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تصميم المناهج في التعليم اإللكتروني وتطبيقاتها
البيداغوجية بالجانعة الجزائرية(.دراسة تحليلية).
أ /عائ شة ألعيدي .جامعة أ أ
لعوأط.
أ /م سعودة ألعيدي .جامعة ألأعوأط

امللخص:
ؤخذزذ الخىىىلىحُا حؼحراث ػالذ ول مجاالث الحُاة ،وحاءث بالحذازت على
مخخلف اإلااظعاث وخاصت ماظعاث الخعلُم العالي بالجضاثش ،مما ؤوحذ الخعلُم
ؤلالىترووي والزي ؤصبذ له آزاس هبحرة على اإلاىظىمت الخعلُمُت .وبصفت ؤهثر خصىصُت
ظهىس الىحه الجذًذ الزي ًبرصه جصمُم اإلاىاج طمً الخعلُم ؤلالىترووي ،وما لها مً
خلفُاث في بدساج مدخىٍاث وؤهذاف ووظاثل وػشاثم جذسَغ وجلىٍم ججعل اإلاخعلمحن
ًخعلمىن عً ػشٍم عذث ؤهىاع مً ػشاثم الخذسَغ ،بما فيها الخعلم الزاحي والخعلم
الخعاووي والخعلم اليؽؽ ...بلخ .رلً ؤن جصمُم اإلاىاج ؤلالىتروهُت ًخمحز بإظغ ومبادت
جخماش ى مع مخخلف هفاءاث اإلاخعلمحن ،وجخىافم مع ول مدترف ومبخذؤ في اظخخذام
الخىىىلىحُا .ومً هزا اإلاىؼلم حاءث وسكخىا هزه لخبحن هُفُت جصمُم اإلاىاج
ؤلالىتروهُت وهُف جيىن جؼبُلاتها على اإلاعخىي البُذاػىجي مً خالٌ مفاهُم هظشٍت
وؤمثلت جؼبُلُت في دساظت جدلُلُت عً جصمُماجه بالجامعت الجضاثشٍت.
الكلماث املفخاخيت :جصمُم اإلاىاج  -الخعلُم ؤلالىترووي -الخؼبُلاث البُذاػىحُت.
Abstract :
The technology has brought changes that reached to all areas of
life, and has come with modernity in various institutions, especially
higher education institutions in Algeria, which has created e-learning,
which has a great impact on the educational system. More
specifically, the emergence of the new face that shows the curriculum
design in e-learning, and its background in the inclusion of contents,
objectives, methods and methods of teaching and evaluation that make
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learners learn through the types of teaching methods, including selflearning, collaborative learning, active learning, The design of the
electronic curriculum is characterized by principles and principles
that are in line with different competencies of learners, and is
compatible with every professional and a beginner in the use of
technology. From this point of view, this paper came to show how
electronic curricula are designed and how their applications are at
the pedagogical level through theoretical concepts and practical
examples in an analytical study of their designs in Algeria.
Keywords: curriculum design, e-learning, pedagogic applications.

ملدمت:
لعل الحذًث عً اإلاىاج طمً الخعلُم ؤلالىترووي ٌعذ اظخجابت خلُلُت ليل
ُ
اإلاعخجذاث في ؤظالُب وجلىُاث الخعلُم التي حسخش ؤخذر ما جىصلذ بلُه الخىىىلىحُا
الحذًثت في عالم الاجصاالث ،مً اظخخذام الىظاثؽ اإلاخعذدة في عملُاث الخعلُم
الصفي ؤو ػحر الصفي والتي جدُذ للمخعلمحن الحظىس والخفاعل مع مخخلف الذسوط التي
جلام في دوٌ ؤخشي مً خالٌ جلىُاث ؤلاهترهذ والخلفضٍىن .وهزا ما هالخظه مً خالٌ
الخىحه للخىافغ على جصمُم مىاج بلىتروهُت بالجامعت الجضاثشٍت ،جخمحز بىمارج جخيامل
فيها ألادواس بحن اإلاعلم ومجمىعاث الؼالب وهزا اإلايعلحن الفىُحن مً مخخصحن في
اإلاجاٌ البُذاػىجي ومجاٌ جىىىلىحُا ؤلاعالم والاجصاٌ.
"وفي عباسة جفُع باألس ى واللىعت ألخذ اإلاشبحن اإلاعشوفحن (ً )beelyلىٌ فيها :ؤن
عذم معاًشة اإلاىاج الذساظُت ومدخىي الذساظت في اإلاشاخل الخعلُمُت اإلاخخلفت لىاكع
اإلاجخمع الجضاثشي واججاهاث العصش ومخؼلباجه ،ألنها لم جىً كاثمت على جخؼُؽ مً
مخخصحن جشبىٍحن ًصلحىنها برا ؤصابها خلل ما"(بً عمارة ضعيدة ،ضمايلي مدمىد،
 ،2018ص  )331وخاصت اإلاىاج ؤلالىتروهُت .ورلً مً ؤحل جدلُم همؽ الخعلُم
الزي ًخىافم مع ول فئاث اإلاخعلمحن في ؤي وكذ وفي ؤي ميان ودون حهذ ؤو ماٌ.
ولزا حاءث دساظدىا هزه على ابشاص مفهىم جصمُم اإلاىاج طمً الخعلُم
ؤلالىترووي وهزا ممحزاجه ومعُلاث جؼبُلاجه في اإلاجاٌ البُذاػىجي بجامعت الجضاثشٍت.
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إلاغكاليت:
حعذ اإلاىاج الخعلُمُت عامت واإلاىاج ؤلالىتروهُت خاصت مً ألامىس
البُذاػىحُت الحعاظت ،وألاهثر عشطت للخؼُحر في ؤي لحظت ،ورلً السجباػها بإػشاف
ًصعب جيامل ؤدواسهم وجىخلهم مً ؤحل جصمُم مىاج طمً الخعلُم ؤلالىترووي ،ومً
زم جدلُم مىظىمت حعلُمُت خذًثت جخمثل في حعلُم بلىترووي ٌعخجُب ليل ما ًدذر
على معخىي العاخت الخىىىلىحُت والبُذاػىحُت ،وفي هزا العُاق هشي ؤن الفاعلحن في
مجاٌ بعذاد البرامج ؤلالىتروهُت بالجامعت الجضاثشٍت ظاهمىا بمبادساث حعذ ؤسطُت جمهذ
للىصىٌ بالخعلُم العالي بلى العاإلاُت ،وهزا جىظُف الخىىىلىحُا في اإلاماسظاث
البُذاػىحُت وهزا جدعبا بلى ؤنها "جخظع دوسٍا بلى حعذًالث ظشفُت في بػاس جؼبُلها،
وجدُحن مظامُنها (ؤخُاها) بما ًفشطه ّ
الخلذم العلمي والخىىىلىجي إلدساج معاسف حذًذة ؤو
ّ
مىاد دساظُت حذًذة ،ؤوحعذًالث جلخظيها ؤخيام اللاهىن الخىحُهي"(.وسارة التربيت
الىطىيت ،2016 ،ص .)03
هما ؤهذ الدؽشَع الجضاثشي على طشوسة جبني الخىىىلىحُا وجيىًٍ اإلاخيىهحن مً
ؤحل النهىض بلؼاع الخعلُم العالي ،وٍخم هزا عبر ججىُذ فشٍم بدث مخعذد الخخصصاث،
وجيىًٍ ؼبىت وحؽىُل بىىن معؼُاث باإلطافت بلى بعذاد وجىُُف مدخىٍاث الخعلُم
والىظاثل الخعلُمُت ،مً خالٌ اإلاادجحن الثاهُت والثالثت مً الجشٍذة الشظمُت للعذد ()26
عام ( ،)8991باإلطافت الهظمام الجضاثش لعذة اجفاكُاث دولُت لها عالكت بالبرمجُاث
والحاظىب والذواثش اإلاخياملت...الخ( .سارة جيديلت ،وآخزون ،8102 ،ص  )66إذن
فالجصائس وهؼحرها مً البلذان – خاصت بلذان العالم الثالث – اهخهجذ ظُاظت بصالح
ؼامل لىظامها الخعلُمي بخجذًذ وجدذًث ػاًاجه و ؤهذافه على اعخباساث مجخمعُت راث
صلت باالمخُاص والخىافعُت بؼُت جدلُم هذفحن ؤظاظحن ،هما مىاهبت الخدىالث الفىشٍت
والاحخماعُت والاكخصادًت والحظاسٍت طمً مىحت الخؼحراث العاإلاُت اإلادعاسعت واإلاخخالُت
مً حهت ،وجدعحن اإلاخشحاث الخعلُمُت وجيىًٍ ؤفشاد كادسًٍ على بىاء وػنهم وجدلُم
جؼلعاتهم اإلاعخلبلُت مً حهت ؤخشي ،ولعل إعداد محخىياث وإدزاج أهداف واسخخدام
وسائل وطسق جقىيم في عمليت الخدزيس ،أي جصميم مىاهج ضمن الخعليم إلالكترووي
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ًضل الخلفيت الىاعدة لخطبيقاث بيداغىجيت حسخخدم الخكىىلىجيا في العمليت
الخعليميت الخعلميت ،ولرا أزدها من خالل دزاسدىا هره أن هجيب على الدساؤالث آلاجيت:
 ما هى مفهىم اإلاىاج ؤلالىتروهُت؟ ما هى مفهىم الخعلُم ؤلالىترووي؟ في ما جخمثل جصمُماث اإلاىاج ؤلالىتروهُت؟ ما هي ممحزاث اإلاىاج ؤلالىتروهُت وما هي معُلاث جؼبُلاتها في اإلاجاٌ البُذاػىجي؟إلاطار الىظزي:
 -Iما َى الخعليم إلالكترووي ()e-learning؟:

