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 مقدمة

يسععععععى التربويعععععو  باسعععععتمرار       

الوسعععععا   إليجعععععاد الطععععع  ال عععععر  و

لتععولير بي ععة تعليميععة ت اجليععة لجعع   

اهتمعععام ال لبعععة ولعععباد جلعععى تبعععادل 

اآلراء والخبعععععراتت وللتللععععع  جلعععععى 

بعض مشعكتت التعدري ت ومعق تقعدم 

وسععا   وتقنيععات التواحعع ت ليعع  لععد 

يشاد جصر من العصعور تقعدما تقنيعا 

كالعع ش دععادا هعع ا العصععر لعع  منععا  

متععععددمت معععن اهماعععا البعععورم الاا لعععة 

لعععدفي لععع  تقنيعععات ا تصعععا ت التععع  

والمعلومععععات والتعععع  توًععععي ا يععععرا  

بشبكة المعلومات الدوليعة )اتترتعي(ت 

وتعتبععر تقنيععة المعلومععات ممبلععة لعع  

الحاسعع  اآللعع  واإلتترتععي ومععايلح  

بامععا مععن وسععا د متعععددم مععن اتجعع  

الوسا   لتولير هع ا البي عة التعليميعة 

 البرية.

وتشعععععععتم  دعععععععبكة المعلومعععععععات      

ترتيععععي( جلععععى جععععدد ها عععع  مععععن )اإلت

المواقق مناا الشخصعية والمسسسعية 

كععععععععالمواقق الخاحععععععععة بالجامعععععععععات 

والمتععععععالم والجمعيععععععات األهليععععععةت 

والمنظمعات الدوليععةت والخاحعة كعع ل  

بالحكومعععععععات لتقعععععععديد المعلومعععععععات 

لمسععععتخدم  الشععععبكةت ولعععع  العشععععر 

ظاععععر جلععععى دععععبكة سعععنوات األ يععععر 

ي( مععععا يسععععمى المعلومععععات )ا تترتعععع

 التواح  اإلًتماج .بمواقق 

  ل ية المشكلة

مععن  ععتل العمعع  بالتععدري  لعع        

مجعععال التربيعععة ال نيعععة  لععع  البالععع  

وًععود بعععض المشععكتت لعع  تععدري  

 مادم التصويرت كا  مناا 

ضعي  الوقعي المخصعل للدراسععة  -1

النظرية والت بيقية ل  ضوء اللوا   

الجديععدم والتعع  يقتصععر لياععا الجاتعع  

قابلة والدم اسبوجيا الت بيق  جلى م

لمدم فتث ساجات لقد تعق  السعاجة 

المخصصعععععة للدراسعععععة النظريعععععة او 

 

ا ست ادم من مواقق التواح  اإلًتماج  

جلى دبكة اإلتترتيي ل  تدري  مادم 

 التصوير ل ت  التربية النوجية.
 

 

 دكتور/ جلى المد جمر زين الدين
المدرس بقسم التربية الفنية بكلية التربية 

 النوعية بجامعة بورسعيد
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المحاضعععرمت وبشعععك  جعععام قلععع  جعععدد 

المقععابتت  ععتل التععرم الوالععد تتيجععة 

اسععتاتو وقععي كبيععر لعع  ا متحاتععات 

)تخل عععاتت ت بيقععع ت فعععد تظعععرش( قعععد 

تصعع  لعع  بعععض ا ليععا  ألكبععر مععن 

 دار وتصم ل  الترم الوالد.

لحاًععععععة الملحععععععة لعععععع  المععععععواد ا -2

الت بيقيعععة للمتابععععة المسعععتمرم ألداء 

ال العععع  افنععععاء السععععاجات الت بيقيععععة 

وجعععدم القعععدرم جلعععى المتابععععة  عععتل 

ا سبوع بين المحاضرات المخصصة 

لععععع ل ت تتيجعععععة إلزدلعععععام الجعععععداول 

بالنسبة لل ت  وبالنسبة للقعا د جلعى 

التعععدري ت ووًعععود تكلي عععات وماعععام 

لعععى التعععدري ت ممعععا ا عععرل للقعععا د ج

 يتعععي  ال رحعععة للقيعععام بمعععا يسعععمى 

المتابعععععة لعععع  السععععاجات المكتبيععععةت 

والمخصصععععة لمقابلععععة ال ععععت  مععععق 

القعععا د بالتعععدري   عععتل ال تعععرم بعععين 

 المحاضرات ا ساسية.

لعععععع  جلععععععى بعععععععض الحاًععععععة للتل -3

العوا ععع  ال ار عععة التععع  قعععد تمنعععق او 

تع عععع  اتتظععععام الدراسععععة مبعععع  ايععععام 

يادت او لتى اض رار الع تت او ا ج

ال الععع  او القعععا د بالتعععدري  للليعععا  

بسععععب  المععععرعت او منععععق الدراسععععة 

بسب  اتتشعار ليعروا او معرع لع  

البي ة المحي عة كمعا لعدث معن ايقعا  

الدراسعععععة افنعععععاء اتتشعععععار ليعععععروا 

ات لعععععععوتوا ال يعععععععور او  يعععععععرات  او 

التعععععععرع لظععععععرو   ار ععععععة مبعععععع  

اإلض رابات ل  البي ة المحي ةت كمعا 

من تع ي  الدراسعة افنعاء فعورم لدث 

 يناير.  25

وكا   بد معن وًعود وسعيلة معن      

وسعععا   التعلعععيد جعععن بععععد معععن اًععع  

للتواحع  بعين القعا د بالتعدري  وبعين 

ال ععت   ععتل ا سععبوعت يقععوم لياععا 

القا د بالتعدري  بالمتابععة المسعتمرم 

ألداء ال ععععت  للتعععععر  جلععععى مععععدل 

اسعععتيعا  ال عععت  للتكلي عععات ومعععدل 

تقعععدماد لععع  األداءت وكععع ل  التوًيععع  

وا رداد والتوضي  ولع  المشعكتت 

التعع  قععد تعتععرع ال ععت   ععتل هعع ا 

المعععدمت ل اظعععا جلعععى الوقعععي وجعععدم 

اهععععدارا باجععععادم المحععععاو ت  ععععتل 

اسعععابيق ا عععرلت لكعععا  الت كيعععر لععع  

ا سعععععت ادم معععععن دعععععبكة المعلومعععععات 

)ا تترتيعععي( باجتبارهعععا وسعععيلة معععن 

عععدت مععن  ععتل وسععا   التعلععيد جععن ب

اسعععتخدام العععد المواقعععق اإلًتماجيعععة 

المتولرم لع  اسعتمرار التواحع  بعين 

القععععا د بالتععععدري  وال ععععت   ععععتل 

ا سععععبوعت مععععن اًعععع  التللعععع  جلععععى 

مشعععكلة حععععوبة المتابععععة المسعععتمرم 

 لل ت   تل لترم الدراسة.

 تحديد المشكلة

وامكعععن تحديعععد مشعععكلة البحععع  لعععع  

 السسال التال 

إلسعت ادم معن اسعتخدام ما معدل ا      

الد مواقق التواح  اإلًتمعاج  جلعى 

دعععععبكة اإلتترتيعععععي و احعععععة موقعععععق 

ل  تدري   Facebookال ي  بوو 

مععادم التصععوير للتللعع  جلععى مشععكلة 

حععععععوبة المتابععععععة المسعععععتمرم  داء 

 ال ت ؟.

 لروع البحـ .

 الترع ه ا البح :      
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ات  يمكن اإلسعت ادم معن اسعتخدام      

التواح  اإلًتمعاج  جلعى الد مواقق 

دعععععبكة اإلتترتيعععععي و احعععععة موقعععععق 

ل  تدري   Facebookال ي  بوو 

مععادم التصععوير للتللعع  جلععى مشععكلة 

حععععععوبة المتابععععععة المسعععععتمرم  داء 

 ال ت ؟.

 اهـدا  البحـ .

 هد  ه ا البح  إلى التال :

تعععععواع التعلعععععيد االتععععععر  جلعععععى  -1

المتعععددم )التعلععيد جععن بعععدت والتعلععيد 

وتعععععع ت والتعلععععععيد المععععععدم (ت ا لكتر

والتعععر  جلععى مميععوات وجيععو  كعع  

 توع

ميعععوات اسعععتخدام مالتععععر  جلعععى  -2

مواقععق التواحعع  اإلًتمععاج  و احععة 

جلعى  Facebookموقق ال ي  بوو 

دععبكة المعلومععات الدوليععة باجتبارهععا 

 من ادوات التعليد جن بعد.

