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  مىاجهة حتديات انتعهيم يف ظم انظروف انطارئةيف  انتعهم انرقميدور 

 أمل دمحم عبدهللا البدومذارك . أستاذ 

 جامعة العمهم اإلبداعية الجامعة/ المؤسدة التي يعمل بيا : 

  :البريد اإلكترونيamal_bado@hotmail.com  

 الممخص: 

دور التعمؼ الخقسي في مؾاجية تحجيات التعميؼ في عل الغخوف ىجفت الجراسة إلى معخفة 
، حيث اتبعت الباحثة السشيج الؾصفي التحميمي، وكانت أداة الجراسة عبارة عؽ استبيان الظارئة 

بالظخيقة الستيدخة، حيث  عسان ي قربةتؼ اختيار عيشة الجراسة مؽ معمستكؾن مؽ ثالثة محاور، 
 التعميؼ نسط( معمسًا ومعمسة. وأعيخت الشتائج أّن مجػ معخفة عيشة الجراسة 55تكؾنت مؽ )

، مختفعةكانت بجرجة  اإلستثشائية الحاالت و الؾباء و الكؾارث و الظارئة عخوف عل في السشاسب
كانت بجرجة مختفعة، وأّن  السعاصخ التكشؾلؾجي التعميؼ ومعاييخ أسذو مجػ معخفة عيشة الجراسة 

 الظارئة الغخوف عل في التعميؼ تحجيات مؾاجية في الخقسي التعمؼدرجة تقجيخ عيشة الجراسة لجور 
( بيؽ α= 0.05كانت متؾسظة، وأّنو ال يؾجج فخوق ذات داللة إحرائّية عشج مدتؾػ الجاللة )

 الظارئة الغخوف عل في التعميؼ تحجيات مؾاجية في الخقسي التعمؼ دورإجابات عيشة الجراسة عؽ 
 .والجشّذ  حدب متغيخ الخبخة، والسؤىل العمسي

 .التعميؼ تحجيات ، التعمؼ الخقسي: السفتاحية الكمسات
The role of digital learning in facing the challenges of education under emergency 

conditions 

Summary: 

The study aimed to emphasize the role of digital learning in facing the challenges of 

education under emergency conditions. The descriptive analytical approach was used. 

The study tool was a questionnaire consisted of three aspects.  The study sample was 

chosen from teachers of Amman. It consisted of (50) male and female teachers. The 

results showed that the extent to which the study sample knew the appropriate 

education pattern in light of emergency conditions, disasters, epidemics, and 
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exceptional cases, was of a high degree and the extent of the study sample's knowledge 

of the foundations and standards of contemporary technological education and  that the 

degree of the study sample’s assessment of the role of digital learning in facing the 

challenges of education under emergency conditions was moderate, and that there were 

no statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05) between 

the study sample responses about the role of digital learning in facing the challenges of 

education under emergency conditions. According to the variable of experience, 

educational qualification and gender. 

 

 المقدمة:

 أصبح حتى والسعمؾمات التقشية مجال في متدارًعا نسًؾا القخن الحادؼ والعذخيؽ يذيج
 األفخاد قبل مؽ الحجيثة بالتقشيات االىتسام مدتؾػ  رتفعاو  السختمفة، الحياة مجاالت في عشيا الغشى

 التغيخات مؽ الخغؼ وعمى وأعساليؼ وتظؾرىؼ، ورغباتيؼ ارتباطيا بدبب والحكؾمات والسجتسعات
 التعميؼ أسمؾب في الشغخ إعادة الزخورؼ  مؽ صار سخيعة بسعجالت السعخفة وتقادم الستالحقة
 كل في ومتشؾعة متدارعة والسعخؼية التقشية والتظؾرات التغيخات وىحه. سؾاء حجّ  عمى والتجريب
 .والقظاعات السجاالت

 رأسسالية، كثافة ذؼ اقتراد إلى عسالية كثافة ذؼ اقتراد مؽ العالسي االقتراد تحؾلف  
، السعخفة اقتراد إلى(Knowledge Era )  السعخفة عرخ في اقتراد مؽ التقشية التظؾرات نتيجة

 السعمؾمات تؾافخ عمى األولى بالجرجة السعتسج الخجمي االقتراد في واضحة برؾرة ذلػ ويالحع
 في البذخؼ  السال رأس أىسية ىشا وتبخز. أساسيا عمى الخجمة وتقجيؼ معيا والتعامل ومعالجتيا

 التشافدية أجل مؽ السدتسخ االبتكار عمى والقادرة السفكخة العشاصخ بو والسخاد األعسال، عالؼ
 عمى يعتسج الحؼ  Knowledge Worker ) السعخفة عسالة)  مرظمح فغيخ البقاء، وصخاع
 متعمقة السعخفة لةأمد تعج لؼ"  لحلػ. ججيج لكل والسؾاكبة الستظؾرة والسعمؾمات والسيارة السعخفة
 معغؼ أصبحت وإنسا ،فقط  والتججيج االبتكار عسمية يتؾلؾن  الحيؽ والسفكخيؽ القادة مؽ بقمة

 صبحتأ فقج قبل، مؽ مظمؾًبا يكؽ لؼ السعخفة مؽ كبيًخا قجًرا تتظمب -شأنيا صغخ ميسا -األعسال
 ومؽ العسال إلى البديط السدارع مؽ بجًءا عسمو في العامل يحتاجيا خام مادة أىؼ  السعمؾمات
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 السظمؾبة ىي اليجوية السيارات تعج ولؼ (،(professionals السيشية األعسال إلى السكتبية األعسال
 دائًسا ةالستججد السعمؾمات ؼيض مع التعامل مؽ صاحبيا تسكؽ والتي الحىشية السيارة وإنسا وحجىا،
 (.36 -32 ،3002الغخاب،)  "الحياة مجػ الجائؼ التعّمؼ يتظمب والحؼ

 القؾػ  ىي السعمؾمات وعرخ التقشية، والتشسية والعمؾم السعخفة، وعرخ العؾلسة، إنّ 
 الكفاءات عسلمؽ  سكؽيت كي وذلػ التعميؼ أولؾيات في تغييخ إحجاث نحؾ الزاغظة الجافعة
. العسمية ىحه عمييا تشظؾؼ  وتحجيات فخص وثسة. السعاصخة التحجيات مجابية مؽ الججيجة
 مؽ تعج   واالتراالت السعمؾمات تكشؾلؾجيا وانتذار البمجان، خالل واليجخة االقترادية، فالعؾلسة

  التعّمؼ في عسيقة آثار ليا والتي عالسي نظاق عمى العجيجة السعاصخة التغيخات بيؽ

 في نؾعية وقفدات كبيخة تظؾرات الستدارعة التكشؾلؾجية التغيخات تحسلو  (.3034 ،واجشخ) 
 التكشؾلؾجيا بجأت إذ التظؾر، ىحا مؽ كبيخاً  نريباً  والثقافة اإلقتراد قظاع ونال الحيؾية، القظاعات
 .جؾانبو مؽ العجيج في تجخل االصظشاعي الحكاء وأدوات الستقجمة

 :مذكمة الدراسة

، وال سّيسا في الؾقت إلى جانب التقّجم التكشؾلؾجي العمسيتبخز الحاجة السمّحة لالىتسام بالتقّجم 
الحؼ يؾاجو العالؼ ؼيو مشع التجّسعات وما نتج عشو مؽ حغخ ذىاب الظمبة إلى السجارس في العام 

، وبالتالي أصبح اعتساد السؤسدات والشغؼ التعميسية بالكمّية عمى 99بدبب جائحة كؾفيج  0505
ل عؽ نؾعّيتو وكسّيتو، وىؾ ما يدتمدم ، مّسا يتظّمب االحتفاظ بجؾدة التعميؼ وعجم التشاز التعمؼ الخقسي

لب الفكخؼ وبيؽ العسق السعخفي في استخجام امتابعة ومخاؾبة مجػ تحقيق التؾأمة بيؽ نسّؾ الظ
إن ما قجم مؽ دراسات مختمفة وبحؾث متقجمة في مجال  تكشؾلؾجيا التعميؼ في السشاىج الجراسّية.

تظؾر في مجال التكشؾلؾجيا أمخ يجعؾ إلى ال التخبية والتعميؼ وما تزسشتو مؽ دعؾات لتؾعيف
مذ يدسح لشا بالتفكيخ بعض األ وإذا كانالشغخ بججية إقخار نسط تعميسي يؾاكب ىحه التظؾرات، 

مؽ أفكارا  البجنتائج  الؾقت او التخاجع عسا نفكخ بو فاليؾم في عل ىحه الغخوف وما يتبعيا مؽ
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تعميسية  ن كان تحاشيا لمؾقؾع في فجؾاتإسدتقبل و تجعؼ الحاضخ وتخبط الساضي القخيب بال

، ىحا الشسط التعميسي يجب أن يبشى عمى أساس التؾاصل والقادم وتؾبؾية مخيفة لجػ الجيل الحالي
حيث نخخج  الحالتوليذ عبؾر مخحمة طارئة وبحات الؾقت يبشي لمسدتقبل تحدبا لكل  الجائسي

وتتحجد  خك خمفيا بجؾات وآثار سمبية.مؽ إجخاءات مؤقتة قج تت الً معاصخ بج الى واقع مشظقي
 مذكمة الجراسة بالتداؤل الخئيدي التالي:

 

 

 

 

 ؟مهاجية تحديات التعميم في ظل العروف الطارئة في التعمم الرقمي ما دور  

 أىداف الدراسة:

 اإلجابة عؽ األسئمة التالية: تيجف الجراسة الحالّية إلى 

 ؟مؽ وجية نغخ عيشة الجراسة السعاصخما ىي أسذ ومعاييخ التعميؼ التكشؾلؾجي  (9

نسااااط التعماااايؼ السشاسااااب فااااي عاااال عااااخوف الظااااؾارغ و الكااااؾارث و الؾباااااء و الحاااااالت مااااا  (0
 ؟اإلستثشائية

 ؟ما دور التعمؼ الخقسي في مؾاجية تحجيات التعميؼ في عل الغخوف الظارئة  (3
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بااايؽ اجاباااات عيشاااة  α=5.55ىااال يؾجاااج فاااخوق ذات داللاااة إحراااائية عشاااج مداااتؾػ الجاللاااة  (4

تعدػ دور التعمؼ الخقسي في مؾاجية تحجيات التعميؼ في عل الغخوف الظارئة الجراسة عؽ 
 لستغيخ )الخبخة والسؤىل التعميسي والجشذ(.

