكاىةةاث اليةةابقت نؾخل ةةت نةةا

؛ 0611  ؛ ِعيةةةٗى0613  ؛ عكةةةت ِالطهٗةةةن0613ٔ  ِهعؼةةةاا َٗرةةةت الخةةةـكٖو كـكاىةةةت )فةةةةس

Mtebe, 2015 ؛Wiles & Naimi, 2011 ئال هيةٍ لةم ٖخًةاِ  هٔ نةًُم العًظةل ا يزةّٔ نةى  

 الخـكٖو.هعؼاا َٗرت 

 اإللكخلِيٗةت كـكاىةت  ٗةتهٗهًظةاث الخعلالى علةٓ ِاسةخ اىةخؾـاء عل  اَخهج بعةغ الـكاىةاث بةالخ

ِؿكاىةةت ىةةًكاء     فةةٕ صةةانعخٗىMOOCs  للخعةةلى علةةٓ ِاسةةخ اىةةخؾـاء )0614) عًةةابٕ ِنةةّلل

  ن خّعةةت الهظةةـك فةةٕ البلةةـاو الًانٗةةت ٗةةتهٗهًظةةاث الخعلال  للخعةةلى علةةٓ ِاسةةخ اىةةخؾـاء 0612)

    نةةى ِصُةةت ي ةةل الهخعلهةةٗى بضانعةةت الهلةةح ؽالةةـMOOCs  لخقٗةةٗم )0614ت الُّٖهةةل )ِؿكاىةة

  فٕ الكشن عى ؿكصت اىخؾـاء الهًظةاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت فةٕ 0611) ِؿكاىت لٗاىح ِّٖيٕ

 الهـاكه ِالضانعاث.

  همُلث الـكاىاث اليابقت هبلم ا ىبا  لعنِى هعؼاا َٗرت الخـكٖو ِالهعلهةٗى عةى اىةخؾـاء

ةاإللكخلِيٗت فٕ الهٗـاو الخعلٗهةٕ ِالهًظاث الخعلٗهٗت  ا بخغـٖةـ الهعّسةاث ِالظةعّباث ىةاَهج هٖؼ 

  اِِؿ؛ الـ0611  الٗانٕ) الخٕ حغـ نى اىخؾـاء الهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت  بشكل عاء كـكاىت

 ,Leask & Younei؛ 0614  ؛ الُّٖهةل Garloch, et., 2015 ؛ 0613  ؛ ال  ٗلة0614ٕ

اىةةخؾـاء حقًٗةةاث الخعلةةٗم ِالبلنضٗةةاث  هو  ِكشةة ج هغلةةب الـكاىةةاث فةةٕ العلةةّء الشةةلعٗت 2013

 .الغـٖزت فٕ حـكٖو العلّء الشلعٗت ّٖاصٍ كقلح بعؼا  نى َقٌ الهعّساث ِالخغـٖاثالخعلٗهٗت 

  اٌذساعخ ٚئعشاءارٙبِٕٙغ١خ 

  ِٕٙظ اٌذساعخ  

ِفلةةح لهةانخةةٍ لطبٗعةةت   حةةم اىةةخؾـاء الهةةًُش الّطةة ٕ الهيةةغٕ  لخغقٗةةأ هَةةـاى الـكاىةةت

 .الباعزت نخ نضخهخ الـكاىت ِحكًُّٖا فكلة نبـئٗت عًُم جحّاطل نابعـ  الـكاىت

 ِغزّع اٌذساعخ 

اإلياد بضانعةت اإلنةاء  الـكاىت نى صهٗخ هعؼاا َٗرت حـكٖو العلّء الشلعٗت حكّو نضخهخ

كلٗةةت هطةةّ  الةةـٖى نةةى صهٗةةخ هسيةةانُا )سيةةم القةةلآو ِعلّنةةٍ  سيةةم اليةةًت نةةى بةةى ىةةعّؿ اإلىةةةنٗت 

  عٗةةذ بلةةغ ىإل ا كاؿٖهٗةةت ِصًيةةٗاحُىإل كحةةبُصهٗةةخ ِعلّنُةةا  ِسيةةم العقٗةةـة ِالهةةقاَب الهعاطةةلة   ِ

   عيةةب البٗةاو اإلعظةةائٕ  عؼةةاا َٗرةت الخةةـكٖو ِنةةى فةٕ عكهُةةم )الهغاػةةلٖى 111) ىعةـؿَ

ٌ   )شةةإِو هعؼةةاا كلٗةةت هطةةّ  الةةـٖى  صانعةةت اإلنةةاء .121-1212ِالهعٗةةـٖى  للعةةاء الضةةانعٕ )

 نغهـ بى ىعّؿ اإلىةنٗت باللٖاع .

 ع١ٕخ اٌذساعخ 

%( 47.4ب ٠ّضً ٔغجخ  ( ِٓ أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ، ٚرٌه 44ِع١ٕخ اٌذساعخ ِٓ  رىٛٔذ 

لذ شٍّذ ع١ٕخ اٌذساعخ خ اٌمصذ٠خ، ِٚٓ أفشاد ِغزّع اٌذساعخ، ٚلذ رُ اخز١بسُ٘ ثطش٠مخ اٌع١ٕ

ع١ّع أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  اإلٔبس( ِٓ و١ٍخ أصٛي اٌذ٠ٓ ِٚٓ فٟ ؽىُّٙ ِٓ ِخزٍف ألغبِٙب 

غُ اٌغٕخ (، ل74( ِمغّخ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ  لغُ اٌمشآْ ٚعٍِٛٗ  443  ٓٚاٌجبٌغ عذد٘

ثٓ ععٛد ِؾّذ ( ثغبِعخ اإلِبَ 34(، ٚلغُ اٌعم١ذح ٚاٌّزا٘ت اٌّعبصشح  34ٚعٍِٛٙب  

اإلعب١ِخ ثبٌش٠بض، ؽغت اٌج١بْ اإلؽصب ٟ ألعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚٓ فٟ ؽىُّٙ  اٌّؾبضش٠ٓ 

ٖ(،  شإْٚ أعضبء و١ٍخ أصٛي اٌذ٠ٓ، عبِعخ اإلِبَ 4734-4734ٚاٌّع١ذ٠ٓ( ٌٍعبَ اٌغبِعٟ  

ٓ ععٛد اإلعب١ِخ ثبٌش٠بض(.ِؾّذ ث  

للهيخضٗباث علةٓ حم عيا  الخكلاك ِالًيب الهرّٖت  اٌذساعخ أفشاد ع١ٕخ خصب صلخغـٖـ ٚ

عةـؿ   الؾبةلة الخـكٖيةٗت  اللحبةت ا كاؿٖهٗةت) ٗلاث الـٖهّغلافٗةت الهخهزلةت فةٕ ا للهخِفق  هؿاة الـكاىت 

 ِفلح علٓ الًغّ الخالٕ:    العهل  الخعلٗمالـِكاث الخـكٖبٗت الخٕ عظلج علُٗا فٕ نضا  حقًٗاث 

  اٌشرجخ األوبد١ّ٠خ -4
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 (4عذٚي  

 اٌشرجخ األوبد١ّ٠خاٌذساعخ ٚفمبً ٌّز ١ش  أفشاد ع١ٕخرٛص٠ع 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد اٌشرجخ األوبد١ّ٠خ

 0..0 02 هىخاف

 13.4 13 هىخاف نشاكم

 06.2 06 هىخاف نياعـ

 0..0 02 نغاػل

 3.0 3 نعٗـ

 166.6 4. اإلعّبٌٟ

  اٌخجشح اٌزذس٠غ١خ -4

 (4عذٚي  

 اٌخجشح اٌزذس٠غ١خاٌذساعخ ٚفمبً ٌّز ١ش  أفشاد ع١ٕخرٛص٠ع 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد اٌخجشح اٌزذس٠غ١خ

 20.4 21 ىًّاث فأسل 3

 30.1 36 ىًّاث فأسل 16

 3.0 3 ىًّاث 16هكزل نى 

 166.6 4. اإلعّبٌٟ

 

  اٌزذس٠ج١خ فٟ ِغبي رم١ٕبد اٌزع١ٍُعذد اٌذٚساد  -3

 (3عذٚي  

 عذد اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ فٟ ِغبي رم١ٕبد اٌزع١ٍُاٌذساعخ ٚفمبً ٌّز ١ش  أفشاد ع١ٕخرٛص٠ع 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ فٟ ِغبي رم١ٕبد اٌزع١ٍُ

 4.1 4 لم هعظل علٓ ؿِكة

 31.0 31 ؿِكاث حـكٖبٗت 1-1نى 

 12.3 14 ؿِكاث حـكٖبٗت 16-2نى 

 1.6 1 ؿِكاث حـكٖبٗت 16هكزل نى 

 166.6 4. اإلعّبٌٟ

 

 اٌعّش  -7

 (7عذٚي  

 اٌعّشاٌذساعخ ٚفمبً ٌّز ١ش  أفشاد ع١ٕخرٛص٠ع 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد اٌعّش

 ..24 24 ىًت  13-03نى 

 ..24 24 ىًت 24-14 نى

 2.0 2 ىًت فأعلٓ 24نى 
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 166.6 4. اإلعّبٌٟ

 

  اٌذساعخأداح ثٕبء خطٛاد 

 ِفأ اإلصلاااث الخالٗت:  االىخبايتالـكاىت )هؿاة  احم بًاسـ ِ

   اإلؽاك الً لٔ ِالـكاىةاث اليةابقت فاث العةسةت بهّػةّع  الباعزت فٕ علٓ نا حّطلج ئلٍٗ بًاا

ِاىةخؾـانُا فةٕ   ِنلاصعت ا ؿبٗاث الخٕ حًاِلةج اىةخؾـاء الهًظةاث الخعلٗهٗةت بشةكل عةاء  الـكاىت

