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على تهمية وأثزيما املدمر  لتدريبل تنياصرتاتيذيتصميم 
 لدي أعضاء  (Blackboardم إدارة التعلم )اظن مًارات

 ييئة التدريط ومعاونيًم 

 

 ضتدل::امل 
٫ضبخدداّ ايخبدزٜ  امبدَخ تايخبدزٜ       ا٭ْطب  ا٫ضرتاتٝح١ٝ  ًٛقٛف ع٢ًي برثاي ٖدف

خرطب   يثريُٖبا  أٚذيبو يُٝبا ٜخعًبل بخ    امعهٛع(، دزٜ يفصٌ ايخكًٝدٟ َكابٌ ايخامدَخ با

اإليهرتْٚببٞ َٗببازاا اضببخدداّ ْعببِ اداز٠ ايببخعًِ يف أدا٤ أعضببا٤ ٦ٖٝبب١ ايخببدزٜظ َٚعبباِْٚٝٗ 

د يبسم داٍ اذصبا٥ِّا عٓبد َطبخ٣ٛ     ٛٚجب ٞ ٚامعسيف، ٚقد أضفسا ْخا٥خ ايبربث  دا٥جباْبٝٗا ا٭

 يف ايخكًٝببببدٟ بايفصببببٌ امببببدَخ ايخببببدزٜ  زتُٛعبببب١ َخببببدزبٞ زتبببب  َخٛضبببب ٞ بببب   0.0. ≥

ٟ  يصبباح ادتاْبب  امعببسيف  حتصببٌٝ اخخببباز يف ٚايبعببدٟ ايكبًببٞ ايخ بببٝك  ، ايخ بٝببل ايبعببد

ٞ  زتب   َخٛضبب ٞ بب   0.0. ≥ٜٛجبد يبسم داٍ اذصببا٥ِّا عٓبد َطبخ٣ٛ     نُبا    زتُٛعبب١ َخبدزب

امعبسيف يصباح   ادتاْب   ٌٝ ايخدزٜ  امعهٛع يف ايخ بٝك  ايكبًٞ ٚايبعبدٟ يف اخخبباز حتصب   

ٝنا عٓببد َطببخٟٛ ٛٚجبب، بُٝٓببا أغببازا ايٓخببا٥خ يعببدّ ايخ بٝببل ايبعببدٟ  0.0. ≥د يببسم داٍ اذصببا٥

يف اخخباز حتصٌٝ ادتاْ  امعبسيف عٓبد عبس      خ ايخحسٜبٝ خ زت  اجملُٛع َخٛض ٞ ب 

احملخبببٟٛ ايخبببدزٜال َبببٔ خببب٬ٍ ايخبببدزٜ  امبببدَخ تسجبببت ا  ايخبببأثري ا٭ضاضبببٞ ٫خبببخ٬ف          

ٝنا عٓبد َطبخٟٛ       ، نبريو رتاتٝح١ٝ ايخدزٜ اض ٞ  بب   0.0. ≥ٜٛجبد يبسم داٍ اذصبا٥  َخٛضب 

ايفصبٌ ايخكًٝبدٟ َكاببٌ ايخبدزٜ  امعهببٛع( يف     بزتُبٛع  ايبربث) تايخبدزٜ  امببدَخ     زتب  

َٗازاا اضخدداّ ْعِ اداز٠ ايخعًِ اإليهرتْٚٞ عٓد عس  احملخٟٛ ايخدزٜال َبٔ خب٬ٍ   أدا٤ 

يصبببباح دَخ تسجببببت ا  ايخببببأثري ا٭ضاضببببٞ ٫خببببخ٬ف اضببببرتاتٝح١ٝ ايخببببدزٜ  ايخبببدزٜ  ام بببب 

 0ايفصٌ ايخكًٝدٟ(بتايخدزٜ  امدَخ  اجملُٛع١ ايخحسٜب١ٝ ا٭ٚ  ايخ٢ تدزبت باضخدداّ

Designing Two Blended Training Strategies and Their Effect on 
the development of Blackboard management skills  

among Teaching Staff and Their Assistants 
 

Prof.Dr. Walid Yousif Mohamed 

Ahmed Moghawry Mahmoud El-Attar  

Abstract ; 
The present study aimed at finding the best strategy for using the 

Blended Training  (the built-in training based on the traditional 
versus the opposite flipped training) in relation to their effect on 
improving the performance of the teaching staff and their assistants 
in the skills of using the e-learning management systems in both 
their performance and knowledge.The present sample consisted of 
24 faculty members and their assistants were divided into two equal 
groups, which were given two experimental treatments, which were 
designed according to the independent variable of the study The 
measurement tools were in the (cognitive skills test of verbal skills / 
photographer & skill performance note) prepared by the researcher. 
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The results of the present study were as the following: 
- There is a statistically significant difference at the level of ≤ 

(0.05) between the middle trainees of the first experimental group 
(the combined traditional classroom training) in the tribal and 
remote applications in the cognitive achievement test related to the 
skills of using the e-learning management systems for the post 
application.- There is a statistically significant difference at the level 
of ≤ (0.05) between the middle trainees of the second experimental 
group (flipped training) in the tribal and remote applications in the 
cognitive achievement test related to the skills of using e-learning 
management systems for the post application.- There is no 
statistically significant difference at the level of ≤ (0.05) between 
the average of the two groups. The first experimental group and the 
second experimental group in the cognitive achievement test 
related to the skills of using e-learning management systems in 
presenting the training content through the Blended Training  is 
due to the main effect of the different strategy Training (combined 
with traditional versus flipped training).- There is a statistically 
significant difference at ≤ (0.05) between the average of the two 
groups: the first experimental group and the second experimental 
group in the performance of the skills of using the e-learning 
management systems in presenting the training content through 
the Blended Training  due to the main impact of the different 
training strategy Traditional vs. inverted training) for the first 
experimental group trained using (traditional classroom-based 
training) 

 : مكدمة 

يًٝا بػهٌ ًَُٛع، ٜٚٓعهظ أثس ٖبرا ايخكبدّ   ٜػٗد ايعامل تكدًَا عًًُٝا َٚعس

ع٢ً ناّي١ َٓاذٞ اذتٝا٠ يٝطخفٝد َٓ٘ ايفسد ٚاجملخُبت، َٚبت َبا ٜكدَب٘ ايعًبِ      

َبببٔ َطبببخردثاا تهٓٛيٛجٝببب١ َخ بببٛز٠ ٜطبببع٢ ايرتبٜٛبببٕٛ ٚامخدصصبببٕٛ ا      

ايخعًبببِٝ ٚايخبببدزٜ  ي٬زتكبببا٤ بامطبببخ٣ٛ امعبببسيف   يفتٛظٝبببذ ٖبببرٙ امطبببخردثاا  

 اجملا٫ا امدخًف0١ يف ٚامٗازٟ يًدسدن 

ٕ إٔ تهٓٛيٛجٝبببا ايخعًبببِٝ تػبببخٌُ عًببب٢ جاْببب  أ بببٌٝ ٖٚبببٛ      اٜٚبببس٣ ايباذ ببب 

بعض ا٭جبببصا٤ اي بببري يببب اضبببرتاتٝحٝاا َطبببخردث١ ٜعٓببب٢ بٓبببا٤ ٚايبببرٟايخ بببٜٛس 

َٛجٛد٠ ٚايخعدٌٜ ايبَّٓا٤ عًٝٗا ٚشٜاد٠ ْكاط ايك٠ٛ ٚادناد ذًبٍٛ عًُٝب١ يٓكباط    

إٔ  ١ٟ ايخعًُٝٝببببب١، أَسذًببببب١ َبببببٔ َساذبببببٌ ايعًُٝببببب ٟأ يفايضببببعذ امٛجبببببٛد٠  

 اجملببا٫ا يفي٦بب١  أٟتعًببِٝ ٚتببدزٜ   يفتهٓٛيٛجٝببا ايخعًببِٝ تشعببد غببسٜهًا أضاضببًٝا  
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، مببا  ببا َببٔ دٚز بببازش يف تٛظٝببذ امطببخردثاا ايخهٓٛيٛجٝبب١     امدخًفبب١ايعًُٝبب١ 

 0ا٭غسا  ايخع١ًُٝٝ ٚايخدزٜب١ٝ بػهٌ تسبٟٛ ضًِٝ رتد١َ

ٚاإلدنابٝباا يًخعًبِٝ اإليهرتْٚبٞ،    عدٜد َٔ امُٝصاا ٚجٛد ٚع٢ً ايسغِ َٔ 

ا٫ إٔ ايبعض ٜس٣ أْ٘ ٜٛجد قصٛز يف بعض ادتٛاْب  ايب  مل ٜطبخ ت ايخعًبِٝ     

اإليهرتْٚٞ ايخ ً  عًٝٗا، َٚٔ ٖٓا ناْت اذتاج١ ا  َدخٌ جدٜد دنُت بب   

ممٝصاا نٌ َٔ ايخعًِٝ ايخكًٝدٟ ٚايخعًبِٝ اإليهرتْٚبٞ ٚايخ ًب  عًب٢ جٛاْب       

يعٗس َا ٜط٢ُ بايخعًِٝ ام دَخ ٚايرٟ ٜعين دَخ نبٌ  ايكصٛز يف نٌ َُٓٗا، 

َٔ ايخعًِٝ ايخكًٝدٟ بأغهاي٘ امدخًف١ ٚايخعًِٝ اإليهرتْٚبٞ بأااهب٘ امخٓٛعب١    

يٝصٜببببببد َببببببٔ ياعًٝبببببب١ امٛقببببببذ ايخعًُٝببببببٞ ٚيببببببس  ايخفاعببببببٌ ا٫جخُبببببباعٞ     

 0(.0.0، امساعٌٝستُد  امساعٌٝٚغريٖا0ت

 امببخعًُ  تٛجٝبب٘ٚ بخرفٝببص ايخعًببِٝ امعهببٛع  اضببرتاتٝح١ٝ ٚتطببُ 

ِ  ع٢ً َٚطاعدتِٗ ٍ   ٚذيبو  ايفٗب ّ  َبٔ خب٬  تطباعد  ايب   ايخهٓٛيٛجٝبا  اضبخددا

ِ  ممازضب١  عًب٢  امبخعًُ    يًُبخعًُ   تطبُ   نُبا  اذتكٝكبٞ،  ايعبامل  يف ايبخعً

ِ  امخفبٛق   ٘  ذب   يف قبدزاتِٗ،  بٓبا٤ن عًب٢   باضبخك٬ي١ٝ  ببايخعً  ٜكبّٛ بخبٛيري   أْب

 :Rontogiannis, 2014) ايخع0ًِ  عٛباا ذٟٚ يًُخعًُ  ام ًٛب١ امطاعداا

740) 

ايبربث   جسا٤إل اج١ظٗسا اذت ،خ٬ٍ اٯزا٤ ْٚخا٥خ ايدزاضاا ٚايبرٛث ئُ

ي٬ضخدداّ تايخدزٜ  ام بدَخ   ْط ا٭ ا٫ضرتاتٝح١ٝ ايٛقٛف ع٢ً بٗدف اذتايٞ

 ٟ ػببببه١ َكاببببٌ  ايتٓفٝبببر ا٭ْػببب ١ ٚامٓاقػببباا عببب     ٜٚبببخِ بايفصبببٌ ايخكًٝبببد

دزب  يف امخببحتطبب  أدا٤  يف ثريُٖببايُٝببا ٜخعًببل بخأ ٚذيببو(0 امعهببٛع دزٜ ايخبب

 امعسي١ٝ جباْبٝٗا ا٭دا٥ٞ ٚامعسيف0 امٗازاا

 اإلسضاظ باملشهلة : 

٫ذبببغ ٚجبببٛد اذخٝببباد يخُٓٝببب١ َٗبببازاا  ايباذبببث اي ببباْٞ ،يُبببٔ خببب٬ٍ عُبببٌ 

اضخدداّ ْعاّ اداز٠ ايخعًِ، يد٣ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايخدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ بٗدف زيت 

يكببد قبباّ ايباذ ببإ بببةجسا٤ عببد٠ ، ٚعًٝبب٘ ا  ايخُٝببص ٚاإلتكببإ نفببا٤تِٗ ٚ بب٫ًٛ

َكاب٬ا َك١ٓٓ يًخراٚز َت ع١ٓٝ َٔ أعضبا٤ ٦ٖٝب١ ايخبدزٜظ َٚعباِْٚٝٗ ٚقبد      

 ايب  عضًٛا ٚذاٍٚ ايباذ إ ايخعسف ع٢ً أٖبِ امػبه٬ا    20بًغ امجايٞ عددِٖ 

ه بكبت  اضخدداّ ْعاّ اداز٠ ايخعًِ اإليهرتْٚبٞ َبٔ خب٬ٍ اضبخبا١ْ      يف تٛاجِٗٗ

% َببِٓٗ ٜعببسف َاٖٝبب١ َػببسٚ    0000عًبب٢ ٖببرٙ ايعٝٓبب١ ٚتٛ ببٌ ايباذ ببإ ا  إٔ   

% َببِٓٗ 7029ايخعًببِٝ اإليهرتْٚببٞ َٚهْٛاتبب٘ بُٝٓببا بكٝبب١ ايعٝٓبب١ ٫ ٜعببسف، ٚإٔ     

                                                           

 American Psychologicalاألمريكيتتةالتوثيتتا اخلتتاجل باجلنعيتتة الي ستتية     ناالباحجتت استتتمدو *
Association (APA)     رقته    ستية اليشتر    املؤلت   استه بت  القوست   )     متا  شت  ُي حبيتح اإلصتدار الستا،س

 ( ومع مراعاة أن األمساء العربية تبدأ باالسه األول.اتالص ح
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ميهٓ٘ اضخدداّ بعض ت بٝكاا ْعِ اداز٠ ايخعًِ بُٝٓا بك١ٝ ايع١ٓٝ ٫ ميهِٓٗ 

إلجبسا٤    ممبا ذبدا بايبباذ    ،  ٚأٚض  بعضِٗ بأْ٘ مل ٜخًبل تبدزٜبًا َطببكاً    ذيو،

َٗبازاا اضبخدداّ ْعببِ اداز٠ ايبخعًِ مبا تػبًُ٘ َبٔ جاْبب         ايبربث يخُٓٝب١   اٖبر 

 َستبط بٗرٙ امٗازاا0 َعسيف

نُا أْ٘ يبٝإ أثس اخخ٬ف اضرتاتٝح١ٝ ايخدزٜ  ام دَخ نإ ٫ببد ٚإٔ ٜبخِ   

ثبببسٟ بامعًَٛببباا ٚايخٛضبببٝراا ٖٚبببٛ تضبببُ  ت بٝبببل   تبببدزٜالٚيبببل ستخببب٣ٛ 

ذخبب٢ ٜببخُهٔ ايببباذ   ٚامخدصصبب  َببٔ اخخٝبباز      Blackboardايببب٬ى بببٛزد  

 اضرتاتٝح١ٝ ايخدزٜ  امٓاضب0١

 : مشهلة البشح 

ضببعذ َطببخ٣ٛ أعضبا٤ ٦ٖٝبب١ ايخببدزٜظ   يفَػببه١ً ايبرببث اذتبايٞ   تتًدصب 

  ٛ َبببا ديبببت ايبببباذ ٖٚببب ؛ايبببخعًِ َٗبببازاا اضبببخدداّ ْعببباّ اداز٠  يفَٚعببباِْٚٝٗ 

اضببرتاتٝحٝخ  يًخببدزٜ  ام ببدَخ يخُٓٝبب١ ٖببرٙ امٗببازاا ٜٚببسٟ       ت ببٜٛسحملاٚيبب١ 

ايخرصببٌٝ  عًبب٢ايباذ ببإ ضببسٚز٠ دزاضبب١ أْطبب  اضببرتاتٝحٝاا ايخببدزٜ  ام ببدَخ 

ِ  امٗببازٟ امعببسيف ٚا٭دا٤  اإليهرتْٚببٞ يببد٣ أعضببا٤    ٫ضببخدداّ ْعبباّ اداز٠ ايببخعً

