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 أنظمة انتعهيم االنكرتوني يف اجلامعات 

 ( امنوذجا   Moodleاملودل) 

 الجكتػر دمحم الجخايجة 

 األستاذ السذارك في اإلدارة التخبػية 

 جامعة ندوى / سمصشة عسان 

 الخخوصي بغ سعيج  حسجاألستاذ 

 رئيذ الخجمات الصالبية 

 كمية العمػم الذخعية 

 سمصشة عسان 

ال يخفى عمى أحج ما مخَّ وتسخُّ بو الجامعات في الػقت الحاضخ العالع اآلن مغ تحجيات نتيجة 

؛ ولعل ابخز ىحه التحجيات الكثيخة التي أوججتيا ىحه « فيخوس كػرونا»انتذار ما يعخف بجائحة 

يسية السختمفة، صعػبة التجريذ السباشخ لمصمبة أو ما يعخف بالتعميع الجائحة أمام األنطسة التعم

اركان العسمية التعميسية ، وذلظ لخصػرة التقارب السكاني والجدجي بيغ فيياالشطامي التفاعمي 

الكثيخ مغ القائسيغ عمى إدارتيا اما م مشطػمة  التعميع االلكتخوني، ان تدميط فييا، مسا وضع 

نطاما والحي يعج  ، التعميع االلكتخوني عغ بعج بات امخًا حتسيًا وضخورياً الزػء عمى مشطػمة 
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وال شظ أن ىحه الجائحة تػجب عمى الشطع التعميسية . أساسيا بجيال عغ نطام التعميع السباشخ

مبتكخة مغ شأنيا أن تجعع تػضيف واستثسار  واستخاتيجياتالسختمفة تبشي شخائق الجامعية 

التكشػلػجيا الحجيثة والتحػل نحػ التعمع الخقسي مغ خالل مشطػمة التعميع عغ بعج، تمظ السشطػمة 

وىحا حتع عمى ، التي أثبتت ججارتيا وأىسيتيا عمى الخغع مغ وجػد بعس التحجيات أماميا

السشطػمة التعميسية ) تعتسج بذكل مباشخ عمى الجامعات تستمظ بيئة تعميسية الكتخونية متكاممة 

Eduwave ومػقع التعمع اإللكتخوني )(Moodle)   ولعل ما يتسيد بو نطام السػدل  قجرتو في

انذاء السقخرات الجراسية االلكتخونية والتي تتخصى حجود الدمان والسكان، وتبادل السحتػى 

عيا ،  وتػفيخ ميدة  السشتجيات يسكغ مغ التعميسي الخقسي، واجخاء االختبارات عمى كافة أنػا 

خالليا اجخاء التفاعل بيغ اشخاف العمسية التعميسية التعمسية مغ أعزاء ىيئة التجريذ وشمبتيع 

لحا جاءت ىحه الػرقة البحثية لجراسة إلجخاء مشاقذات خاصة بأحج مػضػعات السشيج الجراسي. 

 أنطسة التعميع االلكتخوني في الجامعات. 

مغ التقشيات السيسة،  السؤسدات التخبػيةاستخجام الػسائل التقشية الحجيثة في  مسا الشظ فيو ان 
والزخورية أيزا في تصػيخ أساسيات نطع التعميع لالنتقال مغ الشطام التقميجي القائع عمى السعمع 

غ الشطام التمقيشي نػعية التعميع م في نقل لتشكية وساىست اإلى الشطام الييكل القائع عمى الستعمع، 
إلى نطام التعمع اإللكتخوني الحي أصبح مغ الػسائل السيسة التي أثخت في العسمية التقميجي 

، وىي تحتاج إلى ميارة وكفاءة لشجاح استخجاميا استخجام أمثل في وقتشا الحاليالتعميسية التعمسية 
والبج مغ القػل عرخ التكشػلػجي، نحػ االنتقال إلى بػابة الالتعمسية في تصػيخ العسمية التعميسية 

، واختمفت بيدخ وسيػلةبسيارات وكفايات يتصمب التعامل ارتبط استخجام ىحه التكشػلػجيا ىشا بان 
 .(2014، ) قدق ي أسمػب أدائيا بحدب شبيعة اليجفالكفايات ف
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بكع ىائل مغ السعخفة والسعمػمات، وبتقجم تقشي وتغيخات سخيعة يستاز العرخ الحالي  ان 
، مسا أدى إلي وانعكاساتيا عمى السيجان التخبػي  وتحػالت جػىخية في التصبيقات العمسية والتقشية

الشطع التخبػية ىحه التقجم التكشػلػجي والسعمػماتي، لحا كان مغ الزخورة ان تػاكب  تدسيتو بعرخ
تعمسيغ، الستغيخات لسػاجية السذكالت التي قج تشجع عشيا كثخة السعمػمات، وزيادة عجد الس

 ( 2012وعمي، ، وبعج السدافات.) عبجالػىابالعامميغ فيياونقز والستعامميغ معيا 

تصػرا مصخدا عمى نحػ غيخ مدبػق في السعارف العمسية بدبب اليػم يذيج العالع  وال شظ ان 
مشطػمات الرحة بأكثخ السخاحل حخجا في تاريخيا، فبقجر ما كان الػباء وعمى جائحة كػرونا، 

ا فجائيا صعبا عمى أنطسة الرحة في أصقاع العالع، أبان قجراتيا الحكيكية ومدتػى اختبار 
جاىديتيا لمترجي لحاالت  عمى أنطسة التعميع، ومجىوقج انعكذ ذلظ سمبًا تحسميا لمكػارث، 

أنيا بمشطسة الرحة العالسية التي عخفتيا  ( Covid-19)  19كػفيج الصػارئ بدبب جائحة 
ت تدبب أمخاضا تشفدية تتخاوح حجتيا مغ ندالت البخد الذائعة إلى األمخاض ساللة مغ الفيخوسا