 أىمية الدراسة:

يسكؽ أن تداعج في التخظيط االستخاتيجي لتظؾيخ أنغسة التعميؼ التقميجّياة والجراساة عاؽ باجائل  .9
 تججيجّية لتحديؽ الكفاءة الجاخمّية والخارجّية لمسجارس. 

تقجيؼ السقتخحات والتؾصيات لرشاع القخار في مؤسدات التعميؼ لُسؾاجية الحاجة إلى اساتخجام  .0
 في مؤسداتيا. الخقسيشبكة اإلنتخنت في التعميؼ ولتظبيق وتظؾيخ التعميؼ 

حجاثااة وحيؾيااة مؾضااؾع التقااّجم العمسااي والتقشااي الااحؼ يسيااد العرااخ الحااالي واألىسّيااة الستدايااجة  .3
لمسعمؾماااات والسعخفاااة فاااي عراااخ يتظماااب ماااؽ الفاااخد أن يكاااؾن دائاااؼ الاااتعّمؼ  التاااي يؾليياااا العاااالؼ

 والتجريب.
تتزااح أىسيااة ىااحه الجراسااة فااي لفاات االنتباااه إلااى أىسيااة تظااؾيخ واسااتكسال التذااخيعات والااشغؼ  .4

 مااااؽ اجاااال تحقيااااق ا مااااال واألىااااجاف السشذااااؾدة فااااي العسميااااة  بااااالتعمؼ الخقساااايوالمااااؾائح السعشيااااة 
 التعميسية.
 السشيجية:

تقااؾم مشيجيااة الجراسااة عمااى السااشيج الؾصاافي التحميمااي مااؽ خااالل وصااً الغاااىخة وصااًفا دؾيًقااا 
عاؽ طخياق جساع السعمؾماات وتراشيفيا لمؾصااؾل الاى اساتشتاجات تدايؼ فاي التعاخف عمااى دور 
الباااخامج التجريبياااة اإللكتخونياااة و فاعميتياااا فاااي تشسياااة مياااارات معماااؼ القاااخن الحاااادؼ والعذاااخيؽ 

  الخقسية.
اسااتبانة لسعخفااة أراء السعمساايؽ حااؾل دور الااتعمؼ الخقسااي فااي مؾاجيااة تحااجيات الدراسةةة: أدوات 

 التعميؼ في عل الغخوف الظارئة 
 سيقترخ إجخاء الجراسة عمى: حجود الجراسة:
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الحااجود السؾضااؾعية:  دور الااتعمؼ الخقسااي فااي مؾاجيااة تحااجيات التعماايؼ فااي عاال الغااخوف  .9

 الظارئة والكؾارث 
 م.0505  -م0599الدمانية: الحجود  .0
 .لقربة عسانالحجود السكانية: السجارس الحكؾمية والخاصة التابعة  .3
  السعمسيؽ والسعمسات في قربة عسان األولى.الحجود البذخية: عيشة مؽ  .4

 المرطمحات والتعريفات اإلجرائية: 

اإلنتخنت إلى عيؾر ما يدسى "بالتعّمؼ لقج أدػ التظّؾر السحىل لتكشؾلؾجيا السعمؾمات واستخجام شبكة  
السخن". والسخونة ىي القجرة عمى تعجيل األوضاع وفقًا لمغخوف، وعمى ذلػ يسكؽ القؾل بأن التعّمؼ 
السخن ىؾ أسمؾب يجعل الستعّمؼ أكثخ تحكسًا في العسمّية التعميسّية بحيث يدتظيع تحجيج األوقات 

 إلضافة إلى التحّكؼ في سخعة التعّمؼ وفقًا لقجراتو وإمكاناتو.السشاسبة لو والسؾضؾعات التي تدتيؾيو، با
، السؤتسخات السدسؾعة ، السؤتسخات ةالسدسؾع –الؾسائط التعميسّية الحجيثة )السؤتسخات السخئّية  باستخجام

، الكتب البخيج اإللكتخوني ،بؾاسظة الحاسؾب ، السحادثات السباشخة عمى اليؾاء ، شبكة االتراالت
ونّية ، وبخامج القسخ الرشاعي(، والؾسائل الدابقة تؾّفخ خظؾط اتراالت ثشائّية االتجاه )أؼ االلكتخ 

وقج تعجدت السدسيات الساليب التعميؼ والسذخف األكاديسي(.  الستعّمؼتسثل عالقة تفاعمّية ما بيؽ 
مؼ الخقسي، مشيا ما السختمفة التي تعتسج عمى تكشؾلؾجيا االتراالت والسعمؾمات، مشيا ما أطمق عميو التع

 أطمق عميو التعمؼ اإللكتخوني ومشيا ما أطمق عميو التعمؼ عؽ بعج، ولشدتعخض ىحه التعخيفات.

 التعمؼ عسميات دعؼ في الحاسؾب أو اإللكتخونية لماشغؼ ماشّغؼ ىاادف استعسال انو ي:الخقس التعمؼ يعخف
 تعميسي محتاؾػ  تقاجيؼ : انو عمى الخقسي التعمؼ (6055) الدمظي ويعخف (.9055 ،الدامل )

 التفاعل إمكانية لو يتيح بذاكل الستعمؼ إلى وشبكاتو الكسبيؾتخ عمى السعتسجة الؾسائط عبخ )إلكتخوني(
 وكحا ، متدامشة غيخ أم متدامشة برؾرة ذلػ كان سؾاء أقخانو ومع السعمؼ ومع السحتؾػ  ىحا مع الشذط
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 إمكانية عؽ فزالً  وقجراتو، عخوفو تشاسب التي وبالدخعة نوالسكاا الؾقت في التعمؼ ىحا إتسام إمكانية
 .الؾسائط تمػ خالل ماؽ أيزاً  التعمؼ ىحا إدارة

 وغيخىا، السظبؾعة لمؾسائط السشتغؼ "االستخجام بأّنو ُبعج عؽ التعميؼ اليؾندكؾ تعّخف بعج: عؽ التعميؼ
 والسعّمسيؽ، الستعّمسيؽ بيؽ االترال تيديخ أجل مؽ جيجاً  إعجاداً  ُمعّجة تكؾن  أن يجب الؾسائط وىحه

 في التخبؾّية السرظمحات معجؼ ويخّكد (.63 ،0590 )حسجان، دراستيؼ في لمستعّمسيؽ الجعؼ وتؾفيخ
 "مرظمح أّنو عمى ؼيعخفو الستعّمسيؽ، فئات عمى ُبعج عؽ التعميؼ تعخيف في التجريذ وطخق  السشاىج
 في السؿيسيؽ الستعّمسيؽ إلى التعميسّية العسمّية يلتؾص أساس عمى يقؾم التعميؼ مؽ نؾع عمى ُيظمق
 إلى واالنتقال بالعسل الخاصة عخوفيؼ ليؼ تدسح ال الحيؽ إلى وتقّجم جغخاؼيًا، معدولة أو نائية مشاطق

 وغيخىا والتمفديؾن  باإلذاعة والتعميؼ بالسخاسمة التعميؼ التظبيؿّية أشكاليا ومؽ الشغامّية، الجراسّية الرفؾف
 فقط وليذ الخقسشو اسمؾب استخجم إذا رقسي، تعمؼ بعج عؽ التعميؼ يكؾن  أن ويسكؽ .(5905 ،نيلكيال)

 التكشؾلؾجية. األدوات

 السؤسدة تقؾم وؼيو ا لي، الحاسب شبكة عمى القائؼ التعميؼ مؽ الشؾع ذلػ  :اإللكتخوني التعميؼ
 الحاسب طخيق عؽ ؼيو الستعّمؼ ويتعّمؼ ليا، معيشة بخامج أو ومؾاد بيا خاص مؾقع بترسيؼ التعميسّية
 (.0593 )السبيخيػ، الخاجعة التغحية عمى الحرؾل مؽ يتسكؽ وؼيو ا لي

التعميؼ  نيسا يذتخكان باألدوات وآلية التشفيح، أن التعمؼ الخقسيبالسعشى بأ  صح والتي يتقارب فييا لكؽ األ
( بالتعميؼ التي يحقق فؾرية االترال بيؽ الظالب والسجرسيؽ إلكتخونيا Digital Learningالخقسي أو )

ىؾ التعمؼ ، مؽ خالل شبكة أو شبكات إلكتخونية حيث تربح السجرسة أو الكمية مؤسدة شبكية
طخيقة لمتعميؼ باستخجام آليات االترال أو التعمؼ الخقسي  ؼ اإللكتخوني وبالتالي يعج التعمني. اإللكتخو 

الحجيثة مؽ حاسب وشبكاتو ووسائظو الستعجدة مؽ صؾت وصؾرة ورسؾمات وآليات بحث ومكتبات 
الكتخونّية وكحلػ مؽ بؾابات اإلنتخنت سؾاًء كان عؽ ُبعج أو في الفرل الجراسي، أؼ استخجام 

ؼيكؾن  ،بأقرخ وقت وأقل جيج وأكبخ فائجة  التكشؾلؾجيا بجسيع أنؾاعيا في إيرال السعمؾمة لمستعّمؼ
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تقجيؼ السحتؾػ التعميسي مؽ خالل أؼ وسيط إلكتخوني بسا في ذلػ  أو الخقسي التعميؼ اإللكتخوني

سؾعة والسخئّية واألقخاص الفزائّية والذخائط السد ازاإلنتخنت ومحظات اإلذاعة والتمفنت و  واإلكدتخا
يؼ اإللكتخوني نغام تقجيؼ السشاىج )السقخرات الجراسّية( عبخ شبكة ومؽ حيث السشاىج يعج التعم. السجمجة

اإلنتخنت، أو شبكة محمّية، أو األقسار الرشاعّية، أو عبخ االسظؾانات، أو التمفديؾن التفاعمي لمؾصؾل 
                                                           (.38، 0556إلى السدتفيجيؽ )الذيخؼ، 

 وىي كسا يمي:  ماصر الثابتة ليذا النهع من التعمالعنك عجد مؽ ىشاو 

 إلغاء جسيع السكؾنات السادّية لمتعميؼ. -
 تقارب وانجماج التكشؾلؾجيا بالتعميؼ وخاصة شبكة اإلنتخنت. -
 استخجام التكشؾلؾجيا لتدييل إيرال السعخفة والعمؼ لكل فخد راغب ؼيو وقادر عميو. -

 
التعمؼ و واستخجام تؾعيفو وتحج مؽ تعيقو التيو العؾاملو مجسؾعةو بأّنياوتحديات التعميم: 

ىي التحجيات التي تحؾل أو تعيق استخجام مشغؾمة التعّميؼ أؼ  التعميسي.و السؾقًو الخقسي في
    وتؤثخ سمبيا في استخجاميا ونتائجيا.

