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عجفجت ا مل ى،، عع ةى، لتيىجزجت تقاتبىجت الاجتعى، ماإليى ،إلى  قوىم م تحقىمس تيىجزء اىحق ا حوىجف هدف البحث     
. ملقحو ى  للى  Moodleاإليالت ، التبة ، عت  الميجئا فجئو، القداخل مالتدرا، ضتن ب ئ، إدارة القعتم اإللعقرمةىء 

م، 11( تع ىىىجرام، تىىىمحع ن عتىىى  وربعىىى، تحىىىجمر، قىىىم قاب و ىىىج تىىىن زبىىىل  53قىىىم إعىىىداد باجزىىى، تالح ىىى،، احقىىىمت   ( توىىىم 
ت التقمياجت الحيجب ، ما محان الةيب ، مالرقب لقود ر ايىقاجبجت التوىمت ن، مزىد ع ىلت الةقىجئم ون تحقىمس مايقخدت

احق التيجز ن  راعء تحمر تعج  ر التحقمس العجت، بدرا، تقميا،، ح ث بتغ المحن الةيبء لتتحمر الخجص بتيج  
الةيىىبء لتتحىىمر الرقبىى، ا ملىى  عتىى  تيىىقمس (، ماحقىىل الىىمحن %68  اإليىىعجفجت ا مل ىى،(، ملتيىىج  %67  ا حوىىجف
مون تحقىمس التيىجز ن زىد راعىى  تعىج  ر التحىجمر ا خىرس بدراى، ضىىع ل،، ح ىث بتىغ الىمحن الةيىبء لتحىىمر  ؛التيىجز ن

(، محصىل عتى  القرق ىب الرابىح، محصىل ةلى  %33  اىحق ا حوىجفبتيىج   صقة  م مقرق ب عىر  التحقىمس الخىج
(؛ فىىىء حىىى ن حصىىىل تحىىىمر قصىىىت م %37عتىىى  القرق ىىىب الوجلىىىث، مبىىىمحن ةيىىىبء   ،اإليىىىعجفجت ا مل ىىىالتحىىىمر لتيىىىج  

( لتيىىىج  اإليىىىعجفجت %56( لتيىىىج  اىىىحق ا حوىىىجف، م %54ال ج ىىى، عتىىى  الرقبىىى، الوجة ىىى، لتتيىىىجز ن مبىىىمحن ةيىىىبء  
(، ملتيىىج  اإليىىعجفجت ا مل ىى، %35  اىىحق ا حوىىجفا مل ىى،؛ وتىىج الىىمحن الةيىىبء لتحىىمر تمازىىح الم ىىب فعىىجن لتيىىج  

   الرقب، الربع، لتتيج  الوجةء.(، محصل ةل  التحمر عت  الرقب، الوجلو، لتتيج  ا مل، معت  36% 
An Evaluation of Some Gaza Islamic University Requirements 

 Courses based an Hypermedia using Moodle 

     Courses contents of "AL-Ahqaf" part and "the First Aids" as a sample of the Islamic 

university requirements courses using hypermedia which manipulate electronic learning 

administration environment of Moodle. To achieve this objective the researcher 

designed a (53) criteria observation checklist distributed among four dimensions which 

was applied by (11) evaluators. Arithmetic means, and relative weights were used to 

measure the evaluators' responses. The study results revealed that the two courses 

contents conformed to the content general criteria dimension moderately as its relative 

weight was (67%) and (68%) to "AL-Ahqaf," part and "First Aids" respectively. This 

relative weight was the highest in the two courses whereas the two courses contents 

abided by the other dimensions criteria poorly as the relative weight of organizing, 

ordering and displaying the "AL-Ahqaf" course was (33%) and came fourth and the 

same dimension regarding "the First Aids" course came third with (37%) relative 

weight. However, the monitor designing dimension came second in the two courses 

with (54%) and (56%) in "AL-Ahqaf" and "the First Aids" courses respectively. The 

websites dimension received (35%) and (36%) to the "AL-Ahqaf" and "the First Aids" 

respectively. The same dimension came third and fourth for former and latter courses.                 
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 ةــمقدمال
فىىىء وماخىىىر الوىىىرن التجضىىىء متاتىىىح الوىىىرن ودس القاىىىمر ال جئىىىل فىىىء تاىىىجل قعةملما ىىىج التعتمتىىىجت ما قصىىىج ت      

  ىجمةوت  ىجقبجدل مق يى ر ،التعرفى،عتت ىجت صىةجع، فىء إل    مر العد د تىن ا ة تى، ما دمات القىء يىجعدت الحجلء، 
ايىىقخدات ج  حداد ىى القىىء ا ة تىى،قتىى   تىىن وبىىرح جئوىى، القىىداخلوة تىى، الميىىجئا ف مقعىىد  ؛التخقتلىى، تاىىج تعجفىى، الفىىء 

لىىء قيىىع ةجت الوىىرن ف (،,Zacharia 2000  التاىىج ت ىىق  فىىء  وم عرضىى جالتعرفىى،  نقــلل ؛ فىىء عىىل  ىىمممقم  ل ىىج 
 فىىء، م التعىىدات عجةىىت البرتا ىى، ومويىىماق  ،ا صىىعدة عجفىى،حادت عتت ىىجت القاىىم ر فىىء وة تىى، الحجيىىب فىىء  جضىىءالت

فىىىء ا يىىىقخدام  بجلقعو ىىىد بة ق ىىىج مودماق ىىىج اقصىىىلت ،الىىىقعتم اإللعقرمةىىىءإلدارة  ؛ اد ىىىدةوة تىىى،  تر   ىىىد فوىىىللىىى   إاىىىجر
(Vollmer, 2003) ،ب ن الاجتعىجت   ة ت، إدارة القعتم اإللعقرمةء ا ةق جر المايح عجن (2000 ، مفء وماخر ية

 Moodleمبرةىىجتم التىىمدل  WebCTء مبرةىىجتم الم ىىب يىىق Blackboardبجيىىقخدام برةىىجتم بىىال  بىىمرد  ،مالعت ىىجت
(Online learning history, 2006) ر عتىجم مع لىجم، مقاىم  الىقعتم اإللعقرمةىء، ا تىر الىلس يىجعد فىء  ح ىجدة تىماد

داراقه. تداداقه مقاب وجقه ما     ا دمات التصتت، لخت  مقام ر التحقمس ا لعقرمةء، ما 
التجد ىى،  اإلدارة معىىلل التمازىىف القعت ت ىى، التبج ىىرة، وحىىداث  لع ىىلمق ةإدار  ،الىىقعتم إدارة وة تىى،تعد ىىد تىىن ل م تعىىن     

ةقىىجو مق ،التىىماد القعت ت ىى، repository يىىقمد لت تم االبىىر  الةىىم  تىىن  هىىلام  ؛الىىقعتم اإللعقرمةىىء لع ىىل وحىىداث تمازىىفما 
لقاجر ى، التىحمدة ا جت ا يقضىجف، قم ايقئاجره تن زبل  ىرع وم ، قم قةص به عت  الخجدم الخجص بجلتؤيي، ونتتعن 
 . ا ة ت،ل له 
مزد حجمل بع  البجحو ن ةول ا بحجث تن الب ئ، القوت د ، التعقتدة عت  مامد عل تن التعتم مالتقعتم فء ةل       

، (محىىده فىىء اةاىىجح عتت ىى، الىىقعتم الىىقعتم اإللعقرمةىىء قم  ىىف  التعىىجن، إلىى  ب ئىى، القعةملما ىىج مقاب وجق ىىج ب ىىعل عجتىىل
تىح القعتى م  تتحماىجم  الىقعتم اإللعقرمةىء، ح ىث  م ىف Blended Learningم تحاىء قعتى بقوىد م مزىجمالىبع  ا خىر 

  .لتعتت ، القعت ت ، ل عمن تيجةدام  ؛ القعتم اإللعقرمةء آخرمنح ن زدم فء العجدس، 
( ون 2005م ىىرس ح قىىمن  ت ىى، القعتىى م مالىىقعتم،  ىىج فىىء عتجم تةاليىىجبو، وم بعضىى  يىىجل بم تعىىن ون قم ىىف عىىل ا     

قمصىىتت العد ىىد تىىن مزىىد  ىى معج فىىء القاب ىى  فىىء تؤييىىجت القعتىى م الة جت ىى،،  ا عوىىرالتيىىجعد هىىم  الىىقعتم اإللعقرمةىىء
م  ىاع م عتى   الدرايجت إلى  ون ايىقخدام بىراتم الىقعتم ا لعقرمةىء فىء قصىت م التيىجزجت  ح ىد تىن قحصى ل الاتبى،،

(، 2006وبىىىىىم  ىىىىىو ر  ( م ,Cowan 2006معىىىىىمان   (،2007درايىىىىى، عوىىىىىل   تىىىىىن للىىىىى ، م ةتىىىىىء ت ىىىىىجراق مالدرايىىىىى،، 
  .(Dougiamas & Taylor, 2002)مدما جتم مقج تمر 

التيىىىجزجت  عو ىىىر تىىىنبة ىىىر  ،القىىىجبح ل ىىىج الىىىقعتم اإللعقرمةىىىءمتىىىن خىىىالل ترعىىىح  ،مزىىىد بىىىجدرت الاجتعىىى، اإليىىىالت ،     
 اقاىىىه، وىىىم WebCT تم اإللعقرمةىىىءالىىىقعة ىىىجم إدارة ( بجيىىىقخدام 2001تةىىىل العىىىجم   اإلةقرةىىىتا لعقرمة ىىى، عتىىى   ىىىبع، 

 عىدد تىن الة ىرات القعر ل ى،الترعىح ، موصىدر Moodle الىقعتم اإللعقرمةىءة ىجم إدارة القعجتل تح  إل اهقتجم الترعح 
، عتج زجم بارح العد ىد تىن الىدمرات القدر ب ى، لقةت ى، العىجتت ن فىء تاىجل قصىت م البىراتم القعتم اإللعقرمةءة جم إدارة ب

 .Moodle القعتم اإللعقرمةءة جم إدارة رت الاجتع، العو ر تن التيجزجت بجيقخدام ، مة القعت ت،

 البحثمشكلة 
الىىىىقعتم فىىىىء تاىىىىجل وة تىىىى، مبىىىىراتم  -خجصىىىى، فىىىىء فتيىىىىا ن- لا ىىىىمد البىىىىجحو ن ووةىىىىجق ترااعقىىىىه  حىىىى  البجحىىىىث     

ملىىم  عتىى  قحصىى ل الاتبىى،، الىىقعتم اإللعقرمةىىء وة تىى، إدارة درايىى، ووىىررعىىحت عتىى   ا بحىىجثون تع ىىم  ،اإللعقرمةىىء
ة هىىلا البحىىث فعىىر  اىىجقت هةىىجتىىن  ؛الىىقعتم اإللعقرمةىىء وة تىى، إدارةالتدراىى، ضىىتن ققعىىر  لقوىىم م تحقىىمس التيىىجزجت 

 التبة ، عت  الميجئا فجئو، القداخل –لقوم م تحقمس بع  تيجزجت الاجتع، اإليالت ، بغحة اراق دراي، إ فء ،التقتوت
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عع ةىى، جر تيىىجز ن تىىن تقاتبىىجت الاجتعىى،  ىىاخققىىم مزىىد ، Moodle عتم اإللعقرمةىىءالىىقإدارة التدراىى، ضىىتن ب ئىى،   –
 .اإليعجفجت ا مل ،م  ،احق ا حوجف :لتدراي، هتج

 البحثأسئلة 
  – التبة ى، عتى  الميىجئا فجئوى، القىداخل –الاجتعى، اإليىالت ، بغىحة تقاتبىجت  تىج تعىج  ر قوىم م تحقىمس تيىجزجت .1

 ؟Moodle  اإللعقرمةءالقعتم إدارة  التدرا، ضتن ب ئ،
  – التبة ى، عتى  الميىجئا فجئوى، القىداخل – بغىحةتحقىمس تيىجزجت تقاتبىجت الاجتعى، اإليىالت ،  جةراعىتدراى،  تىج .2

 ؟لتتعج  ر اليجبو،Moodle  القعتم اإللعقرمةءإدارة  التدرا، ضتن ب ئ،

 البحثأهمية 
 Moodle. تدرا، ضتن ب ئ،  تع ،اج حجمل قوم م تحقمس تيجزجت تقاتبجتاللس    عد هلا البحث ا مل .1
 تدرا، ضتن ب ئ، وة ت، ودارة القعتم.الاجتع ، التيجزجت الحجمل مضح زجئت، تعج  ر خجص، بقوم م تحقمس   .2

 وخىىىرسقوىىىم م لتحقىىىمس تيىىىجزجت  بىىىااراق، اإليىىىالت ،بجلاجتعىىى،  الىىىقعتم اإللعقرمةىىىءرة الت ىىىرف، عتىىى  ادل ىىىد اإل زىىىد   .3
 .الحجلء البحث، فء التقضتة لوجئت، التعج  ر ايقةجدام 

قراعء قت  لعقرمة جم، بح ث رة الت رف،، عةد قصت م التيجزجت إفء الاجتع، اإليالت ، ماإلدا التحجضر نل د زد   .4
 .  جبقوم ت  ،التيجزجت التعج  ر الخجص

فىىء الاجتعىىجت،  بلجعت ىى، الىىقعتم اإللعقرمةىىء ايىىقخدام وة تىى، إدارةتاىىجل ر قاىىم  ونم توقرحىىجت تىىن  ىى ة ج وىىد زىىد  .5
 . لقةت ، تعجرف م التخقتل، قعتم الاتب،عتت ، د مقام 

 البحثحدود 
مهتىج:  ،تىن تيىجزجت الاجتعى، اإليىالت ،  تقاتبىجت الاجتعى،( نعتى  قوىم م تحقىمس تيىجز  الحىجلء البحىث ازقصر .1

 ضىمق فىىء مللى  ؛ Moodleالىىقعتم اإللعقرمةىىءإدارة  مالتدراى، ضىىتن ب ئى، اإليىعجفجت ا مل ىى،م  ،اىحق ا حوىىجف

  .هلا البحثفء   ر القء مضع ج البجحثالتعج 
  م.2008/  2007فء العجم الدرايء  البحث وارس .2

 البحثمصطلحات 
 .الاجتع، التيجزجت التاتمب، تن ات ح اتب، مساقات متطلبات الجامعة اإلسالمية:

فجئوىىى، لقاىىم ر عىىىرم  الميىىجئا التقعىىددة  ار وىىى، د ةجت ع ىى، المســاقات المبنيــة علـــى الوســائط فائقـــة التــداخل:
ةىص، صىمر، وصىمات،  :مالتقتوتى، فىء ه ئى، ،ب  ىعجل ج التخقتلى، التيىجزجت تعتمتىجت معر  ة رالقداخل تن خالل 

عن ار   رمابا قق ح لتتيقخدم   جقصلح  قملبةتا غ ر خاء مريمم تقحرع، وةجئ ، موالو ، ا بعجد،  ،توجاح ف د م
اإليىىعجفجت م  ،اىحق ا حوىجف بتيىىجزء الحىجلء البحىث التيىىجزجت فىء ، محىددتالقصىلح ما ةقوىجل تىن عةصىىر إلى  وخىر

 .ا مل ،

ضىىتن ب ئىى، م عتىىل  ،إلدارة التيىىجزجت يىىقخدم تلقىىمح التصىىدر م  تاىىجةءة ىىجم تحميىىب  Moodle: بيئــة المــودل
إلىى  مالمصىىمل الاتبىى، الىىدخمل   يىىقا حح ىىث  عتىى  بعىى  تيىىجزجت تقاتبىىجت الاجتعىى، اإليىىالت ،، الت ىىقتت،، م الم ىىب

 . افقراض ،صل ،  هله الب ئ، عب ئ،
 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
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 أوال: اإلطار النظري