  .الخعلٗم بشكل ؽاص؛ لةىخ اؿة نًُا فٕ حغـٖـ نغاِك هؿاة الـكاىت

  ؽبةلاا ِنؾخظةٗى فةٕ عى ؽلٖأ الهكالهاث الُاح ٗت  ِالّىةائل اإللكخلِيٗةت نةخ حّاطل الباعزت

ِهؽةق بشةكل علهةٕ ِبًإلةاا   رةلاا الـكاىةتئفةٕ    لةىةخ اؿة نةًُمالخعلم اإللكخلِيةٕ ِالعلةّء الشةلعٗت

 اء عى آؽل الهيخضـاث الخٕ عـرج ِحغـد فٕ نضا  الـكاىت. حظّك ع

 صانعت اإلناء نغهـ بةى ىةعّؿ اإلىةةنٗت ِصانعةت الهلةح ىةعّؿ  ) ِهؽٗلا  مٖاكة بعغ الضانعاث

  .2 3) كها فٕ الهلغأ كسم لةىخ اؿة نى الّاسخ نا هنكى

  الخةةـكٖو للهًظةةاث  لخغـٖةةـ ِاسةةخ اىةةخؾـاء هعؼةةاا َٗرةةت؛ ئعةةـاؿ الظةةّكة ا ِلٗةةت لةىةةخبايتِحةةم

 ج بًّؿ االىخبايت علٓ الًغّ ً  ِط    1) نلغأ كسم  الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت فٕ حـكٖو العلّء الشلعٗت

 الخالٕ:

 : ِٖخؼظ فُٗا ال لع نى الـكاىت.ِمذِخ العزجبٔخ

 عةـؿ  الؾبةلة الخـكٖيةٗت  : البٗاياث ا ِلٗةت  عؼةاا َٗرةت الخةـكٖو )اللحبةت ا كاؿٖهٗةتاٌغضء األٚي

 العهل .  الـِكاث الخـكٖبٗت الخٕ عظلج علُٗا فٕ نضا  حقًٗاث الخعلٗم

رهايٗةت   22ِبلةغ عةـؿَا )  : ِشهل علٓ نغاِك االىخبايت الهلحبطت بخياؤالث الـكاىتاٌغضء اٌضبٟٔ

 كها ٖلٕ:   حّمعج علٓ رةرت نغاِك كئٗيٗت  فقلة ِهكبعٗى

َٗرةةت  ٖيةةخؾـنُا هعؼةةاااشةةخهل علةةٓ هَةةم الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت اإللكخلِيٗةةت الخةةٕ  اٌّؾررٛس األٚي 

ى َقا الهغّك علٓ )  الخـكٖو فٕ حـكٖو العلّء الشلعٗت فٕ الضانعت    فقلاث..ِحؼهإل

 اشخهل علٓ:  اٌّؾٛس اٌضبٟٔ 

ّء حغـٖـ ؿكصت حّمٗن هعؼاا َٗرةت الخةـكٖو للهًظةاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت فةٕ حةـكٖو العلة -1

ى َقا الضايب )  الشلعٗت فٕ الضانعت    فقلة.14ِحؼهإل

اىخؾـاء هعؼاا َٗرت الخـكٖو للهًظاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت فةٕ حةـكٖو العلةّء الشةلعٗت فةٕ  -0

 للغضم ِهؽلْ للخكلاك. ِاعـة   فقلة0الضانعت نى ياعٗت: )الغضم ِالخكلاك  ِحؼهى َقا الهغّك )

الهعّساث الخٕ حغـ نى اىخؾـاء الهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت نةى ٓ هَم اشخهل عل اٌّؾٛس اٌضبٌش 

ى َقا الهغّك علٓ )  ِصُت ي ل هعؼاا َٗرت الخـكٖو للعلّء الشلعٗت بالضانعت    فقلة.01ِحؼهإل

للخأكـ نى طـق ا ؿاة علػةج الباعزةت االىةخبايت فةٕ طةّكحُا ا ِلٗةت علةٓ     صذق أداح اٌذساعخ

ِفلةح للخأكةـ   نةى حؾظظةاث نخًّعةت   نغكها  نى فِٔ الؾبلة ِاالؽخظاص01) ارًاو ِعشلِو

ِنةةـْ   ِايخهةةاا كةةل فقةةلة للهغةةّك الةةقٔ حهزلةةٍ  ِِػةةّط طةةٗاغت فقلاحُةةا  نةةى ىةةةنت بًةةاا ا ؿاة

 ِئػافت نقخلعاث الخعـٖل )الغقى ِاإلػافت .  ِنًاىبخُا  َـاى الـكاىت  فقلاحُا طِػّ

حةم اىةخؾـاء ِ  ا  سانج الباعزت بخطبٗقُا نٗةـايٗ    لـكاىتلؿاة بعـ الخأكـ نى الظـق ال اَلٔ  

ِكةقلح   القٔ حًخهةٕ ئلٗةٍ  طـق االحياق الـاؽلٕ للخأكـ نى حهاىح العباكاث بالـكصت الكلٗت للهغّك

عيةةا  نعانةةل ِحةةم   الـكاىةةتعًٗةةت سٗةةاه طةةـق االحيةةاق الةةـاؽلٕ لةةألؿاة نةةى ؽةةة  بٗايةةاث هفةةلاؿ 

االكحباؽ بةٗى ؿكصةت كةل عبةاكة نةى عبةاكاث هؿاة الـكاىةت بالـكصةت الكلٗةت للهغةّك الةقٔ حًخهةٕ ئلٗةٍ 

 كها حّػظ فلح الضـاِ  الخالٗت. . SPSSبليانش )ٍ ِا ىخؾـاء لقلحالعباكة 
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 (4عذٚي  

اٌزٟ ٠غزخذِٙب أُ٘ إٌّصبد اٌزع١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ ِعبِبد اسرجبط ث١شعْٛ ٌعجبساد أثعبد ِؾٛس  

 ٌٍّؾٛس( ثبٌذسعخ اٌى١ٍخ أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍعٍَٛ اٌششع١خ

 ِعبًِ السرجبط اٌعجبسح ِعبًِ السرجبط اٌعجبسح

1 **6.232 4 **6.344 

0 **6.33. 4 **6.313 

1 **6.411 2 **6.310 

2 **6.330 . **6.241 

3 **6.204 - - 

  (4.44داي عٕذ ِغزٜٛ   **

 سانج الباعزت بقٗةاه ربةاث هؿاة الـكاىةت باىةخؾـاء نعانةل ربةاث )ال ةا كلِيبةاػ   صجبد أداح اٌذساعخ  

عٗةذ بل ةج سٗهةت نعانةل الزبةاث الكلٗةت )هل ةا    خهخخ بزباث نقبةّ  ئعظةائٗا  حِهربخج الًخائش هو ا ؿاة 

-6.446بةةٗى )كهةةا حلاِعةةج نعةةانةث ربةةاث هؿاة الـكاىةةت نةةا     َِةةٕ ؿكصةةت ربةةاث عالٗةةت6.403)

 َِٕ نعانةث رباث نلح عت ٖهكى الّرّق بُا.    6.444

   ِٕٚبلشزٙبٔزب ظ اٌذساعخ عشض 

 ٚاٌزٞ ٠ٕص عٍٝ  اٌغإاي األٚي ئعبثخ  

 ِب أُ٘ إٌّصبد اٌزع١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌزٟ ٠غزخذِٙب أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍعٍَٛ اٌششع١خ؟

اإللكخلِيٗةةت الخةةٕ ٖيةةخؾـنُا هعؼةةاا َٗرةةت الخةةـكٖو هَةةم الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت للخعةةلى علةةٓ 

سانةةةج الباعزةةةت بغيةةةا  الخكةةةلاكاث ِالًيةةةب الهرّٖةةةت ِالهخّىةةةطاث الغيةةةابٗت   للعلةةةّء الشةةةلعٗت

كهةا حةم حلحٗةب   علةٓ الهغةّك ا ِ  الـكاىةت هفةلاؿ عًٗةتالىخضاباث ِاللحب ِااليغلاى الهعٗاكٔ 

 ِفلح كها ٖلٕ:  َقٌ العباكاث عيب الهخّىؾ الغيابٕ لكة  نًُا

 (44عذٚي  

أُ٘ إٌّصبد ٌذسعخ اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚالٔؾشاف اٌّع١بسٞ 

 اٌزع١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌزٟ ٠غزخذِٙب أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍعٍَٛ اٌششع١خ

 اٌعجبساد َ

 ل رغزخذَ أؽ١بٔبً  دا ّبً 

ظ 
عرررررررررررررررر

ٛ
اٌّز

ٟ
غبث

ؾ
اٌ

 

ف 
ؾررررررررررررررشا

لٔ
ا

ٞ
اٌّع١بس

 

 اٌزشر١ت
 % م % م % م

1 
 بةةةةةةةةةةةّكؿ الةةةةةةةةةةةبةم

(Blackboard  
02 0..0 44 42.2 0 0.1 0.04 6.2. 1 

 Moodle  10 11.1 12 1..4 04 04.1 0.64 6.42 0) الهّؿ  0

1 Edx 04 04.1 22 23.2 04 04.1 0.66 6.42 1 

 Jusoor  00 00.. 20 21.2 10 11.1 1..6 6.43 3)  صيّك 2

 2 6.46 1.23 10.1 11 36.6 22 14.4 14 حـاكه 3

4 
 اؿنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّؿِ

(Edmodo  
00 00.. 22 36.6 04 04.1 1..4 6.41 2 

4 
 كةةةةةةةةةةةةه ئٖةةةةةةةةةةةنٔ

(Easyclass  
1. 1..2 24 2..6 16 11.1 1.2. 6.41 4 
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 اٌعجبساد َ

 ل رغزخذَ أؽ١بٔبً  دا ّبً 

ظ 
عرررررررررررررررر

ٛ
اٌّز

ٟ
غبث

ؾ
اٌ

 

ف 
ؾررررررررررررررشا

لٔ
ا

ٞ
اٌّع١بس

 

 اٌزشر١ت
 % م % م % م

2 
 للـكاىةةةةةةةةاث حلقةةةةةةةةٕ

 الشلعٗت
11 11.3 23 24.. 26 21.4 1.46 6.44 . 

