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يُدوَ   ب  د ة التؽلب علي التحاديار التاي تداااد ادا ة التعلاي  اللتت دنيباساتخدا  نظاا  الاب ب 
بد دو نظ اذ لفداجده دمميزاتاد العديادة و مار  ا د ة ااا ا  م ااعاار دتعادي ر مساتم ة للتعلاي  

أدوااي البحااث ب اا د ة د اار نماااك   الاااامعي االلتت دنااي ليداتااب مااا يحاادث ماان تطااد  و تااكلب
دتود ار الست اتيايار تد يسيً تعتماد علاي اساتخدا  الاتعل  المادمج دتدظيفاد مان اباي أع اا  
ويجً التاد ي  دمعاادنيه  فاي مقا  ار د اسايً مختلفاً و ف ا ذ عان ااا ا  مزياد مان الد اساار 

علاا  أف ااي فااي باا امج دالبحاادث لبحااث فعاليااً اسااتخدا  ادا ة الااتعل  الماادمج فااي تحقياا  نااداتج ت
دمق  ار د اسيً مختلفً و دتكلب ت  التدويً ب  د ة تنميً الدعي الت بدي لدي القااجمين علا  
التعلي  اللتت دنيدالتعل  المادمج بالاامعاار الموا يًو ف ا ذ عان أومياً نقا  الإلقافاً اللتت دنياً 

التي تساعد في تكليي تإلي  من  بين أف اد مؤسسار التعلي  العالي ؛ باعتبا وا من العدامي ال جيسً
تحديار ادا ة التعل  المدمج و ا افً لقد تها علي  تنميً فه  ا ف اد و دزيادة تفا ته  التعليميً و 

 داستخدامه  لنتاجج التتندلدايا  دأدداتها المختلفً . 

Targeted Current search advantage of the system Blackboard e-
learning management, so as to develop the Department of Education 
in Egyptian universities, and given the nature of this research, and 
the goals it seeks to achieve; Use descriptive approach, so as to 
description and interpretation of the electronic education 
management systems in the light of the elements of Blackboard in 
education administration university 
with the need to conduct audits,  The constant adjustments for 
university education mail to keep pace with what is happening in the 
development, as well as search the need to develop models and 
scenarios for strategies of teaching based on the use of learning built 
and employed by the faculty and their assistants members of the 
different courses I would recommend, as well as further studies and 
research to examine the effectiveness of the use of learning Built 
Management to achieve better learning outcomes in different 
programs of study and decisions, as well as the recommendation was 
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the need to develop educational awareness among those in charge of 
e-learning and learning built in Egyptian universities, as well as the 
importance of disseminating electronic culture among institutions of 
higher education members.         

 التعلي  العالي –الب ب بد د  -التلمار المفتاحيً: التعلي  االلتت دني
 

 مقدمً :
لتؽيياا  بمااا احدإلتااد الطفاا ة العلميااً دالتتندلدايااً فااي مختلااؾ يتساا  العااال  االن بعنااد عااال  ا

مااالر المع فً دخاواً التطاد  الاكج دااد فاي ماااي دسااجي تقنياً االتوااي دب مااً الحاسادب 
وديعد وكا التقد  في مااي التقنيار تقدما واج  اك ل  يقتو  عل  تطدي  ا اهزة دالب امج فحساب 

 ليً التعليميً .وبي امتد ليقمي تطدي  ب امج العم
‘ لقااد أواابحر تتندلدايااا المعلدمااار داالتواااالر امن ماان أواا  مقدمااار الماتماار الحااديث 

داواابحر معظااا  ددي العااال  ت ااار فاااي اواا  أدلدياتهاااا اومياااً المع فااً دالمفااااوي  و دالمهاااا ار 
و  االساسيً لتتندلدايا المعلدمار داالتوااالر و دتدظيفهاا دتطبيقهاا فاي قات  الماااالر دالمهان

تااؤإل  دتتااعإل  بتتندلدايااا  التاايدماان بااين وااكه المهاان التعلااي  دالااكج يعتباا  ماان اواا  المااااالر 
متتبااار  -المعلدمااار داالتوااايو دكلااب للدواادي الاا  مواااد  تعلااي  متندعااً ماان طاا   تااد ي 

متاان معتمادا علا   أيدار دف   أيللنا  في التعل  في  الف وًاتاحً -التت دنيب يد  -التت دنيد
دالتعادن و مر امتانيً الحودي عل  موااد  تعلا  مفتدحاً و دساهدلً تحاديث دتطادي   المقا تً
اوابحر التت دنياً و حتا  تطاد  االما  داواب   التعليمياًو حتا  ادا ة العملياً  التعليميالمحتدج 

 (124 و ص2004وناب بيجار عمي افت ا يً عب  قبتً االنت نر.)عيادارو

ب داالتوااالر دانادمااها مار بع اها الابعت دانتقاا  ان التطد  التبي  فاي تقنياار الحاساد
قبتً االنت نر فتحر مااالر داسعً دافاا  تبيا ة لتباادي المعلدماار دالخبا ار الف دياً دالددلياً 

بوفً خاوً فاي مقادمتهاوحيث ادج  العاليالتعلي  بوفً عامد دالتعلي   ديعتيفي امير الميادين و
  داساليبد ددساجلد دانماطد دالمهاا ار ال زماً لادوتما في مفهد  التعلي داك يال  تؽيي  قامي 

اإلاا  التطااد  التبياا  دالمقااا ير لتقنيااً المعلدمااار داسااتخدامها فااي العمليااً التعليميًودساااو  فااي 
در ال  تؽيي  النظا ة التقليدياً لادد وا وفقاد اواب  فاي  اد  التاد ي  أظهد  ط اا اديدة للتعل  

دالت تيااز علاا  اتتسااااب المااتعل  مهااا ار الاااتعل   لمعلدماتيااًداالمعتمااد علاا  تتندلدايااا التعلاااي  
ددماد بنقاطار ت بديً وافيد دال وافيً مماا ياؤدج الا  زياادة إلقافتاد فاي ماااي  الكاتيدالتعادني

 (  Mulheim, 2006, 76التقنيً داالتواالر د تدظيفها في عمليً التعلي  دالتعل .)
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ب عاادة ف  ااتها عليهااا التطااد ار العلميااً تمااا تدااااد مؤسسااار التعلااي  العااالي اليااد  مطالاا

 أن – عل  ال ؼ  منقلً المتانار دالمادا د المتاحاً لهاا–دالتتندلدايً المت حقً ودأوب  عليها 

؛ ليتماقا  ة داادد ًفعالياهبالاباي المتزايد عل  التعلي  العالي و داال تقاا  بمساتدج تفا اتتدااد 
التطاادي   يخطااط التنميااً ودكلااب ماانخ عااي يو ديفُ لعماماار متطلبااار العواا وديفي باحتيااااار ساادا

 ((Akkoyunlu, 2006, 46 -.لتداد  البق يًل

 أر بعت الحتدمار م كا في التعلي  و وكا بال افً ال  ب دز مفهد  العدلمً دلقد
السياسيً وديقي  مفهد  العدلمً السياسيً ال  التطد ار التي تقهدوا الع اار الددليً في 

ي عل  الوعيد العالمي ودو  نظا  يقفز عل  الددلً دا مً دالدطن وبقتي المااي السياس
يؤدج ال  ت اار سلطار الددلً و دظهد  م اتز اديدة للق ا  السياسي العالميو دب دز 
ادج ددليً تناف  الددلً و دتقا ب بود ة ؼي   سميً في  س  السياسً العالميً من 

)سعدو القا ار تسع  لدا ة قجدن العال  . خ ي منظمار ددليً دبندب دق تار عاب ه

 (56و ص2008

دماان أاااي تحقياا  دمدااهااً وااكه المطالااب داالحتيااااار التعليميااً وتااان البااد ماان احااداث 
تؽي ار اك يً في نظا  التعلي  الاامعيو بحيث ال يقتو  عل  نمط التد ي  التقليدي داخي ااعار 

التطااد ار الحديإلااً فااي تتندلدايااا االتواااالر  الد اسااً و بااي االعتماااد علااي نمااط يسااتطير تدظيااؾ
و ماار اتساامد بالم دنااً دالتفاا ة دالفاعليااً و دباعن يساام  تاكلب بااعن تواي مااداد وااد المعلدماارد

مناواد لط ب الاامعً في أي دار دفي أي متان ودفي الدار كاتد نمط يتمتن مان مان  الطا ب 
حه  في الحياة االاتماعياً دالدظيفياً فاي القد ار دالمها ار دالمعا ؾ ال  د يً دال زمً لناا

عو  إلد ار المعا ؾ دالتتندلدايا داالتواي ؛ لكلب لاعر عديد من مؤسسار التعلاي  العاالي فاي 
الاتعل  المادمج  الب ب بد د باعتبا ه أحاد أنمااطاستخدا  ادا ة التعلي  االلتت دني بددي مختلفً الي 

يدي دالتعل  اللتت دني و دالتي أإلبتر تإلي  مان الد اساار القاج  علي الدمج بين نمطي التعلي  التقل

و 2005 نوفاعليتااد فااي تنميااً تإلياا  ماان القااد ار دالمهااا ار التعليميااً لاادي الطاا ب .) المحيساا

 (128ص

لكا دمما القاب فياد ان زياادة تفاا ة واكه االددار دحسان تدظيفهاا فاي التعلاي  ال يا تبط فقاط 
من اباي القادج البقا يً المدااددة و باي تا تبط مان ناحياً اخا ج باالختيا  داالستخدا  االمإلي لها 

ع ااا  ويجااً التااد ي  دالطاا ب (نحااد اسااتخدا  وااكه أباتااااه وااكه القاادج البقاا يً متمإللااً فااي )
االددار  د ؼبااته  فااي االسااتفادة منهااا فااي العمليااً التعليميااً باعتبا ومااا فجتااين متتاااملتين داخااي 

ان يسااتخد  احااداوما وااكه االددار ددن االخاا  و فاسااتخدا  العمليااً التعليميااً دماان ؼياا  المااادي 
مان االددار المسااعدة فاي ايوااي  اعتباا هينطلا  مان  االلتت دنايع ا  ويجاً التاد ي  للتعلاي  أ

المحتدج التعليمي و دالمقاا تً فاي االنقاطً التعليمياً المختلفاً و مان منااقاار دعا دت دحاي 

 (165-125و ص2007ومر ط بد .) سال  يإلي وا ع د ويجً التد ي    التيللمقت ر 
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فاي عدياد مان مؤسساار التعلاي  العاالي و اال ان  داعتماادهدب ؼ  انتقا  استخدا  واكا الانمط 
بعاات المحااادالر  يتعاادجتاادر أن تطبيقااد فااي تليااار الاامعااار المواا يًال أالد اسااار السااابقً 

د ي  بقسا  تتندلداياا الف ديً من ابي الاً مان أع اا  ويجاً التاد ي  دبخاواً أع اا  ويجاً تا
؛ دلااكلب يسااتهدؾ البحااث  الهندسااًبتليااار  ا لا دتخوااص الحاسااب  المواا يًالتعلاي  بالاامعااار 

تنمادز  يطبا  نظاا  بالمملتاً الع بياً الساعدديً  اللتت دنياًالحالي نقي خب ة الاامعً الساعدديً 
 .بالاامعار المو يً لتت دنيادا ة التعلي  االتطدي   فيمنها  ادا ة التعلي  بالب ب بد د لإلستفادة

 مقتلً البحث : 
اساااتخدامددا ة التعلاااي  مااان الاامعاااار فاااي ددي مختلفاااً نااااا   ةأإلبتااار تااااا ب عدياااددلقاااد 
فااي التعلااي  الاااامعي و فقااد تبناار الاامعااً الماليزيااً الااتعل  اللتت دنااي و بحيااث أوااب  االلتت دنااي 

تعلمين بهكا النمط في تخووار الاامعً أساسياذ في مؤسسار الاامعً و دتزايدر نسب أعداد الم

و مار تعتياد الاامعاً علاي  2014طالبااذ عاا   65000الاي  2001طالبااذ عاا   753المختلفً من 

ناا  وكا النمط باددة دندعيً التعل  و دفي الدار كاتد  ا  ا   ؼبار الط ب المختلفً  و تكلب 
ً و دتااامب د  بالمملتااً المتحاادة نماااك  ااادمر اامعااار مإلااي وا فااا د بالداليااار المتحاادة االم يتياا

مختلفً من التعل  المزيج في تخووار مختلفً أدر الي ااباي عديد من الط ب علي وكه الب امج 
تقا ي  تقدي  وكه الب امج بالاامعار الي فاعليتها في تنميً ادانب مختلفً لادي الطا ب  .  و تما اقا ر 

 (184-168و ص ص 2014و)الامعيً المو يً لتتندلدايا التعلي  

الم اف  دالتاهيزار التعليميً المناسبً من المقدمار االساسيً لتقدي  تعلي  يتس   تماتعد
و ؼي  مناسبً لطبيعً دمتطلبار تد ي  بعت المق  ارفي مو  قاعار الد اسً فباددة عاليًو 

