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" أثر اختالف نوع االتصال باالنرتنت فى برامج الوسائط 
ب التفاعلية لدى الفائقة على تنمية مهارات إنتاج مواقع الوي

 " طالب نظم املعلومات

 ارـــأحمد مغاورى محمود العطد /           أ . د / وليد يوسـف محمد إبراهي

 املستلخص : 
عد تصميم برامج التعليم اإللكرتونـ  أحـد اومـور اةامـة التـ  فـرلا بكـر الىـاحم  بـ  علـم           ُي

 _أى أنـوا  روابـا اصتصـاا باإلنرتنـا      تكنولوجيا التعليم؛ ولذا سـع  الىثـا احلـالي للتعـري علـي     
من خالا اونشطة التعليمية مقابل من خالا اونشطة واحملتوى العلم  مقابل بدون روابـا بـ    

أنســـب لـــربامج الوســـاةا الااةقـــة ليســـاعد علـــ  تنميـــة مهـــارات  نتـــا  موا ـــ  الويـــب    _الربنـــامج 

 09وتكونــا عينــة الىثــا احلــالي مــن   التااعليــة وتنميــة التثصــيل املعربــ  املتعلــا بهــذ  املهــارات   

العـا    تقسـيمهم    ثـال      اولسن طالب وطالىة بالار ة الرابعة فعىة نظم املعلومات مبعهد

جمموعــات متســاوية   هلــدم ةــم ثــال  بــرامج وســاةا باةقــة ياملعاجلــات الت ريىيــة   حيــا  ــام           

 حتصـيل   اختىـار ي بـ   القيـاس  اتأدو متملـا  و ـد  بتصميمها وبا مترري الىثـا املسـتقل     انالىاحم

بإعــداد ا و  الىاحمــان  ــام   منــتج تقيــيم بطا ــة & مالحظــة بطا ــة & مصــور / لاظــ   لكرتونــي

برنـامج   -توصل الىثا احلا  ا  باعلية برامج الوسـاةا الااةقـة الـمال  يبرنـامج بـدون روابـا       

بـ  التثصـيل املعـر     برنامج متصـل مـن خـالا اونشـطة واحملتـو         -متصل من خالا اونشطة 

 منهمـا  كـل  الت ـريىيت   اجملمـوعت   املرتىا مبهارات  نتـا  موا ـ  الويـب التااعليـة و ـد حققـا      

 بـ   واضـثة  بـرو   أية تظهر مل كذلك الضابطة   أداء املهارات  اجملموعة علي تاوً ا حد   علي

 نتــا  موا ــ  الويــب    مهــارات بــاداء يتعلــا بيمــا  احلــالي الىثــا موضــ  الت ــريىيت  اجملمــوعت 

 اجملموعــة علــي تاوً ــا حــد   علــي منهمــا كــل الت ــريىيت  اجملمــوعت  كمــا حققــا  التااعليــة

 اسـتددما  الـ  ي  المانيـة  الت ريىيـة  اجملموعـة  حققـا  الضابطة   بطا ة تقيـيم املنـتج وكـذلك   

تاو ـًا علـ      واحملتـو   اونشـطة  خـالا  مـن  باصنرتنـا  متصـلة  الااةقـة  الوساةا عل   اةم برنامج

 وذلـك    اونشـطة  خـالا  مـن  الااةقة الوساةا عل   اةم برنامج استددما ال ي اصولي اجملموعة

املنـتج النهـاةي؛ ويوصـ  الىثـا احلـا        تقيـيم  بىطا ـة  يتعلـا  بيمـا  وذلـك  المانية اجملموعة لصاحل

ممــل لــروابا باص تمــام بتــدريب القــاةم  علــ   عــداد بــرامج الوســاةا الااةقــة علــ  التو يــ  او 

 برنـامج  أن أ هـرت  الىثـا احلـا    نتـاةج  أن اصنرتنا داخل الربامج  مما يزيـد مـن كااءتهـا ؛ ومبـا    

 أبضـل  حيقـا  العلمـ   واحملتـوى  التعليميـة  اونشطة خالا من باصنرتنا املتصل الااةقة الوساةا

 اوهلسـلو    ـذا  تددامباسـ  يوصـيان  الىاحمـان  بإن املهارى  واوداء الدراس  للتثصيل بالنسىة النتاةج

ــرامج تصــميم عنــد  موجهــة تكــون وعنــدما عــام  بشــكل التعليميــة لألغــرا  الااةقــة الوســاةا ب

 خاص   بشكل اصنرتنا بشىكة املتعلقة املهارات لتنمية

موا   الويب مهارات  نتا   –برامج الوساةا الااةقة  –الكلمات املاتاحية : نو  اصتصاا باإلنرتنا 

 التااعلية  

Effect of of Different Types of Internet connection on 
Hypermedia Program for Developing Interactive Web Sites 

Design's Skills for students of information systems 

Dr. Walid Youssef Mohamed Ibrahim&Dr. Ahmed Maghawry Mahmoud El Attar 

Abstract: 
   Current study Seeks to identify any types of connecting links to 

the Internet (through educational activities versus through the 
activities and content of scientific versus without links in the 
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program) is the most appropriate programs hypermedia to help 
develop the skills of web design and interactive development of 
cognitive achievement relatig to these skills The current study 
sample consisted of 90 students and fourth year Information 
Systems Division at the Institute of Higher tongues were divided into 
three equal groups, gave them three super-media programs 
(experimental treatments), where the researcher designed 
according to independent research variable   Measurement tools 
were represented in (verbal e-achievement test / photographer & 
Note Card & Evaluation product Card), prepared by the researcher 
The Alntiauj the findings of the current study: There is a statistically 
significant difference at the level of ≤ (0,05) between the mean 
scores of students of the three groups in the two applications pre 
and post, in the achievement test cognitive skills, web design 
interactive "in favor of the post, and thus the three hypermedia 
program verifies its effectiveness in an academic achievement There 
are statistically significant differences at the level of ≤ (0,05) 
between the mean scores of students research two experimental 
groups and control group in achievement associated aspect of 
cognitive skills, web design interactive when viewing content 
through the program based on hypermedia due to influence basic 
difference methodInternet connection (a control group is not 
connected to the Internet in the program for an initial pilot group 
connected through activities against asecond experimental group 
connected through activities and content) There are statistically 
significant differences at the level of (0.01) among the two 
experimental groups and control group for the benefit of students of 
the two experimental each of them separately, also found a 
statistically significant difference between the second experimental 
group (which used a program based on hypermedia connected to 
the Internet through activities and content)The first group (which 
used a program based on hypermedia through activities), and for 
the benefit of the second set There are statistically significant 
differences at the level of ≤ (0,05) between the mean scores of 
students for the two experimental study and control group in the 
performance skills of web design interactive when viewing content 
through a program based on hypermedia due to influence basic 
difference method of Internet connection (Groupofficer is not 
connected for a preliminary experimental group connected through 
activities against second experimental group connected through 
activities and content) There are statistically significant differences 
at the level of (0.01) among the two experimental groups and 
control group in the performance skills of web design interactive, 
for the benefit of students of the two experimental each of them 
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separately, so there is no statistically significant difference between 
the second experimental group (which used a program based 
onhypermedia connected to the Internet through the activities and 
content), and the first experimental group (which used a program 
based on hypermedia connected to the Internet through activities)  
There are statistically significant differences at the level of ≤ (0,05) 
between the mean scores of students study two experimental groups 
and control group in the scorecard of the final product, "the Web 
site interactive" when viewing content through a program based on 
hypermedia due to the impact of basic different level of 
contactInternet (control group not connected for a preliminary 
experimental group connected through activities against second 
experimental group connected through activities and content). 
There are statistically significant differences at the level of (0.01) 
among the two experimental groups and control group in the 
scorecard of the final product, "the Web site interactive" for the 
benefit of students of the two experimental each of them separately, 
as well as there is a statistically significant difference between the 
second experimental group (which used a program basedon 
hypermedia connected to the Internet through the activities and 
content), and the first group (which used a program based on 
hypermedia through activities), and for the benefit of this second 
group. 
Key words : Types of Internet connection - Hypermedia 
Program - Interactive Web Sites Design's Skills 

 :مقدمة 
 احلديمــة التكنولوجيــااليــوم أصــىس يتســابا   أكتشــاي وتو يــ    لعــاملا

ــرى الىاحمــ  ــة والتقــدم العلمــ  بــ          انوي ــات احلديم ــا وبرتــو التقني ــًا مل أنــو وبق

اصجهــزة التعليميــة بقــد أصــىس   اإلمكــان احلصــوا علــ  املعلومــات   أفــكاا 

لاــات الصــوتية  وصــور متعــددة تشــمل لانــب النصــوص املكتوبــة الرســاةل وامل 

والصــــور املتثركــــة ســــواء كانــــا لقطــــات بيلميــــة أم لقطــــات بيــــديو  ــــذا  

باإلضابة    الصور المابتة وكابة أنوا  الرسومات والتكوينات اخلطيـة ممـل   

الرسوم الىيانية والرسوم التوضيثية والرسوم الكاريكاتوريـة ؛ لـذا  ـب تنـو      

عمــل علـ  اثــراء وحيويـة املو ــ    الوسـاةل املسـتددمة مــ  املـادة العلميــة بهـذا ي    

التعليمــ  ويترلــب علــ  الاــرو  الارديــة للمــتعلم   ص ســيما اذا كانــا املــادة   

  العلمية حتتوى عل  جوانب نظرية واخرى عملية مهارية

ــب اص      ــات احلاســـ ــتددام برجميـــ ــة باســـ ــارات املتعلقـــ ــابة    املهـــ باإلضـــ

لكرتونـ  بالدرجـة    ل واصنرتنا وتصميم موا ـ  الويـب بهـ  مهـارات تـتم بشـك      

اصو  لــذا باملــادة العلميــة حتتــا  لطــر  تــدرية اكمــر باعليــة لتناســب  ــذا     

 النو  من احملتوى التعليم   
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اُمــل بــ  أن يســتطي    يومــن خــالا التوضــيس الســابا بــإن الىثــا احلــالي       

ــة املدتلاــة مــن         نتــا  موا ــ    الطــال  املنــوم بهــم تصــميم املوا ــ  اإللكرتوني

  309ومتطورة وتشتمل عل  أدوات الويب انرتنا تااعلية

 :اإلحساس باملشكلة 

صحــو وجــود  صــور بــ  مهــارات تصــميم     المــاني مــن خــالا عمــل الىاحــا  

املوا ــــ  اصلكرتونيــــة التااعليــــة  حيــــا  ن الطــــال  يدرســــون حاليــــا تصــــميم 

" وتعتمـد بـ  اغلـب     "FrontPageصـاثات سـاكنة بينهـا ارتىاطـات بربنـامج      

ــوص   ــ  النصـ ــان علـ ــورة     اصحيـ ــوت والصـ ــة والصـ ــر احلركـ ــد ا  عنصـ وتاتقـ

الر مية والايـديو و الاالفـات واملشـاركات والتعليقـات؛ اومـر الـذى صيتوابـا        

 م  احتياجات سو  العمل احلالية للدر   مبستوياتها احمللية والعاملية 

وتاكدت  ذ  املالحظو كذلك من خالا  جراء بعض املقابالت الشدصية 

تقــان  أعضــاء  ي ــة التــدرية املتدصصــ  بشــان مــدى     والتثــاور مــ  بعــض   

طال  فعىة نظم املعلومات ملهارات تصميم املوا   اإللكرتونية بتقنيات اجليـل  

منها    وجود مشـكلة حقيقيـة أص و ـ  وجـود      انص الىاحمالمان  للويب  وخلهل

     صور ب  مهارات  نتا  موا   الويب التااعلية لدى الطال 

بـاجراء مقابلـة ماتوحـة مـ  عينـة مـن طـال  الار ـة          انكذلك  ام الىاحم

الرابعــة بقســم نظــم املعلومــات  وأكــدت نتي ــة  ــذ  املقابلــة مــا توصــل  ليــو      

من خالا املالحظة الشدصية واملقابالت م  اسـاتذة التدصـص و ـو     انالىاحم

وجود  صور ب  مهارات تصميم املوا   التااعلية لدى الطـال  وبالتـا  توجـد    

ــة ملثـــ  ــا    حاجـ ــة  مبـ ــو التااعليـ ــ  اصلكرتونيـ ــميم املوا ـ ــارات تصـ ــة مهـ ة لتنميـ