 -1حعزيف الخعليم إلالكترووي:
الًضاٌ هزا اإلاصؼلح ًؼشح العذًذ مً الجذٌ الخخالف اإلاخخصحن واإلاهخمحن به،
فهى "باخخصاس اظخخذام الخلىُت بجمُع ؤهىاعها في بًصاٌ اإلاعلىمت للمخعلم بإكصش وكذ
وؤكل حهذ وؤهبر فاثذة ،باظخخذام بشامج بداسة هظم الخعلم واإلادخىي )(LMS & LCMS
وحسخحر جلىُاث الاهترهذ في رلً ،وفم معاًحر مدذدة"( .ضارة جيديلت وآخزون،2018 ،
ص .)65
والخعلُم ؤلالىترووي ) (e-learningعبازة عن جقدًم املادة املخعلمت عبر جميع
الىسائل إلالكتروهيت املعيىت في عمليت الخعليم والخعلم سىاء كان ذلك عبر الشبكت
إلالكتروهيت ،أم وسيلت إلكتروهيت كالحاسب آلالي وشبكاجه ،أم الهاجف الجىال (الىقال
أو املحمىل) وغيرها حسب زأي "ماشن ،"6002 ،و"وٍيخلُىج،")Wentling( 2000 ،
و"باليس( .")Bahlis( 6006 ،أخمد مدمىد عبد اللطيف ،8100 ،ص.)10
وجم حعشٍفه مً ػشف "بىظمان ")Bosman( 2002 ،بإهه الخعلُم الزي ًلذم
بلىتروهُا مً خالٌ ؤلاهترهذ ؤو الؽبىت الذاخلُت (ؤلاهتراهِذ) ؤو عً ػشٍم الىظاثؽ
اإلاخعذدة مثل ألاكشاص اإلاذمجت ؤو ؤكشاص الفُذًى الشكمُت (( .)DVDكطيم مدمد
الػىاق ،وخطً علي بني دومي ،2009 ،ص)57
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وٍمىىىا باخخصاس ومً خالٌ الخعاسٍف العابلت ؤن وعشف الخعلُم ؤلالىترووي
على ؤهه :الخعلُم الزي ًلذم بلىتروهُا مً خالٌ ؤلاهترهذ ؤو الؽبىت الذاخلُت
(ؤلاهتراهِذ) ،ؤو عً ػشٍم اظخخذام الخلىُت بجمُع ؤهىاعها في بًصاٌ اإلاعلىمت للمخعلم
بإكصش وكذ وؤكل حهذ وؤهبر فاثذة .وهى الخعلُم الزي ٌؽمل حمُع ؤسوان العملُت
الخعلُمُت اإلاذعىم بالخىىىلىحُا.