  القفديً اماتن تافيً دمناسبً لتد ي  الد دو تما ال تداد الط ب د عداؼي  مناسبً د
عد  تفايً و دمن الدساجي التتندلدايً الحديإلً دخلد معظ  الاامعار داا ا  التد يبار العمليً

و دب امج التعلي  االاهزة دالمعامي ال زمً لتد ي  بعت المق  ار تمعامي اللؽار مإل 

 (2009االلتت دني . )الدوقانو 

ا لدج  ل نتما  ؾَ َ عُ  فهناب مما سار النظا  الباجد و تما عانر مو  من الدطنيو خودوذ
القبابو بسبب عد  تتافؤ الف صو دعد  الحسا  بالعدالً دالت امً و دعد  تدف  الحد ا دن  

و دعد   ال أيمن مقدمار الحياة الت يمً من معتي دملب  و عد  تداف  الح يً دالتعبي  عن 
  ت امً القباب داكالله  دتعكيبه  و التدزير العادي للإل دار و داحتتا  أوحاب النفدك لها و داودا

اعله  ال يف لدن االنتما  للبلد التي تفعي فيه  وكا و فبدال من ان يمدر القاب المو ي من أاي 
دطند دح يتد دت امتد.. تان يمدر ابي الإلد ة ؼ اذا في ادا ب الها ة ؼي  الق عيً للخ د  

يمي من حيث البنيً التحتيًو داالاهزة ال زمً و مما تان لد ابلػ االإل  عل  النظا  التعل من الدطن
لتطدي  التعلي  االلتت دني بالاامعار المو يًو دالتس ب من م احي التعلي  المختلفً سعيا 

 (2012لمدااهً مقت ر الحياة الماديً داالاتواديً.)الدوقانو 
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من أومياً  د ؼ  ما يظه ه دما تنادي بد تدويار البحدث دالد اسار دالمؤتم ار المختلفً
في التعلي  الاامعي و اال أن الباحث الحظ من خا ي  دادا تد د  د ة تبني استخدا  التعل  المدمج

 نظاا  التعلاي  المادمجادا ة التعلي  االلتت دناي بعملد بالاامعً السعدديً االلتت دنيً دالقاجمً عل  
عً السعدديً االلتت دنيً عل  اوتما  أع ا  ويجً التد ي  دمعادنيه  بتليار الاام )الب ب بد د(

تعتماد علا   دالتايعل  عت  الاامعاار الموا يً واستخدا  التعل  المدمج في تعلي  دتعل  الط ب 
التعلااي  التقلياادي ماان خاا ي اسااتخدا  اساالدب المحا اا ار التقليديااً فقااط ودعااد  تفعيااي االمتانيااار 

بعت الددي الع بيً تستخدمد  لتت دنيتعليمياالتعلي  دود نظا   فيالمتاحً عل  نظا  الب ب بد د 
و لاكلب فالبحاث الحااالي يقاد  تواد  مقتاا    التقلياديالا  النظااا   داالانبياً لدا ة التعليمبال اافً

التعلااي  بالاامعااار المواا يً دمحادلااً للتقااؾ عاان التحااديار التااي تعااد  لدا ة التعلااي  االلتت دني
التااد ي  دمعااادنيه  بالاامعااار المواا يً و التعلي  الاااامعي ماان ابااي أع ااا  ويجااً االلتت دنيباا

 دبود ة أخ ي يمتن أن تتحدد مقتلً البحث الحالي من خ ي الاابً علي التساؤالر التاليً:

 ؟ م م  نظا  ادا ة التعلي  اللتت دني باستخدا  نظا  الب ب بد دما  -1
 ادا ة التعلي  اللتت دنيبالاامعار المو يً ؟ رما داا -2

بالاامعااار  االلتت دناايالتعلااي  نظااا  الااب ب بااد دفي تطاادي  ادا ةادة ماان تيااؾ يمتاان االسااتف -3
 المو يً؟

 أوداؾ البحث :
نظامددا ة التعلي  اللتت دني باستخدا  نظا  الب ب بد دللدادؾ عل  مقدمار التع ؾ عل   -1

 .وكا النظا 
 .مو يًالتع ؾ عل  او  المقت ر الت  تدااد ادا ة التعلي  االلتت دني بالاامعار ال -2
 د ر م م  لتطدي  ادا ة التعلي  االلتت دني بالاامعار المو يً في  د  نظا  الب ب بد د -3

 أوميً البحث :
 يستمد البحث أوميتد من اسهامد فيما يلي : 

 . اتالمو يًبالاامع ادا ة التعلي  اللتت دنيالتع ؾ عل  داار نظا   -1

 باستخدا  نظا  الب ب بد د في المو يً  بالاامعارادا ة التعلي  اللتت دني تطدي  نظا   -2
 . مقدماتد د

 ادا ة التعلي  اللتت دني باستخدا  الب ب بد دبالاامعار المو يً.الً البحدث التي تنادلر   -3

تحسين  التعلي  العالي في أن النتاجج التي يسف  عنها البحث ال اون  بما تساعد القاجمين عل  -4

 .بالاامعار المو يً ادا ة التعلي  االلتت دني
 منهج البحث : 

دالااكج  الدواافيويعتمااد البحااث الحااالي فااي اماار البيانااار دتحليلهااا دتفسااي وا علاا  الماانهج 
تواد  مقتا    م ما  ال   حدي نظا  الب ب بد د داو  مقدماتد للدودييعتمد عل  امر البيانار 

 .دمار وكا النظا االلتت دنيبالاامعار المو يً فيمقالتعلي   ادا ة لتطدي  نظا 
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 حددد البحث:
يقتو  البحث الحالي عل  د اسً أحد مد ادعار التعلاي  االلتت دناي باساتخدا  نظاا  الاب ب 

دالخاادمار التعليميااً دالتد يبيااً التااي يقاادمها و –اساااليبد  -بااد د ماان خاا ي التعاا ت الااي اودافااد
يً السعدديً لماا لهاا مان خبا ة لإلستفادة منها بالاامعار المو يً و دتنادي نمدز  المملتً الع ب

 دحت  االن. 2013في استخدا  وكا النظا  و دكلب في الفت ة من 

 موطلحار البحث :
: "كلب الندع مان التعلاي  الاكي يعتماد علا  اساتخدا  الدسااجط التتندلداياً  االلتت دنيالتعل  

اعتبااا  للحاادااز فااي تحقياا  ا وااداؾ التعليميااً دتدواايي المحتاادج التعليمااي الاا  المتعلمااين ددن 
الزمانيااً دالمتانيااً داااد تتمإلااي تلااب الدساااجط اللتت دنيااً فااي ا اهاازة اللتت دنيااً الحديإلااً مإلااي: 
التمبياادت  دأاهاازة االسااتقباي ماان ا امااا  الوااناعيًو أد ماان خاا ي قاابتار الحاسااب المتمإللااً فااي 

لتت دنياً" )محمادو االنت نر دماا أف زتاد مان دسااجط أخا ج مإلاي المدااار التعليمياً دالمتتباار ال

2009.) 

سدا  المعتمدة عل   - اللتت دنيتدظؾ أددار التعل  ادا ة التعلي  االلتت دني : ود
أنقطً التعل  للمحا  ار و دالد د  العمليً و  في -عل  قبتً النت نر  المعتمدةالتمبيدت  أد 

) الباتر . ر دالتقيي االفت ا يًو داالختبا ادالسار التد يب في الفودي التقليديً دالفودي 

 (2008و

تعلي  يامر بين نماك  متولً دأخ ج ؼي  متولً من التعلي  نظا  ود نظا  الب ب بد د ف  التعلي :

 Intranet اد من خ ي االنت انر Internet من خ ي االنت نر Onlineالمتولًدؼالبا تتدن النماك  
 (Balci,M,2007, 41 .ودي التقليديًالف فيتحدث  Offline متولًدبالنسبً للنماك  الؽي  

د يع فد الباحث اا اجيا بعند: نظا  تعليمي عالمي لدا ة التعل  عل  النت نر متا  بعدة 
لؽار د منها اللؽً الع بيًو موم  لمساعدة المعلمين دالط ب عل  التفاعي في المحا  ار 

نت نرو بال افً  دا  النقاطار المقدمً عن ط ي  النت نرو داستخدا  المداد الد اسيً عل  ال
ن ب ب بد د المد سين من تقدي : مداد  المتملً للتد ي  الوفي العادي داها لداد و حيث ُيمتِّ
المق  ار الد اسيًو دمنتديار الحدا و دالد دقًو داالمتحانار القوي ة عل  النت نرو دالمدا د 

 ا تاديميً دؼي وا التإلي .
 

 الد اسار السابقً:

التعلاي   فاي( : بعندان "تطادي  ط يقاً المحا ا ة 2002سً )ويفا  بنر فهد المبي يب و د ا

باستخدا  التعلي  االلتت دني مر نمدك  مقت   " داستهدفر الد اسً تقدي  تود  مقت    الاامعي
داساتخدمر الباحإلاً   اللتت دنايباساتخدا  التعلاي   الااامعيالتعلاي   يلتطدي  ط يقً المحا ا ة فا

 فااياالسااتفادة ماان خباا ار بعاات الااددي ي ودتااكلب الماانهج المقااا ن فاا يالتحليلاا الدواافيج الماانه
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اسااتخدا   فاايالتعلااي  و داااد اسااف ر الد اسااً علاا  ان وناااب فااادة  اللتت دنيفااياسااتخدا  التعلااي  
التعلاي  واد  يفا التقلياديبالاامعار السعدديً عن ددي المقا نً ودان االسالدب  اللتت دنيالتعلي  
عنااد   الد اساايممااا يااؤدج الاا  انخفااات مسااتدج التحواايي  الاامعيالسااعدديالتعلااي   فااي القاااجر

 الدا سين. 

اد اتااار أع ااا  ويجااً التااد ي  للتعلااي  اللتت دنااي ( : بعناادان "2005)تقااا لزود اسااً 

د تاازر الد اسااً علاا  اد اتااار أع ااا  ويجااً التااد ي  "داتااواااته  نحااد اسااتخدامد فااي التعلااي  
لي  اللتت دني عل  تلبيً الحااار الف دياً دالتعليمياً للطا ب دالحاااار التعليمياً لمدج اد ة التع

دالماديً للمؤسسً. دأتد الباحإلان عل    د ة امر المعلدمار دالمما سار الوحيحً دا بحااث 
حاادي اسااتخدا  التتندلدايااا فااي مااااي التعلااي  ماان أاااي  اامان االسااتخدا  الفعاااي للتتندلدايااا فااي 

ما ياب أن ن ر في اعتبا نا اد اتار داتااوار المتعلمين نحد وكا الندع مان التعلاي  اك التعلي . ت
اد يتدندن معا  ين بقدة الساتخدا  التتندلداياا تماا أتادر الد اساً علا  الادد  الفعااي دالممياز 
الكي تلعبد اتااوار المعلمين داد اتااته  لهاكا النادع مان التعلاي  د ا د ة اعاداد با امج تد يبياً 

ه  عل  تيفيً استخدامد في عمليً التد ي . تما أد حر الد اسً بتحليي التؽيا ار التاي تحادث ل
فااي المؤسسااً نتياااً ادخاااي التتندلدايااا فااي بيجااً الااتعل  خاوااً دأن التؽياا ار فااي ا ددا  داخااي 
الفودي دبنيً الفودي من الممتن أن تسابب أإلا اذ عتساياذ. دأد احر نتااجج الد اساً أن اد اتاار 

اوار المعلمين تعتبا  العاماي الحاسا  دالمتادن ا ساساي لنااا  التعلاي  اللتت دناي دال يمتان داتا
 تااوي وكا العامي بعي حاي.

: بعندان "التؽيا  فاي اتااواار داد اتاار طا ب تلياار  (2007و  ينالددز دآخ ين )د اسً 

 328الد اساً مان  طب ا سانان تاااه التعلاي  اللتت دناي خا ي ا  بار ساندار ". دتتدنار عيناً

طالباذ بالف اً ال ابعً في تلياً طاب ا سانان. داساتخد  البااحإلدن اساتبيان مفتاد  حادي اد اتااته  
لمهاااا ار اساااتخدا  التتندلداياااا دالمااانهج الد اساااي داتااوااااته  نحاااد التعلاااي  اللتت دناااي خااا ي 

دأد ااحر نتاااجج . دتاا  تحليااي البيانااار احواااجياذ دتيفياذو2004-2001السااندار ا  باار ماان عااا  

% الااا  5.5الد اسااً أن اد اتاااار الطاا ب لتحسااان مهااا ار اساااتخدا  التتندلدايااا ا تفعااار ماان 

% الا  62.3%و تما ا تفر معدي استخدامه  لقبتً المعلدمار في التعلي  من المنازي مان 14.5

% 25% خ ي ا عدا  ا  بعً. تما أظه ر النتاجج ا تفاع مستديار سهدلً االساتخدا  )مان 89

%(و دااتناعه  بالادمج باين الطا   37% ال  17.9%(و داد اتاته  لتدفي  الدار )من 47ال  

%(و دمعدي دخادله  للتاد يب دالاتعل  مان خا ي 57% ال  43التقليديً دالتعلي  اللتت دني )من 

%(. تما ا تفعر معدالر اتااواته  دتعليقاته  الياابياً 40.7% ال  22التعلي  اللتت دني )من 

%. داستخلور الد اسً ا تفاع مستديار اد اتار 32.7% ال  7.2  التعلي  اللتت دني من عل
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الط ب  وميً التعلاي  اللتت دناي دااد ته  علا  اساتخدامد التتندلداياا الحديإلاً دا تفار مساتدج 
 تفويله  للدمج بين التعلي  اللتت دني دالتعلي  التقليدي في عمليً التعلي .

