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   مشتدلص
فػػى  التعمػػيـ مػػف بعػػدتصػػور مقتػػرح  ػػائـ عمػػ  فمسػػ ة وضػػ   البحػػث الحػػالى إلػػ  هػػدؼ

توظيؼ المنصات التعميمية الر ميػة لتحقيػؽ أهػداؼ العمميػة التعميميػة مػف وج ػة نظػر أعضػا  
، واسػػتمدـ المػػن ج بجامعػػة األزهػػرممػػف يمتمكػػوف الم ػػارات التقنيػػة األساسػػية  هيئػػة التػػدريس

الوص ى، الذي يعبر عف تحميؿ وتشميص الظاهرة والكشؼ عف جوانب ا، وتمثمت عينػة البحػث 
عمػ  أداة البحػث  أعضا  هيئػة التػدريس بجامعػة األزهػر، الػذيف  ػاموا باةسػتجابة مف فى عدد

المنصػات التعميميػة  والتى تمثمت فى استبانة التعػرؼ عمػ  مسػتوأل األهميػة المرتبطػة بتوظيػؼ
نظػر  مػف وج ػة التعمػيـ مػف بعػدفمسػ ة  فػى ضػو  الر مية فى تحقيؽ أهداؼ العممية التعميميػة

عينػػة مػػف أعضػػا  هيئػػة التػػدريس بجامعػػة األزهػػر، وأبػػرز نتػػائج البحػػث تمثمػػت فػػى مسػػتوأل 
، ومػػا انسػػدؿ من ػػا مػػف متطمبػػات فرعيػػة، المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة هميػػة الكبيػػرة لمكونػػاتاأل

مصػػائص المحتػػوأل التعميمػػى ، و مصػػائص ومكونػػات المنصػػة التعميميػػة الر ميػػةوالتػػى تضػػمنت 
الوسػػػائط الت اعميػػػة لممحتػػػوأل التعميمػػػى ، و أسػػػس تنظػػػيـ المحتػػػوأل التعميمػػػى الر مػػػى، و الر مػػػى
، وممػػص البحػػث لتصػػور رسػػات الطػػلب عمػػ  المنصػػة التعميميػػة الر ميػػةتقػػويـ مما، و الر مػػى

ت عيػػػؿ توظيػػػؼ المنصػػػات التعميميػػػة الر ميػػػة فػػػى تحقيػػػؽ أهػػػداؼ العمميػػػة مقتػػػرح يسػػػ ـ فػػػى 
مريطة مستقبمية ألدوار الجامعة  ائمة عمػ  رؤيت ػا المسػتقبمية البحث وض  ، وا ترح التعميمية

ميػػػة ب يػػػة الن ػػػوض بالجانػػػب األكػػػاديمى والم نػػػى فػػػى دعػػػـ وتطػػػوير المنصػػػات التعميميػػػة الر 
 .ألعضا  هيئة التدريس وطلب ـ

 .المنصات التعميمية الر مية - التعميـ مف بعد :الكممات الم تاحية
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ABSTRACT 

A Proposed Perspective Based on the Philosophy of Distance 

Education in Employing Digital Educational Platforms to Achieve the 

Goals of the Educational Process from the Viewpoints of the Faculty  
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The current research aimed to develop a proposed perspective based on 

the philosophy of distance education in employing digital educational 

platforms to achieve the goals of the educational process from the viewpoints 

of the faculty members at Al-Azhar University. The study made use of the 

descriptive method which is used for analyzing and diagnosing the 

phenomenon as well as the detection of its different aspects. The research 

sample consisted of a number of faculty members at Al-Azhar University who 

responded to the research instruments which was represented in a questionnaire 

to identify the level of importance associated with employing digital 

educational platforms in achieving the objectives of the educational process in 

the light of the philosophy of distance education from the viewpoints of 

participants. The results of the research revealed the following points: the great 

importance of the digital educational platforms, the sub-requirements which 

included the characteristics and components of the digital educational platform, 

the characteristics of the digital educational content, the bases of organizing the 

digital educational content, the interactive media for digital educational content 

and the evaluation of student practices on the digital educational platform. The 

research concluded with a proposed perspective that contributes to activating 

the employment of digital educational platforms for achieving the goals of the 

educational process. The research suggested developing a future map of the 

university’s roles based on its future vision in terms of supporting and 

developing digital educational platforms in order to increase the academic and 

professional aspects of the faculty members and their students. 

Keywords: distance education - digital educational platforms 
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 :أواًل  اإلطار العام ومشكلة البحح

ساهمت مزايا التقنية الر مية وتطورها المستمر فى تعضيد توظيؼ شبكة المعمومات الدولية  
ظي ية؛ حيث إمكانية تحقيؽ أهداف ا حاؿ المسافة الشاسعة بيف فى العممية التعميمية بصورة و 

عبر التواصؿ ال عاؿ بيف  التعميـ مف بعداألستاذ وطلبه فى بعض األحياف، وهنا بد  مسار 
 طبى العممية التعميمية، مما أدأل إل  اكتساب المبرات التعميمية بصورة صحيحة وبمستوأل 

ـ أنشطة محددة فى مجاؿ بعينه مف مجاالت التعمـ؛ أدا  متميز، مف ملؿ ممارسات عم  م ا
لذا باتت تطمعات كؿ مف األستاذ وطلبه نحو مزيد مف التواصؿ الت اعؿ اةيجابى بواسطة ما 

فعالية فى تبادؿ المبرات والوصوؿ ذات يعرؼ بالمنصات التعميمية الر مية باعتبارها أدوات 
 الر مية التعميمية المنصات تعد؛ لذا عمـمف ملل ا لمستوأل اةتقاف فى شت  مجاالت الت

 ،المعمومات تكنولوجيا مجاؿ فى ال ائؿ التقدـ م  ظ رت التى التقنية، المستحدثات مف واحدة
 مجاالت ممتمؼ فى واالنترنت اًلى لمحاسب المتزايد واالستمداـ ،االتصاالت نظـ وانتشار
 التعميـ. مجاؿ ومن ا الحياة،

وصػػوؿ إلػػ  ال ػػرص التعميميػػة لفػػى ا ال ػػردعمػػ  حػػؽ  بعػػد التعمػػيـ مػػفتقػػـو فمسػػ ة و 
، متحرر مػف الميقػات، يمتمػؾ مسػتويات متنوعػة مػف التعمػيـ، جمي مالمتاحة، أي تعميـ م توح ل

يمبى احتياجات وطموحات الراغبيف فى التعمـ، ويسػ ـ فػى تحسػيف المسػتوأل الم نػى والعممػى، 
ف الحضور وج ًا لوجه بػيف كػؿ مػف الطالػب ، ويؤدي ذلؾ إل  الحد مويوظؼ الوسائط المتعددة

جميػػ  المشػػاركيف  التعمػػيـ مػػف بعػػد(، وفػػى ضػػو  ذلػػؾ يسػػتوعب 6666عبد الػػرؤوؼ، وأسػػتاذ )
دوف حػػػد أ صػػػ ، ويك ػػػؿ مسػػػار اكتسػػػاب المبػػػرات باليػػػات عديػػػدة وممارسػػػات واسػػػتراتيجيات 

وتبػادؿ المعرفػة ة لنقػؿ ب بصػور ممتم ػة، ويسسػس نظمػًا متعػددمتنوعة، كما ي تح مجااًل لمتدري
فػػػى مجاالت ػػػا الممتم ػػػة، ويحػػػدث نقمػػػة نوعيػػػة فػػػى تمبيػػػة االحتياجػػػات المعرفيػػػة والم اريػػػة 

 والوجدانية لدأل الطلب، بما يحقؽ ال دؼ المنشود منه.
متسػارع  أمر ت رضه طبيعة العصػر ىمجاؿ التعميمالالتقنية المتقدمة فى  ويعد توظيؼ
فػى ممتمػؼ  والك ػا اتإتاحػة ال رصػة التعميميػة الجامعيػة لتسهيػؿ الكػوادر التطور؛ حيث ينب ى 

فػى عػلج كثيػر مػف مشػكلت الكػـ النػاتج ذلػؾ يس ـ كما التمصصات التى يحتاج ا المجتم ، 
 .عف الطمب االجتماعى عم  التعميـ الجامعى وعجز  درته عف استيعاب جمي  مف يطمبه
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مػػاذج التعمػػيـ، حيػػث ظ ػػر فػػى ن ايػػة القػػرف مػػف أ ػػدـ ن التعمػػيـ مػػف بعػػديعػػد م  ػػـو و 
التاس  عشر سوا  بالمراسمة البريديػة أو اسػتمداـ ج ػاز الراديػو، وتطػور فػى القػرف العشػريف 
ليكوف عف طريؽ القنوات المتم زة، و د زاد انتشػار  فػى القػرف الحػادي والعشػريف وأصػبح اليػـو 

ف الطػػلب، ولػه العديػػد مػػف المبػػرا  فػػى جميػػ  أنحػا  العػػالـ، ويمػػدـ عشػػرات المليػيف مػػ منشػراً 
لػـ تسػتط   المنظمات الم نية فى جمي  أنحػا  العػالـ، و ػد حقػؽ هػذا النػوع مػف التعمػيـ أهػدافاً 

الجامعػػػة التقميديػػػة تحقيق ػػػا كتعمػػػيـ الكبػػػار والػػػتعمـ مػػػدي الحيػػػاة، وذلػػػؾ ألنػػػه يراعػػػى ظػػػروؼ 
وانيف التػػى تعػوؽ أتاحتػػه لمػػف المتعممػيف ويتجػػاوز حػدود الزمػػاف والمكػاف وتقػػؿ فيػه القيػػود والقػ

يريػػد الحصػػوؿ عميػػه، و ػػد يسػػر هػػذا النػػوع مػػف التعمػػيـ التقػػدـ ال ائػػؿ فػػى تقنيػػات االتصػػاؿ مػػف 
التعمػيـ تكنولوجيا متعددة األوساط والكمبيوتر وشبكاته العالميػة، والتػى أحػدثت نقمػه نوعيػة فػى 

 ,Antony .D, 2011; Jalo, M)لكؿ مف يطمح إليه فسصبح التعميـ والتدريب ميسراً  مف بعد

2003; Liyosh, et, 2008; Mank, D, 2005; William, H.D et. 2004)   . 
أحػػد عػػف  التعميـ مػػف بعػػدو ػػد تممضػػت األدبيػػات والدراسػػات والبحػػوث التػػى اهتمػػت بػػ

واكتساب المبرات المتنوعػة عػف  ،األنماط التى يعوؿ عمي ا فى تحقيؽ أهداؼ العممية التعميمية
  ػػرصال اهـ فػػى تحقيق ػػا هػػذا الػػنمط مػػف التعمػػيـ الر مػػى، من ػػا مقدرتػػه عمػػ  تػػوفيرأهػػداؼ سػػ

بصػػػورة مسػػػتمرة ومتواصػػػمة، ويحػػػدد مػػػف مػػػلؿ هندسػػػته األدوار المنوطػػػة ل طػػػراؼ  يػػػةالتعميم
المشػػاركة فػػى العمميػػة التعميميػػة، وي ػػى بمبػػدأ الػػتعمـ ال ػػردي أو الػػذاتى ويعمػػؿ عمػػ  تحقيػػؽ 
متطمباته مف ملؿ م ػاـ األنشػطة التعميميػة الر ميػة التػى تناسػب مصػائص وطبيعػة ومسػتوأل 

حػػث عػػف المعرفػػة وتنقيح ػػا وتحقيػػؽ أهػػداؼ تعمم ػػـ، ويمبػػى الطػػلب، ويحمم ػػـ مسػػؤولية الب
الطمب المتزايد عمػ  التعمػيـ، ويحػد مػف تكم ػة التعمػيـ السػائد أو التقميػدي، ويسػ ـ فػى تحسػيف 
العائػػد أو المنػػتج التعميمػػى، ويحػػد مػػف الصػػعوبات والتحػػديات التػػى تواجػػه نمػػط الػػتعمـ السػػائد 

ف والتبػػادؿ المبراتػػى بػػيف المؤسسػػات التعميميػػة بالمؤسسػػات التعميميػػة، وينمػػى فرصػػة التعػػاو
 ال ػػريح،و  األحمػػد،؛ 6667 أحمػػد،؛ 6669 إبراهيـ،والبحثيػػة بصػػورة وظي يػػة  ابمػػة لمتطبيػػؽ)

 الزكػػػػػري،؛ 6665 الرشػػػػػود،؛ 6666 رادفػػػػػورد،؛ 6666 الثػػػػػوينى،؛ 6667 بريػػػػػؾ،؛ 6667
؛ 6666 ال قػ ،، و عبػدالعاؿ، العقبػاوأل؛ 6666 عبػد الػرؤوؼ،؛ 6666 عبد الحى،؛ 6668

عػػوض ؛ 6666، عنكػػوش، نبيػػؿ، و بػػف تػػازير؛ 6666 ، و عبػػدالعزيز،العجػػب، جػػودة، سػػعيد
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؛ 6666 المػػػػػل،؛ 6664 المعيقػػػػػؿ،؛ 6665المسػػػػػعودي،  ؛6668 الكاشػػػػػؼ،؛ 6666 اهلل،
 (.6667 النعيـ،؛ 6668 ، و الدعيس،الدعيسممدوح، 
الم تػػوح والػػتعمـ عػػف بعػػد سػػتراتيجية المتبعػػة فػػى توكيػػد الجػػودة فػػى نمػػط التعمػػيـ االو 

التعمػيـ مػف سػتراتيجية اعة فى النمط التقميدي، حيث تركػز تمتمؼ امتلفًا جوهريًا عف تمؾ المتب
مكانياتػػه، وتػػوفير المػػدمات لػػه بسسػػاليب متعػػددة، وتمػػنح  بعػػد عمػػ  الطالػػب ورغباتػػه و دراتػػه واه

ح المرشػػػد والموجػػػه دورًا أكثػػػر مػػػف دور  التقميػػػدي بحيػػػث يتعػػػدأل دور الممقػػػف ليصػػػب األسػػػتاذ
سػػتراتيجيات الماصػػة التعمػػيـ مػػف بعػػد عمػػ  البنيػػة التحتيػػة واالز فػػى عيػػاد أصػػبح و لمطالػػب، 

اسػتمدامه فػى التعمػيـ واةشػراؼ عمػ  تعمػـ  األستاذبالوسائط والتعميـ اةلكترونى، وما يستطي  
ز المطمػوب مػف يتضمف أكثر مػف مجػرد اجتيػالم اـ األنشطة التعميمية الطالب ذاتيًا، فالتمطيط 

 Midmer etاكتسػاب الم ػارات والك ايػات اللزمػة وممارسػت ا بشػكؿ سػميـ )؛ حيث المقررات

al, 2006.) 
ن سه بسػرعة  فرضأمرًا مطبقًا ووا عًا يعد  التعميـ مف بعدواألسموب المتب  عادة بنمط 

نقػػؿ التػػى ت ػػتـ بوكبػػديؿ مػػف البػػدائؿ الحديثػػة المسػػتمدمة فػػى التعمػػيـ الجػػامعى،  الطرائػػؽكسحػػد 
وهػذا مػا أوصػت بػه ، ، واكتساب المبرات فى شت  المجاالت التعميمية بصورة منظمةالمعمومات

نبيػػػؿ، عكنػػػوش، ؛ 6666إبػػػراهيـ، نتػػػائج البحػػػوث والدراسػػػات السػػػابقة ومن ػػػا دراسػػػة كػػػؿ مف)
 (6663 هلؾ، و والبر،؛ 6668 الن جاف،؛ 6666 ريحاف، عبدالحميد، و معمر،
فػػى التػػدريس  التعميـ مػػف بعػػدالدراسػػات والبحػػوث التػػى اهتمػػت بػػو  وحػػددت األدبيػػات

التقنيػػات التكنولوجيػػة المتطػػورة، واعتمػػاد ظيػػؼ و وتساسػػية فػػى اسػػتمداـ األم ػػارات ال الجػػامعى
 بمػا يمبػى، الطػلب المشػاركيف مصػائص وسػماتوفػؽ أدوات االتصاؿ والت اعؿ األكثر فاعمية، 
، أبػػو النصػػر ـ)اف والشاسػعة فػػى معظػػـ األحيػػاف بينحيػػال ػروؽ ال رديػػة المتباينػػة فػػى بعػػض األ

 الرشػػود،؛ 6666 رادفػػورد،؛ 6666 الثػػوينى،؛ 6667 بريػػؾ،؛ 6666أبػػو عظمػػة، ؛ 6667
عبػدالعاؿ، العقبػاوأل، و ؛ 6666 عبد الرؤوؼ،؛ 6666 عبد الحى،؛ 6668 الزكري،؛ 6665
 (.6666 العجب، جودة، سعيد، و عبدالعزيز،؛ 6666 ال ق ،

جممػة مػف  يشػير إلػ التعميـ والػتعمـ الػذي  نمط مف أنماطالتعمـ عف بعد وعميه يصبح 
المػػدمات والوسػػائط البريديػػة واةذاعيػػة والتم ازيػػة والمحوسػػبة وال ات يػػة والصػػح ية، مػػ  نسػػبة 

ويجػري إيصػاؿ التعمػيـ األسػتاذ والطالػب، محدودة ومحددة مف التعميـ المباشر وج ًا لوجػه بػيف 
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ية، عبػػر وسػػائط مػػف المػػواد التعميميػػة المطبوعػػة المعػػدة مصيصػػًا ل ػػذ  ال ايػػة بصػػورة أساسػػ
ويمثػؿ كػ   ،التعمـ عػف بعػد نظػاـ  ػائـ بذاتػه؛ لذا يشكؿ والمدعمة بالوسائط السمعية والبصرية

 ل  تحقيؽ أهداؼ محددة وله مدملته وعممياته وممرجاته.إويسع   ،متكاملً 
ت كيػػر األجيػػاؿ الر ميػػة  آليػػاتتشػػكؿ وحػػرأل بالػػذكر أف التقنيػػة الحديثػػة تسػػاعد فػػى 

؛ حيػػث يػػؤدي التقميديػػة فػػى التعمػػيـ الطرائػػؽوهػػذا مػػا يجبرنػػا عمػػ  الحػػد مػػف اسػػتمداـ  الناشػػئة،
اةسػػػراؼ فػػػى اسػػػتمدام ا إلػػػ  ال صػػػؿ بػػػيف مػػػا يتعممػػػه طلبنػػػا فػػػى المؤسسػػػة التعميميػػػة ومػػػا 

صػػبح التحػػوؿ الر مػػى فػػى مبراتػػى فػػى العػػالـ المػػارجى؛ لػػذا أ وأليواج ونػػه مػػف تحػػديات ومسػػت
األنظمة التعميمية ضرورة ال مناص من ا فى تحقيػؽ الكثيػر مػف األهػداؼ التعميميػة، فمػا تػوفر  

، يسػ ـ فػى يا يصعب حصرها، وت مب ا عم  عػاممى الزمػاف والمكػافاتمؾ البيئات الر مية مف مز 
شػاط فػى تحقيػؽ أهػداؼ الػتعمـ فػى المجػاالت التعميميػة است لؿ ما لدأل الطلب مػف طا ػات ون

الممتم ػػة، وهػػذا مػػا أشػػارت إليػػه نتػػائج العديػػد مػػف الدراسػػات والبحػػوث السػػابقة التػػى اهتمػػت 
بتوظيػػؼ التقنيػػات الحديثػػة فػػى المضػػمار التعميمػػى بسشػػكاؿ وصػػور ممتم ػػة ومن ػػا دراسػػة كػػؿ 

،؛ 6668 عػػػزازي، حجػػػى، و؛ 6666 البيطػػػار،؛ 6666 بركػػػات،؛ 6666 أحمػػػد،مف)  السػػػمـو
 (.6667 عمياف،؛ 6663 عطية،؛ 6668 عبدالعاؿ،؛ 6669 الصعيدي،؛ 6669

بيئػة تعميميػة تشػكؿ  ؛ حيػثالتعمػيـ مػف بعػدأحػد أدوات  وبإعتبار أف المنصة التعميميػة
وتمكػػن ـ مػػف التواصػػؿ  ،فكػػارفرصػػة تبػػادؿ اًرا  واأل ل سػػتاذ وطلبػػهت اعميػػة اجتماعيػػة تتػػيح 

 بمطالعػةمػور األتسػمح ألوليػا  المباشر لمقيػاـ بػبعض الم ػاـ التػى تحقػؽ أهػداؼ الػتعمـ، كمػا 
؛ لػػػذا أشػػػارت نتػػػائج العديػػػد مػػػف الدراسػػػات والبحػػػوث السػػػابقة التػػػى اهتمػػػت باسػػػتمداـ نتػػػائجال

ميػة متعػددة تقديـ مبػرات وموا ػؼ تعميإل  أن ا تعمؿ عم   المنصات التعميمية الر ميةوتوظيؼ 
لمطػػػلب، ومتنوعػػػة وغنيػػػة بػػػالمثيرات البصػػػرية والسػػػمعية واةلكترونيػػػة ذات المعنػػػ  بالنسػػػبة 

بيئػػة تعميميػػة ت اعميػػة متكاممػػة مػػف مػػلؿ التنػػوع فػػى مصػػادر المعمومػػات  وتسػػاعد فػػى إيجػػاد
ـ ، وتركػز انتبػاه لمطػلباةلكترونية المثيرة والجذابة التى تت مب عمػ  مشػكمة الشػرود الػذهنى 

بػػيف  الر مػػىدعػػـ الت اعػػؿ ، كمػػا تعمػػؿ عمػػ  عمػػ  موضػػوع الػػتعمـ لت عيػػؿ مشػػاركت ـ اةيجابيػػة
مػػف مػػلؿ تبػػادؿ اًرا  والمبػػرات التعميميػػة، والحػػوارات والمنا شػػات  طرفػػى العمميػػة التعميميػػة،

، وبالتػالى تسػاعد فػى أدوات االتصػاؿ والت اعػؿ المتزامنػة وغيػر المتزامنػة توظيػؼ عبػرال ادفػة 
؛ 6666 أحمػد،، وتزيػد مػف مبػرات التعػاوف الر مى) مب عمػ  مشػكمة بعػدأل الزمػاف والمكػافالت
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 الدوسري، العمػري، و الجػلد،؛ 6667 الحبشى، و بدر،؛ 6667 الجريوي،؛ 6669 البحيرأل،
 شػػريؼ، و الػػدوالت،؛ 6668 السػػعدية، و رحمػػانى،؛ 6668 الراشػػدأل، و السػػكراف،؛ 6666
؛ 6666، عبػػػػػد النعػػػػػيـ؛ 6669 صػػػػػالح، و العياصػػػػػرة،؛ 6667 شػػػػػمبى، و مػػػػػراد،؛ 6669

 العنزي، الطوالبػة، و الكراسػنة،؛ 6668 عبدالحميد، عبدالتواب، يوسؼ، عبدالحميـ، و مميس،
 (.6669 ال امدي،؛ 6667 العنيزي،؛ 6668

يػة؛ حيػث إمكانيػة اةنتاجالمقػدرة عمػ  وتتضمف مصائص المنصات التعميمية الر ميػة 
مػػػف مػػػلؿ  لمطػػػلبإنتػػػاج مػػػواد أو دروس ومحتػػػوأل الػػػتعمـ وتقديمػػػه  المعػػػد أو األسػػػتاذ عمػػػ 

األدوات المسػتمدمة فػى المنصػة وترتيب ػا لمدمػة العمميػة  مػف مػلؿ التنظيـ، وس ولة المنصة
 ، وذلػػؾتاحػػةالتوصػػيؿ واة ، وسػػ ولة التعميميػػة كػػسف يػػتـ جمع ػػا فػػى شػػكؿ دروس أو وحػػدات

العمػػؿ ب طػػلب، وأهميػػة التعػػاوف والمشػػاركةوأل واتاحتػػه وضػػماف وصػػوله لمعػػرض ونشػػر المحتػػب
والتعػاوف بػيف األسػتاذة بسشػكاؿ ي ػات، فػى تن يػذ الم ػاـ والمشػاري  والتكم طلبالجماعى بيف ال

مكانية  وتقػديـ ، التكػوينى والتجميعػىالمبدئى و بسشكاله الممتم ة التشميصى و التقويـ متعددة، واه
 الجريػػوي،؛ 6669 البحيػػرأل،)ف مػػلؿ المنصػػةمػػ، والتعزيػػز المباشػػر الت ذيػػة الراجعػػة المناسػػبة

؛ 6666، عبػػػػػد النعػػػػػيـ؛ 6667 ، و مػػػػػراد،شػػػػػمبى؛ 6668 ، و السػػػػػكراف،الراشػػػػػدأل؛ 6667
 .(6665 م وس، و العمري،؛ 6669 غلب، و عبدالرؤؼ،؛ 6667 العنيزي،

وأبرزت األدبيات والبحوث والدراسات السابقة التى اهتمت بالمنصات التعميميػة الر ميػة 
اسػػتمداـ منصػػات التعمػػيـ أدأل لتسػػ يؿ وتطػػوير أف ، من ػػا فػػى العمميػػة التعميميػػة عديػػدة فوائػػد

ليػػا  أمػػور وطػػلب وأو  محاضػػريفنظػػاـ التواصػػؿ بػػيف كػػؿ المتعػػامميف مػػ  هػػذ  المنصػػة مػػف 
تمكػػف أوليػػا  األمػػور مػػف مػػلؿ هػػذ  المنصػػة، بالمؤسسػػة التعميميػػة، و  باةضػػافة إلػػ  القيػػادات
التعميـ عبر المنصػات يزيػد مػف ، وأف  ـ ومرا بة األبنا  وهـ فى المنزؿمعرفة طريقة تعمـ أبنائ

البيئػػة التعميميػػة، فاعميػة الطالػػلب ويالسػػاعد عمػ  تطػػوير م  ػػـو التعمػيـ المسػػتمر والتعمػػيـ مػارج 
ضػػػافة إلػػػ  أف كثػػػرة المراجػػػ  عمػػػ  المصػػػادر التعميميػػػة باة األسػػػتاذتسػػػ يؿ عمميػػػة حصػػػوؿ و 

الطالب مف ملؿ هذ  المنصػات ، وأف طرؽ تعميـ جذابة ومتجددةفى امتيار مراج  و هـ تالساعد
يسػتطيعوف االسػت ادة مػف ، واألسػاتذة لديه  درة أكبر عم  التعمـ بن سػه وتقيػيـ مسػتوا  العممػى

سػػػاهمت ، كمػػػا التواصػػػؿ مػػػ  الطػػػلب واالسػػػت ادة مػػػف التطػػػوير وفقػػػًا لم  ػػػـو الت ذيػػػة الراجعػػػة
األسػاتذة والمؤسسػة فرص التعميـ التعػاونى والت اعػؿ بػيف  فى زيادةالر مية المنصات التعميمية 
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؛ لتجمي  المصادر والمبرات وتعزيز التعاوف بيف الطلب وزيادة الت اعؿ بػيف كػؿ هػذ  التعميمية
) ; Homanova, Zuzana, Prextova, Tatiana, 2017 ; Mei, H., 2012األطػراؼ

Piotrowski, M., , M., 2009 ; PiotrowskiMorscheck, Monica., 2010 ; 

2010 ; Railean .E., 2015). 
 فوائػدكما أضػافت بحػوث ودراسػات سػابقة أمػرأل اهتمػت بالمنصػات التعميميػة الر ميػة 

فػػى نشػػر م  ػػـو  سػػاهمتالر ميػػة المنصػػات التعميميػػة ، من ػػا أف فػػى العمميػػة التعميميػػة أمػػرأل
عمػ  تطػوير م ػارات ـ فػى مجػاؿ التكنولوجيػا  الطػلبوهذا بدور  أدأل لمساعدة  ،التعميـ الر مى

سػػاهمت فػػى زيػػادة ، و الوظي يػػة وم ػػارات التعػػاوف والت كيػػر النقػػدي حػػوؿ التكنولوجيػػا الر ميػػة
دارة  واألسػػاتذةك ػػا ة الطػػلب  فػػى التواصػػؿ والتعػػاوف، وتعزيػػز فػػرص العمػػؿ المػػرف وتنظػػيـ واه

شػػتمؿ عمػػ  الرصػػد والمتابعػػة وتحميػػؿ فػػى تطبيػػؽ م  ػػـو اةدارة االسػػتراتيجية والتػػى ت، و المػػوارد
المؤسسػة فػى تعزيػز  ػدرة ، و البيانات واالست ادة مػف الملحظػات فػى التطػوير والت ذيػة الراجعػة

عمػ  تمبيػػة احتياجػات الطػلب الػػذيف يواج ػوف صػػعوبات أكبػر فػى الػػتعمـ مػف غالبيػػة  التعميميػة
، كمػا نػدماج وسػط أ ػران ـأ ران ـ، وذلؾ بسبب وجود ظروؼ لدأل بعض الطاللب تمنع ـ مف اال 

فػػى زيػػادة نسػػبة حضػػور الطالػػلب، ألف الطالػػب يسػػتطي  الر ميػػة سػػاهمت المنصػػات التعميميػػة 
فى تعزيز التواصؿ وتبادؿ البيانػات بػيف ، و فى أي و ت ومف أي مكاف موضوعات التعمـمتابعة 
عبػػػر ر ميػػػة الالتعمػػػيـ عبػػػر المنصػػػات ، باةضػػػافة إلػػػ  أف وأوليػػػا  األمػػػورواألسػػػاتذة الطالػػػب 

؛ 6667 بيػػتس،؛ 6666 بمبيسػػى،)عمػػًا لػػهاد هاةنترنػػت ال يم ػػى نظػػاـ التعمػػيـ التقميػػدي ولكنػػ
؛ 6668 عبػػػدالعاؿ،؛ 6666 عبػػػاس،؛ 6665 الحسػػػيف،؛ 6669 حامػػػد،؛ 6666، الج نػػػى
، و الكػػػػى؛ 6669 ، و بػػػػوعروج،فيللػػػػى؛ 6669 ، و مػػػػزاري،فػػػػلؾ، بوزيػػػػد؛ 6667 ال ػػػػرا،

 (.6666 داغستانى،
المنصات التعميمية الر مية يتو ؼ عم  مػدأل  ناعػة القيػادة  استمداـ وتوظيؼوت عيؿ 

تماذ القرارات التى تسػ ـ فػى تػوفير الػدعـ الموجسػتى  اةدارية بالمؤسسة التعميمية، وصناعة واه
الػػذي يحقػػؽ فعاليػػة المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة فػػى إنجػػاز م ػػاـ األنشػػطة التعميميػػة ومػػف ثػػـ 

 التعميميػػة، وهػػذا مػػا أشػػارت إليػػه نتػػائج البحػػوث والدراسػػات السػػػابقة تحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة
الراشػدأل، و ؛ 6666 الدوسػري، العمػري، و الجػلد،؛ 6666 التركى،؛ 6669 البحيرأل،ومن ا)

 (.6667 الكميشى،؛ 6666 عياد، واألشقر،؛ 6668 السكراف،
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ضػرورة و د أكدت العديد مف األدبيات والبحوث والدراسات السابقة فػى إجرا ات ػا عمػ  
مطالعة ودراسة مواص ات المنصة التعميميػة الر ميػة والمقارنػة بين ػا وبػيف المنصػات التعميميػة 
مكانات ا وفوائدها وأهداف ا، وفعاليت ا فػى حػؿ المػػشكلت  الر مية األمرأل، وتحديد مصائص ا واه

يػػة والتعميميػػة التػػػى تواجػػه أطػػراؼ العمميػػة التعميميػػة، وتحػػديات توظي  ػػا، ومػػدأل تػػوفر التربو 
؛ 6666اةمكانػػػات الماديػػػة والبشػػػرية اللزمػػػة لتوظيػػػؼ المنصػػػات التعميميػػػة الر ميػػػة)التركى، 

؛ عبػد 6668؛ السػعدية، و رحمػانى، 6666؛ الدوسري، العمري، و الجػلد، 6667الجريوي، 
 (.6667؛ الكميشى، 6669دي، ؛ ال ام6666النعيـ، 

البػػرامج أهميػػة تصػػميـ العديػػد مػػف األدبيػػات والبحػػوث والدراسػػات السػػابقة و ػػد أوصػػت 
واةداريػيف عمػ   ، والورش المتمصصػة، ألعضػا  هيئػة التػدريس، والطػلب،التدريبية المستمرة

العمميػػة فػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ  وت عيم ػػا الر ميػػةاالسػػتمداـ األمثػػؿ لتوظيػػؼ المنصػػات التعميميػػة 
 أحمػػد،التعميميػػة، وتحقيػػؽ أ صػػ  جػػودة فػػى التواصػػؿ والتشػػارؾ بػػيف أطػػراؼ العمميػػة التعميمية)

 الراشػػػػػدأل، و السػػػػػكراف،؛ 6667 الجريػػػػػوي،؛ 6666 التركػػػػػى،؛ 6669 البحيػػػػػرأل،؛ 6666
 (.6666 ، و داغستانى،المالكى؛ 6669 ، و عبدالرؤؼ،غلب؛ 6667 العنيزي،؛ 6668

الر ميػػة فػػى صػػورها الممتم ػػة )منصػػة تجاريػػة، أو منصػػة  وتتػػيح المنصػػات التعميميػػة
م توحة المصدر، أو منصة ماصة(، التواصؿ المثمر م  أوليا  األمور؛ كػى يقػدموا مزيػدا مػف 
الدعـ، ويحدث ما يسم  بالتوعية ونشر ثقافة استمدام ا وأهميت ا، ويتطمب ذلؾ حتميػة تػوافر 

 ميػػة، وبػػالطب  يػػؤدي إلػػ  تنميػػة م ػػارات الػػتعمـ التكنولوجيػػا المطموبػػة لممنصػػة التعميميػػة الر 
 (.Jewitt,et al.,2010الذاتى)

دامػػػؿ  الر ميػػػةتن يػػػذ المنصػػػات التعميميػػػة وفػػػى ضػػػو  مػػػا تقػػػدـ تتضػػػح مػػػدأل أهميػػػة 
حتػػ  يػػتـ وفػػؽ مكونات ػػا، المؤسسػػة التعميميػػة بحاجػػة إلػػ  مجموعػػة مػػف المتطمبػػات اللزمػػة 
؛ لذا كػاف لزامػًا التعميـ مف بعدتن يذها بشكؿ سميـ وتؤدي أهداف ا المرجوة، وانطل ًا مف فمس ة 

فػػػى توظيػػػؼ  التعمػػػيـ مػػػف بعػػػدتصػػػور مقتػػػرح  ػػػائـ عمػػػ  فمسػػػ ة بمؤسسػػػاتنا الجامعيػػػة وضػػػ  
المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة لتحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة التعميميػػة مػػف وج ػػة نظػػر أعضػػا  هيئػػة 

 .ريس بجامعة األزهرالتد
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 االحشاض باملشكلة:

إل  أف نتاج استمداـ وتوظيؼ  أشارت نتائج عديد مف الدراسات والبحوث السابقة                  

والت مب عم  ال روؽ ال ردية بيف  ،تعزيز التعمـ ال رديساهـ فى  المنصات التعميمية الر مية
دوات مستمدـ الت اعؿ م  البرمجيات واأللم أتاحتتوفير واج ة ت اعؿ س مة الطلب، وأف 

اةلكترونى فى الدموؿ عم   داستمداـ البريو  تص ح شبكة االنترنت، ويسرت فى بس ولة
ف ملؿ النظاـ فى القاعات كبيرة الحجـ م واألستاذ الطلبالتواصؿ بيف ، وأتاحت المنصة

دافعية  ، وزادت مفتسجيؿ المحاضرات وتمزين ا فىلطلب ، وساعدت االصوتى المتوافر في ا
، آمنة وس مةواكتساب وتبادؿ المبرات، مف ملؿ بيئة تعميمية  ،المشاركةالطلب نحو 

ومعدالت  درجات أبنائ ـ وواجبات ـلأوليا  األمور  وحرصت عم  إمكانية معرفة
الدوسري، العمري، و ؛ 6667 الحبشى، و بدر،؛ 6667 الجريوي،؛ 6669 رأل،البحيتقدم ـ)
شريؼ، و ؛ 6668 السعدية، و رحمانى،؛ 6668 الراشدأل، و السكراف،؛ 6666 الجلد،
؛ 6666، عبد النعيـ؛ 6669 صالح، و العياصرة،؛ 6667 شمبى، و مراد،؛ 6669 الدوالت،

 العنزي، الطوالبة، و الكراسنة،؛ 6668 مميس،عبدالحميد، عبدالتواب، يوسؼ، عبدالحميـ، و 
 م وس، محمد م وس فلج، و العمري،؛ 6669 ال امدي،؛ 6667 العنيزي،؛ 6668
6665.) 

عديػد مػف الدراسػات والبحػوث السػابقة اليكمف الحػرص عمػ  مػا تممضػت عنػه نتػائج و 
لمطمػب  وتمبيػةً ومزايا توظي  ػا فػى التعمػيـ الجػامعى،  المنصات التعميمية الر ميةاستمداـ  بشسف

جػػا ت ؛ لػػذا ؼ ازدحػػاـ الطػػلب فػػى الجامعػػاتيػػتم حيػػث  ؛االجتمػػاعى عمػػ  التعمػػيـ الجػػامعى
فى توظيػؼ المنصػات  التعميـ مف بعدتصور مقترح  ائـ عم  فمس ة   ضرورة العمؿ عم  وض 

عضػػػا  هيئػػػة باةسػػػتعانة بمبػػرات أيػػػة تحقيػػػؽ أهػػػداؼ العمميػػة التعميم ب يػػةالتعميميػػة الر ميػػػة 
كمػػا أف مػػا طػػرأ مػػف أحػػداث حياتيػػة مرتبطػػة باألوبئػػة التػػى اجتاحػػت العػػالـ فػػى ذلػػؾ،  التػػدريس

، ح اظػػًا عمػػ  الصػػحة العامػػة، وفػػى المنصػػات التعميميػػة الر ميػة بسسػر  اسػػتمـز أهميػػة اسػػتمداـ
دوف ن ػػس الو ػػت اكتسػػاب المبػػرات التعميميػػة بصػػورة متزامنػػة وت اعميػػة بػػيف األسػػتاذ وطلبػػه، 

بشػكؿ آمػف بمػا يعػرؼ بضػرورة  يتوائـ م  ظػروؼ المسػت يديفوهو ما  ،االلتزاـ بمكاف أو زماف
 التباعد االجتماعى.
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 مشكلة البحح:

مػػيـ الجػػامعى والعػالى، إال أنػػه مػػا عمػ  الػػرغـ مػػف التوسػ  المسػػتمر فػػى مؤسسػات التع
الجامعػات كػؿ مػف اسػتيعاب  صػعوبةيزاؿ يعػانى العديػد مػف المشػكلت التػى يػستى فػى مقػدمت ا 

التقميديػة  الصػي  الطمػب عمػ  التعمػيـ الجػامعى وعجػز يطمب التعميـ، وبيف الزيادة المتنامية فى
رة تػوفر اًمػاف الصػحى مػف م  األمػذ فػى االعتبػار أهميػة وضػرو عف مواج ة الطمب المتزايد، 

تحقيػؽ مبػدأ ملؿ ما يعرؼ بالتباعد االجتمػاعى نتيجػة ةنتشػار األوبئػة بشػكؿ متزايػد، وعمػًل ب
 مػػف مػػلؿ التعمػػيـ مػػف بعػػداألمػػذ بصػػي ة جػػامعى وجػػب تكػػافؤ ال ػػرص وديمقراطيػػة التعمػػيـ ال

، والتى  د تساعد فى الحد مف المشكلت المتسزمة التى تعػانى من ػا المنصات التعميمية الر مية
 صي  التعميـ الجامعى الحالية فى ضو  الظروؼ الراهنة. 