. 
 للخعلةةٗم العلهةةٕ البًةةاا

 اله خّط الشلعٕ
13 13.4 31 33.0 02 0..0 1.24 6.44 4 

  6.141 2..1 اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ اٌعبَ

 

نغةةةّك هَةةةم الهًظةةةاث الخعلٗهٗةةةت اإللكخلِيٗةةةت الخةةةٕ   هو 10ٖخؼةةةظ نةةةى ؽةةةة  الضةةةـِ  )

حلاِعةةج الهخّىةةطاث     عبةةاكاث.ٖخؼةةهى )ٖيةةخؾـنُا هعؼةةاا َٗرةةت الخةةـكٖو للعلةةّء الشةةلعٗت 

نى فراث الهقٗاه الهخـكس  الزايٗتَِقٌ الهخّىطاث حقخ بال رت    0.04ئلٓ  1.46)الغيابٗت لُم بٗى 

 اىةةخضاباث ح ةةاِثئلةةٓ  ِحشةةٗل الًخٗضةةت اليةةابقت   10.0 – 1.44ِالخةةٕ حخةةلاِط نةةا بةةٗى ) الزةرةةٕ

هَةم الهًظةاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت الخةٕ ٖيةخؾـنُا هعؼةاا َٗرةت الخةـكٖو الـكاىت عةّ  ن لؿاث 

   .للعلّء الشلعٗت

 ٚاٌزٞ ٠ٕص عٍٝ   اٌضبٟٔاٌغإاي ئعبثخ 

ِب دسعخ رٛظ١ف إٌّصبد اٌزع١ّ١ٍرخ اإلٌىزش١ٔٚرخ فرٟ ررذس٠ظ اٌعٍرَٛ اٌشرشع١خ ٌرذٜ أعضربء ١٘ئرخ 

 اٌزذس٠ظ؟

ؿكصت حّمٗن الهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت فٕ حـكٖو العلّء الشلعٗت لـْ للخعلى علٓ 

سانةج الباعزةت بغيةا  الخكةلاكاث ِالًيةب الهرّٖةت ِالهخّىةطاث الغيةابٗت   هعؼاا َٗرةت الخةـكٖو

)حغـٖةـ ؿكصةت حّمٗةن  الهغّك الزايٕعباكاث علٓ  الـكاىت هفلاؿِااليغلاى الهعٗاكٔ الىخضاباث 

كها حم حلحٗب َةقٌ العبةاكاث   ٗت فٕ حـكٖو العلّء الشلعٗت َٗرت الخـكٖو للهًظاث الخعلٗه هعؼاا

 ِفلح كها ٖلٕ:  الغيابٕ لكة  نًُاعيب الهخّىؾ 

 (43عذٚي  

 أعضبء رٛظ١فٌذسعخ اٌزىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٚاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚالٔؾشاف اٌّع١بسٞ 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍّٕصبد اٌزع١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ فٟ رذس٠ظ اٌعٍَٛ اٌششع١خ فٟ اٌغبِعخ

 اٌعجبساد َ

ظ  دسعخ اٌّّبسعخ
ع
ٛ
اٌّز

ٟ
غبث

ؾ
اٌ

ف  
ؾشا

لٔ
ا

ٞ
اٌّع١بس

 

ت
اٌزشر١

 

 عب١ٌخ 

 عذاً 
 ِٕخفضخ ِزٛعطخ عب١ٌخ

غ١ش 

 ِزٛفشح

 % م % م % م % م % م

1 

 االىةةةةةةةةةخعايت

 بؾطةةةةةةةةةةةةةةةةةت

 البةةةةةةةةةةةةةلانش

 هِ الخعلٗهٗةةةةت

 الخـكٖبٗةةةةةةةةةةت

 حقةةةـنُا الخةةٕ

 ئؿاكة

10 10.3 13 14.3 21 20.4 2 2.1 - - 1.31 6.20 1 
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 اٌعجبساد َ

ظ  دسعخ اٌّّبسعخ
ع
ٛ
اٌّز

ٟ
غبث

ؾ
اٌ

ف  
ؾشا

لٔ
ا

ٞ
اٌّع١بس

 

ت
اٌزشر١

 

 عب١ٌخ 

 عذاً 
 ِٕخفضخ ِزٛعطخ عب١ٌخ

غ١ش 

 ِزٛفشح

 % م % م % م % م % م

 الضانعت

0 

 بةةلانش حقةةـٖم

 ئلكخلِيٗةةةةةةةةةت

 بعـ عى

1 1.6 0. 16.0 14 12.3 01 02.6 4 4.1 0..4 6..0 2 

1 

 حظةةةةةةةةةةةةةةةهٗم

 الهقةةةةةةةةلكاث

 اإللكخلِيٗت

4 4.1 01 01.. 12 1..4 03 04.6 4 4.1 0..4 6... . 

2 

 حطةةةةةةةةةةةةةةةّٖل

  اىخلاحٗضٗاث

 لخةةةةةةةةةةةةـكٖو

 نقةةةةةةةةةةةلكاث

 العلةةةةةةةةةةةةةةةةةّء

 الشلعٗت

4 4.1 13 13.4 24 24.. 01 02.6 4 4.1 0..0 6..3 10 

3 

 هكشةةةةةةةةةةةةةةةة ت

 الهظةةةةةةةةةةاؿك

 الهعلفٗةةةةةةةةةةةت

 سةةةةةةةـ الخةةةةةةةٕ

 ٖغخةةةةةةةةةةةةةةةةةاس

 اللصةةةةةةةةةةةةّع

 نيخقبة ئلُٗا

3 3.0 00 00.. 21 20.4 03 04.6 1 1.1 1.61 6..1 4 

4 

 الزقافةةت حقةةـٖم

 اللسهٗةةةةةةةةةةةةةةت

 فةةٕ الخ اعلٗةت

 نقةةةةةةةةةةةلكاث

 العلةةةةةةةةةةةةةةةةةّء

 الشلعٗت

3 3.0 12 12.2 12 1..4 16 11.1 3 3.0 0.23 6..1 11 

4 

 علةةٓ حيةةاعـ

 نلاعةةةةةةةةةةةةةةاة

 ال لِسةةةةةةةةةاث

 بةةٗى ال لؿٖةةت

 الطة 

4 4.1 0. 16.0 14 14.3 01 01.. 2 2.0 1.11 6..4 1 

2 

 حؾةةةةةةةةةةةةةةةنٖى

 حكةةةةةةةةةةةةةةالٗن

 الطة 

2 2.1 06 06.2 12 13.2 02 0..0 4 4.1 0..4 1.63 16 
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 اٌعجبساد َ

ظ  دسعخ اٌّّبسعخ
ع
ٛ
اٌّز

ٟ
غبث

ؾ
اٌ

ف  
ؾشا

لٔ
ا

ٞ
اٌّع١بس

 

ت
اٌزشر١

 

 عب١ٌخ 

 عذاً 
 ِٕخفضخ ِزٛعطخ عب١ٌخ

غ١ش 

 ِزٛفشح

 % م % م % م % م % م

. 
 نلةةن حكةةّٖى

 اإليضام
4 4.1 01 01.. 21 20.4 01 01.. 4 4.1 1.60 6... 4 

16 

 حقّٖةةةةةةةةةةةةةةةةةةت

 نُةةةةةةةةةةةةاكاث

 االحظةةةةةةةةةةةا 

ةةةةا   بةةةةٗى ال عإل

 نضهّعةةةةةةاث

 نةةةةى الطلبةةةةت

 ؽةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 علقةةةةةةةةةةةةةاث)

 الغةةةةةةةةةةةةةةةّاك

 ِالهًاسشةةةةةةةةت

 ِؽةةةةةةةةةةةةةةةلط

  ا ىرلت

4 4.1 01 02.6 26 21.4 00 00.. 2 2.0 1.64 6..4 2 

11 

 اىةةةةةةةةةةةةةةخؾـء

 ا ؿِاث

 خعلٗهٗةةةةةةةةةةةتال

الخةٕ حّفلَةةا 

الهًظةةةةةةةةةةةةةت 

الخعلٗهٗةت فةٕ 

 الهقلك 

0 0.1 13 13.4 23 24.. 16 11.1 2 2.0 0.26 6.21 13 

10 

 ىةةةةةةةةةةةةةةخؾـءا

 ا ؿِاث

 ؿاكٖةةةةةةةةةةةةتاإل

الخةٕ حّفلَةةا 

الهًظةةةةةةةةةةةةةت 

الخعلٗهٗةت فةٕ 

 ئؿاكة الهقلك 

2 2.0 01 02.6 13 14.3 16 11.1 2 2.0 0..1 6..2 11 

11 

 اىةةةةةةةةةةةةةةخؾـء

 ا ؿِاث

 البظةةةةةةةةةةلٖت

 حّفلَةةا الخةٕ

 الهًظةةةةةةةةةةةةةت

  الخعلٗهٗت

. ..2 1. 1..2 1. 26.4 04 04.1 1 1.1 1.63 6... 3 
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 اٌعجبساد َ

ظ  دسعخ اٌّّبسعخ
ع
ٛ
اٌّز

ٟ
غبث

ؾ
اٌ

ف  
ؾشا

لٔ
ا

ٞ
اٌّع١بس

 

ت
اٌزشر١

 