 ١٦ٖٝ ايخدزٜظ َٚعا0ِْٗٝٚ

 بشح :أصئلة ال 

ايبرث اذتايٞ يإلجاب١ ع٢ً ايط٪اٍ  ٢ٚي٢ ستاٚي١ ذتٌ َػه١ً ايبرث ضع

َببببببا أثببببببس اضببببببرتاتٝحٝ  تايخببببببدزٜ  امببببببدَخ بايفصببببببٌ    ايخببببببايٞ)ايببببببس٥ٝظ 

ْشعبِ اداز٠ ايبخعًِ    ايخكًٝدٟ/ايخدزٜ  امعهٛع( ع٢ً ت١ُٝٓ َٗازاا اضخدداّ 

 ؟اإليهرتْٚٞ 

 - ايخاي١ٝ)ٜٚخفس  َٔ ايط٪اٍ ايس٥ٝظ ا٭ض١ً٦ ايفسع١ٝ 

    َببا أثببس اضببخدداّ اضببرتاتٝح١ٝ    ٟ تٜٚببخِ   ايخببدزٜ  ام ببدَخ بايفصببٌ ايخكًٝببد

 ٜٚببخِ-نُبٝببٛتسَعُببٌ  –ايخببدزٜ  يٝبب٘ داخببٌ قاعبب١ ايخببدزٜ  ايخكًٝدٜبب١      

حتصبببٌٝ  يفتٓفٝبببر ا٭ْػببب ١ ٚامٓاقػببباا عببب  غببببه١ ايخعًبببِٝ اإليهرتْٚبببٞ( 

ٞ  ادتاْ  امعبسيف مٗبازاا اضبخدداّ ْعبِ اداز٠      يبد٣ أعضبا٤    ايبخعًِ اإليهرتْٚب

 ١٦ٖٝ ايخدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ؟
 حتصٌٝ  يفامعهٛع(  دزٜ ايخدزٜ  ام دَخ تايخ َا أثس اضخدداّ اضرتاتٝح١ٝ

     ِ ٞ  ادتاْ  امعبسيف مٗبازاا اضبخدداّ ْعبِ اداز٠ ايبخعً يبد٣ أعضبا٤    اإليهرتْٚب

 ١٦ٖٝ ايخدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ؟
  ايفصبببٌ اضبببرتاتٝح١ٝ ايخبببدزٜ  ام بببدَخ تايخبببدزٜ  ام بببدَخ ب اخبببخ٬فَبببا أثبببس

حتصبببٌٝ ادتاْببب  امعبببسيف مٗبببازاا  يفامعهبببٛع(  دزٜ ايخكًٝبببدٟ َكاببببٌ ايخببب

 ِ يببببد٣ أعضببببا٤ ٦ٖٝبببب١ ايخببببدزٜظ   اإليهرتْٚببببٞ اضببببخدداّ ْعببببِ اداز٠ ايببببخعً

 َٚعاِْٚٝٗ؟
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  اضبببرتاتٝح١ٝ ايخبببدزٜ  ام بببدَخ تايخبببدزٜ  ام بببدَخ بايفصبببٌ  اخبببخ٬فَبببا أثبببس

امعهٛع( ع٢ً ت١ُٝٓ َٗازاا اضبخدداّ ْعبِ اداز٠    دزٜ ايخكًٝدٟ َكابٌ ايخ

 أعضا٤ ١٦ٖٝ ايخدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ؟ ٣اإليهرتْٚٞ يدايخعًِ 

 : أيداف البشح 

 -ا ) ٖدف ايبرث اذتايٞ 

 اي٬ش١َ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايخدزٜظ َٚعباِْٚٝٗ   ا٭ضاض١ٝامٗازاا  ع٢ًف عسُّايّخ

 ٫Blackboard0ضخدداّ ْعاّ اداز٠ ايخعًِ ب٬ى بٛزد 
 اضبرتاتٝح١ٝ ايخبدزٜ    اام بدَخ ُٖب  اضرتاتٝحٝخ  يًخدزٜ   خعسف عًٞ أثساي (

 ١َٔ تُٓٝنٌ  يف امعهٛع ٚاضرتاتٝح١ٝ ايخدزٜ  ام دَخ بايفصٌ ايخكًٝدٟ

 0ايخعًِ اإليهرتْٚٞمٗازاا اضخدداّ ْعِ اداز٠  ٞامعسيف ٚا٭دا٥ادتاْب  
 ١ِٗ0 َٗازاتنفا٠٤ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايخدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ َٔ خ٬ٍ تُٓٝ زيتش 

  : أيمية البشح 

ُش  -يف) ٔ أ١ُٖٝ ايبرث اذتايٞ ته

 ايبربببث يف تصٜٚبببد َصبببُُٞ ب٦ٝببباا ايخبببدزٜ  ام بببدَخ   اقبببد تطبببِٗ ْخبببا٥خ ٖبببر

محُٛعبب١ َببٔ امببباد٨ ٚا٭ضببظ ايعًُٝبب١ عٓببد تصببُِٝ ٖببرٙ ايب٦ٝبباا، ٚذيببو   

ت١ُٝٓ امٗبازاا امعسيٝب١    يفيُٝا ٜخعًل باضرتاتٝح١ٝ ايخدزٜ  ام دَخ ٚأثسٖا 

 0 ا٭دا٥ٞ ٚامعسيفاْبٝٗا جب

   تصٜٚببد أعضببا٤ ٦ٖٝبب١ ايخببدزٜظ َٚعبباِْٚٝٗ     يف ايبرببث اقببد تفٝببد ْخببا٥خ ٖببر

 يف با تبأثري يّعباٍ     ايب  بةزغاداا ذٍٛ اضرتاتٝح١ٝ ايخدزٜ  ام دَخ ام٥٬ُب١  

 ٗازاا0امحتط  
 ه١ًٝ َٔ خ٬ٍ ا٫زتكبا٤  اي خسدنٞزيت نفا٠٤ يف  ايبرث اقد تفٝد ْخا٥خ ٖر

بخكببدِٜ نايبب١ َببا ذنخاجبب٘ اي ايبب  عبب  غبببه١ ايخعًببِٝ       ايعًُببٞبامطببخ٣ٛ 

 0اإليهرتْٚٞ

  :عيهة البشح 

مت اخخٝاز ع١ٓٝ ت ٛع١ٝ َبٔ أعضبا٤ ٦ٖٝب١ ايخبدزٜظ َٚعباِْٚٝٗ ٚتبٛشٜعِٗ       

عًبب٢ زتُببٛعخ  َخطبباٜٚخ ؛ ٚذيببو ٫ذخٝبباجِٗ مٗببازاا اضببخدداّ ْعبباّ اداز٠  

 بايه0١ًٝ لايخعًِ ام ب

 :سدود البشح 

 ع٢ً) ايٞقخصس ايبرث اذتا

 ٝا٭دا٥ببٞ ) ٜكخصببس احملخبب٣ٛ ايعًُببٞ عًبب٢ دزاضبب١ ادتبباْب    ١ذببدٚد َٛضببٛع

 ،اداز٠ ايبببخعًِنُٓبببٛذد يٓعببباّ   Blackboardيٓعببباّ بببب٬ى ببببٛزد   ٚامعبببسيف 

 دزٜ /ايخب ايخكًٝدٟٚدزاض١ اخبخ٬ف اضبرتاتٝح١ٝ ايخبدزٜ  ام بدَخ تايفصبٌ      

 0ام دَخ نُخ ري َٔ َخ رياا ايخدزٜ  امعهٛع(
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 مت تدزٜ  أعضا٤ ١٦ٖٝ ايخدزٜظ َٚعا0ِْٗٝٚبػس١ٜ)  ذدٚد 

 :مهًر البشح 

 ا  ايدزاضباا ايب  تطببخددّ بعبض ايدزاضباا ايٛ ببف١ٝ     ايبرببث آخُبٞ ٖبر  ٜ

، ٚت ببٜٛس ايببٓعِ( يف َسذًبب١ ايدزاضبب١ ٚايخرًٝببٌ ٚايخصببُِٝ،    ٞتامطبب  ايٛ ببف 

ٚامبٓٗخ غبب٘ ايخحببسٜال عٓبد قٝبباع أثبس امببخ ري امطبخكٌ يًبرببث عًب٢ َخ رياتٗببا       

 يف َسذ١ً ايخك0ِٜٛايخابع١ 

 :متغريات البشح 

  تايخببدزٜ  ام ببدَخ   ام ببدَخ َكببدًَا باضببرتاتٝحٝخ   ايخببدزٜ امطببخكٌ) امببخ ري

 امعهٛع( دزٜ بايفصٌ ايخكًٝدٟ َكابٌ ايخ

 ايخابع١) امخ رياا 
   ا٫خخبببباز  ّباضبببخدداحتصبببٌٝ ادتاْببب  امعبببسيف َكاضنبببا ببببدزجاا ايهطببب

 0ٞايخرصًٝ
  ايعًُبببٞا٭دا٤   ِ َكاضبببًا  اإليهرتْٚبببٞ مٗبببازاا اضبببخدداّ ْعبببِ اداز٠ ايبببخعً

 بب اق١ ام٬ذع0١

 التذزيبية: املعاجلة  مادتي- 

خضبببُٔ ايبربببث اذتبببايٞ َعادتببب١  سٜبٝببب١ ضبببٝكّٛ ايباذ بببإ بخصبببُُٝٗا  ٜ

 نايخايٞ)ٚيل َخ ري ايبرث اذتايٞ ٖٚٞ  ٚاْخاجٗا

يخدزٜ  ام بدَخ  ايخدزٜ  ام دَخ بايفصٌ ايخكًٝدٟ) ستخ٣ٛ ا امعادت١ ا٭ٚ 

َعُببٌ زتٗببص َٚخصببٌ بػبببه١ ايخعًببِٝ اإليهرتْٚببٞ     ٜكدَبب٘ ايباذ ببإ ٜٚببخِ يف 

تٓفٝببر يًخببدزٜ  عًبب٢ َٗببازاا اضببخدداّ ْعبباّ اداز٠ ايببخعًِ اإليهرتْٚببٞ، بُٝٓببا     

ا٭ْػ ١ ٚامٓاقػاا ٚايخ بٝل ع٢ً ستخ٣ٛ ايخدزٜ  تخِ بػهٌ ايهرتْٚبٞ عب    

 ايػبه0١

َكبببسز احملخببب٣ٛ ٜكبببدّ َبببٔ خببب٬ٍ   ع() امعهبببٛ  ٜدزتايخببب امعادتببب١ اي اْٝببب١ 

ايػبببه١ ٜببخِ ايخببدزٜ  َببٔ خ٬يبب٘ عًبب٢ َٗببازاا اضببخدداّ ْعبباّ    عبب ايهرتْٚببٞ 

 ا٭ْػ ١ ٚامٓاقػاا ٚايخ بٝل ع٢ً ستخب٣ٛ ايخبدزٜ   ، بُٝٓا تٓفٝر اداز٠ ايخعًِ

 َخصٌ بايػبه0١زتٗص َٚعٌُ نُبٝٛتس  معا١ْٚ ايباذ إ يف تخِ

 : أدوات البشح- 

        َكابًبب١ َكٓٓبب١ َببت عٝٓبب١ َببٔ أعضببا٤ ٦ٖٝبب١ ٗ بٗببدف   ِايخببدزٜظ َٚعبباْٚٝ

ايخعًِ  اداز٠ايخعسف عًٞ أٚج٘ ا٫ذخٝاد ايفع١ًٝ َٔ َٗازاا اضخدداّ ْعاّ 

 اإليهرت0ْٞٚ 
   ّ٬ذخٝاجباا  يايبخعًِ اإليهرتْٚبٞ ، ٚيكبًا     اداز٠قا١ُ٥ مٗازاا اضخدداّ ْعبا

 ام0١ٝٓٗ 
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 0اْ  امعسيفًْٚٝا يكٝاع ادتاخخباز حتصًٝٞ تيفعٞ/َصٛز( ٜٚكدّ ايهرت 
        ب اقبب١ ٬َذعبب١ يكٝبباع ا٭دا٤ امٗببازٟ ٫ضببخدداّ ْعبباّ اداز٠ ايببخعًِ بعببد

 ايخدزٜ 0

 :مصطلشات البشح 

  :التدريب امُلدمر 

 ايخكًٝببدٟٖببٛ اضببرتاتٝح١ٝ تعًُٝٝبب١ َخهاًَبب١  ُببت ببب  ممٝببصاا ايخعًببِٝ    

ٔ ٚايببخعًِ عبب  غبببه١ ا٫ْرتْببت ذٝببث تخضببُٔ َببصد َببٓعِ ببب  زتُٛعبب١ َبب        

 ,Rossettتَشعٝٓب0١  اهاز ب٦ٝب١ تعًُٝٝب١    يفا٭ضايٝ  ٚاي سا٥ل ٚأدٚاا ايخفاعٌ 

et.al,2004:1) 0ٜٚ    ،2..0خبٓبب٢ ايبرببث اذتببايٞ تعسٜببذ تستُببد ع ٝبب١  ببٝظ  (

نببٌ  يفيًخببدزٜ  ام ببدَخ أْبب٘ ْعبباّ َخهاَببٌ ٜٗببدف ا  َطبباعد٠ امببخعًِ        (000

ٟ اَسذ١ً َٔ َساذٌ تعًُب٘ ٜٚكبّٛ عًب٢ ايبدَخ بب  ايخعًبِٝ        ٚايخعًبِٝ   يخكًٝبد

 اإليهرتْٚٞ بأغهاي٘ امدخًف0١

 التدريب امُلدمر بالفصل التكليدي: 

خًببٝط  عًبب٢ تكببدِٜ دُببخأْبب٘ ساضببرتاتٝح١ٝ تعاجسا٥ٝببًا عًبب٢ ايباذ ببإ عسيبب٘ ٜ

ٞ َٓاضب  َبٔ    ٜبخِ تكببدِٜ   ايخعًببِٝ ايخكًٝبدٟ ٚايخعًبِٝ اإليهرتْٚببٞ  ٝبث    ا ب

ٞ احملخ٣ٛ  ببأجٗص٠ اذتاضب  َٚخصب١ً    بايخبدزٜ  امعخباد بكاعب١ زتٗبص٠      ايخعًُٝب

ْعبِ اداز٠  ًٜٚٝٗا تكدِٜ ا٭ْػ ١ اإليهرتْٚٝب١ ٚامٓاقػباا َبٔ خب٬ٍ     بايػبه١، 

 0ساإليهرتْٚٞ ايخعًِ

 املعهوظ دريبالت  : 

٘ ميهٔ  يًبدٚز ايبرٟ    قًب  عبٔ   عبباز٠ ايبربث اذتبايٞ بأْب٘ س   يف اجسا٥ٝبًا   تعسٜفب

خ ٛات٘  ٝث تهبٕٛ ايدزاضب١ َبٔ خب٬ٍ َكبسز       ٚتبدٌٜايفصٌ ايخكًٝدٟ ٜخِ ب

ايهرتْٚببٞ عبب  ايػبببه١ ٜببخِ ايخببدزٜ  يٝبب٘ عًبب٢ َٗببازاا اضببخدداّ ْعبباّ اداز٠        

ِ  بُٝٓبا  ؛ٚغبسذٗا  ايعًُٝب١ امفباِٖٝ   ٚهبس  ايبخعًِ   ٚتٓفٝببر  با٭ْػب ١ ايكٝباّ   ٜبخ

ٌ امػسٚعاا ٚامٓاقػباا   ٚاجٗبت   ايب  غسيب١ ايفصبٌ يخػبٌُ ذبٌ امػبه٬ا       داخب

 ٚا٫ضخفطازااس0 ا٭ض١ً٦ع٢ً  امخدزب  ٚايسد

  التعلم اإللهرتوني:مًارات اصتددام نظم إدارة 

ايبرث اذتايٞ بأْٗا عباز٠ عٔ َ٪غس ٜٛض  َبد٣  يف ُهٔ تعسٜفٗا اجسا٥ًٝا ٜش

ُّص ٚايهفا٠٤ ايع١ًُٝ  َُ ٞ يد٣ أعضبا٤ ٦ٖٝب١ ايخبدزٜظ ٚاتكاْٗبا بدقب١      اي  ايخَّ  نب