تتضمنو مـن معـاري و يسـتلزم ذلـك أيضـا تطـوير طـر  التـدرية املسـتددمة          

 لتناسب احملتوى التعليم  املتطور 

  : مشكلة  البحث 
تلدصا مشكلة الىثا احلالي ب  وجود  صور ب  مهـارات تصـميم املوا ـ     

  وكـذلك ضـع  املعلومـات     Web2.0مـان  للويـبي  التااعلية بتقنيات اجليـل ال 

واملاا يم واملصطلثات اخلاصة بهـذ  التقنيـات ياجلانـب املعربـ   لـدى طـال        

 الار ة الرابعة فعىة نظم املعلومات 

ــترريات      انو ــد وجــد الىاحمــ   أن اتصــاا الوســاةا الااةقــة باصنرتنــا مــن امل

مبــا أن اإلها ــات احلديمــة  املهمــة الــ  تــدعم الىنــاء املعــر  لــد  املــتعلم   و   

تـــدعو  لـــي ضـــرورة تو يـــ  التعلـــيم اإللكرتونـــي لميـــ  أنواعـــو   العمليـــة  

ضرورة دراسة أنسب أنـوا  اصتصـاا باصنرتنـا علـي      انوير  الىاحم  التعليمية

التثصيل املعر  وتنمية مهارات  نتـا  موا ـ  الويـب التااعليـة؛ حيـا حتتـو        

مات اللاظية والرري لاظيـة الـ  تتسـم بكمـرة     علي مستويات متعددة من املعلو
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التااصيل واملاا يم الانية ال  ترتاوح ب  التعقيـد والىسـاطة كمـا أنـو لىيـان      

أثر  ختالي اصتصاا باصنرتنا كان صبـد أن يـتم وبـا يتـو  تعليمـي ثـر        

باملعلومـــات والتوضـــيثات و ـــو تضـــم  موا ـــ  الويـــب حـــ  يـــتمكن الىـــاحم  

 نوا  اصتصاا باصنرتنا داخل برامج الوساةا الااةقة اختىار أنسب أ

 : أسئلة  البحث  

ــ     يوبــ  ياولــة حلــل مشــكلة  الىثــا     ســع  الىثــا احلــالي لعجابــة عل

 الوسـاةا  بـرامج  بـ   باصنرتنا نو  اصتصاا اختالي أثرما  التساؤا الرةية:

 نظـم  طـال   لـدى  التااعليـة  الويـب  موا ـ  تـا    ن مهـارات  تنميـة  عل  الااةقة

 ؟ املعلومات

 ويتار  من السؤاا الرةية اوس لة الارعية التالية:

           ــا ــا اصنرتنـ ــن روابـ ــالي مـ ــة اخلـ ــاةا الااةقـ ــامج الوسـ ــة برنـ ــا باعليـ مـ

 التثصيل املعر  لطال  نظم املعلومات ؟
      ما باعلية برنامج الوساةا الااةقة املتصلة باصنرتنـا مـن خـالا اونشـطة

 ال  نظم املعلومات ؟بقا   التثصيل املعر  لط
      ما باعلية برنامج الوساةا الااةقة املتصلة باصنرتنـا مـن خـالا اونشـطة

 واحملتو    التثصيل املعر  لطال  نظم املعلومات ؟
          ــا مقابــل ــدون رواب ــا اصنرتنــا يجمموعــة ضــابطة ب ــر مــترري رواب ــا أث م

ــي متصــلة مــن خــالا اونشــطة مقابــل جمموعــة         ــة أول جمموعــة هريىي

ية ثانية متصلة من خالا اونشطة واحملتو   عنـد عـر  احملتـو     هريى

مــن خــالا الوســـاةا الااةقــة علـــي التثصــيل املعــر  لطـــال   ســم نظـــم       

 املعلومات ؟
          ــا مقابــل ــدون رواب ــا اصنرتنــا يجمموعــة ضــابطة ب ــر مــترري رواب ــا أث م

ــي متصــلة مــن خــالا اونشــطة مقابــل جمموعــة         ــة أول جمموعــة هريىي

تصلة من خالا اونشطة واحملتو   عنـد عـر  احملتـو     هريىية ثانية م

من خالا الوساةا الااةقة علـي أداء مهـارات  نتـا  موا ـ  الويـب التااعليـة       

 لد  لطال  نظم املعلومات ؟
          ــا مقابــل ــدون رواب ــا اصنرتنــا يجمموعــة ضــابطة ب ــر مــترري رواب ــا أث م

ــي متصــلة مــن خــالا اونشــطة مقابــل جمموعــة         ــة أول جمموعــة هريىي

ريىية ثانية متصلة من خالا اونشطة واحملتو   عنـد عـر  احملتـو     ه

مــن خــالا الوســاةا الااةقــة علــي تقيــيم جــودة املنــتج النهــاة  "مو ــ  ويــب   

 تااعلي" لد  لطال  نظم املعلومات ؟

 : أهداف  البحث 
 ي الىثا احلالي    التعري علي : د

       طة بـدون روابـا   باعلية بـرامج الوسـاةا الااةقـة المالثـة يجمموعـة ضـاب

ــطة مقابـــل         ــالا اونشـ ــن خـ ــلة مـ ــي متصـ ــة أولـ ــة هريىيـ ــل جمموعـ مقابـ
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ــلة مــــن خــــالا اونشــــطة واحملتــــو   "     ــة متصــ ــة ثانيــ جمموعــــة هريىيــ

اجملموعــة الضــابطة"    التثصــيل املعــر  املــرتىا مبهــارات  نتــا  موا ــ      

 الويب التااعلية لد  طال  نظم املعلومات 
  ــة  أنســـب أنـــوا  اصتصـــاا باصنرتنـــ ا   بـــرامج الوســـاةا الااةقـــة يجمموعـ

ضـابطة بــدون روابــا مقابــل جمموعــة هريىيــة أولــي متصــلة مــن خــالا  

ــة متصــلة مــن خــالا اونشــطة        ــة ثاني اونشــطة مقابــل جمموعــة هريىي

واحملتـــو   وذلـــك بيمـــا يتعلـــا بتاثري ـــا   كـــل مـــن التثصـــيل الدراســـي 

عل  تقييم جودة املنـتج   وتنمية مهارات  نتا  موا   الويب التااعلية  وكذا

 النهاة  لد  لطال  نظم املعلومات 
           تزويد خـريج فـعىة نظـم املعلومـات باملهـارت الالتمـة لتصـميم موا ـ  ويـب

 تااعلية  كمصمم موا    نرتنا ب  اجملاصت املدتلاة 

 أهمية  البحث : 
      مســـاعدة القـــاةم  علـــي تصـــميم بـــرامج الوســـاةا الااةقـــة وتطوير ـــا

 روابا اصنرتنا وال  حتقا أعلي معدا لتنمية املهارات  اختيار أنسب
        ــو   تصــميم تقــديم ذــوذ  لــربامج الوســاةا الااةقــة يكــن أن حيتــذ  ب

برامج مماثلـة لتثقيـا نـواتج الـتعلم الـ  تتضـمنها املقـررات التعليميـة           

 فعىة نظم املعلومات 
      ــرام ــوير بـ ــامع  ا  تطـ ــيم اجلـ ــ  التعلـ ــاةم  علـ ــر القـ ــو نظـ ــداد توجيـ ج اعـ

 خر   نظم املعلومات من خالا تطوير املقررات الدراسية 
      استددام طر  تدرية مستثدثو ي الوساةا الااةقة واتصـاةا باصنرتنـا

كاحد أنوا  التعليم اإللكرتوني  لتقديم املعلومات واملهارات الالتمـة إلنتـا    

علومـات  ىـل   موا   الويب التااعلية ب  اجملاصت املدتلاة  خلر   نظم امل

 خترجهم  

 فروض  البحث : 
 الىثا احلالي للتثقا من صثة الارو  التالية :  عس

    طـال   درجـات  متوسـطي  بـ    9090ي ≥يوجد بر  داا  حصاةيا عند مسـتو 

ــة ــابطة اجملموعــ ــةي الضــ ــابطة جمموعــ ــدون ضــ ــا بــ ــا روابــ     لعنرتنــ

 مبهــارات ىااملــرت املعــر  التثصــيل اختىــار   والىعــد  القىلــي التطىــيق 

  نتا  موا   الويب التااعلية لصاحل التطىيا الىعد  
    طـال   درجـات  متوسـطي  بـ    9090ي ≥يوجد بر  داا  حصاةيا عند مسـتو 

    اونشــطة خــالا مــن باصنرتنــا متصــلةي اوولــي الت ريىيــة اجملموعــة

 مبهــارات املــرتىا املعــر  التثصــيل اختىــار   والىعــد  القىلــي التطىــيق 

 ا  موا   الويب التااعلية لصاحل التطىيا الىعد   نت
    طـال   درجـات  متوسـطي  بـ    9090ي ≥يوجد بر  داا  حصاةيًا عند مسـتو 

ــة ــة اجملموعـ ــة الت ريىيـ ــلةي المانيـ ــا متصـ ــن باصنرتنـ ــالا مـ ــطة خـ  اونشـ

واحملتــو  مع(ــا    التطىــيق  القىلــي والىعــد    اختىــار التثصــيل املعــر   

 نتا  موا   الويب التااعلية لصاحل التطىيا الىعد  املرتىا مبهارات  
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       ــد مســتو ــة  حصــاةي(ا عن  درجــات متوســطات بــ   9090ي ≥يوجــد بــرو  دال

ــال  ــات طـ ــا  جمموعـ ــة: الىثـ ــابطة اجملموعـ ــة الضـ ــة واجملموعـ  الت ريىيـ

 املـرتىا  املعـر   التثصـيلي  اصختىار   المانية الت ربية واجملموعة اصولي

   الويب التااعلية عند عر  احملتو  من خـالا بـرامج    نتا  موا مبهارات

ــاا      ــو  اصتصـ ــتالي نـ ــي صخـ ــاثري اوساسـ ــي التـ ــ   لـ ــة ترجـ ــاةا الااةقـ الوسـ

باصنرتنا يجمموعة ضابطة بدون روابا مقابل جمموعة هريىيـة أولـي   

متصلة من خـالا اونشـطة مقابـل جمموعـة هريىيـة ثانيـة متصـلة مـن         

 خالا اونشطة واحملتو  
 ــد مســتو      يوجــد ــة  حصــاةي(ا عن ات درجــ متوســطات بــ   9090ي ≥بــرو  دال

طــــــال   الىثــــــا: اجملموعــــــة الضــــــابطة واجملموعةالت ريىيــــــة اصولــــــي  

واجملموعة الت ربية المانية   تنمية مهارات  نتا  موا   الويب التااعليـة  

عند عر  احملتو  مـن خـالا بـرامج الوسـاةا الااةقـة ترجـ   لـي التـاثري         

ختالي نو  اصتصاا باصنرتنا يجمموعة ضابطة بدون روابـا  اوساسي ص

ــطة مقابـــل         ــالا اونشـ ــن خـ ــلة مـ ــي متصـ ــة أولـ ــة هريىيـ ــل جمموعـ مقابـ

 جمموعة هريىية ثانية متصلة من خالا اونشطة واحملتو   
       ــد مســتو ــة  حصــاةي(ا عن  درجــات متوســطات بــ   9090ي ≥يوجــد بــرو  دال

 واجملموعةالت ريىيــــة ابطةالضــــ اجملموعــــة: الىثــــا  جمموعــــات طــــال 

مانية   بطا ة تقيـيم املنـتج النهـاةي " مو ـ      ال الت ربية واجملموعة اصولي

ويــب تاــاعلي" عنــد عــر  احملتــو  مــن خــالا برنــامج  ــاةم علــ  الوســاةا  

الااةقـــة ترجـــ  للتـــاثري اوساســـي صخـــتالي مســـتو  اصتصـــاا باصنرتنـــا    

ريىيـة أولـي متصـلة    يجمموعة ضـابطة بـدون روابـا مقابـل جمموعـة ه     

مــن خــالا اونشــطة مقابــل جمموعــة هريىيــة ثانيــة متصــلة مــن خــالا     

 اونشطة واحملتو  

 :عينة  البحث 
  اختيــار عينــة  الىثــا مــن طــال  الار ــة الرابعــة فــعىة نظــم املعلومــات   

باملعهد العا  للدراسات النوعية و  توتيعهم علـ  ثـال  جمموعـات بطريقـة     

ــك ملنا  ــواةية ؛ وذلـ ــديهم     عشـ ــا  ن لـ ــن حيـ ــالي  مـ ــا احلـ ــة الىثـ ــىتهم لطىيعـ سـ

ــو  العمـــل         ــر  ختـــرجهم لسـ ــ  الربنـــامج ولقـ ــة للتعامـــل مـ ــربات الالتمـ اخلـ

 واحتياجهم ملهارات  نتا  موا   الويب التااعلية 

 :حدود  البحث 
 -ا تصر الىثا احلالي علي : 
    دراسـة اخــتالي مســتو  اصتصــاا باصنرتنـا كمــترري مــن مــترريات بــرامج