 األدب النعري والدراسات الدابقة:

 مدتهيات التعميم اإللكتروني: 

؛ 49، 0556التعمااايؼ اإللكتخوناااي إلاااى أربعاااة أصاااشاف، حداااب التاااجرج التاااالي: )الدااامظي، يراااشً 
 (:6، 0558العخبي، 

  قؾاعاااج بياناااات السعخفاااة: وتعاااج األكثاااخ أىسّياااة لمتعمااايؼ اإللكتخوناااي حياااث تؾجاااج عماااى مؾاقاااع
داء البخمجّيااات، وتعااخض الذااخوح السفيخسااة والتؾجيااو لالستفدااار عشيااا، مااع التعميسااات التجريجّيااة أل

 ميام معيشة. ويسكؽ لمسدتخجم اختيار كمسة رئيدة أو عبارة لمبحث في قاعجة البيانات.



 

 

 

 

 

006 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثاني (  2020كانىن االول  16-17

 
  دعااؼ عمااى الذاابكة: عبااارة عااؽ نسااؾذج لمتعماايؼ اإللكتخونااي، ويعساال بؾعيفااة مذااابية لقؾاعااج

بيانات السعخفة، وىؾ ياأتي عماى شاكل مشتاجيات وغاخف حاؾار ولؾحاات إعالناات والبخياج اإللكتخوناي 
خاسمة المحغي. ويستاز بأنو أكثخ فاعمّية مؽ قؾاعج بيانات السعخفة ألنو يتيح فخصًا أكبخ أو دعؼ الس

 ألسئمة وإجابات معّيشة وإجابات فؾرّية.
  أعمى مدتؾػ في سّمؼ التعميؼ اإللكتخوني، ويتؼ ؼيو التؾاصل مؽ تعميؼ وتجريب متدامؽ: يعج

ا يدايل ماؽ عسمّياة التعمايؼ والتاجريب. في وقت سخيع مع ماجرس حؿيقاي متؾاجاج عباخ اإلنتخنات، مّسا
ويجخل السذاركؾن جسيعًا إلى الذبكة في وقت محجد متفق عمياو ويتؾاصامؾن فاي باث حاي مباشاخ، 

 وُيظمق عمى ىحا الشغام أيزًا التعميؼ عؽ ُبعج في الؾقت الحؿيقي.
 ذابكة فاي تعميؼ وتجريب غيخ متدامؽ: وىحا الشؾع ال يدتمدم أن يتؾاجج األفخاد جسيعًا عماى ال

آن واحج، بل يسكؽ لكل مشيؼ أن يختار الؾقت الحؼ يشاسبو، ويدسى ىحا الشؾع أيزًا التعميؼ السؾزع 
وىؾ األكثخ شيؾعًا حيث يشظبق عمى كل مؽ التعميؼ الذبكي وغيخ الذبكي فياؾ يتزاسؽ السقاخرات 

اساظة أقاخاص مجمجاة بؾ السقجمة عبخ الؾيب أو ساحات الحؾار االلكتخونّية أو البخيج اإللكتخوني أو 
 أو شخائط مخئّية.

 (: 38، 2007لتعميم اإللكتروني يمكن أن تكهن عمى نمطين )الكندي، اومقررات 

ويااتؼ التااجريذ بالكاماال عااؽ طخيااق  (:Online Course) المقةةرر اإللكترونةةي الكامةةل .1
الذبكة ويدتخجم عادًة أحج أنغسة إدارة التعّمؼ الذبكي التجارّية أو السرسسة خريرًا لمسجرسة. وال 
يحزخ الظالب في ىحا الشؾع إلى قاعة تجريدّية بذكل مشاتغؼ، وقاج يحزاخون ماخة أو أكثاخ بذاكل 

 تؾضيح تفاصيل ُمتظمبات السقخر.فخدؼ، أو ضسؽ مجسؾعات لالستفدار عؽ أشياء محجدة أو ل
يدتخجم السقخر في ىحا الشسط لتعديد السقخر االعتيادؼ الحؼ  المقرر اإللكتروني الجزئي:  .2

يمتقاي الظااالب ؼيااو بذاكل مشااتغؼ فااي قاعااة تجريداّية، وذلااػ مااؽ خااالل إتاحاة فااخص أكثااخ لمتؾاصاال 
 طخيق مؾقع السقخر. والتغحية الخاجعة والشقاش الجساعي، إضافة إلى تدميؼ الؾاجبات عؽ
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إّن التجرج في تظبيق التعميؼ اإللكتخوني إّنسا يعتسج عمى مجػ االستعجاد ليحا الشؾع ماؽ التعمايؼ، 
وخاصااة بعااج أن نذااأ الكثيااخ فااي بيئااة تقميجّيااة يااتؼ االعتساااد فييااا عمااى السعّمااؼ بالجرجااة األولااى عااؽ 

 ( 0594،  قشجيمجيطخيق التمقي والتمقيؽ. وتقدؼ )

اإللكتروني إلى ثالث مدتهيات لتييئة المتعّمم والمتدرب إلى نعةام التعمةيم اإللكترونةي التعميم 
 بداًل من النقمة المفاجئة إليو، وىذه المدتهيات ىي:

، حياث Online supportالتعّمؼ وجيًا لؾجو مع بعض السدااعجات السباشاخة عماى اإلنتخنات  .1
 استخخاج بعض السعمؾمات مشيا.تتؼ بعض السشاقذات عبخ ىحه الذبكة، كسا يتؼ 

اعتسااااد بخناااامج العسااال ماااؽ خاااالل اإلنتخنااات، بيشساااا يتخمماااو بعاااض االجتساعاااات وجياااًا لؾجاااو  .2
 لمسشاقذة والتؾجيو، وىشا تكؾن السجسؾعات متقاربة جغخاؼيًا.

اعتساااد البخنااامج بذااكل كاماال عمااى اإلنتخناات فااال يمتقااي السذاااركؾن فااي البخنااامج أبااجًا، ويااتؼ  .3
أو السشاقذاات  Chatؽ المقاء وجيًا لؾجو بؾسائل أخخػ كاالحؾار عماى الذابكة االستعاضة ع
 .Bulletin Boardأو كسا يدسؾنيا لؾحة األخبار  Threaded discussionالستؾاصمة 

 خرائص المتعّمم الذي يتمقى التعميم بهاسطة التعميم اإللكتروني:

)سمظان،    مؽ أىؼ الخرائص التي يجب أن يّترً بيا الستعمؼ في التعميؼ اإللكتخوني، ما يمي: 
0599 ) 

  التحّفد الحاتي: في حجخة الجراسة التقميجّياة يداتظيع السعّماؼ متابعاة وتؾجياو الساتعّمؼ براؾرة مباشاخة
تعّمسو في تمقاي السعمؾماات  ولحغّية، أّما في التعّمؼ الذبكي فإن الستعّمؼ يتحسل كامل السدؤولية عؽ

 وأداء الؾاجبات. فإذا لؼ يكؽ ىحا الستعّمؼ مشجفعًا ذاتيًا فإّنو مؽ السحتسل أال يكسل دراستو وتعّمسو.
  ميارات الكسبيؾتخ واإلنتخنت: وتحفع وقت الستعّمؼ مؽ الزياع وتجشبو اإلحباط، وتؤكج الجراسات

 اء أفزل مؽ الحؼ تشقرو ىحه السيارات.أن الستعّمؼ ذو السيارات التكشؾلؾجّية يؤدؼ أد
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  ميارات العسل الجساعي: الاتعّمؼ الذابكي يعتساج عماى األعساال واألنذاظة التعميسّياة الجساعّياة بايؽ

الستعّمساايؽ. كسااا يعتسااج عمااى أكثااخ مااؽ معّمااؼ ليعظااي نفااذ السقااخر التعميسااي. وىااحا بالتأكيااج يزااظخ 
 ، أكثخ مّسا يتؾقعو في التعميؼ التقميجؼ. الستعّمؼ إلى التعامل مع أفخاد ومعّمسيؽ كثيخيؽ

  ميارات حل السذاكل: إن الستعّمؼ سيجج نفدو وحيجًا في العسمّية ككل. ولؽ يجج مؽ يعظيو الحال
السباشخ لسؾقً طارغ. فالخغبة والقجرة عمى حل السذكالت ُتعيؽ الساتعّمؼ عماى إكساال مدايخة الاتعّمؼ 

 بشجاح. 
  ًفااي ىااحه السيااارة تداابب فااي تااخك كثيااخ مااؽ الستعّمساايؽ فااخص ميااارات إدارة الؾقاات: إن الزااع

 ثسيشة لمتعّمؼ مؽ خالل التعّمؼ الذبكي، ولحلػ ييتؼ الستخررؾن بتجريب الستعّمؼ عمى إدارة الؾقت.