شععععكلة حعععععوبة مالتعععععر  جلععععى  -3

لترم المتابعة المستمرم لل ت   تل 

الدراسععة ورحعععدهات والوقعععو  جلعععى 

 اهد اسباباا.

ن استخدام الد مواقعق اإلست ادم م -4

التواحعععع  اإلًتمععععاج  جلععععى دععععبكة 

اإلتترتيي و احة موقق ال عي  بعوو 

Facebook  لعععععع  تععععععدري  مععععععادم

التصوير للتلل  جلى مشكلة حععوبة 

 المتابعة المستمرم  داء ال ت .

 اهمـية البحـ .

وء جلععى اهميععة القععى البحعع  الطعع -1

التعلعععيد المعععدم  باجتبعععارا النمعععو   

ا مبعع  للتعلععيد باسععتلتل مميععوات كعع  

مععععععن التعلععععععيد التقليععععععدش والتعلععععععيد 

 ا لكتروت  جن بعد

لطععوء جلععى مشععكلة االقععى البحعع   -2

معععن المشعععاك  التربويعععة لععع  المجعععال 

الت بيقعع  لل نععو وتتمبعع  لعع  حعععوبة 

المتابععععععة المسعععععتمرم  داء ال عععععت  

م الدراسععةت والتللعع  جلياععا  ععتل ايععا

باستخدام الد ادوات التعلعيد جعن بععد 

المتمبلة لع  اسعتخدام ا تترتيعي جعن 

 ريععععععع  العععععععد مواقعععععععق التواحععععععع  

 ا ًتماج  متمب  ل  ال ي  بوو. 

 لـدود البحـ .

تتحععدد الحعععدود الموضعععوجية 

 والمكاتية والومنية للبح  ليما يل  :

قتصععر لععدود البحعع  جلععى تنععاول ت -1

ات التعلععيد جععن بعععد متمبلععة الععد ادو

دععبكة المعلومععات الدوليععة ا تترتيععي 

وبالتحديعععععد العععععد مواقعععععق التواحععععع  

اإلًتمععععععاج  وهععععععو ال ععععععي  بععععععوو 

Facebook . 

يع  العملع  معق  عت  إًراء الت ب -2

 ال رقة البالبة بقسد التربية ال نية.

نيعة  عتل التعرم ا ول الحدود الوم -3

 لقد

 مناـجية البحـ .

 ا البحععععع  كعععععت  معععععن اتبعععععق هععععع      

المناجعععععععين  الوحععععععع   التحليلععععععع  

 والتجريب  ت و ل  من  تل :

 او   : اإل ار النظرش: 

 -ويشم  التال :

تعليد جعععععن بعععععععدت التعريعععععم بععععععال -1

مصععععععع لحات ت وجتقتععععععع  بعععععععالتعليد 

 ا لكتروت 
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اريخ التعلععيد جععن تععالتعععر  جلععى  -2

 بعدت وللس ت ت ولوا دا والتياًات 

علععععيد المععععدم ت ر  جلععععى التالتععععع -3

وجتقتعع  بععالتعليد التقليععدشت والتعلععيد 

 ا لكتروت  جن بعدت ومميوات .

واقععععق التواحعععع  مالتعععععر  جلععععى  -4

ا ًتماج  جلى ا تترتيعي باجتبارهعا 

مععن ادوات التعلععيد جععن بعععدت ومناععا 

ال عععي  بعععووت وتاريخععع ت ومميواتععع ت 

 وجيوب .
 

  -الت بيق : ار فاتيا  : اإل

ة حعععععوبة تعععععر  جلععععى مشععععكلال -1

المتابعة المستمرم لل ت   تل لترم 

الدراسععة ورحعععدهات والوقعععو  جلعععى 

اهد اسباباات من  تل جم  اسعتمارم 

 استبيا ت وتحلي  تتا جاا.

إًراء ت بيعع  جلععى بععقععام البالعع   -2

ال ععت  باععد  اإلسععت ادم مععن موقععق 

لع  التواحع   Facebookال ي  بوو 

للتلل  جلى مشعكلة حععوبة المتابععة 

تمرم  داء ال ععععت  لتكلي عععععات المسعععع

مععادم التصععوير  ععتل لتععرم الدراسععة 

 )الترم ا ول(.

التأكععد مععن مععدل لاجليععة اسععتخدام  -3

الد مواقق التواح  اإلًتمعاج  جلعى 

دعععععبكة اإلتترتيعععععي و احعععععة موقعععععق 

لعع  تععدري   Facebookال ععي  بععوو 

مععادم التصععوير للتللعع  جلععى مشععكلة 

حععععععوبة المتابععععععة المسعععععتمرم  داء 

 ت و لعععع  مععععن  ععععتل جمعععع  ال ععععت

اسععتمارم اسععت تع راش المسععت يدين 

)ال ععت ( لععول مععدل ا سععت ادمت مععن 

 عععتل تقيعععيد بععععض محعععاور وبنعععود 

اإلسععت ادم المتوقعععة مععن ال ععي  بععوو 

لععع  التللععع  جلعععى مشعععكلة المتابععععة 

 المستمرم لتداء ال ت .

 -ادوات البح :

بيا  راش ال ععععت  اسععععتمارم اسععععت -1

عوبة المتابععة للتعر  جلى مشكلة ح

المسععتمرم  داء ال ععت   ععتل لتععرم 

 الدراسة ومدل وًودها.

بيا  راش ال ععععت  اسععععتمارم اسععععت -2

للتعر  جلى اهعد اهعد اسعبا  مشعكلة 

 حعوبة المتابعة المستمرم.

 تع راش اسععععععععععععععتمارم اسععععععععععععععت -3

المسععععت يدين )ال ععععت ( لععععول مععععدل 

ا سعععت ادمت معععن  عععتل تقيعععيد بععععض 

لمتوقعة معن محاور وبنود اإلست ادم ا

استخدام دعبكة اإلتترتيعي كالعد اوات 

التعلععيد جععن بعععد و احععة الععد مواقععق 

التواحعععع  اإلًتمععععاج  وهععععو موقععععق 

لعع  تععدري   Facebookال ععي  بععوو 

مععادم التصععوير للتللعع  جلععى مشععكلة 

حععععععوبة المتابععععععة المسعععععتمرم  داء 

 ال ت . 

 المصـ لحـات.

مواقععق التواحعع  ا ًتماجيععة 

itesSocial Networking s. 

مصعع ل  ي لعع  جلععى مجموجععة معععن 

المواقق جلى دبكة ا تترتي العالميعة 

(World Wide Web  ت تتعععععي)

التواح  بين األلراد ل  بي عة مجتمعق 

التراضعععععع ت يجمعاععععععد ا هتمععععععام او 

ا تتمعععععاء لبلعععععد او مدرسعععععة او ل عععععة 

معينعععععةت لععععع  تظعععععام جعععععالم  لنقععععع  

المعلومععاتت وًععاء تعريععم الشععبكات 

 social networkingا ًتماجية )
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service( ل  قاموا )ODLIS :)

هعععععع   دمععععععة اإللكتروتيععععععة تسععععععم  

للمسععتخدمين بإتشععاء وتنظععيد مل ععات 

دخصعععععية لاعععععدت كمعععععا تسعععععم  لاعععععد 

 (.1بالتواح  مق اآل رين)

تعريعععععم العععععتعلد جعععععن بععععععد 
Distance Learning 

والتعلععيد جععن بعععد هععو تقعع  العلععد       

من مراكو تجمع  لع  جواحعد العدول 

لبعيدم التع    تتعولر لياعا إلى مدتاا ا

وسععععا   وسععععا د المعرلععععة الطععععخمة 

والمتخصصعععةت ولقعععد تبلعععور م اعععوم 

التعلعععيد جعععن بععععد معععن  عععتل األ عععر 

النظريععة والممارسععات العمليععة التعع  

 اهتمي با ا النمد من التعليدت 

ومععن اهععد تعري ععات التعلععيد جععن      

 -بعد ما يل :

جليععععا   ربحعععع  مصعععع  ىليشععععير     

   التعلعيد جعن بععد هعووآ رو  إلعى ا

 تعلععيد ًمععاهيرش يقععوم جلععى للسعع ة 

تسكععد لعع  األلععراد لعع  الوحععول إلععى 

ال رص التعليمية المتالةت بمعنى ات  

تعليد م تعو  لجميعق ال  عاتت   يتقيعد 

بوقعععععي ول عععععة معععععن المتعلمعععععينت و  

يقتصععر جلععى مسععتول او تععوع معععين 

معععن التعلعععيدت لاعععو يتناسععع  و بيععععة 

                                                           
1 - Joan M. Reitz. Online 

Dictionary for Library and 

Information Science . 