 عب١ٌخ 

 عذاً 
 ِٕخفضخ ِزٛعطخ عب١ٌخ

غ١ش 

 ِزٛفشح

 % م % م % م % م % م

12 

 حيةةةةةةةةةةةةةةةضٗل

 الهغاػلاث

 فةةةةٕ ٖيةةةةاعـ

 نلاصعخُةةةةةةةةا

 فاحٗا  

0 0.1 1. 1..2 26 21.4 0. 16.0 4 4.1 0.21 6..6 12 

13 

 علةةةٓ حعهةةةل

 ايخبةةةاٌ صةةةق 

 ِحلكٗةةةةةةةةةةةةةن

 الهخعلهةةةةةةةةةٗى

 الهةةةاؿة يغةةةّ

 الخعلٗهٗةةةةةةةةةةةت

: ِفلةةةةةةةةةةةةةةةةح

 بعةةةةةةةةةةةلع)

 الهعلّنةةةةةةاث

 نةةةةةى بةةةةةأكزل

 هىةةةةةةةةةةةةةةلّ 

 ِؽلٖقةةةةةةةةةةةةت

 باىةةةةةخؾـانٕ

 لُةةةةةةةةةةةةةةةةةةقٔ

  الهًظت

4 4.1 11 11.3 23 24.. 04 04.1 2 2.1 0.26 6..4 14 

14 

 الؾطةةت يشةةل

 الخـكٖيةةةةةةةةٗت

 للعلةةةةةةةةةةةةةةةةةّء

 الشلعٗت

16 16.2 20 21.2 13 14.3 2 2.1 1 1.6 1.32 6.21 0 

  6.211 1.60 اٌؾغبثٟ اٌعبَ اٌّزٛعظ

نغّك ؿكصت حّمٗن الهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت فةٕ    هو11ٖخؼظ نى ؽة  الضـِ  )

حلاِعةةج الهخّىةةطاث   عبةةاكة  14) حةةـكٖو العلةةّء الشةةلعٗت لةةـْ هعؼةةاا َٗرةةت الخةةـكٖو ٖخؼةةهى

اللابعةت نةى فرةاث الهقٗةاه الزالزةت َِِقٌ الهخّىطاث حقةخ بال رةت    1.32  0.26الغيابٗت لُم بٗى )

 ح ةةاِثئلةةٓ  ِحشةةٗل الًخٗضةةت اليةةابقت  )نخّىةةطت  ِ)عالٗةةت ئلةةٓ  حشةةٗلالهخةةـكس الؾهاىةةٕ ِالخةةٕ 

ؿكصت حّمٗن الهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت فٕ حـكٖو العلّء الـكاىت عّ   هفلاؿ عًٗت اىخضاباث

  .الشلعٗت لـْ هعؼاا َٗرت الخـكٖو

 ٠ٕص عٍٝ ٚاٌزٞ   اٌضبٌشاٌغإاي ئعبثخ 

اٌشرشع١خ ٌرذٜ أعضربء ١٘ئرخ ِب دسعخ اعزخذاَ إٌّصبد اٌزع١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ فرٟ ررذس٠ظ اٌعٍرَٛ 

 ِٓ ؽ١ش  اٌؾغُ ٚاٌزىشاس(؟    اٌزذس٠ظ 
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الشةلعٗت ؿكصةت اىةخؾـاء الهًظةاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت فةٕ حةـكٖو العلةّء للخعلى علةٓ 

سانةج الباعزةت بغيةا  الخكةلاكاث ِالًيةب   نى عٗذ )الغضم ِالخكةلاك لـْ هعؼاا َٗرت الخـكٖو 

ِٖهكةى   علةٓ الضةنا الزةايٕ نةى الهغةّك الزةايٕ نةى االىةخبايت الـكاىةتن ةلؿاث الهرّٖت الىخضاباث 

 علٓ الًغّ الخالٕ: حّػٗظ فلح 

 (  ِذح العزخذاَ فٟ اٌغٍغخ اٌٛاؽذح اإلٌىزش١ٔٚخؽغُ اعزخذاَ إٌّصبد اٌزع١ّ١ٍخ  -4

 (47عذٚي  

 ( ِذح العزخذاَ فٟ اٌغٍغخ اٌٛاؽذح اإلٌىزش١ٔٚخؽغُ اعزخذاَ إٌّصبد اٌزع١ّ١ٍخ 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد ِذح العزخذاَ فٟ اٌغٍغخ اٌٛاؽذح

 26.4 .1 ؿسٗقت / صليت 16هسل نى 

 6..2 24 ؿسٗقت/ صليت 46-11نى 

 16.2 16 ؿسٗقت/ صليت 6.-41نى 

 166.6 4. اإلعّبٌٟ

عضم اىخؾـاء الهًظاث الخعلٗهٗت الـكاىت ِفقا  لهخ ٗل  ن لؿاث  حّمٖخ 12) ّٖػظ الضـِ 

 هعؼةةاا َٗرةةت الخةةـكٖو هو الًيةةبت ا كبةةل نةةى ئف  اإللكخلِيٗةةت )نةةـة االىةةخؾـاء فةةٕ الضليةةت الّاعةةـة 

بًيةةةةبت   ؿسٗقةةةةت/ صليةةةةت 46-11نةةةةى ) ٖيةةةةخؾـنى الهًظةةةةاث الخعلٗهٗةةةةت اإللكخلِيٗةةةةت   عؼةةةة24ّ)

   ؿسٗقةت / صليةت 16هسةل نةى ) ٖيةخؾـنًُا%  6..2بًيةبت ) عؼةّ  .1) بًٗها يضـ هو  % 6..2)

  . ؿسٗقت/ صليت 6.-41نى ) ٖيخؾـنًُا%  16.2  هعؼاا بًيبت )16فٕ عٗى هو )

 
 ( ِذح العزخذاَ فٟ اٌغٍغخ اٌٛاؽذح اإلٌىزش١ٔٚخؽغُ اعزخذاَ إٌّصبد اٌزع١ّ١ٍخ (  4شىً  

فررٟ  عررزخذاَ /لِررشاد ااعررزخذاِه ٌٍّٕصررخ اٌزع١ّ١ٍررخ اإلٌىزش١ٔٚررخ   عررذد رىررشاس رىررشاس ِعررذي  -4

 .(األعجٛا

 (44عذٚي  

 اعزخذاِه ٌٍّٕصخ اٌزع١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخرىشاس ِعذي 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد األعجٛافٟ  عزخذاَ /لِشاد اعذد رىشاس 

 04.1 04 ئؽةس اال اىخؾـنُا 

 ..24 23 اىبّعٗ  ه نلة ِاعـة /

 2..1 .1 اىبّعٗ  هنلحاو/ 

 4.1 4 اىبّعٗ  هرةد نلاث/ 
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 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاساد األعجٛافٟ  عزخذاَ /لِشاد اعذد رىشاس 

 166.6 4. اإلعّبٌٟ

ىةةخؾـاء النةةلاث اعةةـؿ حكةلاك لهخ ٗةل  االـكاىةت ِفق ةة ن ةةلؿاث  حّمٖةخ 13ّٖػةظ الضةةـِ  )

 ٖكةةلكو اىةةخؾـاء  عؼةةّ 23هعؼةةاا َٗرةةت الخةةـكٖو ) هو الًيةةبت ا كبةةل نةةى ئف  ا ىةةبّعفةةٕ  /

ـكصةةةت اىةةةخضابت بِ  % ..24بًيةةةبت )  اىةةةبّعٗ  ه نةةةلة ِاعةةةـة /الهًظةةةاث الخعلٗهٗةةةت اإللكخلِيٗةةةت )

فةةٕ    ئؽةس ةةاال اىةةخؾـنُا ) كايةج ئصةةابخُى%  04.1بًيةةبت ) عؼةةّ  04) بًٗهةةا يضةةـ هونخّىةطت  

  هعؼةةاا بًيةةبت 4ِ)   اىةةبّعٗ  هنلحةةاو/ ) كايةةج ئصةةابخُى%  2..1  هعؼةةاا بًيةةبت ).1عةةٗى هو )

حبةةٗى نةةى الًخٗضةةت اليةةابقت هو حكةةلاك الغضةةم صةةااث عٗةةذ .  اىةةبّعٗ  هرةةةد نةةلاث/ هصةةبى )%  4.1)

 بكلهبةةّكِىةةًاًٖٕ ِ ؿكاىةةت عيةةٗلٔ ِ  عٗةةذ حّافقةةج َةةقٌ الًخٗضةةت يخٗضةةت ؿكاىةةتبهيةةخّْ نخّىةةؾ 

فةةٕ الضانعةةاث اليةةعّؿٖت سةةـ ِطةةل ئلةةٓ نيةةخّْ  LMS Jusurهو ء   ِالخةةٕ بًٗةةج 0610) ِهٖةةّ 

 ال حقل عى ىاعٍ. بهـة َٗرت الخـكٖو فلح فٕ الهخّىؾ نلحٗى فٕ الشُلنعخـ   هٔ ٖيخؾـء هعؼاا 

 
 اعزخذاِه ٌٍّٕصخ اٌزع١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخرىشاس ِعذي (  44شىً  

 ٚاٌزٞ ٠ٕص عٍٝ   اٌشاثعاٌغإاي ئعبثخ 

ِعٛلربد اعرزخذاَ إٌّصربد اٌزع١ّ١ٍرخ اإلٌىزش١ٔٚرخ ِرٓ ٚعٙرخ ٔظرش أعضربء ١٘ئرخ اٌزرذس٠ظ أُ٘ ِب 

 اٌششع١خ؟ٌٍعٍَٛ 

نعّسةاث اىةخؾـاء الهًظةاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت نةى ِصُةت ي ةل هعؼةاا للخعلى علةٓ ِ

 بعةةاؿ  تالهعٗاكٖةة اثحةةم عيةةا  الهخّىةةطاث الغيةةابٗت ِااليغلافةة  َٗرةةت الخةةـكٖو للعلةةّء الشةةلعٗت