 -2أهىاع الخعليم إلالكترووي:
ويقدم الخعلُم الالىترووي زالر ؤهىاع مً الخعلُم هي:
 -1-2الخعليم الالكترووي املباغز املتزامً (:) Synchrnous E- Learning
هى حعلُم الىترووي ًجخمع فُه اإلاعلم مع الذاسظحن معا لُخم بُنهم اجصاٌ
متزامً بالىص ( )chatؤو الصىث ؤو الفُذًى ؤو ما ٌعشف (.)Online
ومً بًجابُاث هزا الىىع مً الخعلُم ؤن الؼالب ٌعخؼُع الحصىٌ مً اإلاعلم
على الخؼزًت الشاحعت اإلاباؼشة في الىكذ هفعه (كطيم مدمد الػىاق ،خطً علي بني
دومي ،2009 ،ص )64
أدواث الخعليم إلالكترووي املتزامً:
وٍلصذ بها جلً ألادواث التي حعمذ للمعخخذم الاجصاٌ اإلاباؼش ( In Real
 )timeباإلاعخخذمحن آلاخشًٍ على الؽبىت ،ومً ؤهم هزه ألادواث ما ًلي(:الحزبي
مدمد ،2006 ،ص :)35
 اإلادادزت (.)Chat اإلااجمشاث الصىجُت (.)Audio Conferences ماجمشاث الفُذًى (.)Video Conferences اللىح ألابُع (.)White Board بشامج اللمش الصىاعي (.)Satellite Programs -2-2الخعليم الالكترووي (غير املباغز) غير املتزامً)Asynchrnous E-Learning( :
هى اجصاٌ بحن اإلاعلم والذاسط لىً ال ًدخاج بلى جىاحذهم في هفغ اإلايان ؤو
الضمان وبهما ًخعلم الؼالب وكذ ما ٌؽاء (الغزاب إيمان مدمد ،2003 ،ص )45
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وللذ حمعذ الؽبىت العىىبىجُت العاإلاُت ( )World Wide Webوالتي حعشف
اخخصاسا بـ (( )WWWجإظعذ في  1993وؤجاخذ للمعخخذم اظخخذام الصىسة والصىث
وألافالم والىخابت في الىكذ هفعه) بحن الخعلُم التزامني والخعلُم ػحر التزامني ،فالخعلُم
ًخم في ول وكذ ،وٍمىً جخضٍىه للشحىع بلُه في ؤي وكذ( .دالل ملحظ اضخيخيت ،وعمز
مىس ى ضزخان ،2007 ،ص )280
ومً اًجابُاث هزا الىىع مً الخعلم ؤن اإلاخعلم ًخعلم خعب الىكذ اإلاىاظب
له وفي اإلايان اإلاىاظب .وهزلً ٌعخؼُع اإلاخعلم بعادة دساظت اإلاادة والشحىع بليها
بلىتروهُا( .كطيم مدمد الػىاق ،خطً علي بني دومي ،مزجع ضابم ،ص )65
* أدواث الخعليم إلالكترووي غير املتزامً:
وٍلصذ بها جلً ألادواث التي حعمذ للمعخخذم بالخىاصل مع اإلاعخخذمحن
آلاخشًٍ بؽيل ػحر مباؼش ؤي ؤنها ال جخؼلب جىاحذ اإلاعخخذم واإلاعخخذمحن آلاخشًٍ على
الؽبىت معا ؤزىاء الخىاصل ،ومً ؤهم هزه ألادواث ما ًلي(:الحزبي مدمد ،مزجع
ضابم ،ص :)36
 البرًذ ؤلالىترووي )(E-mail الؽبىت اليعُجُت )(World wid web اللىاثم البرًذًت )(Mailing list مجمىعاث الىلاػ )(Discussion Groups هلل اإلالفاث )(File Exchange الفُذًى الخفاعلي )(Interactive video ألاكشاص اإلاذمجت )(CD -3-2الخعليم املدمج ):(Blended Learning
ُّ
ٌعذ الخعلم اإلاذمج ) (Blended Learningمىمال ألظالُب الخعلُم التربىٍت
العادًت .وَعخبر هزا الخعلُم سافذا هبحرا للخعلُم العام والخعلُم الجامعي الخللُذي الزي
ٌعخمذ على اإلاداطشة وؤلاللاء ،بر ؤن جلىُت اإلاعلىماث لِعذ هذفا ؤو ػاًت بدذ راتها ،بل
هي وظُلت لخىصُل اإلاعشفت وجدلُم ألاػشاض اإلاعشوفت مً الخعلُم والتربُت( .كططىدي
غىملي ،2007 ،ص .)26
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هما ٌعشف الخعلم اإلاذمج ؤو هما ٌعمى الخعلُم الخلُؽ )(Blended Learning
بإهه مضج ؤو دمج ؤو خلؽ الخعلُم ؤلالىترووي (الخعلُم على الخؽ ،والىٍب) مع الخعلُم
الخللُذي في الفصىٌ الذساظُت العادًت (وحها لىحه) ؤو الخلؽ بحن مذاخل الخذسَغ
الخللُذًت (ؤوؽؼت الخعلم الصفُت وحها لىحه) وجىىىلىحُا الخعلُم (جىىىلىحُا
الاجصاالث واإلاعلىماث الاهترهدُت)( .أضامت عبد الزخمً عبد املىال ،2014 ،ص .)108
وهزا ًخم الُىم مضج حمُع ؤحهضة جيىًٍ الخعلُم الالىترووي ودمج حضء مىه
وحها لىحه ،وحضء آخش مً الخعلُم عً بعذ .وجخمحز خلىٌ الخعلُم اإلاذمج بمضٍج مً
الخعلُم اإلاباؼش والخعلُم عً بعذ بؼشق مخخلفت ،مع مجمىعت مً اظتراجُجُاث وػشق
الخعلُم اإلاخخلفت.)Marie prat ،2011 ،p.22( .
* أدواث الخعليم املدمج:
بن الخعلُم اإلاذمج ًجمع بحن هىعي الخعلُم ؤلالىترووي (اإلاتزامً وػحر واإلاتزامً)،
ولزا فهى ٌعخمذ على مجمىعت ؤدواث هارًً الىىعحن اإلازوىسة ظابلا.
 -3مشيا ومعيلاث الخعليم الالكترووي:
أ -مشاياًٍ :دعم الخعلُم الالىترووي بمضاًا عذًذة ججعل مىه وظُلت فاعلت لخؼىٍش الخعلُم
وصٍادة هفاءجه هزهش منها:
* ٌؽحر "خالذ بً فهذ الحزًفي"  2006م ؤن الخعلُم ؤلالىترووي ٌعاعذ اإلاخعلم في
امياهُت الخعلم في ؤي وكذ ،وفي ؤي ميان ،وَعاعذ في خل مؽيلت اصدخام كاعاث
اإلاداطشة برا ما اظخخذم بؼشٍلت الخعلُم اإلافخىح عً بعذ ،وجىظُع فشص اللبىٌ،
والخمىً مً جذسٍب وحعلُم العاملحن وجإهُلهم دون الحاحت بلى جشن ؤعمالهم وبًجاد
بذًل ،وحعلُم سباث البُىث مما ٌعهم في سفع وعبت اإلاخعلمحن ،واللظاء على ألامُت.
(رجاء سَير العطيلي ،2012 ،ص )355
* جىظُع فشص اللبىٌ في الخعلُم العالي وججاوص علباث مدذودًت ألاماهً ،وجمىحن
ماظعاث الخعلُم العالي مً جدلُم الخىصَع ألامثل إلاىاسدها اإلادذودة.
* مشاعاث الفشوق الفشدًت بحن اإلاخعلمحن وجمىُنهم مً بمام عملُاث الخعلم بِئاث
مىاظبت لهم والخلذم خعب كذساتهم الزاجُت.
* ظهىلت الىصىٌ بلى اإلاعلم ختى خاسج ؤوكاث العمل الشظمُت.
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* جخفُع ألاعباء ؤلاداسٍت للملشساث الذساظُت مً خالٌ اظخؼالٌ الىظاثل وألادواث
الالىتروهُت في بًصاٌ اإلاعلىماث والىاحباث والفشوض للمخعلمحن وجلُُم ؤدئهم( .مدمد
عبد الكزيم املالح ،2010 ،ص)189
* ٌعهم الخعلُم الالىترووي في جىمُت الخفىحر وبزشاء عمُلت الخعلم.
* ٌعاعذ العلُم الالىترووي ؤو الجامعاث الالىتروهُت في خفع جيلفت الخعلُم ولما صاد
عذد الؼالب.
* ًضٍذ مً امياهُت الخىاصل لخبادٌ آلاساء والخبراث ووحهاث الىظش بحن الؼالب
ومعلميهم ،وبحن الؼالب ؤهفعهم مً خالٌ وظاثل هثحرة مثل البرًذ الالىترووي وػشف
اإلاىاكؽاث والفُذًى الخفاعلي.
* ًخؼلب الخعلُم الالىترووي على مؽيلت ألاعذاد اإلاتزاًذة مع طُم اللاعاث وكلت
ؤلامياهاث اإلاخاخت ،خاصت في اليلُاث والخخصصاث الىظشٍت( .دالل ملحظ اضخيخيت،
عمز مىس ى ضزخان ،2007 ،ص )288
ب -معيلاجه:
ًشي (الظفحري ،الفشٍذ )2003 ،ؤن الخعلُم الالىترووي ًىاحه هىعحن مً اإلاعُلاث،
وهي هما ًليَ ( :ديل غىهذ العبيدي ،2007 ،ص :)103
* املعيلاث املاديت:
 عذم اهدؽاس ؤحهضة الحاظب.
 حؼؼُت الاهترهذ وظشعتها.
 اسجفاع جيلفت الاجصاٌ الالىترووي.
* املعيلاث البػزيت:
 هذسة عظى هُئت الخذسَغ الزي ًجُذ "فً العلُم الالىترووي".
 الخفىحر الخاػئ بإن حمُع ؤطاء هُئت الخذسَغ في الجامعاث ٌعخؼُعىن
اإلاعاهمت في الخعلُم الالىترووي.
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 -IIاملىاهج إلالكتروهيت:
 -1حعزيف املىاهج إلالكتروهيت:
ًخدذد حعشٍف اإلاىاج ؤلالىتروهُت في مذي اسجباغ عىاصشها بىظاثؽ
جىىىلىحُت ،خُث اخخلفذ هزه الخعشٍفاث مً باخث آلخش ،ورلً وعبت لحذازت هزا
اإلاصلح وكذ وسدث هما ًلي:
عشفذ اإلاىاج ؤلالىتروهُت بإنها وزُلت جشبىٍت بلىتروهُت حؽمل على (الىص
والصىث والصىسة والحشهت) جظم مجمل الخبراث التي ظِخعلمها الخالمُز بخخؼُؽ مً
اإلاذسظت وجدذ بؼشافها( .عبد هللا املىس ى ،2002/10/23-22 ،ص )236
هما عشفذ اإلاىاج ؤلالىتروهُت بإنها مجمىعت اإلاىاكف الخعلُمُت الخعلمُت التي
ٌعخعان في جصمُمها وجىفُزها وجلىٍم ؤزشها ،بخىىىلىحُا التربُت ممثلت في الحاظىب
الخعلُمي والىخب اإلابرمجت والحلاثب الخعلُمُت وظاثش ؤهىاع الخعلم الزاحي مً ؤحل
جدلُم ؤهذاف مدذدة بىطىحً ،مىً الىصىٌ بليها وكُاظها( .إبزاَيم ضعادة،2004 ،
ص .)178
وعشفذ بإنها مىظىمت فشعُت مً مىظىماث الخعلُم ؤلالىترووي جخظمً
مجمىعت مً الخبراث اإلاترابؼت واإلاخياملت وظُفُا جلذمها اإلاذسظت للمخعلمحن جدذ
بؼشافها وفم خؼت معُىت باالعخماد على الىظاثؽ اإلاخعذدة (هصىص ،صىس ،صىث،
خشهت) مً خالٌ وظاثؽ بلىتروهُت مثل الحاظىب والاهترهذ ظىاء كذمذ داخل
اإلاذسظت ؤو خاسحها إلاعاعذة الخالمُز على الىمى الؽامل في حمُع الىىاحي ،وحعذًل
ظلىههم ػبلا لألهذاف التربىٍت( .مدمد الحزبي ،2006 ،ص .)54
مما ظبم وعخخلص ؤن اإلاىاج ؤلالىتروهُت عباسة عً وزاثم جشبىٍت بلىتروهُت
جظم مجمىعت اإلاىاكف الخعلُمُت الخعلمُت التي ٌعخعان في جصمُمها وجىفُزها وجلىٍم
ؤزشها ،بخىىىلىحُا التربُت ممثلت في الحاظىب الخعلُمي والىخب اإلابرمجت والحلاثب
الخعلُمُت وظاثش ؤهىاع الخعلم الزاحي .ورلً جدذ بؼشاف اإلاذسظت ووفم خؼت معُىت
باالعخماد على الىظاثؽ اإلاخعذدة (هصىص ،صىس ،صىث ،خشهت) مً خالٌ وظاثؽ
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بلىتروهُت مثل الحاظىب والاهترهذ ظىاء كذمذ داخل اإلاذسظت ؤو خاسحها إلاعاعذة
الخالمُز على الىمى الؽامل في حمُع الىىاحي ،وحعذًل ظلىههم ػبلا لألهذاف التربىٍت.
 -2مكىهاث املىاهج إلالكتروهيت:
جخيىن اإلاىاج ؤلالىتروهُت بمفهىمها الجذًذ مً هفغ ميىهاث اإلاىاج
الخللُذًت مً خُث الدعمُت (اإلادخىي ،ألاهذاف ،ػشق ووظاثل الخذسَغ ،الخلىٍم) ،بال
ؤنها جخم طمً وظاثل جلىُت مما حعلها جظهش بصىسة مؼاًشة وخذًثت ولها مذخالث
وعملُاث وهزا مخشحاث بلىتروهُت ،ؤي ؤن الخعامل مع هزه اإلاىاج ًيىن وفم مدخىٍاث
وؤهذاف وػشق ووظاثل جذسَغ وجلىٍم عً ػشٍم وظاثؽ جىىىلىحُت .وهزا ما ًظهش في
الىلاغ آلاجُت:
 -1-2أَداف املىاهج إلالكتروهيت:
 جصمُم اإلاىاج الذساظُت بؼشٍلت الىخذاث الذساظُت ووطعها على مىاكع الاهترهذ. وؽش زلافت اإلاعلىماجُت لذي اإلاخعلمحن. بجاخت الفشصت للؼالب والؼالباث الذخىٌ للمىكع واظترحاع ما دسظىه في هفغ الُىمؤو على ألاكل دساظخه بؼشٍلت معُىت.
 خل مؽيلت الؼُاب واإلاشض لذي بعع الؼالب بمخابعت اإلانهاج مً مىاصلهم. وطع ؤوؽؼت مصاخبت للمنهاج وهزلً ؤظئلت ومىاكف معُىت حعاعذ على الفهموالخزهش.
 وطع وصالث ( )linkللمىاطُع اإلاشجبؼت ببعظها البعع ،فمثال ًيىن سبؽ اإلاىادالذساظُت ببعع اإلاىاكع التي حعاعذ على الفهم ومثل رلً اإلاىخباث والىخب التي جىاولذ
اإلاىطىع بىىع مً الخفصُل في خالت سػبت اإلاخعلم الشحىع بلى اإلاىكع.
 خل مؽىالث الذسوط الخصىصُت مً خالٌ بمياهُت مشاحعت اإلاادة بإي وكذ ًشٍذهاإلاخعلم وبؼشٍلت جظمً فهمه مهما وان معخىاه الخدصُلي.
 خل مؽىالث ػشق الخذسَغ الخللُذًت ،ألن اإلاخعلم ًخعلم بؼشٍلت مخخلفت إلاا دسظه بماًظمً دافعُخه للخعلم بعبب جلىُاث الىظاثؽ اإلاخعذدة التي ًخم جضوٍذ اإلانهاج بها.
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 سبؽ اإلاخعلم بالخعلُم ختى وهى خاسج اإلاذسظت لىحىد مشوهت في الضمان واإلايان إلاشاحعتما ًخم دساظخه ؤو الخدظحر إلاا ظِخم دساظخه( .عبد هللا املىس ى ،2002/10/23-22 ،ص
ص .)265-233
 -2-2املدخىي أو امللزر إلالكترووي:
اإلالشس ؤلالىترووي هى ؤي ملشس ٌعخخذم في جصمُم ؤوؽؼت ومىاد حعلُمُت حعخمذ
على الحاظىب وختى ًيىن اإلالشس ؤلالىترووي بالؼا ألهذافه اإلاعؼشة ًجب ؤن جدل
اإلالشساث بمدل الفصل الخللُذي:
 وؤن جيىن ملشساث ؤخشي حعخخذم بلى حاهب الفصل الخللُذي. جخىفش ملشساث بلىتروهُت على ؼبىت الاهترهذ وملشساث الىتروهُت ػحر معخمذة علىالاهترهذ.
 جيىن هظم بداسة الخعلُم ؤلالىترووي مفخىخت اإلاصذس ًمىً حعمُمها واظخخذامها مجاها،ومىاكع ؤخشي ًمىً اظخخذامها ملابل سظىم( .هزجظ سهزي ،غهزساد هىار ،ص )313
وال ؼً ؤن اإلانهاج ؤلالىترووي له مدخىٍاث ومخؼلباث جخدذد باإلادخىي العلمي
في هظام الخعلُم ؤلالىترووي ،الزي هى مجمىعت مً اإلاىاطُع ؤو الذسوط التي ًخم عشطها
عبر وظُؽ بلىترووي ولِغ وسقي هما هى الحاٌ في الخعلُم الخللُذي ،وبمعنى آخش
اإلادخىي ؤلالىترووي هى مجمىعت مً الذسوط العلمُت اإلاشجبت واإلاىظمت في ؼيل ًخماش ى
مع بِئت الحاظب وؼبياث الاهترهذ ،فاإلادخىي العلمي ًجب ؤن ٌؽمل العىاصش الخالُت:
 الفهشط الشثِس ي للذسوط ؤو الىخذاث الذساظُت. اسجباػاث حؽعبُت. مىاطُع فشعُت ليل وخذة دساظُت(.الظفيري فايش ميػز ،2004 ،ص ص )90-88 جدخىي الذسوط ؤو اإلاىاطُع على الىلاغ ؤو ألافياس اإلاشاد جدلُلها. سبؽ بحن الذسوط اإلاخياملت مع دسوط في مىاد ؤخشي. وظاثل مخعذد (صىث ،فُذًى ،صىس مخدشهت وزابخت). الاعخماد عً وطع اإلادخىي بصىسة ججعل اإلاخعلم ًلشؤ مً ؼاؼت الحاظب.(غلىم مىصىر ،خالل الفترة  ،2003/04/13-21ص ص .)23-14
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 -3-2طزق ووضائل الخدريظ:
ًذسج طمً اإلاىاج ؤلالىتروهُت هىعحن مً ألاوؽؼت ؤو ػشق الخذسَغ والتي
حعخمذ على وظاثل بلىتروهُت جمثلذ فُما ًلي:
أ -ألاوػطت الصفيت في املىاهج إلالكتروهيت وحػمل:
 بزاسة كظاًا علمُت مخعللت بمىطىع الذسط مً خالٌ ؤلافادة مً مصادس ؤلاهترهذ. صٍاسة مىاكع مخخلفت لجمُع معلىماث حعاعذ على خل مؽيلت ومداولت ػشح الحلىٌلباقي الخالمُز وجدذ بؼشاف اإلاعلم اإلاباؼش.
 اللُام بدل الخماسًٍ في البرامج الخعلُمُت ؤلالىتروهُت ورلً خعب ألاهذاف الخاصتللمادة العلمُت.
ب -ألاوػطت الالصفيت في املىاهج إلالكتروهيت وحػمل:
 بسظاٌ سظاثل بلىتروهُت مً وبلى معلم اإلاادة. مىاصلت الخىاصل ؤلالىترووي مع الضمالء. اللُام باإلحابت عً ؤظئلت الذسط مً خالٌ البدث في اإلاصادس ؤلالىتروهُت ؤو ما ًدذدهاإلاعلم( .عبد هللا املىس ى ،2002/10/23-22 ،ص ص .)265-233
 -4-2أضاليب الخلىيم ضمً مىاهج الخعليم الالكترووي:
وهى عملُت جىظُف ؼبياث اإلاعلىماث وججهحزاث الىمبُىجش والبرمجُاث
الخعلُمُت واإلاادة الخعلُمُت اإلاخعذدة اإلاصادسة باظخخذام وظاثل الخلىٍم لخجمُع وجدلُل
اظخجاباث الؼالب بما ٌعاعذ عظى هُئت الخذسَغ على مىاكؽت وجدذًذ جإزحراث البرامج
وألاوؽؼت بالعملُت الخعلُمُت للىصىٌ بلى خىم ملجن كاثم على بُاهاث همُت ؤو هُفُت
مخعللت بالخدصُل الذساس ي( .ضارة جيديلت وآخزون .)65 ،2018 ،وحعخمذ عملُت الخلىٍم
في الخعلُم ؤلالىترووي على ؤظالُب جلىٍم حعمى بالعذًذ مً اإلاشادفاث مً ؤهمها
اخخباساث الخلىٍم والخلىٍم ؤلالىترووي ،الخلىٍم بالحاظب آلالي ،والخلىٍم مً خالٌ
الؽبياث ،وللذ عشفها ول مً ) (Wang & Shinبإنها "وسخ مؼابلت لالخخباساث الىسكُت
الخللُذًت وجذي عً ػشٍم الحاظب ،خُث ًلىم اإلاخعلم بلشاءة ألاظئلت مً الؽاؼت
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مباؼشة وؤلاحابت عنها عً ػشٍم ؤدواث ؤلادخاٌ في الحاظب (الفإسة ،لىخت اإلافاجذ ،ؼاؼت
اللمغ)"( .بدوي مدمد عبد الهادي ،2017 ،ص .)65
وجىلعم ؤظالُب الخلىٍم بلى هىعحن هما( :ضارة جيديلت وآخزون ،مزجع ضابم،
:)67
أ -الاخخباراث الخلىيميت :وٍىلعم هزا الىىع بذوسه بلى ؤظئلت جدشٍشٍت ًلىم اإلاخعلم باإلحابت
عليها وبسظالها طمً اإلاىصت بلى ألاظخار لخلُمها وبسحاعها للمخعلم ،ومباؼشة جخظع لخلُُم
ؤلي ،وجدخىي هزه ألاخحرة على عذة ؤهماغ هي:
 ؤظئلت الاخخُاس اإلاخعذد (.)Multiple choices ؤظئلت الصح وخؼإ (.)True / False ؤظئلت ملء الفشاغ (.)Select missing words الحعاب (.)Calculated simple الترهُب (.)Composition الشبؽ (.)Matching سحب وبظلاغ على الصىسة (.)Drag and drop on an image سحب وبظلاغ على الىص (.)Drag and drop to text ؤلاحاباث اللصحرة (.)Short answers الىلاغ العاخىت (.)Hot spots ؤظئلت الترجِب (.)Ranking questionsب -ألاوػطت الخلىيميت :وجخمثل في مخخلف ألاوؽؼت الخفاعلُت التي حعاعذ اإلاخعلمحن على
جدلُم الخعلم اليؽؽ ،عبر العمل طمً مجمىعاث ،وٍمىً جدذًذها مثال في ألاهماغ
الخالُت:
 اإلاعشد (.)Glossaire العمل الدؽاسوي (.)wiki كاعذة البُاهاث (.)Base de données- 77 -
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 -3خصائص املىهج إلالكترووي:
ًدعم اإلاىه ؤلالىترووي بعذة خصاثص هي:
 ٌعخمذ هزا اإلاىه على الاججاه العلىوي في صُاػت ؤهذافه :خُث ًىؼلم هزا اإلاىه فيصُاػخه ألهذافه مً مىؼلم ظلىوي ،بمعنى ؤهه يهخم بخدذًذ ما ًمىً ؤن ًلىم به
اإلاخعلم بعذ اهتهاثه مً عملُت الخعلم مً ؤوحه ظلىن معُىت ًمىً مالخظتها وكُاظها.
 مدخىي اإلاىه ؤلالىترووي ًلذم بؽيل مبرمج :خُث ًخم جلذًم اإلادخىي ؤلالىترووي علىؼيل بػاساث ؤو وخذاث حعلُمُت مدعلعلت ومبرمجت بؽيل خؼي ؤو مدؽعب ،وفي
الؼالب فةن اإلادخىي ًيىن مشجبؼا بصىسة وزُلت باألهذاف العلىهُت ومخذسحا في
صعىبخه.
 ٌعخمذ الخفاعل في اإلاىكف الخعلُمي مً حاهب اإلاخعلم على فىشة اإلاثحر والاظخجابت:خُث ًخم جلذًم عىاصش اإلادخىي الذساس ي بمىحب هزا اإلاىه على ؼيل مثحراث جظهش
على الؽاؼت عىذ اظخخذام الحاظب الخعلُمي ،وٍلىم اإلاخعلم في طىء جفعحره لخلً
اإلاثحراث ،بعمل اظخجاباث معُىت حعخلضم الحاظب.
 ٌؽترغ اإلاىه ؤلالىترووي جىافش مخؼلباث ظابلت لذي اإلاخعلمً :يبغي وحىد مخؼلباثظابلت لذي اإلاخعلم كبل ؤن ًبذؤ في عملُت الخعلم ،ختى ًظمً له الخعامل مع مدخىٍاث
البرهامج الخعلُمي بإظلىب فاعل.
 ٌعخمذ اإلاىه ؤلالىترووي على اإلاؽاسهت ؤلاًجابُت مً حاهب اإلاخعلم :خُث ًدُذ هزااإلاىه الفشصت للمخعلم ليي ًلىم بيؽاغ بًجابي معخمش( .إبزاَيم ضعادة ،2004 ،ص
ص )185-180
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 ًلىم الخعلم على فىشة الخؼى الزاحي باليعبت للمخعلم :ؤي ؤن اإلاخعلم ٌعلم هفعهبىفعه مً خالٌ اظخمشاسه بالخعلم وحعضٍضه الظخجابخه هما ؤهه ٌعمذ للمخعلم بالعحر في
عملُت الخعلم وفم ظشعخه الخاصت وكذسجه على الاظدُعاب.
 الخلىٍم في اإلاىه ؤلالىترووي ًخم بؼشٍلت ػحر جللُذًت :بر ًلىم اإلاخعلم بخلىٍم هفعهبؽيل معخمش للىؽف عً ألاخؼاء وجصىٍبها ؤوال بإوٌ ،وبزلً ًخدلم اإلاعنى الصحُذ
للخلىٍم اإلاعخمش( .مدمد الحزبي ،2006 ،ص )61