 ةا الااةقة الوسا
    تصــميم موا ــ  الويــب كمثتــو  علمــي لــربامج الوســاةا الااةقــة لطــال

 الار ة الرابعة 
    ــامج ــذى يســمس بتصــميم املوا ــ      Camel Serverاســتددم  الىثــا برن وال

ــي واســتددم الىثــا        ــة باســتددام نظــم  دارة احملتــوى اإللكرتون اصلكرتوني
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ــامج    ــالي نظاميبرنـ ــارات   Joomlaاحلـ ــل مهـ ــالتمميـ ــة     نتـ ــ  التااعليـ املوا ـ

ــب     ــان  للويـ ــل المـ ــات وأدوات اجليـ ــ    Web2.0بتطىيقـ ــك صحتواةـــو علـ   وذلـ

  مما  علو مناسىا لطىيعة الىثا JavaScript  XML  Ajaxتطىيقات ممل 

 احلالي  

 :منهج  البحث 
ــة       ــو  التطويريــ ــة الىثــ ــا    ب ــ ــذا الىثــ ــي  ــ  Development”ينتمــ

Research”  ــة   الــــ  تســــتددم بعــــض تصــــميمات ــنهج الوصــــاي   مرحلــ املــ

الدراســـة والتثليـــل والتصـــميم  واملـــنهج فـــىو الت ـــري  عنـــد  يـــاس باعليـــة  

ــة         ــة بــ  مســتوياتو   مرحل ــي الوســاةا الااةقــة واملقارن ــاةم عل ــامج الق الربن

 التقويم 

 :متغريات  البحث 
 : اختالي نو  اصتصاا باصنرتنا ولو ثال  مسـتويات  ـي    املترريات املستقلة

مج بدون روابا لالنرتنا مقابـل برنـامج متصـل مـن خـالا اونشـطة       يبرنا

 مقابل برنامج متصل من خالا اونشطة واحملتو 
 : املترريات التابعة 

  التثصيل املعر  مقاسا بدرجات الكسب باستددم اصختىار التثصيلي 

      اوداء املهــار  إلنتــا  موا ــ  الويــب التااعليــة مقاســا بىطا ــة املالحظــة

 قييم جودة املنتج النهاةي وبطا ة ت
 :التصميم التجرييب للدراسة- 

ــم اســتددام          ــترري املســتقل موضــ  الىثــا احلــالي وأنواعــو ؛ ث ــي ضــوء امل عل

ــريىيت       ــوعت  الت ــ ــابطة واجملمــ ــة الضــ ــري  ذ  اجملموعــ ــميم الت ــ التصــ

 ويوضس الشكل التالي التصميم الت ري  للىثا 

 ي والىعد  للم موعة الضابطة واجملموعت  الت ريىيت   التصميم الت ري  القىل1فكل ي

 :مواد املعاجلة التجريبية- 

 ام الىاحمان بإنتا  برنامج الوساةا الااةقة وبا ثال  معاجلات هريىيـة  

  ام الىاحمان بتصميمها وانتاجها وبا مترري  الىثا احلالي و ي كالتالي:
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   ةا باةقــة ولـــو مـــن  املعاجلــة اوولـــي جمموعـــة الضــابطة : برنـــامج وســـا

روابا لالتصاا بشىكة اصنرتنا م  امكانيـة الـدخوا علـي فـىكة اصنرتنـا      

 بالطريقة العادية 

      املعاجلــة المانيــة : برنــامج وســاةا باةقــة مــزود بــروابا لالتصــاا بشــىكة

 اصنرتنا من خالا اونشطة التعليمية بقا 
    تصــاا بشــىكة  املعاجلــة المالمــة : برنــامج وســاةا باةقــة مــزود بــروابا لال

 اصنرتنا من خالا اونشطة التعليمية واحملتو  التعليمي 

 : أدوات  البحث- 

           مقابلة ماتوحـة مـ  الطـال  وأعضـاء  ي ـة التـدرية بهـدي التعـري علـي

أوجو القصور   مهارات  نتا  موا   الويب التااعلية والو وي علي مشكلة  

 الىثا  يأعد ا الىاحمان 
 ســة الالتمــة خلر ــي نظــم املعلومــات إلنتــا  موا ــ     اةمــة باملهــارات الرةي

 الويب التااعلية  ي عداد الىاحمان 
       ــاص ــر  اخلـ ــيل املعـ ــاس التثصـ ــور  لقيـ ــي / مصـ ــيلي يلاظـ ــار حتصـ اختىـ

 مبثتو  برنامج الوساةا الااةقة  ي عداد الىاحمان 
   بطا ة مالحظة لقياس اوداء املهار  إلنتا  موا   الويب التااعلية  ي عـداد

 ىاحمان ال
          بطا ـة تقيـيم املنـتج لقيــاس جـودة املنـتج النهـاةي الــذ  أنت ـو الطـال  بعــد

 دراسة الربنامج  ي عداد الىاحمان 

 :مصطلحات البحث 
 : الوسائط الفائقة 

  للوسـاةا   333  6992الىثا احلـالي تعريـ  يمـد عطيـة )ـية ي       تىن

لتـا  بهـ  همـ  بـ      الااةقة بانها تطورًا للنص الااةا والوسـاةل املتعـددة وبا  

خصاةصهما و ـد عربهـا بانهـا " هميـ  ملـواد الوسـاةل املتعـددة التـ  تتكـون مـن           

ملاات النصوص  والصـوت  والصـور  والرسـوم المابتـو أو املتثركـة  ولقطـات       

الايــديو  بــ  موضــو  يــدد  وتنظيمهــا والــربا بينهــا  بطريقــة تاريعيـــة          

ل والت ـوا رريـة بـ  املعلومـات     ومتداخلة فىكيا  متكن املسـتددم مـن التنقـ   

 من خالا مسارات ص خطية للتوصل    املعلومات او املشا د بسرعو كىرية " 

  :الوسائط الفائقة املتصلة بشبكة املعلومات 

  6993الىثا احلالي التعري  الذ   دمو يمد السيد السيد سليمان ي  تىن

نهــا بي ــة تعلــم  اةمــة علــ    للوسـاةا الااةقــة املتصــلة بشــىكة املعلومــات با  13

احلاسب يستددم بيها عناصـر الوسـاةا الااةقـة املتمملـة بـ  الصـوت والـنص        

والصورة واحلركة والتااعل من خالا بناء مـن العقـد والـروابا التـ  حتقـا      

                                                           
 American Psychologicalاومريكيةالتوثيا اخلاص باجلمعية الناسية  نالىاحما استددم

Association APA   ر م   سنة النشر  املؤل  اسمب  القوس     ي ما شريُي ريااإلصدار السادس

 مراعاة أن اومساء العربية تىدأ باصسم اووا    وم اتالصاث
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ــىكة       ــتددم    فـ ــوا املسـ ــة دخـ ــة برصـ ــ  اتاحـ ــل مـ ــا والتكامـ ــموا والعمـ الشـ

 املعلومات 

 عليةمهارات إنتاج مواقع الويب التفا 
يعربها الىثا احلـالي  جراةي(ـا بانهـا عىـارة عـن مؤفـر يوضـس مـدى اخلـربة          

والكااءة العملية لدى طال  نظم املعلومات و تقانها بد ـة كـ  يصـل ملرحلـة     

ــان        ــات وتطىيقــات وأدوات اجليــل الم ــة بتقني احــرتاي تصــميم املوا ــ  التااعلي

    Web2.0للويب ي

 اإلطار النظرى للبحث 

  الوسـائط الفائقـة املتصـلة باإلنرتنـت م تنميـة مهـارات        استخدام بـرامج

 إنتاج مواقع الويب التفاعلية

سع  الىثا احلالي للتعري علي أى أنوا  روابا اصتصاا باإلنرتنـا يكـون   

أنســب داخــل بــرامج الوســاةا الااةقــة ليســاعد علــ  تنظــيم اوبكــار وحتصــيل   

ــة املهــارات العمليــة مبــ       ا تتضــمنو مــن جانــب   بعــض احلقــاةا واملاــا يم وتنمي

 معرب  ةذ  املهارات 

 : مفهوم الوسائط الفائقة 

تزخر عديد من الدراسـات والىثـو  الرتبويـة بتعرياـات متنوعـة للوسـاةا       

  بانهـا " أهلسـلو  تعليمـ  يقـدم      12  6993الااةقة حيا عربهـا حسـام طـو السـيد ي     

 جمموعــــة مــــن املعلومــــات واخلــــربات املتاحــــة بطريقــــة متداخلــــة منتظمــــة  

ــل الصـــورالمابتة        ــة املتعـــددة ممـ ــاةا التعليمـ ــن الوسـ ــة مـ بإســـتددام جمموعـ

واملتثركــة والرســـوم الىيانيـــة والرســوم املتثركـــة والايـــديو والتســـ يالت   

ــار      ــنص بـــ   طـ ــوت لانـــب الـ ــداوا والرمـ ــيق  واجلـ ــوان واملوسـ ــوتية واولـ الصـ

امج متكامل جلذ  انتىـا  املـتعلم وبقـا لقدراتـو الارديـة لتثقيـا أ ـداي الربنـ        

 بسرعة وكااءة وباعلية "

الوســاةا   بــان "602  6990كــذلك تعــري يمنــ  بــن يمــد الصــا  اجلــزار     

 ــ  بي ــة برجميــة تعليميــة تســاعد علــ  تقــديم مــادة الــتعلم خــالا       الااةقــة

الوساةا املتعددة ب  نظام متكامـل  عـرب ارتىاطـات داخليـة غـري خطيـة تسـمس        

قة تشعىية سريعة  والتثكم بـ   للمتعلم بتصاس واستعرا  املعلومات بطري

 "عرضها للتااعل معها مبا حيقا أ دابو التعليمية ويلى  احتياجاتو

وبعــد اطــال  الىاحمــان علــ  عديــد مــن اودبيــات والدراســات الرتبويــة التــ       

تناولــا عناصــر الوســاةا الااةقــة وتو ياهــا بــ  العمليــة التعليميــة ممــل ي         

ي بشـرى عىـد الىـا        &   6993لسـيد   يحسام طـو ا  &  6993ضي  عىد اهلل عل   

 &   6993ي يمد السيد سـليمان    &   6919ي يمد يمود تين الدين   &  6919
  وجــد اتاا ـا بــ  معظـم الىــاحم  علـ  انــو يــتم     6919ي فـري  فــعىان  بـرا يم    

 -التكامل ب  عناصر الوساةا الااةقة و   :
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 املكتوبة النصوص Texts ( Written Word)   
 الصوت Sound   
 المابتة الصور Still Pictures   
 املتثركة الصور  Motion Picture ( Video)   
 اخلطية الرسومات Graphics   
 املتثركة الرسومات Animations   

 الااةقة  الروابا Hyper Links 

 الىيانات  واعد Data Base  

  تكنولوجيا الوسائط الفائقةمميزات 

اةقــة علــ  مميــزات عديــدة لت علــها أحــد أ ــم    تشــتمل بــرامج الوســاةا الا 

أدوات التعليم اإللكرتون  نظرًا لتطور ا وملا تتميز بو من مزايا و مكانـات أفـار   

يمــد عطيــة )ــية   & 23-26  6990 ليهــا كــل مــن يأســامة ســعيد  نــداوى  

ــ      & 341-346  6992 ــداهلل عل  افــم ســعيد  بــرا يم      & 33:  30  6993ضــي  عى

   وتتممل ب  :032 - 060  6993جنالء يمد بارس   & 09 - 33  6993

      تاحة برنامج متكامل يضم عديد من الوسـاةا اإللكرتونيـة ويشـى  أكمـر 

مــن حاســة لــدى املــتعلم بــ  املو ــ  التعليمــ  وكــذا  حتواةهــا علــ  أفــكاا    

ــاكمر مــن أهلســلو  لتتمافــ  مــ          خمتلاــة للمعلومــة الواحــدة و عرضــها ب

داداتو وبـذلك بهـ  تترلـب علـ  الاـرو  الارديـة        درات كل مـتعلم واسـتع  

 ب  الطال   

       ــة ــارات العمليـ ــا  املهـ ــة إلكسـ ــة أداة تدريىيـ ــاةا الااةقـ ــرامج الوسـ ــد بـ ُتعـ

و تقانهــا بــ  فــت  أنــوا  العلــوم مــ  التزويــد بــاحملتوى املعربــ  الــالتم ةــذ    

 املهارات  
   ىقـــا توجيـــو املـــتعلم وحتايـــز   ـــو الـــتعلم الاـــردى مـــن خـــالا التااعـــل ط