( :بعنادان " معدااار اساتخدا  الاتعل  االلتت دناي مان داهاً 2008دخوالقايؼسان )د اسً 

نظ  أع ا  ويجً التد ي  بتليار المعلمين دالمعلماار بالمملتاً الع بياً الساعدديً " داساتهدفر 
التقااؾ عاان تحديااد مامدعااً ماان معداااار اسااتخدا  ادا ة الااتعل  الماادمج و  بحيااث ُ ااِمنر وااكه 

و دواااي : المعدااااار التاهيزياااً و دالمعدااااار البقااا يً و  المعدااااار تحااار أ بعاااً أبعااااد اساسااايً
دالمعدااار المالياً و دالمعداااار المتعلقاً بااالمحتدج التعليماي للااتعل  المادمج و تااكلب أتادر نتاااجج 
التحليي االحواجي الساتاابار عيناً الد اساً علاي اساتبانً معدااار اساتخدا  الاتعل  المادمج علاي 

فااي  ؤيااته  لمعداااار الااتعل  الماادمج دساادا  تاناار وااكه  عااد  دااادد فاا د  بااين الااكتد  دالناااث
المعداار تتوي بالتاهيزار أد المدا د البق يً د المتانار الماليً و أد المحتدج التعليمي و تماا 
أتدر نتااجج التحلياي االحوااجي الساتاابار عيناً الد اساً علاي االساتبانً عاد   داادد فا د  فاي 

 المدمج ُتعَزج ال  اخت ؾ المؤوي ا تاديمي . تحديد أي من معداار استخدا  التعل 

( : بعناادان" دد  القاابتار االاتماعيااً  دتعإلي وااا علاا  العمليااً   2008) مااا تنو د اسااً د

التعليميً " داستهدفر الد اسً ال  التع ؾ عل  تعإلي  استخدا  القابتار االاتماعياً علا  التعلاي  
اياا  اإلا  اساتخدا   الدوافيدالتحليليفيالمنهج  من خ ي االنت نير دالفي  بدب داستخد  الباحث

التعلي  دتدولر ال  ان وناب ع اً بين تحقي  المتعلمين  عل  مساتدج  فيالقبتار االاتماعيً 
دباااين اساااتخدامه  للقااابتار االاتماعياااً  االتااااديميدا دا   الد اسااايالتحوااايي  فااايمااان ال  اااا 

 للتداوي عب  ألنر دالفي  بدب اإلنا  التعلي .

(  : بعندان  " دد  القبتار االاتماعيً دتعإلي وا عل    ا  الط ب 2011)وا تزو اسًدد 

عن الحياة الاامعياً  داساتهدفر الد اساً الا  التعا ؾ علا  تاعإلي  القابتار االاتماعياًو د تازر 
أم يتااو  داساتخدمر الد اساي  االاتمااعيفيعل  الفي  بدب باعتبا ه من أقه  قبتار التداوي 

التعلي  وددادر ان ونااب ع ااً اياابياً باين  فيلقيا  اإل  استخدا  الفي  بدب  فيالدوالمنهج 
و دتكلب المقا تً السياسيً دالمدنيً مما يا تاديماستخدا  الفي  بدب د  ا الط ب عن ا دا  

 المقا تً الفعالً بين الاامعً دالماتمر. فييساو  

 تعقيب عل  الد اسار السابقً:
( لماادمجاداة التعلااي  االلتت دنااي باسااتخدا  نظااا  الااب ب بااد د )ار السااابقً لاا  تتنااادي الد اسااا
ماان خاا ي التعاا ؾ علاا  مقاات تد داواا  االلتت دنااي اال انهااا تنادلاار التعلااي   بالاامعااار المواا يً

تداااااد واااكا النااادع مااان التعلي وتماااا تنادلااار بعااات الد اساااار متطلباااار التعلاااي   التااايالتحاااديار 
داميعها تفيد البحث  دالت بديًتتعل  بالمقدمار البق يً دالماديً ي تد التو  مقت أودااللتت دني
التعلاااي  ادا ة فيهااادؾ الااا  تطااادي  نظاااا   الحااااليماااا البحاااث أللبحاااث و النظااا ياالطاااا   الحااااليفي
 هاأحد بالد اسًل  يتنادل مقدمار نظا  الب ب بد ددالتي د   يبالاامعار المو يً ف االلتت دني
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المملتً الع بيً الساعدديً حياث انهاا تهاداستخدا  بعت الاامعار الع بيً دمنها نقعدكلب لحداإلً 
 محي عمي الباحث.

 الطا  النظ ي للبحث :
 : بالب ب بد دادا ة التعلي  االلتت دني  أدال: نظا 

 (67و ص 2011و سلدج)مفهد  نظ  ادا ة التعل  االلتت دني:

قدي  ا نقطً التعليميً د التعل  المستم  و لكا ب نامج وم  للمساعدة في ادا ة د متابعً د ت
فهد يعتب  ح  است اتيايا للتخطيط د التعلي  د ادا ة امير أداد التعل  في المؤسسً التعليميً 
بما في كلب االتواي المباق  أد القاعار االفت ا يً أد المق  ار المداهً من ابي ويجً التد ي  

التي تانر منفولً د معزدلً عن بع ها تعمي دف  نظا  و د وكا سياعي ا نقطً التعليميً 

( ت تز تإلي ا عل  المحتدج (LMSمت ابط يسه  في  فر مستدج التعلي و دمن اانب آخ  فدن 

 .التعليمي من حيث تدادي متدناتد د اعادة استخدامد دف  معايي  ستد  
 تما تع ؾ بعنها:

يً بحيث ي ر المد   المداد التعليميً من ا نظمً التي تعمي تمساند دمعزز للعمليً التعليم
امتحانار د مواد  في مدار النظا و تما أن وناب ؼ فا للنقاش د حافظً  عماي  دمحا  ار 

الطلبً د ؼي وا من الخدمار اللتت دنيً المدعمً للمادة الد اسيًو أي أنها ب امج تساعد في 
تما أنها تسهي ادا ة التعل و تما يمتن  تخزين محتدج المق  ار الد اسيً التت دنيا د ادا تها

النظ  اليها عل  أنها مامدعً من ا ددار)تالمنتديار د االمتحانار( د المعلدمار )المحتدج 

و 2011التعليمي د معلدمار الطلبً( التي تدظؾ لخدمً سيا  منهج د اسي محدد.)ب تارو 

 (112ص

 التع يؾ بالب ب بد د:
ق تً ب ب بد د يتميز بالقدة بالنسبً لألنظمً ا خ ج حيث  ود نظا  ادا ة تعل  تاا ي من

اد  وكا النظا  ف ص تعليميً متندعً من خ ي تس  امير الحدااز دالعداج  التي تدااد 
المؤسسار التعليميً دالمتعلمين. ت  أن وكا النظا  ساعد تإلي  من المؤسسار التعليميً في نق  

 (Martin,F ,2008يمتاز بالم دنً داابليتد للتطدي  دالتدسر ) التعلي  بقدة عن ط ي  النت نر. تما

 Blackboardاس  الق تً المنتاً:

 (:(LCMSبالب ب بد د  التعلي نظ  ادا ة 

 اللؽار:
 متداف  باللؽً الناليزيً دالع بيً دالسبانيً داليطاليً دالف نسيً.

 ال ابط:

http://www.blackboard.com/us/index.aspx 
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 ( دااهً مدار الب ب بد د ال سمي عل  ال ابط1د يد   القتي )
http://www.blackboard.com./ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : دااهً مدار الب ب بد د ال سمي1القتي

(,   Learning Content Management System(( ود اختوا  )LCMSموطل  

 عني نظا  ادا ة المحتدج التعليمي.دت

عل  محتدج التعلي . دود ب نامج يدف  للمعلمين  LCMSو ت تز  LMSعل  نحٍد مؽاي  لـ  

دموممي الد د  دخب ا  المق  ار الد اسيً القد ة عل  انقا  دتعديي المحتدج التعليمي 

مير المحتدج لا Learning Objectديتدن كلب بد ر مستددع  يحدي العناو  التعليميً 

عناو  العمليً الممتن بحيث يسهي التحت  فيها دتامعيها دتدزيعها داعادة استخدامها بما يناسب 

 (Martin ,F ,2008)التد يبيً من مد ب دمتد ب دموم  تعليمي دخبي  للمق   .

و فبال افً ال  ميزار CMSدميزار   LMSلتقمي ميزار   LCMSدأحياناذ تب ز ميزار  

LMSميزار ما يتعل  بالمحتدج من انقا  محتدج دتطدي ه دادا تد داستي اده   و فت اؾ

 دنق ه .
دمن حيث االوتما  تهت  نظ  ادا ة التعل  بتطدي   ؤج تعليميً كار أوداؾ است اتيايًو 
دتهدؾ ال  ادا ة ب امج التعلي  اللتت دني د تحديد مسا وا لتي من أع ا  ويجً التد ي  د 

و د ود بكلب يسي  باتااه تطدي  العمي الدا ي د التعلي  المطلدب تنفيكوما الط ب د المؤسسً 
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من خ ي المؤسسً أد الط بو د ادا ة العاملين د الط ب د ويجً التد ي و د يستخد  للتخطيط 

عل  المحتدج التعليمي اللتت دني د   LCMSد الدا ة د النقي المعلدماتي. بينما يتدن اوتما  

تحت  فيد د تحديد الدار المناسب الستخدامد د اعادة االستخدا  د ا نقطً الم افقً تطدي ه د ال
للمحتدجو د كلب من خ ي تدفي  المزيد من الخواجص دالو حيار ال  مدف ة نظا  ادا ة 

  (2007)اسماعييو .   المحتدج اللتت دني د ادا تد 

متحق  دبقتي تبـي   LCMSدد   LMSدتاد  القا ة ال  أن التناس  دالتداف  بين  

(. د في SCORMخـاوً في حـالً اسـتخدا  معيا يً عالميً بالتومي  مإلي معيا  ستد   )

النهايً فدن ت  النظامين يعم ن انبا ال  انب بقتي متتامي د ال يادز فوي أحدوما عن امخ  
 عند التطبي  أد التخطيط .

 ((Walker, s2011, 145.أو  أنداع نظ  ادا ة التعل  اللتت دني:

 نظ  ادا ة التعل  التاا يً:

 . WebCT( من انتا  ق تً WebCTنظا  ديب سي تي لدا ة التعل  اللتت دني ) (1

( من انتا  ق تً   Blackboardنظا  الب ب بد د لدا ة التعل  اللتت دني) (2

Blackboard. 

 ح ؾ لتقنيً المعلدمار.نظا  تدا   لدا ة التعل  اللتت دني من انتا  ق تً  (3

 نظا  ماد لدا ة التعل  اللتت دني من انتا  ق تً ماد للتطدي . (4

نظا  اسد  لدا ة التعل  اللتت دني من انتا   الم تز الدطني للتعل  اللتت دني د التعلي   (5

 عن بعد.

 (214وص2011) بابعدو نظ  ادا ة التعل  اللتت دني مفتدحً المود :

 .Moodle( لدا ة التعل  اللتت دني من انتا  ق تً Moodleدي )نظا  مد (1

 .Dokeos Global( لدا ة التعل  اللتت دني من انتا  ق تً Dokeosنظا  ددتيدز ) (2

 University of( لدا ة التعل  اللتت دني من انتا  ق تً ATutorنظا  آتدت  ) (3
Toronto – ATRC. 

 Dokeos( لدا ة التعل  اللتت دني من انتا  ق تً Clarolineنظا  ت  دالين ) (4
Global . 