 فلح كها ٖلٕ:  نًُا  بعاؿ عيب الهخّىؾ الغيابٕ لكلٍ كها حم حلحٗب ا  الهعّساث

 .3 -1342نلح خ= /1344 -0312نخّىؾ= / 0311 -1نًؾ غ= بهيخّْ الهعّق:  قظـِٖ

 

 (44عذٚي  

دْٚ اعزخذاَ إٌّصبد اٌّع١بسٞ ٌٍّعٛلبد اٌزٟ رؾٛي  ٚالٔؾشاف٠ٛضؼ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ 

 اٌزع١ّ١ٍخ اإلٌىزش١ٔٚخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍعٍَٛ اٌششع١خ

 اٌّعٛلبد َ
اٌّزٛعظ 

 اٌؾغبثٟ

الٔؾشاف 

 اٌّع١بسٞ

ِغزٜٛ 

 ٌصعٛثخا
 اٌزشر١ت

 1 نخّىؾ 6.304 .1.0 اإلؿاكٖتالهعّساث  4

 0 نخّىؾ 6.316 1.11 الشؾظٗتالهعّساث  4

 1 خّىؾن 6.304 1.63 الخكًّلّصٗتالهعّساث  3
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 2 خّىؾن 6.314 1.63 االصخهاعٗتالهعّساث  

 - خّىؾن 6.261 1.11 اٌّزٛعظ اٌؾغبثٟ اٌعبَ

 

الـكاىةت علةٓ ن ةلؿاث بةٗى  نغاٖةـ  هو ًَةام نّافقةت بـكصةت 14ؽة  الضـِ  )ٖخؼظ نى 

ؿِو اىةخؾـاء الهًظةاث الخعلٗهٗةت اإللكخلِيٗةت نةى ِصُةت ي ةل هعؼةاا َٗرةةت حغةّ  الخةٕ  الهعّسةاث

   6.261ِايغةلاى نعٗةاكٔ ) نغاٖـهٔ بـكصت   1.11) عيابٕ بهخّىؾ الخـكٖو للعلّء الشلعٗت

 الشؾظةٗتحلُٗةا الهعّسةاث    .1.0) عيةابٕبالهلحبت ا ِلٓ بهخّىؾ  اإلؿاكٖتعٗذ حأحٕ الهعّساث 

  .1.63رم الهعّساث الخكًّلّصٗت ِاالصخهاعٗت بهخّىؾ عيابٕ )   1.11) عيابٕبهخّىؾ 

  .رٛص١بد اٌذساعخ

 فاو هَم حّطٗاث الـكاىت:  يخائشنا حّطلج ئلٍٗ الـكاىت نى فٕ ػّا 

ة للضانعاث اليعّؿٖت نى سبل ِماكة الخعلٗم؛  ئيشاا نًظت ؽاطت بخـكٖو العلّء .1 إـل الشلعٗت نّع

لخطبٗأ اىخؾـاء نًظاث الخعلم اإللكخلِيٗت فاث الهقلكاث اإللكخلِيٗت اله خّعت  ِالعهل علٓ 

 حقّٖهُا ِحطّٖلَا.

بكلٗةت هطةّ  الةـٖى ِالعهةل علةٓ الؾاطةت  الـكاىٗتِالهقلكاث ػلِكة ؿكاىت ِحغلٗل الهًاَش  .0

 .الهخعـؿة الخٕ حغخاصُا ّىائؾالِئيخاس بلانش حظهٗم  حطّٖلَا بُـى

 عالٗت اىخؾـاء حقًٗاث الخعلٗم الغـٖزت فٕ الخـكٖو.حُٗرت البٗرت الهًاىبت الخٕ حعنم نى ف .1

يشةل م اإللكخلِيٗةت ِالةخعلم اله خةّط بةٗى كافةت هعؼةاا َٗرةت الخةـكٖو  ِيشل رقافت نًظةاث الةخعل   .2

الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت فةٕ حطةّٖل العهلٗةت الخعلٗهٗةت  ِنّاكبةت الخطةّك الّعٕ بأَهٗت ِؿِك الهًظاث 

 العلهٕ ِالخكًّلّصٕ.

 ِالهعانل الخعلٗم حقًٗاث ِحّفٗل  هَهٗت الـعم اإلؿاكٔ ِالهعًّٔ ِالهاؿٔ  عؼاا َٗرت الخـكٖو .3

 .لُى الهيخهلة ِالهخابعت  الشلعٗت بالعلّء الؾاطت

   عؼةةةاا َٗرةةةت الخةةةـكٖو للعلةةةّء الشةةةلعٗت بالضانعةةةتػةةةلِكة نعلفةةةت االعخٗاصةةةاث الخـكٖبٗةةةت  .4

ًةةج الًخةةائش هيُةةا نةةى الهعّسةةاث ئف بٗإل   ِحةةـكٖبُى علةةٓ هي هةةت ئؿاكة الهغخةةّْ ِهي هةةت ئؿاكة الةةخعلم

 .الشؾظٗت الخٕ حغـ نى اىخؾـاء الهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت

ّبٗت ِؽطةّؽ احظةا  العهل علٓ حطّٖل البًٗت الخغخٗت فٕ الضانعةاث اليةعّؿٖت نةى شةبكاث عاىة .4

 .خليج عالٗت  ِنعـاث ِهصُنة ؽاؿنتِىلعت ئي

نةى ئؿاكٖةٗى  حيخُـى صهٗخ الطاسم الضانعِٕئطـاك يشلاث )حعلٖ ٗت  عقـ يـِاث ِِكً عهل  .4

 .حـكٖو ِؽةإل ِهعؼاا َٗرت 

 .  ِمزشؽبد اٌذساعخصبٌضبً 

ِالخٕ حأنل هو ح ياَم   فٕ ػّا الًخائش الخٕ حم الخّطل ئلُٗا حقـء الباعزت بعغ الهقخلعاث

 ِفلح علٓ الًغّ الخالٕ:  نّػّع الـكاىتفٕ ئرلاا 

فةةٕ حةةـكٖو صةةلاا ؿكاىةةت ِطةة ٗت نهارلةةت عةةّ  ِاسةةخ اىةةخؾـاء الهًظةةاث الخعلٗهٗةةت اإللكخلِيٗةةت ئ .1

 نقلكاث ؿكاىت هؽلْ فٕ هسياء ِصانعاث هؽلْ.

َٗرةت حةـكٖو العلةّء  هىةالٗب حغـٖةـ االعخٗاصةاث الخـكٖبٗةت  عؼةاائصلاا ؿكاىت نهارلةت حخًةاِ   .0

 . بالضانعاث اليعّؿٖت الشلعٗت يغّ اىخؾـاء الهًظاث الخعلٗهٗت اإللكخلِيٗت

فٕ حأَٗل الهعلهٗى  ِبةٗى الُةـى  باؿاكة الخعلٗمم بٗى اىخؾـاء نًظاث الخعل   تللعةسئصلاا ؿكاىت  .1

  .ء 0606)الهلحبؾ بخأَٗل الهعلهٗى فٕ بليانش الخغّ  الّؽًٕ 
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 اٌّشاعع  

  اٌّشاعع اٌعشث١خ 

 .القلآو الكلٖم 

. بٗلِث: ؿاك طاؿك. نّسخ هكشةٗن  حةم اىةخلصاعٍ فةٕ . ٌغبْ اٌعشةء 0616ابى نً ّك  نغهـ )

   http://ia46606..us.archive.org/02/items/waq16344/10_16324.pdfاللابؾ:.4/2/121

ء . ئؽةةاك عهةةل نةةلو للخبًةةٕ الهةةّاكؿ الخعلٗهٗةةت اله خّعةةت فةةٕ الضانعةةاث 0613اؽهٗةةنٔ  صهٗةةل. )

الههلكةت العلبٗةت اٌّإرّش اٌرذٌٟٚ اٌشاثرع ٌٍرزعٍُ اإلٌىزشٚٔرٟ ٚاٌرزعٍُ عرٓ ثعرذ. العلبٗت. 

 اليعّؿٖت: اللٖاع.

. نّسةخ ؿِكةو ئداسح اٌزعٍر١ُ اٌّفزرٛػد١ٌرً اعرزعّبي اٌّذسعر١ٓ ٌٕظربَ ء . 0664ئؽهٗنٔ  صهٗل. )

ٌ. علةةةةةةةةةةةٓ الةةةةةةةةةةةلابؾ: .06/4/121نةةةةةةةةةةةّؿ   حةةةةةةةةةةةم اىةةةةةةةةةةةخلصاعٍ بخةةةةةةةةةةةاكٖؼ: 

http://docs.moodle.ore/en/Moodle_manuals.  

علةةةةٗم ؿٖيةةةةهبل . اىةةةةخؾـاء الهعلّنةةةةاث العلهٗةةةةت ؿاؽةةةةل نًظةةةةاث الخء .066بّؽةةةةاكٔ  هء َةةةةايٕ. )

اٌّإرّش اٌعشش٠ٓ ٌبرؾبد اٌعشثٟ ٌٍّىزجبد ا. اإللكخلِيٗت: نًظت هكّالؿ ِنّؿ  يهّفص  

سؤ٠رررخ -ٔؾرررٛ ع١رررً عذ٠رررذ ِرررٓ ٔظرررُ اٌّعٍِٛررربد ٚاٌّزخصصررر١ٓ  -اعٍرررُ-ٚاٌّعٍِٛررربد 

اله ةل . الةـاك البٗؼةاا: نإىيةةت الهلةح عبةـ العنٖةن آ  ىةعّؿ للـكاىةةاث  .-ِغرزمج١ٍخ

 اإلىةنٗت ِالعلّء اإلييايٗت.