بالمؤسسػة  تحقيػؽ أهػداؼ العمميػة التعميميػة صػعوبة تحددت مشكمة البحث فىوعميه 
ف الصػحى لمطػلب وضػعؼ اةمكانيػات التػى تؤكػد تػوافر اًمػا ،الجامعية؛ نظػرًا ل عػداد الكثي ػة

فػػى  التعمػػيـ مػػف بعػػدتصػػور مقتػػرح  ػػائـ عمػػ  فمسػػ ة  ضػػرورة وضػػ ممػػا اسػػتمـز وأسػػاتذت ـ، 
، وتػـ توظيؼ المنصات التعميمية الر مية مف وج ة نظر أعضا  هيئة التدريس بجامعػة األزهػر

فػى  التعمػيـ مػف بعػدمورة سؤاؿ رئيس م اد : مػا التصػور المقتػرح القػائـ عمػ  فمسػ ة بذلؾ فى 
نظػػر  وج ػػة الر ميػػة فػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة التعميميػػة مػػف توظيػػؼ المنصػػات التعميميػػة

وفى ضو  ما تقػدـ حػاوؿ البحػث اةجابػة عػف األسػئمة ؟، أعضا  هيئة التدريس بجامعة األزهر
 التالية:

ا فػػى مػػ، والمنصػػات التعميميػػة الر ميػػة، ودورهالتعمػػيـ مػػف بعػػد مسػػ ة ل مسػػ ى الطػػار مػػا اة (6
 ؟أهداؼ العممية التعميمية تحقيؽ

فػى تحقيػؽ كػى تسػاهـ  المنصػات التعميميػة الر ميػة ما المكونات التى ينب ى أف تتضػمن ا (6
نظػػر عينػػة مػػف المبػػرا  والمتمصصػػيف فػػى المجػػاؿ  مػػف وج ػػة أهػػداؼ العمميػػة التعميميػػة

 التقنى؟
 لتعميميػةتوظيؼ المنصات التعميمية الر مية فى تحقيؽ أهداؼ العمميػة اما مستوأل أهمية  (3

نظر عينة مف أعضػا  هيئػة التػدريس بجامعػة  مف وج ة التعميـ مف بعدفمس ة  فى ضو 
 األزهر؟
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ما ال ػروؽ المحتممػة بػيف اسػتجابات عينػة البحػث عػف مسػتوأل أهميػة توظيػؼ المنصػات  (4
التعميمية الر مية فى تحقيؽ أهداؼ العممية التعميمية فى ضو  فمس ة التعميـ مف بعػد فػى 

 )الدرجة العممية_المبرة_ النوع _ التمصص "عممى_نظري"(؟ ضو  مت يرات
فػػى توظيػػؼ المنصػػات  التعمػػيـ مػػف بعػػدمػػا صػػورة التصػػور المقتػػرح القػػائـ عمػػ  فمسػػ ة  (5

 الر مية لتحقيؽ أهداؼ العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية؟ التعميمية
 أيداف البحح:

 الحالى تحقيؽ ما يمى: البحث است دؼ
  الر ميػػة،  ، والمنصػػات التعميميػػةالتعمػػيـ مػػف بعػػدوضػػ  إطػػار فمسػػ ى يتضػػمف فمسػػ ة

 ودورها فى تحقيؽ أهداؼ العممية التعميمية.
  فػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة التػػى تسػػاهـ  المنصػػات التعميميػػة الر ميػػةحصػػر مكونػػات

 المبرا  والمتمصصيف فى المجاؿ التقنى.نظر عينة مف  مف وج ة التعميمية
  توظيػػؼ المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة فػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ الكشػػؼ عػػف مسػػتوأل أهميػػة

 نظر عينة البحث. مف وج ة التعميـ مف بعدفمس ة  فى ضو  العممية التعميمية
  التعػػػرؼ عمػػػ  ال ػػػروؽ المحتممػػػة بػػػيف اسػػػتجابات عينػػػة البحػػػث عػػػف مسػػػتوأل أهميػػػة

 فػػى ضػػو  لتعميميػػة الر ميػػة فػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة التعميميػػةتوظيػػؼ المنصػػات ا
مت يػر  _فػى ضػو  مت يػرات )الدرجػة العمميػة _ المبػرة _ النػوع التعميـ مػف بعػدفمس ة 

 (."عممى_نظري"التمصص 
   فػػى توظيػػؼ المنصػػات  التعمػػيـ مػػف بعػػدالتصػػور المقتػػرح القػػائـ عمػػ  فمسػػ ة وضػػ

 مية التعميمية بالمرحمة الجامعية.العمالر مية لتحقيؽ أهداؼ  التعميمية
  التعرؼ عم  آليػات اسػتمداـ وتوظيػؼ المنصػات التعميميػة الر ميػة بمػا يحقػؽ أهػداؼ

 .العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية
 :أيمية البحح

 يتو   أف ي يد البحث الحالى فيما يمى:
  ؿ عمػػ  بالبحػػث  اً جػػدير تنػػاوؿ البحػػث الحػػالى موضػػوعًا م مػػًا تصػػور وضػػ  حيػػث يالعػػول

الر ميػػة  فػػى توظيػػؼ المنصػػات التعميميػػة التعمػػيـ مػػف بعػػدمقتػػرح  ػػائـ عمػػ  فمسػػ ة 
 .لتحقيؽ أهداؼ العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية
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 توظيػؼ المنصػات التعميميػة الر ميػة فػى تحقيػؽ ضرورة أهميته مف  البحثهذا  استمد
التعميـ مف بعدفمس ة  فى ضو  أهداؼ العممية التعميمية .

  بصػػورة واضػػحة  نػػادتاةذعػػاف لتوصػػيات البحػػوث والدراسػػات واألدبيػػات السػػابقة التػػى
العمميػػػة توظيػػػؼ المنصػػػات التعميميػػػة الر ميػػػة فػػػى تحقيػػػؽ أهػػػداؼ بسهميػػػة وحتميػػػة 

التعميـ مف بعدفمس ة  فى ضو  التعميمية .
  المحاؽ بقطار التقدـ الدولى أصبح لزامًا وليس مف  بيؿ الترؼ فى المجاالت التعميميػة

، وال يعػدو ذلػؾ عػف مػا البشػريةوما ت رز  مف ممرج يس ـ بشػكؿ مباشػر فػى التنميػة 
يميػة ماصػة بالمؤسسػات تتبنا  تمؾ الػدوؿ مػف تجديػدات يػرتبط مسػا  ا بالعمميػة التعم

 .الجامعية مصدر الطا ات المتجددة
   ى فػ المنصات التعميمية الر مية فى تحقيؽ أهداؼ العمميػة التعميميػةت عيؿ العمؿ عم

بالمرحمة الجامعية التعميـ مف بعدفمس ة  ضو  .
  تحديد األدوار المنوطة بكؿ مف األستاذ وطلبه عبر المنصات التعميمية الر مية ووفػؽ

 .المطوات اةجرائية لطرائؽ واستراتيجيات التدريس المتضمنة
 :أداة البحح

 اشتمؿ البحث الحالى عم :
 ب ػػرضالمنصػػات التعميميػػة الر ميػػة  التعػػرؼ عمػػ  مسػػتوأل األهميػػة المرتبطػػة بتوظيػػؼ اسػػتبانة

نظػر عينػػة مػػف  وج ػػة  مػػف التعمػػيـ مػػف بعػدفمسػ ة  فػػى ضػػو  ميميػةتحقيػؽ أهػػداؼ العمميػػة التع
 أعضا  هيئة التدريس بجامعة األزهر.

 :حدود البحح
 تحددت نتائج البحث الحالى بالحدود التالية:

 مصػائص ومكونػات المنصػة التعميميػة ، وشممت:)مكونات المنصػات التعميميػة الر ميػة
الر مية_مصػػػػائص المحتػػػػوأل التعميمػػػػى الر مى_أسػػػػس تنظػػػػيـ المحتػػػػوأل التعميمػػػػى 

لوسػػائط الت اعميػػة لممحتػػوأل التعميمػػى الر مى_تقػػويـ ممارسػػات الطػػلب عمػػ  الر مى_ا
 (.المنصة التعميمية الر مية
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 عينة مف أعضا  هيئة التدريس بجامعة األزهر بالكميػات ذات الطػاب  النظػري والعممػى 
والذيف شاركوا فى االستجابة عم  أدوات البحث مػف مػلؿ موا ػ  التواصػؿ االجتمػاعى 

 .يمتمكوف الم ارات التقنية األساسية، وبالتالى (Google Form)عبر تقنية 
  فػػى )الدرجػػة العمميػػة _ المبػػرة _ النػػوع_دراسػػة ال ػػروؽ لػػبعض المت يػػرات المتمثمػػة 

مسػتوأل أهميػة   توظيػؼ "( الستجابات عينة البحث عػفعممى_نظري"مت ير التمصص 
 فمسػػ ة فػػى ضػػو  المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة فػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة التعميميػػة

.مف التعميـ مف بعد نظر عينة البحث وج ة 
مهًجية البحح :

التعمػيـ فمسػ ة عم  أسموب المن ج الوص ى التحميمى فػى دراسػة  اعتمد البحث الحالى
توظيػػػؼ المنصػػػات التعميميػػػة الر ميػػػة فػػػى تحقيػػػؽ أهػػػداؼ العمميػػػة مػػػف بعػػػد، وأيًضػػػا دراسػػػة 

فػػى  التعمػػيـ مػػف بعػػدالقػػائـ عمػػ  فمسػػ ة  التصػػور المقتػػرح الػػتمكف مػػف وضػػ ، ب ػػدؼ  التعميميػػة
 .الر مية لتحقيؽ أهداؼ العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية توظيؼ المنصات التعميمية

 :البحح مصطلحات
 تضمنت مصطمحات البحث الم اهيـ التالية:

بعدالتعليم مو : 

 مف  بؿ الباحثيف فيما يمى: التعميـ مف بعدم  ـو  تـ تناوؿ
  فػى  حاضػرمػ  الم أو غيػر المتػزامف لمطالػبنمط مػف التعمػيـ يقػـو عمػ  الوجػود المتػزامف

، ال ق ػا )وسػيط طالػبوال المحاضػرالمو   ن سه، ومػف ثػـ تنشػس الضػرورة ألف يقػـو بػيف 
6663). 

 من صػًل عػف السػموؾ التعميمػى،  مػف طرائػؽ التػدريس التػى يكػوف السػموؾ التعممػى طريقة
ويتضػػمف تمػػؾ الوسػػائؿ التػػى يػػتـ في ػػا االتصػػاؿ بػػيف المعمػػـ والمػػتعمـ عبػػر أج ػػزة وأدوات 

 .(Moore, M, 2001)طباعية وميكانيكية واةلكترونية وغيرها
  االستمداـ المنظـ لموسائط المطبوعة وغيرها، وهذ  الوسائط ينب ى أف تكوف معػدة إعػدادًا

ربػػػػط االتصػػػػاؿ بػػػػيف المتعممػػػػيف والمعممػػػػيف مػػػػف أجػػػػؿ تػػػػدعيـ دراسػػػػة  جيػػػػدًا مػػػػف أجػػػػؿ
 .(UNESCO, 1997)المتعمميف
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 ( تعػرؼ منظمػػة اليونسػكوISCED, 196:8 الػتعمـ عػػف بعػد عمػػ  أنػه: التعمػػيـ والػػتعمـ )
الػػذي يعبػػر عػػف جممػػة مػػف المػػدمات والوسػػائط البريديػػة واةذاعيػػة والتم ازيػػة والمحوسػػبة 
وال ات يػػة والصػػح ية، مػػ  نسػػبة محػػدودة ومحػػددة مػػف التعمػػيـ المباشػػر وج ػػًا لوجػػه بػػيف 

مػػػف المػػػواد ويجػػػري إيصػػػاؿ التعمػػػيـ بصػػػورة أساسػػػية، عبػػػر وسػػػائط  الطالػػػب والمحاضػػػر،
 التعميمية المطبوعة المعدة مصيصًا ل ذ  ال اية والمدعمة بالوسائط السمعية والبصرية.

 الر مػى، تػؤدأل  التعمػيـ أنمػاط نمػط مػفإجرائيػًا فػى هػذا البحػث بسنػه  بعد مفـ يالتعم يعرؼ
الت اعػػؿ المباشػػر أو غيػػر المباشػػر بػػيف الطالػػب  يقػػـو عمػػ  م امػػه عبػػر شػػبكة االنترنػػت،

 عبر جممة مف الوسائط التقنية تساهـ فى تحقيؽ أهداؼ العممية التعميمية.، واألستاذ
 الر مية: المنصات التعميمية

 تـ تناوؿ م  ـو المنصات التعميمية الر مية مف  بؿ الباحثيف فيما يمى:
 متكاممػة مػف المػدمات الت اعميػة عبػر اةنترنػت التػى تػوفر لممعممػيف والمتعممػيف  مجموعة

واًبػػا  وغيػػرهـ مػػف المشػػاركيف فػػى التعمػػيـ بالمعمومػػات واألدوات والمػػوارد لػػدعـ وتعزيػػز 
 .(Homanova, Z, Prextova, T, 2017, 16)تقديـ التعميـ واةدارة

 كػػوف بمثابػػة البيئػػة التعميميػػة األوليػػة فػػى فئػػة المنتجػػات التعميميػػة الجديػػدة، والمصػػممة لت
بػػػسدوات لتمطػػػيط المنػػػاهج  المحاضػػػرال صػػػوؿ الدراسػػػية كثي ػػػة التكنولوجيػػػا، وهػػػى تػػػدعـ 

دارة   البيئػػة االفتراضػػية، وتقيػػيـ الطػػلب، وهػػى مصػػممة لمعمػػؿ فػػى المحاضػػرةالدراسػػية، واه
محتػػػوأل المنػػػاهج ممبػػػرات المتضػػػمنة بباعتبارهػػػا النا ػػػؿ الرئيسػػػى ل األسػػػتاذالتػػػى يقودهػػػا 

 .(Walters, J; Dede, Cs; Richards, J, 2009, 3)الدراسية
  أرضيات لمتكويف عف بعد  ائمة عم  تكنولوجيات الويػب، وهػى بمثابػة السػاحات التػى يػتـ

وتشػػػمؿ المقػػػػررات  ،بواسػػػطت ا عػػػرض األعمػػػاؿ وجميػػػ  مػػػا يمػػػتص بػػػالتعميـ اةلكترونػػػى
ملل ػػػا تتحقػػػؽ عمميػػػة الػػػتعمـ باسػػػتعماؿ  مػػػف ،اةلكترونيػػػػة ومػػػػا تحتويػػػه مػػػف نشػػػاطات
مػػف الحصػػوؿ عمػػ  مػػا يحتاجػػه  طالػػبوتمكػػف ال ،مجموعػػػة مػػػف أدوات االتصػػػاؿ والتواصػػؿ

 .(666، 6666، عبد النعيـ)مف مقررات دراسية وبرامج وغيرها
 المنصػػػات التعميميػػػة الر ميػػػة إجرائيػػػًا فػػػى هػػػذا البحػػػث بسن ػػػا بيئػػػة تعميميػػػة ر ميػػػة  تعػػػرؼ

افتراضػػية تقػػـو عمػػ  أسػػس التعمػػيـ مػػف بعػػد، ب ػػا مسػػاحة تك ػػ  لوضػػ  المبػػرات وتقنيػػات 
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الػػتعمـ وأدوات التقػػويـ المتنوعػػة، وفػػؽ المطػػوات اةجرائيػػة لطرائػػؽ واسػػتراتيجيات التػػدريس 
 المستمدمة.

 الهظزي واملفاييمي للبحح:اإلطار  –ثانيًا 

، التعمػػػيـ مػػػف بعػػػد مػػػف حيػػػث الماهيػػػة، اةطػػػار النظػػػري والم ػػػاهيمى لمبحػػػثتضػػػمف 
مبػادئ التعمػيـ مػف والمصائص واألهمية واألهداؼ المنوطػة بػنمط التعمػيـ مػف بعػد، كمػا تنػاوؿ 

يػزات، مف حيث الماهية، والمصػائص والمم المنصات التعميمية الر ميةوتقنياته، كما تناوؿ  بعد
، وأهػداف ا وفوائػدها فػى المجػاؿ متطمبات نجاح توظيؼ المنصات التعميمية الر ميػة وعرض إل 

 التعميمى المؤسسى.
 :التعليم مو بعد

المعرفػة و  فى تبادؿ المبػراتم مة ال عالة و إحدأل الوسائؿ التقنية الالتعميـ مف بعد  يعد
التعمػيـ مػف أدوات أصػبحت المجتمعػات التػى ال توظػؼ و  ،حصوؿ عم  كؿ ما هو جديػد من ػاوال

الػػذي يعتمػػد ويصػػعب عمي ػػا التعػػايش فػػى هػػذا العصػػر ال تواكػػب  طػػار التطػػور المتلحػػؽ بعػػد 
إدمػاؿ نظػاـ التعمػيـ  فػى تبنػىالػدوؿ بصورة كمية عم  التقنية الر ميػة؛ لػذا سػارعت العديػد مػف 

يد مف المبرات والتجارب الناجحة ل ػذا ، وتممض عف ذلؾ العدمف بعد فى مؤسسات ا التعميمية
الػػنمط مػػف التعمػػيـ، و ػػد أكػػد عمػػ  ذلػػؾ العديػػد مػػف توصػػيات البحػػوث والدراسػػات السػػابقة التػػى 

 بركػػػات،؛ 6667 ال ػػػريح، ، واألحمػػػد؛ 6667 أحمػػػد،ومن ا)التعمػػػيـ مػػػف بعػػػد اهتمػػػت بػػػنمط 
 (.6669 حامد،؛ 6666 الثوينى،؛ 6667 بريؾ،؛ 6666

بعد بسنه نظاـ تقػـو بػه مؤسسػة تعميميػة يعمػؿ عمػ  إيصػاؿ المػادة التعميـ مف ويعرؼ 
التعميميػػػػة أو التدريبيػػػػة لممػػػػتعمـ فػػػػى أي مكػػػػػاف ، وأي و ػػػػت عػػػػف طريػػػػؽ وسػػػػائط اتصػػػػػاؿ 

اكتسػػاب المعػػارؼ  فػػىالتعمػػيـ مػػف بعػػد ؛ لػػذا يسػػاعد (56، 6665، المبػػارؾ  متعددة)الموسػػ ،
فػػػى ذلػػػؾ جميػػػ  أنػػػواع  اً متضػػػمن ،والمعمومػػػات المبػػػراتوسػػػيط لنقػػػؿ ؛ حيػػػث إنػػػه والم ػػػارات

 .التكنولوجيا وأشكاؿ التعمـ الممتم ة
 نظػاـ التعمػيـ الم تػوح ويس ـ نمط التعميـ مف بعد فى ت عيؿ التعميـ الػذاتى، كمػا يعػزز

المؤسسػػات التعميميػػة الممتم ػػة، االتجاهػػات الحديثػػة فػػى ، ومػػف ثػػـ يعػػد مػػف والتعمػػيـ المسػػتمر
ثرا  المبرات أماـ العػامميف  حيث يعمؿ عم  زيادةالنظامية من ا وغير النظامية؛  فرص التعمـ واه

، الػػذيف ال يسػػتطيعوف االنقطػػاع عػػف العمػػؿ والت ػػرغ لمتعمػػيـ والػػذيف حرمػػوا مػػف التعمػػيـ النظػػامى
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من ػػا؛ لػػذا أكػػدت نتػػائج البحػػوث والدراسػػات  نقػػؿ المعمومػػات وحريػػة االمتيػػار ويؤكػػد عمػػ  حريػػة
 ت عيمػػه وتسػػ يؿ إجرا اتػػه؛ضػػرورة نمػػط التعمػػيـ مػػف بعػػد عمػػ  السػػابقة واألدبيػػات التػػى تناولػػت 

 ؛6665 مصػط  ،؛ 6663 ال ػراب،؛ 6668 عبد العزيػز،التعميمية المرتقبة) لتحقيؽ األهداؼ
 (.6665 ال نيدي،؛ 6664 نشواف،

 خصائص التعليم مو بعد:

المؤسسػػات ، جعمتػػه مرغوبػػًا وم ضػػًل لػػدأل عديػػدة مصػػائصبيتميػػز التعمػػيـ مػػف بعػػد 
عمػ  مسػتوأل المسػت دفيف والمبػرا  والممططػيف،  التعميمية التػى تحػاكى التقػدـ التقنػى، وأيضػاً 

حيػػث يتميػػز بالمرونػػة واال تصػػاد، بمػػا يجعمػػه إسػػ امًا ال بػػسس بػػه فػػى تحقيػػؽ حريػػة التعمػػيـ، 
تػػػوفير فػػػرص التعمػػػيـ العمػػػؿ عمػػػ  و االحتياجػػػات التعميميػػػة والمجتمعيػػػة عمػػػ  السػػػوا ، وتمبيػػػة 

مػػا يرغبػػه الػػبعض مػػف إثػػرا  لتمصصػػات ـ يمبػػى ، و ميػػ  لممتمػػؼ األعمػػار وال ئػػاتلمجالمسػػتمر 
 نشػواف،معيف)ومعارف ـ العممية، وما يمـز مف دراسة وتػدريبات والتػى ال تنت ػى بالضػرورة عنػد 

أثبتت نجػاح نظػاـ التعمػيـ مػف بعػد  وبحوث إجرائية دراسات ؾهنا(، و 6665 ال نيدي، ؛6664
؛ 6669 الصػػعيدي،؛ 6668 الزكػػري،؛ 6665 الرشػػود،؛ 6665 ،الحسػػيف)فػػى التعمػػيـ ومن ػػا

 (.6668 عبدالعاؿ،
 ليتناسػب مػ  طبيعػة عمػؿ المؤسسػة التعميـ مف بعد يمكف التعديؿ فى بعض مكوناتو 

؛ التػسثير وال اعميػة، و لمػدارس ميػار المشػاركة حسػب الرغبػة، واةتاحػة المرونػةالتعميمية؛ حيث 
وال اعميػػة نظػػاـ التعمػػيـ التقميػػدي وذلػػؾ عنػػدما تسػػتمدـ هػػذ  يػػوازأل أو ي ػػوؽ فػػى التػػسثير ألنػػه 

الكثير مف أشكاؿ التعمـ عػف بعػد ال تكمػؼ الكثيػر مػف ، ف مة التكاليؼ، وبالطب  التقنيات بك ا ة
.(6665 مصػػط  ،)ال يػػرتبط التعمػػيـ مػػف بعػػد بمكػػاف وزمػػاف محػػدد، و تمطػػى الحػػواجز، و المػػاؿ

الكامػؿ مػف العقبػات والشػروط التػى ي رضػ ا النظػاـ التحرر بيتميز التعميـ مف بعد  كما 
تػػػوفير تعػػػاوف ثنػػػائى وجمػػػاعى االتجػػػا  بػػػيف المعمػػػـ والمػػػتعمـ ، وبالتػػػالى يعمػػػؿ عمػػػ  التقميػػػدي
اعتماد أسموب ماص فػى إعػداد المػادة التعميميػة المناسػبة ل ػذا النػوع ، ويؤكد عم  والمتعمميف
ت لنقػػؿ المحتػػوأل التعميمػػى لمطػػلب عػػف تػػوفير وسػػائط نقػػؿ المعمومػػا، ويسػػ ـ فػػى مػػف التعمػػيـ

 (.6665بعد)الموس  والمبارؾ ،
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 :التعليم مو بعدوأيداف أيمية 

ساعد التعميـ مف بعد مف ملؿ أداوته فػى تػوفير فػرص تعميميػة متنوعػة، وسػاهـ فػى 
حػػؿ مشػػكلت تعميميػػة ناتجػػة عػػف مت يػػرات مجتمعيػػة وبيئيػػة عديػػدة؛ لػػذا تممضػػت أهميتػػه فػػى 

الزيػػادة السػػكانية ، والت مػػب عمػػ  مشػػكمة لمتزايػػد مػػف فئػػات المجتمػػ  عمػػ  التعمػػيـتمبيػة الطمػػب ا
ضػرورة التوافػؽ ، و وما يرتبط ب ا مف زيادة أعػداد المتعممػيف والرغبػة فػى تعػدد أشػكاؿ دراسػت ـ

والت يػػػر المسػػػتمر، وملحقػػػة  ،مػػػ  التطػػػور ال ائػػػؿ فػػػى تكنولوجيػػػا المعرفػػػة والتقنيػػػات الجديػػػدة
ضػػرورة متابعػة الحػػراؾ الم نػػى فػى المجتمػػ  مػػف ، و ة فػػى تكنولوجيػا التعمػػيـاالكتشػافات الجديػػد

عػػادة تػػدريب ـ عمػػ  التعمػػيـ ممػػا يتطمػػب وجػػود نمػػط جديػػد مػػف  تزايػػد اةن ػػاؽ، تنميػػة العػػامميف واه
التواصؿ م  المجتم  أي ت عيؿ مدمػة المجتمػ  ، و التعميـ تكوف تكم ته ا ؿ مف التعميـ التقميدي

 (.  36، 6665 مصط  ،) لتعميـفى مجالى التدريب وا
ألف  ؛تقػديـ المػدمات التعميميػة لمػف فػات ـ فػرص التعمػيـوي دؼ التعمػيـ مػف بعػد إلػ  

التعميـ مف بعد يعيد األمؿ لدأل الكثيريف ممف يرغبوف فى التعميـ نظرًا لما يتمت  به مػف مرونػة 
تقػديـ ، و وأنظمة تعميمية تسمح ل ـ بالتعمـ إل  جانب  يام ـ بالم ف واألعماؿ التى يمارسػون ا
التربيػػة   البػػرامج الثقافيػػة العمميػػة: يقػػدـ التعمػػيـ مػػف بعػػد لشػػرائح واسػػعة مػػف أبنػػا  المجتمػػ 

المستمرة أو التعميـ مدأل الحياة ،وذلؾ عػف طريػؽ وسػائؿ التقنيػة الممتم ػة كالتم ػاز واالنترنػت 
فمػػف الواضػػح أف بعػػض الػػدوؿ الناميػػة ال تشػػج  كثيػػرًا تعمػػيـ  ؛تعمػػيـ المػػرأة، و واةذاعػػة وغيرهػػا

ؿ ةزاحػة المرأة، فالتعميـ مف بعد يزيؿ معو ػات مروج ػا مػف البيػت ويصػبح هػو األسػموب األمثػ
 (.6666 عبد الحى،)هذ  المعو ات

أف العديػد مػف و  ،اةس اـ فى محو األمية وتعمػيـ الكبػاركما ي دؼ التعميـ مف بعد إل  
األميػػيف وكبػػار السػػف ال يتمكنػػوف مػػف االلتحػػاؽ بالدراسػػة بػػالرغـ مػػف رغبػػت ـ  فػػى ذلػػؾ بسػػبب 

تعمػػيـ مػػف بعػػد يقػػدـ ل ػػـ الحػػؿ المعيقػػات الج رافيػػة واالجتماعيػػة واال تصػػادية وغيرهػػا ،وأف ال
 ؛ حيػػثالمزيػػد مػف التطػػورات المعرفيػة والتكنولوجيػػة، ويػؤدي إلػػ  األمثػؿ ةزالػػة هػذ  الصػػعوبات

شػػػ د القػػػرف الماضػػػى وسيشػػػ د هػػػذا القػػػرف المزيػػػد مػػػف التطػػػورات المعرفيػػػة والتقػػػدـ العممػػػى 
ة فػى التعمػيـ التػى والتكنولوجى، وأصبح مف الصعوبة ملحقة هذ  التطورات باألسػاليب التقميديػ

مراعػػػاة ظػػػروؼ الدارسػػػيف ، وبالتػػػالى تعتمػػػد عمػػػ  ح ػػػظ الحقػػػائؽ واسػػػتظ ارها عنػػػد االمتحػػػاف
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التعمػيـ مػف بعػد هػو تعمػيـ جماهيريػًا نظػرًا لمػا يػوفر  مػف إمكانػات كبيػرة لمراعػاة  ؛ ألفالتعميمية
 (.6667عمياف، )ظروؼ المتعمميف

 وتكهياتٌ: مبادئ التعليم مو بعد 

العممية التعميميػة يجػب أف تصػمـ بطريقػة توافػؽ اسػتعدادات ، فت ريد التعميـمبدأ يقـو 
أي  ،مبدأ ضبط المتعمـ لعمميػة تعممػه، وعم  ال رد و دراته وميوله واتجاهاته وسرعته فى التعمـ

مبػدأ التعمػيـ ، وكػذلؾ إف المتعمـ يالقبؿ عم  عممية التعميـ بػداف  ذاتػى وبرغبػة حقيقػة فػى الػتعمـ
التعمػػيـ عمميػػة مسػػتمرة مػػدأل الحيػػاة فقػػد يرغػػب اةنسػػاف فػػى تنميػػة ن سػػه يػػث إف ؛ حالمسػػتمر

، وال بد مف إعطائه ال رصة لكى يحقؽ ذلؾ، فػى أي و ػت وأي مكػاف م نيا أو عمميا أو ثقافيا،
، عمػػ  ذاتػػه فػػى أغمػػب األحيػػاف سف يػػتعمـ المػػتعمـ بم ػػرد  معتمػػداً بػػمبػػدأ الػػتعمـ الػػذاتى وبالتػػالى 
بمعن  أف التعمػيـ حػؽ لكػؿ فػرد مػف أفػراد المجتمػ  ب ػض النظػر ، اطية التعميـمبدأ ديمقر وهناؾ 

 .(6663 ال راب،)عف لونه وجنسه وعر ه ودينه وظروفه وعمر 
متعمػػيـ مػػف بعػػد التواصػػؿ مػػ  المػػتعمـ مػػف أجػػؿ تنميػػة  دراتػػه لال ػػدؼ الػػرئيس ويعػػد 

 ، وتشػمؿالمػادة الصػوتية، ويتضمف تقنيات تتمثػؿ فػى ومساعدته عم  استيعاب المواد ،العقمية
الوسػػائؿ التعميميػػة السػػمعية والتػػى تتضػػمف تقنيػػات االتصػػاؿ الت اعميػػة بال ػػاتؼ عػػف طريػػػؽ 

كمػا يوجػد نػوع ثػاف مػف الوسػائؿ الصػوتية غيػر الت اعميػة ، مثػؿ  التماطب الصػوتى الجمػاعى،
 و،وتشػػػمؿ األفػػػلـ، وأشػػػرطة ال يػػػدي ،المػػػادة المرئيػػػة والمسػػػموعة، وكػػػذلؾ أشػػػرطة التسػػػجيؿ
برمجيػػػات الحاسػػػوب والتػػػسليؼ بالوسػػػائط المتعػػػددة واأل ػػػراص ، وتتضػػػمف ومػػػؤتمرات ال يػػػديو

ويسػ ـ فػػى تعمػيـ أعػػداد متزايػدة مػػف  ،البػث التم زيػػونى ال ضػائى، وكػػذلؾ المضػ وطة المقػرو ة
تتميػػػز بانعػػػداـ الحػػػدود وانم ػػػاض األجػػػرة،  ، والتػػػىتقنيػػػات شػػػبكة اةنترنػػػت، وأيضػػػًا الدارسػػػيف

أنظمة التعميـ مػف بعػد يػتـ عمػ  طػريقتيف ،األوؿ هػى االتصػاؿ المباشػر واألمػرأل واالتصاؿ فى 
 (.6668 عبد العزيز،)هى االتصاؿ غير المباشر

فػرص الػتعمـ لكػؿ مػتعمـ بطػرؽ وأسػاليب ممتم ػة، وسػاعد ويتيح نمط التعميـ مػف بعػد 
التعمػػيـ  نػػواعومػػف هػػذ  األ  ،المػػتعمـ عمػػ  امتيػػار النػػوع المناسػػب لػػه لمػػتعمـ مػػف بعػػدالتعمػػيـ 

ومواضػي   الموضوعات والمبػراتتبادؿ (، مما يس ـ فى Synchronous_  المباشر)المتزامف
فػػػى ن ػػػس الو ػػت ال عمػػػى لتػػػدريس المػػػادة ، مثػػػؿ المحادثػػػة  والمحاضػػػراألبحػػاث بػػػيف المػػػتعمـ 

مػػف مػػلؿ مػػا يسػػم  بال صػػوؿ  الموضػػوعاتأو تمقػػى  ( Real-time chat) ال وريػػة
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يسػػػتطي  الحصػػػوؿ عمػػػ  الت ذيػػػة الراجعػػػة  المػػػتعمـاالفتراضػػػية ومػػػف إيجابيػػػات هػػػذا النػػػوع أف 
، وكػػػػػذلؾ التعزيػػػػػز ال ػػػػػوري، وهنػػػػػاؾ التعمػػػػػيـ غيػػػػػر المباشػػػػػر )غيػػػػػر المتػػػػػزامف _ المباشػػػػػرة

Asynchronous وفػػػؽ برنػػػامج  محاضػػػراتعمػػػ  دورات أو مػػػف مللػػػه يحصػػػؿ المػػػتعمـ (، و
عػػف طريػػؽ  ،ات واألمػػاكف التػػى تتناسػػب مػػ  ظروفػػهينتقػػى فيػػه األو ػػ ومعمػػف، دراسػػى ممطػػط

مثػؿ البريػد اةلكترونػى وأشػرطة ال يػديو، ومػف إيجابيػات  الر مى،توظيؼ بعض أساليب التعميـ 
هذا النوع أف المتعمـ يحصؿ عمػ  الدراسػة حسػب ملئمػة األو ػات لػه ، كػذلؾ يسػتطي  الطالػب 

 ال ػػراب،؛ 6668 عبػػد العزيػػز،)احتػػاج لػػذلؾإعػػادة دراسػػة المػػادة والرجػػوع إلي ػػا إلكترونيػػًا كممػػا 
 .(6665، والمبارؾ الموس ،؛ 6663

 :املهصات التعليمية الزقمية

تعد المنصة التعميمية الر مية أحد أدوات التعميـ مف بعد، وبديؿ م ـ مف بدائمػه، التػى 
بيئة تعميمية ت اعميػة تس ـ فى الحد مف المشكلت التعميمية بالمؤسسة الجامعية؛ حيث تشكؿ 

وتمكػػن ـ مػػف التواصػػؿ  ،فكػػاراًرا  واألالمبػػرات و فرصػػة تبػادؿ  ل سػػتاذ وطلبػػهاجتماعيػة تتػػيح 
مجموعػػة متكاممػػة مػػف المباشػػر لمقيػػاـ بػػبعض الم ػػاـ التػػى تحقػػؽ أهػػداؼ الػػتعمـ؛ ف ػػى تشػػكؿ 

ب وغيػرهـ مػف المدمات الت اعمية التى تقدـ عبر االنترنت وتوفر ألعضا  هيئة التدريس والطل
المشاركيف فى التعميـ المحتوأل والموارد واالدوات والمعمومات اللزمة لتقديـ المػدمات التعميميػة 

 .فى ضو  احتياجات المتعمميف
وهنػػػاؾ مػػػف يػػػرأل أف المنصػػػة التعميميػػػة الر ميػػػة عبػػػارة عػػػف بيئػػػة تعميميػػػة إلكترونيػػػة 

عمميتػػى التعمػػيـ والػػتعمـ  وتمكػػف  ت اعميػػة تػػتـ عبػػر االنترنػػت وتوظػػؼ تطبيقػػات الويػػب؛ لتيسػػير
المعمـ والطلب مف التواصؿ والت اعؿ وتبادؿ المحتوأل والمعمومات والمم ػات واًرا ، كمػا تمكػف 
أوليا  أمور الطلب مف االطلع عم  نتائج وتقييمات أبنائ ـ، ومتابعة تعمم ـ، بما يػؤدي إلػ  

وهنػػػػاؾ مػػػػف ذكػػػػر أف المنصػػػػة  (،6667، أبو النصػػػػرتحقيػػػؽ األهػػػػداؼ التعميميػػػػة المنشػػػػودة)
أرضػػيتات تكػػويف مػػف بعػػد  ائمػػة عمػػ  تكنولوجيػػا الويػػب، وتعػػد بمثابػػة التعميميػػة الر ميػػة تشػػكؿ 

سػػػاحات يػػػتـ بواسػػػطت ا عػػػرض األعمػػػاؿ، وجميػػػ  مػػػا يمػػػتص بػػػالتعميـ اةلكترونػػػى، وتشػػػمؿ 
رَات اةلكترونيتة ومػا تتضػمنه مػف نشػاطات، وتتحقػؽ مػف ملل ػا عمميتػة الػ تتعمُّـ باسػتمداـ المقرت

العديػػد مػػف أدوات االتصػػاؿ والتواصػػؿ التػػى تسػػاعد المػػتعمـ فػػى الحصػػوؿ عمػػ  مػػا يحتاجػػه مػػف 
 .(6669 غلب، و عبدالرؤؼ،)معمومات ومقررات وبرامج
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 الزقمية:املهصات التعليمية وفوائد أيداف 

سػػارعة تكيػػؼ المقػػررات التعميميػػة لمت يػػرات المتتسػػ ـ المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة فػػى 
تحقػؽ معػايير ، و تمبيػة الطمػب المتزايػد عمػ  التعمػيـ والتػدريب، وتعمػؿ عمػ  فى المعرفة الر مية

، وتسػاهـ فػى تطبيػؽ مبػادئ الػتعمـ النشػط فػى التعمػيـ، وتؤكػد عمػ  الجودة الشاممة فى التعميـ
وفػى ، م ػض تكػاليؼ التعمػيـ، وتسػاعد فػى تمبية الحاجػة المتزايػدة لمتنميػة البشػرية المسػتدامة

؛ حيػػث تعػػد المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة م ػػض معػػدؿ األميػػة الر ميػػة والمعموماتيػػة بػػيف األفػػراد
بيئػػة تعميميػػة ت اعميػػة تجمػػ  بػػيف مميػػزات شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعى ومميػػزات أنظمػػة إدارة 
المحتوأل اةلكترونػى، يػتمكف المػتعمـ مػف ملل ػا مػف نشػر االهػداؼ والػدروس ورفػ  الواجبػات 

األنشطة التعميمية، ويتمكف المعمـ مػف إجػرا  االمتبػارات وتوزيػ  الواجبػات واالدوار بػيف  وتن يذ
، ويتـ مف ملل ػا تبػادؿ المعمومػات واألفكػار بػيف (6669ال امدي، ؛ 6669البحيرأل، )الطلب

المعمػػـ والطالػػب ، كمػػا تمكػػف أوليػػا  أمػػور الطػػلب مػػف التواصػػؿ  مػػ  المعممػػيف ومعرفػػة نتػػائج 
 .مما يس ـ فى الحصوؿ عم  ممرجات تعميمية عالية الجودةأبنا هـ 

 والمنصات التعميمية الر مية بسعتبارها أحد أدوات التعميـ مف بعػد تعمػؿ عمػ  الحػد مػف
، مكم ػػة تعميميػػةل تحتػػاج إلػػ   اعػػات دراسػػية وال سػػاحات وال مواصػػلت وأدوات فػػ ؛التج يػػزات
السػػرعة العاليػػة فػػى ، وتتميػػز بج رافيػػةعػػدد كبيػػر مػػف الطػػلب دوف  يػػود عمريػػة و وتسػػتوعب 

أف عمميػػة التعمػيـ لػػـ تعػد محصػػورة فػى تو يػػت أو ، وتؤكػػد عمػ  المتابعػة واالسػػتجابة المسػتمرة
مكاف محدديف أو مضبوطة فى جدوؿ صاـر ، بؿ إمكانية التعمػيـ فػى أي مكػاف وأي و ػت دوف 

األسػػتاذ وطلبػػه التعامػػؿ ، وتعػػد م ػػارات توظي ي ػػا التقنيػػة سػػ مة وبسػػيطة يمكػػف لكػػؿ مػػف  يػػود
مػف األعبػا  الثقيمػة بالتصػحيح (، وبالتالى تع ى األستاذ 6667العنيزي، ؛ 6666أحمد، مع ا)

مػػف ثػػـ و  ،التعميميػػة المباشػػرةو  البحثيػػة ويتػػيح لػػه الت ػػرغ لم امػػه ،ورصػػد الػػدرجات والتنظػػيـ
 .االرتقا  بمستوا  وتطوير 

 ية:الزقممتطلبات جناح توظيف املهصات التعليمية 

هنػػاؾ مطػػوات تسػػاهـ فػػى نجػػاح وفعاليػػة المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة، من ػػا أهميػػة 
أف يكػػػوف لػػػدأل ؛ حيػػػث ينب ػػػى نجػػػاح التعمػػػيـ ال ػػػوريو  ؛ لضػػػماف فعاليػػػةالتواصػػػؿ مػػػ  التقنيػػػة