 (74و ص 2008و م سيدمن مزايا الب ب بد د ما يلي:)
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 دادد منتدج للنقاش للمدا ير المط دحً من ابي المعل  أد المتعل . .1

 امتانيً تحميي الملفار د مقا تتها. .2

 ملفار م فقً في الب يد.امتانيً استخدا  ب يد النت نر مر امتانيً د ر  .3

 امتانيً د ر المتعلمين لم حظاته  حدي المادة. .4

 امتانيً اا ا  المحادإلار د أ قفتها. .5

 دادد ميزة البحث عن المناوج المتدف ة في النظا . .6

دادد ميزة تحميي المادة للمتعل و د د ر المنهج عل  اسطدانار من ابي المعل  و د امتانيً  .7

 ادة من ابي المتعل  عن ط ي  الهاتؾ الاداي.م ااعً الم

امتانيً تقسي  المتعلمين ال  مامدعار تملب تي مامدعً منتدج خاص د ملفار مقا تً  .8

 خاوً بها .

 امتانيً انقا  االختبا ار الكاتيً للمتعلمينو د توحيحها د تسايي الد اار أدتدماتيتيا. .9

 ( 86-54وص 2005وتما يتميز الب ب بد د باالتي :)المحمدي

 تمتين المتعلمين من انقا  وفحار خاوً به  . (1

ا فااها بود  د مقاطر دتمتين المعل  من انقا  اختبا ار عل  مستدج المادة أد الدحدةو (2

 ودتيً د فيديد د ف ش.

تمتين المعل  من د ر اع ن أد دااب أد ع ت المادة د د ر تا يخ بدايً د نهايً  (3

 لع  ها.

دد ميزة متابعً المد ب في تي متان من بدايً دخدلد عل  النظا  د حت  خ داد مند و دا (4

 مر امتانيً تددين تقا ي  تظه  دار د زمن متدإلد.

 دادد لدحً اع نار تدع  ال مدز ال يا يً د الود  د ملفار الباد بدينر. (5

 ح ي  المحتدج.دادد عدة ادالب بنا  المحتدج في النظا  د تقمي أددار عديدة لت (6

 (.IMSمتداف  مر المعايي  العالميً مإلي معيا  ستد   د معيا  ) (7

 دادد مخزن لامير الدحدار التعليميً مر تدفي  تإلي  من ا ددار فيد. (8

 أساليب ادا ة التعلي  بالب ب بد د:

 (Distance Educationالتعلي  عن بعد: )ادا ة 
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دساجي االتواي دالتداوي المتدف ة دد  أساسيا في ود أحد أساليب التعل  الكي تمإلي فيد 
التؽلب عل  مقتلً المسافار البعيدة التي تفوي بين المعل  دالمتعل  بحيث تتي  ف وً التفاعي 
المقت بو ديدف  وكا ا سلدب ف ص التعل  لعداد تبي ة من ال اؼبين في التعل  ممن ال 

ظامي. داد م  التعلي  عن بعد بعدة م احي تان في يستطيعدن التف غ التامي ل لتحا  بالتعل  الن
بدايتها يستخد  دساجي تقليديً تالب يد دالكاعً دود تد الحاليً أند أوب  قت  من أقتاي التعل  

 اللتت دني و حيث تطد ر التقنيار المستخدمً فيد ال  تقنيار التت دنيً .

 (:Synchronous Learningالتعل  التزامني )

ط التعلي  الكي يامر المعل  دالمتعل  في كار الدار باستخدا  أددار التعلي  و يقود بد نم

 Bb( تنظا  ب تبد د تدال بد ار )Virtual Class Room, VCRمإلي: الفودي االفت ا يً )
Collaborate( ًدالمحادإلً الفد يً أد الد دقً النوي )Chatting داالاتماع الودتي )

(. يت  تدفي  التعلي  التزامني Dimdim( تنظا  دمد  )Audio/Video conferenceدالم جي )

 دنظا  اسد . Blackboardباستخدا  العديد من ا نظمً مإلي نظا  

 (Asynchronous Learningالتعل  ؼي  التزامني )

يقود بد نمط التعلي  الكي ال يستلز  امر المعل  دالمتعل  في كار الدار ديقد  عل  التفاعي 
المتعل  أد المتعل  دالمتعلمين و دكلب باستخدا  أددر التعلي  التفاعلي. دمن أددار بين المعل  د

( دالقبتار Educational Forumsالتعلي  الؽي  تزامنيو ما يلي : المنتديار التعليميً )

( دالب يد E-Courses( دالمحتدج التعليمي ال امي )Social Networksاالاتماعيً )

(. يت  تدفي  التعلي  Wiki's( دالمدسدعار الخاوً )Blogsلمددنار )( داE-Mailاللتت دني )

( Sakaiد اسد  دستاي ) Blackboardؼي  التزامني باستخدا  العديد من ا نظمً مإلي 

 (.Moodleدمدددي )

 (Mobile Learningالتعل  المتنقي أد المحمدي )

اود استخدا  ا اهزة ال سلتيً  ( و  Mobileإلي الهداتؾ النقالً )؛ مالوؽي ة دالمحمدلً يدديذّ

( و دالهداتؾ الكتيً و دالحاسبار القخويً الوؽي ة  PDAsدالمساعدار ال اميً القخويً ) 

(Tablet PCs  و ل مان دودي المتعل  من أي متان للمحتدج التعليمي دفي أي دار )

في أي متان ؛ حيث دبالتالي تحقي  الم دنً دالتفاعي في عمليتي التد ي  دالتعل  في أي دار د
يمتن نقي المحا  ار ودتذا دود ة و دالدخدي ال  المناوج دتسلي  دتسل  الداابار و داا ا  

 االختبا ار الكاتيً و دالتداوي مر الط ب من خ ي وكه ا اهزة المتنقلً.
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 https://www.seu.edu.saأنظمً ادا ة التعل  دالمحتدج: 

دنيً دالمحتدج العلمي بط يقً منظمً دسهلً التوف  نظا  يسم  بتقدي  المق  ار اللتت 
ديتي  ادا ة وكه المق  ار التعليميً اللتت دنيً دمتابعً الطلبً دعمليً التعل  . ديفت  المااي 
للطلبً للدخدي دتوف  المادة العلميً دالمحا  ار المسالً دح د  المحا  ار المباق ة 

حاسدب داالاهزة المتنقلً(. تقت ب معظ  أنظمً باستخدا  مختلؾ تقنيار االتواالر)اهاز ال
ادا ة التعل  دالمحتدج في تإلي  من الخواجص التي يمتن اامالها في الدظاجؾ التاليً : التسايي 
دالاددلً دتقدي  المحتدج دالتتبر داالتواي دساي الد اار داالختبا ار دالداابار. دمن أقه  

( دنظا   moodle( دنظا  مددي )  BlackBoardأنظمً ادا ة التعل : نظا  ب ب بد د ) 

 ( دنظا  تدا  . jusur( دنظا  اسد  )  Sakaiساتاي ) 

 (https://www.seu.edu.sa)أنظمً الفودي االفت ا يً : 

نظا  مخوص لعقد محا  ار د اسيً من خ ي االنت نر ديتي  اللقا  مر الط ب بقتي 
لي  بتافً اقتالد بالودر دالود ة دتلقي أسجلً مباق  عب  قبتً االنت نر لع ت المحتدج التع

الطلبً داالاابً عليها. يستخد  ا ستاك دالطالب في نظا  الفودي االفت ا يً أددار دتطبيقار 
ا و ديقت ط فيها دادد ا ستاك دالطالب في دار داحد بؽت النظ  عن  تمتنهما من التداوي معذ

الح د  دالؽياب التت دنياذ و تما يمتن تسايي  أماتن داددوما. يقد  النظا  بتسايي دمتابعً
المحا  ار المقدمً من خ ي وكا النظا  ديستطير الطلبً ح د وا من خ ي االنت نر في حالً 
عد  تمتن الطالب من ح د  المحا  ة في داتها. دمن متدنار أنظمً الفودي االفت ا يً : 

 conferenceج دمؤتم ار الفيديد ) ( دالمقا تً في الب امWhiteboardاللدحار البي ا  )
Video ( دمؤتم ار الودر )conference Audio ًدؼ ؾ الد دقً. دمن أمإللً أنظم )

( دنظا  سنت ا  Blackboard Collaborateالفودي االفت ا يً: نظا  ب تبد د تدالبد ار ) 

 (Centra .دنظا  فودي ) 

 (:Class Recording/Capturing Systemنظا  تسايي المحا  ار )

يت  باستخدا  وكا النظا  تسايي المحا  ار بتافً نقاطاتها دفعالياتها دمن إل  اتاحتها 
للطلبً لمقاودتها دتوفحها عب  االنت نر ددساجي االتواي المختلفً في أي دار دفي أي متان 
دتحميي وكه المحا  ار دتخزينها عل  ااهزة الحاسدب دالاداي الخاوً به . دمن ا مإللً 

 (.Tigrity( دنظا  تيا تي )Echo 360) 360ل  نظا  تسايي المحا  ار نظا  ايتدع

 نظا  التعلي  المتعدد أد التعلي  المؤلؾ )أنظمً تعليؾ المحتدج التعليمي(:
أددار دب امج لمساعدة المعلمين دالمؤلفين دالموممين التعليميين في تومي  دتطدي  

 ة التعل  و أد مداار النت نر و ددن الحااً ال  اتقان دنق  المق  ار الد اسيً عل  أنظمً ادا
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أي لؽً ب ماً و دتدف  وكه ا نظمً أد الب امج أددار ددساجي تعليميً سهلً االستخدا  تما تقد  
ادالب دأددار مإلي ادالب وفحار الد د و دالتقيي . دمن أمإللً أنظمً تعليؾ المحتدج 

( دب نامج  Articulate( دب نامج )  Raptivity)  ( دب نامج ToolBookالتعليمي: ب نامج ) 

 (Lectora  ( د ب نامج )Captivate  ( دب نامج )Authorware دب نامج ) 

 (Course Lab  ) 

 

 ((https://www.seu.edu.saأنظمً تعليؾ االختبا ار دبندب ا سجلً: 

سجلً دبالتالي تنظي  أنظمً تدف  امتانيً وياؼً االسجلً دتعليؾ االختبا ار دبنا  بندب ا 
االختبا ار اد استط عار ال أي اد االستبيانار. تما تتي  انقا  أسجلً بعنداع متعددة و دتسم  
بنق  االختبا ار عل  د   أد عل  االنت نر أد القبتً الداخليً. تما يمتن  بط وكه النظ  مر 

ي المتتاملً. تحدي معظ  أنظمً أنظمً ادا ة التعل  بحيث تتدن متاحً  من بيجً التعل  االلتت دن
ادا ة التعل  أنظمً ف عيً خاوً بتعليؾ دنق  االختبا ار اللتت دنيً . دمن أمإللً أنظمً تعليؾ 

( دب نامج )  Prometrics( دنظا  )  Question Markاالختبا ار دبندب ا سجلً : نظا  ) 

Respondus.) 

 (: Learning Object Repositoriesمستددعار العناو  التعليميً ) 

نظ   اميً عل  قبتً النت نر يت  من خ لها تخزين دفه سً العناو  التعليميً ) 

Learning Objects  و دتونيفها لسهدلً الدودي اليها دالمقا تً فيها داعادة استخدامها )

 (. HarvestRoad Hive. دمن أمإللتها نظا  )

 (https://www.seu.edu.sa): 2.0تقنيار الديب 
موطل  يطل  عل  أي مدار يدف  ديدع  خيا ار المقا تً دالتفاعي دالتعادن في محتداه 

( . ديطل  عل  تدظيؾ  social networksو ديعتمد في تتديند عل  القبتار االاتماعيً )

( . دمن  e -learning 2.0أد )  2.0في التعلي  موطل  التعل  اللتت دني  2.0تقنيار الديب 

( Podcast( دالمددنار الودتيً )  Blogs( دالمددنار )  Wikisار الديتي ) أمإللتها: مدسدع

 (. Internet Games( دألعاب النت نر )  Second Lifeدالعدال  االفت ا يً ) 

 السبد ة التفاعليً:
السبد ة التفاعليً و دتسم  السبد ة الكتيً اللتت دنيً و من الدساجــي دالتقنيار التعليميً 

ً في التعل  اللتت دني و دوي قاقً تمبيدت  تبي ة يمتنب مقا تتها مر المقاودين المستخدم
دتقؽيلها باستخدا  ا وبر بدالذ من استخدا  الفع ة و دتستخد  لتقدي  الع دت دالتفاعي معهاو 
دفي التداوي من خ ي النت نر و دتسم  للمستخد  بحفظ دتخزين دطباعً دا ساي ما ت  

 ق حد لآلخ ين.
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 التتب اللتت دنيً:
أاهزة وؽي ة و تتي  امتانيً ا ا ة دتوف  التتب اللتت دنيً المحملً عليها بيس  دسهدلً 
و تما تتي  البحث في التتب دالق ا ة الودتيً للنودص و دا افً التعليقار و دتمتاز بعنها 

مر اد ة  خفيفً الدزن و  خيوً الإلمن و ديمتن ا ا تها في أي متان دبعي د عيً الد  و
 تخزين عاليً.

 (Video Conferenceمؤتم ار الفيديد ) 

التقنيً التي من خ لها يت  نقي ودر دود ة مامدعً أقخاص في متان ما ال  مامدعً 
أخ ج في متان آخ  من العال  و دتستخد  في نقي المحا  ار داالاتماعار عن بعد لتدفي  

 التتلفً دالدار دالاهد.