 تكمفة التعميم اإللكتروني: 

 ,Annetta)    تحتدب تكمفة التعميؼ اإللكتخوني تحتدب عمى أساس متظمباتو األساسّية وىي:
2012) 

 .التكشؾلؾجيا: مؽ أجيدة وبخمجّيات 
 .اإلرسال: تكمفة استخجام خظؾط الياتً أو األقسار الرشاعّية أو السؾجات فؾق الرؾتّية 
 .الريانة: والتكمفة الستعمقة بالريانة تذسل الترميح وتحجيث األجيدة واألنغسة وغيخىا 
 .البشية التحتّية األساسّية: مؽ شبكات ونغؼ اتراالت 
  :األفااخاد والُستظمبااات التكشؾلؾجّيااة لتظااؾيخ البااخامج التعميسّيااة، ففااي حاايؽ يداامؼ السااجرب اإلنتاااج

السحتااؾػ لمظااالب يعساال مااؾعفي التكشؾلؾجيااا عمااى مداااعجة الظالااب فااي كيؽيااة فيااؼ السحتااؾػ 
 عؽ طخيق االستخجام األمثل لمتكشؾلؾجيا.

 .الجعؼ: مؽ مراريف إدارّية ومالّية ومادّية وخالفو 
 ؾن السشاط ليؼ الؿيام بجسيع األعسال الدابق ذكخىا.رواتب العامم 

مشياا ماا  الدياسات التي تؤدي إلى النجاح في تطبيق نعم التعميم اإللكترونيوىشاك عجد ماؽ 
 يمي:



 

 

 

 

 

004 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثاني (  2020كانىن االول  16-17

 
 .الشيؾض بالبشية التحتّية السعمؾماتّية واالترالّية  .9
 بفاعمّية.الخقسي تقجيؼ التجريب عمى كيؽية تقجيؼ خجمة التعميؼ  .0
 الجعؼ الالزم لمسؾارد البذخّية وخاصة ؼيسا يتعمق بالسؾضؾعات التكشؾلؾجيا والسيدانّية.تقجيؼ  .3
 .الخقسيتظؾيخ الؾسائل التي عؽ طخيقيا سيتؼ التخويج واإلعالن لبخامج التعميؼ  .4
يجب عمى السجارس أن تكّؾن مشغؾمة ؼيسا بيشيا مؽ حيث تقجيؼ الخجمة الخاصاة باالتعميؼ ماؽ  .5

 خاءات الخاصة بااللتحاق ورواتب العامميؽ عمى التجريذ.حيث السحتؾػ واإلج
 .الخقسيالحخص عمى تؾضيح الفخوق بيؽ التجريذ وجيًا لؾجو )العالقة السباشخة( والتعميؼ  .6
العساااال عمااااى تظااااؾيخ السااااؾاد التااااي يظبقيااااا السااااشيج السجرسااااي وتقااااجيؼ السحتااااؾػ التعميسااااي عبااااخ  .7

 لتعاون مع الظالب.  اإلنتخنت وتظؾيخ وتحديؽ طخق ووسائل التقييؼ با
إنذاااء نغااام تعاااوني حكااؾمي أكاااديسي صااشاعي إلنذاااء السؾاقااع االلكتخونّيااة وتقااجيؼ محتؾيااات  .8

 ومشاىج دراسّية عبخ ىحه السؾاقع لمتجريذ في كل مجاالت التخرص.
إقامااة مخاكااد لتقااجيؼ السااؾاد التعميسّيااة والتجريداااّية وإمااجاد الظااالب بسؾاقااع عمااى شاابكة اإلنتخنااات  .9

الخقسااااي أو ت والسحتؾيااااات التااااي سيجرسااااؾنيا بيااااجف تدااااييل االلتحاااااق ببااااخامج التعماااايؼ لمسقااااخرا
 .اإللكتخوني

 تقجيؼ الجعؼ السالي لمجامعات التي تقجم ىحا الشؾع مؽ التعميؼ. .95
ويتظمب الشجاح في تظبيق التعميؼ اإللكتخوني بالسؤسدات التعميسّية جسمة مؽ العشاصخ والسقؾمات 

 (: 0555والبذخّية، وىي عمى الشحؾ التالي )الخظيب وعبج الحميؼ، السادّية واألكاديسّية 

  .المقّهمات الماّدية:9

األجيدة: تحتاج السجرسة الخاصة االلكتخونّية إلى أجيدة حاسب في الفرؾل الستخجاميا مؽ ِقبل -
السعّمؼ والظالب واإلدارة وأجيدة أخخػ متّسسة مثل الظابعات والساسحات الزؾئّية والكاميخات 

سدتشجات والرؾتّيات وأجيدة العخض، وكميا مختبظة بأجيدة تخديؽ مخكدّية ُتخّدن فييا البخامج وال
 والجروس والسؾاد ليتؼ تجاوليا بذكل ميّدخ ومشغؼ. 
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 شبكة داخمّية تخُبط أجيدة السجارس باألجيدة السخكدّية ومختبظة بالذبكة العالسّية العشكبؾتّية.-

بخمجّيات إدارّية وتعميسّية تسّكؽ مؽ التحّكؼ بأجيدة الفرل وإرسال واستؿبال وحفع السمفات، -
وبخمجيات يسكؽ مؽ خالليا ترسيؼ االختبارات وتحسيل الجروس والسمخرات وترفح أعسال 

 بخاج حساية وغيخىا.أ وأالسعّمسيؽ والظالب وتخديشيا وإنذاء "بشػ األسئمة" مثاُل 

وىي عبارة عؽ مخدون مرادر السعمؾمات الجاىدة التي تتألً مؽ  كاديمّية:.المقّهمات األ 2
الكتاب اإللكتخوني وىؾ عبارة عؽ السقخر الجراسي السعج الكتخونيًا بالشرؾص والؾسائل السجعؾم 
بؾسائل أخخػ وارتباطات ومرادر ومخاجع إضافة إلى الجروس السحزخة واألنذظة واالختبارات 

 عّمسيؽ وممخرات وأبحاث الظالب ذات العالقة بالسقخر. الحاتية وممخرات الس

وجؾد معّمسيؽ وطالب وإدارة عمى مدتؾػ مؽ السيارة ويتؼ ذلػ مؽ خالل  المقّهمات البذرّية:.3
خظة تجريب وتعخيف وتخويج السيارات السظمؾبة في السجرسة االلكتخونّية، مع االستفادة مؽ 

 ججيجة إلى السجرسة متسثمة بالسيشجس والسبخمج والفّشي. الخبخاء بالتخظيط ودخؾل عشاصخ بذخّية 

وبشاءًا عمى ما سبق يتؾجب عجم الشغخ إلى تجارب ا خخيؽ ميسا كانت ناجحة عمى أّنيا مدّمسات 
تشقل بال تخدد ودون أؼ نقاش بل البج مؽ تسحيريا وفحريا والشغخ إلييا في إطار عخوف 

ُأكميا بإذن هللا. ولزسان نجاح التجريذ باستخجام  ومفاـيؼ السجتسع حتى تثسخ الجيؾد وتأتي
 التقشيات الحجيثة يجب مخاعاة أمؾر كثيخة عشج ترسيؼ محتؾػ السادة العمسّية.  

 ومن أىّم التحهالت التي ستطرأ عمى الطالب في ظل العرر الرقمي، ما يمي:

بشفذ األسمؾب قجرة الظالب في الحرؾل عمى ميارات الؾصؾل إلى السعمؾمات الخقسّية  .9
 والظخيقة التي يحرل بيا حاليًا عمى السؾاد السظبؾعة.

يسكؽ لمظالب في أؼ زمان ومكان الؾصؾل إلى قؾاعج السعمؾمات في العالؼ وبيحا يؾسع  .0
 مجاركو ويشسي مياراتو وبخاصة ميارات الجراسة العمسي وبذكل يؾمي.
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يكؾن بإمكان كل طالب االترال بالسجرسة مؽ مشدلو وتكؾن لجيو كل فخص الؾصؾل إلى  .3

السعمؾمات في بمجتو أو الحي الحؼ يدكؽ ؼيو، وقج ال يحتاج إلى القجوم إلى السجرسة فعّميًا 
 لمحرؾل عمى ىحه السعمؾمات. 

السعتسج عمى اإلنتخنت في  وتأسيدًا عمى ما سبق، فإّن ا ثار التكشؾلؾجية لمشسؾذج التعميسي الججيج
السحتؾػ ذو التغّيخ  -السعّمؼ كسخشج  -العسمّية التعميسّية يتسثل في الشقاط التالية: )الظالب كستجرب 

 –أدوات البخمجة السذاركة والبخمجة االلكتخونّية  –محظات العسل الذبكّية  –التشّؾع  –الدخيع 
 .الؾصؾل إلى الخبخاء عبخ الذبكات(

 يم الرقمي أو اإللكتروني: أساليب التقه 

أساليب التقؾيؼ حدب الفتخة الدمشية) التقؾيؼ السدتسخ سؾاء بشائي أو تكؾيشي، التقؾيؼ الشيائي  -
المتحان عبارة عؽ اختيار مؽ متعجد وأن يكؾن التقؾيؼ الشيائي بالذكل التالي:   أؼ الختامي(.

كل سؤال ال ، كل سؤال لو زمؽ معيؽ ويعتسج عمى قانؾن متؾسط الدمؽ لالجابو ،او مقالي
اؼ  وجؾد بظارية اسئمة، يدتظيع الظالب الخجؾع اليو او التعجيل عميو بعج االنتياء مؽ االجابو

عشج ، تحتؾؼ عمى نساذج مؽ االمتحانات بحيث يكؾن لكل طالب امتحان مختمً بشػ أسئمة
 item Responseتسج االسئمو عمى نغخية االستجابو لمفقخة وضع بظارية االسئمة تع

Theory  ، استخجام بخمجيةRUMM2020 . 
أساليب التقؾيؼ حدب أنذظة التقييؼ االختبارات اإللكتخونية وتكؾن اما متدامشو أو غيخ  -

البخمجيات السدتخجمة في االختبار الستدامؽ: االختبارات في نغام إدارة التعمؼ  ومؽ متدامشو،
(blackboard، )( نساذج قؾقلgoogle forms )ت،بخنامج صانع االختبارا 
 ( (Quiz creator(بخنامج معسل السقخر ،Course lab.) 

