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 الفصل األول:

 التعلم االلكتروني والتعلم االفتراضي
E-Learning and Virtual Learning 

 

 E-Learning and Virtual Learningالتعلم االلكتروني والتعلم االفتراضي  الموضوع:عنوان 

 كلمات مفتاح�ة:

، التعلم  Traditional learning، التعّلم التقلیدي Blended learning، التعّلم المختلط E-Learning االلكتروني علمالت
 . Virtual learningاالفتراضي 

 ملخص الفصل:

قة الفصل أنواع التعلم (التقلیدي والمختلط وااللكتروني واالفتراضي)، حیث سیتم التعرف على المفاه�م المتعلیتناول هذا 
ات التعلم، ومن ثم  �كل نوع واستعراض میزاته وسلب�اته، والمقارنة بین أنواع التعلم من حیث الزمان والمكان وأسالیب وأدو 

 لكتروني وأهم توجهاته المستقبل�ة.سیتم االنتقال للتعرف على مستقبل التعلم اال

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال
 و�ه.التعرف على مفهوم التعلم التقلیدي وعی -1
 التعرف على مفهوم التعلم االلكتروني ومیزاته وسلب�اته. -2

 تمییز التعلم التقلیدي عن التعلم االكتروني. -3

 التعرف على التعل�م المختلط ومیزاته وعوائق تطب�قه.  -4

 التعلم االفتراضي.  على  التعرف -5
 التمییز بین أنواع التعلم.  -6

 ستقبلة.التعرف على مستقبل التعلم االلكتروني وتوجهاته الم -7

 مخطط الفصل:
 Traditional learning التعل�م التقلیدي 1-1
 E-Learningالتعلم االلكتروني  1-2
 Blended learningالتعلم المختلط  1-3
  Virtual  learning االفتراضيالتعلم  1-4
  Comparison between learning typesبین أنواع التعلممقارنة  1-5

  Characteristics of Successful E-Learners اجحینخصائص المتعلمین الن 1-6

 Learning Vs Trainingالتعلم مقابل التدر�ب  1-7
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 مقدمة

ة  التعل�م�إّن ما �حدث في العالم من تغیرات وتطورات متسارعة في مجال التقانة أدى ل�حث المؤسسات  

مما أدى إلى ظهور أنواع جدیدة من التعلم   ،لیب ونماذج تعل�م�ة جدیدة لمواجهة هذه التحد�ات عن أسا

 كالتعلم المختلط والذاتي وااللكتروني واالفتراضي وسیتم التطرق لها في هذا الفصل. 

 التعل�م التقلیدي 1-1

 وعلى والطالب  غرفة الصف على نشر�الع القرن  بدا�ات  في السائد  ال�س�ط والتعل�م  التر��ة نموذج اعتمد 

 آخر  نوع  أي  الحضور الجسدي و�قي  على  التدر�س  عمل�ة  اعتمدت   حیث   التعل�م،  عمل�ة  �قود   الذي  المدرس

 ال�س�ط  هذا النموذج  وجعل  المفاه�م  قلب   اإلنترنت   ظهور   لكن  �فعالیته،  معترف  وغیر  �ه  مشكو�اً   التعلم  من

 . الماضي من

 في التعل�م   عیوب الطر�قة التقلید�ة) 1

 : من عیوب الطرق التقلید�ة في التعل�م ما یلي

الطرف    ون �عتبر   نلذیالب (االمعلمین والطر  �إهمال وجهات نظ  وطر�قة اإلعطاءالجمود في المنهاج   •

 في العمل�ة التعل�م�َّة.  )والمحور المهم

 انحصار دور المعلم التعل�مي والتر�وي في التحف�ظ والتلقین.  •

�شكل خاص، ألّن عنوان نجاح الطالب   ؤسسة التعل�م�ةم ومن المالتعل�م �شكل عانفور الطالب من   •

ینحصر فقط في مدى تفّوقه في العالمات �سبب إغفال الجوانب األخرى لدى الطالب والتي �مكن  

 .أن یبدع فیها

 .)جامعة مدرسة، صف،( انالمك في محدود  •

 .)دراس�ةلا السنة موعد المحاضرة، الحصة، زمن( الزمان في محدود  •

 . )االست�عاب�ة لطاقتها التعل�م�ة المؤسسات  تجاوز( الطالب  است�عاب  في محدود  •

 التدر�س.  هیئة أعضاء نقص  •
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 التعلم االلكتروني 1-2

 ي مفهوم التعلم االلكترون) 1

للتعل�م �عتمد على التقانات الحدیثة �جم�ع أنواعها إل�صال المعلومة للمتعلم حیث ُتوظف  هو نظام تفاعلي 

من صوت آل�ات االتصال الحدیثة من حاسب وش�كاته المحل�ة والعالم�ة (االنترنت)، ووسائطه المتعددة    ف�ه

د وأكبر فائدة وصورة ورسومات والمكت�ات االلكترون�ة إل�صال المعلومة للمتعلم �أقصر وقت وأقل جه

حیث یتم االنتقال من بیئة    .ینو�طر�قة تمكن من إدارة العمل�ة التعل�م�ة وض�طها وق�اس وتقی�م أداء المتعلم

بیئة تعلم مفتوحة   تعل�م�ة مغلقة معتمدة على المنهج التقلیدي والمعلِّم والكتاب �مصادر وحیدة للمعرفة إلى

 .المتنوعة ومرنة وغن�ة �المصادر

 اإللكتروني التعلم أنواع ) 2

لب) علم (المدرس والطابین المعلم والمت  حیث یتم عن طر�قه التخاطب االتصال المتزامن، الم�اشر:   •

عبر ش�كة حاسو��ة عالم�ة أو محل�ة (اإلنترنت أو اإلنترانت) في نفس الزمان و�استقاللّ�ة عن  

ال�صر�ة، و�كون التواصل /أدوات خاصة �الصف االفتراضي  أو اللقاءات السمع�ةبواسطة    المكان،

ى زمن المحاضرة أو اللقاء، أو التفاعل بین الطالب أو بین الطالب والمدرس مؤقتًا ومقتصرًا عل

 و�مكن أن یتم التواصل الم�اشر �استخدام طر�قتین: 

o ي �استخدام برامج المحادثةالتخاطب الكتابChat-Relay  ، حیث �كتب الشخص ما یر�د

ت�ح والشخص المقابل یرى ما �كتب في اللحظة نفسها، فیرد عل�ه  قوله بواسطة لوحة المفا

  تا�ة ما یر�د �م�اشرة �عد انتهاء األول من    الرد عبر الصوت أو من الممكن    �الطر�قة نفسها

 (مثل محاضرات الجامعة االفتراض�ة السور�ة). 

o  التخاطب الصوتي Voice conferencing ا  التخاطب صوت�ًا في اللحظة نفسه  یث یتم، ح

 ). Video conferenceلمؤتمرات المرئ�ةأو التخاطب �الصوت والصورة مثل (ا

حیث یتم تزو�د الطالب �كافة متطل�ات الدراسة مثل األقراص ن، غیر الم�اشر:  تزامالم  االتصال غیر •

ة �أسلوب �ساعد أو عبر االنترنت، دون تحدید زمان محدد وتكون الدروس مصمم CDالمدمجة  

الطالب على توجیهها وفقًا لرغبته، �ما �عتمد الطالب والمّدرسون في عمل�ة التواصل على البر�د  
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ومجموعات النقاش   ،Forumومنتد�ات الحوار Voice mail ي لبر�د الصوتوا E-mailاإللكتروني

Discussion groups  اشتراط تواجدهم  أو على أ�ة تقن�ات تسمح لهم �التواصل غیر الم�اشر دون

 في نفس الوقت.

 میزات التعلم االلكتروني ) 3

، األ�حاث الحدیثة   Electronic Booksالكتب اإللكترون�ة  :الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات مثل -1

، المواقع Encyclopediasالموسوعات العلم�ة  ،Publicationsالمنشورة في المجالت العلم�ة 

، المكت�ات الرقم�ة  Periodical، الدور�ات  Databasesقواعد الب�انات   ،Educational sitesالتعل�م�ة  

Digital librariesلمفتوحة المصدر، الدروس الجماع�ة االلكترون�ة ا Moocs.إلخ ... 

وظ�فة المعلم من ناقل للمعرفة وملقن ، من خالل تغییر عمل�ة التعل�م إلى عمل�ة تعلُّم تحو�ل -2

ؤسسة توظ�فها لحل مشكالت المتعلم داخل وخارج الم ىمصمم لها ومحفز عل ىللمعلومة إل

في عمل�ة التعلم   علم شر�كًا و�ص�ح المت �ص�ح التوج�ه واإلرشاد و�تحول دور المعلم ل التعل�م�ة،

 ول�س مجرد متلٍق للمعلومات فقط.

یوجد منصات تعلم  والتدر�ب (إتاحة الفرصة ألكبر عدد من فئات المجتمع للحصول على التعل�م  -3

 غیر  للشخص  �سمح �ما ح�اتهم، أنماط مع  التعلم مالئمة للمتعلمین على القدرة یوفر ،)مجان�ة

ألنه تغلب على عوائق المكان    فعال  �شكل  مؤهالت جدیدة  واكتساب   الوظ�في  عمله  �مواصلة  المتفرغ

  ن.والزما

هم من إتمام عمل�ات التعلم في بیئات مناس�ة  الفروق الفرد�ة بین المتعلمین وتمكین�سمح �مراعاة  -4

   ة.لهم والتقدم حسب قدراتهم الذات�

التعلم الذاتي  مهارات  و �فها  وجمع المعلومات وتصن   ال�حث التفكیر و مهارات    �مكن المتعلم من تطو�ر  -5

 .االستفادة من المعرفة واخت�ارها وتوظ�فهاو 

التغلب على مشكلة الدروس ت، و ألول�اء األمور �متا�عة مستوى أبنائهم من خالل اإلنترن �سمح -6

 إذ تكون المعلومات متاحة �أي وقت للمتعلم.الخصوص�ة 

الفعال مع أعداد متزایدة من   والتعامل ،�ساعد اإلدارات التعل�م�ة في التغلب على نقص المعلمین -7

 . السكان والطلب على التعل�م ز�ادة عدد لمراحل التعل�م، نظرًا  ىالطالب في شت
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 .على االطالع على مستو�ات الطالب أوًال �أول للمؤسسة التعل�م�ة �ساعد الهیئة اإلدار�ة -8

ح من  ت النادرة حیث أص��حل مشكلة التخصصافهو االستغالل األمثل للموارد ال�شر�ة والماد�ة  -9

في أي موقع   صات العلم�ة النادرة الحصول على المعلومات حتى �االختصاالسهل على المتعلم 

وخالل وقت قصیر دون الحاجة للسفر أو االنخراط بدورة تدر�ب�ة أو منهج تعل�مي ملزم  من العالم 

�شكل مجاني    متاحة والات التعل�م�ة  التدر�ب�ة المعدة من قبل المؤسس  واد الم   تسهم�ما    مكان�ًا وزمان�ًا،

  إعادة إمكان�ة حیث  من هنا اضاف�ة فائدة مات، وتأتيأو بتكلفة قلیلة �سهولة الحصول على المعلو 

  مرة  المحاضرة تسجیل عرض  �ما �مكن منها، االستفادة ومضاعفة  أخرى  مرة للمحاضرة االستماع

  مرة  �حضورها الطالب الراغبین  أو ب األس�ا من لسبب  عنها  تغیبوا الذین الطالب  أجل من أخرى 

 . لها فهمهم لتعز�ز ثان�ة

والتر�یز   المتعددة  الوسائط  �استخدام  تجعله ممتعاً     �طر�قة  مقرر  تصم�م  متعة: إن  التعل�م أكثرجعل   -10

 العمر أ�ضاً  و�عزز االرت�اط عامل فقط ال �عزز ،)اللعب  �استخدام التعلم(وأسلوب  على التفاعل

 .وفائدة أكثر متعة و�جعلها اس�ةدر ال للمقررات  النسبي

 دوماً  تتطلب  التعل�م�ة العمل�ة أن إذ  سواء،  حد  على  والمتعلمین  المعلمین �خص  أمر �لفة وهو  أقل -11

المطبوعة في المؤسسات  الكتب  من اإلصدارات  آخر على  للحصول من المال �اهظة  م�الغ  دفع

  الحاجة تص�ح الزمن  من معینة فترة �عد  ةقد�م  تص�ح ما  غال�اً  الكتب المطبوعة أن و�ما التعل�م�ة،

االلكتروني، حیث    التعلم   في  موجود   غیر  أمر  وهو   �استمرار   جدیدة منها   ط�عات   على  للحصول  أكبر

  أنواع  �جم�ع والموارد  المعلومات  ت�ادل على القدرة في تتمثل أساس�ة میزة  اإللكتروني التعلم �قدم

  ) النصوص  معالجة برامج(Word نمط  من نص�ة  ثائقالتقد�م�ة، و  الشرائح مثل: الفیدیو، الص�غ

، وغیرها، والقدرة على الحصول على المحتو�ات الحدیثة  )للط�اعة  ص�غة جاهزة   ذات   ملفات (  PDFو

 �أقل تكلفة ممكنة. 

 .یتم في أي مكان وفي أي زمان�مكن أن  -12

 سلب�ات التعلم االلكتروني )  4

  الرغم   على  عمل فردي)،  هو  االنترنت   طر�ق  عن  علم الت  معظم(�العزلة    المتعلمون   �شعر  قد   العزلة: .1

 الوقت  في �عد  عن إمكان�ة حضور المحاضرة  و�ت�ح ومرونة سهولة یوفر االلكتروني التعلم أن  من
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 جهود   إال أن ذلك األمر قد �منح المتعلم الشعور �أنه �عمل وحده تمامًا. تبذل  الطالب،  یناسب   الذي

للمتعلمین    یت�ح �شكل    السلب�ات،  هذه  تجاوز  أجل   من  االلكتروني   التعلم  تطو�ر تقانات   مجال  في  كبیرة

  (الصفوف  مثل أدوات  �استخدام  وذلك اآلخر�ن الطالب  أو األساتذة  مع  أكبر  بنشاط  االنخراط

 . وغیرها) النقاش االجتماع�ة، منتد�ات  التواصل مؤتمرات الفیدیو، وسائل االفتراض�ة،

 الجلوس   ن،العی  مثل (إجهاد   المتواصل لألجهزة االلكترون�ةالمشاكل الصح�ة الناتجة عن االستخدام   .2

استخدام الفأرة �شكل غیر صح�ح   غیر صح�ة والتي قد تسبب أمراض مثل الد�سك، وضع�ة في

  على   محاضرة  تشغیل  عند   الجید   ومن.  مما یؤدي إلى حدوث مشاكل صح�ة �الید والمعصم)... إلخ

 المكتب،  ارتفاع  الصح�حة،  الجلوس لوضع�ة یه�ة التوج �الم�ادئ تذ�یر المشار�ین  االنترنت،

 .منتظمة راحة لفترات  وتوص�ات 

: الحاجة لوجود تجهیزات وتقن�ات اتصال متقدمة وقد تعتبر  تأمین احت�اجات التعلم االلكتروني .3

مكلفة، ضرورة إلمام الراغبین �التعلم والمعلمین �التعامل مع الحاسب ووسائل االتصال الحدیثة،  

رسین أن    ب وتأهیل المعلمین على طر�قة التعل�مضرورة تدر� في هذا النمط فل�س �إمكان جم�ع اُلمدِّ

 �ساهموا في مثل هذا النوع من التعل�م دون تأهیل وتدر�ب على الطرق واألسالیب المت�عة ف�ه. 

 اإللكتروني  التعلم إلى ) االنتقال5

  في  المتعلمون  أص�ح فقد  التعل�م، مجال يف المهمة التطورات  أكثر حدوث  إلى االنترنت  ش�كة إطالق أدى

وسائل   ساعدت   �ما  الذ��ة،  والهواتف  والحواسیب   �اإلنترنت   المرت�طة  التقانات   على  جیدین  مطلعین  هذه األ�ام

  اتصال  على ال�قاء في المتعلمین )Facebook( مثل االجتماعي المتعددة التواصل الحدیثة ووسائل اإلعالم

  حتى   الجماعي  الحس  للمتعلمین   توفر  جماع�ة  منظومة  ضمن  بدراستهم  المتعلقة  ئلومناقشة المسا  بینهم  ف�ما

وأص�ح هناك ر�ط وتكامل في الخدمات بین التقن�ة والمعلومات واالتصال مت�اعدین جغراف�ًا،  �انوا ولو

 لت مل سهالعوا  هذه  �اإلضافة إلى ظهور العدید من التطب�قات التعل�م�ة على الهواتف الذ��ة. �ل  واإلعالم،  

  التعلم  استخدام أدوات  من  وجعلت  االنترنت  ش�كة عبر تعل�مي مقرر في المشار�ة مل�ةع المتعلم على

  جعل  في االلكتروني عالم  في للتقن�ات  المستمر التطور  ساعد  �ما غیر معقد، أمراً  وتشغیلها اإللكتروني

 .وممتع جذاب  التعل�مي المقرر

تمت االستفادة   تعل�م الطالب العادیین فقط، بل على�عد مقتصرًا  في التعل�م لمالحاسب كما أن استخدام 
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، والطالب الذین �عانون من صعو�ات في التعلمالطالب من ذوي االحت�اجات الخاصة    من تقاناته في تعل�م

�ات  لط)  جزئ�ًا (التعلم المخت  أو  �ل�اً   سواءلذا فإن اإلنتقال من التعل�م �الطرق التقلید�ة إلى التعلم اإللكتروني  

مواجهة تدفق المعلومات حاجة ملحة ل   توظ�ف التقن�ة الحدیثة في أنشطة التعل�م والتعلم، وأص�ح  ور�اأمرًا ضر 

  إعداد طالب �متلكون مهارات متقدمة في تقن�ة وذلك من أجل   مجتمع المعرفة �ّون  مسبوق الذيالغیر 

 . المعلومات واالتصال قادر�ن على مواك�ة تطورات العصر الحدیثة

، ونت�جة تطو�ر منصات تدر�ب�ة (تمكن الشر�ات من االستفادة منها لتدر�ب موظفیها عن  سبق لما إضافةً 

  هذا  تكال�ف اإللكتروني وذلك النخفاض  التعلم عبر التدر�ب  منهج �عد)، أدى إلى تحفیز الشر�ات لتبني

 والمكان  ت الوق حسب  موظفینلل التدر�ب  تقد�م و�مكان�ة الموظف النتقال الحاجة وعدم التدر�ب  النمط من

 . المناسب لهم

 ) تطور مفهوم التعلم االلكتروني 6

 إلى المراحل التال�ة: التي مر بها وصوًال إلى یومنا هذا �مكن تصن�ف مراحل تطور التعل�م اإللكتروني 

 Distance Learningالتعلم عن �عد  -أ

 Computer Based Learningالتعلم المعتمد على الحاسب  -ب 

 Internet based Learningلى االنترنت لمعتمد عالتعلم ا -ت 

 E-Learningكتروني لالتعلم اال -ث 

 E-learning 2.0كتروني لالجیل الثاني للتعلم اال - ج

  Distance Learningالتعلم عن �عد  -أ

  �عد  عن التعل�م و�قدم ،والزمان المكان والمتعلم المعلم بین فیها �فصل التي التعلم بن�ة هو �عد  عن التعلم

  برامجه  وتقدم ،والتعلم المعلم  بین التفاعل�ة ز�ادة �االعت�ار األخذ  مع ، جغراف�اً  ال�عیدة نكاألما في للمتعلمین 

  برامج  في األم�ة ومحو اجالمنه ثراءإ أو األو�ئة لمكافحة صحي وعي توفیر أجل من النام�ة الدول في

 . والخاصة الحكوم�ة واالتصال المعاإل مؤسسات  فیها وتسهم دول�ة منظمات   علیها تشرف وأمم�ة وطن�ة

  اإلذاعة   هیئة  مثل  تعل�م�ة،  برامج  العالم�ة  اإلذاعات   فخصصت   اإلذاعة  ظهور  منذ   االتصال  تقن�ة  تم توظ�ف

  التوع�ة  لنشر الفقیرة الدول في اإلقل�م�ة اإلذاعات  العالم�ة الصحة منظمة استغلت ، �ذلك BBC البر�طان�ة
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  التلفز�ون  ظهر ثم تعل�م�ة، إذاعات  ظهور إلى ذلك �عد  األمر وتطور ،ثیراأل موجات  عبر  والبیئ�ة الصح�ة

  السینما،  مثل األخرى   التقن�ات  وظفت  �ما الس�اق، نفس في ووظف عشر التاسع القرن  من الخمسینات  في

  والتعل�م،  التدر�ب  حقائب  �استخدام �عد  عن التعل�م عل�ه �طلق ما وظهر الصوت�ة، والتسجیالت  والفیدیو،

  البر�طان�ة   الجامعة  هي  المجال  هذا  في  جامعة  أولو�انت    �عد   عن  التعل�م  تقدم  التي  الجامعات   ظهرت دها  ع�و 

  تم  واالتصال المعلومات  تقن�ة تطور  ومع عشر، التاسع القرن  من الستینات  نها�ة في بر�طان�ا في المفتوحة

 نظم التعلم عن �عد. في توظ�فها

 uter Based LearningCompالتعلم المعتمد على الحاسب  -ب

استخدم الحاسب في مجال التعل�م منذ مراحل م�كرة وتنوعت طرق استخدامه وخصوصًا �عد ظهور الحاسب 

ت  الشخصي، مما فتح آفاقًا أكبر في نشر استخدام الحاسب في التدر�ب والتعل�م والتعلم �استخدام تطب�قا 

 و�رامج معینة و�دون أن یتطلب االتصال �ش�كة. 

 Internet based Learningد على االنترنت م المعتمالتعل -ت

  �مرونة   والمصادر  والمتعلمین  المعلمین  من  المستخدمین  لر�ط  والتدر�ب   التعل�م  في  یرة �ب   اً آفاق  االنترنت   فتحت 

الذي �ان مرتكزًا على تفاعل المتعلم معه �شكل منفرد، حیث   التعل�مي الحاسب مقارنة � عال�ة وتفاعل�ة

  اإللكتروني،  البر�د استخدام  على اشتملت  فقد  (Distance Learning) �عد  عن لتعلممفهوم ا طورت االنترنت 

رة، بدًال من اعتمادها على والصو  �الصوت  �عد  عن الثنائي  واالتصال  التفاعلّ�ة العنكبوت�ة الش�كة ومواقع

  متعددة   سم�ات ت  (Internet Based Learning)  االنترنت   على  المعتمد   التعلم   على  و�طلق والتلفز�ون.    الهاتف

  منتصف   منذ   المصطلح  هذا  استخدام  بدأ  وقد ،   (Online Learning/Training)النترنت ا  تدر�ب   أو  تعلم،  منها

  ش�كة  متصفح عبر والتدر�ب  التعل�م برامج تقد�م �أنه االنترنت  على المعتمد  التعلم وُ�عّرف. التسعینات 

)، E-mail، والبر�د االلكتروني ((hyperlinks)  التر�و�ة  ادرمصللغال�ًا على روا�ط تشعب�ة    �حتوي و   االنترنت،

 ).Discussion groups)، ومجموعات النقاش (Bulletin boardsوساحات النقاش (

 Learning-Eالتعلم االلكتروني   -ث

 االنترنت  تقن�ة �ستخدم أنه في عنه �ختلف ولكنه االنترنت  على المعتمد  التعلم مفهوم من قر�ب  تعلم هو

  �رامج و  والتعلم، التعل�م عمل�ة  وتقو�م و�دارة وتنفیذ  تصم�م في  التحكم فیها یتم  أدوات  ضافة إلى استخداماإل �



 

23 

 

التي تؤتمت   البرامج �أنها تعرف والتي)، LMS: Learning Management System( والتعلم المحتوى  إلدارة

Automates المستخدمین  تسجیل، و�تم من خاللها ون�ةاإللكتر  الش�كات  عبر  والتقو�م والتعلم التعل�م أحداث  

 .لإلدارة السجالت  وتقد�م المتعلمین سجالت  وحفظ وفهارس أدلة في المقررات  ومتا�عة

 learning 2.0-Eالجیل الثاني للتعلم االلكتروني  -ج

  تقن�ة  معهد من) E-learning 2.0( اإللكتروني للتعلم الثاني الجیل مصطلح 2005 عام أواخر في أطلق

  متعارف  معاییر طور والذي، ندا�  في الوطني األ�حاث  ز�لمر  التا�ع  اإللكتروني التعلم وأ�حاث  معلومات لا

. حیث یتشا�ه الجیل الثاني للتعلم االلكتروني مع  والو�كي والمدونات  التعل�م�ة الوحدات  في  عالم�اً  علیها 

، ولكن  LMSأو نظام إدارة التعلم التعلم االلكتروني التقلیدي من حیث توافر مجموعة عروض بور بو�نت 

  وتسمح  لمستخدما قبل من والقراءة �التعدیل تسمح التيو  االنترنت  على تعتمد  أدوات یتعداه إلى استخدام 

  على   م�اشرة  ینشر  الذي  الفیدیو  خالل  من  الوقت   نفس  في  یتم  الذي)  الم�اشر  أو  الحي(  التعلم  إلى  �الوصول

  الخبرات  بت�ادل وتسمح  المجتمع  أفراد  بین  تر�ط  التي  األخرى  امجوالبر  You tube یوتیوب  مثل  االنترنت 

 Podcast  الوسائط  نشر  وأدوات   Wiki  والو�كي  Blogs  المدونات   أهمها  من.  واألداء  المعلومات   في�ة  والمشار 

 .Social Networks االجتماع�ة والش�كات  الفیدیو لقطات  أو الصوت�ة للتسجیالت 

 التعلم المختلط 1-3

استخدام التقن�ة الحدیثة في التدر�س دون التخلي عن الواقع  Blended Learning لطعلم المخت�قصد �الت

و�تم التر�یز على التفاعل الم�اشر داخل غرفة الصف عن  ، المعتاد والحضور في غرفة الصفالتعل�مي 

فیدیو  ن استخدام ال، فمثًال �مكطر�ق استخدام آل�ات االتصال الحدیثة �الحاسوب والش�كات و�وا�ات اإلنترنت 

 والصوت والنصوص التفاعل�ة.

  ومن  الحق�قي، العالم في  الصف شروط بنفس الطالب لدروسه حضور �شمل مفهوم التعلم المختلط أ�ضاً 

واإلنترنت فمثًال   المتعددة الوسائط على اعتماداً  الدراسي عمله إنجاز خالل من خطة الدرس استكمال ثم

 وفق   دارسته  متا�عة  حرًا في  �كون   و�عدها  األسبوع،  في  مرة)  جسد�اً (  اً د�ما  محاضراته  �مكن للطالب حضور

 ).المحاضرات  مواعید  حول القلق إلى الحاجة دون  ومن( طر�قته الخاصة
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 ] التعلم االلكتروني والتعلم المختلط1-1[الشكل 

 .(Mixed Learning)مز�ج  ال  ، والتعلم(Hybrid Learning)  " الهجین  التعلم"  بـ  المختلط أح�اناً   التعلم  إلى  �شار

 ) میزات التعلم المختلط 1

میزات نمطي التعل�م التقلیدي وااللكتروني و�تمتع    �أنه یوفر فرصة االستفادة من  یتمیز هذا النوع من التعل�م 

 �المیزات التال�ة: 

تمكین المتعلمین من الحصول على فرصة التعامل مع المعلمین والزمالء وجهًا لوجه مما �عزز  •

 عالقات االجتماع�ة والجوانب اإلنسان�ة ف�ما بینهم. ال

�صال المعلومات للمتعلمین �أسرع وقت و�صورة تمكن من  إمن خالل    ة:الوقت والجهد والتكلفیوفر   •

 �شكل م�اشر.  العمل�ة التعل�م�ة وض�طها وق�اس وتقی�م أداء المتعلمینإدارة 

 القاعة أو الغرفة الصف�ة. اتساع رقعة التعلم لتشمل العالم وعدم االقتصار على  •

لمحاضرة التقلید�ة (المتمثلة �إلقاء المعلومات مع طر�قة ا  استخدام الوسائط التقن�ة األخرى �االشتراك •

حیث �ساعد  �ساعد في التخلص من المظاهر السلب�ة للتعل�م التقلیدي،فقط عن طر�ق القراءة)، و 

الة بین المدرس مشار�ة فعّ تحقیق ر من خالل على التفكیر واإلبداع واإلبتكا نمط التعل�م المختلط

ذا استخدمت �الشكل المناسب إ  ستخدمة في ا�صال المعلومات وتساعد الوسائط التقن�ة الم  والطالب،

 .جواء التي تساعد على التفاعل والتفكیر النقديفي خلق األ

ة وز�ادة الدافع�ة  توفیر بیئة تعل�م�ة جذا�وذلك من خالل  تحسین المستوى العام للتحصیل الدراسي  •

 للتعلم من خالل التنو�ع في الوسائل التعل�م�ة. 
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، وتمكینهم من رفع مستواهم دون الحاجة للتواجد الدائم في الفروق الفرد�ة بین المتعلمین مراعاة •

 غرفة الصف أو القاعة الدراس�ة. 

 استخدام التعل�م المختلط معوقات) 2

 ت. عدم توفر التكنولوج�ا في جم�ع البیئا •

 .م تقبل المتعلم لهذه الطر�قةد ع •

 . ع التكنولوج�ا �احترافعدم مقدرة المدرب (المعلم) على التعامل م  •

 الطر�قة.النفور من هذه و�طئه �مشاكل االنترنت قد تتسبب  •

 فتراضيالتعلم اال 1-4

محتوى    ، وتعني أن المؤسسة التعل�م�ة �ما فیها من "Virtual" كلمة "افتراضي" هي ترجمة للمصطلح األجنبي

وجودة فعًال لكن التواصل بینهم  �شكلون ق�مة حق�ق�ة م، لخإات..وصفوف ومكت�ات وأساتذة وطالب وتجمع

 �كون من خالل ش�كة اإلنترنت.

هو ع�ارة عن مجموعة العمل�ات المرت�طة بنقل وتوصیل مختلف أنواع المعرفة والعلوم إلى التعلم االفتراضي  

تزو�د الفرد المستخـدم لش�كة . و�قصد �ه �استخدام تقن�ة المعلومات الدارسین في مختلف أنحاء العالم 

�ما �حتاجه من معارف في مختلف المواد المنتقاة أو االختصاص المختار،   انت أو ش�كة اإلنتر  نت اإلنتر 

�غرض التأهیل، وذلك �استخدام الصوت، الفیدیو، الوسائط المتعددة   �غرض رفع المستوى العلمي أو

 .ا)، �تب إلكترون�ة، البر�د اإللكتروني، مجموعات الدردشة و النقاش... الخ(المیلت�مید�

�مكن أن یتألف الصف االفتراضي من طالب موزعین ما بین استرال�ا والسعود�ة ومصر واألردن والهند 

م  ألستاذ ما في بر�طان�ا و�تفاعلون معه افتراض�ًا إما م�اشرة أو من خالل الخاد محاضرة  و�حضرون    ةوسور�

  .التقني الخاص �المؤسسة متحرر�ن من حاجزي المكان والزمان

فنرى الحدیث عن المدن االفتراض�ة، والطرق   (Virtual Reality)خدام الحق�قة االفتراض�ةوقد بدأ است

والصف االفتراضي وما إلى ذلك، وهذه ع�ارة عن حقائق واقع�ة سوف   ،االفتراض�ة، والرحالت االفتراض�ة

 ط الح�اة في القرن القادم. یتمیز بها نم
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  Virtual University الجامعة االفتراض�ة

العالي للطالب في أماكن إقامتهم بواسطة   التعل�م هي مؤسسة أكاد�م�ة تهدف إلى تأمین أعلى مستو�ات 

 .خالل إنشاء بیئة تعل�م�ة إلكترون�ة متكاملة تعتمد على ش�كة متطورةش�كة اإلنترنت، وذلك من 

قلید�ة والجامعة االفتراض�ة هو أن الجامعة االفتراض�ة ال تحتاج إلى صفوف دراس�ة الجامعة التوالفرق بین  

م داخل جدران، أو إلى تلقین م�اشر من األستاذ إلى الطالب أو تجمع الطل�ة في قاعات امتحان�ه أو قدو 

صفوف افتراض�ة یتم  الطالب إلى الجامعة للتسجیل وغیرها من اإلجراءات، و�نما یتم تجم�ع الطالب في 

 ش�كة االنترنیت.التواصل ف�ما بینهم و�ین األساتذة عن طر�ق موقع خاص بهم على 

، فإن  مكت�ة....) -صف   -ؤسسة التعل�م�ة التقلید�ة تخصص مكانًا محسوسًا للطالب (مقعد مو�ذا �انت ال

ى ش�كة اإلنترنت، ومكتبته مقعد الطالب في المؤسسة االفتراض�ة أمام شاشة الكومبیوتر، وصّفه موجود عل

الع على مالیین الكتب �أسرع وأسهل طرق ل�ست محدودة �عدد محدود في قاعة، بل إنه �ستط�ع االطّ 

بل �حاورون   ،جهاز الكمبیوتر ال�حث والمتا�عة. وفي الجامعة االفتراض�ة ال یت�ادل الطالب األفكار مع

، حیث أن فرصة التفاعل هذه، مع مجموعة عالم�ة  مجموعة من الناس من �ل أنحاء العالم عبر الكمبیوتر

الب من خلف�ات ثقاف�ة وانتماءات قوم�ة مختلفة، تهیئ والدة جیل جدید حدیث دینام�كي  من األساتذة والط

 .نجاح في أي مكان في العالمعلى ممارسة مهمته ب یتمتع �الكفاءة والقدرة  

فتراض�ة عمل�ة دینام�ك�ة مستمّرة متعلقة م�اشرة  إن عمل�ة انتقاء التخصصات التي تطرحها الجامعات اال

جات سوق العمل عمومًا، وتشمل العدید من االختصاصات مثل تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت، �حا

، إدارة المرافق الس�اح�ة، هندسة الجینات الزراع�ة، إدارة األعمال، علوم الكومبیوتر والذ�اء الصناعي

التعل�م�ة، وهذه االختصاصات �لها وغیرها العدید مطروحة �مستو�ات عدة: دبلوم   تكنولوج�ا التعل�م، اإلدارة

 . د�توراه  – ماجستیر  -�كالور�وس  -

 أنواع التعلمبین مقارنة  1-5

 روني م التقلیدي والتعلم االلكت�) مقارنة بین التعل 1

 : ] مقارنة بین التعل�م التقلیدي وااللكتروني من عدة نواحٍ 1-1یبین الجدول [ 
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 ] مقارنة بین التعل�م التقلیدي وااللكتروني1-1[ الجدول

 ة المقارنه وج التعلم االلكتروني  التعل�م التقلیدي

�عتمد على الثقافة التقلید�ة والتي تر�ز على  
أساس عمل�ة  إنتاج المعرفة و�كون المعلم هو 

 .التعلم

من الثقافة هي الثقافة   اً جدید  اً �قدم نوع
لى معالجة المعرفة الرقم�ة والتي تر�ز ع

محور  وتساعد الطالب أن �كون هو 
 العمل�ة التعل�م�ة ول�س المعلم.

 الثقافة 

�قدم المحتوى التعل�مي للطالب على هیئة �تاب  
مطبوع �ه نصوص تحر�ر�ة و�عض الصور غیر  

 .متوافر فیها الدقة الفن�ة

�كون المحتوى العلمي أكثر إثارة وأكثر  
ئة  �قدم في هیلتعلم حیث  ل دافع�ة للطالب 

نصوص تحر�ر�ة وصور ثابتة ومتحر�ة  
ولقطات فیدیو ورسومات ومخططات 

و�كون في هیئة مقرر   للواقع ومحاكاة
 .إلكتروني أو �تاب الكتروني مرئي

المحتوى  
 العلمي

التعل�م�ة ثابتة دون تغییر لسنوات  ت�قى المواد 
ألنه عند ط�ع الكتاب ال �مكنك جمعه   طو�لة،

 .رة أخرى �عد النشروالتعدیل ف�ه م

سهولة تحدیث المواد التعل�م�ة المقدمة 
إلكترون�ًا �كل ماهو جدید، و�مكن التحدیث 

 .�عد النشر

إمكان�ة  
 التحدیث 

لألماكن   �قبل أعداد محدودة �ل عام دراسي وفقاً 
 فقط. أعمار معینة و�حدد القبول � ،المتوافرة

�سمح �قبول أعداد غیر محددة من الطالب 
فهو مرن ومتاح في   محاء العال من �ل أن

أي وقت، و�سمح �الحصول على فرصة  
ات  التعل�م لكافة الفئات في المجتمع من ر�ّ 

فالتعل�م �مكن    ،بیوت وعمال في المصانع
 .ملمع الع أن �كون متكامالً 

عدد 
 المتعلمین 

 .تلقین المعلومةإلقاء و 
تحفیز المتعلم للوصول إلى المعلومة 

 .بنفسه
 دور المعلم

تمد على المعلم، لذا فهو غیر متاح في أي  ع�
وقت، وال �مكن التعامل معه إال في الفصل  
الدراسي فقط، لذلك �ص�ح دور المتعلم سلبي  

 . وهو التلقي والحفظ فقط

التعل�م الذاتي، حیث یتعلم  �عتمد على 
لقدراته واهتماماته وحسب  المتعلم وفقاً 

المكان  � و  سرعته والوقت الذي یناس�ه
 .یالئمهالذي 

 دور المتعلم 

مكان محدد، حیث �شترط على المتعلم الحضور    كان الم .�مكن التعلم من أي مكان  في العالم
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إلى المدرسة أو الجامعة أو القاعة واإلنتظام   
 .�الدوام

من التفاعل حیث أن المعلم �قوم   قد �كون خالٍ 
�إلقاء الدرس أكثر من حرصه على وجود 

 . التفاعل�ة �الصف

التفاعل�ة، حیث یت�ح استخدام   على  �قوم
الوسائط المتعددة للمتعلم إمكان�ة التفاعل  
�سهولة �استخدام عدة أدوات مثل الكتا�ة  

 ات وجلسات النقاش. د�والصوت وعبر المنت

 التفاعل 

و�ر�ز على   ارذ��عتمد على الحفظ واإلست
الجانب المعرفي للمتعلم على حساب الجوانب 

فظ المعلومات على األخرى فالتر�یز على ح
و�همل في   ،حساب نمو مهاراته وق�مه و�تجاهاته

الجانب المعرفي مهارات تحدید المشكالت وحلها 
والتفكیر الناقد واإلبداعي وطرق الحصول على 

 .المعرفة

ي  نمّ �عتمد على طر�قة حل المشكالت و�
 .لدى المتعلم القدرة اإلبداع�ة والناقدة

 نظام التعل�م 

الحصة الدراس�ة  ع المعلم بوقت �حدد التواصل م
وال�أخذ �عض التالمیذ الفرصة لطرح األسئلة  
 .على المعلم ألن وقت الحصة ال یتسع للجم�ع

حر�ة التواصل مع المعلم في أي وقت 
وطرح األسئلة و�تم ذلك عن طر�ق وسائل  

مختلفة مثل البر�د اإللكتروني وغرف 
 .المحادثة وغیرها من الوسائل 

 التواصل

لفروق الفرد�ة بین المتعلمین و�قدم  اعي اال یر 
 .�الكامل �طر�قة شرح واحدة طالب الدرس لل

یراعي الفروق الفرد�ة بین المتعلمین فهو  
إلحت�اجات    �قوم على تقد�م التعل�م وفقاً 

 . الفرد 

مراعاة  
الفروق 

فرد�ة ال
 للمتعلمین 

اللغة المستخدمة هي لغة الدولة التي �ع�ش فیها  
 . الطالب 

اللغات األجنب�ة لتلقي المادة  تعلم ضرورة
العلم�ة من خالل التقن�ات الحدیثة و��ف�ة  
إستخدامها واالستماع إلى المحاضرات  

والمواد اإلثرائ�ة والتي تكون �غالبیتها بلغات  
 .أخرى 

اللغات 
 المستخدمة

 .تغذ�ة الراجعة ل�س لها دور واضح ومرضٍ ال
  اإلهتمام �التغذ�ة الراجعة الفور�ة لعمل

 .التطو�ر
التغذ�ة  
 الراجعة
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 : االلكتروني بین التعلم االفتراضي والتعلم  ) مقارنة2

 التعلم االلكتروني: •

o   ستخدم لتقد�م الحافز والتعز�ز لعملیتي التعل�م والتعلم سواء داخل الفصل التقلیدي أو في الفصل�

 لتعل�م وهذه األدواتالتي تعمل �دعامة ل  التقانات الحدیثةاالفتراضي حیث أنه �عتمد على جم�ع  

، التلفاز  ،  ترون�ةالسبورة اإللك،  األلواح اإللكترون�ة،  فیدیوال  ، ش�كة االنترنت،تشمل الحاسب اآللي

المذ�اع...حیث تعمل جم�ع األدوات السا�قة �وسائل لمساعدة المتعلم للحصول على المادة 

 .دةالعلم�ة �الوسائط المتعد 

o  وحین �ستخدم داخل  ،أو التعل�م عن �عد مختلط) لم ال(التعقد �كون داخل الفصل التقلیدي

لغرض تعز�ز التعل�م مما   النترنت اش�كة  سب آلي أواالفصل التقلیدي تستخدم أجهزته من ح

�ما أن  ،  یت�ح للمتعلم االستعانة �مصدر آخر إلثراء معلوماته والحصول على معلومات متعددة

الدراسي بواسطة المعلم تساهم في تعز�ز عرض   استخدام أدوات التعل�م اإللكتروني داخل الفصل

  م.ى المتعلت للمتعلم مما تؤثر ا�جاب�ًا على ز�ادة الحافز لد المعلوما

 التعلم االفتراضي: •

o ولكن االختالف  ، من حیث وجود المعلم والطالب التقلیدي �التعل�م  ةالفصول االفتراض�ة شبیه

ن المتعلم  أحیث ، مكانالزمان أو ال�التقید  ون بد  ش�كة االنترنت  التعلم یتم �استخدام �كون �أن

  اً �بیر  ًا التعلم اإللكتروني دور یلعب ، حیث االفتراضي هو متعلم حق�قي لكنه في بیئة الكترون�ة

وتط�قه الجامعات االفتراض�ة التي تقدم  ، في تعز�ز التعلم االفتراضي على وجه الخصوص 

الحدیثة مثل االنترنت والبر�د اإللكتروني والقنوات تعل�مًا عن �عد من خالل الوسائط اإللكترون�ة  

 .البرامج والمقررات وتقی�م الطالب ي نقل المحاضرات و واألقمار الصناع�ة التي تستخدم ف

o إلى قسمین رئ�سیین، قسم التعل�م وهو ذو ص�غة أكاد�م�ة وموجه    �مكن تقس�م التعل�م اإلفتراضي

وقسم ،  ، وتتواله الجامعات والمعاهد ةم�ة معترفللطالب الذین �سعون للحصول على شهادات رس

التدر�ب الموجه لموظفي الشر�ات والمؤسسات أو الطامحین إلى العمل في مثل هذه الشر�ات، 

ألولئك الراغبین في توس�ع   هلهم للعمل فیها، أوو�ر�دون الحصول على تدر�ب مهني یؤ 

 .في مجال محدد  معلوماتهم وقدراتهم
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o لتعل�م للجم�ع والحصول على مؤهالت ودرجات تراضي هو ز�ادة فرص االغرض من التعلم اإلف

علم�ة دون الذهاب إلى الجامعات، فالمؤسسات االفتراض�ة هي �مثا�ة مر�ز تدر�ب مفتوح  

لك في أي نز یث �مكنك التواجد في أي مكان في العالم في مكت�ك أو مومستمر بدون حواجز ح

 ك. وأعمالك مع التقدم في دراست وقت، �ما �مكنك متا�عة مستقبلك المهني

o   جري التسجیل عادة في هذه المؤسسات التعل�م�ة، عبر وسائل االتصال المختلفة، وعبر البر�د�

االمتحانات غال�ًا �استخدام الش�كة، ضمن مراكز متخصصة اإللكتروني خصوصًا، �ما تجري  

 .المؤسسة التعل�م�ة معتمدة ومرخصة لذلك أو في المراكز الثقاف�ة للدول التي تت�ع لها

 أنواع التعلم: مختلف  ) مقارنة بین 3

 مقارنة بین أنواع التعلم] 2-1[الجدول 

وجه 
 المقارنة 

 التعلم االفتراضي التعلم المختلط االلكتروني  التعلم التعلم التقلیدي

 المكان 
غرفة الصف أو  

 القاعة 
 أي مكان 

�جب التواجد في غرفة 
الصف أو القاعة ولكن  

 وقتل�س �ل ال
 أي مكان 

 الزمان
مقید �موعد  
المحاضرة أو  

 الدرس
 مقید �عدد دروس معینة  غیر مقید 

مقید �موعد  
المحاضرة أو  

 الدرس االفتراضي 
األدوات 
 التعل�م�ة 
وأسلوب 

 التعلم 

 اإللقاء والتلقین 
التعلم الذاتي �استخدام  
جم�ع وسائل التقانة  

 الحدیثة 

التلقین والتعلم الذاتي  
التعلم �استخدام أدوات 
 االكتروني 

النقاش والتعلم  
 الذاتي

�استخدام أدوات 
 التعلم االكتروني 

 خصائص المتعلمین الناجحین 1-6

 المتعلمین الذین حققوا النجاح عند ات�اعهم أحد أنواع التعل�م المذ�ورة تشمل:خصائص 

   Self-discipline االنض�اط •

 Patience الصبر •
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 Self-motivation الدافع الذاتي •

  Asking questionsاألسئلة  طرح •

 Time management دارة الوقت إ •

  Ability to work independently العمل �شكل مستقل ىالقدرة عل •

  Active participation in the classصف المشار�ة في ال •

 communication Skillsامتالك مهارات التواصل  •

  Ability to multitaskم المتعددة المها لى إنجازلقدرة عا •

 التعلم مقابل التدر�ب 1-7

 �اطًا وث�قًا ولكن لكل منهما جوانب من الضروري التمییز بین التعلم والتدر�ب، على الرغم من ارت�اطهما ارت

فر�دة. التدر�ب هو تقد�م المعلومات والمعرفة عبر الكلمة المكتو�ة أو الشفه�ة أو غیرها من أسالیب الشرح  

درب، أما التعلم فهو عمل�ة است�عاب المعلومات من أجل ز�ادة المهارات والقدرات التي تساعد في إرشاد المت

 عة من الس�اقات. واالستفادة منها ضمن مجمو 

 

 التعلم مقابل التدر�ب]  2-1[الشكل 

تعتمد نوع�ة التعلم على نوع�ة التدر�ب إلى حد �بیر مهما �انت أهداف المقرر، ولهذا فإن دور المدرب 

 ه یؤثر تأثیرًا �بیرًا على نتائج الدورة �النس�ة للمتعلم. مهم جدًا ألن 

 خصائص التعلم ) 1

 حصیلة تزو�د الفرد �المعارف والقدرات والمهارات التي تمكنه من معالجة قضا�ا الیوم،التعلم في جوهره هو  
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 �اإلضافة إلى أفضل السبل لمعالجة قضا�ا الغد.

جل تحقیق أهداف  فاظ بها بهدف ز�ادة القدرات والمهارات من أفالتعلم هو عمل�ة است�عاب المعلومات واالحت

تحضیر المتلقي وتزو�ده �الحاالت غیر المحددة وغیر المتوقعة  حال�ة ومستقبل�ة، وهو �ساعد في معینة

التعلم �قدم المعرفة و/ أو المهارات الالزمة لمواجهة التحد�ات المستقبل�ة وهو �ساعد في  أ�ضًا، لذا فإن

 وتحسین مقار�ته لمعالجة القضا�ا التي تحتاج لمعالجة.  وك الفرد تغییر سل

 خصائص التدر�ب ) 2

فالتدر�ب هو عمل�ة   ،التدر�ب على تطو�ر مهارات جدیدة أو مجموعة من المهارات سیتم استخدامها یر�ز 

محددة �غ�ة  لها الشخص لمعرفة ��ف�ة إدارة وتنفیذ األعمال الیوم�ة، و��ف�ة استخدام أدوات العمل ال �خضع 

  مسؤول�اتها. تحمل

فرد، ولكن الهدف األساسي هو تعل�م المتدرب وال ن�حث في جوهر عمل�ة التدر�ب عن اعادة تشكیل سلوك ال

 تجري األمور �حیث یتمكن من الق�ام بها بنفسه ف�ما �عد. ك�ف

سائل تحصیله �اإلضافة  و فه و من الناح�ة المثال�ة، تستخدم بیئة التعلم االلكتروني �ًال من منطق التعلم وأهدا

ت الالزمة للمتعلمین �غ�ة مساعدتهم على  م�ادئ التدر�ب في جم�ع مناهجها مما �سمح بتوفیر األدوا إلى

القضا�ا الراهنة، وتطو�ر مهاراتهم الدائمة (مدى الح�اة)، وتحسین مهاراتهم في حل المشاكل،   معالجة

 الموارد لتطو�ر قدراتهم.  واالستفادة من

 االلكتروني وتوجهات التعلم ستقبلم 1-8

�ص�ح   العالم، حول تزاید  في امتالكها �جري  التي الحواسیب  أعداد أن و�ما لی�قى، االلكتروني التعلم وجد 

 ازد�اد  في ساعد  �اإلنترنت  االتصال سرعات  ازد�اد  أن استخدامًا، �ما وأكثر انتشاراً  أكثر التعلم االلكتروني

 :المتعددة، من هذه الطرق  الوسائط التعل�م المعتمدة على طرق  من العدید  لظهور الفرص 

 Social and collaborative learningالتعاوني و  االجتماعي  ) التعلم 1

التواصل  وسائل من االستفادة  ف�ه الطالب  �ستط�ع االلكتروني التعلم من نوع �أنه التعاوني التعلم �عرف
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 .رسین مد ال ومع اآلخر�ن الطالب  مع للتفاعل االجتماعي

 معینة،   مهارة  أو  موضوع  حول  معرفتهم  توس�ع  أجل  من  �العمل معاً   المتعلمون   �قوم  أن   هو   التعلم  هذا  جوهر 

  لدى  التعلم خبرات  إثراء مبدأ على و�ستند . التي �ستخدمونها االجتماعي التواصل بیئة خالل من وذلك

  التعاوني   التعلم  منهم، و�تحقق  واحد   �ل  عند   القوة  من نقاط  واالستفادة  اآلخر�ن  مع  التفاعل  خالل  من  الطالب 

  االكترون�ة أو   والرسائل المحادثة وصفحات  الدردشة صفحات  خالل من االلكتروني التعلم بیئات  في عادةً 

 . الفور�ة تطب�قات الرسائل

 Gamification اللعب منطق �استخدام  ) التعلم 2

الناس   إلشراك وذلك األلعاب  تقن�ات  استخدام �أنه Gamificationأو  اللعب  منطق �استخدام  التعلم  �عرف

األلعاب    إنشاء  األلعاب، و�جري   داخل قطاع   التعل�م�ة   والمسائل  المشكالت   وحل  التعلم   وتشج�ع   العمل  وتحفیز 

 . ومستمتعین ومشار�ین مهتمین وإل�قائهم تواصلهم وضمان الطالب  الجتذاب 

 القصص مثل لسنوات، اللعب  منطق على ةالمعتمد  العناصر �عض  �ستخدمون  التعلم مصمموا �ان وقد 

 التفاعل�ة.   األنشطة أو ودراسات الحالة

 learning -Microالم�كروي   التعلم ) 3

صغیرة، حیث �مكن دمج أنشطة التعلم في الروتین الیومي للمتعلم،   �خطوات  التعلم  الم�كروي  التعلم �شمل

 الدراس�ة  الدورات  أو المشار�ع أو الدروس خالل من عادةً  الم�كروي  التعلم علیها �قوم التي األنشطة وتبرز

  تقس�م  �جري  المثال سبیل المعلومات، على من �جزء الطالب  لتزو�د  تصم�مها  جرى  والتي القصیرة المدى،

   .�أكمله الطالب الموضوع تعل�م محاولة  من بدالً  صغیرة،  مشار�ع أو  خطط إلى الموضوع جوانب 

  الصغیرة  الدروس على الحصول إمكان�ة �عني وهذا والتنقل، الحر�ة اء أثن الم�كروي  التعلم  استخدام  و�مكن

 .المرور زحمة في أو الحافلة �انتظار �نت  ولو حتى التعل�مي، الهدف في التقدم على التي تساعد 

 Video learning  الفیدیو �استخدام  ) التعلم 4

تصل�ح    حتى  أو   األطعمة  من   ین ع م  نوع  تحضیر   أو  ورد   شجرة   زرع   ��ف�ة   عن   فیدیو  �مشاهدة   ترغب   �نت   إذا

مقاطع   من المئات  مشاهدة �مكنك ، وهناكYouTubeموقع  ز�ارة من  أكثر  إلى تحتاج فال س�ارة،  محرك

  .مهمة إلنجاز  ات�اعها تحتاج التي العمل�ات  �خطوة خطوة لك تبین  والتي الفیدیو المتاحة،
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  شخصي  حاسوب  تجم�ع  عمل�ة  عن  فیدیو رؤ�ة  ىت�ق  التدر�س، فمثالً  طرائق في  جدیداً  �عداً  الفیدیو و�وفر

 .ساكنة نص وصور ضمن شرحها من أكثر مفیدة ��م�ائ�ة، إجراء تجر�ة عن أو

 Personalization and e learningللفرد  المخصص االلكتروني ) التعلم 5

  وأسالیب  ت الحت�اجا تلب�ةً  وذلك التعلم) و�یئة والمناهج التر��ة (علم  صناعة هو  للفرد  المخصص  التعلم

  العمل�ة التعل�م�ة   في  الم�اشر  رأي الطالب الم�اشر  على  الحصول  إفرادي، من خالل  �شكل  للمتعلمین التعلم

   .المقدم والمحتوى 

التعل�مي، األنشطة    النهج  التعلم،  سرعة:  فهي  االلكتروني  التعلم  في  تخص�صها  �جري   التي  الرئ�س�ة  العناصر

 حر�ة اخت�ار الوقت الزمان المناسب للتعل�م للطالب.لب وترك طاال وخبرة مصالح تحاكي التي والدروس

 Continuous learningالمستمر  ) التعلم 6 

. معارفه  تنم�ة  مواصلة  أجل  من  الیوم�ة  الفرد   ممارسات   من  جزء  الفردي  المستوى   على  المستمر  التعلم  �عتبر

 عندما   المساعدة  طلب   :المستمر  التعلم  ارإط  في  التال�ة  الیوم�ة  التصرفات   ندرج  أن  �مكن  المثال،  فعلى سبیل

 جدیدة  طرق  استخدام العمل، محاولة  في  خبرة األكثر الموظفین  ما، مراق�ة شيء فهم الفرد  على �ستعصي

  دورات تدر�ب�ة أو دراس�ة   أو  تدر�ب   ببرامج  االلتحاق  مثل  للتطور  طرق   بدیلة، إ�جاد   طرق   واستكشاف  للعمل

 .العمل نطاق  خارج االنترنت  عبر



35 
 

 المراجع المستخدمة في الفصل

. دار مجدالوي للنشر، الط�عة األولى التعل�م غیر النظامي تعل�م الك�ار). 1999الحاج ال�اس، طه. ( -1

 . عمان. 1999

إفر�ق�ا العالم�ة  . دار جامعة  التعل�م عن �عد والتعل�م التقلیدي في المیزان).  2009العماس، عمر محمد. ( -2

 للط�اعة، الط�عة األولى. 