 -4فىائد املىهج إلالكترووي بالجامعت:
 حعخبر الجامعت ؤن اإلالشساث ؤلالىتروهُت جىفش الىثحر مً الجهذ خُث ٌعخؼُع الؼالباظخخذامها والاظخفادة مً مخخلف اإلاىاد الخعلُمُت بذون وحىد طىابؽ مياهُت وال صمىُت.
 هما ؤن للؼلب دوس بًجابي وفعاٌ في بعذاد اإلاادة العلمُت للملشس ،والخعلُم عما كذم فيهامً ػشف ػحره ،وجخمحز بشامج الخعلُم الالىترووي التي جدل مدل اإلالشس الخللُذي باإلاشوهت
وجلذًم فشص لإلػىاء واإلاشاحعت باإلطافت بلى عذة مضاًا هدصيها في :اظخخذام ػشق جذسَغ
مخعذدة مً كبل اإلاذسط :اإلاداواة ،الخعلم باالظخىؽاف ،الخعلم اإلابني على الخبرة ،العالج
الفشدي.
وهفغ الص يء باليعبت لخمىحن الؼالب مً بجلان حعلم اإلاىاد هما ًيبغي بالشحىع
بلى حصخُص الصعىباث مً خالٌ ؤخيام بىاء الاخخباساث الخلُمُت إلاعخىاهم ،وهزا جمىحن
الجمُع ػلبا وؤولُاء مً جفلذ هخاثج الاخخباساث ومذي جلذمهم في رلً ،هما ًمىنهم ؤن
ًؼلعىا على اإلاىاد العلمُت اإلالذمت في اإلالشس ؤلالىترووي( .هزجظ سهزي ،وغهزساد هىار ،ب
ث ،ص .)313