 ايهرتْٚبببٞ ٚادازتٗبببا عببب  ْعببباّٜصبببٌ مسذًببب١ اذبببرتاف اْػبببا٤ َكسزاتببب٘ بػبببهٌ 

Blackboard 0٘ٚتععِٝ ا٫ضخفاد٠ َٔ مجٝت اَهاْات 
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 :اإلطار الهظزي للبشح 

ٜخضبببُٔ اإلهببباز ايٓعبببسٟ يًبربببث عدٜبببد َبببٔ امفببباِٖٝ امستب ببب١ مٛضبببٛ    

 ايبرث َٔ خ٬ٍ ستٛزٜٔ أضاضٝ  ُٖا)

  َخ ٓباٍٚ َفٗبّٛ ايخبدزٜ  ام بد    ٜخٚ )اضرتاتٝح١ٝ ايخدزٜ  ام بدَخ  ا٭ٍٚ احملٛز

 ٚممٝصاا اضخدداَ٘ ٚبعض ايصعٛباا ٚنٝف١ٝ ايخ ً  عًٝٗا0 
 ٜٚخٓببباٍٚ َفٗبببّٛ ايخبببدزٜ   اي ببباْٞ اضبببرتتٝح١ٝ ايخبببدزٜ  امعهبببٛع   ٛزاحملببب (

امعهببٛع ٚأُٖٝخبب٘ ٚخصا٥صبب٘ ٚادنابٝاتبب٘ ٚا٫خببخ٬ف بٝٓبب٘ ٚببب  ايخببدزٜ     

   ايخكًٝد0ٟ

 :مفًوم التدريب املدمر 

ام ببدَخ بأْبب٘ اذببد٣  ببٝغ    ( ايخعًبب092ِٝ) 0..0ٜعببسف تذطببٔ ذطبب  شٜخببٕٛ،   

ايخعًِ أٚ ايخعًِٝ تايخدزٜ ( اي  ٜخهاٌَ تٜٓبدَخ( يٝٗبا ايبخعًِ اإليهرتْٚبٞ َبت      

ايخعًِ ايصفٞ ايخكًٝدٟ يف اهاز ٚاذبد، ذٝبث تٛظبذ أدٚاا ايبخعًِ اإليهرتْٚبٞ      

ضببببٛا٤ امعخُببببد٠ عًبببب٢ ايهُبٝببببٛتس أٚ امعخُببببد٠ عًبببب٢ ايػبببببهاا يف ايببببدزٚع أٚ      

ايبب  تببخِ غايبببًا يف قاعبباا ايدزاضبب١ تايخببدزٜ (     احملاضببساا ٚجًطبباا ايخببدزٜ ، 

 اذتكٝك١ٝ اجملٗص٠ بةَها١ْٝ ا٫تصاٍ بايػبهاا ًٜٚخكٞ امعًِ َت اي اي 0

ٜٚببببأتٞ ا٫ٖخُبببباّ بايخببببدزٜ  ام ببببدَخ باعخبببببازٙ اَخببببدادًا يًخعًببببِٝ ايخكًٝببببدٟ 

ٚتأنٝببدًا يبب٘، ٜٚطببخددّ َببت اي بب٬د يخببدعِٝ أدا٥ٗببِ بخٛظٝببذ امطببخردثاا         

َٚطببباعدتِٗ يف تبببدعِٝ ادازتٗبببِ يًُببباد٠ ايخعًُٝٝببب١ يف َٛقبببذ    ايخهٓٛيٛجٝببب١، 

تعًُٝببٞ ْػببط َببٔ خبب٬ٍ ايببدَخ ببب  ايخببدزٜ  داخببٌ قاعبباا ايدزاضبب١ ٚايببخعًِ    

ايببرٟ ذنببدث عبب  ا٫ْرتْببت، ذٝببث ٜببخِ تصببُُٝ٘ يف ضبب٤ٛ اذخٝاجبباا اي بب٬د       

 (79)  7..0بٗدف شٜاد٠ دايعٝخِٗ يخركٝل ا٭ٖداف ايخع١ًُٝٝ تاي سٜ  شاٖس،

اذ   أٜضببًا إٔ ايخببدزٜ  ام ببدَخ عببباز٠ عببٔ َٓعَٛبب١ تعًُٝٝبب١     ٜٚخضبب  يًببب 

ٜٛظذ يٝٗا امطخردثاا ٚايخ بٝكاا ايخهٓٛيٛج١ٝ اذتدٜ ١ جٓبًا ا  جٓب   َبت   

هببسم ايخعًببِٝ ايخكًٝدٜبب١ إلذببداث ْببٛ  َببٔ ايخهاَببٌ بُٝٓٗببا يف عببس  ٚتكببدِٜ   

 خع0ًِاماد٠ ايع١ًُٝ داخٌ ام٪ضط١ ٚخازجٗا بايخفاعٌ اي٬شّ ب  امعًِ ٚام

  دريب امُلدمر وعوامل جناسٌالتمميشات. 

ٚايبربٛث ايب  تٓاٚيبت ايخعًبِٝ ٚايخبدزٜ  ام بدَخ يةْٗبا         اعدٜبد َبٔ ايدزاضبا   

ُنبا يف     ٜشرّكك ٗا ٚاي  تشعد عٓا س ق٠ٛ ٚناْبت ضبببًا َٗ ت٪ند ع٢ً امُٝصاا اي  

 )0.00، أَببٌ أ ببد امساعٝببٌ، .2-09) 0.02اْخػببازٙ تعبببدادتٛاد ستُببد عبببدادتٛاد، 

 بببدز؛ 02-00) 9..0؛ ٚيٝببد ٜٛضببذ ستُببد، 79-77) 9..0؛  ببدٟ ستُببد ايبٝ بباز، 79

 نايخا )   اٚميهٔ تٓاٚ ( Bonk, Graham ,2004:96-222 ،0..0، ارتإ ا د٣

  َبٔ خب٬ٍ تبٛيري امباد٠ ايعًُٝب١ ببأن س        ٚنفا٤تب٘)  ايخبدزٜ  حتط  يعاي١ٝ

احملاضببس٠  َببٔ  ببٛز٠ ٚمببد٠ شَٓٝبب١ أهببٍٛ ٚعببدّ ا٫نخفببا٤ بٛقببت اذتصبب١ / 

  0يكط
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        ِٗٝتعصٜص ادتٛاْ  اإلْطبا١ْٝ ٚايع٬قباا ا٫جخُاعٝب١ بب  امبخعًُ  َٚعًُب

 ٚأٜضًا يُٝا بِٝٓٗ ٚبعضِٗ ايبعض ٚاإلياد٠ َٔ دعِ ا٭قسإ ي٢ ايخدزٜ 0
      امس١ْٚ ايهاي١ٝ يًخ ً  ع٢ً ظاٖس٠ ايفسٚم ايفسدٜب١ بب  امبخعًُ  ٚأاباط

 خٜٛات0ِٗايخعًِ ام رّبب١ يدِٜٗ ذط  ٚقخِٗ َٚط
     نبب ري َببٔ امٛضببٛعاا ٜصببع  تدزٜطببٗا بػببهٌ ايهرتْٚببٞ ناَببٌ، ٚخا بب١

اي  تػٌُ َٗازاا عاي١ٝ َٚسّنبب١، ٚاضبخدداّ ايخبدزٜ  ام بدَخ مي بٌ أذبد       

 اذتًٍٛ ايك١ٜٛ يريو0

  امُلدمرالتدريب صعوبات ومعوقات اصتددام. 

ْبب٘ ام ببدَخ ا٫ أايخببدزٜ  بببايسغِ َببٔ عدٜببد َببٔ امُٝببصاا ايبب  ٚيسٖببا ْعبباّ     

) 9..0ٜٛجد بعض ايصعٛباا ايخ٢ حتٍٛ دٕٚ ت بٝكب٘ ت بدٟ ستُبد ايبٝ باز،     

 ( َٚٓٗا) 79-77

ذنخاد ت بٝل ايخدزٜ  ام دَخ يفُٗ٘ ْٚعس٠ غا١ًَ مفَٗٛ٘ ٚاضبرتاتٝحٝات٘  

باإلضاي١ ا  ذاج١ امعًُب  / أعضبا٤ ٦ٖٝب١ ايخبدزٜظ يخ بٜٛس ز٩ٜبخِٗ بػبإٔ        

ْٚببٞ، ذخبب٢ ميهببٔ تٛظٝفبب٘ بػببهٌ  دَببخ ايخببدزٜ  ايخكًٝببدٟ َببت ايخعًببِٝ اإليهرت 

( ايعكببباا ٚايخرببدٜاا ايبب   09) 0.00نُببا أٚضبب  أ ببد ستُببد ايصبب ري ت   جٝببد،

تٛاجبب٘ ت بٝببل ايخعًببِٝ/ ايخببدزٜ  ام ببدَخ يف) َعٛقبباا َادٜبب١، َعٛقبباا بػببس١ٜ،   

 ٚ نُراٚي١ يًخ ً  ع٢ً ٖرٙ ايصعٛباا ٜس٣ ايباذ إ )  َعٛقاا اجخُاع١ٝ، 

   ٖٝبببٌ نبببٛادز بػبببس١ٜ إلْخببباد امكبببسزاا     عكبببد دٚزاا تدزٜبٝببب١ يخحٗٝبببص ٚتأ

اإليهرت١ْٝٚ بايخعإٚ َت َعًبِ امباد٠ / عضبٛ ٦ٖٝب١ ايخبدزٜظ َبت اٜضبا  إٔ        

ايخعًِٝ اإليهرتْٚٞ أٚ ام دَخ ٫ ٜكًٌ َٔ غإٔ امعًِ ببٌ ٜعخُبد عًب٢ تععبِٝ     

 ا٫ضخفاد٠ َٔ خ ت٘ ما ٜخُاغ٢ َت ايخ ٛز0
    ٚتببريٌٝ ايصببعاد ايبب   تفعٝببٌ دٚز َسانببص ايخعًببِٝ اإليهرتْٚببٞ بادتاَعبباا

 حتٍٛ دٕٚ تعُِٝ  سب١ ايخعًِٝ اإليهرت0ْٞٚ

 املتغري املضتكل للبشح( التدريب امُلدمر بالفصل التكليدي( 

 بب   ادتُبت  عًُٝب١  إٔ ( ا 099-000) 0..0شٜخٕٛ، ذطٔت يف٢ ٖرا اإلهاز أغاز

 َٓٗا) َخعدد٠ أغهاٍ تأخر ايصفٞ ٚايخعًِٝ اإليهرتْٚٞ ايخعًِٝ

  تكطِٝ ايبدزٚع  ٝبث ٜبخِ تٓباٍٚ عبدد َبٔ ايبدزٚع        ا٭ٚ ا٫ضرتاتٝح١ٝ (

داخبٌ ايفصبٌ ايخكًٝببدٟ ٜٚبخِ تٓبباٍٚ عبدد لخببس َبٔ ايببدزٚع بٓعباّ ايخعًببِٝ       

 اإليهرت0ْٞٚ
  ٜشطببِٗ يٝٗببا نببٌ َببٔ ايخعًببِٝ ايخكًٝببدٟ ٚايخعًببِٝ      ا٫ضببرتاتٝح١ٝ اي اْٝبب١  (

 اإليهرتْٚٞ داخٌ ايدزع ايٛاذد أٚ احملاضس٠ ايٛاذد0٠
  ٫ ختخًبذ نب ريا عبٔ اي سٜبل ايطبابك١ بُٝٓبا تهبٕٛ        اي ب١ ا٫ضرتاتٝح١ٝ اي (

ايبدا١ٜ ٖٓبا يًخعًبِٝ اإليهرتْٚبٞ ثبِ ًٜٝب٘ ايخبدزٜ  ايخكًٝبدٟ ٖٚبٛ َبا أ بب            

 ٜعسف بايخدزٜ  امعهٛع0
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 ذندث يٝٗا تبدٌٜ بب  ايخبدزٜ  ايصبفٞ تايخكًٝبدٟ(     ا٫ضرتاتٝح١ٝ ايسابع١ (

 ضس٠ ايٛاذد0٠ٚايخعًِٝ اإليهرتْٚٞ عد٠ َساا داخٌ ايدزع أٚ احملا

ٜٚخبٓبب٢ ايبرببث اذتببايٞ عكببد َكازْبب١ ببب  ا٫ضببرتاتٝحٝخ  اي اْٝبب١ ٚاي اي بب١ 

يًٛقٛف ع٢ً أٟ َٔ ا٫ضرتاتٝحٝخ  ٜهبٕٛ أْطب  يب٢ تُٓٝب١ َٗبازاا اضبخدداّ       

 ْعِ ادزا٠ ايخعًِ اإليهرت0ْٞٚ

  : املعهوظ تدريباصرتتيذية الاحملور الجانى. 

  :مفًوم اصرتاتيذية التدريب املعهوظ 

ّٕ َفّٗٛ ايفصٌ امعهٛع ٜضبُٔ ا  ذبد نببري ا٫ضببخ ٬ٍ ا٭َ بٌ يٛقبت        ا

ِّٝ امعًبِ َطبخ٣ٛ       يف بداٜب١ اذتصب١ ثبِ     امبخعًُ  امعًِ أثٓا٤ اذتصب١، ذٝبث ٜكب

ُِّ ا٭ْػببب ١ داخبببٌ ايفصبببٌ َبببٔ خببب٬ٍ ايرتنٝبببص عًببب٢ تٛضبببٝ  امفببباِٖٝ   ٜشصببب

ِ  ،ٚت بٝت امعازف ٚامٗازاا ّش ايبدع ِّ ٜػسف ع٢ً أْػ خِٗ ٜٚكد امٓاضب    َٚٔ ث

يًُخع ببسٜٔ َببِٓٗ ٚبايخببايٞ تهببٕٛ َطببخٜٛاا ايفٗببِ ٚايخرصببٌٝ ايعبببًُٞ عايٝبب١ً   

 0(099) 0.07تَس٠ٚ ستُد ايباش، جدًا، ٭ٕ امعًِ زاع٢ ايفسٚم ايفسد١ٜ 

سٖببٛ غببهٌ َببٔ   (077) 0.00 ستُببد،ذطببٔ جعفببس، ضببٝا٤ ايببدٜٔ  تنُببا ٜعسيبب٘ 

يخكدِٜ تعًِٝ ٜخٓاضب   ٛظذ يٝ٘ ايخك١ٝٓ اذتدٜ ١، ايرٟ تش ام دَخ أغهاٍ ايخعًِ

 َت ذاجاا اي ٬د َٚخ ًباا ايعصسس0

 :الفزم بني التدريب التكليدى والتدريب املعهوظ 

  ٕ بعببض امعًُبب اذٝببث متاَببًا يٝطببت جدٜببد٠   ايخببدزٜ  امعهببٛع  يهببس٠إ 

َببٔ خبب٬ٍ تعببٝ  قببسا٤اا َببٔ     ،عَٚببٔ امببخعًِ ايخرضببري يًببدز   أذٝاْببًا ٜ ًبب  

ََّٚبب أخببس٣،ايهخبباد ايدزاضببٞ اٚ َصببادز  اضببخ ٬ٍ ٚقببت احملاضببس٠ مٓاقػبب١   ٔ ثبب

ٖببٛ تببٛيس امصببادز امخٓٛعبب١ ٚايػببسٚذاا ايهبب ري٠  ٚايفببسم ٖٓببا ادتدٜببد  ،احملخبب٣ٛ

ٚقباا احملاضبس٠   إٔ تٛ ٌ ايفهس٠ يًُبخعًِ ب سٜكب١ ايضبٌ، بُٝٓبا     أاي  ميهٓٗا 

سضبببمل امفببباِٖٝ ٚتٓخكبببٌ   ايببب  تش ااعٚتطبببخ ٌ يف ايخ بٝكببباا ٚايٓكبببا  ٚامػبببس   