 .(2020وصالح، اويايةعمى البذخية في الػقت الحالي)  األشج خصػرة

 مفيهم التعميم االلكتروني

وتدخيخىا لتعمع  العسمية التعميسية التعمسيةاستعسال التقشية والػسائل التكشػلػجية في يقرج بو 
، بجءا مغ التقشيات السدتخجمة االىتسام ، وجعمو محػر في الجامعات  الصالب ذاتيا وجساعيا

لمعخض داخل الرف الجراسي مغ وسائط متعجدة وأجيدة إلكتخونية، وانتياء بالخخوج عغ 
التفاعل بيغ  السكػنات السادية لمتعميع: كالسجرسة الحكية والرفػف االفتخاضية التي مغ خالليا يتع

التعمع اإللكتخوني  وعبخ شبكة اإلنتخنت وتقشيات الفيجيػ التفاعمي. التعمسية أفخاد العسمية التعميسية 
يتع في ثالث بيئات مختمفة وىي: التعمع الذبكي السباشخ، والتعمع الذبكي الستسازج والتعمع الذبكي 

ية الثسانيشيات مغ القخن الساضي مغ ضيخ مفيػم التعميع االلكتخوني حجيثا مع بجاوقج السدانج. 
خالل تشامي قجرة التقشيات الحجيثة في سخعة نقل الخسائل والبحػث والجراسات )صػتا وصػرة(، 

ال يتعجى مدتػييغ مغ الفيع أوليسا: تعمع استخجام األجيدة االلكتخونية الحجيثة  وعمى اية حال 
يا، فزال عغ عسميات اإلضافة والتحػيل واإلفادة مغ قجرتيا عمى تدمع السعمػمات وبثيا وخدن

بذكل مدتسخ، وفي مػاعيج  السؤسدات التخبػيةوالتبجيل، ثانييسا: استكبال دروس مشيجية مغ 
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محجدة لمحرػل عمى شيادة أكاديسية في اختراص ما، بعج إجخاء بعس التختيبات األولية.) 
باستخجام في الجامعات لصمبة ومغ خالل التعميع اإللكتخوني يتع إيرال السعمػمة إلى ا نجى(

الحاسب اآللي وبخمجياتو وأدوات اإلنتخنت التفاعمية الستدامشة وغيخ الستدامشة سػاء ذلظ عمى 
شبكات مغمقة داخل الجامعة أو شبكات مذتخكة بيغ الجامعات أو عمى شبكة اإلنتخنت. ) 

 ( 2010،الغجيان

بالقجرة عمي التعامل مع الصفخة  وقتشا الحاليتستاز بخامج التعميع االلكتخوني في ومغ جية أخخى 
العمسية التي يحققيا اإلندان سخيعة، ويرل ىحا التصػر الي كل العمػم والسجاالت البحثية 

، خاصة في السيجان التخبػي  والحياتية التي تدعي دائسا إلحجاث تقجم في حياة البذخية جسعاء
، ومع ىحا التقجم اليائل الحي يديخ بدخعة وبإمكانيا ابتكار مجاالت وتخررات ججيجة نػعا ما

حػليا إذا لع يكغ عمي المحاق بسا يجور  تدعف البذخية فائقة لع تعج عجمة الدمغ بسقجورىا أن 
التي ال تتساشي مع الدخعة الفائقة لمعالع أجسع و شابع البخامج التعميسية التقميجية ىشاك تغيخ في 

اعتساد نطام  وييجفلتي تحجث في كافة التخررات، اإللسام بكافة التصػرات ا يسكغ مغ حتي 
الصمبة في الجامعات واساتحتيع التعميع االلكتخوني إلى تحقيق عجد مغ األىجاف مشيا :تدويج كافة 

ألي فخد في أي مكان  التعميع وتػفخ، احتياجاتيعبالسعمػمات التي تمبي ومدؤولي نطع السعمػمات 
 الحجيثة التكشػلػجيابيغ  الخقسيةداعجة في سج الفجػة وزمان مغ خالل أي جياز حاسػب، والس

 .ودمجيا بالسشياج الجراسي ) الدػيط(

 اعتبارات ترسيم التعمم اإللكتروني :

يجب مخاعاة تحقيق في الجامعات في التعمع اإللكتخوني االفتخاضية الكيام بترسيع بيئة التعمع عشج 
لتعميسية الخئيدية والفخعية، ولزسان تحقيق ذلظ يسكغ عسل نسػذج مخجعي لترسيع بيئة يا اأىجاف

والتي يسكغ تقديسيا إلى أربعة مكػنات رئيدة ليا أربعة أىجاف مختمفة  االفتخاضية فييا العسل 
 كسا يأتي:

كيفية : يتع فييا استعخاض الجروس التعميسية الستاحة وتقجيخ تكمفتيا و الجامعيةاإلدارة   -1
 التحاق الصمبة بيا وكيفية التدػيق ليا.
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: تعشي أىجافيا الكيام بالسخاجعة األكاديسية لمصمبة وضسان تػصيل السعمػمات  الجامعة  -2
 لمصمبة السشتفعيغ بشجاح.