] نلن فـّٖ[  نّسةخ  عبِعخ اٌٍّه خبٌذ دٚساد عٓ ثعذ.ء . 0611/ يّفهبل/.1عت الهلح ؽالـ. )صان

ء. علةةةةةةةةةةةٓ الةةةةةةةةةةةلابؾ: 1/2/0612ّٖحٗةةةةةةةةةةةّ   حةةةةةةةةةةةم اىةةةةةةةةةةةخلصاعُا بخةةةةةةةةةةةاكٖؼ 

https://www.youtube.com/watch?v=R_iJ61TZDvo  

ء. علةةةةةةٓ الةةةةةةلابؾ: 0/2/0612ء . حةةةةةةم اىةةةةةةخلصاعٍ بخةةةةةةاكٖؼ 0612. )عبِعررررررخ اٌٍّرررررره خبٌررررررذ

https://googl/h75y1v  

بٗةلِث: ؿاك الكخةا  اللبًةايٕ. نّسةخ اٌزشث١خ ٚثٕربء األع١ربي فرٟ اإلعربَ. ء . 1.43الضًـٔ  هيّك. )

ٌ علةةةةةةةةةٓ الةةةةةةةةةلابؾ: .3/4/121ؿِكةةةةةةةةةو سّسةةةةةةةةةل  حةةةةةةةةةم اىةةةةةةةةةخلصاعٍ بخةةةةةةةةةاكٖؼ:

https://docs.google.com0621.pdf 

نةاكه . نًظةاث الهغخةّْ اللسهةٕ للطةة  الظةم فةٕ  –ء 0613عانـ  نغهـ؛ عضامٔ  ؽةاكق )

اٌّرإرّش اٌرذٌٟٚ اٌشاثرع ٌٍزعٍر١ُ اإلٌىزشٚٔرٟ بليانش الخعلٗم اإللكخلِيٕ ؿكاىت حغلٗلٗةت. 

. الههلكةةةت العلبٗةةةت اليةةةعّؿٖت. اللٖةةةاع: الهلكةةةن الةةةّؽًٕ للخعلةةةٗم ٚاٌرررزعٍُ عرررٓ ثعرررذ

 اإللكخلِيٕ ِالخعلٗم عى بعـ.

ء . حقةةّٖم نُةةاكاث االىةةخضّا  لةةـْ نـكىةةٕ نةةاؿة الخلبٗةةت اإلىةةةنٗت 0666الغةةـٖزٕ  ئعيةةاو. )

. صانعةةت ب ةةـاؿ  كلٗةةت الخلبٗةةت  ٌخ ِبعغررز١شسعرربِنـكىةةاحُا فةةٕ الهلعلةةت الهخّىةةطت. 

 العلاق.

 . ؿكاىةت حقّٖهٗةةت لبليةانش الةةخعلم ء0612) عيةى  طةةط عبةةـهللا نغهةـ  ِعبةةـاللامق نغهةـ مٖةةاو

اإللكخلِيٕ كظٗ ت للخعلٗم عةى بعةـ فةٕ صانعةت اإلنةاء نغهةـ بةى ىةعّؿ اإلىةةنٗت فةٕ 

 - ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ ثبٌضلربص٠كِي يٗت:  حلبّٖتػّا نعاٖٗل الضّؿة الشانلت. ؿكاىاث 

 .211 - 034  20نظل ع

ح عٗةةل الخعلةةٗم اإللكخلِيةةٕ بةةالخعلٗم الزةةائّ  العةةاء  بالههلكةةت َةة   1210بًةةج نغهةةـ )هيياء عيةةٗى  

  كلٗةت الخلبٗةت سعربٌخ ِبعغرز١شالعلبٗت اليعّؿٖت فٕ ػّا هَـاى الخلبٗةت اإلىةةنٗت  

 للبًاث  صانعت هء القلْ.

عائةةل: ؿاك  رم١ٕرربد ٚٚعررب ً اٌزعٍرر١ُ ٚاألعٙررضح ٚاٌّغررزؾذصبد.ء . 0616ق. )عيةةٗى  عاٖةةـة فةةاكِ

 ا يـلو.

http://ia600209.us.archive.org/28/items/waq10576/12_10587.pdf
http://docs.moodle.ore/en/Moodle_manuals
http://docs.moodle.ore/en/Moodle_manuals
https://www.youtube.com/watch?v=R_iJ61TZDvo
https://www.youtube.com/watch?v=R_iJ61TZDvo
https://goo.gl/h75y1v
https://goo.gl/h75y1v
https://docs.google.com/viewer?url=https://www.muslim-library.com/dl/books/ar2041.pdf
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َ  . اىخؾـاء الةخعلم الهًخشةل كًهةّفس  1214 -صهاؿ هِ  -12 -11الؾلن  هعهـ؛ عهاشت  عبـ هللا. )

للخةةـكٖب اإللكخلِيةةٕو ؿكاىةةت حطبٗقٗةةت علةةٓ الخعلةةٗم العةةاء بالههلكةةت العلبٗةةت اليةةعّؿٖت. 

اٌّرإرّش اٌرذٌٟٚ اٌشاثرع ٌٍزعٍر١ُ اإلٌىزشٚٔرٟ ٚاٌزعٍر١ُ عرٓ ثعرذ. ِكست عهةل نقـنةت ئلةٓ 

 لكن الّؽًٕ للخعلٗم اإللكخلِيٕ.اللٖاع: اله

اٌّررإرّش ء . نقاكيةةت بةةٗى الهةةـِياث ِي ةةاء صيةةّك إلؿاكة الةةخعلم اإللكخلِيةةٕ. .066الؾلٗ ةةت  ًَةةـ. )

ِماكة الخعلةةٗم العةةالٕ. اللٖةةاع:  اٌررذٌٟٚ األٚي ٌٍزعٍرر١ُ اإلٌىزشٚٔررٟ ٚاٌزعٍرر١ُ عررٓ ثعررذ.

 الههلكت العلبٗت اليعّؿٖت. 

فصٛي رذس٠ظ اٌزشث١رخ اإلعرب١ِخ اثزرذا ٟ. ِزٛعرظ. ء . 0663) الؾلٗ ت  عيى؛ َاشم  كها  الـٖى.

 اللٖاع: نكخبت اللشـ.  صبٔٛٞ.

فةةٕ الخةـكٖب الخلبةّٔ نةةى  MOOCS . نخطلبةاث حطبٗةأ نًظةاث  َةة1214الةـاِؿ  َٗةا فلعةاو. )

. سيم . سعبٌخ ِبعغز١شِصُت ي ل كئٗيٕ ِكئٗياث هسياء الخلبّٔ فٕ نًطقت اللٖاع

ّٔ  كلٗةةت العلةةّء االصخهاعٗةةت  صانعةةت اإلنةةاء نغهةةـ بةةى ىةةعّؿ اإلؿاكة ِالخؾطةةٗؾ الخلبةة

 اإلىةنٗت  اللٖاع.

. ا كؿو: ؿاك غٗةةـا للًشةةل رىٌٕٛٛع١ررب اٌزعٍرر١ُ ٚؽٛعررجخ اٌزعٍرر١ُء . 0610ؿعةةو  نظةةط ٓ يهةةل. )

 ِالخّمٖخ.

ء علةةةةةةةةةةةٓ الةةةةةةةةةةةلبؾ:  1/2/0612ء . حةةةةةةةةةةةم اىةةةةةةةةةةةخلصاعُا بخةةةةةةةةةةةاكٖؼ:0612ؿعةةةةةةةةةةةم كِاق. )

https://goo.gl/gkQ3jr  

ء حةةم 02/3/0614. صنٖةةلة يةةج ِٕصرربد اٌررزعٍُ ٘ررً رىغررش اٌّررأٌٛفء . 0614كنةةاط. )ّيٕ  هالةةـلق

ٌ علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٓ الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلابؾ: .02/1/121اىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخلصاعٍ بخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاكٖؼ: 

http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/0614/3/02/  

ٌ. علةةٓ .12/4/121ؿلٗةةل ي ةةاء صيةةّك إلؿاكة الةةخعلم اإللكخلِيةةٕ للطةةة . حةةم اىةةخلصاعٍ بخةةاكٖؼ:

  df/jusure_student.pdfhttps://jusur.elc.edu.sa/jusur/pاللابؾ: 

 http://cutt.us/L2Gmgء. علٓ اللابؾ: 1/2/0612ء . حم اىخلصاعٍ بخاكٖؼ: 0614. )سٚاق

  الطبعةت ا ِلةٓ  اللٖةاع  نكخبةت رىٌٕٛٛع١رب اٌزعٍر١ُ ٚاٌزعٍر١ُ اإلٌىزشٚٔرٟ  َة  1203) ىالم  هعهـ

 .اللشـ

ء . الخـكٖب الخلبّٔ فٕ ىلطًت عهاو: كؤٖت نيخقبلٗت لخًهٗةت الهةّاكؿ 0616اليعـٖت  عهـة َة . )

ٌٍّرإرّش اٌعٍّرٟ اٌضربٟٔ  ر١ّٕرخ اٌّرٛاسد اٌجشرش٠خ ٚرعض٠رض البشلٖت. ِكست عهةل نقـنةت 

   الهً هت العلبٗت للخًهٗت اإلؿاكٖت  ىلطًت عهاو.اللزصبد اٌٛطٕٟ(

 . ؿكصت حّافل ك اٖاث الةخعلم اإللكخلِيةٕ لةـْ هعؼةاا َٗرةت الخةـكٖو ء0611ىةء  نلِاو عيى )

 كلٗت الخلبٗت  صانعت الهلح ىعّؿ. سعبٌخ ِبعغز١ش،فٕ صانعت ئ  بالضهُّكٖت الٗهًٗت. 