http://www.abc-

clio.com/ODLIS/searchOD

LIS.aspx 

ا و مولاتاد لاًات المجتمق والراد

 (.2)وت وير ماناد 

وجرلععع  جبعععد العظعععيد ال رًعععات        

 تظععام يععتعلد ليعع  الععدارا وهععو بأتعع  

لعي  تحععي اإلدععرا  المبادععر للمعلععد 

ل  معظد اوقات العتعلد ولكنع  يحصع  

تحي مس ولية مسسسة لتنظيد العتعلد 

 (.3)جن بعد 

تعريعععم التعلعععيد اإللكتروتععع  
learning-E 

وتعععع  ويقصععععد بعععع  التعلععععيد اإللكتر    

بصعع ة جامععة  اسععتخدام التكنولوًيععا 

بجميق اتواجاعا لع  إيصعال المعلومعة 

للمتعلد بأق  وقي وًاد واكبر لا عدمت 

وقعععد يكعععو  هععع ا العععتعلد تعلمعععا  لوريعععا  

وقد يكعو   Synchronousمتوامنا  

ت Asynchronous يععععر متععععوامن 

دا عععععععععع  ال صعععععععععع  المدرسعععععععععع  او 

(ت وهنعععاو تعريعععم ا عععرت 4 ارًععع  )

د ا لكتروت  او ا لتراضع  هعو التعلي

 لعع  النععوع مععن التعلععيد العع ش يعتمععد 

                                                           
مصيييييلفا علييييييا     ييييير     ربحييييي  - 2

 سيييياالت ال صيييياو   كنولوليييييا التعليييييم   

اللبعة الثانية   دار صفاء للنشر  التوزيي  

 .8م  ص1999  عما    
عبيييييد العلييييييم الفرليييييان    كنولولييييييا  - 3

  دار الهيييييد  1المواقيييييع التعليميييييية    . 

للنشيييييير   التوزييييييي   القييييييا ر   مصيييييير  

 .14م  ص2000
   السيد عبد حسن البا   عبد العا   - 4

.التعلم اإللكتر نييي   الميييولا  بيييو  ليييو 

اإلنتييا  –التصييميم –الرقميي    النلرييية 

"  دار الجامعييية الجدييييد   اإلسيييكندرية  

 .22ص   2009
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جلععى اسععتخدام الوسععا د ا لكتروتيععة 

ل  ا تصال بين المعلمين والمتعلمين 

وبين المتعلمين والمسسسة التعليميعة 

 (5برمتاات )

 Blended Learningلتعليد المدم  ا

يعرل  محمد ج ية  مي  التعلعيد     

بأتععع   Blended Learningالمعععدم  

 تظععام متكامعع  ياععد  إلععى مسععاجدم 

المعتعلد  ععتل كع  مرللععة معن مرالعع  

تعلم ت ويقوم جلى الدم  بين التعلعيد 

التقليدش والتعليد اإللكتروت  بأدعكال  

 (6المختل ة دا   قاجات الدراسة . )

مواقعععق التواحععع  ا ًتمعععاج  كعععأدام 

 لتعلد اإللكتروت  جن بعد

ومواقعق  وبدا البحع  جعن وسعا د     

جلى الشعبكة العنكبوتيع  ليعتد الت اجع  

بععععين الدارسععععين ومعلمععععياد لتبععععادل 

النقعععاا واألسععع لة والخبعععرات لعععول 

وكاتعععي الصعععدارم  تالمعععادم الدراسعععية

للمواقععععق ا ًتماجيععععة مبعععع  البلععععو  

Blog( ت والععععويكWIKI وإ ا مععععا )

بحبنععا جععن دععرو  الترد عع  تجععد اتنععا 

تحتا  لموقق يسعت يق الدارسعين معن 

  التواحعع  ليمععا بيععناد بسععاولة  تلعع

ويسععععرت وا  يتععععولر لاععععد المحتععععول 

التعليمععع  لععع  اش مكعععا  تتعععولر ليععع  

 دمععة األتترتععيت ومععن هنععا توًاععي 

                                                           
5-AACRAO (1997). Virtual 

Learning Environments. 

Proceeding. 
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ة   كنولوليييا التعليييم  القييا ر   دار الكلميي

 .255  ص 2003

األتظعععععار إلعععععى الشعععععبكة ا ًتماجيعععععة 

 لي  بوو  وه  يصل  ليكعو  ادام 

مععععن ادوات الععععتعلد اإللكتروتعععع  لعععع  

ًامعاتنعععععا؟ وهععععع  لديععععع  المقومعععععات 

يجابيععات التزمععة لعع ل ؟ ومععا هعع  اإل

 (7المترتبة جلى  ل ؟)

ال عععععي  بعععععوو كالعععععد اكبعععععر مواقعععععق 

 التواح  ا ًتماج  جلى ا تترتي

لقعععد بعععات واضعععحا ا  سعععو  دعععبكات 

التواحعع  ا ًتمععاج  جبععر ا تترتععي 

ينمو بشك  ها  ت ويسد التياًا هاما 

لدل مستخدم  ا تترتيت ومن تالية 

ا عععععععرل تجععععععع  موقعععععععق التواحععععععع  

 facebookا ًتمععاج  ال ععي  بععوو 

ل  ه ا المجال بشك  كبيعر وكعا  معن 

ال بيعععع  ا  يل عععي النجعععا  السعععريق 

ال ش لقق  الموقق اتظار العاملين ل  

 حناجة المعلومات.

 facebookليعع  افععار ال ععي  بععوو 

ًععد  واسعععا لععد يحععدث مععن قبعع ت لقععد 

 منالسعععي  مبععع  ت عععو  جلععع  كععع 
MySpaceت Hi5ت friendster 

قعي و يرهد الكبيرينت كع   لع  لع  و

يتععدش السعنة الوالعدمت كمعا  قصير لد

  تصعععارجي كبعععار الشعععركات مبععع 

google ت yahoo و microsoft 

الحصعول جلع  لصعل اسعامية  لع 

مععن هعع ا الكيععا  العمععت ت وبسععرجة 

الجبعععار  البعععر  اتتشعععر هععع ا الكيعععا 
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مجلييييية المعر ييييية    التعلييييييم اإللكتر نييييي 

لامعيييييييييييييية القييييييييييييييدس المفتوحيييييييييييييية. 

http://www.qou.edu/newsletter

/facebook.jsp 
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ليصب  جدد المشتركين لي  قرابعة العـ 

مليعععو  مشعععترو لعععول الععععالدت  140

اتاعععوا اكبعععر معععن تصعععم هعععس ء قعععد 

تعلعععععيماد الجعععععامع ت لكععععع  مشعععععترو 

بععـليو   2.6حععدي ت  100كمتوسععد 

المشعععتركين جلععع   دقيقعععة يقطعععياد

الموقعععق كععع  يعععوم معععن ًميعععق اتحعععاء 

مليععو  مشععترو  13العععالدت اكبععر مععن 

 700يحدفوا لالتاد يوميات اكبر معن 

مليعععو  حعععورم يعععتد تحمعععيلاد جلععع  

مليععو   4الموقععق دععاريا واكبععر مععن 

 35 كبعر معن  ليديوت الموقعق متعرًد

معن  %70للةت وا يرا ا  اكبعر معن 

من  ار   facebook مستخدم  الـ

 (8الو يات المتحدم.)

مميـوات استخدام موقعق ال عي  بعوو 

 ل  التعليد ا لكتروت  جن بعد

 تخ   لدود الوما  والمكا :  -1

الص حة متالعة امعام ًميعق مشعترك  

ال يسععبووت وال يسععبوو متععا  للعععالد 

دعععععتراو م تعععععو  امعععععام بأكملعععععة وا 

الجميقت لد تعد هنال  اجاقات ولعدود 

تحول دو  وحول ال ا دم والعلعد إلعى 

اآل رينت ولد يععد هنالع  وقعي مععين 

تلقعععى ليععع  المحاضعععرم ويع عععى ليععع  

الدرا لإ  لات ضاجي ال ا عدم جلعى 

اآل عععععرينت بععععع  إ  المحتعععععول يظععععع  

مخووتععععا  ومتالععععا  امععععام المتععععأ رين 

لعععع  اش والتلقععععين ليسععععت يدو منعععع  

 وقي.

                                                           
8http://www.dev-

point.com/vb/t57183.html 

 اوسق اتتشارا :  -2

إ ا كعععا  اللعععرع هعععو تشعععر 

العلعععد ألكبعععر جعععدد ممكعععنت لال طعععاء 

ا لكتروتععععع  هعععععو الوسعععععيلة األمبععععع  

لتخ عععع  الحععععواًو والعوا عععع ت لاععععو 

يصعع  إلععى كعع  الععدول والمععد  ويععد   

معظعععد البيعععوت ويمعععد ا رجععع  دا ععع  

المسسسات والاي اتت لا تترتعي هعو 

إدعاجة الوسيلة األمب  لنشر ال كعرم و

 المعرلة وإيصال المعلومة.