 (: Simulatorsأاهزة المحاتاة ) 

تقنيً يت  من خ لها محاتاة عمليً معقدة أد خط ة أد وعبً الدادد في الداار و بداسطً 
أددار دأاهزة م تبطً بالحاسب و دتتي  التعامي معها في بيجً قبيهً بالداارو بحيث يقع  

دأاهزة مستخدمها تما لد تان يتعامي مر الداار الحقيقي . دمن أمإللتها أاهزة المحاتاة الطبيً 
 محاتاة الطي ان.

 (76و ص   2008)المدس و بالب ب بد د:ادا ة التعلي  االلتت دني   ناا متطلبار

دلناا  ادا تها باستخدا  الب ب منظدمً متتاملً  اربالاامع االلتت دنيمنظدمً التعلي  
 :بد د وناب متطلبار تقنيً دبق يً تظه  فيما يلي

 المتطلبار التقنيً :-أ

 متوي با نت نر. Data Showاسب ال  داهاز ع ت تدفي  ح •

 .E-Courseتدفي  مق   التت  دن  )لتي مادة(  •

 Learning Management System (LMS. )تدفي  نظا  ال دا ة التعلي   •

 Learning Content Management System (LCMS .)تدفي  نظا  ادا ة المحتديار  •

 . E-Evaluateي تدفي  ب امج التقيي  اللتت دن •

 تحديد مداار يمتن االتواي بها •
 تدفي  مداار التحاد  اللتت دني للتحاد  مر الخب ا  في المااي. •
 االتواي بالمدار ال سمي لدزا ة التعلي  دبالتحديد مستقا ي المداد. •
عقد لقا  أسبدعي مر مداهي المادة عن ط ي  القبتً دالسما  للط ب بالتحاد  معد  •
 يد االسجلً المباق ة عن المق   داالختبا . دتدا
 تدفي  الفودي االفت ا يً باانب الفودي التقليديً بحيث يتمي تي منهما االخ .  •
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 المتطلبار البق يً: -ب
دالمتطلبار البق يً تمإلي اطبي العمليً التعليميً دوما ع د ويجً التد ي  دالطالب دلتي 

خاوً في ظي التعلي  المدمج دالتي لد دد  ال يقي اوميً عن االخ  لناا  وكا الندع  منه  طبيعً
 من التعلي  

 

 (www.seu.edu.sa) ع د ويجً التد ي :

 لديً القد ة عل  التد ي  التقليدي إل  تطبي  ما اا  بتد يسد عن ط ي  الحاسب. •
دلديً ال ؼبً في تطدي  مق  ه لديً القد ة عل  البحث عن تي ما ود اديد عل  االنت نر  •

 دتاديد معلدمتد بوفد مستم ة .
لديً القد ة عل  التعامي مر ب امج تومي  المق  ار سدا  الااوز منها اد التي تتطلب  •

 مها ه خاوً.
لديً القد ة عل  تومي  االختبا ار بنفسد حت  يحدي االختبا ار التقليديً ال  التت دنيد  •

 زة المعدة لكلب.من خ ي الب امج الااو
 التعامي مر الب يد اللتت دني دتبادي ال ساجي بيند دبين ط بد. •
 ال ؼبً في االنتقاي من م حلً التعلي  التقليدي ال  م حلً التعلي  اللتت دني. •
يحدي تي ما يقد  بق حد من ود تد الاامدة ال  داار حي يإلي  انتباه الط ب عن ط ي   •

 من خ ي االنت نر. Hypermediaدالفاجقً Multimediaالدساجط المتعددة  

ي سخ في كوند ان دخدي التعلي  االلتت دني دالتحدي التامي ال  الفودي االفت ا يً  •
دالمق  ار االلتت دنيً داالدا ة االلتت دنيً لهد ام  حتمي حت  يت  تحفيزه عل  العمي دالتد يب 

 منها.  الايد خ ي فت ة التعلي  المدمج داالستفادة
 الطالب:

يحتا  الطالب في ظي التعلي  المدمج ان يفه  اند ٌمقا ب في العمليً التعليميً دياب ان 
 يقع  ان دد ة وا  لت  يتفاعي مر المعل  في الدودي ال  الهدؾ 

 البد ان يقع  الطالب بانً مقا ب دلي  ٌمتلق . -
 ياب ان يتد ب عل  المحادإلً عب  القبتً.  -
  ة عل  التعامي مر الب يد اللتت دني. لديً القد  -

دفيما يل  أاد  نمدزاا لنظا  ادا ة التعلي  االلتت دني بالب ب بد د بعحد الددي الع بيد دو  
 -المملتً الع بيً السعدديً :

خل  بيجً تعلميً تفاعليً ليسر بين ا ستاك دالطالب  تت    سالً الاامعار السعدديً في
اؾ العمليً التعليميً في داخي ح   الاامعً. ديتاادز كلب ال  خا   فحسب بي بين تافً أط 

الح   داعي الماتمر بعس ه حقي تعل  للطالب ينهي مند علمد أينما قا  دتيفما يقا  دفي 
الدار الكي يقا . لكلب اا  االوتما  بتقنيً المعلدمار داالتواالر عل  سل  ا دلديار 

يً تهت  بالمدخ ر )التد ي ( أتإل  من اوتمامها بالنداتج للاامعً. ان ط   التد ي  التقليد
)التعل ( دبما أن التعل  تناتج ود أحد ا وداؾ ال جيسيً للاامعً لكلب فدن الاامعً تتبن  
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فلسفً التد ي  دالتعل  القاج  عل  مبدأ المقا تً دالحدا  بين أط اؾ العمليً 

 (216و ص2009)الخليفًو التعليميً.

 (29-26و ص ص  2010)ناو و التعلي  اللتت دني بالاامعار السعدديً:ة ادا أوداؾ -1

 تستمد الاامعً اودافها من اوداؾ التعلي  العالي بالمملتً الع بيً السعدديً دو  تاالتي:
نق  إلقافً الحاسب املي دأوميً استخدامد في مااي الت بيً دالتعلي و دكلب من خ ي  -

 م ار دالمعا ت الخاوً بالحاسبار امليً.المحا  ار دد ش العمي دالمؤت
متابعً التطد  الكي يطاي التقنيار التعليميً ددساجط االتواي من حين مخ  دباستم ا  عب   -

تيسي  االط ع عل  ا بحاث دالما ر العلميً المتخووً دح د  المؤتم ار دالنددار 
 دأوحاب الق ا  التعليمي.كار الع اً بهكه التقنيارو دبالكار للمهتمين دالمعلمين 

ا تقّار فيد منسدبيها من أع ا  ويجً  - تبن  دزا ة التعلي  العالي في السعدديً مق دعاذ دطنّيذ
التد ي  دمن الط ب دالطالبار عل  استخدا  التدمبيدت  التعليمي دا ددار المختلفً من 

العزيز للحاسبار اندار االتواي دالتداويو عل  ؼ ا  مق دع الملب عبد هللا بن عبد 
 امليًو الكي تعمي عل  تنفيكه دزا ة الت بيً دالتعلي  في السعدديً.

التدسر في انقا  م اتز مواد  التعل  بالمؤسسار التعليميً المختلفً بحيث تحتدي عل  أتب   -
اد  من النماك  دالب مايار دا اهزة التعليميً بما يتي  للمعل  دالطالب االنط   بعفتا و  

 بداعاته .دا
تبن  دزا ة التعلي  العالي في السعدديً تليً داحدة عل  ا اي بتي منطقً من مناط  المملتً  -

البالػ عددوا إل ث عق ة منطقًو بحيث تتدن م تزاذ لعمي د ش ددد ار دحم ر تع يفيً 
 دتإلقيفيً بط يقً التعل  المدمج.

طبقر التعلي  اللتت دني بادانبد  اعداد ساي دإلاجقي للتع يؾ بالمدا   دالتليار التي -
المختلفًو أد تدف  لط بها بيجار تعليميً تفاعليًو داب از تلب المدا   دالتليار بدوفها 

 مؤسسار تعليميً متميزة د اجدة في وكا الماايو ددعدة نظي اتها ل ستفادة من خب اتها.
قت  أقتالد دود هو دتد   انقا  ويجً بحإليً متخووً ُتعن  بقؤدن التعلي  اللتت دني ب -

ا في مؤسساتنا التعليميً دا تاديميً.  تيفيً تكليي الوعدبار التي تحدي ددن تطبيقاتد ميدانّيذ
حث المؤسسار التعليميً دالتد يبيً عل  تهيجً دتد يب منسدبيها من معلمين دط ب  -

 دمتد بين ابي الق دع بتطبي  أي تقنيً تعليميً اديدة.
ار تكلب عل  عمي الو حار الدا يً ال زمً لتي تؤمن مناخاذ تعليمّيذا حث تلب المؤسس -

ا يقا ب فيد المدي  دالمعل  ددلي ا م  دالطالب في احداث التؽيي  دتَقبُّي  ا وحّيذ دت بدّيذ

 (2005)المحمديو التاديد الت بدي.

دزا ة التعلي  العالي دعدة الق تار دالقطاع الخاص ال  التعادن مر دزا ة الت بيً دالتعلي  د -
في السعدديًو لتحديد أودافها داست اتياياتها في تومي  الب امج دالمداار اللتت دنيً بما 

 يخد  مؤسسار دم اف  الماتمر دسد  العمي في المستقبي.
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أوميً مساومً ق تً االتواالر السعدديً في نق  إلقافً النت نر التعليمي دكلب عب  تدفي   -
أد بعسعا  مقاعً لامير مؤسسار الماتمر دأف اده دبالخودص  النت نر مااناذ 

 للمؤسسار التعليميً دا تاديميً دللطلبً دالطالبار.

أساليب ادا ة التعلي  االلتت دني باستخدا  الب ب بد د بالاامعار  -2

 (1425)القايروالسعدديً:

 (:   Blackboard Academic Suiteنظا  " ب ب بد د" لدا ة التعل  اللتت دني )

( للخدمار التعليميً Black Boardود نظا  ادا ة تعل  تاا ي من ق تً ب ب بد د )

المباق ة بداقنطنو يتميز بالقدة بالنسبً لألنظمً ا خ ج حيث اد  وكا النظا  ف ص تعليميً 
تما  متندعً من خ ي تس  امير الحدااز دالعداج  التي تدااد المؤسسار التعليميً دالمتعلمينو

أن وكا النظا  ساعد تإلي  من المؤسسار التعليميً في نق  التعلي  بقدة عن ط ي  النت نر, تما 

 (2008يمتاز بالم دنً داابليتد للتطدي  دالتدسر.)القحار د عدتو 

داد وم  عل  أس  تعليميً ليساعد المعلمين عل  تدفي  بيجً تعليميً التت دنيًو ديستخد  
الف د ديمتن أن يخد  أعداد تبي ة من الط ب و دود نظا  يقد  أتإل  بقتي قخوي عل  مستدج 

للنق   PDFدملفار  Wordمن ماجً نمط من القدالب الااوزةو مر تقدي  دع  لويػ ملفار 

اللتت دنيو تما يقد  نظاماذ فعاالذ لحفظ داست ااع د اار الط بو بال افً ال  تقدي  نماك  
 اختبا ار يوممها المعل . 