 وهلسلو  املتعلم وحتكمو ب  عر  املعلومات  
            ثارة دابعيـة املـتعلم عـن طريـا جـذ  انتىـا  املـتعلم و ثـارة دابعيتـو للـتعلم 

بىإمكــان الوســاةا الااةقــة متميــل الوا ــ  احلقيقــ  وعملياتــو مــن خــالا         

تركيــب الوســـاةا وتداخلــها وعـــر  التااصــيل وتوضـــيس العال ــات بـــ      

 املعلومات  
 دامها بـــ  موا ـــ  التعلـــيم املدتلاـــة ســـواء أكانـــا برديـــة أو  يكـــن اســـتد

جمموعات صررية أو ب  جمموعات كىرية  ويساعد استددام تلك الربامج 

 ب  تيادة عمليات التااعل ب  املتعلم   والعر  وبعضهم الىعض  

  دراسة استهدبا التعري علـ  باعليـة تصـميم    6993بينما  ّدم نىيل السيد ي

ــك      تعليمــ   ــاةم علــ   ــا الوســاةا املتعــددة الااةقــة وبــا ذــوذ " دي   تكنولوجي

وكارى" عل  التثصيل املعرب  واملهارى لدى طال  فعىة تكنولوجيا التعلـيم  

بكلية الرتبية النوعية بىنهـا  و ـد ا تصـر  الىثـا علـ  تصـميم الربنـامج علـ          

 مقرر التصوير الضوة  لعينة من طال  الار ة اوو   و ّسما عينة  الىثا
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  طالىـًا  ويطىـا بيهـا التصـميم التعليمـ       39   جمموعت   هريىية وتضـم ي 

القاةم عل  تكنولوجيـا الوسـاةا املتعـددة الااةقـة وبـا ذـوذ  "ديـك وكـارى"          

  طالىًا  حيا يتم التدرية بيها بالطريقـة العاديـة  والتـ     39وضابطة وتضم ي

واجلانب العمل  وبـا  يتم بيها تدرية اجلانب النظرى عن طريا احملاضرات  

ــد ملوصــاات         ــاةج  الىثــا    حتدي ــد توّصــلا نت ــ  باملعمــل  و  ــامج العمل الربن

ــي تكنولوجيــا الوســاةا املتعــددة الااةقــة وبــا          التصــميم التعليمــي القــاةم عل

ذوذ  "ديك وكارى"  كما أفارت    باعلية استددام الوساةا الااةقـة بـ    

ى  وأوصـــا بضـــرورة اصســـتاادة مـــن  تنميـــة التثصـــيل املعربـــ  واوداء املهـــار 

  مكانات تكنولوجيا الوساةا الااةقة   عر  املقررات الدراسية املدتلاة

 ومن الدراسات والىثو  الت  تناولا اصتصاا باإلنرتنا :  

 ميــة ربــا املعا ــد   التــ  أوصــا با 6993  جــابر خلــ  اهلل يمــد دراســة ي   

واإلدارة املركزيــة عــرب اإلنرتنــا  اوت ريــة مــن خــالا املشــاركات بــ  املعا ــد

باعتىـار املعا ـد اصت ريـة  ـ  بي ـة       وكذلك ربا املعا د وتواصلها بيما بينها 

التعليم اوساسية وبالنسىة للمواد الدراسـية ويتوا ـا التعليمـي بقـد اوصـا      

ا ميــة اســتددام الــنظم احلديمــة   تقــديم التعلــيم باملعا ــد     الدراســة أيضــا ب 

ــل ال ــناعية   اوت ريـــة ممـ ــار الصـ ــيم باو مـ ــد باإلنرتنـــا  والتعلـ ــن بعـ ــيم مـ   تعلـ

وبالتـــا  تـــرى أن اصتصـــاا املىافـــر باإلنرتنـــا للـــربامج التعليميـــة ُيعـــد ميـــزة 

 ضرورية وتوص  بو  

 :مميزات اتصال الوسائط الفائقة بشبكة اإلنرتنت 

تناولا عديد من الدراسات والىثو  الرتبويـة مميـزات التعلـيم مـن خـالا        

اإلنرتنا والذى تسمس بو الوساةا الااةقة عند اتصاةا بشىكة اإلنرتنا فىكة 

يمحــــاد   &   036  6993ي جنــــالء يمــــد بــــارس   &   03-06  6993ينىيـــل جــــاد   

   ويكن للىاحا استدالص املميزات التالية : 03-03  6996يمد مسعود  

      برصـــة أن الــتعلم مـــن خــالا الوســـاةا الااةقــة املتصـــلة باإلنرتنــا يتـــيس

التشاور والتنابة وتىادا اآلراء م  اآلخرين؛ كـل ذلـك مـن فـانو أن يـدعم      

 مهارت العمل اجلماع   
  احلصوا علي معلومات وبيانات مهمة وغزيرة  بالشىكة حتتو  علي م ات

اآلصي مــــن املوا ــــ  ويركــــات الىثــــا و واعــــد الىيانــــات وتســــتددم     

  ســـواء كـــان  ـــذا احلصـــوا علـــي املعلومـــات املطلوبـــة ضـــمن موضـــ  معـــ 

املوضـــو  لألغـــرا  التعليميـــة او موا ـــ  تقـــدم أرـــا  عامليـــة متنوعـــة      

 جماصت خمتلاة 

  الوبرة اةاةلة   املعلومات وسهولة احلصوا عليها 
          ســهولة اإلطــال  علــي الصــور واوصــوات ولقطــات الايــديو ووســاةل فــرح

 و يضاح 
  خالا مطالعـة املـواد   حتس  مهارات الىثا عن معلومة والوصوا  ليها من

 وارتىاطها مبوا   أخر  غنية باملعلومات 
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        تســــاعد ذو  اصحتياجــــات اخلاصــــة علــــي متابعــــة دراســــتهم و يصــــاةم

مبعلمـــيهم وأ ـــرانهم دون ضـــرورة الـــذ ا  للمـــدارس / اجلامعـــات بصـــاة  

 يومية 
       توبر برص التعلم   أ  و ا و أى مكـان  ون بي ـة الـتعلم خـالا اإلنرتنـا

 ة علي غربة الاصل الدراسي أو و ا يدد غري مقتصر

 : معايري اتصال الوسائط الفائقة بشبكة اإلنرتنت 

  جمموعـة مـن املعــايري    6911بـ   ـذا اإلطـار  ـدم ي أكـرم بتثـ  مصـطا          

الىناةية اخلاصة بالتعليم اإللكرتونـ  عـرب اإلنرتنـا و ـدمها بـ  فـكل معـايري        

الىاحمان منهـا عـدة نقـام يكـن     تربوية  ومعايري تكنولوجية بنية واستدلص 

اإلبـــادة منهـــا عنـــد  ضـــابة  مكانيـــة اصتصـــاا مبوا ـــ  اإلنرتنـــا داخـــل بـــرامج  

 -الوساةا الااةقة :

 2/4/1 :االتصال باإلنرتنت من خالل احملتوى- 
   أن تتوابا أ داي املو   م  او داي العامة للربنامج 
 قدم ب  برنامج الوساةا أن يتوابا احملتوى املقدم عل  املو   م  احملتوى امل

 الااةقة 
         ــة أن يكــون يتــوى املو ــ  ســليمًا مــن الناحيــة اللرويــة ود يقــًا مــن الناحي

 العلمية  
        أن تكون املعلومات الت  يتضـمنها املو ـ  حديمـة بالنسـىة للربنـامج أن يكـون

 احملتوى املقدم جمزأ    بقرات  صرية مرتابطة حتقا أ داي الربنامج 

 2/4/2  باإلنرتنت من خالل األنشطة:االتصال 

ــاا       يكـــن أن يتـــيس املصـــمم لـــربامج الوســـاةا الااةقـــة للمـــتعلم  اصتصـ

داخـل اونشـطة اإلثراةيـة أو     Hyperlinksبشىكة اإلنرتنا من خالا الـروابا  

 ما يتم تنايذ  عل  الشىكة من خالا مراعاة ما يل  :

  أن حتا اونشطة التعليمية او داي العامة للربنامج  
   أن تتمركز اونشطة حوا ما يستطي  أن يقوم بو املتعلم ولية املعلم 
   أن حيدد الربنامج بد ة اونشطة الت  سوي يقوم بها املتعلم 
   أن تتدر  اونشطة من السهل    الصعب ومن احملسوس    اجملرد 
    أن ُتعر  اونشطة بطريقة تمري تاكري املتعلم  وتساعد م علـ  الـتاكري

  د واصبتكار النا
      أن تتوابا اونشطة التعليمية عل  فىكة اإلنرتنـا مـ  اونشـطة واملقـررات

 ب  املقرر الدراس   

ويــرى الىاحمــان أنــو عنــد توجيــو املــتعلم للــدخوا علــي فــىكة اإلنرتنــا مــن   

بشكل عام  ب أن تراعي  ـذ  الـربامج    Links Hyperالااةقة  خالا الروابا

 اعتىارات عدة منها :

 يكون رابا املو     ناة اجلزةية ال  تتناوةا الاقرة احلالية   أن 
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   ياضل وجود بداةل متنوعة للمعلومة   موا   خمتلاة 
      ب أن يتم اختيار أمساء املوا   بعناية و ختيار اونسـب منهـا ريـا تكـون 

املعلومــات املعروضــة موثــو  بيهــا وياضــل املوا ــ  الــ  ةــا جهــات رمسيــة       

 س ولة عنها معروبة وم
   توبري خدمة اصتصاا باإلنرتنا   أكمر من موض  بالربنامج 
           ياضــل املوا ــ  الــ  تســتددم أدوات تااعــل حديمــة مــن  مكانيــة مراســلة

 املؤل  أو  دارة املو    وتسمس للمتعلم بالنشر خالةا  

 مهارات تصميم مواقع الويب التفاعلية 
تعلم  جمموعــة مــن املهــارات  تســع  املؤسســات التعليميــة     كســا  املــ  

ــددة  و ــــ  ص تقــــ   ــات املتعــ ــ  التدصصــ ــة بــ ــات   لاملدتلاــ ــن املعلومــ ــة عــ أ ميــ

واصها ــات  وتعــد جانى(ــا مهم(ــا بــ  العمليــة التعليميــة ومنت اتهــا  وذلــك مــن   

خالا  يام املتعلم باداء جمموعة من اخلطوات الرةيسة والارعيـة التـ  تـؤدى    

ــ   ي   ــتج تعليمـ ــة    منـ ــ  النهايـ ــتعلم    بـ ــ  أداء املـ ــم علـ ــو احلكـ ــن خاللـ ــن مـ كـ

للمهارات املدتلاة وصفـك أن أداء أ  عمـل مـن اوعمـاا بصـورة جيـدة يتو ـ         

 علي معربة اخلطوات ال  يشتمل عليها  ذا العمل  

  : تقويم املهارات العملية 
ــ  تســتددم بــ  تقــويم املهــارات          ــد مــن اوســاليب  والطــر  الت يوجــد العدي

  وخاصــة اختىــارات التعــري؛  ص أن أســلو  املالحظــة تراالعمليــة ممــل اصختىــا

ُيعد من أبضـل اوسـاليب املتىعـة بـ  تقـويم املهـارات العمليـة  حيـا تلعـب دورًا          

ــا        ــارة  و نـ ــا  املهـ ــ  اكتسـ ــدم بـ ــن اوداء  والتقـ ــدى حتسـ ــان مـ ــ  بيـ ــًا بـ مهمـ

 ي &   33  6990طريقتــان لتقــويم املهــارات العمليــة  مــا ياســامو ســعيد  نــداوى   
   : 00  6993يمد السيد سليمان  

        تقويم املهارة ب  ضوء جودة املنـتج "الطريقـة الكليـة"      وبيهـا يـتم التقـويم

بـ  ضـوء اإلنتـا   ويكــون املعيـار  ـو مـدى صــثة النتي ـة التـ  وصـل  ليهــا          

 املتعلم  واوداة املستددمة تسم  " بطا ة تقويم جودة املنتج " 

  داء "الطريقة التثليلية"     وتعتمد عل  مالحظـة  تقويم املهارة ب  ضوء او

ــا   واوداة      ــراد تقويهـــ ــارات املـــ ــة للمهـــ ــة الاعليـــ ــاء املمارســـ ــتعلم   أثنـــ املـــ

 املستددمة ب  عملية التقويم بهذ  الطريقة " بطا ة مالحظة اوداء " 

        الطريقــة التكامليــة" والتــ  همــ  بــ  الطــريقت  الســابقت  و ــد تىنــ"