 اق  تكل ة:  -3

سععتعد ال ا ععدم وينتشععر العلععد 

دو  الحاًععة لبنععاء مراكععو مكل ععة او 

توظيعععم ًاعععود بشعععرية او اسعععت جار 

معععدات باهطععة الععبمنت   تحتععا  إلععى 

راا مععععال كبيععععر إ ا ماكاتععععي جنععععدو 

العويمععععة والامععععة لبنععععاء مشععععروج  

التعليمعع ت هنالعع  الكبيععر مععن ال ععر  

ديلععععة وا لكتروتيععععة المجديععععة بعععع  الب

الياتعععا  تكعععو  الطععع  معععن المشعععاريق 

 العادية الملموسة.

 تنظيد المحتول:  -4

معععن النقعععا  التععع  تميعععو باعععا 

ال ي  بوو ه  تنظيد المحتول جلعى 

دك  دلعات تنول بشك  اسبوج  ليتد 

ا سععت ادم مععن المحتععول بععأكبر قعععدر 

ممكعععنت وليجعععدول المشعععترو ماامععع  

لقععععععراءم  ويحععععععدد وقععععععي مخصععععععل

المحتعععول ا سعععبوج  بتعععرو  وتمععععن 

والمشاركة وإبداء الراش جلي  بشعك  

 (9دورش. )
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 اآلفار ا ًتماجية ا يجابية:  -5

إمكاتيعععة التواحععع  معععق العععومتء      

واألحدقاء واألقعار ت والتواحع  معق 

األدععخاص العع ين جولععوا جععن الحيععام 

ا ًتماجيعة بسعب  ججعوهدت ومعرلعة 

ى احدقاء ًددت ا بارهدت والتعر  إل

والتععععععر  جلعععععى جعععععادات وتقاليععععععد 

المجتمعععععععاتت وت ععععععوير الماععععععارات 

الللويعععة جعععن  ريععع  ا لتكعععاو معععق 

ادععععععخاص مععععععن فقالععععععات مختل ععععععةت 

وا ت تععععا  جلععععى العععععالد الخععععارً ت 

ومتابععععععة ا بعععععار الععععععالدت والتبعععععادل 

البقال  والعلم  ل  مختلم الخبعرات 

 (10بين المشتركين. )

مميععوات موقععق ال ععي  بععوو 

Facebok : من وًاة تظر البال 

ويجمععع  البالععع  مميعععوات ال عععي      

بعععوو جعععن الصععع حات الشخصعععية او 

المواقعععععععق المحعععععععدودم والمنتعععععععديات 

 -بالتال :

ر ًععدا للمسععجلين ممععا العععدد الكبيعع -1

يتععي  لععرص كبيععرم  تتشععار ا لكععار 

وا راءت والداث اكبر قدر من التافير 

 ل  اكبر جدد ممكن المشتركين.

يعععععع    لميععععععة الم لقععععععةت العمو -2

يشتر  لياا التمتق بص ة معينعة مبع  

السن او المانة او ا تتماء الدينى او 

 السياس 

دم وًععععععود تكععععععاليم ماديععععععة جعععععع -3

 للتسجي 
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جعععدم الحاًعععة لشعععراء برتعععام  او  -4

ادعععترا  وًعععود بعععرام  معينعععة  يعععر 

متالععععة مععععن اًعععع  التمتععععق بالخدمععععة 

 والتص  . 

سعععاولة التسعععجي  جلعععى الموقعععق  -5

سععرجة جمعع  حعع حة دخصععية لعع  و

 دقا  

تكوين مجموجعة  ساولة وسرجة -6

تطععد المت قععين جلععى لكععرم او راش او 

 هواية معينة ل  دقا  

الصععععععععععور  سععععععععععاولة اضععععععععععالة -7

وال يعععععععديوهات ومشععععععععاركتاا مععععععععق 

ا حدقاء او تقلاا معن  عتل العروابد 

جلى الص حات والمجموجات ا  رل 

 دو  تحميلاا مرم ا رل 

سععععاهمة مععععن  ععععتل لمامكاتيععععة ا -8

اضالة اكبر جدد ممكن من المسجلين 

جلى الموقق بساولة باللةت و ل  من 

 ععتل ا تتقععاء السععريق مععن  احعععية 

اقترا  احعدقاء معن ت ع  التخصعل 

لعع  العمعع  او المدينععة او التعلععيد مععن 

 عتل المدرسعة او الكليعةت و لع  تبععا 

 للبياتات الشخصية لك  مشتتو 

اولة ظاعععععععور مسععععععععاهمات سععععععع -9

ا حدقاء او المشتركين ل  مجموجة 

 والد بمجرد اداء المساهمة

حظ  والمسعتمر معن الت اج  الل -10

 ععتل التععدوين وتلقعع  الععردود والنقععد 

 وا ستحسا  ل  ت   الوقي

لبريععد  رسععال اوًععود  احععية  -11

وتلقععع  الرسعععا   بخصوحعععية جاليعععة 

 سواء لتلراد او المجموجات

وًعععععععود  احعععععععية المحادفعععععععة  -12

ريععة )الشعععات( سعععواء لتلعععراد او ال و
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المجموجععات بععدو  الحاًععة للتععدوين 

جلععععععععى الصعععععععع حات الشخصععععععععية او 

المجموجعععات ممعععا يويعععد معععن لاجليعععة 

 وسرجة تبادل ا راء وا لكار

ة   تيععار توجيععة وًععود امكاتيعع -13

ومقععععدار الخصوحععععة العععع ش ي طععععل  

المشترو ليع  يمكنع  معن تحديعد معن 

يسعععععت يق مشعععععاهدم المسعععععاهمات او 

الات سعععععواء جلعععععى حععععع حت  اإلضععععع

 الشخصية او المجموجات

ة منعععق ادعععخاص وًعععود امكاتيععع -14

بعيععععناد مععععن متابعععععة او التعليعععع  او 

 المساهمة بحورهد جن  ل 

ول او دععععرو  وًععععود بروتوكعععع -15

تمنععععق السععععلوو  يععععر المقبععععول لعععع  

اسعععععتخدام ا ضعععععالات او الصععععع حات 

والمجموجات المسعي ة للليعر او التعى 

يعععة او تعععرو  تمععع  بالمعتقعععدات الدين

 لكععععار جنصععععرية او تععععرو  لسععععلق 

 محظور كالمخدرات و يرا 

ة ا   عععار جعععن وًعععود امكاتيععع -16

ا دعععععععععععععخاص او الصععععععععععععع حات او 

المجموجععععععات او لتععععععى ا ضععععععالات 

المخال ععععة للبروتوكععععول لتععععى يمكععععن 

 دارم الموقعععق اتخعععا  ا ًعععراء تجعععاا 

 المخال ة باللل  او الح  

وًود ادارم جلى مستول جال   -17

التقنيعععععة تعمععععع  جلعععععى تتلععععع   معععععن

المشعكتت وايجعاد للعول لوريعة لاععات 

وكعع ل  الت ععوير المسععتمر لععتداء مععن 

 ععععععععتل ت ععععععععوير اداء الخصععععععععا ل 

الموًععودم ورلععق مسععتول ا سععت ادم 

مناعععععععععا وسعععععععععاولة اسعععععععععتخداماات 

واسععععععتحداث  صععععععا ل ومميععععععوات 

 ًديدم.    
 

 التجربة الت بيقية

ولعع  الجاتعع  الت بيقعع ت سععيقوم       

  بععإًراء الت بيعع  العملعع  مععن البالعع

اًععع  الوقعععو  جلعععى مشعععكلة البحععع  

المتمبلععة لعع  حعععوبة المتابعععة  داء 

ال ععععت  ومعرلععععة اسععععباباات وكعععع ل  

محاولععععة لعععع  المشععععكلة مععععن  ععععتل 

ا ست ادم بموقق التواح  ا ًتماج  

ال ي  بوو كادام من ادوات ا تترتي 

 ل  التعليد ا لكتروت  جن بعد.

  والمناجعععععع  المحتععععععول العلمعععععع -ا

 جات  الت بيق لل

 الاد  من التجربة:

او : اسعععععتبيا  وًعععععود او جعععععدم      

وًعععععود مشعععععكلة حععععععوبة المتابععععععة 

المسععععتمرم  داء ال ععععت  مععععن قبعععع  

اجطعععععاء هي عععععة التعععععدري  ومعععععدل 

وًودهات والوقو  جلى اهد اسعباباا 

 لكوت  الاد  البال  للبح .