ِ اعًببب٢ يف ايبببخفهري حتبببت  أ  َساذبببٌ اببببامخعًُ   تزْبببا  غبببساف ٚتٛجٝببب٘ امعًببب

 (0 0) 0.07ستفٛظ  دٟ، 

َّٝخبٞ ٚأيب ا         ؛ Hamdan, et al., 2013تٜٚخفبل نبٌ َبٔ ُٖبدإ ٚلخبسٕٚ ٚبي

Beatty & Albert, 2016   ٘عهبٛع ام خبدزٜ  ايتٓفٝبر أضبًٛد   ٜخ ًب   ( عًب٢ أْب 

ٜش خعًُ  إٔ ٜخعًُببٛا ٓػبب٧ ب٦ٝبب١ تعًُٝٝبب١ َسْبب١ تطببُ  دتُٝببت امبب َببٔ امعًببِ إٔ 

٭ضببايٝ  تعًُٗببِ امدخًفبب١،  ٝببث تطببُ  ٖببرٙ ايب٦ٝبب١ ايخعًُٝٝبب١ امسْبب١     ٚيكببًا

ٜفضبًْٛٗا َ بٌ ايعُبٌ     يًُخعًُ  ٫خخٝاز َخب٢ ٚأٜبٔ ٜخعًُبٕٛ، ٚببأٟ هسٜكب١     

؛ ٖٚٛ َبا رنخًبذ نب ريًا    ادتُاعٞ، دزاض١ َطخك١ً، ٚايبرٛث، ٚا٭دا٤، ٚايخكِٝٝ

 عٔ أ ضًٛد ايخعًِٝ ايخكًٝد0ٟ
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 ئ: اصرتاتيذية التدريب املعهوظ:خصا 

تعببد َببٔ   فصببٌ امعهببٛع إ عًُٝبب١ ايخرٜٛببٌ َببٔ ايفصببٌ ايخكًٝببدٟ ا  اي    

ٚجٛد ااذد يعاي١ يخركٝل ذيو، َٚت  ايعًُٝاا ايصعب١، ٜٚسجت ذيو ا  عدّ

ذيو يةٕ ٖٓاى عدد َٔ ارتصا٥ص اي  حتكل ياعًٝب١ يًصبذ امعهبٛع ميهبٔ     

 ()Davies, et al., 2013: 566-578يف ايٓكاط ايخاي١ٝ ت حتدٜدٖا

 ٍٛامخعًِ َٔ َطخُت ضًال ا  َػازى ادنابٞ يف ايع١ًُٝ ايخع0١ًُٝٝ ٜخر 

 ّايخهٓٛيٛجٝا تعد َٔ َٝطساا ع١ًُٝ ايخع0ًِ اضخددا 

 ٚقت ايخعًِ َٔ خ٬ٍ حتٌٜٛ ع١ًُٝ ايخعًِ ا  امٓبصٍ ٚذبٌ ايٛاجبباا     شٜاد٠

كٝاّ بأْػ ١ ٫ ٚقبت  با   ٜطاعد امخعًِ ع٢ً ايٚايفصٌ ايدزاضٞ،  يفامٓصي١ٝ 

 يف ايفصٌ ايخكًٝد0ٟ

ٜٚس٣ ايباذ إ إٔ ايُٓٛذد ٜهٕٛ َٓاضبًا اذا َا تٛايسا امخ ًباا ايكب١ًٝ َبٔ  

أجٗببص٠ اذتاضبب  ٚايكببدز٠ عًبب٢ اضببخدداَٗا، يٝهببٕٛ ٖببرا ايُٓببٛذد َٓاضبببًا َببت          

 اي ٬د ايرٜٔ ميهِٓٗ اضخدداّ اذتاض  اٯيٞ أٚ بدا٥ً٘ أًٜا ناْت أعُاز0ِٖ

  ومميشات التدريب املعهوظ:أيمية 

ٜببٛيس ايخببدزٜ  امعهببٛع زتُٛعبب١ َببٔ امُٝببصاا امخٓٛعبب١ ٚايبب  اتفببل عًٝٗببا  

 ;Mazur) َٚبباشٚز ٚبببسإٚ ٚجانبطببٔ)   (Robert,2014)نببٌ َببٔ زٚبببريا  

Brown & Jacobsen, 2015: 5-6)     ٜٚايبب  أٚضببرت إٔ ممٝببصاا ايخببدز

 -امعهٛع ٖٞ)
 مما ٜخٝ  ٚقخنا أن  يٮْػ 0١   حملاضس٠،ٜضُٔ ا٫ضخ ٬ٍ ادتٝد يٛقت ا 

 ٚ  ٜخٝ  اعاد٠ ايدزع أن س َٔ َس٠ بٓا٤ًا ع٢ً ايخعًِ َخُسنص ذٍٛ اي اي

 ِٗ ايفسد0١ٜقيسٚ
 ا٫بخهازٜب١  يف ايفصبٌ تسنبص عًب٢ َٗبازاا      ٚتعا١ْٝٚ تٛيري أْػ ١ تفاع١ًٝ

  .ٚا٫ضخكصا٤
    ايٓاقببد ٜخرببٍٛ اي ايبب  ا  باذببث عببٔ َصببادز َعًَٛاتبب٘ ممببا ٜعببصش ايببخفهري

 ٚايخعًِ ايراتٞ ٚبٓا٤ ارت اا َٚٗازاا ايخٛا ٌ ٚايخعإٚ ب  اي ٬د0

 :العالقة بني متغريات البشح 

ــة بــني اصــرتاتيذيتى التــدريب امُلــدمر والتــدريب املعهــوظ وتهميــة        العالق

 -مًارات اصتددام ُنظم إدارة التعلم اإللهرتوني: 

ام بدَخ/ ايخبدزٜ  امعهبٛع(     أْ٘ َٔ امٗبِ إٔ ٜهبٕٛ امبخ ري امطبخكٌ تايخبدزٜ      

ٚضٝ ًا جٝدًا يخكدِٜ احملخ٣ٛ ايخدزٜال، ذٝث تشعد َٗبازاا اضبخدداّ ْعبِ اداز٠    

ايخعًِ اإليهرتْٚٞ َٔ امٗازاا اي  تبخِ بػبهٌ ايهرتْٚبٞ ناَبٌ، أٟ َبٔ خب٬ٍ       

أجٗص٠ اذتاض  اٯيٞ ٚتػخٌُ عًب٢ تفا بٌٝ َعسيٝب١ نب ري٠ ٚزتُٛعب١ َبٔ       
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١ امسنبب١ ايب  تػبهٌ يف زتًُبٗا امٗباز٠، يهبإ َبٔ        ارت ٛاا ٚا٭دا٤اا امخخابع

ايضسٚزٟ إٔ تػخٌُ ا٫ضرتاتٝح١ٝ ايب  ٜبخِ ايخبدزٜ  بٗبا عًب٢ غبل ايهرتْٚبٞ        

تهٓٛيٛجٞ َخٓاضل ا  ذد نببري َبت ب٦ٝب١ ايعُبٌ اذتكٝكٝب١، ٖٚبٛ َبا ٜخركبل         

َبببٔ خببب٬ٍ تايخبببدزٜ  ام دَخ/ايخبببدزٜ  امعهبببٛع( يخكبببدِٜ احملخببب٣ٛ ايعًُبببٞ        

 يًخدزٜ 0  

 ض البشح: فزو 

 -بعد اضخعسا  اإلهاز ايٓعسٟ ميهٔ  ٝاغ١ يسٚ  ايبرث نايخايٞ)

      ِّا عٓبد َطبخ٣ٛ ٞ  بب  ( 0.0.ت ≥ٜٛجد يبسم داٍ اذصبا٥ ٞ  زتب   َخٛضب   َخبدزب

ٟ  ام ببببدَخ ايخببببدزٜ ت ا٭ٚ  ايخحسٜبٝبببب١ اجملُٛعبببب١  يف( بايفصببببٌ ايخكًٝببببد

 زاايًُٗببا ادتاْبب  امعببسيف  حتصببٌٝ اخخببباز يف ٚايبعببدٟ ايكبًببٞ ايخ بببٝك 

 0ايخ بٝل ايبعدٟ يصاح
      ِّا عٓبد َطبخ٣ٛ ٞ  بب  ( 0.0.ت ≥ٜٛجد يبسم داٍ اذصبا٥ ٞ  زتب   َخٛضب   َخبدزب

تايخبببدزٜ  امعهبببٛع( يف ايخ ببببٝك  ايكبًبببٞ   اي اْٝببب١ ايخحسٜبٝببب١ اجملُٛعببب١

ايخ بٝبببل  يصببباح يًُٗبببازااامعبببسيف ادتاْببب  ٚايبعبببدٟ يف اخخبببباز حتصبببٌٝ  

 0ايبعدٟ
  ٟٛٝنا عٓببببد َطببببخ  زتبببب  َخٛضبببب ٞ ببببب ( 0.0.ت ≥٫ ٜٛجببببد يببببسم داٍ اذصببببا٥

 ايخحسٜبٝببب١ ٚاجملُٛعببب١ ا٫ٚيبببٞ ايخحسٜبٝببب١ اجملُٛعببب١) ايبربببث زتُبببٛع 

عٓبد عبس  احملخبٟٛ ايخبدزٜال      يًُٗازاايف امعس ايخرصٌٝ اخخباز يف اي ا١ْٝ

َٔ خ٬ٍ ايخدزٜ  ام دَخ تسجت ا  ايخأثري ا٭ضاضٞ ٫خخ٬ف اضبرتاتٝح١ٝ  

 ايخدزٜ  تايخدزٜ  ام دَخ بايفصٌ ايخكًٝدٟ َكابٌ ايخدزٜ  امعهٛع(0

  وتطبيـل رزبـة   اصرتاتيذييت التدريب امُلدمر  تطويزإدزاءات

 :البشح

  -)ٜٚٓكطِ ٖرا ادتص٤ ايٞ احملاٚز ايخاي١ٝ 

 ٍٚتصببُِٝ ٚبٓببا٤ اضببرتاتٝحٝ  ايخببدزٜ  امببدَخ   َساذببٌٜخٓبباٍٚ )  احملببٛز ا٭

ارتا خإ بايبرث اذتايٞ ٚاْخاجُٗا ذٝث ٜطخعس  خ ٛاا نٌ َسذًب١  

يخصببُِٝ ( س 0.00دايٝببا أ ببد غببٛقٞ    &ٚيٝببد ٜٛضببذ ستُببد  تٚيكببًا يُٓببٛذد  

 س0ايخدزٜ  امدَخ 

 ْٞ0ٜٚػخٌُ عًٞ اإلجسا٤اا ارتا ١ ببٓا٤ أدٚاا ايكٝاع يًبرث)  احملٛز اي ا 

 0ٜٚخٓاٍٚ ٖرا ادتص٤ اجسا٤اا ايخحسب١ ا٫ضخ ٬ع١ٝ)  ي ايثاحملٛز ا 

 ٜٚػخٌُ عًٞ اإلجسا٤اا ارتا ١ بخ بٝل ايخحسب١ ا٭ضاض١ٝ )  احملٛز ايسابت

 0يخصب  ْخا٥خ ايبرث جاٖص٠ يًخعاٌَ َعٗا اذصا٥ًٝا ٚعسضٗا ٚتفطريٖا

 ٞ ّٓبب٢ ايبرببث اذتبباي نأذببد ابباذد  0.00اببٛذد ٚيٝببد ٜٛضببذ ٚدايٝببا غببٛقٞ   تب

ٚذيبببو ٫ْببب٘ ٜخُاغببب٢ َبببت َٓٗحٝببب١    ضبببرتاتٝحٝاا ايخبببدزٜ  امبببدَخ   تصبببُِٝ ا
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ٚخ ٛاا ايخفهري ايعًُبٞ، نُبا أغباز َ٪يفبا ايُٓبٛذد ا  اإلجبسا٤اا ايخعًُٝٝب١        

 اي  تشساع٢ عٓد ت بٝك٘ 0 

 0.00دايٝا أ د غٛقٞ ،  &ٚيٝد ٜٛضذ ستُد ( اٛذد 0غهٌ ت

 : املزسلة األولي : مزسلة التشليل 

 )  امسذ١ً ع٢ًٚقد اغخًُت ٖرٙ 

ضبعذ َطبخ٣ٛ    يكد مت حتدٜد امػبه١ً يف ) حتًٌٝ امػه١ً ٚتكدٜس اذتاجاا

ايبخعًِ ٖٚبٛ   َٗبازاا اضبخدداّ ْعباّ اداز٠     يفأعضا٤ ١٦ٖٝ ايخدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ 

 َا أندت٘ ْخا٥خ امكاب١ً امك0١ٓٓ

 -حتًٌٝ خصا٥ص امخعًُ /امخدزب  ٚضًٛنِٗ امدخًٞ )

 :خصائ: عامة-أ

 -)ٖا ي٢ ايٓكاط ايخاي١ٝ ٚميهٔ حتدٜد

  0ع١ٓٝ ت ٛع١ٝ َٔ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايخدزٜظ َٚعاْٚٞ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايخدزٜظ 
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  0امخدزب  يٝطت يدِٜٗ َعسي١ ناي١ٝ َطبك١ باحملخ٣ٛ ايع٢ًُ امكرت 

 ِٖ0مجٝت امخدزب  َٔ ايرنٛز ٜٚٛجد تفاٚا يف أعُاز 

  :بالهضبة للربامر واملتطلبات الفهية 

ٖٚبٛ ب٦ٝب١ غٓٝب١     Blackboardع٢ً ْعباّ اداز٠ ايبخعًِ   ْعسًا ٫ذخٛا٤ ايبرث 

بامٛاد اإليهرتْٚٝب١ ٚبصبٛز َخٓٛعب١ يكبد مت ا٫ضبخعا١ْ محُٛعب١ نببري٠ َبٔ         

ايبب اَخ ايهُبٝٛتسٜبب١ ٚتٛظٝفٗببا يف اْخبباد امًفبباا ٚايخعببدٌٜ عًٝٗببا يخخٛايببل َببت 

 -Camtasia studio.8 ْعببباّ اداز٠ ايبببخعًِ ٚميهبببٔ ْػبببسٖا عًٝببب٘ ٖٚببب٢)
Google Chrome. - Windows Movie Maker- - 
wondershare video converter ultimate -Microsoft Office 
PowerPoint, -Adobe Reader-Adobe Photoshop, Adobe

Flash CS6 

 :بالهضبة لألدًشة واملعدات 

( َٔ َعاٌَ أجٗص٠ ايهُبٝبٛتس ٚامخصب١ً بايػببه١ ايداخًٝب١     0مت تٛيري عدد ت

نُبا تأنبد ايباذ بإ َبٔ      Blackboardرتْٚٞ بب٬ى ببٛزد   يٓعاّ ايخعًِٝ اإليه

 ايهفا٠٤ ايف١ٝٓ يٮجٗص٠ ٚ ٬ذٝخٗا يخػ ٌٝ اي ْاَخ ٚ تٓفٝر ايخحسب0١

 اهلدف العام للربنامر  : 

ذٝث ٜخُ ٌ يف تُٓٝب١ َٗبازاا أعضبا٤ ٦ٖٝب١ ايخبدزٜظ َٚعباِْٚٝٗ ارتا ب١        

جباْبٝٗببببا ا٭دا٥ببببٞ   Blackboardباضببببخدداّ ْعبببباّ اداز٠ ايببببخعًِ اإليهرتْٚببببٞ   

 0ٚامعسيف

 :حتليل املًام األصاصية للذانب العملي مو التدريب 

        ٕ يف ايطببابك١   عًببٞ ضبب٤ٛ َفٗببّٛ حتًٝببٌ امٗبباّ، ٚعًببٞ ضبب٤ٛ خبب ٠ ايباذ ببا