مجلة مر�ز  .دور التعل�م االلكتروني في تحقیق مجتمع معرفي). 2016. (د. ابتسام صاحب ، سىمو  -3

 . 177، ص 2016)، 4) العدد(6�ابل للدراسات اإلنسان�ة، المجلد(

E- ٠.٢للتعلم االلكتروني أثر استخدام الجیل الثاني ). 2008. (هللا ین �حیى حسن عبد آل مح�ا،  -4

Learning  متطلب تكمیلي لنیل  . �ل�ة المعلمین في أبها التعاوني لدى طالب  على مهارات التعل�م

، وزارة التعل�م العالي، المملكة العر��ة  توراه في المناهج وطرق التدر�س تخصص تقن�ات التعل�م�الد 

 السعود�ة، جامعة أم القرى. 

. 8/2019/ 14. تمت مراجعته بتار�خ التعل�م االلكتروني). 2016. (السید ، المعداوى   -5
http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL01364.pdf 

. دراسة وصف�ة تحلیلة. التعلم االلكتروني والتعلم المختلط). 2018. (د. شر�فالیت�م،  -6
https://sharifyatim.files.wordpress.com/2013/05/online-and-blended-learning-dr-sharif-

al-yatim.pdf 
. المجلة و�مكان�ات التعل�م اإللكترونيجذور التعل�م التقلیدي ). 2014. (د.محمد الحنجوري،  -7

  .8/2019/ 15جعته بتار�خ یز والتعل�م اإللكتروني. تمت مراااللكترون�ة لمر�ز التم
http://elearning.iugaza.edu.ps/emag/article.php?artID=40 

وني و��ف�َّة االنتقال إلى  االختالف بین التعل�م التقلیدي والتعل�م اإللكتر ). 2015. (حمد د.مالحنجوري،  -8

. موسوعة للتعل�م والتدر�ب. التعل�م اإللكتروني
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=1186&print=true 

رقلة.  واجلامعي  زكر، املالتعل�م االفتراضي وتقن�اته). 0012. ( اه�مر�ختي، اب -9
http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/EAD.pdf 

 

1. Dugger, W., Meade, J., Delany, L. & Nichols, C. (2003). The complete picture: Standards 
for Technological Literacy and Advancing Excellence in Technological Literacy. The 
Technology Teacher. Reston. 

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL01364.pdf
https://sharifyatim.files.wordpress.com/2013/05/online-and-blended-learning-dr-sharif-al-yatim.pdf
https://sharifyatim.files.wordpress.com/2013/05/online-and-blended-learning-dr-sharif-al-yatim.pdf
http://elearning.iugaza.edu.ps/emag/article.php?artID=40
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=1186&print=true
http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/EAD.pdf


 

36 

 

2.  Smith, M. K. (2015). What is education? A definition and discussion. The encyclopaedia of 
informal education. http://infed.org/mobi/what-is-education-a-definition-and-discussion/. 
Retrieved: 10/8/2019. 

3. Barindra De. (2018). Traditional Learning Vs. Online Learning. 
https://elearningindustry.com/traditional-learning-vs-online-learning Retrieved: 
12/8/2019. 

4. Rashty David. (1999). Traditional learning vs. e-learning. 
https://rashty.com/articles/Traditional_Learning_vs_eLearning.pdf Retrieved: 12/8/2019. 

5. Bryan, A & Volchenkova, Kseniya. (2016). BLENDED LEARNING: DEFINITION, 
MODELS, IMPLICATIONS FOR HIGHER EDUCATION. 8. 24-30. 10.14529/ped160204. 

6. SVU. (2015). Introduction to online education. Syrian Virtual University. 

http://infed.org/mobi/what-is-education-a-definition-and-discussion/
https://elearningindustry.com/traditional-learning-vs-online-learning
https://rashty.com/articles/Traditional_Learning_vs_eLearning.pdf


37 
 

 تدر��ات

 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

   والطالب وعلى المدرس الذي �قود عمل�ة التعل�م  االلكتروني على غرفة الصف�عتمد التعلم  1

2 
متعلمین في وغیره) الف�س بوك  تساعد وسائل االعالم ووسائل التواصل االجتماع�ة ( مثل

 ال�قاء على اتصال ف�ما بینهم ومناقشة المسائل المتعلقة بدراستهم
  

3 
�كون التواصل والتفاعل بین الطالب، أو بین الطالب  امنفي التعلم االلكتروني غیر المتز 

رس، مؤقتًا ومقتصرًا على زمن المحاضرة أو اللقاء  واُلمدِّ
  

   الطر�قة بنفس التدر�س أسالیب ألحد تجابتهمسا في متشابهین غیر األفراد 4

 Multiple Choices) أسئلة خ�ارات متعددة  2

 واحد مما یلي ال �عتبر من العوائق التي یواجهها التعلم التقلیدي: -1
 محدود في المكانب)    نقص أعضاء الهیئة التدر�س�ةأ) 

 الزمان  د في محدو د)  �ش�كة االنترنت�حتاج إلى أجهزة حاسوب متصلة ج) 

 �عرف التعلم االلكتروني �أنه: -2

وآل�ات �حث  طر�قة للتعل�م تعتمد على التقانات الحدیثة �جم�ع أنواعها من حواسیب وش�كات ووسائط متعددة )أ
 جهد وأكبر فائدة.  ومكت�ات إلكترون�ة ومواقع إنترنت، في إ�صال المعلومة للمتعلم �أقصر وقت وأقل

 التعل�م والطالب وعلى المدرس الذي �قود عمل�ةم �عتمد على غرفة الصف وذج من التر��ة والتعل�نم )ب

 الصف التقلید�ة  نموذج من التعل�م �ساعد على توفیر التعلم لطالب من فئات عمر�ة مختلفة ولكن ضمن غرفة )ت

 نموذج من التعل�م التقلیدي الذي �عتمد على وجود حواسیب )ث

 المعلومات والموارد �أحد أنواع الص�غ التال�ة:  ثل في القدرة على ت�ادلكتروني میزة أساس�ة تتم�قدم التعلم اإلل -3
 Wordالوثائق النص�ة من نمط ب)       الفیدیوأ) 

 �ل ما سبق صح�ح د)     الشرائح التقد�م�ةج) 

 واحد مما یلي �عتبر من میزات التعلم االلكتروني: -4

 محدود في الزمان والمكانب)      أكثر متعةأ) 

 أ و ج االجابتیند)     لتعلم الذاتيض ا�حر ج) 

 التي تنشأ عن التعلم االلكتروني: السلب�ات �عتبر من -5

 المخاوف المرت�طة �الصحة ب)       العزلة أ) 

 �ل ما سبق صح�ح د)     ضرورة تأمین احت�اجاتهد) 
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 حدید زمان محدد: یتم تزو�د الطالب �كافة متطل�ات الدراسة دون ت -6
 في التعل�م االلكتروني غیر المتزامنب)    المتزامنااللكتروني في التعل�م أ) 

 في التعلم المستمرد)     عند تدر�ب العمالءج) 

 ) أسئلة / قضا�ا للمناقشة 3

 ) �عض التعار�ف.1السؤال (

 االفتراضي، التعلم االلكتروني.عّرف المصطلحات اآلت�ة �ما ال یتجاوز ثالثة أسطر: التعلم 
 

ت التعلم االلكتروني. ح �اختصار میزا) اشر 2السؤال (
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 الفصل الثاني:

 ال�حث – المهارات التقن�ة للتعلم االفتراضي
Virtual Learning Technical Skills - Search 

 

 - Virtual Learning Technical Skillsال�حث  –المهارات التقن�ة للتعلم االفتراضي   عنوان الموضوع:
Search 

 كلمات مفتاح�ة:

الفهرسة  ، crawlerالزاحف ، Search Engine، محرك ال�حث Internet Search Skillsحث عبر االنترنت ت ال�مهارا
indexing  ، الدلیلDirectory ، النطاقdomain  ،العمیق/المظلم/االنترنت السطحي Surface/Deep/Dark Web. 

 ملخص الفصل:

الوصول للمعلومات الدق�قة والمناس�ة �سهولة و�سر، و�عرف ي  ف  یتناول هذا الفصل مهارات ال�حث عبر االنترنت وأهمتیها
مفهوم محرك ال�حث وأنواعه، وما هي مستو�ات مهارات ال�حث عبر االنترنت األساس�ة وال�س�طة والمتقدمة، و��ف �مكن 

 رنت.نتالتقی�م نتائج ال�حث، وما هي ط�قات االنترنت الثالث، و�تحدث عن �عض النصائح أثناء ال�حث في ش�كة ا

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال
 التمكن من مفهوم محر�ات ال�حث والتمییز بین أنواعها. .1
 التعرف على مستو�ات مهارات ال�حث عبر االنترنت وتطب�قها. .2

 التعرف على ��ف�ة تقی�م نتائج ال�حث الخت�ار األنسب. .3

 والمظلم. التمییز بین ط�قات ش�كة االنترنت: السطحي والعمیق  .4

 لفصل:مخطط ا
 Define search engines تعر�ف محر�ات ال�حث 2-1

 Types of search engines أنواع محر�ات ال�حث 2-2

 Levels of internet search skills مستو�ات مهارات ال�حث عبر االنترنت 2-3

 Evaluation of web pages الو�بتقی�م صفحات  2-4

 Internet layers االنترنتط�قات ش�كة  2-5

Tips for searching the internet نصائح أثناء ال�حث في ش�كة االنترنت 2-6



40 
 

 مقدمة

أص�حت ش�كة االنترنت أهم مصدر للمعلومات في العصر الحدیث، وتحتوي على �م�ات هائلة من  

المعلومات في جم�ع مجاالت الح�اة، مما یتطلب وجود مهارات خاصة لدى ال�احثین لیتمكنوا من الغوص 

أن  ، من دون المناسب الدقیق و الش�كة الضخمة والتعمق بها للوصول إلى مصدر المعلومات  ضمن هذه

 �ض�عوا فیها أو �شتتوا أفكارهم أثناء ال�حث. 

فمهارات ال�حث عبر االنترنت هي قدرة ال�احث على استخدام محر�ات وأدلة ال�حث لعمل �حث �س�ط أو  

 متقدم ألغراض تعل�م�ة و�حث�ة بدقة و�سرعة.

 تعر�ف محر�ات ال�حث 2-1

جم�عها �شكل آلي وفهرستها، و�تم ال�حث  التي یتم ت   الو�ب هي ع�ارة عن قواعد ب�انات ضخمة من صفحات  

 ضمنها �استخدام آل�ات برمج�ة معینة. 

 أنواع محر�ات ال�حث 2-2

 یوجد عدة أنواع من محر�ات ال�حث وهي:

 ):d Search EnginesCrawler Base) محر�ات ال�حث المعتمدة على الزاحف (1

) للق�ام  spider) أو العنكبوت (botت () أو الرو�و crawler( 1تستخدم هذه المحر�ات ما �سمى �الزاحف 

عبر ش�كة االنترنت من را�ط إلى آخر لتحدید ومالحقة الصفحات لتجم�ع قاعدة ب�انات  �عمل�ة التجول 

فحات العامة المتاحة  وجودة على جم�ع الص) معظم الكلمات المindexing(  2ضخمة عنها. ثم تقوم �فهرسة

 في هذا الموقع.

 جلب الصفحات ذات الصلة�ال�حث �استخدام هذه المحر�ات، �قوم محرك ال�حث �عندما �قوم شخص ما 

 
 صفحات االنترنت. جلب محتو�ات  ههو برنامج تقوم محر�ات ال�حث بتشغیله مهمتالزاحف:  1
الفهرســـــة: تتم في هذه العمل�ة أخذ المعلومات التي جمعها الزاحف عن صـــــفحات االنترنت ثم تحلیلها لبناء قائمة �الكلمات  2

 والع�ارات ضمنها وتخز�نها في فهارس لتسر�ع ال�حث ضمن الصفحات وعدم االضطرار لمسحها في �ل مرة.
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 و�رتبها بناًء على معامالت ترتیب معینة �حیث تظهر للشخص المواقع األكثر صلة أوًال. من الفهرس

 
 الزاحف ر�ات ال�حث المعتمدة على ]: آل�ة عمل مح1-2الشكل [

الناس.   غلب لدى أ  شهرتها ، �اإلضافة إلىستخدامهااسهولة تمتاز محر�ات ال�حث المعتمدة على الزاحف �

هولة تضلیل  ، �اإلضافة إلى ساحتواءها على �م هائل من المعلومات هذه المحر�ات سیئات وعیوب ومن 

 توي ب�انات مخف�ة ال عالقة لها �موضوع ال�حث.الزاحف، حیث من الممكن أن تقوده إلى صفحات تح 

 .Google3 ،Ask4من األمثلة على محر�ات ال�حث هذه: 

 ): Human Powered Directories) محر�ات ال�حث المعتمدة على األدلة (2

 تعتمد محر�ات ال�حث هذه على أدلة تم بناؤها یدو�ًا من ال�شر �الشكل التالي: 

 ف�ه.  التصن�ف الذي سیتم إدراجهالدلیل مع صاحب إلى   هلموقع زاً موج �قدم صاحب الموقع وصفاً  •

�قوم صاحب الدلیل �مراجعة المعلومات التي قدمها صاحب الموقع یدو�ًا، ثم �ض�فه للدلیل ضمن   •

هذا الموقع متوافقًا مع معاییر سبق تحدیدها من قبل المسؤولین عن هذا التصن�ف المناسب إذا �ان  

 .الدلیل

تم مطا�قة الكلمات التي أدخلها الشخص في مر�ع ال�حث  ضمن هذا الدلیل، ی  خص ما �ال�حثعندما �قوم ش

 
3 https://www.google.com/ 
 
4 https://www.ask.com/ 
 

https://www.google.com/
https://www.ask.com/
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 مع وصف المواقع فقط. فالوصف هو المهم، وال یؤخذ محتوى صفحات الموقع �عین االعت�ار عند ال�حث. 

لمواقع ذات المحتوى  من میزات هذه األدلة أنه تتم مراجعة المواقع قبل إضافتها للدلیل، وهذا یؤدي إلى است�عاد ا

دلیل، �اإلضافة إلى سرعة الوصول للنتائج �سبب صغر حجم األدلة. ومن سیئاتها أنه لن یتم  السيء من ال

تحدیث معلومات المواقع إال إذا تم طلب ذلك، �اإلضافة إلى التحیز �سبب التدخل ال�شري فیها خاصة عندما  

 یتعلق األمر �مواقع التجارة االلكترون�ة. 

 .ZDMO5 ،refseek6لى محر�ات ال�حث هذه: مثلة عمن األ

 ):Meta Search Engines) محر�ات ال�حث الفائقة ( 3

 
 ]: آل�ة عمل محر�ات ال�حث الفائقة2-2الشكل [

عدة محر�ات �حث في ذات الوقت، وتظهر النتائج في قائمة واحدة ال�حث هذه النتائج من  محر�ات  تجلب  

�انت محر�ات ال�حث هذه مفیدة عندما �ان لكل محرك �حث  قًا لمالئمتها.�عد إعادة ترتیبها مرة أخرى وف

تحسنت �شكل  ال�حث ولكن �ما أن محر�ات فهرس فر�د �شكل �بیر و�انت محر�ات ال�حث أقل ذ�اًء. 

 .MetaCrawler7 من األمثلة على هذه المحر�ات: .هذه المحر�ات صت الحاجة إلى فقد تقلكبیر جدًا 

 
5 http://dmoztools.net/ 
 
6 https://www.refseek.com/directory/ 
 
7 https://www.metacrawler.com/ 
 

http://dmoztools.net/
https://www.refseek.com/directory/
https://www.metacrawler.com/
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 االنترنت ات ال�حث عبرمستو�ات مهار  2-3

 إلى ثالثة مستو�ات: ال�حث عبر االنترنت  �مكن تقس�م مهارات 

 المستوى األول: المهارات األساس�ة لل�حث عبر االنترنت: ) 1

 التال�ة: یتضمن هذا المستوى المهارات 

 واألدلة.محر�ات ال�حث معرفة ما هي  •

 .دات ال�حث ال�حث دون استخدام أ�ة رموز أو إجراء تعدیالت على إعدا •

 ال�حث �استخدام الكلمات المفتاح�ة.  •

حیث أن هناك عنصر�ن أساسیین في مواقع ال�حث هما مر�ع ال�حث الذي تقوم �إدخال استعالمك ضمنه،  

  الو�ب ال�حث �استرجاع قائمة �صفحات  حركء ال�حث، عندها س�قوم موزر ال�حث الذي یتم ضغطه لبد 

رة في نتائج ال�حث للدخول النقر على العناو�ن أو الروا�ط الظاه التي تطابق استعالمك، و�التالي �مكنك

 إلیها.

یتحقق هذا المستوى من خالل إدخال �لمة رئ�س�ة واحدة أو أكثر في مر�ع ال�حث دون استخدام أي إشارة  

 أو عالمة أو رمز مرافق، ودون إجراء أي تعدیالت على إعدادات محرك ال�حث.

 

 Google�س�ط  في محرك ال�حث  ]: مثال عن �حث3-2الشكل [

 : المستوى الثاني: مهارات ال�حث ال�س�ط عبر االنترنت) 2

 یتضمن هذا المستوى المهارات التال�ة: 

 الملفات.ال�حث عن الموضوع في نوع محدد من  •
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 ال�حث في الصور أو الفیدیو أو األخ�ار أو الكتب عن موضوع أو مصطلح ما.  •

 ك ال�حث.إعادة ض�ط إعدادات ال�حث في محر  •

یتحقق هذا المستوى عندما یتمكن الشخص من اخت�ار أسلوب ال�حث �الصور والفیدیو والكتب واألخ�ار  

ن تضییق نطاق ال�حث و�عادة ض�ط إعدادات ونوع الملف وغیر ذلك من خ�ارات أدوات ال�حث، حیث �مك 

 ال�حث من خ�ار اإلعدادات.

 

 قیید ال�حث ضمنهاال�حث غوغل توضح أنواع الملفات التي �مكن ت ]: لقطة من إعدادات ال�حث في محرك4-2الشكل [

 :المستوى الثالث: مهارات ال�حث المتقدم عبر االنترنت ) 3

 یتضمن هذا المستوى المهارات التال�ة: 

 كتا�ة ع�ارة ال�حث المحددة بین عالمتي تنص�ص " ".  •

 ......الخ). / $ / -/ .. / + /  ~استخدام رموز ال�حث المتقدم مثل: (" " /  •

 الر�ط بین موضوعین و�ظهار نتائجهما معًا في صفحة نتائج واحدة. •

العثور على  حیث تز�د خصائص ال�حث المتقدمة التي یوفرها الكثیر من محر�ات ال�حث من إمكان�ة 

 المعلومات، �ما أنها طر�قة فعالة لل�حث عن معلومات محددة.
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 لم تتضمن �لمة دمشق  دمشق والتي- ظهر نتائج ال�حث عن +مهرجان ]: لقطة من محرك ال�حث غوغل ت5-2الشكل [

 ] �عض رموز ال�حث المتقدم مع أمثلة عنها. 1-2یوضح الجدول [

 المستخدمة في محر�ات ال�حث ]: �عض رموز ال�حث المتقدم1-2لشكل [ا

الرمز  
)symbol( 

 مثال  الوصف 

 + 
توضع قبل الكلمة إللزام محرك ال�حث 

 ال�حث  بتضمینها في نتائج
 دمشق -+مهرجان 

(من دون فراغات بین الكلمة والعالمة) 
لل�حث عن �لمة مهرجان واست�عاد �لمة  

 دمشق من النتائج 
 - 

توضع قبل الكلمة إللزام محرك ال�حث 
 �است�عادها من نتائج ال�حث 

" " 
توضع حول الع�ارة إللزام محرك ال�حث 
�ال�حث عن هذه الع�ارة �املة و�نفس  

 مات ضمنها ترتیب الكل
 "أكون أو ال أكون" 

 * 
تستخدم ضمن الكلمة لل�حث عن مختلف  

 حاالت تهجئتها 
colo*r 
 )colourو color(ستتضمن النتائج �لمة 

~ 
الكلمة إلخ�ار محرك ال�حث تستخدم قبل 

 أنك ت�حث عن �لمات مشابهة لها

 ~tutorial 

 ستتضمن النتائج مرادفات أخرى مثل

guide ،manual ،reference 

تستخدم للحصول على المنتجات �السعر   $ 
LG $1000 
التي سعرها    LGللحصول على منتجات 
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 دوالر  1000 المذ�ور في ال�حث �الدوالر 

.. 
للحصول على نتائج تقع ضمن  تستخدم 

 مجال معین 

TV $1000..$2000 
للحصول على جم�ع منتجات التلفاز بین  

 دوالر  2000إلى  1000

 الو�بتقی�م صفحات  2-4

المتوقع إ�جاد �ل شيء على االنترنت، مثل مواقع سخ�فة، خدع، صفحات شخص�ة مز�فة وحق�ق�ة،   نم

وثائق �املة، مقررات أكاد�م�ة، أوراق علم�ة، مقررات استشار�ة مرجع�ة، إعالنات تجار�ة، تعل�قات ومقاالت،  

 تقار�ر علم�ة. 

 محدد فیها؟  فك�ف �مكننا فرز هذه الصفحات وتصن�فها عند ال�حث عن موضوع 

 : الو�بقراءة عناو�ن  -أوالً 

 
 )URL( الو�ب]: بن�ة عنوان  6-2الشكل [

 ).URL )Uniform Resource Locatorأو �سمى  الو�ب �جب أوًال معرفة ��ف�ة قراءة عنوان 

 التالي �ما یلي:  الو�ب �مكننا قراءة عنوان  مثال:

htmlhttp://www.sc.edu/beaufort/library/pages/bones/bones.s 

• http ) هو بروتو�ول نقل النص الفائقHyperText Transfer Protocol،(  وهو من أشهر

البروتو�والت المستخدمة على االنترنت، و�عتبر وسیلة التواصل بین المتصفح والمخدم الذي 

 ، حیث �قوم �جلب الصفحات المطلو�ة منه. �ب الو �ستض�ف موقع 

• www.sc.edu  :هو اسم الموقع و�تألف من 

o www   ) هو اختصار لع�ارةWorld Wide Web  أي الش�كة العالم�ة الواسعة، وهو اسم عام (

http://www.sc.edu/beaufort/library/pages/bones/bones.shtml
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لمخدم استضافة الموقع، وهذا الجزء ل�س إج�ار�ًا من العنوان، فقد تختار �عض المواقع 

 عدم استخدامه. 

o sc المستوى الثاني ( م نطاقهو اسsubdomain و�عین عادة موقع المخدم، وفي هذا ،(

 المثال جامعة وال�ة �ارولینا الجنو��ة.

o edu  اسم نطاق المستوى األعلى (هوtop level domain.( 

• beaufort/library/pages/bones/bones.shtm   مسار الصفحة أو الملف المطلوب استعراضها

 من:ضمن الموقع وهو یتألف 

o beaufort  .هو اسم الدلیل 

o library .هو اسم الدلیل الفرعي 

o pages .هو اسم دلیل فرعي آخر 

o bones .هو اسم الملف 

o shtml  ) الحقة الملفextension  و هي تمثل نوع الملف، وهي في هذا المثال (scripted 

hypertext mark-up language  .التي هي لغة �ستط�ع المتصفح قراءتها وتفسیرها 

ال یتم االعتراف حال�ًا سوى �عدد قلیل من نطاقات أسماء المستوى األعلى، ولكن األمر متغیر. یبین الجدول 

 سماء النطاقات الشهیرة المقبولة عمومًا على مدى السنوات الماض�ة.] الئحة أ2- 2[

 ]: الئحة نطاقات أسماء المستوى األعلى الشهیرة المقبولة2-2الجدول [

 الوصف  النطاق

.edu  شیر إلى موقع تعل�مي و�رت�ط عادًة �كل�ة أو جامعة� 

.com شیر إلى موقع أعمال تجار�ة� 

.gov  حكومي �شیر إلى موقع 

.net  شیر إلى الش�كات ومزودي خدمة االنترنت والمنظمات� 

.org  شیر إلى المنظمات غیر الر�ح�ة وغیرها� 

.biz  لالستخدام العام من قبل الشر�ات 

.coop تخدامه من قبل التعاون�ات ر اس ینحص 
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.info  سواءلالستخدام العام من قبل المواقع التجار�ة وغیر التجار�ة على حٍد 

.museum  ینحصر استخدامه من قبل المتاحف 

.name  لالستخدام العام من قبل األفراد 

.pro  ینحصر استخدامه من قبل المتخصصین والك�انات المهن�ة 

ف من حرفین وتستخدمها في أسماء النطاقات التا�عة لها، مثل:  موزًا خاصة بها تتألوتملك الدول أ�ضًا ر 

.sy  ،سور�ا.ca  ،ندا�.fr .فرنسا، وهكذا 

 ):authenticityتحدید أصالة الصفحة ( -ثان�اً 

�مكن معرفة أصالة أو موثوق�ة صفحة ما عن طر�ق معرفة �ل ما �مكن عن مؤلفها/الناشر. ولذلك فإن 

 ب أن ن�حث عنه هو اإلجا�ة عن األسئلة التال�ة: أول ما �ج

 إلیها؟  نامن هو المسؤول عن الصفحة التي توصل  •

 تا�عة لو�الة حكوم�ة أو أي مصدر رسمي آخر؟هل هي   •

 هل هي تا�عة لجامعة ما؟ لعمل ما؟ لمؤسسة ما؟  •

 هل هي تا�عة لفرد معین؟  •

للتوصل إلى معلومات  edu.أو  gov.اقات على المواقع ذات النط -كقاعدة عامة -�مكن عمومًا االعتماد 

كثر عرضة الستضافة صفحات ذات أجندات فهي أ  com.أو    org.أو    net.دق�قة، أما النطاقات األخرى مثل  

 شخص�ة أو تنظ�م�ة خاصة، ومن الممكن أن تتطلب تحققًا إضاف�ًا.

 التحقق من المعلومات الحیو�ة: -ثالثاً 

 ت التال�ة: دة عادة المعلوماذات السمعة الجی الو�ب توفر صفحة 

 آخر التحدیثات للصفحة.  •

 . را�ط إلرسال بر�د الكتروني �األسئلة والتعل�قات  •

 االسم، العنوان، رقم الهاتف، عنوان البر�د االلكتروني الخاص �صاحب الصفحة.  •

و  وهنا ال بد من توج�ه السؤال التالي: هل تزودنا المصادر الخاصة �صاحب الصفحة �أوراق اعتماد أ

 الحصول على �عض المعلومات �وننا ال نستط�ع التعرف عل�ه �سهولة؟ 
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 التحقق من المحتوى: -را�عاً 

لكل فرد أن ینشئ صفحة أو منشور خاص �ه أو عدة صفحات على ش�كة االنترنت، لذا على القارئ    �مكن

ة لمحتوى مواقع أال �قبل �ل ما هو موجود ألنه فقط على صفحة على االنترنت. ونادرًا ما تجري مراجع

للتحقق من موضوع�ة    االنترنت، على عكس الكتب العلم�ة والمواقع الصحف�ة. واألمر متروك للقارئ أو الزائر

 المحتوى. 

ال بد من التحقق ف�ما إذا �ان مالك الصفحة �شیر إلى آخر تحدیث قام �ه لهذه الصفحة، وف�ما إذا �انت 

 ممكنًا التحقق �مقارنتها مع صفحات أخرى مشابهة.  المعلومات الموجودة حدیثة، وف�ما إذا �ان

محتوى حق�قي ومحتوى �اذب هو أمر في غا�ة   إن محاولة التمییز بین اإلعالن و�ین الترو�ج و�ین

الصعو�ة، �ما أن األعداد المتزایدة من الصفحات یتطلب ال�حث عن الدعم التجاري لضمان استمرار�تها 

 بد من االحتراس من االحت�ال المتعمد والخداع، حیث أن �عض الناس  وهو ما �فقدها موضوعیتها. لذا ال

 نترنت. �ستمتعون �االحت�ال ضمن ش�كة اال 

 :الو�بتقی�م استقرار/ث�ات صفحة  -خامساً 

مرنة، وال و�وجد ض�ط مرجعي على ش�كة االنترنت، فالصفحة التي تقوم �إنشائها الیوم   الو�ب صفحات إن 

غدًا، أو من الممكن أن تختفي نهائ�ًا، وقد �عترف مالك الصفحة �التغییرات التي   �مكن تغییرها أو تعدیلها

 لم یترك عنوان الصفحة الجدید.  �عترف بها، إذا ما قام بنقل الصفحة وترك أوتطرأ على صفحته أوال

وًال من  لذا على الزائر أو المتصفح محاولة تقی�م استمرار/ث�ات الصفحات التي یرغب بها، وذلك �التحقق أ

حت�اط�ة  سخة اراعي الصفحة، من آخر تحدیث للصفحة، ومن أهل�ة المؤلف/المؤلفین، �ما �فضل االحتفاظ بن 

لما تجده على ش�كة االنترنت (إما مطبوعًا أو محفوظًا على قرص) وذلك عند الشروع في �تا�ة ورقة أو  

 المصادر في وقت الحق. �مصدر معلومات، و�ذلك �مكن التحقق من الو�ب مقال واستخدام صفحات 
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 ط�قات ش�كة االنترنت 2-5

 
 السطحي/العمیق/المظلم ]: ط�قات االنترنت: 7-2الشكل [

قد یتخیل ال�عض أن محرك ال�حث یوفر له إمكان�ة الوصول إلى �ل شيء على ش�كة االنترنت، ولكنه في 

. یتعلق ذلك �مفهوم الش�كة % من المحتوى على االنترنت 16الحق�قة ال �صل إال للقلیل الذي ال یتعدى 

حر�ات ال�حث التقلید�ة والذي �قدر �أكثر من  العم�قة المكونة من ط�قات، وال �ظهر معظمها من خالل م

 % من محتوى االنترنت.80

 تتألف االنترنت من ثالث ط�قات هي �التالي:

 ): Surface Web) االنترنت السطحي ( 1

تطلب  یوال    ،ال�حث   كن الوصول إلیها �االعتماد على محر�ات مجموعة الصفحات والمواقع التي من الممهو  

خ�ار�ة وصفحات المواقع اإلمثل  �ان تصفحه. اً �، و�إمكان أاصة للوصول إل�هخ  ات أ�ة برمج�ات أو أذون

. وهو ال �شمل �امل االنترنت المعلومات العامة والمنتد�ات المفتوحة وجزءًا من ش�كات التواصل االجتماعي
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لمحر�ات ال�حث  هناك ط�قة أكبر �كثیر أدناه ال �مكن ، بل الكثیر من المحتوى المتاحجود من و �الرغم 

 .االوصول إلیه

 ): Deep Web) االنترنت العمیق ( 2

 ات ال �مكن للمتصفحات العاد�ة ومحر�ات ال�حث الوصول إل�ه دون أذونالذي نترنت �ل مكان من اال  وه

ًا �بیرًا  ءلكتروني والمحادثات وغرف الدردشة وجز البر�د االات خدمعلى نترنت العمیق �حتوي اال، و إضاف�ة

التواصل االجتماعي، �ما أنه �حتوي خدمات عرض الفیدیو حسب الطلب والكثیر من المواقع من ش�كات 

 .خاصة مثل اسم مستخدم و�لمة مرور للوصول إلیها ات ألذون �ما ذ�رنا أو الصفحات التي تحتاج

 ): k WebDar) االنترنت المظلم ( 3

�عید. فاألمر هنا ال یتطلب �لمات  جزء صغیر للغا�ة ومخفي إلى حد  اجزء من الش�كة العم�قة لكنه وه

للوصول إلى المواقع  Tor Browser حتاج إلى برامج مخصصة مثل متصفح�خاصة، بل  ت مرور وأذونا

 .الموجودة ضمنه

و یتمتع �أمان عاٍل جدًا وطر�قة تشفیر  نترنت المظلم صعب الوصول إل�ه نسب�ًا، فهاإلضافة لكون اال �

مالذًا ش�ه آمن للكثیر من المجرمین والخارجین عن القانون وحتى  عال�ة الحما�ة، مما �جعله صال ات

ر�ي  للعدید من الناشطین الس�اسیین ومس بنفس الوقت �شكل مأوىً  هالجماعات اإلرهاب�ة والمتطرفة. لكن

 .غیرهم المعلومات الحكوم�ة و 

 ناء ال�حث في ش�كة االنترنتح أثنصائ 2-6

 نورد ف�ما یلي �عض النصائح أثناء ال�حث في ش�كة االنترنت:

الحرص على ذ�ر البدائل أو المرادفات من خالل إدخال معظم الكلمات التي تدل على ما یتم   •

تى یتم مسح جم�ع االحتماالت لتدارك ال�حث عنه، وذلك لز�ادة فرص الحصول على المطلوب وح

 المعلومات األكثر تحدیدًا. المعلومات المتعلقة �الموضوع، ثم اخت�ار جم�ع 

 اخت�ار �لمات �حث ممیزة معبرة ول�ست دارجة وذلك للوصول للمطلوب �شكل أدق وأسرع. •

 ال�حث.عدم استخدام لغة التخاطب العاد�ة واستخدام الكلمات المهمة التي تعبر عن موضوع   •
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حصول على أقرب النتائج  االقتصار على وسیلة واحدة فقط لل  استخدام أكثر من وسیلة لل�حث وعدم •

 المطلو�ة.

 تجر�ة استخدام �ل األشكال الممكنة لص�اغة الكلمات و�تابتها.  •

االستفادة من إمكان�ات محرك ال�حث المستخدم �أقصى درجة ممكنة وذلك من خالل االطالع   •

عامالت أو المحددات وقواعد ال�حث، استخدام ال�حث �أجزائه المختلفة، مثل الموقراءة تعل�مات 

 لمساعدة في االبتعاد عن العشوائ�ة والتخ�ط في ال�حث.وذلك ل
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 المراجع المستخدمة في الفصل

�ختلف عن اإلنترنت العمیق نترنت المظلم (دارك و�ب)، ما هو و�ماذا  اال).  2019حسن، ود�ع علي. ( .1

 . 2019- 8- 22. تم الوصول إل�ه بتار�خ  247. موقع تقن�ة (دیب و�ب)

https://tech247.me/deep-web-dark-web/ 
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 تتدر��ا

 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

   ال�شر�ة" الزواحف في بناء قاعدة ب�اناتهاتستخدم "محر�ات ال�حث المعتمدة على األدلة   1

   تجلب محر�ات ال�حث الفائقة النتائج من عدة محر�ات �حث في ذات الوقت  2

3 
كن للمتصفحات العاد�ة ومحر�ات االنترنت العمیق هو �ل مكان من االنترنت الذي ال �م

 ن أذونات إضاف�ة ال�حث الوصول إل�ه دو 
  

 Multiple Choices) أسئلة خ�ارات متعددة  2

 أي من المحتو�ات التال�ة تندرج ضمن مواقع االنترنت المظلم. -1
 بر�د الكترونيب)    تجارة الممنوعاتأ) 

 مواقع إخ�ارد)    ب�انات مال�ةج) 
 

 ال�حث:ن استخدامها في ع�ارة ال�حث الست�عاد �لمة من نتائج التال�ة �مك أي من الرموز -2
 -ب)     أ) +  

 د) " "    ج) *
 

 ) أسئلة / قضا�ا للمناقشة 3

 �عض التعار�ف:) 1السؤال (

 عرف أنواع محر�ات ال�حث �اختصار. 

 } 3-2. توج�ه لإلجا�ة: الفقرة 20: 100دق�قة. الدرجات من  25{مدة اإلجا�ة: 
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 فصل الثالث:لا

 �تا�ة التقار�ر – التقن�ة للتعلم االفتراضيالمهارات 
Virtual Learning Technical Skills - Report Writing 

 

 Virtual Learning Technical�تا�ة التقار�ر  –: المهارات التقن�ة للتعلم االفتراضي  عنوان الموضوع
Skills - Report Writing 

 كلمات مفتاح�ة:
االختصارات   قائمة  ،Table of contentsالمحتو�ات    جدول  ،Refferal Bookاإلحالة    �تاب  ، Articleالمقال  ،Reportالتقر�ر  

العرض    ، Introductionالمقدمة    ،Appendicesالمالحق    ،Referncesالمراجع    ،Shortcut Menuالمصطلحات    أو قاموس
Main Subject،   الخاتمةConclusion،  التوص�اتRecommendations. 

 ملخص الفصل:

  لكل  النصائح  أهم  التقر�ر،  فقرات  عن   شروح  والمقال،  التقر�ر  بین  والفرق   التقر�ر،  �تا�ة  ��ف�ة  على   الفصل  هذه  في  نتعرف
 .الشائعة واألخطاء للتقر�ر النصائح  أهم إلى �اإلضافة التقر�ر، فقرات من فقرة

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال
 ر.�تقر  �تا�ة مهارةاكتساب  .1
 . والمقال التقر�رالتمییز بین  .2
 ر.للتقر� الرئ�س�ة األقسامالتعرف على   .3
 .تقر�ر  لكتا�ة النصائح  أهمالتعرف على  .4
 .تقر�ر �تا�ة في الشائعة األخطاء  أهمالتعرف على  .5

 مخطط الفصل:
 Main Sections of The Reportاألقسام الرئ�س�ة للتقر�ر  3-1

 Tips to Ensure Writing an Easy to Read Reportلقراءة نصائح لضمان �تا�ة تقر�ر سهل ا 3-2

 Common Mistakes in Writing Reportsاألخطاء الشائعة في �تا�ة التقر�ر  3-3

 Difference Between Report & Articleالفرق بین التقر�ر والمقال   3-4

 Word Processing Program: Microsoft(للمطالعة)  Microsoft Wordبرنامج معالجة النصوص  3-5

Word (For Reading Only)
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 مقدمة

 األس�اب  أهم من واحد  وهذا. تقر��اً  مجال كل في �جب أن �كتسبها العاملون  أساس�ة ارةه م التقر�ر كتا�ة تعتبر

 دراستهم.  فترة خالل تقار�ر كتا�ة المتعلمین من المعلمین �طلبون  تجعل التي

 القراءة سهل التقر�ر  �كون  أن �جب  لذا معین  موضوع نع  زضح وموج�شكل وا بالغ اإل  إلى التقر�ر  یهدف

 .الفهم من قبل األشخاص المعنیین �هو 

 
 ]: شكل من أشكال التقار�ر1-3الشكل [

 راألقسام الرئ�س�ة للتقر� 3-1

شكل، المستوى الصح�ح من ناح�ة ال  همنحو   �األقسام التال�ة على �تا�ة التقر�ر �الشكل األمثل  االلتزام�ساعد  

 : ، حیث تتألف هذه األقسام مندون معالجة ن على التأكد من عدم ترك أي شيء م  كما �ساعد أ�ضاً 

 . .   �تاب اإلحالة1

 .8* .  عنوان الصفحة  2

 
هي اخت�ار�ة تتوقف على نوع وطول التقر�ر األقســــــــام التي تحمل عالمة * ضــــــــرور�ة وأســــــــاســــــــ�ة، أما األقســــــــام األخرى ف 8

 .والغرض منه
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 ت. .  جدول المحتو�ا3

 ت.أو قاموس المصطلحا.  قائمة االختصارات و/4

 ..  الملخص التنفیذي5

 . .  المقدمة *6

 *. .  العرض / صلب الموضوع 7

 . .  الخاتمة والتوص�ات *8

 . .  المراجع9

 . .  المالحق10

 Refferal Book اإلحالة �تاب)  1

ضروري عندما  و  هف �كتا�ة التقر�ر لتقد�م تقر�ره، و ل ا الشخص المكلهحالة الرسالة التي �حم�قصد �كتاب اإل

تي قامت بتكل�فه �إنجاز  التقر�ر إلى المؤسسة ال  �كون هناك داع إلرسال التقر�ر �ص�غة رسم�ة من قبل معدّ 

 التقر�ر. و�تضمن ما یلي:  

 ).الخ ... أحمد  السید ل: مثا( مقدمة •

المؤسسة" الغرض من الرسالة (مثال: ف�ما یلي النسخة النهائ�ة من التقر�ر عن "أمن نظام معلومات   •

                                                                                                   ).الكر�مة منظمتكم قبل من �إعداده �فيلتك جرى  والذي

 . النتائج الرئ�س�ة للتقر�ر •

 ). لنا الفرصة تاحةإ على لكم شكراً ال: مث(  واالمتنان على أي مساعدة تم تقد�مها الشكر عن التعبیر •

 Page Address عنوان الصفحة) 2

 �جب أن �حتوي عنوان الصفحة على: 

     .على الغرض من هذا التقر�ر الذي ینص بوضوحعنوان التقر�ر  •

 . التفاصیل الكاملة عن الشخص (أو األشخاص) الذي أعد التقر�ر •
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 . �ر عنهمات التي تم إعداد التقر هشخاص أو الجألالكاملة عن ا التفاصیل •

   .التقر�ر إنجازتار�خ  •

 Table of contents جدول المحتو�ات) 3

�جب  إعداد  قائمة  �الجداول  و  تقر�ر.�العناو�ن والمالحق الخاصة �ال �عرف جدول المحتو�ات �أنه قائمة

ور هظبد من التأكد من    ال، و على طول وتعقید التقر�ر  واألشكال  والمالحق  �شكل  منفصل  وذلك  اعتماداً 

 رقام الصح�حة مقابل المحتو�ات.      األ

 استمرار من أجل تولید جدول المحتو�ات.   �مكن االعتماد على برامج تحر�ر ومعالجة النصوص المحدثة �

 
 ]: نموذج لجدول المحتو�ات2-3الشكل [

 Shortcut Menu ختصارات و/أو قاموس المصطلحاتقائمة اال) 4

مر، وخاصة إذا لم تكن مألوفة األت المستخدمة في التقر�ر إذا لزم اتصار لالخ�جب توفیر قائمة أ�جد�ة 

                              .طلحات إذا تم استخدام الكثیر من المصطلحات التقن�ةقاموس مص  �جب تقد�مو لجم�ع قراء التقر�ر. 

 Executive Summary الملخص التنفیذي ) 5

خص التنفیذي فقرة شكر قصیرة ألي شخص أو منظمة ساهمت في جمع الب�انات أو  لأن یتضمن الم�جب 

عن المقدمة.  وهو  ملخص عن    �ختلف تماماً   اً تنفیذ�  اً ز أو موج  اً إعداد التقر�ر. �ما �جب أن یتضمن ملخص

�مجموعة من الجمل  التقر�ر ونتائجه وأهم ما توصل إل�ه، �حیث یتم تضمین هذه النت�جة �جملة واحدة أو 
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 المختصرة لكل قسم رئ�سي من التقر�ر.    

 �مكن للملخص التنفیذي أن �شتمل على:  عموماً 

 .س�اق العمل •

 . هدف التقر�ر •

 . رئ�س�ةئج الالنتا •

 .االستنتاجات  •

 . التوص�ات الرئ�س�ة •

في مقدمة التقر�ر   هح�ان وضعوتجري �تا�ة الملخص التنفیذي �عد �تا�ة التقر�ر ولكن یتم في �ثیر من األ

على النتائج �ص�غتها المجملة والشمول�ة  یهدف إلى إطالع الجهات التي طلبت التقر�ر هعند تقد�مه �ون 

 ل. قبل الدخول في التفاصی

 Introduction المقدمة ) 6

تتضمن  المقدمة  المعلومات  األساس�ة  الالزمة  لتوفیر  س�اق  للتقر�ر وتوض�ح  الغرض  منه وتوض�ح   

 ألفكار األساس�ة التي �ستند إلیها العمل الموثق في التقر�ر و��ان نطاق التقر�ر وما س�قوم التقر�ر بتغطیته. ا

 bjectMain Su العرض / صلب الموضوع ) 7

 على ما یلي:  ى الغرض من التقر�ر و�شتمل عموماً ل�عتمد محتوى العرض ع

القارئ نحو القض�ة التي   هدب�ات لتوج�ألمراجعة أدب�ات الموضوع، و�ن�غي أن یؤدي استعراض ا •

 ی�حثها التقر�ر.

 �جب استخدام الفعل الماضي. أینلطر�قة لوصف ما قام �اتب التقر�ر بتنفیذه ولماذا و ا •

  حظته من خالل الرصد والتجارب وهنا �جب أ�ضاً الالنتائج لوصف ما جرى اكتشافه وم  ام أواألحك •

 استخدام الفعل الماضي. 

جراء  إلئج ور�طها �األ�حاث السا�قة. وهنا �جب استخدام ص�غة المضارع مناقشة وشرح النتا •

 التعل�مات الالزمة.
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 Conclusion & Recommendation الخاتمة والتوص�ات) 8

داف التقر�ر �شكل   هعلى تلخ�ص النقاط الرئ�س�ة للتقر�ر. ولذلك �جب  أن ترت�ط الخاتمة �أ مل  �شت •

 واضح.

 لتضمین الخاتمة أي معلومة جدیدة.    ال یوجد داعٍ  •

)،  وهي ع�ارة  عن اقتراحات   �مكن  إضافة  التوص�ات  في  الخاتمة  (إذا  �ان  ذلك  مناس�اً  •

 من عرض التقر�ر.    كون التوص�ات مستمدة منطق�اً للعمل في المستقبل. و�جب أن ت

 Refernces 9المراجع ) 9

 :تقسم إلي الفئات المرجع�ة التال�ة، و د علیها في �تا�ة التقر�رتم االعتمایالتي مصادر المعلومات هي 

 : مراجع تقدم معلومات عن األلفاظ والمفاه�م -أ

a. �س القوامDictionaries 

b. دوائر المعارف Encyclopedias 

c. مختصرات الحقائق Handbooks 

d. الحول�ات والكتب السنو�ة Year books 

e. الموجزات اإلرشاد�ة Manuals 

 : مراجع تقدم معلومات عن الك�انات  -ب 

a. التراجم  معاجم األشخاص أو Biographical Dictionaries : الذي یتناول سیر   المعجمهو

 . ح�اة األعالم من الناس عبر العصور المختلفة

b.  اف�ةالمعاجم الجغر Geographical Dictionaries 

c. أدلة األفراد  (أدلة الهیئات، أدلة األماكن، األدلة (Directories  

 

 
ــمم هو ذلك الكتاب الذي    Reference bookأن الكتاب المرجعي  (ODLIS)جاء في قاموس 9 ــتخدمصـ عند الحاجة إلى  ل�سـ

ــع هذه الفئة  )cover to cover من الغالف إلى الغالف( المعلومات، �خالف الكتب التي تقرأ من أولها إلى أخرها وتوضـ
 . في أماكن خاصة داخل المكت�ة وال �سمح �إعارتها خارج المكت�ة المراجعمن 
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 :المعلومات  مصادرمراجع تقدم معلومات عن  -ت 

a.  الببلیوجراف�ات Bibliographies 

b.  الكشافات والمستخلصات Indexes and Abstracts 

c. البوا�ات المرجع�ة Portals 

d.  قواعد الب�انات Databases 

 Appendices المالحق) 10

 
 ]: شكل من أشكال المالحق3-3الشكل [

�حتوي الملحق على المواد المفصلة والتقن�ة للغا�ة أو المواد المعقدة، والتي تحتوي على تفاصیل تقن�ة �مكن   

م  قراءتها أن تحتاج لتمعن أكبر و�التالي �مكن تالفي إدراجها في متن التقر�ر لتسهیل قراءته، �حیث یت 

 ترق�مها. ایته �عد أن �شار إلیها في التقر�ر و�عد أن یتم  هإدراجها في ن

 نصائح لضمان �تا�ة تقر�ر سهل القراءة 3-2

لمعلومات ف�ه  ا�كل التقر�ر �جب أن �كون أسلوب �تا�ة التقر�ر وطر�قة عرض ه �اإلضافة إلى محتوى و 

مراعاة  النصائح  ال�س�طة  التال�ة    البد  من ،  لذلك  مهمة. إذ �عتبر االنط�اع األول عند القارئ  مهماً 

 القراءة:     لضمان  تقر�ر سهل
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 . استخدام الكثیر من المساحة الب�ضاء •

 .ة من التقر�ر �شكل واضحلجزاء المنفصور األه ضمان ظ •

 . استخدام العناو�ن الفرع�ة •

 . السماح �الت�اعد المناسب بین عناصر التقر�ر •

ح�ة والخرائط .. الخ) للحصول على  رسوم الب�ان�ة والرسوم التوض�استخدام الجداول واألرقام (ال •

وض�ح،  واستخدام  تسم�ات  واضحة  واالستشهاد  (التنو�ه)  �المصدر،  و�ن�غي  أن  ترت�ط   ت

 .هذه  الرسومات  بنص  التقر�ر

 .ن�ةهى نحو أكثر ملار العمل عهترق�م �ل صفحة مما �ساعد في إظ •

 ن العام�ة. تعاد عواالب استخدام لغة رسم�ة •

 األخطاء الشائعة في �تا�ة التقر�ر 3-3

 .لب�انات غیر المدروسة وغیر الدق�قة والمتضار�ة تضمین ا •

 . ة �الموضوعلإدراج ب�انات قد�مة أو غیر ذات ص •

 .الحقائق واآلراء غیر المنفصلة والمصاغة �طر�قة غیر منظمة •

 .االستنتاجات والتوص�ات غیر المدعومة •

 .المقروء �شكل جید وغیر المنقحغیر  لمدروس و التقد�م غیر ا •

 بد من االنت�اه  ال ى المحتوى �شكل �اف، حیث لر وعدم التر�یز عهى المظلالتر�یز عالكثیر من  •

 إلى متن المحتوى. 