فاتيا: اإلست ادم من استخدام العد      

التواحعععع  اإلًتمععععاج  جلععععى مواقععععق 

دعععععبكة اإلتترتيعععععي و احعععععة موقعععععق 

ل  تدري   Facebookال ي  بوو 

مععادم التصععوير للتللعع  جلععى مشععكلة 

حععععععوبة المتابععععععة المسعععععتمرم  داء 

 ال ت  لكوت  الاد  الرابق للبح .

 ال رع العام للتجربة:

ت تعععععرع التجربعععععة وًعععععود 

مشعععكلة حععععوبة المتابععععة المسعععتمرم 

بعع  اجطععاء هي ععة  داء ال ععت  مععن ق

التععدري  وبوًععود لععرو   ات د لععة 

إلصععا ية لععى تقيععيد المسععت يدين مععن 
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اسععععععتخدام الععععععد مواقععععععق التواحعععععع  

اإلًتمععععاج  جلععععى دععععبكة اإلتترتيععععي 

و احعععععععة موقعععععععق ال عععععععي  بعععععععوو 

Facebook  لعععععع  تععععععدري  مععععععادم

التصوير للتلل  جلى مشكلة حععوبة 

المتابعععة المسععتمرم  داءت و لعع  قبعع  

 قق. وبعد استخدام المو

 منا  التجربة: 

يعتمعععععد معععععنا  التجربعععععة جلععععع        

 المنا  التجريب  من لي :

 ريقععععععة إ تيععععععار العينععععععةت إًععععععراء 

التجربععععععععةت إسععععععععتختص النتععععععععا   

 وإلصا اا.

وحععم جينععة الدراسععة التععى  طعععي 

 للتجربة

 18تكوتععي جينععة التجريعع  مععن       

 ال  و البة من  ت  ال رقة البالبة 

ة بكليعة التربيعة من قسد التربية ال نيع

ويوض   تامعة بورسعيدً –النوجية 

 الجدول البياتات الت صيلية الخاحة 

   بعينة التجربة:

  ال  و البة 18 جدد ال ت 

موقععععععععق إًععععععععراء 

 التجربة

كلية التربيعة النوجيعة 

 ًامعة بورسعيد

 البالبة ال رقة

 التربية ال نية الشعبة

 التصوير المادم

: 19بععين  يتععراو  مععا متوسد العمر

 جام 21

( البياتات الخاحة بعينة 1ًدول )

 التجربة.

 اسبا  إ تيار مجتمق العينة

اقتصر تحديد مجتمق العينة جل        

 ععت  ال رقععة البالبععة بشعععبة التربيععة 

  -ال نية لألسبا  التالية:

رال البالعععععع  او : اتعععععع  مععععععن       

ا تيععار العينععة مععن ال ععت   المناسعع 

اًعدهد بالكليعة معدم ال ين معر جلعى تو

  تقعععع  جععععن تصععععم مععععدم الدراسععععة 

بالكليععة وهعع  اربععق سععنواتت وهعع ا   

ين بعععععع  ا  جلععععععى ال رقععععععة البالبععععععة 

 والرابعة.

فاتيععا: هعع ا المععدم )العععامين( 

تمكن ال ال  من التعر  جلى  بيععة 

الدراسعععة بالكليعععةت واستشععععار بععععض 

المشععاك  التعع  يجععدها وقععد تمبعع  لعع  

 س .جا   ل  التحصي  الدرا

فالبا: ال ت  بال رقعة البالبعة 

يمكن متابعة افعر التجربعة جلعياد لع  

العام التال ت ومعرلعة معدل ا سعت ادم 

 بعد اتتااء التجربة.

 ادوات التجربة: 

ميداتيععععة جلعععع  تعتمععععد التجربععععة ال    

 األدوات التالية : 

بيا  راش ال ععععت  اسععععتمارم اسععععت -1

للتعر  جلى مشكلة حعوبة المتابععة 

مرم  داء ال ععت   ععتل لتععرم المسععت

 الدراسة ومدل وًودها.

بيا  راش ال ععععت  اسععععتمارم اسععععت -2

للتعر  جلى اهعد اهعد اسعبا  مشعكلة 

 حعوبة المتابعة المستمرم.

اسععععععععععععععتمارم اسععععععععععععععت تع راش  -3

المسععععت يدين )ال ععععت ( لععععول مععععدل 

ا سعععت ادمت معععن  عععتل تقيعععيد بععععض 
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محاور وبنود اإلست ادم المتوقعة معن 

دعبكة اإلتترتيعي كالعد اوات استخدام 

التعلععيد جععن بعععد و احععة الععد مواقععق 

التواحعععع  اإلًتمععععاج  وهععععو موقععععق 

ل  تدري   Facebookال ي  بوو 

مععادم التصععوير للتللعع  جلععى مشععكلة 

حععععععوبة المتابععععععة المسعععععتمرم  داء 

 ال ت . 

 (T : Testعادلة النسبة التا ية ) م -4

 .إللصاء تتا   التجربة

  ية للتجربة الخ وات اإلًرا - 

تجعععرل التجربعععة الميداتيعععة جلعععى      

قبعععععع  تععععععدري   تمععععععرللتين وهمععععععا

المحتععععول الدراسععععى ولياععععا يجععععرل 

الرحد للوضق الحعال  بعالتعر  جلعى 

مشعععكلة حععععوبة المتابععععة المسعععتمرم 

 داء ال عععت   عععتل لتعععرم الدراسعععة 

ورحعععععدهات والوقعععععو  جلعععععى اهعععععد 

اسععباباات فععد بععععد تععدري  المحتعععول 

ستعاتة بموقعق ال عي  الدراسى مق ا 

لعع  تععدري  مععادم  Facebookبععوو 

التصوير للتلل  جلى مشكلة حععوبة 

المتابعععععة المسععععتمرم  داء ال ععععت ت 

 ولياا يجرل قياسا  بعديا .

قبعععععع  تععععععدري   :المرللععععععة األولععععععى

 المحتول الدراسى

قععام البالعع  لععى هعع ا المرللععة بعمعع  

لععوار مععق ال ععت  )المسععت يدين مععن 

لععععول مشععععكلة  البرتععععام  التعليمعععع (

حععععععوبة التواحععععع  المسعععععتمر معععععق 

اجطععاء هي ععة التععدري  لمتابعععة اداء 

التكلي ععات الم لوبععة افنععاء األسععبوعت 

و احععععة لعععع  المععععواد العمليععععة مبعععع  

التصوير والتصميد والنسي  و يرها 

معن المععواد التعع  تحتعا  الععى المتابعععة 

والتوًيعع  المسععتمر مععن جطععو هي ععة 

ت التععدري  والاي ععة المعاوتععة لعععتداء

وا ست سار جعن وًعود المشعكلة معن 

جعععععدماات وا سعععععبا  التعععععى تعععععسدش 

لصعععوبة التواحعع  والمتابعععة لععتداءت 

ومعععن  عععتل المناقشعععة والحعععوار تعععد 

( 1حععيا ة اسععتمارم اسععتبيا  رقععد )

لول وًود المشكلة ومدل وًودهعات 

( لععول 2واسععتمارم ا سععتبيا  رقععد )

اهعععد ا سعععبا  التعععى  رلاعععا ال عععت  

ًاععععة تظععععرهد والتعععع  تشععععك  مععععن و

كمسعععت يدين معععن البرتعععام  التعليمععع  

ا سععبا  الر يسععية للمشععكلةت تمايععدا 

ل رلاا جلياد مرم ا عرل لتقيعيد كع  

بنععععد او سععععب  جععععن  ريعععع  النقععععا  

وترتيباععععععا لسعععععع  تافيرهععععععا جلععععععى 

المشكلةت و ل  بعد تحكيماا معن قبع  

 بعض المتخصصين ل  المجال.

وتععد حععيا ة اسععتمارم ا سععتبيا      

وتتكعععععو  معععععن سعععععسالين (ت 1رقعععععد )

 -ر يسيين:

بة لععع  هععع  توًعععد حععععو -1ا      

التواح  المستمر  تل ا سبوع معن 

قبعع  اجطععاء هي ععة التععدري  والاي ععة 

المعاوتعععة؟ واإلًابعععة بعععنعد او   لععع  

الخاتععععة المقابلععععة للسععععسالت بالشععععك  

 التال 

الععععععى اش مععععععدل توًععععععد  -2ا       

مشكلة حعوبة ل  التواح  المستمر 

وع من قبع  اجطعاء هي عة  تل ا سب

التدري  والاي ة المعاوتة؟ وا ًابعة 

با تيععععار مسععععتول تقيععععيد مععععن سععععي 

مسععتويات بوضععق جتمععة لعع  الخاتععة 
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المناسبة للتقيعيد معن  مع  درًعاتت 

 بالشك  التال  

مناقشة تتا   استمارم ا ستبيا  رقد 

(1.) 