بػببهٌ قبباّ ايباذ ببإ بخرًٝببٌ امٗبباّ  ،Blackboardاضببخدداّ ْعبباّ اداز٠ ايببخعًِ 

تهْٛبت َبٔ   ٚايخبدزٜظ  غاٌَ َت ايرتنٝص ع٢ً امٗاّ ايخ٢ ذنخاجٗا عضٛ ١٦ٖٝ 

   )أضاض١ٝ ٖٞ ( َٗاز02٠ت

 0ْٞٚيخ  اذتطاد ع٢ً ْعاّ ايخعًِٝ اإليهرت 
 ايً ١ امطخدد١َ(0 –ت ٝري اإلعداداا ايػدص١ٝ تن١ًُ امسٚز 
 0ْٞٚزيت ًَفاا ا  زتًد امكسز اإليهرت 
 اضاي١ زتًد ي٢ ٚاج١ٗ ا٫ضخدداّ تTask panel & Work Panel0) 
 0اضاي١ ًَفاا  ٛا 
 َ ًفاا  ٛز0اضاي١ 
 0ٜٛاضاي١ ًَفاا يٝد 
 0ٍٜٛاضاي١ َٛد 
 0ْٞٚاضاي١ َطخددَ  يًُكسز اإليهرت 
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  0اْػا٤ ذطاباا جدٜد٠ 
  0ْٞٚذرف عضٛ َٔ امكسز اإليهرت 
  0تصُِٝ اع٬ٕ يً ٬د 
  اضاي١ ١َُٗ تTask0) 
  0)اْػا٤ ذًك١ ْكا  تَٓخد٣ 
  0ْٞٚتصُِٝ اضخ ٬  زأ٣ تاضخبٝإ( ايهرت 
 هرت0١ْٝٚتصُِٝ ا٫خخبازاا اإلي 
  تصُِٝ ٚاج  أٚ تهًٝذ بايدزجاا تAssignment0) 
    0تصرٝ  ايٛاج  أٚ ايخهًٝذ ٚازضاٍ ت ر١ٜ زاجع١ يً ٬د 
  0اضخد٬  نػذ دزجاا ا٫خخباز اإليهرتْٚٞ يً ٬د 
  0ّاضخدداّ اي ٜد اإليهرتْٚٞ يًٓعا 
   0ِٗاضخدساد تكازٜس عٔ ْػاهاا اي ٬د ٚأدا٥ 
  ذفغ ْطد١ َض ٛه١ َٔ امكسز اإليهرتْٚٞ نا٬ًَ 
  0 حتدٜد ذاي١ امكسز اإليهرتْٚٞ غري َخا 

  .سذف املكزر اإللهرتوني نًائيًا 

ارت ببٛاا أٚ ا٭دا٤اا ايبب   ٚيهببٌ َُٗبب١ َببٔ امٗبباّ ايطببابك١ زتُٛعبب١ َببٔ       

، ٚقبببد قببباّ ايباذ بببإ بةعبببداد قا٥ُببب١ حتًٝبببٌ امٗببباّ      تشػبببهٌ يف زتًُبببٗا امٗببباز٠  

 ُببب١َٗ (02تٚتهْٛبببت ايكا٥ُببب١ َبببٔ    تا٭دا٤اا( َٚهْٛاتٗبببا ايفسعٝببب١  ا٭ضاضببب١ٝ

 0خ ٠ٛ أٚ أدا٤ 200ٓدزد حتخٗا تأضاض١ٝ 

 : املزسلة الجانية : مزسلة التصميم- 

  : تصميم األيداف التعليمية/ التدريبية- 

 -)مت حتدٜد ا٭ٖداف ايخدزٜب١ٝ ٢ٖٚ 

 ْٞٚ0ٜشًِ بامفاِٖٝ ا٭ضاض١ٝ يٓعِ اداز٠ ايخعًِ اإليهرت 

 ّ0ٜشًِ بامفاِٖٝ ٚامٗازاا ا٭ضاض١ٝ يسيت امًفاا ايٞ ايٓعا 

 ْٞٚ0ٜشًِ بامفاِٖٝ ٚامٗازاا ا٭ضاض١ٝ إلداز٠ امكسز اإليهرت  

          ٕٛٚقاّ ايباذ إ بخردٜبد ا٭ٖبداف ايطبًٛن١ٝ َبٔ خب٬ٍ اعبداد قا٥ُب١ تخهب

 ( ٖدًيا0090َٔ ت

 : ٌتصميم حمتوى الربنامر التدرييب وتهظيم 

ردٜببد عٓا ببس احملخبب٣ٛ ايخببدزٜال ، ٚعُببدٚا ا  تببأيٝذ ٖببرا   قبباّ ايباذ ببإ بخ

احملخ٣ٛ بػسذًا ٚايًٝا يًُٗازاا احملدد٠ يف حتًٝبٌ امٗباّ ٚزاعبٛا يف ٖبرا احملخب٣ٛ      

 0١َُٗ 02ايعًُٞ ايرتتٝ  ب  عٓا سٙ ، ٚمت تكطِٝ احملخ٣ٛ ا  
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  :تصميم األنشطة التعليمية / التدريبية 

دزد ع٢ً ايػبه١ بعد إٔ ٜكّٛ مػاٖد٠ ٜٚخًدص ايٓػاط اير٣ ٜكّٛ ب٘ امخ

احملخ٣ٛ ايعًُٞ يًُٗاز٠ ٚايصٛز أٚ يك اا ايفٝدٜٛ بخٓفٝر امٗباز٠ أٚ اببدا٤ زأٜب٘    

 يٝٗا0

 : اختيار مصادر التعلم / التدريب 

 –ٚايعببسٚ  ايخكدميٝببب١   –ايصببٛز اي ابخببب١   –تايٓصبببٛ   مت ًببت يف  ٚايبب  
احملخب٣ٛ   -ًَفباا يب٬    -اخخببازاا بٓا٥ٝب١   –ًَفباا  بٛت١ٝ    –ًَفاا ايفٝبدٜٛ  

 ضاعدا ع٢ً اٜضا  اماد٠ ايع0١ًُٝ اإلثسا٥ٞ( ٚاي 

 تصميم بيئة التعلم اإللهرتونية املطلوب إنتادًا 

  ٛ يًُكبسز اإليهرتْٚبٞ َٚسعبا٠ َعباٜري      ٞايبداخً  ٣مت تصُِٝ  بفراا احملخب

 ايخدزٜ  امدَخ0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإليهرتْٚٞ ( َهْٛاا ام١ُٗ يف امكسز0غهٌ ت

 : تصميم التفاعل واالحبار 

 ٛ نببٌ َُٗبب١ َببٔ امٗبباّ   ٟمت تصببُِٝ ٚاجٗبب١  ببفراا احملخبب٣ٛ  ٝببث حتبب

عًُٝبب١ اإل بباز نُببا   ايس٥ٝطبب١ زتُٛعبب١ َببٔ امفبباتٝ  ٚايببسٚابط امطبباعد٠ يف   

 بايػهٌ )
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 :تصميم التفاعل 

تضبُٓت اضبرتاتٝح١ٝ ايخبدزٜ  امبدَخ عببد٠ أضبايٝ  يًخفاعبٌ َٓٗبا) ايخفاعببٌ        

خبدزد ٚاحملخب٣ٛ، ايخفاعبٌ بب  امبدزد ٚامخبدزب  ٚبعضبِٗ ايببعض ٜٚبخِ          ب  ام

ذيببو َببٔ خبب٬ٍ خبب٬ٍ عببد٠ هببسم يًخفاعببٌ ٚا٫تصبباٍ َٓٗببا اي ٜببد اإليهرتْٚببٞ  

ٚايًٛذ١ اإلع٬ْباا داخبٌ امكبسز ٚامٓخبد٣، ايخفاعبٌ بب  امخبدزد ٚٚاجٗب١ ْعباّ          

 اداز٠ ايخع0ًِ

 املزسلة الجالجة : التطويز والتهفيذ -3

 ز املكزر اإللهرتونيإنتا : 

مت بٓببببا٤ اضببببرتاتٝحٝخ  يًخببببدزٜ  امببببدَخ ٚتٓفٝببببر ايخببببدزٜ  ب ببببسٜكخ        

شتخًفخ   ٝث ٜهٕٛ ا٫خخ٬ف ايٛذٝد بُٝٓٗا يف ايخٓفٝر ٚيبٝظ يف احملخب٣ٛ   

 ايع0ًُٞ

ٖبببرٙ امسذًببب١  تٓفٝبببر ا٫ضبببرتاتٝح١ٝ ايخدزٜبٝببب١ امكرتذببب١) قببباّ ايباذ بببإ يف

 00بخحسٜببب  ا٫ضبببرتاتٝحٝٝخ  عًببب٢ عٝٓببب١ اضبببخ ٬ع١ٝ ت ٛعٝببب١ تهْٛبببت َبببٔ  

َخدزب  يهٌ اضبرتاتٝح١ٝ( َبٔ أعضبا٤ ٦ٖٝب١ ايخبدزٜظ َٚعباِْٚٝٗ،        7َخدزد ت

مت اخخٝبباز عٝٓبب١ ايبرببث ا٫ضاضبب١ٝ َببٔ ْفببظ ايف٦بب١ امطببخٗدي١، ٚذيببو        ٚايبب 

خبدزٜ  امٓاضب    يًخأند َبٔ ضب١َ٬ اجبسا٤ ايخحسبب١ ا٭ضاضب١ٝ، ذطباد شَبٔ اي       

 ١ايخحسبب  يخٓفٝر ا٫ضرتاتٝح١ٝ َٚد٣ نفا١ٜ ايٛقت امكرت ، ي٬ضرتغباد بب٘ يف  

 ا٭ضاض0١ٝ

  :مزسلة التكويم الهًائي 

مت عبببس  ٖببببرٙ امسذًبببب١ بايخفصببببٌٝ يف احملببببٛز ايببببرٟ ٜخٓبببباٍٚ اإلجببببسا٤اا  

 ارتا ١ بخ بٝل ْخا٥خ ايبرث ٚتفطريٖا 0

  : اإلدزاءات اخلاصة ببهاء أدوات البشح 

  : حتديد اهلدف مو االختبار 

َكٝببباع ثابببت ٚ ببادم ٜكببٝظ َعبببدٍ     ٢اذتصببٍٛ عًبب   ٜٗببدف ا٫خخببباز ا   

ايهطبب  يف حتصببٌٝ عٝٓبب١ َببٔ أعضببا٤ ٦ٖٝبب١ ايخببدزٜظ َٚعبباِْٚٝٗ، ٚتعًُٗببِ        

يًحاْببب  امعبببسيف امخعًبببل مٗبببازاا اضبببخدداّ ْعببباّ اداز٠ ايبببخعًِ بببب٬ى ببببٛزد       

 ايخ بٝل، ايرتنٝ (0امطخددّ بايه١ًٝ ٚيل َطخٜٛاا تايخرنس، ايفِٗ، 

   ــار ــبية لالختبـــ ــفات واألوساى الهضـــ ــدو  املواصـــ ــاء دـــ  Table ofبهـــ

Specifications : 

ٜٗدف جدٍٚ امٛا فاا ا  حتدٜد امٛضٛعاا ايخ٢ ٜ  ٝٗبا ا٫خخبباز، عًب٢    

 ض٤ٛ ا٭ٖداف ايخ٢ ٜطع٢ ا  حتكٝكٗا0
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 اّ ْعِ اداز٠ ايخعًِ اإليهرتْٚٞ( امٛا فاا ٚا٭ٚشإ ايٓطب١ٝ ٫خخباز ادتاْ  امعسي٢ ٫ضخدد2جدٍٚ ت

 امٛد٫ٜٛا تامٗازاا( ّ

طخٜٛاا م ًاتٛشٜت امفسداا ٚيك

زتُٛ   ا٭ٖداف

 امفسداا

ايٓطب١ 

ام١ٜٛ٦ 

جملُٛ  

 تسنٝ  ت بٝل يِٗ ترنس امفسداا

0 
يخ  اذتطاد ع٢ً ْعاّ ايخعًِٝ 

 اإليهرت0ْٞٚ
-- 0 -- -- 0 0% 

 %0 0 -- -- -- 0 ايػدص١ٝت ٝري اإلعداداا  0

2 
زيت ًَفاا ا  زتًد امكسز 

 اإليهرت0ْٞٚ
0 0  0 2 7% 

 %7 2 -- 0 0 0 اضاي١ زتًد ي٢ ٚاج١ٗ ا٫ضخدداّ 2

 %7 2 0 -- 0 0 اضاي١ ًَفاا  ٛا0 0

 %2 0 -- 0 0 -- اضاي١ ًَفاا  ٛز0 7

 %7 2 -- 0 0 0 اضاي١ ًَفاا يٝد0ٜٛ 9

 %0 0 -- 0 -- -- اضاي١ َٛد0ٍٜٛ 9

7 

اضاي١ َطخددَ  يًُكسز 

 اإليهرت0ْٞٚ
-- -- 0 -- 0 0% 

 %2 0 0 -- 0 -- اْػا٤ ذطاباا جدٜد0٠ .0

 %7 2 -- 0 0 0 ذرف عضٛ َٔ امكسز اإليهرت0ْٞٚ 00

 %2 0 0  -- 0 0اع٬ٕ يً ٬د تصُِٝ 00

 Task0) 0 -- 0 -- 0 2%اضاي١ ١َُٗ ت 02

 %0 0 0 -- -- -- 0اْػا٤ ذًك١ ْكا  تَٓخد٣( 02

00 

تاضخبٝإ( اضخ ٬  زأ٣  تصُِٝ

 0ايهرتْٚٞ
0 0 -- 0 2 7% 

 %7 2 0 -- 0 -- 0اإليهرت١ْٝٚ ااخخبازا٫ تصُِٝ 07

 %2 0 0 0  -- بايدزجاا ٚاج  أٚ تهًٝذ تصُِٝ 09

09 

ازضاٍ ٚ تصرٝ  ايٛاج  أٚ ايخهًٝذ

 يً ٬د0 ت ر١ٜ زاجع١
-- 0 -- -- 0 0% 

07 

 اضخد٬  نػذ دزجاا ا٫خخباز

 اإليهرتْٚٞ
0 -- -- -- 0 0% 

 %2 0 -- 0 -- 0 اضخدداّ اي ٜد اإليهرتْٚٞ يًٓعا0ّ .0

 %2 0 -- 0 0 -- اضخدساد تكازٜس عٔ ْػاهاا اي ٬د 00

00 

ذفغ ْطد١ َض ٛه١ َٔ امكسز 

 اإليهرتْٚٞ نا٬ًَ
-- 0 -- 0 0 2% 

02 

غري اإليهرتْٚٞ حتدٜد ذاي١ امكسز 

 َخا 0
0 -- -- -- 0 0% 

 %0 0 -- -- -- 0 ذرف امكسز اإليهرتْٚٞ ْٗا٥ًٝا0 02

 %9 2 0 0 0 0 اض١ً٦ تستبط مٛدٜٛي  أٚ أن س 00

 %..0 .0 00 00 02 02 زتُٛ  امفسداا 

 %..0 %..0 %00 %00 %09 %09 ايٓطب١ ام١ٜٛ٦ جملُٛ  امفسداا 
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 :حتديد وصياغة مفزدات االختبار  