 الفرق بین التقر�ر والمقال 3-4

  نص ینقل  المقال هو ع�ارة عن نص یبین مؤلفه وجهة نظر في موضوع معین. أما التقر�ر فهو ع�ارة عن

ون إبداء للرأي فیها أي هو ع�ارة عن روا�ة أحداث من خالله أحداث أو تفسیر لسبب حدوثها د  مؤلفه

في  مراحل  تعل�م�ة  متقدمة  بنقل  القواعد  التي  تعلموها    ون  وخصوصاً معادة  �قوم  المتعل.  �ح�اد�ة تامة

تشترك �ل من المقاالت والتقار�ر في   أ شائع.عن  �تا�ة  المقاالت واعتمادها لكتا�ة التقار�ر، وهذا خط

 یلي:   حاجتها لما
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 .نمط رسمي وص�غة محددة من قبل طالب التقر�ر أو المقال لتسهیل مراجعته •

 .الخلو من األخطاء المط�ع�ة  •

 . العرض األنیق القابل للقراءة من قبل شخص آخر غیر �اتب التقر�ر •

 . أن یتضمن مقدمة، عرض، خاتمة •

   .سطوضوع تحلیلي وم�أن �كون عرض الم •

 التقر�ر والمقال�عض االختالفات األساس�ة بین  ]:1-3[ الجدول

 المقال التقر�ر 

 اً حجج �عرض  معلومات  �قدم

القارئ   قبل من �سرعة مسحه یتم أن الممكن من

 محددة معلومات  أو فقرات  عن لل�حث 
 �عنا�ة  المفترض قراءته من

 العناو�ن  من األدنى الحد  خدم�ست فرع�ة  وعناو�ن مرقمة عناو�ن �ستخدم

حال  في رسهوالف جعلمراا من قائمة إلى تحتاج ال قد 

 األمر هذا التقر�ر طالب  �حدد  لم
 دائماً  رسهوالف  المراجع قائمة إلى �حتاج

عند  وتعدادات  و�نود  قصیرة موجزة فقرات  �ستخدم

 الحاجة 

 من بدالً  متماسكة فقرات  إلى األفكار �صل

 بنود  تقس�مها إلى

 الجداولن (�اإلمكا  كان متى الرسومات  �ستخدم

 ) التوض�ح�ة والرسوم الب�ان�ة والرسوم
 الرسومات  �ستخدم ما نادراً 

األح�ان   �عض  في وتسمى( خالصة إلى �حتاج قد 

التقر�ر   بدا�ة في وضعها و�تم تنفیذي ملخص 

 ه) مخرجات لتلخ�ص 

أو   جداً  طو�الً  �كون  عندما فقط خالصة إلى �حتاج

 محدد �شكل خالصة المحاضر طلب  إذا

 توص�ات  أو مالحق یل�ه مانادرًا  مالحق أو/و توص�ات  ل�هی ما غال�اً 
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 )للمطالعة( Microsoft Wordبرنامج معالجة النصوص  3-5

القدرة على �تا�ة رسالة أو إنشاء مذ�رة. تجاوز  ت  Microsoft Word  برنامج معالجة النصوص   إن إ�جاب�ات 

وص، إّال أنه لم �كسب السمعة التي �متلكها الیوم ألنه �قوم  برامج معالجة النص�عتبر أحد أوائل  حیث 

إنشاء محتوى ما ولتصم�م عینات تسو�ق�ة    یتجاوز  هإذ أن استخدام  ،بتنسیق الرسائل الرسم�ة �شكل جید فقط

 . عمال أكثر فعال�ة في عدة مجاالت األ�ساعد في جعل �ما أنه تعمل بتوافق مع برامج أخرى. 

 في معالجة النصوص �شكل عام  برنامج ما�كروسوفت ووردم خدا است

أ�ضًا �متلك  إال أنه  إضافة للقدرات التي �متلكها �معالج نصوص مثل إنشاء مستندات خاصة �العمل،

مكان االخت�ار من مجموعة القوالب التي تنسق المستندات �شكل  اإل�حیث المز�د من األدوات الممیزة. 

 .تنظ�م المحتوى ��ف�ة  تشرح   احترافي وأ�ضاً 

یتضمن قوالب جاهزة لخطط التسو�ق. هذه القوالب ال توفر التنسیق المناسب   هكمثال على ما سبق، فإن 

على �تا�ة محتوى مالئم واحترافي    �نكون قادر ن، و�ذلك سه�ل قسم أثناء استخدام  للمستند فحسب بل تشرح 

�سرعة ودون قضاء   ن من إنشاء تقار�ر أكثر تعقیداً �مكّ  ه لشروحات والنصائح الموجودة ف�ا. إن ات�اع أ�ضاً 

 . وقت طو�ل في ال�حث على ��ف�ة تنس�قها و�تابتها

 استخدام المیزات التصم�مة 

ما تكون خارج حدود المیزان�ة   مرتفعة غال�اً  اً �طلبون أسعار  Graphic designers ومات الرسإن مصممي 

ح ألصحاب األعمال �أن �قوموا بتصم�م المشار�ع  سم �  هالموضوعة من قبل أصحاب األعمال الصغیرة. إن

الكثیر من   ،المثالفعلى سبیل  من الصور. اً للشر�ة ومخزون اً طالما �ملكون شعار  ،بدون الحاجة لمساعدة

 .المطاعم تستخدم قوالب اللوائح لتصنع القوائم الیوم�ة، ثم ترسلها للط�اعة

یوفر إمكان�ة بناء مكونات   فهو ،م القوالب الجاهزةستخدادون االمرغوب �التصم�م  الق�ام مكان أ�ضاً اإل�

 .�ةالتصم�م من خالل مر�عات النص و�ضافة الصور والعدید من خ�ارات النصوص الفن 

 Microsoft Office  التكامل مع ما�كروسوفت أوف�س 

روسوفت هي قدرته على التوافق �شكل مثالي مع منتجات ما�ك  برنامج معالجة النصوص إن أحد أهم میزات  
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(جداول   Excelلكترون�ة  برنامج الجداول اال  إدراج جداول معّدة فيمكان  اإلضع خطة للعمل �و اُألخرى. عند  

إن من میزات الجداول.  اً دون أن تفقد أ� Wordفي برنامج وتدمج هذه الب�انات �مستند  مثًال) ب�انات مال�ة

�عض، و�ذلك ال تحتاج  �عضها التعمل مع  Accessو  PowerPointو Excelو Word برامج كل من

 .كصاحب عمل أن تقفز من منصة برمج�ة إلى ُأخرى عند استخدامك لنفس مصادر الب�انات 

  Cloud Storage حلول إضاف�ة من خالل التخز�ن السحابي

ظاهر�ة   خوادم لب�انات علىحیث یتم تخز�ن ا نترنت ش�كة اال  هو نموذج للتخز�ن علىالتخز�ن السحابي 

برنامج معالجة    یتمتع  ث. وتكون عادة مقدمة من قبل طرف ثال  ،محدد  خادم من استضافتها على  متعددة، بدالً 

. یتم ذلك عن طر�ق اشتراك  وما �عدها 2013�میزة التخز�ن السحابي للب�انات من خالل نسخة  النصوص 

ما �غطي مجموعة أوف�س �لها. بهذه المیزة یتم إنشاء وحفظ المستندات على االنترنت، مما �سهل   ال�اً غ

األمر الذي �سرع توصیل المعلومات   الوصول لهذه الب�انات من قبل جم�ع الموظفین المصرح لهم بذلك،

و�ل له من المشروع وحفظه  �مكن لكل فرد من فر�ق العمل إنهاء الجزء الم.ل، ووالتعاون على الق�ام �العم

على ملف الفر�ق �حیث �صل له �اقي أعضاء الفر�ق �سرعة و�عدلون عل�ه و�قدمون رأیهم عّما تم إنجازه.  

عن مكتب العمل الرئ�سي إمكان�ة المشار�ة �العمل في أي  ون �عیداً یوفر ألعضاء الفر�ق الذین �عمل حیث 

 . مشروع ب�ساطة شدیدة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_(%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_(%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9)
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 �ع:الراالفصل 

 إنشاء العروض التقد�م�ة – المهارات التقن�ة للتعلم االفتراضي
Virtual Learning Technical Skills - Creating Presentations 

 

 Virtual Learningإنشاء العروض التقد�م�ة  –المهارات التقن�ة للتعلم االفتراضي  عنوان الموضوع:
Technical Skills - Creating Presentations 

 كلمات مفتاح�ة:
،  Backgroundالخلف�ة ، Colorاللون ، Multimediaالوسائط المتعددة ، Slideشر�حة ، Presentationالعرض التقد�مي 

 . Animationالرسوم المتحر�ة ،  Videoالفیدیو ،  Audioالصوت ،  Imageالصورة ، Fontالخط 

 ملخص الفصل:

صل بتعر�ف العرض التقد�مي وما هي عروض التقد�م�ة، حیث یبدأ الف�عض المفاه�م التأس�س�ة في ال  یتناول هذا الفصل
أهمیته واستخداماته في مجال التعل�م، ثم یتم الحدیث عن مكونات العروض التقد�م�ة و�شرح �التفصیل عناصر تصم�م  

عروض التقد�م�ة،  لتقد�م�ة والمراحل التي تمر بها عمل�ة التصم�م، ثم یتم الحدیث عن نصائح وأخطاء تصم�م الالعروض ا
 الشهیر ومزا�اه. Microsoft PowerPointوأخیرًا یتم الحدیث عن برنامج 

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال
 عل�م.التمكن من مفهوم العروض التقد�م�ة وأهمیتها واستخداماتها في الت .1

 تذ�ر مكونات العروض التقد�م�ة. .2

 تذ�ر العناصر الفن�ة لتصم�م العروض التقد�م�ة. .3

 من تطبیق النصائح لتصم�م عرض تقد�مي ناجح واالبتعاد عن األخطاء الشائعة.  مكنالت .4
 .PowerPointالتعرف على برنامج  .5

 مخطط الفصل:
 Definition of presentation تعر�ف العرض التقد�مي 4-1

 Uses of Presentations in Education استخدامات العروض التقد�م�ة في التعل�م 4-2

 Presentation Components �م�ةمكونات العروض التقد 4-3

 Presentation design elements عناصر تصم�م العروض التقد�م�ة 4-4

 Stages of presentation design مراحل تصم�م عرض تقد�مي 4-5

 Tips for designing a successful presentation م عرض تقد�مي ناجحنصائح لتصم� 4-6
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 Common mistakes in presentation design األخطاء الشائعة في تصم�م العروض التقد�م�ة 4-7

PowerPoint(  Presentations software (PowerPoint)برنامج العروض التقد�م�ة ( 4-8
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 مقدمة

إنشاء عرض فعال �شمل  وحتى الطالب من خالل لمعلم والمدربلالعروض التقد�م�ة إمكان�ات �بیرة تقدم 

و�الرغم من   اء تفاعل مقبول.الثابتة والمتحر�ة و�ن المسموع والصور والرسوم النصوص المكتو�ة والصوت

من   لٍ تصم�م شرائح ذات مستوى عا إمكان�ةتت�ح أن برامج العروض التقد�م�ة سهلة االستخدام عمومًا، و 

في الشرح والتوض�ح للمعلومات في المحاضرات والدروس  �شكل فعال  التنسیق، والتي �مكن استخدامها

 عال�ة المستوى.  منظمة ومهارات عمل�ة قن�ةعلم�ة ت  إلى معرفةرغم من سهولتها . لكنها تحتاج �ال والدورات 

 العرض التقد�مي تعر�ف 4-1

  ستخدم ، �ونتائج األ�حاث والب�انات طر�قة لتقد�م وعرض المعلومات  و ) هPresentationالعرض التقد�مي (

  ن الحضور أمام مجموعة م لعرض موضوع ما وغیرها في المؤتمرات واالجتماعات العامة والخاصة عادة

 ب وملفت لالنت�اه.�شكل م�سر وجذا

 
 ]: مثال عن شر�حة ضمن عرض تقد�مي1-4الشكل [

) المتتال�ة التي تحتوي على نصوص ورسوم  Slides( 10یتألف العرض التقد�مي من مجموعة من الشرائح 

م�سرة ومتناسقة، مع   ب�ان�ة وصور وجداول ورسوم متحر�ة، تسهل على المشاهد متا�عة العرض �طر�قة

 
 صم�م.): هي صفحة العمل التي یتم بداخلها التSlideالشر�حة ( 10
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 إمكان�ة إضافة األصوات والمواد المصورة على شكل فیدیو. 

، PowerPoint ،Flashمنها:  التقد�م�ة، تستخدم في إعداد العروض  التيبرامج الحاسب هناك العدید من 

Authorware ،Google Slides. 

 استخدامات العروض التقد�م�ة في التعل�م 4-2

د الدروس التي �مكن تدر�سها بوساطة الحاسب، و�عداد المعلم وتساعده في إعداتخدم العروض التقد�م�ة 

ة التي تهدف إلى نقل  الرسومات والصور والخرائط المتعلقة �المنهاج التعل�مي، و�ذلك عرض المواد التعل�م� 

وال�صر�ة    الصورة من الواقع الذي �صعب توفیر نماذج فعل�ة مصغرة أو مكبرة، والر�ط بین األجهزة السمع�ة

المختلفة بهدف تقد�م المادة التعل�م�ة �شكل مفید وجذاب. �ما أن هناك عدة استخدامات للعروض التقد�م�ة  

 في التعل�م مثل:

 ث.عرض نتائج الدراسات واأل�حا •

 وسیلة مساعدة للتدر�س وشرح المحتوى التعل�مي.  •

 لطالب لیدرسوا من خاللها). وسیلة مساعدة للتعلم عن طر�ق الحاسب أو االنترنت (شرائح تعطى ل •

 �مكن أن �ستخدم بدیًال عن السبورة.  •

 �ستخدم إلثارة االنت�اه وز�ادة اندفاع المتعلمین.  •

ذلك من خالل تقد�م المعلومات لهم �شكل جذاب وأكثر  إضافة إلى أهم�ة العروض التقد�م�ة للطالب و 

یهم، وتنظ�م الوقت وتسجیل المالحظات  دافع�ة، وتنم�ة المهارات واإلتقان وحب االستطالع واالبتكار لد 

 وز�ادة اإلنتاج�ة. 
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 ]: استخدام العرض التقد�مي من قبل المعلم أثناء الشرح للطالب2-4الشكل [

 �ةمكونات العروض التقد�م 4-3

 : تتكون العروض التقد�م�ة من جانبین هما

على النقاط   تحضیرها ، و�عتمد العرض  هو المادة العلم�ة التي س�قدمها معدّ الجانب التعل�مي:  .1

 التال�ة: 

a. .دراسة الفئة المستهدفة: تحدید احت�اجاتها ومستوى خبراتها 

b.   الهدف من العرض التقد�مي. تجم�ع المادة العلم�ة: ماذا أر�د من المتلقي أن یتعلم، وما هو 

c.  بناء سینار�و المادة العلم�ة: تحدید نوع السینار�و، تصن�ف المادة العلم�ة، ترتیب المادة

 .11لعلم�ة في سینار�و (مثل: مقدمة، موضوع، خاتمة)ا

و�افة مكونات الوسائط  التقد�مي  �ل العناصر التي ستظهر خالل العرض    : �قصد �هالجانب الفني .2

 ة و��ف�ة توظ�فها ضمن العرض التقد�مي. المتعدد 

 
ــتدالل)، حیث ال یهم  �مك 11 ــكلة، حل، اســـــ ــكلة، طر�ق، حل) أو (مشـــــ ــینار�و آخر مثل: (مشـــــ ن ترتیب المادة العلم�ة �أي ســـــ

 الشكل طالما أنه بتسلسل منطقي ومرن وقابل للتذ�ر.
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 العروض التقد�م�ةتصم�م عناصر  4-4

 ناصر التال�ة: تشمل العناصر الفن�ة لتصم�م العروض التقد�م�ة الع

 

 ]: العناصر الفن�ة لتصم�م العروض التقد�م�ة3-4الشكل [

 م�ادئ عامة للتصم�م.  •

 .اللون  •

 . الخلف�ة •

 .النص  •

 .الصور والرسومات  •

 .الصوت  •

 . الفیدیو والرسوم المتحر�ة •

عناصر تصمیم 
العروض 
التقدیمیة

مبادئ عامة 
للتصمیم

اللون

الخلفیة

الصور النص
والرسومات

الصوت

الفیدیو 
والرسوم 
المتحركة
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 الم�ادئ العامة للتصم�م -أوالً 

 : لتقد�م�ة ومنهاهناك عدد من الم�ادئ العامة ین�غي مراعاتها عند تصم�م برامج العروض ا

 .الوضوح •

 . ال�ساطة •

 . الجاذب�ة •

 .سهولة القراءة للنصوص والصور والرسوم •

 لعناصر المحتوى. الجودة العال�ة  •

 . المساحات الفارغةإتاحة قدر �اٍف من  •

 . حسن استخدام المساحات الخال�ة بین عناصر تصم�م واجهة التفاعل •

 . م العناصر من الوسطالمر�ز ال�صري للشاشة هو الوسط فین�غي أن یبدأ تنظ�  •

 .مراعاة التنسیق بین عناصر الوسائط و�ؤرة االهتمام لكل شاشة •

 اللون: -ثان�اً 

اجهة التفاعل، واستخدامه یتعدى �ونه عمًال فن�ًا أو جمال�ًا إلى �ونه  اللون أحد المكونات الهامة في و �عتبر  

  مراعاة ما یلي: ین�غياألمثل �الشكل للون التوظ�ف و قناة اتصال �مكن من خاللها تدع�م مفاه�م معینة، 

لتحقیق أهداف محددة، مثل اإلثارة والتشو�ق، أو التمییز بین األجزاء المتشابهة أو   استخدام اللون  •

لمختلفة في الرسم، أو الر�ط المنطقي بین العناصر، أو تر�یز االنت�اه على األجزاء األكثر أهم�ة،  ا

 أو إلقاء الضوء على األخطاء.

 ن واضحة ومتجانسة. األلوا أن تكون  •

 .تجنب األلوان غیر الضرور�ة في النص  •

متجاورة والخلف�ات  ال تجعل اللون �قود المشاهد إلى أماكن غیر هامة �الفواصل بین المناطق ال •

 . الم�الغ فیها

 . التمییز بین العناصر المختلفة �استخدام لون ممیز لكل فئة من العناصر •

 .ن �اقي النص ناو�ن بلون مختلف عتمام مثل تمییز العه تر�یز اال •
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 .تجنب األلوان الصارخة وخاصة اللون الزهري واألرجواني والدرجات الفاتحة من األلوان •

األحمر مع األزرق، أو معًا �األلوان المتعارضة مثل استخدام الز�غ اللوني �ل ما �سبب  تجنب  •

حمر  زرق الصر�ح أو األاستخدام اللون األ أو  ،األزرق مع األخضر، أو األصفر مع األزرق 

الصر�ح في �تا�ة نصوص طو�لة مما �جعل ش�ك�ة العین غیر قادرة على التر�یز على تفاصیل  

 .فتظهر غائمةتلك األلوان 

بل البد من وجود ت�این بین الشكل واألرض�ة، ومن أمثلة نقص الت�این    ،تجنب نقص الت�این اللوني •

 .األب�ض أو األسود مع األزرق  اللوني الكتا�ة �األصفر على خلف�ة �اللون 

عددة استخدام خلف�ة مناس�ة لأللوان وخلف�ة محایدة من درجات اللون الرمادي عند استخدام ألوان مت •

 في الشاشة.

 توحید ألوان الصور والرسوم التي یتكرر ظهورها في شاشات متعددة. •

 
 ) Awfullة للغا� ، سیئةBad، سیئة Good]: نماذج عن ت�این األلوان (جیدة 4-4الشكل [

 :الخلف�ة -ثالثاً 

 . تكون الخلف�ة �س�طة وخال�ة من المشتتات التي تثیر االنت�اه •

 . لون الخلف�ة وألوان العناصر األمام�ةوجود ت�این واضح بین  •

 . تجنب استخدام األلوان القو�ة الساطعة في الخلف�ة •

 . تجنب استخدام الصور �خلف�ة للكتا�ة •

 . ة لما قد �شتت المشاهد و�قلل من الوضوحال�عد عن الخلف�ات المزخرفاستخدام الخلف�ات السادة و  •
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 ام األلوان القو�ة الساطعة ]: نموذج خلف�ة سیئة �ظهر فیها استخد5-4الشكل [

 
 ]: مثال عن شر�حة سیئة �ظهر فیها االستخدام السیئ لصورة �خلف�ة وازدحام النص ضمنها6-4الشكل [

 النص: -را�عاً 

 . عبر عن المعنى بوضوحس�طة وقصیرة تاستخدام جمل � •

 . وأخطاء الص�اغةواإلمالئ�ة والمط�ع�ة اللغو�ة العلم�ة و التأكد من خلو النص من األخطاء  •

 .اخت�ار نوع الخط وحجمه ولونه �عنا�ة �ما یتناسب والحفاظ على التنسیق العام للواجهة •
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 .دةمن الخطوط في الشاشة الواحثالثة أنواع عدم استخدام أكثر من   •

هد علیها،  توحید نظام الكتا�ة وأنواع الخطوط وأحجامها والمسافات في �ل الشاشات لتعود المشا •

 ولتوفیر الجهد العقلي الذي یبذله المشاهد.

 ة و�حاطتها �مساحة خال�ة. �تقد�م ت�این �صري بین فقرات النص والعناو�ن الرئ�س  •

 .أسطر العناو�نأال یز�د عدد األسطر في النص عن تسعة أسطر �ما فیها  •

 نص.ال�عد عن استخدام التمر�ر إلكمال قراءة ال •

 . الطو�ل على أكثر من شاشةتقس�م النص  •

 .استخدام خطوط ذات حواف ملساء وال�عد عن الخطوط المزخرفة •

( تكبیر   تمییز العناو�ن والمعلومات المهمة عن �ق�ة النص �أسالیب تمییز مناس�ة، لتر�یز االنت�اه •

خل خط العر�ض، تلو�ن الكلمة، تلو�ن خلفیتها، وضعها داوضع خط تحت الكلمة، ال  الخط، اإلمالة،

ستخدام أكثر من  إطار أو صندوق، جعلها أكثر وم�ضًا أو استضاءة) مع مراعاة عدم اإلفراط في ا

  .�ي ال یتشتت االنت�اه فال �عرف المشاهد أیها أكثر أهم�ة شكل لتمییز النص في الشاشة الوحدة

 
 مثال عن شر�حة سیئة تستخدم جمًال طو�لة ]:7-4[الشكل 
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 شر�حة سیئة تستخدم تلو�ن النص �إفراط]: مثال عن 8-4الشكل [

 :والرسوماتالصور  -خامساً 

 .استخدام الصور والرسومات التي ترت�ط �األهداف والمحتوى  •

 .عدم تضمین الصور والرسوم تفاصیل غیر ضرور�ة •

 ما أمكن ذلك. عدة عناصر تدر�ج�ًا على الشاشة بناء الرسم التوض�حي المكون من   •

 .الثابتة والمتحر�ة �أ�عاد تتناسب ونسب أ�عادها األصل�ة مراعاة عرض الصور والرسوم •

 .استخدام الصور الفوتوغراف�ة إلكساب العرض المز�د من الواقع�ة •

 . المحافظة على النسب الطب�ع�ة في الرسوم التعل�م�ة •

 .غیر المألوفة إال لحاجةال�عد عن الصور الغر��ة و استخدام الصور المألوفة و  •

 الرسم محاطًا �إطار �حددها.أن تكون الصورة أو  •
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 ]: مثال عن شر�حة سیئة �ظهر فیها ازدحام الصور واألشكال9-4الشكل [

 : الصوت -سادساً 

استخدام الصوت لتحقیق وظ�فة محددة مثل التعلیق الصوتي على عناصر �صر�ة معروضة بدًال  •

 قراءة صح�حة. ن النصوص المطولة، ونطق �لمات أو مصطلحات جدیدة أو قراءة نص م

 . استخدام الصوت إلضافة فهم لنقطة التعلم ول�س لمجرد التسل�ة •

 استخدام الصوت �كون مناس�ًا للهدف الذي استخدم من أجله. •

بوضوح مخارج   اخت�ار األصوات ال�شر�ة الصح�حة اإللقاء والخال�ة من عیوب النطق والتي تتمیز •

 . األلفاظ

مع ما یراه المشاهد على الشاشة، فال �ستخدم مستقًال    أن یتكامل الصوت المستخدم في أي موضوع  •

 . عن واجهة التفاعل المرئ�ة

 .مع عرض النص  مراعاة تقد�م التعلیق الصوتي متزامناً  •

 .توفر إمكان�ة التحكم �الصوت (رفع وخفض الصوت و�عادة تشغیله) •

 اإلمكان. طب�ع�ة أو قر��ة من الطب�ع�ة قدر   ثرات الصوت�ةأن تكون المؤ  •

 أن تبدأ المؤثرات الصوت�ة �التدرج وتنتهي �التدرج.  •

 أن تخف المؤثرات الصوت�ة عند التعلیق الصوتي.  •
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 : الفیدیو والرسوم المتحر�ة -سا�عاً 

لى المواقف استخدام لقطات الفیدیو لتحقیق أهداف محددة حسب الحاجة التعل�م�ة، �حیث تقتصر ع •

ل األحداث والمواقف الحق�ق�ة، والمهارات والعمل�ات والتجارب التي تتطلب إظهار الحر�ة الكاملة مث

 العلم�ة، واألش�اء ال�عیدة والخطیرة التي �صعب رؤ�تها �العین المجردة.

مراعاة استخدام التعلیق الصوتي مع الرسوم المتحر�ة/الفیدیو، وعدم استخدام التعلیق النصي   •

 ة وقراءة النص.بین متا�عة الحر� المشاهد المكتوب حتى ال یتشتت 

 أن �كون هناك تزامن بین الصوت والصورة. •

 أن تكون صورة الفیدیو واضحة تمامًا وخال�ة من أي عناصر تشتت االنت�اه.  •

مراعاة الحجم المناسب لنافذة الفیدیو/الرسوم المتحر�ة على الشاشة �ما �حقق وضوح الصورة   •

 . حة التخز�ن�ة األقل والحر�ة الطب�ع�ة السلسةوالمسا

ستخدام السرعات الطب�ع�ة في عرض لقطات الفیدیو إال في الحاالت التي تتطلب إ�طاء السرعة  ا •

 . كاالنفجارات أو ز�ادة السرعة مثل نمو الن�اتات 

عدم جمع وسیلتین �صر�تین مرت�طتین �الزمن في نفس الشاشة إال مع وجود تحكم في عرض �ل  •

 . منهما

 مراحل تصم�م عرض تقد�مي 4-5

، وتشمل: وصف العرض التقد�مي (الهدف منه، المواد �ط إلنشاء عرض تقد�ميمرحلة التخط .1

المستخدمة ف�ه، اإلجراءات، النتائج المرجوة منه)، تحدید مستوى الطالب المستفیدین من العرض 

�ط المحتوى المراد التعامل معه،  التقد�مي، استعراض نماذج لعروض تقد�م�ة متعددة الوسائط، تخط

المستخدمة في إعداد العرض التقد�مي (كتب، مراجع، مواقع و�ب، مقاالت...)، تحدید المصادر 

تحدید الوسائط المتعددة المراد تضمینها �كل وحدة تعل�م�ة، تحدید األسئلة األساس�ة لكل وحدة  

 واألسئلة النهائ�ة للمحتوى.

ل التعامل معه  ، وتشمل: تهیئة برنامج العرض التقد�مي قبتقد�ميمرحلة تصم�م شرائح العرض ال .2

(تشغیل البرنامج، تخص�ص أشرطة األدوات والقوائم)، إداراج شرائح من ملف عرض تقد�مي إلى  

الملف الحالي، إنشاء مخطط تفصیلي لشرائح العرض التفد�مي، إنشاء قالب خاص �العرض 
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 تقد�مي. التقد�مي، إدراج نص إلى شرائح العرض ال

، وتشمل: التحكم في أنظمة األلوان، تنسیق النصوص، التقد�ميمرحلة تنسیق شرائح العرض  .3

إدراج تخط�ط وأشكال ب�ان�ة، تعبئة خلف�ة األشكال، تغییر تأثیرات خلف�ة الشرائح، دوران والتفاف  

 األشكال، تحدید الكائنات واألشكال، ترتیب األشكال ومحاذاتها في الشر�حة. 

، وتشمل: إدراج لقطات فیدیو أو ملف لشرائح العرض التقد�ميوسائط المتعددة ضافة المرحلة إ .4

صوت، إدراج فیلم، إضافة قطعة موس�ق�ة، إضافة تسجیل صوتي، إدارج صور وأشكال من ش�كة  

 .clipartاالنترنت، إدراج رسوم من 

فة أنظمة الحر�ة، ، وتشمل: تنسیق الصور واألشكال، إضامرحلة تحسین مستوى العرض التقد�مي .5

، إدراج ارت�اط تشعبي �شیر إلى 3Dحر�ة مخصصة، تغییر الشكل ل�ظهر �أ�عاد ثالث�ة  إضافة

 موقع و�ب أو ملف.

، وتشمل: مراجعة العرض التقد�مي، إعداد مرحلة المراجعة والحفظ والط�اعة للعرض التقد�مي .6

ي  غیل، حفظ العرض التقد�متوقیت عرض الشرائح ضمن العرض التقد�مي، إعداد عرض ذاتي التش

 كصفحة و�ب، ط�اعة شرائح العرض التقد�مي، حفظ العرض التقد�مي �ملف.

 نصائح لتصم�م عرض تقد�مي ناجح 4-6

إن التصم�م الجید للعرض التقد�مي �سهل تفاعل الطالب مع المادة التعل�م�ة، و�ز�د من اندفاعهم واستمرارهم  

مي ناجح وممیز و�حقق الهدف الذي صمم لتال�ة لتصم�م عرض تقد�في التعلم، لذلك �جب ات�اع النصائح ا

 ألجله: 

مرتب زمن�ًا، مصنف إلى العرض التقد�مي �الشكل المناسب: حسب الموضوعات، تنظ�م  •

 وغیرها.  السبب والنت�جة عرض حلول، ثم مشاكل عرض المجموعات، 

 من ثالث إلى أر�ع نقاط أساس�ة.  التقد�مي عرض الم محتوى � قست •

 یراد عرضه �ما یتناسب مع الجمهور المستهدف. ى الذيالجید للمحتو داد اإلع •

 .للعرض  ص للزمن المخص ى المحتو  مالئمة •

 ي.�كون بتسلسل منطق أن العرض من السهل إلى الصعب في عرض المعلومات و تدرج  •

 ر.الجمهو  التقد�مي إلعطاء فرصة لمشار�ةعرض الأسئلة فى  وضع •



 

82 

 

 ات في شر�حة واحدة.عدم عرض �م�ة �بیرة من المعلوم •

 ال یتجاوز عدد األسطر في الشر�حة الواحدة ستة أسطر (�استثناء العناو�ن).أن  •

 أن �كون الخط �بیرًا وواضحًا مع ترك مسافة �اف�ة في الكتا�ة بین السطور تسهیًال للقراءة. •

 ) ضمن الشرائح. logoشعار المؤسسة ( وضع •

تسهم في توض�ح المعلومة والنماذج التي  أن یتخلل العرض �عض الصور والرسوم الب�ان�ة •

 وترس�خها. 

 . ةرسومات فقط عندما تكون مناس�الم استخد ا •

 ه الحاضر�ن.التنوع في الحر�ة والعرض لمحاولة ال�عد عن الملل وجذب انت�ا •

الحضور و�ؤدي   في استخدام األلوان والحر�ة والصور وعدم الم�الغة مما یؤثر على تر�یز  لاالعتدا •

 هم عن الهدف المراد تحق�قه. أذهانهم وابتعاد إلى تشتیت 

 . ة المعلومة وصحتها ومن حیث سالمتها اللغو�ة واإلمالئ�ةقمن حیث د  ى اجعة المحتو مر  •

 الحرص على �تا�ة صفحة المالحظات لتعین على شرح محتوى الشرائح. •

 ر والتأمل �ستحق التذ�وضع ما و التقد�مي عرض لللنقاط الرئ�س�ة ل اً خاتمة تتضمن تلخ�صإضافة  •

 للحضور. ضمنها

 ي. لعرض التقد�ممن االشر�حة األخیرة وضع رسالة شكر للحضور في  •

 األخطاء الشائعة في تصم�م العروض التقد�م�ة 4-7

إن عدم االلتزام �ما تم ذ�ره في الفقرات السا�قة خاصة �ما یتعلق �العناصر الفن�ة لتصم�م العروض التقد�م�ة،  

تقد�مي جید، سیؤدي للوقوع في األخطاء التصم�مة وقد یؤدي لتصم�م عرض  وأ�ضًا عدم ات�اع النصائح

 لعرض تقد�مي سیئ. �شكل عام من أشهر األخطاء التي �قع فیها مصممو العروض التقد�م�ة ما یلي: 

وضع الكثیر من المعلومات والتفاصیل المفرطة بدون داٍع في الشرائح مما یتسبب في تعب وملل  •

 الجمهور.

 صور المتحر�ة والرسومات الب�ان�ة.ال ي استخداماإلفراط ف •

 االهتمام �شكل العرض التقد�مي أكثر من المحتوى نفسه. •

 الحجم الزائد لملف العرض التقد�مي یؤدي إلى ز�ادة الزمن الالزم لفتحه وقد یؤدي إلى تلف العرض. •
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 )PowerPointبرنامج العروض التقد�م�ة ( 4-8

حتوي على قوالب جاهزة الستخدامها في المجاالت التعل�م�ة  ، و�Microsoft Officeهو أحد برامج مجموعة  

وغیرها، �ما �حتوي على �ثیر من المؤثرات الضوئ�ة والحر��ة والصوت�ة واللون�ة التي �مكن إضافتها إلى  

 ) لشد انت�اه المتلقي وتوجیهه نحو العرض.Slideأي شر�حة (

ارعًا في التصم�م �سبب سهولة استخدامه ووجود ن المستخدم ��متاز هذا البرنامج �أنه ال یتطلب أن �كو 

قوالب وتصم�مات وتخط�طات جاهزة للشرائح. �اإلضافة إلى أنه �مكن أن �متزج ب�ق�ة أفراد عائلة برامج  

Microsoft Office   األخرى، إذ �مكن إضافة أحد الجداول أو الرسومات الب�ان�ة التي تم إعدادها من خالل

و�مكن ط�اعة العرض التقد�مي �أكمله أو �عض   ،Wordمستندات المعّدة ببرنامج ، أو أحد الExcelبرنامج 

الشرائح المنتقاة، و�مكن تشغیل العرض التقد�مي على شاشات العرض الضخمة �استخدام أجهزة اإلسقاط  

)Projector.في الجامعات أو المؤتمرات وغیرها ( 

 
 PowerPoint]: واجهة برنامج 10-4الشكل [
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 PowerPoint]: تخط�طات الشرائح في برنامج 11-4الشكل [

 PowerPoint برنامج  ومزا�ا  إمکان�ات

 �العدید من اإلمكان�ات والمزا�ا من بینها:   PowerPointیتمتع برنامج 

 وحفظها و�مكان�ة تحو�لها إلى فیدیو.  الشرائح وحذف سهولة إضافة •

  شرائح، صفحة  مجموعة صفحة تحتوي �املة، الشرائح (شریحة  لط�اعة متعددة خ�ارات  یوفر •

 المالحظات عرض مفصل).

 الشرائح.  إلى إضافتها یمکن التي الرسوم من العدید  یوفر •

 یوفر العدید من األدوات للتحكم �الصور والرسوم واألشكال. •

 ب�ان�ة.  مخططات  شکل على  الب�انات  عرض   إمکان�ة •

 .متعددة ل�أشکا العرض  شرائح تنسیق سهولة •

 . الشرائح إلى فیدیو  مقاطع إضافة إمکان�ة •

 . الشرائح على  صوت�ة وحرك�ة مؤثرات  إضافة إمکان�ة •

 .متعددة بمؤثرات  الشرائح االنتقال بین إمکان�ة •

 الشرائح آل�ًا.  لانتقا توقیت   إمکان�ة •

 اإلمالئي للنصوص العر��ة واالنكلیز�ة والتدقیق النحوي.التدقیق  •
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 المراجع المستخدمة في الفصل

 .مكت�ة َمْنَهل الثقافة التر�و�ة .معاییر الفن�ة لتصم�م العروض التقد�م�ةال). 2011. (عبد هللا، الزهراني .1

  أسلوب  على قائم محوسب  برنامج فاعل�ة ).2010(أبو شقیر، محمد سل�مان. عقل، مجدي سعید.  .2
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 تدر��ات

 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

1 
تعل�مي، هو المادة العلم�ة التي سیتم عرضها، وفني  �ة من جانبین: العروض التقد�متتكون 

 هو العناصر والوسائط المتعددة التي سیتم توظ�فها ضمن العرض التقد�مي
  

   �جب تجنب درجات اللون الفاتحة على الخلف�ات الفاتحة أ�ضًا عن تصم�م العرض التقد�مي 2

   لنصوص ضمن العرض التقد�مياأللوان الغامقة دائمًا ل�جب استخدام  3

   ال مانع من استخدام الصور �خلف�ة في العرض التقد�مي 4

   �ستحسن التنو�ع في أنواع الخطوط المستخدمة في الشر�حة لجذب المتلقي 5

 Multiple Choices) أسئلة خ�ارات متعددة  2

 لتصم�م عرض تقد�مي:من ضمن العناصر الفن�ة  -1
 ة لف�الخب)   اللون أ) 

 �ل ما سبقد)  الصور ج) 

 
 أي من البنود التال�ة صح�حة �خصوص إضافة األصوات للعرض التقد�مي: -2

 أن تخف المؤثرات الصوت�ة عند التعلیق الصوتيأ) 
 أن یتكامل الصوت المستخدم مع ما یراه المشاهدب) 
 التسل�ةإضافة الصوت لمجرد ج) 
 إلمكان أن تكون المؤثرات الصوت�ة طب�ع�ة قدر اد) 

 
 أي من البنود التال�ة تعتبر من األخطاء الشائعة في تصم�م العروض التقد�م�ة: -3

 اإلفراط في استخدام الصور المتحر�ة والرسومات الب�ان�ة.أ) 
 االهتمام �شكل العرض التقد�مي أكثر من المحتوى نفسه. ب) 
 ئد لملف العرض التقد�ميالحجم الزاج) 
 ي الشر�حة األخیرةوضع رسالة شكر للحضور ف د) 
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 الفصل الخامس:

 البر�د االلكتروني – المهارات التقن�ة للتعلم االفتراضي
Virtual Learning Technical Skills - Email 

 

 Virtual Learning Technicalالبر�د االلكتروني  –المهارات التقن�ة للتعلم االفتراضي  عنوان الموضوع:
Skills - Email 

 كلمات مفتاح�ة:

األمان   ،Signature ، التوق�عSpamالرسائل المزعجة  ، Bcc، نسخة مخف�ة Electronic Mail (E-Mail)بر�د االلكتروني لا
Security المخترقون ،Hackers. 

 ملخص الفصل:

ى  عند �تا�ة رسائل البر�د االلكتروني، �اإلضافة إلالتى �جب ات�اعها    واألدب�ات  مجموعة من النصائح  یتناول هذا الفصل
 والتخلص من الرسائل المزعجة.  البر�د االلكترونيحسا�ات من أجل حما�ة  نصائح أساس�ة 

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال
 �تا�ة عناو�ن البر�د االلكتروني. التعرف على طر�قة التحقق من .1
 التعرف على طر�قة الكتا�ة األفضل للبر�د االلكتروني. .2
 �د االلكتروني.است�عاب مصطلحات خاصة مستخدمة في البر  .3
 والرسائل المزعجة.  مخترقینالتمكن من تفادي ال .4

 است�عاب وتمییز طر�قة تنظ�م الرسالة.  .5

 والرسائل الشخص�ة. التمییز بین الرسائل الرسم�ة   .6

 :مخطط الفصل
 The importance of e-mail rules and etiquette أهم�ة قواعد وأدب�ات البر�د االلكتروني 5-1

 E-mail Addressااللكتروني  عنوان البر�د 5-2

 E-mail Subject موضوع رسالة البر�د االلكتروني 5-3

 E-mail Bodyمحتوى رسالة البر�د االلكتروني  5-4
 E-mail Signatureالبر�د االلكتروني رسالة توق�ع  5-5
  Attachments  الملفات المرفقة 5-6
 Confidentiality and Securityالسر�ة واألمان  5-7

 SPAMالرسائل المزعجة  5-8
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 Practical tips in organizing E-mail تنظ�م مراسالت البر�د االلكترونينصائح عمل�ة في  5-9
correspondence
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 مقدمة

تها  و�سبب أهمی ،شخص�ةالغراض أل أص�حت الرسائل االلكترون�ة عماد مراسالتنا الیوم�ة سواء للعمل أو ل

االستفادة منها �الشكل األفضل. �ما �عتبر  من أجل الخاصة �التعامل معها لقواعد یتوجب علینا االلتزام �ا

 فهو نترنت، اال على الشخص، ولهذا السبب هو هدف ثمین للقراصنة  ةااللكتروني المدخل إلى ح�ا د بر�ال

  معلومات و�مكن أن �حتوي على  يعلى عدد �بیر من الب�انات الخاصة �مواقع التواصل االجتماع ي �حتو 

أمرًا خطیرًا �مكن  بر�د االلكتروني واختراقه الإلى  عل من الوصولمما �ج�مكن استغاللها، ومهمة حساسة 

 أن یؤذي الشخص المختَرق �شكل �بیر.

 قواعد وأدب�ات البر�د االلكترونيأهم�ة  5-1

ومات المعل  : جم�ع)E-Mailالبر�د االلكتروني (اختصارًا  لكترون�ة أو قواعد �تا�ة  ُ�قصد �آداب المراسالت اال

لكتروني أو الرّد ان التي یتوّجب على الشخص االطالع علیها والتقّید بها عند �تا�ة بر�د والقواعد والقوانی

دلیل اإلرشادات للمراسالت اإللكترون�ة و�مكن أن تختلف   فهي  ًا،لكتروني تّم استالمه مس�قاعلى بر�د 

زمالء العمل  اسالت بینصدقاء تختلف عن المر فالمراسالت بین األ ،�اختالف الشخص الذي تتم مراسلته

 أو العمالء أو مدراء الشر�ة.

لما لذلك   اً لكترون�ة نظر المراسالت اال وقواعد  آداب على على تدر�ب موظ�فها  تعمل المؤسسات والشر�ات 

 : تنعكس علىمن أهم�ة  

للعمالء    صورة مهن�ةفي إ�صال    بر�د االلكترونيالمهن�ة: حیث �سهم التقید �آداب وسلو��ات �تا�ة ال •

 واألشخاص الذین تتواصل معهم.

أكثر   التي یراعى فیها قواعد الكتا�ة تكون  لكترون�ة الم�اشرة والواضحةالرفع الكفاءة: فالرسائل ا •

 كفاءة من تلك المصاغة �شكل سيء.

راد ألفوا الشر�ات لكترون�ة الر��كة �جّنب الحما�ة: إذ أّن الوعي �المخاطر الناتجة عن الرسائل اال •

 . العدید من التكال�ف المتعّلقة �القضا�ا القانون�ة
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 عنوان البر�د االلكتروني 5-2

 دقة �تا�ة عنوان البر�د االلكتروني 

 اً موجود   فإذا �ان العنوان غیر  ،للشخص المستقبل للرسالة  يمن طر�قة �تا�ة العنوان البر�د   �جب التأكد جیداً 

خطأ فى �تا�ة    يألن أ  محارف البر�د   أثناء �تا�ة�جب التدقیق  فتابته  حتاج إلى �، وت عناو�نالفي دفتر    مس�قاً 

  أن البر�د االلكتروني حساس جداً  وتذ�ر دائماً ، یتسبب فى عدم وصول الرسالةسحرف واحد أو نس�انه 

 .�النس�ة لهذه المسألة

إذا  (دفتر العناو�ن) مجللعناو�ن من ذاكرة البرنا يتقدم معظم برامج البر�د االلكتروني خدمة االستكمال اآلل 

الخطأ فى   ي احتماللتوفر عنك عناء إعادة �تا�ة العنوان �ل مرة، وتفاد  ،فى بر�دك كانت مسجلة مس�قاً 

�جب التأكد أنك  ، فولكن ال �عني وجود االسم في دفتر العناو�ن أن المشاكل انتهت تماماً  ،إعادة الكتا�ة

وأنت تر�د  إلى أشرف محمود مثالً  ل الرسالةالخطأ إرسر �اتختاعنوان المطلوب حتى ال اخترت االسم أو ال

 الخطأ.. فى هذه الحالة ستصل الرسالة إلى الشخص محمد إرسالها إلى أشرف 

 في عنوان البر�د االلكتروني  الصغیرة والكبیرة  األحرف

كبیرة  ال  األحرفلحالة  غیر حساسة �النس�ة    ، وهيالبر�د االلكتروني �لها تكتب �أحرف التین�ة حصراً   عناو�ن 

مشكلة عند �تا�ة عناو�ن البر�د االلكتروني للمرسل إل�ه سواء �أحرف   ي توجد أو�التالي ال ،صغیرةأو ال

 األحوال ستصل الرسالة.جم�ع   يفف  ،صغیرة أوكبیرة 

ما تر�د �تا�ة �لمة السر  عند  بینما �لمة السر الخاصة �البر�د االلكتروني حساسة لحالة األحرف، لذلك

 �جب االنت�اه لحالة األحرف الكبیرة والصغیرة و�تابتها �شكل دقیق. االلكتروني  دك لبر�

 رسالة البر�د االلكتروني موضوع 5-3

"المكتوب واضح من عنوانه"، لذلك �عتبر عنوان الرسالة أو ما �سمى موضوع الرسالة مهم  أن سا�قاً قیل 

 رسالة وهدفها.ألنه �حدد أهم�ة ال جداً 

 ي وفعنوان البر�د أو موضوعه، مختصرة عن محتوى الرسالة من خالل  مرسل إل�ه فكرة�جب أن تعطى لل

عدیدة ال نقوم �فتحها أو نؤجل فتحها ثم نقوم �فتحها �عد فوات األوان �سبب  معظم األوقات تصلنا رسائل 
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شخص ساعد ال� ان أو موضوع الرسالةالعنو  .أن عنوانها لم �كن ذو داللة واضحة على أهم�ة الرسالة

 وتقدیر أهمیتها وأولو�تها.  ستقبل للرسالة على فهم مضمونهاالم

 رسالة البر�د االلكتروني (نص الرسالة)محتوى  5-4

 وي هذ سهاب، والالوضوح �حتاج لإل ، ومع أنالوضوح واالختصار�جب أن یتصف المحتوى �  •

 شكل متوازن. �عكس االختصار، لذلك �جب أن تكون نصوص المراسالت متصفة بهاتین الصفتین �

اختصار  ، و فى المحتوى والمعنى المطلوب توصیله لمستقبل الرسالة، ومراعاة وقته  �جب التفكیر جیداً  •

 . اإلخالل �المعنى دون الكلمات والتعبیر عن المعنى م�اشرة، و�أقل قدر ممكن من الكلمات 

ن�ة، �ي ال  ال ترسل ع�ارات تحتوي على مشاعر أو عواطف أو أحاس�س في المراسالت االلكترو  •

ه الع�ارات األدب�ة، �ما �ساء فهم داللتها �شكل صح�ح، عادة �صعب على الناس ص�اغة مثل هذ 

 صعب فهمها.�

 ال ترسل معلومات حساسة أو خاصة أو شخص�ة �البر�د االلكتروني.  •

ألن استخدام   ، الكبیرة�تابتها �األحرف نجلیز�ة �جب تفادي عند �تا�ة محتوى الرسالة �اللغة اال •

�جب �تا�ة   يو�التال، منفعل وأصرخ وأغاضب  يعنى أنن ت ضمن �عض الثقافات  لحروف الكبیرةا

 ة. نجلیز�غیرة مع عدم اإلخالل �قواعد اللغة االالرسالة �حروف ص

 . وضع خط تحتها، أو تلو�نها بلون مختلف عند الرغ�ة فى التر�یز على �لمة معینة �مكن مثالً  •

تتم    You �لمة فعلى سبیل المثال: �شكل مختصرة الكلمات تفادى �تا�: استخدام االختصارات  •

�كون الشخص المستقبل للرسالة غیر معتاد على  من الممكن أن  ، حیث uا �اللغة العام�ة كتابته

�تا�ة الكلمات  �جب ولذا أو قد تشعره �عدم جد�ة المرسل،  هذه االختصارات فال �ستط�ع فهمها

 المراسالت االلكترون�ة. العام�ة أو اللغة المحك�ة في ، �ما �جب اال�عتاد عن اللغة كاملة

�جب استخدام �لمات واضحة، وال تحمل   متعددة الداللة:الكلمات التي تحتمل االستهزاء او  يتفاد  •

، ألن اختالف الثقافات والحالة المزاج�ة  أو متعددة المعاني  معاني تدل على االستظراف أو السخر�ة

 . أو على أنها إهانة ئرسالتك �شكل خاط  �مكن أن تجعله �فهم  يللمتلق

  ، حتى تهدأ أعصا�ك حاول االنتظار قلیالً و  ،إذا وصلتك رسالة مثیرة لألعصاب فال ترد علیها فوراً  •

 ، ف�مكن ب�ساطة أن تكون قد فهمت نص الرسالة خطأ. عندما ترد علیها حاول أن تكون موضوع�اً و 
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سبب �احتمال  ت ا ی م اره معلى إهمال المرسل واستهت  ن وجود اخطاء امالئ�ة یدلإ:  األخطاء اإلمالئ�ة •

مج البر�د االلكتروني خدمة تصح�ح األخطاء تقدم معظم برا .من قبل المستقبل تهسالر تجاهل 

 .قبل اإلرسالوتصو�بها مراجعة األخطاء لذلك �جب  ،اإلمالئ�ة

 البر�د االلكترونيرسالة توق�ع  5-5

 
 في البر�د االلكتروني ]: مثال عن إعداد التوق�ع1-5الشكل [

، إذ أن أنظمة معنى �شیر إلى اسم صاحب العنوان لكتروني ال تحمل أىا�ستخدم عناو�ن بر�د معظمنا 

البر�د االلكتروني تسمح للشخص �انشاء البر�د واخت�ار عنوانه بدون قیود تر�ط العنوان �اسم الشخص ف�مكن  

وهو �ما نالحظ ال یدل على اسم أو �ن�ة    eh.ree@gmail.comأن �ختار شخص اسمه إحسان عنوانا له 

في مراسالت البر�د االلكتروني ذ�ر اسم او صفة أو معلومات المرسل �جب  أو صفة صاحب البر�د، لذلك

ومات في �ل رسالة ترسلها �مكن أن تض�ف ما  علمع �ل رسالة یرسلها، و�ي ال یترتب عل�ك �تا�ة هذه الم

سم والمسمى الوظ�في والشر�ة وطر�قة االتصال �ك وغیرها من  ضع ف�ه اال�االسم، ت توق�ع الرسالة�سمى ب 
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 ة من بر�دك.صادر في نها�ة �ل رسالة   ومات تلقائ�اً علضافة هذه المإلومات التعر�ف، وعندها ستتم مع

 الملفات المرفقة 5-6

الضغط على أمر  تتكرر مشكلة نس�ان إرفاق الملفات التى نر�د إرسالها مع الرسالة �سبب االستعجال فى 

لذا �جب الحرص على إرفاق الملفات المطلو�ة  ، إرفاق الملفات  دون مراجعة الرسالة والتأكد من  ،اإلرسال

 .قبل إرسال الرسالة

  ، كما �جب االنت�اه �شكل �الغ من الملفات المرفقة التي نستقبلها وخاصة تلك التي تأتي من العناو�ن المجهولة

و�التالي یتم إصا�ة الحاسب   ،المرفقة تكون مصا�ةتحصل �سبب أن الملفات    إذا أن معظم حاالت االختراق

سماء براقة أو مثیرة للفضول  أ�مجرد الضغط على الملف المرفق، وخاصة أن معظم هذه الملفات تحمل 

 یدفع الشخص المستقبل لفتحها.

 كون مصا�ة. ذ �مكن أن تإقبل فتحها  المرفقات المرسلة من قبل األصدقاء �جب فحصها أ�ضاً 

 واألمان السر�ة 5-7

نترنت الیوم، ال یزال البر�د االلكتروني المز�ف  مع �ل التهدیدات التى تمثلها الجرائم االلكترون�ة على اال

مشكلة �بیرة، ففى �ثیر من األح�ان یتم استخدام رسائل البر�د االلكتروني الخبیثة لنشر فیروسات على 

�عض النصائح التى  يف�ما یل . اصة �كالخى التفاصیل الشخص�ة ، ومحاولة الحصول عل حاسب أجهزة ال

 �مكن أن تساعدك فى تجنب هذا األمر وحما�ة نفسك وجهازك من القراصنة: 

إذا �ان من مصدر مجهول ف،  اوفتحه  ى الرسالةالتحقق من مرسل البر�د االلكتروني قبل الضغط عل •

 تعامل معه �حرص وال تفتحه.ف

 % من المرسل. 100فتحها إال إذا �نت تثق بنس�ة  �مرفقات عل�ك تجنب    اذا وصلك بر�د الكتروني •

أو   مصرفيإدخال ب�انات حساسة مثل معلومات الحساب الوطلب منك  بر�د الكتروني وصلك إذا  •

 .كلمة المرور الخاصة �ك فعل�ك الحرص وعدم �تا�ة أي شيء من ذلك

  ه من مصدر غیر موثوق ألن  �كت �أالذي  ضمن نص البر�د االلكتروني را�ط يال تضغط على أ •

�مكن دمج روا�ط خبیثة داخل البر�د تساعد فى نشر برمج�ات خبیثة على جهازك عند الضغط  
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 علیها. 