ترعىح الىقعتم اإللعقرمةىء بجلاجتعى، م بىراتم الىقعتم اإللعقرمةىء، م  وة ت، القعتم اإللعقرمةء،  قةجمل اإلاجر الة رس     
 عت  الةحم القجلء:اإليالت ،، 

 التعلم اإللكترونيأنظمة 
إلى  وىمرة قوة ى، ووىرت عتى   ،قعةملما ىج ا قصىج تم  التعتمتجق ى،م فىء تاىجل الحجيىب ا،لىء، مر ال جئىل ودس القا     

دارق ىىج تصىىجدر التعتمتىىجت الوىىدرة     عةىىء بجلضىىرمرة عقرمةىىءماىىمد التحقىىمس اإلل مبىىجلرغم تىىن للىى  فىىان؛ مع لىىجم  عتىىجم  ما 
حل ىىه، قىىجو إلىى  إدارة فجعتىى، قيىىقا ح عقرمةىىء  حلتعجصىىرة مقوة جق ىىج، فىى س تحقىىمس إلعتىى  ا يىىقلجدة تىىن التعتمتجق ىى، ا

 .مايقراجعه ق غ تهم قصة له، م 
التقعتوىى، التمازىف إلدارة وحىداث  ،اتم تخصصىبىىر  :ب ة ىجم الىقعت وة تى، إدارة (Clarey, 2007) عىرف عىالرس م      

حىداث  ىجت ولعتتوم ماا ى، م/, تقما ىهلتةصى،  مهىء ،التعتىم مصىجدرة عىن التىقعتم وعجةىت وبعتت ، القعت م مالقعتم يماق 
فىء  الىقعتم اإللعقرمةىء وهىم حتىمل قعىد الىقعتم اإللعقرمةىءوة ت،  ( ون2007، م رس إات حس  القعتم اإللعقرمةء تمازف

 القلجعىل،م  تىن ح ىث التيىجزجت، مإدارة ة جاجت القعت م مالقعت برتا جت قؤقتتمهء  ،مالتؤييجت القعت ت ، الاجتعجت
 .... الخ القدر بجت مالقتجر نم 
 تول:    القعتم اإللعقرمةءتلجه م ترقبا، ب ة ت، مهةج   

 .(Course Management System- CMSوة ت، إدارة التيجزجت  -

  .(Learning Management System – LMSوة ت، إدارة القعت م  -
  .(Learning Content Management System – LCMSوة ت، إدارة التحقمس القعت تء   -

 ( مزىىد  ضىىجف ل ىىج وعتىىجل وخىىرس،CMS/LMS/LCMSم  و، وعتىىجل وة تىى، إدارة الىىقعتليىىجبامق ىىتل التلىىجه م      
، تقجبعىى، إدارة قيىىا ل ماقصىىجل التيىىقخدت نم: إدارة التيىىجزجت ماللصىىمل مالبىىراتم، متىىن وهىىم ت ىىجم وة تىى، إدارة الىىقعت

 يىىىقمد  التدارة ما   ف مةقىىجئم اتقحجةىىىجق م مقتىىىجر ة م، قوىىجر ر تقةمعىىى، لىىى دارة، ودمات قىى ل ،دخىىمل الاتبىىى، مة ىىىجاجق م

repositoryالقعت ت ىىى، العةجصىىىر وم ،تتىىىماد القدر ب ىىى،ل تىىجدسلاLearning Object  ،دارة ا ة ىىىا ، ودمات إضىىىجف، ما 
عتىى   موة تىى، إدارة الىىقعت ميىى قم قةىىجمل مالتصىىجدر، مودمات اقصىىجل مقماصىىل توىىل، تةقىىد جت، درد ىى،، قصىىم ت...الخ.

  الةحم القجلء:

 (Course Management System- CMSنظام إدارة المساقات   -

لغىى، ح لتتعتىىم وم التىىدرب الىىلس    تقتىى  التعرفىى، وم الت ىىجرات فىىء ايىىقخدام  قىىوداة ق يىىجزجت توىىل ة ىىجم إدارة الت     
 تيىىقخدت، فىىءة ىىر التعتمتىىجت متصىىجدر الىىقعتم التخقتلىى، ال ،وم و ىى، لغىى، لبرتاىى، الم ىىب , HTMLقصىىت م التمازىىح 

ةقىىجوقصىىت م  :توىىلتاتمعىى، تىىن الت ىىجم  تىىن خىىالل ،الم ىىب ب ئىى، التمزىىف القعت تىىء إلىى  إدارة  ،اإللعقرمةىىءالتحقىىمس  ما 
 .القلجعالت تح الاتب، الل ن  تقحومن ب لا التيج م  ،العتت ، القعت ت ، لتتيج 

ة ىجم دعىم  يىتح بت ىجرع، إدارات  :ب ةىه (CMS) الحجيىبجت التصىر ، ة ىجم إدارة التيىجزجت  ىرع، مزىد عرفىت     
 بىىجلتحقمس الخىىجص ب ىىم، عتىىج  يىىتح لتتحىىرر ن بقحىىد ث مقغ  ىىر التعتمتىىجت الخجصىى، ء قحىىد ث ما حقلىىج تخقتلى، فىى

 (.  2007الحجيبجت التصر ،،  رع، بجلتمزح بي مل،  
مايىىىىقخداته تىىىىن زبىىىىل ات ىىىىمر  ،مقيىىىى  ل المصىىىىمل إل ىىىىه ،قة ىىىى م التحقىىىىمس :فىىىىء إدارة التحقىىىىمساماةىىىىب ققتوىىىىل م      

ح ىىث تىىن ، الماابىىجت، ما خقبىىجرات، القتىىجر ن توىىل ،التقعتوىى، بعتت ىى، القىىدر  ا ة ىىا، م الت ىىجم  مقيىى  ل ،التيىىقخدت ن
   .(Learning Objects) عت  عجئةجت القعتماحقمائ ج التتعن 
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تةقىىىدس لتتةجز ىىى،، قحت ىىىل ماىىىمد حىىمارات تبج ىىىرة، م حقىىمس الة ىىىجم عتىىى  تاتمعىىى، تىىن القوة ىىىجت الحد وىىى، توىىىل:       
 ،تح إتعجة ، مضح تتلجت ترفوى، فىء البر ىد ،البر د اإللعقرمةءايقخدام قبجدل ج تح الغ ر، بل التيقخدم م التتلجت تن ز

،  حو  القلجعل التقبجدل ب ن التيقخدم مالعتب مقر تن ا ،، مبى ن التيىقخدم مغ ىره تىن التيىقخدت ن تىن ا ى، وخىرس
القمافى  تىح م ر تن ا دمات الخجص،، عدد عب قمفر م ت حة البحث،   مفر لهم م عاء الة جم لتتيقخدم اخقبجرات لاق ،، 

 (.2007 ،التعج  ر التحت ، مالعجلت ، الخجص، بادارة التحقمس، مقمف ر زمالب اجهحة فء الة جم  ال قجتء

 (Learning Management System – LMSأنظمة إدارة التعليم  -
ح وة ىىا، الىىقعتم فىىء التة ىى ت عبىىر مات ىى ،صىىتم لتتيىىجعدة فىىء إدارة متقجبعىى، مقوىى م القعتىى م مالقىىدر بة ىىجم هىىم      

صتم لتتيجعدة فىء إدارة متقجبعى، مقوى م  Software برةجتم(؛ وم هم  2007 ،ال بع، العجلت ، لتتعتمتجت  التميمس
 (.2007 ،القعتم اإللعقرمةء ترعح القدر ب م  مالقعت م التيقتر مات ح وة ا، القعتم فء التة  ت القدر ب
القعت ت ىى، تىىن إدارة مقة ىى م مقيىىم   الىىدمرات مالبىىراتم  تؤييىى،ب ةىىه  تعىىن الLMS   مإدارة القعتىى م قت ىىح ة ىىجم     

التميىىىى    لعىىىىل تىىىىن التؤييىىىىجت القعت ت ىىىى، بتخقتىىىىف تيىىىىقم جق ج ،اإللعقرمة ىىىى ،ضىىىىتن الب ئىىىى لقعتىىىىلمالتعىىىىدة  ،الدرايىىىى ،
ة ىجم الجت القىء  وىدت ج الخىدتم تعن الة ر  هىم  ،م يقخدم هلا الة جم بعورة فء القعت م عن بعد ؛(2005 ،مالتبجر 

   (:2007 ،القعتم اإللعقرمةء؛ ترعح القدر ب م 2007 ،تن خالل  التميمس
دارة ب جةجت التقدرب نالقيا ل   .: قعةء إدراو ما 
 .: قعةء ادمل، التورر، ممضح خا، القدر بالادمل،

 .القمص ل: مقعةء إقجح، التحقمس لتتقدرب

صد : مقعةءالققبح  .ار قوجر ر بلل تقجبع، وداق التقدرب ما 

: ا خقبجرات. .تن خالل الدرد جت ، متةقد جت الةوجش ، مالبر د، مت جرع، : مقعةء القماصل ب ن التقدرب نا قصجل
 . مقعةء إاراق اخقبجرات لتتقدرب ن مالقعجتل تح قو  ت م

  (Learning Content Management System – LCMSنظام إدارة المحتوى التعليمي )  -

تىن  ، مايىقراج  التعتمتىجتإ اىجدحل ،  تة ج: قمل  م جئف تخقتل، م  ؛القعتم ستحقم  بادارة قص هلا الة جمم خ     
ققىىى ح م  ؛البحىىىث عىىن التحقم ىىىجت القعت ت ىى، إتعجة ىى،قيىىى ل ب ىىدف زجعىىدة ب جةىىىجت،  فىىىءالترعح ىىى، التخحةىى،  لتيىىقمدعجتا

عبىىىجرة عىىىن تحقم ىىىجت صىىىغ رة تىىىن القعت ت ىىى،  ة ىىىر العجئةىىىجت  وم قبىىىجدللتتيىىىقخدت ن التحقىىىمس القعت تىىىء  إدارة وة تىىى،
  ,Clarey) 2007  قحد ث التحقم جتعتت جت مي ت، فء  ، ادام ةتر  اإلقجح، قعمنم (، عةجصر القعت م

 ىعل ة جتىجم إلدارة : حىحم بىراتم تقعجتتى، ق( ة جم إدارة التحقمس القعت تء ب ةه2005 عرف التميمس مالتبجر   م      
عتتىه وم القىىدر ب عت ىىه، مقىىمفر ودمات لتىقحعم فىىء عتت ىى، الىىقعتم، مقعتىل هىىله الىىة م فىىء التحقىمس التعرفىىء التاتىىمب ق

ن عجن تن التتعن ق غ ت ج ,اإلةقرةت خالل تن العجدة  علل  عت  ال بع، التحت ،. ,ما 

التىؤلل ن مالتصىتت ن تاىمرس عجئةىجت الىقعتم التخقتلى، م قتىةح ف - عتى  تحقىمس القعتى م LCMS)  وة ت، قرعحم      
دارة  ،الوىىىىدرة عتىىىى  إة ىىىىجق مقاىىىىم ر مقعىىىىد ل التحقىىىىمس القعت تىىىىء دالتىىىىما ماخقصجصىىىىء ،عت ت ىىىى نالق  إعىىىىجدةمقخىىىىح ن ما 

 العجئةىجت حىمس  repository للى  بمضىح تيىقمد  م عىمن ،ب عل وعور فجعت ، مقما ه التحقمس القعت تء ،ا يقخدام
عىىجدة  ،مقاتع  ىىج مقمح ع ىىج ،عم ف  ىىجبح ىىث  يىى ل الىىقح القجبعىى، لتمضىىم  تعىى ن، Learning Objects القعت ت ىى، ما 
 يج .لتت مخب ر ،متصتم قعت تء ،تن تدرب متقدرب ،عةجصر العتت ، القدر ب ،  الئم بتج ،ايقخدات ج

 جتعتتىى ن لبعضىى ت (LCMS) القعت تىىء موة تىى، إدارة التحقىىمس (LMS) ودارة الىىقعتم م ىىرس البجحىىث ون وة تىى،     
ل عىمن الت تى،  (LCMS) تصاتح متن وم  رد،  جم إدارة التحقمس فوام عةء ة (CMS) ود  رد تصاتحف ،البع 
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( 2007  الىقعتم اإللعقرمةىءمترعح القدر ب م  ،( 2006 ؤعد لل  تج لعره الحربء   ،(CMS م (LMS) القء قغاء
الا ىىدة قىىمفر الب ئىى، القىىء قتعىىن   (LMS) ، ح ىىث ون إدارة وة تىى، الىىقعتم (LMS & LCMS)الىىدتم بىى ن حىىمل
دارة  ،لقىىمف ر التحقىىمس ن القخاىى اتىى ؤييىى،الت وة تىى،  عتىىج وة ىىج قىىدعم ؛مفىى  تىىج  خىىدم التقعتتىى ن ،القعت ت ىى، ا ة ىىا،ما 

متعىج  ر  ،بمايىا، خصىجئص قوة ى، (LMS) موة تى، (LCMS) مقىدتم بيى مل، تىح وة تى، إدارة التحقىمس ،القى ل ف
 قخىىح ن التحقىىمس فىىء التيىىقمد تىىن  ،التحقىىمس عىىل الت ىىجم التقعتوىى، بىىادارة (LCMS) بح ىىث ققىىمل  ،تقلىى  عت  ىىج

repository بعى، وداق التعتتى ن خىالل جتق تىح ،ما  را  التحقمس داخىل خاى، قعت ت ى، ،مف  قات عه مقات ح التحقمس
 .الدرايء التيج 
 ،عب ىرة ( تقحوى  بدراى،CMS/LMS/LCMSا ة تى، الوالوى،  لعر ون القةجيى  مالقمافى  بى ن بجلى ر متن الاىد     

 (.SCORMام تع جر ، عجلت ، بجلقصت م تول تع جر يعمرم  خجص، فء حجل ايقخد
موة تى، إدارة  (LMS) إدارة الىقعتم لعىل تىن وة تى،ون ( 2005الخىجن  م  ،(Brandon, 2007)م ىرس براةىدمن      

وة ىج  (LMS) ل ىدف ا يىج  الىلس  ت ىح وة تى، إدارة الىقعتم، فجم ىجئف تخقتلى، قتجتىجم   (LCMS)القعت تىء التحقىمس
ون وة ت،  ت  ر ن ،مالقدر ب ، عبر التراحل التخقتل، لتعتت ، القعت ت ، ا داق، لتقجبع، قما ه التقعتت ن/ ارةقخقص باد
تتىىقعتم بجل ىىعل لقصىىل ( عىىء التة ىىجو  بىىادارة/ قما ىىه تلىىردات الىىقعتم قخىىقص (LCMS) القعت تىىءس إدارة التحقىىم 

مالقتج ح  ،هلا ا خقالف  إدار بب فء صعمب، الي (Brandon, 2007)براةدمن ، م عحم ، مالمزت التةجيبالصح ح
زجبت ى،  لتة ىجت ن عتىج ون،  (LMS)تىج قعىمن تدتاى، ضىتن م ىجئف غجلبىجم ، (LCMS) وة تى،ون إل   ،الة جت ن ب ن

  .بح ث  عمن وحدهتج احق تن ا،خر اإلتعجةجتتقبجدل، لقدامل 

 التعلم اإللكترونيبرامج 
دفىح تبتىغ تىجلء تىن  ىقم م قاجر ى،،  بىراتمم تلقمحى، التصىدر تاجة ،(،  تمبىرا إلى  الىقعتم اإللعقرمةىءقةويم بىراتم      

عتىىى  ون قىىىمفر الىىىدعم التيىىىقتر ل ىىىله البىىىراتم عبىىىر ال ىىىبع،، وتىىىج البىىىراتم تلقمحىىى،  ،زبىىل التيىىىقخدم لت ىىىرعجت القاجر ىىى،
مف تج ، عت  جالو جم بجإلضجف، وم قغ  ر م  ايقخدات ج ب عل  خصء،بح ث  تعن  ،قعد لالتقام ر م ل فقخضحالتصدر 