متت  ٝاغ١ َفسداا اخخبباز ادتاْب  امعبسيف ٜٚػبخٌُ عًب٢ أغبهاٍ َخٓٛعب١        

 .0امصبٛز(، ٜخهبٕٛ يف زتًُب٘ َبٔ      –َٔ ا٭ض١ً٦ ٚقد أ بب  ا٫خخبباز تايًفعبٞ    

 َفسد٠ 0

 :وضع تعليمات االختبار و وضع مفتاح اإلدابة وتصشيح االختبار  

بصببٝاغ١ امصببٛز( قبباّ ايباذ ببإ  –عكبب   ببٝاغ١ َفببسداا ا٫خخببباز تايًفعببٞ 

امصٛز( ع٢ً إٔ تشعبس  عًب٢ ايػاغب١     –تعًُٝاا ا٫خخباز اإليهرتْٚٞ تايًفعٞ 

قبٌ بدأ ا٫خخباز، ٚحتث ع٢ً عبدّ تبسى َفبسد٠ دٕٚ اجابب١، ٚإٔ شَبٔ ا٫خخبباز       

 ( دقٝك0.0١ٖٛ ت

  :تكديز صدم االختبار 

   ٛ ايعباٖسٟ   ٣يخكدٜس  دم ا٫خخباز اضخددّ ايباذ إ هسٜكب١  بدم احملخب

 زتُٛع١ َٔ ايطاد٠ ارت ا٤ ٚ احملهُ 0 ٢يو بعس  ا٫خخباز عًي٬خخباز، ٚذ

  :سضاب ثبات االختبار 

مت ذطاد َعاٌَ ثباا ا٫خخباز ع٢ً ع١ٓٝ ايخحسب١ ا٫ضخ ٬ع١ٝ ايخب٢ بًبغ   

ددَت هسٜكببب١ ايخحص٥ببب١ ايٓصبببف١ٝ يهبببٌ َبببٔ ، ٚقبببد اضبببخشَخبببدزد (00تعبببددِٖ 

س ، باضببببببخدداّ ذصَبببببب١ ايبببببب اَخ   Brownس ٚبببببببسإٚ سSpearmanضبببببببريَإ س

د َعاَبببببٌ ا٫زتبببببباط اطبببببذت (.0ايعػبببببسٕٚ ت( اإل بببببداز  SPSSاإلذصبببببا١ٝ٥ ت 

( ، ٜٚعببد ذيببو َ٪غببسًا 090.ٚبًببغ َكببدازٙ ت Pearsonباضببخدداّ َعاديبب١ بريضببٕٛ 

 ع٢ً إٔ ا٫خخباز ع٢ً دزج١ عاي١ٝ َٔ اي باا0

  :سضاب معامل صًولة االختبار نهل 

%( ٚبعبد  97( = ت097.ز نهبٌ ٚيًكبا يًُعاديب١ ت   ٚقد بًغ َعاَبٌ ضبٗٛي١ ا٫خخببا   

ايخركبببل َبببٔ ضببببط ا٫خخبببباز مساذًببب٘ امدخًفببب١ أ بببب  جببباٖصنا يف  بببٛزت٘        

 ايٓٗا0١ٝ٥

  اصــتددام ُنظــم إدارة الــتعلم ًــارات ملالسظــة املإعــداد بطاقــة

 اإللهرتوني

   :حتديد اهلدف مو البطاقة 

ْشعببِ اداز٠        تٗببدف ايب اقبب١ ا  قٝبباع ادتٛاْبب  ا٭دا٥ٝبب١ مٗببازاا اضببخدداّ 

امخبببدزب  بعبببد تعسضبببِٗ  ايبببخعًِ اإليهرتْٚبببٞ احملبببدد٠ بايبربببث اذتبببايٞ يبببد٣    

 يًخدزٜ  امدَخ

  :صدم بطاقة املالسظة 

يهببب٢ ٜخأنبببد ايباذ بببإ َبببٔ إٔ ب اقببب١ ام٬ذعببب١  بببادق١ ٚأْٗبببا تكبببٝظ َبببا  

س  ب اقبب١ ام٬ذعبب١ عًبب٢ زتُٛعبب١ َببٔ    ٚشضببعت يكٝاضبب٘، قبباّ ايباذ ببإ بعبب   
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احملهُ ،ٚع٢ً ض٤ٛ ام٬ذعاا ايخ٢ أبداٖا ايطاد٠ احملهُٕٛ عًب٢ ايب اقب١ قباّ    

ايباذ ببإ ببببةجسا٤ ٖبببرٙ ايخعبببد٬ٜا، ٚأ ببببرت ب اقببب١ ام٬ذعببب١ يببب٢  بببٛزتٗا  

 ايٓٗا0١ٝ٥

 :ثبات بطاقة املالسظة  

٤ امخبدزد  مت ذطاد ثباا ب اق١ ام٬ذع١ بأضًٛد تعبدد ام٬ذعب  عًب٢ أدا   

ايٛاذد ذٝث ٜكّٛ ث٬ثب١ ٬َذعب  نبٌ َبِٓٗ َطبخكٌ عبٔ اٯخبس م٬ذعب١         

امخببدزد يبب٢ أثٓببا٤ أدا٩ٙ يًُٗببازاا  ٝببث ٜبببدأ ام٬ذعببٕٛ َعببًا ٜٚٓخٗببٕٛ َعببًا،          

% ممبا ٜعٓب٢ إٔ ب اقب١ ام٬ذعب١ ثابخبب١ ا       7009ٚنبإ َخٛضبط ْطب  ا٫تفبام     

 ذد نبري 0

 :الصورة الهًائية لبطاقة املالسظة  

ذطبباد  ببدم ٚثببباا ايب اقبب١ ٚاجببسا٤ ايخعببد٬ٜا اي٬شَبب١ أ بببرت         بعببد

 0ايب اق١ ي٢  ٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥  اذت١ يًخ بٝل

 .احملور الجالح : التذزبة االصتطالعية 

عٝٓبب١ ت ٛعٝبب١ َببٔ أعضببا٤ ٦ٖٝبب١      ٢مت اجببسا٤ ايخحسببب١ ا٫ضببخ ٬ع١ٝ عًبب   

ٛ  00ايخدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ ٚايكت ع٢ً ايخدزٜ  بًغ قٛاَٗا ت شٜعِٗ ( َخبدزد مت تب

 0.09/0.09ع٢ً زتُٛعخ  ب سٜكب١ عػبٛا١ٝ٥ يف ايفصبٌ ايدزاضبٞ ا٭ٍٚ يًعباّ      

معبببادتخ   بببسٜبٝخ  تايخبببدزٜ    0.09/.02/0ذخببب٢  0.09/.00/0يف ايفبببرت٠ َبببٔ 

 امدَخ ايخكًٝدٟ ٚايخدزٜ  امدَخ امعهٛع(0

 نتائر التذزبة االصتطالعية 

       ً امصببٛز(  –فعٞنػبفت ايخحسبب١ ا٫ضبخ ٬ع١ٝ عبٔ  ب٬ذ١ٝ ا٫خخببازتاي

 ايخعًُٝٞ/ايخدزٜال0 ٣ايرٟ ٜكٝظ ادتاْ  امعسيف امستبط باحملخٛ

         أيببادا ايخحسببب١ ا٫ضببخ ٬ع١ٝ ايباذ ببإ يف حتدٜببد َخٛضببط شَببٔ اخخببباز

 ( دقٝك0١ .0ادتاْ  امعسيف يًُٗازاا اي٬شّ ٚنإ ي٢ ذدٚد ت
  نػفت ايخحسب١ ا٫ضخ ٬ع١ٝ عٔ  ٬ذ١ٝ ت بٝل ب اق١ ام٬ذع١ ايخ٢

 ظ ا٭دا٤ امٗاز٣ ٫ضخدداّ ْعاّ اداز٠ ايخعًِ اإليهرت0ْٞٚتكٝ

  :التذزبة األصاصية للبشح 

( َٔ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايخبدزٜظ  09تهْٛت ع١ٓٝ ايبرث يًخحسب١ ا٭ضاض١ٝ َٔ ت

َٚعبباِْٚٝٗ ٚايكببٛا عًبب٢ ا٫ْضببُاّ يًخببدزٜ  بػببهٌ ت ببٛعٞ يف ايعبباّ ادتبباَعٞ   

يًُٗبازاا عًب٢ ايعٝٓب١ ذصبٌ      ّ، ٚبعد ت بٝبل اخخبباز ادتاْب  امعبسيف     0.09/0.09

% َببٔ دزجبب١ ا٫خخببباز ٚايبببعض مل ذنضببس   00بعببض امخببدزب  عًبب٢ أن ببس َببٔ   

َخببدزب  يخصببب  عٝٓبب١   2ايخحسببب١ باْخعبباّ يكبباّ ايباذ ببإ باضببخبعاد دزجبباا    

( َخدزد ممٔ يٝطت يدِٜٗ خ ٠ َطبك١ بٓعباّ  02ايخحسب١ ا٭ضاض١ٝ قٛاَٗا ت

 اداز٠ ايخعًِ اإليهرتْٚٞ 0
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 00 ببببإ يف ايخصببببُِٝ ايخحببببسٜال إٔ تخعببببس  نببببٌ زتُٛعبببب١ ت  اتبببببت ايباذ

 َخدزد( معادت١  سٜب١ٝ ستدد٠ ٚيل امخ ري ايخحسٜال امطخك0ٌ

 :خطوات إدزاء التذزبة 

بعد تكطِٝ ع١ٓٝ ايبرث بػهٌ عػٛا٢٥ ٚيل َٛاعٝد ايخدزٜ  ايكصد١ٜ ا  

َخببدزد( ٚيببل ايخصببُِٝ ايخحببسٜال قبباّ ايباذ ببإ      00زتُببٛعخ   ببسٜبٝخ  ت 

 بعض اإلجسا٤اا ٖٚٞ)ب

 َعٌُ نُبٝٛتس بكطِ اذتاضب  اٯيبٞ ٚايخعًبِٝ اإليهرتْٚبٞ     0اخخٝاز عدد ت )

 ذٝث تخدزد نٌ زتُٛع١ معٌُ َٓفصٌ عٔ ا٭خس0٣
 ِّبا بٗبدف قٝباع َبد٣       ٞمت ت بٝل اخخباز ادتاْ  امعسيف تايًفع امصبٛز( قبً

ٝشدّزع  بببِ َبببٔ      َعسيببب١ امخبببدزب  بببباحملخ٣ٛ ايعًُبببٞ يًخبببدزٜ  ٚايبببرٟ ضببب

ايخدزٜ  امدَخ، ٚاير٣ مت بػهٌ ايهرتْٚبٞ، قباّ ايباذ بإ ببايسد عًب٢ مجٝبت       

أزضبببًٗا امخبببدزب  ايٝببب٘ َبببٔ خببب٬ٍ اي ٜبببد    ا٫ضخفطبببازاا ٚايخعًٝكببباا ايببب 

 ١ًٝ بامعٌُ َت امخدزب 0اإليهرتْٚٞ، ٚت بٝل ا٭َ ١ً ايعُ
 0/00/0.09اضببخُسا َببٔ  ٚايبب  ١ايخحسٜبٝبب ١بعببد ا٫ْخٗببا٤ َببٔ ت بٝببل امعادتبب 

يًُحُبببٛعخ  ايخحبببسٜبٝخ    ّٟ، مت اجبببسا٤ ا٫خخبببباز ايبعبببد  02/00/0.09ا  

حتصبٌٝ ادتاْب  امعبسيف يهبٌ َخبدزد،       بٗدف ايخعسف ع٢ً دزج١ ايهطب  يف 

ُٔ ْعبباّ اداز٠ ايببخعًِ ببب٬ى بببٛزد باضببخدداّ ْعبباّ ا٫خخببباز اإليهرتْٚببٞ ضبب 

Blackboard    نُبببببا مت ت بٝبببببل ب اقببببب١ ام٬ذعببببب١ ٭يبببببساد اجملُبببببٛعخ ،

ِّا0  ايخحسٜبٝخ ، يًخعاٌَ َعٗا اذصا٥

        تهافؤ اجملمـوعتني التذـزيبيتني حت حتصـيل اجلانـب املعـزحت ملًـارات

 اصتددام نظم إدارة التعلم اإللهرتوني.

ايخحسٜبٝخ  يف اخخباز  يًُحُٛعخ  ٞايست  ي٢ ايخ بٝل ايكبً د٫ي١ ايفسم ب  َخٛض ٞ( 2جدٍٚ ت

 سMann-Whitneyس اخخباز سَإ ٜٚخين اضخدداّب ادتاْ  امعسيف

 ايعدد اجملُٛع١

َخٛضط 

 ايست 

زتُٛ  

 ايست 

 Zق١ُٝ 

 ق١ُٝ

 ايد٫ي١

 ≥ايد٫ي١ عٓد
 (0.0.ت

ايخدزٜ  امدَخ 

 ايخكًٝدٟ
00 00092 0200.. 

 داٍغري  0729. 0272.

 ..0090 02009 00 ايخدزٜ  امعهٛع

ٜش٬ذببغ ٝنببا بايٓطببب١ ٫خخببباز     ٚ َببٔ ْخببا٥خ امكازْبب١ ببب  دزجبباا امخببدزب  قبً

يًُحُبٛعخ  ايخحبسٜبٝخ  إٔ َطبخ٣ٛ ايد٫يب١ يٓخبا٥خ امكازْب١        اْ  امعسيفادت

، ٖٚرا ٜبدٍ عًب٢ تهباي٪ اجملُبٛعخ       0.0.≥ب  اجملُٛعخ  غري داٍ عٓد َطخ٣ٛ 

 0ادتاْ  امعسيفباخخباز  ٜخعًليُٝا 
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 نتائر البشح وتفضرييا والتوصيات 

أثـــز اجملمـــوعتني التذـــزيبيتني حت حتصــــيل اجلانـــب املعـــزحت ملًــــارات      

  اصتددام نظم إدارة التعلم اإللهرتوني. 

خرصبببٌٝ ادتاْببب  امعسيببب٢  ايخحبببسٜبٝخ  ي  اجملُبببٛعخ أثبببسٚيًخركبببل َبببٔ 

ٚ مت اضبخدداّ  ايبرث  هرتْٚٞ جملُٛع مٗازاا اضخدداّ ْعِ اداز٠ ايخعًِ اإلي

  ٕ ٚذحبِ ايخبأثري، نُبا     Wilcoxon Signed Rank Test“ اخخبباز ًٜٚهٛنطبٛ

 بادتدٍٚ ايخا )

 امخدزب  يف اخخباز حتصٌٝ ادتاْ  امعسيف ) امخٛض اا ٚا٫حنساياا امعٝاز١ٜ يدزجاا (0تجدٍٚ 

 سٜبٝخ ايخح يًُحُٛعخ يًُٗازاا يف ايخ بٝك  ايكبًٞ ٚايبعدٟ 

 امخٛضط ايعدد ايكٝاع اجملُٛع١

ا٫حنساف 

 امعٝازٟ

 ايخدزٜ  امدَخ ايخكًٝدٟ

 .0007 0.020 00 قبًٞ

 .02077 000092 00 بعدٟ

 ايخدزٜ  امعهٛع
 00279 000.9 00 قبًٞ

 020990 020022 00 بعدٟ

ٚايبعدٟ يًُحُٛعخ  ايخحسٜبٝخ   ٞد٫ي١ ايفسم ب  َخٛض ٞ ايست  ي٢ ايخ بٝل ايكبً( 7جدٍٚ ت

 باضخدداّ اخخباز ْطب١ ايفاع١ًٝ يًٜٛهٛنطٕٛ ٚذحِ ايخأثري ي٬خخباز امعسيف 

 ايعدد ايكٝاع اجملُٛع١

َخٛضط 

 ايست 

زتُٛ  

 ايست 

 Zق١ُٝ
ق١ُٝ 

 ايد٫ي١

َطخٟٛ 

 ايد٫ي١

ذحِ 

 ا٭ثس

 َٚكدازٙ

ايخدزٜ  

امدَخ 

 ايخكًٝدٟ

 ..990 .700 00 ايطايب١

20.70 

 

.0..0 

داي١ عٓد 

 ٣َطخٛ

≤.0.0 

.072 

 

 ..0.. ..0. 00 امٛجب١ نبري

ايخدزٜ  

 امعهٛع

 ..990 .700 00 ايطايب١

20.70 

 

.0..0 

داي١ عٓد 

 ٣َطخٛ

≤.0.0 

.072 

 

 ..0.. ..0. 00 امٛجب١ نبري

 ( ميهٔ اضخٓخاد ايخايٞ)6 - 5ت  دٚيادتٚمما ضبل عسض٘ يف 

ايخبببدزٜ  امبببدَخ بايفصبببٌ ايخكًٝبببدٟ ٚايخبببدزٜ  إٔ نببب٬ً َبببٔ اضبببرتاتٝح١ٝ 