�لمة المرور أكثر أهم�ة من اسم المستخدم، و�لما �انت �لمة المرور طو�لة، �ان ذلك تعتبر  •

�ما .  مات خاصة وأرقاموعالأفضل، �اإلضافة إلى أنه �جب أن تشتمل على حروف �بیرة وصغیرة  

استخدام  ، مع ضرورة  �ل ثالثین یومًا على األكثر  إعادة تعیین �لمة المرورأنه ینصح �شدة �ضرورة  

، حتى ال یتمكن القراصنة من الوصول إلى كلمات مرور مختلفة مع �ل خدمة من خدمات الو�ب 

 .المرور ات �لمأحد �ق�ة حسا�ات المستخدم في حالة اختراق 

في  و ، �شكل دائم أو مؤقت ه  التخلي عن في حال رغبت �ب البر�د االلكتروني أو تعطیله حساإ�قاف   •

 د.و�خ�ارهم �عنوان البر�د االلكتروني الجدیاألشخاص الذي یتواصلون معك    إعالمهذه الحالة عل�ك  

 التي یدعمها نظام عل�ك تحقیق االستفادة القصوى من خ�ارات األمان : استفد من إعدادات األمان •

التحقق مرتین قبل الدخول إلى الحساب، أو غیرها من میزة بر�د االلكتروني الذي تستخدمه، مثل ال

 المیزات المتوفرة.

لبر�د االلكتروني على  اوخاصة إذا �نت تستخدم برنامج    التشفیر لمز�د من األمان،  إعدادات   استخدم •

 ثال. على سبیل الم Outlookجهازك مثل 

غیر بر�ده األصلى  يلكتروناإن إرسال الرسائل من بر�د  ال�عض  تقد : �عمصدر الرسالة مكشوف  •

، وهذا  مز�فاً  ذا �ان �ستخدم عنواناً إه ومعرفة من المرسل، وخاصة و�منع اآلخر�ن من �شف ي س�خف

ومعرفة الشخص المرسل  تعقب مصدر الرسالة، اذ �مكنك تقد�م شكوى ل اعتقاد خاطئفي الحق�قة 

  ه فى هذه الحالة مالحقت ك  و�مكن،  الشخص الذي أرسلها  ورقم جهاز  على عنوان  عن طر�ق التعرف

 .قضائ�اً 

 الرسائل المزعجة 5-8

عدد  إلى مرغوب فیها الغیر  الرسائل هو إرسال مجموعة �بیرة من )SPAM الس�ام الرسائل المزعجة (أو 

تصن�فه   تمو  )،ات فیروس(د أو نشر برمج�ات خبیثة عالنات أو التصیّ من المستخدمین �غرض اإل اً كبیر جد 

 .كنوع من أنواع االختراق
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 خطوات تساعد في التخلص من الس�ام 

أفضل طر�قة لتجنب تلقي الرسائل المزعجة وحما�ة  للعلن: االلكتروني  كتجنب نشر عنوان بر�د  )1

، إذ �عشق مرسلو رسائل االحت�ال  البر�د االلكتروني من الس�ام هي الحفاظ عل�ه قدر اإلمكان

علنًا في المنتد�ات   عنوان بر�دك االلكترونيلذلك ال تعرض  ،من منتد�ات ومواقع األماكن العامة

 .والتعل�قات 

�میلك الشخصي والخاص �العمل، إطر�قة أخرى لتجنب نشر  :  إنشاء حسا�ات بر�د الكتروني منفصلة )2

  لالستخدام العام، أي س�كون لد�ك عدة حسا�ات منفصلة وهي إنشاء حسا�ات بر�د الكتروني خاصة  

بر�دك  حما�ة  ور�ما آخر لألصدقاء، مما یؤمن العمل آخر حساب  ألهداف عامة و�ذات الوقت

 .الس�ام النشر و�التالي الشخصي من االلكتروني

عشوائ�ة  النقر على أي را�ط أو تحمیل أي مرفق موجود في تلك الرسائل ال:  ال تفتح أي را�ط أو مرفق )3

 على جهازك.  �عض البرامج الضارة األخرى رع ر�ما ز غیر المرغو�ة �عني تعرضك لالختراق و 

من الرسائل غیر   وحسا�ات اآلخر�ن لمساعدة الفالتر على حما�ة حسا�ك: بلغ عن رسائل الس�ام )4

ه مرغو�ة، انقر على خ�ار التبل�غ الموجود �جانب خ�ار األرشفة أو الحذف، ولن تصلك مثل هذ ال

 . الرسائل ف�ما �عد 

في �ثیٍر من األح�ان �كون الهدف من إرسال تلك :  �ام التي تصلكال تلغي اشتراكك في رسائل الس )5

الرسائل الغیر مرغو�ة هو التأكد من وجود عنوان بر�د الكتروني صح�ح وحق�قي، وأحد أسالیبهم  

دهم من وجود عنوان  لفعل ذلك هو خداعك �طلب إلغاء اشتراكهم، وما إن فعلت ذلك �عني تأك

 .لم تشترك �ه أصالً  يءكك �ش لذا ال تقوم �إلغاء اشترا .صح�ح

التأكد من وجود عنوان بر�د  هو  القراصنة هدف إن : تقم �الرد على رسائل الس�ام العشوائ�ة ال )6

 .لهم وجود رد شخصي على رسائلهم مفیدًا جداً الكتروني صح�ح، لذا س�كون 

بر�د  ي على الإن �نت شخصًا مشغوًال فستكون عمل�ة الرد التلقائ: ال تستخدم میزة الرد التلقائي )7

جیدة لك، ولكن هذا س�كون مناس�ًا أ�ضًا لمرسلي الرسائل العشوائ�ة المزعجة وسیتأكدوا   االلكتروني 

 .أن عنوان بر�دك صح�ح وموجود 



 

96 

 

 نصائح عمل�ة في تنظ�م مراسالت البر�د االلكتروني 5-9

 ها:  وني �جب مراعاتالبر�د االلكتر ونصائح عمل�ة تفید في �تا�ة وتنظ�م العمل مع هناك عدة قواعد 

 أو موضوع الرسالة: ال تنس �تا�ة العنوان. كتا�ة العنوان  •

 كتا�ة تح�ة إلى المرسل. •

عالمات  لقراءة، ومراعاة ل اً وواضح�حیث �كون سهًال  للقراءة، اً حجم الخط مناس�  �جب أن �كون  •

 . اً �ومرت اً الترق�م عند الكتا�ة، حتى �كون شكل الرسالة منظم

 . مالئ�ًا وقواعد�اً إة قم بتدقیق الرسال •

 .في نها�ة الرسالة �جب �تا�ة تح�ة شكر وامتنان، وتوق�ع الشخص المرسل •

 المستقبل سواء �ان ن �ثرة المواض�ع قد تشتت ن تحوي رسالتك على موضوع واحد ألأ�فضل  •

 العمل.زمیلك في  مدیرك أو

  آخر مثالً  فال ترسل ضمن الرد واإلجا�ة موضوعاً  ″1“موضوع  إذا راسلك شخص �خصوص  •

 . ″2 “موضوع

فقد �كون الهدف من المرسل األصلي  ، )Reply Allالرد على الكل ( إذا أردت استخدام خ�ارانت�ه  •

ن �كون  أمن الضروري ل�س أنه تذ�ر إعالمهم �الموضوع فقط، أما الرد فال �جب أن �كون للكل، 

 .الجم�ع جزءًا من ردك على الرسالة

 ء. لشخص�ة والمراسالت بین األصدقاال تستخدم بر�د العمل للشؤون ا •

 ا.وغیره   Outlook ،Louts ،Eudora ،Netscapeمثل  لبر�د االلكترونيلبرنامج تستخدم  ن أحاول  •

ن أص�حت  و�نك سوف لن ترجع لها مطلقًا حتى أ نت تعرف أي رسالة الكترون�ة تصلك و أامسح  •

 اً اجعل صندوق بر�دك مرت�  دائماً و مكررة و أالتحفظ رسائل غیر مفیدة  ، و مساحة الخزن غیر محدودة

 .�مجلدات  اً ومفهرس

لى رد جماعي للحفاظ  إتحتاج    في الرسائل االلكترون�ة التي ال Blind Carbon Copy (BCC) استخدم •

 لكتروني من أن تص�ح معروفة للجم�ع و�التالي تعر�ضها للهجمات.البر�د اال و�ناعلى عن
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 :سادسالفصل ال

 أدوات التواصل االجتماعي – لتعلم االفتراضيالتقن�ة لالمهارات 
Virtual Learning Technical Skills - Social Networking Tools 

 

 Virtual Learning أدوات التواصل االجتماعي –المهارات التقن�ة للتعلم االفتراضي   عنوان الموضوع:
Technical Skills - Social Networking Tools 

 اح�ة:كلمات مفت

 .Educational Process، العمل�ة التعل�م�ة Social Networksالش�كات االجتماع�ة 

 ملخص الفصل:

یتناول هذا الفصل الش�كات االجتماع�ة و��ف�ة استخدامها �العمل�ة التعل�م�ة، حیث سیتم استعراض تار�خ نشوء هذه 
ق لك�ف�ة استخدامها ر استخدامها في التعل�م، ومن ثم یتم التط  أهمیتها في العمل�ة التعل�م�ة ومعوقات وسلب�اتالش�كات و��ان  

في العمل�ة التعل�م�ة وما هي المعاییر الواجب توافرها عند استخدامها، ومن ثم سیتم استعراض ��ف�ة استخدام �عض مواقع  
استعراض الش�كة )، وأخیرًا سیتم Facebook, Twitter, You Tube(التواصل االجتماعي الشهیرة في التعل�م ومنها 

 الجتماع�ة الخاصة �الجامعة االفتراض�ة السور�ة. ا

 المخرجات واألهداف التعل�م�ة: 
 التعرف على مفهوم الش�كات االجتماع�ة. -1
 التعرف على ��ف�ة استخدام الش�كات االجتماع�ة في العمل�ة التعل�م�ة. -2

 عل�م�ة.ات استخدام الش�كات االجتماع�ة في العمل�ة التمعوقات وسلب� تمییز -3

 التعرف على المعاییر الواجب توافرها عند استخدام ش�كات التواصل االجتماعي في التعل�م.  -4

 التعرف على ��ف�ة استخدام �عض مواقع التواصل االجتماعي الشهیرة في التعل�م. -5
 فتراض�ة السور�ة.التعرف على الش�كة االجتماع�ة الخاصة �الجامعة اال -6

 مخطط الفصل:

  Social Network Sites (SNS) Definition اع�ةكات االجتمتعر�ف الش� 6-1

  A History of Social Networkة تار�خ نشوء الش�كات االجتماع� 6-2

 The importance of  using social networks in the  أهم�ة الش�كات االجتماع�ة في العمل�ة التعل�م�ة  6-3
educational process 



 

100 

 

 disadvantage of Using social التعل�مفي ام ش�كات التواصل االجتماعي تخداس وسلب�ات معوقات 6-4
networks in education 

 How to use social networks in the��ف�ة استخدام ش�كات التواصل االجتماعي في العمل�ة التعل�م�ة  6-5
educational process 

 Educational networks ي المستخدمة في العمل�ة التعل�م�ةالمعاییر المطلو�ة في ش�كات التواصل االجتماع  6-6
standards 

 Facebook in the educational process�ة التعل�مالعمل�ة في  Facebookاستخدام موقع  6-7

 Twitter in the educational process�ة تعل�مالالعمل�ة  في  Twitter تو�تر استخدام موقع 6-8

 YouTube in the educational processفي العمل�ة التعل�م�ة   YouTubeاستخدام موقع   6-9

 Syrian Virtual University Socialالش�كة االجتماع�ة الخاصة �الجامعة االفتراض�ة السور�ة  6-10

Network 

 Social networking programs  ستفادة منها في العمل�ة التعل�م�ةبرامج تواصل اجتماعي �مكن اال 6-11

that can be used in the educational process 
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 مقدمة

أحدثت العدید من  التي web 2.0 ش�كات التواصل االجتماعي من أدوات الجیل الثاني من الو�ب  تعتبر

�وسیلة لالتصال والتواصل  استخداماتهاوتطورت سلب�ة في جم�ع مجاالت الح�اة، وال�جاب�ة اإلالتغییرات 

عل�م�ة فعالة وآل�ة وسیلة توتصن�فها � ،�بیئة ومنصة للتعل�م تشمل استخدامهااالجتماعي بین األفراد ل

ش�كات  ، وساهم االنتشار الكبیر الستخدام  سلوب مختلف عن التعل�م التقلیديأللتواصل بین المعلم والمتعلم �

ومي  وسهولة استخدامها �شكل ی التواصل االجتماعي على اختالفها وتزاید عدد مستخدمیها في العالم

  أساساً �وسیلة للتعلم الذي �عتبر التواصل والمشار�ة  ة المحمولة، في االعتماد علیها�االعتماد على األجهز 

  تفاعل�اً  على هذه العمل�ة طا�عاً  ىل عن المحاضرات التقلید�ة والتلقین، مما أضفیو�بد  ،للعمل�ة التعل�م�ة

 تقلیدي.لم یوفره التعل�م ال وحیو�اً 

خدامها في العمل�ة ع وسائل التواصل االجتماعي و��ف�ة استاستعراض �عض أنوا  سیتم في هذا الفصل

 .التعل�م�ة

 تعر�ف الش�كات االجتماع�ة 6-1

، مواقع التشب�ك االجتماعي،  ةمواقع الش�كات االجتماع�  ،المواقع االجتماع�ة(ش�كات التواصل االجتماعي أو  

التي تعبر عن أحد تطب�قات الجیل الثاني للو�ب   )وسائل االعالم االجتماع�ة … وغیرها من المصطلحات 

 تعرف �أنها:   2.0

مواقع على االنترنت تسمح لألفراد �إنشاء ملفات شخص�ة، وتسمح لهم �التواصل والتفاعل �استخدام أدوات 

متنوعة لطرح الموضوعات واألفكار ومناقشتها مع ذوي االهتمامات المشتر�ة، من خالل مشار�ة الملفات 

 ت�ادل مقاطع الفیدیو و�نشاء المدونات و�رسال الرسائل و�جراء المحادثات الفور�ة....إلخ.و والصور 

وسبب وصف هذه الش�كات �االجتماع�ة أنها تت�ح التواصل مع األصدقاء وزمالء الدراسة، وتقوي الروا�ط  

من موقع إلى   قد تختلف طب�عة وتسم�ات هذه االتصاالت بین أعضاء هذه الش�كات في فضاء االنترنت، و 

 .آخر
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 تار�خ نشوء الش�كات االجتماع�ة 6-2

، حیث سمح  SixDegree.comو�ان اسمه  1997تم إطالق أول موقع ش�كة اجتماع�ة في عام  •

للمستخدمین �إنشاء ملفات شخص�ة و�ضافة األصدقاء، وتم إضافة إمكان�ة معرفة واستعراض أصدقاء 

 . 2000مكن من االستمرار وتم إغالقه عام  تالموقع لم ی  ا)، ولكن هذ 1998اآلخر�ن عام (

، وتم إضافة میزات جدیدة لها    2005إلى عام  1997تم ظهور عدة مواقع تواصل اجتماعي من عام  •

 : مثل مشار�ة ملفات الفیدیو والموس�قى، لكنها لم تستمر �سبب العدید من األس�اب 

o  تخدمین عمل�ة التواصل عبر هذه  مسالل  االمشكالت التقن�ة نت�جة تزاید عدد المستخدمین واستبد

 .Friendsterالبر�د االلكتروني، مثل موقع التواصل عبر المواقع �

o  المشكالت االجتماع�ة نت�جة استخدام الموقع �شكل غیر أخالقي، مثل موقعMySpace. 

و�ان    ،�موقع تواصل اجتماعي یدعم طالب جامعة هارفرد فقط  2004في عام    Facebookظهر موقع   •

من    اً ، وابتداء Harvard.eduاغبین �االنضمام له امتالك عنوان بر�دي على موقع جامعة هارفرد لر ا  على

تم إلغاء شرط امتالك بر�د الكتروني على موقع هارفرد أو مواقع الجامعات اآلخرى التي   2005عام 

 دعمها الحقًا. 

دیو األمر�ك�ة، ثّم  أو ة على شكل مشروع �حثي أجرته شر� 2006في أوائل عام  Twitterظهر موقع  •

من نفس السنة، و�دأ الموقع في االنتشار    تشر�ن األول  أطلقته الشر�ة �شكل رسمي للمستخدمین في شهر 

من سنة  ن�سان ، وفي 2007كخدمة تواصل اجتماعي جدیدة تقدم خدمة التدو�نات الصغیرة في عام 

 .تو�ترم  اسفصلت شر�ة أودیو الخدمة عن الشر�ة وأنشأت شر�ة جدیدة � 2007

• YouTube  ،أول مقطع فیدیو تم رفعه ، و�ان  �اي �ال  موظفین سا�قین من شر�ة  ةثالث  2005  أسسه سنة

�تنوع  و ، 2005عام  ن�سانفي  Me At The Zoo عنوان� الموقع أحد مؤسسيمن قبل  على یوتیوب 

  تشر�ن األول . وفي  هاوالمقاطع التعل�م�ة، وغیر   والموس�قى،  والتلفاز، األفالم،مقاطع   محتوى الموقع بین

  .التوصل التفاق�ة لشراء الموقع Googleة شر� أعلنت  2006
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 الش�كات االجتماع�ة في العمل�ة التعل�م�ةاستخدام أهم�ة  6-3

 

 ]: دخول عدد هائل من الش�كات االجتماع�ة على ح�اتنا1-6الشكل [

التنامي المتسارع في عدد مستخدمي  ة النوع�ة التي عرفتها تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت و إن القفز  •

الوصول إلى تلك الش�كات من خالل   �اإلضافة إلى سهولة ي في العالم،ش�كات التواصل االجتماع 

أدى إلى لفت نظر المؤسسات  األجهزة المحمولة التي أص�حت منتشرة بین �افة شرائح المجتمع، 

جتماعي خاصة في  امة وش�كات التواصل االمثل لهذه التكنولوج�ا عضرورة االستغالل األ  لتعل�م�ة إلىا

أو معرفة ما�جري حول    أصدقاء جدد  ل�ست مجرد مواقع للتعرف على  فهي  ،سبیل خدمة التعلم وتطو�ره

 .استخدامها �فعال�ة نها أ�ضا أداة تعل�م�ة مبهرة إذا تمبل إالعالم، 

ل عام والتعل�م الجامعي  شك� أهم�ة استخدام ش�كات التواصل االجتماعي في العمل�ة التعل�م�ةترجع  •

% من طالب التعل�م الجامعي �قضون معظم وقتهم على هذه   90إلى أن ما �قرب من  �شكل خاص 

ل ال �مثو  تمثل بیئة مناس�ة لتعل�م حدیث ومتطور یلبي حاجات الفرد  فإن هذه الش�كات  لذلك، المواقع

 .ةعل�ه، و�خلط المتعة �العلم للوصول إلى المعرفة المنشود   عبئاً 

تعل�م منفتح �عتمد  عند االعتماد على ش�كات التواصل االجتماعي في التعلم یتم االنتقال إلى نمط  •

درجة عال�ة من الدینام�ك�ة والتفاعل�ة من خالل نظام یوفر بیئة تعل�م�ة ال  و�وفر  التواصل والمشار�ة،

مارسته على مستوى رسمي  یتمیز بدرجة عال�ة من المرونة تسهل مو    معین  زمانمكان محدد أو  تتقید �

(�إمكان الطالب مثًال التواصل مع أستاذه �صدیق أي �صفة غیر رسم�ة �استخدام هذه   أو غیر رسمي
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فادة منها طالع على تجارب أخرى �مكن اإلستتعطي أفقًا واسعًا لت�ادل الخبرات واالأنها  �ما  الش�كات)،  

تخدام هذه المواقع �سهولة ذلك �مكن أن یتم اس فراد، �اإلضافة إلى بتكار واإلبداع لدى األفي رفع اال 

و�تكال�ف زهیدة بدون الحاجة لدعم مالي �بیر من المؤسسات التعل�م�ة �حیث �مكن دمجها في العمل�ة  

 التعل�م�ة للطالب. 

للجانب اإلنساني «تعلم جامد»، حیث أضافت الشكل في حل مشكلة افتقاد التعلم اإللكتروني  تساعد  •

العمل�ة التعل�م�ة، مما ساعد على جذب المتعلمین �  ي ل مشار�ة وتفاعل العنصر ال�شر اإلنساني من خال

 .وز�ادة الرغ�ة في التعلم

الخبراء واألفراد المتمیز�ن في المجاالت المختلفة للتواصل معهم واالستفادة من  سهولة الوصول إلى  •

واصل االجتماعي �أسمائهم  راتهم، إذ �قوم معظم األفراد �إنشاء ملفات شخص�ة عبر مواقع التخب

  هؤالء األفراد.  المواقع لل�حث عن سهلمن أاالجتماع�ة ، و�ذلك تعد الش�كات الصر�حة

  ة الذین تجمعهم اهتمامات مشتر�ة، و�التالي استفاد  األفراد بین  والنقاش فتح �اب الحوارتت�ح إمكان�ة  •

 �عضهم. من خبرات  األفراد  هؤالء

 التعل�مفي واصل االجتماعي ش�كات التاستخدام  وسلب�ات معوقات 6-4

إال أن هناك العدید من العق�ات    ،على الُرغم من الفوائد العدیدة التي �مكن أن تقدمها ش�كات التواصل للتعلم

 نذ�ر منها مایلي:  ستخدامها في التعلماالتي تحد من 

وعدم تشج�ع �عض   ،ةالسلب�ة تجاه التعامل مع ش�كات التواصل االجتماعي في العمل�ة التعل�م�  -1

 . في التعلم االجتماعي على استخدام ش�كات التواصل  المؤسسات التعل�م�ة

 .تقبل الرأي اآلخر صعو�ة �عض النقاشات قد تبتعد عن االحترام المت�ادل و   -2

 .ماعي إدمان االنترنت جتقد �سبب استخدام ش�كات التواصل اال  -3

 ض�اع الوقت. طو�لةجتماعي لفترات  قد �سبب استخدام ش�كات التواصل اال  -4

إحراجًا وقیودًا لكلیهما �منعهما من الشعور �الحر�ة  المتعلم    �سبب وجود المعلم في قائمة أصدقاءقد    -5

 �مشار�ة ما یرغبون �ه. 

 االتصال الشخصي.  قد ال�میز ال�عض بین االتصال األكاد�مي التعل�مي و�ین  -6

  �العمر.الك�ار  ا، وخاصةمیل �عض الطالب واألساتذة لمقاومة التكنولوج�  -7
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 .التحایل واالبتزاز والتزو�ر، ومشاكل قد ینتج عنها انتهاك للخصوص�ات وانتحال الشخص�ات   -8

 مخاوف متعلقة �الخصوص�ة واألمان.   -9

فقد  ،ند استخدام هذه الش�كات المشكالت ع حقوق النشر: �مثل ض�اع حقوق النشر أهمض�اع   -10

 ن الجهة صاح�ة حقوق الملك�ة. تنشر محتو�ات تعل�م�ة لها حقوق نشر بدون إذ 

قلة الرقا�ة: �الرغم من أن هذه المواقع قد حاولت فرض رقا�ة على محتواها، �حیث تحد من    -11

�احتوائها على مواد تحرض ، فقد تعرضت هذه المواقع لقضا�ا عدة متعلقة  الً المحتوى الذي قد یثیر جد 

ة ینتجها بنفسه و�نشرها على هذه  على العنف، خاصة أنه �إمكان أي مشترك عرض وتقد�م أي ماد 

 . المواقع مهما �انت طب�عتها

 ��ف�ة استخدام ش�كات التواصل االجتماعي في العمل�ة التعل�م�ة 6-5

خصوصًا �عد وجود العدید من التجارب إن استخدام ش�كات التواصل االجتماعي في التعلم أص�ح واقعًا، 

التقانة �التعل�م سواء أدخلت على شكل وسیلة تعل�م�ة أو  الناجحة من المؤسسات التعل�م�ة �استخدام هذه 

عدة أنواع من المتعلمین فمنهم من �فضل التعلم    في التطب�قات اإلدار�ة، حیث نجد   كمادة تعل�م�ة أو إدخالها

ومنهم من �فضل التعلم �مشاهدة الفیدوهات و�ذلك   �س بوك وتو�تر والمدونات”ش�كات مثل: “ف عبر  �القراءة  

ش�كات مثل: “یوتیوب”، والمتعلم السمعي �فضل الش�كات التي تعتمد على التواصل الصوتي ستخدام  یتجه ال

وب سكایب” وهكذا یتك�ف �ل متعلم وفقًا لنمط تعلمه مع ش�كة التواصل االجتماعي التي تناسب أسل  “ :مثل

تلك الش�كات أحد أهم أدوات   تعلمه، والتي من خاللها یرضي اهتماماته وحاجاته التعل�م�ة والعامة. لذا تعتبر

بیر المتخصص أن �ستخدم أدوات خ�مكن للمعلم أو المدرب أو حتى الحیث وتقن�ات التعلم التك�في، 

 :  مهاسالیب والوسائل أهالتواصل االجتماعي في التعل�م من خالل عدد من األ 

ثل نشر الجداول االستفادة من هذه الش�كات في تقد�م الخدمات التعل�م�ة المساندة للطالب: م  -1

 وص�ف المقررات الدراس�ة.الدراس�ة وجداول االخت�ارات والمسا�قات ومواعیدها و�ذلك ت

 متا�عة األنشطة الطالب�ة ال�حث�ة وتلقیها عبر هذه الش�كات إلكترون�ًا.   -2

 ه الش�كات في تحدید موعد أسبوعي للقاء المعلم �المتعلمین. االستفادة من هذ   -3

قترحات من الطالب للهیئة اإلدار�ة في المؤسسة في تلقي الشكاوي والم�مكن االستفادة منها   -4

 التعل�م�ة. 
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 نشر المقررات العلم�ة على هذه الش�كات.  -5

 .�ةالصور ومقاطع الفیدیو التعل�م محتو�ات تغني المادة العلم�ة مثل نشر  -6

 إرسال رسائل إلى فرد أو مجموعة من الطالب عن طر�ق الملف الشخصي عند الحاجة.   -7

 حول الموضوعات المهمة. on time discussionإجراء المناقشات التفاعل�ة    -8

تكو�ن صداقات مع المهتمین �مادة أو موضوع تعل�مي معین من جم�ع أنحاء العالم وت�ادل    -9

 .المعلومات والخبرات بینهم

 .�وسیلة الستمرار العالقة بین الخر�جین لالستمرار في التعلم وتطو�ر الذات  ااستخدامه  -10

 . �وسیلة لدعوة الطالب وغیرهم للمناس�ات التعل�م�ة المختلفة ااستخدامه  -11

 .)Groups( ت عاو إنشاء مجم لخال نم  ني،و تعا لبشك ث ألبحاوا ب لكتا جعةرام  -12

 ب الطلا جم�ع   ال�ةطم ل خال نم  :للتكاما حلة ر م لى إ سلتنافا حلة ر م نم  ملتعلا لنق في  لمساهمةا  -13

  ها ر غیو   طبروالوا  وی د لفیا  عطمقاو   ورلصا  رنشو   ت ماو لمعلا  جنتاإ و   وارلحا  في  معاً   ون لتعاوا  �ةر �المشا

 . دةلماا صفحة في

استغالل میزات   لخال نم وملیطوال ا اً طنشا  ركثوأ متعة ركثأ ملتعلوا ملتعلی ا لجع في لمساهمةا  -14

 .الطالب التفاعل بین 

(مثل متا�عة   دة یلجا األكاد�م�ة قعوالماصفحات  على دةید لجا لعلم�ةا ر لألخ�ا ت عاو لمجما متا�عة  -15

 على ف�س بوك مثًال).  Harvaredصفحة جامعة 

عبر وسائل    ة ماینشرونه وُمتا�ع  (الخبراء)  التواصل مع األشخاص الُمتخصصین �موضوعات ُمعینة   -16

 .التواصل االجتماعي

 المعاییر المطلو�ة في ش�كات التواصل االجتماعي المستخدمة في العمل�ة التعل�م�ة 6-6

نذ�ر   .البد من وجود ضوا�ط ومعاییر تضمن جدیتها التعل�م�ة  ،ل فّعالش�كات دورها �شكلكي تؤدي هذه ال

 منها: 

من المجموعات  نمطینو�مكن إنشاء  ،إعدادت الخصوص�ة عند إنشاء مجموعات تعل�م�ةض�ط  •

تختلف �اختالف خصوصیتها (مجموعة مفتوحة تسمح لمن یرغب �االنضمام لها، مجموعة مغلقة  

 عینین �االنضمام).تسمح ألفراد م



 

107 

 

 وضع وصف لألهداف المطلو�ة من الش�كة التعل�م�ة.  •

اقع الش�كات االجتماع�ة  شرح للس�اسات والقوانین الخاصة �المؤسسة التعل�م�ة والتي تنطبق على مو  •

 التعل�م�ة. 

 توض�ح لحدود الخصوص�ة في ش�كة التواصل االجتماعي التعل�م�ة. •

اض�ع عنصر�ة أو س�اس�ة  والمحظورة ( مثال �منع التحدث �مو   ب�ان واضح �السلو��ات غیر المقبولة •

 أو ... إلخ).

 �ةالتعل�مالعمل�ة في  Facebookاستخدام موقع  6-7

ما یز�د عن  (یوجد  نترنت أكثر ش�كات التواصل االجتماعي انتشارًا على اال Facebook �عتبر الف�سبوك

وي الف�سبوك على العدید من المیزات الُمتنوعة  �حت، و ه الش�كة)مل�اري ُمستخدم فّعال �شكل شهري على هذ 

ول العالم،  الذي �عتبر ثاني أشهر تطب�قات الُمراسلة ح (Facebook Messenger) كتطبیق الف�سبوك ماسنجر

هم، الفیدیوهات معو مشار�ة الصور واألحداث  التواصل مع األصدقاء و   لُمستخدم�ه إمكان�ة  Facebookوُ�ت�ح  

 �كة االجتماع�ة في التعل�م:ة االستفادة من هذه الشوسیتم استعراض ��ف�

للمادة  الم�ادرة بتأس�س صفحة خاصة هو  وهأن �فعل أو الطالب  إن أول وأ�سط ما على المعلم •

والتمار�ن المرافقة لها و�دعمها   لم�ةشرح للمادة الع، حیث �قوم أستاذ المقرر �إدراج  Pageالدراس�ة

وتخرجهم عن قید الكتاب الدراسي التقلیدي   للطالب فاق األتفتح بروا�ط لمواقع ومقاالت ذات صلة 

الفیدیو التي   مقاطعبنشر ة أن �عزز مادته العلم� للمعلم �ما �مكن  ،دون أي إخالل �المادة العلم�ة

، عن طر�ق عرضها �شكل م�اشر  ب الطالب للمادة العلم�ة �شكل أفضل�عا�مكن أن تساهم في است

 منهم مشاهدته المقطع و�ناقشه في الیوم التالي. أثناء المحاضرة أو �طلب 
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 طالبللتخص الدعم �سبوك على الفقام �إنشائها مجموعة من طالب الجامعة االفتراض�ة   Pageصفحة ]:  2-6الشكل [

 لمعرفة رأي الطالب �موضوع ما.  مكان�ة إنشاء استب�ان أو تصو�ت إ •

بوك �أحد أهم الوسائل الناجحة  ا موقع ف�س التي یوفره Closed Group استخدام المجموعات المغلقة •

مجموعة على ف�سبوك خاصة فقط �طالب الفصل  ئ حیث �مكن للمعلم أن ینش : في تعز�ز التعلم

فیت�ح لهم من خاللها النقاش والحوار حول  ،أو المادة التي یدرسها و�دعو طال�ه لالنضمام إلیها

على  الطالب  مما �شجع، ب �طرحهاأو الطال�قوم هو والتي مواض�ع لها عالقة �المادة الدراس�ة 

ى النفس دون أن �ض�ف إلیهم عبء تعلم برامج  التفاعل والم�ادرة واالستكشاف واالعتماد عل

�ما أن ذلك س�ساعد المعلم على تقی�م   ،إلكترون�ة معینة أو جهد خاص للحصول على المعرفة

من عالماتهم   جزءاً م وتفاعلهم و�مكن أن �كون نقاشه  الطالب من خالل مشار�اتهم في النقاش

الطر�ق األفضل للتعلم والبدیل   ووه  إلبداع�حفزهم أكثر على التفاعل والمشار�ة واسالدراس�ة مما 

   المثالي عن التلقین.
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خاصة �طالب برنامج االقتصاد في الجامعة االفتراض�ة السور�ة قام �إنشائه  closed Group]: مجموعة  3-6الشكل [

 طالب برنامج االقتصاد  مجموعة من

 

 

 



 

110 

 

 �ةالتعل�مالعمل�ة في  Twitter تو�تر استخدام موقع 6-8

 
 ]: شعار تو�تر4-6الشكل [

تو�تر أحد ش�كات التواصل االجتماعي الذي یت�ح خدمة التدو�ن المصغر �حیث �سمح للمستخدمین  �عتبر 

و�كون لكل مستخدم ملف شخصي  حرف للرسالة الواحدة،    140�حد أقصى    Tweets  كتا�ة و�رسال تغر�دات 

 إل�ه، و�تمیز �أنه �سمح بنقل األخ�ار والرسائل �سرعة عال�ة. ألصدقائه ومتا�ع�ه الدخول   خاص �مكن

 :عمل�ة التعل�م�ة�عض استخدامات تو�تر في السیتم ذ�ر  

 ن مجرد حیث أ ،حصول على المعرفة من أشهر المتخصصین في مجاالت مختلفة�التو�تر  سمح  � •

  ي سیت�ح للمتعلمین المعرفمتا�عة متخصصین أخر�ن في ذات المجال ) المعلم أو Follow( متا�عة

مما �عزز المعرفة لدى الطالب وال �حصرهم  ، الحصول على معارف خارج حدود المنهج الدراسي

ستوفر فرصة �بیرة لتعز�ز المعرفة لدى الطالب المتخصصین  �صفحات الكتاب المقرر فتغر�دات 

 . همي اإلبداعي معوالتواصل العل

�مجرد ال�حث عن أي  و وا�ط المهمة والمتنوعة،  الحصول على مصادر المعلومات: تو�تر غني �الر  •

 كلمة في المجال الذي یهمك سوف تظهر لك مئات النتائج المفیدة. 

أن �ستخدم تو�تر لوضع اإلعالنات لطال�ه المتا�عین   علمحیث �مكن للم لنشر اإلعالنات: منصة •

خبر عن تأجیل موعد االخت�ار أو تغییر مكان االمتحان أو تغییر موعد محاضرة  ضع  �و  ،لحسا�ه

یت�ح للمشرف على موقع الجامعة أو الكل�ة  ، �ما  أو إرسال نصائح أخیرة قبل االمتحان أو غیر ذلك

 . ر�ط خدمة األخ�ار �موقع تو�تر

أو الوحدة (مثال:  قررم الم” �اس hashtag“#ینشئ المدرس  �مكن أن حیث  مراجعة:للمناقشة والأداة  •

للمناقشة أو مراجعة محتوى هذه   ثم ینشره بین الطالب ل�كون مرجعاً  ، مراجعة_الوحدة_األولى) #
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 الوحدة.

حیث �ستط�ع الطالب إرسال رسائل خاصة للمعلم بدًال من االنتظار حتى   تحقیق تواصل أفضل: •

عمل الطالب واستق�ال   اقشة أو تت�ع ه المعلم لمنموعد المحاضرة القادمة، �ما �مكن أن �ستعمل 

لطالب الذین �عملون �مشار�ع مشتر�ة التواصل ف�ما بینهم والتذ�یر �األمور  ل �مكن، و االستفسارات 

 .  الخاصة �المشروع و��ان حالته

 إجا�ة. سئلة مفاجئة، ومنح درجات إضاف�ة لألسرع أ طرح�مكن استخدامه ل  :طرح األسئلة •

 .بنشر أحداثها الجار�ة في التو�تر ت والتي تقوممرات والندوامتا�عة المؤت •

 إمكان�ة ر�طه مع عدة مواقع مثل یوتیوب وغیره.  •

 في العمل�ة التعل�م�ة  YouTubeاستخدام موقع  6-9

على ش�كة اإلنترنت، ورغم أن أغلب الناس �ستعملونه   2.0 یوتیوب من أقوى وأشهر تطب�قات الو�ب  �عتبر

لما یت�حه من المحتوى الرقمي   مفیدة، نظراً  أن �كون وسیلة فعالة وأداة تعل�م�ةكن  �م  ه، إال أنمن أجل الترف�ه

، فهو �سمح للمستخدمین برفع ومشاهدة ومشار�ة مقاطع الفیدیو والتعلیق علیها وتقی�مها. الذي ال حصر له

 �مكن االستفادة من یوتیوب �مایلي:  

مثال: قناة  ، ل�م�ة واالجتماع�ةاألحداث التعخاللها أهم  إنشاء قناة للمؤسسة التعل�م�ة تعرض من •

 . الجامعة االفتراض�ة السور�ة
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 قناة الجامعة االفتراض�ة السور�ة على یوتیوب]:  5-6الشكل [

 إنشاء قناة لكل مادة تحتوي على مقاطع متعلقة �المادة. •

 .لمادةالمقاطع المتصلة �ا�عرض ف�ه ما أنتجه أو أعج�ه من  قناة أن ینشئ متعلمكل ل �مكن •

 . التعل�م�ة نقل المحاضرات والمؤتمرات متا�عة  •

منها   إدراكاً "، وهي خدمة أطلقتها یوتیوب األقسام ذات الصلة �التعل�م" uYouTube Edمتا�عة  •

المحتوى  بنشر  ال ُ�ْسَمح فیها إال  والتي  التر�و�ة،  ن في أداء رسالتهم  للصعو�ات التي یواجهها المعلمو 

 . التعل�مي

 من خالل مشاهدتها. معارفه  یتعلم و�طور حیث االشتراك �قنوات تهم الطالب  •

  Captionsرجمة، حیث �مكن ترجمة مقاطع الفیدیو التي تحتوي على عناو�ن تتوفیر �عض مزا�ا ال •

 إلى العدید من اللُّغات ومن بینها العر��ة. 

”، الُمنتد�ات Facebook” تضمین الفیدیو في غالب�ة مواقع الّتواصل االجتماعي، مثلن�ة كاإم •

المقطع ولصقه  خالل نسخ را�ط  لالستفادة منها تعل�م�ًا من LMSالّتعل�م�ة، أنظمة إدارة التعلُّم 

 �سهوله.

لمقررات طلب وظائف من الطالب تنجز عبر تسجیل مقاطع فیدیو ورفعها على یوتیوب وخصوصًا ل •

 التي تطلب اخت�ار لغة الجسد.

https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ
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 الش�كة االجتماع�ة الخاصة �الجامعة االفتراض�ة السور�ة 6-10

 
 الش�كة االجتماع�ة الخاصة �الجامعة االفتراض�ة السور�ة ]: واجهة الدخول إلى 6-6الشكل [

إمكان�ة   لطالب امین و قامت الجامعة االفتراض�ة السور�ة �إنشاء ش�كة اجتماع�ة خاصة بها، حیث تت�ح للمعل

صفحات خاصة �المقررات، والتواصل مع  و�نشاء  Groupsعمل ملف شخصي علیها وعمل مجموعات 

 المعلمین والطالب اآلخر�ن عبر الرسائل الم�اشرة، و�مكان�ة مشار�ة الصور ومقاطع الفیدیو وعمل تصو�تات. 

 تعل�م�ةعمل�ة البرامج تواصل اجتماعي �مكن االستفادة منها في ال 6-11

  Skype سكایب)  1

هو من البرمج�ات التي   ،شخص عبر االنترنت  100ثر من مجانًا ألك الصوت�ة المؤتمرات  عقد �مّكن من 

و�مكن إجراء المكالمات من جهاز حاسوب إلى آخر   ،تسمح للمستخدمین �االتصال في جم�ع أنحاء العالم

 االتصال �ش�كة االنترنت.خر وتوافر توافر البرنامج عند الطرف اآل أو إلى هاتف محمول �شرط 

 ألجل:  تعلمال في skype استخدام سكایب �مكن 

 عقد المؤتمرات العلم�ة الصوت�ة أو المرئ�ة.  •
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 ت�ح إمكان�ة التراسل الفوري بین المعلم والمتعلم و�ین المتعلمین. ی •

 WhatsApp بأ  الواتس) 2

�ستط�ع الر�ط بین أنظمة التشغیل  ، ة القصیرةع�ارة عن برنامج للتراسل الفوري �حل محل الرسائل النص�

 .ولة وعلى أجهزة الحاسوب موهذا �عني أنه �عمل على الكثیر من الهواتف المح ،المختلفة

 م ألجل:التعل في WhatsApp ب أ الواتس استخدام�مكن 

 .الطالب  �ینأو  والطالب  المعلمینبین  وحوار(صوتي أو �تا�ة) نقاش إجراء •

 .�المقرر�المادة التعل�م�ة وتزو�د الطالب �األخ�ار الخاصة   groupعمل مجموعة خاصة •

 مشار�ة المحتوى العلمي للمادة العلم�ة وأ�ة روا�ط مفیدة.  •
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 تدر��ات

 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

   تعرف الش�كات االجتماع�ة �أنها مواقع ال تسمح �إنشاء ملفات شخص�ة 1

  Facebook �جب االنت�اه إلعدادات الخصوص�ة عند إنشاء مجموعات تعل�م�ة على   2

   النتقال إلى نمط تعل�م مغلقعند االعتماد على ش�كات التواصل االجتماعي في التعلم یتم ا 3

 

 Multiple Choices) أسئلة خ�ارات متعددة  2

 :من المعاییر المطلو�ة في ش�كات التواصل االجتماعي المستخدمة في العمل�ة التعل�م�ةواحد مما یلي ال �عتبر من  -1
                          .التعل�م�ة االجتماعي التواصل ش�كة في الخصوص�ة لحدود  أ) توض�ح

 ب) الل�اس �شكل الئق أثناء تصفح هذه المواقع. 
 .الش�كة التعل�م�ة من طلو�ةالم  لألهداف وصف ج) وضع

 والمحظورة. المقبولة غیر �السلو��ات واضح د) ب�ان

 :للتعل�م عبر  facebook�مكن استخدام  -2
 أ) إنشاء مجموعات دراس�ة. 

 ب) نشر مقاطع فیدیو متعلقة �الدروس.

 خص�ة.حاالت شج) نشر 

 : مكن استخدام تو�تر �العمل�ة التعل�م�ة من خالل� -3
 ب) للحصول على مصادر المعلومات     استخدامه �منصة لإلعالناتأ) 

 �ل ما سبق صح�ح د)   ج) أداة لتحقیق تواصل أفضل 

 

 ) أسئلة / قضا�ا للمناقشة 3

 ) �عض التعار�ف.1السؤال (

 وز ثالثة أسطر.عّرف الش�كات االجتماع�ة �ما ال یتجا

 

 الش�كات االجتماع�ة في العمل�ة التعل�م�ة) اشرح �اختصار أهم�ة استخدام 2السؤال (
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 السا�ع:الفصل 

 االستب�ان – المهارات التقن�ة للتعلم االفتراضي
Virtual Learning Technical Skills - Questionnaire 

 

 - Virtual Learning Technical Skillsاالستب�ان  –المهارات التقن�ة للتعلم االفتراضي  :عنوان الموضوع
Questionnaire 

 كلمات مفتاح�ة:

 .Questionnaire Types، أنواع االستب�ان Questionnaireاالستب�ان 

 ملخص الفصل:

ثم   یتناول هذا الفصل االستب�ان، حیث سیتم التعرف على مفهومه والفرق بینه و�ین المسح االستب�اني و��ان أنواعه، ومن
ضها سیتم التعرف على عمل�ة تصم�م االستب�ان وقواعدها، وفي النها�ة یتم التعرف على ��ف�ة تجم�ع النتائج واستعرا

 وتحلیلها.

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال
 لتعرف على مفهوم االستب�ان.ا -1

 تمییز المسح االستب�اني عن االستب�ان. -2
 أدوات المسح االستب�اني.  معرفة -3

 ب�ان.أنواع االستالتعرف على   -4

 التعرف على قواعد ونصائح عامة حول تصم�م االستب�ان ومظهره. -5

 .Google Formsالتعرف على ��ف�ة عمل استب�ان و�ب و�استخدام  -6
 ر�غ النتائج وتقد�مها ومناقشتها.التعرف على ��ف�ة تف -7

 مخطط الفصل:
 ?What is Questionnaire؟  الستب�انما هو المقصود �ا 7-1
 Differences between survey and questionnaire ن المسح االستب�اني واالستب�انق بیالفر  7-2

 survey tools أدوات المسح االستب�اني 7-3

 Questionnaire types أنواع االستب�ان  7-4
 Questions and answers formulation errorsأخطاء في ص�اغة األسئلة واألجو�ة  أمثلة عن 7-5

 General rules and tips for designing the عامة حول تصم�م االستب�انونصائح قواعد  7-6
questionnaire 
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 questions and answers Sequence   تسلسل األسئلة واألجو�ة 7-7
 Appearance Questionnaire مظهر االستب�ان 7-8

 Google Forms   Create a survey on Google Forms بناء االستب�ان على 7-9

 Resultsعرض النتائج   7-10
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 مقدمة

المؤسسات التعلیم�ة، ونحن في الجامعة  المستخدمة بكثرة في ال�حث العلمي و دوات أداة من أاالستب�ان 

واآلراء من المدرسین والعاملین في الجامعة ومن الخر�جین   االفتراض�ة السور�ة نستخدمها في جمع المعلومات 

المختصین من فئات عدیدة في    و�تم استخدامها أ�ضًا من  ،وظفة للخر�جینوحتى من الجهات الم  ،والطالب 

تب�ان من أهم وأكثر أدوات جمع المعلومات والب�انات استخدامًا في  المجتمع المحلي، حیث �عتبر االس 

البحوث العلم�ة والتر�و�ة واالجتماع�ة، وذلك نظرًا لقلة تكلفة استخدامه من جهة وسهولة استخدامه ومعالجة  

�اناته من جهة أخرى، وهو ببساطة ع�ارة عن مجموعة أسئلة توجه لألفراد ل�قوموا �اإلجا�ة علیها للحصول  ب

 على معلومات حول موضوع معین.

 االستب�انماهو المقصود � 7-1

وهو أداة من أدوات  ،تطرح بهدف جمع المعلومات �أنه مجموعة من األسئلة  أو االستب�ان  تعرف االست�انة

 . ال�حث العلمي

 الفرق بین المسح االستب�اني واالستب�ان 7-2

  المسح االستب�اني أو الدراسة االستقصائ�ة مجموعة من األسئلة المكتو�ة، في حین أن    االستب�ان هو •

 . )عمل�ة جمع الردود على هذه األسئلة وتجم�عها وتحلیلها  + (االستب�ان) مجموعة األسئلة( وه

 ني. االستب�ان أحد أدوات المسح االستب�ا  •

عمل�ة استخدام االستب�ان في جمع   بینما المسح االستب�اني هو ،االستب�ان هو مجموعة األسئلة •

 المعلومات.
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 الفرق بین االستب�ان والمسح االستب�اني  :]1-7[ الشكل

 أدوات المسح االستب�اني 7-3

 هناك العدید من األدوات التي �مكن استخدامها إلجراء مسح استب�اني سنذ�ر أهمها:

ُتجرى عبر اللقاء الم�اشر مع األفراد لمناقشتهم وطلب إجا�اتهم على أسئلة   المقابالت الشخص�ة: •

 مس�قًا.  جهزةم

الهاتفي مع األفراد لمناقشتهم وطلب إجا�اتهم على أسئلة   تصالتتم عبر اال االتصاالت الهاتف�ة: •

 مس�قًا. جهزة م

تلّقي إجا�اتهم علیها بذات عبر البر�د العادي و �ستخدم إلرسال األسئلة إلى األفراد  البر�د العادي: •

 الطر�قة.

لكتروني وتلّقي إجا�اتهم علیها  ُ�ستخدم إلرسال األسئلة إلى األفراد عبر البر�د اال  لكتروني:البر�د اال •

 بذات الطر�قة.

 نترنت.هي صفحات و�ب مصممة على شكل استب�ان تتم اإلجا�ة على أسئلته م�اشرة عبر اال  الو�ب: •

یتم بوضع حواسیب أو أوراق تحتوي االستب�ان في أماكن    ن الورقي أو الحاسو�ي الم�اشر:تب�ااالس •

األوراق في صنادیق  وضععامة أو محددة ل�قوم المشار�ین �حفظ إجا�اتهم في الحواسیب أو 

 هذا الغرض.مخصصة ل

  أمر �خضع لعوامل عدیدة تنشأ من طب�عة  ، هواخت�ارك األداة المناس�ة إلجراء مسح استب�اني تخطط له 

 األداة وتتعلق �الكلفة والسرعة وغیر ذلك.
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 الستب�انا نواعأ 7-4

  وطبي  وصحي  علميومنها ما هو  تنظ�مي ومنها ما هو  إداري یوجد عدة أنواع لالستب�ان فمنها ما هو 

أثر الحوافز   مثل  متغیر�نلق�اس عالقة بین  مسح الكتشاف العالقة بین التدخین وسرطان الرئة)، أو  (عمل  

رضا العاملین في العمل، أو لق�اس جودة التعل�م مثل (االستب�انات التي ترسل من الجامعة للطالب   على

 .لتق�م العمل�ة التدر�س�ة في الفصل)

 األنواع التال�ة:إلى  نوع األسئلةمن ناح�ة   كما یمكن تقسیم االستب�ان

  Questions in Closed Ended Format:قید (المغلق) األسئلة المغلقة / االستب�ان الم -أوالً 

، لإلجا�ات توجه للمجیب أسئلة مغلقة تتطلب اإلجا�ة بـ نعم أو ال أو �قترح صاحب االستب�ان بدائل محددة  

 ومات من قبل المجیب.بحیث تقل نس�ة الخطأ  في تفسیر المعل

امل لألجو�ة �حیث یتاح له تطو�ر  عندما �كون لدى ال�احث فهم ش تعتبر األنسب في الحاالت التال�ة:

خ�ارات السؤال �شكل مناسب وشامل، و�جب التأكد من أن قائمة اإلجا�ات تشمل جم�ع البدائل الممكنة  

�موضوع السؤال، و�راعى عدم تداخل   التي �مكن أن �ختارها المجیب �حیث تكون اإلجا�ات لها صلة

 اإلجا�ات.

لوقت �ون اإلجا�ات مكتو�ة وتتطلب وقتًا أقل �التفكیر، وال تتطلب  یتمیز هذا النوع �أنه �ختصر ا میزاتها:

 جهدًا �بیرًا من ال�احث إلظهار النت�جة ألن إجا�اتها سهلة التبو�ب والتجم�ع. 

 تتمثل عیو�ه في أن المشارك ف�ه قد ال �جد اإلجا�ة التي ی�حث عنها.  عیو�ها:

 لتال�ة:األسئلة المغلقة أحد األشكال اومن الممكن أن تأخذ 

 ل.حیث ُیلزم المجیب �اخت�ار إجا�ة واحدة للسؤا أحاد�ة اإلجا�ة: .أ

 : هل تدرس أو درست في الجامعة االفتراض�ة السور�ة؟ 1ثال م

 ال  �نعم            �
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 : ماهي عدد الساعات التي تقضیها في الدراسة في الیوم؟ 2مثال 

 ساعة إلى ساعة واحدة. 0من  �

 ساعات.من ساعتین إلى ثالث  �

 من أر�ع إلى خمس ساعات. �

 أكثر من خمس ساعات.  �

وف�ه تذ�ر عدة إجا�ات ولكن ُیترك للمجیب حر�ة اخت�ار واحد منها أو عدة إجا�ات    متعددة اإلجا�ة: .ب 

 معًا.

 .ترنت لالنحدد أهداف استخدامك : 1مثال 

 عمل � دراسة        �

 آخر  � تسل�ة       �

 ة التي قمت �االنتساب لها في الجامعة االفتراض�ة.البرامج الدراس� حدد : 2مثال 

 برامج اإلجازة الجامع�ة  �

 برامج الماجستیر  �

 برنامج دبلوم التأهیل التر�وي  �

 برنامج الد�توراه   �

 : حدد أنواع المأكوالت التي تحب. 3مثال 

 آخر �النشو�ات    �اللحومات      �الخضراوات      �ال�حر�ة      �

 اإلجا�ة: تقدیر�ة ج. 