  تء عر  تماح    ر قت  البراتم:

 البرنامج مفتوحة المصدر 
 Moodle (http://moodle.org )برنامج 
لتىىىدرب ن عتىىى  قىىىمف ر ب ئىىى، قعت ت ىىى، يىىىجعد ال  ،هىىىم ة ىىىجم إدارة قعتىىىم تلقىىىمح التصىىىدر صىىىتم عتىىى  ويىىى  قعت ت ىىى،     

ولىىف  (40000 عتىىج  تعىىن ون  خىىدم اجتعىى، قضىىم  ،تعىىن ايىىقخداته ب ىىعل  خصىىء عتىى  تيىىقمس اللىىرد م  ،لعقرمة ىى،إ
وتج تن  ؛دمل، (138 لغ، تخقتل، تن  (70  قعتتمن  ،تيقخدم تيال (75000 عتج ون تمزح الة جم  ضم  ،تقدرب

 ( فء زماعد الب جةجت.MySQLمايقخدتت لغ،   (PHPقخدام لغ،  ةجح ، قوة ، فان الة جم صتم بجي
 (http://www.edutools.info/compare.jsp?pj=8&i=358 ترااع،  تعن لتتح د تن التعتمتجت 

 ) Claroline- Dokeos ) http://www.dokeos.comبرنامج دوكيز 
ل وىمم بىادارة  ،دملى، (65 فىء وعوىر وم تة تى،  (1200 تيىقخدم تىن زبىل م  ،هم ة جم إدارة قعتم تلقىمح التصىدر     
 ،تحقىىمس قعت تىىء عىىجلء الاىىمدة ئ ة ىىعتىىج  قىى ح لتتىىدرب ون  ،عىىجمن بىى ن تاتمعىىجت وهىىداف ج تخقتلىى،مقلع ىىل الق ،الىىقعتم

بجيىىم البدا ىى، فىىء  ، مزىىد عىىرف(SCORM  تعىىج  ر عتىىج وةىىه تقمافىى  تىىح،  قىىجبح وداق التقىىدرب نون م  ،ت ىى،قتىىجر ن قلجعم 
 Claroline)،  إلىىى وىىىم قحىىىمل  Dokeos)،  عتىىى هىىىلا الة ىىىجم  ايىىىقورموخ ىىىرام  Claroline)،   تىىىح العتىىىم ون بعىىى

http://www.edutools.info/redirect_out.jsp?url=http://moodle.org
http://www.edutools.info/compare.jsp?pj=8&i=358
http://www.dokeos.com/
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مايىقخدتت لغىى،  ,(PHPغى،  متىن ةجح ىى، قوة ى، فىان هىلا الة ىىجم صىتم بت ؛التاىمر ن حىجملما مضىح تت ىىحات لعىل ة ىجم
 MySQLترااع، الرابا تعن  لتتح د تن التعتمتجتم  .( فء زماعد الب جةجت: 

http://www.dokeos.com/wiki/index.php/Dokeos_vs_Claroline  
 ATutor (http://www.atutor.ca)توتر برنامج آ

يىىى ل م  ،القرع ىىىب تىىىن زبىىىل تىىىد رس الة ىىىجم ميىىىر ح صىىىتم ل عىىىمن يىىى الم  ،هىىىم ة ىىىجم إدارة قعتىىىم تلقىىىمح التصىىىدر     
 ،اليىىر ح لتماا ىىجت تىىن زبىىل التىىدرب ن تقىىجح باتعجة ىى، القحىىد ث مالقغ ىىر عتىىج  ،تىىن التىىدرب مالتقىىدربا يىىقخدام لعىىل 

 ،ر اإلةقرةىتبىلعقرمة ىجم عإ تىجتالاجتعجت العب رة القء قودم قعم  ،تؤييجت القعت ت ، الصغ رةال ايقخداته تن زبل تعن م 
لوماعىد م  ،(PHPوتىج تىن ةجح ى، قوة ى، فىان الة ىجم صىتم بجيىقخدام لغى،   ؛(IMS( م SCORMالة جم تح   قماف م 

ترااعى،   تعىن لتتح ىد تىن التعتمتىجت. (IIS Apache or Microsoft( مبرةجتم لتخىجدم توىل  MySQLالب جةجت  
 http://www.edutools.info/compare.jsp?pj=8&i=271الرابا 

 أنظمة إدارة التعلم اإللكترونية التجارية
 ((WebCT http://www.webct.comبرنامج 
ح ىث  ،جلقعتم اإللعقرمةىءت ت ى، الت قتى، بى يقخدم تن زبل العد د تىن التؤييىجت القع ،هم ة جم إدارة قعتم قاجرس     
محقى  ووةىجق  ،قرع بىه عتى  الة ىجمحقى   دمات تىن بدا ى، إعىداد التوىرر ققت ىح بخصىمب، ا ،لعقرمة ،إب ئ، قعت ت ،  ودم 

 عتىج ون هةىج  آ ف التعجهىد فىء وعوىر تىن ،عت  ي مل، ايىقخداته تىن زبىل التىدرب مالتقىدرب لمهلا  دل ،فقرة القعتم
 ترااعىىىىىىىىىىى، الىىىىىىىىىىىرابا تعىىىىىىىىىىىن لتتح ىىىىىىىىىىىد تىىىىىىىىىىىن التعتمتىىىىىىىىىىىجت م  . يىىىىىىىىىىىقخدتمن هىىىىىىىىىىىلا الة ىىىىىىىىىىىجم يىىىىىىىىىىىبع ن دملىىىىىىىىىىى،

 http://www.edutools.info/compare.jsp?pj=8&i=387 
 ((Blackboard http://www.blackboard.com بالك بورد برنامج
قعت ت ى،  جم وىدم فرصى ح ىث  ،ةيب، لألة ت، ا خىرس قت ح بجلومة  ،إدارة قعتم قاجرس تن  رع، بال  بمردهم ة جم      
عو ىر الة ىجم يىجعد م  ،ه التؤييىجت القعت ت ى، مالتقعتتى نتن خالل عير ات ح الحىمااح مالعمائى  القىء قمااى ،تقةمع،

ن الة ىىىجم  تقىىىجح بجلترمةىىى، مزجبت قىىىه لتقاىىىم ر عتىىىج و ،تىىىن التؤييىىىجت القعت ت ىىى، فىىىء ة ىىىر القعتىىى م عىىىن ار ىىى  اإلةقرةىىىت
 :ملتتح د تن التعتمتجت ترااع، الرابا ؛مالقميح

http://www.edutools.info/compare.jsp?pj=8&i=279 
   http://www.harf.com  تدارسبرنامج 
 ودم ات ح الم جئف القء قحقجا ج الاجتعىجت مالتىدار  مال ىرعجت متراعىح  (LMS)هم ة جم إدارة قعت م  جتل      

دارق ىىىج عبىىىىر اإلةقرةىىىت، م  ىىىىتل للىىى  إدارة عتت ىىىىجت الوبىىىمل مالقيىىىىا ل، مبةىىىجق التحقىىىىمس  ،القىىىدر ب لقوىىىد م تورراق ىىىىج ما 
دارقه القعت تء دارق ىج  فقراضء، مبةجق ا خقبجرات مالماابجت، مقود م ودمات لتصف اما  ، متةقىد جت التةجز ى،، مالبر ىد ما 

عتىج ون الة ىجم تقمافى  تىح تعىج  ر  ؛تن خالل عدد تن ا ة ت، اللرع ، التقعجتتى، ،اإلل عقرمةء، متقجبع، وداق التقعتم
                       .(AICC م( IMS م( SCORM العجلت ، تول  القعتم اإللعقرمةء

 لكتروني بالجامعة اإلسالمية         مركز التعلم اإل 
مربا ج تح احق جاىجت التاقتىح  ،الرات ، لقام ر براتا ج ا عجد ت ، ،تن ي جي، الاجتع، اإليالت ، بغحة اةاالزجم      

يىىقخدام ب ىىدف دعىىم مقيىى  ل ا ،(2001 لعقرمةىىء فىىء الاجتعىى، اإليىىالت ، عىىجم ، قىىم إة ىىجق ترعىىح الىىقعتم اإلاللتيىىا ةء
لعقرمةىء، مالقىء وحىدث ا ة تى، فىء إدارة الىقعتم اإل قعةملما ج الحجيىمب ما قصىج ت فىء العتت ى، القعت ت ى،، بجيىقخدام

برةىىجتم  قصىر ح  يىقخداملعقرمة ى،، مزىد قتوتىت الخاىىمات ا ملىء فىء الحصىمل عتىىء لعتتىء بصىى غ، إقوىدم التحقىمس ا

http://www.dokeos.com/wiki/index.php/Dokeos_vs_Claroline
http://www.dokeos.com/wiki/index.php/Dokeos_vs_Claroline
http://www.edutools.info/compare.jsp?pj=8&i=271
http://www.edutools.info/compare.jsp?pj=8&i=387
http://www.edutools.info/compare.jsp?pj=8&i=279
http://www.edutools.info/compare.jsp?pj=8&i=279
http://www.harf.com/
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WebCT ، جتمبرةىىإلىى   ا خ ىىرة ا،مةىى،بىىدو القحىىمل فىىء م Moodle فقراضىى ،مالىىلس  عىىد تىىن ورزىىء ب ئىىجت الىىقعتم اإل ،
تىىن  التيىىجزجت مقىىمفر إتعجة ىى، مصىمل الاتبىى، ل ىىله ،ب ىىعل إلعقرمةىىء تيىجزجقهالاىىجتعء قصىىت م  تحجضىىرلت  قىى ح ح ىث

 .Internet العجلت ، وم ال بع، LANالتحت ،  خالل  بع، التعتمتجت
دار  لعقرمةىىءالىىقعتم اإل بىىراتم التقخصصىى ن فىىء ايىىقخدامفر ىى  تىىن التىىدرب ن م الترعىىح بق ه ىىل جمزىىد زىى      عىىجم  ق ىىجما 

قيى  ل ت تى، مصىمل م ، اتم  ئ، القدر يى ، عتى  ايىقخدام البىر تن وعضجق ال (%30  وعور تن قدر بقم ، م (2004 
 ممرش العتىل عوىد العد ىد تىن التحجضىراتعىن ار ى   Moodleوم WebCT لبرةجتم  اتب،وعبر عدد تتعن تن ال

  ن،برةىجتاالتيج  تن تيىجزجت الاجتعى، بجيىقخدام  (200 وعور تن قصت م قم  عتج ، نالتلعمر   نلبرةجتاجالتقعتو، ب
بة ىر التحجضر م ومم  عمي ت، تيجعدة إل  اجةب القعت م العجدس، القعتم اإللعقرمةء فء الاجتع، اإليالت ،  يقخدمم 

مايىىقالم ا عتىىجل مالماابىىجت بصىى غ رزت ىىى،  ،، عتىىج  تعةىىه القماصىىل مالقلجعىىل تىىح اتبقىىهتقعتىى  بجلتيىىج  عىىل تىىج هىىم
  تقةمع،.

    الدراسات السابقةثانيًا: 
إلى   مزىد قمصىل البجحىث ،عو ىرما البىجحو ن بجهقتىجم لعقرمة ىجم إ التصىتت، التيىجزجتتحقىمس قوىم م  تمضىم   حى  لىم     

 يىجف ةء مآخىر ن رايى،تىن هىله الدرايىجت د، البحىث الحىجلء قخىص القىء اماةىبالقةجملت بعى   القء بع  الدرايجت
 1994Savenye, ed,  ) هىدفت إلى  قصىت م الميىجئا التقعىددة فجئوى، القىداخل بجيىقخدام إيىقراق ا ،  اإلر ىىجد القىء

ضتن ب ئ، قحعم التقعتم، مالقء قق ح الحر ، التاتو، فء القحعم بىةتا عىر  التعتمتىجت، تىن ح ىث الققىجبح، مقحد ىد 
ا عىىىر  تعمةىىىجت التمضىىىم ، مزىىىد ع ىىىلت الةقىىىجئم ون الاتبىىى، حصىىىتما عتىىى  تيىىىقمس الىىىقتعن  البراعىىى، اللجئوىىى،(، مةتىىى

رضىجهم عىن الاتبى،  عبىر، موة ىم ايىقغرزما مزقىجم اىم الم فىء اةاىجح الت ىجم التاتمبى،، مزىد تن القحصى ل تعد ت عجل ،
 القجم  يقخدام إيقراق ا ، اإلر جد ضتن ب ئ، قحعم التقعتم.    

( بدرايى، و ىعجل قصىلح التيىقخدت ن لب ئى، Schroeder, & Grabowski, 1995مزىجم  ىرمد ر مزرابميىعء       
، ح ىث قىم ربىا التعتمتىجت قعتتى نوةتجا تخقتل، لعر  ا هداف القعت ت ، لتت ،بجيقخدام والو ،الميجئا فجئو، القداخل

الىرمابا، تىح ال ج ى، التقعتوى، ب ىج، مماىمد تخاىا ه عتىء تىة م لعىر    ىجتىن خىالل ايىقخدام العتتىجت التت ىحة لربا
ممامد ةل  التخاا ال  عتء لعر  الرمابا تح إضجف، مصف لتعالزجت ب ن رتمح الرمابا، ملم قع ىف الةقىجئم وس 

بجيىىقخدام  ،التمضىىمعجت لتتل ىىمم الضىىتةء لألهىىداف إقبىىج ووىىر لىىةتا الىىرمابا عتىى  القصىىلح، موعىىدت الدرايىى، ضىىرمرة 
 عر  اةاجح ا هداف.  ل ي لقصت م البرةجتم، 

الىىقعتم ( إلىى  قو ىى م برةىىجتا ن تىىن بىىراتم إدارة تيىىجزجت Storey, ed, 2002  ت درايىى، يىىقمرس مآخىىر نمهىىدف     
، مبعىىىد قحت ىىىل ةيىىىخ حد وىىى، لتعمةىىىجت البرةىىىجتا ن، قىىىم Blackboardمبرةىىىجتم  WebCT، مهتىىىج برةىىىجتم اإللعقرمةىىىء

  م الودرة عت  القصت م التحميب،، مالل ن لVictoriaتن اتب، عتم الحجيمب باجتع، ف عقمر ج لتقو  م اخق جر ع ة، 
إ اجب ىىجم عتىى  قحصىى ل الاتبىى،، مون ح ىىجدة ا دمات التيىىقخدت، قىىؤور عتىى   مع ىىلت الةقىىجئم ون ودمات البرةىىجتا ن قىىؤور

 عت  التقعتم مالتعتم. ب عل إ اجبء، مون ي مل، ايقخدام ا دمات  ؤور إ اجبجم  تدري نقدر   ال

تىىدس ةاىىجح الب ئىى، القعت ت ىى، الغة ىىى،  قعىىر فدرايىى، هىىدفت إلىى   (Hong, et, 2003)مواىىرس هىىمةم مآخىىرمن      
بجلقعةملما ىىىج ماإلةقرةىىىت فىىىء بةىىىجق اقاجهىىىجت إ اجب ىىى، بىىى ن الاتبىىى، ةحىىىم ايىىىقخدام اإلةقرةىىىت لتىىىقعتم فىىىء اجتعىىى، تجل ح ىىىج 

لىىدس  ئم ونمزىد ب ةىىت الةقىىج، الاجتعىى، اتبىى،اجلبىىجم تىن  (88ملقحو ىى  للىى  قىم ايىىقخدام ايىىقبجة، محعىت عتىى    ؛ما ايىجر 
وعىىدت الدرايىى، م  ،عجف ىى، بجإلةقرةىىتال التعرفىى، لىىد  م مونالاتبىى، اقاجهىىجت إ اجب ىى، ةحىىم ايىىقخدام اإلةقرةىىت عىى داة لتىىقعتم، 
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القعت ت ىىى، الوجئتىىى، عتىىى   عتىىى  ضىىىرمرة إعىىىجدة قصىىىت م التىىىماد ا يجيىىى ، التقعتوىىى، بقعةملما ىىىج التعتمتىىىجت لقىىىمف ر الب ئىىى،
 ةقرةت التقحاتة، الوجئت، عت  حل الت عالت. قة  ت ، لتؤقترات اإل إيقراق ا ،، مون  قم قبةء اإلةقرةت