امعهٛع تعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ حتصٌٝ ادتاْ  امعسي٢ مٗازاا اضخدداّ ْعِ اداز٠ 

 ايخعًِ اإليهرتْٚٞ َٔ خ٬ٍ ا٫خخباز ايرٟ مت اعدادٙ  را اي س 0

 -ٚتأضٝطًا ع٢ً َا تكدّ )

ِّا عٓد َط ٜ بشت  ر١ ايفس  ا٭ٍٚ أٟ أْ٘  ≥خ٣ٛ ) ٜٛجد يسم داٍ اذصا٥
 امبدَخ  ايخدزٜ ت ا٭ٚ  ايخحسٜب١ٝ اجملُٛع١ َخدزبٞ زت  َخٛض ٞ ب ( 0.0.ت

ٞ  ايخ ببٝك   يف( بايفصٌ ايخكًٝدٟ ٟ  ايكبًب ٌ  اخخبباز  يف ٚايبعبد ادتاْب    حتصبٝ
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 يصبببباح اإليهرتْٚببببٞ ايببببخعًِ اداز٠ ْعببببِ اضببببخدداّ مٗببببازاا امببببستبط امعببببسيف

 0ايخ بٝل ايبعدٟ

ِّا عٓببد   أٟ أْبب٘)ٜ بشببت  ببر١ ايفببس  اي ببا٢ْ أٜضببًا   ٜٛجببد يببسم داٍ اذصببا٥

 اي اْٝببب١ ايخحسٜبٝببب١ اجملُٛعببب١ َخبببدزبٞ زتببب  َخٛضببب ٞ بببب ( 0.0.ت ≥َطبببخ٣ٛ 

ادتاْب   تايخدزٜ  امعهٛع( يف ايخ ببٝك  ايكبًبٞ ٚايبعبدٟ يف اخخبباز حتصبٌٝ      

امعببببسيف امببببستبط مٗببببازاا اضببببخدداّ ْعببببِ اداز٠ ايببببخعًِ اإليهرتْٚببببٞ يصبببباح 

 0ايخ بٝل ايبعدٟ

ٜشسجت  ايباذ إ ٖات  ايٓخٝحخ  ا  َا ًٜٞ) ٚ

 َببببٔ أن ببببس دَببببخ عًببببٞ ا٫عخُبببباد مت ذٝببببث امصببببادز ثببببسا٤ يٓعسٜبببب١ ًٚيكببببا

ٔ  ببأن س  امعًَٛب١  بعبس   ا٫ٖخُاّ مت ٚنريو ٚأضًٛد، اضرتاتٝح١ٝ ٌ  َب  غبه

 تعببين ٚايبب  امصببادز ثببسا٤ يٓعسٜبب١ ًٚٚيكببا ايهرتْٚببٞ، أٚ تكًٝببدٟ أنببإ ضببٛا٤

 امعًَٛبباتٞ، ثسا٥ٗببا يدزجبب١ ًٚيكببا ايببخعًِ َصببادز ببب  ا٫خخٝبباز َعبباٜري بدزاضبب١

 ٚهبنًكبا  -ايٛض١ًٝ ب٘ تطخددّ ايرٟ ايكدز ع٢ً ٜعخُد ايخعًِ يعاي١ٝ إٔ ٚتٛض 

 ثببسا٤، أن ببس تهببٕٛ  ببد٣ زجببت تببٛيس ايبب  ايخعًُٝٝبب١ ايٛضببا٥ٌ يببةٕ -يًٓعسٜبب١

ٕ  نًُبا  اي ُٛ  قٌ يهًُا ِ  نبا ٍ  ايبخعً ٚنثا،  أن بس  ايفعبا  امعًَٛباا  ي بسا٤  ذبد

 امػبببرتن١ امعببباْٞ َبببٔ َطببباذ١ ٚادنببباد اي ُبببٛ  دزجببب١ بخدفبببٝض ٜكبببّٛ

 ْٝهببٛ نبباَريتظ، بًٝببٞ بًٝببٞ، جببٛدٜظ ، أٚدتببات امدخًفبب١ ايٛضببا٥ٌ باضببخدداّ

 (90)  ٩٠٠٢، نازبٓخٝري

 أن ببس تعببد اْٗببا ذٝببث، ايبٓا٥ٝبب١ ايٓعسٜبب١ عًببٞ ا٫زتهبباش هسٜببل عببٔ ٚميهببٔ

 ْعبساً  ذيبو  ٜسجت نُا امدَخ، ايخعًِٝ بساَخ أضاضٗا عًٞ ٜكّٛ اي  ايٓعسٜاا

 امببخعًُ  ببب  ٚاي كببايف ا٫جخُبباعٞ ايطببٝام عًببٞ تسنببص ايبٓا٥ٝبب١ ايٓعسٜب١  ٭ٕ

 يةٕ يرا ؛ ايبعض بعضِٗ َت /امخدزب امخعًُ  تفاعٌ يهٝف١ٝ تفطريًا ٚتع ٞ

ٔ  ٚايب   َٓاضب١ ا٭ن س ايٓعس١ٜ ٖٞ ايبٓا١ٝ٥ ايٓعس١ٜ  يف عًٝٗبا  ا٫عخُباد  ميهب

 0.02 عصَبٞ،  جاد ْبٌٝت اإليهرتْٚٞ ايخعًِٝ ْعِ بخصُِٝ َستب ١ تفطرياا أٟ

 (700) 

ــوعتني       ــح )اجملمـ ــوعيت البشـ ــني ممـ ــة بـ ــة باملكارنـ ــائر اخلاصـ ــزض الهتـ عـ

التذزيبيتني( بالهضبة لتشصـيل اجلانـب املعـزحت ملًـارات اصـتددام نظـم       

 إدارة التعلم اإللهرتوني.

امبببستبط مت حتًٝبببٌ ْخبببا٥خ اجملُبببٛعخ  ايخحبببسٜبٝخ  بايٓطبببب١ يًخرصبببٌٝ   

ْشعِ اداز٠ ايخعًِ اإليهرتْٚبٞ، ٚذيبو بايٓطبب١     بادتاْ  امعسيف مٗازاا اضخدداّ 

يًُخٛضبب اا ٚا٫حنسايبباا امعٝازٜبب١، ٚنُببا ٜٛضبب  ادتببدٚي  ايخببايٝ  ْخببا٥خ    

 ٖرا ايخر0ًٌٝ
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 ايخحسٜبٝخ  يًُحُٛعخ اخخباز ايخرصٌٝ () امخٛض اا ٚا٫حنساياا امعٝاز١ٜ يدزجاا 9جدٍٚ ت

 امخٛضط ايعدد ايكٝاع ع١اجملُٛ

ا٫حنساف 

 امعٝازٟ

 .02077 000092 00 ايخرصٌٝ امعسيف ايخكًٝدٟايخدزٜ  امدَخ 

 020990 020022 00  ايخدزٜ  امعهٛع

( د٫ي١ ايفسم ب  َخٛض ٞ ايست  يدزجاا اجملُٛعخ  ايخحسٜبٝخ  يف اخخباز ايخرصٌٝ 9جدٍٚ ت

 Mann-Whitney“ اخخباز سَإ ٜٚخينس  باضخدداّ

 ايعدد اجملُٛع١

َخٛضط 

 ايست 

زتُٛ  

 ايست 

 Zق١ُٝ 

ق١ُٝ 

 ايد٫ي١

ايد٫ي١ 

 ≥ عٓد
 (0.0.ت

 ..0070 .0.00 00 ايخدزٜ  امدَخ ايخكًٝدٟ

 داٍغري  0070. 00299

 ..0920 .0200 00 ايخدزٜ  امعهٛع

ٜخضبببب  أْبببب٘ َببببٔ خبببب٬ٍ ْخببببا٥خ امكازْبببب١ ببببب  دزجبببباا ايخ بٝببببل ايبعببببد٣      

يًُحُٛعخ  ايخحسٜبٝخ  تب  أْ٘ ٫ ٜٛجد يسم بب  اجملُبٛعخ ، يب٢ اخخبباز     

 حتصٌٝ ادتاْ  امعسيف0

 ّ ٘     ٚتأضٝطًا ع٢ً َا تكبد ) ٫ ٜٛجبد يبسم داٍ   مت قببٍٛ ايفبس  اي ايبث أٟ أْب

ٝنا عٓد َطخٟٛ  زت  زتُٛع  ايبرث) اجملُٛعب١   َخٛض ٞ ب ( 0.0.ت ≥اذصا٥

سٜبٝبب١ اي اْٝبب١ يف اخخببباز حتصببٌٝ ادتاْبب   ايخحسٜبٝبب١ ا٫ٚيببٞ ٚاجملُٛعبب١ ايخح

عٓببد عببس  احملخببٟٛ ايخببدزٜال َببٔ خبب٬ٍ ايخببدزٜ  امببدَخ        يًُٗببازااامعببسيف 

تسجببت ا  ايخببأثري ا٭ضاضببٞ ٫خببخ٬ف اضببرتاتٝح١ٝ ايخببدزٜ  تايخببدزٜ  امببدَخ   

ٜشسجت ايباذ إ ٖرٙ ايٓخٝح١ ا )ايخدزٜ  امعهٛع(  /ايخكًٝدٟ  ٚ 

اذصببا٥ًٝا ببب  اجملُببٛعخ  ايخحببسٜبٝخ  يبب٢  بايٓطببب١ يعببدّ ٚجببٛد يببسم داٍ

ادتاْبب  امعببسيف مٗببازاا اضببخدداّ ْعببِ اداز٠ ايببخعًِ اإليهرتْٚببٞ يببةٕ ايباذ ببإ    

ٜببسٕٚ إٔ تٓعبببِٝ امكبببسز اإليهرتْٚبببٞ ٚتٓعبببِٝ عًُٝببب١ ايبببدخٍٛ عًببب٢ اإلْرتْبببت  

بايٓطب١ مخدزبٞ ا٫ضرتاتٝحٝخ  يُٝا ٜخعًل بامعًَٛباا ايبٛازد٠ داخبٌ احملخب٣ٛ     

ػبب ١ قًببٌ َببٔ يكببد امعًَٛبباا امستب بب١ ببباحملخ٣ٛ امكببدّ ايخببدزٜ  امببدَخ   ٚا٭ْ

معادتخٝبب٘ ذٝببث ذطببٓت َببٔ عًُٝبب١ ايببخعًِ َببٔ خبب٬ٍ اْخكببا٤ بعببض َٛاقببت         

اإلْرتْببت يكببط ٚعببدّ ا٫ْببديا  يخخبببت نببٌ زابببط  ٝببث ٫ ٜػببعسٕٚ بايخػببخت  

ٚبايخبببا  نبببإ ذحبببِ ا٭ثبببس نببببري يببب٢ َعادتببب١ امعًَٛببباا امكدَببب١ داخبببٌ        

خ  عاي١ٝ بصسف ايٓعبس عبٔ اضبرتاتٝح١ٝ ايخبدزٜ  امبدَخ امطبخدد١َ،       امعادت

مما جعٌ عدّ ٚجبٛد يبسم بب  َخبدزبٞ اجملُبٛعخ  ايخحبسٜبٝخ  يُٝبا ٜخعًبل         

 بادتاْ  امعسيف يًُٗازاا0

َا ٫ذع٘ ايباذ إ َٓر بد٤ ايخحسب١ ٚميهٔ تفطري ٖرٙ ايٓخٝح١ ع٢ً ض٤ٛ 

ُشظ امخدزب ٭ِْٗ ٚجبدٚا   ُٛعخ  ايخحسٜبٝخ َٔ نًخا اجمل  ذٝث أتض  حت

اضخدداّ تهٓٛيٛجٝبا ايخبدزٜ  امبدَخ ضبٗٛي١ ا٫ضبخدداّ امٓػبٛد٠ َبٔ ذٝبث          يف

هسٜكبب١ عببس  احملخببٟٛ عًببِٝٗ، نببريو امسْٚبب١ يف هبٝعبب١ احملخببٟٛ ايعًُببٞ ٚ
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اضببخدداَِٗ ٭دٚاا ايخعًببِٝ  ٚهبٝعبب١ ا٭ْػبب ١ ايخدزٜبٝبب١ ايبب  َببسٚا عًٝٗببا،      

 0ٜد اإليهرتْٚٞ ٚامٓخد٣امخاذ١ َ ٌ اي  اإليهرتْٚٞ

عـــزض نتـــائر املكارنـــة بـــني ممـــوعيت البشـــح)اجملموعتني التذـــزيبيتني(   

  بالهضبة ألداء مًارات اصتددام ُنظم إدارة التعلم اإللهرتوني.

يًُكازْبب١ ببب  اجملُببٛعخ  ايخحببسٜبٝخ  يف ب اقبب١ ٬َذعبب١ أدا٤ امٗببازاا      

-Mann“سَببببإ ٜٚببببخينس  مت اضببببخدداّ اخخببببباز ،ايخ بٝببببل ايبعببببد٣يف ايعًُٝبببب١ 

Whitney     يخرًٝبببٌ ْخببببا٥خ اجملُبببٛعخ  ايخحببببسٜبٝخ  بايٓطبببب١ ٭دا٤ َٗببببازاا

ْشعبببببِ اداز٠ ايبببببخعًِ اإليهرتْٚبببببٞ،   ٚذيبببببو بايٓطبببببب١ يًُخٛضببببب اا    اضبببببخدداّ 

 ٚا٫حنساياا امعٝاز١ٜ، ٜٚٛض  ادتدٚي  ْخا٥خ ٖرا ايخر0ًٌٝ

ْشعِ( امخٛض اا ٚا٫حنساياا امعٝاز١ٜ يدزجاا امخدزب  مٗازاا 7جدٍٚ ت اداز٠ ايخعًِ  اضخدداّ 

 يف ايخ بٝل ايبعدٟ يب اق١ ام٬ذع١ يًُحُٛعخ  ايخحسٜبٝخ  اإليهرتْٚٞ

 امخٛضط ايعدد ايكٝاع اجملُٛع١

ا٫حنساف 

 امعٝازٟ

 ايخدزٜ  امدَخ ايخكًٝدٟ

 أدا٤ امٗازاا

00 0090009 0.20097 

 700.92 0.97090 00 ايخدزٜ  امعهٛع

َٗازاا اضخدداّ ْعِ يف  ايخحسٜبٝخ  جملُٛعخ ا د٫ي١ ايفسم ب  َخٛض ٞ ايست  يدزجاا( .0جدٍٚ ت

 Mann-Whitney“  اخخباز سَإ ٜٚخينس اضخدداّباداز٠ ايخعًِ اإليهرتْٚٞ 

 ايعدد اجملُٛع١

َخٛضط 

 ايست 

زتُٛ  

 ايست 

ق١ُٝ 

Z 

 ق١ُٝ

 ايد٫ي١

ايد٫ي١ 

 ≥ عٓد
 (0.0.ت

ذحِ 

 ا٫ثس

ق١ُٝ 

ذحِ 

 ا٫ثس

ايخدزٜ  امدَخ 

 ايخكًٝدٟ

00 0000. 0970.. 

 داٍ 0.29. .00.9

 َخٛضط 022.

ايخدزٜ  

 امعهٛع

00 700. 0020..   