الصمبة السشتفعيغ : يجب عمييع تشفيح التعميسات السصمػبة مشيع والجخػل في السشاقذات  -3
 .االفتخاضيفرل الجراسي والتفاعالت مغ خالل ال

السػارد : تتزسغ قػاعج البيانات وممفات الفيجيػ والرػت، والسحاضخات ووسائط تػصيل  -4
 (2016، )العطامات الى الصمبةالجروس اإللكتخونية 

 

 الكفايات الالزمة لتطبيق التعمم اإللكتروني

في عشرخيغ، األول: التعاشي تختبط  الكفايات الالزمة لتصبيق التعمع اإللكتخوني في الجامعات 
مع الحاسػب اآللي، والثاني: اإلفادة مغ الذبكة العشكبػتية، وعمى الخغع مغ أن ىحيغ العشرخيغ 
ىسا لب التعمع اإللكتخوني وما يقػم عميو، كان العمع يحتاج لسعخفة الكثيخ مغ تصبيقاتيسا، كسا أن 

عب حرخىا. وال شظ إن كفايات التعمع السمحقات والبخمجيات التي تبشى عمييسا متعجدة، بل ير
اإللكتخوني تذسل الحاسب وممحقاتو، والذبكات بأنػاعيا، والبخمجيات والػسائط الستعجدة والترسيع 
واإلنتاج. واإلدارة والتخصيط، والريانة الفشية، ودعع تعمع الصمبة في الجامعة، وأن عمى جسيع 

 (2016،أعزاء ىيئة التجريذ اإللسام بتصبيقاتيا.) قدق 

 التعميم االلكترونيمعهقات استخدام 

عمى الخغع مغ مداىسة التقشيات التكشػلػجية الحجيثة في  نقل  نػعية التعميع مغ الشطام التمقيشي 
؛ اال انيا تهاجو العديد من السعهقات عشد استخدميا لعل التقميجي إلى نطام التعمع اإللكتخوني

، ضعف مدتػي تػصيل شبكة السعمػمات، و أجيدة الحاسػب الصمبةعجم امتالك كل ابرزىا: 
الذخح  ، وعجم كفاية مدتػى صعػبة عسميات البحث واالستخجاع الخاصة بالسقخرات التعميسيةو 

تقشيات عالية في  واحتياج الصمبة الى الصمبة، كافة استفدارات  في اإلجابة عمىااللكتخوني 
مع التعميع االلكتخوني مغ بجاية  الصمبةعجم تعامل ، و التعامل مع البخامج اإللكتخونية التعميسية

، وعجم تمبيتو شسػح اوياء أمػر الصمبة، وحاجة أعزاء ىيئة التجريذ في حياتيع التعميسية
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الجعع الفشي  ىإل ، والحاجة السدتسخة االلكتخوني التعميعمع الجامعات الى االعجاد الكافي لمتعامل 
، وازداياد البجني والرحي مغ كثخة التعامل مع أجيدة الحاسػباإلرىاق ، و والتقشي برػرة دائسة

 ، والبيئةاالنتخنت ماستخجا نتيجة سالي ال أعباء أعزاء ىيئة التجريذ في الجامعات، والعبء
 .(2016وعمي والطفيخي، واإلبجاع ) الدػيط التصػيخالعمسية الغيخ محفدة عمي 

 نظام إدارة التعمم اإللكتروني) السهدل( 

أعزاء ىيئة التجريذ كػنو صسع لسداعجة  ج أنطسة إدارة التعمع اإللكتخونيأح نطام السػدليعج 
بصخيقة سيمة دون  الصمبةعمى استخجام شبكة اإلنتخنت في التعمع والتػاصل مع  في الجامعات

مػاد عمسية متعجدة يسكغ الحرػل عمييا مغ  لمصالبالسعخفة الكبيخة بأساليب البخمجة، كسا وفخت 
مغ التفاعل  أعزاء ىيئة التجريذ في الجامعاتن واحج، ووفخت بيئة التعمع الحاتي التي تسكغ مكا

برػرة إيجابية مع السادة العمسية، كل ىحه السدايا تتػفخ في بخامج أنطسة إدارة التعميع اإللكتخوني 
دائية ، وكيفية تحكيقيع لألىجاف التخبػية واألالصمبةلكل بخنامج مػودل خاصة لمتػاصل مع 

عمى االنخخاط في  معيع وتحفدىعالسصمػبة مشيع. كػنيا تحث عمى التػاصل التكشػلػجي 
التقميجية لسػاكبة الشيزة  التعميسية السجتسعات السختمفة والستقجمة لمخخوج مغ دوامة الصخيقة

 (2018،السعمػماتية.) عسخو

ة السرجر التي يتع استخجاميا أحج أنطسة إدارة التعميع اإللكتخوني السفتػح سػدل النطام ويعج 
، وال يحق ألي جية بيعيا. ويتسيد بالعجيج مغ الخرائز، مثل: دون أي كمفة مالية مجانا

استخجامو والتعامل مسا ساىع في سيػلة خجمتو لكثيخ مغ المغات العالسية ومشيا المغة العخبية؛ 
معو. كسا أنو يخزع لمتصػيخ والتعجيل مغ كثيخ مغ السصػريغ السيتسيغ بيغ فتخة وأخخى مغ 

إلى تبشي ىحا الشطام وتكييفو ليشاسب  الجامعاتمختمف دول العالع. األمخ الحي دفع الكثيخ مغ 
معات والسعاىج بكل شبيعة الجراسة فييا؛ حيث تع تثبيت الشطام وترسيع السػقع الخاص بتمظ الجا

مغ خالل اسع  الصمبةيدخ وسيػلة، ويتع الجخػل إلى الشطام مغ قبل أعزاء ىيئة التجريذ و 
بخنامج متكامل مدئػل عغ إدارة العسمية  . وىػالسدتخجم وكمسة الدخ لكل واحج مشيع.) الغجيان(

العجيج مغ الػضائف  يزعوالحي تبشتو كثيخ مغ الجامعات والحي اإللكتخونية  التعمسية  التعميسية
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متسثمة في اختبارات ومشتجى وغخف حػار واختبارات واستبيانات وفرػل افتخاضية .... الخ) 
 .عبجالػىاب(

كافة أحج أشكال أنطسة إدارة التعمع مفتػحة السرجر ويتع استخجاميا مجانا مغ قبل ولحا يعج 
إليجاد وإنتاج مداقات أون  ، ويدتخجمالسؤسدات التعميسية عمى مدتػى الجامعات او السجارس 