 -5مفهىم جصميم املىاهج إلالكتروهيت:
ٌعىد مفهىم اإلاىاج بصفت عامت واإلاىاج ؤلالىتروهُت بصفت خاصت بلى مفهىم
الخصمُم الخعلُمي خُث ؤن جصمُم اإلاىاج ًلىم على مبادت الخصمُم الخعلُمي ،ومً
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هىا فخصمُم اإلاىاج ؤلالىتروهُت "هي اإلاجمىعت ألاهبر وجيىهذ مً زماهُت معاًحر بطافت
بلى العذًذ مً اإلالاًِغ ؤو ماؼشاث ألاداء للحىم على مذي جدلم معُاس معحن .وجشهضث
هزه اإلاعاًحر خىٌ ألاهذاف العامت وؤلاحشاثُت للملشس ،وجىاظم ألاهذاف مع اإلادخىي،
وؤظالُب الخذسَغ وعشض اإلادخىي ،وجِعحر الخعلم ،وفشص الخؼبُم والخؼزًت الشاحعت،
وؤظالُب خث اإلاخعلم على اإلاؽاسهت ،وجلىٍم ألاداء(.بدر بً عبد هللا الصالح:2005 ،
ص )16
هما ٌعشف جصمُم اإلاىاج ؤلالىتروهُت على ؤهه جصمُم الخعلُمي مً ػشف
" "Branchبإهه'' عملُت جخؼُؽ مىهجُت وفىُت وهظامُت لخلبُت الخفاعالث اإلاخعذدة بحن
اإلادخىي والىظاثل واإلاعلم واإلاخعلم والعُاكاث الخعلُمُت لفترة مدذدة مً الىكذ ؤو لجضء
معحن مً اإلالشس ورلً لخدلُم ؤهذافه ،خُث ًخم في هزه اإلاشخلت وطع جصىس وامل
للبرهامج على الىسق ،ورلً بىطع اإلاىاصفاث الخفصُلت إلاا ًيبغي ؤن ًدخىٍه البرهامج مً
ؤهذاف حعلُمُت ،ومادة علمُت ،ووظاثؽ مخعذدة ،وبظتراججُاث حعلُمُت وؤدواث للخفاعل
والخلىٍم(.ضارة جيديلت ،وأخزون ،2018 ،ص .)65
مً ؤهم الىلاغ التي ًجب الخلُذ بها في الذساظت عً بعذ الخعلُمُت اإلاىاد
الذساظُت باظخعماٌ اإلالشس ؤلالىترووي هي:
* ؤن ًصمم اإلالشس الذساس ي مً كبل ألاظخارة زم ًدىٌ بلى ملشس ؤلالىترووي بىاء على معاًحر
الخعلم ؤلالىترووي.
* ؤن يهذف البرهامج اإلاعذ ليل مادة بلى الخعشٍف بالخصمُم الخعلُمي والزي ٌعذ اظدثماسا
للخىىىلىحُا إلعؼاء كُمت مظافت الخعلُم والخعلم وٍشهض ؤًظا على الخؼبُم العملي إلداسة
اإلادخىي وجصمُم الاخخباساث.
* جخفم ألاهذاف ووظاثل جدلُلها واإلادخىي العلمي مع اإلاهاساث واإلاعاسف ألاظاظُت وػشق
جلُُمها.
* ألاهذاف ووظاثل جدلُلها كابلت للمالخظت واللُاط.
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* ًدخىي اإلالشس على جىصُف ؼامل مخاح على الؽبىت العاإلاُت كبل جلذًمه للؼالب.
* جؼابم واضح وصشٍذ بحن وظاثل جدلُم ألاهذاف والخلُُم وػشق الخذسَغ واإلادخىي
الخىىىلىجي.
* مخؼلباث الخذسَغ الخاصت باإلالشساث الالىتروهُت جىؼبم جماما مع جلً الخاصت
باإلالشساث التي جذسط في الفصل الذساس ي الخللُذي.
* اإلاشوهت في بىاء اإلالشس للعماح ألعظاء هُئت الخذسَغ بالىفاء باخخُاحاث الجامعت.
* ًدخىي اإلالشس على وظاثل حعمذ لزوي الاخخُاحاث الخاصت باظخخذامه.
* اإلالشس ًضود الؼالب بىظاثل مىاظبت ومخىىعت للخفاعل مع اإلادخىي العلمي.
* طشوسة جىاحذ معلىماث عً ملذم اإلالشس للمشاحعت.
(هزجظ سهزي ،وغهزساد هىار ،ب ث ،ص ص .)315-314