 جم راح ةتملاىقلعقرمةء فء العجلم العربء، مازا مضج  الحجل ، لة م القعتم اإل إل ( بجلقعرف 2004مزجم عبد اهلل       
( 15ام، ممضىىح  ( ترعىىح 33  بقحت ىىل تىىقن تمازىىح صىىلحجت الم ىىب لىىى زىىجم عبىىر  ىىبعجت الحجيىىب ا،لىىء، ح ىىث جلقام رهىى
ل قصىىت م تىىن خىىال ،الىىقعتم اإللعقرمةىىءة ىىجم إلدارة ة ىىم  لعقرمةىىء، مصىىتم موةىىقمجم  حقجا ىىج ة ىىجم إدارة الىىقعتم اإلويجيىى

( تع جرام لقو م ا يقلجدة تن الة جم، 45، موعد زجئت، تن  اإلةقرةتلعقرمة ،، مقحت ته عت  تمزح إلحدس الاجتعجت اإل
ارة التحقىمس التىرقبا هىء إد، القعتم اإللعقرمةءحل  اب قمافرهج فء ة جم إدارة ة م إل  والث تراالبجحث مزد قمصل 

دارة ةول ة م بة م القعتم اإل دارة ة م  القعتم اإللعقرمةءلعقرمةء، ما  التقجح عت  ال بع،،  القعتم اإللعقرمةءمقدامل ج، ما 
 تحقتت ن.مزد اوبت التمزح فعجل ، ووةجق اخقبجره مقو ته تن زبل التيقخدت ن ال

دارة التحقمس اإللعقرمةءل( إل  مضح إيقراق ا ، 2005ال جدس   معبد ابجخمهدفت دراي، ال      لتتوىررات  قام ر ما 
، تيىىقخدت، عتىىء ةاىىج  ( ةتىىجلو رئ يىى8  قىىم قحت ىىل مقوىىم مق عتىىء ةتىىجلو الىىقعتم التقجحىى،، ملقحو ىى  للىى  الدرايىى ، بةىىج

قعةملما ىىىىج الميىىىىجئل التقعىىىىددة، مزىىىىد قمصىىىىتت الدرايىىىى، إلىىىى  ون  مايىىىىح لقاىىىىم ر التحقىىىىمس اإللعقرمةىىىىء التعقتىىىىد عتىىىىء
بةىء عتىء  اىب ون ق ،الدرايى ،اإليقراق ا ، القء  اب اخق جرهج لمضىح ةتىملو تحقىمس إلعقرمةىء لبرتا ىجت التوىررات 

وى، ا ي  القجل ،: قصت م التلجه م التيقخدم مقمح دهج، قصىت م اإلبحىجر عبىر محىدات التوىرر الدرايىء مققجبع ىج بار 
بيىىى ا،، قصىىىت م ماا ىىى، القلجعىىىل تىىىح التيىىىقخدم لات الاىىىجبح الريىىىمتء مالتىىىرقبا بجلميىىىجئل التقعىىىددة لات ا للىىى، تىىىح 

التىقعتم زبىل التقعتت ن، قحد د ا هداف القعت ت ، مققجبع ج ممضمح ج، قور ر التقاتبجت اليجبو، القء  اب إ لجئ ىج تىن 
إلىىء  التىىقعتم حقى   تعىىن اليىىتجح لىه بج ةقوىىجل قىىء قوىى   تىدس قحصىى ل ر ا يىىئت، ما خقبىجرات الالبىدق فىىء الىقعتم، قىىمف

 محدة قعت ت ،.  

 بتعىىج  ر إةقىىىجو مقم  ىىىف بىىراتم الميىىىجئا التقعىىىددة العتبمق ر ىىى، زجئتىىى،( إلىى  إعىىىداد 2006مهىىدفت درايىىى، غىىىجةم       
 تىىء لمضىىح زجئتىى، تىىن متعرفىى، موورهىىج عتىى  القحصىى ل بجلتىىدار  اإلعداد ىى،، مايىىقخدم البجحىىث التىىة م المصىىلء القحت

( تع جرام، تويت ن عت  والو، تحجمر هء القصت م القعت تء، مالقصت م اللةىء، مقم  ىف الميىجئا التقعىددة، مزىجم 81 
ةقىىجو برةىىجتم ميىىجئا تقعىىددة فىىء ضىىمق التعىىج  ر اليىىجبو،، مبعىىد قاب ىى  البرةىىجتم عتىى  تاتىىمعق ن  البجحىىث بقصىىت م ما 

عداد ىىى، بجلوىىىجهرة، قبىىى ن قلىىىم  التاتمعىىى، القار ب ىىى،  القىىىء دريىىىت ببرةىىىجتم ضىىىجبا، مقار ب ىىى،، تىىىن اتبىىى، التىىىدار  اإل
 الميجئا التقعددة( عت  التاتمع، الضجبا،  القء دريت بجلار و، اليجئدة(. 

تىن واىل دعىم  الىقعتم اإللعقرمةىءإلى  قوىد م ة ىجم تىرن إلدارة  هىدفت( درايى، Itmazi, 2005مواىرس إات ىحس       
مالعجئىىىىدة  ،( تلقمحىىىى، التصىىىىدرLMSوت د ىىىى، مالتلقمحىىىى،، مقتوىىىىل الة ىىىىجم التىىىىرن فىىىىء ححتىىىى،  الىىىىقعتم فىىىىء الاجتعىىىىجت الق

    القمصى ، وة تى،البجحىث  رجخقىامودمات القعتى م القعىجمةء، ح ىث  ،( تح بع  خصجئص إدارة التعرف،Moodleلى 

(RS: Recommendation Systems) يىىقخدم ة جتىىجم ا، م الىىقعتم اإللعقرمةىىء ة ىىجم ضىىتن ،لقحت ت ىىج قحتىى الم  ىىجتالا
تخقتاجم تيقةدام إل  ة جم التحقمس، مة ىجم اللتقىرة التقعجمةى،، مالة ىجم التيىقةد إلى  الىد تاراف ج، مالتيىقةد إلى  الوماعىد، 

(، موضىىجف ة ىىجا ن إلىى  ة ىىجم التىىمدل هتىىج: ة ىىجم القمصىى ، LMSعتىىج زىىدم خمارحت ىى، لقاب ىى  وة تىى، القمصىى ، فىىء  
، مبعىد ة، تن التوررات عتى  الة ىجم التوقىرحمزد قم قحت ل ع  تيج ،ل ةجفلة العة جا لتتورر، مة جم قو  م    ر ويل

 قو ت ج تن زبل التخقص ن مالاتب، وصبحت اجهحة لعرض ج فء ةجفلة التوررات.
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فء القعت م العجم بجلتتتعى، العرب ى، اليىعمد ،،  القعتم اإللعقرمةء مازح( إل  قعر ف 2006مهدفت دراي، آل حاهر       
جلقعتم ح ةتملو قة  تء إلدارة هلا الةم  تن القعتم، مزجم البجحث بقحت ل تضتمن ا بحجث مالدرايجت التقعتوى، بىمازقرا

، مع ىىلت الةقىىجئم عىىن قحو ىى  ( تىىن الخبىىراق41( عبىىجرة، محعىىت عتىى   13مقصىىت م ايىىقبجة، تعمةىى، تىىن   ،اإللعقرمةىىء
لعقرمةىء، معىلل    اللتيىل ، مالقة  ت ى، لتىقعتم اإليى، ممضعت الدراي، ا القعتم اإللعقرمةءفوا قصف مازح  عبجرق ن

، مالتعمزىجت القىء قمااىه الىقعتم اإللعقرمةىءا يجل ب القخا ا ى،، مال  عىل القة  تىء، محىددت وفضىل البىراتم لقاب ى  
 لعقرمةء فء التتتع،.القعتم اإلالةتملو التوقرح إلدارة 

التحميب لاتب، الصف الوجتن فء تدار  التت  عبد   جتالر جض( إل  قوم م تة م 2007مهدفت دراي، ت ةج       
عتىى   ىىعل ايىىقبجة،، فىىء  ( تع ىىجرام، قىىم قة  ت ىىج151 ر بتغىىت  الوىىجةء لتقت ىىح بىىج ردن، موعىىدت البجحوىى، زجئتىى، تعىىج  اهلل

: الةص، ماحقمت بع  التحجمر عت  تاج ت فرع ، تول التحقمس، القصت م، القوم م؛ ،وربع، تحجمر هء: ا هداف
( اجلبىىجم 826مزىىد محعىىت ا يىىقبجة، عتىى  ع ةىى، تعمةىىه تىىن   ،قصىىت م صىىلحجت التمزىىحم الميىىجئا التقعىىددة، لىىمان، ا 

ا هىىداف اىىجق ، مع ىىلت الةقىىجئم ون تاىىجل اإلةقرةىىتمتعتتىىجم مت ىىرفجم قربم ىىجم لتىىة م الر جضىى جت التحميىىب عتىى   ىىبع، 
 تح تعج  ر القوم م بدرا، تقميا،.تعج  ر القوم م بدرا، عب رة، مبجزء التاج ت قاجبوت تاجبوجم ل

قوم م تيجزجت اجتع ، تدراى، ضىتن ب ئى، الىقعتم  قةجملت درايجتعدم مامد تن العر  اليجب  لتدرايجت  يالحظ    
تىن  مزىد ايىقلجد البجحىث ه؛ةجملىلىلس  ةمعء فىء التاىجل ا هلا البحثاإللعقرمةء ب عل تبج ر، ا تر اللس  اعل تن 

اراقاقه، البحث د ت عت، فء قحد ،اليجبوالدرايجت    ل الةقجئم مقلي رهج.ت، مبةجق ا دمات، مقحما 

 البحث إجراءات
التبة ىى، عتىى   –قوىم م تحقىىمس بعىى  تيىىجزجت تقاتبىىجت الاجتعىى، اإليىىالت ، بغىىحة إلىى   الحىىجلء البحىىث هىدف     

 :القجل ، الخامات البجحث اقبح لل  ملقحو   ،Moodleب ئ، التدرا، ضتن   – الميجئا فجئو، القداخل

 Moodleمحملة على الـ الجامعية المساقات التقويم محتوي قائمة معايير  إعداد أواًل:
 عجلقجلء: ،Moodle( تع جرام خجصجم بقوم م تحقمس التيجزجت الاجتع ، التحتت، عت  53قم القمصل إل    مزد     

 لقائمة المعايير األولية الصورة
 ترااعى، بعىد يى،، مللى عت  وربع، تحجمر رئ  قم قمح ع م ( تع جرام،65تعمةه تن  ومل ، تعج  ر قم ازقراح زجئت،      

تحقىىمس التيىىجزجت الاجتع ىى، التعقتىىدة عتىى  بىىراتم الىىقعتم اإللعقرمةىىء، توىىل لات العالزىى، بالبحىىمث مالدرايىىجت بعىى  
عبىىد ال ىىجدس (، مالابىجخ م 2006(، مغىىجةم  Itmazi, 2005(، ماات ىىحس  2006(، مال حاهىر  2007درايى، ت ةىىج  

ى (،Storey, ed, 2002، ميىقمرس مآخىرمن   (Marshall, 2004)متجر ىجل (2005  ، (Gray, 2000)رس ما 
   تول: اإللعقرمةء مالقعت تعج  ر تحقمسالقء قةجملت بع   الترااحبع   ا يقلجدة تن تقتمعلل  

   القعت ت  اإلةقرةتإةقجو تمازح  (.2006تصال ، وعرم،. 
 القصت م القعت تء لتميجئا التقعددة.(2001 ، ةب ل عحتء .  
 لعقرمةء ا ي  مالقاب وجت. (. القعت م اإل2005لتبجر ، وحتد  التمي ، عبد اهلل، ما 

 صدق قائمة المعايير
، مالميىجئا ، مالحجيىمب القعت تىءالقعتى م قعةملما ج فء التخقص نتن  (6) عتء الصمرة ا مل ، لتوجئت،عر  قم      

 ماردة فىىء الوجئتىى،التعىىج  ر الىىتىىدس تةجيىىب،  دقحد ىىتىىب تىىة م ماا  ،جلقعتم اإللعقرمةىىء ىىم عالزىى، تبج ىىرة بىىتتىىن ل التقعىىددة،



 - 10 - 

 حىلف معىلل عىل تع ىجر فىء الوجئتى،،  وهت ى،، متىدس التدراى، ضىتن ب ئى، الىقعتم اإللعقرمةىء التيىجزجتتحقمس لقوم م 

ضجف، ،تةجيب،ال غ ر البةمد لت ىدف الىلس وعىدت  اتىه،  زجئتى، التعىج  ر تةجيىب، القحع م ومضح ملودبجم، تةجي  رمةه تج ما 
 . خرا بع ال ص جغ، موع د ،تعج  رال بع محلف  جف،ضقم إ عتج

  للقائمة النهائية الصورة
قعمةىت تىن زىد م  ،الة جئ ى، صىمرق ج فىء التعىج  ر زجئتى، مضىح قىم ،التحعتىمن إل  ىج و ىجر القىء القعد الت إاراق بعد     

 ؛تعىىىج  ر (8تعىىىج  ر التحقىىىمس العجتىىى،   التحىىىمر ا مل: عجلقىىىجلء:رئ يىىى،    وربعىىى، تحىىىجمر( تع ىىىجرام، تىىىمحع ن عتىىى53 
( تع ىىجرام قخىىص تقغ ىىرات  عماتىىل( 12( تع ىىجرام، تة ىىج  28التحىىمر الوىىجةء: تعىىج  ر قة ىى م مقرق ىىب عىىر  التحقىىمس  

، قحعىىىم تعىىىج  ر "3" داخل، بة ىىى، تحقىىىمس الميىىىجئا فجئوىىى، القىىى" تعىىىج  ر4" التمزىىىف القدر يىىىء  ة ر ىىى، القىىىدر   مالتة ىىىجو
 "11" ، تعىىج  ر القصىىلحتعىج  ر "5" تقغ ىىرات القصىت م  تعىىج  ر القلجعت ىى،ب خىىجص( تع ىجرام 16(، م تعىىج  ر "5" التىقعتم
  ( تعج  ر.8 تعج  ر تمازح الم ب  :التحمر الرابح( تعج  ر؛ 9  : تعج  ر قصت م ال ج ،التحمر الوجلث ؛(تع جرام 

المدرجـة  – المبنيـة علـى الوسـائط فائقـة التـداخل –اإلسالمية بغـزة ت الجامعة ثانيًا: تقويم محتوى مساقا
 .""Moodle اإللكترونيإدارة التعلم  ضمن بيئة

، اإليىىعجفجت ا مل ىى،م  ،اىىحق ا حوىىجفء تحقىىمس تيىىجزلقوىىم م تالح ىى،  باعىىداد باجزىى،البجحىىث  زىىجم ملقحو ىى  للىى       
 :القجل ، لتخامات مفومج Moodle  اإللعقرمةءإدارة القعتم  عع ة، لتتيجزجت الاجتع ، التدرا، ضتن ب ئ،

 المالحظة بطاقةتحديد الهدف من 
اىىىحق  تيىىج تحقىىمس  فىىء قوىىىم م اإلتعىىجنالتالح ىى، إلىىى  ايىىقخدات ج عتو ىىج  صىىجد  موجبىىىت زىىدر  ،ق ىىدف باجزىى     

 "."Moodle تن ب ئ، التدرا، ض – التبة ، عت  الميجئا فجئو، القداخل اإليعجفجت ا مل ،تيج  م  ،ا حوجف

 المالحظة ةبطاقل الصورة األولية
 اجزىى،بمزىىد  ىىتتت  ،التحىىددة يىىجبوجم  زجئتىى، التعىىج  رب ىىعل ويجيىىء عتىى   جزىى،صىى جغ، بةىىمد البا ءقىىم ا عقتىىجد فىى     

 لعقرمةىىىءإدارة الىىىقعتم اإل التيىىىجزجت الاجتع ىىى، التبة ىىى، ضىىىتن ب ئىىى، تحقىىىمس التعىىىج  ر المااىىىب تراعجق ىىىج فىىىءالتالح ىىى، 
Moodle،  التبة ى،  –تيىجزجت تقاتبىجت الاجتعى، اإليىالت ، تحقىمس مقم ازقىراح والوى، تيىقم جت لقوىد ر دراى، تراعىجة

لتتعىج  ر المااىب قمافرهىج فىء Moodle  عقرمةىءلإلإدارة الىقعتم ا التدراى، ضىتن ب ئى، – عتى  الميىجئا فجئوى، القىداخل
 قت  التيجزجت، مهء: ترقلح، تقميا، تةخل .