 او : لول وًود المشكلة من جدمة. 

ًععود وبعععد إًععراء ا سععتبيا  لععول و

المشععكلة مععن جدمعع ت كاتععي النتيجعععة 

 -كالتال :

 

بة ل  التواح  المستمر  تل ه  توًد حعو -1ا

ا سبوع من قب  اجطاء هي ة التدري  والاي ة 

 المعاوتة

   تعد

17 1 

94.444

% 

5.5556

% 

 فاتيا: لول مدل وًود المشكلة. 

 ة كالتال :جوبعد إًراء ا ستبيا  لول مدل وًود المشكلةت كاتي النتي

 

تتعععععععا     (3ًعععععععدول )

الععععى اش مععععدل  -2ا

توًد مشعكلة حععوبة 

ل  التواح  المستمر 

 عععتل ا سعععبوع معععن 

قبعععع  اجطععععاء هي ععععة 

التععععععدري  والاي ععععععة 

 المعاوتة

 مدل وًود المشكلة

المجموع  5 4 3 2 1 0

90 

0 0 3 12 3 0 18 

0 0 6 36 12 0 54 

6ت6 0 0

% 

6ت39

% 

2ت13

% 

0 60% 

     

حيا ة اسعتمارم ا سعتبيا  رقعد  وتد 

( كما هعو موضع  بعالمتل  لعول 2)

اهعععد ا سعععبا  التعععى  رلاعععا ال عععت  

والتعععع  تشععععك  مععععن وًاععععة تظععععرهد 

كمسعععت يدين معععن البرتعععام  التعليمععع  

 ا سبا  الر يسية للمشكلة.

وتتطعععععمن اسعععععتمارم ا سعععععتبيا       

 -سسال والد كالتال :

لدد مدل تافير ا سبا  التالية  -3ا

وًععود مشععكلة حعععوبة التواحعع   لعع 

 المستمر  تل ا سبوع مق اجطاء 

 

هي ععععة التععععدري  والاي ععععة المعاوتععععة 

ت 5بتحديد مدل التافير من ح ر العى 

فعععد رتععع  هععع ا ا سعععبا  معععن ا كبعععر 

تععافيرا العععى ا قعع  تعععافيرا مععن وًاعععة 

 تظرو.

وكاتععي ا سععبا  مععن وًاععة تظععر      

 -ال ت  تنحصر ل  التال :
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مواجيععععد ت ععععر   ينالتطععععار  بعععع -1

ال ت  ومواجيد ت عر  اجطعاء هي عة 

 التدري  والاي ة المعاوتة.

بععين اجطععاء هي ععة  جععدم التنسععي  -2

 التدري  والاي ة المعاوتة.

ء بين اجطعاء هي عة تطار  اآلرا -3

 التدري  والاي ة المعاوتة.

ضلد التكلي ات جلعى ال عت  بمعا  -4

 يعععولر وقعععي لمقابلعععة اجطعععاء هي عععة 

 الاي ة المعاوتة.التدري  و

تكععععرار بعععععض التكلي ععععات افنععععاء  -5

 سنوات الدراسة.

 سعع  بععين ال ععت  وًععود لععاًو ت -6

وبين اجطاء هي ة التعدري  والاي عة 

 المعاوتة.

ا سعععععلو   يعععععر التربعععععوش لععععع   -7

 التوًي .

 جدم وًود تشجيق او لالو. -8

 (.2مناقشة تتا   استمارم ا ستبيا  رقد )

لول اسبا  وًود مشعكلة حععوبة التواحع  المسعتمر  عتل وبعد إًراء ا ستبيا  

-ا سععبوع مععق اجطععاء هي ععة التععدري  والاي ععة المعاوتععةت كاتععي النتيجععة كالتععال :

  
 المتوسد النقا  لس  الترتي  التقييد من ح ر الى  مسة درًات السب 

مجمعععوع 

درًععععات 

التقيععععععيد 

 90من 

النسعععععععععععبة 

الم ويعععععععععة 

 للتقييد

الترتيععععععععع  

لسععععععععععععع  

درًععععععععععات 

 تقييدال

مجمعععععععععوع 

تقعععععععععععععععععا  

الترتيععععععععع  

() 

النسعععععععععععبة 

الم ويعععععععععة 

 للترتي 

الترتيععععععععع  

لس  تقا  

 الترتي 

المتوسععععععد 

بعععععععععععععععععععين 

 النسبتين

الترتيععععععععع  

 الناا  

 البال  65.679 2 58.025 94 4 73.333 66 ا ول 

 الرابق 61.605 4 54.321 88 6 68.889 62 البات 

 البات  68.148 3 57.407 93 2 78.889 71 البال 

 األول 83.704 1 74.074 120 1 93.333 84 ابقالر

 السابق 55.309 8 33.951 55 3 76.667 69 الخام 

 البامن 52.84 7 40.123 65 8 65.556 59 السادا

 السادا 56.543 6 41.975 68 5 71.111 64 السابق

 الخام  56.975 5 45.062 73 6 68.889 62 البامن

 هد اسبا  مشكلة حعوبة التواح ( لنتا   تقييد وترتي  ا2ًدول )

                                                           
 - جميييوق نقيييا  التر يييي  مييين ال و للثامن  عيييدد اللييي  مx9 1 عيييدد العناصييير))- 

  ال  18مث  بعدد  (2 8 7 3 1مجموق قيم التر ي  األ لا   
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مشكلة عدم المتابعة المستمرة

تععععععدري  باتيععععععة: بعععععععد الالمرللععععععة 

مععععق ا سععععتعاتة  المحتععععول الدراسععععى

بموقق ال ي  بوو لع  المتابععة ألداء 

 ال ت   تل األسبوع.

قعععام البالععع  لعععى هععع ا اإلًعععراء       

بعمعععععععع  اسععععععععتبيا  ألراء ال ععععععععت  

المسععععع يدين معععععن اسعععععتخدام موقعععععق 

 التواح  اإلًتماج  جلى دبكة 

 Facebookتترتيععي ال ععي  بععوو اإل

 ل  تدري  مادم 

التصعععوير للتللععع  جلعععى مشعععكلة      

حععععععوبة المتابععععععة المسعععععتمرم  داء 

ال ععععت   ععععتل تععععدري  الموضععععوع 

 المقتر  التال :

تعد قبع  التجربعة إتشعاء مجموجعة      

جلعععععى موقعععععق ال عععععي  بعععععوو باسعععععد 

 تصععوير فالبععة لنيععة  وتععد ضععد كعع  

اإلضعالة  ت  العينة للتسعجي  لياعا ب

 الى البال  والاي ة المعاوتة.

 ضوابد التجربة :

يحكععد التجربععة العديععد مععن الطععوابد 

 وهى:

الموضععععوع: تكععععوين مععععن ال بيعععععة  -

 الصامتة لعناحر تتكو  من جدم 

 

ادعععكال و امععععات زًاًيععععة ومعدتيععععة 

 وبتستيكية.

لععومن  معع  اسععابيق )اسععبوجا  ا -

بععععععد المحاضعععععرم األولعععععى ت وفعععععتث 

لمحاضرم الباتيعة( بواقعق اسابيق بعد ا

سععاجة  15 معع  سععاجات تظريععةت و

 ت بيقية.

 كيلى: التصويرالمجال التش -

لخامة: ا لوا  ا كوري  جلى ور  ا -

 ابيض 

لتقنيعععععععة: ا سعععععععتعاتة بالتصعععععععوير ا -

 ال وتو رال  ل  تحديد الكدر 

والعناحر واللحظة المناسبة والح عاظ 

جلياععات وا سععتعاتة باسععلو  التكبيععر 

ات  احعععة بمدرسعععة معععا لعععو  )تقنيععع

 الواقعية( 

 ال  من ال رقة البالبعة  18لعينة: ا -

 ) دعبة التربية ال نية (

لحعععدود الومنيعععة إلًعععراء التجربعععة: ا -

 محاضرتا   تل اسبوجا .
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لحدود المكاتية: قسد التربية ال نية ا -

ًامعععععة  –بكليععععة التربيععععة النوجيععععة 

 بورسعيد.

ري : اسععتخدام اسعععلو   ععر  التععد -

لمحاضععرم والنقععاا والبيععا  العملعع  ا

لعععععتداءت باإلضعععععالة العععععى اسعععععتخدام 

مجموجعععة جلعععى موقعععق ال عععي  بعععوو 

 للمتابعة المستمرم.