 -6مخطلباث جصميم املىاهج إلالكترووي:
أ -الصفدت الزئيطيت :وحؽبه ػالف الىخاب ،وهي هلؼت الاهؼالق بلى بلُت ؤحضاء اإلاىه ،
وبها مجمىعت مً ألاصساس التي حؽحر بلى مدخىٍاث اإلاىه وؤدواجه (مثل كاثمت مدخىٍاث
الىخاب) ،وٍمىً الظؼؽ عليها لخصفذ اإلاىه ؤو ؤحضاء مىه.
ب -أدواث املىهج :وحعخخذم للخىاصل بحن اإلاعلم والؼالب هإفشاد وهمجمىعت ؤو الؼالب
مع بعظهم البعع.
جـ -الخلىيم الدراس ي :وهي عباسة عً جلىٍم ؼهشي على هُئت مشبعاث جبحن الؽهش والُىم
والخاسٍخ ،وٍظهش فُه جاسٍخ الُىم بلىن معحن ،وٍمىً اظخخذامه لخدذًذ مىاعُذ
الاخخباساث والدسجُل والاحخماعاث ومىاعُذ حعلُم الىاحباث وػحرها.
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د -معلىماث عً املعلمين الذيً يلدمىن املىهج إلالكترووي :خُث ًظع اإلاعلم
العاعاث اإلاىخبُت وبشٍذه ؤلالىترووي وهبزة مخخصشة عً ول معلم ؤو بداسي له عالكت
باإلاىه .
ٌ -لىخت إلاعالهاث :وفيها ًظع اإلاعلم لىخت مىخىبت للؼالب جخعلم باإلاىه  ،خُث ًخبر
الؼالب بمىاعُذ اإلاداطشاث والاخخباساث(.ريما ضعد الجزف ،2001 ،ص ص -201
.)205
و -لىخت الىلاع :ومً خاللها ًلىم اإلاعلم ؤو الؼالب بىخابت سؤط اإلاىطىع ووطع فلشة
همثاًٌ ،خم جبادٌ الىلاػ خىلها.
س -غزفت الحىار :ومً خاللها ٌعخؼُع الؼالب اإلاسجلحن في اإلاىه الخىاصل مع بعظهم
البعع في وكذ مدذد.
ح -معلىماث خاصت باملىهج :هىا ًدذد اإلاعلم اإلاىطىعاث التي ظُذسظها الؼالب في
اإلاىه  ،واإلاخؼلباث العابلت له ،وػشٍلت الخلىٍم التي ظُدبعها اإلاعلم واإلاىاد الخعلُمُت
الخاصت باإلاىه .
ط -مدخىي امللزر (وثائم خاصت بامللزر) :هىا ًظع اإلاعلم اإلاادة العلمُت التي حؽيل
مدخىي اإلاىه  ،وٍدذد حعلعل اإلاىطىعاث التي ظُذسظها الؼالب مً مادة علمُت
مىخىبت ًصاخبها مفشداث جلذم باظخخذام الىظاثؽ اإلاخعذدة ،وٍمىً ؤن جيىن اإلاادة
العلمُت على ؼيل كشاءاث وواحباث ومداطشاث وحعلُماث خاصت باالظخزواس وكاثمت
باإلاصؼلحاث ومزهشاث وػحرها ،وجخيىن مً مادة مشثُت ومعمىعت وصىس ومداواة ؤعذث
بالحاظب ،وٍىظم مىطىعاث اإلاىه على هُئت ملفاث ومجلذاث مع وصالث جلىد
الؼالب بلى فصىٌ اإلاىه اإلاخخلفت.
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ي -كائمت املزاجع إلالكتروهيت (الىصالث الخارجيت واملصادر) :وجخيىن مً كاثمت
إلاىاكع الاهترهذ راث الصلت باإلاىه مع حعلُم مصاخب ليل مىكع ،وٍمىً ؤن ٌعاهم ول
مً اإلاعلم والؼالب فب بعذاد اللاثمت.
ن -صىدوق الىاجباث :خُث ًشفم الؼالب واحباتهم ،ؤو ًؼلعىن على الىاحباث
والاخخباساث الخاصت باإلاىه .
ل -آليت إعداد الاخخباراث :وهىا ًلىم اإلاعلم بةعذاد الاخخباساث ألاظبىعُت والفصلُت
والاظخبُاهاث ،وجخيىن مً ؤدواث إلعذاد ألاظئلت وجدذًذ الذسحاث اإلاخصصت لها
وػشٍلت جضوٍذ الؼالب بالخؼزًت الشاحعت عً ول ظااٌ.
م -أدواث الخلىيم :وهىا ًلىم اإلاعلم بخدذًث وحعذًل الاخخباساث والاظخبُاهاث التي
صممها باظخخذام آلُت بعذاد الاخخباساث.
ن -سجل الدرجاث :وفُه ًؼلع الؼالب على هخاثجهم ودسحاتهم ،وٍشون ػشٍلت جىصَع
الذسحاث على ول وخذة في اإلاىه وعلى اظخخذام الؼالب ليل ؤداة بلىتروهُت مً ؤدواث
اإلاىه .
ص -السجل إلاخصائي للمىهج :وٍلذم بخصاثُاث عً جىشاساث اظخخذام الؼالب ليل
ميىن مً ميىهاث اإلاىه  ،وَعخؼُع اإلاعلم ؤن ًؼلع على الصفداث التي صاسها الؼالب
بىثرة والىصالث التي ٌعخخذمىنها ،وؤوكاث اظخخذام الؼالب للمىكع وؤوكاث عذم
اظخخذامهم له.
ع -مزهش البريد إلالكترووي :هىا ٌعخؼُع الؼالب ؤن ًشظل سظاثل خاصت ؤو ملف ؤو ؤي
مشفلاث مع الشظالت بلى اإلاعلم ؤو ؤخذ الضمالء ؤو إلاجمىعت مً الضمالء.
ف -امللفاث املػترهت :هىا ٌعخؼُع الؼالب جدمُل الىزاثم والصىس وؤوساق العمل
ووطعها على الاهترهذ وٍمىً ؤن جدمل الىزاثم التي ؤعذها ألاظخار ؤو ؤخذ الؼالب
وكشاءتها ومشاحعتها وبعادة بوؽائها.
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ص -صفدت املذهزاث :وهىا ٌعخؼُع الؼالب ؤن ٌسجل مالخظاجه ؤو ؤفياسه وٍمىً ؤن
ًظع اإلاعلم بعع الىاحباث ؤو اإلالاالث.
ق -الصفدت الشخصيت للمعلم والطالبً :مىً ؤن ًيىن للمعلم وليل ػالب مسجل
في اإلالشس ،صفدت شخصُت ًظع فيها صىسجه وما ٌؽاء مً معلىماث عً هفعه ،وٍؼلع
عليها اإلاعلم والؼالب آلاخشون.
ر -الدليل إلارغادي إلالكتروويً :لذم بحاباث على اظخفعاساث اإلاعخخذم ،وَعؼي
وصفا مفصال لجمُع ميىهاث اإلاىه ؤلالىترووي.
ع -لىخت الخدكم :وجدخىي على حمُع ؤدواث الخدشٍش الالصمت لخدذًذ الخفاصُل
الذكُلت التي ًخيىن منها اإلالشس ،وباظخخذام لىخت الخدىم ٌعخؼُع اإلاعلم ؤن ًلىم بما
ًلي:
* حعلُم ؤلاعالهاث ،بطافت الىصىص ،وبسفاق الىزاثم وبوؽاء اإلاجلذاث.
* حسجُل الؼالب الزًً ٌعخخذمىن اإلاىكع ،وجىصَع الؼالب على مجمىعاث ،وفم
اإلاؽاسَع التي ظُلىمىن بها.
* وطع وبداسة الاخخباساث ومً زم الاػالع على هزه الاخخباساث وجدشٍش دسحاث الؼالب
اإلاىحىدة في سجل الذسحاث ومخابعت ؤلاخصاثُاث الخاصت باإلاىه .
* الحصىٌ على اإلاعاعذة والعثىس على بحاباث لألظئلت ؤو الصعىباث التي ًىاحهها اإلاعلم
والؼالب في اظخخذام اإلاىه ( .مدمد الحزبي ،2006 ،ص .)65

 -7الىثائم الىاجب جىفزَا لخصميم املىهج إلالكترووي:
لخصمُم اإلاىه ؤلالىترووي ًجب جىفش مجمىعت مً الىزاثم جخمثل فُما ًلي:
أ -وثائم الدرص إلالكترووي وحػمل:
 وزُلت الخلذًم والترخُب.- 78 -
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 وزُلت معلىماث عً هُفُت الاجصاٌ وحؽمل (بظم اإلاعلم -بظم اإلالشس وسكمه-الفصل الذساس ي -عىىان الذسط -البرًذ ؤلالىترووي -الهاجف -الفاهغ -ظاعاث العمل
الشظمُت)
 وزُلت حعشٍف باإلاىه وجشظل بلى الؼالب كبل الُىم ألاوٌ مً الذساظت ،وجدخىي علىحعشٍف بمىطىعاث اإلاىه .
 وزُلت ؤهذاف اإلاىه وجشظل بلى الؼالب كبل الُىم ألاوٌ مً الذساظت.ب -وثيلت ألاوػطت العلميت:
ولها عالكت وػُذة باألهذاف وبالخدذًذ مارا ًخىكع مً الؼالب في
ألاوؽؼتالخعلُمُت ،وٍلترح خذور ما ًإحي:
 اإلاؽاسهت في الىلاػ. الىخاب والخألُف. اإلالاالث. البدث في اإلاىاكع عً اإلاىطىعاث اإلاؼشوخت. الخعلُم بالخفاعل مع الؼالب (جبادٌ ألاعماٌ مع الؼالب).جـ -وثائم الخلىيم:
وٍجب ؤن حعؼى دسحاث معُىت وزابخت ليل وزُلت:
 الامخداهاث. اليؽؼت وؤعماٌ العىت. اإلاؽاسهت. الجذوٌ ألاظبىعي( .عبد هللا املىس ى ،2002/10/23-22 ،ص ص )225-223 كاثمت بإظماء اإلاىاكع التي لها عالكت باإلاىه .د -وثيلت املالخت وإلابدار:
وهي وزُلت بسؼادًت للخىلل بحن ؤحضاء اإلاىه وميىهاجه ،هما ًلي:
 الاخخباساث والخماسًٍ. الخلىٍم.- 77 -
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 معلىماث اإلاادة الذساظُت واإلاعلم. جلىٍت العمل وحؽمل حؼؼُت معبلت للمىه وعمل ملخص عً ألاؼُاء ألاظاظُتواإلاهمت في اإلاىه .
 جىفش ألامً والعشٍت للمدافظت على خصىصُاث الؼالب. مهمت الخىحُه والخصفذ.ٌ -اجصاالث الصف:
 على اإلاعلم ؤن ًىفش ػشٍلت للىصىٌ بلُه ورلً بىطع بشٍذه ؤلالىترووي وهاجفه. اإلاىخذي الخاص باإلاىه . -ػشف الحىاس الخاصت باإلاىه ( .ريما الجزف ،2001 ،ص ص )205-201

 -8مزاخل جصميم املىاهج إلالكتروهيت:
حعخمذ عملُت جصمُم اإلاىاج على جبني ؤو اكتراح همىرج للخصمُم .وجيخمي
ػالبُت همارج الخصمُم الحالُت لىمىرج جصمُم هظم الخعلُم (Instructional systems
) ،designومً الىمارج اإلاؽهىسة في هزا العُاق همىرج ) ،(ADDIEوحؽحر هزه ألاخشف
بلى اخخصاساث إلاشاخل جؼىٍش ؤو جصمُم اإلالشساث ؤلالىتروهُت ،جبذؤ هزه اإلاشاخل بمشخلت
الخدلُل ) ،(Analysisزم مشخلت الخصمُم ) ،(Designزم مشخلت الخؼىٍش )،(Developing
زم مشخلت الخىفُز ) ،(Implementationوفي النهاًت جإحي مشخلت الخلىٍم ).(Evaluation
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وٍلخص الؽيل الخالي خؼىاث هزا الىمىرج:

التحليل

التصميم

التقويم

ADDIE

التطوير

التنفيذ

غكل ركم (:)01
يبين مزاخل جصميم امللزر إلالكترووي( .خمدي أخمد عبد العشيش ،2008 ،ص )127