 ةتخدام البطاقصياغة تعليمات اس
 مهء:  ايقخدات جعةد ومم الت  راع  ج، مالقء التالح ، باجز،قم مضح بع  القعت تجت الخجص، بجيقخدام      

 عقجب، ايم التورر مرزته.  (1 

 .الم باعبر  يجز نبع ل ، المصمل لتت لتتومم قعت تجت خجص، (2 
 ضح فء عل باجز،.حيب تج هم تم  ،(، قحت الدرا، التةجيب، توجبل عل تع جرمضح عالت،   (3 

 المالحظة بطاقةل الصورة النهائية
التالح ىىى،، عىىجن   بىىىد تىىن الق عىىىد تىىن يىىىالتق ج مصىىىالح ق ج  باجزىى،لبعىىد ا ةق ىىىجق تىىن إعىىىداد الصىىمرة التبدئ ىىى،      

 لتقاب  ، مزد قم لل  مفوجم لتخامات القجل ،:

 ةالمالحظ صدق بطاقة
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قىم  فوىد ،إضىجف، إلى  للى  ،التعىج  ر زجئتى، صىد  خىالل تىن ،التالح ى باجزى، تحقىمس صىد  عتىء ا يىقد ل قىم     
التعىج  ر الىماردة فىء عىجدة الة ىر فىء ملل  ب ىدف إ، تتن ل م خبرة فء القعتم اإللعقرمةء، ( تحعت ن4قمح ع ج عت   

، مزىىد واتىىح ماإلضىىجف،الحىىلف  إتعجة ىى،فىىء عتت ىى، التالح ىى،، تىىح  وقرحىى،الت تيىىقم جت القوىىد ر، متىىدس يىىالت، الباجزىى،
فىء عتت ى، التالح ى،، ح ىث  تيىقم جت القوىد ربجيىقوةجق  لتغر  الىلس وعىدت  اتىه، عت  تةجيب، الباجز، التحعتمن
، عب ىىىرة، تقميىىىا،، تةخلضىىى،، تةخلضىىى، اىىىدام، غ ىىىر تقىىىمافر، اىىى،: عب ىىىرة اىىىدام ا بدر صىىىبح لق حيىىىب آرائ ىىىم جقىىىم قعىىىد ت 
  . ( عت  القملء0، 1، 2، 3، 4، 5م وجبت ج  

 ةالمالحظ ثبات بطاقة 
اىىحق ا حوىىجف، متيىىج  تيىىج    التيىىجز ن ع ةىى، البحىىثتحقىىمس التالح ىى، عتىى   باجزىى،بقاب ىى   البجحىىث زىىجم     

 (:288 ،1996، قم حيجب وبجت التالح  ن حيب تعجدل، عمبر  المع ل مالتلقءم ( مل ،اإليعجفجت ا 

 وبجت التالح  ن = 
 عدد ترات ا قلج 

X 100 م ا قلج عدد ترات ا قلج  + عدد ترات عد  

ملباجزىىى، (، 0.84  اىىىحق ا حوىىىجفتيىىىج  تحقىىىمس الخجصىىى، ب تعجتىىىل الوبىىىجت العتىىىء لباجزىىى، التالح ىىى، زىىىد بتىىىغم      
الل ىج ا اتئةىجن عتى  وبىىجت  تعىن تىن خ ترقلعى، مهىء ةيىب ،(0.91  اإليىعجفجت ا مل ى، التالح ى، الخجصى، بتيىج 

 .باجز، التالح ،

 المالحظة تطبيق بطاقة
 تتىىن لىىد  م الوىىدرة عتىى  قوىىم م التيىىىجزجت تخقصىىجم  (11 باجزىى، التالح ىى، تىىن خىىالل قمح ع ىىج عتىىى  قىىم قاب ىى       

 ،باجزىى،المالاتىىب تىىة م تراعىىجة قعت تىىجت ايىىقخدام  ،، مزىىد قىم توىىجبتق مالىىقعتم اإللعقرمةىىءالاجتع ى، التدراىى، ضىىتن ب ئىى، 
قىقم  عتى  ون ،اإليىعجفجت ا مل ى، تيىج  وخرس عتى  تحقىمس، م احق ا حوجفتيج  تحقمس مقاب   الباجز، ترة عت  

قم اتح باجزجت التالح ، تن التومت ن، متن وم إاىراق القحتى الت اإلحصىجئ ، مزد عتت ، القوم م بتمضمع ، عجتت،، 
 التةجيب،. 

 قومينالتقدير الكمي الستجابات الم
التبة ى،  -اجتعى، اإليىالت ، تيىجزجت تقاتبىجت ال تحقمس درا، تراعجةتقود ر العتء ليق، تيقم جت لقم ايقخدام      

لتتعىج  ر المااىب قمافرهىج فىء Moodle  اإللعقرمةىءإدارة الىقعتم  التدراى، ضىتن ب ئى، – عتى  الميىجئا فجئوى، القىداخل
( دراجت إلا ماد بدراى، 5(، بح ث  حصل التع جر عت   0،1،2،3،4،5  مالتيقم جت هء:قت  التيجزجت، تحقمس 

( 2( دراىىجت إلا ماىىد بدراىى، تقميىىا،، معتىى   3ماىىد بدراىى، ترقلعىى،، معتىى    ( دراىىجت إلا4ترقلعىى، اىىدام، معتىى   
، مزىىد إلا لىىم  ماىىد (صىىلر دراىى، إلا ماىىد بدراىى، تةخلضىى، اىىدام، معتىى  ( 1 دراىى، إلا ماىىد بدراىى، تةخلضىى،، معتىى  

 .التالح ، عت  وراق اليجدة التحعت ن لباجز،ايقخدتت التيقم جت اليجبو، بةجق 
 ا محان، مزىىد حىىددت هىىله التيىىقم جت حيىىب تيىىقم جت لتقوىىد ر القحت تىىء لبةىىمد ا داة والوىى، عتىىج اعقتىىد البجحىىث     

 الةيب ، القجل ،:
 .ف عور (4التع جر بدرا، عب رة، وس تج  عجدل التقميا الحيجبء   تراعجة( ف عور  تول 80%  -
 3     قميىا الحيىجبءالتع جر بدرا، تقميا،، وس تج  عىجدل الت تراعجة(  تول %80( إل  وزل تن  %60تن   -

 (.4وزل تن  -
 (.3، وس تج  عجدل وزل تن التقميا الحيجبء  تةخلض،التع جر بدرا،  تراعجة(  تول %60وزل تن   -
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 البحث خطوات
 :القجل ، الخاماتإقبج   قم بحثال وهداف قحو  ل     
  ىتحتتىى، عتىى  الىىالاجتع ىى، التيىىجزجت الزجئتىى، تعىىج  ر خجصىى، بقوىىم م تحقىىمس إعىىداد Moodle  53، تعمةىى، تىىن )

 الق عد تن صدز ج عن ار   عرض ج عت  تاتمع، تن التحعت ن.قم ، م تحجمرعت  وربع،  حعماتع جرام، م 
 ،تيىىجزجت تقاتبىىجت الاجتعىى، اإليىىالت ، تحقىىمس فىىء اليىىجبو، ر  التعىىج  تراعىىجةتالح ىى، لرصىىد تىىدس  إعىىداد باجزىى

 بغحة، مالق عد تن صدز ج موبجق ج.
 اإليعجفجت ا مل ،م  ،احق ا حوجفتيجزء تحقمس ت  قاب   باجز، التالح ، ع. 
 مقلي رهج، معرض ج إحصجئ جم  مقحت ت ج الةقجئم رصد. 
 ،الحجلء لبحثا تتاج تل التعتت، بحمثال ازقراحم  ،البحث ةقجئم ضمق فء القمص جت ص جغ.  

 "وتفسيرها مناقشتها" :البحث نتائج
  عت  الةحم القجلء:  البحث  تعن ايقعرا  الةقجئم القء قمصل إل ه

  ىىةص اليىؤال ا مل عتى : "تىىج تعىج  ر قوىىم م تحقىمس تيىىجزجت :األول الســلال عــن باإلجابــة المتعلقــة النتـائج
الىىىقعتم إدارة التدراىىى، ضىىتن ب ئىى،  – التبة ىى، عتىى  الميىىىجئا فجئوىى، القىىداخل –الاجتعىى، اإليىىالت ، بغىىىحة تقاتبىىجت 
تىمحع ن  ،( تع ىجرام 53تىن  تعمةىه  تعىج  ر زجئتى، مضىحتىن خىالل  لاليىؤا عىن اإلاجبى، قتت"؟ Moodle  اإللعقرمةء

التحىىىمر الوىىىجةء: تعىىىج  ر قة ىىى م  ( تعىىىج  ر,8عىىىج  ر التحقىىىمس العجتىىى،  عتىىى  وربعىىى، تحىىىجمر عجلقىىىجلء: التحىىىمر ا مل: ت
( تع ىىىجرام قخىىىص تقغ ىىىرات  عماتىىىل( التمزىىىف القدر يىىىء  ة ر ىىى، 12( تع ىىىجرام، تة ىىىج  28مقرق ىىىب عىىىر  التحقىىىمس  

( 16" تعىىج  ر(، م 5" تعىىج  ر، قحعىم التىقعتم "3" تعىىج  ر، بة ى، تحقىمس الميىىجئا فجئوى، القىداخل "4ر   مالتة ىجو "القىد
التحىىىمر الوجلىىىث:  , " تع ىىىجرام(11" تعىىج  ر، تعىىىج  ر القصىىىلح "5بتقغ ىىىرات القصىىىت م  تعىىىج  ر القلجعت ىىى، " جم تع ىىجرام خجصىىى
مزىد قىم قةىجمل للى  بجلقلصى ل  ( تعىج  ر.8عىج  ر تمازىح الم ىب  التحىمر الرابىح: ت ( تعج  ر,9 م ال ج ،  تعج  ر قصت
 ، عتج تر يجبوجم.Moodleزجئت، تعج  ر قوم م تحقمس التيجزجت الاجتع ، التحتت، عت  الى  إعدادفء خامة 

عتى : "تىج دراى، تراعىجة تحقىمس تيىجزجت  الوىجةء ىةص اليىؤال  الثـاني: السـلال عـن باإلجابـة المتعلقـة النتـائج
  القعتم اإللعقرمةءإدارة التدرا، ضتن ب ئ،  – التبة ، عت  الميجئا فجئو، القداخل – الاجتع، اإليالت ، بغحةتقاتبجت 
Moodle  تقاتبىجت الاجتعى، اإليىالت ،  اخق جر تيجز ن تىن تيىجزجت اليؤال قم هلا مل اجب، عناليجبو،"؟ لتتعج  ر

اىحق تيىج   :مهتىج ،Moodle ئى، إدارة الىقعتم اإللعقرمةىء  التدرا، ضىتن ب – التبة ، عت  الميجئا فجئو، القداخل -
حيىجب التقميىاجت  ، مقم قاب   زجئت، التعج  ر عت  تحقمس التيجز ن، متن وىماإليعجفجت ا مل ،، متيج  ا حوجف
ل ىىجم قىىم قرق ىىب التعىىج  ر حيىىب التقميىىاجت الحيىىجب ، قةجح زىىد لقوىىد رات التوىىمت ن، م  بمالرقىى ،ا محان الةيىىب ،م  ،الحيىىجب ،

 ضتن عل تاجل، معجةت الةقجئم عجلقجلء: 
 (1الجدول رقم )
  جزء األحقافلمساقّي والرتبة  المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية

  المحتوى العامة معايير محورعلى  اإلسعافات األوليةو 

 المعايير الرقم
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 الرتبة

    جزء األحقاف أوالً 
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التغم ، لتتحقمس مختمه تن ا خاجق. اليالت، 5  4.36 %87 1 

 2 %78 3.91 مالد ةء. مالعرزءتمضمع ، التحقمس مختمه تن القح ح الووجفء  3

 3 %76 3.82 حداو، التحقمس. 4

 4 %75 3.73 تةجيب، التلجه م مالتصاتحجت لخصجئص التقعتم. 6

 5 67% 3.36 تةجيب، تيقمس عت  التعتمتجت لتتقعتم. 7

 6 56% 2.82 تمومز ، التحقمس مدزقه العتت ،. 1

 7 51% 2.55 قةم  ا ة ا، تن ح ث صعمبق ج مي ملق ج. 8

 8 44% 2.18 متعجن الة ر مقجر خه. التحقمس بب جةجت التؤلف مالةج رقمو    2

 1 67% 3.34 (جزء األحقاف) المحتوى العامة محورمتوسط 

اً ثاني     اإلسعافات األولية 

 1 91% 4.55 ، التغم ، لتتحقمس مختمه تن ا خاجق.اليالت 3

 2 74% 3.73 تمضمع ، التحقمس مختمه تن القح ح الووجفء مالعرزء مالد ةء. 4

 2 74% 3.73 حداو، التحقمس. 5

 4 73% 3.64 تةجيب، التلجه م مالتصاتحجت لخصجئص التقعتم. 7

 5 71% 3.55 تةجيب، تيقمس عت  التعتمتجت لتتقعتم. 1

 5 71% 3.55 تمومز ، التحقمس مدزقه العتت ،. 6

 7 56% 2.82 قةم  ا ة ا، تن ح ث صعمبق ج مي ملق ج. 8

 8 33% 1.64 قمو   التحقمس بب جةجت التؤلف مالةج ر متعجن الة ر مقجر خه. 2

 1 68% 3.40 (اإلسعافات األولية) المحتوى العامة محورمتوسط 

    

لتعىىىج  ر  اإليىىعجفجت ا مل ىىى،م  ،اىىىحق ا حوىىىجف تيىىجزءلخىىىجص بدراىىى، تراعىىجة تحقىىىمس ا( 1 الحىى  تىىىن الاىىدمل       
 تج  تء:التحقمس العجت، 

  جزء األحقاف مساق أواًل:
بدراىى، ترقلعىى،، ح ىىث حصىىل جرام ماحىىدام تىىن تعىىج  ر التحقىىمس العجتىى،  راعىىء تحقىىمس تيىىج  اىىحق ا حوىىجف تع ىى     

(، ماحقل الرقب، ا ملى  %87  محن ةيبء، عت  وعت  ختمه تن ا خاجقالتغم ، لتتحقمس م  التع جر التقعت  بجليالت،
(، ماىىجق %67 - %78تىىج بىى ن   ومحاة ىىم الةيىىب ،قرامحىىت وربعىى، تعىىج  ر بدراىى، تقميىىا،، م  تىىن بىى ن الرقىىب، ماىىجقت