عل  االستخدا  المتزامن للدساجط المتعددة يالاامعً السعدديًااللتت دنيً يعتمد التعلي  دف

Multimedia  دالحداسيب داالنت نر لاعي التعلي  دالتعل  في الاامعً أتإل  نقاطاذ دتعإلي اذ. تما

دالتعل  المداد  Peer Learningتنتهج الاامعً ط اج  تعليميً معاو ة مإلي تعل  النظ ا  

-Experimental and Realدالتعل  بالتا بً دالداار  Self-directed Learningياذ كات
World Learning  دالتعلـ  القاج  عل  المـدا د دالمقت رResource and Problem-
Based Learning  ًدالمما سً المنعتسReflective Practice  دالدعي الكاتي النقدي

Critical Self Awarenessيعني كلب استبداي الط يقً التقليديً للتد ي  بهكه  . دلتن ال

 الط اج  المعاو ة دلتنها بالطبر ستتدن متملً لها

 الاامعً السعدديً االلتت دنيً ال ؤيً دال سالً (seu.edu.saديتميز وكا النظا  باالتي:) 

 ياعي التعلي  اتإل  م دنً. -1

   الهيجً التد يسيً.يساعد عل  االتواي دالتعادن دالمقا تً بين اع ا -2

 يقار عل  التعلي  التعادني دالعمي الاماعي دعل   بط اماعار المتعلمين بع ه  بعت. -3
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 ي اعي الف د  الف ديً بين الطلبً. -4

 .يدف  التعلي  لألقخاص الكين ال تسم  له  طبيعً عمله  دظ دفه  الخاوً من االلتحا  -5

 ف د  الف ديً دندع المتعل .تعدد ط ؾ داساليب التد ي  لت ج  ال -6

 تحسين داإل ا  مستدج التعلي  دتنميً القد ار الفت يً. -7

يتي  الف وً التاملً للمتعل  للمنااقً دالحدا  حيث أن أددار االتواي تتي  لتي متعل   -8

 ف وً االدال  ب أيد في أي دار دددن ح  .
 -لتت دنيً باالتي:دتتميز ادا ة التعلي  االلتت دني بالاامعً السعدديً ال

 يقع  المد   ان لد دد  في العمليً التعليميً دان دد ة ل  يسلب. -
 يقد  بتدفي  الدار لتي من المعل  دالطالب. -
 يدف  ط يقتين للتعل  يمتن االختيا  بينهما ب  من االعتماد عل  ط يقً داحدة.  -
 يعالج مقاتي عد  تدف  االمتانيار لدج بعت الط ب.  -
 يتناسب مر الماتمعار في الددي الناميً التي ل  تتدف  لديها بيجً التت دنيً تاملً.  -
 دار التعل  محدد بالزمان دالمتان دوكا ما يف لد الط ب حت  االن.  -
 دالدادان ددن تعإلي  داحدة عل  االخ ج. دالما يًي تز عل  الادانب المع فيً   -
 الب دالمعل  دود اسا  تقد  عليً العمليً التعليميً.يحافظ عل  ال دابط االوليً بين الط  -

دالط ببنظا  الب ب بد د  الخدمار االلتت دنيً المقدمً  ع ا  ويجً التد ي  -3

:www.seu.edu.sa)) 

 الخدمار المقدمً  ع ا  ويجً التد ي :
 الدخدي ال  نظا  الب ب بد د. -1

 الدخدي ال  نظا  البان . -2

 لمع فً.ادا ة مواد  ا -3

 التقدي  الد اسي. -4

 EFالدخدي ال  نظا  اي -5

 تعليمار االنظمً التعليميً. -6

 الب يد اللتت دني . -7

 المنتدج. -8

 متابعً ح د  الط ب . -9

 تؽيي  تلمً الس . -10
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 ((www.seu.edu.saالخدمار االلتت دنيً المقدمً ال  الط ب :

 متابعً الط ب .-1

 لب ب بد د.الدخدي ال  نظا  ا-2

  .انالدخدي ال  نظا  الب-3

 ادا ة مواد  المع فً.-4

 التقدي  الد اسي.-5

 EFالدخدي ال  نظا  اي-6

 تعليمار االنظمً التعليميً.-7

 الب يد اللتت دني .-8

 المنتدج.-9

 الخدمار الط بيً  -10

 تعليمار  السداد.-11

 تؽيي  تلمً الس -12

   المدظفين:الخدمار االلتت دنيً المقدمً ال

 الدخدي نظا  داف .-1

 ادا ة مواد  المع فً.-2

 الب يد اللتت دني .-3

 المنتدج.-4

 تؽيي  تلمً الس -5

 خدمار نظ  ادا ة التعل :
 وناب العديد من ا ددار د الخدمار التي تتدف  بؽالبيً أنظمً ادا ة التعل  دو :

   مسا  التعليLearning Tracks 

  المستندارDocuments 

 لمنتدج اForum 
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  المحتدج التعليميContent 

  الداابار د التتاليؾAssignments 

   التقيي  د االختبا ارAssessments 

  اال تباطارLinks 

  ًالسبد ة اللتت دنيE-Board 

  الم اارReferences 

   ا خباNews 

  الع نارAnnouncements 

  المكت ارNotes 

   أاندة التقديCalendar 

 (98و  ص2011و :)الب تارااللتت دني بالاامعً السعدديً االلتت دنيً ا ة التعل مميزار نظ  اد

 تتميز نظ  ادا ة التعل  بالعديد من المميزار من أومها ما يلي:

 التسايي: أي اد ا  د ادا ة بيانار المتعلمين. (1

 الاددلً: د تعني اددلً المق   د د ر خطً التد يب. (2
 عل .التدويي: أي اتاحً المحتدج للمت (3
 التتبر: أي متابعً أدا  المتعل  د اودا  تقا ي  بكلب. (4
االتواي: د تعني التداوي مر المتعلمين من خ ي الد دقارو د منتديار النقاشو د الب يد و  (5

 د مقا تً القاقار.
 االختبا ار: أي اا ا  االختبا ار للمتعلمين د التعامي مر تقييمه . (6
 عمها.تومي  الدااهً باللؽً الع بيً أد د (7
 سهدلً االستخدا  حيث تت من اا ا ار بسيطً د محددة تدف  الم دنً للمستخد . (8
 اددة الدع  الفني من داخي الب نامج باستخدا  أيقدنً المساعدة أد من أخواجي الدع . (9

 التداف  مر معايي  التعلي  اللتت دني العالميً. (10
 استخدا  بسيطً د مناسبً.بعت ا نظمً ماانيً أد مفتدحً المود  د بع ها كد تتلفً  (11
 القمدليً لامير دظاجؾ أنظمً ادا ة التعل  اللتت دني. (12
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التمتر بنظا  تدإلي  م تزي ليدف  نقطً دخدي داحدة لامير أازا  النظا  مر الحفاظ عل   (13
 ا من في النظا . 

 : داار ادا ة التعلي  اللتت دني بالاامعار المو يً : إلانيا:
لاي  العاالي لتطادي  دتدساير ااعادة التعلاي  الااامعي فاي موا  تا  في اطا  خطً دزا ة التع 

بادع  مان  2008لساند  233انقا  الاامعً المو يً للتعل  اللتت دني باالق ا  الامهاد ي  اا  

وندد  تطدي  التعلي  ب جاسً مال  الدز ا  تعدي اامعً موا يً تتبنا  مبادأ الاتعل  اللتت دناي 
  مسااتدج ااددةو بعساعا  مناسابًو دتعمااي علا  اماداد سااد  فاي تقادي  خادمار تعليميااً علا  أعلا

العمي بعناو  لها مها ار عاليً دتتعامي مر التتندلدايار العالياً دعلا  د اياً بعحادث ماا دواي 
اليد العل  في مااالر التخوص. تما تلتز  الاامعً بالتحسين المستم  للبيجاً التعليمياًبما ياعلهاا 

 (2008 وااب  داخ دن)ستقبليً للماتمر دالوناعً.ااد ة عل  تلبيً االحتيااار الم

 االلتت دني ما يلي: الاامعً المو يً للتعلي دمن أوداؾ 
 http://ar.wikipedia.org/wiki/2015)) 

تعتمد سياسً الاامعً التعليميً عل  نظا  تعليمي يمتز  فيد عناو  التعلي  اللتت دني  
اطا  نظا  تعليمي متتامي دكلب اعتماداذ عل   دالتعلي  عن بعد مر الد اسً داها لداد في

 ا ساليب امتيً:

.محا  ار دفودي د اسيً مباق ة )داهاذ لداد( بين الطالب دا ستاك في م اتز د اسيً 1

 للاامعً مدزعً اؽ افيا في القاو ة دطنطا دأسيدط.

من خ ي ب نامج .الفودي الد اسيً االفت ا يً باستخدا  تتندلدايا المعلدمار داالتواالر د2

 ادا ة التعل .

 .مؤتم ار الفيديد الم جيً يقد  بها ا ساتكة للط ب في الم اتز الد اسيً.3

.تعل  كاتي من خ ي قبتً النت نر دقبتً معلدمار الاامعً للمق  ار الد اسيً اللتت دنيً 4

ر بين مميزار التي اامر الاامعً بتطدي وا داعدادوا لط بها. دوكا النظا  التعليمي يام

التعلي  التقليدي دالتعلي  اللتت دني فا دي يسم  باالتواي المباق  بين الطالب دا ستاك من 

اهً دالطالب دزم ؤه من اهً أخ ج دالإلاني يتسب الطالب مها ار استخدا  التتندلدايا 

 تو الحديإلً دمها ار االتواي دالبحث عن المعلدمً دالمع فً بال افً ال  مها ار الع

دعل  وكا يوب  الطالب في الاامعً المو يً للتعل  اللتت دني محد  العمليً التعليميً 

بعت  النظ  التقليديً للتعلي  التي تاعي المد   ود محد  العمليً التعليميً دوكا النظا  

المتميز في التعلي  يتسب الطالب المعا ؾ دالمها ار التي تؤولد دتزيد من ف ص التحااد 

 مي تنافسي دعالمي.بسد  ع
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دتعتمد الد اسً بالاامعً عل  نظا  الساعار المعتمدة دباللؽً الناليزيً بهدؾ الق اتً مر 

 اامعار أانبيً  فيعً المستدج.

دفي اطا  تنميً المدا د البق يً, تقد  الاامعً ف ص التعلي  المستم  دالتد يب لمساعدة 

يله  للحودي عل  ف ص عمي أف ي دتقد  الدا سين عل  التقد  في تخوواته  داعادة تعو

الاامعً ف ص د اسيً بديلً للكين ال تسم  له  ظ دفه  بالتف غ دااللتحا  في د اسً منتظمً 

تما تعمي الاامعً عل  خل  ااعدة بحإليً متقدمً في المااالر التتندلدايًو د بطها بم اتز 

 تز البداع العلمي دالتتندلداي التميز بالخا   من خ ي الم اتز البحإليً بالاامعً دوما م

 (2009)ؼان و         دم تز ا عماي االبتتا يً دالح انار التتندلدايً.

 أساليب ادا ة التعلي  االلتت دني بالاامعً :

ar/learningfeatures_arhttp://www.eelu.edu.eg/index.php/about_ 

 : التعلي  المدزع

يحدث وكا الندع من التعلي  عندما يتدن الطالب دالمد   في أماتن مختلفً دتت  العمليً  

التعليمً حينها من خ ي استخدا  أددار التتندلدايا الحديإلً )مإلي الفيديد دالنت نر( لكلب فدند 

 نامج التعل  عن بعد أد از  متمي للط   التعلي  يمتن أن يعد وكا الندع من التعلي  از ا من ب

 التقليدي.

 :التعل  القاج  عل  المدا د 
يع ؾ التعل  القاج  عل  المدا د بعند مامدعً متتاملً من االست اتيايار تعزز التعل  الكي  

يوب  في الطالب ود محد  العمليً التعليميً في سيا  التعلي  القامي من خ ي مامدعً موممً 
 ويوا من مواد  تعليميً دتتندلدايار ددساجي تفاعليً.خ

 : التعلي  المستم  )تعل  مدج الحياة(
ود أي ب نامج د اسي )سدا  بقهادة أ  ال( ؼي  التعلي  الابا ي ديتدن لمدة اوي ة دال  

 يؤدي بقتي مباق  للحودي عل  مؤوي عالي أساسي.

 (57-3ص ص  و2007ودليد):التعلي  اللتت دني 

يت من التعل  و دد تقدي  ب امج تعليميً أد تد يسيً باستخدا  دساجي تعل  التت دنيًو 
اللتت دني استخدا  اهاز حاسب ألي أد اهاز التت دني )مإلي أاهزة المحمدي( من ااي تقدي  
مداد تعليميً أد تد يبيًو يدف  التعل  اللتت دني خدمار تعليميً أد تد يبيً عن ط ي  قبتً 

 لتدفي  المداد التعليميً. CD-ROM-DVDتما يمتن استخدا  االسطدانار المدماً  النت نرو

 الخدمار التعليميً المتاحً بالاامعً:
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 ((www.eelu.edu.egأع ا  ويجً التد ي  دالط ب:

يحوي أع ا  ويجً التد ي  دالعاملين دالط ب بالاامعً المو يً للتعل  اللتت دني عل   

و حيث يمتنه  ا ساي داست   امير ا خبا  eelu.edu.egدني ينتهي بـ @عندان للب يد اللتت 

المتعلقً بالاامعً من خ ي وكا الب يد اللتت دنيو وكا بال افً ال  اند من خ ي ب نامج التعل  
اللتت دني الكي ت  اعداده دت تيبد خويوا للاامعً المو يً للتعل  اللتت دني ت  اعداد منتدج 

نه  من خ لد منااقً ا مد  المتعلقً بالمق  ار الد اسيً مإلي الداابار دالد اار للط ب يمت
 دؼي وا. 

 :المن  الد اسيً 
دتقد  الاامعً منحا د اسيً للطلبً المتميزينو عن ط ي  تخويص عدداذ من المن  أدال  

قتي اعفا ذ من للطلبً المتفداين دفقاذ للمامدع الت اتميو ديمتن أن تتدن المنحً الد اسيً في 
 ال سد  الد اسيً عن ط ي  حساب نسبً مجديً معينً. 