 الطريقة ب  تقويم مهارات  نتا  موا   الويب التااعلية الىاحمان  ذ  

 إجراءات بناء برامج الوسائط الفائقة وتطبيق جتربة  البحث 

  ،( 2002تصميم برامج الوسائط الفائقة وفقا لنموذج )عبد اللطيف اجلزار 

ــد اللطيــ  اجلــزار       ــ  الىثــا احلــالي ذــوذ  ي عى   "املطــور" كاحــد  6996تىّن

مج الوساةا الااةقة وذلك لتصميم و نتا  الربنـامج املقـرتح   ذاذ  تصميم برا

القاةم علـي الوسـاةا الااةقـة   ضـوء اخلطـوات الـ   ـدمها النمـوذ  ملناسـىتو          

 لطىيعة الىثا احلالي حيا:
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           وجد الىاحمان أنـو يتميـز باملرونـة والىسـاطة والتـاثري املتىـادا بـ  عناصـر

طــيا و اإلعــداد والتصــميم واإلنتــا   ويتوابــا مــ  اخلطــوات املنطقيــة للتد 

 لربامج الكمىيوتر متعددة / باةقة الوساةا  
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         ــتعلم ــات الـ ــ  بي ـ ــا علـ ــن تطىيقهـ ــ  يكـ ــاذ  التـ ــب النمـ ــن أنسـ ــو مـ ــا  نـ كمـ

ــة حيــا يكــن تصــميمها مبــا يتناســب مــ  خصــاةص املــتعلم           اإللكرتوني

 املدتلاة 

 املرحلة األولي : مرحلة الدراسة والتحليل 

 1/1 ص املتعلمني :حتديد خصائ- 

 :خصائص عامة 

 كن حتديد ا ب  النقام التالية :وي

    طال  الار ة الرابعة فعىة نظم املعلومات مبعهد اصلسن العا 

  الطال  ليسا لديهم معربة مسىقة باحملتوى العلم  للربنامج املقرتح 

 : خصائص معرفية 

اسـب اصلـي   من خالا املقررات التـ  تهـدي    تنميـة مهـارات اسـتددام احل     

مقدمـة بـ     &يمقدمـة حاسـب   -وتطىيقاتو لطال  نظم املعلومـات ممـل مـواد :   

تطىيقــات اإلنرتنـا والوســاةا   &برجمــة  يكليـة متقدمـة    &نظـم التشـريل   

فىكات و أمن معلومات   متمل خربات سـابقة   &تطىيقات احلاسب  &املتعددة 

 مالةمة للت ربة 

 1/2 الغرض العام : حتديد احلاجة التعليمية للموضوع أو 

  حتديد موضو  التعلم من خـالا مشـكلة  الىثـا والتـ  تتممـل بـ  عـدم        

 ملام طال  نظم املعلومات ملهارات  نتا  موا ـ  الويـب التااعليـة بصـورة حتقـا      

 او داي املوضوعة   

 1/3 دراسة واقع املوارد واملصادر املتاحة 

د الالتمــة إلجــراءات   حتديـد الــربامج واوجهــزة اخلاصــة باإلنتـا  والقيــو  

 التطىيا 

 :بالنسبة للربامج واملتطلبات الفنية 
نظــرًا صحتــواء الوســاةا الااةقــة علـــ  بي ــة غنيــة مــن املــواد اصلكرتونيـــة         

وبصور متنوعة بقد   اصستعانة مب موعة كىرية من الربامج الكمىيوتريـة  

 و  :

Camtasia studio- Internet Explorer - Joomla-1.5.8-Stable-

Arabic- - Windows Movie Maker-camelserver 1.6- Mozilla 

Firefox- Office PowerPoint -camel server 2.1 -Adobe 

Reader-Adobe PhotoshopCourse lab
    تركيب السريبر احملل 

   هريب تشريل السريبر احملل 

    ههيز  اعدة بيانات للمو   عل  السريبر احملل 

http://daif.net/camel/down/camelserver1.6.exe
http://daif.net/camel/down/camelserver.exe
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  ههيز جملةJoomla  للتمىيا 

  تمىيا مو   مب لةJoomla   

    ههيز صاثة اصعدادات العامة للمو 

   حذي مسار التمىيا وهريب املو 

  الوصوا إلدارة املو   ي لوحة التثكم 

 تعامل م  ا سام املو   والتعديل عليها ال 

   التعامل م  او سام الارعية والتعديل عليها 

  التعامل م  املقاصت والتعديل عليها 

   التعامل م   والب التصميم وتريري  الب التصميم املستددم 

 التعامل  واةم املو   والتعديل عليها 

لارعيــة  و ــد  ــام    ولكــل مهمــة مــن املهــام الســابقة جمموعــة مــن املهــام ا       

الىاحمان بإعداد  اةمة حتليـل املهـام اوساسـية ومكوناتهـا الارعيـة   صـورتها       

املىدةيــة  و ــام بعرضــها علــي جمموعــة مــن احملكمــ  املتدصصــ    جمــاا      

تكنولوجيا التعلـيم  ـام الىاحمـان بإعـداد  اةمـة حتليـل املهـام اوساسـية ملهـارات          

  13يوتكونــا القاةمــة مــن   صــورتها النهاةيــة   نتــا  موا ــ  الويــب التااعليــة  

 مهارة برعية 193أساسية تندر  حتتها  مةمه

 2/1/2 :حتديد األهداف السلوكية لربامج الوسائط الفائقة 
صــــورتها اووليــــة   ــــام الىاحمــــان بإعــــداد  اةمــــة باو ــــداي التعليميــــة   

ــ       ــادة احملكمـ ــ  السـ ــها علـ ــا التعلـــيم واحلاســـىا    وعرضـ ــاا تكنولوجيـ ت جمـ

ــات   ــداي      واملعلومـ ــة او ـ ــرباء لقاةمـ ــ  واخلـ ــادة احملكمـ ــارت لراء السـ ــد أسـ و ـ

السلوكية للربنـامج علـ  أن عيـ  او ـداي بالقاةمـة جـاءت بالنسـىة امل ويـة         

عــدا بعــض او ــداي  ــام  %39لتثقيقهــا للســلو  التعليمــي املطلــو  أكمــر مــن 

 :يس باجلدوا التالالىاحمان بتعديلها بناء( عل  توجيهات احملكم   كما يتض

  اةمة او داي التعليمية اتاا عليها أكمر من يكم     التعديالت ال 1جدوا ي 
 اةدي بعد التعديل اةدي  ىل التعديل ر م اةدي

يعــــري الــــربامج املســــتددمة لتصــــميم  1

 موا   الويب

  الربامج املستددمة لتصميم موا   الويب حيدد

 يرّكب السريبر احملل  احملل يطىا مراحل تركيب السريبر  4

ــم ادارة احملتـــــوى    19 ــهر نظـــ ــذكر أفـــ يـــ

 املستددمة ب  تصميم املوا  

يعدد أفهر نظم ادارة احملتوى املستددمة ب  تصميم 

 املوا   

  Joomlaيعدد أ م مميزات نظام  Joomlaيذكر أ م مميزات نظام  11

  مسار التمىيا حيذي خطوات حذي مسار التمىيايطىا  13

 2/2 للوسائط الفائقة : يحتديد عناصر احملتوى التعليم 

حيقـــا او ـــداي   الـــذ ي ـــام الىاحمـــان بتثديـــد عناصـــر احملتـــوى التعليمـــ

املرجوة من الوساةا الااةقة  وراع  ترتيب عناصـر  ـذا احملتـوى مـن الىسـيا      

     املعقد 
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و ـــام الىاحمـــان بعـــر  احملتـــوى علـــ  اخلـــرباء واملتدصصـــ    جمـــاا         

وجيــا التعلــيم واحلاســىات واملعلومــات و ــد عــر  علــ  الســادة احملكمــ     تكنول

أ ــداي برنــامج الوســاةا الااةقــة لانىيــو املعــر  واوداةــي وأمــام كــل  ــدي   

احملتوى التعليمي املرتىا بـو و ـد أسـارت لراء السـادة اخلـرباء واحملكمـ  علـ         

 ما يلي:

باو داي أكمر مـن   عي  ياور احملتوى التعليمي جاءت بنسىة ارتىاطها

  كذلك عي  يـاور احملتـوى التعليمـي جـاءت نسـىة كاايتهـا لتثقيـا        % 39

اختيار خربات التعلم للتعليم مبساعدة الكمىيوتر  6/3  % 39او داي أكمر من 

:   حتليل خربات املتعلم  للتاكد من  مكانية تعلمهم من خـالا الكمىيـوتر   

نمــوذ  و ــ  حتديــد خصــاةص املــتعلم    بالتاصــيل بــ  املرحلــة اصو  مــن ال 

 واعترب ا الىاحمان كابية إلجراء هربة  الىثا 

 2/4 : اختيار عناصر الوسائل التعليمية املراد استخدامها 

تقـدمها الوسـاةا الااةقـة  واو ـداي      وعل  ضوء طىيعة املادة العلمية الـ  

ة الالتمـة إلنتـا    التعليمية املرجو حتقيقها  اختـار الىاحمـان الوسـاةل التعليميـ    

والعــرو   –الصــور المابتــة  –يالنصــوص  متملــا   الوســاةا الااةقــة  والــ 

 اختىارات بناةية   –مؤثرات صوتية  –ملاات الايديو  –التقديية 

 2/5 :تصميم الرسالة التعليمية على الوسائل املطلوب إنتاجها 

 2/5/1 :تصميم الشاشة االفتتاحية لربنامج الوسائط الفائقة 

و د راع  الىاحمان بيها عنصر اجلذ  والتشويا إلثـارة دابعيـة املـتعلم مـن     

 خالا اولوان اجلذابة وبعض الصور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   أترار اصرار ب  الربنامج3فكل ي

 2/5/2 يتصميم صفحات عرض احملتوى الداخل: 
للربنامج عل  فكل فافات مناصـلة   يالداخل ى  تصميم صاثات احملتو

 بوجود مساحة يددة ةا  و  مرعاة معايري الوساةا الااةقة  تتص   وال 
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   أترار اصرار ب  الربنامج4فكل ي

 2/5/3  تصميم التفاعل واالحبار 

جمموعــة مــن املاــاتيس     تصــميم واجهــة صــاثات احملتــوى ريــا حتــو

ــامج تظهــر بشــكل ثابــا       املســاعدة    عيــ  عمليــة اإلرــار والتنقــل بالربن

 الشافات  و ذ  املااتيس بالرتتيب:

   أترار اصرار ب  الربنامج0فكل ي

    اةمة اإلرار الرةيسة2فكل ي

متييـــز الـــروابا التـــ  تنقـــل الطالـــب ا  اإلنرتنـــا داخـــل الربنـــامج بـــاللون  

 اوتر  ويوجود خا أسال الرابا 

 2/5/4 تصميم روابط اإلنرتنت 

ــان أوص  لتصـــميم روابـــا اصتصـــاا باإلنرتنـــ     ــام الىاحمـ ا داخـــل احملتـــوى  ـ

ــاوا       ــ  تتنـ ــىة التـ ــ  املناسـ ــن املوا ـ ــا عـ ــا والىثـ ــىكة اإلنرتنـ ــ  فـ ــدخوا علـ بالـ
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املوضوعات الت  تقدمها برامج الوساةا الااةقة موض  الىثـا احلـالي   كمـا    

 ام الىاحمان باملااضلة ب   ذ  املوا ـ  علـ  أسـاس علمـ  موضـوع  بالتاكـد       

 وابا الااةقة لالتصاا باإلنرتنامن مدى حتقا معايري الر

 ويتلدص النشام الذى يقوم بو الطالب عل  فىكة اإلنرتنا ب  :

   يقوم بالىثا عل  فىكة اإلنرتنا عن موا   ذات صلة باملوضو  التعليمي 
       يقوم بتثميل أحد اصصدارات اجلديـدة مـن الـربامج املسـتددمة أو حتميـل

  والب جديدة 
  و لقطـات الايـديو و بـداء رأيـو بيهـا ومراسـلة       يقوم مبشا دة بعض الصـور أ

 الىاحمان عرب الربيد اإللكرتوني 

 
 نا داخل فافة  توضيس رابا اإلنرت3فكل ي

 2/6 :تصميم عناصر عملية التعلم 

 :يتتثدد عناصر عملية التعلم بيما يل

 2/6/1 :جذب انتباه املتعلم 
و املدتلاــة   ــام الىاحمــان لــذ  انتىــا  الطالــب عــن طريــا اســتمارة حواســ     