 -9معىكاث جىفيذ املىهج إلالكترووي:
هىان معىكاث جىاحه جىفُز اإلاىه ؤلالىترووي وٍخمثل ؤهما في آلاحي:
 الخيلفت اإلاادًت الىبحرة وخاصت في مشخلخه ألاولى. طعف البيُت الخدخُت الالصمت لخىفُز هزا اإلاىه . طعف جإهُل ألاظاجزة كبل الخذمت باإلاهاساث الالصمت الظخخذام الحاظب آلاليوالاهترهذ في الخعلُم.
 اججاهاث ألاظاجزة هدى اظخخذام الحاظب والاهترهذ في الخعلُم ؤكل مً اإلاخىكع وحعحرببؽء ؼذًذ عىذ اإلالاسهت بما ًيبغي ؤن جيىن علُه( .عبد هللا املىس ى-22 ،
 ،2002/10/23ص )246
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 اإلاؽاول الفىُت التي جيخج عً اهلؼاع الاجصاٌ عىذ جلذًم اإلاىه عبر الؽبىت العاإلاُتللمعلىماث (الاهترهذ) وهزلً ؤزىاء البدث والخصفذ وبسظاٌ الشظاثل ؤلالىتروهُت
وصعىبت الذخىٌ بلى الؽبىت في بعع ألاخُان.
 كلت وحىد فىُحن مخخصصحن في مجاٌ الحاظب آلالي والاهترهذ. عذم وحىد فشق للذعم الفني في الجامعت( .أخمد عبد هللا العلي ،2005 ،ص ص)113-112
 -10الخطبيلاث البيداغىجيت للمىهج ضمً الخعليم إلالكترووي:
في بػاس الخؼلع لخدلُم جؼبُلاث فعلُت للمىه طمً الخعلُم ؤلالىترووي،
كامذ وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي بالجضاثش "بخىظُع الؽبىت بذاًت مً الذخىٌ
الجامعي ( ،)2010-2009هدى اإلاذاسط الخدظحرًت التي جم جضوٍذها هزلً بمخابش
افتراطُت وكاعاث جذسَغ مخعذدة الىظاثؽ مىصىلت بؽبىت خاصت للمداطشاث اإلاشثُت.
وهىان مشخلت مىاصٍت ،ؤو على ألاكل مخإخشة كلُال ،جخمثل في وطع هظام للخعلُم
ؤلالىترووي ًشجىض على كاعذة للخعلُم عً بعذ في صُؼت (صبىن-مىصع) .خُث حعمذ هزه
اللاعذة لألظاجزة باظخعماٌ مخخلف الؼشق عبر الخؽ (دسوط ،جماسًٍ ،دسوط
جؼبُلُت ،وؽاػاث ،جذسٍب ،وػحرها) ،وجمىذ اللاعذة للمخعلم واظؼت بُذاػىحُت زشٍت،
مخىىعت وداثمت.
هما جمىذ اللاعذة ؤًظا ؤدواث حعمذ بالخبادٌ والخعاون بحن ألاظاجزة/
اإلاشافلحن واإلاخعلمحن /ؤو بحن اإلاخعلمحن (البرًذ ،اإلاىخذًاث ،دسدؼت ،فظاءاث ؤلاًذاع
والخدمُل).
وٍخمثل الهذف النهاجي في وطع معاساث دساظُت خلُلُت عبر الخؽ ،وهي
معاساث مبيُت على ؤظاط ألاخز بعحن الاعخباس خاحاث اإلاخعلمحن ،وجشجىض على بُذاػىحُا
مشهضة عليهاً ،خم بلىستها وفم مُثاق بُذاػىجي مدذد ػبلا للخلىُاث التربىٍت الجذًذة
الىاججت عً بدخاٌ جىىىلىحُا ؤلاعالم والاجصاٌ (الخيىًٍ الدؽاسوي ،البىاجي ،الخخابع،
وطع العِىاسٍىهاث ،وػحرها).
ولبلىغ هزا الهذف جم حعؼحر بشهامج عمل مىز مىخصف هىفمبر ً ،2006دذد
بىطىح معاولُاث ول ألاػشاف اإلاعىُت:
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* اللجىت الىػىُت للخعلُم الافتراض ي.
* اللجان الجهىٍت للخلُُم ،مذًشٍت الخيىًٍ العالي للخذسج.
* مشهض البدث في الاعالم العلمي والخلني.
* ممىهحن بخجهحزاث العمل.
وهىان خالُا في اإلااظعاث الجامعُت خالًا للخعلُم عً بعذ جظم خبراء
بُذاػىحُحن ،مهىذظحن وجلىُحن اظخفادوا مً جيىًٍ مخخصص ومخىىع ،في بػاس مخخلف
مؽاسَع الخعاون ،خاصت في بػاس مؽشوع ببً ظِىا (الُىوعيى واللجىت ألاوسوبُت)،
وبشهامج الخعاون مع ظىَعشا وىصٍلحرن ( ،)Coselearnوالجامعت الشكمُت ( )AUFالتي
ملشها بجامعت العلىم والخىىىلىحُا هىاسي بىمذًً بباب الضواس .ومؽشوع  @ideاإلانهي
الزي ًلىم على جلاظم اإلاعاسف بحن الجضاثش وؤسوبا ،ومهمخه جضوٍذ ألاظاجزة باللذسة
إلدماج جىىىلىحُا ؤلاعالم والاجصاٌ في العمل البُذاػىجي ،وجإهُلهم لخصمُم وبداسة
مؽشوع جشبىي عً بعذ .ومؽشوع ( )FPD-CAROو( )COSELEARNو(...)CNEPDبلخ"
وػحرها مً اإلاؽاسَع التي هي عباسة عً جؼبُلاث بُذاػىحُت جمثل الخإظِغ إلاىه
بلىترووي( .هصز الديً غزاف ،ب ص ،ص ص .)14-11
ػحر ؤن الدؽشَع الجضاثشي ال ًضاٌ ٌعشف كصىسا اججاه الخعلُم ؤلالىترووي
ومىصاث الخعلُم خاصت .وهزا اللصىس ًخمثل في الجىاهب آلاجُت:
 سػم مالمذ اظخخذام الخعلُم ؤلالىترووي بالجامعت الجضاثشٍت الزي ظهش مىز ( )6002بالؤهه وبلى ًىمىا هزا ال ًىحذ ؤي هص كاهىوي ًاهذ على طشوسة جؼبُله بماظعاث الخعلُم
العالي.
 ال ًضاٌ الدؽشَع الجضاثشي ػحر كادس على مىاهبت الخؼىساث الخىىىلىحُت الحذًثت ،ألهه الٌعخؼُع خماًت اإلالىُت الفىشٍت لألظاجزة الزًً ًيؽشون مداطشاتهم على مىصاث
الخعلُم ،وهزا الذافع الشثِس ي الزي حعل ألاظخارة ًشفظىن الخعامل مع هزا الىمؽ.
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 على الشػم مً وحىد معلىماث على اإلاىكع ؤلالىترووي لىصاسة الخعلُم العالي والبدثالعلمي عً حل ؤلامياهُاث التي وفشتها ألحل جبني مىصت .ػحر ؤهه ال ًىحذ ؤي معلىماث مً
هاخُت اإلالىماث الدؽشَعُت التي جمثل الشهحزة ألاظاظُت لخبني اإلاىصت.
 ال ًىحذ ؤي بىذ كاهىوي ًىص على الاعتراف بالؽهادة التي ظِخدصل عليها الؼالب بخيىٍىهمً خالٌ مىصاث الخعلُم الالىترووي في خالت جبىيها باإلاجخمع ألاوادًمي الجضاثشي .وال ختى
للمىصاث الخعلُمُت اإلاؼبلت مثل (مىدٌ .)Moodel
 ول ما ًخص الخعلُم ؤلالُىترووي ومىصاث الخعلُم اإلاؼبلت في الدؽشَع الجضاثشي هيمجشد لىاثذ جىظُمُت فلؽ ،وهزا ػحر واف إلدخاٌ ػشق خذًثت في مجاٌ الخعلُم(.سارة
جيديلت ،وآخزون ،8102 ،ص )66
ولى ؤن حامعاجىا جإخشث في الالخداق بهزا الشهب ملاسهت مع حامعاث ؤخشي بال ؤنها
حؽهذ في الىكذ الشاهً بعع الخجاسب في هزا ؤلاػاس ،وبن وان معخىي هزه الخجاسب
ًخفاوث مً خُث دسحت الخؼبُم و مؽاسهت ألاػشاف الفاعلت في العملُت الخعلُمُت الخعلُمت
فيها ( .راجية بً علي ،ص .)018

خاجمت:
مع جىامي الخىحه بلى اظخخذام الخعلُم ؤلالىترووي هىمؽ حعلُمي خذًث ٌعمل
على جؼىٍش مجالث الخعلُم ،ؤصبذ الخؼلع لخصمُم مىاج بلىتروهُت خخمُت جفشطها
الخىىىلىحُا على مخخلف الخؼبُلاث البُذاػىحُت ،فهزه الخصامُم حعبر عً بلىغ
الجىدة في الجامعاث على اإلاعخىي العالمي ،وهزا هى الحاٌ باليعبت للجامعت الجضاثشٍت،
فلذ صاس عليها ؤلاًمان بةدخاٌ الحاظب آلالي همادة ومىه دساس ي في الجامعت.
ومً خالٌ ما ؼهذهاه في الذساظت الحالُت ،فةهىا هشي ؤن جصمُم اإلاىاج طمً
الخعلُم ؤلالىترووي ًخؼلب هُىا مخيامال مً الجهىد داخل الجامعت الجضاثشٍت مً ؤحل
جدلُم جؼبُلاث بُذاػىحُت فعالت.
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االكتراخاث:
 وؽش زلافت الىعي باإلاعلىماجُت لذي اإلاعلمحن واإلاخعلمحن وهزا اللاثمحن على اوؽاءاإلاىاج الذساظُت.
 طشوسة معاهمت ول ألاػشاف الفاعلت بالجامعت الجضاثشٍت في جصمُم اإلاىاجؤلالخىشوهُت.
 -الىعي بظشوسة جىفحر البيُت الخدخُت لخدلُم مىاج بلىتروهُت فعالت.