عػػف طريػػؽ هػػذ  الوسػػائؿ بسػػ ولة ويسػػر، وأن ػػـ معتػػادوف  التواصػػؿالمشػػاركيف القػػدرة عمػػ  
، والبػػد مػػف عمي ػػا، وذلػػؾ حتػػ  ال تحػػدث أيػػة مشػػكلت أو إحسػػاس بال ربػػة مػػ  هػػذ  التطػػورات
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تػؤدي إلػ  إيجػاد   ػدفالتوجي ػات الصػارمة ؛ غير مقيػدة وأف تكوفاةجرا ات والتوجي ات توافر 
، والوا ػػ  يشػػير إلػػ  أف  ػػظ المشػػاركيفيػػؤدي إلػػ  تح ػػد عقبػػات أثنػػا  الحػػوار والنقػػاش، ممػػا 
أداة تكنولوجيػػة يػػتـ اسػػتمدام ا لتيسػػير عمميػػة التعمػػيـ مػػف المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة تشػػكؿ 

ملؿ تقديـ محتوأل التعمـ لممتعمـ بطرؽ تساعد زيػادة دافعيتػه وجػذب انتباهػه وذلػؾ مػف مػلؿ 
 .المزايا والمصائص التى تمتمك ا تمؾ األداة

الج ػود ومف المطوات التى  د تسػاهـ فػى نجػاح وفعاليػة المنصػات التعميميػة الر ميػة 
سػػاعدهـ عمػػ  إنجػػاز مسػػتوأل أعمػػ  مػػف ي بمػػا  ػػد بػػيف الطػػلب والتعػػاوف اةيجػػابى المشػػتركة
لػذا يجػب أف يكػوف هنػاؾ ت اعػؿ  ، والمقدرة عم  اكتساب المبػرات التعميميػة الممتم ػة؛ المعرفة

، ويشػكؿ التقػويـ مطػوة م مػة ورئيسػة  ـ وكذلؾ بيف الطلب فيما بين ـمف الطلب م  أساتذت
عمػػ  المشػػاركيف عمػػؿ تقػػويـ فػػى الو ػػوؼ عمػػ  نجػػاح وفعاليػػة المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة، و 

ل عماؿ فيما بين ـ، وكذلؾ إرساؿ ملحظػات ـ وآرائ ػـ حػوؿ أصػد ائ ـ فػى أثنػا  سػير العمميػة 
 (.6666، لنعيـعبد ا؛ 6667 الجريوي،)التعميمية

الت اعػؿ ، و ال صوؿ االفتراضية الحيةوتتطمب المنصات التعميمية الر مية ضرورة توافر 
محتػوأل صػوتى ، كمػا تتطمػب تػوافر التعميـ المػزدوجبيف أطراؼ العممية التعميمية، ونمط  ال وري

تقنيػػة  ، وتنػػوع أسػػاليب التقيػػيـ والتقػػويـ، باةضػػافة إلػػ مشػػاركة البػػرامج، وأهميػػة ومرئػػى عػػالى
 شػبكة؛ ف ى بػذلؾ المقابلت االلكترونية الحية، و دعـ تعدد الم ات، و الوسائط المتعددة المميزة

ويسػتمدـ مػف  التعميميػة، ومشػاركة المحتويػاتر األفكػا لتبػادؿ يػتـ اسػتمدام ا مجانيػة تعميميػة
وأنشػطة تدريس متنوعة وتوفر الوصوؿ لمدروس والمعمومات ، كما توفر أدوات  ملل ا أساليب

م ػػػػوس، و ؛ 6669 صػػػػالح، و العياصػػػػرة،؛ 6666، الج نػػػػى)تػػػػدعـ وتعػػػػزز عمميػػػػة التعمػػػػيـ
 (.6665 العمري،

المنصػػػات لتشػػػ ؿ المبػػرات والم ػػػارات اللزمػػػة  تمتمػػػؾك ػػػا ات بشػػػرية وينب ػػى تػػػوافر 
دارت ػػا فريػػؽ دعػػـ فنػػى لصػػيانة األج ػػزة والشػػبكة بصػػورة دائمػػة وفوريػػة و ، التعميميػػة الر ميػػة واه

، لمواج ػػة األعطػػاؿ الر ميػػةوالمتعممػػيف لممنصػػات التعميميػػة  المحاضػػريف بػػؿ اسػػتمداـ أثنػػا  و 
والطػػلب عمػػ   واألسػػاتذةمػػدربيف متمكنػػيف لتػػدريب ال يئػػة اةداريػػة ، وضػػرورة تػػوافر المحتممػػة

؛ 6667الحبشػػى، و بػػدر، )والمػػدمات التعميميػػة األمػػرأل الر ميػػةاسػػتمداـ المنصػػات التعميميػػة 
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نتاج المقررات التعميميػة ، وبالتالى أهمية توافر (6667شمبى، و مراد،  فريؽ تسليؼ محتوأل، واه
 الر مية.عم  المنصة التعميمية 

 الزقمية:املهصات التعليمية خصائص ومميزات استددام 

بسن ا ال تحتاج إل  متمصص فػى البرمجػة مػف أجػؿ  الر ميةتتميز المنصات التعميمية 
التعامؿ مع ا كمستمدـ، ولكن ا تتطمب مجموعة مف الك ايات التى يمكف تنميت ا بسػ ولة لػدأل 
مستمدمي ا، كما أف توفر لوحة تحكـ تس ؿ عممية اةدارة وتوفر وسائؿ دعػـ متنوعػة لكػؿ مػف 

تطويرهػػا وتحػػديث ا، وتػػتـ بطريقػػة مباشػػرة المػػتعمـ والمػػدير والمطػػور والمعمػػـ، وتتميػػز بسػػ ولة 
وبس ػػػؿ تكم ػػػة وأ ػػػؿ ج ػػػد، وتتػػػيح ال رصػػػة لممػػػتعمـ المتيػػػار مسػػػتوأل الػػػتحكـ الملئػػػـ لقدراتػػػه 

مكانياته، مما يساعد  عم  التقدـ فى عممية تعممه بس ولة.  واه
تشػػمؿ تزويػػد  ،بنيػػة تكنولوجيػػة تحتيػػةفػػى تشػػكيؿ  الر ميػػةالمنصػػات التعميميػػة وتسػػ ـ 

بػسج زة الحاسػب اًلػى وممحقات ػا مػف أج ػزة وبػرامج تعميميػة ومسػاعدة،  التعميميػة المؤسسات
وتمػػدها بالشػػبكات المحميػػة سػػوا  كانػػت كيابػػؿ أو شػػبكة السػػمكية، وتػػوفير معامػػؿ حاسػػب آلػػى 

يصػػاؿ مدمػػة االنترنػػت فػػائؽ السػػرعة إلػػ   تمػػؾ والقاعػػات التدريبيػػة ذات مواصػػ ات حديثػػة، واه
الدوسػري، العمػري، و )بداؿ األج ػزة القديمػة بػسمرأل حديثػة ومتطػورة، واستالمؤسسات التعميمية

 (.6669 شريؼ، و الدوالت،؛ 6666 الجلد،
المؤسسػػة التعميميػػة الػػربط اةلكترونػػى بػػيف عمػػ   الر ميػػةالمنصػػات التعميميػػة وتعمػػؿ 

فػى الػدامؿ والمػارج؛ ب يػة تبػادؿ المبػرات التعميميػة  األمرأل ونظيرات ا مف المؤسسات التعميمية
دار  المؤسسػات التعميميػة، وكػذلؾ بػيف فػى مجاالت ػا الممتم ػة عػف طريػؽ شػبكات عاليػػة ت ػا، واه

القدرة تس ؿ وتسرع التعامؿ م  المنصات التعميمية والمحتوأل التعميمػى والت اعػؿ معػه، وتػوفير 
السػػػعدية، و ؛ 6668 الراشػػػدأل، و السػػكراف،)دةأج ػػزة الػػػربط اةلكترونػػى والبرمجيػػػات المسػػاع

 (.6668 رحمانى،
تعتبػر  ، والتػىCourseraمنصػة لمنصػات تعميميػة ر ميػة من ػا  وأمثمػة وهناؾ نماذج

وتقػػدـ دورات تدريبيػػة  واحػػدة مػػف أشػػ ر منصػػات الػػتعمـ عبػػر اةنترنػػت،  Courseraمنصػػة 
بالم ػػة االنجميزيػػة مػػف ج ػػات  تعميميػػة مجانيػػة لممسػػتمدميف حػػوؿ العػػالـ فػػى مجػػاالت متعػػددة

ومؤسسات تعميمية عديدة مثؿ جامعة واشنطف وجامعة أوهايو وجامعة ياؿ، ويقدـ مقػررات فػى 
مجاؿ الطب وال ندسػة والتربيػة والقػانوف واال تصػاد والرياضػيات واًداب،  ويمكػف ألي شػمص 
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ت فػػى ممتمػػػؼ التسػػجيؿ في ػػا مجاًنػػػا. كمػػا تػػوفر المنصػػػة العديػػد مػػػف البػػرامج وتمػػنح شػػػ ادا
 /https://www.coursera.orgالمجاالت، ورابط مو   المنصة هو: 

 :نتائجًا وتفشري امليدانية الدراسة إجزاءات –ثالجًا 

المنصػات التعميميػة  المكونػات التػى ينب ػى أف تتضػمن اإجرا ات البحػث تحديػد  شممت
نظػػر عينػػة مػػف المبػػرا   وج ػػة  مػػف فػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة التعميميػػةكػػى تسػػاهـ  الر ميػػة

مسػػتوأل ، وبنػا  أداة البحػػث والتػى تمثمػت فػػى اسػتبانة تحػدد والمتمصصػيف فػى المجػػاؿ التقنػى
توظيػؼ المنصػات مسػتوأل أهميػة أعضا  هيئة التدريس عينػة البحػث عمػ   األهمية مف وج ة

مػػف التعمػػيـ مػػف بعػػدفمسػػ ة  فػػى ضػػو  فػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة التعميميػػةالتعميميػػة الر ميػػة  
مف ثـ يمكف الوصػوؿ إلػ  آليػات ، و نظر عينة مف أعضا  هيئة التدريس بجامعة األزهر وج ة

فػػى توظيػػؼ المنصػػات  التعمػػيـ مػػف بعػػدتصػػور مقتػػرح القػػائـ عمػػ  فمسػػ ة  بوضػػ وممارسػػات 
 .التعميمية الر مية لتحقيؽ أهداؼ العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية

 :حتديد املكونات اليت يهبغي أى تتضمهًا املهصات التعليمية الزقمية

، التػػػى ينب ػػػى أف تتضػػػمن ا المنصػػػات التعميميػػػة الر ميػػػة مكونػػػاتالبتػػػـ عمػػػؿ  ائمػػػة 
وعرضػػ ا عمػػ  مجموعػػة مػػف السػػادة المبػػرا  فػػى أصػػوؿ التربيػػة، والمنػػاهج وطػػرؽ التػػدريس، 

مكونػػات التػػى ينب ػػى أف تتضػػمن ا وعمػػـ الػػن س التعميمػػى، وات قػػت عينػػة السػػادة المبػػرا  عمػػ  
المنصػة التعميميػة الر مية_مصػائص  مصػائص ومكونػاتالتاليػة: ) المنصات التعميمية الر ميػة

المحتوأل التعميمى الر مى_أسس تنظيـ المحتوأل التعميمى الر مى_الوسػائط الت اعميػة لممحتػوأل 
 .(التعميمى الر مى_تقويـ ممارسات الطلب عم  المنصة التعميمية الر مية

مسػتوأل أهميػػة لمتعػرؼ عمػ  واعتمػد البحػث الحػالى فػػى تحقيػؽ أهدافػه عمػ  اسػػتبانة 
وظيػػؼ المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة فػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة التعميميػػة فػػى ضػػو  فمسػػ ة ت

؛ ب يػة الوصػوؿ مف وج ة نظر عينة مف أعضا  هيئة التدريس بجامعة األزهػر التعميـ مف بعد
فى توظيؼ المنصػات التعميميػة الر ميػة  التعميـ مف بعدالتصور المقترح القائـ عم  فمس ة إل  

، وعميػػه فقػػد تكونػػت عينػػة البحػػث مػػف العمميػػة التعميميػػة بالمرحمػػة الجامعيػػة لتحقيػػؽ أهػػداؼ
السػػادة أعضػػا  هيئػػة التػػدريس بػػبعض كميػػات جامعػػة األزهػػر عمػػ  امػػتلؼ درجػػات ـ العمميػػة، 

 وتتضح آلية تصميـ وتطبيؽ االستبانة ونتائج ا فيما يمى: 
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 اهلدف مو االستبانة: 

االسػػتعانة ب ػػذ  االسػػتبانة أف تجيػػب عػػف األسػػئمة حػػاوؿ البحػػث الحػػالى مػػف مػػلؿ 
 الميدانية والتى نصت عم :

 فػػى كػػى تسػػاهـ  ؛المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة مػػا المكونػػات التػػى ينب ػػى أف تتضػػمن ا
نظػر عينػة مػف المبػرا  والمتمصصػيف فػى  مف وج ػة تحقيؽ أهداؼ العممية التعميمية

 المجاؿ التقنى؟
  المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة فػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة توظيػػؼ مػػا مسػػتوأل أهميػػة

نظػػر عينػػة مػػف أعضػػا  هيئػػة  مػػف وج ػػة التعمػػيـ مػػف بعػػدفمسػػ ة  فػػى ضػػو  التعميميػػة
 التدريس بجامعة األزهر؟

 ال ػػػروؽ المحتممػػػة بػػػيف اسػػػتجابات عينػػػة البحػػػث عػػػف مسػػػتوأل أهميػػػة توظيػػػؼ  مػػػا
المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة فػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة التعميميػػة فػػى ضػػو  فمسػػ ة 
التعمػػػيـ مػػػف بعػػػد فػػػى ضػػػو  مت يػػػرات )الدرجػػػة العمميػػػة_المبرة_ النػػػوع _ التمصػػػص 

 "عممى_نظري"(؟
  فػى توظيػؼ المنصػات التعميميػة ميـ مف بعدالتعما التصور المقترح القائـ عم  فمس ة 

 الر مية لتحقيؽ أهداؼ العممية التعميمية بالمرحمة الجامعية؟
توظيػؼ  ت دؼ إلػ  ت عيػؿ وبعد اةجابة عف تمؾ األسئمة تـ التوصؿ ًليات وممارسات

؛ لػػذا فقػػد جػػا ت المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة كػػى تسػػاهـ فػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة التعميميػػة
المكونػػات التػػى ينب ػػى أف تتضػػمن ا المنصػػات التعميميػػة االسػػتبانة فػػى ممسػػة محػػاور شػػممت 

مصائص ومكونات المنصة التعميمية الر مية_مصائص المحتػوأل التعميمػى ، تضمنت: )الر مية
الر مى_أسػػػػس تنظػػػػيـ المحتػػػػوأل التعميمػػػػى الر مى_الوسػػػػائط الت اعميػػػػة لممحتػػػػوأل التعميمػػػػى 

 (.قويـ ممارسات الطلب عم  المنصة التعميمية الر ميةالر مى_ت
 مشتوى االستجابة على عبارات االستبانة: 

اشتممت استجابات عينة البحث فى ضو  محؾ درجة الموافقة عم  ممسػة اسػتجابات 
(؛ ليتضػػح مػػف ملل ػػا آرا  عينػػة كبيػػرة جدًا_كبيرة_متوسطة_ضعي ة_ضػػعي ة جػػدالكػػؿ عبػػارة )
هميػػة توظيػػؼ المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة فػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة مسػػتوأل أالبحػػث حػػوؿ 
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مػف وج ػة نظػر عينػة مػف أعضػا  هيئػة التػدريس  التعمػيـ مػف بعػدالتعميميػة فػى ضػو  فمسػ ة 
   .بجامعة األزهر

  صدم االستبانة:

مػػػف إعػػػداد الصػػػورة األوليػػػة للسػػػتبانة، تػػػـ عمػػػؿ اةجػػػرا ات الماصػػػة   بعػػػد االنت ػػػا
جرا  التعديلت اللزمة، تـ حساب ما يمى:   بتقنين ا، ولمتسكد مف الد ة العممية واه

 صدم احملتوى أو املضموى: 

مػػف  ،طريػػؽ المحكمػػيف  ا عػػفلتحقػػؽ مػػف صػػد بعػػد إعػػداد الصػػورة األوليػػة ل ػػا تػػـ ا
التربية وعمـ الن س، وذلؾ لمحكػـ عمػ  مػدأل مل مػة المحػاور الممتم ػة ومػدأل وضػوح  أساتذة

إليه، وف  ضو  ما أبدا  المحكموف مػف آرا ، أجريػت  تنتمى الذيالم ردات وارتباط ا بالمحور 
كمػػا تػػـ عػػرض الصػػورة الن ائيػػة للسػػتبانة عمػػ  مجموعػػة مػػف المحكمػػيف  التعػػديلت اللزمػػة،

مػػر، وأضػػي ت عبػػارات دة صػػياغة بعػػض العبػػارات وحػػذؼ الػػبعض اًفػػتـ إعػػا المتمصصػػيف،
 ةصػبح صػالحتو وتحقػؽ أهدافػه، تل ـ االستبانة م  طبيعة البحث الحػالى توذلؾ حت   ،جديدة

 .لمتطبيؽ
 االتشام الداخلي: 

تػػـ حسػػاب معػػاملت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ عبػػارة والدرجػػة الكميػػة للسػػتبانة، و ػػد أظ ػػر 
تتمتػ  االسػتبانة (، وبػذلؾ أصػبحت 6.66داللػة إحصػائية عنػد مسػتوأل )معاملت االرتباط ل ا 

 بدرجة عالية مف االتساؽ الداممى.
  ثبات االستبانة:

،  (Alpha cronbache) تـ حساب ثبات االستبانة باسػتمداـ معامػؿ أل ػا كرومبػاخ
( عػػػف طريػػػؽ تطبيػػػؽ االسػػػتبانة عمػػػ  عينػػػة SPSSوذلػػػؾ باسػػػتمداـ البرنػػػامج اةحصػػػائى )

( وهػذ  الدرجػة 6.98( عضػو هيئػة تػدريس، و ػد بم ػت درجػة ثبات ػا )66استطلعية  وام ا )
مناسبة الستمداـ هذ  االستبانة كسداة لمقياس فى هذا البحػث، وبالتػالى فقػد تمػت اةجابػة عػف 

التػػى تسػػ ـ فػػى   المنصػػات التعميميػػة الر ميػػةأبعػػاد مكونػػات سػػؤاؿ البحػػث الػػذي نػػص عمػػ : مػػا 
مف وج ة نظػر بعػض المبػرا  مػف   التعميـ مف بعدفمس ة  وفؽ العممية التعميميةتحقيؽ أهداؼ 

السػػػادة أعضػػػا  هيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػة؟، بػػػسف تحػػػددت فػػػى محػػػاور االسػػػتبانة الممسػػػة 
)مصػػائص ومكونػػات المنصػػة التعميميػػة الر مية_مصػػائص المحتػػوأل التعميمػػى الر مى_أسػػس 
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الت اعمية لممحتوأل التعميمى الر مى_تقػويـ ممارسػات تنظيـ المحتوأل التعميمى الر مى_الوسائط 
، والتػػى ات ػػؽ عمي ػػا السػػادة المحكمػػيف فػػى صػػورة الطػػلب عمػػ  المنصػػة التعميميػػة الر ميػػة(

 االستبانة الن ائية.
 املعاجلة اإلحصائية: 

تػػػـ ت ريػػػ  بيانػػػات االسػػػتبانة باسػػػتمداـ الجػػػداوؿ التكراريػػػة لكػػػؿ عبػػػارة والتػػػى شػػػممت 
)كبيػػرة جدًا_كبيرة_متوسطة_ضعي ة_ضػػعي ة المتمثمػػة فػػى:  مسػػتوأل األهميػػةاالسػػتجابة عمػػ  
، واسػتمداـ امتبػار سػطالتبػايف واةنحػراؼ المعيػاري ومجمػوع الػدرجات والمتو ، وتـ حساب  جدا(
لقيػػػاس دالالت التكػػػرارات وتبػػػايف االسػػػتجابات عمػػػ  كػػػؿ عبػػػارة، و ػػػد تػػػـ  6حسػػػف المطابقػػػة كػػػا

 ( فى إجرا  تمؾ العمميات.SPSSاستمداـ البرنامج اةحصائى )
 املعادالت اإلحصائية: 

ت ري  االستجابات التى تـ الحصوؿ عمي ا بصورة مجممة ألفراد العينػة مػف أعضػا   تـ
هيئة التدريس ببعض الكميات بجامعة األزهر، وذلؾ فػى جػػداوؿ أعػدت مصيًصػا ل ػذا ال ػرض، 

 و د تـ استمداـ األسػاليب اةحصػائية التػالية فى معالجة البيانات.
  :واةنحراؼ المعياري ومجموع الدرجات والمتوسط، التبايف تـ حساب الجداوؿ التكرارية

لقياس دالالت التكرارات وتبايف االستجابات عم   6واستمداـ امتبار حسف المطابقة كا
كبيرة جدًا_كبيرة_متوسطة_ضعي ة_ضعي ة جدا ()تكرارات االستجابات وفؽ  كؿ عبارة

 .أماـ كؿ عبارة مف عبارات االستبانة لمقارنت ا بإجمالى أفراد العينة
والجػػدوؿ التػػالى يوضػػح درجػػة الموافقػػة لكػػؿ اسػػتجابة مػػف االسػػتجابات الممػػس فػػى 

 االستبانة.
 (1عــدٔل )

 ٔانًدٖ نكم اظزغبثخ يٍ اظزغبثبد ػُٛخ انجؾش انؾبنٙ ػهٗ االظزجبَخ يعزٕٖ األًْٛخ

 انًــــدٖ األًْٛخدزعخ 

 5≥ و ≥  2.4 كجٛسح عدا  

 2.4و > ≥  4.2 كجٛسح

 4.2و > ≥  4.2 يزٕظطخ

 4.2و > ≥  1.1 ضؼٛفخ

 1.1و > ≥  1 ضؼٛفخ عدا  
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 عيهة البحح:

التػدريس بالكميػات الممتم ػة بجامعػة تـ تطبيؽ االستبانة عم  عينة مف أعضا  هيئػة 
، مصػن ة عضو هيئة تدريس ممف يمتمكوف الم ارات التقنية األساسية( 368األزهر بإجمالى )

فى الحصوؿ عمػ  اسػتجابات  (Google form)وفًقا لمت يري الكمية والدرجة العممية، وساهـ 
عينػػة البحػػث، باةضػػافة لتوزيع ػػا ور يػػًا، والجػػدوؿ التػػالى يوضػػح أعػػداد االسػػتجابات المكتممػػة 

 التى تـ الحصوؿ عمي ا:
 نتائج البحح:

اشػػتممت نتػػائج البحػػث عمػػ  بعػػض المحػػاور محػػؿ الدراسػػة والمعالجػػات اةحصػػائية، 
الر مية_مصػػػػائص المحتػػػػوأل التعميمػػػػى )مصػػػػائص ومكونػػػػات المنصػػػػة التعميميػػػػة وتضػػػػمنت 

الر مى_أسػػػػس تنظػػػػيـ المحتػػػػوأل التعميمػػػػى الر مى_الوسػػػػائط الت اعميػػػػة لممحتػػػػوأل التعميمػػػػى 
، كمػا عنيػت بػال روؽ لػبعض الر مى_تقويـ ممارسات الطلب عمػ  المنصػة التعميميػة الر ميػة(

"( عممى_نظػػري" مت يػر التمصػػص المت يػرات المتمثمػػة فػى )الدرجػػة العمميػػة _ المبػرة _ النػػوع_
 .توظيؼ المنصات التعميمية الر ميةالستجابات عينة البحث عف مستوأل أهمية 

 خصائص ومكونات املهصة التعليمية الزقمية - 1

المرتبطػػػة  مصػػػائص ومكونػػػات المنصػػػة التعميميػػػة الر ميػػػةيوضػػػح الجػػػدوؿ التػػػالى 
الر ميػػة فػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ توظيػػؼ المنصػػات التعميميػػة بالمحػػاور الرئيسػػة المرتبطػػة باسػػتبانة 

 بشكؿ م صؿ فيما يمى: استجابات عينة البحث، وفؽ ما تممضت عنه العممية التعميمية
 (4عــدٔل )

خصبئص ٔيكَٕبد انًُصخ انزؼهًٛٛخ ( نؼجبزاد 4ٔلًٛخ )كب االَؾساف انًؼٛبز٘ ٔانًزٕظط

 (411)ٌ =  ثًعزٕٖ األًْٛخ يٍ ٔعٓخ َظس ػُٛخ انجؾشانسلًٛخ انًسرجطخ 

 انزجبٍٚ انؼجبزاد
االَؾساف 

 انًؼٛبز٘

يغًٕع 

 اندزعبد
كب انًزٕظط

4
 

يعزٕٖ 

 األًْٛخ

ٔضعععععععععغ ععععععععععسٔ  ٔلٕاػعععععععععد 

االظعععزمداو نهًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ 

 نكم يٍ األظزبذ ٔانطالة.

 كجٛسح 424.455 2.14 1442 1.441 1.511

انًُصععععععععخ انزؼهًٛٛععععععععخ  رضععععععععغ

انسلًٛخ انزؼهًٛبد انزعٙ رٕضعؼ 

آنٛععخ انزعععغٛم ثعععٕٓنخ ٔٚعععس 

 ثبنُعجخ نؼضٕ ْٛئخ انزدزٚط.

 كجٛسح 411.114 1..2 1414 1.414 1.221

ٚزأكعععععد رععععععغٛم ػضعععععٕ ْٛئعععععخ 

انزدزٚط ػهٗ انًُصعخ ثسظعبنخ 

ػهٗ انجسٚد اإلنكزسَٔٙ انمعب  

 ثّ.

 كجٛسح 11..442 .2.1 14.2 1.441 1.542
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 انزجبٍٚ انؼجبزاد
االَؾساف 

 انًؼٛبز٘

يغًٕع 

 اندزعبد
كب انًزٕظط

4
 

يعزٕٖ 

 األًْٛخ

ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط  ٚؾعععزف 

ثجٛبَبد انزععغٛم ػهعٗ انًُصعخ 

انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ ػهععٗ انجسٚععد 

االنكزسَٔعععٙي ًٔٚكُعععّ رؾعععدٚضٓب 

 ثعٕٓنخ.

 كجٛسح 411.512 2.14 1412 1.451 1.515

زاثععععط ٚعععععٓم انععععدخٕل  ٔضععععغ

نهًُصعععععخ انزؼهًٛٛعععععخي ًٔٚكعععععٍ 

نؼضٕ ْٛئخ انزعدزٚط االؽزفعب  

ػهٗ ثٛبَعبد رععغهّٛ يعٍ خعالل 

 عٓبشِ انشمصٙ.

 كجٛسح 125..44 4..2 1414 1.411 1.251

يؾزٕٚععععبد انًُصععععخ انزؼهًٛٛععععخ 

انسلًٛخ يزدزعخ ٔفك انٕ عبئ  

انزعععٙ رإدٚٓعععب ثبنُععععجخ نؼضعععٕ 

 ْٛئخ انزدزٚط.

 كجٛسح 444.145 2.11 1441 1.411 1.222

ئربؽععععععخ فٛععععععدٕٚ رٕضععععععٛؾٙ  ٔ 

ئزعبد٘ ٜنٛخ رٕ ٛع  انًُصعخ 

انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ يعععٍ خعععالل 

 ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط. 

 كجٛسح عدا   241.444 2.44 1451 1.412 1.242

رؾزععععععٕ٘ انًُصععععععخ انزؼهًٛٛععععععخ 

انسلًٛععخ ػهعععٗ  ٚمَٕعععبد َشعععطخ 

نًكَٕبرٓعععععععب رؼًعععععععم ثصعععععععٕزح 

ٔ ٛفٛعععععخ يعععععٍ خعععععالل انضععععع ط 

 ػهٛٓب.

 كجٛسح عدا   214.412 2.42 1452 1.444 .1.54

يكَٕعععععبد انًُصعععععخ انزؼهًٛٛعععععخ 

انسلًٛعععععخ رؼًعععععم ٔفعععععك انعععععزؼهى 

انًزصايٍ ٔغٛس انًزعصايٍ ٔفعك 

  جٛؼخ انًًٓخ انزؼهًٛٛخ.

 كجٛسح عدا   222.212 2.44 1411 22..1 1.144

شيُٙ ألداء يٓعبو  ٕٚضغ عدٔل

األَشعععععععطخ انزؼهًٛٛعععععععخ ٚزععععععععى 

ثبنًسَٔععععععخ ٔفععععععك يعععععععزغداد 

 يٕل  انزؼهى.

 كجٛسح عدا   24..244 2.44 1422 1.444 .1.24

ٚعععععزى رٕضعععععٛؼ  دٔاز األظعععععزبذ 

ٔانطبنعععت نكعععم يًٓعععخ رؼهًٛٛعععخ 

يُفععععععععسدحي ٔكععععععععرن  انًٓععععععععبو 

 انزشبزكٛخ.

 كجٛسح 421.541 2.11 1444 1.424 1.512

انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ رؼصش  انًُصخ

دٔز ػضعععععٕ ْٛئعععععخ انزعععععدزٚط 

ٔرؼًعععم ػهعععٗ فؼبنٛعععخ دٔزِ فعععٙ 

 انزدزٚط.

 كجٛسح 414.241 2.14 14.1 1.411 1.221

رؾزععععععٕ٘ انًُصععععععخ انزؼهًٛٛععععععخ 

انسلًٛععععخ ػهععععٗ  دٔاد انزمععععٕٚى 

انسلًععععٙ فععععٙ ضععععٕء يساؽهععععخ 

 انضالصخ)يجدئٙ_ثُبئٙ_َٓبئٙ(.

 كجٛسح 144.414 4.14 .144 1.412 1.252

انًُصععععععخ انزؼهًٛٛععععععخ  رؾزععععععٕ٘

انسلًٛخ ػهٗ  دٔاد انزشعمٛص 

 نهمهفٛخ انزؼهًٛٛخ نهطالة.

 كجٛسح 152.224 4.14 1412 1.411 1.441
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 انزجبٍٚ انؼجبزاد
االَؾساف 

 انًؼٛبز٘

يغًٕع 

 اندزعبد
كب انًزٕظط

4
 

يعزٕٖ 

 األًْٛخ

انزفبػهٛخ انزبيخ نكم يعٍ ػضعٕ 

ْٛئعععخ انزعععدزٚط ٔانطعععالة يعععٍ 

خععععععععالل انًُصععععععععخ انزؼهًٛٛععععععععخ 

 انسلًٛخ.

 كجٛسح 2...414 4.12 1451 1.421 1.2.4

ظععععٕٓنخ رؾًٛععععم انًؾبضععععساد 

انًُصخ انزؼهًٛٛعخ انسلًٛعخ  ػجس

 يٍ لجم ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط.

 كجٛسح 111.524 4.11 1422 .1.41 1.222

يسَٔعععععععععععخ انزؼعععععععععععدٚم ػهعععععععععععٗ 

انًؾبضعععععععععععساد ٔيكَٕبرٓعععععععععععب 

ثبفضعععبفخ  ٔ انؾعععرف يعععٍ لجعععم 

 ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط.

 كجٛسح .111.42 .4.1 1421 1.412 1.254

رُصٚعععععععععم يؾزعععععععععٕٖ  ظعععععععععٕٓنخ

انًؾبضساد ٔيب ٚسرجط ثٓب يعٍ 

 َشععععععطخ رؼهًٛٛععععععخ يععععععٍ لجععععععم 

 انطالة.

 كجٛسح 424.211 5..2 1411 1.441 1.512

ئربؽعععخ ٔضعععغ يصعععبدز ئصسائٛعععخ 

يععٍ لجععم ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط 

 رسرجط ثًٕضٕػبد انزؼهى.

 كجٛسح عدا   222.412 2.41 1422 1.411 1.214

زفععععغ انطععععالة َزععععبئظ  ئيكبَٛععععخ

يٓععبو األَشععطخ انزؼهًٛٛععخ انزععٙ 

 رى ركهٛفٓى ثٓب.

 كجٛسح عدا   251.152 2.42 1411 1.151 1.424

ئربؽخ رمٕٚى يٓبو  َشطخ انزؼهى 

يععٍ لجععم ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط 

ثشعععكم يجبععععس ٔرمعععدٚى انز رٚعععخ 

 انًسردح ػهٛٓب.

 كجٛسح عدا   444.414 .2.4 1445 1.144 1.414

رعععٕافس غعععسف انُمعععبغ انفسدٚعععخ 

ٔانغًبػٛعععخ يعععغ انطعععالة ث ٛعععخ 

انععسد ػهععٗ اظزفشععبزاد انطععالة 

 ٔرعبؤالرٓى.

 كجٛسح عدا   241.512 2.42 1455 1.444 1.214

ئيكبَٛععععععخ انزٕابععععععم انًجبعععععععس 

)انجش انؾعٙ( ػجعس انفٛعدٕٚ ثعٍٛ 

األظعزبذ ٔ الثعّي ٔثعٍٛ انطعالة 

 ثؼضٓى انجؼض.

 كجٛسح 221..41 2.11 14.1 .1.41 1.412

ئربؽععععخ انجؾععععش ػععععٍ انجٛبَععععبد 

ٔانًؼهٕيععععععبد ػجععععععس انًُصععععععخ 

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 كجٛسح 442.144 2.15 .144 1.441 1.211

زثععععععط ئربؽععععععخ انجؾععععععش ػجععععععس 

انًؾسكبد انجؾضٛخ انؼبنًٛعخ يعٍ 

خععععععععالل انًُصععععععععخ انزؼهًٛٛععععععععخ 

 انسلًٛخ.

 كجٛسح 414.412 1..2 14.1 1.415 .1.44

 بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح ما يمى: بإستقرا 
 السػتجابات ا  جػداً  أكدت عينة البحث مف أعضا  هيئة التدريس عم  درجة األهمية الكبيرة

مكونات المنصة التعميمية الر مية تعمؿ وفؽ التعمـ المتزامف وغير المتػزامف وفػؽ عم  أف 
رفػ  الطػلب نتػائج م ػاـ األنشػطة التعميميػة لإمكانيػة ، وأف هنػاؾ طبيعة الم مة التعميمية
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تاحػػة ، و التػػى تػػـ تكمػػي  ـ ب ػػا ثرائيػػة مػػف  بػػؿ عضػػو هيئػػة التػػدريس تػػرتبط اة مصػػادر الاه
تاحػػة فيػػديو توضػػيحى أو إرشػػادي ًليػػة توظيػػؼ المنصػػة وتعضػػد ، و  بموضػػوعات الػػتعمـ اه

الر ميػػة  تحتػػوي المنصػػة التعميميػػة، و التعميميػػة الر ميػػة مػػف مػػلؿ عضػػو هيئػػة التػػدريس
تػػوافر ، و عمػػ  أيقونػػات نشػػطة لمكونات ػػا تعمػػؿ بصػػورة وظي يػػة مػػف مػػلؿ الضػػ ط عمي ػػا

غػػػرؼ النقػػػاش ال رديػػػة والجماعيػػػة مػػػ  الطػػػلب ب يػػػة الػػػرد عمػػػ  است شػػػارات الطػػػلب 
يوض  جدوؿ زمنػى ألدا  م ػاـ األنشػطة التعميميػة يتسػـ بالمرونػة وفػؽ ، كما وتساؤالت ـ

إتاحػة تقػويـ م ػاـ أنشػطة الػتعمـ مػف  بػؿ عضػو افة إلػ  ، باةضػمستجدات مو ػؼ الػتعمـ
؛ حيػػث جػػا ت المتوسػػطات هيئػػة التػػدريس بشػػكؿ مباشػػر وتقػػديـ الت ذيػػة المرتػػدة عمي ػػا

( عمػػػػػػػػػػػػػػػ  4.66_  4.63_  4.66_  4.66_  4.67_  4.69_  4.34_  4.37)
 الترتيب، بمستوأل أهمية كبيرة جدًا.

   سجمت استجابات عينة البحث عمػ  درجػة األهميػة الكبيػرة السػتجابات ا، والتػى تشػير إلػ
يػػػتـ توضػػػيح أدوار األسػػػتاذ والطالػػػب لكػػػؿ م مػػػة تعميميػػػة من ػػػردة، وكػػػذلؾ الم ػػػاـ أنػػػه 

محتويػػات المنصػػة التعميميػػة الر ميػػة متدرجػػة وفػػؽ الوظػػائؼ التػػى تؤدي ػػا ، وأف التشػػاركية
وضػػ  شػػروط و واعػػد االسػػتمداـ لممنصػػة التعميميػػة ، ويػػتـ بالنسػػبة لعضػػو هيئػػة التػػدريس

تاحة البحث عف البيانات والمعمومػات عبػر المنصػة التعميميػة ، و لكؿ مف األستاذ والطلب اه
يحت ظ عضو هيئػة التػدريس ببيانػات التسػجيؿ عمػ  المنصػة التعميميػة الر ميػة ، و الر مية

المنصػػة التعميميػػة الر ميػػة تعػػزز أف ، و عمػػ  البريػػد االلكترونػػى، ويمكنػػه تحػػديث ا بسػػ ولة
مكانيػػػة التواصػػػؿ ، و دور عضػػػو هيئػػػة التػػػدريس وتعمػػػؿ عمػػػ  فعاليػػػة دور  فػػػى التػػػدريس اه

، المباشر )البث الحػى( عبػر ال يػديو بػيف األسػتاذ وطلبػه، وبػيف الطػلب بعضػ ـ الػبعض
يتسكػػد تسػػجيؿ عضػػو هيئػػة التػػدريس عمػػ  المنصػػة برسػػالة عمػػ  البريػػد اةلكترونػػى كمػػا 

ربػػط إتاحػػة البحػػث عبػػر المحركػػات البحثيػػة العالميػػة مػػف مػػلؿ المنصػػة ، و لمػػاص بػػها
تض  المنصة التعميمية الر مية التعميمػات التػى توضػح آليػة التسػجيؿ ، و التعميمية الر مية

وضػػػ  رابػػػط يسػػػ ؿ الػػػدموؿ لممنصػػػة ، و بسػػػ ولة ويسػػػر بالنسػػػبة لعضػػػو هيئػػػة التػػػدريس
االحت ػاظ عمػ  بيانػات تسػجميه مػف مػلؿ ج ػاز  التعميمية، ويمكػف لعضػو هيئػة التػدريس 

س ولة تنزيؿ محتوأل المحاضرات وما يرتبط ب ا مف أنشطة تعميميػة مػف  بػؿ ، و الشمصى
الت اعمية التامة لكػؿ مػف عضػو هيئػة التػدريس والطػلب مػف مػلؿ المنصػة ، وأف الطلب
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لر ميػػة مػػف  بػػؿ سػػ ولة تحميػػؿ المحاضػػرات عبػػر المنصػػة التعميميػػة ا، و التعميميػػة الر ميػػة
ضػافة أو الحػذؼ ةعػديؿ عمػ  المحاضػرات ومكونات ػا بامرونػة الت، و عضو هيئػة التػدريس

تحتػػوي المنصػػة التعميميػػة الر ميػػة عمػػ  أدوات التقػػويـ ، و مػػف  بػػؿ عضػػو هيئػػة التػػدريس
تحتػػوي المنصػػة التعميميػػة (، كمػػا الر مػػى فػػى ضػػو  مراحمػػة الثلثة)مبػػدئى_بنائى_ن ائى

أدوات التشػػػميص لممم يػػػة التعميميػػػة لمطػػػلب؛ حيػػػث جػػػا ت المتوسػػػطات الر ميػػػة عمػػػ  
(4.69  _4.68  _4.67  _4.65  _4.63  _4.66  _4.66  _4.66  _4.69 
( عمػػػػػػػػ  3.86_  3.87_   3.96_  3.96_  3.96_  4.65_  4.67_  4.68_ 

 .الترتيب، بمستوأل أهمية كبيرة
 خصائص احملتوى التعليمي الزقمي - 2

المرتبطة بالمحاور الرئيسة  مصائص المحتوأل التعميمى الر مىيوضح الجدوؿ التالى 
توظيؼ المنصات التعميمية الر مية فى تحقيؽ أهداؼ العممية التعميمية، المرتبطة باستبانة 

 بشكؿ م صؿ فيما يمى: استجابات عينة البحثوفؽ ما تممضت عنه 
 (4عــدٔل )

االَؾساف انًؼٛبز٘ ٔانًزٕظط ٔلًٛخ )كب
4

( نؼجبزاد خصبئص انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ 

 انًسرجطخ ثًعزٕٖ األًْٛخ يٍ ٔعٓخ َظس ػُٛخ انجؾش

 انزجبٍٚ انؼجبزاد
 االَؾساف

 انًؼٛبز٘

يغًٕع 

 اندزعبد
كب انًزٕظط

4
 

يعزٕٖ 

 األًْٛخ

بععٛبغخ  ْععداف انًؾزععٕٖ 

انزؼهًٛععععععٙ انسلًععععععٙ فععععععٙ 

بععععٕزح ئعسائٛععععخ رٕضععععؼ 

انًًبزظعععععععععععبد انفؼهٛعععععععععععخ 

نهطعععالة يعععٍ خعععالل يٓعععبو 

األَشععععععععععععطخ انزؼهًٛٛععععععععععععخ 

 نًٕضٕػبد انزؼهى.