وذلك من خالا تااعلـو مـ  الوسـاةا الااةقـة مبـا حتويـو مـن نصـوص وصـور          

وجداوا وملاات بيديو ومـؤثرات صـوتية ورسـوم متثركـة  وبـذلك اسـتطا        

 الىاحمان اصحتاا  باملتعلم يقًظا لتثقيا او داي 

 2/6/2 :تعريف املتعلم بأهداف التعلم 

ا الااةقــة أن تكــون او ــداي  راعــ  الىاحمــان عنــد تصــميم برنــامج الوســاة   

واضــثة متام(ــا ومصــاغة بشــكل ســليم  بكــل موديــوا مــن موديــوصت الربنــامج    

 بدايتو عل  او داي التعليمية املراد حتقيقها من دراسة املوديوا     حيتو

 2/6/3 :توجيه التعلم 
راع  الىاحمان عند تصميم برنامج الوساةا الااةقة أن يتم توجيو الطال  

علـ     حيتـو   احتواء الربنامج عل  تعليمات تشريل الربنـامج  والـذ  من خالا 
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لكــل و ــاة  املاــاتيس وأدوات اإلرــار وكيايــة الت ــوا داخــل    يفــرح تاصــيل

 الربنامج  

 2/6/4 :تنشيط استجابة املتعلم 
راعــ  الىاحمــان عنــد تصــميم برنــامج الوســاةا الااةقــة تنشــيا اســت ابات   

ــطة تع   ــ  أنشـ ــالا وضـ ــن خـ ــتعلم  مـ ــوصت   املـ ــن موديـ ــوا مـ ــل موديـ ــة لكـ ليميـ

يقوم الطال  باداةها  باإلضابة    تصميم تقـويم بنـاة  عىـارة     الربنامج وال 

عـــــن اختىـــــار للموديـــــوا  ممـــــا يعمـــــل علـــــ  حتســـــ  أداء الطـــــال  وتاعيـــــل  

 مشاركاتهم وتنشيا است اباتهم  

 : تصميم برنامج الوسائط الفائقة اخلاص بالبحث 
تقــوم بتصــميم بي ــات الــتعلم بالوســاةا الااةقــة   ومــن أفــهر الــربامج التــ   

كنموذ  إلنتـا    Courselab؛ و د أختار الىاحمان برنامج  Courselabبرنامج 

 برنامج الوساةا الااةقة اخلاص بالىثا احلالي وذلك لالسىا  التالية :

   يتلك  مكانية الكاةنات املتثركة 
 قدة إلنشاء املقرر  ص يتطلب مهارات برجمية  وما تشملو من أكواد مع 
          يكــن نشــر احملتــوى اصلكرتونــ  املنــتج بالربنــامج مــن خــالا اصســطوانات

 والنشر عرب اإلنرتنا وغري ا   flash memoryو
        الصـوتيات   &الايـديو  &سهولة  ضـابة امللاـات املدتلاـة ممـل يالاـال& 

 تطىيقات اجلابا   ومبدتل  اصمتدادات  

بات الىسيطة   أثناء اإلنتا  و  الترلـب  و د واجها الىاحمان بعض الصعو

 Courselabبالرغم مـن املميـزات العديـدة لربنـامج الكـورس ص        عليها ومنها :

 Microsoft Word ص أنــو يشــتمل علــ  يــرر نصــوص غــري متطــور بكاــاءة    

ــامج         ــان بــ   دخــاا النصــوص ا  برن ــ   ــذ  املشــكلة أخــذ الىاحم ــب عل وللترل

Microsoft Office PowerPoint    ونسدها ا  برنامج الكورس ص   وب   ـذ

احلالــة يــتم التعامــل معهــا علــ  انهــا صــورة دون بقــد أى مــن تنســيقات الــنص     

ذلك    نتا  ثال  معاجلات هريىيـة    وتاسيس(ا عل كاللون والنو  واحل م 

ضوء مسـتويات املـترري املسـتقل الت ـري  موضـو  الىثـا احلـالي  ويكـون           عل

 وحيد بينها   مستويات املترري الت ري  موضو   الىثا  اصختالي ال
 

 4-:املرحلة الرابعة : مرحلة التقويم  
 4/1   التجريــب األولــي لــربامج الوســائط الفائقــة وإجا تهــا )مــواد املعاجلــة

 التجريبية(:
بعد اصنتهاء من عملية اإلنتا  النهاةي لربامج الوساةا الااةقة مبعاجلاتها 

عملية اإلنتـا    صـورتها املىدةيـة وللتاكـد مـن صـالحية        املدتلاة اكتملا

خــرباء متدصصــ      بــرامج الوســاةا الااةقــة لالســتددام   عرضــها علــ  

ــيم واحلاســىات واملعلومــات صســتطال  رأيهــم حيــا         ــا التعل جمــاا تكنولوجي

ــامج الوســاةا الااةقــة و يــدون كــل يكــم مــن        تصــميم بطا ــة تقــويم الربن
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    اخلانــة املناســىة  وكــذلك يــدون  رأيــو بوضــ  عالمــة ي  الســادة احملكمــ 

 مالحظاتو   خانة للمقرتحات 

 2/3 بناء جدول املواصفات واألو ان النسبية لالختبارTable of Specifications: 

يهدي جدوا املواصاات    حتديد املوضوعات الت  يرطيها اصختىار  عل    

  و و جدوا يطلـا عليـو الـىعض خطـة     ضوء او داي الت  يسع     حتقيقها

اصختىـــار  و ـــو جـــدوا ثنـــاة  الىعـــد يتضـــمن املوضـــوعات الواجـــب أن يرطيهـــا   

اصختىــار  كــذلك او ـــداي التعليميــة لــربامج الوســـاةا الااةقــة  واو ميـــة      

 النسىية ي الوتن النسى  للموضوعات واو داي  

ملهارات  نتا  موا   الويب  لي لل انب املعرب   املواصاات واووتان النسىية لالختىار التثصي6جدوا ي

 التااعلية 

 املوديوصت م

توتي  املاردات وبا مستويات 

جممو   او داي

 املاردات

النسىة 

امل وية 

جملمو  

 املاردات
 تركيب تطىيا بهم تذكر

ــب   1 ــوى و تركيـــــ ــم  دارة احملتـــــ نظـــــ

 السريبر احملل 
 %0 4 ــ 1 ــ 3

 %406 6 ــ 1 1 ــ  تشريل السريبر احملل 6
ههيــز  اعــدة بيانــات للمو ــ  علــ       3

 السريبر احملل 
 %406 6 ــ ــ 1 1

4 
 %406 6 ــ ــ 1 1 للتمىيا  Joomlaههيز جملة 

0 
 %406 6 ــ ــ  Joomla   6تمىيا مو   مب لة 

ــة    2 ــدادات العامـ ــاثة اصعـ ــز صـ  ههيـ

 للمو  
 %406 6 ــ 1 1 ــ

 %0 4 ــ 1 1 6 يب املو  حذي مسار التمىيا وهر 3
الوصوا إلدارة املو   ي لوحة التثكم  3

  
 %0 4 1 6 1 ـ

ــ  والتعــديل     0 التعامــل مــ  ا ســام املو 

 عليها
 %11 0 ــ 1 6 6

التعامــــــل مــــــ  او ســــــام الارعيــــــة  19

 والتعديل عليها
 %3 3 ــ 1 1 1

 %3 3 ــ ـ 1 6 التعامل م  املقاصت والتعديل عليها 11
مل مـ   والـب التصـميم وترـيري     التعا 16

  الب التصميم املستددم
 %0 4 ــ 1 6 1

 %0 4 ــ 1 6 1 التعامل  واةم املو   والتعديل عليها 13
 %0 4 4 ــ ــ ــ اس لة ترتىا مبوديول  أو أكمر 14

  40 0 19 14 12 جممو  املاردات 

 %199 %199 %11 %66 %31 %32 النسىة امل وية جملمو  املاردات 

لأل ـداي   اووليـة   ارتاـا  نسـىة ماـردات املسـتويات     6الحو من اجلـدوا ي ُي

املعربية نظرًا لطىيعة املوضوعات احملددة والت  تتطلب تو ي  املعلومـات بـ    

  نتا  موا   الويب التااعلية   

 2/4 :حتديد وصياغة مفردات االختبار 
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ور  الـذ  تنـاوا   املصـ  –متا صياغة ماردات اصختىـار اإللكرتونـي ياللاظـي    

مقــــرر تكنولوجيــــا تصــــميم الرســــومات التعليميــــة   ىاجلانــــب املعــــر  حملتــــو

 ماردة    سم : 40و نتاجها  والذ  يتكون   جمملو من 

      33ي  القســم اووا: جمموعــة اوســ لة اللاظيــة: يشــتمل  ــذا القســم علــ  

 سؤاًص لاظيًّا من نو  اصختيار من متعدد 

 سـؤاًص  3ي  س لة املصورة: يشتمل  ذا القسم علـ القسم الماني: جمموعة او  

 مصور(ا من نو  اصختيار املتعدد 

     4القســم المالــا : اســ لة ترتيــب اخلطــوات بشــكل صــثيس: ويشــتمل علــ  ي  

اســ لة  ــب علــ  الطالــب ترتيــب اخلطــوات بتتــاب  صــثيس طىقــا للرتتيــب   

 ها    سؤاا يقوم الطالب بتوصيل املصطلثات بتعرياات1املنطق  ؛ وي

 2/5/1 :وضع تعليمات االختبار و وضع مفتاح اإلجابة وتصحيح االختبار 
 – ام الىاحمان بصياغة تعليمات اصختىـار اإللكرتونـي التثصـيلي ياللاظـي     

املصـــور  علـــ  أن ُتعـــر  علـــ  الشافـــة  ىـــل بـــدأ اصختىـــار  وُتوضـــس كيايـــة  

تمـــن اإلجابـــة عـــن اوســـ لة وحتـــا علـــ  عـــدم تـــر  ماـــردة دون  جابـــة  وأن  

 د يقة  40اصختىار  و 

 2/5/2 :وضع مفتاح اإلجابة وتصحيح االختبار 

روعــي عنــد التصــثيس أن تعطــ  درجــة ثابتــة لكــل  جابــة صــثيثة و ــي     

  ســؤاا  كمــا ُتعطــ  أربــ  49درجتــان وســ لة القســم اووا والمــان  وجمملــها ي

ــها ي   ــ لة القســـم المالـــا وجمملـ ــة  0درجـــات وسـ   أســـ لة  تكـــون الدرجـــة الكليـ

 درجة   199الختىار يل

 2/6 : إنتاج االختبار إلكرتونيًا 

           إلنتـــا  اصختىـــار التثصـــيل   Courselab 2.4اســـتددم الىاحمـــان برنـــامج 

ي اللاظ  / املصور   لكرتونيًا  ويقوم الربنامج بتسـ يل درجـات الطالـب حسـب     

  جابتو 

 

 

 

 

 

 

 

 ب  برنامج الوساةا الااةقة  يوضس عر  اصختىار اإللكرتوني ضمنيًا 3فكل ي

 2/7/2 :حساب ثبات االختبار 
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  حسا  معامل ثىات اصختىار عل  عينة الت ربة اصستطالعية التـ  بلـ    

طالىًا وطالىة  بعد تعر  أبـراد العينـة اصسـتطالعية للـربامج  ثـم       39عدد م 

ــيهم  ورصــدت       ــار التثصــيل  املوضــوع  ياللاظــ  / املصــور  عل تطىيــا اصختى

 هم بيــو  و ــد اســتددما طريقــة الت زةــة النصــاية لكــل مــن ســىريمان نتــاة

"Spearman" وبــراون "Brown  ثــم حســا  معامــل اصرتىــام بينهمــا باســتددام

  اإلصـدار   SPSS  من خـالا حزمـة الـربامج اإلحصـاةية ي     Spearmanمعادلة 

ذلك   وباصستعانة مبعدالة التنىؤ لسـىريمان وبـراون وبـ   9033  وبل  مقدار  ي69ي

ــار ي    ــات اصختى ــ  معامــل ثى ــ      9033يىل ــار عل ــ  أن اصختى    ويعــد ذلــك مؤفــرًا عل

 درجة عالية من المىات  ومن ثم يكن الوثو  واصطم نان    نتاة و 

 2/7/3 :حساب معامل السهولة 

 ــام الىاحمــان رســا  معامــل الســهولة اخلــاص بكــل ماــردة مــن ماــردات       

التوصـل  ليهـا   ترتيـب أسـ لة اصختىـار      وعلـ  ضـوء النتـاةج التـ         اصختىار

 وبًقا ملعامل سهولة كل سؤاا  ريا تتدر  اوس لة من السهل    الصعب  

 2/7/4 :حساب معامالت التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار 

   9039 -9069جاءت معظم معامالت التمييز بقـيم متوسـطة كونهـا تقـ  بـ  ي     

ردات بالقسـم اووا مـن اصختىـار جـاء معامـل      وذلك بيما عدا جمموعة مـن املاـ  

متيز ــا خــار   ــذ  الاــرتة  ومل يقــم الىاحمــان رــذبهم نظــر(ا صحتــواةهم علــي   