لاعععد  معععن القيعععاا: قيعععاا معععدل ا -

ا سععععععت ادم مععععععن اسععععععتخدام موقععععععق 

التواحعععع  اإلًتمععععاج  جلععععى دععععبكة 

 Facebookاإلتترتيععي ال ععي  بععوو 

لععع  تعععدري  معععادم التصعععوير للتللععع  

وبة المتابعععععععة جلععععععى مشععععععكلة حععععععع

 المستمرم  داء ال ت .

الم لععو  مععن ال العع   ععتل التجربععة 

 :ت بيقيةال

جمععععع  لولعععععة بعععععا لوا  الما يعععععة     

لتكوين من ال بيعة الصامتة لعناحعر 

تتكععععو  مععععن جععععدم ادععععكال و امععععات 

زًاًيععة ومعدتيععة وبتسععتيكية تتميععو 

بوًععود مشععكتت لعع  التصععوير مبعع  

كالت الش الية والبري  واتعكاا ا دع

واتكسععععار ا دععععكال دا عععع  العناحععععر 

الوًاًيةت و يرها من السعمات التعى 

تتناولاععا مدرسععة التصععوير باسععلو  

مععالو  الواقعيععة او كمععا ي لعع  جلياععا 

-Superالسعععععععععععععععوبر ريعععععععععععععععاليوم 

Realism ت او الايبرريعععععععععععععععععععاليوم

Hyper-Realism ت او الواقعيععععععععة

ل  ت Photorealismال وتو رالية 

ر  سععدت جلععى و X 70 50مسععالة 

ابععععيضت مععععق ا سععععتعاتة بالتصععععوير 

 ال وتو رال  للتكوين.

وتمععي المتابعععة جبععر ال ععي  بععوو     

للتعععر  جلععى تقععدم العمعع  وللتعععر  

جلعععععى المشعععععكتت التعععععى تعععععواًااد 

واقتعععرا  الحلعععول معععن قبععع  البالععع  

والمعععاو ت و لعع  مععن  ععتل تصععوير 

األجمعععال ورلعععق حعععورها باسعععتخدام 

الموبايععععع ت و لععععع  ولععععع  الخ عععععوات 

 -الية:الت

  وات التعام  مق مجموجعة ال عي  

 -بوو:

ل  البدايعة تعد اتشعاء المجموجعة  -1

 واضالة ال ت  لاا

بعد المحاضرم ا ولعى تعد التنبيع   -2

جلعععى ال ععععت  برلعععق حععععورهد الععععى 

المجموجععة للتعليعع  وا تيععار ا تسعع  

 لتن ي ها

تد التعلي  معن قبع  البالع  جلعى  -3

الصععور والتوًيعع  الععى تقععا  الطعععم 

وتقا  التميعو لع  العبعض ل  بعطاا 

 األ ر.

تجاو  ال ت  مق التعليقعات لع   -4

ا يعععام التاليعععة بتتلععع  العيعععو  لععع  

الصعععور المرلوجعععة لعععديبات والسععععى 

  لتقا  حور اكبر تميوا.

وبععععد تعععولر جعععدد معععن الصععععور  -5

القابلة للرسد لك   ال ت قعام كلوالعد 

معععناد با تيعععار العععدهد للتكبيعععر جلعععى 

 الور .

اتيععععة لعععع  وبعععععد المحاضععععرم الب -6

ا سبوع البال ت بدا ال ت  ل  رسعد 

اللولات من الصور بالقلد الرحعاص 

 وتصويرها ورلعاا الى المجموجة.
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وتعععععد التعليععععع  جلعععععى المرالععععع   -7

المتتاليععة لكعع  لت عععور اللولععة  عععتل 

 ا سابيق البتفة.

و تل  ل  كعا  يسعتعا  باضعالة  -8

ال يعععععديوهات التععععع  توضععععع  بععععععض 

 تقنيات التعام  مق ا لوا .

وتد اضالة روابعد لصع حات معن  -9

ا تترتيي  جمال لناتين معن مدرسعة 

 ما لو  الواقعية.

فعععععد تعععععد رلعععععق اللولعععععات بععععععد  -10

 ا تتااء مناا بعد ا سبوع الخام 

لععع  المرللعععة الناا يعععة وجمععع   -11

اسعععتمارم التقيعععيد لطععع  البالععع  ا  

يكععععو  جمعععع  ا سععععتبيا  لعععع  قاجععععة 

الدراسة )ر عد امكاتيعة تن يع ها جلعى 

جلعى دعك  اسع لة متععددم المجموجة 

ولكعع  سععسال  معع  ا تيععارات يقععوم 

ال ت  با تيعار ا ًابعة المناسعبة لع  

جلععى كعع  سععسال(ت و لعع  لشععر  كعع  

سعععسال وجعععدم التخعععبد او تعععافير راش 

 العع  جلععى األ عععرت ولسععرجة تن يععع  

ا سععتبيا  وتجميععق ا ًابععات ورقيعععا 

ل  وقي قصيرت وه ا د لة جلى جدم 

لتعامععععع  امكاتيعععععة اإلسعععععتلناء جعععععن ا

المبادععععر مععععق ال ععععت  لعععع  قاجععععات 

 الدرا.

 
( لمجموجة البومات 1حورم رقد )

الصور المطالة  جمال ال ت  ل  

 المجموجة جلى ال ي  بوو

 
( تبين تعلي  الد 2حورم رقد )

ال ت  يوض  لآل رين كي ية رلق 

 الصور جلى المجموجة

 
( توض  اضالة الد 3حورم رقد )

الطوء  ال يديوهات لتعليد رسد

 والظ 
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قيععععععاا لاجليععععععة اسععععععتخدام موقععععععق 

التواحعععع  اإلًتمععععاج  ال ععععي  بععععوو 

Facebook 

بعععد اإلتتاععاء مععن تععدري  المحتععول 

باسععععتخدام موقععععق ال ععععي  بععععوو تععععد 

( كمعععا لععع  3تصعععميد اسعععتمارم رقعععد )

المتلععع ت لقيعععاا لاجليعععة اسعععتخدام 

موقعععق التواحععع  اإلًتمعععاج  ال عععي  

لعع  تععدري  مععادم  Facebookبععوو 

معععن  عععتل التللععع  جلعععى التصعععويرت 

مشعععكلة حععععوبة التواحععع  المسعععتمر 

 تل ا سبوع من قبع  اجطعاء هي عة 

التععععدري  والاي ععععة المعاوتععععةت وتععععد 

 تحكيماا من قب  المتخصصين.

 -وتحتول جلى السسال التال :

لعععدد معععدل لاجليعععة البنعععود  1ا      

التاليعععة قبععع  اسعععتخدام ال عععي  بعععووت 

وبععععد اسعععتخدام ال عععي  بعععوو و لععع  

د مسععتول ال اجليععة مععن حعع ر بتحديعع

 5الى 

وتحتول جلى مجموجة معن المحعاور 

 -ه :

محععور الوقعععي: ويتطعععمن البنعععود  -1

 -التالية:

  ا سععععتلتل ال عععععال للوقععععي  ععععتل

ا سعععععععععبوع تتيجعععععععععة للمتابععععععععععة 

 المستمرم.

  تععولير الوقععي الماععدر لعع  اتتظععار

 المتابعة.

  الوقعععععي المتعععععا  للمتابععععععة  عععععتل

 ا سبوع وسعت .

 ال  لععع  ا سعععتعداد الوقعععي المسعععت

 للمقابلة والمتابعة.

   تكععرار المتابعععة المتواحععلة  ععتل

 ا سبوع.

    امكاتية المتابعة لك  ال ت  لع

 ت   الوقي.

محععور المكععا : ويتطععمن البنععود  -2

 -التالية:

   جععدم ادععترا  التواًععد لعع  ت عع

 المكا  والوما  للتواح .

   سعععاولة التواحععع  بعععين ال عععت

واجطععععععععاء هي ععععععععة التععععععععدري  

معاوتياد ل  لالعة جعدم القعدرم و

 من ال رلين جلى الحطور.

  جدم الحاًة الى اماكن مخصصة

 للمقابلة.