 كجٛسح عدا   412.124 2.4.14 ...1442 1.44245 1.245

ازرجععب  انًؾزععٕٖ انزؼهًٛععٙ 

انسلًعععٙ ثصعععٕزح ٔ ٛفٛعععخ 

ثأْداف انجسَبيظ اندزاظعٙ 

نهطعععالةي ٔفعععك انزٕبعععٛ  

 انًٕضٕع ظهفب .

 كجٛسح 4.4.214 145..2 ...14.4 1.441.1 1.422

يسَٔعععععععخ انزؼعععععععدٚم ػهعععععععٗ 

انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًعٙ 

ثًعععععععععععب ٚزٕافعععععععععععك يعععععععععععغ 

انًعععععععععزغداد انًؼسفٛععععععععخ 

انًزالؽمععخ ٔٚؾمععك  ْععداف 

زاظععععععععععععٙ انجسَععععععععععععبيظ اند

 نهطالة.

 كجٛسح .441.21 2..2.1 ...14.2 1.45115 1.524

انًساعؼععخ انؼهًٛععخ اندلٛمععخ 

نهًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًعٙ 
 كجٛسح 24..414 2.1114 ...1444 1.4.454 1.211
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 انزجبٍٚ انؼجبزاد
 االَؾساف

 انًؼٛبز٘

يغًٕع 

 اندزعبد
كب انًزٕظط

4
 

يعزٕٖ 

 األًْٛخ

لجعععم زفؼعععّ ػهعععٗ انًُصعععخ 

انزؼهًٛٛعخ انسلًٛعخ يعٍ لجععم 

 ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط.

 ٔضععععغ خععععسائط يفبًْٛٛععععخ

نًكَٕعععععععععععبد انًؾزعععععععععععٕٖ 

انزؼهًٛعععٙ انسلًعععٙ رزصعععدز 

ثعععععععداٚبد كعععععععم يٕضعععععععٕع 

 رؼهًٛٙ.

 كجٛسح 414.522 2.1451 ...1414 .1.4.15 1.212

رمهعععععععم يٓعععععععبو األَشعععععععطخ 

انزؼهًٛٛخ ألعصاء ٔيكَٕبد 

انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًعٙ 

نزفؼٛعععععععععم  دٔاز انطعععععععععالة 

 ثصٕزح ٔ ٛفٛخ.

 كجٛسح 441..11 4.11.5 ...1442 1.42424 1.151

ٚزضًٍ انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ 

انسلًعععٙ رٕ ٛععع  انٕظعععبئم 

انزؼهًٛٛخ انزمُٛخ يعٍ خعالل 

انطععععالة ٔ ظععععزبذْى ٔفععععك 

 األدٔاز انًُٕ خ ثٓى.

 كجٛسح عدا   545.554 2.4141 ...1414 1.14.41 1.455

ثٛعععععععععععععععععبٌ انطسائععععععععععععععععععك 

ٔاإلظععزسارٛغٛبد انزؼهًٛٛععخ 

رُعععععبٔل  انًععععععزمديخ فعععععٙ

يٕضعععععععٕػبد انًؾزععععععععٕٖ 

انزؼهًٛععععععععععععععٙ انسلًععععععععععععععٙ 

ٔيساؽهٓععععععععب ٔخطٕارٓععععععععب 

 اإلعسائٛخ.

 كجٛسح عدا   242.111 2.4442 ...1451 1.42444 1.552

ازرجععب  انًؾزععٕٖ انزؼهًٛععٙ 

انسلًعععٙ ثًصعععبدز ئصسائٛعععخ 

رععععٓى فعععٙ رؼًٛعععك انعععزؼهى 

 ندٖ انطالة.

 كجٛسح عدا   242.242 2.2425 ...12.4 1.21..1 41..1

ئربؽعععخ انزؼصٚعععص  ٔ انز رٚعععخ 

انساعؼخ انًجبعسح يعٍ لجعم 

األظععزبذ  صُععبء انععزؼهى ػجععس 

 انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 كجٛسح عدا   251.444 2.4152 ...1422 1.44.51 .1.21

يساػبح انزعهععم ٔانزكبيعم 

فععٙ يٕضععٕػبد انًؾزععٕٖ 

انزؼهًٛععععٙ انسلًعععععٙ  صُعععععبء 

ػسضعععععٓب ػهعععععٗ انًُصعععععخ 

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 كجٛسح 411.225 2.11.1 ...14.4 1.41141 .1.44

ارعععبو انًؾزععٕٖ انزؼهًٛععٙ 

انسلًٙ ثبنؾداصخ ٔاالبعبنخ 

 ٔانًٕصٕلٛخ.

 كجٛسح عدا   225.121 .2.414 ...1424 1.4.541 1.254

ئربؽخ يصبدز زلًٛخ ٔغٛس 

زلًٛععععععععععععععععخ يسرجطععععععععععععععععخ 

ثًٕضععععععٕػبد انًؾزععععععٕٖ 

انزؼهًٛعععععٙ انسلًعععععٙ ػهعععععٗ 

 انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 كجٛسح 125..11 4.1511 ...1451 1.41145 1.212
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 بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح ما يمى: بالنظر إل 
  سجمت اسػتجابات عينػة البحػث درجػة مػف األهميػة كبيػرة جػدًا فيمػا يمػص ضػرورة ارتبػاط

بمصػػادر إثرائيػػة تسػػ ـ فػػى تعميػػؽ الػػتعمـ لػػدأل الطػػلب، وأف  المحتػػوأل التعميمػػى الر مػػى
توظيػػؼ الوسػػائؿ التعميميػػة التقنيػػة مػػف مػػلؿ الطػػلب  الر مػػىالمحتػػوأل التعميمػػى يتضػػمف 

وأسػتاذهـ وفػؽ األدوار المنوطػة ب ػػـ، وأهميػة إتاحػة التعزيػػز أو الت ذيػة الراجعػة المباشػػرة 
المحتػوأل مف  بؿ األستاذ أثنا  التعمـ عبر المنصة التعميمية الر مية، ومدأل أهمية اتسػاـ 

لموثو يػة، وبيػاف الطرائػؽ واةسػتراتيجيات التعميميػة بالحداثػة واالصػالة وا التعميمى الر مػى
ومراحم ػػػػا ومطوات ػػػػا  المحتػػػػوأل التعميمػػػػى الر مػػػػىالمسػػػػتمدمة فػػػػى تنػػػػاوؿ موضػػػػوعات 

فػػى صػػورة  المحتػػوأل التعميمػػى الر مػػىاةجرائيػػة، باةضػػافة إلػػ  حتميػػة صػػياغة أهػػداؼ 
يميػة لموضػوعات إجرائية توضح الممارسات ال عمية لمطلب مف ملؿ م اـ األنشػطة التعم

_  4.6836_   4.6956_  4.3936_  4.4645التعمـ؛ حيػث جػا ت المتوسػطات )
 ( عم  الترتيب، بمستوأل أهمية كبيرة جدًا.4.6663_  4.6736

  المراجعػػة العمميػػة الد يقػػة األهميػػة الكبيػػرة المرتبطػػة بعينػػة البحػػث عمػػ  أكػػدت اسػػتجابات
المنصػة التعميميػة الر ميػة مػف  بػؿ عضػو هيئػة لممحتوأل التعميمى الر مى  بؿ رفعه عم  

وضػػ  مػػرائط م اهيميػػة لمكونػػات المحتػػوأل التعميمػػى الر مػػى تتصػػدر ، وأهميػػة التػػدريس
مراعػاة التسمسػؿ والتكامػؿ فػى موضػوعات المحتػوأل ، وضػرورة بدايات كؿ موضوع تعميمى

عػػديؿ عمػػ  مرونػػة الت، و التعميمػػى الر مػػى أثنػػا  عرضػػ ا عمػػ  المنصػػة التعميميػػة الر ميػػة
المحتوأل التعميمى الر مى بما يتوافؽ مػ  المسػتجدات المعرفيػة المتلحقػة ويحقػؽ أهػداؼ 

ارتبػػاط المحتػػوأل التعميمػػى الر مػػى بصػػورة وظي يػػة بسهػػداؼ ، و البرنػػامج الدراسػػى لمطػػلب
تاحػػة مصػػادر ر ميػػة وغيػػر ، و البرنػامج الدراسػػى لمطػػلب، وفػػؽ التوصػػيؼ الموضػوع سػػم اً  اه

، وضػػوعات المحتػػوأل التعميمػػى الر مػػى عمػػ  المنصػػة التعميميػػة الر ميػػةر ميػػة مرتبطػػة بم
تممػؿ م ػاـ األنشػطة التعميميػة ألجػزا  ومكونػات المحتػوأل التعميمػى الر مػى باةضافة إل  

 4.6658_  4.6887لت عيؿ أدوار الطػلب بصػورة وظي يػة؛ حيػث جػا ت المتوسػطات )
عمػػػػػػػػػػ  الترتيػػػػػػػػػػب،  (3.9596_  3.9596_  4.6975_  4.6666_  4.6666_ 

 .بمستوأل أهمية كبيرة
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 أسص تهظيم احملتوى التعليمي الزقمي - 3

بالمحاور الرئيسة  أسس تنظيـ المحتوأل التعميمى الر مىيوضح الجدوؿ التالى 
توظيؼ المنصات التعميمية الر مية فى تحقيؽ أهداؼ العممية التعميمية، المرتبطة باستبانة 

 بشكؿ م صؿ فيما يمى: استجابات عينة البحثوفؽ ما تممضت عنه 
 (2عــدٔل )

االَؾساف انًؼٛبز٘ ٔانًزٕظط ٔلًٛخ )كب
4

انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ ( نؼجبزاد  ظط رُظٛى 

 انًسرجطخ ثًعزٕٖ األًْٛخ يٍ ٔعٓخ َظس ػُٛخ انجؾش

 انزجبٍٚ انؼجبزاد
االَؾساف 

 انًؼٛبز٘

يغًٕع 

 اندزعبد
كب انًزٕظط

4
 

يعزٕٖ 

 األًْٛخ

رجُٙ يجبدئ  ٔ فسضعٛبد ئؽعدٖ 

َظسٚعععععبد انعععععزؼهى ػُعععععد رُظعععععٛى 

انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ ػهٗ 

 انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 كجٛسح 422.121 2.1211 ...1442 1.42212 1.555

يساػععععععبح خصععععععبئص انطععععععالة 

انزؼهًٛٛخ ٔانؼًسٚخ ػُعد ػعس  

ٔرُظعععععٛى انًؾزعععععٕٖ انزؼهًٛعععععٙ 

انسلًٙ ػهعٗ انًُصعخ انزؼهًٛٛعخ 

 انسلًٛخ.

 كجٛسح 441.111 522..2 ....141 1.41511 1.444

بعععععععععٛبغخ يٓعععععععععبو األَشعععععععععطخ 

انزؼهًٛٛععععخ نهًؾزععععٕٖ انزؼهًٛععععٙ 

انسلًعععععٙ فعععععٙ بعععععٕزح فسدٚعععععخ 

ٔعًبػٛعخ رزُبظععت يععغ  جٛؼزٓععب 

ٔ جٛؼععخ انطععالة ػجععس انًُصععخ 

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 كجٛسح 444.1.1 111..2 ...1441 1.414.1 1.222

ضععسٔزح رُظععٛى يٓععبو األَشععطخ 

انزؼهًٛٛععععخ نهًؾزععععٕٖ انزؼهًٛععععٙ 

انسلًععٙ فععٙ بععٕزح رعععٓى فععٙ 

رًُٛعععخ يٓعععبزاد انزفكٛعععس انؼهٛعععب 

 ندٖ انطالة.

 كجٛسح 411.414 2.1115 ....141 1.41421 1.251

رُظععععععٛى انًؾزععععععٕٖ انزؼهًٛععععععٙ 

انسلًعٙ ػجععس انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ 

انسلًٛععععخ ٚعععععبػد ػهععععٗ فؼبنٛععععخ 

انؾعععٕاز انًزجعععبدل ثعععٍٛ األظعععزبذ 

 ٔ الثّ.

 كجٛسح 421.224 514..2 ...1411 1.4.424 1.4.1

رؼععععععدد يصععععععبدز انععععععزؼهى ػجععععععس 

انًُصععععععخ انزؼهًٛٛععععععخ انسلًٛععععععخ 

ٔانًسرجطعخ ثعبنًؾزٕٖ انزؼهًٛعٙ 

 انسلًٙ ٔيٓبو  َشطزّ.

 كجٛسح 125..42 455..2 ...1412 1.45424 1.544

ٚمدو انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًعٙ 

ػجس انًُصعخ انزؼهًٛٛعخ انسلًٛعخ 

ر رٚععخ زاعؼععخ ٔرؼصٚععصا  يجبعععسح 

 نهطالة يٍ خالل رُظًّٛ.

1.411 1.1144. 1421... 2.4.5. 252.144 
كجٛسح 

 عدا  

رؾدٚععععععد انمطععععععأ انععععععٕازد يععععععٍ 

اظزغبثبد انطالة ػجس انًُصعخ 

انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ ػجعععس رُظعععٛى 

1.524 1.42114 1452... 2.4541 212.4.2 
كجٛسح 

 عدا  
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 انزجبٍٚ انؼجبزاد
االَؾساف 

 انًؼٛبز٘

يغًٕع 

 اندزعبد
كب انًزٕظط

4
 

يعزٕٖ 

 األًْٛخ

 انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ.

يساػبح رُٕع يكَٕبد انًؾزٕٖ 

انزؼهًٛععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٙ 

انسلًٙ)يكزٕة_يسئٙ_ظًؼٙ( 

ػُعععععد رُظًٛعععععّ ػهعععععٗ انًُصعععععخ 

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

..124 .11.14 1211... 2.2244 5.1.145 
كجٛسح 

 عدا  

ظعععٕٓنخ انزجؾعععس ػجعععس انًُصعععخ 

 انزؼهًٛٛعععععخ انسلًٛعععععخ نًكَٕعععععبد

انًؾزعٕٖ انزؼهًٛعٙ انسلًعٙ يععٍ 

 لجم انطالة.

1.544 1.44542 1421... 2.4411 254.44. 
كجٛسح 

 عدا  

انزفبػعععععععم انًزعععععععصايٍ ٔغٛعععععععس 

انًزععععععععصايٍ ػجععععععععس انًُصععععععععخ 

انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ يععغ يكَٕععبد 

ٔيٓعععععععبو  َشعععععععطخ انًؾزعععععععٕٖ 

انزؼهًٛععععٙ انسلًععععٙ يععععٍ خععععالل 

 انطالة ٔ ظزبذْى.

 كجٛسح 422.511 2.1224 ...1445 1.44151 1.245

اظعععععزمجبل يمزسؽعععععبد  ئيكبَٛعععععخ

انطععععععععالة ؽععععععععٕل انًؾزععععععععٕٖ 

انزؼهًٛععٙ انسلًععٙ ػجععس انًُصععخ 

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 كجٛسح 441.111 2.1451 ...1414 1.411.1 1.211

انًؾزعععععععٕٖ يساػعععععععبح ازرجعععععععب  

انزؼهًٛٙ انسلًعٙ ثُعٕارظ انعزؼهى 

 انًعزٓدفخ.

 كجٛسح 112..11 4.1111 ...1422 1.42414 1.2.4

 بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح ما يمى: ب حص
  سجمت استجابات عينة البحػث درجػة مػف األهميػة كبيػرة جػدًا فيمػا يمػص ضػرورة مراعػاة

)مكتوب_مرئى_سمعى( عند تنظيمػه عمػ  المنصػة المحتوأل التعميمى الر مىتنوع مكونات 
عبػػر المنصػػة التعميميػػة  المحتػػوأل التعميمػػى الر مػػىيقػػدـ أف التعميميػػة الر ميػػة، وأهميػػة 

سػػ ولة التبحػػر عبػػر ، و الر ميػػة ت ذيػػة راجعػػة وتعزيػػزًا مباشػػرة لمطػػلب مػػف مػػلؿ تنظيمػػه
مػػف  بػػؿ الطػػلب، ومػػدأل  المحتػػوأل التعميمػػى الر مػػى المنصػػة التعميميػػة الر ميػػة لمكونػػات

تحديػػد المطػػس الػػوارد مػػف اسػػتجابات الطػػلب عبػػر المنصػػة التعميميػػة الر ميػػة عبػػر أهميػػة 
_  4.3656_  4.4663؛ حيػػث جػػا ت المتوسػػطات )المحتػػوأل التعميمػػى الر مػػىيـ تنظػػ

 ( عم  الترتيب، بمستوأل أهمية كبيرة جدًا.4.6579_  4.6799
 تبنػى مبػادئ أو  أس رت استجابات عينة البحث عف مستوأل أهمية كبيرة امتصت بضرورة

عمػػػ  المنصػػػة فرضػػػيات إحػػػدأل نظريػػػات الػػػتعمـ عنػػػد تنظػػػيـ المحتػػػوأل التعميمػػػى الر مػػػى 
الت اعػػؿ المتػػزامف وغيػػر المتػػزامف عبػػر المنصػػة ، وهنػػاؾ أهميػػة ماصػػة بالتعميميػػة الر ميػػة
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التعميمية الر مية م  مكونات وم اـ أنشطة المحتوأل التعميمػى الر مػى مػف مػلؿ الطػلب 
إمكانيػػة اسػػتقباؿ مقترحػػات الطػػلب حػػوؿ المحتػػوأل التعميمػػى الر مػػى ، وضػػرورة وأسػػتاذهـ

ضػػػرورة تنظػػػيـ م ػػػاـ األنشػػػطة التعميميػػػة لممحتػػػوأل ، و التعميميػػػة الر ميػػػةعبػػػر المنصػػػة 
تعػػدد ، و التعميمػى الر مػى فػى صػورة تسػػ ـ فػى تنميػة م ػارات الت كيػػر العميػا لػدأل الطػلب

مصادر التعمـ عبر المنصة التعميمية الر مية والمرتبطة بالمحتوأل التعميمى الر مى وم ػاـ 
عميمى الر مػى عبػر المنصػة التعميميػة الر ميػة يسػاعد تنظيـ المحتوأل الت، وأهمية أنشطته

مراعػػاة مصػػائص الطػػلب ، وضػػرورة عمػػ  فعاليػػة الحػػوار المتبػػادؿ بػػيف األسػػتاذ وطلبػػه
التعميمية والعمرية عند عرض وتنظػيـ المحتػوأل التعميمػى الر مػى عمػ  المنصػة التعميميػة 

أل التعميمػػى الر مػػى فػػى صػػياغة م ػػاـ األنشػػطة التعميميػػة لممحتػػو ، ومػػدأل أهميػػة الر ميػػة
صػػورة فرديػػة وجماعيػػة تتناسػػب مػػ  طبيعت ػػا وطبيعػػة الطػػلب عبػػر المنصػػة التعميميػػة 

مراعاة ارتباط المحتوأل التعميمى الر مػى بنػواتج الػتعمـ المسػت دفة؛ ، باةضافة إل  الر مية
_  4.6695_  4.6658_  4.6667_  4.6698حيػػػػػػػػػػث جػػػػػػػػػػا ت المتوسػػػػػػػػػػطات )

( عمػػػػػػػػػػػػػػ  الترتيػػػػػػػػػػػػػػب، 3.9669_  4.6689_  664.65_  4.6597_  4.6755
 .بمستوأل أهمية كبيرة

 الوسائط التفاعلية للمحتوى التعليمي الزقمي - 4

بالمحاور الرئيسة  الوسائط الت اعمية لممحتوأل التعميمى الر مىيوضح الجدوؿ التالى 
، المرتبطة باستبانة  التعميميةتوظيؼ المنصات التعميمية الر مية فى تحقيؽ أهداؼ العممية 

 بشكؿ م صؿ فيما يمى: استجابات عينة البحثوفؽ ما تممضت عنه 
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 (5عــدٔل )

االَؾساف انًؼٛبز٘ ٔانًزٕظط ٔلًٛخ )كب
4

نؼجبزاد انٕظبئط انزفبػهٛخ نهًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ ( 

 انسلًٙ انًسرجطخ ثًعزٕٖ األًْٛخ يٍ ٔعٓخ َظس ػُٛخ انجؾش

 انزجبٍٚ انؼجبزاد
االَؾساف 

 انًؼٛبز٘

يغًٕع 

 اندزعبد
كب انًزٕظط

4
 

يعزٕٖ 

 األًْٛخ

انؾس  ػهعٗ رُٕٚعغ انٕظعبئط 

انزفبػهٛعععخ نهًؾزعععٕٖ انسلًعععٙ 

 ثبنًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 كجٛسح .44..44 2.1224 ...1445 1.4.415 1.211

يساػععععععععبح يُطمٛععععععععخ رُظععععععععٛى 

ٔرسرٛعععت انٕظعععبئط انزفبػهٛعععخ 

نهًؾزععععٕٖ انسلًععععٙ ثبنًُصععععخ 

انزؼهًٛٛعععععععخ انسلًٛعععععععخ ٔفعععععععك 

األْعععداف انًُشعععٕدح يعععٍ كعععم 

 يٕضٕع رؼهًٛٙ.

 كجٛسح 441.211 2.1411 ...1414 1.41145 .1.42

يساػعععبح انجععععب خ ٔانععععٕٓنخ 

فعععععععٙ اظععععععععزمداو ٔرٕ ٛعععععععع  

انٕظععبئط انزفبػهٛععخ نهًؾزععٕٖ 

انسلًععععٙ ثبنًُصععععخ انزؼهًٛٛععععخ 

انسلًٛعععععخ يعععععٍ لجعععععم انطعععععالة 

 ٔ ظزبذْى.

 كجٛسح 114.224 4.1225 ...1455 1.4.541 1.4.2

ضعععععسٔزح ٔ ٛفٛعععععخ انٕظعععععبئط 

انزفبػهٛعععخ نهًؾزعععٕٖ انسلًعععٙ 

ثبنًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ  

  ْدافّ انًُشٕدح. ؽٛش رؾمك

 كجٛسح 441.225 2..2.1 ...14.2 1.42255 1.114

يساػعععععععبح رُٕٚعععععععغ انٕظعععععععبئط 

انزفبػهٛعععخ نهًؾزعععٕٖ انسلًعععٙ 

ثبنًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ يعب 

 ثٍٛ)يكزٕة_يسئٙ_ظًؼٙ(.

 كجٛسح 414.454 2.1442 ...1411 1.41.42 1.414

انمصععععبئص انزمُٛععععخ  يساػععععبح

انزععععٙ ُٚج ععععٙ  ٌ رزععععٕافس فععععٙ 

انٕظععبئط انزفبػهٛععخ نهًؾزععٕٖ 

انسلًععععٙ ثبنًُصععععخ انزؼهًٛٛععععخ 

 انسلًٛخ.

 كجٛسح .414.44 4.1144 ....144 1.41.42 .1.22

رعععععبػد انٕظععععبئط انزفبػهٛععععخ 

نهًؾزععععٕٖ انسلًععععٙ ثبنًُصععععخ 

انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ فععٙ رؾمٛععك 

 ْععععععععداف يٓععععععععبو األَشععععععععطخ 

ثٓعععععععب  انزؼهًٛٛعععععععخ انًكهفعععععععٍٛ

 انطالة.

1.442 1.14115 1411... 2.4241 5.2.114 
كجٛسح 

 عدا  

رععععععبْى انٕظعععععبئط انزفبػهٛعععععخ 

نهًؾزععععٕٖ انسلًععععٙ ثبنًُصععععخ 

انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ فععٙ رؼًٛععك 

 خجساد انزؼهى ندٖ انطالة.

 كجٛسح 454.114 2.1245 ...1442 1.4.141 1.415

ظععٕٓنخ ٔثعععب خ انععزؾكى فععٙ 

انٕظععبئط انزفبػهٛععخ نهًؾزععٕٖ 

انسلًععععٙ ثبنًُصععععخ انزؼهًٛٛععععخ 

انسلًٛعععععخ يعععععٍ لجعععععم األظعععععزبذ 

 ٔ الثّ.

1..12 1...215 1242... 2.2124 524.224 
كجٛسح 

 عدا  
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 انزجبٍٚ انؼجبزاد
االَؾساف 

 انًؼٛبز٘

يغًٕع 

 اندزعبد
كب انًزٕظط

4
 

يعزٕٖ 

 األًْٛخ

يععععععبؽخ انًُصعععععخ انزؼهًٛٛعععععخ 

انسلًٛععععععخ رعععععععًؼ ثزٕ ٛعععععع  

ٔاظععزمداو انٕظععبئط انزفبػهٛععخ 

نهًؾزععععععٕٖ انسلًععععععٙ ثشععععععكم 

 يزًٛص.

1.411 1.1144. 1414... 2.4212 544.44. 
كجٛسح 

 عدا  

ظٕٓنخ رؾًٛم ٔزفغ انٕظعبئط 

انزفبػهٛعععخ نهًؾزعععٕٖ انسلًعععٙ 

 يٍ لجم األظزبذ.

1.514 1.45111 1442... 2.4.14 421.224 
كجٛسح 

 عدا  

ٔضععغ زٔاثععط فؼبنععخ الظععزمداو 

انٕظععبئط انزفبػهٛععخ نهًؾزععٕٖ 

انسلًععععٙ يععععٍ لجععععم كععععم يععععٍ 

 األظزبذ ٔ الثّ.

1.5.4 1.44512 1454... 2.4524 244.545 
كجٛسح 

 عدا  

 بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح ما يمى: بالرجوع إل 
  سػ ولة سجمت اسػتجابات عينػة البحػث درجػة مػف األهميػة كبيػرة جػدًا فيمػا يمػص أهميػة

وبسػاطة الػتحكـ فػى الوسػائط الت اعميػة لممحتػػوأل الر مػى بالمنصػة التعميميػة الر ميػة مػػف 
تسػػاعد الوسػػائط الت اعميػػة لممحتػػوأل الر مػػى بالمنصػػة ، وأهميػػة أف وطلبػػه بػػؿ األسػػتاذ 

، وأف التعميمية الر مية فى تحقيػؽ أهػداؼ م ػاـ األنشػطة التعميميػة المكم ػيف ب ػا الطػلب
مسػػاحة المنصػػة التعميميػػة الر ميػػة تسػػمح بتوظيػػؼ واسػػتمداـ الوسػػائط الت اعميػػة تكػػوف 

ضػ  روابػط فعالػة السػتمداـ الوسػائط الت اعميػة و ، وضػرورة لممحتوأل الر مى بشكؿ متميز
سػػ ولة تحميػػؿ ورفػػ  ، باةضػػافة إلػػ  لممحتػػوأل الر مػػى مػػف  بػػؿ كػػؿ مػػف األسػػتاذ وطلبػػه

؛ حيػػػػث جػػػػا ت المتوسػػػػطات الوسػػػػائط الت اعميػػػػة لممحتػػػػوأل الر مػػػػى مػػػػف  بػػػػؿ األسػػػػتاذ
( عمػػػػػػػػػػػػ  الترتيػػػػػػػػػػػػب، 4.6663_  4.6547_  4.3666_  4.3679_  4.4843)

 بيرة جدًا.بمستوأل أهمية ك
  تممضػػت اسػػتجابات عينػػة البحػػث عػػف مسػػتوأل مػػف األهميػػة تعػػد كبيػػرة ارتبطػػت بضػػرورة

، الحػػرص عمػػ  تنويػػ  الوسػػائط الت اعميػػة لممحتػػوأل الر مػػى بالمنصػػة التعميميػػة الر ميػػة
تسػػاهـ الوسػػائط الت اعميػػة لممحتػػوأل الر مػػى بالمنصػػة التعميميػػة الر ميػػة فػػى وأهميػػة أف 

مراعػػػاة منطقيػػػة تنظػػػيـ وترتيػػػب الوسػػػائط ، وضػػػرورة لػػػدأل الطػػػلبتعميػػػؽ مبػػػرات الػػػتعمـ 
الت اعميػػة لممحتػػوأل الر مػػى بالمنصػػة التعميميػػة الر ميػػة وفػػؽ األهػػداؼ المنشػػودة مػػف كػػؿ 

مراعػػػاة تنويػػػ  الوسػػػائط الت اعميػػػة لممحتػػػوأل الر مػػػى بالمنصػػػة ، وكػػػذلؾ موضػػػوع تعميمػػػى
وظي يػػة الوسػػائط الت اعميػػة ضػػرورة (، و التعميميػػة الر ميػػة مػػا بيف)مكتوب_مرئى_سػػمعى

مراعػػاة ، و لممحتػػوأل الر مػػى بالمنصػػة التعميميػػة الر ميػػة؛ حيػػث تحقػػؽ أهدافػػه المنشػػودة



 م2221( 11) -1ج-عدد يناير                                 ...       تصور مقترح قائم على فلسفة التعليم من بعد

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                     - 677 - 

المصائص التقنية التى ينب ى أف تتوافر فى الوسائط الت اعمية لممحتوأل الر مػى بالمنصػة 
مراعػػػاة البسػػػاطة والسػػػ ولة فػػػى اسػػػتمداـ وتوظيػػػؼ ، باةضػػػافة إلػػػ  التعميميػػػة الر ميػػػة

؛ الوسائط الت اعمية لممحتوأل الر مى بالمنصة التعميمية الر مية مف  بؿ الطلب وأسػتاذهـ
_  4.6666_  4.6689_  4.6635_  4.6667حيػػػػػػػػػػث جػػػػػػػػػػا ت المتوسػػػػػػػػػػػطات)

 .( عم  الترتيب، بمستوأل أهمية كبيرة3.9465_  3.9937_  4.6666
 تكويم ممارسات الطالب على املهصة التعليمية الزقمية - 5

 تقويـ ممارسات الطلب عم  المنصة التعميمية الر ميةيوضح الجدوؿ التالى 
توظيؼ المنصات التعميمية الر مية فى تحقيؽ أهداؼ بالمحاور الرئيسة المرتبطة باستبانة 

العممية التعميمية بشكؿ م صؿ فيما يمى: استجابات عينة البحث، وفؽ ما تممضت عنه 
 (2عــدٔل )

االَؾساف انًؼٛبز٘ ٔانًزٕظط ٔلًٛخ )كب
4

( نؼجبزاد رمٕٚى يًبزظبد انطالة ػهٗ انًُصخ 

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ انًسرجطخ ثًعزٕٖ األًْٛخ يٍ ٔعٓخ َظس ػُٛخ انجؾش

 انزجبٍٚ انؼجبزاد
االَؾساف 

 انًؼٛبز٘

يغًٕع 

 اندزعبد
كب انًزٕظط

4
 

يعزٕٖ 

 األًْٛخ

ازرجععععععععععععب   دٔاد انزمععععععععععععٕٚى 

نهًؾزععععٕٖ انسلًععععٙ ثبنًُصععععخ 

انزؼهًٛٛعععععخ انسلًٛعععععخ ثأْدافعععععّ 

 انًُشٕدح.

 كجٛسح 451.111 2.1441 ...1412 1.444.4 1.442

رُٕٚعععععععععععععغ  دٔاد انزمعععععععععععععٕٚى 

)اخزجبزاد_ثطبلبد_يمععبٚٛط( 

ثععععبنًؾزٕٖ انسلًععععٙ يسرجطععععخ 

 ثبنًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 كجٛسح 412.412 444..2 ...1415 1.42215 1.1.1

يساػععععععععبح رفؼٛععععععععم انزمععععععععٕٚى 

انزشمٛصععٙ نهًؾزععٕٖ انسلًععٙ 

 ثبنًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 كجٛسح 142.124 4.11.5 ...1442 1.454.4 1.141

ضعععععععسٔزح رُٕٚعععععععغ انزمعععععععٕٚى 

)انًجععععععععدئٙ_انجُبئٙ_انُٓبئٙ( 

يًٓععخ رؼهًٛٛععخ ٚكهعع  ثٓععب نكععم 

 انطالة.

 كجٛسح 14..442 2.1.41 ...14.5 1.42114 1.144

ئػععالٌ يؼععبٚٛس  دٔاد انزمععٕٚى 

نهطعععععععالة نجٛعععععععبٌ انشعععععععفبفٛخ 

 ٔانؼدانخ فٙ رمًٕٚٓى.

 كجٛسح 414.214 522..2 ....141 1.42241 1.112

يساػععبح رجُععٙ  ظععبنٛت انزمععٕٚى 

انععععرارٙ انزععععٙ ركعععععجٓى انضمععععخ 

انعععععًإٔنٛخ ثععععبنُفط ٔرؾًععععم 

 فٙ ئَغبش يٓبو انزؼهى.

 كجٛسح 111.111 4.1151 ...1425 1.42214 1.1.4

يساػععبح رصععًٛى يٓععبو  َشععطخ 

انزؼهى فٙ بٕزح لبثهخ نهمٛبض 

ٔانسبعععد نهمجعععساد انًسرجطعععخ 

ثعععبنًؾزٕٖ انسلًعععٙ ثبنًُصعععخ 

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

1.111 1..1224 12.4... 2.2425 521.414 
كجٛسح 

 عدا  
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 انزجبٍٚ انؼجبزاد
االَؾساف 

 انًؼٛبز٘

يغًٕع 

 اندزعبد
كب انًزٕظط

4
 

يعزٕٖ 

 األًْٛخ

يهععع  ٔصعععبئمٙ زلًعععٙ  رصعععًٛى

نكم  بنت ٕٚضعؼ يعدٖ رمديعّ 

فٙ اكزعبة خجساد انزؼهى ػجس 

 انًُصخ انسلًٛخ انزؼهًٛٛخ.

 كجٛسح 451.145 2.12.2 ...1444 1.41111 1.441

ٚسرجط رمعدٚى انًًٓعخ انزؼهًٛٛعخ 

انزعععٙ ٚإدٚٓعععب انطبنعععت ثزمعععٕٚى 

ٔر رٚخ زاعؼخ فٕزٚخ رمدو يعٍ 

األظزبذ ػجس انًُصخ انزؼهًٛٛعخ 

 .انسلًٛخ

1..12 1..2541 1215... 2.2214 524.514 
كجٛسح 

 عدا  

رؼهًٛععبد انزمععٕٚى ألداح انمٛععبض 

ُٚج ععععععٙ  ٌ رٕضععععععؼ انععععععصيٍ 

ٔانًطهععععٕة لٛبظععععّ ٔاندزعععععخ 

 انًُٕ خ ثبنزمٕٚى.

1.441 1.1521. 1411... 2.4112 55..442 
كجٛسح 

 عدا  

ٚععععًؼ نهطعععالة رمعععٕٚى فؼبنٛعععخ 

انًُصعععععخ انزؼهًٛٛعععععخ انسلًٛعععععخ 

ػهععٗ يؼبنغعععخ ٔٚؼًععم األظععزبذ 

 انصؼٕثبد انزٙ رٕاعٓٓى.

 كجٛسح 425.212 2.12.2 ...1444 1.41151 1.221

ٚععععًؼ األظعععزبذ ثؼعععس  آزاء 

انطعععععععالة ؽعععععععٕل انًؾزعععععععٕٖ 

انسلًعععععععععععٙ ٔاظعععععععععععزسارٛغٛبد 

انزععععدزٚط ٔيؼُٛبرععععّ انسلًٛععععخ 

ٔيعععدٖ يمعععدزح األظعععزبذ ػهعععٗ 

ئكععععبثٓى خجعععساد انعععزؼهى ػجعععس 

 انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

1.5.4 1.44445 1421... 2.441. 211..45 
كجٛسح 

 عدا  

َزععععبئظ رمععععٕٚى انطععععالة ػهععععٗ 

انًُصعععععخ انزؼهًٛٛعععععخ انسلًٛعععععخ 

 يإيُخ ٔيؾًٛخ رًبيب .

 كجٛسح 111.245 41...2 ...1444 .1.1421 1.415

 بيانات الجدوؿ السابؽ يتضح ما يمى: بإستعراض
  ارتبػػاط أهميػػةسػػجمت اسػػتجابات عينػػة البحػػث درجػػة مػػف األهميػػة كبيػػرة جػػدًا فيمػػا يمػػص 

تقديـ الم مة التعميمية التى يؤدي ا الطالب بتقويـ وت ذية راجعػة فوريػة تقػدـ مػف األسػتاذ 
مراعػػاة تصػميـ م ػاـ أنشػػطة الػتعمـ فػى صػػورة ، وضػرورة عبػر المنصػة التعميميػػة الر ميػة

،  ابمػػة لمقيػػاس والرصػػد لممبػػرات المرتبطػػة بػػالمحتوأل الر مػػى بالمنصػػة التعميميػػة الر ميػػة
تعميمػػات التقػػويـ ألداة القيػػاس ينب ػػى أف توضػػح الػػزمف والمطمػػوب  ياسػػه ميػػة تػػوافر وأه

يسػمح األسػتاذ بعػرض آرا  الطػلب حػوؿ المحتػوأل ، وأهمية أف والدرجة المنوطة بالتقويـ
الر مػػى واسػػتراتيجيات التػػػدريس ومعيناتػػه الر ميػػػة ومػػدأل مقػػدرة األسػػػتاذ عمػػ  إكسػػػاب ـ 

_  4.4497؛ حيػػث جػػا ت المتوسػػطات )ميميػػة الر ميػػةمبػػرات الػػتعمـ عبػػر المنصػػة التع
 ( عم  الترتيب، بمستوأل أهمية كبيرة جدًا.4.6396_  4.3994_  4.4645
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  تممضػػت اسػػتجابات عينػػة البحػػث عػػف مسػػتوأل مػػف األهميػػة تعػػد كبيػػرة ارتبطػػت بضػػرورة
تصػػميـ ممػػؼ وثػػائقى ر مػػى لكػػؿ طالػػب يوضػػح مػػدأل تقدمػػه فػػى اكتسػػاب  الحػػرص عمػػ 
تقػػويـ فعاليػػة بيسػػمح لمطػػلب ، وأهميػػة أف عبػػر المنصػػة الر ميػػة التعميميػػة مبػػرات الػػتعمـ

، يعمػػؿ األسػػتاذ عمػػ  معالجػػة الصػػعوبات التػػى تػػواج  ـأف المنصػػة التعميميػػة الر ميػػة و 
ارتبػػػاط أدوات التقػػػويـ لممحتػػػوأل الر مػػػى بالمنصػػػة التعميميػػػة الر ميػػػة بسهدافػػػه وضػػػرورة 
)المبػػدئى_البنائى_الن ائى( لكػػؿ م مػػة تعميميػػة ضػػرورة تنويػػ  التقػػويـ ، وكػػذلؾ المنشػػودة

تنوي  أدوات التقػويـ )امتبارات_بطا ات_مقػاييس( ، باةضافة إل  أهمية يكمؼ ب ا الطلب
إعػػػلف معػػػايير أدوات ، وضػػػرورة مرتبطػػػة بػػػالمحتوأل الر مػػػى بالمنصػػػة التعميميػػػة الر ميػػػة
نتػػائج تقػػويـ ة أف تكػػوف ، وأهميػػالتقػػويـ لمطػػلب لبيػػاف الشػػ افية والعدالػػة فػػى تقػػويم ـ

مراعػاة تبنػى أسػاليب ، مػ  الطلب عم  المنصػة التعميميػة الر ميػة مؤمنػة ومحميػة تمامػاً 
، التقػػويـ الػػذاتى التػػى تكسػػب ـ الثقػػة بػػالن س وتحمػػؿ السػػمؤولية فػػى إنجػػاز م ػػاـ الػػتعمـ

؛ يػةمراعػاة ت عيػؿ التقػويـ التشميصػى لممحتػوأل الر مػى بالمنصػة التعميميػة الر موبالتػالى 
_  4.6638_  4.6366_  4.6664_  4.6664حيػػػػػػػػػػث جػػػػػػػػػػا ت المتوسػػػػػػػػػػػطات)

( عمػػػػػػػػػػػػػػ  الترتيػػػػػػػػػػػػػػب، 3.8865_  3.9656_  4.6636_  4.6566_  4.6763
 .بمستوأل أهمية كبيرة

 متغري الدرجة العلمية
مػػا ال ػروؽ المحتممػة بػػيف ويػرتبط مت يػر الدرجػػة العمميػة بالتسػاؤؿ الػػذي يػنص عمػ  "

توظيػػؼ المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة فػػى تحقيػػؽ اسػػتجابات عينػػة البحػػث عػػف مسػػتوأل أهميػػة 
"؛ فػى ضػو  مت يػر الدرجػة العمميػة؟ التعمػيـ مػف بعػدفمسػ ة  فػى ضػو  أهداؼ العممية التعميمية

لذا  األهميػةتقدـ الجداوؿ التالية عرًضػا ممتصػرًا لنتػائج ال ػروؽ بػيف عينػة البحػث حػوؿ محػؾ 
 والتى يمكف أف تعزي لمت ير الدرجة العممية فيما يمى:

 (4عدٔل )

انًزٕظطبد ٔاالَؾسافبد انًؼٛبزٚخ ػٍ َزبئظ ػُٛخ انجؾش ٔفك )يز ٛس اندزعخ انؼهًٛخ( ػهٗ يؾ  

ثبالظزجبَخ األًْٛخ 

 انمطأ انًؼٛبز٘ االَؾساف انًؼٛبز٘ انًزٕظط انؼدد انكهٛخ

 4.11511 11.5.425 414.4122 41 يدزض

 1.21552 411...14 415.1444 141  ظزبذ يعبػد

 1.215.1 14.41211 414.24.4 112  ظزبذ
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يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ أف ال روؽ بيف متوسطات عينة البحث وفػؽ مت يػر 
فػروؽ دالػة  أنػه ال توجػدغير متباينػة، ممػا  ػد يشػير إلػ   األهمية)الدرجة العممية( عم  محؾ 

( تػـ حسػاب  يمػة )ؼ( لداللػة ال ػروؽ بػيف 6.65إحصائًيا، ولمتسكد مف داللت ا عنػد مسػتوأل )
 تمؾ المجموعات فيما يمى:

 (1عدٔل )

َزبئظ رؾهٛم انزجبٍٚ نزٕضٛؼ انفسٔق ػٍ َزبئظ ػُٛخ انجؾش ٔفك )يز ٛس اندزعخ انؼهًٛخ( ػهٗ يؾ  

 ثبالظزجبَخ األًْٛخ

 يغًٕع انًسثؼبد يصدز انزجبٍٚ
دزعبد 

 انؾسٚخ

 يزٕظط انًسثؼبد

 (التباين)
 (ف)لًٛخ 

اندالنخ 

 اإلؽصبئٛخ

 2.2.214 4 14.1.424 ثٍٛ انًغًٕػبد

1.144 

.12.  