ٓخا٥خ امكاز١ْ ب  دزجباا ايخ بٝبل ايبعبد٣    يٚباضخكسا٤ ايٓخا٥خ ي٢ ادتدٍٚ 

ذٚ د٫يبب١ اذصببا١ٝ٥ ببب    أْبب٘ ٜٛجببد يببسم    ٜخضبب يًُحُببٛعخ  ايخحببسٜبٝخ   

َٗبازاا اضبخدداّ ْعبِ    يف  ايخحبسٜبٝخ   جملُبٛعخ  ا َخٛض ٞ ايست  يبدزجاا 

 Mann-Whitney0“ اخخباز سَإ ٜٚخينس اضخدداّباداز٠ ايخعًِ اإليهرتْٚٞ 

ٜٛجبد يبسم داٍ    مت زيض ايفس  ايسابت ذٝثش اْب٘) ٚتأضٝطًا ع٢ً َا تكدّ  

ٝنا عٓد َطخٟٛ  زتُٛع  ايبرث) اجملُٛعب١   زت  َخٛض ٞ ب ( 0.0.ت ≥اذصا٥

َٗازاا اضبخدداّ ْعبِ   أدا٤ ايخحسٜب١ٝ ا٫ٚيٞ ٚاجملُٛع١ ايخحسٜب١ٝ اي ا١ْٝ يف 

اداز٠ ايببخعًِ اإليهرتْٚببٞ عٓببد عببس  احملخببٟٛ ايخببدزٜال َببٔ خبب٬ٍ ايخببدزٜ          

دَخ تسجببت ا  ايخببأثري ا٭ضاضببٞ ٫خببخ٬ف اضببرتاتٝح١ٝ ايخببدزٜ  تايخببدزٜ    ام بب

يصاح اجملُٛع١ ايخحسٜبٝب١ ا٭ٚ  ايخب٢    ايخدزٜ  امعهٛع( /دَخ ايخكًٝدٟ ام

 تايخدزٜ  امدَخ بايفصٌ ايخكًٝدٟ( تدزبت باضخدداّ
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ٜشسجت ايباذ إ ٖرٙ ايٓخٝح١ ا  ) ٚ- 

بببايسغِ َببٔ ذصببٍٛ اجملُببٛعخ  عًبب٢ احملخبب٣ٛ ايعًُببٞ نببا٬ًَ َببٔ خبب٬ٍ     

ا٫ إٔ تكبببدِٜ ايخ رٜببب١ َكبببسز ايهرتْٚبببٞ ٚستاضبببس ٚاذبببد يهًخبببا اجملُبببٛعخ ،   

ايساجعبب١ ايفٛزٜبب١ َببٔ خبب٬ٍ ايباذ ببإ يًُخببدزب  ٚايخببدخٌ ايفببٛزٟ مطبباعد٠      

امخببدزب  ٚتكببدِٜ ايببدعِ امباغببس ٚايببسد عًبب٢ اضخفطببازاتِٗ با٭َ ًبب١ ايعًُٝبب١      

ٚاع ا٥ِٗ ايفس ١ يًخدزٜ  عًٝٗا يف ٚجٛد ايباذ إ ع٠ٚ٬ ع٢ً اماد٠ ايعًُٝب١  

إليهرتْٚبببٞ نبببإ يببب٘ دٚزًا ٖاَبببًا يف شٜببباد٠ اتكبببإ    يًخبببدزٜ  امخاذببب١ يف امكبببسز ا 

زتُٛع١ ايخدزٜ  امدَخ بايفصٌ ايخكًٝدٟ ٚتفٛقٗبا عًب٢ زتُٛعب١ ايخبدزٜ      

امعهٛع ايب  تًكبت ذاا ايخبدزٜ  َبٔ خب٬ٍ امكبسز اإليهرتْٚبٞ ٚقاَبت بخٓفٝبر          

ا٭ْػ ١ بامعٌُ أٜضًا ممبا ٜعبين إ اخبخ٬ف اضبرتاتٝح١ٝ ايخبدزٜ  امبدَخ أد٣       

م زتُٛعببب١ ايفصبببٌ ايخكًٝبببدٟ يببب٢ َخٛضبببط أدا٤ امٗبببازاا مخبببدزبٝٗا     ا  تفبببٛ

 َكاز١ْ محُٛع١ ايخدزٜ  امعهٛع0

 :توصيات البشح 

ٚعًببب٢ ضببب٤ٛ ايٓخبببا٥خ ايخببب٢ تٛ بببٌ ايٝٗبببا ايبربببث اذتبببايٞ ميهبببٔ  بببٝاغ١          

 -ايخٛ ٝاا ايخا  )

         ضببسٚز٠ تببدزٜ  ايطبباد٠ أعضببا٤ ٦ٖٝبب١ ايخببدزٜظ بادتاَعبباا ٚايهًٝبباا ايبب

٠ ايخعًِ يخ١ُٝٓ َٗازاا اضخدداَِٗ  رٙ ايٓشعِ مبا ذنكبل   تش بل ْعاّ اداز

َخابع١ ذكٝك١ٝ يًُكسزاا اإليهرت١ْٝٚ ٜٚعٛد بايفا٥بد٠ امباغبس٠ عًب٢ جبٛد٠     

 ٚمتُّص خسدنٝٗا0  
       ايخٛضببت يف اضببخدداّ ايخببدزٜ  امببدَخ بأغببهاي٘ امخٓٛعبب٘ يف زتبباٍ انطبباد

يهًخببببا َعًَٛبببباا ْعسٜبببب١ َٚعسيٝبببب١ ذٝببببث نببببإ َكببببداز ايخببببأثري نبببببريًا  

 ا٫ضرتاتٝحٝخ 0
   ٌما إٔ ايبرث اذتايٞ تٛ ٌ ا  تفٛم اضرتاتٝح١ٝ ايخدزٜ  امدَخ بايفصب

ايخكًٝببدٟ يببةٕ ايباذ ببإ ٜٛ ببٕٛ باضببخدداَٗا اذا نببإ ا ببدف ايعبباّ َببٔ         

احملخببب٣ٛ ايخبببدزٜال َخعًكبببًا بةنطببباد أٚ تُٓٝببب١ َٗبببازاا َستب ببب١ محببباٍ    

 اذتاض  اٯ  ٚتهٓٛيٛجٝا امعًَٛاا0
  امكسز اإليهرتْٚٞ اير٣ قاّ ايباذ إ بخصُُٝ٘ ٚاْخاج٘ ٚتكدمي٘ اإلياد٠ َٔ

ي٢ ٖرا ايبرث، ٚذيو ي٢ زتاٍ تبدزٜ  أعضبا٤ ٦ٖٝب١ ايخبدزٜظ َٚعباِْٚٝٗ      

ْشعبِ اداز٠ ايبخعًِ امطبخددّ بايهًٝب١       ٚايساغب  ي٢ ت١ُٝٓ َٗازاا اضبخدداّ 

 ٚايسجٛ  ايٝ٘ عٓد اذتاج١ ع  ايػبه١ ايداخ١ًٝ يًٓعا0ّ

 شوخ ودرصات مضتكبلية: مكرتسات بب 

امبببدَخ  دزٜ ًخبببي بٓبببا٤ اضبببرتاتٝحٝخ قخصبببس ايبربببث اذتبببايٞ عًبببٞ دزاضببب١ ا

ٚأثسُٖبببا عًببب٢ تُٓٝببب١ َٗبببازاا اضبببخدداّ ْعبببِ اداز٠ ايبببخعًِ اإليهرتْٚبببٞ يبببد٣  

 )ًٜٞاايباذ إ مٜكرت  يرا  أعضا٤ ١٦ٖٝ ايخدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ )
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  خببس٣، ذٝببث  ًببِ أ امببدَخ عًببٞ ْببٛاتخ تع   ايخببدزٜ  اضببرتاتٝحٝاا أثببسدزاضبب١

حتصبٌٝ ادتاْب  امعبسيف ٚا٭دا٤    عًبٞ   ايخأثريايبرث اذتايٞ بدزاض١  ٢انخف

 0امٗازٟ يكط

 ايٝٗبا  مل ٜخ بسم  ٚايب   ا٭ خس٣ امدَخ ايخعًِٝ/ايخدزٜ  أااط أثس دزاض١ 

 . ايبرث اذتايٞ

          اضاي١ تبدزٜ  عبٔ ايخعًبِٝ امبدَخ ٚايخعًبِٝ امعهبٛع ٚنٝفٝب١ ت بٝكب٘ يف

ادتاَعٝبب١ ٚايخٛ بب١ٝ أٜضببًا بخكدميبب٘ ضببُٔ دٚزاا ايخُٓٝبب١ امٗٓٝبب١  امسذًبب١ 

 يًطاد٠ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايخدزٜظ َٚعا0ِْٗٝٚ

  عًُببٞ مماثًبب١ يًبرببث اذتبايٞ، َببت ت بٝري احملخببٟٛ اي   ٚدزاضباا  اجبسا٤  ببٛث

يسمبببا ختخًبببذ ْخبببا٥خ ٖبببرٙ ايدزاضببباا عبببٔ ايبربببث اذتبببايٞ تبعنبببا ، يًخبببدزٜ 

 ٫خخ٬ف اماد٠ ايع0١ًُٝ

 البشح: قائمة مزادع 

  : العزبية: املزادع باللغة أواًل 

(0 يعاي١ٝ ايخعًِ ارتًٝط يف ت١ُٝٓ بعض امفاِٖٝ 0.00أ د ستُد ايص ري عُسإ أ د0 ت  -

ادت ساي١ٝ ٚامٌٝ حنٛ اماد٠ يد٣ ت٬َٝر امسذ١ً اإلعداد0١ٜ زضاي١ َاجطخري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، 

 جاَع١ ع  مشظ0

زت١ً ايخعًِٝ Blended Learning  0ايخعًِٝ امدَخ  ( 0.0.0امساعٌٝ ستُد امساع0ٌٝ ت  -

 امٓصٛز0٠، جاَع١ .0.0ايعدد ارتاَظ َازع ، اإليهرتْٚٞ

(0ياع١ًٝ ايخعًِ امدَخ يف تصُِٝ بسْاَخ يخ١ُٝٓ أدا٤ َعًِ ايعًّٛ 0.00امساع0ٌٝ ت دأ أٌَ   -

 ، جاَع١ هٓ ا0بامسذ١ً اإلعداد١ٜ يف ض٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠ 0 زضاي١ َاجطخري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ

 ع٬ت0  ايبدٌٜ اإلع٬ّ ي0ِٗ  ( 0٩٠٠٢ ت ْٝهٛنازبٓخٝري ناَريتظ، بًٝٞ بًٝٞ، جٛدٜظ أٚدتا  -

 0ايعسب١ٝ ايٌٓٝ زتُٛع١) ايكاٖس٠ ،( َرتجِ ا ٬ ، أ د

( 0 اضرتاتٝحٝاا ايخعًِ اإليهرتْٚٞ 0 تسمج١ ع٢ً غسف امٛضٟٛ، 0..0بدز ا د٣ ارتا0ٕ ت  -

 ٚلخسٕٚ، دَػل) داز غعا  يًٓػس ٚايع0ًّٛ

0  تٝحٝاا ايخدزٜظ ايفعاٍااضرت0  (00.00 تذطٔ جعفس ارتًٝف١، ضٝا٤ ايدٜٔ ستُد َٚ اٚ   -

 ايسٜا ) َهخب١ امخٓال0

 –ايكضاٜا  –امفّٗٛ  –دٜد٠ يف ايخعًِٝ) ايخعًِٝ اإليهرتْٚٞ ( 0 ز١ٜ٩ ج0..0ذطٔ ذط  شٜخ0ٕٛ ت  -
 ايخكِٝٝ 0 ايسٜا ) ايداز ايصٛيخ١ٝ يًرتب0١ٝ –ايخ بٝل 

( 0 اٛذد َكرت  ٫ضرتاتٝح١ٝ ايخعًِ اإليهرتْٚٞ امُصٚد 9..0 دٟ ستُد ستُد ايبٝ از0 ت  -

جاَع١ أضٝٛط َٚعٛقاا  ٚامٗازاا اي٬ش١َ يخٛظٝف٘ يد٣ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايخدزٜظ به١ًٝ ايرتب١ٝ

ضًط١ً دزاضاا ٚ ٛث سته١ُ؛ ادتُع١ٝ  ايخعًِٝ) اضخدداَ٘ ايخدزٜظ ادتاَعٞ 0 تهٓٛيٛجٝا

 ٜٓاٜس0 0  09زتًد امصس١ٜ يخهٓٛيٛجٝا ايخعًِٝ

 flipped أبدأ ايخعًِ بامٓص000ٍمٓع١َٛ ايخعًِ امعهٛع( 0 0.07زْا ستفٛظ  د0ٟ ت  -
classroom  0 ًِٝامٓصٛز0٠ ْٚٞ، ايعدد ايسابت عػس، أبسٌٜ، جاَع١اإليهرتزت١ً ايخع  
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ياع١ًٝ اضخدداّ ايخعًِٝ امدَخ ٚا٭ضًٛد امعسي٢ ( 0 00.02 تعبدادتٛاد ستُد عبدادتٛاد َخٛ   -

( يد٣ Visual basic .NETي٢ ت١ُٝٓ َٗازاا اْخاد َػازٜت ايفٝحٛاٍ بٝطو دٚا ْت ت

 ايٓٛع١ٝ، جاَع١ بٓٗا0رتب١ٝ ن١ًٝ اي0 زضاي١ َاجطخري،  ه٬د امسذ١ً اي ا١ْٜٛ

0   ا٫ذرتاف ٚادتٛد٠ أَ ايخ بٝل  اإليهرتْٚٞ( 0 ايخعًِٝ 7..0اي سٜ  شاٖس امساع0ٌٝ ت  -

 ايكاٖس٠) عامل ايهخ 0

يًٓػس  ايطراد( 0 َٓخٛجاا تهٓٛيٛجٝا ايخعًِٝ 0 ايكاٖس٠) داز 2..0ستُد ع ١ٝ  ٝظ0 ت  -

 ٚايخٛشٜت0

ع١ًٝ َكسز ايهرتْٚٞ َكًٛد يف ت١ُٝٓ َٗازاا تدزٜظ يا( 0 0.07َس٠ٚ ستُد ستُد ايباش0 ت  -

ايعًّٛ يرٟٚ ا٫ذخٝاجاا ارتا ١ َٚٗازاا ايخعًِ ايخػازنٞ يد٣ اي ٬د امعًُ  به١ًٝ 

 0 اجمل١ً ايع١ًُٝ احمله١ُ به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ امٓٝا0 تاجملًد ا٭ٍٚ(0  ايرتب١ٝ

 0ايكاٖس٠ )داز ايفهس ايعسب0ٞ  ب٦ٝاا ايخعًِ ايخفاع١ًٝ( 0 0.02ْبٌٝ جاد عص0َٞ ت  -

يً ٬د/امعًُ  به١ًٝ  امعسيفايخرصٌٝ  يف0 أثس ايخعًِٝ امدَخ  (9..0ٚيٝد ٜٛضذ ستُد0 ت  -

تٛظٝذ ايٛضا٥ٌ ايخع١ًُٝٝ ٚا اٖاتِٗ حنٛ  يفايرتب١ٝ مكسز تهٓٛيٛجٝا ايخعًِٝ َٚٗازاتِٗ 

ادتُع١ٝ  ؛ٚ ٛث سته١ُضًط١ً دزاضاا تهٓٛيٛجٝا ايخعًِٝ، امطخردثاا ايخهٓٛيٛج١ٝ 0 

 ابس0ٌٜ 0،   09امصس١ٜ يخهٓٛيٛجٝا ايخعًِٝ، زتًد 

أثس ايخفاعٌ ب  اضرتاتٝحٝخ  يًخعًِ امدَخ 0 0  (0.00دايٝا ا د غٛق0ٞ تٚيٝد ٜٛضذ ستُد،   -

ايخكدَٞ ٚايسجع٢ 0 ٚٚجٗ  ايضبط يف انطاد َٗازاا ايخصُِٝ ايخعًُٝٞ يً ٬د امعًُ  

عسب١ٝ يف ايرتب١ٝ ٚعًِ دزاضاا  زت0١ً  اهِٗ يف ب١٦ٝ ايخعًِ امدَخبه١ًٝ ايرتب١ٝ ٚاخنس

 0.000ٜٛيٝٛ  2جص٤ ، 09ايعدد ، زاب ١ ايرتبٜٛ  ايعسد ،، زت١ً عسب١ٝ اق١ًُٝٝ سته١ُايٓفظ

 األدهبية: زادع باللغة امل : ثانيا 
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