و  اعــادة صــياغتها واعــادة عرضــها علــي ثــال  مــن         يــاس معلومــات مهمــة  

 أعضاء  ي ة التدرية يكمي اصختىار 

 2/7/5 :حساب معامل سهولة االختبار ككل 

سا  معامل سهولة اصختىار ككل و د بلـ  معامـل سـهولة     ام الىاحمان ر

ــل ي ــو   %23  = ي9023اصختىـــار ككـ ــار مبراحلـ ــىا اصختىـ ــا مـــن ضـ ــد التثقـ   وبعـ

ــة ي      ــد وضــس عــدد     3ي  واجلــدوا 1املدتلاــة أصــىس جــا ز(ا   صــورتو النهاةي

 ماردات اصختىار والدرجة املدصصة لكل بند من بنود  

 ء اصختىار والدرجة املدصصة  : عدد ماردات وجزا3جدوا ي

 املاردات أجزاء اصختىار

الدرجة املدصصة 

 لكل جزء

جممو  

 الدرجات

القسم اووا: جمموعة اوس لة اللاظية: اصختيار من 

 متعدد 

 القسم الماني: جمموعة اوس لة املصورة: اصختيار من متعدد

 القسم المالا : جمموعة اوس لة : ترتيب اخلطوات وتوصيل

33 

3 
 

0 

 درجة 6

 درجة 6

 درجة 4

 درجة 22

 درجة 14

 درجة 69

 درجة 199 - 40 اجملمو  الكلي

 2/7/6 :حتديد  من االختبار 
أبـــراد عينـــة   املصـــور  علـــ –عقــب تطىيـــا اصختىـــار التثصـــيلي ياللاظـــي  

الت ربة اصستطالعية    حسا  متوسا الزمن الذ  اسـترر و الطـال  عنـد    
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ىـــارات اللاظيـــة واملصـــورة  وبلـــ  متوســـا الـــزمن اإلجابـــة عـــن ماـــردات اصخت

   د يقة 40ي يحوال

 3-  تصميم مواقع الويب التفاعليةهارات ملالحظة املإعداد بطاقة: 
 :اخلطوات التاليةوبا  املالحظة   بناء بطا ة 

    3/1 :حتديد اهلدف من البطاقة 

الويــب  تهــدي الىطا ــة     يــاس اجلوانــب اوداةيــة ملهــارات  نتــا  موا ــ          

اجملموعـات الت ريىيـة الــمال    لـدى طـال     الىثـا احلـالي  التااعليـة احملـددة ب  

  بعد تعرضهم لربامج الوساةا الااةقة

 3/2 – :بناء بطاقة املالحظة- 

علــ  ضــوء او ــداي التعليميــة  وحتليــل مهــارات تصــميم موا ــ  الويىــب         

مهـارة برعيـة      193  مهـارة رةيسـة  وتتضـمن ي   13التااعلية والت  تتكـون مـن ي  

و ام الىاحمان بإعداد بطا ة مالحظة وداء الطال  ملهـارات  نتـا  موا ـ  الويـب     

 التااعلية  

القيمة الوتنية بالدرجات لكـل خطـوة مـن خطـوات أداء       4يويوضس اجلدوا 

 مهارات تصميم موا   الويب التااعلية 

 ارات تصميم موا   الويب التااعلية  القيمة الوتنية بالدرجات لكل خطوة من خطوات أداء مه4جدوا ي

 عدد اخلطوات اسم املوديوا ياملهمة الرةيسة  م

القيمة الوتنية 

 بالدرجات

 64 3 نظم  دارة احملتوى و تركيب السريبر احملل  1

 16 4 تشريل السريبر احملل  6

 61 3 ههيز  اعدة بيانات للمو   عل  السريبر احملل  3

4 
 13 2 مىياللت Joomlaههيز جملة 

0 
 Joomla   0 63تمىيا مو   مب لة 

 10 0 للمو   ههيز صاثة اصعدادات العامة  2

 16 4 حذي مسار التمىيا وهريب املو   3

 13 2 الوصوا إلدارة املو   ي لوحة التثكم   3

 39 19 التعامل م  ا سام املو   والتعديل عليها 0

 64 3 ديل عليهاالتعامل م  او سام الارعية والتع 19

 39 19 التعامل م  املقاصت والتعديل عليها 11

 04 13 التعامل م   والب التصميم وتريري  الب التصميم املستددم 16

 30 13 التعامل  واةم املو   والتعديل عليها 13

 364 193 الـــمـــ ــــــــــمـــو  

 3/3 صدق وثبات بطاقة املالحظة 

 3/3/1 :الصدق 

اكـــد الىاحمـــان مـــن أن بطا ـــة املالحظـــة صـــاد ة وأنهـــا تقـــية مـــا  لكـــ  يت

ُوضــعا لقياســو   ــام الىاحمــان بعــر  بطا ــة املالحظــة علــ  جمموعــة مــن       

وبــ  ضــوء املالحظــات التــ  أبــدا ا الســادة احملكمــون علــ       احملكمــ  واخلــرباء

الىطا ة  ام الىاحمان بإجراء بعض التعديالت  وأصىثا بطا ة املالحظـة بـ    

  تها النهاةية وجا زة للتطىيا صور
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 3/3/2 – :ثبات بطاقة املالحظة 

  حســا  ثىــات بطا ــة املالحظــة باســلو  تعــدد املالحظــ  علــ  أداء      

الطالــب الواحــد حيــا يقــوم ثالثــة مالحظــ  كــل مــنهم مســتقل عــن اآلخــر      

مبالحظة الطالب ب  أثناء أداؤ  للمهارات ريا يىدأ املالحظون معـًا وينتهـون   

ثم حيسب بعد ذلك عدد مرات اصتاا  بيـنهم وعـدد مـرات اصخـتالي و ـد       معًا 

ــم      ــم نظـ ــة التـــدرية بقسـ ــاء  ي ـ ــاون  أعضـ ــاثن  مـــن معـ ــان بـ ــتعان الىاحمـ اسـ

  طــال  2املعلومــات  بعــد ذلــك  ــام الىاحــا المــاني والــزميالن مبالحظــة أداء ي    

 لي تعر  كل اثن  منهم وحد مواد املعاجلة الت ريىية موض  الىثا احلـا 

  حســا  معامــل اصتاــا  املالحظــ  علــ  أداء كــل طالــب وطالىــة علــ  حــد   

" حلســا  حلســـا  نســىة اصتاــا  ي حلمــ    Cooperباســتددام معادلــة كــوبر" 

  :323  1006أمحد الوكيل  يمد أم  املات  : 

 نسىة اصتاا  =

 عدد مرات اصتاا    

x 199% 

 اجملمو  الكل  للدطوات

ــاني واملالحــو       واســُتددما املع ــ  الىاحــا الم ادلــة إل ــاد نســىة اصتاــا  ب

اصوا يس   وحسا  نسىة اصتاا  ب  الىاحا الماني واملالحـو المـان  يص   و   

 حسا  نسىة اصتاا  ب  املالحظان يس   يص 

ثــم  ــام الىاحمــان رســا  متوســا نســب اصتاــا  = جممــو  نســب اصتاــا  /  

 % 0904سب اصتاا  وكان متوسا ن   عدد نسب اصتاا 

  حلسـا  معامـل ثىـات     (Holsti,1968واسـتددم الىاحمـان معادلـة  ولسـت      

 بطا ة املالحظة كالتا :

 ر=

 متوسا نسب اصتاا  × 3

 متوسا نسب اصتاا  ×  1-+ين1
 3حيا ن : عدد املالحظ  = 

املالحظـة ثابتـة    حــد    ممـا يعنـ  أن بطا ــة   %0200= وكـان معامـل المىــات   

 كىري  

    4/2 : صياغة مفردات بطاقة تقييم املنتج 

  صــياغة ماــردات بطا ــة تقيــيم املنــتج النهــاة  علــ  ضــوء جمموعــة مــن  

عناصــر التقيــيم والتــ  ُيســتند  ليهــا لتقيــيم جــودة موا ــ  الويــب التااعليــة           

ةيـة املنت ـة   وتضمنا الىطا ة املاـردات التـ  تظهـر بقـا بـ  املشـروعات النها      

و ـد افـتملا   من  ىل الطال  والت    اصتاا  عليها من  ىل السادة احملكم  

  ماردة و  تقسيمها    عناصر عامة وعناصر بنيـة  حيـا   00الىطا   عل  ي

الىطا ة تعط  لكل بنـد مـن بنود ـا ثالثـة مسـتويات لدرجـة تواجـد عنصـر         أن 

 احلكم عل  اجلودة:
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  ليلة = درجة واحدة -متوسطة = درجتان     -   درجات     3كىرية =  -أ

ثــم  ــام الىاحمــان رســا  متوســا نســب اصتاــا  = جممــو  نســب اصتاــا  /  

 عدد نسب اصتاا 

ــات   % 3303وكــان متوســا نســب اصتاــا      ممــا  % 0003=   وكــان معامــل المى

 يعن  أن بطا ة تقييم املنتج النهاة  الذى ينت و الطالب ثابتة    حد كىري 

 : احملور الرابع : التجربة األساسية 
 4/1 :عينة  البحث 

  طالى(ا وطالىـة مـن طـال     193تكونا عينة  الىثا للت ربة اوساسية من ي

 499الار ة الرابعة فعىة نظم املعلومات مبعهد اولسن العا  والت  ينتظم بهـا  

طالــب وطالىــة  وبعــد تطىيــا اصختىــار التثصــيل  علــ  العينــة حصــل بعــض     

مـن درجـة اصختىـار والـىعض مل حيضـر الت ربـة        % 10طال  عل  أكمـر مـن   ال

  طالــب وطالىــة 09طالــب وطالىــة لتصــىس العينــة ي  13بقــام الىاحمــان باســتىعاد 

ــامج و  تــوتيعهم بطريقــة عشــواةية علــ        لــية لــديهم خــربة مســىقة بالربن

 ثال  جمموعات هريىية وبا التصميم الت ري  للدراسة 

 4/2 اء التجربة "إعداد اجلدول الزمين":خطوات إجر 
  معامــل حاســب للــي بقســم نظــم املعلومــات مبعهــد اولســن    3اختيــار عــدد ي  

 طالب وطالىة  مبعمل مناصل  39العا  حيا تدرس كل جمموعة ي
   ختصيص  ذ  املعامل للدراسة م  التاكيد عل  اتصاا عي  اصجهـزة  

ن معاون  أعضاء  ي ة التدرية بشىكة اإلنرتنا  و د عاون الىاحا  ثنان م

 بالقسم  
   ــار التثصــيل ــا اصختى ــا بهــدي    يياللاظــ ياملوضــوع ي  تطىي املصــور   ىليًّ

سـتدرس ةـم مـن      ياس مدى معربة الطـال  مبثتـوى املـادة العلميـة الـ      

خالا برامج الوساةا الااةقة  و د   التنىيو عل  الطال  بقراءة تعليمات 

د يقـة   40وداء اصختىـار ككـل    يديد الزمن الاعلـ اصختىار جيد(ا  و د   حت

 والذى   بشكل  لكرتوني 
      ــار القىلــ    رصــد درجــات الطــال ــ  ضــوء نتي ــة درجــات     ياصختى وعل

التاكـد مـن تكـابؤ     لالختىـار و  اسـتددامها     يالتطىيا القىلـ  الطال   

 المال  جمموعات 
       راءة تعليمـات التشـريل جيـد(ا     ام الىاحمان واملالحظان بتوجيو الطال

ومشا دة بيديو فرح تعليمات التشريل  ىل دراستة الربنامج والتااعل مـ   

الربنـــامج مـــن خـــالا تنايـــذ اونشــــطة  كمـــا    تاحـــة و رســـاا عيــــ         

 ء  يف  أ الىاحمان عند التعمر   E-Mailالتعليقات    
 أرسلها الطال     ام الىاحمان بالرد عل  عي  اصستاسارات والتعليقات ال

 طـــار متابعـــة أداء الطـــال      وذلـــك  ي ليـــو مـــن خـــالا الربيـــد اإللكرتونـــ  

 وتيسري استددامهم للربامج 
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 لكـل       جـراء اصختىـار الىعـد    ةالت ريىي ةبعد اصنتهاء من تطىيا املعاجل

التثصـيل لكـل    اجملموعات الت ريىية بهدي التعري عل  درجـة الكسـب    

 طالب 
 ن باســتددام برنــامج الوســاةا الااةقــة بــ  رصــد الطــال  بــ       ــام الىاحمــا