 4.5.125 415 12424.5.5 داخم انًغًٕػبد
 غٛس دانخ

  414 14552.121 انًغًٕع

دالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتوأل غيػػر وجػػد أن ػػا  ، يمػػة )ؼ( بالجػػدوؿ السػػابؽ  بػػالنظر إلػػ
توجػد فػروؽ دالػة ال  (، وهى غير دالػة إحصػائيًا، وعميػه6.977 يمت ا ) (؛ حيث بم ت6.65)

 .بالبحث الحالى مؤثركيدمؿ ال  الدرجة العمميةمما يدؿ عم  أف مت ير  ؛إحصائيا
 اخلربةمتغري 

مػا ال ػروؽ المحتممػة بػيف اسػتجابات ويتعمؽ مت ير المبرة بالتساؤؿ الذي ينص عم  "
 مية فى تحقيػؽ أهػداؼ العمميػة توظيؼ المنصات التعميمية الر عينة البحث عف مستوأل أهمية 

تقػػدـ الجػػداوؿ  "، وعميػػه فػػى ضػػو  مت يػػر المبػػرة؟ التعمػػيـ مػػف بعػػدفمسػػ ة  فػػى ضػػو  التعميميػػة
التاليػػة عرًضػػا ممتصػػرًا لنتػػائج ال ػػروؽ بػػيف عينػػة البحػػث حػػوؿ محػػؾ األهميػػة والتػػى يمكػػف أف 

 فيما يمى: المبرةتعزي لمت ير 
 (1عدٔل )

( ػهٗ يؾ  األًْٛخ انمجسحػُٛخ انجؾش ٔفك )يز ٛس انًزٕظطبد ٔاالَؾسافبد انًؼٛبزٚخ ػٍ َزبئظ 

 ثبالظزجبَخ

 انمطأ انًؼٛبز٘ االَؾساف انًؼٛبز٘ انًزٕظط انؼدد ظُٕاد انمجسح

1-5 114 414.2442 11.22422 1.445.4 

5-1. 111 411.4411 12.2.214 1.51.11 

 1.12111 .14.2441 412.2.44 14 فًب فٕق – .1

عينة البحث وفػؽ مت يػر  يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ أف ال روؽ بيف متوسطات
 إحصػائًيا، دالػة فػروؽ أنػه ال توجػد إل  يشير  د ( عم  محؾ األهمية غير متباينة، مماالمبرة)
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 تمػػػؾ بػػػيف ال ػػػروؽ لداللػػػة( ؼ)  يمػػػة حسػػػاب تػػػـ( 6.65) مسػػػتوأل عنػػػد داللت ػػػا مػػػف ولمتسكػػػد
 :يمى فيما المجموعات

 (.1عدٔل )

َزبئظ رؾهٛم انزجبٍٚ نزٕضٛؼ انفسٔق ػٍ َزبئظ ػُٛخ انجؾش ٔفك )يز ٛس انمجسح( ػهٗ يؾ  األًْٛخ 

 ثبالظزجبَخ

 سثؼبديغًٕع انً يصدز انزجبٍٚ
دزعبد 

 انؾسٚخ

 يزٕظط انًسثؼبد

 (التباين)
 (ف)لًٛخ 

اندالنخ 

 اإلؽصبئٛخ

 112.141 4 1144.421 ثٍٛ انًغًٕػبد

4..15 

..5. 

 4.4.111 415 15442.244 داخم انًغًٕػبد
 غٛس دانخ

  414 14552.121 انًغًٕع

عنػػد مسػػتوأل دالػػة إحصػػائًيا غيػػر وجػػد أن ػػا  ، يمػػة )ؼ( بالجػػدوؿ السػػابؽ  بػػالنظر إلػػ
توجػد فػروؽ دالػة ال  (، وهى غير دالػة إحصػائيًا، وعميػه6.665 يمت ا ) (؛ حيث بم ت6.65)

 بالبحث الحالى. مؤثركيدمؿ ال  مما يدؿ عم  أف مت ير المبرة ؛إحصائيا
  متغري الهوع

مػػػا ال ػػػروؽ المحتممػػػة بػػػيف ويجيػػػب مت يػػػر النػػػوع عػػػف التسػػػاؤؿ الػػػذي يػػػنص عمػػػ  "
 ميػػة فػػى تحقيػػؽ توظيػػؼ المنصػػات التعميميػػة الر اسػػتجابات عينػػة البحػػث عػػف مسػػتوأل أهميػػة 

تقػدـ  ؛ ل ػذا ؟النػوعفػى ضػو  مت يػر  التعمػيـ مػف بعػدفمسػ ة  فى ضػو  أهداؼ العممية التعميمية
الجػػداوؿ التاليػػة عرًضػػا ممتصػػرًا لنتػػائج ال ػػروؽ بػػيف عينػػة البحػػث حػػوؿ محػػؾ األهميػػة والتػػى 

 فيما يمى:النوع يمكف أف تعزي لمت ير 
 (11عدٔل )

( ػهٗ يؾ  األًْٛخ انُٕعػُٛخ انجؾش ٔفك )يز ٛس انًزٕظطبد ٔاالَؾسافبد انًؼٛبزٚخ ػٍ َزبئظ 

 ثبالظزجبَخ

 انًزٕظط انؼدد انُٕع
االَؾساف 

 انًؼٛبز٘

انمطأ 

 انًؼٛبز٘

دزعخ 

 انؾسٚخ

لًٛخ 

 )د(
 اندالنخ

 1.44151 11.4.111 412.2114 444 ذكٕز

412 1.254 

..11 

 1.2.551 15.44.42 411.4111 12 ئَبس
غٛس 

 دانخ

دالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتوأل غيػػر وجػػد أن ػػا  ،( بالجػػدوؿ السػػابؽت يمػػة )  بػػالنظر إلػػ
توجػد فػروؽ دالػة ال  (، وهى غير دالػة إحصػائيًا، وعميػه6.656 يمت ا ) (؛ حيث بم ت6.65)

 بالبحث الحالى. مؤثركيدمؿ النوع ال مما يدؿ عم  أف مت ير  ؛إحصائيا
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 :نظزي(_عمليالتدصص )متغري 

مػػػا والتحميػػؿ اةحصػػػائى لمت يػػر التمصػػػص يجيػػب عػػػف التسػػاؤؿ الػػػذي يػػنص عمػػػ  "
توظيػؼ المنصػات التعميميػة ميػة ال روؽ المحتممة بيف استجابات عينػة البحػث عػف مسػتوأل أه

فػى ضػو  مت يػر  التعمػيـ مػف بعػدفمسػ ة  فى ضػو  الر مية فى تحقيؽ أهداؼ العممية التعميمية
ة تقدـ الجداوؿ التالية عرًضا ممتصرًا لنتػائج ال ػروؽ بػيف عينػ ؛ لذا ؟)عممى_نظري( التمصص

 فيما يمى: التمصص )عممى_نظري(البحث حوؿ محؾ األهمية والتى يمكف أف تعزي لمت ير 
 (14عدٔل )

ػهٗ انزمصص )ػًهٙ_َظس٘( يز ٛس ػُٛخ انجؾش ٔفك انًزٕظطبد ٔاالَؾسافبد انًؼٛبزٚخ ػٍ َزبئظ 

يؾ  األًْٛخ ثبالظزجبَخ 

 انًزٕظط انؼدد انزمصص
االَؾساف 

 انًؼٛبز٘

انمطأ 

 انًؼٛبز٘

دزعخ 

 انؾسٚخ

لًٛخ 

 )د(
 اندالنخ

 .1.1241 14.21224 415.2514 441 ػًهٙ

412 ..122 

..1.1 

 1.14111 14.11424 445..412 .1 َظس٘
غٛس 

 دانخ

دالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتوأل غيػػر وجػػد أن ػػا  ،( بالجػػدوؿ السػػابؽت يمػػة )  بػػالنظر إلػػ
توجػد فػروؽ دالػة ال  (، وهى غير دالػة إحصػائيًا، وعميػه6.666 يمت ا ) (؛ حيث بم ت6.65)

 بالبحث الحالى. مؤثركيدمؿ ال  التمصصمما يدؿ عم  أف مت ير  ؛إحصائيا
 تفشري الهتائج:

 عيػػؿ المنصػػات التعميميػػة أشػػارت اسػػتجابات عينػػة البحػػث فػػى مجمم ػػا إلػػ  ضػػرورة ت
كػػؿ مػػف أعضػػا  هيئػػة التػػدريس وطلب ػػـ م ػػارات  ، ويسػػتوجب ذلػػؾ ضػػرورة اكتسػػابالر ميػػة

يتػوافر مػف  ؛ ليصػبح كلهمػا منتجػًا لممعرفػة فػى ضػو  مػاإجرائيػةاالستمداـ والتوظيػؼ بصػورة 
 بيانػػػات ومعمومػػػات تمػػػتص بػػػالمو ؼ التعميمػػػى وم ػػػاـ أنشػػػطته، وهػػػو مػػػا يسػػػ ـ فػػػى تحقيػػػؽ
األهػػػداؼ التعميميػػػة المحػػػددة بك ػػػا ة، ويتو ػػػؼ ذلػػػؾ عمػػػ  تنميػػػة م ػػػارات الػػػتعمـ الجمػػػاعى 

تنميػة  تنمية م ارات التعمـ والتقويـ الذاتى والمستمر، باةضافة إلػ  ضػرورة وكذلؾ  والتعاونى،
تنميػة  ، كمػا يتطمػب ذلػؾمف ملؿ م اـ األنشطة التعميمية الت كير العممى لدأل الطلب م ارات

االتجاهػػات اةيجابيػػة لػػدأل أعضػػا  هيئػػة التػػدريس والطػػلب نحػػو اسػػتمداـ المنصػػات التعميميػػة 
 ، وهػػػذا مػػػا توصػػػمت إليػػػه نتػػػائج البحػػػوث والدراسػػػات السػػػابقة التػػػى اهتمػػػت بتوظيػػػؼالر ميػػػة

 أبػػو عظمػػة،؛ 6669 إبػػراهيـ، إبػػراهيـ،؛ 6666 إبراهيـ،، ومن ػػا)لر ميػػةالمنصػػات التعميميػػة ا
 البيطػػػػػػار،؛ 6667 بريػػػػػػؾ،؛ 6666 بركػػػػػػات،؛ 6669 البحيػػػػػػرأل،؛ 6666 أحمػػػػػػد،؛ 6666
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؛ 6666 الدوسػري، العمػري، و الجػلد،؛ 6667 الحبشى، و بدر،؛ 6667 الجريوي،؛ 6666
 .(6668 السعدية، و رحمانى،؛ 6668 الراشدأل، و السكراف،

وأكدت استجابات عينة البحث عف مستوأل أهمية توظيؼ المنصػات التعميميػة الر ميػة 
، عمػػ  ضػرورة التكامػػؿ التعمػػيـ مػف بعػدفػى تحقيػؽ أهػػداؼ العمميػة التعميميػة فػػى ضػو  فمسػ ة 

الوظي ى لمكونات ا؛ حيث إتاحت ا لتصميـ موضوع المحاضرات بيسر وس ولة مػف  بػؿ أعضػا  
ـ الممتم ة، كما يستوجب ذلؾ ضرورة توافر معامؿ ر ميػة لممجػاالت هيئة التدريس فى مجاالت 

العمميػػة، من ػػا تمصصػػات)كيميا ، فيزيػػا ، أحيػػا ، رياضػػيات، حاسػػب(، ويتطمػػب تػػوافر غرفػػة 
نقػػاش ر ميػػة بػػيف أعضػػا  هيئػػة التػػدريس وفػػؽ تمصصػػات ا، تسػػ ـ فػػى تبػػادؿ المبػػرات فيمػػا 

ميػة عمػ  منتػديات لمنقػاش والحػوار والدردشػات بين ـ، كما يجػب احتػوا  المنصػة التعميميػة الر 
ال ورية، وبالطب  توافر مكتبة ر مية، دامؿ المنصة التعميمية الر مية كمصػدر موثػوؽ لممراجػ  
العمميػػة، لكػػؿ مػػف أعضػػا  هيئػػة التػػدريس وطلب ػػـ، وأظ ػػر اسػػتجابات عينػػة البحػػث ضػػرورة 

مططات مسارية لمتعامػؿ واةبحػار تصميـ واج ة ت اعمية لممنصة التعميمية، ي ضؿ أف يدعـ بم
فى مكنات ػا بكػؿ سػ ولة ويسػر مػف  بػؿ كػؿ مػف أعضػا  هيئػة التػدريس وطلب ػـ، وهػذا يؤكػد 
أهمية التصميـ وفؽ معايير عالمية تراعى مصائص الطلب، وطبيعة تمصصػات ـ، وال منػاص 

ات المنصػػة مػػف تػػوافر أنمػػاط ممتم ػػة الت ذيػػة الراجعػػة ال وريػػة، والتعزيػػز المباشػػر فػػى مكونػػ
التعميمية الر مية، وهذا ما أوصػت بػه نتػائج البحػوث والدراسػات السػابقة التػى اهتمػت بتوظيػؼ 

 ، ؛ شػريؼ، 6669المنصات التعميمية الر مية فى ضو  فمسػ ة التعمػيـ مػف بعػد، ومن ا)السػمـو
؛ 6666؛ عبػػػػػػػاس، 6669؛ الصػػػػػػػعيدي، 6667؛ شػػػػػػػمبى، و مػػػػػػػراد، 6669و الػػػػػػػدوالت، 

؛ عبػدالعاؿ، 6668دالعاؿ، ؛ عبػ6668واب، يوسؼ، عبدالحميـ، و مميس، عبدالحميد، عبدالت
؛ العنػزي، الطوالبػة، 6666؛ العجػب، جػودة، سػعيد، و عبػدالعزيز، 6666و ال ق ،  ،العقباوأل

 (.6669؛ غلب، و عبدالرؤؼ، 6669؛ ال امدي، 6667؛ العنيزي، 6668و الكراسنة، 
وأفادت عينة البحث عبػر اسػتجابات ا بمحػور أسػس تنظػيـ المحتػوأل التعميمػى الر مػى 
عمػػ  ضػػرورة تبنػػى مبػػادئ أو فرضػػيات إحػػدأل نظريػػات الػػتعمـ عنػػد تنظػػيـ المحتػػوأل التعميمػػى 
الر مى عم  المنصة التعميمية الر مية، بما يعمؿ عم  تحسيف الممارسػات العمميػة الر ميػة فػى 

يز كػؿ مػف أعضػا  هيئػة التػدريس وطلب ػـ عنػد اسػتمدام ـ المنصػات التعميـ، ويجدد مف تح 
التعميميػػػة الر ميػػػة مػػػف مػػػلؿ مطػػػة التطػػػوير؛ حيػػػث إف العل ػػػة التبادليػػػة بػػػيف التكنولوجيػػػا 
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والنظريػات التربويػة م مػة لم ايػػة، وذلػؾ بػالمزج بػيف األسػػاليب النظريػة واألسػاليب العمميػة فػػى 
ذا يجػػػب تػػػوفير دليػػػؿ إرشػػػادات لكي يػػػة اسػػػتمداـ المنصػػػة المنصػػػات التعميميػػػة اةلكترونيػػػة؛ لػػػ

التعميمية الر مية، ويعضد ذلؾ اةعلـ التربوي الػذي يعمػؿ عمػ  تعزيػز االتجػا  نحػو المنصػات 
فػى بمؤسسػات التعمػيـ الجػامعى، كمػا  التعمػيـ مػف بعػدالتعميمية الر مية، مف ملؿ نشػر ثقافػة 

تقػػػارير سػػػنوية شػػػػاممة لدراسػػػة الصػػػػعوبات يسػػػتوجب عمػػػ  اةعػػػػلـ التربػػػوي أهميػػػة إعػػػػداد 
والمشكلت والتحديات التى تواجه ت عيؿ المنصات التعميميػة الر ميػة؛ ب يػة العمػؿ عمػ  تػذليم ا 
بشكؿ سري  مف ملؿ الدعـ ال نى الممػتص، ومبرمجػوف تصػميـ وتطػوير لممنصػات التعميميػة 

لتى اهتمت بتوظيؼ التعميـ مػف بعػد الر مية، وهذا ما أفرزته نتائج البحوث والدراسات السابقة ا
؛ فيللػى، و بػوعروج، 6669؛ فلؾ، بوزيد، و مػزاري، 6667بسنماطه الممتم ة، ومن ا)ال را، 

؛ ممػػدوح، 6666؛ المػػل، 6664؛ المعيقػػؿ، 6665؛ المسػػعودي، 6668؛ الكاشػػؼ، 6669
؛ 6666؛ نبيػؿ، ريحػاف، و معمػر، 6665؛ م وس، و العمري، 6668الدعيس، و الدعيس، 

 (.6668الن جاف،
تقػػويـ ممارسػػات الطػػلب عمػػ  المنصػػة وأظ ػػرت اسػػتجابات عينػػة البحػػث عمػػ  محػػور 

مػػدأل تسكيػػدها عمػػ  إعػػلف معػػايير أدوات التقػػويـ لمطػػلب لبيػػاف الشػػ افية  التعميميػػة الر ميػػة
والعدالة فى تقويم ـ، ويتطمب ذلؾ طالب يجيد م ارات التعامؿ م  التقنية وتطبيقػات االنترنػت، 

تػػدريب يعممػػوف عمػػ  مػػدربوف مؤهمػػوف وكػػذلؾ هيئػػة إداريػػة تمتمػػؾ هػػذ  الم ػػارات، وبػػالطب  
الر مية، وأستاذ جامعى يتمكف مف التعامػؿ مػ  لمنصات التعميمية ستمداـ اال الجامعىالمجتم  

المنصػػػات  المشػػػكلت التقنيػػػة البسػػػيطة، ويمتمػػػؾ م ػػػارات إدارة العمميػػػة التعميميػػػة مػػػف مػػػلؿ
 يػةتنظيممػف الناحيػة اليستطي  التعامؿ إلكترونيػًا مػ  مشػاركات طلبػه  الر مية؛ حيث التعميمية

بػػنمط البحػػوث والدراسػػات السػػابقة التػػى اهتمػػت و  األدبيػػات إليػػه أشػػارتوهػػذا مػػا يػػة، تقويمالو 
 ال ػػريح،و  ،األحمػػد؛ 6667 أبو النصػػر،مػػف مػػلؿ المنصػات الر ميػػة، ومن ػػا) التعمػيـ مػػف بعػػد

عبػػػد ؛ 6666 عبػػػد الػػػرؤوؼ،؛ 6666، الج نػػػى؛ 6666 الثػػػوينى،؛ 6667 بيػػتس،؛ 6667
 (.6663 ال ق ا ،؛ 6663 عطية،؛ 6666، النعيـ

دراسة ال روؽ لبعض المت يرات المتمثمة فى )الدرجة العمميػة _ المبػرة _ وباستعراض 
توظيػؼ "( السػتجابات عينػة البحػث عػف مسػتوأل أهميػة عممى_نظػري"مت ير التمصص  النوع_

التعمػيـ مػف فمسػ ة  فػى ضػو  المنصات التعميمية الر ميػة فػى تحقيػؽ أهػداؼ العمميػة التعميميػة
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،  ػد يرجػ  ذلػؾ إلػ  الرغبػة (6.65إحصػائًيا عنػد مسػتوأل )دالػة اتضح أنه ال توجد فػروؽ  بعد
توظيػؼ المنصػات التعميميػة الر ميػة فػى تحقيػؽ أهػداؼ القوية لدأل عينة البحث فى استمداـ و 

لمقػررات ـ؛ حيػػث إف الظػروؼ الراهنػة ومػػا ارتػبط بػه مػػف أوبئػة وصػعوبة فػػى  العمميػة التعميميػة
ة، كمػػا أف عينػػة البحػػث بت اعم ػػا عبػػر منصػػات التعامػػؿ المباشػػر بػػيف أطػػراؼ العمميػػة التعميميػػ

الت اعؿ االجتمػاعى والتػى فرضػت عمي ػا ومػا واج تػه فػى ال تػرة الراهنػة أكػد لػدي ـ بمػا ال يػدع 
العمميػػة التعميميػػة فػػى  توظيػػؼ المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة فػػىمجػػااًل لمشػػؾ أهميػػة اسػػتمداـ و 

 دوات ػا ب عاليػة، وتوظيػؼ مػا لػدي ـ مػفتصميـ ونشر م ػاـ األنشػطة التعميميػة، والتعامػؿ مػ  أ
، الر مػػىتنظػػيـ المحتػػوأل التعميمػػى لممقػػرر ، وبالتػػالى اسػػتراتيجيات وأسػػاليب تدريسػػية مناسػػبة

توظيؼ الموا   األمرأل الماصة بمقػرر  التعميمػى لمدمػة العمميػة التعميميػة دامػؿ والمقدرة عم  
التػػى تتناسػػب مػػ  طبيعػػة كػػؿ مػػف أنمػػاط الت ذيػػة الراجعػػة ، وتقػػديـ الر ميػػةالمنصػػة التعميميػػة 

الر ميػة، وبالتػالى يصػعب تبػايف اسػتجابات دامػؿ المنصػة التعميميػة المو ؼ التعميمى والطػلب 
، مكونػػات المنصػػات التعميميػػة الر ميػػةعينػػة البحػػث الحػػالى عمػػ  مػػا ذكػػر مػػف أهميػػة ارتبطػػت ب

مصػػائص المحتػػوأل التعميمػػى ، و الر ميػػةمصػػائص ومكونػػات المنصػػة التعميميػػة والتػػى تضػػمنت 
الوسػػػائط الت اعميػػػة لممحتػػػوأل التعميمػػػى ، و أسػػػس تنظػػػيـ المحتػػػوأل التعميمػػػى الر مػػػى، و الر مػػػى
، ويتسػػؽ ذلػػؾ مػػ  نتػػائج تقػػويـ ممارسػػات الطػػلب عمػػ  المنصػػة التعميميػػة الر ميػػة، و الر مػػى

ر المنصػات التعميميػة عبػ التعميـ مػف بعػدوتوصيات البحوث والدراسات واألدبيات التػى اهتمػت بػ
العجػب، جػودة، سػػعيد، ؛ 6665 الحسػيف،؛ 6666 البيطػار،؛ 6669 البحيرأل،الر ميػة ومن ػا)

 (.6666 عبدالعزيز،و 
 :توظيف املهصات التعليمية الزقمية يف حتكيل أيداف العملية التعليمية التصور املكرتح لتفعيل

القائـ عم  فمس ة التعميـ مف بعد فػى  التصور المقترح الجز  التالى مف البحث يعرض
اةطػار وذلػؾ فػى ضػو   ،تحقيػؽ أهػداؼ العمميػة التعميميػةلتوظيؼ المنصات التعميمية الر ميػة 

، وهو مػا يجيػب عػف الدراسة الميدانيةارتبطت بما تـ التوصؿ إليه مف نتائج ال مس ى لمبحث، و 
فمسػػ ة التعمػػيـ مػػف بعػػد فػػى مػػا التصػػور المقتػػرح القػػائـ عمػػ  تسػػاؤؿ البحػػث الػػذي نػػص عم )

(، توظيػػؼ المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة لتحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة التعميميػػة بالمرحمػػة الجامعيػػة؟
 وبالتالى يحقؽ ال دؼ الرئيس مف البحث الحالى.
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 :مربرات التصور املكرتح

 :ومف أهم االمبررات  بعضالتصور المقترح عم    اـ
 كميػات الجامعػة؛ نتيجػة لمطمػب المتزايػد عمػ  الدراسػة  فى كثير مػفالكثي ة،  الطلب أعداد

 الجامعية فى جامعة األزهر بكميات ا الممتم ة.
  وأعضػػا  هيئػػة تػػوافر اًمػػاف الصػػحى لمطػػلب  تضػػمفالتػػى التعميميػػة ضػػعؼ اةمكانيػػات

 التدريس وال يكؿ اةداري بكميات الجامعة.
 معػػة وماصػػة فيمػػا يػػرتبط ضػػعؼ م ػػارات التعامػػؿ التقنػػى مػػف  بػػؿ كثيػػر مػػف طػػلب الجا

 بالمنصات التعميمية الر مية وما تحويه مف مكونات فعالة.
  مراجعػػة البنيػػة التحتيػػة الر ميػػة لمؤسسػػات جامعػػة األزهػػر؛ ب يػػة دعم ػػا وتمكين ػػا مػػف

 توظيؼ المنصات التعميمية الر مية فى تحقيؽ األهداؼ العممية التعميمية المنشودة ب ا.
  التعميـ مف بعد وفؽ مقدمت ا المنصات التعميمية الر مية.صي  ندرة استمداـ وتوظيؼ 
  ندرة امتلؾ بعض أعضا  هيئة التدريس لم ارات توظيؼ المنصات التعميمية الر ميػة فػى

 العممية التعميمية التجاهات ـ السمبية نحوها.
  جػامعى فػى جامعػة األزهػر تحقيػؽ تكػافؤ ال ػرص وديمقراطيػة التعمػيـ الوجوب العمؿ بمبدأ

 شريؼ.ال
 :فلشفة ومهطلكات التصور املكرتح

المنطمقػػات ال كريػػة والمبػػادئ  بالبحػػث الحػػالى عمػػ  فمسػػ ة التصػػور المقتػػرحاعتمػػدت 
توظيػػػؼ المنصػػػات التعميميػػػة الر ميػػػة لتحقيػػػؽ أهػػػداؼ العمميػػػة آليػػػات األساسػػػية التػػػى تحػػػدد 

التعمػيـ مػف  ، فػى ضػو  فمسػ ةالتعميمية مف وج ة نظر أعضا  هيئة التػدريس بجامعػة األزهػر
ومػػػف هػػػذ   بعػػػد، ومتطمبػػػات تن يػػػذ  بصػػػورة إجرائيػػػة بالمؤسسػػػات التعميميػػػة بجامعػػػة األزهػػػر،

 :المنطمقات
  المتحػرر مػف الميقػات، بمػا م تػوحالتعمػيـ فػى ال الطالػبحػؽ  تؤكدفمس ة التعميـ مف بعد ،

 .يمبى احتياجاته وطموحاته التعميمية، ويس ـ فى تحسيف المستوأل الم نى والعممى له
  مكانياتػه، وتػوفير المػدمات لػه تركز التعميـ مف بعد فمس ة عم  الطالب ورغباته و دراته واه

 .دورًا أكثر مف دور  التقميدي عضو هيئة التدريسبسساليب متعددة، وتمنح 
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  التحػػوؿ الر مػػى فػػى األنظمػػة التعميميػػة ضػػرورة ال منػػاص من ػػا فػػى تحقيػػؽ الكثيػػر مػػف
 .ت كير األجياؿ الر مية الناشئة آلياتتشكؿ األهداؼ التعميمية، وفى 

  تقػديـ مبػرات وموا ػؼ أحػد أدوات التعمػيـ مػف بعػد تعمػؿ عمػ  المنصات التعميمية الر ميػة
تعميميػػة متعػػددة ومتنوعػػة وغنيػػة بػػالمثيرات البصػػرية والسػػمعية واةلكترونيػػة ذات المعنػػ  

 لمطلب.بالنسبة 
  م  الم تمػيف بػالتعميـ الجػامعى،  المثمرال عاؿ و تتيح المنصات التعميمية الر مية التواصؿ

 بما يضمف دعم ـ الحتياجاته ومتطمبات تحقيؽ أهدافه.
  مػػػف  بػػػؿ أعضػػػا  هيئػػػة التػػػدريس بصػػػورة عمميػػػة المنصػػػات التعميميػػػة الر ميػػػة توظيػػػؼ

 وتبادؿ المبرات بيف طلب الجامعة. تنمية م ارات التعمـ الذاتىصحيحة يس ـ فى 
 مثمة فى إدارت ػا والعػامميف ب ػا فػى تحقيػؽ أهػداؼ العمميػة التعميميػة مسؤولية الجامعة مت

وفؽ مواكبة متطمبػات عصػر الر منػة، الػذي أصػبح ضػرورة ال منػاص من ػا، ولػـ يعػد مػف 
  بيؿ الترؼ والرفاهية.

 الطػػلب مػػف م ػػارات القػػرف الحػػادي والعشػػريف، عبػػر توظيػػؼ التقنيػػة الر ميػػة فػػى  تمكػػيف
اكتسػػاب مبػػرات الػػتعمـ، واالن تػػاح المنضػػبط عمػػ  السػػاحة العمميػػة العالميػػة بشػػكؿ إجرائػػى 

 وفؽ معايير المؤسسة الجامعية، وتحت إشراف ا.
  تربويػة والتعميميػة المػػشكلت ال ثبوت فعاليػة المنصػات التعميميػة الر ميػة فػى الت مػب عمػ

 .التػى تواجه أطراؼ العممية التعميمية
  اةمكانات الماديػة والبشػرية اللزمػة تعددية منابر الدعـ الموجستى الذي يعمؿ عم  توفير

بواسػػػطة آليػػػات الشػػػراكة المعتمػػػدة مػػػف المؤسسػػػة  لتوظيػػػؼ المنصػػػات التعميميػػػة الر ميػػػة
 الجامعية.

   أعضػا  هيئػة التػدريس مسػاعدة ب ػرض  الر مػىنشر م  ػـو التعمػيـ حرص الجامعة عم
وم ػارات التعػاوف والت كيػر  ،عم  تطوير م ارات ـ فى مجاؿ التكنولوجيا الوظي ية والطلب

 .النقدي حوؿ التكنولوجيا الر مية
  تعزيػػز التواصػػؿ وتبػػادؿ البيانػػات بػػيف أهميػػة اسػػتمداـ المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة فػػى

 .وأوليا  األموروأعضا  هيئة التدريس  الطلب
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   يػة لكػؿ مػف اةنتاجتساعد مصػائص المنصػات التعميميػة الر ميػة فػى تنميػة المقػدرة عمػ
 أعضا  هيئة التدريس والطلب عم  السوا .

  لكػؿ مػف أعضػا  بيئػة تعميميػة ت اعميػة اجتماعيػة تتػيح تشكؿ المنصات التعميمية الر مية
وتمكن ـ مف التواصػؿ المباشػر لمقيػاـ  ،رفكافرصة تبادؿ اًرا  واأل هيئة التدريس والطلب

 ببعض الم اـ التى تحقؽ أهداؼ التعمـ.
 أيداف التصور املكرتح:

فػػى تمكػػيف كػػؿ مػػف أعضػػا  هيئػػة التػػدريس متصػػور المقتػػرح ل تمثػػؿ ال ػػدؼ الػػرئيس
المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة لتحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة  واسػػتمداـ توظيػػؼوطلب ػػـ مػػف م ػػارات 

 فى اًتى: تاألهداؼ ال رعية تمثم بعض وتممض عف ذلؾ، إجرائيةبصورة التعميمية 
  نشر ثقافػة التعمػيـ مػف بعػد عبػر اسػتمداـ وتوظيػؼ المنصػات التعميميػة الر ميػة لػدأل كػؿ

 مف أعضا  هيئة التدريس وطلب ـ.
  بمػا يسػ ـ فػى تح يػز كػؿ مػف أعضػا  هيئػة مصػائص المنصػة التعميميػة الر ميػةتعرؼ ،

 استمدام ا ببساطة. التدريس وطلب ـ فى
 بما يشير إل  ضرورة توافر بعػض الم ػارات المنصة التعميمية الر مية استعراض مكونات ،

التقنيػػة فػػى اسػػتمدام ا وتوظي  ػػا لتحقيػػؽ أهػػداؼ م ػػاـ أنشػػطة الػػتعمـ مػػف  بػػؿ الطػػلب 
 وتحت إشراؼ أساتذت ـ.

  يسػ ـ  ، بمػاالمنصػة التعميميػة الر ميػة بمصػادر إثرائيػة مػف مػلؿالمحتػوأل التعميمػى ربط
 فى تعميؽ التعمـ لدأل الطلب.

  إتاحػػة التعزيػػز والت ذيػػة الراجعػػة المباشػػرة مػػف أثنػػا  ال عاليػػة بػػيف األسػػتاذ وطلبػػه؛ حيػػث
 التعمـ عبر المنصة التعميمية الر مية.

  المحتػػػوأل الطرائػػػؽ واةسػػػتراتيجيات التعميميػػػة المسػػػتمدمة فػػػى تنػػػاوؿ موضػػػوعات تعػػػدد
وم اـ أنشطته، بما يس ـ فى التسكيد عمػ  ت ريػد التعمػيـ مراعػاة لم ػروؽ  التعميمى الر مى

 ال ردية بيف الطلب.
   مػرائط االهتماـ بسنماط التعمـ الممتم ة وفى مقػدمت ا الػتعمـ البصػري؛ حيػث يراعػ  تقػديـ

ؿ أثنػا  التسمسػؿ والتكامػ ، مػ  التسكيػد عمػ م اهيمية لمكونػات المحتػوأل التعميمػى الر مػى
 .عرض ا عم  المنصة التعميمية الر مية
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  مػا بيف)مكتوب_مرئى_سػمعى( عنػد  المحتوأل التعميمػى الر مػىمكونات  مدأل أهمية تنوي
تنظيمػه عمػػ  المنصػػة التعميميػػة الر ميػػة، مراعػػاة لم ػػروؽ ال رديػػة بػػيف الطػػلب فػػى أنمػػاط 

 تعمم ـ الم ضمة.
  الػػتعمـ عنػػد تنظػػيـ المحتػػوأل التعميمػػػى تبنػػى مبػػادئ أو فرضػػيات إحػػدأل نظريػػات أهميػػة

 مف  بؿ أعضا  هيئة التدريس. الر مى عم  المنصة التعميمية الر مية
 تنميػة م ػارات الت كيػر  المروج مف دائرة الح ظ واالستدعا  مف  بؿ الطلب، والسعى نحو

تنظػػيـ م ػػاـ األنشػػطة التعميميػػة لممحتػػوأل التعميمػػى الر مػػى فػػى  ي ـ، مػػف مػػلؿالعميػػا لػػد
 مقصودة ت دؼ لذلؾ.ورة ص

  تساعد الوسائط الت اعمية لممحتوأل الر مى بالمنصة التعميميػة الر ميػة فػى تحقيػؽ أهػداؼ
 .م اـ األنشطة التعميمية المكم يف ب ا الطلب

  مراعػػاة البسػػاطة والسػػ ولة فػػى اسػػتمداـ وتوظيػػؼ الوسػػائط الت اعميػػة لممحتػػوأل الر مػػى
 .طلب وأستاذهـبالمنصة التعميمية الر مية مف  بؿ ال

   تصميـ م اـ أنشػطة الػتعمـ فػى صػورة  ابمػة لمقيػاس والرصػد لممبػرات ضرورة العمؿ عم
 .المرتبطة بالمحتوأل الر مى بالمنصة التعميمية الر مية

 ارا  الطػػلب حػػوؿ المحتػػوأل الر مػػى واسػػتراتيجيات التػػدريس ومعيناتػػه الر ميػػة االهتمػػاـ بػػ
 .مبرات التعمـ عبر المنصة التعميمية الر ميةومدأل مقدرة األستاذ عم  إكساب ـ 

  استمداـ وتوظيػؼ المنصػات التعميميػة الر ميػة لػدأل كػؿ مػف التى تواجه  الصعوباتحصر
 أعضا  هيئة التدريس وطلب ـ والعمؿ عم  معالجت ا.

 حدود التصور املكرتح:

 :يما يمىالتصور المقترح ف جا ت حدود
 حػػرص نتػائج الدراسػػة الميدانيػػة و التصػػور المقتػػرح عمػ  اةطػػار ال مسػػ ى لمبحػػث، و  اعتمػد

 تجاوزها.عم  أال ي
   أعضا  هيئػة التػدريس بجامعػة األزهػر  عينة البحث مفآرا  اعتمد التصور المقترح عم

 دوف غيرهـ.عم  امتلؼ درجات ـ العممية 
  ه، وصػلحيته لمتطبيػؽ فػػى السػياؽ الػداممى الػػذي يعمػؿ فػى ضػػوئراعػ  التصػور المقتػػرح

 .البيئة التعميمية الجامعية



 م2221( 11) -1ج-عدد يناير                                 ...       تصور مقترح قائم على فلسفة التعليم من بعد

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                     - 696 - 

 بمرونػة آليػات تن يػذ ، وأكػد عمػ  أف نجاحػه يتو ػؼ عمػ  الشػراكة التصػور المقتػرح  تميز
 .الحقيقية بيف أطراؼ العممية التعميمية والم تميف ب ا

 متطلبات تهفيذ التصور املكرتح:

 تن يذ التصور المقترح:ل العامة متطمباتال
 أعضػػا  هيئػػة التػػدريس بجامعػػة األزهػػر، وطلب ػػـ، ومكونػػات ال يكػػؿ بشػػرية:  متطمبػػات

 .اةداري
  :رصد احتياجات، الو ػوؼ عمػ  الوا ػ ، حصػر متطمبػات، دورات تنميػة متطمبات مؤسسية

م نية لتوظيؼ التقنيػة الر ميػة، رسػـ سػيناريو فاعػؿ يحقػؽ األهػداؼ المرتقبػة مػف البيئػة 
 .التعميمية الر مية

  :بػراـ ات ا يػات وعمػؿ شػراكة فاعمػة بػيف  منظمة، لوائحو  وض   وانيفمتطمبات تشريعية واه
تػػوفير متطمبػػات التعمػػيـ مػػف بعػػد، وتدشػػيف ج ػػات ممتم ػػة تسػػ ـ مػػف مػػلؿ مبرات ػػا فػػى 

 المنصات التعميمية الر مية.
  فاعمػة، الدعـ الموجستى الذي يس ـ فى إيجاد بيئة تعميميػة ر ميػة متطمبات مادية: توفير

تمكف المؤسسة الجامعية مف ت عيؿ عمػؿ المنصػات التعميميػة الر ميػة بمػا يحقػؽ أهػداف ا 
 .التعميمية المنشودة

 تن يذ التصور المقترح:ل الماصة متطمباتال
فػى توظيػؼ المنصػات التعميميػة الر ميػة لكى تعزز مؤسسات جامعة األزهر استمداـ و 

، مكونػػات المنصػػات التعميميػػة الر ميػػةاسػػتمـز ضػػرورة تػػوافر  تحقيػػؽ أهػػداؼ العمميػػة التعميميػػة
مصػػػػػائص ومكونػػػػػات المنصػػػػػة التعميميػػػػػة الر مية_مصػػػػػائص المحتػػػػػوأل التعميمػػػػػى وشممت:)

الر مى_أسػػػػس تنظػػػػيـ المحتػػػػوأل التعميمػػػػى الر مى_الوسػػػػائط الت اعميػػػػة لممحتػػػػوأل التعميمػػػػى 
 .(الر مى_تقويـ ممارسات الطلب عم  المنصة التعميمية الر مية
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 )آليات التفعيل( اإلجزاءات التهفيذية للتصور املكرتح

 آنٛبد انزفؼٛم انًزطهجبد

 خصبئص ٔيكَٕبد انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ:

1 
ٔضععغ عععسٔ  ٔلٕاػععد االظععزمداو نهًُصععخ 

 انزؼهًٛٛخ نكم يٍ األظزبذ ٔانطالة.