االختبار الغيخ متدامؽ يدتيجف ميارات عميا في التفكيخ والتحميل والتخكيب والتقؾيؼ. ويؿيذ  
مدتؾػ عال مؽ السقجرات السعخؼية )التفكيخ الشاقج، التفكيخ اإلبجاعي، اتخاذ القخار(. ويخكد عمى 

 البحث عؽ السعمؾمات واستخجاميا لحل السذكالت وتقجيؼ الحجج والبخاىيؽ.



 

 

 

 

 

030 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثاني (  2020كانىن االول  16-17

 
 سؾاء تحميميو أو تأمميو أو بحثيو. األوراق العمسية  -
) عخوض تقجيسية، ترسيؼ حقيبة تجريبية، ترسيؼ مؾقع الكتخوني، رسؼ، السذاريع العمسية  -

 مذخوع بحث، ترسيؼ ممرق تعميسي(.
، بخنامج زووم، ساحات  padletمثل ) بخنامج التميغخام، الحائط االلكتخوني  مشتجيات الشقاش  -

 الشقاش في نغام ادارة التعمؼ. 
 ويتزسؽ )أوراق عسل، مقاطع فيجيؾ، عخوض، صؾر(. ممً اإلنجاز االلكتخوني  -

 ، قؾائؼ الخصج.: بشػ األسئمة، ساللؼ التقجيخ العجديو أو المفغيةادوات التقييم اإللكتروني عن بعد

 كهارث و الهباء و الحاالت اإلستثنائيةنمط التعميم المناسب في ظل ظروف الطهارئ و ال

لعل التخظيط لسؾاجية الغخوف العامة و الظارئة مشيا أمًخا البج أن يذغل فكخ الحكؾمات و 
بالتالي السفكخيؽ الحيؽ يقجمؾن الجراسات لسدؤولييؼ بػية إتخاذ قخارات السشاسبة في الؾقت 

حكؾمة اإلمارات مؽ إتخاذ قخارات  السشاسب, و بسا أن واقع الحال فخض عمى الحكؾمات ومشيا
عاجمة إلنقاذ السؾاقً التعميسية بؾقت ؾياسي كان اإلختيار مشربًا عمى )التعميؼ عؽ بعج( لكؽ ذلػ 

ال يعفي أن تكؾن التحجيات التي تؾاجو العسمية التعميسية في مجتسع السعمؾمات ىؾ القجرة عمى 
بيئة مشاسبة لمتعميؼ التفاعمي, و اإلبجاع في  خق الججيجة لمتعميؼ, والتسكؽ مؽ ترسيؼظاكتذاف ال

استخجام مثل ىحه الظخق و استثسارىا و إخزاعيا لحاجات الستعمسيؽ, خاصة بعج أن تتزح 
 السؾاقً و تبجو الحاجة أصبحت أكثخ طمبًا لسا سبق مؽ تثبيت اسمؾب تعميسي يستاز بسا يمي:

 ء و الحاالت اإلستثشائية.يخجم التعميؼ في عل عخوف الظؾارغ و الكؾارث و الؾبا 
 .التؾاصل مع السخحمة التعميسية الدابقة 
  يبشي لسخحمة قادمة مؽ التعميؼ في الغخوف االعتيادية أو الظارئة أو غيخ الستحقق مشيا و

 غيخ السؤكجة.
  يقبل ىحا الشؾع مؽ التعميؼ الحكي االنتقال الدخيع إلى التعميؼ التقميجؼ و التعميؼ االلكتخوني

 ء كبيخ.دون عشا
 .معالجة جسيع نؾاحي الفجؾات التعميسية و الثغخات 
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 .يحقق ندبة عالية مؽ جؾدة التعميؼ بأساليب مخنة 

 ىحا التؾاتخ و التؾاصل و التجاخل بشدب عمسية محكسة و متقشة تحقق لمتعميؼ:

 .تقبل فكخؼ مؽ الظمبة و عجم اإلحداس بالفجؾة 
 رضا الييئة التعميسية التقميجية و السعاصخة. 
 .مذاركة ذوؼ الظمبة بشدب أقل مؽ التعميؼ السظبق حالًيا 

 و اإللكترونيو التعليمو معوقبت

ومشيا  تشفيحهو مؽو تحجو معؾقاتو لجيوو األخخػ و التعميؼو طخائقو مؽو كغيخهو اإللكتخونيو التعميؼو نإ
 (35و ص ،0595)و الحسيج،و عبجو ذكخىاو كساو
 التخبؾييؽ.و لمسدئؾليؽو واضحة غيخو التعميؼو ىحاو وأىجاف أسمؾب -9
 .التكشؾلؾجياو ليحهو والُستعمِّؼ السعمؼو وتأىيل تجريبو يتظمبو مساو :التكشؾلؾجيةو األمّية -0
 و .تكشؾلؾجياالو صيانةو أجيدةو شخاءو سعخو ارتفاع -3
 عمييؼ.و التأثيخو عمىو قجرتوو انخفاضو وبالتالي وتعميسي تخبؾؼ و كسذخفو السعمؼو دورو تقميل -4
 .والُستعمِّؼ السعمؼو بيؽو واالحتخام الؾدو عالقةو انتفاء -5
 .والدخية والخرؾصية الفكخيةو السمكيةو تقميل -6
 .السدتحجثات التكشؾلؾجية معو الُستعمِّؼو تعاملو مياراتو ضعً -7

وبالتاالي فااإّن عرااخ تكشؾلؾجياا السعمؾمااات يتظمااب حرااؾل تحاّؾالت تشغيسّيااة وتحااّؾالت وعيؽّيااة 
؛ الحجااااااي، 49، 0559؛ الذاااااااعخ، 75، 0595التعميسّيااااااة، يااااااحكخىا )الثبيتااااااي وحخيااااااخؼ، لمعسمّيااااااة 
 ( عمى الشحؾ التالي:53، 0555

 التحّؾل مؽ التجريذ بؾاسظة السعّمؼ إلى التعّمؼ بؾاسظة الظالب. .1
 التحّؾل مؽ التعّمؼ بظخيقة االستؿبال الدمبي إلى التعّمؼ عؽ طخيق التؾجيو الحاتي. .2
 الظالب لمسجرسة إلى ذىاب السجرسة لمظالب.التحّؾل مؽ ذىاب  .3
 التحّؾل مؽ السجرسة كسكان وحيج لمتجريذ إلى السجرسة كذخيػ مع مؤسدات أخخػ. .4
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التحاااّؾل ماااؽ مخكدياااة القاااخار ؼيساااا يتعماااق بالتاااجريذ إلاااى ماااشح السعمسااايؽ االساااتقاللّية والقاااّؾة  .5

 لترسيؼ البيئة التعميسّية والبخامج.
ؾيؼ الجورؼ إلى التقؾيؼ الفؾرؼ مؽ خاالل التفاعال السباشاخ بايؽ التحّؾل في التجريذ مؽ التق .6

 الظالب والسعمؼ بؾاسظة تقشيات التعميؼ.
 تحّؾل السجرس مؽ السخاقب والسذخف إلى السؾّجو والقائج. .7
التحاااّؾل إلاااى تحجياااج األىاااجاف التاااي يجاااب تحؿيقياااا باااجاًل ماااؽ الساااادة التاااي يجاااب تعّمسياااا أو  .8

 حفغيا.
 إجابات وأفكار ونتائج متشؾعة بجاًل مؽ نتيجة واحجة لمجسيع.التحّؾل إلى قبؾل  .9

 التحّؾل إلى طمب إنتاج السعخفة بجاًل مؽ تؾصيل السعخفة ونقميا. .10
التحّؾل مؽ مشيج جامج في التعميؼ إلى مشيج مخن يدسح الظالب باأن يتقاجمؾا بداخعات  .11

 مختمفة كل حدب قجرتو نحؾ أىجاف تعميسّية محجدة ومقبؾلة.
ماااؽ األسااااليب التقميجّياااة فاااي اإللقااااء واالساااتساع والحفاااع إلاااى أسااااليب السذااااركة التحاااّؾل  .12

 الفّعالة واألنذظة الخالقة االبتكارية.
التحّؾل مؽ خؾف التقشيات التعميسّية إلى السديج مؽ التخظايط التشغيساي لعسمّيتاي التعمايؼ  .13

 والتعّمؼ.
ومخونة لالستفادة ماؽ السؾاىاب التحّؾل مؽ نسط السجرسة التقميجّية إلى طخق أكثخ تشؾعًا  .14

 الستشؾعة لمفخيق التعميسي، ومؽ السخافق السدانجة في السبشى السجرسي.
 الدراسات الدابقة: 

اتجاااه السعمساايؽ فاي جامعااة السمااػ ساعؾد نحااؾ إنذاااء مخكااد ( 2008)الدةةعادات، وتباخز دراسااة 
خ السعمسايؽ بكّمياة التخبياة لمتعميؼ عؽ ُبعج حيث كان اليجف مؽ ىحه الجراسة التعّخف عمى وجياة نغا

بجامعااة السمااػ سااعؾد نحااؾ إنذاااء مخكااد لمتعماايؼ عااؽ ُبعااج. وأوضااحت نتااائج الجراسااة أّن ىشاااك اتفاقااًا 
عاّمًا وبشدبة عالية بيؽ أعزاء ىيئة التجريذ بكّمية التخبية عمى أىسية إنذاء مخكد لمتعميؼ عؽ ُبعج 

 تؾجاج فاخوق ذات داللاة إحراائّية بااختالف في جامعة السمػ سعؾد، وأعياخت نتاائج الجراساة أناو ال
 السختبة العمسّية لعزؾ ىيئة التجريذ والعسخ والجشدّية وسشؾات الخبخة.
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 التعميؼو تظؾيخو فيو الخقسيةو السكتبةو دورو كذًو الجراسةو ىحهو ىجفت (5102و حمد،أ)و دراسة 