 التدر�س�ة من قبل األساتذة في الجامعة؟ مثال: ��ف تق�م العمل�ة 

 ال أعلم  �سیئة           �عاد�ة            �جیدة           �ممتازة             �

 توافق�ة اإلجا�ة ومن الممكن استخدام مق�اس ل�كرت لق�اسها:د. 

استن�طه عالم  ، ات النفس�ةاالخت�ار  ستعمل في�ت هو أسلوب لق�اس السلو��ات والتفضیال  مق�اس ل�كرت 

 .ت �ستعمل في االستب�انات وخاصة في مجال اإلحصاءا، و Likert Rensis ر�نس�س ل�كرت  النفس

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
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و�ستخدم الست�عاب   المق�اس على ردود تدل على درجة الموافقة أو االعتراض على ص�غة ماهذا �عتمد 

 وأشهر أنواعه مق�اس ل�كرت ذو الخمس نقاط للموافقة. معین أمر درجة موافقة المجیبین على

 

 مق�اس ل�كرت: ]2-7[الشكل

 عبر عن رأ�ك تجاه االقتراحات التال�ة: :  1مثال 

 التخرج عن طر�ق الو�ب دفع رسوم 

 غیر موافق �شدة �غیر موافق      �محاید       �أوافق        �أوافق �شدة       � 

 إلغاء حلقات ال�حث (الوظائف)

 غیر موافق �شدة  �غیر موافق        �محاید         �أوافق           �أوافق �شدة          �

 : إلى أي حد تؤ�د �ل من االقتراحات التال�ة؟ 2مثال
 

 ح�ادي غیر موافق �شدة  غیر موافق  موافق موافق �شدة 

 � � � � � مأجورة في الشر�ة استخدام وسائل نقل

 � � � � � تأس�س صندوق تقاعدي في الشر�ة

 : لمفتوحا  الستب�انا األسئلة المفتوحة/  -ثان�اً 

  تجاهاته وا عتقاداتهوا  �ه رأ حسب  إلجا�ةا في لحر�ةا له تتركو  للمجیب  مفتوحة سئلةأ توجه لحالةا هذه في

 �استخدام ألفاظه وع�اراته.   لتلقائيا لحرا �التعبیر  له یسمح بحیث 

 عندما �كون الهدف الحصول على أفكار جدیدة أو لعدم القدرة على توقع اإلجا�ات.  �ستخدم

وقتًا من    �تطلب و من أجل تبو�ب الب�انات وتصن�فها،  هذا النوع یتطلب وقتًا وجهدًا �بیرًا من ال�احث    ه:عیو�
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 لإلجا�ة �شكل مكتوب، وله نوعین:  المشارك

 :)رقمي(اإلجا�ة  ةمفتوح .أ

 ؟  في الشهر الماضي المواصالت �م أنفقت على مثال: 

............................................................................ 

حة �اف�ة للكتا�ة على حسب  حیث تكون اإلجا�ة نص�ة و�راعى ترك مسا مفتوحة اإلجا�ة (نصي): .ب 

 .السؤال المطروح

 ؟  التي تواجهك لجامعة االفتراض�ةالدراسة في ابین �اختصار مشاكل :  1مثال

................................................................................... 

.................................................................................... 

 ة؟ : ماهي مقترحاتك لتطو�ر الجامعة االفتراض�ة السور�2مثال 

................................................................................... 

.................................................................................... 

 : لمفتوحا  لمقیدأو ا  لمزدوجا  الستب�انا األسئلة المقیدة المفتوحة /  -ثالثاً 

 . ع�ارة عن مز�ج بین النوعین السا�قین إذ �حتوي على أسئلة إجا�اتها محددة وأخرى مفتوحة اإلجا�ةهو  

 عند توقع اإلجا�ات �شكل غیر �امل. �ستخدم:

من أن یترك   فبدالً ، ن عیوب النوعین السا�قینأفضل أنواع االستب�ان ألنه یتخلص م عد هذا النوع� میزاته:

بتحدید اإلجا�ات مع ترك إمكان�ة اإلجا�ة �شكل حر على السؤال ال�احث ، �قوم في إجا�اته الفرد حائراً 

 متاحة. 

 من ال�احث مقارنة �النمط المغلق اإلجا�ة.  قد یتطلب تبو�ب الب�انات وتجم�عها وقتًا وجهدًا إضاف�اً  عیو�ه:

 التي تواجهك ؟  الدراسة في الجامعة االفتراض�ة�اختصار مشاكل  : بین1مثال

 انقطاع المحاضرة �شكل متكرر  �        عدم وضوح الصوت �المحاضرة �   

 یرجى ذ�رها...................... مشاكل أخرى  �   عدم التمكن من الدخول إلى المحاضرة �  
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 هدها؟ : ما هي البرامج التي تفضل أن تشا 2مثال

 المسا�قات برامج  �                       برامج غنائ�ة �   

 برامج أجنب�ة  �                         برامج ثقاف�ة �   

 یرجى ذ�رها..........................برامج أخرى   �                      برامج س�اس�ة �  

 االستب�ان المصور:  -را�عاً 

على شكل صور وأشكال عوضًا عن  األطفال، و�ضع ال�احث األسئلة ف�هلألمیین و هو استب�ان مخصص 

 . الكتا�ة

 

 مثال عن االستب�ان المصور : ]3-7[ الشكل

جم�ع أنواع األسئلة المذ�ورة أعاله ومن الممكن أن �قتصر    من الممكن أن �ضم المسح االستب�اني  مالحظة:

 على �عضها. 

 جو�ةأخطاء في ص�اغة األسئلة واأل أمثلة عن 7-5

یوجد عدة أخطاء شائعة عند �تا�ة أسئلة االستب�ان وأجو�تها سیتم ذ�ر أشهرها مع افتراض أن نوع األسئلة  

 مغلقة والمطلوب فیها اخت�ار إجا�ة واحدة فقط.
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 ماهو عمرك؟  : 1ل مثا

 سنوات  10أصغر من  •

 سنة  20إلى   10من  •

 سنة  30إلى   20من  •

 سنة  40إلى   30من  •

 سنة  50إلى   40من  •

 سنة  50ر من  أكب •

فمن الممكن أن تختار من   20أنه في خ�ارات األجو�ة تم ذ�ر العمر مرتین فمثًال إذا �ان عمرك  الخطأ: 

 وهذا �عطي نتائج غیر دق�قة.  30إلى  20أو من  20إلى   10

 :الخ�ارات الصح�حة من الممكن أن تكون على الشكل التالي ما �جب أن �كون:

 سنوات  10أصغر من  •

 سنة  20  إلى 10من  •

 سنة  30إلى   21من  •

 سنة  40إلى   31من  •

 سنة  50إلى   41من  •

 سنة  50أكبر من   •

 ما هي الجامعة التي تدرس فیها؟  :2مثال 

• SVU 
• SPU 
• AIU 
 آخر •

 . اإلجا�ات غیر واضحة وتحتوي على االسم المختصر فقط الخطأ:

 

 



 

128 

 

   :�جب أن تكون على الشكل التالي ما �جب أن �كون:

• SVU Syrian Virtual University 
• SPU Syrian Privat University 
• AIU Arab International University 
 آخر •

: أثبتت الدراسات أّن اإلكثار من تناول السكر�ات المر��ة �ساعد على اإلصا�ة �مرض السكري، هل 3مثال

 تعتقد أّن اإلكثار من تناول السكر�ات مؤذي للصحة؟

 نعم  •

 ال  •

 ر�ما •

 ستكون اإلجا�ة نعم. عند قراءته السؤال موجه، و�الط�ع  الخطأ:

 هل تعتقد أّن اإلكثار من تناول السكر�ات المر��ة �ساعد على اإلصا�ة �مرض السكري؟   ما �جب أن �كون:

 ك الحاسب المحمول؟ئما هو اللون الذي تفضله عند شرا :4مثال 

 األسود واألب�ض  •

 األسود  •

  ، اللون األب�ض لن تجد هذا الخ�ار متاح تداخل اإلجا�ات وعدم �فایتها، فعلى فرض أنك تفضل  الخطأ:

وخ�ار األسود واألب�ض متداخل وغیر واضح أي عند اخت�اره لن نتمكن من معرفة ما هو اللون المفضل  

ضع خ�ار  ومن الممكن في حال �ان یهمنا هذین اللونین فقط و  ،للمجیب، �اإلضافة إلى نقص الخ�ارات 

 "آخر".

 :الخ�ارات على الشكل التالي من الممكن أن تكون  ما�جب أن �كون:

 أب�ض  •

 أسود •

 الیهمني اللون  •

 آخر •
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 قواعد ونصائح عامة حول تصم�م االستب�ان 7-6

 م األداة المستخدمة ئ صمم االستب�ان �ما یال •

 : مثالً �جب اخت�ار األداة المناس�ة لنوع األسئلة وطب�عة االستب�ان، 

، فإذا �انت طب�عة االستب�ان  اتفياالتصال اله أداة �استخدام  عرض صور مراعاة عدم إمكان�ة -

االستب�ان  أو رسال االستب�ان عبر البر�د أو استخدام الو�ب إتتطلب عرض صور �جب اخت�ار 

 . المقابلة الشخص�ة الورقي أو الحاسو�ي الم�اشر أو

  األسئلة التي ال �مكن �سهولة لمن �جیبون على استب�ان عن طر�ق البر�د أو الو�ب االستفسار عن   -

، لذلك �فضل في حال وجود أسئلة دق�قة ومعقدة أن تستخدم أداة المقابلة  الفهم ةن صع�كو تقد 

 . لهاتفيأو عبر االتصال ا الشخص�ة

 وخاصة. حساسةأسئلة  في حال وجود الو�ب والحاسوب أداة استخدام �  ینصح -

 تجنب االستب�ان الطو�ل  •

دق�قة �حد أعظمي،   20دقائق لـ   5بین المتوقع لإلجا�ة عن أسئلة االستب�ان �جب أن تتراوح ما   ت الوق

ة التي تود الحصول و�مكنك تصن�ف األسئل  ،لذلك �جب وضع عدد من األسئلة تتناسب مع هذا الوقت 

أن تعلم،   ُ�فیدكعلى إجا�ات علیها إلى ثالث فئات، أسئلة حول ما �جب أن تعلم، وأسئلة حول ما 

ن  ا ن السا�قتا لة الفئة الثالثة إال في حال �ون الفئتوثالثة حول ما ُ�ستحسن أن تعلم، وال تبِق على أسئ

 ن. ی قصیرت

 ضع لالستب�ان عنوانًا واضحاً  •

العنوان في بدا�ة االستب�ان �حیث �حتوي ع�ارة "استب�ان حول" یلیها الموضوع. مثًال: �جب أن �كون 

 "استب�ان حول الدراسة في الجامعة االفتراض�ة السور�ة". 

 رحیب�ة وتوض�ح�ة استهل االستب�ان برسالة ت •

تب�ان  استخدمها �رسالة تغط�ة أو �جزء افتتاحي من االستب�ان یوضح من أنت وما هو الهدف من االس
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 للتشج�ع على التجاوب واإلجا�ة. 

 أّكد على خصوص�ة الُمجیب  •

عل�ك أن تض�ف مالحظة إما في الرسالة التوض�ح�ة أو في أي مكان ظاهر من االستب�ان توضح فیها  

�ه االستب�ان من معلومات ستكون سر�ة وتحافظ على خصوص�ة الُمجیب وستستخدم  أن ما �حتو 

 في حال عدم وجود مشكلة من ظهور االسم). ألغراض ال�حث العلمي فقط (إال 

 تجنب األسئلة المزدوجة  •

ال تدمج سؤالین في سؤال واحد، مثًال: هل تحب الخضراوات واللحوم؟ فالجواب بنعم أو ال على مثل  

 معًا أو ال تفضلهما معًا. ضلهماال ال یوضح أي النوعین تفضل أو تفهذا السؤ 

 لتخصص�ة ا  ختصاراتتجنب استخدام المصطلحات واال •

، عل�ك أن توضح معناها �حیث �مكن لغیر  ختصارات الستخدام مثل هذه المصطلحات واال  حاجةعند ال

 المختص أن �فهمها �الشكل المطلوب.

 المحتملة للسؤال المطروح  تأكد من أنك تقدم جم�ع اإلجا�ات •

 ما هو اللون الذي تفضله عند شراءك الحاسب المحمول؟

o  األسود واألب�ض . 

o  األسود. 

o وجد ألوان آخرى ی.   

 اترك مجاًال لألجو�ة الح�اد�ة  •

هناك أسئلة قد ال �ملك الجم�ع إجا�ة دق�قة لها لذلك �جب ترك خ�ارات من نوع "ال أعلم" أو  

لمجال إلعطاء جواب صر�ح وُ�شعر الُمجیب �الراحة ألنه غیر مجبر  "ح�ادي"..إلخ، فهذا س�عطي ا

 و�دفعه إلى االستمرار في اإلجا�ة.على إعطاء جواب غیر واثق منه 
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 اترك مجاًال لألجو�ة المغایرة  •

هناك أسئلة قد تكون إجا�اتها مختلفة عما �قدمه االستب�ان من احتماالت، لذلك �جب ترك خ�ارات من  

ختلف"، فهذا لن �قید الُمجیب �ما �قترحه االستب�ان و�شیر إلى احتماالت أجو�ة أخرى  نوع "آخر" أو "م

 االعت�ار.عین � لم تأخذها

 اترك مجاًال لتعل�قات إضاف�ة  •

خصص في نها�ة االستب�ان بندًا �سمح للُمجیب أن �ض�ف ما قد یرغب من آراء أو معلومات �عتقد أن  

 ذا البند تحت عنوان واضح مثل "تعل�قات إضاف�ة". االستب�ان لم �مكنه من إ�صالها. ضع ه

 اعتن �المظهر �حیث �كون جذا�اً  •

فأناقته تشكل عامل جذب �شجع الُمجیب على إتمامه و�سهل   ،في االستب�ان دورًا مهماً یلعب المظهر 

 له اخت�ار اإلجا�ات.

 شمول�ة االستب�ان ألهداف الدراسة  •

�افة األهداف التي �سعى لتحق�قها من خالل الدراسة   �جب أن �حرص ال�احث على أن �شمل �أسئلته

 .التي �قوم بها

 االستب�ان �طر�قة سل�مة وصح�حة ص�اغة أسئلة  •

اللغو�ة والنحو�ة ألن هذه األخطاء من الممكن أن تؤدي إلى �حیث تكون واضحة وخال�ة من األخطاء 

 ر�اك لعینة الدراسة.�حیث ال تسبب اإل  الع�ارات الغامضةال�عد عن و تغییر معنى السؤال 

 تسلسل األسئلة واألجو�ة 7-7

 واألجو�ة دورًا مهما �شجع الُمجیب على إتمام االستب�ان و�ذلك یؤثر في نتائجه. إن لتسلسل األسئلة 

�جب على تسلسل األسئلة أن یراعي االبتداء �السهلة والممتعة منها لیتدرج إلى الصع�ة والحساسة،   •

فقد ُ�عِرض المجیب   ل على المعلومات التي یر�دها �شكل تدر�جيمن الحصو   المجیب   �حیث یتمكن
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ا�ة على مجمل االستب�ان إذا وجد نفسه منذ البدا�ة أمام أسئلة صع�ة وشخص�ة، أما في عن اإلج 

حال وضع هذه األسئلة في نها�ة االستب�ان، فإعراض الُمجیب عن اإلجا�ة علیها یترك لك على 

 ا. األقل إجا�اته على �ل ما س�قه

التداخل والتعّود، فعند طرح كذلك قد یؤثر تسلسل األسئلة في دقة اإلجا�ة علیها �سبب ما ُ�سمى  •

سلسلة من األسئلة المترا�طة والمتشابهة عادة ما �میل الُمجیب إلى التفكیر برو�ة في إجا�ات األسئلة 

ألسئلة، فاألسئلة المتسلسلة  األولى لهذه السلسلة لیتحول �التدر�ج إلى التلقائ�ة في تعامله مع �ق�ة ا

ها بتأثیر السابق على الالحق، �ذلك األسئلة المتسلسلة  والمتعلقة �موضوع واحد قد تتداخل إجا�ات

 التي تتشا�ه طر�قة اإلجا�ة علیها قد یتعود الُمجیب علیها و�عطیها إجا�ات موحدة. 

مجموعات �حیث تتضمن �ل  للحّد من تأثیري التداخل والتعّود حاول أن تنظم األسئلة على شكل  •

ن في االستب�ان بهذه الطر�قة من تر�یز  مجموعة الموضوع المستهدف، حیث یتمكن المشار�و 

وحاول تنو�ع طرق    أفكارهم واإلجا�ة �سهولة على األسئلة المتسلسلة المتعلقة بنفس الموضوع

 اإلجا�ة علیها. 

سل منطقي أو طب�عي یؤدي اعتماده إلى  أما ف�ما �خص تسلسل األجو�ة، فغال�ًا ما نجد أن هناك تسل •

 ن اإلجا�ات الخاطئة أو غیر المقصودة.جعل اإلجا�ة أكثر سهولة و�قلل م

�غض النظر عن شكل التعبیر عن األجو�ة المقترحة أمام الُمجیب، والذي قد �كون تعبیرًا نّص�ًا أو   •

 فق التسلسل المنطقي التالي: رقم�ًا أو ب�ان�ًا أو غیر ذلك، حاول دائماً  أن تعرض هذه األجو�ة و 

o  ال   نعم 

o  خطأ   صح 

o  المعارضة  التأیید 

o السیئ   لجید ا 

o السلبي   اإل�جابي 

 مظهر االستب�ان 7-8

، فأناقته تشكل عامل جذب �شجع الُمجیب على إتمامه  یلعب المظهر في االستب�ان دورًا مهماً  •

 وتمّكنه من اخت�ار اإلجا�ات التي یر�د �سهوله. 
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الخطوط المستخدمة مظهر االستب�ان من خالل تجنب اإلكثار من األلوان وأنواع تتحقق أناقة  •

والزخرفة وغیرها من التأثیرات ال�صر�ة الم�الغ فیها، وز�ادة الوضوح تأتي من خالل االقتصار على  

االستخدام الموّظف لهذه التأثیرات �الخطوط الغامقة والمائلة والمسطرة وغیرها بهدف تر�یز االنت�اه  

 على النصوص المهمة في االستب�ان. 

منتظمة ومتناغمة في توظ�ف التأثرات ال�صر�ة، �استخدام تنسیق موحد �جب عل�ك اعتماد طر�قة   •

 لألسئلة وآخر مختلف وموحد لألجو�ة وثالث للتعل�مات والشروح المساعدة وهكذا.

 كذلك �جب االنت�اه إلى التنسیق المدروس لألشكال ولطر�قة عرض النص.   •

 قارن بین طر�قتي تنسیق عرض إجا�ات السؤال التالي:  ثال:م

 لى أي حد تؤ�د �ل من االقتراحات التال�ة؟ إ

 / أؤ�د / غیر مهتم/ أعارض / أعارض �شدة  �شدة أؤ�د  استخدام وسائل نقل مأجورة في الشر�ة

 / أؤ�د / غیر مهتم/ أعارض / أعارض �شدة  �شدة أؤ�د  تأس�س صندوق تقاعدي في الشر�ة

 إلى أي حد تؤ�د �ل من االقتراحات التال�ة؟ 

 �شدة أعارض  أعارض  غیر مهتم  أؤ�د  �شدة أؤ�د  

 � � � � � استخدام وسائل نقل مأجورة في الشر�ة

 � � � � � تأس�س صندوق تقاعدي في الشر�ة

 ون أدق من سا�قتها. ستالحظ على الفور أن الطر�قة الثان�ة أكثر أناقًة وأسهل قراءًة و�التالي اإلجا�ة فیها ستك

 Google Formsبناء االستب�ان على  7-9

ـــــــــ انتشرت مؤخرًا مواقع الكترون�ة تساعد في تصم�م ونشر االستب�ان وجمع النتائج �طر�قة �س�طة  �

 Google Forms وSurvey Monkey. 

رسال   إو�عد تجهیز االستب�ان �مكنك  تمتاز هذه المواقع �سهولة استخدامها واحتوائها على قوالب جاهزة، 

وسیتم استعراض طر�قة  أو عبر وسائل التواصل االجتماعي، بر�د االلكترونيونشر را�ط االستب�ان عبر ال 

 .Google Formsالستب�ان على بناء ا

https://www.google.com/forms/about/
https://www.surveymonkey.com/
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استطالعات الرأي �شكل سر�ع دون الحاجة إلى  و  االستب�انات  في إنشاء وتحلیل Google Forms تساعد 

برنامج خاص، والحصول على النتائج �شكل فوري �مجرد ق�ام المستخدمین �إدخال ب�اناتهم و�فاداتهم في 

 .�استخدام المخططات والرسوم الب�ان�ة�سهولة االستب�ان، ومن ثم تلخ�ص نتائج االستب�ان  

وتعدیله   Googleعلى في الشرح أدناه تفصیل �اإلجراءات والخطوات التي �مكن ات�اعها لعمل استب�ان 

 اجتك: لح وتكی�فه ت�عاً 

 إنشاء استب�ان جدید ) 1

 :دید إما من�مكنك إنشاء االستب�ان الج ،وتض�ف أسئلة إل�ه جدیداً  للبدء �جب أن تنشئ استب�اناً 

• forms.google.comجاهزاً  رغ أو اختر قال�اً ، انقر فوق فا. 

، أشر فوق السهم  Googleو�جوار نماذج ،، انقر على جدید ثم المز�د drive.google.com أو من •

 .) (from a templateمن نموذج وانقر على نموذج فارغ أو

 

 Google Form]: إنشاء استب�ان جدید على 4-7لشكل [ا

علو�ة ال�سرى، انقر فوق نموذج بدون عنوان أو سمِّ  من الزاو�ة ال هتتسمی �جب �عد إنشاء االستب�ان  •

 .قالب النموذج وأدخل االسم الجدید 
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 ]: إعطاء اسم لالستب�ان5-7الشكل [

 .الترحیب أو االستهالل)�مكنك إضافة وصف للنموذج تحت اسم النموذج (رسالة  •

 
 ]: إعطاء وصف لالستب�ان6-7الشكل [

ما عل�ك سوى   ،أو لون الخلف�ة أو نمط الخط themeلسمة كما تستط�ع تغییر صورة الترو�سة أو ا •

 .اخت�ار اللون المناسب النقر فوق لوحة األلوان ثم 

 

 ]: لوحة األلوان 7-7الشكل [
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 ]: تغییر السمة 8-7الشكل [

 إضافة األسئلة  )2

الرجوع إلى    نك دائماً ، ف�مكنك االنتقال إلى الخطوة التال�ة وتعدیل النموذج، و�مكجاهزاً   إذا �نت تستخدم قال�اً 

 .هذه الخطوة إذا �نت ترغب في إضافة أسئلة جدیدة أو تعدیلها

 .السؤالانقر فوق سؤال بدون عنوان وأدخل سؤالك، ستحصل على اقتراحات عدیدة بناًء على نوع  •

 
 ]: إضافة األسئلة إلى االستب�ان9-7الشكل [
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 ]: شكل السؤال �عد االنتهاء من تصم�مه10-7الشكل [

 .لتغییر نوع السؤال، انقر فوق السهم المشیر لألسفل •

 

 ]: تغییر نوع السؤال11-7الشكل [

 .Required لتحدید ما إذا �ان �جب على األشخاص اإلجا�ة على السؤال، انقر فوق مطلوب  •

 
 ]: تحدید خ�ار مطلوب12-7الشكل [
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قت، انقر فوق زر معاینة الموجود في  ، ولمعاینة التغییرات في أي و یتم حفظ التغییرات تلقائ�اً  :مالحظة

 .الزاو�ة العلو�ة ال�مین�ة

 تعدیل األسئلة )  3

 .إعادة ترتیب وحذف األسئلة �مكنك إضافة الصور ومقاطع الفیدیو إلى السؤال في االستب�ان و�مكنك أ�ضاً 

 : وقم �أي من اإلجراءات التال�ة لتعدیل األسئلة حدد سؤاالً 

 .سحب اإلجا�ات و�عادة ترتیبها •

 حذف سؤال. •

 .سؤاًال آخر  Plus�ض�ف زر  •

 إضافة عنوان القسم والوصف. Ttیت�ح لك الزر  •

 �إضافة صور أو مقاطع فیدیو توض�حة لالستب�ان. تسمح لك أزرار الصور والفیدیو  •

 ألقسام. �سمح لك رمز المستطیلین بتقس�م االستقصاء  •

 
 ]: خ�ارات تعدیل سؤال 13-7الشكل [

 تحر�ر االستب�ان )  4

 : من الخ�ارات التال�ة ر�ر االستب�ان انقر على إعدادات ثم عام، وحدد أّ�اً لتح

 االستب�ان لمرة واحدة، أو عدة مرات.قیید األشخاص �إمكان�ة اإلجا�ة على ت •

 .للسماح لألشخاص بتغییر إجا�اتهم �عد إرسالها :التعدیل �عد اإلرسال •

أن تت�ح للكل مشاهدة ملخص إلجا�ات  االطالع على المخططات التلخ�صّ�ة والردود النصّ�ة، � •
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 . الجم�ع

 .  Shuffleة  حدد مر�ع ترتیب األسئل �شكل عشوائي، األسئلة لتحدید ظهور •

 . عند االنتهاء من إجراء التغییرات، انقر فوق حفظ •

 
 ]: االنتقال إلى تحر�ر االستب�ان14-7الشكل [

 المعاینة ) 5

من الزاو�ة العلو�ة ال�سارّ�ة، انقر فوق   .معرفة شكل التغییرات أثناء تغییر إعدادات االستب�ان �مكنك معاینته ل

 معاینة. ستفتح المعاینة في نافذة جدیدة. 
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 ]: زر االنتقال إلى المعاینة15-7الشكل [

 إرسال االستب�ان ) 6

ن  لكتروني أو نسخ ولصق را�ط االستب�ا إلرسال االستب�ان �مكنك إرساله عبر البر�د اال  عندما تكون مستعداً 

 .لكتروني أو تضمینه على موقع و�ب أو مشار�ة را�طه على الش�كات االجتماع�ةافي دردشة أو رسالة بر�د  

 .من الزاو�ة العلوّ�ة ال�سارّ�ة، انقر على إرسال

 

 ]: زر إرسال االستب�ان16-7الشكل [

 : االستب�ان بهااختر الطر�قة التي تر�د إرسال 

وأدخل عناو�ن البر�د في الحقل المخصص. زر الرسالة، وق لكتروني انقر فاإلرساله في البر�د  •

 .�مكنك تخص�ص محتو�ات الموضوع والرسالة

 .لمشار�ته على مواقع التواصل االجتماعّي، انقر فوق أحد رموز التواصل االجتماع�ة للمشار�ة •
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 لإلرسال ]: تحضیر االستب�ان 17-7الشكل [

التواصل وسائل  نسخه ولصقه على صفحات الو�ب و كانك  �إمو ،  link  إلرساله برا�ط انقر فوق ارت�اط •

 . االجتماعي

 
 ]: را�ط االستب�ان لمشار�ته18-7الشكل [
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 االستب�ان  للحصول على إجا�ات) 7

 Responcesالستعراض النتائج، �مكنك إعادة الدخول إلى االستب�ان والضغط على زر اإلجا�ات  

 

 ]: الحصول على إجا�ات االستب�ان19-7الشكل [

 Resultsعرض النتائج  7-10

عند إجراء مسح استب�اني و�عد تلقي اإلجا�ات على االستب�ان وتجم�عها یتم تفر�غها �مؤشرات رقم�ة قد 

أشكاًال مختلفة �أعداد ونسب مئو�ة وق�م ق�اس ودرجات، �عد ذلك یتم االستناد إلى هذه المؤشرات في تأخذ  

وع أو منشور على الو�ب و�تكون �شكل رئ�سي من األقسام  ص�اغة نتائج االستب�ان على شكل تقر�ر مطب

 �ات، التوص�ات.عنوان التقر�ر، فهرس المحتو�ات، مقدمة، تجم�ع اإلجا�ات، نتائج اإلجا التال�ة:

ثم   الب�ان�ة �أفضلها تلیها الجداول مخططات �مكن عرض هذه النتائج �استخدام أدوات مختلفة تأتي ال

 السرد�ة.النصوص 

طر�قة لتنسیق العرض فتتم �االقتصار على عرض نص �ل سؤال من أسئلة االستب�ان ومن ثم أما أفضل 

 تحته في االستب�ان بنتائج تلك األجو�ة.  االستعاضة عن احتماالت األجو�ة التي �انت موجودة
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 أمثلة على عرض نتائج �عض أنماط األسئلة: 

 حدد أي نوع من االتصال تستخدم: النمط أحادي اإلجا�ة:

 

 نترنت:حدد أهداف استخدامك لال النمط متعدد اإلجا�ة:

 

30%
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8% 2%

Sales
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 الماضي؟�م أنفقت على المواصالت في الشهر  النمط ذو اإلجا�ة الرقم�ة المفتوحة:

 

 التي تواجهك؟  الدراسة في الجامعة االفتراض�ةبین �اختصار مشاكل   النمط ذو اإلجا�ة النّص�ة المفتوحة:
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عبر عن   (و�نفس الطر�قة یتم استعراض نتائج إجا�ات النمط تقدیري اإلجا�ة) النمط ذو اإلجا�ة التوافق�ة: 

 ر�ق الو�ب، إلغاء حلقات ال�حث (الوظائف)رأ�ك تجاه االقتراحات التال�ة: (دفع رسوم التخرج عن ط

 

من االستب�انات على تعل�قات إضاف�ة تمت ترتیبها �حسب أهم�ة   %45احتوى حوالي  التعل�قات اإلضاف�ة:

 قتها �موضوع المسح االستب�اني وتلخ�صها في النقاط التال�ة: عال

 نقطة أولى...  •

 نقطة ثان�ة...  •

•  ........
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 المراجع المستخدمة في الفصل

 ، مقرر مهارات التواصل والكتا�ة العلم�ة. إجراء مسح استب�انيمحمود، د. تمام. ،  .1

 

1. Mathers N. and , Hunn A. (2009). Surveys and Questionnaires. The Nihr Rds for the East 
Midlands / Yorkshire & the Humber 2009. 

2. Revilla M. and Ochoa C. (2017). Ideal and Maximum Length for a Web Survey. International 
Journal of Market Research. 

3.Bhat A. (2019). Questionnaire vs Survey: is there a difference?. Retrieved from: 
https://www.questionpro.com/blog/questionnaire-vs-survey-difference/ 

4. Flatworld Solutions. What are different types of questionnaires. Retrieved at 10-8-2019 from: 
https://www.flatworldsolutions.com/research-analysis/articles/different-types-
questionnaires.php 

5. Keinath T. and Neuner O. (2007). Questionnaires, Media Informatics, munich. Retrieved 
from: https://www.medien.ifi.lmu.de/lehre/ss14/swal/presentations/topic10-keinath-
neuner_Questionaires.pdf. 

2019 -9-Retrieved at 1. How to Create a Survey Using Google Forms6. Casey T.H. (2016). 
.msfor-google-survey-https://www.laptopmag.com/articles/createfrom:  

 

 

 

https://www.questionpro.com/blog/questionnaire-vs-survey-difference/
https://www.flatworldsolutions.com/research-analysis/articles/different-types-questionnaires.php
https://www.flatworldsolutions.com/research-analysis/articles/different-types-questionnaires.php
https://www.medien.ifi.lmu.de/lehre/ss14/swal/presentations/topic10-keinath-neuner_Questionaires.pdf
https://www.medien.ifi.lmu.de/lehre/ss14/swal/presentations/topic10-keinath-neuner_Questionaires.pdf
https://www.laptopmag.com/articles/create-survey-google-forms


147 
 

 المالحق

 : نموذج عن مسح استب�اني حول مرض سكري الدم1ملحق رقم 

 : نموذج عن أسئلة استب�ان �خصوص تصم�م موقع على ش�كة االنترنت 2ملحق رقم 
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 تدر��ات 

 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

   االستب�ان هو نفسه المسح االستب�اني 1

   ستب�اني: المقابلة الشخص�ة من أدوات المسح اال 2

   لق�اس توافق�ة اإلجا�ة كرتال �مكن استخدام مق�اس ل� 3

   ة اإلجا�ة: هل لد�ك هاتف جوال؟ نعم ، ال   قلمغهل �عتبر السؤال التالي من نمط األسئلة ال 4

5 
نت هل �عتبر السؤال التالي من نمط  مفتوح اإلجا�ة نصي؟ �م أنفقت على استخدام االنتر 

 الشهر الماض؟ 
  

   �فضل أن �كون االستب�ان طو�ال �حوي أسئلة �ثیرة 6

 

 Multiple Choices) أسئلة خ�ارات متعددة  2

 من أدوات المسح االستب�اني: -1
 ب) االتصاالت الهاتف�ة      أ) المقابالت الشخص�ة  

 د) جم�ع األجو�ة صح�حة    ج) البر�د العادي               
 
 واع االستب�ان:من أن -2

 ب) التنظ�مي                                   أ) اإلداري 
 األجو�ة صح�حة د) جم�ع    ج) لق�اس عالقة بین متغیر�ن

 
 �عتبر السؤال التالي من أي نمط : ( عبر عن رأ�ك تجاه مایلي ......)  -3

 موافق جدًا  موافق  ح�ادي غیر موافق غیر موافق �شدة
 ب) تقدیري اإلجا�ة       �ةأ) توافقي اإلجا

 د) جم�ع األجو�ة خاطئة     ج) متعدد اإلجا�ة 
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 : نموذج عن مسح استب�اني حول مرض سكري الدم1 مملحق رق
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 الجهة المكلفة: 
 إعداد:

 مكان المسح:
 سح:تار�خ الم
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 نموذج عن أسئلة استب�ان �خصوص تصم�م موقع على ش�كة االنترنت :2 رقم ملحق

 مقدمة  .1

نحن �حاجة لتكو�ن فكرة ات االلكترون�ة، قبل أن تقدم لك العرض النهائي مرح�ًا، نحن شر�ة "الحلول المتكاملة" للخدم

ساس�ة في تحدید النقاط األستقوم �مساعدتنا النموذج  ، عند ملئك لهذاواضحة عن حجم ومجال وطب�عة الموقع المطلوب

 . ذي ترغب �هللموقع ال

تقد�م العرض النهائي والذي �حتوي على الحلول  سئلة المقترحة �النموذج حتى نستط�ع عن األ جا�ةالرجاء التكرم �اإل

 جا�ات المكتو�ة.المقترحة والتي تعتمد �شكل �بیر على اإل

 ي سؤال ل�س له عالقة �الموقع المقترح.أو�مكنكم تجاهل . سئلةجا�ة على األونكون شاكر�ن لكم على وقتكم لإل

 معلومات االتصال .2

 معلومات الشر�ة 

  اسم الشر�ة 

  العنوان

  تفالها

  الفاكس

  البر�د االلكتروني

 

 معلومات الشخص المتصل

  اسم الشر�ة 

  الهاتف

  الجوال

  البر�د االلكتروني

ذا  إسماء والمسم�ات الوظ�ف�ة وأرقام الهواتف من المسؤول عن متا�عة المشروع حتى �كتمل؟ ( الرجاء �تا�ة األ •
 مكن ذلك.)  أ

................................... ................................................................................
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 ................................................................................... 

 عن عملك .3

 منظمتك؟اكتب عن المجال والعمل الذي تقوم �ه شر�تك أو  •

 ................................ ...................................................................................

 ................................................................................. 

 نوان الموقع؟؟ إذا �ان �ذلك، ما هو عاً موجود مس�ق اً هل تمتلك موقع •

 ال نمتلك موقع مسبق. 

 موقع مسبق. نمتلك 

  ……………………………………  .http://wwwعنوان الموقع : 

 تحت أي مجال �مكن تصن�ف عملك؟ (مثال : الس�احة ، االنشاءات). •

 ...................................................................................................................

.......................... ....................................................... 

 ما هو مق�اس أهم�ة الموقع في تطو�ر عملك؟ •

 حیوي، أساسي.  

 مهم. 

 ضرورة.  

 لمجرد رغ�ة. 

 مواصفات التصم�م .4
 هل أنت مهتم �إعادة تصم�م موقعك الموجود أو خلق موقع جدید؟  •

 مهتم بتصم�م موقع جدید. 

 عي السابق.رغب �إعادة تصم�م موقأ 

مثل خدمة اتصال العمالء �شر�تك من خالل اضافة  صف الخدمات التي ترغب بها وال �قدمها موقعك الحالي.( •
 نموذج على الموقع الرسال المالحظات عبر البر�د االلكتروني).

............................................................................................. ......................

....................................... .......................................... 
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ما هي المقای�س التي تستخدمها لتحدید مدى نجاح موقعك ؟(مثل مراق�ة االحصاءات االسبوع�ة أو الشهر�ة على   •
تروني لكع على الرسائل الواردة عبر البر�د االالموقع لمعرفة مدى ز�ادة المستخدمین، او من خالل االطال

 عهم �الموقع).ومالحظاتهم واقتنا

 ...................................................................................................................

.................................................................. ............... 

هل تمتلك الشر�ة أي شعارات لها �مكن وضعها على الموقع ؟ او هل یوجد اي قرطاس�ة (مطبوعات) مثل �روت  •
 األعمال او بروشورات.

 ال نمتلك أي شعارات أو مطبوعات. 

 تمتلك الشر�ة شعارات ومطبوعات. 

 ل تصم�م الموقع؟ هل یوجد عندك تصور أو تخط�ط  لأللوان التي ترغب �إضافتها من خال •

 ...................................................................................................................

 ................................................................................. 

 كي، تقلیدي، حدیث، متفاعل،......) ام للموقع.(كالس�صف �ع�ارات قصیرة ��ف ترغب أن یبدو الشكل الع •

 ...................................................................................................................

 ................................................................................. 

، واالنط�اع او الكلمات قدر االمكان لتصف المشاعر التي تتمنى موقعك ان یثیرهالیل من الع�ارات استخدم الق •
 الذي ترغب بتر�ه عند زائر الموقع.

 ...................................................................................................................

.................. ............................................................... 

 هل وضعت میزان�ة مس�قة للموقع الذي ترغب �إنشائه؟ •

 میزان�ة مس�قة. نعم، وضعت  

 لم أضع میزان�ة مس�قة. 

 میزان�ة الموقع:................................................. 

 التخط�ط واالسترات�ج�ة .5
 نشائه؟إمعرفة عن اي موقع أخر شب�ه �المضمون واالفكار من الموقع  الذي ترغب � هل عندك •

................................................ ...................................................................

.................................................................. ............... 
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 اكتب قائمة �اسماء المواقع المشابهه والتي بنظرك مصممة �شكل جید. •

 ...................................................................................................................

............................................................. .................... 

 عج�ك ولفت نظرك بهذه المواقع التي اخترتها؟أ ما الذي  •

........ ...........................................................................................................

..................................................................... ............ 

 الموقع �جب أن یتضمنها.�لمة رئ�س�ة أو ع�ارة رئ�س�ة �مكن أن تعتقد أن   20إلى  10اكتب من  •

 ...................................................................................................................

.......................................... ....................................... 

 نجازمواعید اإل .6
زة (والتي تتضمن النصوص والملفات والصور) التي ترغب بوضعها على الموقع؟ إذا لم  هل محتو�ات الموقع جاه •

 تكن جاهزة ، �م تتوقع أنك تحتاج من الوقت لتجهیزها؟

 ...................................................... .............................................................

............... .................................................................. 

 متى ترغب ببدء العمل بهذا المشروع؟  •

............................................................................... ....................................

 ................................................................................. 

 إذا �ان لد�ك أي تساؤالت أخرى ف�ما یتعلق �خدماتنا، اكتبها. •

................................................................................ ...................................

 ................................................................................. 

 وف نرسل لك العرض النهائي في أسرع وقت ممكن.لك على وقتك الثمین الذي منحته لالجا�ة عن التساؤالت وس وشكراً 
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 الثامن:الفصل 

 نظام إدارة التعلم
Learning Management System 

 

 Learning Management Systemنظام إدارة التعلم  عنوان الموضوع:

 كلمات مفتاح�ة:

، Trackingالتت�ع ، Learning Contentالمحتوى التعل�مي ، Learning Management System (LMS)نظام إدارة التعلم 
نظام إدارة  ،  SCORM(  Shareable Content Object Reference Model(  النموذج المرجعي لغرض محتوى قابل للمشار�ة

)  RLO(الغرض التعل�مي القابل إلعادة االستخدام  ،  Learning Content Management System)  LCMS(المحتوى التعل�مي  
Reusable Learning Object ، مودلMoodle . 

 ملخص الفصل:

دارة التعلم وأهمیتها في إدارة العمل�ة التعل�م�ة، و�شرح میزات هذه یتناول هذا الفصل �عض المفاه�م التأس�س�ة حول نظم إ
عن أشهر الجهات المسؤولة عن وضع معاییر إدارة التعلم، و�میز  األنظمة واإلمكان�ات التي �جب أن تحققها، و�تحدث

�شكل مختصر األدوات   بین أنماط أنظمة إدارة التعلم التجار�ة والمفتوحة المصدر و�ذ�ر أمثلة شهیرة عنها، ثم �شرح
ل�مي وعالقته بنظام المطلو�ة إلنشاء محتوى تعل�مي وما هي المعاییر المرت�طة �ه، و�تحدث عن نظام إدارة المحتوى التع

إدارة التعلم والفرق بینهما، و�تحدث عن نظام إدارة التعلم المعتمد في الجامعة االفتراض�ة السور�ة، وأخیرًا یتحدث عن  
 دارة التعلم. مستقبل أنظمة إ

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال
 التعرف على نظام إدارة التعلم وأهمیته ومیزاته وأنماطه. .1

 ات المسؤولة عن معاییر إدارة التعلم ومعاییر المحتوى التعل�مي.التعرف على الجه .2

 التعرف على نظام إدارة المحتوى التعل�مي والتمییز بینه و�ین نظام إدارة التعلم.   .3

 على نظام إدارة التعلم المستخدم في الجامعة االفتراض�ة السور�ة. التعرف .4

 مخطط الفصل:
 Definition of the Learning Management System تعر�ف نظام إدارة التعلم 8-1
 The importance of the learning management system أهم�ة نظام إدارة التعلم 8-2
 The core capabilities required of the LMS  ارة التعلماإلمكان�ات األساس�ة المطلو�ة من نظام إد 8-3
 Learning Management System Features میزات نظام إدارة التعلم 8-4
 Standardization of Learning Management Systems معیرة أنظمة إدارة التعلم 8-5
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 Types of Learning Management Systems أنماط أنظمة إدارة التعلم 8-6
 Learning content creation tools اء المحتوى التعل�ميت إنشواأد 8-7
 Standardization of Learning content معیرة المحتوى التعل�مي 8-8
 Learning Management System and Learning  نظام إدارة التعلم ونظام إدارة المحتوى التعل�مي 8-9

Content Management System 
 Difference between Learning م إدارة المحتوى التعل�ميالفرق بین نظام إدارة التعلم ونظا 8-10

Management System and Learning Content Management System 
  Moodle(LMS in SVUنظام إدارة التعلم المعتمد في الجامعة االفتراض�ة السور�ة مودل (  8-11
 Future of Learning Management Systems مستقبل أنظمة إدارة التعلم 8-12
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 مقدمة

�ة، لذا فإن نظم  عل�مااللكتروني نظامًا إلدارة التعلم ل�كون حلقة وصل بین أفراد المنظومة التیتطلب التعلم 

إدارة التعلم تعّد أهم مكونات التعلم االلكتروني �ونها تقوم �إدارة العمل�ة التعل�م�ة االلكترون�ة على ش�كة  

 .االنترنت 

 تعر�ف نظام إدارة التعلم 8-1

على األنظمة   LMS) أو اختصارًا Learning Management Systemعلم (صطلح نظام إدارة الت�طلق م

والمحتوى التعل�مي على االنترنت، وتوز�ع  االلكترون�ة الحاسو��ة التي ُطوِّرت خص�صًا إلدارة المقررات 

 المواد الدراس�ة وتسهیل التعاون والتواصل بین المعلمین والمتعلمین وحتى اإلدار�ین. 

 فهو منصة عمل تسمح: 

 بنشر المحتوى التعل�مي و�دارته وتنظ�م الوصول إل�ه.  •

 إدارة المستخدمین (معلمین/متعلمین/إدار�ین) وتنظ�م أدوارهم.  •

إدارة ب�انات ووظائف المتعلمین وحفظ تقار�ر أدائهم ونتائج اخت�اراتهم، وتأمین �ل ما یلزم للمعلم   •

 لمتا�عة تطورهم. 

 جم�ع المستخدمین. والمراسلة بین  إتاحة وسائل االتصال •

 إدارة العالقة بین المتعلم والمحتوى التعل�مي، والعالقة بین المعلم والمتعلم.  •

 أهم�ة نظام إدارة التعلم 8-2

، فهو �مثل مكان حصول العمل�ة التعل�م�ة، حیث �شكل هذا النظام حجر الزاو�ة في بیئة التعلم االفتراضي 

التعل�م�ة، وللتواصل مع المتعلمین، و�مكنهم أ�ضًا من تولید    نشر وعرض المواد�ستخدمه المعلمون لتولید و 

 التقار�ر الالزمة لتت�ع عمل المتعلمین. 

 اإلمكان�ات األساس�ة المطلو�ة من نظام إدارة التعلم 8-3

 �جب أن �متلك نظام إدارة التعلم اإلمكان�ات التال�ة:
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 ى التعل�مي: إدارة األدوار والمستخدمین والمحتو  -أوالً 

أن �سمح نظام إدارة التعلم بتحدید أنواع األدوار وصالح�ات �ل دور، �ما �جب أن �سمح للمستخدمین    �جب 

 �ممارسة صالح�اتهم �حسب األدوار المسندة إلیهم.

مثال: إعطاء المتعلمین إمكان�ة الوصول للمواد التعل�م�ة التي تم قبول انتسابهم إلیها، ومنحهم إمكان�ة  

الموارد ووسائل التواصل و�رسال طل�ات التسجیل والدفع عبر االنترنت ومن أي ل إلى الوظائف و الوصو 

 مكان في العالم. 

مثال آخر: إعطاء المعلمین إمكان�ة إضافة محتوى تعل�مي مع �افة الملفات التوض�ح�ة التي تثري هذا  

 ا�عة أداء المتعلمین. راجعة تقار�ر متالمحتوى، و�ضافة الوظائف وتصح�حها و�سناد العالمات للمتعلمین، وم 

 إجراء عمل�ة مراق�ة األداء والمتا�عة والتقی�م:  -ثان�اً 

�النس�ة للمتعلمین: �مكنهم إجراء المتا�عة الفرد�ة من خالل متا�عة نتائجهم والمؤشرات والتغذ�ة  •

 الراجعة عن أدائهم (من المعلم أو من المحتوى المطور نفسه).

االستفادة من النظام للق�ام �متا�عة تقار�ر أداء المتعلمین وتقی�مهم  �مكنهم �النس�ة للمعلمین:  •

 وتزو�دهم �النصائح الالزمة لتجاوز نقاط الضعف.

 ) ووسائل التواصل وت�ادل المعلومات:Feedbackإتاحة التغذ�ة الراجعة ( -ثالثاً 

من المعلم إلى المتعلمین، أو  لموجهة یت�ح نظام إدارة التعلم إمكان�ة الحصول على التغذ�ة الراجعة سواء ا

العكس، أو بین المتعلمین أنفسهم. إذ �مكن للمعلم أن ینشئ مجموعات حوار تتعلق �المتعلمین المشتر�ین  

 في المادة التعل�م�ة إلتاحة هذا النوع من التواصل.

 الضعف عندهم. ز نقاط تفید التغذ�ة الراجعة بتحسین بن�ة المواد التعل�م�ة وتحسین أداء المتعلمین وتجاو 

 میزات نظام إدارة التعلم 8-4

 �جب أن تتوافر في نظام إدارة التعلم المیزات التال�ة: 
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 ]: میزات نظام إدارة التعلم 1-8الشكل [

 ):Easy GUI – Graphical User Interfaceواجهة مستخدم رسوم�ة سهلة ( •

o  والتخص�ص (تأمین واجهة رسوم�ة واضحة وسهلة وجذا�ة وقابلة للتشكیلPersonalization  (

 وفقًا للصورة التي ترغب بها المؤسسة التعل�م�ة. 

 ): Registrationالتسجیل ( •

o  .تأمین إمكان�ة تسجیل المتعلمین و�دارة ب�اناتهم 

 ):Role managementإدارة األدوار ( •

o  یر  تأمین أدوات إدار�ة �ستخدمها مدیر النظام لتعر�ف دور �ل مستخدم (مثل معلم/متعلم/مد

 وغیرها)، وتحدید صالح�ات �ل دور وسماح�ات وصوله للموارد.

 ):Learning Content Deliveryتسل�م المحتوى التعل�مي ( •

o واضحة.  إتاحة المحتوى للمتعلمین وتقد�مه �شكل منهجي ومه�كل وذو أهداف تعل�م�ة 

میزات نظام 
LMS

واجھة 
رسومیة 

سھلة
التسجیل

إدارة 
األدوار

تسلیم 
المحتوى

االختبارات

الجدولة
التتبع

التواصل

التقاریر

البحث

التحدیث

الصف 
ياالفتراض
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 ):Quizzesاالخت�ارات ( •

o  ،وتوفیر أنواع مختلفة من االخت�ارات.تأمین الوظائف الخاصة �إجراء االخت�ارات وتقی�مها 

 ): Schedulingالجدولة ( •

o   تأمین إمكان�ة جدولة المقررات واالمتحانات، وأن تنعكس هذه الجدولة على الروزنامة الخاصة

الهامة التي تخصه من جلسات أو وظائف أو امتحانات   �كل مستخدم لیتمكن من معرفة المواعید 

 وغیرها. 

 ):Trackingالتت�ع ( •

o  ن األدوات الالزمة لتت�ع عمل المعلمین والمتعلمین و�صدار تقار�ر بذلك. تأمی 

 ):Communicationالتواصل ( •

o  تأمین وسائل التواصل بین المعلمین والمتعلمین مثل منتد�ات الحوار وغرف الدردشة والبر�د

 االلكتروني. 

 ):Reportsالتقار�ر ( •

o لفة مثل تقار�ر نتائج المتعلمین التي تؤمن تأمین األدوات الالزمة لتولید تقار�ر إحصائ�ة مخت

حسا�ات المتوسط الحسابي واالنحراف المع�اري للنتائج، وتقار�ر إحصائ�ة حول سیر العمل�ة 

 التدر�س�ة �تقار�ر مستوى حضور الجلسات اآلن�ة. 

 ):Searchال�حث ( •

o .تأمین أدوات ال�حث عن المعلومات 

 ):Updateالتحدیث ( •

o  ر وقابل�ة است�عاب خدمات جدیدة.قابل�ة التحدیث والتطو� 

 ): Virtual Classroomالصف االفتراضي ( •

o   في حال نظام إدارة التعلم مزود �صفوف افتراض�ة، ف�جب أن یؤمن أدوات إضاف�ة تتعلق بها

 المتزامنة مثل: و�الجلسات 

  .أدوات تنظ�م المعلمین والمتعلمین في صفوف وجدولة مواعیدها 

 ت عبر البر�د االلكتروني لحضور الجلسات.توفیر إمكان�ة توج�ه دعوا 

  توفیر إمكان�ة اتصال المتعلمین �الجلسة من خالل رسالة البر�د االلكتروني التي
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 تصلهم. 

 عون الجلسات.إمكان�ة إصدار لوائح المتعلمین الذین یتا� 

 .إمكان�ة تسجیل الجلسات وحفظها ضمن مكت�ة الكترون�ة 

 معیرة أنظمة إدارة التعلم 8-5

 ك العدید من الجهات والمنظمات الدول�ة التي تضع معاییر خاصة �التعل�م االلكتروني، نذ�ر منها: هنا

 Institute of Electrical and Electronics( IEEE معهد مهندسي الكهر�اء واإللكترون�ات) 1
Engineers :( 

ام بتخص�ص لجنة تدعى  �عتبر الجسم الرئ�سي لوضع المعاییر في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، وقد ق

ICICLE12  )Industry Connections Industry Consortium on Learning Engineering لتكون مسؤولة ،(

دد �بیر من المجموعات على وضع معاییر موحدة  عن وضع معاییر تقانات التعلم، و�عمل في هذه اللجنة ع

 لكل ما یتعلق �العمل�ة التعل�م�ة. 

 ): International Organization for Standardization( ISO عاییر المنظمة الدول�ة للم) 2

على تطو�ر    LTSC-IEEEتعمل مع المجموعات التا�عة لـ    ISO/TC 23213قامت �إنشاء لجنة فرع�ة تدعى  

 معاییر التعلم. 