  ٍرزجبٍٚ عسٔ  ٔلٕاػد االظزمداو نهًُصخ انزؼهًٛٛخ ثٍٛ كم يع

 األظزبذ ٔانطالة.

 ًٍعععسٔ  ٔلٕاػععد االظععزمداو نهًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انؾمععٕق  رضعع

انفكسٚععخ نتظععزبذ نكععم يععب ٚؾًهععّ ػهٛٓععب يععٍ ثٛبَععبد ٔيؼهٕيععبد 

 ٔخجساد رؼهًٛٛخ.

  رمععدو عععسٔ  ٔلٕاػععد االظععزمداو نهًُصععخ انزؼهًٛٛععخ خصٕبععٛخ

رٕ ٛ  يكَٕبرٓب ٔفمب  نطجٛؼخ انًٓعبو انًٕكهعخ نكعم يعٍ األظعزبذ 

 ٔانطالة.

 زمداو نهًُصعخ انزؼهًٛٛعخ األظعزبذ يعٍ رًكٍ عسٔ  ٔلٕاػد االظ

يسالجخ ٔيزبثؼخ يًبزظبد ٔ داءاد انطالة ػهٗ يٓبو األَشعطخ 

 انزؼهًٛٛخ انًكهفٍٛ ثٓب.

  ٗرإكععععد عععععسٔ  ٔلٕاػععععد االظععععزمداو نهًُصععععخ انزؼهًٛٛععععخ ػهعععع

خصٕبٛخ انجٛبَعبد انشمصعٛخ نكعم يعٍ األظعزبذ ٔانطعالة ػهعٗ 

 انعٕاء.

4 

انًُصعخ انزؼهًٛٛعخ انسلًٛعخ انزؼهًٛعبد  رضغ

انزٙ رٕضعؼ آنٛعخ انزععغٛم ثععٕٓنخ ٔٚععس 

 ثبنُعجخ نؼضٕ ْٛئخ انزدزٚط.

  ٙرًكعععٍ انًُصعععخ انًععععزمدو يعععٍ انزععععغٛم ثبنجسٚعععد ئنكزسَٔعععع

 انمب  ثبنًعزمدو.

 .رًكٍ انًُصخ انًعزمدو يٍ انزعغٛم ثسلى انغٕال 

 خ رًكععٍ انًُصععخ انًعععزمدو يععٍ انععدخٕل ػهٛٓععب ثطععسق يمزهفعع

كبنععدخٕل ػهٛٓععب يععٍ خععالل يٕالععغ انزٕابععم انًمزهفععخ انًعععغم 

 فٛٓب.

 .رٕضؼ انًُصخ نهًعزمدو كٛفٛخ انزعغٛم فٛٓب ثآنٛبد يمزهفخ 

 .رٕفس انًُصخ فٛدٕٚ رٕضٛؾٙ نكٛفٛخ انزعغٛم فٛٓب 

4 

ٚزأكععد رعععغٛم ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػهععٗ 

انًُصعععخ ثسظعععبنخ ػهعععٗ انجسٚعععد اإلنكزسَٔعععٙ 

 انمب  ثّ.

  نؼضٕ ْٛئخ انزدزٚط ئيكبَٛعخ رأكٛعد انزععغٛم يعٍ رزٛؼ انًُصخ

خالل كٕد ٚسظم ػجعس زظعبنخ َصعٛخ  ٔ ػجعس انجسٚعد االنكزسَٔعٙ 

 انمب  ثؼضٕ ْٛئخ انزدزٚط.

  ٙرسظعععم انًُصعععخ زاثعععط انعععدخٕل ئنٛٓعععب ػجعععس انجسٚعععد االنكزسَٔععع

 انًعغم ندٚٓب نؼضٕ ْٛئخ انزدزٚط.

  رإكععععد انًُصععععخ رعععععغٛم انؼضععععٕ فٛٓععععب ثسظععععبنخ ػهععععٗ انجسٚععععد

 نكزسَٔٙ انمب  ثّ.اإل

2 

ٚؾععععزف  ػضععععٕ ْٛئععععخ انزععععدزٚط ثجٛبَععععبد 

انزعععغٛم ػهععٗ انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ 

ػهععٗ انجسٚععد االنكزسَٔععٙي ًٔٚكُععّ رؾععدٚضٓب 

 ثعٕٓنخ.

 .ّرزٛؼ انًُصخ نهؼضٕ ئيكبَٛخ رؾدٚش ثٛبَبر 

  رزعععٛؼ انًُصعععخ نهؼضعععٕ ئيكبَٛعععخ رؼعععدٚم ثٛبَبرعععّ كزؼعععدٚم انجسٚعععد

انًُصعععخ ٔرؼعععدٚم زلعععى انٓعععبر  اإلنكزسَٔعععٙ انًععععغم ثعععّ ػهعععٗ 

 انُمبل.

  رسظعععم انًُصعععخ انز ٛعععساد انزعععٙ رطعععس  ػهعععٗ رؾعععدٚش ثٛبَعععبد

انزعغٛم ػجس انجسٚد اإلنكزسَٔٙ انمب  ثؼضعٕ ْٛئعخ انزعدزٚط 

  ٔ ثسظبنخ َصٛخ ػهٗ انٓبر  انُمبل.

  ٙرسظعم انًُصعخ ثٛبَعبد رعععغٛم انؼضعٕ ػهعٗ انجسٚعد اإلنكزسَٔعع

 انمب  ثّ انر٘ ٚؾددِ.

  رعٓٛم انؾصٕل ػهٗ انجٛبَعبد انمببعخ ثبنزععغٛم نؼضعٕ ْٛئعخ

 انزدزٚط ثؼد انزأكد يٍ عمصخ ثطسائك يزؼددح.

5 

ٔضعععععغ زاثعععععط ٚععععععٓم انعععععدخٕل نهًُصعععععخ 

انزؼهًٛٛعععخي ًٔٚكعععٍ نؼضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط 

االؽزفععب  ػهععٗ ثٛبَععبد رعععغهّٛ يععٍ خععالل 

 عٓبشِ انشمصٙ.

  ٗانًُصعخ رزٛؼ انًُصخ نهؼضٕ ئيكبَٛخ ؽف  ثٛبَعبد دخٕنعّ ػهع

فععٙ يزصععفؼ االَزسَععذ انععر٘ ٚعععزمديّ دٌٔ انؾبعععخ ئنععٗ كزبثععخ 

 انجٛبَبد كم يسح ٚسٚد فٛٓب اندخٕل ػهٛٓب.

  ٍرزععٛؼ انًُصععخ نهؼضععٕ زاثععط ٚؾععزف  ثععّ يععٍ انععدخٕل ًٚكُععّ يعع
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 آنٛبد انزفؼٛم انًزطهجبد

انعععدخٕل ػهٛٓعععب ثععععٕٓنخ ٔاالؽزفعععب  ثعععّ دٌٔ انؾبععععخ نكزبثعععخ 

 ثٛبَبد اندخٕل كم يسح ٚدخم فٛٓب ػهٗ انًُصخ.

 نهًُصعخ رفبػهٛعخ رععٓم انعدخٕل ثًغعسد انضع ط  زٔاثط اندخٕل

 ػهٛٓب نًسح ٔاؽدح.

2 

يؾزٕٚعععععبد انًُصعععععخ انزؼهًٛٛعععععخ انسلًٛعععععخ 

يزدزععععععخ ٔفعععععك انٕ عععععبئ  انزعععععٙ رإدٚٓعععععب 

 ثبنُعجخ نؼضٕ ْٛئخ انزدزٚط.

  رظُٓس انًُصخ يؾزٕٚبرٓعب يزدزععخ ٔفعك انٕ عبئ  انزعٙ رإدٚٓعب

 ثبنُعجخ نؼضٕ ْٛئخ انزدزٚط.

 انًُصععخ رفبػهٛععخ ٚععزى انععدخٕل ئنٛٓععب ثًغععسد انضعع ط  يؾزٕٚععبد

 ػهٛٓب يٍ يسح ٔاؽدح.

  يؾزٕٚبد انًُصخ يؼدح ٔفك انه خ انزٙ ٚدزض ثٓب ػضعٕ ْٛئعخ

 انزدزٚط نطالثّ.

  يؾزٕٚبد انًُصخ ٔاضؾخ ٚعٓم لسائزٓعب ثبنُععجخ نؼضعٕ ْٛئعخ

 انزدزٚط.

  ٚزععبػ نؼضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ئثععداء يالؽظبرععّ ػهععٗ يؾزٕٚععبد

 خالل  ٚمَٕخ يالؽظبد ًٚكٍ انؼًم ػهٗ رؼدٚهٓب.انًُصخ يٍ 

4 

ئربؽععخ فٛععدٕٚ رٕضعععٛؾٙ  ٔ ئزعععبد٘ ٜنٛعععخ 

رٕ ٛععع  انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ يعععٍ 

 خالل ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط. 

 كٛفٛععععخ  انفٛععععدٕٚ انزٕضععععٛؾٙ  ٔ اإلزعععععبد٘ ُٚج ععععٙ  ٌ ٕٚضععععؼ

 رٕ ٛ  انؼضٕ نٓب ٔنًكَٕبرٓب ٔئيكبَبرٓب.

 ُ٘ٚج ععععٙ  ٌ ٚكععععٌٕ لصععععٛسا   انفٛععععدٕٚ انزٕضععععٛؾٙ  ٔ اإلزعععععبد

 ٔيسكصا  ػهٗ آنٛخ رٕ ٛ  انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

  انفٛعدٕٚ انزٕضعٛؾٙ  ٔ اإلزععبد٘ ػُعد رؾعدٚش ضسٔزح رؾعدٚش

 ثؼض آنٛبد رٕ ٛ  انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

1 

رؾزعععٕ٘ انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ ػهعععٗ 

 ٚمَٕعععبد َشعععطخ نًكَٕبرٓعععب رؼًعععم ثصعععٕزح 

 ػهٛٓب. ٔ ٛفٛخ يٍ خالل انض ط

  ئيكبَٛععخ ر ٛٛععس عععكم األٚمَٕععخ يععٍ لجععم ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط

 ٔانعًبػ نّ ثبخزٛبز يب ٚزُبظت يؼّ.

  ٕرجبٍٚ بٕز األٚمَٕبد ؽزٗ ٚعٓم انزؼبيم يؼٓب يعٍ لجعم ػضع

 ْٛئخ انزدزٚط.

  رٕفس انًُصخ ٔظبئم ػدٚدح رعٓم ػًهٛخ انزؼبيم يعغ يكَٕبرٓعب

ثًغعسد انضع ط  كزُشٛط اٚمَٕبرٓب نٛعٓم اندخٕل ػهٗ  ٘ يُٓعب

 ػهٛٓب.

1 

يكَٕععبد انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ رؼًععم 

ٔفك انزؼهى انًزصايٍ ٔغٛعس انًزعصايٍ ٔفعك 

  جٛؼخ انًًٓخ انزؼهًٛٛخ.

  ٘ئربؽععخ  هععت ًَععط انععزؼهى )انًزععصايٍ  ٔ غٛععس انًزععصايٍ( انععر

ٚعععٓى فععٙ اكزعععبة انمجععسح يععٍ لجععم انطععالة يععٍ ػضععٕ ْٛئععخ 

 انزدزٚط.

 رصايُعٙ ٚزعٛؼ انطعالة ٔػضعٕ ْٛئعخ  رٕفس انًُصخ رؼهًٛٛعب  غٛعس

انزعععدزٚط انزٕابعععم غٛعععس انزصايُعععٙ  ٔ غٛعععس انفعععٕز٘ انعععر٘ ال 

 ٚزطهت ٔعٕدًْب يؼب  ػهٗ انًُصخ فٙ َفط انٕلذ.

  رعععٕفس انًُصعععخ رؼهًٛٛعععب  يزصايُعععب  ٚزعععٛؼ نؼضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط

ٔانطالة انزٕابم انزصايُٙ  ٔ انفعٕز٘ ثبنصعٕد  ٔ انفٛعدٕٚ  ٔ 

 انكزبثخ.

 ٕابععععم انًزععععصايٍ ػجععععس انفٛععععدٕٚ نضععععًبٌ ٔضععععغ ضععععٕاثط نهز

انضعععٕاثط ٔانمعععٛى األخاللٛعععخ يعععٍ لجعععم   عععساف انزٕابعععم ػجعععس 

 انًُصخ انزؼهًٛٛخ.

1. 

ٕٚضععغ عععدٔل شيُععٙ ألداء يٓععبو األَشععطخ 

انزؼهًٛٛععخ ٚزعععى ثبنًسَٔععخ ٔفععك يعععزغداد 

 يٕل  انزؼهى.

  ٙ ٚكٌٕ يسَب  ؽٛعش  انغدٔل انصيُٙ نًٓبو  َشطخ انزؼهى ُٚج ٌ 

 ٚساػٙ يعزغداد انًٕل  انزؼهًٛٙ.

  ٚضغ ػضٕ ْٛئعخ انزعدزٚط ععدٔال  شيُٛعب  نطالثعّ ػهعٗ انًُصعخ

 نهًٓبو ٔاألَشطخ انًطهٕة يُٓى انمٛبو ثٓب ػهٗ انًُصخ.

  ًٚكععٍ نهطععالة ئثععداء يالؽظععبرٓى ػهععٗ انغععدٔل انصيُععٙ نًٓععبو

   َشععطخ انععزؼهى نٛععزى فؾصععٓب ٔانؼًععم ػهٛٓععب ثًععب ٚمععدو يٕلعع

 انزؼهى.

ٕٚضعععؼ ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط  دٔاز انطعععالة ٔيٓعععبيٓى ػهعععٗ  ٚعععزى رٕضعععٛؼ  دٔاز األظعععزبذ ٔانطبنعععت نكعععم  11
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يًٓععععخ رؼهًٛٛععععخ يُفععععسدحي ٔكععععرن  انًٓععععبو 

 انزشبزكٛخ.

 انًُصخ.

 .ٕٚضؼ ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط  دٔازِ ٔيٓبيّ ػهٗ انًُصخ 

  ٕٚضععععؼ ػضععععٕ ْٛئععععخ انزععععدزٚط نهطععععالة انًٓععععبو انزؼهًٛٛععععخ

انزؼبَٔٛعععخ انزعععٙ ُٚج عععٙ  ٌ ٚإدْٔعععب يعععٍ خعععالل  انزشعععبزكٛخ  ٔ

 رشبزكٓى ٔرؼبَٔٓى.

  ٕٙٚضععؼ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط نهطععالة انًٓععبو انزؼهًٛٛععخ انزعع

 ُٚج ٙ ػهٗ كم يُٓى  ٌ ٚإدٚٓب يُفسدا  .

14 

انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ رؼصش دٔز ػضعٕ 

ْٛئخ انزدزٚط ٔرؼًم ػهٗ فؼبنٛخ دٔزِ فٙ 

 انزدزٚط.

 انًُصععخ دٔز ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ٔرغؼععم يُععّ يسعععدا   رؼععصش

 ٔيٕعٓب  ٔيُظًبُ نؼًهٛخ رؼهى  الثّ.

  ٚؼععدل ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط  داءاد  الثععّ ثؼععد اإلَزٓععبء يُٓععب

 ٔٚصٕة انمطأ انر٘ لد ٚصدز ػٍ  الثّ. 

  ٚمععدو ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط انزؼهًٛععبد انًعععجمخ ألداء انطععالة

ضععسٔزح االنزععصاو ثٓععب ػهععٗ يٓععبو  َشععطخ انععزؼهى ٔٚإكععد ػهععٗ 

 نضًبٌ انُغبػ فٙ ئَغبشْب.

  ًّٚكععٍ نؼضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط انزععدخم نزؼععدٚم ظععهٕكٛبد  الثعع

 ػجس انًُصخ  صُبء  داء  الثّ ػهٗ يٓبو  َشطخ انزؼهى.

14 

رؾزعععٕ٘ انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ ػهعععٗ 

 دٔاد انزمععٕٚى انسلًععٙ فععٙ ضععٕء يساؽهععخ 

 انضالصخ)يجدئٙ_ثُبئٙ_َٓبئٙ(.

  رؾزععععٕٖ انًُصععععخ  دٔاد رمععععٕٚى زلًععععٙ يزُٕػععععخ )اخزجععععبزاد

 يشبزكبد...انخ(. -يهفبد ئَغبش ئنكزسَٔٛخ -ئنكزسَٔٛخ

  رؼضٛد ًَط انزمٕٚى انرارٙ ندٖ انطالة ٔػضعٕ ْٛئعخ انزعدزٚط

 نالػزٛبد ػهّٛ يٍ لجهٓى.

  ٚشععًم انزمععٕٚى ػهععٗ انًُصععخ  َععٕاع  ٔ يساؽععم انزمععٕٚى انضالصععخ

 )يجدئٙ_ثُبئٙ_َٓبئٙ(.

12 

رؾزعععٕ٘ انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ ػهعععٗ 

 دٔاد انزشعععععععمٛص نهمهفٛعععععععخ انزؼهًٛٛعععععععخ 

 نهطالة.

 انزشعمٛص نهمهفٛعخ انزؼهًٛٛعخ نهطعالة ثًعب  انزأكٛد ػهٗ ضسٔزح

 ٚعبػد ػهٗ ثُبء انمجساد انزؼهًٛٛخ فٙ بٕزرٓب انعهًٛخ.

 د رعؼٗ انًُصخ ػهٗ انزؼعسف ػهعٗ انمهفٛعخ انزؼهًٛٛعخ ٔانمجعسا

 انزشمٛصعععععععععٛخ  انطسائعععععععععك انععععععععععبثمخ نهطعععععععععالة ثًمزهععععععععع

 )يمبثالد_يؾبدصبد_اخزجبزاد_يالؽظبد... انخ(.

  ٚشعععًم انزمعععٕٚى ػهعععٗ انًُصعععخ ًَعععط انزمعععٕٚى انزشمٛصعععٙ نٛعععزى

رصععٕٚت  ًَععب  انفٓععى انمطععأ نععدٖ انطععالة لجععم انجععدء فععٙ يٓععبو 

  َشطخ انزؼهى.

15 

انزفبػهٛععععخ انزبيععععخ نكععععم يععععٍ ػضععععٕ ْٛئععععخ 

انزععععدزٚط ٔانطععععالة يععععٍ خععععالل انًُصععععخ 

 خ انسلًٛخ.انزؼهًٛٛ

  رمدٚى انزؼصٚعص ٔانز رٚعخ انساعؼعخ يعٍ لجعم األظعزبذ نطالثعّ  صُعبء

 انزؼهى انزصايُٙ  ٔ  صُبء انزؼهى غٛس انًزصايٍ ػُد انهصٔو نرن .

 انًُصخ انزفبػم انزبو ثٍٛ األظزبذ ٔانطالة يٍ خالل زثعط  رٕفس

رمععدو رؼهًٓععى ػهععٗ انًُصععخ ثبالظععزغبثخ ألدٔاد يؼُٛععخ ٚؾععددْب 

 ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط.

  ٗانًزبثؼخ انًجبعسح ثعٍٛ األظعزبذ ٔ عالة  صُعبء يًبزظعبرٓى ػهع

 يٓبو  َشطخ انزؼهى يٍ خالل انًُصخ انزؼهًٛٛخ.

12 

انًُصععخ  ظععٕٓنخ رؾًٛععم انًؾبضععساد ػجععس

انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ يعععٍ لجعععم ػضعععٕ ْٛئعععخ 

 انزدزٚط.

  ٍرعًؼ انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ ثزؾٕٚعم ٔئزظعبل انًهفعبد يع

 خالنٓب ئنٗ انزطجٛمبد األخسٖ نعٕٓنخ ردأنٓب ثٍٛ انطالة.

 ٍانًُصععخ ػضعععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط يعععٍ زفععغ انًؾبضعععساد  رًكعع

ٔانًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ نهطالة ثعٕٓنخ ٔٚعس ظٕاء  كعبٌ َصعب   ٔ 

 بٕرب   ٔ فٛدٕٚ  ٔ غٛس ذن . 

  يعععععبؽخ انًُصععععخ انزؼهًٛٛععععخ انسلًٛععععخ كجٛععععسح رعععععًؼ ثزؾًٛععععم

ظعٕاء  كعبٌ َصعب   ٔ بعٕرب   ٔ فٛعدٕٚ  انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ

  ٔ غٛس ذن .

 ًٛٛععخ انسلًٛععخ يؾًٛععخ يععٍ االخزسلععبد  ٔ انًهفععبد انًُصععخ انزؼه

انضبزح انزٙ ًٚكٍ زفؼٓب ػهٗ ظجٛم انمطأ يٍ لجم ػضٕ ْٛئخ 
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 انزدزٚط.

14 

يسَٔعععععععخ انزؼعععععععدٚم ػهعععععععٗ انًؾبضعععععععساد 

ٔيكَٕبرٓعععب ثبإلضعععبفخ  ٔ انؾعععرف يعععٍ لجعععم 

 ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط.

  ٍرًكععٍ انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط يعع

نؼُببعس انًؾزعٕٖ انزؼهًٛعٙ ٔ َشعطزّ ٔفعك  اإلضبفخ  ٔ انؾرف

 األْداف انزؼهًٛٛخ انًسرمت رؾمٛمٓب.

  رًكععٍ انًُصععخ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط يععٍ انزؼععدٚم ػهععٗ كععم يععب

ٚسفؼععععّ نطالثععععّ يععععٍ يؾبضععععساد ٔيؾزععععٕٖ رؼهًٛععععٙ ثصععععٕزِ 

 انًمزهفخ. 

  رإكععد انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ ػهععٗ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط

ٚععسرجط ثععّ يععٍ  َشععطخ ٔيٓععبو ضععسٔزح يساعؼععخ انًؾزععٕٖ ٔيععب 

 ٚسغت فٙ زفؼٓب ػهٛٓب.

11 

ظعععٕٓنخ رُصٚعععم يؾزعععٕٖ انًؾبضعععساد ٔيعععب 

ٚعععسرجط ثٓعععب يعععٍ  َشعععطخ رؼهًٛٛعععخ يعععٍ لجعععم 

 انطالة.

  رًكععٍ انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ انطععالة يععٍ ئزظععبل ٔرجععبدل

خجععععساد انععععزؼهى ٔانًؾزععععٕٖ انزؼهًٛععععٙ يععععٍ خععععالل انزطجٛمععععبد 

 انًمزهفخ ث س  ظٕٓنخ ردأنٓب.

 ًكعععٍ انًُصعععخ انطعععالة يعععٍ رؾًٛعععم  ٔ رُصٚعععم يعععب ٚسفؼعععّ نٓعععى ر

األظععزبذ يععٍ يؾزععٕٖ ٔيؾبضععساد ٔيععب ٚععسرجط ثٓععب يععٍ  َشععطخ 

 رؼهًٛٛخ.

  انًُصخ انزؼهًٛٛعخ انسلًٛعخ رساػعٙ رمعدٚى يٓعبو  َشعطخ رؼهًٛٛعخ

 ٔاضؾخ ٔيسَخ نغًٛغ انطالة ٚعٓم انزؼبيم يؼٓب.

11 
يعٍ لجعم ػضعٕ  ئربؽخ ٔضغ يصبدز ئصسائٛخ

 ْٛئخ انزدزٚط رسرجط ثًٕضٕػبد انزؼهى.

  ٍرًكععٍ انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط يعع

 ٔضغ يصبدز ئصسائٛخ رسرجط ثًٕضٕػبد انزؼهى. 

  ضععسٔزح رُٕٚععغ انًصععبدز اإلصسائٛععخ انزععٙ رععسرجط ثًٕضععٕػبد

 انزؼهى ٔثًٓبو  َشطزّ انًمزهفخ ٔثبألْداف انًُشٕدح.

4. 
زفععغ انطععالة َزععبئظ يٓععبو األَشععطخ  ئيكبَٛععخ

 انزؼهًٛٛخ انزٙ رى ركهٛفٓى ثٓب.

  رزٛؼ انًُصخ انزؼهًٛٛعخ انسلًٛعخ ألٔنٛعبء  يعٕز انطعالة اال عالع

ػهٗ َزبئظ  ثُعبئٓى ٔيزبثؼعخ يعدٖ رمعديٓى فعٙ انعزؼهى ٔذنع  يعٍ 

خعععالل آنٛعععبد خببعععخ رزٛؾٓعععب انًُصعععخ ألٔنٛعععبء  يعععٕز انطعععالة 

يعدٖ رمعدو ٔيعب ثمعٗ ػهٛعّ كؾعبة ًٚكٍ ٔنٙ األيس يٍ يزبثؼعخ 

 يٍ يٓبو ٔركهٛفبد ٔٔاعجبد.  

  رزععٛؼ انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ نهطععالة اال ععالع ػهععٗ َزععبئظ

 يٓبو األَشطخ انزؼهًٛٛخ انزٙ رى ركهٛفٓى ثٓب.

  ِرعععًؼ انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ نهطععالة ثسفععغ يععب رععى ئَغععبش

 يٍ يٓبو األَشطخ انزؼهًٛٛخ انًكهفٍٛ ثٓب.

41 

رمععٕٚى يٓععبو  َشععطخ انععزؼهى يععٍ لجععم ئربؽععخ 

ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط ثشعكم يجبععس ٔرمعدٚى 

 انز رٚخ انًسردح ػهٛٓب.

  رزععٛؼ انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ نؼضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط رمععٕٚى

 يٓبو ٔ َشطخ انطالة ػهٗ انًُصخ ثشكم يجبعس.

  ٍرمعععدو انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ رؼصٚعععصا  نًعععب لعععد ٚصعععدز يععع

صعععؾٛؾخ ٔرععععٓى فعععٙ رؼضعععٛد ٔرؼًٛعععك اظعععزغبثبد انطعععالة ان

 خجساد انزؼهى.

  رمععدو انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ ر رٚععخ زاعؼععخ فٕزٚععخ رُبظععت

اظعزغبثبد انطععالة ٔرععٓى فععٙ رصععٕٚت يعب لععد ٚمؼعٌٕ فٛععّ يععٍ 

 خطأ.

44 

رععٕافس غععسف انُمععبغ انفسدٚععخ ٔانغًبػٛععخ 

يععغ انطعععالة ث ٛعععخ انعععسد ػهعععٗ اظزفععععبزاد 

 انطالة ٔرعبؤالرٓى.

 انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ غععسف انُمععبغ انغًبػٛععخ يععغ  رععٕفس

انطععالة يععٍ  عععم انععسد ػهععٗ اظزفعععبزاد انطععالة ٔرعععبؤالرٓى 

 ثشكم ػبو ٚساِ عًٛغ انطالة ٚعزفٛدٔا يُّ.

   رععٕفس انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ غععسف انُمععبغ انفسدٚععخ يععغ

انطععالة يععٍ  عععم انععسد ػهععٗ اظزفعععبزاد كععم  بنععت ػهععٗ ؽععدح 

 زؼس  نؾسط يٍ انصيالء. نهزٕعّٛ دٌٔ ان

  ٚمدو ػضٕ ْٛئعخ انزعدزٚط اظعزغبثزّ ػعٍ اظزفععبزاد انطعالة

ٔرععععبؤالرٓى فعععٙ بعععٕز يمزهفعععخ ظعععٕاء َصعععٛخ  ٔ بعععٕرٛخ  ٔ 
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 يدػٕيخ ثجؼض انًصبدز انسلًٛخ.

44 

ئيكبَٛعععخ انزٕابعععم انًجبععععس )انجعععش انؾعععٙ( 

ػجععس انفٛععدٕٚ ثععٍٛ األظععزبذ ٔ الثععّي ٔثععٍٛ 

 انطالة ثؼضٓى انجؼض.

  رععدػى انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ انجععش انؾععٙ يععٍ خععالل يشعع م

 االَزسَذ انعسٚغ ث ٛخ انزفبػم ثٍٛ األظزبذ ٔ الثّ.

  رعععٕفس انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ ئيكبَٛعععخ انزٕابعععم انًجبععععس

)انجععش انؾععٙ( انصععٕرٙ  ٔ انًسئععٙ  ٔ االصُععٍٛ يؼععب  ثععٍٛ ػضععٕ 

 ْٛئخ انزدزٚط ٔ الثّي ٔثٍٛ انطالة ثؼضٓى انجؼض.

  ظٕٓنخ انزٕابعم ثعٍٛ انطعالة ثؼضعٓى انعجؼض نزجعبدل انمجعساد

 فًٛب ثُٛٓى ٔرؾذ ئعساف األظزبذ ػجس غسف انؾٕاز انًمزهفخ.

42 
ئربؽخ انجؾش ػٍ انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد ػجس 

 انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

  اربؽعععخ انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ ألػضعععبء ْٛئعععخ انزعععدزٚط

ئنعععٗ انجٛبَعععبد ٔانًؼهٕيعععبد ئيكبَٛعععخ انجؾعععش داخهٓعععب نهٕبعععٕل 

 انًزٕافسح ػهٛٓب ٔرٕ ٛفٓب ثصٕزح عٛدح.

  رٕفس انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛعخ نهطعالة ئيكبَٛعخ انجؾعش داخهٓعب

نهٕبٕل ئنٗ انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد انًزعٕافسح ػهٛٓعب ٔاالظعزفبدح 

 يُٓب ثعٕٓنخ. 

45 

زثط ئربؽعخ انجؾعش ػجعس انًؾسكعبد انجؾضٛعخ 

انزؼهًٛٛعععععخ انؼبنًٛععععخ يععععٍ خععععالل انًُصععععخ 

 انسلًٛخ.

  رعععٕفس انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ ألػضعععبء ْٛئعععخ انزعععدزٚط

ئيكبَٛعععخ انجؾعععش يعععٍ داخعععم انًُصعععخ فعععٙ انًؾسكعععبد انجؾضٛعععخ 

 انؼبنًٛخ ٔاالظزفبدح يُٓب ثعٕٓنخ دٌٔ انمسٔط يُٓب. 

  ٍرععٕفس انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ نهطععالة ئيكبَٛععخ انجؾععش يعع

ؼبنًٛعخ ٔاالظعزفبدح يُٓعب داخم انًُصخ فٙ انًؾسكعبد انجؾضٛعخ ان

 ثعٕٓنخ دٌٔ انمسٔط يُٓب. 

 خصبئص انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ:

1 

بٛبغخ  ْعداف انًؾزعٕٖ انزؼهًٛعٙ انسلًعٙ 

فعععٙ بعععٕزح ئعسائٛعععخ رٕضعععؼ انًًبزظعععبد 

انفؼهٛععخ نهطععالة يععٍ خععالل يٓععبو األَشععطخ 

 انزؼهًٛٛخ نًٕضٕػبد انزؼهى.

  ٗرصعععبؽ  ْعععداف انًؾزعععٕٖ انزؼهًٛعععٙ انسلًعععٙ انًٕععععٕدح ػهععع

 انًالؽظخ ٔانمٛبض. انًُصخ فٙ بٕزح ئعسائٛخ رمجم

  ٗرمبثعععم  ْعععداف انًؾزعععٕٖ انزؼهًٛعععٙ انسلًعععٙ انًٕععععٕدح ػهععع

انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ انًًبزظععبد انفؼهٛععخ نهطععالة نًٓععبو 

 األَشطخ انزؼهًٛٛخ نًٕضٕػبد انزؼهى.

  رٕضععغ انًًبزظععبد انفؼهٛععخ نهطععالة يععٍ خععالل يٓععبو األَشععطخ

 انزؼهًٛٛخ نًٕضٕػبد انزؼهى.

4 

ازرجب  انًؾزعٕٖ انزؼهًٛعٙ انسلًعٙ ثصعٕزح 

ٔ ٛفٛععععععخ ثأْععععععداف انجسَععععععبيظ اندزاظععععععٙ 

 نهطالةي ٔفك انزٕبٛ  انًٕضٕع ظهفب .

  ٚعععسرجط انًؾزعععٕٖ انزؼهًٛعععٙ انسلًعععٙ انًٕععععٕدح ػهعععٗ انًُصعععخ

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ ثأْداف انجسَبيظ اندزاظٙ نهطالة.

  ٚعععسرجط انًؾزعععٕٖ انزؼهًٛعععٙ انسلًعععٙ انًٕععععٕدح ػهعععٗ انًُصعععخ

 ؼهًٛٛخ انسلًٛخ ثبنزٕبٛ  انًٕضٕع  نهًمسز ظهفب .انز

  ٚععععسرجط  ْععععداف انجسَععععبيظ اندزاظععععٙ نهطععععالة ػهععععٗ انًُصععععخ

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ ثبنزٕبٛ  انًٕضٕع  نهًمسز ظهفب .

4 

يسَٔعععخ انزؼعععدٚم ػهعععٗ انًؾزعععٕٖ انزؼهًٛعععٙ 

يعععععغ انًععععععزغداد  انسلًعععععٙ ثًعععععب ٚزٕافعععععك

انًؼسفٛععععععخ انًزالؽمععععععخ ٔٚؾمععععععك  ْععععععداف 

 انجسَبيظ اندزاظٙ نهطالة.

  ٖٕرزععٛؼ انًُصععخ نؼضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط انزؼععدٚم ػهععٗ انًؾزعع

انزؼهًٛععععٙ انسلًععععٙ ثًععععب ٚزٕافععععك يععععغ انًعععععزغداد انًؼسفٛععععخ 

 انًزالؽمخ. 

 ٔئعععساء انزؼععدٚالد انزععٙ ٚساْععب ػضععٕ  ًٚكععٍ انؾععرف ٔاإلضععبفخ

ْٛئخ انزدزٚط يُبظجخي ٔثًب ٚؾمعك  ْعداف انجسَعبيظ اندزاظعٙ 

 نهطالة. 

2 

انًساعؼععععععخ انؼهًٛععععععخ اندلٛمععععععخ نهًؾزععععععٕٖ 

انزؼهًٛععٙ انسلًععٙ لجععم زفؼععّ ػهععٗ انًُصععخ 

انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ يعععٍ لجعععم ػضعععٕ ْٛئعععخ 

 انزدزٚط.

 ٚط يععٍ رًكععٍ انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدز

اظعزؼسا  يعب ٚسفؼععّ يعٍ يؾزعٕٖ لجععم  ٌ ٚعساِ انطعالة نٛدلمععّ 

 ٔٚساعؼّ. 

  ٍٚساععععغ ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط يعععب ٚسفؼعععّ ػهعععٗ انًُصعععخ يععع

 يؾزٕٖ زلًٙ لجم  ٌ ٚسفؼّ ػهٗ انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

5 
ٔضغ خسائط يفبًْٛٛعخ نًكَٕعبد انًؾزعٕٖ 

انزؼهًٛعععععٙ انسلًعععععٙ رزصعععععدز ثعععععداٚبد كعععععم 

 ٍانًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط يععٍ  رًكعع

 ئػداد ٔرصًٛى خسائط يفبْٛى نًكَٕبد انًؾزٕٖ.
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ٚمٕو ػضعٕ ْٛئعخ انزعدزٚط ثٕضعغ خعسائط يفبًْٛٛعخ نًكَٕعبد   يٕضٕع رؼهًٛٙ.

 انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ رزصدز ثداٚبد كم يٕضٕع رؼهًٛٙ.

2 

رمهععععم يٓععععبو األَشععععطخ انزؼهًٛٛععععخ ألعععععصاء 

انسلًعععععٙ ٔيكَٕعععععبد انًؾزعععععٕٖ انزؼهًٛعععععٙ 

 نزفؼٛم  دٔاز انطالة ثصٕزح ٔ ٛفٛخ.

  ٚعععزى رفؼٛعععم  دٔاز انطعععالة ٔرُٛشعععطٓى ثصعععٕزح ٔ ٛفٛعععخ ػجعععس

 انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

  ٚمععٕو ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط ثزضعععًٍٛ يٓعععبو  َشعععطخ رؼهًٛٛعععخ

يزُٕػعععخ رزمهعععم يكَٕعععبد انًؾزعععٕٖ انزؼهًٛعععٙ انسلًعععٙ ػهعععٗ 

 انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ. 

4 

انزؼهًٛٙ انسلًٙ رٕ ٛع  ٚزضًٍ انًؾزٕٖ 

انٕظبئم انزؼهًٛٛخ انزمُٛخ يٍ خالل انطعالة 

 ٔ ظزبذْى ٔفك األدٔاز انًُٕ خ ثٓى.

  ٚععععععزمدو ػضعععععٕ ْٛئعععععخ انزعععععدزٚط انٕظعععععبئم ٔانًععععععزؾدصبد

 انزكُٕنٕعٛخ انزؼهًٛٛخ يغ  الثّ ٔفك يٓبو ٔ دٔاز كم يُٓى.

  ععععع  ػضعععععٕ ْٛئعععععخ انزعععععدزٚط انٕظعععععبئم ٔانًععععععزؾدصبد ٕٚ

 انزكُٕنٕعٛخ انزؼهًٛٛخ ػجس انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

1 

ثٛعععبٌ انطسائعععك ٔاإلظعععزسارٛغٛبد انزؼهًٛٛعععخ 

انًععععععععزمديخ فعععععععٙ رُعععععععبٔل يٕضعععععععٕػبد 

انًؾزعععععٕٖ انزؼهًٛعععععٙ انسلًعععععٙ ٔيساؽهٓعععععب 

 ٔخطٕارٓب اإلعسائٛخ.

  ٕٚضععععؼ ػضععععٕ ْٛئععععخ انزععععدزٚط انطسائععععك ٔاالظععععزسارٛغٛبد

انزؼهًٛٛخ انًعزمديخ فٙ رُبٔل يٕضٕػبد انًؾزعٕٖ انزؼهًٛعٙ 

 .انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخانسلًٙ ػهٗ 

  انطسائعععك ٔاالظعععزسارٛغٛبد انزؼهًٛٛعععخ انًععععزمديخ فعععٙ رُعععبٔل

يٕضٕػبد انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًعٙ ػهعٗ انًُصعخ انزؼهًٛٛعخ 

ًساؽهٓععب ٔخطٕارٓععب اإلعسائٛععخ ٔاضععؾخ ٌ ركَٕانسلًٛععخ ُٚج ععٙ  

 ظٓهخ انزُفٛر.

1 

ازرجب  انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًعٙ ثًصعبدز 

ئصسائٛععععخ رعععععٓى فععععٙ رؼًٛععععك انععععزؼهى نععععدٖ 

 انطالة.

  ًٙصعبدز ئصسائٛععخ رععٓى فععٙ انسلًعٙ يععسرجط ثانًؾزعٕٖ انزؼهًٛعع

 رؼًٛك انزؼهى ندٖ انطالة.

 رععسرجط ثأْععداف خجععساد انععزؼهى ٔرعععبػد فععٙ انًصععبدز اإلصسائٛععخ 

 رؼًٛك انزؼهى ندٖ انطالة.

1. 