 رغؼو األمثلو الؾجوو عمىو مشياو االستفادةو عجمو  ،الستحجةو العخبيةو اإلماراتو دولةو فيو اإللكتخونيو
 استبانةو الجراسةو اعتسجتو الحكي.و التعّمؼو تظبيقاتو وفي اإللكتخونيو التعميؼو دعؼو فيو ودورىا أىسيتياو
 الجراسةو ىحهو تؾصمتو قجو  الستحجةو العخبيةو اإلماراتو بجولةو التخبؾيةو الخقسيةو السكتبةو مذخوعو لتقييؼو
 تؾافخو عجمو مؽو يعانيو التفاعمية،و التعميسيةو اإللكتخونيةو السحتؾياتو استخجامو نأو :التاليةو شتائجالو إلىو
 التغحيةو لخصجو السدتسخةو السيجانيةو الستابعةو وجؾدو التجريب ومحجوديتو، وعجم نقصو  الكافي،و الؾعيو
 االستخجامو لتفعيلو مؾحجةو وطشية إستخاتيجيةو إلىو الحاجة، الحكيةو التظبيقاتو  لسدتخجميو الخاجعةو
 حؾلو الخؤيةو وضؾح عجم، الجراسيةو والفرؾل التعميسيةو بالسؾاقًو التظبيقاتو ىحهو ربطو خاللو مؽو
 الكتبو باستخجامو التعميؼو نساطأو مؽو بجالو بياو السختبظةو الحكيةو تظبيقاتمل الخقسيةو الكتبو اعتسادو
 السظبؾعة.و التقميجيةو
 

 المؾحيةو الشرؾصو استخجامو أثخو مؽو التحققو الجراسةو ىجفت: (2017دراسة )أبه وحطب، و
 واستخاتيجيات القخاءة،و فيو التحريميةو السدتؾياتو عمىو السظبؾعةو الؾرؾيةو الشرؾصو مقابلو الخقسيةو
 شبوو الشؾعيةو الظخيقةو الجراسةو واستخجمت الدابع.و الرًو طمبةو لجػو القخاءةو ودافعية القخاءة،و
 مجسؾعةو مجسؾعتيؽ:و إلىو تقديسيؼو تؼو الدابع،و الرًو فيو وطالبة طالبو 75و مؽو لعيشةو التجخيبيةو
 اختبارو وىي الجراسةو فيو بحثيةو أدواتو ثالثو استخجامو تؼو (.49)و ضابظةو ومجسؾعة (34)و تجخيبيةو
 الظمبة،و لجػو والفيؼ القخاءةو فيو التحريميةو السدتؾياتو لؿياسو والبعجؼ القبميو التحريميو القخاءةو

 دافعيةو استبانةو استخجامو تؼو وكحلػ القخاءة،و استخاتيجياتو عمىو لمتعخفو القخاءةو استخاتيجياتو واستبانة
 فخوق و وجؾد ا تية:و الشتائجو الجراسةو أعيختو الظمبة.و لجػو القخاءةو دافعيةو مدتؾياتو لتحجيجو القخاءةو
  الشرؾصو باستخجامو يقخؤون و الحيؽو الدابعو الرًو طمبةو بيؽو األداءو فيو إحرائيةو داللةو ذاتو
 السدتؾياتو فيو السظبؾعةو الؾرؾيةو الشرؾصو يدتخجمؾن و الحيؽو الظمبةو وأقخانيؼ الخقسيةو المؾحيةو
 كانتو األولى.و السجسؾعةو أداءو لرالحو القخاءةو ودافعية القخاءة،و واستخاتيجيات القخاءة،و فيو التحريميةو
  ودافعية القخاءةو واستخاتيجيات القخاءة،و فيو التحريميةو السدتؾياتو فيو إيجابيةو االرتباطاتو معغؼو
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 السجسؾعةو عؽو أعمىو ارتباطو معاملو عمىو التجخيبيةو السجسؾعةو حرمتو السجسؾعتيؽ.و فيو القخاءةو
 الثالث.و  الستغيخاتو جسيعو فيو الزابظةو

مؽ خالل العخض الدابق الستعمقة بسؾضؾع دمج التكشؾلؾجيا في العسمّية التعميسّية والستعمقة بالتعميؼ 
اإللكتخوني والتعميؼ عؽ ُبعج، يتزح أّن ىشاك إجساع عمى أىسية تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت 

ي فخضيا العرخ الخاىؽ، وقج ناقذت العجيج في مؤسدات التعميؼ العام والعالي نغخًا لمتحجيات الت
مؽ الجراسات تمػ التحجيات عمى أّنيا مبخرات استجعت التفكيخ في أنساط تعميسّية حجيثة ومبتكخة 

نفجار السعخفي وثؾرة السعمؾمات إللالتعميؼ، ومؽ أىؼ تمػ السبخرات  تعتسج عمى دمج التكشؾلؾجيا في
وارتفاع السدتؾػ االجتساعي واالقترادؼ لغالبية الجول وزيادة والديادة الستدارعة في أعجاد الدكان 

معجالت التدّخب وحق التعميؼ لكل مؾاطؽ في ضؾء عجم قجرة السؤسدات التعميسّية التقميجّية عمى 
استيعاب جسيع خخيجي الجامعات وعجم التؾازن في التؾزيع الجغخافي لمسؤسدات التعميسّية وتخّمً 

لسقارنة مع الحكؾر وانخفاض إنتاجّية العسل، باإلضافة إلى زيادة مذاركة مؤشخات تعميؼ اإلناث با
 السخأة في الشذاطات السختمفة.

 
 المنيجية واإلجراءات:

لتحقيق أىجاف البحث واإلجابة عؽ أسئمِتو تّؼ استخجام السشيج الؾصفّي الّتحميمّي  منيج البحث:
الحالّي، العتساده عمى وصفا لؾاقِع الحؿيقّي الحؼ يعج مؽ أكثخ السشاىج البحثّية مالئسًة لمبحث 

 .لمّغاىخة السجروسِة، ومؽ ثّؼ تحميل الّشتائج وبشاء االستشتاجات في ضؾِء الؾاقع الحاليّ 
 (55اختيخت عيشة البحث بالظخيقة العذؾائّية الستاحة أو الستيدخة، حيث تكّؾنت عيشة البحث مؽ )

 الرفات الجيسغخاؼية لعيشة الجراسة. (9يؾضح الججول رقؼ ) وفي العاصسة عسان،  معمسا 
 النسبة المئوية التكرار الفئبت المتغير

 32.0 16 حكومي   مجال العمل

 68.0 34 خاص

 0.62 31 ذكر الجّنس

 0.38 19 أنثى

 0.62 31 بكالوريوس المؤهل العّلميّ 

 0.38 19 ماجستير
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 0.00 00 دكتوراه

 24.0 12 سنة29– 30 العمر

 24.0 12 سنة 26 – 20

 16.0 8 سنة 66- 20

 36.0 18 سنة فأكثر 60

 28.0 14 سنوات 0أقل  من  عذد سنوات الخبرة

 42.0 21 سنوات 30 – 0من 

 30.0 15 أكثر من عشر سنوات

 
أسذ يتعمق  األول السجال، حيث ثالثة محاورتؼ تظؾيخ استبانة وتحتؾؼ عمى  أداة الدراسة:

شسط التعميؼ والسجال الثاني يتعمق ب ( فقخًة 95ويزسؽ عمى ) ومعاييخ التعميؼ التكشؾلؾجي السعاصخ
 (95ويتكؾن مؽ ) و الكؾارث و الؾباء و الحاالت اإلستثشائية ظارئةال السشاسب في عل عخوف ا

الغخوف جور التعمؼ الخقسي في مؾاجية تحجيات التعميؼ في عل فقخة، والسجال الثالث يتعمق ب
، وقج استخجمت الباحثة في ىحا الجدء مؿياس ليكخت فقخة (95ويتكؾن مؽ ) الظارئة والكؾارث

 –غيخ مؾافق  –مؾافق إلى حج ما  –مؾافق  –الخساسي يتسثل في خسدة خيارات )مؤّيج بذجة 
 معارض بذجة( 

 
 
 

 صدق وثبات أداة الدراسة:
الجراسة تؼ عخض أداة الجراسة "االستبيان" لمتأكج مؽ الرجق الغاىخؼ ألداة الرجق الغاىخؼ: 

برؾرتو األولية مؽ األساتحة أعزاء ىيئة التجريذ مؽ الجامعات، وذلػ ألخح آرائيؼ حؾل محتؾػ 
األداة، ومجػ استيفائيا لعشاصخ مؾضؾع الجراسة، ومجػ كفاية األسئمة، وحاجة األسئمة السظخوحة 

اغة األسئمة، وكحلػ مجػ قجرة مجاالت أداة لمتعجيل أو الححف، باإلضافة إلى مجػ وضؾح صي
الجراسة عمى اإلجابة عؽ أسئمتيا، وقج قام السحكسؾن بإبجاء آرائيؼ ومالحغاتيؼ مؽ حيث مجػ 
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مالئسة الفقخات، وكحلػ تعجيل بعض الفقخات وصياغتيا بظخيقة أوضح، وبشاء عمى آراء السحكسيؽ 

 نتياء إلى صياغة االستبيان بذكمو الشيائي.ومالحغاتيؼ، تؼ تعجيل فقخات أداة الجراسة، واال
صجق البشاء )االتداق الجاخمي(: بعج التأكج مؽ الرجق الغاىخؼ ألداة الجراسة، تؼ التحقق مؽ 
سالمة أداة الجراسة وصجقيا البشائي، حيث تؼ تظبيق االستبانة عمى عيشة استظالعية مؽ مجتسع 

سع الجراسة، طمب مشيؼ اإلجابة عمى فقخات ( معمسًا ومعمسًة مؽ مجت05الجراسة تكؾنت مؽ )
االستبانة، وبعج استعادتيا تؼ التحقق مؽ صجق البشاء وذلػ بحداب معامل ارتباط بيخسؾن بيؽ 

 الفقخات في كل مجال والجرجة الكمية لمسجال الحؼ تشتسي إليو.
 والدرجة الكمية مجالمعامالت االرتباط بين كل  (2) جدول

 

 الجرجة الكمية معامالت االرتباط
 **889. أسذ ومعاييخ التعميؼ التكشؾلؾجي السعاصخالسجال األول:  -
 **799. نسط التعميؼ السشاسب في عل عخوف الظؾارغ السجال الثاني:  -
 **898. دور التعمؼ الخقسي في مؾاجية تحجيات التعميؼ في عل الغخوف السجال الثالث:  -
  