 اٌع١ٍّرخ إٌرذٚحبعةـ   نةى الخعلةٗم طةٗغ كأعةـ اإللكخلِيةٕ الخعلةٗمء . .066) بةـٖل ىةلٗهاو  اليةعٗـ

  صانعةت ك ةل هبلٖل  .0 فٕ   الهًعقـةاٌزع١ّ١ٍخ ٚاإلداسح اٌّمبسٔخ اٌزشث١خ ٌمغُ األٌٚٝ

 .044-041نظل  ص ص – الشٗؼ

. نّسخ الهقبل  حم اىخلصاعٍ 2ء   ؽ3..1-َ 1214ىٗاىت الخعلٗم فٕ الههلكت العلبٗت اليعّؿٖت  )

َ  علٓ اللابؾ: .1/4/121بخاكٖؼ: 

https://www.almekbel.net/PolicyofKsa.pdf  

ٔرذٚح اٌجؾرش اٌعٍّرٟ َ  . يغّ حطةّٖل ي لٖةت لهةًُش حعلةٗم الكبةاك. .126ئبلاَٗم نغهـ. ) الشافعٕ 

 اليعّؿٖت. اللٖاع: صانعت الهلح ىعّؿ. ٌزع١ٍُ اٌىجبس.

. الكّٖةةج: نكخبةةت 1. ؽاٌزشث١ررخ اإلعررب١ِخ ٚطررشق رذس٠غررٙبء . 1..1الشةةافعٕ  ئبةةلاَٗم نغهةةـ. )

 ال ةط.

https://goo.gl/gkQ5jr
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2016/5/24/
https://jusur.elc.edu.sa/jusur/pdf/jusure_student.pdf


 

 م9102لسنة  العشرونالعدد                              مجلة البحث العلمى فى التربية

 

 

743 

. عش اٌخزُ عٍٝ إٌّٙظ اٌّذسعٟ ِرٓ ِٕظرٛس عذ٠رذء . 4..1الشافعٕ  ئبلاَٗم؛ الكزٗلٔ  كاشـ. )

 اللٖاع. نكخبت العبٗكاو.

سائم علةٓ الهًظةاث ن خّعةت الهظةـك  ئلكخلِيٕ . فاعلٗت نقلك ء0614- 1214َالشاٖقٕ  نًٗلة. )

اث الهيةةخّْ فةةٕ حًهٗةةت نُةةاكحٕ االىةةخهاع ِالخغةةـد لهةةاؿ الل ةةت اإليضلٗنٖةةت لةةـْ ؽالبةة

سيم ِىائل ِحكًّلّصٗا الخعلٗم  كلٗت الشلق  سعبٌخ ِبعغز١ش.الهبخـب بهـًٖت اللٖاع. 

 العلبٕ  اللٖاع.

 . الظعّباث الخٕ حّاصٍ نعلهةٕ الخلبٗةت اإلىةةنٗت بالهلعلةت ء0612الشلى  عاؿ  عبـ الَّا . )

 -١ررخ اٌزشث١ررخِغٍررخ وٍاالبخـائٗةةت فةةٕ اىةةخؾـاء البلنضٗةةاث الخعلٗهٗةةت نةةى ِصُةةت ي ةةلَم. 

 .400-424 . 1 . )12صانعت عٗى شهو. )

هَهٗت ِنعّساث اىخؾـاء الهعلهٗى للخعلٗم اإللكخلِيٕ نةى صُةت   .ء0664الشهلٔ  فّام بى َناع )

 هء  كلٗةةت الخلبٗةةت  صانعةةت سعرربٌخ ِبعغررز١شي ةةل الهشةةلفٗى الخلبةةّٖٗى بهغاف ةةت صةةـة  

 القلْ.

 عهاو: ؿاك الشلق. اٌزشث١خ اإلعب١ِخ.طشق رذس٠ظ ء . 0663الشهلٔ  َـْ علٕ. )

 اٌعٍرَٛ رعٍر١ُ اإلٌىزش١ٔٚرخ فرٟ اٌزع١ّ١ٍرخ اٌٛعب ظ اعزخذاَ ٚالع ء .0664 (نغهـ بى الشًاق  سيٗم

نًشةّك   غٗةل حلسةٕ الهعلهةٗى بغةذ ي ةل ِصُةت نةى الهخغةـة العلبٗةت اإلنةاكاث بـِلت

 ا كؿيٗت  عهاو.  الضانعت

اٌعٍرَٛ،  فرٟ اٌرزعٍُ اإلٌىزشٚٔرٟ أعبعر١بد ء ..066) علةٕ ؿِنٕ  عيةى ِبًٕ  نغهـ الشًاق  سيٗم

 .ِائل ؿاك :ا كؿو – عهاو

نُةاكاث الخظةهٗم  ئكيةا فةٕ   MOODLEفاعلٗةت بليةانش   .ء.066)ئىةهاعٗل عاشةّك  نغهةـ 

  كلٗةت سعربٌخ ِبعغرز١شرةرٕ ا بعاؿ لـْ ؽلبت حكًّلّصٗا الخعلٗم بالضانعةت اإلىةةنٗت  

 اإلىةنٗت.الخلبٗت  الضانعت 

 اٌزعٍرر١ُ اإلٌىزشٚٔررٟ ٚاٌررزعٍُ الفزشاضررٟ  ارغب٘رربد عب١ٌّررخ ِعبصررشح(.ء . 0613عةةانل  ؽةةاكق. )

 القاَلة: الهضهّعت العلبٗت للخـكٖب ِالًشل.

. ا كؿو: نإىيةةةت 0س اٌّشعررع فررٟ رررذس٠ظ عٍررَٛ اٌشررش٠عخ.ء . 4..1الةةلعهى. ) عبةةـ هللا. عبةةـ

 الّكاق.

 بد اٌزع١ّ١ٍرخ  اٌّمرشساد اٌزع١ّ١ٍرخ اٌّزبؽرخ عجرش الٔزشٔرذ.إٌّصء . 0614م  كػّاو. )ٗعبـ الًع

 ا كؿو: ؿاك العلّء للًشل ِالخّمٖخ.

 :  القةاَلةعزّبع١رخ ٌططفربي خربسط إٌّرضيِم١ربط اٌزفربعبد ال  .ء0661هللا نغهـ  عةاؿ . ) عبـ

 .ؿاك اللشاؿ

 الةـٖى عٗيةةٓ آؿء علةةٕالهةًعم نغهةةـ  مًٖةةب نغهةـ ئبةةلاَٗم كيةا   ِيةةّك  الهةةًعم  نضاَةـ عبةةـ عبةـ

 . نعّسةةاث اىةةخؾـاء حقًٗةةت الخعلةةٗم اإللكخلِيةةٕ فةةٕ بةةلانش حعلةةٗم الكبةةاك بكلٗةةت ء0614)

ٚٔفغر١خ  ِغٍرخ و١ٍرخ  رشث٠ٛرخدساعبد الخلبٗت )عًخّ   بضانعت الضنٖلة فٕ اليّؿاو. 

 . 142 - 134: 4.نظل ع - اٌزشث١خ ثبٌضلبص٠ك

نًظةةاث الةةخعلم فاث الهقةةلكاث اإللكخلِيٗةةت ء . حظةةّك نقخةةلط الىةةخؾـاء 0614العضةةةو  نُةةا )

.   فٕ صانعةت اإلنةاء نغهةـ بةى ىةعّؿ اإلىةةنٗتMOOCsاله خّعت ِاىعت االيخشاك )

. سيم الهًاَش ِؽلق الخـكٖو  كلٗت العلّء االصخهاعٗت  صانعت اإلنةاء سعبٌخ ِبعغز١ش

 نغهـ بى ىعّؿ اإلىةنٗت  الههلكت العلبٗت اليعّؿٖت.

 . احضاَاث هعؼاا الُٗرت الخـكٖيةٗت يغةّ اىةخؾـاء الهةّاكؿ ء0613صهٗل. ) عكت  نغهـ؛ اؽهٗنٔ 

دساعررخ ؽبٌررخ ٌغبِعررخ فٍغررط١ٓ الخعلٗهٗةةت اله خّعةةت )ء. ث. ء  فةةٕ الخعلةةٗم الضةةانعٕ. 

 .األ١ٍ٘خ
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 . فاعلٗةةت اىةةخؾـاء حطبٗةةأ بةةةم بةةّكؿ ء0614عهةةل  كِػةةت هعهةةـ  ِمَةةلٌ عبةةـالل  الهظةةعبٕ )

  فةٕ حًهٗةت االحضاَةاث يغةّ الةخعلم  Black Board Mobile Learnللةخعلم الًقةا  )

 - اٌّغٍخ اٌزشث٠ٛرخ اٌذ١ٌٚرخ اٌّزخصصرخاإللكخلِيٕ الًقا  لـْ ؽالباث صانعت يضلاو. 

 .114 – 104: 4  ع4ا كؿو نش -الضهعٗت ا كؿيٗت لعلم الً و 

بةّٔ بةاؿاكة  . ِاسخ حطبٗأ نًظةاث الةخعلم فةٕ ئؿاكة عهلٗةاث الخةـكٖب الخل 1212َال  ٗلٕ  ِفاا. )

. سيةةةم اإلؿاكة ِالخؾطةةةٗؾ الخلبةةةّٔ  كلٗةةةت العلةةةّء سعررربٌخ ِبعغرررز١شحعلةةةٗم اللٖةةةاع. 

 االصخهاعٗت  صانعت اإلناء نغهـ بى ىعّؿ اإلىةنٗت  اللٖاع.