وتعتسج  عمى اإلنتخنت ولجعع السداقات التقميجية )التعميع وجيا لػجو(.) أبا الخميل( (Onlineاليغ 
في إدارة عسميتي التعميع والتعمع التي تتع عبخ اإلنتخنت. وىػ مغ البخامج مفتػحة  عميو الجامعات 

حق لمكل بأن يقػمػا بتحسيمو، تخكيبو، ويعشي ذلظ بأنو ي (Open Source softwareالسرجر )
بيئة تعمع افتخاضية )إلكتخونية(، يسكغ أن يجعع التعميع  عبخاستعسالو، تعجيمو وتػزيعو مجانا، 

 (2016والمػح،والتعمع عغ شخيق الحاسػب مغ خالل شبكة اإلنتخنت. )األسػد 

 نظام إدارة التعمم اإللكتروني) السهدل( خرائص 

يستاز نطام إدارة التعمع اإللكتخوني) السػدل(   بالعجيج مغ الخرائز، ولعل ابخزىا:   مجسػعة 
بتكػيشيا  عزػ ىيئة التجريذتكػيغ مجسػعات مختمفة، حيث يقػم  عبخالشطام العسل التي يػفخىا 

 يعلاإلمكانية لمدساح  الصمبةحدب السيام والسدتػى التعميسي أو عذػائيا. كسا يعصي الشطام 
االنزسام إلى مجسػعة واحجة أو  الصمبةبإنذاء مجسػعات نقاش. ويدتصيع عزػ ىيئة التجريذ و 

في  والصمبة السدجميغ السػثػقية والتحقق مشيا: لمتأكج مغ مػثػقية أعزاء ىيئة التجريذ ، و أكثخ
ام السقخرات يصمب الشطام مغ الجسيع اسع السدتخجم وكمسة الدخ لمجخػل عميو، كسا يقجم الشط

أن يحافطػا عمى كمسات الدخ الخاصة بيع مقخراتيع  الصمبةخيار تحكخ كمسة الدخ، ويدتصيع 
التي يجرسػنيا. كسا أن لمسذخفيغ الحق بالدساح لمدائخيغ بالػصػل إلى بعس السعمػمات الستعمقة 

مدؤولي نطع السعمػمات وأعزاء ىيئة التجريذ صالحيات السقخر: الشطام يدود ، و بكل مقخر
بأدوات تخرز إمكانية حق االمتياز لمجخػل عمى مجسػعة مختمفة مغ األحػار؛ حيث صمبة وال

التدجيل  بأدوار مختمفة في مقخرات مختمفة، و الكيام الصمبةيتعيغ عمى أعزاء ىيئة التجريذ 
وجػد عجد مغ األدوات الخاصة بالسذخف ومشيا الجخػل لمشطام وىػال يتع إال ويػفخ ميدة  الستكامل
أن يقػمػا بتدجيل  ألعزاء ىيئة التجريذخيق اسع مدتخجم وكمسة مخور، كسا يتيح الشطام عغ ش
أعزاء بتدجيل أنفديع بالشطام أو بالسقخرات. ويدتصيع ػا ، وأن يقػمالجراسية  سقخراتيعل الصمبة
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طام االختبارات: يػفخ الش، و وححفيع يجويا في السقخرات التي يجرسػنيا لصمبةإضافة ا ىيئة التجريذ
فخصة وضع أنػاع متعجدة مغ األسئمة، مثل: اختيار مغ متعجد، وأسئمة لعزػ ىيئة التجريذ 

إجاباتيا قريخة، وأسئمة صح وخصا، وأسئمة السداوجة، وأسئمة عذػائية، واألسئمة السقالية، وأسئمة 
سئمة وقتا محجدا لإلجابة عمى أسئمة االختبار. واأل لصمبةعجدية أو حدابية، وغيخىا. ويعصى ا

يسكغ أن تحتػي عمى عشاصخ مختمفة، مثل: صػرة ، وصػت ، وفيجيػ وغيخىا. والشطام يدتصيع 
ال شظ إدارة السقخرات: ، استيخاد األسئمة أو ترجيخىالدساحو بخمط األسئمة واألجػبة، إضافة إلى 

كامل في الشطام يسشح عزػ ىيئة التجريذ الستفخغ لمتعميع اإللكتخوني القجرة عمى التحكع الان 
جسيع اإلعجادات الخاصة بالسقخر الحي يجرسو حتى إنو يدتصيع حرخه عمى نفدو دون زمالئو 
اآلخخيغ، كسا بسشح عزػ ىيئة التجريذ خيارات تػزيع مػضػعات السقخر الستعجدة كان يتع 

قة تػزيعيا باألسبػع أو بالسػضػع أو غيخىسا، وكحلظ يقجم لعزػ ىيئة التجريذ إمكانية التقاء شخي
 (2010،الغجيان لمصمبة ومتابعتيع. )التعميع السشاسبة 

 نظام إدارة التعمم اإللكتروني) السهدل( مسيزات 

بجيال عغ نطام التعميع السباشخ، ويستاز بالعجيج مغ نطام إدارة التعمع اإللكتخوني) السػدل(  يعج 
 (2016والمػح، ) األسػد السسيدات، مغ ابخزىا: .