محن عتى  ، فء الرقب، الوجة ،، محصل تمضمع ، التحقمس مختمه تن القح ح الووجفء مالعرزء مالد ةءالتع جر التقعت  ب
قمو ى  التحقىمس حصل التع ىجر التقعتى  بتحقمس التيج  بدرا، تةخلض،، م  ( تعج  ر فء3(، مقحووت  %78 ةيبء 

(. مزد حصل هلا التحمر عت  الرقب، ا مل  تن ب ن التقمياجت الحيجب ، %44 بمحن ةيبء م عت  الرقب، ا خ رة، 
 ا ملىىى ، فىىىان الىىىمحن عتىىى  الرقبىىى،لرغم تىىىن حصىىىمله (، مبىىىج%67  محن الةيىىىبءم  ،(3.34بتقميىىىا حيىىىجبء   لتتحىىىجمر

 بدرا، تقميا،. التضتة، ف ه تعج  ر التحقمس التيج   راعء  الةيبء    ر إل  ون 

 اإلسعافات األوليةمساق ثانيًا: 
بدراى، ترقلعى،، ح ىث حصىل تعىج  ر التحقىمس العجتى، تىن  ام ماحىد ام تع ىجر  اإليعجفجت ا مل ى، راعء تحقمس تيج       

(، مزىىد %91ةيىىبء   محن، عتىى  الرقبىى، ا ملىى ، مبىىالتغم ىى، لتتحقىىمس مختىىمه تىىن ا خاىىجق جر التقعتىى  بجليىىالت،التع ىى
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(، %71 - %74الةيىىب ، تىىج بىى ن   حاة ىىمبدراىى، تقميىىا،، ح ىىث قرامحىىت وم  فىىء تحقىىمس التيىىج  ( تعىىج  ر5قحووىىت  
قةىىىم  ب، مالتع ىىىجر التقعتىىى  مس بب جةىىىجتقمو ىىى  التحقىىىب(، وتىىىج التع ىىىجر التقعتىىى  5 – 2مهىىىء التعىىىج  ر لات الرقىىىب تىىىن  

( ملتتع ىجر %33لتتع ىجر ا مل   الىمحن الةيىبءبتىغ  فوىد، فود احقال الرقب ا خ رة، مقحووج بدرا، تةخلضى،، ا ة ا،
، (3.4بتقميىا حيىجبء   الرقبى، ا ملىء ،التحقىمس العجتى تعىج  ر لتحمرالتقميا الحيجبء مزد وحقل  .(%56الوجةء  

اإليىعجفجت ون تحقىمس تيىج  إلى   الةيىبء   ى ر الىمحن ناحقاللىه الرقبى، ا ملى  فىا، مبجلرغم تىن (%68  محن ةيبءم 
   راعء تعج  ر التحقمس العجت، بدرا، تقميا،. ا مل ،
تىن اب عى، قتى  التعىج  ر، تعج  ر التحقمس العجت، بدرا، تقميىا، إلى  تراعجة تحقمس التيجز ن ليبب مزد  عمد      
، وم ت ىجرات عب ىر عتى  تعرفىءإلى   ا خىل ب ىجحقىجو ح ىث    ، الاىجتعء لتحجضىرق ج تىن زبىل اتراعج تعجة ،إ ح ث

الىقعتم التحجضىر ن فىء الاجتعى، اإليىالت ،  يىقخدتمن عتىج ون   صىعب تتجريىق ج تىن زبىل التحجضىر ن، ةمع ى،، لعىء
ب ىىلا  لتحجضىىر ن الةيىىبءا ىىةعع  عتىى  دراىى، اهقتىىجم اجةىىب القعتىى م الة ىىجتء، تتىىج زىىد ميىى ت، تيىىجعدة باإللعقرمةىىء ع

  الةم  تن القعتم.
 (2الجدول رقم )

 محورعلى  اإلسعافات األوليةو  جزء األحقافلمساقّي  والرتبة األوزان النسبيةالمتوسطات الحسابية و 
 )معايير متغيرات الموقف التدريسي + معايير متغيرات التصميم( تنظيم وترتيب عرض المحتوى 

 المعايير الرقم
المتوسط 

 سابيالح
الوزن 
 النسبي

 الرتبة

 أوالً 
 جزء األحقاف

)نظريـــة التـــدريس والمنهـــا ، بنيـــة معـــايير متغيـــرات الموقـــف التدريســـي  -أ
 محتوى الوسائط فائقة التداخل، تحكم المتعلم(

   

 1 65% 3.27  ق ح بةجق التحقمس لتتقعتم القودم مالعمدة مقعرار ت جهدة ا توت، بحر ،.  15

 2 62% 3.09 تحقمس القةول ضتن محدات تحقمس الميجئا فجئو، القداخل بحر ،. ق ح بةجق ال 14

 3 60% 3.00 المضمح فء ققجبح مقيتيل قود م تعتمتجت التحقمس. 10

 3 60% 3.00 بةجق تحقمس الميجئا فجئو، القداخل ماضح متل مم. 13

 3 60% 3.00  ق ح لتتقعتم القحعم فء تعدل عر  التعتمتجت. 17

 6 56% 2.82 حعم فء خ جرات تعمةجت التحقمس  الئم خصجئص التقعتم.الق 16

 7 53% 2.64 صالح ، الميجئا التيقخدت، لقم  ل ج فء وعور تن تمضح فء العر . 11

 7 53% 2.64 اعقتجد تحقمس الميجئا فجئو، القداخل عت  وةتجا القعت م اللردس. 12

 9 45% 2.27 .عر  التحقمس بةجق عت  ة ر جت قربم ، تمومز، 9

قغل ىىى، رااعىىى، تةجيىىىب، بإتعجة ىىى، قلجعىىىل التىىىقعتم تىىىح التىىىجدة التعرمضىىى، مقحم ىىىده  18
 10 27% 1.36 لتتقعتم عةد الحجا، إل  ج.

 11 20% 1.00  ق ح فرص، لتتقعتم لابجع، وس احق تن التحقمس. 19

 12 16% 0.82  مفر فرص، لتتقعتم لتعرف، الةيب، التئم ، لالةاجح. 20

    التصفح(  التفاعلية،) ايير متغيرات التصميممع -ب 

 1 %60 3.00  تعن التقعتم تن إعجدة التقصلح لتصلح، الرئ ي، لتبرةجتم. 32

 2 %56 2.82  ق ح القصت م فرص، القلجعل لتتقعتم ب عور تن  ج ،. 21
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 3 %53 2.64  تعن التقعتم تن الخرمو تن البرةجتم. 33

 3 %53 2.64 ر مالقةول ل تجم مالختف مالقجلء ب عل تةجيب. تعن التقعتم تن اإلبحج 36

 5 %51 2.55  تعن التقعتم تن قصلح القعر لجت مالتصاتحجت الماردة فء البرةجتم. 28

 6 %44 2.18  تعن التقعتم تن عر  ا توت، التقعتو، بجلحوجئ  مالتلجه م. 35

، لتتحقىىىمس توىىىل ايىىىقخدام محىىىدات ماتىىىل صىىىغ رة ققضىىىتن التعمةىىىجت ا يجيىىى  22
 7 %42 2.09  ويئت،، ترااعجت، تتخصجت..(.

 8 %33 1.64  تعن التقعتم تن عر  تتخص عن تحقمس البرةجتم. 31

تحقىىمس الميىىجئا فجئوىى، القىىداخل  قىى ح لتتىىقعتم ون  ىىقعتم التمضىىمعجت تىىن خىىالل  24
 9 %25 1.27 ا يقع جف التقلجعل.

 10 %22 1.09 ، فء فقرات زص رة لتتقعتم.تحقمس الميجئا فجئو، القداخل  ارح ويئت 23

 11 %16 0.82  تعن التقعتم تن قيا ل تالح جقه مايقاجبجقه. 34

 12 %9 0.45  تعن التقعتم تن عر  خر ا، التحقمس مالخ جرات التقجح،. 30

 13 %7 0.36  تعن التقعتم تن عر  ا هداف التدرا، ضتن البرةجتم. 29

 14 %5 0.27 ، عن القتجر ن. تعن التقعتم تن اإلاجب 27

خىالل الىقعتم لتىربا واىحاق التحقىمس  FAQ ق ح المصمل إل  ا يئت، التقعىررة  25
 15 %0 0.00 بجلعجتل.

 15 %0 0.00  ودم لتتقعتم إر جدات حمل ع ل ، قصلح البرةجتم. 26

 4 %33 1.66 (جزء األحقاف)تنظيم وترتيب عرض المحتوى  محورمتوسط 

اً ثاني  فات األوليةاإلسعا 
معـــايير متغيـــرات الموقـــف التدريســـي )نظريـــة التـــدريس والمنهـــا ، بنيـــة  -أ

 محتوى الوسائط فائقة التداخل، تحكم المتعلم(

  

 

 1 67% 3.36 المضمح فء ققجبح مقيتيل قود م تعتمتجت التحقمس. 10

 2 %54 2.73 صالح ، الميجئا التيقخدت، لقم  ل ج فء وعور تن تمضح فء العر . 11

 3 %53 2.64 اعقتجد تحقمس الميجئا فجئو، القداخل عت  وةتجا القعت م اللردس. 12

 3 %53 2.64 بةجق تحقمس الميجئا فجئو، القداخل ماضح متل مم. 13

 5 %51 2.55  ق ح بةجق التحقمس القةول ضتن محدات تحقمس الميجئا فجئو، القداخل بحر ،. 14

 5 %51 2.55 قودم مالعمدة مقعرار ت جهدة ا توت، بحر ،. ق ح بةجق التحقمس لتتقعتم ال 15

 6 %47 2.36 عر  التحقمس بةجق عت  ة ر جت قربم ، تمومز،. 9

 6 %47 2.36 القحعم فء خ جرات تعمةجت التحقمس  الئم خصجئص التقعتم. 16

 9 %42 2.09  ق ح لتتقعتم القحعم فء تعدل عر  التعتمتجت.  17

قغل ىىى، رااعىىى، تةجيىىىب، بلتىىىقعتم تىىىح التىىىجدة التعرمضىىى، مقحم ىىىده إتعجة ىىى، قلجعىىىل ا 18
 10 %18 0.91 لتتقعتم عةد الحجا، إل  ج.

 10 %18 0.91  ق ح فرص، لتتقعتم لابجع، وس احق تن التحقمس. 19

 12 %13 0.64  مفر فرص، لتتقعتم لتعرف، الةيب، التئم ، لالةاجح. 20

    التصفح( التفاعلية،) معايير متغيرات التصميم -ب 



 - 16 - 

 1 %76 3.82  تعن التقعتم تن إعجدة التقصلح لتصلح، الرئ ي، لتبرةجتم. 32

 2 %65 3.27  تعن التقعتم تن الخرمو تن البرةجتم. 33

ايىىىقخدام محىىىدات ماتىىىل صىىىغ رة ققضىىىتن التعمةىىىجت ا يجيىىى ، لتتحقىىىمس توىىىل  22
 3 %58 2.91 .(.. ويئت،، ترااعجت، تتخصجت.

 3 %56 2.8 ن قصلح القعر لجت مالتصاتحجت الماردة فء البرةجتم. تعن التقعتم ت 28

 5 %51 2.56  تعن التقعتم تن اإلبحجر مالقةول ل تجم مالختف مالقجلء ب عل تةجيب. 36

 6 %47 2.36  ق ح القصت م فرص، القلجعل لتتقعتم ب عور تن  ج ،. 21

 7 %45 2.27 لتلجه م. تعن التقعتم تن عر  ا توت، التقعتو، بجلحوجئ  ما 35

تحقىىمس الميىىجئا فجئوىى، القىىداخل  قىى ح لتتىىقعتم ون  ىىقعتم التمضىىمعجت تىىن خىىالل  24
 8 %27 1.36 ا يقع جف التقلجعل.

 9 %22 1.09  تعن التقعتم تن قيا ل تالح جقه مايقاجبجقه. 34

 10 %18 0.91 تحقمس الميجئا فجئو، القداخل  ارح ويئت، فء فقرات زص رة لتتقعتم. 23

 10 %18 0.91  تعن التقعتم تن عر  تتخص عن تحقمس البرةجتم. 31

 12 %16 0.82  تعن التقعتم تن عر  ا هداف التدرا، ضتن البرةجتم. 29

 13 %15 0.73  تعن التقعتم تن عر  خر ا، التحقمس مالخ جرات التقجح،. 30

ا واحاق التحقمس خالل القعتم لترب FAQ ق ح المصمل إل  ا يئت، التقعررة  25
 14 %0 0.00 بجلعجتل.

 14 %0 0.00  ودم لتتقعتم إر جدات حمل ع ل ، قصلح البرةجتم. 26

 14 %0 0.00  تعن التقعتم تن اإلاجب، عن القتجر ن. 27

 3 %37 1.87 (اإلسعافات األولية  عرض المحتوى وترتيبتنظيم  محورمتوسط 

     

لتعىىج  ر  اإليىىعجفجت ا مل ىى،م  ،اىىحق ا حوىىجف تيىىجزءتحقىىمس دراىى، تراعىىجة ( مالخىىجص ب2 الحىى  تىىن الاىىدمل       
 قة  م مقرق ب عر  التحقمس تج  تء:

  جزء األحقافمساق أواًل:  
، قة ىى م مقرق ىىب عىىر  التحقىىمسبتحىىمر تىىن التعىىج  ر الخجصىى،  وس   اىىحق ا حوىىجفتحقىىمس تيىىج   عىىدم تراعىىجة     

تقغ رات القصت م، مزىد التمزف القدر يء، مالوجةء: تقغ رات ، ا مل:  نزيتا قتل التحمر عت   زدبدرا، ترقلع،، م 
 الةقجئم عت  الةحم القجلء: قلص لم تعن  ،تعج  ر اللرع ،تاتمع، تن ال زيماةدرو قحت عل 

 الموقف التدريسيمتغيرات  -أ
بدراىىى، القدر يىىىء ل ىىىج عالزىىى، بتقغ ىىىرات التمزىىىف ( تعىىىج  ر 5 راعىىىء   اىىىحق ا حوىىىجف الحىىى  ون تحقىىىمس تيىىىج       

لقوىىدم مالعىىمدة ابةىىجق التحقىىمس لتتىىقعتم  باقجحىى، ،التقعتوىى التعىىج  ر اللرع ىى،، فتىىوالم  اىىحاق، مزىىد قمحعىىت عتىى  ا تقميىىا،
 ،بةىىجق التحقىىمس القةوىىل ضىىتن محىىدات تحقىىمس الميىىجئا فجئوىى، القىىداخل بحر ىى، باقجحىى،، م مقعىىرار ت ىىجهدة ا توتىى، بحر ىى،

درو قحت بة ، تحقمس الميجئا فجئو، القداخل، ب ةتج اةدرو التع جر التقعت  بجلمضمح ببةجق الميجئا فجئو، القداخل، قةم 
قعت  التع جر الخجص بقحعم التىقعتم فىء س قحت ة ر ، القدر   مالتة جو، م فء ققجبح مقيتيل قود م تعتمتجت التحقم 

( تعىىج  ر 7   حوىجفاىىحق اتحقىىمس تيىج   راعىء م  ؛وم قحعتىىه بخصىجئص ايىىقخدام التىقعتم تعىدل عىر  التعتمتىىجت



 - 17 - 

، مهىىء لات مالتة ىىجو ( تعىىج  ر خجصى، بة ر ىى، القىىدر  3، تة ىىج  بدراى، ضىىع ل، بتقغ ىىرات التمزىىف القدر يىىءخجصى، 
(، مزىىىد حصىىىل التع ىىىجر 12، 11، 10، 6الرقىىىب   لات( تعىىىج  ر خجصىىى، بىىىقحعم التىىىقعتم، مهىىىء 4(، م 9 -7الرقىىىب  

( معتىى  الرقبىى، %16  محن ةيىىبءالتئم ىى، لالةاىىجح عتىى  وزىىل  التقعتىى  بقىىمف ر تحقىىمس التيىىج  لتتىىقعتم تعرفىى، الةيىىب،
 ا خ رة تن ب ن رقب تقغ رات التمزف القدر يء.