 
 -**799.والجرجة الكمية، إذ تخاوحت بيؽ ) مجال( معامالت االرتباط بيؽ كل 0) يؾضح الججول

ألداة والجرجااة الكميااة  مجااالباايؽ كاال  اإلشااارة إلااى أن جسيااع معااامالت االرتباااط (، وتجااجر**898.
 .إحرائياً ودالة عالية ذات ؾيؼ  الجراسة

 ككل واألداة لممجاالتكرونباخ ألفا معامالت الثبات  (3) جدول
 

  الجراسة مجاالت
 كخونباخألفا 

Cronbach's Alpha 
 0.898  السجال األول: أسذ ومعاييخ التعميؼ التكشؾلؾجي السعاصخ

 0.923  السجال الثاني: نسط التعميؼ السشاسب في عل عخوف الظؾارغ 
 0.897  السجال الثالث: دور التعمؼ الخقسي في مؾاجية تحجيات التعميؼ في عل 
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 0.920  الكميةالدرجة 
 

السؿياااس، وكااحلػ معاماال  مجاااالتمااؽ  مجااال( أن معاماال الثبااات فااي كاال 3جول )ايالحااع مااؽ الجاا
ة عاليااة ماااؽ الثبااات فاااي العماااؾم ا، ىاااي ؾاايؼ ذات درجااا(5.905والتاااي بمغاات ) ة الكميااةاالثبااات لمجرجااا
مجاااالت خت جسيااع اوعميااو اعتباا الجراساااة، لسحاااورعمااى مااجػ االتداااق الااجاخمي  ومؤشااخاً  اإلندااانية،
 .الجراساة الحالية تظبياق خاضاصالحة ألغ الجراسة

 معامالت الثبات بطريقة التجزئة النرفية (4) جدول

 الجدء الثاني الجدء األول
 االرتباط

 بيؽ الشرفيؽ
 الترحيح بسعامل
 ( )سبيخمان ا بخاون 

الترحيح 
 بسعامل
 0.985 0.985 0.971 الفقخات الدوجية الفقخات الفخدية ( )جتسان

 

 

ة ابظخيقاااة التجدئاااعيشاااة الجراساااة  إجاباااات( أن درجاااة االتدااااق الاااجاخمي بااايؽ 4) جولايالحاااع ماااؽ الجااا
الجاادء األول؛ الفقااخات  لفااا باايؽأاالرتباااط باايؽ الشراافيؽ )ؾيسااة  ؾيسااة حيااث أن ،عاليااة جااجاً الشرااؽية 

معامل الترحيح سابيخمان بمغ و (، 5.979الجدء الثاني؛ الفقخات الدوجية( قج بمغت ) السفخدة، وبيؽ
 أداة (؛ مساااا ياااجل عماااى قاااؾة 5.985معامااال التراااحيح جتساااان ) كساااا بماااغ أيزااااً ، (5.985باااخاون )

 .تظبياق الجراسة الحاليةألغخاض  االجراسة وصالحيتي
تةةةةةم اسةةةةةتخراج المتهسةةةةةطات الحدةةةةةابية : والثةةةةةاني والثالةةةةةث النتةةةةةائج المتعمقةةةةةة بالدةةةةةؤال األول

. الدراسةةةةةة واألداة ككةةةةةل مجةةةةةاالتواالنحرافةةةةةات المةياريةةةةةة لتقةةةةةديرات عينةةةةةة الدراسةةةةةة حدةةةةةب 
 :مةيار الحكم التالي ةالباحث تولتهضيح نتائج اإلجابة عمى الدؤال، اعتمد

 مةيار الحكم عمى نتائج الدؤال األول (5) جدول
 

 التقدير درجة المدى
 ضعيفة ججا 9.79إلى  9مؽ 
 ضعيفة 0.59إلى  9.85مؽ 
 متؾسظة 3.39إلى  0.65مؽ 
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 عالية  4.99إلى  3.45مؽ 

 عالية ججا 5إلى  4.05مؽ 

 .األسئمةوالججول التالي يؾضح نتائج اإلجابة عمى 
، مرتبة الدراسة مجاالتالمتهسطات الحدابية واالنحرافات المةيارية لتقديرات العينة عمى  (6) جدول

 حدب المتهسطات الحدابية تنازليا
 

 المجاالت الرقم الرتبة
المتهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المةياري 

درجة 
 التقدير

9 2 
نسااااااااااط التعماااااااااايؼ السجااااااااااال الثاااااااااااني: 

 السشاسب في عل عخوف الظؾارغ 
 عالية 0.82 3.61

0 1 
أساااااااااذ ومعااااااااااييخ السجاااااااااال األول: 

 التعميؼ التكشؾلؾجي السعاصخ
 عالية 0.91 3.48

3 3 
دور الاااتعمؼ الخقساااي السجاااال الثالاااث: 

في مؾاجية تحجيات التعميؼ في عال 
 الغخوف

 متؾسظة 0.87 3.04

      
 متهسطة 0.65 3.21 األداة ككل

 
بأنيا مختفعة، ألن  أسذ ومعاييخ التعميؼ التكشؾلؾجي السعاصخوتعدو الباحثة نتائج الدؤال 

السعمسيؽ بعج تظبيق ىحا الشؾع مؽ التعمؼ لعجد مؽ األشيخ، قجروا أىسية ىحا الشؾع مؽ التعمؼ 
وأىسيتو في العسمية التعميسية وأنو ليذ نؾع مؽ التخف انسا ضخوره ممحو. وان نتيجة الدؤال الثاني 

عالية،  و الحاالت اإلستثشائيةنسط التعميؼ السشاسب في عل عخوف الظؾارغ و الكؾارث و الؾباء 
الن الشسؾذج السقتخح مؽ قبل الباحثة حاول ان يخاعي الفجؾات التي حجثت خالل األشيخ الدابقة 
التي كانت في بجاية الجائحة وحاولت الباحثة في ىحا الشسؾذج أن تقمل العبء عمى أطخاف العسمية 
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دور التعمؼ الخقسي في مؾاجية تحجيات الث التعميسية السعمسيؽ والظمبو. أما عؽ إجابة الدؤال الث

ن كان عمى السعمسيؽ تدجيل الفيجيؾىات وارساليا الى كانت متؾسظو، أل التعميؼ في عل الغخوف
الظمبو مؽ أن يجتسعؾا عمى السشرات التعميسية لجػ الظمبو واعجاد بشػ لالسئمة اإللكتخونية، كل 

 جاية السخحمة.ىحه االمؾر تدتمدم وقت مؽ السعمسيؽ وجيج في ب
 α=0.05ىل يهجد فروق ذات داللة إحرائية عند مدتهى الداللة ولالجابة عن الدؤال الرابع 

بين اجابات عينة الدراسة عن دور التعمم الرقمي في مهاجية تحديات التعميم في ظل العروف 
 الطارئة والكهارث تعزى لمتغير )الخبرة والمؤىل التعميمي والجنس(.

 العيشة أفخاد الستجابة السعيارية واالنحخافات الحدابية الستؾسظات الستخخاج البيانات تحميل تؼ
 عل في التعميؼ تحجيات مؾاجية في الخقسي التعمؼ دور عؽ الجراسة عيشة اجابات دور حؾل

والسؤىل  بالشدبة لمجشذ (T-Test)اختبار باستخجام الستؾسظات ىحه ومقارنة الظارئة ، الغخوف
 لمستغيخات تعدػ  التي الفخوق  داللة مؽ لمتحقق ؛(ANOVA) األحادؼ التبايؽ وتحميل ،العمسي
 :ا تية

 (. الخبخة)
 

 الجنسمتغير 
( لمعيشااااة السدااااتقمة T-Testتااااؼ اسااااتخخاج الستؾسااااظات الحدااااابية واالنحخافااااات السعياريااااة، واختبااااار)

 (، والججول التالي يؾضح ذلػ.أنثى، ذكخ) الجشذلسعخفة أثخ متغيخ 
 في الخقسي التعمؼ دور عؽحؾل  االجتساعي الشؾع( ألثخ متغيخ T-Testاختبار) (7) ججول

 لستغيخ تعدػ  والكؾارث الظارئة الغخوف عل في التعميؼ تحجيات مؾاجية
درجة 
 السعشؾية

درجات  Tؾيسة 
 الحخّية

االنحخاف 
 السعيارؼّ 

الستؾسط 
 الحدابيّ 

فئات 
 الستغّيخ

 السجال

 تحجيات مؾاجية في الخقسي التعمؼ دور ذكخ 4.2613 28598. 49 1.49 0.148
 أنثى 4.1421 26524. والكؾارث الظارئة الغخوف عل في التعميؼ
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 لستغيخ تعدػ 

في  (α=0.05وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة )عجم ( 7يالحع مؽ الججول )
 الغاااخوف عااال فاااي التعمااايؼ تحاااجيات مؾاجياااة فاااي الخقساااي الاااتعمؼ دورتقاااجيخات عيشاااة الجراساااة حاااؾل 

 جسيع السجاالت.( في أنثى ذكخ،) الجشذ لستغيخ تعدػ  والكؾارث الظارئة
 

 

تحميل التبايؽ األحادؼ لستغيخ مجال الخبخة ( 8ججول رقؼ )  

درجة 
 السعشؾية

مجسؾع متؾسط  ؾيسة ف
 السخبعات

درجة 
 الحخية

مجسؾع 
 السخبعات

 السجال مرجر التبايؽ

.635 
 

.458 
 

 تحجيات مؾاجية في الخقسي التعمؼ دور بيؽ السجسؾعات 074. 2 037.
 الظارئة الغخوف عل في التعميؼ

  والكؾارث
 داخاللسجسؾعات 3.813 47 081.