التعمسية بيغ أعزاء ىيئة  فيو السػاضيع ذات الرمة بالعسمية التعميسية وجػد مشتجى يشاقر -1
 .التجريذ وشمبتيع

 لمػاجبات بجال مغ إرساليا بالبخيج اإللكتخوني. الصالبوجػد ميدة تدميع  -2

مغ االشالع  عزػ ىيئة التجريذ، وكحلظ تسكيغ السباشخةوجػد ميدة غخف الجردشة  -3
 .الصمبةوالتػاصل مع 

 وجػد ميدة البحث في السػاضيع التي أثيخت سابقا ذات الرمة بالسحتػى. -4

وجػد ميدة تكػيغ مجسػعات يقػم السجرب بتكػيشيا حدب السيسات والسدتػى التعميسي أو  -5
 يقػم الشطام بتكػيشيا عذػائيا.
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لشطام بتحجيج وقت أو بجون تحجيج لمػقت، ويقػم ا لمصمبةوجػد ميدة إنذاء اختبارات ذاتية  -6
الختبارات متعجدة  لمصالببالترحيح، وتدجيل الجرجات أوتػماتيكيا حدب السعاييخ التي يحجدىا 

مغ لمصالب الخيارات، أو اختبارات الرح والخصأ، واألسئمة ذات اإلجابة القريخة مع تسكيغ 
جسيع  لمصالبوضع تعقيب عمى اإلجابات، وشخح، وروابط ذات صمة بالسحتػى ما يػفخ 

 ت التي تخز االختبارات إلكتخونيا.السسيدا

وجػد عجد كبيخ مغ األدوات الخاصة بالسذخف ومشيا: الجخػل لمشطام حيث ال يتع إال اسع  -7
العزاء ىيئة مدتخجم، وكمسة مخور، وكحلظ مشح مسيدات لكل مجسػعة، كسا يتيح الشطام 

 طام.أو أن يقػمػا بتدجيل أنفديع بالش الصمبةأن يقػمػا بتدجيل  التجريذ

في أي مكان مغ بجاية دخػلو عمى الشطام، وحتى خخوجو مشو في  الصالبوجػد ميدة متابعة  -8
في  شالبكل مخة يجخل، وحتی زمغ مكػثو فيو مع إمكانية تجويغ مالحطات خاصة حػل كل 

 مكان خاص.

فيو  مغ إنذاء محتػى، أو تساريغ، أو مشتجى يتع الصالبوجػد ثالثة قػالب افتخاضية تسكغ  -9 
 الشقاش.

 الخدمات التي يقدميا نظام إدارة التعمم اإللكتروني) السهدل( 

ديػلة في االستخجام والتحجيث الدخيع الستػافق يستاز نطام إدارة التعمع اإللكتخوني) السػدل( بال
مع تصػرات التعمع اإللكتخوني ومخونتو. وىحه الخػاص تجعل نطام إدارة التعمع اإللكتخوني 

(MOODLE)  ولعل  ،الجامعات في الػقت الحاضخقابال لالستخجام بصخق مختمفة وفق حاجات
تقجيع أنذصة تعميسية: كتقجيع االختبارات، واالمتحانات، ابخز الخجمات التي يقجميا ىحا الشطام: 

نذخ السرادر وتييئتيا: كالسمفات الشرية، وتحسيل ممفات ، و والػاجبات، واستعخاض السحتػيات
تػفيخ االتراالت والتعاون: كالسشاقذات، والجردشة،  يػ، والرػر، والفالش وغيخىا.صػتية، والفيج

بيغ أعزاء ىيئة التجريذ وشمبتيع في  والسكتبة الخقسية والخسائل، والػيكي، والسجونات، والبخيج،
 (.2016،) السداري الجامعات 

 استخدامات  نظام إدارة التعمم اإللكتروني) السهدل( 
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ت  نطام إدارة التعمع اإللكتخوني) السػدل( في الجامعات ولعل ابخز استخجاماتو: تتعجد استخجاما
 ) األسػد(

 إنذاء السقخر وشخيقة إدارتو. -1

 إدارة سجالت الصمبة. -2

 بشاء السجاخل األساسية لمسقخر -3

 أنػاع السرادر التعميسية، وكيفية ربصيا بالشطام -4

 ترسيع مشتجى السقخر وإدارتو. -5

 سال الػاجبات والسيسات واستكباليا۔إر  -6

 بشاء أجشجة السقخر، ومتابعة أنذصة الصمبة -7

 شخق التػاصل مع الصمبة وبشاء االستفتاءات -8

 كحلظ يسكغ الصمبة في ) القزاه(

 أوال بأول. MOODLEالحرػل عمى دراجاتيع  مغ خالل نطام إدارة التعمع اإللكتخوني  -1

 في تأدية االمتحانات. -2

 تدميع الػاجبات واألعسال الفرمية لعزػ ىيئة التجريذ. -3

 يسكغ الصمبة مغ التػاصل مع أعزاء ىيئة التجريذ  عغ شخيق البخيج اإللكتخوني. -4

 يسكغ الصمبة مغ التػاصل مع زمالئيع في السداق عغ شخيق البخيج اإللكتخوني. -5

 يػفخ خجمة حزػر السحاضخات التي يتغيب عشيا. -6

 لسحاضخات.تحزيخ ا -7

 البحث عغ مػضػعات ذات صمة بالسحتػى يزعيا مجرس السداق. -8
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 إلنذاء السالحطات الخاصة. MOODLEأستخجم محكخة نطام إدارة التعمع اإللكتخوني  -9

 يسكغ الصمبة مغ كتابة مرصمحات خاصة بالسحتػى وإرساليا لمسجرس حتى يكيسيا. -10

 كل ما ىػ ججيج ضسغ السداق.يسكغ الصمبة مغ الحرػل باستسخارعمى  -11

 يصػر السيارات مياراتي الحاسػبية. -12

 

 نظام إدارة التعمم اإللكتروني) السهدل( كفايات 

الجامعات أعزاء ىيئة التجريذ في  نطام إدارة التعمع اإللكتخوني) السػدل( لجى كفايات تتسثل 
 (2016،مغ حيث:  ) السداري 