 متغيرات التصميم -ب
( ون تحقىىمس تيىىج  اىىحق ا حوىىجف  راعىىء تع ىىجرام 2 الحىى  تىىن الاىىحق الخىىجص بتقغ ىىرات القصىىت م فىىء الاىىدمل       

(، %60الةيبء   محنجدة التقصلح لتصلح، الرئ ي،، محصل عت  الماحدام بدرا، تقميا،، مهم التقعت  باتعجة ، إع
فىىىء حىىى ن اىىىجقت بىىىجزء التعىىىج  ر بدراىىى، ضىىىع ل،، مزىىىد قمحعىىىت تعىىىج  ر القصىىىت م تىىىج بىىى ن القلجعت ىىى، مالقصىىىلح، فتىىىوالم 

 ( تع ىىجرام، قةىىدرو قحىىت12 ( ققعتىى  بجلقلجعت ىى،، فىىء حىى ن بىىجزء التعىىج  ر معىىددهج 15، 9، 7، 2التعىىج  ر لات الرقىىب  
مزد حصل التع جر التقعت  باقجح، المصمل إل  ا يئت، التقعررة، مالتع جر الخجص بقود م إر جدات لتتقعتم  القصلح،

مقرق ىب عىر  التحقىمس قة ى م تعىج  ر  (. مزىد حصىل تحىمر%0زىدرة   محن ةيىبءحمل ع ل ، قصلح البرةىجتم عتى  
(، تتىج  عةىء قحووىه بدراىه ضىع ل،، %33  محن ةيىبءمبى (،1.66ميىا حيىجبء   احق ا حوىجف، عتى  وزىلالخجص ب

 الةيب ، لتتعج  ر.   محاناحقل الرقب، ا خ رة تن ب ن ازد م 

 اإلسعافات األوليةثانيًا: مساق 
عتىى  زيىىت ن، ا مل  قعتىى   اإليىىعجفجت ا مل ىى،الخىىجص بتيىىج   ا ىىقتل تحىىمر قة ىى م مقرق ىىب عىىر  التحقىىمس     

تىن التعىج  ر اللرع ى،،  عىددت  بتقغ رات القصت م، مزد اةىدرو قحىت عىل زيىم بتقغ رات التمزف القدر يء، مالوجةء  قع
 ، م تعن قلص ل الةقجئم عت  الةحم القجلء:ا قتتت عت  تعج  ر وجةم ،مالقء 

 متغيرات الموقف التدريسي  -أ
ات التمزىىف  راعىىء تع ىىجرام ماحىىدام تىىن تعىىج  ر تقغ ىىر  اإليىىعجفجت ا مل ىى،( ون تحقىىمس تيىىج  2 قبىى ن تىىن اىىدمل       

، مهىىم الخىىجص بجلمضىىمح فىىء ققىىجبح مقيتيىىل قوىىد م تعتمتىىجت التحقىىمس، ح ىىث حصىىل عتىى  بدراىى، تقميىىا، القدر يىىء
( تعىىج  ر خجصىى، بة ر ىى، 3( تع ىىجرام بدراىى، ضىىع ل،، تة ىىج  11(، م راعىىء تحقىىمس التيىىج   %67  زىىدره ةيىىبءمحن 

قىىمس الميىىجئا فجئوىى، القىىداخل، مهىىء التقعتوىى، ( تعىىج  ر خجصىى، ببة ىى، تح3(، م 6، 3، 1القىىدر  ، مهىىء لات الرقىىب  
ببةجق تحقمس الميجئا ماضح متل مم، مالقةول بحر ، ضتن محدات الميىجئا، متراعىجة التحقىمس لقوىدم التىقعتم معمدقىه 

اىىجق التع ىىجر ت قحىىت تقغ ىىرات قحعىىم التىىقعتم، م ةىىدراافوىىد  ،(5وتىىج بىىجزء التعىىج  ر معىىددهج   ،مت ىىجهدة ا توتىى، بحر ىى،
 (.%13ةيبء   عت  الرقب، ا خ رة، مبمحن ر فرص، لتتقعتم لتعرف، الةيب، التئم ، لالةاجح مفبقالتقعت  

 متغيرات التصميم -ب
التع ىىجر الخىىجص بقتعىى ن التىىقعتم تىىن  مهتىىجتع ىىجر ن بدراىى، تقميىىا،،  اإليىىعجفجت ا مل ىى، راعىىء تحقىىمس تيىىج       

بقتعى ن  تقعتى (،  ت ىه التع ىجر ال%76ةيىبء   ، مبىمحنعتى  الرقبى، ا ملى  ، محصىلرئ يى،إعجدة التقصلح لتصلح، ال
عىىجن تقغ ىىرات القصىىلح، عتىىج  قب، مهتىىج (%65ةيىىبء   بىىمحنبرةىىجتم، ماحقىىل الرقبىى، ا ملىى  التىىقعتم تىىن الخىىرمو تىىن ال

( تعىىىج  ر 5القصىىت م، تة ىىىج  تقغ ىىىرات بدراىى، ضىىىع ل،، ل ىىج عالزىىى، ب( تع ىىىجرام 16حقىىىمس التيىىج   راعىىىء  ن ت الحىى  و
( تع ىىىجرام فوىىىد اةىىىدرات 11(، وتىىىج بىىجزء التعىىىج  ر معىىىددهج  14، 10، 8، 6، 3جعت ىىى،، مهىىىء لات الرقىىىب  خجصىى، بجلقل

الرقبىى،  اإليىعجفجت ا مل ىى،الخىجص بتيىىج   احقىىل تحىمر قة ىى م مقرق ىب عىىر  التحقىىمسزىىد م  قحىت تقغ ىىرات القصىلح.
التدراى، ضىتن ب ئى،  – فجئوى، القىداخلالتبة ى، عتى  الميىجئا -تحقىمس التعىج  ر قوىم م ل درا، تراعجقهالوجلو، تن ح ث 
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Moodle ىىىلا ل الةيىىىبء محنالىىى فىىىان لل بىىى(، م %37ةيىىىبء   (، مبىىىمحن1.87تقميىىىا حيىىىجبء  عتىىى  ، ح ىىىث حصىىىل 
 تةخلضى، (. مهىء ةيىب%33 ح ث بتغ عت  ةل  التحمر،  احق ا حوجفالةيبء لتيج  المحن  قوجرب تح  التحمر
 بال   .

تعج  ر قة  م مقرق ب عر  التحقمس إل  ل تراعجة تحقمس التيجز نفء درا، مزد  راح هلا القدةء ما ةخلج       
 هالقىء  ىقم تىن خاللىم  ،قرق ىب مقة ى م التحقىمسالخجصى، ببجلتعج  ر القربم ،  اإللعقرمةءعدم اهقتجم تصتتء التحقمس 
بدراى، التحجضىر ن إلى  اعقتىجد   عىحس للى قعةملما ىج التعتمتىجت ما قصىج ت، مزىد  قحو   ال دف العجم تن ايىقخدام

جهحة فىء قصىت م تحقم ىجت التيىجزجت الومالىب الاى  ن فىء قصىت م تيىجزجق م الدرايى ،، وم إلى  ايىقخدام ىعتى  اللةعب رة 
تىن زبىل  اإللعقرمةىء، عتج زد قةدر عتت جت قو  م التحقمس فء القصت م لتعج  ر القربم ،قراعء االقء زد   م  لعقرمة جم،إ

تن ورائ ىم فىء قعىد ل مقغ  ىر قة ى م التحقىمس بتىج  قةجيىب تىح حجاىجق م، مزىد و ىجرت عت ىت اللئ، التيق دف، لاليقلجدة 
(Klett, 2002)  فىىء ب ئى، الىىقعتم التعقتىىدة عتى  الميىىجئا فجئوىى، إلى  ون عىىدم تراعىىجة تعىج  ر قة ىى م مقرق ىب التحقىىمس
مايىىقراق ا جت القصىىلح، ،، ال ج ىى قمح ىىح تعمةىىجتالت  ىىر الخىىجراء لت ج ىى،، م الوبىىجت فىىء قصىىت م  القىىداخل تىىن ح ىىث

ققبح قة  م مقرق ىب  قعتمالت فودانقؤدس إل  م ، هله الب ئ، لتقعتم  ؤدس إل  عدم تالئت، تول ،القلجعل تيقم جتقدةء م 
  لتىىدعم اللةىىء بجل ىىعل  ىىعىىدم ماىىمد فر إلىى   و ضىىج زىىد  عىىحسم  ت ىى،، مالىىربا بىى ن واحائ ىىج الصىىغ رة،لتىىجدة القعت تحقىىمس ا

ل  العجفء فء الاجتع،،  اقاجهجت التحجضر ن ةحىم  ون ومالةم  تن القعتم، ضعف البة ، القحق ، الالحت، لقةل ل هلا ما 
 The Teacher's لتتحجضىرتحاى، عتىل عىدم قىمافر مون زىل تىن التقمزىح، و الىقعتم اإللعقرمةىء فىء القعتى م قم  ىف

Workstation رة عتىىى  تتجريىىى، ت جراقىىىه ، تتىىىج  لوىىىدهم الوىىىدالتحجضىىىر ن لتىىىقعتم اإللعقرمةىىىء   ىىىؤور يىىىتبجم عتىىى  قبةىىىء
 .بجلدرا، التاتمب،

 (3الجدول رقم )
  جزء األحقافلمساقّي  والرتبة المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية

 محور معايير تصميم عرض الشاشةاألولية على  واإلسعافات

 المعايير الرقم
المتوســط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 الرتبة

    جزء األحقاف أوالً 

 1 60% 3.00 ب ن الختل ، مولمان العةجصر ا تجت ،  قبج ن ال عل ما رض ،(. القبج ن 43

 1 60% 3.00 توجاح الل د م التيقخدت، قي ل عر  التعتمتجت. 45

 3 58% 2.91 ا يقخدام التةجيب لتخاما ما لمان. 40

 4 56% 2.82 بيجا، القصت م مالحد تن ويتمب اإلب جر اللس  ره  التقعتم. 39

 5 55% 2.73  عجل التعرمض، بجلتعتمتجت التقضتة، فء الةص.ارقبجا الصمر ما  44

 6 53% 2.64 قصت م ال ج جت بةتا ماضح متل مم. 37

 6 53% 2.64  .امدة الميجئا التقعددة التيقخدت، فء البرةجتم 42

 8 51% 2.55 القماحن فء عر  ا لمان التيقخدت،. 41

 9 44% 2.18 تحقمس مالميجئا التقعددة.امدة القصت م القعت تء لت 38

 2 54% 2.72 متوسط محور تصميم الشاشة )جزء األحقاف(

اً ثاني     اإلسعافات األولية 
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 1 75% 3.73 ارقبجا الصمر ماإل عجل التعرمض، بجلتعتمتجت التقضتة، فء الةص. 44

 3 67% 3.36 بيجا، القصت م مالحد تن ويتمب اإلب جر اللس  ره  التقعتم. 39

 2 65% 3.27 القبج ن ب ن الختل ، مولمان العةجصر ا تجت ،  قبج ن ال عل ما رض ،(. 43

 4 49% 2.45 .امدة القصت م القعت تء لتتحقمس مالميجئا التقعددة 38

 5 58% 2.91 توجاح الل د م التيقخدت، قي ل عر  التعتمتجت. 45

 6 56% 2.82 قصت م ال ج جت بةتا ماضح متل مم. 37

 7 55% 2.73 ا يقخدام التةجيب لتخاما ما لمان. 40

 8 42% 2.09 القماحن فء عر  ا لمان التيقخدت،. 41

 9 35% 1.73  .امدة الميجئا التقعددة التيقخدت، فء البرةجتم 42

 2 %56 2.79 (اإلسعافات األولية  متوسط محور تصميم الشاشة

 

  م ال ج ، تج  تء:( مالخجص بتحمر قصت3 الح  تن الادمل  

 جزء األحقافأواًل: مساق 
بدراى، ترقلعى،، ح ىث لىم  التعج  ر الخجص، بقصت م ال ج ، فء تحقمس تيج  احق ا حوىجف قحو  وس تنعدم      

لتع ىىجر ن بدراىى، تقميىىا،، مهتىىىج  (، عتىىج  الحىى  تراعىىجة تحقىىمس التيىىج %80إلىى    ا محان الةيىىب ، صىىل وس تىىن 
بتوىىىجاح الل ىىىد م التيىىىقخدت، قيىىى ل عىىىر  ةجصىىىر ا تجت ىىى،، م لقبىىىج ن بىىى ن الختل ىىى، مولىىىمان العبج ان التقعتوىىىجنالتع ىىىجر 

( 7  جبىجزء التعىج  ر معىدده(، م راعى  تحقىمس التيىج  %60ةيىبء   عت  الرقب، ا مل ، مبمحن ، محصالتعتمتجتال
امدة تع جر الخجص ب(، مزد حصل ال%44 - %58الةيب ، تج ب ن   را، تةخلض،، ح ث قرامحت ومحاة متعج  ر بد

تحىمر قصىت م  حصىلمزىد (. %44محن ةيىبء  عت  الرقب، ا خ رة، مب القصت م القعت تء لتتحقمس مالميجئا التقعددة
 لىىهح ىىث بتىىغ التقميىىا الحيىىجبء  ،الرقبىى، الوجة ىى، فىىءتىىن ح ىىث دراىى، تراعجقىىه لتعىىج  ر قوىىم م التيىىج ، عىىر  ال ج ىى، 

، فان المحن الةيبء    ر ب ن تحقمس التيىج   راعىء تعىج  ر قوىم م  لل مبجلرغم تن(، %54  (، مبمحن ةيبء2.72 
 التيج  بدرا، تقميا،. 