 :IMS Global Learning Consortium14) تجمع 3

 على عمل�ات توص�ف األنظمة التعل�م�ة وملحقاتها، �عتبر أحد التجمعات الدول�ة التي تمتلك تأثیرًا �بیراً 

واألغراض االمتحان�ة، واالخت�ارات. وتتعاون  ووضع توص�فات لألغراض التعل�م�ة، والحزم التعل�م�ة، 

 .IEEEالمجموعات التا�عة لهذا التجمع مع 

 

 
12 https://standards.ieee.org/industry-connections/industry-consortium-learning-engineering.html 
 
13 https://www.iso.org/committee/537864.html 
 
14 https://www.imsglobal.org/ 
 

https://standards.ieee.org/industry-connections/industry-consortium-learning-engineering.html
https://www.iso.org/committee/537864.html
https://www.imsglobal.org/
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 ): iativeThe Advanced Distributed Learning Init( ADL15 م�ادرة التعلم الموزع المتقدم ) 4

في مجال توص�ف األنظمة التعل�م�ةـ وهي تتشارك في عملها مع    ملتعتبر أحد أهم الهیئات الدول�ة التي تع

لبناء األغراض التعل�م�ة القابلة   SCORMالجهات السا�قة التي ذ�رناها في نشاطاتها، وقد وضعت مع�ار 

) الذي xAPI  )Experience APIسمى مع�ار  إلعادة االستخدام، وأدارت عمل�ات تطو�ر الجیل التالي له الم

 التطو�ر.  ال یزال قید 

 أنماط أنظمة إدارة التعلم 8-6

یوجد العدید من أنظمة إدارة التعلم المتاحة للمؤسسات التعل�م�ة اعتمادًا على احت�اجاتها وعلى میزان�اتها،  

) متاحة �المجان  Source Codeكما یوجد أنظمة مجان�ة مفتوحة المصدر �كون فیها الشفرة المصدر�ة (

ها والتك�ف مع احت�اجاتها الخاصة، حیث �قوم معظم مستخدمي البرمج�ات  لتتمكن المؤسسة من استخدام

) لتلب�ة احت�اجاتهم الخاصة،  pluginsالمفتوحة المصدر �إجراء التحسینات علیها، أو �ستخدمون إضافات (

 ثم �قومون بنشرها لیتم استخدامها من قبل اآلخر�ن. 

وًى جیدًا من الدعم، و�كون المنتج التجاري عادة أكثر توجد أ�ضًا أنظمة إدارة تعلم تجار�ة التي تقدم مست 

 استقرارًا وخلوًا من العیوب مقارنة �النسخ المجان�ة (دون نفي وجود استثناءات لهذه القاعدة).

ت�ار أحدها، وال بد من التحقق من  لذا من الجید قراءة مراجعات وتنق�حات نظم إدارة التعلم المختلفة قبل اخ

 ن وجود �ل ما نحتاجه ضمن النظام. میزاتها للتأكد م

ال بد أ�ضًا من النظر ف�ما إذا �ان ضرور�ًا استضافة النظام على مخدمات المؤسسة أو ضمن مخدمات  

اضي،  مؤجرة، حیث تلجأ �عض المؤسسات التقن�ة إلى تأجیر حل متكامل لنظام إدارة التعلم مع صف افتر 

) IT – Information Technologyور الفر�ق التقني (مما �خفف على المؤسسة أجور الص�انة وتوفیر أج

 المسؤول عن تقد�م الدعم للنظام. 

 
15 https://www.adlnet.gov/ 
 

https://www.adlnet.gov/
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 ) 2019(عام  16Capterraموقع ]: ترتیب أنظمة إدارة التعلم حسب 2-8الشكل [

 التي تعرض خصائصها ومیزاتها:   الو�ب ] أمثلة عن أنظمة إدارة التعلم مع مواقع  1- 8نستعرض في الجدول [

 أمثلة عن أنظمة إدارة التعلم  :]1-8جدول [ال

 الو�ب موقع  اسم النظام
نمط  
 النظام

تار�خ آخر  
 إصدار

 الشعار

ATutor https://atutor.github.io / 
مفتوح  
 المصدر

ATutor 2.2.4 
- Jun 2018  

Blackboard https://www.blackboard.com 
مفتوح  
 المصدر

Blackboard 
Open LMS 
3.6 MP1, 

August 2019 
 

Moodle https://moodle.com/   مفتوحMoodle 
3.7.1+, Aug  

 
16 https://www.capterra.com/learning-management-system-software/#infographic 
 

https://atutor.github.io/
https://atutor.github.io/
https://atutor.github.io/
https://www.blackboard.com/
https://moodle.com/
https://www.capterra.com/learning-management-system-software/#infographic


 

168 

 

 2019 المصدر

TalentLMS http://www.talentlms.com/  تجاري 

Summer 
2019 

TalentLMS 
Update, 

June 2019 
 

 التعل�ميت إنشاء المحتوى واأد 8-7

من ضمن األدوات التي تساعد في إنشاء المقررات االلكترون�ة والمحتوى التعل�مي لیتم نشره واستخدامه 

 ضمن نظام إدارة التعلم: 

 أدوات تصم�م و�نشاء المحتوى:  )1

هي مجموعة من البرامج المستخدمة من قبل المطور�ن إلنشاء محتوى تعلم الكتروني، وترتی�ه في حزم  

 وذلك �غ�ة استخدامه من المتعلمین والمتدر�ین على الش�كة من خالل أنظمة إدارة التعلم.مع�ار�ة، 

نس�قات أخرى �مكن تسل�مها للمتعلمین على أقراص �مكن ألدوات تأل�ف المحتوى أ�ضًا إنشاء محتوى بت 

 أو عبر أي وسیلة أخرى.  CDلیزر�ة 

ر معقولة، وتساعد هذه األدوات على تحمیل  توفر العدید من المؤسسات أدوات لتصم�م المقررات �أسعا

محتوى المقررات وتصم�م عروض تقد�م�ة تفاعل�ة. و�وجد أ�ضًا منصات مجان�ة مثل موقع غوغل الذي 

 متلك منصة مجان�ة لتصم�م المقررات االلكترون�ة. �

م تصم�مه وفقًا  لكي یتم إنتاج محتوى تعل�مي الكتروني یتوافق مع مختلف أنظمة إدارة التعلم، ف�جب أن یت

 .AICC17أو  SCORMلمعاییر تصم�م هذا المحتوى، مثل مع�ار 

 .Articulate Storyline ،Composica ،Camtasiaمن األمثلة على هذه األدوات التي تت�ح ذلك: 

 

 
17 AICC ) ــار لع�ارة ر�ب المعتمد  ) وهي لجنة التد Committee Computer Based TrainingAviation Industryاختصـــ

ــع معاییر إنتاج المحتوى االلكتروني �حیث �كون  ــمن أعمال هذه اللجنة وضـ ــناعة الطیران. من ضـ ــب في صـ على الحاسـ
 �سبب صعو�ته.قابًال للتداول. ولكن �شكو المطورون منه عمومًا 

http://www.talentlms.com/
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 ) أدوات إنتاج الوسائط المتعددة: 2

تفاعلي وجذاب، حیث توجد الكثیر من  تعتبر هذه األدوات المفتاح الرئ�سي للحصول على مقرر الكتروني 

األدوات التي تساعد على تسجیل مقطع فیدیو معین �الصوت والصورة مع إضافة نصوص أو دردشة إل�ه. 

د على عدد ال �حصى من أدوات إنتاج الوسائط المتعددة التفاعل�ة، وأدوات التحر�ر التي كما �مكن االعتما

 فن�ة في غضون دقائق.  تساعد في تحو�ل اللقطات الخام إلى تحفة

 .Macromedia Authorware ،Adobe Captivate ،Adobe Flashمن األمثلة على هذه األدوات: 

 معیرة المحتوى التعل�مي 8-8

المحتوى التعل�مي االلكتروني �شكل مع�اري �ضمن توافق هذا المحتوى مع أي نظام إدارة تعلم،  إن تصم�م  

 .xAPIو SCORMلوب بناء هذا المحتوى، من أشهرها لذلك ظهر عدد من المعاییر تحدد أس

 SCORM) النموذج المرجعي لغرض محتوى قابل للمشار�ة  1

) أسلو�ًا مع�ار�ًا لبناء المحتوى  SCORM )Shareable Content Object Reference Model�حدد المع�ار 

 المحتوى مع أي نظام إدارة تعلم. التعل�مي الذي تستقبله أنظمة إدارة التعلم، مما �ضمن توافق هذا 

 ینظم هذا المع�ار عملیتین أساسیتین:

تثبیته على  تحمیل المحتوى على النظام: تحدد هذه العمل�ة ��ف�ة تسل�م المحتوى �المعنى المادي و  .1

"، والتي imsmanifestهذه العمل�ة ضمن وث�قة �عنوان " SCORMنظام إدارة التعلم، حیث یوصف 

علومات التي �طلبها نظام إدارة التعلم الستیراد وتحمیل وتثبیت المحتوى من  تحتوي على �ل الم

لبن�ة الغرض  XML�ص�غة ملف  فدون أي تدخل �شري. �ما �حتوي هذا الملف على توص�

 التعل�مي من وجهة نظر المتعلم، ومن وجهة نظر نظام الملفات الفیز�ائي على حٍد سواء.

" التي ذ�رناها أ�ضًا معلومات imsmanifest: تحدد وث�قة "ت�ادل الب�انات خالل زمن التشغیل .2

التواصل في وقت التشغیل، والمعلومات الخاصة بت�ادل الب�انات بین المحتوى ونظام إدارة التعلم، 

 هو ما یدعى �التسل�م والمتا�عة. و 

مجموعة   فكرة معقدة أطلق علیها اسم التسلسل الدراسي، وهي ع�ارة عن  2004عام  SCORMقدم مع�ار 
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من القواعد التي تحدد الترتیب الذي �ساعد الطالب على است�عاب مواض�ع المحتوى على النحو األمثل، إذ 

مسارات خالل المواد التعل�م�ة، وتسمح له �الحصول على  تحد هذه القواعد الطالب �مجموعة محددة من ال

 �ارات المنجزة من قبله. مرجع�ة لتقدمه عندما یتوقف لالستراحة، وتضمن تسجیل نتائج االخت 

 
 LMSلیتم تر�ی�ه على نظام  SCORM]: تصن�ع المحتوى من قبل أي جهة وفق مع�ار 3-8الشكل [

 )TIN CAN (وتسمى أ�ضاً  xAPI ) الواجهة البرمج�ة 2

) مفتوحة المصدر تماش�ًا مع تغیر  xAPI )Experience APIجرى تطو�ر واجهات برمج�ة جدیدة �اسم 

، وتلغي الكثیر من  SCORMمتطل�ات المعلمین، فهي تساعد في إضافة �عض الوظائف المطلو�ة إلى 

 القیود الموجودة ف�ه.

وس خارج نظام إدارة التعلم، وتقد�م تقار�ر  میزات إضاف�ة تشمل ال�ساطة، و�مكان�ة تشغیل در  xAPIتقدم 

للتعلم عبر الهاتف المحمول، ودعم التعلم من دون االتصال �االنترنت، �اإلضافة    أكثر تفصیًال، ودعم أفضل

 إلى تدابیر أمن�ة. 

 مشروعًا مستمرًا، و�توقع منه المز�د في المستقبل.  xAPI�عتبر تطو�ر 

 المحتوى التعل�مينظام إدارة التعلم ونظام إدارة  8-9

لش�كة وتدر�ب المتعلمین، و�قوم �إدارة المتعلمین وتت�ع  یر�ز نظام إدارة التعلم على تسل�م المقررات عبر ا

 أدائهم وتقدمهم في جم�ع أنواع األنشطة التدر�ب�ة، إال أنه ال ُ�ستخدم في تولید المحتوى التعل�مي للمقررات.

) بیئة LCMS )Learning Content Management System�مي في حین �قدم نظام إدارة المحتوى التعل 

دمین، یتواصل فیها المطورون والمبرمجون والمؤلفون والمصممون التر�و�ون والخبراء بهدف  متعددة المستخ
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تصم�م و�نشاء المحتوى التعل�مي، وتخز�نه و�عادة استخدامه و�دارته. و�وفر هذا النظام القدرة والمرونة على 

 تلف.وى المقرر بدًال من إعادة تطو�ر المقرر �أكمله لتكی�فه مع جمهور مخ تعدیل محت 

 
 LCMSمع  LMS]: عالقة نظام 4-8الشكل [

 LOs )Learningتقس�م المقررات إلى وحدات مستقلة تدعى األغراض التعل�م�ة  LCMS�جري في أنظمة 

Objectsقررات وخبراء المحتوى لكي یتمكنوا  ) وتخز�نها ضمن مستودع رقمي مر�زي تتم إتاحته لمطوري الم

 الوحدات و�عادة توظ�فها في مقررات أخرى.من إعادة استخدام هذه 

إذًا نعرف الغرض التعل�مي �أنه ��ان رقمي تم تصم�مه ل�حقق هدفًا تعل�م�ًا محددًا و�مكن إعادة استخدامه  

 RLO )Reusable Learningخدام لدعم عمل�ة التعلم، لذلك ندعوه الغرض التعل�مي القابل إلعادة االست

Object ساعد� .(RLO �ض �لفة إنتاج المحتوى التعل�مي نظرًا له�كلته المع�ار�ة وسهولة بنیته  في تخف

 وقابل�ة استخدامه عدة مرات.

RLO مادة تعل�م�ة (تحقق هدفًا تعل�م�ًا محددًا)  تمثل 

 ]):5- 8من العناصر التال�ة (انظر الشكل [ RLOتتألف بن�ة 

المادة التعل�م�ة وأهمیتها ومخططها  : وتتضمن تمهیدًا �شرح هدف  Overviewمة المادة التعل�م�ة  مقد  •

 العام وتسلسل مواض�عها والمؤهالت الالزمة قبل البدء بها.

 RIOمجموعة من األغراض الجزئ�ة التي ندعوها أغراض المعلومات القابلة إلعادة االستخدام  •

)Reusable Information Object  (  یتألف  9إلى    5و�تراوح عددها من .RIO   ي  من المحتوى التعل�م

(المعلومات الفعل�ة عن الموضوع الذي �عالجه غرض المعلومات هذا)، والتمار�ن العمل�ة التي  
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تساعد على تثبیت األفكار، وأسئلة اخت�ارات تحدد مستوى إتقان المتعلم لتلك األفكار، والمراجع 

 .والمصادر المتعلقة �الموضوع

 .Summaryخالصة المادة التعل�م�ة  •

التي تكون قبل البدء �المادة التعل�م�ة لتحدید مؤهالت   Assessmenstمتحانات  واال  Quizzesالتمار�ن   •

المتعلم، وتكون في نهایتها لتقی�م المتعلم النهائي �عد إنجاز المادة التعل�م�ة، أو تمار�ن جزئ�ة  

 خاللها.

 
 RLO]: بن�ة 5-8الشكل [

 ، وتتألف من:Metadataمعلومات عن المادة نفسها ندعوها المعط�ات المترفعة للغرض  RLO�ضم كما 

 عنوان المادة التعل�م�ة.  •

 الهدف المراد تحق�قه.  •

 اسم المؤلف. •

 تار�خ التأل�ف وتار�خ النشر.  •

 المهارات الالزمة لدراسة المادة. •

 منهاج تعل�مي متكامل.  RLOs�شكل مجموع 
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 RLOنهاج التعل�مي مقسم لوحدات تعل�م�ة، �ل وحدة تتضمن عدة ]: الم6-8الشكل [

 الفرق بین نظام إدارة التعلم ونظام إدارة المحتوى التعل�مي 8-10

) �سبب تداخل  LCMS) ونظام إدارة المحتوى التعل�مي (LMSقد �خلط الكثیرون بین نظام إدارة التعلم (

إمكان�ة إدارة وتصن�ع المحتوى التعل�مي   LMSتقدم �عض أنظمة  وتشعب �عض الوظائف بینهما. وقد 

للمقررات �خدمات متممة تمت إضافتها إلى الخدمات األساس�ة، لكن تعتبر هذه الخدمات جزء أساسي من  

 . LCMSأنظمة 

 ] مقارنة بین النظامین.2-8یوضح الجدول [

 LCMSو LMS]: مقارنة بین 2-8الجدول [

وجه 
 المقارنة 

 LMSنظام إدارة التعلم  LCMS�مي نظام إدارة المحتوى التعل

مبدأ  
 النظام

بیئة تسمح بتصن�ع وتعدیل   LCMS�قدم 
و�دارة واستضافة ومتا�عة وتخز�ن األغراض  
التعل�م�ة. تخزن هذه األغراض التعل�م�ة  
المصنعة في قاعدة معط�ات �حیث �مكن  

للمستخدمین استرجاعها الحقًا و�عادة 
 ا في س�اق مقررات أخرى استخدامه

بیئة تسمح بتقد�م المحتوى و�دارته   LMSدم �ق
و�دارة أدوار المستخدمین ومراق�ة تقار�ر أداء 
المتعلمین، �ما یؤمن أدوات لتحقیق التواصل 

 الفعال بین المعلمین والمتعلمین 
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نمط  
 التعل�م

�المحتوى التعل�مي الرقمي  LCMS�ختص 
وال یهتم عادة بتأمین وسائل للتواصل بین  

لتسهیل السینار�وهات التعل�م�ة  المتعلمین أو 
 األخرى 

بتقد�م ط�ف واسع من   LMS�سمح  
السینار�وهات التعل�م�ة مثل التعلم االلكتروني  

، �ما یؤمن وسائل تواصل تسهل  ختلطوالم
 تخاطب المعلمین والمتعلمین 

  تصن�ع
 المحتوى 

�صناعة وتطو�ر المحتوى   LCMS�ختص 
حول   التعل�مي الرقمي وتقد�مه وتقد�م تقار�ر

استخدامه. من الجدیر �الذ�ر أن المحتوى  
الذي �صنع وفق هذا النظام �طور داخل�ًا  

 ضمن النظام المستخدم 

  LMSعادًة ال �مكن تصن�ع المحتوى عبر 
و�نما یتم ذلك عن طر�ق أداة تطو�ر تسمح  

و�ر محتوى وفق معاییر ق�اس�ة (مثل  بتط
SCORM تتوافق مع المعاییر المستخدمة (

یتم عبرها تر�یب المحتوى  ، لLMSفي 
المطور على النظام وتقد�مه. �مكن للمحتوى  

أن �صنع من قبل أي جهة قادرة على  
 تصن�ع المحتوى وفق هذه المعاییر الق�اس�ة 

التقار�ر 
ومراق�ة  
 األداء

تحلیل�ة وتفصیل�ة عن  تقار�ر  LCMS�قدم 
المحتوى الرقمي واستخداماته، مثل الزمن 

جاز المحتوى، وما  الذي صرفه الطالب إلن
هي الطرف�ة المستخدمة في تصفح  

المحتوى، و��ف تمت اإلجا�ة عن أسئلة  
معینة ضمن المحتوى، وما هي الصفحات 

األكثر ز�ارة، �اإلضافة إلى معلومات 
 التعل�م�ة تحلیل�ة و�حصائ�ة عن األغراض 

صیل�ة عن  فتقار�ر إحصائ�ة وت  LMS�قدم 
ي تفید ف�ما  أداء المتعلمین، مثل التقار�ر الت

إذا أنهى المتعلم غرض تعل�مي أم ال، وهل  
اجتاز عالمة النجاح المحددة إلنهاء الغرض 
التعل�مي أم ال، ومعلومات إحصائ�ة متنوعة  
عن أداء المتعلمین، واألزمنة التي صرفوها  

 إلنهاء األغراض التعل�م�ة المحددة لهم

 Doceboنظام   Elucidatنظام  مثال 

 )Moodleالتعلم المعتمد في الجامعة االفتراض�ة السور�ة مودل ( نظام إدارة 8-11

) �أنه Modular Object Oriented Dynamic Learning Environmentاختصار لـ  Moodle�عتبر مودل (

بیئة تعلم افتراضي، وهو منصة تعلم مفتوحة المصدر تتمتع �مرونة عال�ة و�رمج�ات  نظام إدارة تعلم أو 

استخدامه إلنشاء موقع خاص على ش�كة االنترنت لمقررات تعل�م�ة فعالة ودینام�ك�ة عبر  مجان�ة، و�مكن 

 االنترنت، وذلك لما یتمیز �ه من میزات إدارة التعلم الشاملة واآلمنة. 
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 18الدخول لنظام مودل الخاص �الجامعة االفتراض�ة السور�ة  ]: واجهة 7-8الشكل [

لمساعدة المعلمین في إنشاء مقررات عبر االنترنت، مع   Martin Dougiamasجرى تطو�ر مودل من قبل 

آب عام   20التر�یز على التفاعل والبناء التعاوني للمحتوى، حیث تم إطالق النسحة األولى من مودل في 

، وهي شر�ة استرال�ة  Moodle HQ، و�جري تطو�ره �شكل مستمر من قبل مشروع تقوده وتنسقه شر�ة  2002

 شر�ة تخد�م لنظام مودل حول العالم. 60مها مال�ًا ش�كة من تدعمطور و  30تتألف من 

  103800آخر اإلحصاءات حول حصته في السوق، حیث بلغت قاعدة مستخدمي مودل    19یوفر موقع مودل

  75دولة، و�أكثر من    226درس، ضمن    19,356,180مستخدم، في    164,711,333مواقع مسجلة، مع  

 لغة منها اللغة العر��ة. 

 زات نظام مودل هي:میمن أهم 

 واجهات سهلة االستخدام.  •

 قابل للتعدیل واإلعداد لیناسب أي نمط من أنماط التعلم االلكتروني.  •

 
18 https://lms.svuonline.org 
 
19 https://moodle.net/stats/ 
 

https://lms.svuonline.org/
https://moodle.net/stats/
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 یوفر بن�ة مرنة الستق�ال والتعامل مع المناهج.  •

 یتعامل مع �افة أنواع الوسائط المتعددة. •

 . ات �م، مثل: األنشطة، واالخت�ارات، واالستب�انییتضمن أدوات مختلفة للتق  •

 حسب المهام والمستوى. إنشائها�قوم المعلم �التي  مجموعات الوجود میزة  •

�قدم �افة وسائل التواصل الضرور�ة والمرت�طة �المحتوى: أسئلة متكررة، منتد�ات حوار، غرف  •

 دردشة...الخ.

 یوفر إمكان�ة تت�ع األنشطة التعل�م�ة. •

 النظام.ل �قدم محرك �حث متطور لل�حث عن المصادر التعل�م�ة داخ •

 .SCORMیدعم معاییر تصم�م المحتوى االلكتروني  •

 ستجیب للمشكالت التقن�ة. � فني  فر�ق دعموجود  •

 مستقبل أنظمة إدارة التعلم 8-12

تطورت أنظمة إدارة التعلم خالل السنوات الماض�ة مقدمة بذلك إمكان�ات عدیدة لكل من المعلمین والمتعلمین  

أو التدر�ب، تتلخص هذه اإلمكان�ات بوظائف العرض والمتا�عة وتقار�ر    ميسواء في مجاالت التعلم األكاد�

األداء واالخت�ار وتوج�ه التعلم حسب سرعة وحاجة المتعلم الشخص�ة. �الرغم من غنى هذه الخدمات 

والوظائف، إال أن مستقبل هذه األنظمة یبدو واعدًا من خالل ترس�خ مبدأ التعلم من جم�ع المصادر (�ما 

خارجة عن المنهاج، و�ما فیها الخبرة الح�ات�ة) التي �مكن أن تتاح للمتعلمین في ح�اتهم العمل�ة  الفیها 

 الیوم�ة واحتكاكهم �اآلخر�ن. 

�سعى ال�احثون وشر�ات إنتاج أنظمة إدارة التعلم لتحقیق هذا المبدأ عن طر�ق مكاملة أنظمة إدارة التعلم  

 Internet of Things) وانترنت األش�اء (Virtual Realityاالفتراضي (ع  الحال�ة مع المفاه�م الحدیثة مثل الواق

ToI -) وانترنت جم�ع األش�اء (EoI –Internet of Everything (20. 

 
�قصــــــــد �مفهوم انترنت األشــــــــ�اء ر�ط أي جهاز �جهاز آخر عبر االنترنت، وهذا �شــــــــمل أي شــــــــيء مثل هاتف محمول،   20

  اح، غســـالة، آلة صـــنع القهوة، وأي شـــيء آخر، مما �ســـمح لك �التحكم بهذه األشـــ�اء عبر االنترنت. و�عتبر مفهوممصـــ�
انترنت جم�ع األشـ�اء تطورًا للمصـطلح السـابق حیث أنه أصـ�ح �شـمل �ل شـيء حتى اإلنسـان، و�سـمح لهذه األشـ�اء أن 

تجم�عها وتحلیلها ف�ما بینهم  ، ثم ي تقوم �الحصـــــول علیهاالمعلومات التتتخاطب مع �عضـــــها وتت�ادل الب�انات وتتشـــــارك 
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و�رسالها   IoTتقی�م أداء الطالب أثناء التجارب المعمل�ة �استخدام الب�انات التي تم جمعها بواسطة أجهزة ]: 8-8الشكل [

 علم المالخاص � LMSإلى 

تتم مكاملة نظام إدارة التعلم مع طرف�ات ذ��ة تستخدم تقن�ة انترنت األش�اء  من األمثلة على ذلك، أن 

ت�ات ومراكز الجامعات واأل�حاث، فتت�ادل معها المعلومات وموزعة في الصفوف الحق�ق�ة والمخابر والمك

�جري الطالب تجر�ة   وأن�ات جدیدة. وتت�ح �النت�جة بیئة تعل�م�ة موسعة ومرنة ومزودة بوظائف و�مكان

مخبر�ة �عتمد فیها على الطرف�ات الذ��ة للحصول على المعط�ات الالزمة للتجر�ة، ثم تخز�ن هذه المعط�ات  

 ة التعلم السترجاعها الحقًا والبناء علیها ومعالجتها. في نظام إدار 

م �حیث �مكن تخز�ن المعلومات المكتو�ة  مثال آخر هو استخدام األلواح الذ��ة ور�طها مع أنظمة إدارة التعل

 واسترجاعها واإلضافة علیها.

 
 .دة لخدمة ال�شر�ة في �افة المجاالتمن أجل تكو�ن منظومة متكاملة من المعلومات المفی
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 المراجع المستخدمة في الفصل

فاعل�ة برنامج مقترج قائم على نظام مودل لتنم�ة التحصیل واالتجاه نحو المهنة  ).  2015، منال. (قادي .1

 م عن �عد. الر�اض.. المؤتمر الدولي الرا�ع للتعلم االلكتروني والتعل� لدى الطال�ات المعلمات 

لحاسب اآللي فاعل�ة استخدام نظام مودل في التحصیل الدراسي لمادة ا). 2019الغامدي، عبد هللا. ( .2

 . مجلة �ل�ة التر��ة األساس�ة للعلوم التر�و�ة واإلنسان�ة. جامعة �ابل. لطالب المرحلة الثانو�ة

 

1. ADL. (2009). SCORM® 2004 (4th Edition). Advanced Distributed Learning (ADL) 
Initiative. Retrieved from: https://www.adlnet.gov/research/SCORM/SCORM-2004-4th-
edition/ 

2. Mershad, Khaleel & Wakim, Pilar. (2018). A Learning Management System Enhanced with 
Internet of Things Applications. Journal of Education and Learning. 7. 23. 

10.5539/jel.v7n3p23. 
3. Balci, B., & Inceoglu, M. (2007). A web-based learning content design platform and 

metadata editing. 2007 37th Annual Frontiers In Education Conference - Global 
Engineering: Knowledge Without Borders, Opportunities Without Passports, F1H-13-
F1H-18. 

4. SVU. (2015). Introduction to online education. Syrian Virtual University. 

https://www.adlnet.gov/research/SCORM/SCORM-2004-4th-edition/
https://www.adlnet.gov/research/SCORM/SCORM-2004-4th-edition/
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 تدر��ات

 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

   زمة لتت�ع عمل المعلمین والمتعلمین و�صدار تقار�ر بذلكاألدوات الال LMSیؤمن  1

2 
وسائل التواصل بین المعلمین والمتعلمین مثل منتد�ات الحوار وغرف الدردشة   LCMSیؤمن 

 والبر�د االلكتروني
  

3 
أسلو�ًا مع�ار�ًا لبناء المحتوى التعل�مي الذي تستقبله أنظمة إدارة التعلم،   SCORM�حدد مع�ار 

 ا �ضمن توافق هذا المحتوى مع أي نظام إدارة تعلممم
  

4 
�أنه ��ان رقمي تم تصم�مه ل�حقق هدفًا تعل�م�ًا محددًا و�مكن إعادة استخدامه   RLOنعرف 

 لدعم عمل�ة التعلم
  

 Multiple Choices) أسئلة خ�ارات متعددة  2

 التعلم:أي من المیزات التال�ة ل�ست �الضرورة من میزات نظم إدارة  -1
 ب) التت�ع   أ) التقار�ر

 تصم�م المحتوى د)    ج) االخت�ارات 
 
 :RLOأي من العناصر التال�ة متضمنة في بن�ة  -2

 مقدمة المادة التعل�م�ةأ) 
 RIOأغراض المعلومات القابلة إلعادة االستخدام ب) 
 خالصة المادة التعل�م�ةج) 
 جم�ع الخ�ارات السا�قة صح�حة د) 

 

 ضا�ا للمناقشة ) أسئلة / ق3

 . التعلمأنماط أنظمة إدارة ) 1السؤال (

 .قم �ال�حث عبر ش�كة االنترنت عن أحد أنظمة إدارة التعلم الشهیرة واطلع على میزاته، وشارك هذه المعلومات مع زمالئك

 } 6-8توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  20: 100دق�قة. الدرجات من  25{مدة اإلجا�ة: 
 .�ف�عض التعار ) 2السؤال (

 م، نظام إدارة المحتوى التعل�مي، الغرض التعل�مي القابل إلعادة االستخدام. عّرف المصطلحات اآلت�ة: نظام إدارة التعل

 }9-8،  1-8(توج�ه لإلجا�ة: الفقرات  .  30: 100دق�قة. الدرجات من  25{مدة اإلجا�ة: 
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 الفصل التاسع:

 نظام إدارة االمتحانات
 Assessment Management System 

 Assessment Management System: نظام إدارة االمتحانات عنوان الموضوع

 كلمات مفتاح�ة:

 Internal ، المتعلمین الداخلیین System Userمستخدم النظام ،Assessment management Systems  متحاناتاالنظام إدارة  

Learner المتعلمین الخارجیین ، External Learners األسئلة ، بنكQuestions Bank ، امتحانات تشخ�ص�ةDiagnostic 

Exams امتحانات تك�ف�ة ،Adaptive Exams امتحانات تقی�م�ة ،Evaluative Exams  . 

 ملخص الفصل:

هذه  نتعرف في هذه الوحدة على نظم إدارة االمتحانات المستخدمة في التعل�م االلكتروني، وعلى الخدمات التي تقدمها
 ورها، �اإلضافة إلى أقسامها وأنواعها وطرق استخدامها.تطاألنظمة، و��ف�ة 

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال
 معنى نظام إدارة االمتحاناتالتعرف على  .1
 متحاناتتطور أنظمة االالتعرف على مراحل  .2
 أنواع االمتحاناتالتعرف على   .3
 األنظمة الجزئ�ة المؤلفة لنظام إدارة امتحاناتالتعرف على   .4

 مخطط الفصل:
  Services of Assessment Management Systemsخدمات أنظمة إدارة االمتحانات  9-1
 AMS Developmentتطور أنظمة إدارة االمتحانات  9-2
  AMS Subsystemsاألنظمة الجزئ�ة لنظام إدارة االمتحانات  9-3
 Assessment Typesأنواع االمتحانات   9-4
 For readingارة االمتحانات في الجامعة االفتراض�ة السور�ة) للمطالعة (تعل�مات تتعلق بنظام إد 9-5

(Instructions related to the exam management system at the Syrian Virtual University) 
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 مقدمة

والتأخیر    ئتستعمل األوراق والتصح�ح الیدوي الذي �عاني من ال�ط  لقد �انت االمتحانات في البدا�ة، تقلید�ة

 الدقة في التصح�ح.  وعدم

 نترنت عالم التعلم، تطورت نظم إدارة االمتحانات لكتروني، ودخول الحاسوب واالولكن مع ظهور التعلم اال

بل شملت أتمتة  ،طراد، ف�اتت ال تقتصر على التصح�ح التلقائي فقطضوأص�حت مؤتمتة، وتطورت �ا

غذ�ة الراجعة، وتولید التقار�ر اإلحصائ�ة،  األسئلة، وتولید االمتحانات، والتصح�ح، والت عمل�ات إدخال

المختلفة سواء �انوا مدرسین أو    من إدارة المستخدمین، ومجموعات المستخدمین �اإلضافة للعمل�ات اإلدار�ة

 .نهم �حسب الدور المطلوب منهالمعطاة لكل م الصالح�ات تحدید ، و طالب أو إدار�ین

 خدمات أنظمة إدارة االمتحانات 9-1

مجموعة  متحان�ة. و�وفر هذا النظام  إلدارة العمل�ة اال  الالزمةإدارة االمتحانات جم�ع اإلجراءات    �شمل نظام

 :والمیزات من خالل أتمتة شاملة للعمل�ات التال�ة من الخدمات 

 �الوسائط المتعددة �الصوت والصورة. بناء بنوك أسئلة متعددة األنماط وغن�ة •

الوقت والجهد على  مما یوفر مس�قاً زة جه من بنوك األسئلة المُ اعت�اراً  تولید أوتومات�كي لالمتحانات  •

المعلمین في �تا�ة أسئلة االمتحانات، حیث تتمیز األسئلة االمتحان�ة التي تتوفر في بنوك 

�افة النواحي التقی�م�ة للمتعلمین وللعمل�ة التعل�م�ة  وتعالج    ،بتعدد األنماط والخصائص   االمتحانات 

 ككل.

 . الوقت والجهد على المصححین مما یوفر وفوري ألنواع مختلفة من االمتحانات تصح�ح تلقائي  •

نقاط الخلل والقوة تظهر تولید تقار�ر تحلیل�ة إحصائ�ة توفر معلومات غن�ة عن أداء المتعلمین، و  •

ساعد في اتخاذ القرارات التعل�م�ة الهامة مثل تغییر مناهج معینة  لدیهم في مواد معینة، مما �

 .طر�قة تدر�سهاأوتعدیل 

مساعدة المتعلمین في تقی�م أنفسهم من خالل السماح لهم بتقد�م امتحانات تجر�ب�ة في أي وقت  •

 من النظام أو من المعلمین. وتوفیر تغذ�ة راجعة لهم سواءً 
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 المستخدم لنظام معلومات الطالب واالمتحانات في الجامعة االفتراض�ة السور�ة واجهة دخول    ]:1-9[ الشكل

 
 في الجامعة االفتراض�ة السور�ة   AMS]: لقطة من صفحة البدا�ة لنظام 2-9الشكل [
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 االمتحانات إدارة أنظمة تطور 9-2

نظام التعرف على العالمات   مثلتم في البدا�ة استخدام أنظمة االمتحانات المؤتمتة في عمل�ة التصح�ح 

 .(Optical Mark Recognition – OMR) ال�صر�ة

 
 نموذج امتحان �عتمد على نظام التعرف على العالمات ال�صر�ة :]3-9[ الشكل

تعاني من القصور وخاصًة    استفادت هذه الطر�قة من سرعة الحاسب ودقته في التصح�ح، لكنها ظلت   حیث 

وعدم القدرة على الحصول على معلومات تقی�م�ة عن األداء العام   ،في أنماط األسئلة وطرق التصح�ح

مثل نظام    سوب معتمدة على الحامة  متحانات لتص�ح أنظلذا تطورت أنظمة اال،  معین  للمتعلمین في منهاج

وهي ع�ارة عن أنظمة امتحانات    )،Curriculum Based Assessment -CBA(  تقی�م المناهج الدراس�ة

�ة  مؤتمتة تعتمد على الحاسوب في عمل�ات تقد�م االمتحان وعمل�ات التقی�م وعمل�ات تولید التقار�ر والتغذ 

مثل نظام التقی�م �مساعدة  ة �شكل �املوتطورت األنظمة السا�قة لتص�ح أنظمة امتحانات مؤتمت ،الراجعة

�حیث �اتت تدیر �افة عمل�ات إدخال األسئلة   )،CAA-Computer Aided Assessment(الكمبیوتر

مستخدمین  الإدارة  �  للتحكمافة  وتولید االمتحانات والتصح�ح والتغذ�ة الراجعة وتولید التقار�ر اإلحصائ�ة �اإلض

  .هم المختلفةوصالح�ات 
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 ة الجزئ�ة لنظام إدارة االمتحاناتاألنظم 9-3

د من د �قسم نظام إدارة االمتحانات إلى عدد من األنظمة الجزئ�ة التي �كون �ل منها مسؤوًال عن تحقیق ع

 وظائف النظام وهي: 

 
 حاناتاألنظمة الجزئ�ة لنظام إدارة االمت  ]:4-9[ الشكل

 .ام إدارة المستخدمیننظ •

 .نظام إدارة المتعلمین •

 .إدارة المجموعات نظام  •

 . نظام إدارة الصالح�ات  •

 . نظام إدارة بن�ة المحتوى والمناهج •

 . نظام إدارة بنك األسئلة •

نظام إدارة 
االمتحانات

نظام إدارة 
التقار�ر نظام إدارة 

الجدولة 
الزمن�ة

نظام إدارة 
بنك 

االمتحانات

نظام إدارة 
بنك األسئلة

نظام إدارة 
بن�ة المحتوى 

نظام إدارة والمنهاج
الصالح�ات

نظام إدارة 
المجموعات

نظام إدارة 
المتعلمین

نظام إدارة 
المستخدمین

نظام المراق�ة
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 . نظام إدارة بنك االمتحانات  •

 . نظام إدارة الجدولة الزمن�ة •

 . نظام إدارة التقار�ر •

 . نظام المراق�ة •

 لمستخدم نظام إدارة ا  )1

 سواء �انوا مدرسین أو طالب أو إدار�ین مثل:   الكاملة للمستخدمین�كون هذا النظام مسؤوًال عن اإلدارة 

 . مستخدم جدید ل تسجی •

 . معرف سا�قاً تخدم تعدیل المعلومات الخاصة ُ�مس •

 . دمتخمسذف ح •

 . عرض المعلومات الخاصة �مستخدم •

الصالح�ات  لدور الوظ�في أو الذین �متلكون نفس �جري تصن�ف جم�ع المستخدمین الذین �قومون بنفس ا

 :ضمن فئات نسمیها مجموعات المستخدمین، ف�كون لدینا مثالً 

كافة  �التي تحتوي على المستخدمین المسؤولین عن عمل�ة إدارة النظام  :مجموعة مدارء النظام •

 . مستخدم�هتعدیل صالح�ات و  زائهأج

ل األسئلة ین المسؤولین عن عمل�ات تأل�ف وادخاالتي تحتوي على المستخدم المدرسین:مجموعة  •

 متحان�ة.اال

 : و�صنف النظام المتعلمین ضمن فئتین

: هم المتعلمون الذین ینتمون للمؤسسة التعل�م�ة أو   (Internal Learners)فئة المتعلمین الداخلیین •

 . الجامعة التي تستخدم نظام االمتحانات 

ون إلى المؤسسة : هم المتعلمون الذین ال ینتم (External Learners)فئة المتعلمین الخارجیین •

التعل�م�ة التي تستخدم نظام االمتحانات، ولكن تم السماح لهم فقط �االستفادة من النظام وتقی�م  

 أنفسهم من خالل امتحانات تجر�ب�ة غیر رسم�ة.
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 نظام إدارة المجموعات )2

 یتم في هذا النظام إدارة �املة للمجموعات:

 . جدیدة تسجیل مجموعة •

 .معرفة مس�قاً  الخاصة �مجموعةتعدیل المعلومات  •

 .حذف مجموعة •

 . عرض المعلومات الخاصة �مجموعة •

 : �صنف النظام المجموعات ضمن فئتین

من المتعلمین الذین یتم تسجیلهم من أجل التقدم لنفس االمتحان. وال    مجموعات متعلمین:  تتألف •

تحان وتنفیذه، في حین ال �مكن لمستخدمیها التعامل  تمتلك هذه المجموعة إال صالح�ة التقدم الم 

 مع بنوك األسئلة وال إضافة امتحانات جدیدة.

  ط المستخدمین المعرفین مجموعات مستخدمین:  هي مجموعات تتمتع �صالح�ات إضاف�ة ت�عًا لنم •

وحذف  داخلها. إذ تتمتع مجموعة المعلمین مثًال، �إمكان�ة تولید امتحان متكامل، وتحر�ر أسئلة،

ض امتحان وتنفیذه من أجل التجر�ب. في حین تتمتع مجموعة مدارء النظام مثًال  اأسئلة، واستعر 

 المستخدمین.�إمكان�ات تعر�ف مستخدمین جدد، وتوز�ع الصالح�ات على مجموعات 

 �متلك مدیر النظام واجهات خاصة لتحر�ر الصالح�ات التي تتمتع بها �ل مجموعة. 

 نظام إدارة الصالح�ات )3

 نعني �الصالح�ة عمل�ة �مكن للمستخدم تنفیذها في أحد األنظمة الجزئ�ة المؤلفة للنظام.  •

لنظام واعتمادًا على  یدیر هذا النظام صالح�ات المستخدمین و�حدد دور �ل منهم. إذ �قوم مدیر ا •

 واجهات خاصة بتحدید صالح�ات �ل مستخدم.

 �ساعد هذا النظام في:  •

o  صالح�ة جدیدة لمستخدم.  وتعدیل تنفیذ عمل�ات إضافة 

o حذف صالح�ة من صالح�ات مستخدم . 
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o  تعدیل صالح�ات. 

o  عرض صالح�ات . 

o مستخدم تحر�ر الصالح�ات الخاصة �كل . 

 نظام إدارة بن�ة المحتوى والمناهج:   )4

ر�ط األسئلة واالمتحانات �مواد دراس�ة، حیث تجري عمل�ة إضافة أسماء وعناو�ن المناهج  بقوم هذا النظام  �

 ة أو المواد الدراس�ة ضمن بن�ة شجر�ة. التعل�م�

تتألف البن�ة الشجر�ة الممثلة للمناهج من مجموعة من العقد التي تمثل مناهج دراس�ة �املة (كاختصاص  

س�ة،  راة جامع�ة)، تتفرع منها مجموعة من العقد الفرع�ة التي تمثل فصوًال د من االختصاصات في �ل�

 س�ة. راعة عقد فرع�ة أخرى تكون �مثا�ة أوارق الشجرة وتمثل المواد الد وتتفرع من العقد السا�قة أ�ضًا مجمو 

تعدیل المعلومات �ساعد هذا النظام في إدارة العمل�ات على هذه البن�ة الهرم�ة �عمل�ة إضافة عقدة، أو 

 . الخاصة �عقدةُ معرفة مس�قًا، أو حذف عقدة، أو عرض المعلومات الخاصة �عقدة ضمن هذه الشجرة

 
 في الجامعة االفتراض�ة السور�ة  AMSالبن�ة الشجر�ة للمقررات ضمن بنك األسئلة في نظام   ]:5-9[ الشكل

 : �حسب التسلسل التالي  االمتحانات في نظام إدارة امتحانات ترت�ط بن�ة المناهج �كل من بنك األسئلة و�نك  

تت�ع �ل مجموعة من  یتم وضع األسئلة على مستوى المواد الدراس�ة (األوراق ضمن الشجرة) �حیث   •
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 . األسئلة لمادة من المواد الدراس�ة

موعة  یتم وضع االمتحانات على مستوى المواد الدراس�ة (األوراق ضمن الشجرة) �حیث تت�ع �ل مج •

 .من االمتحانات لمادة من المواد الدراس�ة

 نظام إدارة بنك األسئلة:  )5

 �ساعد هذا النظام في إدارة العمل�ات على األسئلة: 

 .سؤالإضافة  •

 .حذف سؤال •

 . مس�قاً رف تعدیل سؤال مع •

 . عرض األسئلة •

 .تحر�ر األجو�ة التا�عة لكل سؤال •

 . تحدید اإلجا�ات الصح�حة •

 
 ة في الجامعة االفتراض�ة السور� AMSنظام أنواع األسئلة في    ]:6-9[ الشكل
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 فتراض�ة السور�ةفي الجامعة اال AMSتعر�ف سؤال من نمط االخت�ار المتعدد في نظام   ]:7-9[ الشكل

 یوفر هذا النظام مایلي: 

 . محرر نصوص متطور لتحر�ر األسئلة واألجو�ة المتعلقة بها •

 . صوراألسئلة التي تحوي  إمكان�ة التعامل مع •

خطأ، أو نمط االخت�ار الوحید، أو نمط االخت�ار المتعدد، /عدة أنماط من األسئلة مثل نمط صح •

 وغیرها.إجا�ة تحر�ر�ة نص�ة أ وأو نمط سؤال ذ 

إمكان�ة تصن�ف السؤال ت�عًا لعدة مستو�ات، مثل صعو�ة السؤال، والمهارت التي �جب أن �متلكها  •
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 المتعلم وغیرها.

 .إمكان�ة وضع زمن محدد لإلجا�ة على السؤال •

 .إمكان�ة وضع تقی�م على مستوى �ل جواب  •

ت الرسم�ة ول�س في  إمكان�ة الحفاظ على سر�ة السؤال �حیث ال یتم إظهاره إال في االمتحانا •

 .متحانات التجر�ب�ةاال

 .إمكان�ة إدراج عدد غیر محدد من األجو�ة التا�عة لكل سؤال •

 . التعل�قات على مستوى األسئلة واألجو�ة إمكان�ة وضع �عض  •

 نظام إدارة بنك االمتحانات:  )6

و �حررها عند  س المادة من بنك األسئلة، أر مد ا یتألف �ل امتحان من مجموعة من األسئلة التي �ختاره 

 تشكیل امتحان المادة. 

 :و�ت�ح ما یلي �ساعد هذا النظام في إدارة العمل�ات على االمتحانات 

 . مع تحر�ر األسئلة التا�عة لهمتحان اإضافة  •

 . متحاناحذف  •

 . متحاناتعدیل  •

 .متحاناعرض  •

 . تقی�م �ل امتحان •

 متحان: یوجد نمطین من االمتحانات ت�عًا ألسلوب اخت�ار أسئلة اال

�نوع السؤال وعدد   نمط االخت�ار الیدوي: �قوم ف�ه المعلم �اخت�ار األسئلة وتحدید خصائصها بنفسه •

 . خ�اراته وعالمته

نمط االخت�ار العشوائي: �قوم ف�ه النظام بتحدید مجموعة األسئلة التي تحقق القیود التي وضعها   •

�شكل عشوائي من بنك األسئلة  �درجة الصعو�ة، ومن ثم �قوم �اخت�ار األسئلة  لالمتحان درسالم

 مل، أو العالمة العظمى المطلو�ة.متحان الكاوفقًا لعدد من القیود األخرى �زمن اال
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   :نظام إدارة الجدولة الزمن�ة  )7

تؤدي و یتم في هذا النظام تحدید تار�خ ووقت التقدم لالمتحان من أجل مجموعات محددة من المتعلمین. 

الخاصة �التقدم لالمتحان المذ�ور أمام المتعلمین المحددین وفي الوقت  عمل�ة الجدولة إلى فتح الواجهات 

 قفالها أمام غیرهم. �، و المحدد 

 
 الخاص �الجامعة االفتراض�ة السور�ة  AMSمواعید االمتحانات �ما تظهر للمستخدمین �عد جدولتها في  ]:8-9[ الشكل

 : نظام إدارة التقار�ر )8

 ن�فها �ما یلي: التي �مكن تص  �قوم �إدارة التقار�ر

في النظام. ومنها   جزءتقار�ر �الس�ك�ة: وهي التقار�ر التي تعطي معلومات تفصیل�ة عن �ل  •

 عن:   تقار�ر

o متعلم معین . 

o مستخدم معین . 

o مجموعة معینة . 

o منهاج معین . 

o امتحان معین. 

ة التعل�م�ة  تقار�ر إحصائ�ة: وهي التقار�ر التي تساعد على اتخاذ القرارات والتي تقوم بتقی�م العمل� •
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 . ومنها:ككل

o التقار�ر التشخ�ص�ة التي تحدد میول المتعلمین . 

o التقار�ر التي تحدد أداء المتعلمین �منهاج معین أو �أجزاء منه. 

 : نظام المراق�ة )9

تحتوي  و  عداد جداول ندعوها جداول المراق�ة.� �قوم هذا النظام بتسجیل العمل�ات المنفذة ضمن النظام، و 

 �افة المعلومات المتعلقة �العمل�ات المنفذة ضمن النظام: ادًة على جداول المراق�ة ع

 .اسم المستخدم الذي نفذ العمل�ة •

 . نوع العمل�ة •

 . تار�خ العمل�ة •

 .وقت العمل�ة •

 . نجاح العمل�ة أو فشلها •

 وغیرها من المعلومات التي تساعد على مراق�ة النظام ضد أي عمل�ة قرصنة. 

 أنواع االمتحانات 9-4

 حانات: كون االمت�مكن أن ت

تشخ�ص�ة: تهدف االمتحانات التشخ�ص�ة إلى اكتشاف معارف المتعلم، ومقدراته، ونقاط ضعفه،   •

وقوته، إما في أجزاء معینة من منهاج دراسي، أو �شكل عام وذلك من ناح�ة الحفظ، أو االستنتاج،  

 أو الحساب، أو اإلبداع. 

ت المتعلم، فمثًال، تكون األسئلة في  اع قدر ف�ة م�لتكم طب�عة األسئلة في االمتحانات ائ ف�ة: تتال� تك •

 البدا�ة سهلة، وتزداد درجة صعو�تها �لما أجاب المتعلم إجا�ات صح�حة. 

�م�ة إلى تزو�د المتعلم بتغذ�ة راجعة عن مستوى تقدمه في المنهاج، و تقو�م�ة: تهدف االخت�ارات التق •

 وتكون متماش�ة مع العمل�ة التعل�م�ة.
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ه عالمات تعبر  ئ عطا� تحانات التجم�ع�ة تقی�م أداء المتعلم في نها�ة المنهاج و م في االم تجم�ع�ة: یت •

 عن أدائه �شكل �امل في المنهاج �كل. 

 . تندرج ضمن خطة امتحانات تقوم بها الجامعة :رسم�ة •

 . �قدمها المتعلم ل�عرف مستواه فقط :تجر�ب�ة •

 . التعلمل�ة من مع عماء من المنهاج �التز اتجري على أجز  :تقو�م�ة •

 متحانات الرسم�ة من النمط التجم�عي.�شكل عام، تكون اال

 المتحانات في الجامعة االفتراض�ة السور�ة)بنظام إدارة ا(تعل�مات تتعلق  للمطالعة 9-5

 ) أدلة االستخدام لنظام امتحانات الجامعة االفتراض�ة السور�ة للطالب واألساتذة: 1

جم�ع األدلة التي �حتاجها الطالب   www.svuonline.orgمن خالل بوابتها    توفر الجامعة االفتراض�ة السور�ة

 للتعامل مع أنظمتها المتعددة �ما فیها االمتحانات. ستاذ أو األ

الجامعة  و�جب على الطالب االطالع على دلیل االستخدام الخاص بنظام االمتحانات منذ بدا�ة تسجیله في  

 لتقدم امتحاناته دون أي مشاكل أو صعو�ات.االفتراض�ة السور�ة، وذلك ضمانًا له 

 الموجود على الصفحة الرئ�س�ة لبوا�ة الجامعة. 21�مكن الرجوع لهذه األدلة عبر را�ط المساعدة

  
 ألدلة والمساعدة للطالب على بوا�ة الجامعة االفتراض�ة السور�ة ا  ]:9-9[ لشكلا

 

 
21 https://www.svuonline.org/guides/user-guides 
 

https://www.svuonline.org/guides/user-guides
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 ضمن هذه األدلة الهامة هي: من 

 للطالب: •

o 22متحانات الخاص دلیل نظام اال. 

o  23دلیل االعتراض على عالمة امتحان. 

 لألساتذة: •

o  24آل�ة استخدام نظام االمتحانات. 

o  25دلیل مدرس المادة لمعالجة طلب اعتراض على عالمة امتحان. 

 : خاصة �االمتحانات في الجامعة االفتراض�ة السور�ة  مالحظات هامة) 2

و�توجب على الطالب اإللتزام �المراكز   ر المر�ز االمتحاني ضمن محافظة دمشقیال �سمح بتغی •

ضمن محافظة دمشق �عتبر مخالفة امتحان�ة   یر المر�ز االمتحانيیالمحددة حصرًا، علمًا أن تغ 

 حسب التعل�مات االمتحان�ة المرفقة.