. نّسةةخ الهضلةةت اٌّعررب١٠ش اٌم١بعرر١خ ٌجٕرربء ٔظررُ اٌزعٍرر١ُ اإلٌىزش١ٔٚررخء . 0610كةةلاك  عبةةـ الةةلعهى. )

  حةةةم اىةةةخلصاعٍ بخةةةاكٖؼ: 134 -106 . )3 . ).العلبٗةةةت لؼةةةهاو صةةةّؿة الخعلةةةٗم الضةةةانعٕ. )

  https://www.ust.edu/uaqe/count/2012/1/5.pdfٌ علٓ اللابؾ: .04/4/121

ٌ. علةٓ .14/4/121. حةم اىةخلصاعٍ بخةاكٖؼ: ٍر١ُ عرٓ ثعرذاٌّشوض اٌرٛطٕٟ ٌٍرزعٍُ اإلٌىزشٚٔرٟ ٚاٌزع

  https://www.elc.edu.sa/?q=aboutusاللبؾ: 

ء. علةةةةةةةةةٓ الةةةةةةةةةلابؾ: 3/2/0612ء . حةةةةةةةةةم اىةةةةةةةةةخلصاعٍ بخةةةةةةةةةاكٖؼ: 0612. )ِغررررررررربلبد ئدسان

tps://www.edraak.org/coursesht/  

َةةةةة  علةةةةةٓ الةةةةةلبؾ: .13/4/121ء . حةةةةةم اىةةةةةخلصاعٍ بخةةةةةاكٖؼ: 0663نًظةةةةةت البًةةةةةاا العلهةةةةةٕ.)

https://benaa.islamacademy.net/page.php?id=16   

َةةةةةةة  علةةةةةةةٓ الةةةةةةةلابؾ:  .16/4/121ء . حةةةةةةةم اىةةةةةةةخلصاعُا بخةةةةةةةاكٖؼ: 0613نًظةةةةةةةت حعهةةةةةةةل. )

http://www.ta1mal.com/ar/Pages/Home.aspx  

َةة . .16/4/121 .  حةةم اىةةخلصاعٍ  بخةةاكٖؼ: 4444َِٕصررخ عبِعررخ اٌٍّرره خبٌررذ دٚساد رذس٠ج١ررخ  

https://talaqqi.org/  -https://ae.linkedin.com/company/talaqqiعلةةٓ الةةلابؾ: 

%D2%AA%D.%22%D.%20%D.%2A  

َةةةةةة . علةةةةةةٓ الةةةةةةلابؾ: .13/4/121حةةةةةةم اىةةةةةةخلصاعٍ  بخةةةةةةاكٖؼ:  ٘ررررررـ(.4734ِٕصررررررخ صادٞ.  

https://zadi.net/about  

  https://kkux.orgٌ علٓ اللابؾ: 3/1/1226حم اىخلصاعٍ  بخاكٖؼ  َ(.kkux.  4444ِٕصخ 

  اٌّعٍُ ٚعصش اٌّعشفخ  اٌفرش  ٚاٌزؾرذ٠بدء يّفهبل . 0614  16-.0الهإحهل الخلبّٔ ا ِ . )

 الهلح ؽالـ.هبُا: صانعت 

  اللٖةةاع: صانعةةت ِعٍررُ اٌعصررش اٌشلّررٟ   هكخةةّبل 04-02  ء0614الهةةإحهل الخلبةةّٔ الزةةايٕ. )

 ا نٗلة يّكة بًج عبـاللعهى.

ء  4434اٌزرذس٠ت اٌزمٕرٟ  سؤ٠ررخ ء  ؿٖيةهبل . 0614  13-11الهةإحهل الخقًةٕ اليةعّؿٔ الزةانى. )

 اللٖاع: الهإىيت العانت للخـكٖب الخقًٕ ِالهًُٕ.

اٌّغرربساد ًٖةةاٖل .  02-.0ء  0614ء. )0616ؿِك الضانعةةاث اليةةعّؿٖت فةةٕ ح عٗةةل كؤٖةةت نةةإحهل 

   القظٗم: صانعت القظٗم.4434اٌزع١ّ١ٍخ فٟ اٌغبِعبد ٚسؤ٠خ 

 نطبعت ؿاك الكخب: ب ـاؿ .اٌجؾش اٌعٍّٟ ِٕٚب٘غٗ   ء0660نغضّ   ِصٍٗ )

  القةةاَلة : ؿاك اٌزعٍرر١ُإٌظش٠ررخ ٚاٌجؾررش اٌزشثررٛٞ فررٟ رىٌٕٛٛع١ررب  . ء0611نغهةةـ عطٗةةت ؽهةةٗو )

 .اليغا  للطباعت ِالًشل ِالخّمٖخ

 . هرةل الخ اعةل بةٗى يهةؾ الخشةاكم ِنظةـك الخقةّٖم فةٕ نًظةت ء0614نغهـ  ئٖهةاو مكةٕ نّىةٓ )

ا كةةاؿٖهٕ لةةـْ ؽةةة   اإليضةةامالةةخعلم االصخهاعٗةةت علةةٓ حًهٗةةت يةةّاحش الةةخعلم ِؿافعٗةةت 

 .0614  هبلٖل 11. ع. ٚثؾٛس دساعبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزشث١خ حكًّلّصٗا الخعلٗم.  

https://www.ust.edu/uaqe/count/2012/1/5.pdf
https://www.elc.edu.sa/?q=aboutus
https://www.edraak.org/courses/
https://benaa.islamacademy.net/page.php?id=30
http://www.ta3mal.com/ar/Pages/Home.aspx
https://talaqqi.org/
https://ae.linkedin.com/company/talaqqi-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A
https://ae.linkedin.com/company/talaqqi-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A
https://ae.linkedin.com/company/talaqqi-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A
https://zadi.net/about
https://zadi.net/about
https://kkux.org/
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َة   نُةاكاث الهعلةم فةٕ مةل الزةّكة اللسهٗةت ِؽةلق حًهٗخُةا. 1212نغهّؿ؛ الغلبٕ  َٗا. )نغهـ  

هكخةّبل   044-02فةٕ ال خةلة  ِعٍُ اٌعصرش اٌشلّرِٟكست عهل نقـنت للهلخقٓ الخلبّٔ 

 كلٗت الخلبٗت  صانعت ا نٗلة يّكة  اللٖاع.

أعرررب١ٌت ررررذس٠ظ اٌشرررش٠عخ ء . 0..1فةةةّمٔ. ِآؽةةةلِو. ) نّىةةةٓ  عبةةةـ الهعطةةةٕ يهةةةل؛ عبٗةةةـاث 

 ا كؿو: ؿاك الكًـكٔ للًشل ِالخّمٖخ. اإلعب١ِخ  ِٕٙظ ٚرطج١ك.

. ء . الخعلٗم اإللكخلِيٕ: ن ُّنٍ  ؽظاطت. فّائـٌ. عّائق14/2/0661ٍ-14الهّىٓ  عبـالعنٖن. )

 .صانعت الهلح ىعّؿ: الههلكت العلبٗت اليعّؿٖتٔذٚح ِذسعخ اٌّغزمجً. 

 الرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فرٟ طشا رك ررذس٠ظ اٌزشث١رخ اإلعرب١ِخ.ء . 0660نّىٓ  نظط ٓ ئىهاعٗل. )

 العٗى. ؿاك الكخا  الضانعٕ.

علةٓ  َة .2/1/121حةم اىةخلصاعٍ فةٕ  .ِٛلع اٌّشورض اٌرٛطٕٟ ٌٍرزعٍُ اإلٌىزشٚٔرٟ ٚاٌرزعٍُ عرٓ ثعرذ

  http://www.elc.edu.sa/?q=content/918اللابؾ: 

علةٓ  َة .3/1/121حةم اىةخلصاعٍ فةٕ  .ِٛلع اٌّشورض اٌرٛطٕٟ ٌٍرزعٍُ اإلٌىزشٚٔرٟ ٚاٌرزعٍُ عرٓ ثعرذ

 ./https://www.elc.edu.saاللابؾ: 

نّسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ صانعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت اإلنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء نغهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـ بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعّؿ اإلىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنٗت 

-https://units.imamu.edu.sa/colleges/Sharia   

َةةةة . علةةةةٓ الةةةةلابؾ: .12/4/121. حةةةةم اىةةةةخلصاعٍ بخةةةةاكٖؼ:ِٛلررررع عغررررٛس ٌٍررررزعٍُ الٌىزشٚٔررررٟ

https://jusur.elc.edu.sa . 

ء. علٓ 3/2/0612ء . حم اىخلصاعُا بخاكٖؼ: 0612. )اٌّفزٛؽخشّظ ٌٍّٛاسد اٌغعٛد٠خ نّسخ 

 /https://shms.sa/authoringاللابؾ: 

  َبةةةةت  االحظةةةةاالث ؽةةةةة  ِىةةةةائل الخّاطةةةةل االصخهةةةةاعٕ  كىةةةةائل ؽاطةةةةت حةةةةّٖخل  الًابليةةةةٕ

 .04ء  0614فبلاٖل

 الًطةةةاق ِاىةةةعت اله خّعةةةت اإللكخلِيٗةةةت الهقةةةلكاث اىةةةخؾـاء حقٗةةةٗمء . 0614الُّٖهةةةل  اييةةةضاء. )

(MOOCs سيةم سعربٌخ ِبعغرز١ش. ؽالةـ الهلةح بضانعةت الهخعلهةٗى ي ةل ِصُةت   نى .

 الخلبٗت  صانعت الهلح ىعّؿ.حقًٗاث الخعلٗم  كلٗت 

-101   )014  ع )ِغٍررخ اٌّعشفررخَةة  . يغةةّ ؽلةةأ فؼةةاا عةةالهٕ للخقًٗةةت. 1214ِماكة الخعلةةٗم. )

061 .  

  كهًظةةاث حعلٗهٗةةت فةةٕ الخعلةةٗم LORيةةّفهبل . الهيةةخّؿعاث اللسهٗةةت ) –ء 0611الٗةةانٕ  َةةـْ )

 ج: الضانعت العلبٗت.الكّٖج. الكّٖ اٌّإرّش اٌعبٌّٟ األٚي ٌٍزعٍُ اٌّفزٛػ.اله خّط. 
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