املزاجع:
 -1ؤظامت عبذ الشخمان عبذ اإلاىال :2014 ،الذساظاث الاحخماعُت والخعلم الالىترووي،
ألاسدن عمان ،ماظعت الىساق لليؽش والخىصَع.
 -2ؤخمذ عبذ هللا العلي :2005 ،الخعلُم عً بعذ ،اللاهشة ،داس الىخاب الحذًث.
 -3ؤخمذ مدمىد عبذ اللؼُف :2011 ،الخعلُم الالىترووي وظُلت فاعلت لخجىٍذ الخعلُم
العالي ،مخىفش على مىكع:
 http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/fileshare/articlesجاسٍخ الذخىٌ بلى
اإلاىكع 2018/01/02 :على العاعت .20:00
 -4ببشاهُم ظعادة :2004 ،اإلاىه اإلاذسس ي اإلاعاصش ،عمان ،داس الفىش.
 -5بذوي مدمذ عبذ الهادي :2017 ،فعالُت بشهامج ملترح في الخعلُم الالىترووي لخىمُت
مهاساث جصمُم الاخخباساث الالىتروهُت والاججاه هدى الخلىٍم الالىترووي لذي ػالب
الذساظاث العلُا ،مخىفش عبر مىكع:
 https://platform.almanhal.com/Reader/Article/54448جاسٍخ الذخىٌ للمىكع
 ،2017/12/10على العاعت .10:45
 -6بذس بً عبذ هللا الصالح :2005 ،الخعلم ؤلالىترووي والخصمُم الخعلُمي :ؼشاهت مً
ؤحل الجىدة ،مذاخلت ملذمت اإلااجمش العلمي العاؼش للجمعُت اإلاصشٍت لخىىىلىحُا
- 77 -

Journal of pedagogy vol 01 Iss01 january2019

تص
ه لت
مييماانمل جفيا علييماإللكترونييوتطبت يقااتا ي
الداوغجييةاباجلمعةي ي
يأ/اعتشةالعييددييأ/وعسمدةالعييددي ي
الخعلُم :جىىىلىحُا الخعلُم ؤلالىترووي ومخؼلباث الجىدة الؽاملت ،ولُت التربُت-حامعت
عحن الؽمغ -اللاهشة.2005/07/7-5 ،
 -7بً عماسة ظعُذة ،ظماًلي مدمىد :2018 ،بظهام ؤلاصالخاث التربىٍت للمىاج
الذساظُت الجضاثشٍت ،مجلت العلىم الاحخماعُت –حامعت ألاػىاغ ،-مجلذ  ،07العذد 28
حاهفي .2018
 -8حماٌ عبذ الفخاح الععاف ،وخالذ ؼاهش الصشاًشة : 2012،مذي وعي اإلاعلمحن بمفهىم
الخعلم ؤلالىترووي وواكع اظخخذامهم بًاه في الخذسَغ في مذًشٍت جشبُت عمان الثاهُت ،اإلاجلذ
13العذد  1ماسط  2012مجلت العلىم التربىٍت والىفعُت البدشًٍ.
 -9خمذي ؤخمذ عبذ العضٍض :2008 ،الخعلُم ؤلالىترووي "الفلعفت -اإلابادت -ألادواث-
الخؼبُلاث" ،غ ،1عمان ،داس الفىش هاؼشون ومىصعىن.
 -10دالٌ ملحعً اظخِخُت ،عمش مىس ى ظشخان :2007 ،جىىىلىحُا الخعلُم والخعلُم
ؤلالىترووي ،غ  ،1عمان ،داس واثل لليؽش.
 -11ساحُت بً علي :الخعلُم ؤلالىترووي مً وحهت هظش ؤظاجزة الجامعت – دساظت
اظخىؽافُت بجامعت باجىت ،-مجلت العلىم ؤلاوعاهُت والاحخماعُت ،عذد خاص الحاظىب
وجىىىلىحُا اإلاعلىماث في الخعلُم العالي.
 -12سحاء صهحر الععُلي :2012 ،واكع الخعلُم الالىترووي وجدذًاجه في ججشبت اللذط
اإلافخىخت في مىؼلت الخلُل الخعلُمُت ،مجلت العلىم التربىٍت والىفعُت ،اإلاجلذ  13العذد 1
ماسط  ،2012البدشًٍ.
 -13سٍما ظعذ الجشف :2001 ،اإلالشس ؤلالىترووي ،اإلااجمش العلمي الثالث خىٌ مىاج
الخعلُم والثىسة اإلاعشفُت والخىىىلىحُت اإلاعاصشة ،مج  ،1حامعت عحن الؽمغ.

 888-

Journal of pedagogy vol 01 Iss01 january2019

تص
ه لت
مييماانمل جفيا علييماإللكترونييوتطبت يقااتا ي
الداوغجييةاباجلمعةي ي
يأ/اعتشةالعييددييأ/وعسمدةالعييددي ي
 -14ظاسة جُدُلت ،ؼهشة صاد بىعالُت ،إلاُاء جُدُلت :2018 ،جصمُم ؤظالُب جلىٍم الخعلُم
ؤلالىترووي بالجامعت الجضاثشٍت :واكع الخؼبُم وممحزاث الاظخخذام -مىصت الخعلُم
الالىترووي مىودٌ بجامعت ظؼُف  7همىرحا ،مجلت العلىم الاحخماعُت – حامعت
ألاػىاغ ،اإلاجلذ  ،7عذد  28حاهفي .2018
 -15سمير خضس ًاسين :اسخخدام الخكىىلىجيا الحدًثت في جصميم املىاهج والخعلم
إلالكترووي عن بعد ،العدد السابع ،بغداد ،مجلت كليت التراث الجامعت.
 -16عبذ هللا اإلاىس ى )2002/10/23-22( :الخعلُم ؤلالىترووي (الجلذ  ،)01عمان -ألاسدن،
داس ؤظامت لليؽش والخىصَع.
 -17ػلىم مىصىس ،خالٌ الفترة  :2003/04/13-21الخعلُم ؤلالىترووي في مذاسط وصاسة
التربُت والخعلُم بذولت اليىٍذ ،وسكت عمل ملذمت لىذوة الخعلُم ؤلالىترووي،
( ،)http//www.jeddahedu.govالشٍاض :مذاسط اإلالً فُصل.
 -81كعُم مدمذ الؽىاق ،خعً علي بني دومي :2009 ،ؤظاظُاث الخعلم ؤلالىترووي في
العلىم ،غ  ،1عمان ،داس واثل لليؽش والخىصَع.
 -19كعؼىذي ،ؼىملي :2007 ،ألاهماغ الحذًثت في الخعلُم العالي الخعلُم الالىترووي
اإلاخعذد الىظاثؽ ؤو الخعلُم اإلاخماصج ،اإلااجمش العادط لعمذاء ولُاث آلاداب في الجامعاث
ألاعظاء في اجداد الجامعاث العشبُت ،هذوة طمان حىدة الخعلُم والاعخماد ألاوادًمي،
حامعت الجىان.
 -20مدمذ الحشبي :2006 ،مؼالب اظخخذام الخعلُم ؤلالىترووي لخذسَغ الشٍاطُاث
باإلاشخلت الثاهىٍت مً وحهت هظش اإلاخخصحن ،سظالت دهخىساه ػحر ميؽىسة .مىت اإلاىشمت،
ولُت التربُت.
 -21مدمذ عبذ الىشٍم اإلاالح (ب) :2010 ،اإلاذسظت ؤلالىتروهُت ودوس ؤلاهترهذ في الخعلُم
سئٍت جشبىٍت ،غ  ،1عمان ،داس الثلافت لليؽش والخىصَع.
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 -22هشحغ صهشي ،ؼهشصاد هىاس :اظخخذام اإلالشساث ؤلالىتروهُت في الخعلُم عً بعذ
بالىظام الجامعي ،مجلت العلىم ؤلاوعاهُت والاحخماعُت ،عذد خاص ،الحاظىب
وجىىىلىحُا اإلاعلىماث في الخعلُم العالي.
 -23هصش الذًً ػشاف ،الخعلُم ؤلالىترووي ومعخلبل ؤلاصالخاث بالجامعت الجضاثشٍت،
حامعت مىخىصي-كعىؼُىت -كعم علم اإلاىخباث،
E.mail : gheraf.nacereddine@gmail.com
 -24هذًل ؼىهذ العبُذي :2007 ،دوس الىعي اإلاعلىماحي في جدعحن حىدة الخعلُم
الجامعي الالىترووي ،وسكت عمل ملذمت في هذوة "اظتراجُجُت الخعلُم الجامعي العشبي
وجدذًاث اللشن الـ  "21واإلاىعلذة في اإلاىامت -مملىت البدشًٍ ،خالٌ الفترة 25-21
ؤهخىبش .2007
 -62وشازة التربيت الىطىيت :6082 ،اللجىت الىطىيت للمىاهج ،املجمىعت املخخصصت
للمىاد ،مىاهج مسحلت الخعليم إلابخدائي ،الجصائس.
 -26الحشبي مدمذ :2006 ،مؼالب اظخخذام الخعلُم ؤلالىترووي لخذسَغ الشٍاطُاث
باإلاشخلت الثاهىٍت مً وحهت هظش اإلاماسظحن واإلاخخصحن ،سظالت دهخىساه ػحر ميؽىسة ،ولُت
التربُت ،حامعت ؤم اللشي.
 -27الؼشاب بًمان مدمذ :2003 ،الخعلُم الالىترووي مذخل بلى الخذسَغ ػحر الخللُذي،
اللاهشة ،اإلاىؼلت العشبُت للخىمُت ؤلاداسٍت.
 -28الظفحري فاًض ميؽش :2004 ،ؤهذاف وػمىخاث في الخعلُم ؤلالىترووي ،سظالت
التربُت ،العذد .4
29- Marie prat, 2011 : e-Learning utiliser les outils wed 2.0 pour développer un
projet, Editions ENI, France.
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