�النس�ة لطالب المحافظات األخرى �إمكانهم التوجه إلى أقرب مر�ز امتحاني في أي محافظة �عد  •

االمتحانات قبل فترة �اف�ة من االمتحان عبر البر�د االلكتروني، حیث یتم دراسة مراجعة مدیر�ة 

إلمتحان�ة واعالم الطالب �امكان�ة نقل المر�ز االمتحاني عن طر�ق البر�د االلكتروني  السعات ا

 حصرًا. 

ن لم  على جم�ع الطالب االلتزام �مواعید االمتحانات المحددة علمًا أنه تم ا�قاف قرار اإلعادة لم •

  صادر من  �حضر االمتحانات و�عتبر الطالب المتخلف عن الحضور راس�ًا وذلك �موجب قرار

 .الجامعة

 
22 https://www.svuonline.org/sites/default/files/guides-programs/Exams%20System_0.pdf 
 
23 https://www.svuonline.org/sites/default/files/guides-programs/Exam%20Grade%20Objection.pdf 
 
24 https://www.svuonline.org/sites/default/files/guides-

programs/EXAMS%20Expert%20Assessment%20Management%20System_0.pdf 
 
25 https://www.svuonline.org/sites/default/files/guides-

programs/Treat%20Exam%20Grade%20Objection%20Tutor.pdf 
 

https://www.svuonline.org/sites/default/files/guides-programs/Exams%20System_0.pdf
https://www.svuonline.org/sites/default/files/guides-programs/Exam%20Grade%20Objection.pdf
https://www.svuonline.org/sites/default/files/guides-programs/EXAMS%20Expert%20Assessment%20Management%20System_0.pdf
https://www.svuonline.org/sites/default/files/guides-programs/EXAMS%20Expert%20Assessment%20Management%20System_0.pdf
https://www.svuonline.org/sites/default/files/guides-programs/Treat%20Exam%20Grade%20Objection%20Tutor.pdf
https://www.svuonline.org/sites/default/files/guides-programs/Treat%20Exam%20Grade%20Objection%20Tutor.pdf
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على الطالب الراغبین �الحصول على البرنامج االمتحاني �شكل رسمي، تقد�م طلب عبر نظام   •

 الطل�ات االلكترون�ة حصرًا.

 ة: التعل�مات االمتحان�ة لطالب الجامعة االفتراض�ة السور�) 3

 ): 24/07/2017تار�خ (  )327رقم (   ) وتعدیالته في القرار2017/ 06/ 05تار�خ (   )245رقم (  �موجب القرار

ُتحدد التعل�مات االمتحان�ة الواجب على الطالب االلتزام بها أثناء االمتحانات وفق مایلي، وُتعد مخالفة  

 اتخاذ إجراءات انض�اط�ة عند االخالل �القوانین واألنظمة الجامع�ة:  تستوجب 

 تحان أو الشروع ف�ه أو المشار�ة ف�ه أو ت�سیره أو اإلخالل بنظام االمتحان. ُ�منع الغش في االم •

�منع منعًا �اتًا استخدام الهاتف المحمول أثناء االمتحان و�توجب على الطالب اغالق الهاتف   •

مل قبل بدء االمتحان. علمأ أن عقو�ة استخدام الهاتف المحمول أثناء االمتحان  المحمول �شكل �ا

الطالب في المقرر الذي ض�ط ف�ه استخدام الهاتف المحمول وجم�ع المقررات التي  ترسیب  هي:

 تل�ه �اإلضافة إلى حرمان الطالب من التسجیل على الفصل الذي یل�ه.

العامة داخل الجامعة أو خارجها مما �سيء إلى سمعة   ُتمنع األفعال المخلة �اآلداب واألخالق •

 الجامعة.

 على العاملین في الجامعة والمراقبین (داخل االمتحان أو خارجه).ُ�سمح للطالب �التعدي   ال •

 ُ�منع الطالب من انتحال الشخص�ة أو حضور شخص آخر مكانه في االمتحانات.  •

متحان�ة خالل أوقات االمتحانات أو بین  ُ�منع دخول أي شخص مرافق للطالب إلى المراكز اال •

 الفترات االمتحان�ة. 

 طاقة الجامع�ة أو أي وث�قة تثبت شخصیته خالل االمتحان. یتوجب على الطالب حمل ال� •

 ُ�منع الطالب من إدخال أي غرض إلى مر�ز النفاذ االمتحاني.  •

ل الحاسب �استثناء ال ُ�سمح للطالب خالل االمتحان االتصال �أي موقع على االنترنت من خال •

عل�ه إال ما هو محدد نظام االمتحان في الجامعة، أو استخدام أي ملف أو تشغیل أي برنامج 

 كمتطلب لالمتحان.

https://svuonline.org/sites/default/files/pr/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20245-2017-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_0.pdf
https://svuonline.org/sites/default/files/pr/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20327-2017-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1_0.pdf
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 ال ُ�سمح للطالب بدخول االمتحان �عد بدء االمتحان إال في حاالت الضرورة القصوى. •

 ُ�منع تغییر الطالب لمر�زه االمتحاني.  •

الفترات االمتحان�ة ألي طالب وعند الضرورة �مكن للطالب تقد�م طلب إعادة    ُ�منع التبدیل/النقل بین •

 لیتم عرضه على رئاسة الجامعة (للموافقة/أو عدم الموافقة) لیتخذ القرار المناسب.امتحان 

 تمنح ال�طاقة الصفراء في الحاالت التالي:  •

o  .تغییر المر�ز االمتحاني 

o  .عدم اصطحاب الطالب ل�طاقته الجامع�ة 

o یر الفترة االمتحان�ة.تغ 

o .في حالة الشغب في االمتحان 

o  الثان�ة عند تكرار أي حالة من الحاالت السا�قة أو عند  ال�طاقة الصفراء  �عطى الطالب

وجود أي حالة جدیدة، و�تم ا�قاف امتحان الطالب تلقائ�ًا. أي ضمن الفصل الواحد �عطى 

 الطالب �طاقتین صفر لجم�ع الحاالت المحددة.
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 تدر��ات

 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

1 
�جري تصن�ف جم�ع المستخدمین الذین �قومون بنفس الدور الوظ�في أو الذین �متلكون نفس 

 الصالح�ات ضمن فئات 
  

2 
تمون إلى المؤسسة التعل�م�ة التي تستخدم نظام االمتحانات هم المتعلمون الذین ال ین
 المتعلمون الداخلیون 

  

   التقار�ر التي تعطي معلومات تفصیل�ة عن �ل غرض في النظام هي التقار�ر اإلحصائ�ة  3

4 
ر القرارات والتي تقوم بتقی�م العمل�ة التعل�م�ة �كل هي التقار�التقار�ر التي تساعد على اتخاذ 

 الكالس�ك�ة
  

   �شٍكل عام تكون اإلمتحانات الرسم�ة من النمط التجم�عي 5

 Multiple Choices) أسئلة خ�ارات متعددة  2

 إدارة االمتحانات وأص�حت تشمل:مع ظهور التعلم اإللكتروني ودخول الحاسوب واإلنترنت عالم التعلم، تطورت نظم  -1
 الراجعة  ب) التغذ�ة      أ) تولید االمتحانات

 د) جم�ع اإلجا�ات صح�حة     ج) تولید التقار�ر اإلحصائ�ة
 

 واحد مما یلي �عتبر من مزا�ا نظام إدارة االمتحانات: -2
 ر تحلیل�ة إحصائ�ة   ب) تولید تقار�  أ) بناء بنك أسئلة متعددة األنماط وغن�ة �الوسائط المتعددة

 اإلجا�ات صح�حةد) جم�ع    ج) توفیر الوقت والجهد على المصححین
 
 �عتبر نظام إدارة الصالح�ات نظامًا جزئ�ًا من: -3

 ب) نظام إدارة االمتحانات              أ) نظام إدارة التعلم
 التقار�رد) نظام إدارة                        ج) نظام إدارة المحتوى 

 
 واحد مما یلي �عتبر من المزا�ا التي یوفرها نظام إدارة األسئلة:  -4

 ب) إمكان�ة وضع تقی�م على مستوى �ل جواب                   أ) إمكان�ة تصن�ف السؤال ت�عًا لعدة مستو�ات
 د) جم�ع اإلجا�ات صح�حة                         ج) إمكان�ة التعامل مع الصور 
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 :عاشرالفصل ال

والتعلم  الواقع االفتراضيتقن�ة  –اتجاهات حدیثة في التعلم االفتراضي 

 عن طر�ق األلعاب
 New Trends in Virtual Learning – Virtual Reality 

Technology & Gamification  
 

تقن�ة الواقع االفتراضي والتعلم عن طر�ق   –اتجاهات حدیثة في التعلم االفتراضي   الموضوع:عنوان 
 & New Trends in Virtual Learning – Virtual Reality Technologyاأللعاب 

Gamification  

 كلمات مفتاح�ة:

الرأس  ةخوذ، Tactile Glovesت اللمس قفازا، Immersion، االنغماس أو الغمر Virtual Reality (VR)الواقع االفتراضي 
HMD (Head Mounted Dispaly) ، هف البیئة االفتراض�ة اآلل�ة�Cave automatic virtual environmentعن  ، التعلم  

 . Gamification (Learning through games(األلعاب  طر�ق

 ملخص الفصل:

یتناول هذا الفصل �عض المفاه�م الحدیثة في مجال التعلم االفتراضي وهي الواقع االفترضي والتعلم عن طر�ق األلعاب.  
ث حیث یتم تعر�ف الواقع االفتراضي، وما هي العناصر الواجب توافرها لخوض تجر�ة الواقع االفتراضي بنجاح، و�تحد

س اإلنسان، ثم �شرح فوائد وسلب�ات استخدام الواقع االفتراضي في  عن أنواع الواقع االفتراضي �حسب تعامله مع حوا
مجال التعلم، و�ذ�ر أمثلة عن تطب�قات األجهزة الذ��ة المستخدمة في الواقع االفتراضي التي �مكن للطالب تجر�تها. ثم 

 كوناته وأمثلة عنه. یتم الحدیث عن التعلم عن طر�ق األلعاب وم

 : مخرجات واألهداف التعل�م�ةال
 . مفهوم الواقع االفتراضي التعرف على .1
 التعرف على عناصر خوض تجر�ة الواقع االفتراضي بنجاح.  .2
 .بین أنواع الواقع االفتراضي التمییز .3
 �اته.وسلب شرح أهم�ة استخدام الواقع االفتراضي في مجاالت الح�اة خاصة في مجال التعلمالتمكن من  .4

 . أجهزة الواقع االفتراضي  التعرف على .5
 التعرف على مفهوم التعلم عن طر�ق األلعاب. .6
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 مخطط الفصل:
 Virtual Reality Definition تعر�ف الواقع االفتراضي 10-1
 key elements in experiencing virtual reality  العناصر الرئ�س�ة لخوض تجر�ة الواقع االفتراضي  10-2

 Virtual Reality Types أنواع الواقع االفتراضي 10-3

 Virtual Reality Devices أجهزة الواقع االفتراضي 10-4

 The importance of using virtual reality in learning  أهم�ة استخدام الواقع االفتراضي في التعلم 10-5
 cons of virtual reality سلب�ات الواقع االفتراضي 10-6

 Smart Device Applications for Virtual تعلمتطب�قات األجهزة الذ��ة للواقع االفتراضي في ال 10-7
Reality in Learning 

Gamificationالتعلم عن طر�ق األلعاب  10-8
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 مقدمة

أدى التطور في التكنولوج�ا التفاعل�ة إلى وجود أنواع جدیدة من التفاعل قر��ة من الواقع، وذلك �استخدام 

، حیث �سمح للمستخدم �أخذ جولة افتراض�ة في  )VR(اختصارًا  Virtual Reality الواقع االفتراضي تقانة

حیث یتاح له تداول الصور القر��ة من الواقع  ، بل قد تكون أفضل منه،  الحق�قي  الواقعشبیهة � بیئة افتراض�ة  

 .ما ال �مكن رؤ�ته في الواقع ى و�نغمس في البیئة االفتراض�ة و�تفاعل معها �الصوت والصورة، فیر 

الواقع االفتراضي  م التقانات التي تساعد على تعز�ز ودعم التعلم االلكتروني، فكانت هذه التقانة إحدى أه

�ان لها أثر �بیر في إحداث ن، حیث  تسخیرها لخدمة العلم والمتعلمی   �مكن�ات  �مختلف وسائله وأدواته �تقن 

لمعلومات التغیرات والتطورات اإل�جاب�ة في الطر�قة التي یتعلم بها الطالب، وطرائق وأسالیب توصیل ا

 والمقررات. محتوى وشكل المناهج الدراس�ةالالعلم�ة إل�ه، و�ذلك على 

  يالواقع االفتراض تعر�ف 10-1

هو محاكاة لبیئة واقع�ة تخیل�ة، والتي �مكن لمستخدمها أن �خوض تجر�ة في صورة ثالث�ة األ�عاد، و�مكن  

 �تأثر بها. أن یتفاعل معها �كل الحواس، �ما �مكن أن یؤثر فیها حر��ًا و 

حق�ق�ة �كون    فهو بیئة ثالث�ة األ�عاد تم إنتاجها بواسطة الحاسب، تحاكي الواقع المادي، وتقدم للمتعلم خبرة

 المستخدم فیها متفاعًال إلى أقصى درجة ممكنة، �استخدام مجموعة من األدوات والتقن�ات الخاصة.

 العناصر الرئ�س�ة لخوض تجر�ة الواقع االفتراضي 10-2

 أن تتوافر العناصر التال�ة لخوض تجر�ة الواقع االفتراضي بنجاح: �جب 

 ) virtual world( العنصر األول: العالم االفتراضي) 1

حیز وهمي قد �كون موجودًا في خ�ال المنشئ فقط، أو �مكن   هوالعالم االفتراضي القائم على الحاسب 

عالم توص�فًا لجم�ع الكائنات الموجودة ف�ه  تصم�مه �طر�قة تجعل اآلخر�ن یتشار�ون ف�ه. و�تضمن هذا ال

م االفتراضي من خالل نظام �قدم لنا هذه  والقواعد والعالقات التي تحكم هذه الكائنات، وننظر لهذا العال

 . �شعر الشخص �االنغماس ضمنهالكائنات والتفاعالت معها على شكل عرض تقد�مي تفاعلي 
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 )Immersion(الغمر أو  العنصر الثاني: االنغماس) 2

في  والغوص نغمار من أهم العناصر الواجب توافرها إلنجاح تجر�ة الواقع االفتراضي هو االنغماس أو اال

واقع بدیل أو في وجهة نظر معینة. وهذا العنصر یؤ�د إمكان�ة إدراك شيء ما �اإلضافة إلى العالم الذي 

،  اً مختلف  اً �أنه �ع�ش واقع  ك عالم بدیل علماً �ع�ش ف�ه اإلنسان في لحظة معینة و�طر�قتین: إما أن �قوم �إدرا

 .هة نظر أخرى مغایرة لوجهة نظرهأو أن یدرك عالمه الذي �ع�شه في تلك اللحظات من وج

 ) Sensory Feedback( الحس�ة  أو ردود الفعل العنصر الثالث: المالحظات) 3

  یلة بواسطة العدید من حواسنا حق�قة متخ تجر�ة نستط�ع من خاللها التي وسیلة ال والواقع االفتراضي ه 

مما �جعل الواقع االفتراضي    .ا التخیل�ةتن ااستخدام قدر ، وال نحتاج فیها إلى  (ال�صر، السمع، اللمس)الجسد�ة  

 أكثر إقناعًا.

 ) Interactivity(  لتفاعل ) العنصر الرا�ع: ا 4

، بل �كون مؤثرًا ومتأثرًا �ما  راضيأثناء تجر�ة الواقع االفت�التفاعل هنا هو أال �كون المستخدم سلب�ًا  �قصد 

وأدوات المحاكاة الخاصة والبرمج�ات   یدور في المشهد، و�أتي هذا التفاعل عن طر�ق القفازات الحساسة

 المتنوعة والتي تجعلنا نتحكم في هذه البیئات االفتراض�ة.

 يأنواع الواقع االفتراض 10-3

ملها مع الحواس المختلفة، ومن الممكن تصن�فها �ما  تتعدد أنظمة وأشكال الواقع االفتراضي من حیث تعا

 یلي: 

 :التواجد المكتملواقع افتراضي �خلق حالة من ) 1

یتم ف�ه إیهام المستخدم أنه ال وجود للحاسب أو العالم الحق�قي، فال یرى وال �شعر �أي شيء سوى هذا 

تتم رؤ�ة هذا العالم بواسطة خوذة و  و�تصرف المستخدم داخله �حر�ة تامة، ،داخل الحاسب  العالم المصنوع

ید�ه قفازت الكترون�ة وذلك لتجسید الواقع  یرتدي في ، �ماخاصة أو نظارة الكترون�ة تتصل �الحاسب 

 حساس بها. ضي حیت یتمكن المستخدم من مالمسة األش�اء المجسدة واإلااالفتر 
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 مل�خلق حالة من التواجد المكتالذي فتراضي االواقع  ]: ال 1-10الشكل [

 :محدود الوظ�فة والمكانافتراضي واقع ) 2

) لمحاكاة األنظمة  Simulatorsأجهزة المحاكاة (في وهو واقع افتراضي محدود الوظ�فة والمكان، و�ستخدم 

مثل  ، تاحة الفرصة لفهم أدائها ووظائفهاوتجسید التفاعل معها إل، التي �صعب التواجد �قر�ها أو بداخلها

أو تأثیر السرعة العال�ة   لجز�ئات خواص اتأثیر الجاذب�ة أو � ي الواقع الحق�قي محاكاة خواص أو أجهزة ف

 أو محاكاة الطائرات والس�ارات.  على األجسام

 
 الوظ�فة والمكان في محدود ال افتراضياالواقع  ]: ال 2-10الشكل [
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 م�سط:  واقع افتراضي) 3

الحق�قي داخل  الحاسب، دون الشعور �التواجد    رؤ�ة العالم االفتراضي والتعامل معه عن طر�ق شاشةف�ه  یتم  

 �المواقع على ش�كة االنترنت أو األلعاب االلكترون�ة. ف�ه،  العالم المصنوع

 
 ]: الواقع االفتراضي الم�سط3-10الشكل [

 أجهزة الواقع االفتراضي 10-4

، وتختلف هذه خصصةة الواقع االفتراضي ال بد أن تتوفر أجهزة مان لكي یتمكن المستخدم من استخدام تق

نوع الواقع االفتراضي، وف�ما إذا �ان �حقق االنغماس الكامل للمستخدم في البیئة االفتراض�ة  األدوات حسب  

 أم ال. 

 من ضمن هذه األدوات واألجهزة االلكترون�ة: 

من نوع خاص من األقمشة   ةمصنوع ات ع�ارة عن قفاز  ي: وهTactile Glovesقفازات اللمس  •

�أجهزة حس�ة من األل�اف الضوئ�ة الموجودة في مقدمة القفاز عند األظافر.  ةد ومزو  ،الصناع�ة

ض�ة من خالل التعز�ز اللمسي والحر�ي للكائنات  او�سمح القفاز بتفاعل المستخدم مع البیئة االفتر 

حیت �ستط�ع المستخدم التقاط شيء ما بواسطة القفاز ووضعه في مكان ما في البیئة    ،ض�ةااالفتر 

ضي من خالل تر�یب أجهزة  ا�ما �ستط�ع التعرف على مدى صال�ة وقوة الشيء االفتر   ،ةض�ااالفتر 

 خاصة تسمح �الضغط على األصا�ع داخل القفاز. 
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 ]: قفازات اللمس 4-10الشكل [

: تعتبر من أهم األدوات التي تعطي المستخدم  HMD (Head Mounted Dispaly)الرأس  ةخوذ  •

وهي تش�ه القناع أو الخوذة، وتكون مزودة من  . ضيراواقع االفتال ة نغماس داخل بیئاإلحساس �اال

 .في العین ال�شر�ة ث �حیت تحاكي ما �حد  الداخل �شاشتین صغیرتین

 
 ]: خوذ الرأس 5-10الشكل [

ع�ارة عن شاشات ونظام ضوئي مجتمعة �صندوق متصل بذراع  :  Boomالمنظار متعدد االتجاهات   •

المستخدم من خالل فتحات في الصندوق یرى العالم االفتراضي،  ینظر  متعدد التوصیالت، وعندما  

و�إمكانه توج�ه الصندوق �أي اتجاه تسمح �ه سعة المعالجة الموجودة في األداة، وتتم عمل�ة تعقب  

 الرأس من خالل مجسات في توصیالت الذراع الذي �حمل الصندوق.



 

206 

 

 
 ]: المنظار متعدد االتجاهات6-10الشكل [

: یتم عرض صورة مجسمة على جدران وأرض مكعب �حجم  CAVEفتراض�ة اآلل�ة كهف البیئة اال •

 الغرفة، و�ستط�ع األشخاص الدخول والتجول �حر�ة داخل الكهف بواسطة النظارات المجسمة.

و�قوم نظام تعقب لحر�ات الرأس �شكل مستمر �ض�ط عمل�ة العرض المجسم حسب موضع الناظر  

 المتقدم. 

 
 البیئة االفتراض�ة اآلل�ة]: �هف 7-10[ الشكل

 أجهزة مساعدة: •

o   الفأرة: تستخدم الفأرة ثنائ�ة األ�عاد للحر�ة في نطاق ضیق حول شاشة الحاسب، و�تم

 استخدامها للتجول في البیئة االفتراض�ة والتحكم �مكوناتها.

o   :وتستخدم  ،  �ل مفتاح له وظ�فة محددة،  حیت تحتوى على عدد من المفات�حلوحة المفات�ح

 ي. انغماسضي الالراتطب�قات الواقع االفت ي ف
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o قد تكون  ، ضيراشاشة العرض: البد من وجود شاشة عرض عند أي تطبیق للواقع االفت

وفي �لتا   ،من المشار�ین راً �بی  أو شاشة عرض جماع�ة تستوعب عدداً  ،شاشة حاسب 

 . ض�ةار الكامل في البیئة االفت نغماسالحالتین ال تحقق شاشة العرض اال

o لألشكال   ث إال أنها تت�ح التحكم في ال�عد الثال  ،ثالث�ة األ�عاد: هي امتداد للفأرة العاد�ة  أرةفال

و�مكن �استخدامها تعقب موضع واتجاه حر�ة ید المستخدم   ،ض�ةرااالفتة  والكائنات في البیئ

�ما أنها  ،وتت�ح رؤ�ة األشكال ثالث�ة األ�عاد من �افة الزوا�ا رأس،�التوافق مع حر�ة ال

والتقر�ب أو  حتوى على العدید من األزارر التي �مكن �استخدامها التنقل لألمام والخلفت

ئنات ثالث�ة األ�عاد �ما لو �انت في الواقع تدو�ر العناصر مما یت�ح التعامل مع الكا

 الحق�قي.

 
 فأرة ثالث�ة األ�عاد]:  8-10الشكل [

o عصا الساحر )magic wand(وتمثل أحد أشكال عصا األلع :) ابjoystick ( وهي أحد

و�مكن �استخدامها التعامل مع الكائنات   ،ضيراأدوات اإلدخال في تطب�قات الواقع االفت

 الدوارن. ،اإلمالة ،تغیر األحجام ،تامة من حیت تغیر الموضعض�ة �حر�ة  رااالفت
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 حر عصا السا]:  9-10الشكل [

o عصا التحكم الطائرة )Fly stick( ًوهي من   ،ثالث�ة األ�عاد  عصا التحكم : تسمى أ�ضا

�هف البیئة  المستخدمة في مثل  أدوات التفاعل مع شاشات العرض �بیرة الحجم نسب�اً 

 . ض�ةرااالفت

 
 عصا التحكم الطائرة]:  10-10الشكل [

 استخدام الواقع االفتراضي في التعلم أهم�ة 10-5

یز �قدرته على تقد�م المفاه�م المجردة تم حیث ی �ستخدم الواقع االفتراضي في مجال التعلم �شكل �بیر جدًا،  
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المتعلم مشار�ًا في بناء   �كون سهل القدرة على التفكیر و�ناء معلومات جدیدة، حیث ��صورة �صر�ة، و 

المعرفة من خالل التفاعل مع البیئة ثالث�ة األ�عاد، �ما �عطي المتعلم الشعور �االنغماس واإلدراك الحسي 

 والنفسي.

 وفر المزا�ا التال�ة في مجال التعلم: فالواقع االفتراضي ی

 العالم الحق�قي مثل ق�ادة الطائرة أو دراسة المفاعالت النوو�ة.  تالفي األخطار في •

 إعطاء المتعلم فرصة التكرار و�عادة المحاولة والخطأ. •

 شعور المتعلم �أنه متواجد حقًا في هذا العالم االفتراضي ومرت�ط �ه ومسؤول عنه.  •

 لتجارب المعمل�ة خطوة �خطوة. إمكان�ة إجراء ا •

 والمشار�ة اإل�جاب�ة للمتعلم وق�امه بدور إ�جابي. تشج�ع اإلبداع واالبتكار  •

 توفیر اإلمكانات الماد�ة وخلق جو من المتعة واإلثارة والتشو�ق والجذب. •

 التدر�ب على استخدام المعدات المعقدة �الموجودة في أبراج المراق�ة �المطارات.  •

 كین. واجهة األخطار المحتمل حدوثها عند حدوث الزالزل والبراالتدر�ب على م •

 تجاوز الزمان والمكان وتقلیل �لفة التعلم.  •

 تدر�ب المتعلم على ممارسة مهارات ال �مكن ممارستها على أرض الواقع.  •

 �ظهر األش�اء ثالث�ة األ�عاد �مختلف الق�اسات (للطول أو العرض واالرتفاع).  •

 مشاكل التعلم الحق�ق�ة.  �مكن المتعلمین من حل •

 لتعلم ودافع لممارسة التجارب ومشاهدتها. لدى المتعلمین رغ�ة في ا لد یو  •

 سلب�ات الواقع االفتراضي 10-6

�الرغم من الجوانب اإل�جاب�ة العدیدة لتقانة الواقع االفتراضي وقدرتها على خلق بیئات افتراض�ة ذات أهم�ة  

 منها: السلب�ات  تعل�م�ة إال أنها تحمل في ط�اتها �عض 

المطلو�ة، وارتفاع سعر تكلفة إنتاج البرامج  محدود�ة االستخدام: �سبب التكال�ف المرتفعة لألجهزة  •

 االفتراض�ة. 

 محدود�ة تأثیر الحواس الخمس: الذي ال یتجاوز في استخدامه إال حاسة السمع وال�صر واللمس. •
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العرض أو الحاسب له تأثیره    لمستمر أمام شاشةوالتواجد ا  الواقع االفتراضي  تقانةل  مفرطاالستخدام ال •

 السلبي على اإلنسان من الناح�ة النفس�ة والصح�ة واالجتماع�ة.

من نظم الحاسب التي تتضمن تواتر إطارت الصور المتحر�ة والتي تز�د خاصة   أنواعإن استخدام  •

ض أخرى  رااع وأعیؤدي إلى إصا�ة المستخدم �الغث�ان والصد  ،في الثان�ة اً عن خمسة عشر إطار 

 ثل إرهاق الجهاز العصبي وتوتره. م

�صعب توفیرها: �توفیر ش�كة االنترنت، أو توفر قدرات ومهارات حاسو��ة �اف�ة لدى  قد متطل�ات  •

 المعلمین والمتعلمین.

 وأفكاره.   ضي مما یؤثر على المستخدمرامج الواقع االفترامج غیر األخالق�ة في براقد توجد �عض الب  •

 مللواقع االفتراضي في التعل األجهزة الذ��ة اتتطب�ق 10-7

ه  والقوة الرئ�س�ة لهذ في مجال التعلم،  یالحظ في اآلونة األخیرة وجود العدید من تطب�قات األجهزة الذ��ة

درجة واستكشاف عناصره �أ�عادها الثالث�ة �شكل    360عبر   برؤ�ة المكان سمح للمستخدمینت  اأنهالتطب�قات  

.  لمشهد وهذا �ختلف عن مجرد المشار�ة في عرض المعلومات على شاشة الحاسب ا مع �سمح �التفاعل

 من األمثلة على هذه التطب�قات:

 تشر�ح جسم اإلنسان: )  1

أداة مفیدة لمعلم األح�اء والعلوم، فهذا البرنامج یوفر تشر�حًا دق�قًا للجهاز    Human body VR 3D �قدم تطبیق

هاز الهضمي مع شرح لكل عضو، وهو یدعم عدة لغات منها اللغة  لجالعظمي والعضلي والعصبي، و�ذلك ا

 العر��ة.

  
 Human body VR 3D تطبیق]: 11-10الشكل [
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 :�لدان العالمو جولة في عواصم  ) 2

الخاص �شر�ة غوغل خدمة عرض المدن والشوارع عن طر�ق صورة   Google Street View�قدم تطبیق 

�مكن معلمي  الذيمستخدمین واقعًا افتراض�ًا لما هو موجود �الفعل، و درجة عال�ة الدقة، لتعطي لل 360

التار�خ والجغراف�ا من توظ�ف تلك الخدمة في أخذ الطالب في جولة افتراض�ة إلى بلدان العالم واستكشاف  

 لثقافات.الحضارات وا

 
 Google Street View تطبیق]: 12-10الشكل [

 ) رحلة في الفضاء: 3

تعل�م ط�قات الغالف الجوي �التحلیق من خالله في رحلة   Titans of Space Cardboard VRتطبیق یت�ح 

  افتراض�ة وعرض معلومات عن النظام الشمسي.

  
 Titans of Space Cardboard VR تطبیق]: 13-10الشكل [
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 التعلم عن طر�ق األلعاب 10-8

 ) تعر�ف التعلم عن طر�ق األلعاب1

العناصر   دامخاست  ىتستند إل  ث �حی  ث إللكتروني الحدیي التعلم افو وسیلة مت�عة  ه التعلم عن طر�ق األلعاب  

 ى والحصول عل  رآخ  ىإل  ى و تفي فعال�ة معینة واالنتقال من مس  سمثال التناف(المتاحة في األلعاب التقلید�ة  

تمام المتعلمین  ها   ىعل  ذ االستحوا  وتطب�قها في مجاالت تدر�ب�ة وتعل�م�ة من أجل  )نقاط وجوائز وترتیب معین

ولعل من   �ة ومسل�ة.ذافعال�ات تعل�م�ة ج  تهم ومعارفهم عن طر�قخبرا سلو�هم التعلمي وتنم�ة    ىعل ثیر  أوالت

یز  ف عال�ات التعل�م�ة وتحفالمواد وال ع المتعلمین م اعلفم فوائد التعلم عن طر�ق األلعاب تعز�ز ارت�اط وت هأ 

 .دوافعهم للتعلم

رات  فت  اللخلیلة من المعلومات  قألنها تقدم �م�ات    م لفي التع  ةاب طر�قة ناجح �عتبر التعلم عن طر�ق األلع

السمع�ة    والوسائلوسائط المتعددة  �الغن�ة  صیرة ومتكررة. �ما أن المعلومات تقدم عن طر�ق عناصر  قزمن�ة  

 . هم واالست�عاب ف وال�صر�ة ما �سهل عمل�ة ال 

 ) مكونات التعلم عن طر�ق األلعاب2

 المكونات التال�ة: المستخدمة للتعلم  تتضمن األلعاب 

 �مكافآت  ها�مكن استخدام، و �عمل نظام النقاط �مق�اس للنجاح أو اإلنجاز): Pointsالنقاط ( .1

 تحفیز�ة للمتعلمین لتحقیق المز�د من التقدم في اللع�ة أي الدرس.

ا ومن ثم  إن تقس�م الدرس إلى أجزاء أصغر �سهل فهمه ):Levels/Stages( المستو�ات/المراحل .2

تزو�د هذه األجزاء بتفاعل معین تساعد المتعلمین على الفهم الم�سر. في هذه الحالة یبدو الدرس 

و�أنه مجموعة مراحل في لع�ة و�ل مرحلة تشكل تحٍد جدید �حیث تزداد الصعو�ة تدر�ج�ًا مع  

 التقدم في المراحل. 

ام معینة خالل اللع�ة, نجازهم مهوهي تعتبر عالمة تقدیر للمتعلمین �سبب إ ):Badges( الشارات  .3

 وهي أ�ضًا تلعب دور المحفز لهم.

المتعلمین الذین یرغبون دائمًا  لى دوافع ع لوحة المتصدر�ن ): تحافظ Leaderboards(المتصدر�ن  .4

 �الوصول للمراتب العل�ا خالل اللع�ة، وتخلق بیئة تنافس�ة بینهم. 
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،  وائز فعال في تحفیز المتعلمین تخدام الجن اسإ ):Prizes and Rewards( الجوائز والمكافآت  .5

 وخاصة توقیت تلك الجوائز. ومن أمثلة هذه الجوائز هي ترق�ة شخص�ة المتعلم ضمن اللع�ة. 

تدل على مقدار التقدم �اللع�ة أي التقدم �الدرس، وتحفز المتعلمین  :  )Progress bars(  أشرطة التقدم .6

 ر�ن لإلسراع والمتا�عة. المتأخالقر�بین من تحقیق هدفهم النهائي، أو 

): إن سرد قصة جیدة ضمن اللع�ة تز�د من اهتمام المتعلمین أثناء اللعب، Storylineالقصة ( .7

 توض�ح مدى قابل�ة تطبیق المفاه�م على الح�اة الواقع�ة. وت�قیهم متحمسین طیلة الوقت، وتساعد في  

فور�ة ألدائهم �العبین   راجعة �حصل المتعلمین على تغذ�ة ):Feedbackراجعة (التغذ�ة ال .8

 ومتحكمین �مراحل اللع�ة. 

 ) فوائد التعلم عن طر�ق األلعاب3

 ا:�ر منه ذ ناك عدة فوائد للتعلم عن طر�ق األلعاب نه

 أثناء التعلم ألنه �اإلمكان إعادة أي مرحلة في حال ح�التحكم واالرت�ا  اً �عطي المتعلمین شعور  •

التعلم    هوم وجوب فل من ماتعة أثناء ممارسة اللع�ة واالنتق�الم  اً اق. �ما �عطي المتعلمین شعور خفاإل

 .دة التعلمراإ ىإل

  ن ی �ع خذ األ ع مقدار التعلم، م ق�اسدمة في اللع�ة من خت التقدم المستراش ؤ �مّكن عن طر�ق م •

  ي بیئة فو عل�ه همن بیئة اللعب مما ضاالعت�ار أن المتعلمین عادة �حرزون المز�د من التقدم 

 .الصف التقلیدي

ابل�ة  دیهم قي لینمّ   ذ یدة في مواجهة ظروف العمل الحق�قي، إفالم  رات المتعلمین �عض القد   ىي لد ینمّ  •

والقدرة  ،واإلبداعخیل لمنافسة والتت واقإدارة الو  ى درة عللقي لدیهم ا�ما ینمّ  ر،كیفالتعلم وملكة الت

 .ر�نخاآل ع المشار�ة والتواصل م ىعل

 �ة ) أمثلة عن �عض األلعاب التعل�م4

، Microsoft Office: والتي تساعد المتعلمین على إتقان أساس�ات برنامج Ribbon Hero 2لع�ة  •

لتسمح لهم مشار�ة إنجازاتهم والمنافسة    Facebook�حیث تتا�ع اللع�ة تقدم المتعلمین وتر�طهم �موقع  

 مع غیرهم من المتعلمین على الش�كة. 
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 Ribbon Hero 2]: لع�ة 14-10الشكل [

والتي تضم أكثر من ملیون العب، وهي لع�ة عالم�ة تقوم على مبدأ المحاكاة،   :Virtonomics  لع�ة •

عطي لطالب الجامعات الفرصة لممارسة األعمال قي ظل ظروف مجتمع أعمال اقتصادي وت

حق�قي، �حیث �مكن للمتعلم من لعب دور رجل أعمال، �احث، أو متعهد والتنافس لتحقیق األر�اح  

 تهم. و�نجاح شر�ا

 
Virtonomics]: لقطة من لع�ة 15-10الشكل [
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 تدر��ات

 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

1 
لتدر�ب على استخدام المعدات المعقدة �الموجودة في أبراج تصلح تقانة الواقع االفتراضي لال 

 المراق�ة �المطارات
  

2 
رؤ�ة العالم االفتراضي والتعامل معه عن طر�ق شاشة  ف�ه یتم الواقع االفتراضي الم�سط 

 ف�ه  الحاسب، دون الشعور �التواجد الحق�قي داخل العالم المصنوع
  

3 
تحفیز�ة للمتعلمین لتحقیق المز�د من التقدم في   �مكافآت تستخدم النقاط في األلعاب التعل�م�ة

 اللع�ة أي الدرس 
  

 

 Multiple Choices) أسئلة خ�ارات متعددة  2

 أي من األجهزة التال�ة تستخدم في الواقع االفتراضي والتي تساعد في تحقیق االنغماس ف�ه: -1
   خوذة الرأسب)       قفازات اللمسأ) 

 د) جم�ع األجو�ة صح�حة   �هف البیئة االفتراض�ة اآلل�ةج) 

 
 

 أسئلة / قضا�ا للمناقشة ) 3

 ) استخدامات الواقع االفتراضي:1السؤال (

 قم �ال�حث عبر ش�كة االنترنت عن أمثلة حول تطب�قات تقانة الواقع االفتراضي في الح�اة العمل�ة. 

 } )7-10(توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  30: 100رجات من الد دق�قة. 25{مدة اإلجا�ة: 
 

 ) أجهزة الواقع االفتراضي:2السؤال (

 عدد أر�عة من األجهزة االلكترون�ة المستخدمة في الواقع االفتراضي، واشرحها �شكل مختصر.

 } )4-10(توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  30: 100دق�قة. الدرجات من  25{مدة اإلجا�ة: 
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 حادي عشر:الفصل ال

 تقن�ة الواقع المعزز –اتجاهات حدیثة في التعلم االفتراضي 
New Trends in Virtual Learning – Augmented Reality 

Technology  
 

 New Trends in Virtualتقن�ة الواقع المعزز  –اتجاهات حدیثة في التعلم االفتراضي   عنوان الموضوع:
Learning – Augmented Reality Technology  

 كلمات مفتاح�ة:

الواقع المعزز بدون عالمة  ، marker based ARالواقع المعزز بوجود عالمة ، Augmented Reality (AR)الواقع المعزز 
markerless AR ، الواقع المعزز القائم على اإلسقاطProjection based AR ، الواقع المعزز القائم على التراكب

Superimposition based AR . 

 ملخص الفصل:

یتناول هذا الفصل �عض المفاه�م التأس�س�ة في مفهوم الواقع المعزز، و�قارن بینه و�ین الواقع االفتراضي، و�شرح أنواع 
هي استخدامات الواقع المعزز في مختلف مجاالت الح�اة،   الواقع المعزز، وما هي األجهزة المستخدمة للتعامل معه، وما

ه في مجال التعلم �شكل خاص، و�تم ذ�ر أمثلة عن �عض تطب�قات الهواتف الذ��ة الموجهة  وما هي أهمیته واستخدامات
ة الواقع  لألغراض التعل�م�ة المختلفة والمعتمدة على الواقع المعزز والتي �مكن للطالب أن �ختبرها بنفسه ل�ع�ش تجر�

 المعزز عمل�ًا. 

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال
 المعزز.  مفهوم الواقع التعرف على .1
 مزا�ا الواقع المعزز.  التعرف على .2
 الواقع االفتراضي.مع الواقع المعزز  مقارنة .3

 التعرف على أنواع الواقع المعزز.  .4
 اتجاهات إ�جاب�ة نحو استخدامات الواقع المعزز.  اكتساب .5

 شرح تطبیق الواقع المعزز في التعل�م و�ختبر أمثلة عن تطب�قات األجهزة الذ��ة في التعلم.  .6

 الفصل: مخطط
 Augmented Reality Definition تعر�ف الواقع المعزز  11-1
 History of Augmented Reality تار�خ الواقع المعزز  11-2
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 Comparison between Virtual Reality and بین الواقع االفتراضي والواقع المعززمقارنة   11-3
Augmented Reality 

 Augmented Reality Types أنواع الواقع المعزز  11-4
 Devices & Peripherals Used in Augmented ألجهزة والطرف�ات المستخدمة في الواقع المعززا  11-5

Reality 
 Usage of Augmented Reality المعززاستخدامات الواقع   11-6
 Apply Augmented Reality in Learning تطبیق الواقع المعزز في مجال التعلم  11-7
 Smart Devices Applications for Augmented التعلم  تطب�قات األجهزة الذ��ة للواقع المعزز في   11-8

Reality in Learning 
Trends in Augmented Reality Technologyز أبرز توجهات تقن�ات الواقع المعز   11-9
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 مقدمة

ر�ما �ان ذلك من أكثر األخطاء الشائعة   ،الواقع المعزز هو نفسه الواقع االفتراضي�عتقد الكثیرون أن 

الواقع�ة لتطب�قات الواقع االفتراضي والواقع  لم العر�ي حیث ال یوجد الكثیر من األمثلةوخاصة في العا

 .المعزز

، و�حكم  من المصطلحات الجدیدة التي ظهرت مؤخراً   AR) أو اختصارًا  Augmented Reality(  الواقع المعزز

ما جادت �ه التكنولوج�ا في   انفتاح التعل�م على التكنولوج�ا وسعي رواده ومنظر�ه إلى االستفادة من أحدث 

و�ثارة، فقد وجدت تقن�ة الواقع المعزز طر�قها   مین وجعل عمل�ة التعلم أكثر متعة و تشو�قاً تحفیز المتعل

 �سهولة إلى مجال التعلم، لتساهم بدورها في إعادة تعر�ف التعلم، وجعله ذا غا�ة ومعنى. 

 تعر�ف الواقع المعزز 11-1

إل�ه، ومن خالل الرجوع إلى أدب�ات  ع المعزز فقد تعددت المصطلحات التي تشیر نظرًا لحداثة مفهوم الواق

الحق�قة  ، الواقع المحسن، الواقع المعزز نالحظ �ثیرًا من المصطلحات المرادفة له مثل (الواقع المضاف

 ) وجم�عها مصطلحات تدل على الواقع المعزز، والسبب في ، الحق�قة المدمجةالواقع المدمج، المعززة

 .)Augmented Realityلمصطلح الواقع المعزز �اللغة اإلنجلیز�ة (اختالف األلفاظ طب�عة الترجمة 

فتراضي  تقن�ة تفاعل�ة متزامنة تدمج خصائص العالم الحق�قي مع العالم االنعرِّف الواقع المعزز على أنه 

وتصو�رها واستخدام طرق   إضافة ب�انات رقم�ة وتر�یبها ، وذلك من خالل �شكل ثنائي أو ثالثي األ�عاد 

لواقع الحق�قي للبیئة المح�طة �اإلنسان، ومن منظور تقني غال�ًا یرت�ط الواقع المعزز �أجهزة �مبیوتر  رقم�ة ل

 .�مكن ارتداؤها، أو أجهزة ذ��ة �مكن حملها

ستخدم  للمستخدم �مزج بین المشهد الحق�قي الذي ینظر إل�ه الم مر��اً عرضا ً  الواقع المعززتولد أنظمة 

ي تم إنشاؤه بواسطة الحاسوب والذي �عزز المشهد الحق�قي  ذ ال )virtual scene( ي فتراضوالمشهد اال

 . �معلومات إضاف�ة

الذي تم إنشاؤه بواسطة الكمبیوتر إلى تحسین اإلدراك الحسي للعالم الحق�قي الذي فتراضي  یهدف المشهد اال

إدراك الفرق بین العالم  عزز إلى إنشاء نظام ال �مكن ف�ه یراه أو یتفاعل معه المستخدم. و�هدف الواقع الم
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الحق�قي وما أض�ف عل�ه �استخدام تقن�ة الواقع المعزز، فعند ق�ام شخص ما �استخدام هذه التقن�ة للنظر  

في البیئة المح�طة �ه فإن األجسام في هذه البیئة تكون مزودة �معلومات تس�ح حولها وتتكامل مع الصورة  

 . إلیها الشخص التي ینظر 

 المعزز  تار�خ الواقع 11-2

�دأت التطب�قات  و  م1990أواخر الستینات ولكن �مصطلح تم وضعه في عام  إلى�عود ظهور هذه التقن�ة 

 . 2008النقالة للواقع المعزز ظهورها في عام 

توماس  یدعى  Boeing عتقد أن أول من صاغ مصطلح الواقع المعزز هو �احث سابق في شر�ة بو�نغ�ُ 

�عقود، حیث تعود التطب�قات  ه ، غیر أن هذا المصطلح اسُتخدم قبل1990عام  Thomas Caudel  كودیل

، قام مورتون هیل�غ، المصور  1962. ففي عام 1970و  1960األولى للواقع المعزز إلى أواخر سنوات 

 Sensoramaه اسممحاكاة دراجة نار�ة �الصوت والصورة وحتى الرائحة، أطلق عل�  السینمائي بتصم�م جهاز

أول جهاز عرض ثالثي األ�عاد على شكل خوذة  Ivan Sutherland طورت إ�فان سذرالند   1966وفي عام  ،  

والذي یت�ح  ، Videoplace هازج Myron Krueger ابتكار مایرون �روجر 1975الرأس. �ما شهد عام 

 .للمستخدمین التفاعل مع األش�اء االفتراض�ة

 
 sensorama  محاكاةجهاز ال]:  1-11الشكل [

من قبل العدید من الشر�ات الكبرى للمحاكاة   ، �انت تقن�ة الواقع المعزز تستخدم حصر�اً 1990قبل  

تقلص حجم  و �فضل تطور التكنولوج�ا الالسلك�ة  تدر�ج�اً  تغیروالتدر�ب، وأغراض أخرى. لكن هذا الوضع 

https://www.new-educ.com/wp-content/uploads/sensorama.jpg
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المعزز الخت�ار هذه التقن�ة في أجهزة  ا الواقعاألجهزة التقن�ة وتكی�ف البرامج المعلومات�ة التي �حتاجه

 .الكمبیوتر الشخص�ة واألجهزة النقالة

 مقارنة بین الواقع االفتراضي والواقع المعزز 11-3

بتقس�م بیئات التعلم إلى أر�ع بیئات، األولى العالم    1997عام    Milgram and Kishinoقام میلجرام و��شینو  

العالم االفتراضي حیث أن �ل المعلومات المولدة ف�ه هي بواسطة  ق�ض منه  الحق�قي الذي نعرفه، وعلى الن

الحاسب ول�س له عالقة �العالم الحق�قي سواء �انت أش�اء أو أنشطة، وما بین هاتین �قع الواقع المعزز 

  وهو األقرب للعالم الحق�قي حیث أنه �ستفید من المعلومات المولدة بواسطة الحاسب في العالم الحق�قي. 

االفتراضي المعزز وهو أقرب للعالم االفتراضي، وهو عالم مولد بواسطة الحاسب �الكامل مدمجًا  كما �قع

 مع ب�انات العالم الحق�قي. 

 
 ]: موقع الواقع المعزز من �اقي بیئات التعلم االفتراض�ة والمعززة2-11الشكل [

 ي:االفتراضأهم الفروقات بین الواقع المعزز والواقع  ]1- 11[یوضح الجدول 

 ] مقارنة بین الواقع المعزز والواقع االفتراضي 1-11الجدول [

 الواقع االفتراضي 

  

 الواقع المعزز

 �جمع بین الواقع االفتراضي والحق�قي  واقع افتراضي اصطناعي 

ال �سمح للمستخدم برؤ�ة العالم الحق�قي من  

 حوله، وال یتفاعل معه في الوقت الحق�قي 

العالم الحق�قي من حوله،  ؤ�ة �سمح للمستخدم بر 

 و�تفاعل معه في الوقت الحق�قي 

 �حتاج إلى بیئة افتراض�ة 
ال �حتاج إلى بیئة افتراض�ة و�عبر عن الواقع  

 الحق�قي 
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 �ض�ف الواقع الحق�قي للتجر�ة  �عزل الواقع الحق�قي عن المتعلم في التجر�ة 

 ى افتراض�ة وأخر �جمع بین أش�اء حق�ق�ة  �قتصر على أش�اء افتراض�ة 

طر�قة تستخدم التقن�ة لنقل المتعلم إلى البیئة  

 االفتراض�ة 

طر�قة تستخدم التقن�ة لنقل البیئة الخارج�ة إلى  

 داخل الجهاز الرقمي

 ُ�ضفي ص�غة خ�ال�ة على منظر حق�قي  ُ�ضفي ص�غة واقع�ة على منظر خ�الي 

غیر متزامن (�ستط�ع المستخدم الدخول إل�ه في 

 أي وقت)

من (یتطلب وجود البیئة الواقع�ة واألجسام  متزا

 االفتراض�ة معَا في وقت واحد)

 أنواع الواقع المعزز  11-4

تقن�ة الواقع المعزز �إظهار العناصر الرقم�ة في العالم الحق�قي وتت�ح إمكان�ة التفاعل معها �استخدام  تقوم 

لزمن الحق�قي و�أنك ترى فیدیو ولكن مع  التفاعل في االهاتف او النظارة الخاصة بها، فهي ترت�ط �مفهوم 

�االعتماد على عناصر حق�ق�ة �عدة  ث، وتظهر العناصر الرقم�ة �المجسمات مثالً اإمكان�ة تغییر األحد 

 :طرق 

 ):marker based AR) (على صورة ثابتة اعتماداً ) الواقع المعزز بوجود عالمة (1

دة أمام الكامیرا، وقد تكون هذه الصورة أي شيء صورة ثابتة موجو �عتمد �شكل أساسي على التعرف على 

أو غیر ذلك. �حدد الجهاز إحداث�ات هذه  ) QR26، رمز صورة شيء، صورة شخص ( �خطر في �الك

، أو �مكن أن �عرض معلومات الصورة واتجاهها ثم �قوم �إظهار العناصر ثالث�ة األ�عاد �االعتماد علیها

 عنها مثًال. 

 
ن وحدات سـوداء مأو رمز االسـتجا�ة السـر�ع، و�تكون  Quick Response Code): هو اختصـار  QR )QR codeرمز  26

. من األمثلة الب�انات التي ترمز إلیهامرت�ة �شــــــكل معین على خلف�ة ب�ضــــــاء مر�عة الشــــــكل، یؤدي مســــــحها إلى إظهار 
من الولوج إلى   طالبالمكت�ة، و �مجرد مسـح الرمز، سـیتمكن ال في الكتب  على  هلصـق على اسـتخداماته في التعلم أن یتم

 .نه أو عن الكتاب و الحقل العلمي الذي ینتمي إل�هالحصول على معلومات عسیرة الكاتب و 
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 عن الواقع المعزز مع عالمة ]: أمثلة 3-11ل [الشك

 ): markerless AR( بدون عالمة) الواقع المعزز  2

خدم الخر�طة والبوصلة تحیث �س،  GPS  �عتمد على الموقع أو الموضع، أي قد �عتمد على مكانك الجغرافي

معلومات مفیدة للمسافر عن  ، مثل إعطاء ومق�اس التسارع لتقد�م ب�انات معتمدة على موقع المستخدم

 ماكن حوله. األ

 
 عالمة   بدون  مثال عن الواقع المعزز ]:4-11[ لشكلا

 ): Projection based AR(  اإلسقاط) الواقع المعزز القائم على 3

لوحة المفات�ح  إسقاط إسقاط الضوء أو الصور على سطح مادي والسماح �التفاعل معها، مثل �عتمد على 

و�تم تحسس التفاعل   فات�ح على المكتب أمامك مثالً المناسب للوحة المسقاط الضوء الضوئ�ة، حیث یتم إ

،  ال�شري معه عن طر�ق المقارنة بین اإلسقاط األصلي والشكل الذي نتج عن لمس المستخدم لمكان االسقاط
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ة أو  و�مكن أن تكون عمل�ة اإلسقاط غیر تفاعل�ة مثل إسقاط أثاث المنزل في مكان ما الخت�ار المساح

 اللون أو الشكل. 