 :خدمار الخ ياين 
ي بط متتب ال قاد المهني دخدمار التدظيؾ بالاامعً خ ياي الاامعً المو يً للتعل   

اللتت دني بعوحاب العمي كدج السمعً الطيبً اللكين يبحإلدن عن متقدمين ايدينو ديقد  
خدمار ل مان أن ت ذ من الخ ياين دأوحاب العمي نااحين في اهددو و مامدعً تاملً من ال

ديمتن أن يظه  خ ياد الاامعً المو يً للتعل  اللتت دني تفا ته  في مااي التتندلدايا 
دالعمي الاماعي دحي المقت ر دادا ة الدار دفي مها ار التعامي مر امخ ينو بال افً ال  

  المدظفين الم تقبين الهيبً دالقيمً للتعلي  المتميز للاامعً أند من المحتمي أن يعيد وؤال
 المو يً للتعل  اللتت دني  وحاب عمله . 

ايماناذ من دزا ة التعلي  العالي دالاامعار المو يً بعوميً التعلي  اللتت دني تعحد د 
للتعلي  اللتت دني  الحلدي التي تدااد أزمً التعلي  في الدار ال اونو فقد سعر ال  انقا  م اتز

داخي تي اامعً. دتعتب  اامعً عين قم  من أع   الاامعار في مو  حيث أنها تحتي الم تز 

. دمنك وكا الدار دالاامعً مستم ة في 1950الإلالث بين اامعار مو  من حيث تا يخ انقاجها 

تعلي  العالي دنظ اذ تعديً  سالً التعلي  الاامعي دمدااهً الاباي المتزايد من قاب ا مً عل  ال
بمااي التعلي  اللتت دني دأدلتد  اوتمر ن اامعً عين قم  تساي  التطد  العلمي العالمي فقد 

العنايً ال زمً لما ت ج فيد من أوميً تب ج د  د يً في ا عدا  المقبلً حيث يقد  الم تز 
 دنيً يمتن الدودي اليها بتيسي  عمليً التعل  عن بعد دتكلب تحديي المق  ار ال  مق  ار التت

 من أي متان دبكلب نتدن اد تؽلبنا عل  ايدد التعلي  الم تبط بالمتان دالزمان دالتتلفً الماديً.

 (2009: ) أفرو ادا ة التعلي  االلتت دني بالاامعار المو يًمقت ر 

 ب دالدا ة المعلمدن دالط –ؼياب االتواي االاتماعي المباق  بين عناو  العمليً التعليميً  -1

 مما يؤإل  سلباذ عل  مها ار االتواي االاتماعي لدج المتعلمين. –
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ال  بنيً تحتيً من أاهزة دمعدار تتطلب تتلفً  ادا ة التعلي  االلتت دنييحتا  تطبي  نظ   -2

 عاليً و اد ال تتدف  في تإلي  من ا حيان لدج النظ  التعليميً المختلفً.

تمتن المعلمدن دالط ب من مها ار استخدا  تتندلدايا التعل    دنيًااللتتتتطلب نظ  التعل   -3

 اللتت دني.

وعدبً اا ا  عمليار التقدي  التتديني دالنهاجي د مان موداايتها و دبخاوً عندما  -4

 يت من المق   مها ار عمليً أداجيً.

عد  مناسبتها لبعت عد  مناسبً نظ  التعل  اللتت دني لط ب الم حلً االبتداجيًو دتكلب  -5

 المناوج دالمق  ار الد اسيً دخاوً تلب التي تتطلب مما سً الط ب للمها ار العمليً.

م م  تطدي  ادا ة التعلي  االلتت دني بالاامعار المو يً في  د  نظا  -:إلالإلا
 -الب ب بد د:

ع البحثو دود تنادلر محاد  البحث السابقً الطا  العا  لها و تما ت  الت تيز عل  مد د 
دا ة التعلي  االلتت دني نظا  الب ب بد د من حيث المفهد  داالوداؾ دالخدمار داالساليب لداار 

دداار ادا ة التعلي  اللتت دني بالاامعار المو يً داو   باستخدا  نظا  الب ب بد د
الاامعً السعدديً  مقت تهدتقدي  نمدز  لادا ة التعلي  بالب ب بد د بالاامعار الع بيً دمنها

االلتت دنيً بالمملتً الع بيً السعدديً و دمن خ ي مات  ع  د باالطا  النظ ي تدوي البحث 
ومن باستخدا  الب ب بد د تعدد أوداؾ ادا ة التعلي  االلتت دنيالي مامدعً من النتاجج دوي 

لبحث العلمي دتدفي  حيث االوتما  بالتعلي  االلتت دنيودالتمتين من تطدي  عمليً التد ي  دا
التعلي  العالي للط ب دخاوً الكين ي ؼبدن في استتماي تعليمه  العاليو دادا ة النظا  التعليمي 
باستخدا  الب ب بد د يامر بين مميزار التعلي  التقليدي دالتعلي  اللتت دني فا دي يسم  

من اهً أخ ج دالإلاني يتسب باالتواي المباق  بين الطالب دا ستاك من اهً دالطالب دزم ؤه 
الطالب مها ار استخدا  التتندلدايا الحديإلً دمها ار االتواي دالبحث عن المعلدمً دالمع فً 
بال افً ال  مها ار الع تو دعل  وكا يوب  الطالب ود محد  العمليً التعليميً بعت  النظ  

دوكا النظا  المتميز في التعلي   التقليديً للتعلي  التي تاعي المد   ود محد  العمليً التعليميً
يتسب الطالب المعا ؾ دالمها ار التي تؤولد دتزيد من ف ص التحااد بسد  عمي تنافسي 

تقدي  ب امج تعليميً أد تد يسيً باستخدا  دساجي تعل  التت دنيًو  (دمن حيث االساليب)دعالميو
ت دني )مإلي أاهزة المحمدي( ديت من التعل  اللتت دني استخدا  اهاز حاسب ألي أد اهاز الت

يدف  التعل  اللتت دني خدمار تعليميً أد تد يبيً عن دمن ااي تقدي  مداد تعليميً أد تد يبيًو 

لتدفي   CD-ROM-DVDط ي  قبتً النت نرو تما يمتن استخدا  االسطدانار المدماً 

دالعاملين دالط ب أع ا  ويجً التد ي   (فيحويدعن الخدمار التعليميً)المداد التعليميًو 
بالاامعً عل  عندان للب يد اللتت دني يمتنه  من ا ساي داست   امير ا خبا  المتعلقً 
بالاامعً من خ ي وكا الب يد اللتت دنيو دعن الخ ياين فيساعد التعلي  اللتت دني عل   فر 
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دفي مها ار  تفا ته  في مااي التتندلدايا دالعمي الاماعي دحي المقت ر دادا ة الدار
 التعامي مر امخ ين.

دمن خ ي الع ت الساب  أي ا دف   د  الع ت  و  مقت ر التعلي  االلتت دني  
بالاامعار المو يًوداد اود ا في نظا  ادا ة التعلي  االلتت دني باستخدا  الب ب بد دو من 

 ا  ويجً التد ي  حيث االوداؾ دالدساجي داالساليب المتبعً دتكا الخدمار التعليميً  ع
دالط ب داالدا يين العاملين بالاامعار المو يًو دالتي تعتمد حت  االن عل  النظ  التقليديً في 

ياب ا وميً بمتان اتباع ادا ة العمليً التعليميًو دخاوً التعلي  االلتت دني دالتعلي  من بعدو لكا 
التعل  أودافً و دبنا  علي كلب  ادا ةمامدعً من التدابي  المهمً لتي يحق  وكا النمط من 

فيقت   البحث الحالي م م  لتطدي  ادا ة التعلي  الاامعي االلتت دني باستخدا  نظا  الب ب 
 بد دبالاامعار المو يًعل  النحد التالي: 

تليً انقا  دزا ة التعلي  العالي  أوداؾ ادا ة التعليماللتت دنيديقت   البحث الحالي أن تتبني -1

و بحيث تتدن م تزاذ لعمي د ش ددد ار اامعًمعنيً بالتعلي  االلتت دنيعل  ا اي بتي  داحدة
اعداد ساي دإلاجقي للتع يؾ االلتت دني دالمدمجو ددحم ر تع يفيً دتإلقيفيً بط يقً التعل  

انقا  ويجً بحإليً و دبالمدا   دالتليار التي طبقر التعلي  اللتت دني بادانبد المختلفً
حث المؤسسار التعليميً دعن  بقؤدن التعلي  اللتت دني بقت  أقتالد دود هو متخووً تُ 

الو حار الدا يً ال زمً لتي  ودتكا العمي عل  تدفي دالتد يبيً عل  تهيجً دتد يب منسدبيها
ا يقا ب فيد المدي  دالمعل  ددلي ا م  دالطالب في احداث  ا وحّيذ ا دت بدّيذ تؤمن مناخاذ تعليمّيذ

يساعد عل  االتواي دالتعادن دالمقا تً بين اع ا  الهيجً و دتكايي  دتَقبُّي التاديد الت بديالتؽ
يقار عل  التعلي  التعادني دالعمي الاماعي دعل   بط اماعار المتعلمين بع ه  د التد يسيً

 يدف  التعلي  لألقخاص الكين ال تسم  له  طبيعًو دي اعي الف د  الف ديً بين الطلبًو دبعت
داساليب التد ي  لت ج    ط  بالتعلي  العاليو تما تتعدد عمله  دظ دفه  الخاوً من االلتحا 

يتي  الف وً التاملً للمتعل  للمنااقً دالحدا  حيث أن أددار د الف د  الف ديً دندع المتعل 
 .االتواي تتي  لتي متعل  ف وً االدال  ب أيد في أي دار دددن ح  

  االلتت دنيفياب ان تتعدد اساليب ادا ة التعلي  ديقت   البحث الحالي اساليب ادا ة التعلي -3
مامدعً من اساليب ادا ة التعلي  االلتت دني باستخدا  الب ب بد دو منها الفودي 
االفت ا يً التي تساعد عل  االتواي بين ع د ويجً التد ي  م ه اد م تين اسبدعيا و 

يساعد د عل  تساؤالر الط ب داستفسا اته و دالكىالب يد االلتت دني الكج يساو  في ال 
يتي  الف وً التاملً و و تما ع ا  الهيجً التد يسيًأعل  االتواي دالتعادن دالمقا تً بين 

تتي  لتي متعل  ف وً االدال  ب أيد  التي للمتعل  للمنااقً دالحدا  حيث أن أددار االتواي
التعل  ؼي  دالتعل  التزامني د لي  عن بعدالتعو تما يداد أساليب في أي دار دددن ح  

( دالقبتار االاتماعيً Educational Forumsالمنتديار التعليميً ) دمنهاالتزامني 

(Social Networks( دالمحتدج التعليمي ال امي )E-Courses دالب يد اللتت دني )

(E-Mail( دالمددنار )Blogs( ًدالمدسدعار الخاو )Wiki'sيت  تدفي  ا .)  لتعلي  ؼي
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( Sakaiد اسد  دستاي ) Blackboardالتزامني باستخدا  العديد من ا نظمً مإلي 

دمؤتم ار الفيديد ) و(Mobile Learning)التعلمالمتنقألدالمحمديود(Moodleدمدددي )

conference Video ( دمؤتم ار الودر )conference Audio .ًدؼ ؾ الد دق )

 تدالبد ار  دب ب بد  يً: نظا  دمن أمإللً أنظمً الفودي االفت ا
 (Blackboard Collaborate  ( دنظا  سنت ا )Centra  )أنظمً تعليؾ االختبا ار ود

أاهزة المحاتاة دمؤتم ار د التتب اللتت دنيًو دالسبد ة التفاعليً بال افًال  دبندب ا سجلً
يقع  مستخدمها تما لد تان  من خ لها تتي  التعامي معها في بيجً قبيهً بالداارو بحيثدالتي 

 يتعامي مر الداار الحقيقي . دمن أمإللتها أاهزة المحاتاة الطبيً دأاهزة محاتاة الطي ان
أنظمً  تقدمهاوناب العديد من ا ددار د الخدمار التي الخدمار التعليميً دياب أن يتدن  -3

لاامعار المو يً تتمإلي في االلتت دنيً  ع ا  ويجً التد ي  دالط ب دمنسدبي ا ادا ة التعل 
المنتديار و المحتديار التعليميًو المتتبارو اختبا  الط ب دتقييمه  و السبد ة االلتت دنيًو 
الفودي االفت ا يً دالتي من خ لها يتداوي ع د ويجً التد ي  مر الط ب م ه اد م تين في 

التد يبيً  ع ا  ويجً التد ي   االسبدع بنا  عل  عدد القعبو تما يتي  النظا  انعقاد الدد ار
دالط ب دمنسدبي الاامعًو دخدمً الماتمر دالبيجًو دياب ان يتوؾ ع د ويجً التد ي  

 باالتي
 .ان يتدن لديً القد ة عل  الامر بين التد ي  التقليدج دااللتت دن  -
 .ان يتدن لديً القد ة عل  تومي  االختبا ار دالتعامي مر الدساجط المتعددة -
 .دن لديً القد ة عل  خل   د  المقا تً دالتفاعليً داخي الفويان يت -
 .ان يتدن لديد استيعاب ل وداؾ من التعلي  االلتت دني -

 -تدويار البحث:
 دي ر البحث الحالي مامدعً من التدويار عل  النحد التالي

دتحديد الدظيفً  دادا تدالتخطيط لتدظيؾ تتندلدايا التعلي  االلتت دني في بيجً التعلي     د ة -
ا ساسيً لتي دسيط في ب امج التعلي  االلتت دني دتيفيً استخدامد بداً مر التخطيط الايد 

 للط يقً التقليديً في التعلي .
تاهيز دتدفي  ا اهزة دتا يبها مسبقا دتدفي  الم اار دالمواد  المختلفً دالتي ستستخد   -

 ار تحدي ددن تحقي  التعل .دازالً أي معدا لتت دنيالتعلي  اال ادا ةفي 
التعتيد علي تمتن المتعلمين دأع ا  ويجً التد ي  من استخدا  تقنيار التعلي  االلتت دني  -

 دالتد يب عليد .
بمحا  ة عامً تامر المتعلمين دأع ا  ويجً التد ي  و  االلتت دنيالتعلي  ادا ة بد  تنفيك  -

قها دخطً التنفيك دالط   التي سيت  ستع ات ا وداؾ التعليميً الم اد تحقيايت  
 استخدامها دا ددا  المندطً سدا  للمتعلمين أد أع ا  ويجً التد ي .
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التعتيد علي االلتزا  بالدار المحدد لتدااد أع ا  ويجً التد ي  ليقدمدا بال د علي  -
 استفسا ار المتعلمين سدا  في ااعار الد   داها لداد أد من خ ي قبتً االنت نر .