من  ةاصختىار التثصيل  واخذ النتي ة الكلية اخلاصة بكل طالب عل  حد

 الربنامج مىافرة  وذلك متهيد(ا للتعامل معها  حصاةيًّا 
          تطىيـــا بطا ـــة املالحظـــة لكـــل طالـــب علـــ  حـــد  وبـــراد اجملموعـــات  

 ا للتعامل معها  حصاةيًّا الت ريىية المال   وذلك متهيد(
          ــل ــتج النهــاة  الــذى ينت ــو الطــال  لك ــيم جــودة املن   تطىيــا بطا ــة تقي

طالب عل  حد  وبراد اجملموعات الت ريىية المال   وذلك متهيد(ا للتعامل 

 معها  حصاةيًّا 

  تكافؤ اجملموعات م حتصيل اجلانب املعرم ملهارات تصميم مواقع

 الويب التفاعلية

فارت نتاةج املعاجلة اإلحصـاةية    أن النسـىة الااةيـة بلرـا  يمتهـا      و د أ

و ـذا يعنـ  عـدم وجـود         9090و   غري دالة  حصاةي(ا عنـد مسـتوى دصلـة ي    90902

بــرو  دالــة  حصــاةي(ا بــ  اجملموعــات الت ريىيــة  ممــا يشــري    أن املســتويات   

اعتىــار اجملموعــات   املعربيــة للطــال  متماثلــة  ىــل الت ربــة  وبالتــالي يكــن    

متكاب ــة  ىــل  جــراء الت ربــة  و ن أيــة بــرو  تظهــر بعــد الت ربــة تعــود         

ــل         ــترري املســتقل موضــ   الىثــا  وليســا    اختالبــات موجــودة بالاعــل  ى امل

  جراء الت ربة بيما ب  اجملموعات  

 نتائج البحث وتفسريها والتوصيات 
 توصل الىثا احلالي    النتاةج التالية:

 ــا       ب ــامج بــدون رواب ــة بــرامج الوســاةا الااةقــة المال يبرن برنــامج  -اعلي

برنامج متصل مـن خـالا اونشـطة واحملتـو        -متصل من خالا اونشطة 

 ب  التثصيل املعر  املرتىا مبهارات  نتا  موا   الويب التااعلية
    حققـــا اجملمــــوعت  الت ــــريىيت  كــــل منهمـــا علــــي حــــد   تاوً ــــا علــــي

ــة ي الــ       اجملموعــة الضــا  ــة الماني بطة كــذلك حققــا اجملموعــة الت ريىي

استددما برنامج  اةم عل  الوساةا الااةقة متصلة باصنرتنا من خـالا  

اونشطة واحملتو   واجملموعة اصولـي يالـ  اسـتددما برنـامج  ـاةم علـ        

ــة         الوســاةا الااةقــة مــن خــالا اونشــطة   وذلــك لصــاحل اجملموعــة الماني

التثصـيل املعـر  املـرتىا مبهـارات  نتـا  موا ـ  الويــب       وذلـك بيمـا يتعلـا ب   

 التااعلية 
    حققـــا اجملمــــوعت  الت ــــريىيت  كــــل منهمـــا علــــي حــــد   تاوً ــــا علــــي

اجملموعة الضابطة  كـذلك مل تظهـر ايـة بـرو  واضـثة بـ  اجملمـوعت         

الت ــريىيت  موضــ  الىثــا احلــالي بيمــا يتعلــا أداء مهــارات  نتــا  موا ــ     

  لية  الويب التااع
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    حققـــا اجملمــــوعت  الت ــــريىيت  كــــل منهمـــا علــــي حــــد   تاوً ــــا علــــي

ــة ي الــ         ــة الماني اجملموعــة الضــابطة كــذلك حققــا اجملموعــة الت ريىي

استددما برنامج  اةم عل  الوساةا الااةقة متصلة باصنرتنا من خـالا  

اونشطة واحملتو   واجملموعة اصولـي يالـ  اسـتددما برنـامج  ـاةم علـ        

ــة        ال وســاةا الااةقــة مــن خــالا اونشــطة   وذلــك لصــاحل اجملموعــة الماني

 وذلك بيما يتعلا بىطا ة تقييم املنتج 

 :التوصيات 

ومن خالا النتاةج الت  توصـلا  ليهـا  الىثـا يكـن حتديـد جمموعـة مـن        

املعايري ال   ب اتىاعهـا عنـد تصـميم الوسـاةا الااةقـة اإللكرتونيـة املتصـلة        

 باصنرتنا و ي:

         ــ ــة علـ ــاةا الااةقـ ــرامج الوسـ ــداد بـ ــ   عـ ــاةم  علـ ــدريب القـ ــام بتـ اص تمـ

ــن      ــا مـ ــا يزيـــد ممـ ــل الـــربامج  ممـ ــروابا اصنرتنـــا داخـ ــل لـ التو يـــ  اوممـ

 كااءتها 
     مبــا أن نتــاةج الىثــا احلــالي أ هــرت أن برنــامج الوســاةا الااةقــة املتصــل

ل باصنرتنــا مــن خــالا اونشــطة التعليميــة واحملتــوى العلمــ  حيقــا أبضــ   

النتاةج بالنسـىة للتثصـيل الدراسـ  واوداء املهـارى  بـإن الىاحمـان يوصـيان        

باســتددام  ــذا اوهلســلو  عنــد تصــميم بــرامج الوســاةا الااةقــة لألغــرا    

التعليمية بشكل عام  وعندما تكون موجهة لتنمية املهارات املتعلقـة بشـىكة   

 اصنرتنا بشكل خاص 
 حملتـوى اإللكرتونـ  لطـال  املعا ـد     ضرورة اص تمام بوجود مراكز إلنتا  ا

العاليـــة اخلاصـــة  كاحـــد مؤسســـات التعـــيم العـــا  علـــ  أن حتتـــوى تلـــك  

املراكز عل  متدصص  ب  جماصت متعددة  ريـا يكـون لـديهم القـدرة     

 عل   نتا  املقررات اإللكرتونية ب  املواد الدراسية املدتلاة 
 اصة التابعة لوتارة التعليم تدريب أعضاء  ي ة التدرية باملعا د العليا اخل

العا  عل   عداد مقرراتهم بشكل  لكرتونـ  مـ  اوخـذ بـ  اصعتىـار اسـلو        

 اصتصاا باصنرتنا املستددم عند تصميم املقرر وذلك وبقا لتدصصاتهم 
        ــة ــا  الــربامج اإللكرتوني  فــرا  الطــال  ختصــص نظــم املعلومــات بــ   نت

 املتعلقة مبوضو  دراستهم 

 البحث: قائمة مراجع 
باعلية برنامج مقرتح  اةم عل  الوساةا الااةقة ب  "   :6990سعيد عل   نداوى ي أسامة -

تنمية مهارات طال  فعىة تكنولوجيا التعليم وتاكري م اصبتكارى ب  التطىيقات التعليمية 

    كلية الرتبية  جامعة اوت ر"رسالة دكتوراةلعنرتنا

اصلكرتون  عرب الويب  ذوذ  مقرتح ملعايري جودة  التعليم  " 6911ي مصطا أكرم بتث   -

الرابامتاح ب  "  جملة التعليم اصلكرتون   العدد الساب   جامعة املنصورة  التصميم 

 التا :
x.php?page=news&task=show&id=2http://emag.mans.edu.eg/inde

14&sessionID=23  69/19/3691أخر دخوا

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=214&sessionID=23
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=214&sessionID=23
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  " باعلية برنامج حاسوب  متعدد الوساةا لتنمية مهارات  6919بشرى عىد الىا   ابو تيد ي  -

انتا  الربجميات لدى الطالىات املعلمات بكلية الرتبية النوعية ب  ضوء احتاجاتهن املهنية " 

د الىثو  والدراسات الرتبوية  جامعة القا رة  رسالة ماجستري  معه

  "  باعلية برنامج وساةا باةقة ب  تنمية مهارات  نتا   6993حسام طو السيد عىد الىا   ي  -

برنامج بيديو تااعل  لدى طال  فعىة تكنولوجيا التعليم "  رسالة ماجستري  كلية الرتبية 

بشى  الكوم  جامعة املنوبية  

   " باعلية وحدة تعليمية حوا املعلوماتية ب  تنمية6996عود ابرا يم يمحاد  يمد مس -

ماا يم تكنولوجيا املعلومات ومهارات التعامل م  املستثدثات التكنولوجية لدى الطال  

كلية الرتبية  جامعة اوت ر    "  رسالة ماجستري املعلم 

رار واصسلو  املعرب  عل  تنمية أثر التااعل ب  ذط  اإل"    6919فري  فعىان ابرا يم ي  -

مهارات تصميم موا   اصنرتنا التعليمية لدى طال   سم تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية 

  كلية الرتبية  جامعة بنها  " رسالة ماجستري النوعية جامعة بنها

  أثر استددام الوساةا الااةقة   تدرية العلوم عل" 6993عىد اهلل عل  املنتصر ي ضي  -

التثصيل والتاكري اصستدصلي لدى تالميذ الص  المامن من التعليم اوساسي   

   كلية الرتبية  جامعة جنو  أسيوم رسالة ماجستري  "اجلمهورية اليمنية

بعالية استددام التعليم مبساعدة الكمىيوتر متعدد   6996عىد اللطي  الصا  عل  اجلزار ي -

تعلم املاا يم العلمية وبا ذوذ  "براير" لتقويماكتسا  بعض مستويات ب الوساةا

 33 -33 ص    يناير   ص190ي  "جملة كلية الرتبية لامعة اوت ر   املاا يم

املتصلة الااةقة باعلية برنامج مقرتح للوساةا    "6993ي  يمد السيد السيد سليمان -

دى طال  تكنولوجيا ل اإللكرتونية   كسا  مهارات  عداد وتصميم الدروس باإلنرتنا 

  كلية الرتبية  جامعة اصت ر  " رسالة دكتوراةالتعليم بكلية الرتبية جامعة اوت ر

وا   املستثدثات التكنولوجية باملعا د اوت رية واحلاجة   "  6993جابر خل  اهلل ي  يمد -

متاح    ناير جملة كلية الرتبية جامعة اصت ر  عدد يص تناةها ب  ضوء املترريات العصرية"  

gaper/posts/ -http://kenanaonline.com/users/azhar عل  الرابا التا  :
3691/  1/  39اخر دخوا   137765

ىاء للطىاعة دار   :القا رة  6 م"  تطور تكنولوجيا التعليم   " 6992ي )ية عطية يمد -

 والنشر والتوتي 

  " املعايري الىناةية جلودة برجميات الوا   اصبرتاض  التعليم  6919ي تين الدين يمود يمد -

الندوة العلمية اوو    " تطىيقات تقنية املعلومات واصتصاا ب    والىي ات ثالثية اوبعاد" 

بقسم تقنيات التعلم  كلية الرتبية  جامعة   6919ابريل  14/ 16التعليم والتدريب"  واملنعقد ب  

  امللك سعود

  " برنامج  اةم عل  الوساةا الااةقة لتنمية الوع   6990الصا  اجلزار يبن يمد  من  -

اكتوبر    4 الىي   لدى املرأة ب  ضوء ادوار ا املتعددة "  جملة العلوم الرتبوية / 

تعليمي  اةم علي تكنولوجيا الوساةا باعلية تصميم  " 6993نىيل السيد يمد حسن ي -

املتعددة الااةقة وبا ذوذ  "ديك وكارى" وأثر  علي التثصيل لدى طال  فعىة تكنولوجيا 

  معهد الدراسات الرتبوية  جامعة رسالة دكتورا  التعليم بكلية الرتبية النوعية بىنها 

القا رة  

  "  القا رة : دار الاكر العربي   " تكنولوجياالتعليم اصلكرتون6993نىيل جاد عزم  ي -

"  املؤمتر العلمي التعليم والتعلم   بي ة الوساةا الااةقة  "  6993جنالء يمد بارس ي -

  حيوية اإلبدا   "سىتمرب -لتكنولوجيا الرتبية "تكنولوجيا التعليم والتعلم ينشر العلم

 6913/  4/  3متاح ب  

"  باعلية اختالي تتاب  احملتوى وذا تقديو ب  تصميم برامج    6993ي سعيد  برا يم  افم -

تكنولوجيا اةيربميديا التعليمية عل  التثصيل والتاكري النا د والقيم لوحدة مقرتحة ب  

  كلية رسالة دكتورا  ولوجيا بكليات الرتبية"املعلوماتية الىيولوجية لدى طال  فعىة الىي

الرتبية  جامعة اوت ر 
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