 السجسؾع 3.887 49 

 حيث جسيعيا؛ السجاالت في إحرائّية داللة   ذاتُ  فخوق   تؾجج ال أّنو( 8)رقؼ الججول مؽ يغيخُ 

 ىشالػ ليذ أّنو إلى الّشتائج ىحه البحث ويعدؼ  ( .α=5.55) مؽ أعمى الّجاللة مدتؾػ  ؾيسة اءتج
 السسارسةِ  خالل مؽ يكتدبيا إّنو إذ السعمؼ؛ِِ  خبخة ومجػ التعمؼ الخقسي، استخجام ندبة بيؽ عالقة  

 .الخبخة سشؾات مؽ ال يتمقاىا التي الّتجريبية والّجورات
 ( اختبار ت لستغيخ السؤىل العمسي 9ججول رقؼ )

درجة 
 السعشؾّية

درجات  Tؾيسة 
 الحخّية

االنحخاف 
 السعيارؼّ 

الستؾسط 
 الحدابيّ 

 السجال فئات السّتغيخ

 التعميؼ تحجيات مؾاجية في الخقسي التعمؼ دور بكالؾريؾس 4.2280 27465. 49 0.298 0.767
 ماجدتيخ 4.2040 29366. والكؾارث الظارئة الغخوف عل في
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 حيث جسيعيا؛ السجاالت في إحرائّية داللة   ذاتُ  فخوق   تؾجج ال أّنو( 9)رقؼ الججول مؽ يغيخُ 
 مؾادّ  أنّ  إلى الّشتائج ىحه البحث ويعدؼ  ( .α=5.55) مؽ أعمى الّجاللة مدتؾػ  ؾيسة جاءت
 فخبّسا وججت وإن والكمّيات، لمجامعات الجراسّية الخظط في جّجاً  قميمة   وتظبيقاتو عامّ  بذكل الحاسب
 البحث مجتسع كبيخًة مؽ ندبةً  أنّ  إلى إضافة.  الّتظبيقي الجانب مؽ أكثخ الّشغخؼ  لمجانب تسيل

 يعج لؼ لحلػ التعميؼ في استخجامو عمى قجرة   ولجييؼ الحاسب، مجال في دورات عمى حرمؾا
 التقميجؼ التعميؼ مؽ االنتقال أنّ  االعتبار بعيؽ الؾضع يجب وأخيخاً  .اتجاىاتيؼ عمى تأثيخ لمسؤىل
 الشسؾذج لتظبيق اإلدارؼ  الجعؼ ووجؾد الدياسات تغييخ يتظمب التكشؾلؾجيا عمى السعتسج التعميؼ إلى

 التعميؼ مع الجراسّية السشاىج وتكامل ودمج السجروسة، السشاىج وترسيؼ اإللكتخوني، التعميسي
 السشاىج عمى التقشيات استعسال تأثيخ ومعخفة والتجريذ، الجراسة طخق  وتغييخ اإلنتخنت، بؾاسظة
 دعؼ في السختجعة والسعمؾمات السعمؾماتي التعميؼ بجور االىتسام يجب كسا التجريذ، وطخق 

 لشغام يحتاج الحؼ األمخ الذبكات، خجمة واستسخارية مدتؾػ  مؽ والتأكيج التعميؼ، عسمّية وتحديؽ
 التكشؾلؾجيا إلى التحّؾل أنّ  كسا كفاءتيا، وتقييؼ االستخجام كالتمذ عؽ والكذً بالريانة خاص
 ومعخفة اإلنتخنت عمى والتجريب لالستخجام، تذجيعاً  التكشؾلؾجيا عمى السالي الرخف يتظمب

 يتظمب السدتقبل لتكشؾلؾجيا الظمبة وتحزيخ اإلنتخنت، مع لمتعامل مذّجعة عؾامل استخجامو
 .التكشؾلؾجيا ليحه تفّيساً  أكثخ ليربحؾا اإلنتخنت عمى بالسجربيؽ االىتسام

 التهصيات:
 الخقسي. بالتعميؼ ومشفخدة خاصة جؾدة معاييخ إعجادى-
 وتكؾن  دولية لترشيفات وفقا مسشيج الكتخوني بشغام األلكتخونية السكتبات ربط عمى العسل -

 .التعميسية لمسؤسدات متاحة
 .الشغام تظبق التي السؤسدات لجسيع متخررة ىيئة قبل مؽ الخظط تشفيح ومتابعة مخاؾبة -
 .الججيج الؾاقع تقبل عمى تداعج حيث الخقسي لمتعميؼ السعاصخة التعمؼ ثقافة نذخ عمى التخكيد -

 المراجع:



 

 

 

 

 

033 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثاني (  2020كانىن االول  16-17

 
 ومقابل والخقسية والمؾحية والشرؾص واستخجام وأثخ(. 0597)و ويؾسً وصبحي وحظب، أبؾ -

 والقخاءة، واستخاتيجيات والقخاءة، وفي والتحريمية والسدتؾيات وعمى والسظبؾعة والؾرؾية والشرؾص
 ودكتؾراة، ورسالة. والتعميسية وعجسان ومشظقة وفي والدابع والرً وطمبة ولجػ والقخاءة ودافعية
 .والستحجة والعخبية واإلمارات وجامعة

 والتعميؼ وتظؾيخ وفي ودورىا والخقسية والسكتبة(. 0595)و. وحافع ويؾسً وأحسج أحسج، -
 ،(0)94و والبحؾث، ولمجراسات وعجسان ومجمة. والستحجة والعخبية واإلمارات وفي واإللكتخوني

 .905-94و

 أىجافو فمدفتو، مفيؾمو،: ُبعج عؽ والتعميؼ السفتؾح التعميؼ(. "م0590. )سعيج دمحم حسجان، -
 .87 – 57 ص ص(. 39)ع العخبّية، الجامعات اتحاد مجمة". التشسية في وأىسيتو

يؼ حديؽ الحميؼ، وعبج شحات دمحم الخظيب، -  ثقافة وتؾطيؽ السجرسة(. "م0555. )إبخـا
 السمػ جامعة: الخياض التخبية، وأولؾيات العؾلسة نجوة". اإللكتخوني التعميؼ نسؾذج: السعمؾماتية

  .سعؾد

 لعسل الذاممة الكّمية اليشجسة إعادة(. م0595. )بكخ ىاشؼ وحخيخؼ، ماطخ جؾيبخ الثبيتي،-
 . القخػ  أم جامعة: السكخمة مكة(. 0ط) الجامعة

 في اإللكتخوني التعميؼ تظبيق دون  تحؾل عؿبات(. "م0555. )ؼيرل بؽ أنذ الحجي،-
 .65 – 44 ص ص ،(99) ع السعخفة، مجمة". العخبّية الجساعات

 التجريب مجمة". الجولة في اإللكتخوني التعميؼ(. "م0559. )هللا عبج بؽ زكخيا الدامل،-
 .09 – 94 ص ص ،(73) ع والتكشؾلؾجيا،

يؼ خميل الدعادات،-  مؽ سعؾد السمػ جامعة في ُبعج عؽ لمتعميؼ مخكد إنذاء(. "م0558. )إبخـا
 . 95 – 55 ص ص ،(98) ع الشفذ، وعمؼ التخبية رسالة". السعمسيؽ نغخ وجية
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 التعّمؼ نجوة". الذبكي التعّمؼ تكشؾلؾجيا وتشفيح لشذخ وإرشادات تعاليؼ(. "م0599. )عادل سمظان،-

 .39 – 00 ص ص قابؾس، الدمظان جامعة: ُعسان الجامعات، في والذبكي اإللكتخوني
 والتكشؾلؾجيا، العمؾم مجمة". اإلنتخنت عمى اإللكتخوني التعّمؼ(. "م0556. )دمحم مؤنذ الدمظي،-
 .50 – 48 ص ص(. 65) ع
 دمحم الذخقي،&  مفخج الحؿباني،&  مؾضي الشعيؼ،&  عثسان البخيكان،&  الخحسؽ عبج الذاعخ،-
. كخيسة بخارؼ، و احسج الدىخاني،&  أحسج الجامغ،&  عمي الخذيبان،&  مشرؾر سمسة، بؽ& 
 ،(94) ع السعخفة، مجمة". مجتسعي تذاركي إطار في التعميؼ لتظؾيخ مدتقبمّية رؤية(. "م0555)

 .999 – 950 ص ص
.. القظار نذتخؼ  أن قبل: اإلماراتية السجارس في اإللكتخوني التعميؼ(. "م0556. )فايد الذيخؼ،-
 .43 – 36 ص ص ،(99) ع السعخفة، مجمة".  القزبان؟ وضعشا ىل
 السشغسة التقميجؼ، غيخ التجريب إلى مجخل اإللكتخوني التعمؼ ،(0553)دمحم إيسان الغخاب،-

 .م0553 ،9 الظبعة مرخ، – القاىخة اإلدارية، لمتشسية العخبية
يؼ عامخ قشجيمجي،-  وتظبيقاتيا السعمؾمات تكشؾلؾجيا(. م0559. )فاضل إيسان والدامخائي، إبخـا
 .والتؾزيع لمشذخ الؾراق مؤسدة: عّسان(. 0ط)
 التجريب مجمة". والسأمؾل الؾاقع: التعميؼ تقشيات(. "م0557. )هللا عبج بؽ مؾسى الكشجؼ،-

 .49 – 36 ص ص ،(59) ع والتكشؾلؾجيا،
". التعميسّية ووسائظو ركائده إمكانياتو، فمدفتو،: ُبعج عؽ التعميؼ(. "م0559. )تيديخ الكيالني،-

 . 93 – 79 ص ص ،(34) ع العخبّية، الجامعات اتحاد مجمة
 في الجراسية الحرة طخيقة تظؾيخ: اإللكتخوني التعميؼ(. "م0593. )فيج بشت ـيفاء السبيخيػ،-

: الخياض السدتقبل، مجرسة نجوة". مقتخح نسؾذج مع اإللكتخوني التعميؼ باستخجام الجامعي التعميؼ
  سعؾد. السمػ جامعة
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 التشسية أىجاف في والدياسة البحث: الشامية الجول في والتعميؼ (، التعمؼ0597واجشخ، دانيال)-

مكتب التخبية م، تخجسة الجكتؾر نؾرة بشت سعج بؽ سمظان القحظاني، 0595 عام بعج الستحجة لألمؼ
 م.0597 -ىا9438السسمكة العخبية الدعؾدية،  -العخبي لجول الخميج، الخياض
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