 
 القائم على اإلسقاطعن الواقع المعزز  أمثلة  ]:5-11[ كلالش

 ): Superimposition based AR( التراكب) الواقع المعزز القائم على 4

إجراء عمل�ة استبدال �لي أو جزئي لعنصر موجود على �عتمد مفهوم الواقع المعزز المعتمد على التراكب 

  .�قطع أثاث منزلي افتراض�ة �األثاث لخاص الكاتالوج امثل استبدال أمام الكامیرا،  مس�قاً 

 
 القائم على التراكبعن الواقع المعزز  أمثلة  ]:6-11[ الشكل

 الواقع المعززوالطرف�ات المستخدمة في جهزة األ 11-5

 .الهاتف المحمول: وهو األكثر استخداماً  •

 .مل المشترك �سهولةوالتي �مكنها إظهار اإلشعارات من الهاتف ودعم العنظارات الواقع المعزز:  •

 .عدسات الصقة تدعم الواقع المعزز: تقن�ة مطورة لتسهیل رؤ�ة الواقع المعزز •
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 .أدوات خاصة صممت لدعم الواقع المعزز: �الشاشات األمام�ة التي تسمح �التفاعل أمامها •

 .لیزري مخصص على ش�ك�ة العین م�اشرةَ عرض مخصص للعین: أي إسقاط ضوء  •

  
 مثلة عن األجهزة المستخدمة في الواقع المعزز ]: أ7-11الشكل [

 ستخدامات الواقع المعززا 11-6

 من األمثلة على استخدام الواقع المعزز في الح�اة:

 .التعل�م: تقد�م نماذج تفاعل�ة ألغراض تعل�م�ة •

 .ة والتدر�ب الطب: المساعدة في التشخ�ص، والمراق� •

 .الق�ام �شرائهاألثاث المنزلي: استعراض ��ف یبدو األثاث قبل  •

 .الص�انة: توفیر دعم �صري للمساعدة في الص�انة �مساعدة مختص عن �عد  •

 .بن�ة والتحكم بتصم�مها قبل وأثناء التنفیذ البناء: عرض األ  •

 .الس�احة: استعراض معلومات عن المناطق الس�اح�ة والقطع األثر�ة •

 .تسل�ة: �ما هو الحال في لع�ة بو��مون غوال •

 ع المعزز في مجال التعلمتطبیق الواق 11-7

على إحداث الكثیر من التغییرات مثل: تغییر موقع    اً في مجال التعل�م، قادر   واعداً   �عتبر الواقع المعزز توجهاً 

ل�ة جدیدة، �ما تساعد وتوقیت الدراسة، وتحسین القدرة على توصیل المحتوى، و�دخال طرق وأسالیب تفاع

مزا�ا  �العدید من الیتمیز  فهو    .كثر جاذب�ة، والمعلومات أكثر قابل�ة للفهمأ  التعلمتقن�ة الواقع المعزز في جعل  

 منها: 

توفیر معلومات واضحة ودق�قة: �اإلضافة إلى إمكان�ة إدخال المعلومات �طر�قة سهلة وفعالة  •
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 و�مكان�ة التفاعل بین طرفین مثل: معلم ومتعلم. 

جعل  �أ�ضًا  وقدم معلومات قو�ة، وه � نه سهولة استخدامه: على الرغم من �ساطة االستخدام إال أ •

 عال من حیث التكلفة والجهد.فو اإلجراءات المعقدة سهلة للمستخدمین، وه

تحقیق متعة تعل�م�ة: حیث أن التطب�قات وألعاب الواقع المعزز التعل�م�ة تنقل المتعلم إلى عالم   •

 ة. المعلومات الدراس�ة، ل�ختبرها بنفسه ضمن بیئة واقع�ة محفزة ومشوق

ل�ة التعلم وهذا التحفیز على المشار�ة: ال �خفى على الجم�ع أن التحفیز یلعب دورُا مهمُا في عم •

ما �حققه الواقع المعزز، ألنه �جمع بین المتعة والمعرفة في ذات الوقت، وهذا من شأنه أن �حفز  

 المتعلمین على اكتشاف المز�د في المحتوى التعل�مي. 

على   منها سنسرد �عضاً و ، الواقع المعزز في التعلم ر المتعلقة �ك�ف�ة توظ�فحدود لألفكافي الحق�قة ال 

 : سبیل المثال

نشاء واالندماج في تجارب الواقع إتت�ح هذه التطب�قات للمستخدمین  :تطب�قات الفصول الدراس�ة •

 جامع�ة.توظ�ف أجهزتهم الشخص�ة أو ال من خالل المعزز الخاصة بهم، �كل سهولة و�سر 

ین ومصاحبتهم  �مكن استخدام تقن�ة الواقع المعزز لدعم المتعلم  :المنزل�ة المدعمة �الشرح  الواج�ات •

، �مكنه االستعانة �كامیرا  اتهحین إنجازهم للواج�ات المنزل�ة. فعندما یتعثر الطالب في إنجاز واج�

  معد مس�قاً هاتفه المتنقل التي �صو�ها نحو النقطة التي تشكل صعو�ة �النس�ة له ل�ظهر له فیدیو 

 .المشكلةمن طرف معلمه، �شرح تلك النقطة، و یزوده �عناصر تساعده على حل 

یتم إعداد صور أو �طاقات تحمل رمز السالمة، و تعلق في جم�ع أنحاء مختبر    :السالمة  �طاقات •

تفحص الطالب لها بواسطة �امیرات أجهزتهم الذ��ة،   العلوم �حیث تشغل وسائط متعددة عند 

 .خاصة �معدات المختبر ى إجراءات و�روتو�والت السالمة المختلفةعل لتطلعهم

�استخدام تقن�ة الواقع المعزز، �مكن إعداد �طاقات تعل�م�ة    : وضعاف السمع م�ة للصم�طاقات تعل�  •

تحتوي على مفردات یتم ر�طها �مقاطع فیدیو توضح ��ف�ة التعبیر عن هذه المفردات بواسطة لغة  

 . اإلشارة
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 األجهزة الذ��ة للواقع المعزز في التعلم تطب�قات 11-8

الذ��ة واألجهزة اللوح�ة والمحمولة التي تحقق تقن�ة الواقع المعزز، والتي   یتوفر العدید من تطب�قات الهواتف

من خاللها    الدراسي  الصفتحول  الطالب ی   بین یدي المعلم أوعصا سحر�ة حق�ق�ة  تحول هذه األجهزة إلى  

 ة. من األمثلة على هذه التطب�قات: معرفة والمتعضج �ال�إلى عالم سحري 

أحد التطب�قات التعل�م�ة في مجال الطب، وهو حاصل على العدید من  : Touch Surgeryتطبیق  .1

 الجوائز في هذا المجال، وهو �سهل تعلم العمل�ات الجراح�ة �طر�قة جذا�ة. 

 
 Touch Surgeryتطبیق ]: 8-11الشكل [

: �ستخدم هذا التطبیق في مواد الر�اض�ات، و�وفر للطالب GeoGebra Augmented Realityتطبیق   .2

 .جذا�ة وتفاعل�ة لمعرفة األشكال والم�ادئ األساس�ة للهندسة طر�قة

 
 GeoGebra Augmented Realityتطبیق ]: 9-11الشكل [
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اخلي  : �ساعد هذا التطبیق طالب الهندسة المعمار�ة والتصم�م الد ARki: A-R Architectureتطبیق   .3

 في إنشاء تصام�مهم الخاصة ورؤ�تها �ما ستبدو في الواقع.

 
 ARki: A-R Architectureتطبیق ]: 10-11[ الشكل

، للطالب الذین یدرسون علم الفلك: �قدم هذا التطبیق أداة Star Walk - Explore the Skyتطبیق  .4

 .�طر�قة جذا�ة و�س�طة  على اكتشاف أحداث مختلفة في علم الفلك و�ائنات السماء   هم�ساعد حیث  

 
 Star Walk - Explore the Skyتطبیق  ]:11-11الشكل [
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 أبرز توجهات تقن�ات الواقع المعزز  11-9

 ) في مجال الذ�اء االصطناعي:1

على الح�اة ال�شر�ة في الوقت  هما أكثر التقن�ات تأثیراُ  ةالذ�اء االصطناعي وتعلم اآلل �مكن القول أن

د علیهما �شكل متزاید في معظم الصناعات والمؤسسات، مما �عني أن الجم�ع  الحالي، حیث یتم االعتما

تهم الخاصة  �حتاج إلى فهم أساس�ات هذه التقن�ات سر�عة التطور والنظر في آثارها الم�اشرة على ح�ا

 .والوظ�ف�ة والتجار�ة

  �اً ضرور   أمراً    –امیرات  التي تسمح للحواسیب �فهم ما تراه من خالل الك–وتعتبر تقن�ات الذ�اء االصطناعي  

لتشغیل الواقع المعزز، مما �سمح بتحدید األش�اء ووضعها في مجال رؤ�ة المستخدم و�ذلك خوارزم�ات 

 .وقدرة على التك�ف ه المیزات لتص�ح أكثر تطوراً التي تمكننا من تفعیل هذ  ةتعلم اآلل

ات تعتمد في عملها على الذ�اء هي تطب�ق التطب�قات التي تت�ح فالتر سناب شات و�نستاجراموتعتبر 

 . في تحسین الصوروغیرها من التطب�قات التي تفید االصطناعي والواقع المعزز 

لالكتشاف اآللي   (ARM) ب الواقع المعززأ�حاث من جوجل حول م�كروسكو  2018وقد ظهرت خالل عام 

لسرطان�ة �شكل سر�ع ثم  یتمكن من تحدید موضع الخال�ا ا من المتوقع أن السر�ع لمرض السرطان، والذي

 ة. تعلم اآلل �قوم بتمییزها لتشخ�ص المرض في الوقت الفعلي �فضل تطبیق تقن�ات 

 :الس�ارات) في مجال 2

�الكامل على �عد �ضع سنوات من أن تص�ح حق�قة، ولكن شر�ات تصن�ع   الس�ارات ذات�ة الق�ادة قد ال تزال

 التي تعتمدها في الوقت الحاضر.اعي الس�ارات لدیها الكثیر من تقن�ات الذ�اء االصطن

األول هو االعتماد على المساعدات الصوت�ة حیث  الحدیثة: و�وجد اثنان من أهم االتجاهات في الس�ارات 

في س�اراتهم،    27لمصنعة للس�ارات بتضمین المساعدات الصوت�ة مثل ال�كسا وسیري تعمل الشر�ات الكبرى ا

 .in-car AR ت الواقع المعزز داخل الس�ارات ف�ما ُ�عرف �اسم أما التوجه الثاني فهو استخدام تقن�ا

 
) هما ع�ارة عن مســاعد رقمي صــوتي �مكنك  Apple) (من شــر�ة  Siri) وســیري (Amazon) (من شــر�ة  Alexaأل�كســا ( 27

 طرح األسئلة عل�ه والحصول على إجا�ات.
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 استخدام الواقع المعزز في الس�ارات]:  12-11الشكل [

على تطو�ر تقن�ات عرض ب�انات الواقع المعزز م�اشرة على   الس�ارات الكثیر من �برى شر�ات تعمل 

ة المرور،  لاتجاه الطر�ق، وتحدید حاالزجاج األمامي للس�ارة مما یوفر توجیهات التنقل، ومعلومات عن 

 .و�شف المخاطر

ة من خالل �القدرة على تحسین السالم in-car AR  تتمتع الس�ارات التي تعتمد على تقن�ات الواقع المعزز

من النظر �استمرار لشاشة الهاتف،    على الطر�ق أثناء قراءته للمالحظات بدالً   عین�هالسماح للسائق �إ�قاء  

 . ز�ادة راحة السائق�اإلضافة إلى 
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 اتتدر��

 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

1 
الواقع المعزز هو تقن�ة تفاعل�ة متزامنة تدمج خصائص العالم الحق�قي مع العالم االفتراضي  

 �شكل ثنائي أو ثالثي األ�عاد
  

2 
ال �سمح الواقع المعزز للمستخدم برؤ�ة العالم الحق�قي من حوله، وال یتفاعل معه في الوقت  

 حق�قيال
  

   لواقع المعزز إلى بیئة افتراض�ة و�عبر عن الواقع الحق�قياال �حتاج  3

 

 Multiple Choices) أسئلة خ�ارات متعددة  2

 أي من أنواع الواقع المعزز التال�ة تعتمد على مبدأ إسقاط الضوء أو الصور على سطح مادي وتسمح �التفاعل معها: -1
 الواقع المعزز بدون عالمة ب.     ة بوجود عالمالواقع المعزز أ. 

 الواقع المعزز القائم على التراكبد.    الواقع المعزز القائم على اإلسقاطج. 
 

 أي من األجهزة التال�ة �مكن استخدامها للتعامل مع الواقع المعزز:  -2
 نظارات الواقع المعززب.      الهاتف المحمول أ. 

 جم�ع اإلجا�ات السا�قة صح�حة د.    الواقع المعززعدسات الصقة تدعم ج. 
 

 أسئلة / قضا�ا للمناقشة ) 3

 ) تطب�قات األجهزة الذ��ة للواقع المعزز في التعلم: 1السؤال (

بنفسك. قم �اخت�ار أحد تطب�قات األجهزة الذ��ة للواقع المعزز في التعلم وقم بتجر�تها على هاتفك النقال لتختبر الواقع المعزز  

 ع زمالئك.وشارك هذه التجر�ة م
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 :ثاني عشرالفصل ال

 معاییر الجودة في التعلم االفتراضي
Quality Standards in Virtual Learning 

 

 Quality Standards in Virtual Learning  معاییر الجودة في التعلم االفتراضيعنوان الموضوع: 

 مفتاح�ة:كلمات 

 Quality Assurance، معاییر ضمان الجودة Rankingتصن�ف ، الAccreditation، االعتماد األكاد�مي Qualityالجودة 

Standards ،و�بومیتر�كس Webometrics استب�ان تقی�م الطالب للمدرسین ،SET )Student Evaluation Test ،(  والیتي�
 .Quality Matters ماترز

 الفصل:ملخص 

لم/التعل�م ونشر هذه الثقافة بین الطالب، �ما یتناول هذا الفصل �عض المفاه�م التأس�س�ة في معاییر الجودة في التع
�مّكنهم الحقًا من است�عاب منظومة ضمان الجودة في الجامعة االفتراض�ة السور�ة ومكوناتها والتفاعل معها �شكل إ�جابي. 

اس أداء  ودة في التعلم وعالقته الم�اشرة �االعتماد األكاد�مي للجامعة وأثره على ق�یبدأ الفصل �استعراض مفهوم الج
المؤسسات التعل�م�ة، ودوره في رفع التصن�ف العالمي لها، ثم یتم عرض تجر�ة الجامعة االفتراض�ة السور�ة في ضمان  

أخیرًا سنتحدث عن دور الطالب في إجرائ�ات ها، و المرتكزات األكاد�م�ة لمشروع الجودة والتقو�م فیالجودة والتر�یز على 
 یها ودوره في رفع تصن�ف الجامعة.ضمان الجودة وما �قع على عاتقه ف

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال
 �شرح مفهوم الجودة في التعلم/التعل�م وعالقتها �االعتماد األكاد�مي للجامعة.  .1
 �شرح التصن�ف العالمي للجامعات. .2

 ضمان الجودة األكاد�م�ة.�عّرف مكونات أنظمة  .3

 امعة االفتراض�ة السور�ة. است�عاب وتمییز آل�ات ومعاییر ضمان الجودة في الج .4

 است�عاب وتمییز الطالب لدوره في تحقیق ضمان الجودة ودوره في رفع التصن�ف العالمي للجامعة.  .5

 مخطط الفصل:
 Learning Quality Concept مفهوم الجودة في التعلم  12-1

 Accreditation Conceptمفهوم االعتماد األكاد�مي   12-2

 University International Ranking Concept مفهوم التصن�ف العالمي للجامعات  12-3

 Quality Assurance in SVUفي ضمان الجودة  الجامعة االفتراض�ة السور�ةتجر�ة   12-4
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 Student Role in Quality ودة ورفع التصن�ف العالمي للجامعةدور الطالب في إجرائ�ات ضمان الج  12-5
Assurance Process and  Raising University Ranking
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 مقدمة

تعتبر الجودة من أهم الوسائل واألسالیب المت�عة لتحسین نوع�ة التعلم واالرتقاء �مستوى أدائه في العصر 

الهیئات التعل�م�ة، بل أص�ح ضرورة ملحة تملیها حر�ة الح�اة  الحاضر، ولم تعد الجودة ترفًا ترنو إل�ه 

م�ة في عصر العولمة الذي �شهد انفجارًا  اتساع حدة المنافسة بین المؤسسات التعل�، �اإلضافة إلى  المعاصرة

 مجاالتها.علم�ًا ومعرف�ًا هائًال نت�جة للتغیر السر�ع واالستخدام الهائل لتقن�ة المعلومات �مختلف 

 الجودة في التعلم مفهوم 12-1

 بین: في س�اق التعل�م  نمیز 

ا من الموارد المتاحة = المدخالت (المعلم، المواد التعل�م�ة، الكتب، وغیره )Education(التعل�م  •

 .للمتعلم)

 .= المخرجات (اكتساب المتعلم للمعارف والمعلومات والمهارات))Learning(التعلم  •

 
 وتحسین مخرجاتهالتعل�م الجامعي جودة في رفع مستوى الستخدام مؤشرات ا:  ]1-12[الشكل 

تعل�م�ة ذات معاییر محددة، وذلك فالجودة في التعل�م الجامعي هو التزام المؤسسة التعل�م�ة بتقد�م خدمات 
من   المؤسسة�ل ما یرت�ط � هذه اآلل�ات المط�قة تشمل، و 29والتقو�م  28�استخدام آل�ات المتا�عة والتقی�م 

 موظفین ومعلمین وأسالیب تعل�م�ة، �غ�ة الوصول إلى التمیز واالرتقاء �جودة المنتج التعل�مي. 

 
ــوء معاییر محددة �أن نقو  28 ــدار حكم عام فى ضـــــ ــيء ق�مته و�صـــــ ــع�ف التقی�م هو إعطاء الشـــــ  -جید   -ل هذا طالب (ضـــــ

 .أدوات التقی�م ممتاز)، واالخت�ارات الشفو�ة والتحر�ر�ة والعمل�ة أداة من
التقو�م هو ق�ــاس الهــدف ومعرفــة نقــاط القوى وتعز�زهــا ونقــاط الضــــــــــــــعف وعمــل خطط لعالجهــا، فهو إصــــــــــــــالح الخلــل  29

 .واإلعوجاج وتعدیله
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 مفهوم االعتماد األكاد�مي 12-2

 اد:تعر�ف االعتم )1

رت�ة أكاد�م�ة ُتمنح للمؤسسة مقابل است�فائها معاییر وشروط دول�ة خاصة. فهو �مثا�ة ضمان  االعتماد هو  

لجودة مخرجات التعل�م العالي �النس�ة لسوق العمل، وأّن هؤالء الطالب قد تخرجوا من مؤسسات معترف 

 بها قد حققت الحد األدنى من الكفاءة. 

 :هداف االعتمادأ )2

 على االعتماد األكاد�مي إلى تحقیق عدة أهداف من بینها:  یهدف الحصول

 خاصة �االعتماد   معاییردنى من التأكد من ان المؤسسة حققت الحد األ. 
 .مساعدة الطل�ة الجدد على االلتحاق �مؤسسات التعل�م العالي التي تقدم برامجًا مقبولة 
  عند انتقال الطل�ة من مؤسسة  �ةطلو الساعات المعدد مساعدة مؤسسات التعل�م العالي في تحدید

 الى ُأخرى. 
  فة والحث على الرقي �المعاییر تطو�ر اهداف التحسین الذاتي لمؤسسات التعل�م العالي الضع�  

 . الخاصة �االعتماد 
 .إشراك أعضاء الهیئة التدر�س�ة والعاملین جم�عًا في التخط�ط والتقی�م المؤسسي 

 مفهوم التصن�ف العالمي للجامعات 12-3

  م ترتیب الجامعات تنازل�ًا استنادًا إلى مجموعة من المعاییر والمؤشرات المختلفة، فضًال عن إحصائ�ات یت 

 عامة وتغذ�ة راجعة من األكاد�میین والطل�ة وخر�جي تلك المؤسسات.

هناك العدید من التصن�فات المعتمدة عالم�ًا في تصن�ف الجامعات، تعتمد على عدد من المعاییر المختلفة  

یتم وضع وزن معین لكل مع�ار أو مؤشر، ومن ثم یتم التصن�ف على ضوء مجموع الدرجة المستخرجة   إذ 

 The Academic Ranking of: تصن�ف شنغهاي (الشهیرة  التصن�فات من بین هذه    ییر المستعملة.من المعا

World Universities - ARWU) وتصن�ف التا�مز (Times Higher Education-THEیو إس  ) وتصن�ف�  

)Quacquarelli Symonds - QS (الدرجات العلم�ة من الجامعات   دول مثل روس�ا تلقائ�اً  حیث تعترف�

األعلى مرت�ة. �ما تطلب هیئة اعتماد�ة الجامعات الهند�ة أن �جري تصن�ف الشر�اء األجانب للجامعات  

 Scienceبرنامج  ، في حین اختارARWUأو  THEمرت�ة في تصن�ف  500 الهند�ة في قائمة أفضل
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Without Borders ة �استخدام تصن�فات  في البراز�ل  المؤسسات الشر�كة الدول�THE  وQS. 

نظرًا ًا، من التصن�فات الثانو�ة عالم�) الذي �عد Webometrics( و�بومیتر�كسمن بین التصن�فات تصن�ف 

الخاصة �الجامعات، على   الو�ب ع سطة مواقانترنت بو لتثقیله الكبیر لمعاییر االنفتاح والحضور على اال 

�حثي واألكاد�مي والمعاییر التقلید�ة �نس�ة أستاذ لطالب، وعدد عكس �ق�ة التصن�فات التي تولي العمل ال

، وتعطي نس�ة ال تتجاوز رالمنشورات المحكمة، وعدد المشار�ع ال�حث�ة، وعدد الجوائز المرموقة، أهم�ة أكب

سیتم تفصیل هذا التصن�ف ألنه الوحید   النفتاح على اإلنترنت.لحجم الحضور وا% 20% إلى 10عادة 

�ه جم�ع الجامعات السور�ة، مما �جعل منه أداة لدراسة وضع الجامعات السور�ة. یوضح  الذي تظهر 

 .و�بومیتر�كسمنهج�ة التصن�ف المت�عة في  ]1- 12[الجدول 

 30و�بومیتر�كس : منهج�ة التصن�ف المت�عة في ]1- 12[ جدولال

 التثقیل  المصدر الوصف  شر المؤ 

 مع�ار الحجم 

)PRESENCE( 

�قصد �ه عدد الصفحات االلكترون�ة التا�عة لموقع  
على محرك ال�حث   web domainالمؤسسة التعل�م�ة  

Google) وتتضمن �ل الملفات الثر�ة مثل .PDF, 

PS, DOC, PPT, XLS and RTF( 

Google 5% 

   الرؤ�ةمع�ار 
)VISIBILITY( 

 External Backlinksروا�ط الخارج�ة  �قصد �ه ال
ة التي لها را�ط على موقع الجامعة.  وال�حوث العلم�

و�تم الحصول على هذه المعلومات من محر�ات 
. و�تم حساب المعدل Ahrefsو Majesticال�حث 

 المختارة من الموقعین المذ�ور�ن  معط�ات المتوسط لل

Ahrefs 
 Majestic 50% 

  الشفاف�ة/االنفتاحمع�ار 
)TRANSPARENCY 

or OPENNESS( 

ألهم ال�احثین في   Citation31عدد االقت�اسات 
 Googleالمؤسسة. یتم الحساب من خالل موقع 

Scholar Citation    ألهم عشرة �احثین، و�ستثنى أهم
�احث لضرورة التمثیل الصح�ح. أي یتم حساب عدد 

Google 
Scholar 

 Citations 
10 % 

 
30 http://www.webometrics.info/en/current_edition 

ت تم التأثر بها واالعتماد علیها في على أنه إحالة مرجع�ة إلى وث�قة أخرى أو مصدر معلوما Citation القت�اس�عرف ا 31
 كتا�ة المادة العلم�ة.
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 �احثین فقط.  ةاالقت�اسات لتسع

  قت�اس�اال )Impact Factor )IFیتعلق عامل التأثر 
  قت�اسات �ساوي عدد اال  2018لعام   IFتي: وفق اآل

مقسومًا على عدد النشرات  2017-2016في عامي  
 خاللهما

مع�ار التمیز  
)EXCELLENCE 

or SCHOLAR( 

عدد األوراق ال�حث�ة المنشورة والتي تقع ضمن  
  26ـختصاصات ال% األكثر اقت�اسًا في اال10ـال

- 2013المحددة على الموقع، في األمد الواقع بین 
 Scimago. و�تم االستعانة �قاعدة ب�انات 2017

Scimago 35 % 

 . تجري إعادة النظر في التصن�ف مرتین في العام في شهري �انون الثاني وتموز

 في ضمان الجودة الجامعة االفتراض�ة السور�ةتجر�ة  12-4

�ة الدور المهم والحیوي لمنظومة التعل�م في التنم�ة الشاملة، �ما أنها وعت  الفتراض�ة السور أدر�ت الجامعة ا

التحد�ات المحل�ة والعالم�ة التي تواجهها، وأهم�ة تطو�ر جودة المنظومة من خالل األخذ �منهج�ات وات�اع  

  لمسیرة   ةرائد   تكون   وأن  عالم�اً   المصنفة  الجامعات   ضمن   تكون   ألن  آل�ات ضمان الجودة واالعتماد، وتسعى

  والمهن�ة  األكاد�م�ة السو�ات  مع منسجم �شكل ال�شر�ة الموارد  تأهیل وفي المنطقة في التعلم االلكتروني

متنوعة. لذلك تم إنشاء فر�ق الجودة  مجاالت  وفي واإلقل�م�ة الوطن�ة العمل سوق  لحاجات  وملب�ة العالم�ة

  واإلدار�ة  التعل�م�ة �العمل�ات  الخاصة اإلجرائ�ات  من ةمجموع م�ّسط إلى شكل من وتطور 200732عام 

  �شكل  وتحسینها أر�انها �كافة التعل�م�ة العمل�ة جودة ض�ط �ضمن مما الدور�ة لتطب�قها المراجعة و�جراء

 .مستمر

ذاتي   تعلم بیئة أنها إذ  المتزامنة، الجلسات  على �امل �شكل االفتراضي في الجامعة التعلم بیئة تعتمد  ال

  ظهور  أدى إلى مما ومدروس، تفاعلي  �شكل إعداده یتم أن �جب  الذي العلمي المحتوى  �مساعدة لطالب ل

التي تتم على أنظمتها  الحر�ات  �ل �حفظ االفتراضي التعلم و�تمیز .التقی�م عمل�ة في تؤثر جدیدة عوامل

  واخت�ار  موضوع التقی�م على  القائمین  أمام و�فتح �بیر  حد  إلى  التقی�م عمل�ة في  �ساعد  مما االلكترون�ة،

 
32 https://svuonline.org/ar/quality/ضمان-الجودة 
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 .وقت  أي في منها االستفادة �مكن جدیدة أفق الجودة

 المرتكزات األكاد�م�ة لمشروع الجودة والتقو�م في الجامعة االفتراض�ة السور�ة: )1

  یرتكز مشروع الجودة والتقو�م في الجامعة االفتراض�ة السور�ة على العدید من النواحي، ومن أهم المرتكزات 

 م�ة في هذا المشروع هي: األكاد�

 33 المفتوح  الفكري   واإلنتاج  الدراسي  للمرجع  الجامعة  موسوعة  م�ادرةSVUPedia المشاع   ص�غة  وفق  

 .34المبدع

 المع�اري  المعتمدة الوحدات  نظام مع الكامل التوافقECTS35. 

 نظام خالل من التعل�م�ة العمل�ة تقی�م SET (Student Evaluation Test) الذي: 

o االمتحانات  و�عد  قبل سؤال 40 من مؤلف أسئلة بنموذج العمل�ة تقی�م تعلمللم یت�ح. 

o نتائج  ودراسة  والوظائف التعل�م�ة الجلسات  من عینات  تت�ع خالل من للمعلم اإلدارة تقی�م  

 االمتحانات. 

o  المعلمین  وأسماء الجیدة الممارسات  ونشر خاصة معادلة وفق للمعلم تقی�م ق�مة حساب  

 .36الممیز�ن 

 معاییر تبني Quality Matters البرامج  وتطو�ر التعلم إدارة أنظمة على الرقمي المحتوى  لتنظ�م  

  و�تب  توص�ف وثائق من المنهاج مكونات  �االعت�ار مع�اري �أخذ  منهجي �أسلوب  األكاد�م�ة

 .واخت�ارات  أسئلة و�نوك ووسائط متعددة ومراجع

 عى االفتراض�ة تد  خاصة �الجامعة إجتماع�ة ش�كة إنشاءAverroes37 داخل�ًا،  الطالب  لمتا�عة

 
33 https://pedia.svuonline.org/, ISSN: 2617-989X 

  –ف النسب للمؤل –لمقررات دراس�ة ل�عض البرامج األكاد�م�ة منشورة تحت رخصة: المشاع المبدع  اً �ت�یتضمن الموقع  34
. را�ط الرخصة:  CC-BY-ND 4.0حظر االشتقاق 

https://pedia.svuonline.org/pluginfile.php/1473/mod_label/intro/Certificate_2617-989X.pdf 
35 ECTS :European Credit Transfer and Accumulation System  ، مع�ار لمقارنة أداء الطالب في التعل�م

ســــــــــاعة   60ألكاد�م�ة الواحدة تســــــــــاوى  تقدیر معتمد للطالب الناجحین، فالســــــــــنة ا يعط�و   ،في االتحاد االورو�ى  العالي
 هل، و�ستخدم هذا النظام لتسهیل االنتقال عبر بلدان االتحاد األورو�ى.ؤ معتمدة في جم�ع البلدان �صرف النظر عن الم

36 https://www.svuonline.org/ar/quality/ المدرسون -الممیزون 
37 https://averroes.svuonline.org/index.php?lang=ar 



 

240 

 

  عبر  إلطالقه و�داري  أكاد�مي توج�ه برنامج الجامعة، وتحضیر و�إدارة التعل�مي �الكادر ولر�طهم

 .الش�كة هذه

 السور�ة:  االفتراض�ة الجامعة في  المعتمدة األكاد�م�ة الجودة شروط )2

 تتضمن:  والتي AMS�ضمن تطبیق هذه الشروط جودة نظام إدارة التقی�م 

   اآلل�ة االمتحان�ة: �كون التقدم لالمتحان في مراكز الجامعة المنتشرة داخل وخارج سور�ا و�مراق�ة

 عد من خالل �امیرات المراق�ة.ن �ُ وع مضاعفة داخل قاعة االمتحان 

  ي یتمكن من النجاح في  �حّد أدنى لوظ�فة واالمتحان % من عالمة ا40�جب أن �حقق الطالب�

 المقرر.

 ي یتمكن من النجاح في المقرر.60أكبر أو �ساوي   اً عام  ن �حقق الطالب معدالً �جب أ� % 

 : SETتقی�م الطالب للمدرسین  استب�ان )3

 من  تصم�م هذا االستب�ان �االستفادة�عتمد هذا النظام على أسئلة استب�ان توزع فصل�ًا على الطالب، وتم 

  تمت  ثم العالم، جامعات  أكبر في التقلیدي التعل�م ي ف SETالمدرسین  تقی�م في المستخدمة االستب�ان أسئلة

  .دراسي  فصل  من  أكثر  مدى  وعلى  ف�ه  المؤثرة  العوامل  دراسة  االفتراضي �عد   للتعلم  مالئمة  لتص�ح  نمذجتها

  جم�ع الجلسات  تكون  (حیث  االفتراض�ة  الجامعة في  المط�قة  األنظمة مثل  التعلم ذات�ة  حیث أن األنظمة

  على  ال یؤثر للجلسة الحاضر�ن  الطالب  عدد  �أن وقت) تمتاز أي في للطالب  تاحةوم مسجلة المتزامنة

  عمر  أن متاح، �ما الجلسة  تسجیل أن طالما الجلسة تأجیل حال في اعتذاره حتى أو المدرس، تقی�م

  لوجه  وجهاً  تفاعل یوجد  ال �ما نعلم حیث  االفتراضي، التعلم تقی�م على تؤثر ال  المدرس/جنسه/اختصاصه

  تؤثر  إضافتها تمت  التي العوامل بینما فیز�ائي واحد، مكان في تواجدهم عدم �سبب  والطالب المدرس نبی 

 التفاعل�ة – التعلم إدارة نظام على المقرر تنظ�م – المقررفي  النجاح نس�ة: مثل إ�جابي �شكل SETعلى 

 .واالمتحانات  الوظائف تصح�ح آلل�ة  توض�حه – التزام المدّرس –  المتزامنة الجلسات  خالل

تقی�م المدرس في: ف�ه  األسئلةوالذي تشمل  ]2-12[وعل�ه تّم تصم�م االستب�ان الموضح في الجدول 

تجاو�ه من خالل   -االمتحانات  -إدارة التعلم نظام المحتوى العلمي وتنظ�مه على  -المتزامنة  الجلسات 

 وسائل التواصل االجتماعي. 
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 SET  38الب للمدرسین تقی�م الط : استب�ان]2- 12[ الجدول

 من خالل متا�عتك للمقرر على نظام مودل وجدت: 
   ضع�ف   –مقبول    –جید    –جید جدًا    –ممتاز  :  �اف�ةتنظ�م المقرر �ان واضحًا ومفصًال و�موارد 

 من خالل متا�عتك للجلسات المتزامنة والمسجلة وجدت أن:
 مقبول  –جید  –جید جدًا  –ممتاز  األهداف التعل�م�ة للجلسة محددة بوضوح من بدایتها؟–  

 ضع�ف 
 ضع�ف  –مقبول  –جید   –جید جدًا  –ممتاز  األفكار واضحة ومترا�طة؟ 
 � جید   –ممتاز  عتمد على الحوار والنقاش (تفاعلي) أم مجرد قراءة للمحتوى العلمي؟األسلوب

 ضع�ف  –مقبول  –جید  –جدًا 
 ضع�ف  –مقبول  – جید  –جید جدًا  –ممتاز   التجاوب مع أسئلة الطالب جیدًا؟ 

  مقبول  – جید  –جید جدًا  –ممتاز : حدثت مشاكل تقن�ة أثرت على فهمك ل�عض الجلسات –  
 ضع�ف 

 ضع�ف  –مقبول   –جید  –جید جدًا   –ممتاز : تم االلتزام �مواعید الجلسات المتزامنة 

 مقبول –جید  –جید جدًا  –ممتاز : تم تحمیل الجلسات المتزامنة في مواعیدها دون تأخیر – 
 ضع�ف 

  :مالحظات أخرى 
 من خالل تقد�مك للوظائف وجدت أن:

 ضع�ف  –مقبول   –جید  – جید جداً  –ممتاز  ص�اغتها واضحة والمطلوب واضح؟ 

 جید  –جید جدًا  –ممتاز : ساهمت في تعمیق فهم المقرر وتحصیل معلومات ومهارات جدیدة
 ضع�ف  –مقبول   –
 مقبول  –جید  –جید جدًا  –ممتاز : متحانتم شرح طر�قة منح الدرجات في الوظائف واال –  

 ضع�ف 
 من خالل تقد�مك لالمتحان وجدت:

  ضع�ف –مقبول  –جید  –جید جدًا   –ممتاز : واضح ومفهومص�اغة األسئلة �شكل 

 ضع�ف  –مقبول   –جید  –جید جدًا   –ممتاز : شمول�ة االمتحان لكافة أقسام المقرر 
 مقبول  –جید  –جید جدًا  –ممتاز : أسئلة االمتحان العمل في الوظائف أثر إ�جا�ًا على فهم –  

 ضع�ف 

 
38  https://svuonline.org/sites/default/files/20%أسئلة%20استب�ان%20التقی�م.pdf 
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 من خالل تعاملك مع المدرس وجدت أنه:
   ش�كة    -إ�میل    - تجاوب مع أسئلة الطالب خارج أوقات الجلسات المتزامنة و�عدة وسائل (مودل

بول  مق  –جید    –جید جدًا    –ممتاز  :  ...الخ)facebook  -التواصل االجتماع�ة الخاصة �الجامعة  
 ضع�ف  –
 جید   –جید جدًا  –ممتاز  : المدرس متمكن من استخدام التكنولوج�ا وأدوات التعل�م االفتراضي –  

 ضع�ف  –مقبول 

مع العلم أنه وقبل البدء �حساب التقی�م لكل مدرس على حدة یتم استثناء �عض الق�م حسب شروط إحصائ�ة  

 التال�ة:  طال�ه أحد الشروطمعینة، فتقبل تقی�مات المدرس الذي تحقق نس�ة إجا�ات 

   20عدد اإلجا�ات أكبر من . 

  النس�ة لعدد الطالب الكلي 15نس�ة استجا�ة أكبر من تحقیق مع  10عدد اإلجا�ات أكبر من� %

 لهذا المدّرس.

  النس�ة لعدد الطالب الكلي 50نس�ة استجا�ة أكبر من تحقیق مع  2عدد اإلجا�ات أكبر من� %

 لهذا المدّرس.

 الرقمي:  المحتوى  لتنظ�م  Quality Mattersمعاییر  )4

  الجودة  ضمان مجال في  الرائدة تعتبر  ر�ح�ة  غیر عالم�ة  منظمة  هي Quality Matters39ماترز  كوالیتي

 ,MarylandOnline شر�ة موظفي من مجموعة قبل من بدا�ة إنشاؤها االلكتروني، تم �التعلم یتعلق ما في

Inc.  في  الو�ب  على تدرس التي االلكترون�ة التعل�م�ة المقررات ودةج وضمان ��ف�ة ق�اس تحدید  بهدف 

 خالل من الجودة ض�ط آل�ة تحدید  من 2003 عام في الشر�ة تمكنت  متنوعة، حتى تعل�م�ة مؤسسات 

  �ستخدمون  ممن مشترك 60000 من أكثر اآلن �ضم أص�ح الذي  Quality Mattersماترز �والتي برنامج

 خالل: من وذلك مؤسساتهم في المقررات  سینوتح لبناء معاییر البرنامج

 اخت�ار�ة ودراسات  �حث�ة  منهج�ات  وفق المناس�ة الق�اس وآل�ات  وأدوات  الجودة معاییر تطو�ر. 

  التعل�م  الخاص  الجودة ضمان مجال في العالم�ة الخبیرة الجهات  مع والتعامل الدائم ال�حث�. 

 واسعة  تنظ�م�ة  مخططات  في للمعاییر دائم ال التطبیق خالل من المستمر التطو�ر ثقافة تعز�ز

 
39 https://www.qualitymatters.org/qa-resources/rubric-standards/higher-ed-rubric 
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 .النطاق

 بها  المرت�طة التنفیذ  وأدوات  المعاییر الستخدام الالزمة االحتراف�ة مستو�ات  أعلى تقد�م. 

 المعاییر بتطبیق الراغ�ة األطراف مع م�اشرة مقابالت  و�جراء شهادات  منح. 

وى الرقمي للمقررات على نظام إدارة التعلم  قامت الجامعة االفتراض�ة السور�ة بتحدید طر�قة تنظ�م المحت

LMS  حیث تتوافق مع معاییر�Quality Matters مع   صفحة المقرر المعلومات التال�ة، و�جب أن تتضمن

 : وضع توص�ف لكل منها ضمن الصفحة

 وث�قة توص�ف المقرر المعتمدة في الجامعة. 

 .خطة العمل في الفصل 

  المحتوى العلمي للمقررpdf. 

  العلمي التفاعلي. المحتوى 

 .سالیدات المقرر إن وجدت 

 .تمار�ن وتدر��ات، دراسة حالة 

 .را�ط إلى المخبر االفتراضي إن وجد 

 .الوظائف وساللم التصح�ح/توز�ع العالمات 

   الجلسات المسجلة غیر التزامن�ةoffline sessions  ة تزامن�ة من فصول سا�قة یرتأي  سلأو أي ج

 ب.منسق المقرر أنها مهمة للطال

  .قائمة �المراجع الداعمة 

 .قائمة بروا�ط على االنترنت ذات صلة �المقرر 

وث�قة توص�ف و �فضل أن تظهر في أعلى صفحة المقرر منتدى المقرر وتوص�ف مختصر للمقرر حیث 

�كل فصل �عنوان "فصل..."، و�حتوي على خطة   ةخاص ةو�خصص �عدها موضوع/فقرة منفصل ،المقرر

وتوزع �ق�ة الموارد التعل�م�ة   ،ئف الفصل مع ساللم التصح�ح وتوز�ع العالمات العمل في الفصل ووظا

�ما هو وارد في المحتوى العلمي  Chapterاألخرى على مواض�ع/فقرات تحمل نفس عناو�ن الفصول 

pdf، و�جب تحو�ل جم�ع الروا�ط (وظائف وخطة عمل،...) من الفصول السا�قة إلى حالة مخفي . 
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 لتدر�س�ة: تقی�م العمل�ة ا )5

للعمل�ة التدر�س�ة في التعل�م    شامالً   اً ن تقی�ممل مع �عضها ال�عض لتكوّ تتكون من أر�عة محاور أساس�ة تتكا

) تقی�م الطالب للمدرسین، تقی�م اإلدارة للمدرسین، تقی�م الزمالء والتقی�م الذاتي(  مكوناتها األر�عة   .االفتراضي

 المدّرس. أداء لتقی�م شاملة ق�مة إلى الوصول بهدف

 للمدرسین: الطالب  تقی�م  -أوالً 

 أداء المدرسین، في والقوة الضعف مواقع لتحدید  االمتحان  و�عد  قبل فصل �ل في مرتین العمل�ة هذه تتم

 الطالب   إجا�ات   و�ناء على  التعل�م�ة،  العمل�ة  أر�ان  �افة  أسئلتها  تشمل  الطالب   على  استب�انات   ُتوزع  حیث 

  بین  تتراوح الفصل خالل مقرر معین في أدائه تقّ�م ق�مة على مدّرس �ل ل�حص معینة معادلة و�تطبیق

1 -5  40. 

 للمدرسین:  اإلدارة ثان�ًا: تقی�م

بتثقیل (انظر   محور لكل  تقی�م وضع یتم �حیث  التال�ة  األمور على الجودة فر�ق تدقیق خالل من وذلك

 التعل�م�ة: للعمل�ة �النس�ة أهمیته �حسب  ) معین]3- 12[الجدول 

 التعلم  إدارة نظام  على المقرر صفحة تنظ�م: المقرر إدارة جودةLMS في  را�ط الوظ�فة  ، إعداد  

 إضاف�ة.  وروا�ط  �مراجع المقرر صفحة موعدها، إغناء

  للطالب، التزامه  واستجابته تفاعله مدى وتدقیق المدرس جلسات  تسجیل إلى االستماع: الجلسات 

 الجلسات. �مواعید 

  وضعه  أخطاء امتحان�ة، لد�ه �ان إذا ف�ما والتحقق المدرس امتحانات  على التدقیق: االمتحانات  

 .عالماته على الطالب  من قبل ومحّقة متكررة اعتراضات  وجود  أو مواعیدها، في االمتحان ألسئلة

 : محاور تقی�م اإلدارة للمدرسین وتثقیل �ل منها ]3- 12[ الجدول

 المقرر إدارة جودة
 LMS 5التعلم   إدارة منظا على  المقرر صفحة  تنظ�م

 5 موعدها  في الوظ�فة إعداد را�ط
 5 إضاف�ة  وروا�ط �مراجع  المقرر صفحة إغناء

 
 : ممتاز5: جید جدًا، 4: جید، 3: مقبول، 2: ضع�ف، 1 40
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 الجلسات
 15 للطالب  واستجابته تفاعله مدى

 10 الجلسات  �مواعید  التزامه

 االمتحانات 
 15 مواعیدها   في االمتحان ألسئلة وضعه
 5 متكررة  اعتراضات  وجود 

 70 المجموع

 . 5  من ل�ص�ح تحو�له و�تم 70 من المحتسب  النهائي  المجموع �كون  حیث 

 لزمالئه: المدّرس تقی�م -ثالثاً 

  أو في  المجال نفس في عادة الزمالء، قبل من  التدر�س أداء مراجعة  من  للتدر�س النظراء تقی�م  یتكون 

  اتخاذ  من أجل  وأ التطو�ر لغا�ة إما  نوعان وهو. التدر�س جودة وتحسین  تقی�م �غرض  مماثل، تخصص 

 .5- 1 من التقی�م ناتج �كون  �حیث  الخ)... إنذار قرارات (مكافأة،

 للمدّرس: الذاتي التقی�م  -را�عاً 

  بتوض�ح   تسمح له  األسئلة  من  مجموعة  على  �اإلجا�ة  وذلك  الفصل  خالل  أدائه  بتقی�م  مدّرس  �ل  �قوم  حیث 

 . 5- 1  من لتقی�ما ناتج �كون  �حیث  الفصل خالل أدائه في ُوجدت  ضعف نقاط أي

والدقة   الموضوع�ة  نضمن  ال   حیث   مجتمعنا   في  األخیرتین (ثالثَا ورا�عًا)  اإلجرائیتین   تطبیق   �صعب   اآلن  لحد 

  مالئمة للتطبیق تص�ح �ي لنمذجة تحتاج أنها �ما. زمالئه أو نفسه المدّرس س�ق�م  عندما المعلومات  في

 .لتطب�قها وحلول طرق  إ�جاد  على العمل من بد  وال راض�ة،االفت  البیئة في

 المدّرس   النهائي لتقی�م  الناتج  على  الحصول  ثم  ومن  أهمیته  �حسب   األر�عة  المحاور  من  محور  �ل  تثقیل  یتم

  ممثلة  اإلدارة األكاد�م�ة، وتعطى  الجودة مع ملف التعامل في  الجامعة س�اسة تحددها التي المعادلة وفق

 :غیر معبرة تراها التي الحاالت  ض �ع  �است�عاد  الحق واإلدار�ة العلم�ة �مجالسها

لزمالئه +   المدّرس تقی�م+  اإلدارة × تقی�م  SET + (2الطالب ( تقی�م=  للمدّرس النهائي التقی�م

 للمدّرس  الذاتي التقی�م
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 العالمي للجامعةدور الطالب في إجرائ�ات ضمان الجودة ورفع التصن�ف  12-5

ت المط�قة لضمان الجودة في الجامعة االفتراض�ة السور�ة،  �قع على الطالب دور مهم في نجاح اإلجرائ�ا

 ورفع تصن�فها العالمي حتى �عد تخرجه، وذلك من خالل ات�اع الممارسات التال�ة:  

 واإلجا�ة عنها �كل موضوع�ة،  المدرسین التي توزع �ل فصل دراسي    تقی�م  استب�انات   إلى  االستجا�ة

  في  الخصوص�ة  یلتزم الجودة فر�ق  ألن قرراتهم م في  السلب�ات  عن التصر�ح  وعدم الخوف من

 االستب�ان. معلومات 

  الو�ب جعل صفحة الجامعة الصفحة الرئ�سة المفضلة ضمن متصفح. 

 .تقد�م النشاطات والمشار�ات التطوع�ة واإلنجازات العلم�ة لمجلس الجامعة 

  �االنكلیز�ة. م ملخصات الكترون�ة لرسائل الماجستیر والد�توراه �اللغتین العر��ة و تقد 

  ُرفع مة ومن مختلف المستو�ات لحكَّ النشر العلمي �اللغة االنكلیز�ة في مختلف أنواع المجالت الم  

 . اسم الجامعة

  التأكد من أي �حث ینشر في قاعدة ب�انات سكو�سScopus41.أن �كون �اسم الجامعة ، 

 ى مواقع التواصل العمل على تحسین جودة األ�حاث العلم�ة والعمل على الترو�ج لها حتى عل

 االجتماعي لز�ادة االقت�اسات.

  .االقت�اس لل�احثین السور�ین من �عضهم ال�عض ضمن نفس التخصص 

  شتمل على   والذي الجامعةالخاص �الطالب في بر�د الكتروني عبر الحصر االستخدام والنشر�

 .username@svuonline.orgقة الخاصة �الجامعة الالح

 لتسجیل على موقع  اGoogle Scholar    غیر هذه  الخاص �الجامعة  البر�د االلكتروني للطالب عبر� ،

 الطر�قة لن یتم احتساب اقت�اسات ال�احث في تصن�ف المؤسسة.

 

 
ــترط في   41 ــ�ماجو �شـ ــن�ف سـ ــمها على األقل   Scimagoدخول الجامعة في تصـ ــر �اسـ ــمن   100أن �كون تم النشـ �حث ضـ

 .في السنة السا�قة لسنة التصن�ف Scopusقاعدة ب�انات سكو�س 
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 المراجع المستخدمة في الفصل

نماذج ضمان الجودة واالعتماد المدرسي والمؤسسي والبرامج األكاد�م�ة:  ). 2017. (هدیل، �كر .1

المؤتمر السنوي التاسع "ضمان الجودة واالعتماد:   ي الس�اقات العالم�ة.االعتماد �مؤشر للجودة ف

 .القاهرة. تحد�ات وآفاق"

ق معاییر ضمان الجودة  أثر االختالف في التخصصات األكاد�م�ة على تطبی).  2017. ( حسام،  النعاس .2

عتماد: تحد�ات . المؤتمر السنوي التاسع "ضمان الجودة وااللیب�ا -دراسة میدان�ة في جامعة طبرق  -

 القاهرة. . وآفاق"

تطو�ر �ل�ات التر��ة في ضوء االعتماد�ة م�ادئ الجودة ).  2017. (ولید ،  الدمرداش.  وسام،  عبد الخالق .3

 القاهرة. . مان الجودة واالعتماد: تحد�ات وآفاق". المؤتمر السنوي التاسع "ضالشاملة

.  سعافي والتغییر االسترات�جين الحل اإلتصن�ف الجامعات السور�ة: الفجوة بی .  )2018. (خلیل،  عجمي .4

 .. دمشقمر�ز دمشق لأل�حاث والدراسات، ِمداد 

. لجامعات تحلیل مقارن لدرجة الجامعات العر��ة في التصن�ف العالمي ل). 2016. (مروان، عاشور .5

 . لبنان. المؤتمر السنوي الثامن "تفعیل جودة التعل�م على المستوى اإلقل�مي"

. الم�ادرة  ق�اس وتقو�م جامعات الجیل الرا�ع: حالة الجامعة االفتراض�ة السور�ة.  )2019. (خلیل،  عجمي .6

 .دمشق. الوطن�ة لق�اس وتقو�م المؤسسات التعل�م�ة السور�ة

على المقررات    Quality Mattersتطبیق معاییر �والیتي ماترز    ).2019. (نعمان  ،فلوح.  خلیل،  عجمي .7
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 تدر��ات

 True/False) أسئلة صح / خطأ 1

 خطأ صح السؤال 

1 
تمنحها هیئة معترف بها تؤ�د أن البرنامج التعل�مي،  هو شهادات رسم�ةاألكاد�مي االعتماد 

 أو المؤسسة التعل�م�ة �ف�ان �المعاییر المطلو�ة
  

2 
في الجامعة االفتراض�ة السور�ة �شكل یالئم  SETتم تصم�م استب�ان تقی�م الطالب للمدرسین 

 التعل�م االفتراضي �عد دراسة العوامل المؤثرة ف�ه
  

3 
عدد الصفحات االلكترون�ة التا�عة لموقع  و�بومیتر�كسفي تصن�ف  ممع�ار الحج�قصد �

 .PDFوتتضمن �ل الملفات الثر�ة مثل  غوغل.على محرك ال�حث  المؤسسة التعل�م�ة
  

 Multiple Choices) أسئلة خ�ارات متعددة  2

 �شمل مفهوم الجودة في التعل�م العالي المفاه�م التال�ة: -1
 ب) االعتماد      التقی�م والتقو�مأ) 

 د) جم�ع األجو�ة صح�حة     رالمعاییج) 
 

 أسئلة / قضا�ا للمناقشة  )3

 .  Webometrics و�بومیتر�كسالمستخدمة في تصن�ف المؤشرات ) 1السؤال (

على االنترنت وا�حث عن تصن�ف الجامعات السور�ة واطلع على ترتیب الجامعة  و�بومیتر�كسقم بز�ارة موقع تصن�ف 
 .السور�ة بینها واشرح المؤشر الذي تتمیز �ه عن �اقي الجامعاتاالفتراض�ة 

 } 3-12توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  20: 100دق�قة. الدرجات من  25{مدة اإلجا�ة: 
 .�عض التعار�ف) 2السؤال (

 مي للجامعات.المصطلحات اآلت�ة �ما ال یتجاوز ثالثة أسطر: الجودة في التعلم، االعتماد األكاد�مي، التصن�ف العالعّرف 

 } 3-12، 2-12،  1-12توج�ه لإلجا�ة: الفقرات  .  30: 100دق�قة. الدرجات من  25{مدة اإلجا�ة: 

 لمي للجامعة.  ورفع التصن�ف العا دور الطالب في إجرائ�ات ضمان الجودة) 3السؤال (

ودة ورفع التصن�ف العالمي عدد ست ممارسات �جب على الطالب الق�ام بها �جزء من دوره في تطبیق إجرائ�ات ضمان الج
 .للجامعة

} 5-12توج�ه لإلجا�ة: الفقرة  .  15: 100دق�قة. الدرجات من  10{مدة اإلجا�ة: 
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