 ع اإللكتخونيإدارة التعمالسحػر األول: كفايات عامة عغ نطام 

 بسفيػم نطام إدارة التعمع السعخفة  .1

 سعخفة بفمدفة نطام إدارة التعمعال .2

 سعخفة بسدايا نطام إدارة التعمع ال .3 

 سعخفة بػضائف نطام إدارة التعمع ال .4

 لسعخفة الجيجة باستخجام نطام إدارة التعمع ا .5

 .سمبيات نطام إدارة التعمع معخفة .6

 سعخفة بالرعػبات التي تػاجو استخجام نطام إدارة التعمع .ال .7

 بإصجاراتو السختمفة ام إدارة التعمعالقجرة عمى التعامل مع نط .9

 (SCORMعخفة بالسعاييخ الجولية ألنطسة إدارة التعمع مثل  .)الس .10

 مغ حيث  السحػر الثاني: كفايات ترسيع وإدارة السقخرات اإللكتخونية:
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 القجرة عمى تحجيج األىجاف العامة والخاصة لمسقخر.  -1

 تقديع السقخر عمى شكل )وحجات، مػاضيع، أسابيع( .القجرة عمى  -2

ججول زمشي واضح ومفرل إلنجاز السيام السختمفة إلعجاد السقخر عمى  القجرة عمى وضع  -3
 .نطام إدارة التعمع

 خالل نطام إدارة التعمع  القجرة عمى تصػيخ الخصة الجراسية باستسخار مغ -4

 تحجيج مجى مالئسة السقخر لتجريدو مغ خالل نطام إدارة التعمع القجرة عمى  -5

مثل )السحاكاة، السشاقذة،  اختيار استخاتيجيات التعمع السشاسبة لشطام إدارة التعمع القجرة عمى  -6
.).... 

خالل استخجام وحجات نطام عمى تحػيل محتػيات السقخر إلى محتػى إلكتخوني مغ القجرة  -7
 .إدارة التعمع 

ة عمى استخجام نطام إدارة تزسيغ الجروس اإللكتخونية بأنذصة تذجع الصمبالقجرة عمى  -8
 ، وتشاسب احتياجاتيع.التعمع

تزسيغ السذاىج والخوابط اإلثخائية في السقخرات اإللكتخونية السخفقة مغ خالل القجرة عمى  -9
 .نطام إدارة التعمع 

القجرة عمى تحجيج أسمػب اإلترال اإللكتخوني )الستدامغ، أوغيخ الستدامغ السشاسب لصبيعة - 10
 نطام إدارة التعمع بيغ عشاصخ العسمية التعميسية

 ."Moodleالسحػر الثالث: كفايات استخجام أدوات نطام إدارة التعمع اإللكتخوني "

 إدراج ممفات لمسداقالقجرة عمى  -1

إعجادات السمف السخفق )تعميسات، شخيقة العخض، تحخيخ اسع السمف،  عمى ضبطالقجرة  -2
 ححف السمف أو استبجالو....الخ(.

 إنذاء السجمج لمسداقالقجرة عمى  -3
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 إدراج ممفات ججيجة إلى السجمج السخفق.القجرة عمى  -4

و ضبط إعجادات السجمج السخفق )التعميسات، شخيقة العخض، ححف السجمج أ القجرة عمى  -5
 استبجالو، تحخيخ اسع السجمج....الخ(.

 إضافة السادة التعميسية عمى شكل كتاب اإللكتخوني بريغ مختمفةالقجرة عمى  -6

عمى ضبط إعجادات الكتاب السخفق )التعميسات، شخيقة العخض، تحخيخ اسع الكتاب،  القجرة  -7
 ححف الكتاب أو استبجالو....الخ(.

 .(Assignments Toolجبات )إضافة أداة الػاالقجرة عمى  -8

ضبط إعجادات الػاجب )التعميسات، الجرجة، مػعج التدميع، شخيقة التدميع، تحخيخ القجرة عمى  -9
 اسع الػاجب....الخ(.

 .(Question Bankإنذاء بشظ األسئمة ) القجرة عمى  -10

 Multiple ,Short Answerاستخجام االختبارات بأنػاعيا السختمفة ) القجرة عمى  -11
Matching ،Choice .... .)الخ 

 السعهقات التي تحد من تهافر كفايات نظام إدارة التعمم اإللكتروني) السهدل( 

عبج  ( مغ ابخز السعػقات التي تحج مغ تػافخ كفايات نطام إدارة التعمع اإللكتخوني) السػدل(
 (2012وعمي، الػىاب

 باإلنتخنت.عجم تػفيخ الجامعة فخصة االشتخاك السشدلي  -1

 عجم تػفيخ شبكة إنتخنت مشدلية. -2

 قمة البخامج التجريبية لمصمبة في مجال التعمع اإللكتخوني ونطام إدارة التعمع اإللكتخوني  -3

 قمة الػعي بثقافة التعمع اإللكتخوني ونطام إدارة التعمع اإللكتخوني مػدل  -4

 عمع اإللكتخوني مػدل قمة السعمػمات الستػفخة لجى الصمبة عغ إدارة الت -5
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 عجم تػافخ الخبخة الالزمة لجى الصمبة في التعامل مع نطام إدارة التعمع اإللكتخوني مػدل  -6

 عجم تذجيع نطام التجريذ الستبع بالجامعات استخجام نطام إدارة التعمع اإللكتخوني مػدل  -7

 بطء شبكة االنتخنت وانقصاع االترال بالشطام. -8

 جيدة الكسبيػتخ الستخجام نطام إدارة التعمع اإللكتخوني مػدل قمة مالئسة أ -9

 قمة تشاسب أعجاد أجيدة الكسبيػتخ مع أعجاد الصالب. -10

قمة مالئسة البشية التحتية في القاعات التجريدية الستخجام نطام إدارة التعمع االلكتخوني  -11
 مػدل 