ئربؽخ انزؼصٚص  ٔ انز رٚخ انساعؼخ انًجبععسح 

يعٍ لجععم األظعزبذ  صُععبء انعزؼهى ػجععس انًُصععخ 

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

  فعععٕز٘ ثشعععكمانزؼصٚعععص انًُبظعععت  ٚمعععدوػضععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط 

 .انسلًٛخانًُصخ انزؼهًٛٛخ الظزغبثبد انطالة ػهٗ 

  ػضععععٕ ْٛئععععخ انزععععدزٚط ٚمععععدو انزؼصٚععععص انًُبظععععت ٔانًجبعععععس

 الظزغبثبد انطالة ػهٗ انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

11 

يساػبح انزعهعم ٔانزكبيعم فعٙ يٕضعٕػبد 

انًؾزععٕٖ انزؼهًٛععٙ انسلًععٙ  صُععبء ػسضععٓب 

 ػهٗ انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 ٙػععس   ٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط انزعهعععم انًُبظععت فعع

 .انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخانًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ ػهٗ 

  فعععٙ ػعععس  انًؾزعععٕٖ ٚٓعععزى ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط ثبنزكبيعععم

 .انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخانزؼهًٛٙ انسلًٙ ػهٗ 

  ْداف يٕضٕػبد انًؾزعٕٖ انزؼهًٛعٙ انسلًعٙ ُٚج عٙ رُظًٛٓعب 

 فٙ ضٕء انزعهعم ٔانزكبيم.

14 
انسلًعٙ ثبنؾداصعخ ارعبو انًؾزعٕٖ انزؼهًٛعٙ 

 ٔاالببنخ ٔانًٕصٕلٛخ.

  ٗٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ؽداصععخ انًؾزععٕٖ انسلًععٙ ػهعع

 .انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ

 ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط  بعععبنخ انًؾزعععٕٖ انسلًعععٙ ػهعععٗ  ٚٓعععزى

 .انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ

 ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط اندلععخ ٔانًٕصٕلٛععخ فععٙ انًؾزععٕٖ  ٚٓععزى

 .انزؼهًٛٛخ انسلًٛخانًُصخ انسلًٙ ػهٗ 

14 

ئربؽخ يصبدز زلًٛخ ٔغٛعس زلًٛعخ يسرجطعخ 

ثًٕضعععٕػبد انًؾزعععٕٖ انزؼهًٛعععٙ انسلًعععٙ 

 ػهٗ انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 انًزبؽخ ػهٗ سلًٛخ انًصبدز ان  ٌ ٚساػٙ ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط

 .انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ رسرجط ثأْداف انًؾزٕٖ ٔخجسارّ

  ٚزأكد ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط يٍ  ٌ انًصبدز غٛس انسلًٛخ رسرجط

 ثأْداف انًؾزٕٖ ٔخجسارّ.

 انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ: ظط رُظٛى 

1 

رجُععٙ يجعععبدئ  ٔ فسضععٛبد ئؽعععدٖ َظسٚعععبد 

انععععزؼهى ػُععععد رُظععععٛى انًؾزععععٕٖ انزؼهًٛععععٙ 

 انسلًٙ ػهٗ انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

  ٙٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد رُظععٛى انًؾزععٕٖ انزؼهًٛعع

رجُعععٙ يجععععبدئ  ٔ انًُصععععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛععععخ انسلًعععٙ  ػهعععٗ 

 فسضٛبد ئؽدٖ َظسٚبد انزؼهى.

  ٙٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد رُظععٛى انًؾزععٕٖ انزؼهًٛعع
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 انسلًٙ  ػهٗ انًُصخ االظزفبدح يٍ رطجٛمبد َظسٚبد انزؼهى.

4 

انزؼهًٛٛععععععخ يساػععععععبح خصععععععبئص انطععععععالة 

ٔانؼًسٚعععخ ػُعععد ػعععس  ٔرُظعععٛى انًؾزعععٕٖ 

انزؼهًٛععٙ انسلًععٙ ػهععٗ انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ 

 انسلًٛخ.

 رُظععٛى انًؾزععٕٖ انزؼهًٛععٙ  ٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد

خصعععبئص انطعععالة انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ ػهعععٗ  انسلًعععٙ

 .انزؼهًٛٛخ

   ٙٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد رُظععٛى انًؾزععٕٖ انزؼهًٛعع

ػهعععٗ انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ خصعععبئص انطعععالة انسلًعععٙ 

 يساؽم انًُٕ انزٙ ًٚسٌٔ ثٓب.انؼًسٚخ ٔ

4 

بعٛبغخ يٓعبو األَشعطخ انزؼهًٛٛعخ نهًؾزعٕٖ 

انزؼهًٛعععععٙ انسلًعععععٙ فعععععٙ بعععععٕزح فسدٚعععععخ 

ٔعًبػٛعععخ رزُبظعععت يعععغ  جٛؼزٓعععب ٔ جٛؼعععخ 

 انطالة ػجس انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 ٙػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط ػُعععد بعععٛبغخ يٓعععبو األَشعععطخ  ٚساػععع

فعٙ بعٕزح فسدٚعخ رساػعٙ انزؼهًٛٛخ نهًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًعٙ 

 انفسٔق انفسدٚخ ٔ ظبظٛبد انزؼهى انرارٙ نهطالة.

  ٚساػعععٙ ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط ػُعععد بعععٛبغخ يٓعععبو األَشعععطخ

فعٙ بعٕزح عًبػٛعخ ٔفعك انزؼهًٛٛخ نهًؾزٕٖ انزؼهًٛعٙ انسلًعٙ 

 نزؼبَٔٙ نهطالة. ظبظٛبد انزؼهى ا

2 

ضعععسٔزح رُظعععٛى يٓعععبو األَشعععطخ انزؼهًٛٛعععخ 

نهًؾزععععٕٖ انزؼهًٛععععٙ انسلًععععٙ فععععٙ بععععٕزح 

رعٓى فٙ رًُٛخ يٓبزاد انزفكٛس انؼهٛب نعدٖ 

 انطالة.

  يٓعععبو األَشعععطخ  رصعععًٛىٚساػعععٙ ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط ػُعععد

انزؼهًٛٛخ نهًؾزٕٖ انزؼهًٛعٙ انسلًعٙ رععٓى فعٙ رًُٛعخ يٓعبزاد 

 ثصٕزح ٔ ٛفٛخ.انزفكٛس انؼهٛب ندٖ انطالة 

  ٚساػٙ ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط ػُد ػس  ٔرُظٛى يٓبو األَشطخ

انزؼهًٛٛخ نهًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًعٙ رعإد٘ ئنعٗ رًُٛعخ يٓعبزاد 

 االثزكبز ندٖ انطالة ثصٕزح ٔ ٛفٛخ.

5 

رُظعععٛى انًؾزعععٕٖ انزؼهًٛعععٙ انسلًعععٙ ػجعععس 

انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ ٚععععبػد ػهعععٗ 

فؼبنٛعععععخ انؾعععععٕاز انًزجعععععبدل ثعععععٍٛ األظعععععزبذ 

 ٔ الثّ.

 رُظععٛى انًؾزععٕٖ انزؼهًٛععٙ  ٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد

ثشععكم ٚعععبػد ػهععٗ انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ ػهععٗ انسلًععٙ 

 ٔ الثّ. فؼبنٛخ انؾٕاز انًزجبدل ثٍٛ ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط

  ٚٓزى ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط ثزجبدل انمجساد يعغ ثؼضعٓى انعجؼض

ثشأٌ رُظٛى انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ ػهعٗ انًُصعخ انزؼهًٛٛعخ 

 انسلًٛخ.

2 

رؼدد يصبدز انعزؼهى ػجعس انًُصعخ انزؼهًٛٛعخ 

انسلًٛعععخ ٔانًسرجطعععخ ثعععبنًؾزٕٖ انزؼهًٛعععٙ 

 انسلًٙ ٔيٓبو  َشطزّ.

  رُظععٛى انًؾزععٕٖ انزؼهًٛععٙ ٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد

رؼعدد يصعبدز انعزؼهى ) انًُصعخ انزؼهًٛٛعخ انسلًٛعخ ػهعٗ  انسلًعٙ

 يسئٛخ ..انخ(. -ظًؼٛخ -َصٛخ

  ٙٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد رُظععٛى انًؾزععٕٖ انزؼهًٛعع

يصعبدز  ػهعٗ انًُصعخ انزؼهًٛٛعخ انسلًٛعخ  ًْٛعخ ازرجعب  انسلًٙ

 انزؼهى ثأْداف  َشطزّ ٔانمجساد انًسرجطخ ثّ.

4 

ٚمععععدو انًؾزععععٕٖ انزؼهًٛععععٙ انسلًععععٙ ػجععععس 

ر رٚعععخ زاعؼعععخ انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ 

 ٔرؼصٚصا  يجبعسح نهطالة يٍ خالل رُظًّٛ.

  ٙٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد رُظععٛى انًؾزععٕٖ انزؼهًٛعع

رمدٚى ر رٚخ زاعؼخ يجبعسح نهطالة يٍ خالل رُظًٛعّ نهًؾزعٕٖ 

 .انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخانسلًٙ ػهٗ 

  ٙٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد رُظععٛى انًؾزععٕٖ انزؼهًٛعع

رمدٚى رؼصٚص يجبعس ٔفٕز٘ نهطالة يٍ خالل رُظًّٛ نهًؾزعٕٖ 

 انسلًٙ ػهٗ انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

1 

رؾدٚد انمطأ انعٕازد يعٍ اظعزغبثبد انطعالة 

ػجس انًُصخ انزؼهًٛٛعخ انسلًٛعخ ػجعس رُظعٛى 

 انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ.

  ٕانععٕازدح فععٙ  انمطععأ ثزشععمٛصْٛئععخ انزععدزٚط ٚساػععٙ ػضعع

 اظزغبثبد انطالة ػجس رُظٛى انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ.

  ٍٚٓععزى ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ثزمععدٚى ر رٚععخ زاعؼععخ ٚصععٕة يعع

خالنٓعععب انمطعععأ انعععٕازدح فعععٙ اظعععزغبثبد انطعععالة ػجعععس رُظعععٛى 

 انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ.

1 

رُععٕع يكَٕععبد انًؾزععٕٖ انزؼهًٛععٙ  يساػععبح

انسلًٙ)يكزٕة_يسئٙ_ظعععععععععًؼٙ( ػُععععععععععد 

 رُظًّٛ ػهٗ انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

  نهًؾزعععٕٖ رُعععٕع  رُظًٛعععّٚساػعععٙ ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط ػُعععد

 يكَٕبد انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ)يكزٕة_يسئٙ_ظًؼٙ(.

  ٚساعععغ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد رُظًٛععّ نهًؾزععٕٖ فؼبنٛععخ

يكَٕعععععععععععبد انًؾزعععععععععععٕٖ انزؼهًٛعععععععععععٙ  رُٕٚعععععععععععغ يكَٕعععععععععععبد

انسلًٙ)يكزٕة_يسئٙ_ظعععًؼٙ( ػُعععد رُظًٛعععّ ػهعععٗ انًُصعععخ 
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 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

1. 

ظعععٕٓنخ االثؾعععبز ػجعععس انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ 

انًؾزعععععٕٖ انزؼهًٛعععععٙ  انسلًٛعععععخ نًكَٕعععععبد

 انسلًٙ يٍ لجم انطالة.

 ّنهًؾزععٕٖ ظععٕٓنخ  ٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد رُظًٛعع

 .انزؼهًٛٛخ انسلًٛخانًُصخ ئثؾبز انطالة ػجس 

 ّنهًؾزععٕٖ انسلًععٙ  ٚٓععزى ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد رُظًٛعع

انًؾزعععٕٖ انزؼهًٛعععٙ انسلًعععٙ رضٛعععس  ضعععسٔزح رفبػهٛعععخ يكَٕعععبد

 فؼبنٛخ انطالة.

11 

انزفبػعععم انًزعععصايٍ ٔغٛعععس انًزعععصايٍ ػجعععس 

انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ يعععغ يكَٕعععبد 

ٔيٓععبو  َشععطخ انًؾزععٕٖ انزؼهًٛععٙ انسلًععٙ 

 يٍ خالل انطالة ٔ ظزبذْى.

  ٙٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد رُظًٛععّ نهًؾزععٕٖ انسلًعع

ٔععععٕد انزفبػعععم ثُٛعععّ ٔثعععٍٛ انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ ػهعععٗ 

 .انطالة

 ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط ػُعععد رُظًٛعععّ نهًؾزعععٕٖ انسلًعععٙ  ٚٓعععزى

انزفبػعععم انًزعععصايٍ ٔغٛعععس انًزعععصايٍ ػجعععس انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ 

 انسلًٛخ يغ يكَٕبد ٔيٓبو  َشطخ انًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ.

14 

ئيكبَٛعععخ اظعععزمجبل يمزسؽعععبد انطعععالة ؽعععٕل 

انًؾزععٕٖ انزؼهًٛععٙ انسلًععٙ ػجععس انًُصععخ 

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 ْٛ ٕئععخ انزععدزٚط ػُععد رُظًٛععّ نهًؾزععٕٖ انسلًععٙ ٚساػععٙ ػضعع

رععععٕفٛس ئيكبَٛععععخ اظععععزمجبل انًُصععععخ انزؼهًٛٛععععخ انسلًٛععععخ ػهععععٗ 

يمزسؽععععبد انطععععالة ؽععععٕل انًؾزععععٕٖ انزؼهًٛععععٙ انسلًععععٙ ػجععععس 

 انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

  يمزسؽععبد انطععالة ؽععٕل انًؾزععٕٖ ٚفؼععم ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط

 انزؼهًٛٙ انسلًٙ ػجس انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

14 
انًؾزععٕٖ انزؼهًٛعٙ انسلًععٙ يساػعبح ازرجعب  

 ثُٕارظ انزؼهى انًعزٓدفخ.

  ٙٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد رُظًٛععّ نهًؾزععٕٖ انسلًعع

ازرجعععب  انًؾزعععٕٖ انزؼهًٛعععٙ  انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخػهعععٗ 

 انسلًٙ ثُٕارظ انزؼهى انًعزٓدفخ.

  ٚٓزى ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط ثبزرجعب   ْعداف يٓعبو  َشعطخ انعزؼهى

 ثُٕارظ انزؼهى انًعزٓدفخ.

 نهًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ انسلًٙ:انٕظبئط انزفبػهٛخ 

1 

انؾعععس  ػهعععٗ رُٕٚعععغ انٕظعععبئط انزفبػهٛعععخ 

ثبنًُصعععععخ انزؼهًٛٛعععععخ نهًؾزعععععٕٖ انسلًعععععٙ 

 انسلًٛخ.

 ئػععداد انًؾزععٕٖ انسلًععٙ  ٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد

رُٕٚععغ انٕظععبئط انزفبػهٛععخ انزععٙ رعععبػد انًععزؼهى يععٍ ضععسٔزح 

 ثًؾزٕٚبرٓب. انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخانزفبػم يغ 

4 

يُطمٛعععخ رُظعععٛى ٔرسرٛعععت انٕظعععبئط  يساػععبح

انزفبػهٛعععععخ نهًؾزعععععٕٖ انسلًعععععٙ ثبنًُصعععععخ 

انزؼهًٛٛخ انسلًٛعخ ٔفعك األْعداف انًُشعٕدح 

 يٍ كم يٕضٕع رؼهًٛٙ.

  نًؾزععٕٖ انسلًععٙ اٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد ئػععداد

يُطمٛععخ رُظععٛى ٔرسرٛععت انٕظععبئط انزفبػهٛععخ نهًؾزععٕٖ  ؽزًٛععخ

 انسلًٙ ثبنًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 ٚ ٓزى ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط ػُعد ئػعداد انًؾزعٕٖ انسلًعٙ رُظعٛى

ٔرسرٛععععت انٕظععععبئط انزفبػهٛعععععخ نهًؾزععععٕٖ انسلًععععٙ ثبنًُصعععععخ 

انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ ٔفععك األْععداف انًُشععٕدح يععٍ كععم يٕضععٕع 

 رؼهًٛٙ.

4 

يساػععبح انجعععب خ ٔانعععٕٓنخ فععٙ اظععزمداو 

ٔرٕ ٛعععع  انٕظععععبئط انزفبػهٛععععخ نهًؾزععععٕٖ 

انسلًٙ ثبنًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ يعٍ لجعم 

 انطالة ٔ ظزبذْى.

  ئػععداد انًؾزععٕٖ انسلًععٙ ٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد

انجععب خ ٔانععٕٓنخ فععٙ اظعزمداو ٔرٕ ٛعع  انٕظعبئط انزفبػهٛععخ 

 ٛخ انسلًٛخ.نهًؾزٕٖ انسلًٙ ثبنًُصخ انزؼهًٛ

  ئػععداد انًؾزععٕٖ انسلًععٙ ٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد

ركععدض انٕظععبئط انزفبػهٛععخ نهًؾزععٕٖ انسلًععٙ ثبنًُصععخ  رغُععت

انزؼهًٛٛععععخ انسلًٛععععخ ثشععععكم ٚغؼهٓععععى ُٚشعععع هٕا ثبنٕظععععبئط ػععععٍ 

 انًؾزٕٖ انر٘ رمديّ ره  انٕظبئط.

2 

ضععععععسٔزح ٔ ٛفٛععععععخ انٕظععععععبئط انزفبػهٛععععععخ 

ًٛعععععخ نهًؾزعععععٕٖ انسلًعععععٙ ثبنًُصعععععخ انزؼهٛ

 انسلًٛخ  ؽٛش رؾمك  ْدافّ انًُشٕدح.

  ئػععداد انًؾزععٕٖ انسلًععٙ ٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد

ٔ ٛفٛعععععخ انٕظعععععبئط انزفبػهٛعععععخ نهًؾزعععععٕٖ انسلًعععععٙ ثبنًُصعععععخ 

 انسلًٛخ.انزؼهًٛٛخ 

 ٙػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد ئػععداد انًؾزععٕٖ انسلًععٙ  ٚساػعع

ازرجب  انٕظبئط انزفبػهٛخ نهًؾزٕٖ انسلًعٙ ثبنًُصعخ انزؼهًٛٛعخ 

 انًُشٕدح. ثبألْداف انسلًٛخ
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5 

يساػبح رُٕٚغ انٕظبئط انزفبػهٛعخ نهًؾزعٕٖ 

انسلًععععٙ ثبنًُصععععخ انزؼهًٛٛععععخ انسلًٛععععخ يععععب 

 ثٍٛ)يكزٕة_يسئٙ_ظًؼٙ(.

  ئػععداد انًؾزععٕٖ انسلًععٙ ٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد

رُٕٚغ انٕظبئط انزفبػهٛخ نهًؾزعٕٖ انسلًعٙ ثبنًُصعخ انزؼهًٛٛعخ 

 انسلًٛخ يب ثٍٛ)يكزٕة_يسئٙ_ظًؼٙ(.

2 

يساػععبح انمصععبئص انزمُٛععخ انزععٙ ُٚج ععٙ  ٌ 

رزعععٕافس فعععٙ انٕظعععبئط انزفبػهٛعععخ نهًؾزعععٕٖ 

 انسلًٙ ثبنًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

  ػُععد ئػععداد انًؾزععٕٖ انسلًععٙ ٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط

انزعٙ ُٚج عٙ  ٌ رزعٕافس انمبئًخ ػهعٗ انزكبيعم انمصبئص انزمُٛخ 

فععٙ انٕظععبئط انزفبػهٛععخ نهًؾزععٕٖ انسلًععٙ ثبنًُصععخ انزؼهًٛٛععخ 

 ٛخ.انسلً

  ٙٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد ئػععداد انًؾزععٕٖ انسلًعع

انمصبئص انزمُٛخ انمبئًعخ ػهعٗ انزُعٕع انزعٙ ُٚج عٙ  ٌ رزعٕافس 

بئط انزفبػهٛععخ نهًؾزععٕٖ انسلًععٙ ثبنًُصععخ انزؼهًٛٛععخ فععٙ انٕظعع

 انسلًٛخ.

  ٙٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد ئػععداد انًؾزععٕٖ انسلًعع

انمصبئص انزمُٛخ انمبئًخ ػهٗ انزفبػعم انزعٙ ُٚج عٙ  ٌ رزعٕافس 

فععٙ انٕظععبئط انزفبػهٛععخ نهًؾزععٕٖ انسلًععٙ ثبنًُصععخ انزؼهًٛٛععخ 

 انسلًٛخ.

 انًؾزععٕٖ انسلًععٙ  ٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد ئػععداد

انمصبئص انزمُٛخ انمبئًخ ػهٗ انزعصايٍ ٔانًسَٔعخ انزعٙ ُٚج عٙ 

 ٌ رزععٕافس فععٙ انٕظععبئط انزفبػهٛععخ نهًؾزععٕٖ انسلًععٙ ثبنًُصععخ 

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

4 

رعععععععبػد انٕظععععععبئط انزفبػهٛععععععخ نهًؾزععععععٕٖ 

انسلًعععٙ ثبنًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ فعععٙ 

رؾمٛعععك  ْعععداف يٓعععبو األَشعععطخ انزؼهًٛٛعععخ 

 انًكهفٍٛ ثٓب انطالة.

  ئػعداد انًؾزعٕٖ انسلًعٙ ٚساػٙ ػضعٕ ْٛئعخ انزعدزٚط ػُعد ٌ 

رعبػد انٕظبئط انزفبػهٛخ نهًؾزٕٖ انسلًٙ ثبنًُصعخ انزؼهًٛٛعخ 

انسلًٛععخ فععٙ رؾمٛععك  ْععداف يٓععبو األَشععطخ انزؼهًٛٛععخ انزععٙ رععى 

 ركهٛ  انطالة ثٓب.

 انًؾزعٕٖ انسلًعٙ ازرجعب   ٚٓزى ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط ػُد ئػداد

انٕظععععبئط انزفبػهٛععععخ نهًؾزععععٕٖ انسلًععععٙ ثبنًُصععععخ انزؼهًٛٛععععخ 

 انسلًٛخ يغ  ْداف يٓبو األَشطخ انزؼهًٛٛخ.

1 

رعبْى انٕظبئط انزفبػهٛخ نهًؾزٕٖ انسلًٙ 

ثبنًُصعععخ انزؼهًٛٛععععخ انسلًٛععععخ فععععٙ رؼًٛععععك 

 خجساد انزؼهى ندٖ انطالة.

 ٖٕانسلًععٙ  ٌ  ٚٓععزى ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد ئػععداد انًؾزعع

رسرجط انٕظبئط انزفبػهٛخ نهًؾزعٕٖ انسلًعٙ ثبنًُصعخ انزؼهًٛٛعخ 

 ثبنمجساد ٔئصساء انزؼهى ندٖ انطالة.

  ئػعداد انًؾزعٕٖ انسلًعٙٚساػٙ ػضعٕ ْٛئعخ انزعدزٚط ػُعد  ٌ 

رعبْى انٕظبئط انزفبػهٛخ نهًؾزٕٖ انسلًعٙ ثبنًُصعخ انزؼهًٛٛعخ 

 فٙ رؼًٛك خجساد ٔئصساء انزؼهى ندٖ انطالة.

1 

ظععععٕٓنخ ٔثعععععب خ انععععزؾكى فععععٙ انٕظععععبئط 

انزفبػهٛعععععخ نهًؾزعععععٕٖ انسلًعععععٙ ثبنًُصعععععخ 

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ يٍ لجم األظزبذ ٔ الثّ.

  ػُعد ئػعداد انًؾزعٕٖ انسلًعٙ ٚساػٙ ػضعٕ ْٛئعخ انزعدزٚط ٌ 

انٕظععععبئط انزفبػهٛععععخ نهًؾزععععٕٖ انسلًععععٙ  ٚكععععٌٕ انزؼبيععععم يععععغ

 فٛٓب.ثبنًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ ثجعب خ ٔظٕٓنخ انزؾكى 

  ٌ  ٙٚساػٙ ػضعٕ ْٛئعخ انزعدزٚط ػُعد ئػعداد انًؾزعٕٖ انسلًع

انٕظععععبئط انزفبػهٛععععخ نهًؾزععععٕٖ انسلًععععٙ ثبنًُصععععخ انزؼهًٛٛععععخ 

 انسلًٛخ ٚغت  ٌ رٕب  ثبنًسَٔخ ٔظٕٓنخ انز ٛٛس.

1. 

يعععبؽخ انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ رعععًؼ 

ثزٕ ٛعععع  ٔاظععععزمداو انٕظععععبئط انزفبػهٛععععخ 

 نهًؾزٕٖ انسلًٙ ثشكم يزًٛص.

 انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ انسلًٛععخ ثزٕ ٛعع  ٔاظععزمداو  يعععبؽخ رعععًؼ

  ثًسَٔخ.انٕظبئط انزفبػهٛخ نهًؾزٕٖ انسلًٙ 

  رٕ ٛ  ٔاظزمداو انٕظبئط انزفبػهٛعخ نهًؾزعٕٖ انسلًعٙ ٚععٓم

 لٛبو انطالة ثًٓبو  َشطخ انزؼهى ثصٕزح ثعٛطخ ٔٔاضؾخ.

11 
ظععٕٓنخ رؾًٛعععم ٔزفعععغ انٕظعععبئط انزفبػهٛعععخ 

 لجم األظزبذ.نهًؾزٕٖ انسلًٙ يٍ 

  رًكٍ ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط يعٍ ظعٕٓنخ رؾًٛعم ٔزفعغ انٕظعبئط

 انزفبػهٛخ نهًؾزٕٖ انسلًٙ.

  رًكعععٍ ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط يعععٍ ظعععٕٓنخ رشععع ٛم انٕظعععبئط

 انزفبػهٛخ نهًؾزٕٖ انسلًٙ.

  رًكعععٍ ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط يعععٍ ظعععٕٓنخ رُصٚعععم انٕظعععبئط
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 انزفبػهٛخ نهًؾزٕٖ انسلًٙ.

14 

زٔاثعععط فؼبنعععخ الظعععزمداو انٕظعععبئط  ٔضعععغ

انزفبػهٛخ نهًؾزٕٖ انسلًٙ يٍ لجم كعم يعٍ 

 األظزبذ ٔ الثّ.

  ٍٛٚفؼععم ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط اظععزمداو االزرجععب  انزشععؼجٙ ثعع

نٛؾمعك انزكبيهٛعخ انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ يؾزٕٚبد ٔيكَٕبد 

 ٔانزفبػهٛخ.

  رأخععر زٔاثععط انزشععؼٛت  ًَععب  االثؾععبز انزععٙ رزُبظععت يععغ  جٛؼععخ

 انمجساد انزؼهًٛٛخ ٔيب رزضًُخ يؼهٕيبد ٔثٛبَبد.

 انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ:رمٕٚى يًبزظبد انطالة ػهٗ 

1 

ازرجعععب   دٔاد انزمعععٕٚى نهًؾزعععٕٖ انسلًعععٙ 

ثبنًُصععععععخ انزؼهًٛٛععععععخ انسلًٛععععععخ ثأْدافععععععّ 

 انًُشٕدح.

 ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط ػُعععد اظعععزمدايّ ألدٔاد انزمعععٕٚى  ٚزأكعععد

 أٌ ٚسرجط انزمٕٚى ثبألْداف.ثانًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ داخم 

  ٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد اظععزمدايّ ألدٔاد انزمععٕٚى

داخعععم انًُصعععخ انزؼهًٛٛعععخ انسلًٛعععخ  ٌ ٚعععسرجط ثًٓعععبو األَشعععطخ 

 انزؼهًٛٛخ نهًؾزٕٖ انزؼهًٛٙ.

4 

انزمععععععععععععععععععععععععععععععٕٚى رُٕٚعععععععععععععععععععععععععععععغ  دٔاد 

)اخزجبزاد_ثطبلبد_يمعععععععبٚٛط( يسرجطعععععععخ 

ثعععععبنًؾزٕٖ انسلًعععععٙ ثبنًُصعععععخ انزؼهًٛٛعععععخ 

 انسلًٛخ.

  ٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػُععد اظععزمدايّ ألدٔاد انزمععٕٚى

  ٌ ٚسرجط انزمٕٚى ثبألْداف. انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ داخم 

  ٗٚزأكد ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط يٍ  ٌ  دٔاد انزمعٕٚى انًزبؽعخ ػهع

انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ رٓزى ثمٛبض األْعداف ٔفعك يغبالرٓعب 

 انًؼسفٛخ ٔانًٓبزٚخ ٔانٕعداَٛخ.

4 

يساػعععععععبح رفؼٛعععععععم انزمعععععععٕٚى انزشمٛصعععععععٙ 

نهًؾزعععععٕٖ انسلًعععععٙ ثبنًُصعععععخ انزؼهًٛٛعععععخ 

 انسلًٛخ.

  انزشمٛصععععٙ ٚساػعععٙ ػضععععٕ ْٛئععععخ انزععععدزٚط رفؼٛععععم انزمععععٕٚى

 نهًؾزٕٖ انسلًٙ ثبنًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

 ػضععٕ ْٛئععخ انزعدزٚط ثبنؼًععم ػهععٗ رصعٕٚت  ًَععب  انفٓععى  ٚٓعزى

 انمطأ انزٙ رُزظ ػٍ انزمٕٚى انزشمٛصٙ.

2 

ضععععععععععععععععععسٔزح رُٕٚععععععععععععععععععغ انزمععععععععععععععععععٕٚى 

)انًجعععععدئٙ_انجُبئٙ_انُٓبئٙ( نكعععععم يًٓعععععخ 

 رؼهًٛٛخ ٚكه  ثٓب انطالة.

 ٙلجعم  داء  انًجدئٙ ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط اظزمداو انزمٕٚى ٚساػ

 ٚكه  ثٓب انطالة. انزٙ زؼهًٛٛخانًًٓخ ان

  ٚٓزى ػضعٕ ْٛئعخ انزعدزٚط رٕ ٛع  انزمعٕٚى انجُعبئٙ  صُعبء  داء

 انًًٓخ انزؼهًٛٛخ انزٙ ٚكه  ثٓب انطالة.

 ْٕٛئعخ انزععدزٚط اظعزمداو انزمععٕٚى انُٓعبئٙ االَزٓععبء  ٚٓعزى ػضعع

 يٍ  داء انًًٓخ انزؼهًٛٛخ انزٙ ٚكه  ثٓب انطالة.

5 
ئػالٌ يؼبٚٛس  دٔاد انزمعٕٚى نهطعالة نجٛعبٌ 

 انشفبفٛخ ٔانؼدانخ فٙ رمًٕٚٓى.

  ٚٓعععزى ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط ثؼعععس  رؼهًٛعععبد  دٔاد انزمعععٕٚى

 ٛؾخ.نهطالة نجٛبٌ آنٛخ االظزغبثخ ثصٕزح بؾ

  ٚؼهععٍ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ػععٍ يؼععبٚٛس انزصععؾٛؼ نكععم يًٓععخ

ٔفعععك  دٔاد انزمعععٕٚى نهطعععالة نجٛععععبٌ انشعععفبفٛخ ٔانؼدانعععخ فععععٙ 

 رمًٕٚٓى.

2 

زععٙ يساػععبح رجُععٙ  ظععبنٛت انزمععٕٚى انععرارٙ ان

إٔنٛخ ركعععجٓى انضمععخ ثععبنُفط ٔرؾًععم انًععع

 فٙ ئَغبش يٓبو انزؼهى.

 ٙػضعٕ ْٛئعخ انزعدزٚط اظعزمداو  ظعبنٛت انزمعٕٚى انعرارٙ  ٚساػ

 انزٙ ركعت انطالة انضمخ ثبنُفط.

  ٙٚٓععزى ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ثزٕ ٛعع   ظععبنٛت انزمععٕٚى انععرار

 انزٙ رعٓى فٙ ئَغبش يٓبو انزؼهى.

4 

يساػعععبح رصعععًٛى يٓعععبو  َشعععطخ انعععزؼهى فعععٙ 

بعععٕزح لبثهعععخ نهمٛعععبض ٔانسبعععد نهمجعععساد 

ثبنًُصععععخ  انًسرجطععععخ ثععععبنًؾزٕٖ انسلًععععٙ

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

  ٙٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط رصععًٛى يٓععبو  َشععطخ انععزؼهى فعع

بععٕزح لبثهععخ نهمٛععبض ٔانسبععد نهمجععساد انًسرجطععخ ثععبنًؾزٕٖ 

 انسلًٙ ثبنًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

  ٚساػٙ ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط رصًٛى يٓبو  َشعطخ انعزؼهى ثؾٛعش

 ٕػٛخ.رساػٙ يب ًٚزهكّ انطالة يٍ خجساد ٔيٓبزاد َ

1 

رصعععًٛى يهععع  ٔصعععبئمٙ زلًعععٙ نكعععم  بنعععت 

ٕٚضععؼ يععدٖ رمديععّ فععٙ اكزعععبة خجعععساد 

 انزؼهى ػجس انًُصخ انسلًٛخ انزؼهًٛٛخ.

  ٚساػععٙ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط رصععًٛى يهعع  اَغععبش زلًععٙ نكععم

 بنععت ٕٚضعععؼ يععدٖ رمديعععّ فععٙ اكزععععبة خجععساد انعععزؼهى ػجعععس 

 .انًُصخ انسلًٛخ انزؼهًٛٛخ

 ّػهٗ اظزمداو يهع  االَغعبشي  ٚدزة ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط  الث

 ثًب ٚعبػدِ ػهٗ رمٛٛى  دائّ ثصٕزح ذارٛخ.

ثزمٕو انًًٓخ انزؼهًٛٛخ انزعٙ ٚإدٚٓعب ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط  ٚٓزى ٚسرجط رمدٚى انًًٓعخ انزؼهًٛٛعخ انزعٙ ٚإدٚٓعب  1
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 آنٛبد انزفؼٛم انًزطهجبد

انطبنعت ثزمعٕٚى ٔر رٚعخ زاعؼعخ فٕزٚعخ رمععدو 

 يٍ األظزبذ ػجس انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

   رؾدٚد يعزٕٖ  دائّ.انطبنت ث س

  ٚساػعٙ ػضعٕ ْٛئعخ انزعدزٚط رمعدٚى ر رٚعخ زاعؼعخ فٕزٚعخ ػجععس

 انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

1. 

رؼهًٛعععبد انزمعععٕٚى ألداح انمٛعععبض ُٚج عععٙ  ٌ 

رٕضععؼ انععصيٍ ٔانًطهععٕة لٛبظععّ ٔاندزعععخ 

 انًُٕ خ ثبنزمٕٚى.

  ٚساػعععٙ ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط ٔضعععغ رؼهًٛعععبد انزمعععٕٚى ألداح

  داء انًًٓخ انزؼهًٛٛخ ثصٕزح ئعسائٛخ.نزعٓٛم انمٛبض 

  ٚٓعزى ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ثٕضععغ شيععٍ انزمععٕٚى ألداح انمٛععبض

 نهزًكٍ يٍ ٔضغ  داء انًًٓخ انزؼهًٛٛخ فٙ ٔلزٓب انًؾدد.

  ٚساػٙ ػضعٕ ْٛئعخ انزعدزٚط ٔضعغ اندزععخ انًُٕ عخ ثعبنزمٕٚى

 ػهٗ  داء انًًٓخ انزؼهًٛٛخ نهشفبفٛخ.

11 
فؼبنٛعععخ انًُصعععخ انععععًبػ نهطعععالة ثزمعععٕٚى 

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ .

  ٚعععًؼ ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط نهطععالة ثزمععٕٚى فؼبنٛععخ انًُصععخ

انزؼهًٛٛععععخ انسلًٛععععخ ٔٚؼًععععم ػهععععٗ يؼبنغععععخ انصععععؼٕثبد انزععععٙ 

 رٕاعٓٓى.

  ٙٚٓععزى ػضععٕ ْٛئععخ انزععدزٚط ثزمععدٚى يؼبنغععخ انصععؼٕثبد انزعع

 رٕاعّ انطالة ثؼد رمٕٚى فؼبنٛخ انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

14 

انعًبػ نهطالة ثؼعس  آزاء انطعالة ؽعٕل 

انًؾزٕٖ انسلًعٙ ٔاظعزسارٛغٛبد انزعدزٚط 

 ٔيؼُٛبرّ انسلًٛخ .

  ٚععععًؼ ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط نهطعععالة ثؼعععس  آزائٓعععى ؽعععٕل

 انًؾزٕٖ انسلًٙ.

  ٚععععًؼ ػضعععٕ ْٛئعععخ انزعععدزٚط نهطعععالة ثؼعععس  آزائٓعععى ؽعععٕل

اظزسارٛغٛبد انزدزٚط فٙ ئكعبثٓى خجساد انزؼهى ػجس انًُصعخ 

 انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ.

  ٖٚعًؼ ػضٕ ْٛئخ انزدزٚط نهطالة ثؼعس  آزائٓعى ؽعٕل يعد

يمدزرععّ ػهععٗ ئكعععبثٓى خجععساد انععزؼهى ػجععس انًُصععخ انزؼهًٛٛععخ 

 انسلًٛخ.

14 
َزبئظ رمٕٚى انطالة ػهٗ انًُصخ انزؼهًٛٛعخ 

 انسلًٛخ يإيُخ ٔيؾًٛخ رًبيب .

 ٙػضٕ ْٛئعخ انزعدزٚط رعأيٍٛ َزعبئظ رمعٕٚى انطعالة ػهعٗ  ٚساػ

 انًُصخ انزؼهًٛٛخ انسلًٛخ ثشكم كبيم.

 :، وسبل التغلب عليًااملكرتح التصور تهفيذمعوقات 

توظيػؼ المنصػات التعميميػة الر ميػة فػى تحقيػؽ أهػداؼ دعت الحاجة لتن يذ متطمبػات 
إلػػ  االهتمػػاـ بالمحػػاور التػػى تضػػمن ا التصػػور المقتػػرح، و ػػد تواجػػه بعػػض  العمميػػة التعميميػػة

 المعو ات، يمكف تناول ا، م  وض  بعض المقترحات لمت مب عمي ا فيما يمى
 صائص ومكونات املهصة التعليمية الزقميةاملعوقات املزتبط خب: 

 فػػػى العمميػػػة  المنصػػػات التعميميػػػة الر ميػػػة االتجاهػػػات السػػػمبية نحػػػو اسػػػتمداـ وتوظيػػػؼ
 التعميمية.

 .  بعض أعضا  هيئة التدريس ال يمتمؾ بريدًا الكترونيًا، وال ي تـ بإنشا 
  محتويػػػات المنصػػػة التعميميػػػة الر ميػػػة المتاحػػػة ألعضػػػا  هيئػػػة التػػػدريس غيػػػر متدرجػػػة

 الوظائؼ.
  مكونات المنصة التعميمية الر مية تعمؿ وفؽ التعمـ المتزامف فقط.غالبية 
 لتدريس عم  المنصة التعميمية الر مية تقميدي كما فى المحاضرة.دور عضو هيئة ا 
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  صػػعوبة التعػػديؿ عمػػ  المحاضػػرات ومكونات ػػا باةضػػافة أو الحػػذؼ مػػف  بػػؿ عضػػو هيئػػة
 التدريس.

 .المحركات البحثية العالمية ال تعمؿ مف ملؿ المنصة التعميمية الر مية 
 سبل التغلب عليًا:

 مف ملؿ اًتى: يمكف الت مب عم  هذ  المعو ات
 فى العممية التعميمية، مػف مػلؿ  المنصات التعميمية الر مية استمداـ وتوظيؼ نشر ثقافة

 ندوات ومؤتمرات لمتوعية مف  بؿ إدارة الجامعة.
  ربػػط مسػػا ات التػػدريب والمػػدمات التػػى تقػػديـ لعضػػو هيئػػة التػػدريس بالبريػػد االلكترونػػى

 الماص به.
  تويػػات المنصػػة التعميميػػة الر ميػػة وفػػؽ الوظػػائؼ التػػى محمراعػػاة الػػدعـ ال نػػى لتػػدريج

 يؤدي ا عضو هيئة التدريس.
  ضػػػرورة التسكيػػػد عمػػػ  أف تعمػػػؿ مكونػػػات المنصػػػة التعميميػػػة الر ميػػػة تعمػػػؿ وفػػػؽ الػػػتعمـ

 المتزامف وغير المتزامف وفؽ طبيعة الم مة التعميمية.
 بػػد أف تعػػزز المنصػػة التعميميػػة الر ميػػة دور عضػػو هيئػػة التػػدريس وتعمػػؿ عمػػ  فعاليػػة  ال

 دور  فى التدريس.
  التسكيػػد عمػػ  مرونػػة التعػػديؿ عمػػ  المحاضػػرات ومكونات ػػا باةضػػافة أو الحػػذؼ مػػف  بػػؿ

 عضو هيئة التدريس.
 ميميػػة ضػرورة ربػط إتاحػػة البحػث عبػػر المحركػات البحثيػة العالميػػة مػف مػػلؿ المنصػة التع

 الر مية.
 صائص احملتوى التعليمي الزقمياملعوقات املزتبط خب: 

  توظيؼ الوسائؿ التعميميػة التقنيػة مػف مػلؿ الطػلب وأسػتاذهـ يعػد ضػعي ًا عبػر المنصػة
 التعميمية الر مية.