  اإلسعافات األوليةمساق ثانيا: 
 يىب ،الة ومحاة ىم( تعىج  ر بدراى، تقميىا،، ح ىث قرامحىت 3( ون تحقمس التيىج   راعىء  3 الح  تن الادمل       

جرقبجا الصمر ماإل عجل التعرمض، بجلتعتمتجت التقضىتة، فىء ب اجق التع جر التقعت زد (، م %65 - %75تج ب ن  
( تعىىىىج  ر  راع  ىىىىج تحقىىىىمس التيىىىىج  بدراىىىى، 6(، م الحىىىى  ماىىىىمد  %75ةيىىىىبء   رقبىىىى، ا ملىىىىء، مبىىىىمحن، فىىىىء الالىىىىةص

ا يىىىقخدام التةجيىىىب لتخاىىىما م  ،القىىىماحن فىىىء عىىىر  ا لىىىمانم  ،اىىىمدة الميىىىجئا التقعىىىددةتةخلضىىى،، مهىىىء التقعتوىىى، ب
اىىمدة القصىىت م م  ،عىىر  التعتمتىىجتفىىء توىىجاح الل ىىد م متىىدس تيىىجهت،  ،صىىت م ال ج ىىجت بىىةتا ماضىىحقم  ،ما لىىمان

 (. مزىىىد بتىىىغ التقميىىىا%35 - %49تىىىج بىىى ن   الةيىىىب ، ومحان، ح ىىىث قرامحىىىت القعت تىىىء لتتحقىىىمس مالميىىىجئا التقعىىىددة
فىان ةيىب، تراعىجة تحقىمس  (، ماحقىل الرقبى، الوجة ى،، مبىجلرغم تىن للى %56ةيىبء   (، مبىمحن2.79الحيجبء لتتحىمر  
 بدرا، تةخلض،. ماردة فء التحمر، ق  ر إل  قمافرهجالتيج  لتتعج  ر ال

التيىىجز ن إلىى  عىىدم اتىىقال  التحجضىىر ن تحقىمس تعىىج  ر هىىلا التحىىمر فىىء  ةجتراعىمزىد  راىىح هىىلا ا ةخلىىج  فىىء      
ون قصىىت م ماا ىىجت قاب ىى   (Clark, 2003) ، مزىىد و ىىجر عىىالر قصىىت م ال ج ىى،تعىىج  ر تىى، لتراعىىجة الت ىىجرات الالح 

مالقةوىىل ب ة ىىج،  اىىب ون  ىىؤدس لعقرمة ىى، مقصىىلح ج جت التدراىى، ضىىتن تحقىىمس المحىىدات اإلالتيىىقخدم لعىىر  التعتمتىى
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لتعجلاىى، تل ىىمم وم حو وىى، تىىن ميىىا ن  وعوىىرمقاةىىب ايىىقخدام عتىى  ا ةاىىجح،  التىىقعتمبةىىجق ب ئىى، قعت ت ىى، قيىىجعد إلىى  
 لم  زدرة التقعتم عت  ف م فان لل  قصت م ودمات لتربا مالقةول ف تج ب ة ج، م عد، م ج ، العر قعت ت ، عت  ةل   

درا  قجحى، اللرصى، م عىد رفىح تيىقمس الق ،(Cognitive Overload) وتجتهالتعرم   ما  التقعتتى ن لىقحعم لجعت ى،، ما 
ةيىىىاجم اةىىىدتجو ماالقلجعىىىل  خصىىىجئصفىىىء التىىىجدة التعرمضىىى، عتىىى   ج ىىى، العىىىر  تىىىن ويىىى  القصىىىت م الا ىىىد، متىىىن 

فىىء ب ئىى، الميىىجئا  إدراا ىىج ىىا، وهت ق ىىج مالغىىر  تىىن قلوىىد ا ةحقىى     ،التقعتتىى ن تىىح تعمةىىجت التىىجدة التعرمضىى،
عت  اللةء التصتم فوا، فىء قصىت م ال ج ىجت القىء  ىقم قصىلح  مزد  عمن اعقتجد التحجضر، فجئو، القداخل التقعددة

تىن القصىت م  التقعتتى نةلىمر   ىؤدس إلى  مهىلام ال ج ،، التحقمس تن خالل ج، ودس إل  عدم تراعجة تماصلجت قصت 
 إلىىى  زتىىى، الىىىدعم اللةىىىء التقىىىمافر لىىىدسمزىىىد  عىىىحس للىىى   ؛, Macredie, 2002)  &(Chenلت ج ىىىجت الضىىىع ف

لىىى التحجضىىىر ن،  مالقعجتىىىل تىىىح بىىىىراتم إدارة  ،بقوىىىد م التحقىىىمس بصىىىى غ، العقرمة ىىى،الىىىدمرات القدر ب ىىىى، الخجصىىى،  زتىىى، ما 
لألخىىىل ب ىىىج عةىىىد قصىىىت م  تىىىن ا خقصىىىجص حقىىىجو إلىىى  ةمع ىىى، خجصىىى،التعىىىج  ر   ةتراعىىىجا عىىىجن إلمبخجصىىى،  التحقىىىمس،
 التيجزجت ضتن ب ئجت القعتم اإللعقرمةء. تحقمس 

 (4الجدول رقم )
 جزء األحقافوالرتبة لمساقّي  المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية

 محور مواقع الويبعلى  اإلسعافات األوليةو 

 المعايير الرقم
متوســط ال

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

 الرتبة

    جزء األحقاف أوالً 

 1 56% 2.73 قحت ل ا رقبجا التق عب فء التمزح فء ةجفلة اد دة. 53

 2 53% 2.64 يرع، قحت ل التمزح ترض ، متوبمل،. 46

 3 51% 2.55 ودمات القصلح التقضتة، فء التمزح  تعن ف ت ج مالقعجتل تع ج. 52

 4 47% 2.36 ر مالرتمح التيقخدت، بجلتمزح مي مل، قت  حهج.مضمح العةجص 49

 5 33% 1.64 عدم ايقخدام  ر ا القتر ر ا فوء وم الرويء. 47

 6 29% 1.45 احقماق الصلح، ا مل  لتتمزح عت  تودته تل مت، مماضح،. 48

 7 16% 0.82 التمزح عت  خر ا، تمزح لتمحدات التدرا،. احقماق 50

 8 0% 0.00 مزح عت  تحر  بحث.الت احقماق 51

 3 35% 1.77 مواقع الويب )جزء األحقاف( محورمتوسط 

اً ثاني     اإلسعافات األولية 

 1 58% 2.91 ودمات القصلح التقضتة، فء التمزح  تعن ف ت ج مالقعجتل تع ج. 52

 2 56% 2.82 قحت ل ا رقبجا التق عب فء التمزح فء ةجفلة اد دة. 53

 2 56% 2.82 ل التمزح ترض ، متوبمل،.يرع، قحت  46

 4 47% 2.36 مضمح العةجصر مالرتمح التيقخدت، بجلتمزح مي مل، قت  حهج. 49

 5 34% 1.71 احقماق الصلح، ا مل  لتتمزح عت  تودته تل مت، مماضح،. 48

 6 18% 0.91 عدم ايقخدام  ر ا القتر ر ا فوء وم الرويء. 47

 7 17% 0.84 ا، تمزح لتمحدات التدرا،.التمزح عت  خر  احقماق 50
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 8 0% 0.00 التمزح عت  تحر  بحث. احقماق 51

 4 36% 1.80 مواقع الويب )اإلسعافات األولية( محورمتوسط 

 
 مالخجص بتحمر تمازح الم ب تج  تء: (4 قضح تن الادمل  

 أواًل: مساق جزء األحقاف
ضىع ل،، ح ىث قرامحىت ا محان الةيىب ، لتعىج  ر بدرا، ح الم ب تعج  ر تماز راع  تحقمس تيج  احق ا حوجف      

د اىجق فىء ، فوىالتمزح عت  تحر  بحث (، مبجلرغم تن وهت ، التع جر التقعت  بجحقماق%0 - %56التحمر تج ب ن  
، التمزىىح عتىى  خر اىى، تمزىىح لتمحىىدات التدراىى، جحقماقبىى(، يىىبوه التع ىىجر الخىىجص %0ةيىىبء   الرقبىى، ا خ ىىرة، مبىىمحن

( ون إدراو تحىىر  (Gupta, & Gramopadhye, 1995ماراتمبىىدهء  (، مزىىد و ىىجر زم قىىج%16ةيىىبء   محنمبىى
بحث لتتمزح، مالقصلح بجيقخدام خر ا، التمزح قيجعد التيقخدت ن عت  قوت ىل المزىت الىالحم لقةل ىل الت ىجم التاتمبى، 

ب الرقبىى، الوجلوىى، تىىن بىى ن التحىىجمر الخجصىى، فىىء ب ئىى، الميىىجئا التقعىىددة اللجئوىى، القىىداخل. مزىىد وحقىىل تحىىمر تمازىىح الم ىى
( مبىىمحن 1.77، ح ىىث بتىىغ التقميىىا الحيىىجبء لتتحىىمر  Moodleبقوىىم م تحقىىمس تيىىج  اىىحق ا حوىىجف ضىىتن ب ئىى، 

 (، تتج  عةء قحووه بدرا، ضع ل،. %35ةيبء  

 اإلسعافات األوليةمساق ثانيًا: 
مالتقعتوىى، بتحىىمر  ،اإليىىعجفجت ا مل ىى،تيىىج  تحقىىمس صىى، بلتعىىج  ر الخجلدراىى، تراعىىجة ا ا محان الةيىىب ،قرامحىىت      

 الخىىجص التع ىجرقتىى  التعىج  ر بدراىى، ضىع ل،، مزىد حصىىل  تراعىجة (، تتىىج  عةىء%0 - %58تىىج بى ن  تمازىح الم ىب 
 ودةى   ، عتىخر ا، تمزح لتمحدات التدرا،عت   التمزح قالتقعت  بجحقماالتع جر م ، التمزح عت  تحر  بحث جحقماقب

مزىىىد بتىىىغ  .اىىىحق ا حوىىىجف( عتىىى  القىىىمالء، مهتىىىج التىىىلان احىىىقال ةلىىى  الرقبىىى، فىىىء تيىىىج  %17،  %0  ،ةيىىىب لان امح ا 
لتتحىىجمر،  ماحقىىل الرقبىى، الرابعىى، تىىن بىى ن ا محان الةيىىب ، ،(%36ةيىىبء  (، مبىىمحن 1.8الحيىىجبء لتتحىىمر   التقميىىا

 .قحو  بدرا، تةخلض،م 
فىىء  يىىرع،ال ةلىى  عةىىد القوىىم من  تىىلىىدس التو  وىىد    قىىمافرفةىىء، هىىلا ا ةخلىىج  إلىى  الاجةىىب القو م عىىحم البجحىىث     

اللة ىى، فىىء التماصىىلجت  قراعىىءالقىىء الت ىىجرات لىىم  تقتعىىما  لتتيىىجز ن ون تصىىتتء التىىجدة القعت ت ىى،م ، اإلةقرةىىتقصىىلح 
 ىىىج عةىىىد قوت ىىىل حاتمللىىى  ل 96DPIوم  72DPI    قح ىىىد عىىىن دزىىى، الصىىىمرةفتىىىوالم  ،لم ىىىبالميىىىجئا التيىىىقخدت، فىىىء ا

، معىىلل  القوت ىىل تىىن ايىىقخدام الختل ىىجت التتمةىى،، متراعىىجة ايىىقخدام الل ىىد م الىىدفعء، وم الصىىمت الىىدفعء فىىء دراواإل
ا تىر الىىلس  ؛التقىمفرة لىد  م اإلةقرةىتعتى  حيىب يىرع،  ،التىجدة التعرمضى، قصىلح لتتوىمت ن الم ىب إلقجحى، اللرصى،

عىداد عىدم اتىقال  التحجضىر ن الت ىجرات الالحتى، إللى  مزىد  عىمد للى  إ ،درا، قود رهم لتعج  ر هلا التحىمروور عت  
 .الم بتمازح مقحت ت ج عت  المقصت م 

  والمقترحات التوصيات
 :  تء بتج البجحث به ص  م  ، فان وهم تجةقجئم تن بحثال ةهع ويلر تج ضمق فء

فىء تاىىجل  جتعىجتخجصى، بتحجضىرس الاإلعىداد بىراتم قىىدر ب  ،البحىثا يىقلجدة تىن زجئتى، التعىج  ر الىىماردة فىء  .1
عتىى  ع ل ىى، ايىىقخدام   م، معىىدم ازقصىىجر قىىدر بقصىىت م التيىىجزجت الاجتع ىى، التدراىى، ضىىتن ب ئىى، وة تىى، ودارة الىىقعتم

دارق ج   قتل عت  ع ل ،  اب ون فوا، بل Moodleبرةجتم لى   إلعقرمة جم. قصت م التيجزجت مبةجئ ج ما 
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،، بح ىىث  حقىىل الىىقعتم اإللعقرمةىىء تعجةىى، تقودتىى، قاىىم ر بعىى  تعىىج  ر القع  ةىىجت مالقرز ىىجت لتحجضىىرس الاجتعىى .2
 هله التعج  ر.  ضتن

فىىء الاجتعىى، بتقخصصىى ن فىىء قصىىت م التمازىىف القعت ت ىى، مالميىىجئا  الىىقعتم اإللعقرمةىىءعىىن  رفىىد الاىىجزم التيىىئمل .3
 القىىىء قيىىى  ل قرق ىىىب مقة ىىى م معىىىر  التحقىىىمس القربم ىىى، الة ر ىىىجتالةتىىىجلو م التقعىىىددة اللجئوىىى، القىىىداخل، ماعقتىىىجد 

 .تول الة ر ، البةجئ ، ،اإللعقرمةء

، مالتحجضىىىر ن ا خىىىل فىىىء ا عقبىىىجر الخصىىىجئص اللة ىىى، عتىىى  الىىىقعتم اإللعقرمةىىىء بجلاجتعىىى، دعىىىمة اإلدارة الت ىىىرف، .4
مالقربم ىى، عةىىد قصىىت م تحقىىمس التيىىجزجت الدرايىى ، التعقتىىدة عتىى  الميىىجئا التقعىىددة فجئوىى، القىىداخل، معىىلل  تراعىىجة 

لتيىىق دف،، تىىن خىىالل قخل ىىف ا ة ىىا، اإلدراع ىى،، مالعتت ىىجت العوت ىى، القىىء ققاتب ىىج عتت ىىجت اللىىرم  اللرد ىى، لتلئىى، ا
 قصلح التحقمس.

، لعء  تب  احق جاجت وعضجق العىجدر ا عىجد تء، م وىدم قمس عل عت ، فء الاجتع،قخص ص اجزم دعم عت  تي .5
 ا يق جرات اللة ، لتتحجضر ن فء العت ، ةلي ج. 

قعىم ن ة ىرة  ىجتت، عىن مازىح ل، فىء الاجتعى،ما زيىجم العت ىجت  تيىجزجت، ققةىجمل البحىثل ىلا  عتت،ت بحمثإاراق  .6
 القعتم اإللعقرمةء فء الاجتع،.

ق و ر اخقالف قصت م  ج جت الميجئا التقعددة اللجئو، القداخل مق و رهج عت  ار و، قلجعل لتعرف،  بحثإاراق   .7
 التقعتت ن تع ج مةقجئم القحص ل العتتء. 

ر تمازح إدراو الميجئا التخقتل، فء ب ئ، الميجئا التقعددة فجئو، القداخل عت  زدرة التقعتم تعرف، وولإاراق بحث  .8
 عت  اإلدرا  مالقعتم. 

ق و ر قاب   الار و، البةجئ ، فء قصت م الميىجئا التقعىددة اللجئوى، القىداخل عتى  لتمزمف عت  درا،  إاراق بحث .9
  .قلجعل التقعتم مقحص ته العتتء

 عـالمراج

عتىى  قةت ىى، ت ىىجرات البحىىث العتتىىء لىىدس  WebCT(. ووىىر ايىىقخدام 2006وبىىم  ىىو ر، تحتىىد موبىىم  ىىعبجن، يىىتر  
ترعىح القعتىى م  .لتقعتى م اإللعقرمةىءالتىؤقتر الىدملء ا مل . بغىحة اإلسالمية اجلبىجت عت ى، القرب ى، فىء الاجتعى، 

 ابر ل. 19-17البحر ن.  اإللعقرمةء،

. ترعىىىىح وصىىىىدزجق فىىىىمحس ععىىىىمش لتقت ىىىىح بقعةملما ىىىىج االلكترونالالالال عىىىىن القعتىىىى م  تودتىىىى،. (2007إات ىىىىحس، ات ىىىىل  
 الىتعتمتجت. اجتع، بمل قعة  الخت ل. تقمافر عت  التمزح: 

http://elearning.ppu.edu/file.php/1/eLearning/el_abs.htm  :قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجر خ الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدخمل لتتمزىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىح
13/12/2007. 

 . الوجهرة: عجلم العقب.قعت ت ،ال اإلةقرةت يواقعإةقجو (. 2006وعرم فقحء تصال  

ةتىىملو قة  تىىء   بجلتتتعىى، العرب ىى، اليىىعمد ، إدارة القعتىى م اإللعقرمةىىء فىىء القعتىى م العىىجم(. 2006  يىىع د، آل تحهىىر
 .اجتع، التت  يعمد. ريجل، دعقمراة غ ر تة مرة(. توقرح

 جت بجلترحتى، الوجةم ى، تىن ما ى، ة ىر (. تاجلب ايقخدام القعت م اإللعقرمةء لقدر   الر جض2006الحربء، تحتد  
 ، عت ، القرب ،، اجتع، وم الورس.ريجل، دعقمراة غ ر تة مرةالتتجري ن مالتقخصص ن. 

  .. قرات، عتء التميمس مآخرمن . يمر ج، دار  عج ايقراق ا جت القعتم اإللعقرمةء(. 2005الخجن، بدر  
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