 نقز الريانة الجورية ألجيدة الكسبيػتخ. -12

لى ما سبق ىشاك العجيج مغ السعػقات التي تحج مغ تػافخ كفايات نطام إدارة التعمع إضافة ا
 ( 2016،اإللكتخوني، وىي) السداري 

 زيادة العبء التجريدي عشج استخجام نطام إدارة التعمع  .1 

 االفتقار لمسيارات االزمة لترسيع السقخرات اإللكتخونية مغ خالل نطام إدارة التعمع  .2

السعاناة في متابعة األعجاد و قمة أعزاء ىيئة التجريذ في استخجام نطام إدارة التعمع  .3
 ت نطام إدارة التعمع اإللكتخونيالكبيخة لمصمبة عبخ أدوا

 قمة وجػد بخامج التػعية والتثكيف بكيفية التعامل مع نطام إدارة التعمع اإللكتخوني  .4

 في نطام إدارة التعمعع السختمفة صعػبة تصبيق أساليب التقػي .5

 ضعف شبكة اإلنتخنت داخل الجامعة. .6

 بذكل مدتسخ.صل نطام إدارة التعمع اإللكتخوني ع .7

 نجرة التحجيث الجوري لشطام إدارة التعمع اإللكتخوني . .8

 نقز صيانة دورية لذبكة اإلنتخنت الجاخمية وأجيدة الحاسػب وممحقاتيا. .9
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لحل السذكالت التقشية الستعمقة بشطام إدارة التعمع اإللكتخوني قمة تػافخ فشييغ متخرريغ  .10
"MOODLE" .عشج الحاجة 

م قمة الحػافد السذجعة سػاء كانت مادية أو السعشػية مغ قبل إدارة الجامعة الستخجا .11
 .نطام إدارة التعمع اإللكتخوني

 عمع الستخجام نطام إدارة الت قمة عجد السعامل اإللكتخونية الستاحة .12

 ضعف البشية التحتية في القاعات التجريدية الستخجام نطام إدارة التعمع اإللكتخوني  .13

 (2016،) السداري 

السقترحات الالزمة لمتغمب عمى السعهقات التي تحد من تهافر كفايات نظام إدارة التعمم 
 اإللكتروني) السهدل( 

السقتخحات التي يسكغ مغ خالليا التغمب عمى بعس الرعػبات التي تػاجو  ىشاك العجيج مغ 
عشج استخجاميع نطام إدارة التعمع اإللكتخوني مػدل  بالجامعاتأعزاء ىيئة التجريذ وشالبيع 

 (2012وعمي، وتتسثل في: ) عبج الػىاب

 االىتسام بريانة أجيدة الكسبيػتخ بذكل دائع. -1

 الكسبيػتخ بالجامعات والعسل عمى تحجيثيا. زيادة االىتسام بسعامل -2

 زيادة الحػافد السادية ألعزاء ىيئة التجريذ. -3

م إدارة التعمع اإللكتخوني عمى كيفية التعامل مع نطا والصمبةتجريب أعزاء ىيئة التجريذ  -4
 مػدل 

امة ونطام وأعزاء ىيئة التجريذ بثقافة التعمع اإللكتخوني برفة عالصمبة االىتسام بتػعية  -5
 إدارة التعمع اإللكتخوني مػدل برفة خاصة.

وأعزاء ىيئة التجريذ لتيدخ عمييع التعامل مع إدارة التعمع  ممصمبةترسيع بخامج تعميسية ل -6
 .اإللكتخوني مػدل
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 العسل عمى زيادة سخعة خجمة االنتخنت بالجامعات. -7

 تخنت مغ مشازليع مجانا.باإلنالصمبة إتاحة خجمة اشتخاك أعزاء ىيئة التجريذ و  -8

 العسل عمى زيادة أجيدة الكسبيػتخ بالجامعات. -9

 االىتسام بصخق التجريذ التي تذجع عمى استخجام نطام إدارة التعمع اإللكتخوني مػدل  -10

 التحجيث الجائع لشطام إدارة التعمع اإللكتخوني مػدل  -12

 إضافة خجمة التعميسات بشطام إدارة التعمع اإللكتخوني مػدل  -13

 تجريب أعزاء ىيئة التجريذ عمى ترسيع السقخرات اإللكتخونية بأنفديع. -14

م إدارة التعمع اإللكتخوني تخفيف العب التجريدي ألعزاء ىيئة التجريذ الحيغ يدتخجمػن نطا 15
 .مػدل 

لجى أعزاء ىيئة التجريذ بالتعمع اإللكتخوني ونطام إدارة االىتسام بتشسية الػعي اإليجابي  16
 .التعمع اإللكتخوني

 زيادة الفشييغ والسذخفيغ السؤىميغ لمتعامل مع نطام إدارة التعمع اإللكتخوني مػدل  - 17

 م إدارة التعمع اإللكتخوني مػدل إيجاد معاييخ تحكع استخجام نطا -18

 بقشاة تعميسية تتيح التػاصل ني مػدطام إدارة التعمع اإللكتخو ربط ن -19

بقشاة تعميسية تتيح التػاصل السباشخ بيغ عزػ  ربط نطام إدارة التعمع اإللكتخوني مػدل  - 20
 والصالبىيئة التجريذ 

 الخاتسة

جدءا مغ الساضي، لكغ يشبغي أال نتعاشى مع التعميع عغ بعج  Covid-19قخيبا سيربح تيجيج  
، وال بج مغ إدارة التغييخ لتحقيق تعميع إلكتخوني بسشياج تكشػلػجي كسا ىػ الحال سابقابشفذ 

يكسل التعميع التقميجي، بسا يعسل عمى جػدة الجعائع، ويخفف نقائز التأشيخ، دون إغفال 
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إنذاء خاليا متابعة بخنامج التعميع عغ بعج، وبخمجة دورات  وال بج مغ  األىسية االقترادية؛
، مع السخافقة والجعع الفشي،  (Moodleتفاعمية لمصمبة حػل استعسال )تجريبية لألساتحة، ونجوات 

وتبعا لحلظ، تػفيخ السخافق والبشى التقشية التي تسكغ األساتحة مغ استعسال التعميع عغ بعج، كتػفيخ 
) قاعة لألساتحة مدودة بأجيدة كسبيػتخ مخبػشة بالشت، ووضع بخنامج تحفيد مذجع عمى ذلظ.