  بمصػػادر إثرائيػػة تسػػ ـ فػػى تعميػػؽ الػػتعمـ لػػدأل  المحتػػوأل التعميمػػى الر مػػىنػػادرًا مػػا يػػرتبط
 الطلب.

  أثنػا  عرضػ ا عمػ  المنصػة  المحتػوأل التعميمػى الر مػىالتسمسؿ والتكامؿ فى موضوعات
 التعميمية الر مية غير وارد.
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 سبل التغلب عليًا:

 يمكف الت مب عم  هذ  المعو ات مف ملؿ اًتى:
  توظيػػؼ الوسػػائؿ التعميميػػة التقنيػػة مػػف مػػلؿ الطػػلب  المحتػػوأل التعميمػػى الر مػػىيتضػػمف

 وأستاذهـ وفؽ األدوار المنوطة ب ـ.
  بمصادر إثرائية تس ـ فى تعميػؽ الػتعمـ لػدأل  المحتوأل التعميمى الر مىالعمؿ عم  ارتباط

 الطلب.
  أثنػا  عرضػ ا  المحتػوأل التعميمػى الر مػىأهمية مراعاة التسمسؿ والتكامؿ فػى موضػوعات

 صة التعميمية الر مية.عم  المن
 أسص تهظيم احملتوى التعليمي الزقمياملعوقات املزتبط ب 

  المحتػوأل التعميمػى الر مػىندرة تبنى مبادئ أو فرضيات إحدأل نظريات الػتعمـ عنػد تنظػيـ 
 عم  المنصة التعميمية الر مية.

 فػى صػورة تسػ ـ  ممحتػوأل التعميمػى الر مػىل نادرًا ما يػتـ تنظػيـ م ػاـ األنشػطة التعميميػة
 فى تنمية م ارات الت كير العميا لدأل الطلب.

  عبر المنصػة التعميميػة  المحتوأل التعميمى الر مى مما يتـ استقباؿ مقترحات الطلب حوؿ
 الر مية.

 سبل التغلب عليًا:

 يمكف الت مب عم  هذ  المعو ات مف ملؿ اًتى:
 المحتػػوأل التعميمػػى تبنػػى مبػػادئ أو فرضػػيات إحػػدأل نظريػػات الػػتعمـ عنػػد تنظػػيـ  ضػػرورة

 عم  المنصة التعميمية الر مية. الر مى
 فػى صػورة  ممحتػوأل التعميمػى الر مػىل ضرورة العمؿ عم  تنظيـ م ػاـ األنشػطة التعميميػة

 تس ـ فى تنمية م ارات الت كير العميا لدأل الطلب.
  عبػػػر المنصػػػة  المحتػػػوأل التعميمػػػى الر مػػػىالطػػػلب حػػػوؿ االهتمػػػاـ باسػػػتقباؿ مقترحػػػات

 التعميمية الر مية.
 الوسائط التفاعلية للمحتوى التعليمي الزقمياملعوقات املزتبط ب 

  ضػػعؼ منطقيػػة تنظػػيـ وترتيػػب الوسػػائط الت اعميػػة لممحتػػوأل الر مػػى بالمنصػػة التعميميػػة
 الر مية وفؽ األهداؼ المنشودة مف كؿ موضوع تعميمى.
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 يػػة الوسػػائط الت اعميػػة لممحتػػوأل الر مػػى بالمنصػػة التعميميػػة الر ميػػة؛ حيػػث ضػػعؼ وظي 
 يصعب تحقؽ أهدافه المنشودة.

  صػػعوبة الػػتحكـ فػػى الوسػػائط الت اعميػػة لممحتػػوأل الر مػػى بالمنصػػة التعميميػػة الر ميػػة مػػف
  بؿ األستاذ وطلبه.

 سبل التغلب عليًا:

 يمكف الت مب عم  هذ  المعو ات مف ملؿ اًتى:
  أهميػػػة مراعػػػاة منطقيػػػة تنظػػػيـ وترتيػػػب الوسػػػائط الت اعميػػػة لممحتػػػوأل الر مػػػى بالمنصػػػة

 التعميمية الر مية وفؽ األهداؼ المنشودة مف كؿ موضوع تعميمى.
  أهمية العمؿ عم  ضرورة وظي ية الوسائط الت اعمية لممحتػوأل الر مػى بالمنصػة التعميميػة

 الر مية؛ حيث تحقؽ أهدافه المنشودة.
 سػػ ولة وبسػاطة الػػتحكـ فػى الوسػػائط الت اعميػة لممحتػػوأل الر مػى بالمنصػػة الحػرص عمػ  

 التعميمية الر مية مف  بؿ األستاذ وطلبه.
 تكويم ممارسات الطالب على املهصة التعليمية الزقميةاملعوقات املزتبط ب 

  ندرة تنوي  أدوات التقويـ )امتبارات_بطا ات_مقاييس( مرتبطة بالمحتوأل الر مػى بالمنصػة
 التعميمية الر مية.

 .صعوبة تنوي  التقويـ )المبدئى_البنائى_الن ائى( لكؿ م مة تعميمية يكمؼ ب ا الطلب 
  صػػعوبة تصػػميـ م ػػاـ أنشػػطة الػػتعمـ فػػى صػػورة  ابمػػة لمقيػػاس والرصػػد لممبػػرات المرتبطػػة

 بالمحتوأل الر مى بالمنصة التعميمية الر مية.
  حوؿ المحتػوأل الر مػى واسػتراتيجيات التػدريس نادرا ما يسمح األستاذ بعرض آرا  الطلب

ومعيناته الر مية ومدأل مقدرة األستاذ عم  إكساب ـ مبرات الػتعمـ عبػر المنصػة التعميميػة 
 الر مية.

 :سبل التغلب عليًا 

 يمكف الت مب عم  هذ  المعو ات مف ملؿ اًتى:
 المحتوأل الر مػػػى االهتمػػاـ بتنويػػػ  أدوات التقػػويـ )امتبارات_بطا ات_مقػػػاييس( مرتبطػػة بػػػ

 بالمنصة التعميمية الر مية.
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  العمػػػؿ عمػػػ  تنويػػػ  التقػػػويـ )المبػػػدئى_البنائى_الن ائى( لكػػػؿ م مػػػة تعميميػػػة يكمػػػؼ ب ػػػا
 الطلب.

  العمؿ عم  مراعاة تصػميـ م ػاـ أنشػطة الػتعمـ فػى صػورة  ابمػة لمقيػاس والرصػد لممبػرات
 المرتبطة بالمحتوأل الر مى بالمنصة التعميمية الر مية.

 همية السماح مف  بؿ األسػتاذ بعػرض آرا  الطػلب حػوؿ المحتػوأل الر مػى واسػتراتيجيات أ
التدريس ومعيناته الر مية ومدأل مقدرة األستاذ عم  إكسػاب ـ مبػرات الػتعمـ عبػر المنصػة 

 التعميمية الر مية.
 مكرتحات البحح:

ضو  ما تمػت دراسػته مػف مجػاالت البحػث، هنػاؾ مجػاالت أمػرأل لػـ تسػمح حػدود  فى
 البحث لمعالجت ا؛ لذا تقترح الموضوعات التالية:

  لت عيػػػؿ المنصػػػات التعميميػػػة الر ميػػػة لػػػدأل أعضػػػا  هيئػػػة التػػػدريساسػػػتراتيجية مقترحػػػة 
 وطلب ـ فى ضو  متطمبات العممية التعميمية واحتياجات ا.

  المنصات التعميمية الر مية لػدأل أعضػا  سيناريو مقترح لتنمية م ارات استمداـ وتوظيؼ
 .شبكات التواصؿ االجتماعى عبر استمداـهيئة التدريس 

 وطلب ػـ وربط ػا  لػدأل أعضػا  هيئػة التػدريس القيـ األكاديمية استراتيجية مقترحة لتنمية
 .يمية الر ميةالمنصات التعمبم ارات القرف الحادي والعشريف عبر 

  التعمػيـ مػف فمسػ ة فػى ضػو  مسػتجدات  المنصات التعميمية الر ميةتصور مقترح لتطوير
 متطمبات سوؽ العمؿ المصري والعالمى.و  بعد

  رؤيت ػػػا المسػػػتقبمية فػػػى دعػػػـ وتطػػػوير مريطػػػة مسػػػتقبمية ألدوار الجامعػػػة  ائمػػػة عمػػػ 
ألعضػػا  هيئػػة  الن ػػوض بالجانػػب األكػػاديمى والم نػػى ب يػػة المنصػػات التعميميػػة الر ميػػة

 .التدريس وطلب ـ
  أعضػػا  هيئػػة التػػدريس بجامعػػة االزهػػر نحػػو اسػػتمداـ المنصػػات الكشػػؼ عػػف اتجاهػػات

 التعميمية الر مية.
  وا   استمداـ أعضا  هيئة التدريس بجامعة االزهر لممنصات التعميمية الر ميةدراسة. 
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 املزاجع

 العزبية: أواًل: املزاجع

 ( .مشكبلت كتابة المواد الدراسية في برامج التعميم من بعدد مدن وة دة 6106إبراهيم، صالح نورين .)
كمية التربية،  -نظر أعضاء هيئة التدريس في ةامعة الةزيرة. مةمة كمية التربية: ةامعة كفر الشيخ 

 .048 - 019،  3، ع06مج
 (. معددايير التصددميم التعميمددي لطالددب التعمدديم مددن بعددد: تةربددة 6119إدريددس. ) إبددراهيم، عبدددالم مود

إدارة تعمدديم الكبددار فددي الددوطن العربددي: ةامعددة  -ةامعددة السددودان المفتو ددة. المددؤتمر السددنو  السدداب  
مركدددز تعمدديم الكبددار والمنظمدددة العربيددة لمتربيدددة والالافددة والعمددوم، اللددداهرة: ةامعددة عدددين  -عددين شددمس 

منظمة العربية لمتربية و الالافدة و العمدوم ، ال يئدة العامدة لتعمديم الكبدار ، الروتدار  الددولي، شمس ، ال
884 - 916. 

 ( التددريب عدن بعدد: بواباتدك لمسدتلبل أفضدل. اللداهرة: المةموعدة 6107أبو النصر، مد ت م مدد .)
 العربية لمتدريب والنشر.

 ( .فاعميددة 6106أبدو عظمددة، نةيددب بددن  مددزة بددن  سددن .) نمددو ج ملتددرح لمددتعمم الموةدد  عددن بعددد فددي
ملرر تلنيات التعميم لتنمية م دارات تصدميم الم تدول التعميمدي لددل طالبدات الماةسدتير فدي ت صدص 
طرق التددريس بكميدة التربيدة ةامعدة طيبدة بالمديندة المندورة بالمممكدة العرببيدة السدعودية. مةمدة التربيدة: 

 .37 - 03،  0، ج 050كمية التربية، ع  -ةامعة األزهر 
 ( .است دام طبلب التعميم من بعد لممكتبات الةامعيدة: دراسدة 6107أ مد، أ مد  اج  امد م مد .)

ةامعة الةزيرة.  ولية المكتبات والمعمومات: ةامعة افريليا  -وسط طبلب كمية التربية ال صا يصا 
 .039 - 019،  0عمادة شئون المكتبات، ع -العالمية 

 (. أار استراتيةية الدتعمم الملمدوب الموةد  بم دارات التفكيدر مدا 6106اهلل السيد. )أ مد، عبدالعال عبد
وراء المعرفي في تنمية م ارات است دام المنصدات التعميميدة التفاعميدة لددل طمبدة ماةسدتير تكنولوةيدا 

 .0056 - 0199،  3، ع66كمية التربية، مج -التعميم. دراسات تربوية واةتماعية: ةامعة  موان 
 (. فمسددفة التعمدديم مددن بعددد وأهدافدد  فددي 6107 مددد، هنددد بنددت م مددد  الفددريح، وفدداء بنددت إبددراهيم )األ

الةامعددات السددعودية مددن وة ددة نظددر أعضدداء هيئددة التدددريس. مةمددة الشددمال لمعمددوم اإلنسددانية: ةامعددة 
 .036 – 87(، 6)6مركز النشر العممي والتأليف والترةمة،  -ال دود الشمالية 

 (. اتةاهدددات أعضددداء هيئدددة التددددريس ن دددو تطبيدددق 6109عبددددال فيظ عبدددداللادر. ) الب يدددرل، شددديرين
نمو ةدددا. مةمدددة الب دددوث  Edmodoالمنصدددات التعميميدددة اإللكترونيدددة فدددي التددددريس: منصدددة إدمدددودو 

 .688 - 660،  50كمية اإلعبلم باللاهرة، ع -اإلعبلمية: ةامعة األزهر 
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 ( .التعمديم اال6100بركات، زياد أمين سدعيد .) لكتروندي وتدأايرع عمدم ممارسدة كفايدات التعمديم مدن بعدد
لددددل أعضددداء هيئدددة التددددريس فدددي ةامعدددة اللددددس المفتو دددة. مةمدددة ات ددداد الةامعدددات العربيدددة: ات ددداد 

 .673 - 643،  61األمانة العامة، ع -الةامعات العربية 
 ( .فاعميدددة بعدددض أسددداليب التعمددديم مدددن بعدددد فدددي تنميدددة6107بريدددك، فاطمدددة م مدددد أ مدددد .)  الةاندددب

المعرفددي واألداء الم ددار  لتشددسيل واسددت دام األة ددزة التعميميددة لدددل طالبددات التدددريب الميددداني بكميددة 
،  4، ع65كميدة الدراسدات العميدا لمتربيدة، مدج -التربية ةامعة البا ة. العموم التربوية: ةامعدة اللداهرة 

461 - 514. 
 ( .دراسددة وصددفية لوا دد  6100بمبيسددي، منددم عبددداللادر .) التعمدديم المفتددوح بددالتعمم عددن بعددد مددن وة ددة

األمانة  -نظر طمبة ةامعة اللدس المفتو ة. مةمة ات اد الةامعات العربية: ات اد الةامعات العربية 
 .60 - 63،  58العامة، ع

 ( التكنولوةيدددا والدددتعمم اإللكتروندددي والدددتعمم عدددن بعدددد. الريددداض: شدددركة العبيكدددان 6117بيدددتس، دبميدددو .)
 طوير.لؤلب اث والت

 ( .فاعمية است دام التعميم من بعد في تنمية الت صيل الدراسي 6106البيطار،  مد  م مد م مد .)
واالتةاع ن و التعميم من بعد في ملرر تكنولوةيا التعميم لدل طبلب الدبموم العامدة نظدام العدام الوا دد 

 07،  78تربدويين العدرب، عشعبة التعميم الصناعي. دراسات عربية في التربية وعمم النفس: رابطة ال
- 38. 
 (.العوامددددل المددددؤارة فددددي اسددددت دام الملددددررات اإللكترونيددددة مفتو ددددة المصدددددر 6106التركددددي، عامددددان .)

(MOOC's مددن وة ددة نظددر المتعممددين فددي المممكددة العربيددة السددعودية: دراسددة تطبيليددة عمددم طمبددة )
 .000-77(، 4)07الممك سعود. مةمة العموم التربوية والنفسية، 

 (. استشراف دور التعميم من بعد فدي ةامعدة  ائدل. مةمدة ات داد 6101لاويني، سميمان بن ناصر. )ا
 .636 - 603،  56األمانة العامة، ع  -الةامعات العربية: ات اد الةامعات العربية 

 ( .(. وا   است دام الصور الرمزية )6107الةريو ، س ام بنت سممان م مدAvatars فدي تصدميم )
(. مةمة كمية التربيدة فدي MOOCsنصات التعميمية اإللكترونية المفتو ة هائمة االلت اق )ملررات الم

 .67 - 04،  3، ع40كمية التربية، مج -العموم التربوية: ةامعة عين شمس 
 ( .تلصددي نوايددا طالبددات الدراسددات العميددا السددموكية فددي اسددت دام منصددة 6106الة نددي، ليمددم سددعيد .)

ة مسددتلببلب باسددت دام نمددو ج  بددول التلنيددة. مةمددة كميددة التربيددة األساسددية التعميميدد Edmodo ادمددودو
  68م العدد  6106لمعموم التربوية واإلنسانية / ةامعة بابل آب / 

 ( .المشددكبلت التددي تعددوق مسدديرة التعمدديم مددن بعددد فددي الةامعددات 6109 امددد، صددباح ال دداج م مددد .)
تعمدديم مددن بعددد بمراكددز الةامعددات السددودانية لمعددام السددودانية: دراسددة ميدانيددة مددن وة ددة نظددر طددبلب ال
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عمددادة  -م. مةمددة العمددوم التربويددة: ةامعددة السددودان لمعمددوم والتكنولوةيددا  6106 - 6105الدراسددي 
 .47 - 33،  0، ع61الب ث العممم، مج

 ( .أاددر إسددت دام 6107ال بشددي، آيددات بنددت عمددو   سددين، و بدددر، باينددة بنددت م مددد بددن م مددود .)
تعميميددددة لمتابعدددة الواةبددددات المنزليددددة فدددي الكفدددداءة ال اتيددددة المدركدددة وت صدددديل الرياضدددديات المنصدددات ال

لطالبات الصف الاالث المتوسط بمدينة مكة المكرمدة. مةمدة تربويدات الرياضديات: الةمعيدة المصدرية 
 .58 - 65،  9، ع61لتربويات الرياضيات، مج

 ( .التعمدديم الةددامعي المفتددوح عددن 6118 ةددي، أ مددد إسددماعيل، و عددزاز ، فدداتن م مددد عبدددالمنعم .)
بعد: من التعميم بالمراسمة إلم الةامعة اإلفتراضية، مدد ل إلدم عمدم تعمديم الراشددين الملدارن. مسدتلبل 

 .366 - 363،  49، ع 04التربية العربية: المركز العربم لمتعميم والتنمية، مج 
 ( .درةدددة ت صددديل الطمبدددة6105ال سدددين، أ مدددد بدددن م مدددد بدددن سدددعد .)  فدددي ملدددرر المنددداهج وطدددرق

التدريس بعمادة التعمم اإللكتروني والتعميم من بعد بةامعة اإلمام م مد بن سعود اإلسبلمية باست دام 
واتةاهدات م ن دو  لدك. مةمدة العمدوم  " Blackboard و بدبلك بدورد Tadarus نظدامي   تددارس

 .416 - 347،  6، ع8التربوية والنفسية: ةامعة اللصيم، مج
  (. 6106 ، م مد سالم م مد، العمر ، أكرم م مود العوض، و الةبلد، ماةد زكي م مد. )الدوسر

وا   است دام اعضداء هيئدة التددريس المنصدات التعميميدة اإللكترونيدة فدي تددريس المسدة االنةميزيدة فدي 
 ةامعة الممك سعود )رسالة ماةستير غير منشورة(. ةامعة اليرموك، اربد.

 (. التعمددديم مدددن بعدددد: إلت ددداق الطدددبلب الةدددامعيين فدددم المسدددا ات 6100تدددون. )رادفدددورد، الكسدددندرية ال
وكالدة الدوزارة لمت طديط والمعمومدات  -والبرامج الدراسية لمتعمم عن بعدد. الراصدد الددولي: وزارة التعمديم 

 .39 - 36،  06مرصد التعميم، ع  -
 (. المتطمبدات 6108ح بدن راشدد. )الراشدل، عبداهلل بن ا مدد بدن عبدداهلل، و السدكران، عبدداهلل بدن فدال

التربوية لتوظيف المنصات التعميمية اإللكترونية فدي العمميدة التعميميدة فدي المر مدة الاانويدة مدن وة دة 
نظر المشرفين التربويين والمعممين بتعميم ال رج. مةمة الب ث العممي في التربية: ةامعة عين شمس 

 .38 - 0،  0، ج09كمية البنات لآلداب والعموم والتربية، ع -
 ( .مدددل رضددا طددبلب التعمدديم مددن بعددد بةامعددة اإلمددام 6105الرشددود، عبددداهلل بددن م مددد بددن راشددد .)

م مددد بددن سددعود اإلسددبلمية عددن اإلرشدداد األكدداديمي وسددبل تطددويرع مددن وة ددة نظددرهم. مةمددة الب ددث 
 - 587،  4، ج06كمية البنات لآلداب والعموم والتربية، ع -العممي في التربية: ةامعة عين شمس 

668. 
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 ( .دور التعمدديم مددن بعددد فددي توسددي  فددرص د ددول الطمبددة الصددم 6108الزكددر ، م مددد بددن إبددراهيم .)
تةربددة الةامعددة العربيددة الفتو ددة. مةمددة  -لمتعمدديم العددالي: البددرامج المتا ددة وةددودة ال دددمات الملدمددة 
 .016 - 05،  07العموم التربوية: ةامعة اإلمام م مد بن سعود اإلسبلمية، ع

 ( .التعمددددديم اإللكتروندددددي   6108السدددددعدية، نعيمدددددة، و ر مددددداني، مباركدددددة .)E-Learning  لمسدددددات  
األةنبية عبر المنصدات التعميميدة اإللكترونيدة. المةمدة العربيدة مدداد: المؤسسدة العربيدة لمتربيدة والعمدوم 

 .086 - 060،  4واآلداب، ع
 ( .تعميم6109السموم، أ مد فارس .)  ملررات ال ديث عن بعد: ةامعة الممك فيصل نمو ةاب. مؤتمر

كميدة الشدريعة والدراسدات اإلسدبلمية،  -مستلبل الدراسات ال دياية : رؤية استشدرافية: ةامعدة اللصديم 
 .458 - 438كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية،  -، اللصيم: ةامعة اللصيم  3مج

  (. أادر اسدت دام المنصدات التعميميدة فدي 6109سالم فبلح. )شريف، أسماء بسام، و الدوالت، عدنان
تعدددديل مفددداهيم البيولوةيدددة البديمدددة لدددد  طالبدددات الصدددف التاسددد  األساسدددي. مةمدددة الةامعدددة اإلسدددبلمية 

شددددئون الب ددددث العممدددي والدراسددددات العميددددا،  -لمدراسدددات التربويددددة والنفسدددية: الةامعددددة اإلسددددبلمية بسدددزة 
 .498 - 484،  6، ع67مج

  ،(. أادددر التفاعدددل بدددين نمدددط 6107سوسدددن إبدددراهيم أبدددو العدددبل، و مدددراد، ن دددم م مدددود أ مدددد. )شدددمبي
المنا شدددة اإللكترونيدددة و ةدددم مةموعدددات التفاعدددل ب دددا بالمنصدددات التعميميدددة فدددي تنميدددة م دددارات إنتددداج 
 الم تول اإللكتروني وت ديد ال ات واإلندماج الدراسدي لددل طدبلب الدراسدات العميدا. تكنولوةيدا التربيدة

 .544 - 459،  33دراسات وب وث: الةمعية العربية لتكنولوةيا التربية، ع -
 ( .أادددر اسدددت دام الدددر بلت 6109صدددالح، ةعفدددر عدددوض أ مدددد، و العياصدددرة، أ مدددد  سدددن عمدددي .)

المعرفية والمنصات التعميمية لتدريس الرياضيات فم تنمية اللوة الرياضية والتفكير التأممي لدد  طمبدة 
 اسي )رسالة دكتوراع غير منشورة(. ةامعة العموم اإلسبلمية العالمية، عمان.الصف الاامن األس

 ( .توظيددف بددرامج التعمدديم اإللكترونددي والتعمدديم مددن بعددد فددي 6109الصددعيد ، طددارق م مددد م مددد .)
تدريس ملررات اإلعبلم في ظل البيئة اإللكترونية لمتعميم: دراسدة تطبيليدة عمدم برندامج ةامعدة ةدازان 

لكتروني. مةمة ب وث العبل ات العامة الشرق األوسط: الةمعية المصرية لمعبل ات العامة، لمتعميم اإل
 .648 - 085،  66ع
 ( .البعددد االتصددالي فددي التعمدديم مددن بعددد: دراسددة تطبيليددة عمددم تةربددة 6101عبدداس، هشددام م مددد .)

عددة السددودان م. مةمددة ةام 6118 - 6117ةامعددة السددودان المفتو ددة بمنطلددة ن ددر النيددل التعميميددة 
 .94 - 57،  3إدارة الب وث والت طيط والتنمية، ع -المفتو ة: ةامعة السودان المفتو ة 

 ( التعمددديم مدددن بعدددد فدددي الدددوطن العربدددي وت دددديات اللدددرن ال ددداد  6101عبدددد ال دددي، رمدددز  أ مدددد .)
 والعشرين. اللاهرة: مكتبة االنةمو المصرية.
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 ( التعميم من بعد. ا6116عبد الرؤوف، طارق .).لةيزة، اللاهرة: المؤسسة العربية لمعموم والالافة 
 (التعمديم اإللكتروندي الفمسدفة والمبداد  واألدوات التطبيلدات، األردن، 6118عبد العزيز،  مد  ا مد.)

 دار الفكر.
 ( المنصدددات التعميميدددة: الملدددررات التعميميدددة المتا دددة عبدددر االنترندددت، 6106عبدددد النعددديم، رضدددوان .)

 نشر والتوزي مصر: دار العموم لم
  عبدال ميد، أسماء عبدالناصر، عبدالتواب، عمي عمي، يوسف، أ مد م مد ف مي، عبدال ميم، إيمان

(. فاعميددة بيئددة المنصددات اإللكترونيددة إدمددودو اللائمددة عمددم 6108سددعد، و  مدديس، م مددد عطيددة. )
عمدوم التربويدة والنفسدية: الدعامات التعميمية لتنمية م ارات التواصل اإللكتروني. مةمة ةامعة الفيدوم لم

 .330 - 689،  0، ج01كمية التربية، ع -ةامعة الفيوم 
 ( .فاعميدة اسددت دام تكنولوةيدا التعمدديم مدن بعدد فددم تددريس ملددرر 6108عبددالعال، سد ا بشددير أ مدد .)

بندداء موا دد  المكتبدددات لطددبلب الفر ددة الرابعدددة بلسددم المكتبددات والمعمومدددات بكميددة اآلداب ةامعددة بن دددا. 
مركدددز ب دددوث نظدددم  -كميدددة اآلداب  -ب دددوث فدددي عمدددم المكتبدددات والمعمومدددات: ةامعدددة اللددداهرة  مةمدددة

 .363 - 663،  61و دمات المعمومات، ع
  عبدددالعال، منددال عبدددالعال مبددارز، العلبدداول، بسددمة عبدالم سددن عبدددالمطيف، و الفلددم، ممدددوح سددالم

عمدم الت صديل المعرفدم  0مدن بعدد (. أادر ملدرر إلكتروندم ملتدرح فدم تلنيدات التعمديم 6106م مد. )
دراسدات  -لدل طبلب تكنولوةيا التعميم  ول أسموب )التبسديط / التعليدد( المعرفدم. تكنولوةيدا التربيدة 

 .040 - 95،  66وب وث: الةمعية العربية لتكنولوةيا التربية، ع
 ،مددد   العةددب، العةددب م مددد، ةددودة، عبدددالعزيز م مددد، سددعيد، أ مددد م مددد نددوبي، و عبدددالعزيز 

(. أادددر تصدددميم برندددامج لمت يئدددة واإلعدددداد عمدددم الرضدددا واإلتةددداع لددددل الطدددبلب الةددددد 6100أ مدددد. )
ببرنددامج التعمددديم مدددن بعدددد بكميدددة الدراسدددات العميددا ةامعدددة ال مددديج العربدددي. تكنولوةيدددا التعمددديم: الةمعيدددة 

 .38 - 5،  3، ع60المصرية لتكنولوةيا التعميم، مج
 ( .الةامعدة االفتراضدية مدد ل لتطدوير التعمديم مدن بعدد بةامعدة 6103عطية، سدعيد م مدود مرسدي .)

 - 390،  78كميدة التربيدة، ع  -الز ازيق: دراسة ت ميمية. دراسدات تربويدة ونفسدية: ةامعدة الز دازيق 
438. 

 ( .دواف  االلت اق ببرنامج التعميم مدن بعدد ووا د  دورع فدي المةتمد  مدن 6107عميان، شاهر رب ي .)
بدددددة فدددددي ةامعدددددة الممدددددك فيصدددددل. أمارابددددداك: األكاديميدددددة األمريكيدددددة العربيدددددة لمعمدددددوم وة دددددة نظدددددر الطم
 .058 - 047،  65، ع8والتكنولوةيا، مج
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 ( .المنصدات 6108العنز ، شيمة سالم، الطوالبة، هاد  م مد، و الكراسدنة، سدميح م مدود م مدد .)
ر مة الاانويدة فدي مددارس المممكدة اإللكترونية التعميمية ودورها في تنمية  يم المواطنة لدل طالبات الم

 العربية السعودية )رسالة دكتوراع غير منشورة(. ةامعة اليرموك، اربد.
 ( .التعميم االلكترونم والتعميم من بعد بالةامعة الةزائريدة: 6101عنكوش، نبيل، و بن تازير، مريم .)

كتبدات والمعمومدات: ةامعدة دراسة لموا   فم ظل مشدروع البرندامج الدوطنم لمتعمديم عدن بعدد. مةمدة الم
 .030 - 000،  6، ع3مع د عمم المكتبات والتوايق، مج - 6 سنطينة  -عبد ال ميد م ر  

 ( .(. فعاليددددة اسددددت دام المنصددددات التعميميددددة )6107العنيددددز ، يوسددددف عبدالمةيدددددEdmodo لطمبددددة )
لتربيددة: ةامعددة ت صددص الرياضدديات وال اسددوب بكميددة التربيددة األساسددية بدولددة الكويددت. مةمددة كميددة ا

 .640 - 096،  6، ع33كمية التربية، مج -أسيوط 
 ( .االعتمدداد األكدداديمي و ضددمان ةددودة التعمدديم مددن بعددد 6106عددوض اهلل، عصددام الدددين بريددر آدم .)

التعمديم مدن  -في السودان تةربة ةامعدة السدودان المفتو دة أنمو ةداب. المدؤتمر الددولي العممدي التاسد  
،  0أصدددالة الفكدددر و داادددة التطبيدددق: الةمعيدددة العربيدددة لتكنولوةيدددا التربيدددة، ج بعدددد والتعمددديم المسدددتمر 

 - 667اللددداهرة: مع دددد الدراسدددات التربويدددة ، ةامعدددة اللددداهرة و الةمعيدددة العربيدددة لتكنولوةيدددا التربيدددة، 
653. 

 ( .أاددر اسددت دام أدوات الويددب 6100عيدداد، فددؤاد واألشددلر، عبددد الكددريم .)فددي نظددام إدارة الددتعمم  6.1
(Moodle عمم ت ليق التعمم التعداوني لددل طمبدة تكنولوةيدا المعمومدات بالةامعدة اإلسدبلمية، مةمدة )

 .640-617، 01دراسات المعمومات، 
 ( .فاعميدددة نمدددط الددددعم اإللكتروندددي الفدددور  عبدددر المنصدددات 6109السامدددد ، هيفددداء عبدددداهلل م مدددد .)

تعمم الر مدددي. مةمدددة كميدددة التربيدددة: ةامعدددة التعميميدددة اإللكترونيدددة فدددي تنميدددة م دددارات إنتددداج عناصدددر الددد
 .640 -661،  6، ع35كمية التربية، مج -أسيوط 

 (التعمددديم اإللكتروندددي مدددد ل إلدددم التددددريب غيدددر التلميدددد ، اللددداهرة، دار 6113السددراب، إيمدددان م مدددد.)
 الس اب.

 ( .أادددر إسدددت دام المنصدددات التعميميدددة 6109غدددبلب، شددديرين م مدددد، و عبددددالرؤف، نوسدددة ةمعدددة .)
اإللكترونية اإلدمودو في تدريس اإل تصاد المدرسي عمدم تنميدة بعدض عدادات العلدل والت صديل لددل 

 038،  3، ع34كميدة التربيدة، مدج -تممي ات المر مة اإلعدادية. مةمة كمية التربية: ةامعة المنوفية 
- 069. 
 ( .التعميم6117الفرا، إسماعيل صالح .)  المفتوح والتعمم عن بعد وتةربة ةامعة اللدس المفتو ة مدن

 - 678،  0، ع63كميدددة التربيدددة، مدددج -وة ددة نظدددر الدارسدددين. مةمدددة كميدددة التربيدددة: ةامعدددة أسددديوط 
338. 
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 (. 08(. األةيال األربعة ألنماط التعمم عن بعد. مةمة آفاق، )6113الفل اء، عصام ،)07 -04. 
  ،(. وسددائل اإلعددبلم الةديدددة ودورهددا فددي التعمدديم 6109و مددزار ، فددايزة. )فددبلك، فريدددة، بوزيددد، فددايزة

والتعمم االلكتروني: المنصات التعميميدة االلكترونيدة. المةمدة العربيدة لئلعدبلم والافدة الطفدل: المؤسسدة 
 .067 - 000،  6العربية لمتربية والعموم واآلداب، ع

 ( .الةامعدة 6109فيبللي، غنيدة، و بدوعروج، لميداء .) :الةزائريدة وتةربدة التعمديم اإللكتروندي عدن بعدد
ةامعدددة  سدددنطينة نمو ةددداب. المةمدددة العربيدددة لئلعدددبلم والافدددة الطفدددل: المؤسسدددة العربيدددة لمتربيدددة والعمدددوم 

 .06 - 0،  6واآلداب، ع
 (. أار است دام تكنولوةيا التعميم في  ل مشاكل توصديل الملدررات 6118يوسف. ) الكاشف، م مود

الدراسية لطبلب االنتساب والتعميم من بعد: دراسة تةريبية عمم ملدرر مبدادئ الم اسدبة الماليدة بكميدة 
 -اال تصاد واإلدارة ةامعة الممك عبدالعزيز. المةمدة المصدرية لمدراسدات التةاريدة: ةامعدة المنصدورة 

 .031 - 87،  0، ع 36كمية التةارة، مج 
 ( .توظيدددف تلنيدددة المعمومدددات واالتصددداالت فدددي التعمددديم اإللكتروندددي. مةمدددة 6107الكميشدددي، لطيفدددة .)

 .74-59(، 9ال كمة لمدراسات اإلعبلمية واالتصالية، )
 ( .دور المنصدددات 6161المدددالكي، هيفددداء ةدددار اهلل معددديض، و داغسدددتاني، بملددديس بندددت إسدددماعيل .)

تعميميددة اإللكترونيددة فددي النمددو الم نددي لمعممددات الطفولددة المبكددرة: دراسددة تلويميددة. المةمددة التربويددة: ال
 .0056 - 0067،  73كمية التربية، ج -ةامعة سوهاج 

 ( .فددم الت صدديل 6105المسددعود ، أ مددد سددميم عيددد )(. الفددروق فددم نظددام التعمدديم )انتظددام/عن بعددد
التدريس ببعض الةامعات السعودية. العموم التربويدة: ةامعدة األكاديمم من وة ة نظر أعضاء هيئة 

 .359 - 338،  4، ع63كمية الدراسات العميا لمتربية، مج -اللاهرة 
 (مدرسة المستلبل ومةاالت التعمم عن بعد، اللاهرة، دار اللمم العربي.6115مصطفم، ف يم.) 
 ( .العوامد6104المعيلل، عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبداهلل .) ل  ات العبل دة بالت داق الطدبلب بدالتعميم

،  6، ج058كميدة التربيدة، ع -من بعد  ةامعة الممك فيصل أنمو ةا . مةمة التربية: ةامعة األزهدر 
070 - 633. 

 ( .تلدويم تةربدة التعمديم مدن بعدد فدي الةامعدة الماليزيدة وكميدة 6106المبل، أ بلم عبددالمطيف أ مدد .)
لةددودة المددا و ة مددن وكالددة الت لددق مددن الةددودة لمتعمدديم العددالي بريطانيددا. التربيددة لمبنددات وفددق معددايير ا

 - 063،  39كميدة التربيددة، ع -المةمدة الدوليدة لؤلب داث التربويدة: ةامعددة اإلمدارات العربيدة المت ددة 
068. 

  .ممددددوح، أيمدددن عايدددد م مدددد، الددددعيس، ر يدددة نددداةي إسدددماعيل، و الددددعيس، صدددفية نددداةي إسدددماعيل
تلويمية لبرنامج الماةستير في المناهج وطرق التدريس بنظام التعميم مدن بعدد بكميدة (. دراسة 6108)
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 63التربية ةامعة المدينة العالمية من وة ة نظر الطبلب. مةمدة مةمد : ةامعدة المديندة العالميدة، ع
 ،448 - 515. 
 ( .تصددددورات أعضدددداء هيئددددة 6105م ددددوس، م مددددد م ددددوس فددددبلج، و العمددددر ، م مددددد عبددددداللادر .)

تدريس  ول فاعمية المنصات التعميمية اإللكترونية في رف  مستول التفاعل الصفي لددل طمبدة كميدة ال
 عموم وهندسة ال اسب اآللي في ةامعة  ائل )رسالة ماةستير غير منشورة(. ةامعة اليرموك، إربد.

 (التعميم اإللك6115الموسم، عبد اهلل بن عبد العزيز والمبارك، ا مد بن عبد العزيز .) تروني األسس
 والتطبيق، الرياض، مطاب  ال ميضي.

 ( .التعمديم مدن بعدد بالةامعدة الةزائريدة 6106نبيل، عكنوش، ري دان، عبدال ميدد، و معمدر، ةميمدة .)
رسدداء ادارة المعرفددة: بددين وا دد  التطبيددق و طددط الت ليددق. أعمددال المددؤتمر الاالددث  وتةربت ددا فددي دعددم واا

مددددل فددددي بندددداء المةتمعددددات المعرفيددددة العربيددددة: االت دددداد العربددددي والعشددددرون: ال كومددددة والمةتمدددد  والتكا
، الدو دددة: وزارة الالافدددة والفندددون  6لممكتبدددات والمعمومدددات ووزارة الالافدددة والفندددون والتدددراث اللطريدددة، ج 

 .0043 - 0066والتراث ،  طر و االت اد العربي لممكتبات والمعمومات )اعمم(، 
 (إدارة التع6114نشوان، يعلوب  سين.).ميم من بعد والتعميم الةامعي المفتوح، عمان: دار الفر ان 
 ( .وا ددد  التعمددديم مدددن بعدددد مدددن وة دددة نظدددر طدددبلب وطالبدددات 6117النعددديم، عبددددالر من بدددن عبدددداهلل .)

الةامعدة العربيددة المفتو ددة باإل سدداء: المممكددة العربيددة السدعودية. عمددم الددنفس: ال يئددة المصددرية العامددة 
 .95 - 71 ، 75،76، ع 61لمكتاب، س 

 ( .وا دد  اسددت دام الفصددول االفتراضددية فددي التعمدديم مددن بعددد لتدددريس 6108النفةددان، نةددبلء إبددراهيم .)
ملددررات السددنة الت ضدديرية لطالبددات ةامعددة الممددك عبدددالعزيز بةدددة. مةمددة اللددراءة والمعرفددة: ةامعددة 

 .637 - 080،  096الةمعية المصرية لملراءة والمعرفة، ع -كمية التربية  -عين شمس 
 ( .تصميم مناهج التعميم المفتوح وت طيط  واالسدتفادة 6103هبلك، هيركان هانم، و والبر، كابوك .)

وكالددة الددوزارة  -مددن فددرص التعمدديم مددن بعددد: تةربددة ةامعددة األناضددول. الراصددد الدددولي: وزارة التعمدديم 
 .73 - 71،  68مرصد التعميم، ع  -لمت طيط والمعمومات 

 (.الةامعددات االفتراضددية فددي إطددار الت ددوالت الةديدددة لمددتعمم عددن بعددد، 6115) ال نيددد ، ةمددال م مددد
 المنصورة: مؤسسة أم اللرل.
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