 تدعي  ط   التد ي  التقليديً بالدساجط التتندلدايً المتندعً . -
 استخدا  التعلي  المدمج في التد يب دالتمتن من المها ار العمليً .  -
 .االلتت دنيازالً أيد معداار ل تواي في بيجً التعلي   -
وكه التتندلدايا نحد استخدا   االلتت دنيأوميً تنميً اتااوار المتعلمين في بيجً التعلي   -

 داالفادة منها في حياته  العمليً.
االفادة من مزايا الامر بين ط يقً التعل  التقليديً دط يقً التعل  االلتت دنيً دالتدظيؾ ا مإلي  -

 لهما لتحقي  النتاجج الم ادة.
 دبيها.االستفادة من نظا  الب ب بد د في ادا ة االاتماعار داللقا ار بين ادا ة الاامعً دمنس -
االوتما  بمها ار االتواي االاتماعي بين الط ب دزم جه  دأع ا  ويجً التد ي  عن ط ي   -

الفودي االفت ا يً التي تعقد م تين عل  االاي اسبدعيا بال افً ال  الب يد االلتت دني 
 الخاص بالاامعً.

دالنهاجي د مان  اا ا  عمليار التقدي  التتدينياالستفادة من نظا  الب ب بد د في   -
 .موداايتها و دبخاوً عندما يت من المق   مها ار عمليً أداجيً

  د ة االستفادة من خب ار بعت الددي االانبيً دالع بيً دالمتقدمً في ادا ة التعلي   -
 االلتت دني باستخدا  الب ب بد د فيما يتناسب مر القدي دالعدامي الإلقافيً المو يً.

 دهللا دل  التدفي 

 لمــ اارا
 أدالذ : الم اار الع بيً :

( . أإل  استخدا  التعلي  المدمج في التحويي المع في للط ب المعلمين 2007اب اوي و دليد ) -1

بتليً الت بيً لمق   تتندلدايا التعلي  دمها اته  في تدظيؾ الدساجي التعليميً داتااواته  
ايا التعلي  و القاو ة : الامعيً نحد المستحدإلار التتندلدايً التعليميً و مالً تتندلد

 .2المو يً لتتندلدايا التعلي  وعدد 
 (. دد  التعلي  اللتت دني في تحسين اددة المحتدج ال امي للب امج 2011أحمدو سلدج.) -2

" في ب نامج اس  عل  Moodleا تاديميً : د اسً تقديميً لتطبي  ب نامج المدديي "

دالعلد  االاتماعيً باامعً السلطان اابد . د اً مقدمً المتتبار دالمعلدمار بتليً امداب 
ال  المؤتم  الددلي الإلاني للتعل  اللتت دني د التعلي  عن بعد. الم تز الدطني للتعل  

 اللتت دني دالتعلي  عن بعد: ال يات.
في تحسين اددة التعل   Blackboard (. استخدا  نظا 2007) اسماعييو السيد -3

امعار الع بيً اامعً اط  نمدكااذ. د اً عمي مقدمً في المتم  الددلي اللتت دني في الا
ال ابر لتدبي  الاددة في منظدمار الت بيً دالتتدين )التعلي  العالي دالبحث د وانار ماتمر 

 المع فً (.المملتً المؽ بيً: الدا  البي ا  .
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ي دالتعل  المدمج في (. أإل  استخدا  تي من التعل  اللتت دن2008داخ دن )الباترو حسن  -4

تنميً مها ار تومي  دانتا  مداار الديب التعليميً لدج ط ب الدبلد  المهنيً داتااواته  
نحد تتندلدايا التعل  اللتت دنيو تتندلدايا الت بيً : د اسار دبحدثو عدد خاص عن 

معهد  باالقت اب مر 2007المؤتم  العلمي الإلالث للامعيً الع بيً لتتندلدايا الت بيً 

في ” حيديً البداع … )تتندلدايا التعلي  دالتعل ( نق  العل  ” الد اسار الت بديً دعنداند 

 بم تز المؤتم ار باامعً القاو ة . 2007سبتمب   6 – 5الفت ة 
(. المعلدماتيً دالتعلي  القداعد داالس  النظ يً 2005اب اوي  عبد هللا)و  المحيسن -5

 مند ة.ودا  الزمان و المدينً ال1وط

 (. تحديار استخدا  التعل  اللتت دني التي تدااد الطلبً في تليً 2009. )و محمدالحم ان -6

الحون الاامعيً من داهً نظ  الطلبً أنفسه .د اً مقدمً ال  المؤتم  الددلي ا دي للتعل  
 اللتت دني د التعلي  عن بعد. المملتً الع بيً السعدديً : ال يات.

( . تدويار المؤتم  العلمي الإلاني عق  2014تندلدايا التعلي  )الامعيً المو يً لت -7

للامعيً المو يً لتتندلدايا التعلي  " تتندلدايا التعلي  اللتت دني بين تحديار الحا   
دأفا  المستقبي " و عدد خاص: المؤتم  العلمي الإلاني عق  للامعيً المو يً باالقت اب 

 أتتدب . 29-28من اامعً عين قم  و  –مر تليً البنار 
 (.مقا نً بين المددنار د نظا  اسد  لدا ة التعل  اللتت دني. د اً 2009الخليفً ووند ) -8

عمي مقدمً في المؤتم  الددلي ا دي للتعلي  اللتت دني دالتعلي  عن بعد .المملتً الع بيً 
 السعدديً: ال يات.

ي  الاامعي باستخدا  التعلي  (. تطدي  ط يقً المحا  ة في التعل2002المبي بو ويفا ) -9

اامعً الملب سعدد  –تليً الت بيً –االلتت دني مر نمدك  مقت  و نددة مد سً المستقبي 

(333- 350) 
و د اً عمي مقدمً يناي  25القي  الت بديً المستدحاة من إلد ة (.  2012الدوقانو اماي) -10

يناي  و آفا   25بعد إلد ة  المؤتم  العلمي الإلالث لتليً امداب اامعً المندفيً"مو ال  

 .2012ندفمب   6-4د ؤج"   في الفت ة من 
تليً الت بيً اامعً  ي(. مقت ر دمعداار تحقي  الاددة ف2009الدوقانو اماي) -11

د اً عمي مقدمً ال  النددة العلميً الإلانيً لقس  الت بيً المقا نً دالدا ة و المندفيً
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تحر عندان"نماك  ع بيً دعالميً في  مان  واامعً طنطا –بتليً الت بيً و التعليميً
 .الاددة داالعتماد في التعلي  الاامعي

( . الخطط الددليً ,د اسً المعلدماتيً دالتعلي  دالقداعد داالس  2005و عفاؾ) يالمحمد -12

 ودا  الزمان و المدينً المند ة.1دالنظ يًوط

ً نظ  أع ا  ويجً ( . معداار استخدا  التعل  المدمج من داه2008القيدخو ؼسان ) -13

 اامعً الخليج الع بي بالبح ين.  -التد ي  و  سالً مااستي  ؼي  منقد ة و تليً الت بيً

ه(. النتا  العلمي  ع ا  ويجً التد ي  في تليار العلد  النسانيً في 1425القايرو فهد ) -14

مؤسسار اامعً الملب سعدد دمعدااتد. بحث مقد  في نددة تنميً أع ا  ويجً التد ي  في 
 التعلي  العالي: التحديار دالتطدي . اامعً الملب سعدد: ال يات.

 ه(واستخدا  الحاسب املي في التعلي . ال يات: متتبً العبيتان.1429المدس و عبد هللا) -15
 (.اتااوار أع ا  ويجً التد ي  بالاامعار السعدديً نحد استخدا  2011ب تار و وقا  ) -16

ني اسد و اامعً الملب سعدد نمدكاا. د اً مقدمً ال  النددة نظا  ادا ة التعلّ   االلتت د
ا دل  في تطبيقار تقنيً المعلدمار د االتواي في التعلي  د التد يب. المملتً الع بيً 

 السعدديً: ال يات.
( . أإل  استخدا  التعلي  المدمج في تنميً التحويي دبعت 2008ااب  و اس   داخ دن ) -17

لتعليميً لدي الط ب المعلمين بتليً الت بيً و  سالً مااستي  ؼي  مها ار تومي  المداار ا
 اامعً اناة السدي  . –منقد ة و تليً الت بيً بالسماعيليً 

( . فاعليً ب نامج ااج  علي التعل  اللتت دني المدمج في اتساب 2009)  أفر واس ا -18

وً و  سالً دتتد اه ؼي  منقد ة و مها ار تومي  الخطً الت بديً الف ديً لمعلمي الت بيً الخا
 اامعً الستند يً . -تليً  يات ا طفاي 

 (. دد  ا ستاك الاامعي في الاامعار الع بيً في عو  المعلدماتيً 2011 بابعً و عم  ) -19

من داهً نظ ه. د اً علميً مقدمً ال  نددة التعلي  الاامعي في عو  المعلدماتيً. اامعً 
 د ة.طيبً: المدينً المن

ودا  1( . االتواي دتتندلدايا التعلي  القداعد داالس  النظ يً وط2007سال و  اجد ) -20

 اليازد ي العلميً و عمان .

  (: است اتيايً التخطيط الت بدج و الدا  الإلقافيً للنق  و دا  التتب 2008سعدو فهمي ) -21

 دالدإلاج  القدميً و القاو ة.

ودا  المسي ةو عمان 1سدب التعليمي دتطبيقاتد الت بديً وط( . الحا2004عيادار و يدسؾ)-22

. 
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( و فاعليً التعل  اللتت دني المختلط في اتساب مها ار تطدي  ب امج 2009)ؼان  و حسن  -23

و  سالً دتتد اه ؼي  منقد ة  الدساجط المتعددة لط ب تتندلدايا التعلي  بتليً الت بيً الندعيً و
 اامعً القاو ة . –لت بديً معهد الد اسار دالبحدث ا

( . التعلي  المدمج تويؽً تعليميً لتطدي  التعلي  الاامعي المو ي 2008م سيو دفا  ) -24

وعدد 1فلسفتد دمتطلبار تطبيقد في  د  خب ار بعت الددي و مالً  ابطً الت بيً الحديإلً , ط

 .160-59و و وص : 2

بالتعلي  المدمج علي التحويي لدي ( . أإل  است اتيايً 2010)ناو  و نايؾ داخ دن-25

النددة ا دلي في تطبيقار تقنيً الط ب المعتمدين اد اتياذ بتليً الماتمر بالدددامي و 

و  سالً الاامعً و اامعً الملب  اب يي14-12المعلدمار داالتواي في التعلي  دالتد يب من 

 . 15-7سعدد و ص ص : 

 إلانياذ : الم اار ا انبيً :
26- Akkoyunlu, B.&Soylu, M. ( 2006). A Study on Student's Views on  

27- Blended Learning Environment. TOJDE, Vol .6488, No.7 , PP:43-

56. 

28- Balci,M.&Soran,H.(2009).Students' Opinions on Blended Learning 

.TOJDE , Vol. 6488, No.10, PP:21-35. 

29- Charles D. ,Joel L. Hartman, Patsy D. Moskal, (2004). Blended 

Learning, Center for Applied Research, Volume 2004, Issue 7, 

March 30, 2004. 

30- Heirds field, A., Walker, S,. Tambyah, M,.& Beutel, D. 

(2011).Blackboard as an online learning environment: what do 

teacher education students and staff  think?. Australian Journal of 
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