 (. 2014،القزاه

 

 السخاجع: 

 

 

 

 

 

(. واقع امتالك اعزاء ىيئة التجريذ في جامعة مؤتة لكفايات 2014قدق، محسػد نايف ) 
 -جامعة البحخيغ  -تصبيق التعمع االلكتخوني مغ وجية نطخىع. مجمة العمػم التخبػية والشفدية

 .408-367(، 2)15مخكد الشذخ العمسي، 

(. صعػبات استخجام نطام إدارة التعمع 2012يج )الػىاب، دمحم محسػد وعمي، فكخي دمحم الد عبج
بعس الجامعات السرخية مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ  (Moodleاإللكتخوني مػدل )

 . 154-115(، 2)78وشالبيع دراسة تقػيسية. مجمة كمية التخبية بالسشرػرة ، 

خوني : دراسة مقارنة (. أنطسة إدارة التعميع اإللكت2010الغجيان، عبجالسحدغ بغ عبجالخزاق)
كمية  -جامعة السشرػرة   -لسرادر مفتػحة ومرادر مغمقة. مجمة بحػث التخبية الشػعية 

 .52-2(،3)17التخبية الشػعية، 
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(. 2016الدػيط، عبجالعديد مصيخان، وعمي، ميا دمحم عقيل سيج، والطفيخي، مذعل خذسان )
م البخامج التعميسية االلكتخونية. تكشػلػجيا التخبية السدايا والسعػقات التي تػاجو الصمبة أثشاء استخجا

 .176-153(، 4)29الجسعية العخبية لتكشػلػجيا التخبية،  -دراسات وبحػث  -

(. مدتػى جػدة إدارة التعميع االلكتخوني في جامعة القجس 2014نجى، يحيى دمحم يحيي )
الزفة الغخبية. السجمة السفتػحة مغ وجية نطخ أعزاء ىيئات التجريذ في فخوعيا شسال 

 .51-11(، 8)4جامعة القجس السفتػحة،   -الفمدصيشية لمتعميع السفتػح والتعمع اإللكتخوني

(. تقييع تجخبة التعميع عغ بعج في ضل 2020صالح، أبػ القاسع الذيخ )، و أويابة، صالح 
Covid-19 راسات في مغ وجية نطخ الصمبة: دراسة حالة بجامعة غخداية بالجدائخ . مجمة د

-133(، 3)3رماح،  –مخكد البحث وتصػيخ السػارد البذخية  -العمػم اإلندانية واالجتساعية
157. 

(  درجة امتالك طمبة جامعة القدس 2012األسهد، فايز عمى ، والمهح، عرام حدن )
السفتهحة لسيارات التعمم اإللكتروني الستعمقة بالسهدل والرفهف االفتراضية. مجمة جامعة 

(، 14)4جامعة القدس السفتهحة،   -س السفتهحة لألبحاث والدراسات التربهية والشفدية القد
367 – 402. 

(. درجة استخدام نظام إدارة التعمم اإللكتروني 2014القزاة، نجالء دمحم مرطفى )
(MOODLE)  ،من قبل طمبة جامعة اليرمهك واتجاىاتيم نحهه. رسالة ماجدتير غير مشذهرة

 ، األردن.جامعة اليرمهك

(. درجة تهافر كفايات نظام إدارة التعمم اإللكتروني 2014) السزاري، صفاء عدنان
"MOODLE"  لدى أعزاء ىيئة التدريس في الجامعة العربية السفتهحة / فرع األردن من

 وجية نظرىم . رسالة ماجدتير غير مشذهرة، جامعة اليرمهك، األردن.

(. واقع استخدام طمبة جامعة السمك سعهد لشظام إدارة 2012)أبا الخيل، عبدالهىاب بن عمي 
 التعمم اإللكتروني ) السهدل (، رسالة ماجدتير غير مشذهرة، جامعة اليرمهك، األردن.
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(. درجة استخدام مديري مدارس البادية الذسالية الذرقية 2012العظامات، دمحم حامد عهدة )
 البيت، األردن.-ر غير مشذهرة، جامعة ال لسشظهمة التعمم اإللكتروني، رسالة ماجدتي

(.درجة استخدام أعزاء ىيئة التدريس في الجامعات 2012عسرو، مرام مرطفى خميل )
والعػامل التي تحج مغ ذلظ االستخجام  (LMSاإللكتخوني )األردنية الخاصة ألنظسة إدارة التعمم 

 ، األردن.وسط الذخق األمغ وجية نطخىع. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة 

( : مجى وعي معمسي العمػم بسدتحجثات تكشػلػجيا التعميع 2008عبج السجيج، مسجوح.)
واتجاىاتيع نحػ استخجاميا، الجسعية السرخية لمتخبية العسمية: السؤتسخ العمسي الخابع )التخبية 

 - 309338أغدصذ، السجمج األول، ص  13يػليػ  31العمسية لمجسيع(، مغ 

 في تشسية ميارات ترسيع األشكال WebCT( : فعالية بخنامج 2007عقل، مججي )

 السخئية السحػسبة لجى شالبات كمية تكشػلػجيا السعمػمات بالجامعة اإلسالمية،

 رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية، الجامعة اإلسالمية، غدة.

 

 

 

 

 

 

 