محعععععور ا سعععععت ادم لععععع  مجعععععال   -3

 -التخصل:ويتطمن البنود التالية:

  اتتظعععام األداء للتكلي عععات وتتابعاعععا

 .بدو  توقم

  ا سععت ادم ال وريععة لل العع  ولععدا

مععن تعليعع  جطععو هي ععة التععدري  

 جلى جمل 

 سععت ادم ال وريععة لجميععق ال ععت  ا 

مععن تعليعع  جطععو هي ععة التععدري  

 جلى جم   ال  والد

  ا ست ادم من جرع ًميعق اجمعال

 ال ت  بص ة مستمرم

   ا ست ادم من جرع ت ور مرال

األداء لكعععع  جمعععع   تبعععع  بصعععع ة 

 مستمرم

  عععععععر  التعععععععدري  والنقعععععععاا: -4

 -ويتطمن البنود التالية:

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (52) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

  اسععععععتخدام الوسععععععا د المتعععععععددم

 –لنمعععععا   ا -ل يعععععديوا-)الصعععععور

 و يرها(

  جدم وًود لدود زمنية ومكاتيعة

او ادبيععععات للنقععععاا لعععع  إبععععداء 

 األلكارالراش و ر  

  صوحعععية التوًيععع  لععع  بععععض 

 المشاك  المحرًة

ويتطعععععععمن :ا سعععععععت كار والبح  -5

 -البنود التالية:

  سععععاولة اسععععترًاع المعلومععععات

 واست كارها

   سععاولة البحعع  جععن مععا يصععع

 من معلوماتاستيعاب  

  سعععععاولة ا سعععععت ادم بعععععالمراًق

 والكت 

ويتطععععععععمن :خدام ا تترتيياسععععععععت-6

 -البنود التالية:

  اسعععععععععتخدام ال الععععععععع  لشعععععععععبكة

 المعلومات الدولية ا تترتيي

  ا سعععععععععتلتل الجيعععععععععد لشعععععععععبكة

 المعلومات الدولية ا تترتيي

   استخدام ال ال  لموقعق التواحع

 ا ًتماج  ال ي  بوو

 التواحع   ا ستلتل الجيد لموقعق

 ا ًتماج  ال ي  بوو

  تليير تظعرم ا سعرم تحعو ًعدول

 ا تترتيي

  تليير تظعرم ا سعرم تحعو ًعدول

 ال ي  بوو

 -ويتطمن بنود والد::التكل ة-7

 تولير المال وقلة التكل ة المادية 

 -ويتطمن بنود والد::الجاد-8

  تععععولير جنععععاء لمعععع  ا جمععععال

 المتكرر من المتابعة المستمرم

 -تطمن بنود والد:وي:التواح -9

 تواح  ال ت  مق الومتء 

مناقشة تتا   استمارم ا ستبيا  رقد 

(3.) 

ويحتول ك  محور من المحاور جلعى 

جععععدد مععععن البنععععود ال رجيععععة تل ععععى 

الجواتعععع  المختلععععم لتسععععت ادم مععععن 

استخدام ال ي  بوو ل  تدري  مادم 

التصعععععععععويرت والم لعععععععععو  وضعععععععععق 

 التقديرات امام البنود ال رجية لقياا

مدل تحققاا و ل  من  م  درًعات 

لك  بندت بعد اًعراء التقيعيد معن معدل 

لاجليععععة بنععععود المحععععاور قبعععع  وبعععععد 

اسععتخدام ال ععي  بععووت كاتععي النتععا   

 -كالتال :

 المحاور

 مجموع تقييد

90البنود الدرًة من  بنود المحور   

 ا د     ا م    
 و

 

م  

  

() 

م  

^ 2 

277728 26 23 27 32 22 32 162 قبل  540ا ول مععععععععن

                                                           
 - مجموعة درلا  البند القبلية –  مجموق درلا  البند البعدية  ف 
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 4 8 74 75 65 76 78 72 440 بعدش درًة

البععععععععععات  مععععععععععن 

 درًة270

18    6 27 16 49 قبل 

9 

3572

    81 79 78 238 بعدش 1

 450البالععع  معععن

 درًة

23  17 29 35 60 26 167 قبل 

0 

5290

  83 84 85 66 79 397 بعدش 0

 210الرابععق مععن 

 درًة

 5929 77    68 50 19 137 قبل 

    68 59 87 214 بعدش

الخعععععععععععععععععععععععام  

 درًة210من

17    25 29 19 73 قبل 

4 

3027

    76 84 87 247 بعدش 6

السعععععععععععععععععععععععادا 

 درًة540من

16 37 49 52 65 51 61 315 قبل 

6 

2755

 76 79 79 82 83 82 481 بعدش 6

 90السععععابق مععععن 

 درًة

 49 7      51 51 قبل 

      58 58 بعدش

 90مععععن البععععامن 

 درًة

 1024 32      35 35 قبل 

      67 67 بعدش

 90التاسععععق مععععن 

 درًة

 576 24      55 55 قبل 

      79 79 بعدش

 لتقييد لاجلية استخدام ال ي  بوو 3( لنتا   استمارم اإلستبيا  رقد 3ًدول )

سعععععد الحسعععععاب  تعععععد لسعععععا  الو -1

لل ععععرو  بععععين تقيععععيد المحععععور األول 

ين التجربععععععة القبليععععععة )الوقععععععي( بعععععع

=  1والبعديعععة بالمعادلعععة التاليعععة :  

= 18/  278/   =  1مععععععععععععععععععع   

15.444 

= 2ع^ 1تبععاين  وتععد لسععا  ال -2

))مععععععععع   – 2^1)مععععععععع    1- /1

 1^)2 =) /)1/17 (77284 – 

(278^2/)18 =4293.6 

وتععد لسععا  ا تحععرا  المعيععارل  -3

 65.525(= 1/2^)4293.6ع = 

 تقريبا  

لمحسععوبة =  ) ا 1وتععد لسععا  ت -4

 15.444X  ( /  ع= )×  1 

18 /)65.525 =4.2426   

وبالمبعع  لعع  بععاق  المحععاور البماتيععة 

 -تكو  النتا   كالتال :
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 2ع^
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 ( لسا  ت المحسوبة لمحاور تقييد لاجلية استخدام ال ي  بوو4ًدول )

 

    1 –د   ) درًععععععة الحريععععععة ( =    

  =18 – 1 =17 

وبالكشم جن ت المحسوبة بالجدول 

 17لريععععة  ( جنععععد درًععععة5-1-15)

 : تجد ا    الجدولية 

  =ت المحسععععوبة لعععع    الجدوليععععة 

 % 5فقععة و  %  95جنععد  2.04

 .د  

ت المحسععععوبة لعععع    الجدوليععععة = 

 %  1فقعة و  %   99جنعد  2.76

 د  . 
 

  ت المحسوبة         

 +……  

 
                                4.2426                

2.76                2.04 

ت 2تت 1المحسعوبة ت توبمقارتة ت 

ت معععق ت الجدوليعععة تجعععد ا  4ت ت3ت

ت المحسععوبة اكبععر مععن ت الجدوليععة 

دع  واكبعر  1% فقعة و%  99جنعد 

 5فقعة و  95%من ت الجدولية جنعد

 د ت ال ا  :   %
 

ت المحسععععوبة ا ت الجدوليععععة جنععععد 

   %95ا ت الجدولية جند  %99

لعع ل  تععتلخل النتيجععة الناا يععة بععأ  

  % 99هنععاو لععار  ًععوهرش جنععد 

وه ا ال ار  يشير  تد   % 1فقة ت 

إل  وًود لرو  ل  تقديرات ال ت  

المسعععععت يدين معععععن اسعععععتخدام موقعععععق 

 ال ي  بوو. 

وهعع ا بععدورا يببععي حععحة ال ععرع     

بأت  يمكن اإلست ادم من استخدام الد 

مواقععععق التواحعععع  اإلًتمععععاج  جلععععى 

دعععععبكة اإلتترتيعععععي و احعععععة موقعععععق 

ل  تدري   Facebookال ي  بوو 

للتللعع  جلععى مشععكلة مععادم التصععوير 

حععععععوبة المتابععععععة المسعععععتمرم  داء 

 ال ت .
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رسم بياني يوضح الزيادة الناتجة بين النسبة المئوية القبلية والبعدية لمحاور تقييم فاعلية 

استخدام الفيس بوك

النسبة المئوية للمحور قبلي  النسبة المئوية للمحور بعدي

 النتا   

بعععد اتتاععاء التجربععة والتاكععد مععن  -1

تحقععع  ال عععرع يمكعععن اسعععتنتا  

الدور ال عال ال ش يمكن ا  يقعوم 

بععع  موقعععق التواحععع  ا ًتمعععاج  

ال ععععي  بععععوو بمععععا يملكععععة مععععن 

مميععععوات باجتبععععارا الععععد ادوات 

التعليد ا لكتروت  جعن بععد جلعى 

دعععععبكة ا تترتعععععي لععععع  تحقيععععع  

التواحعععععع  السععععععا  والمبادععععععر 
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والمسعععععتمر لععععع  اش وقعععععي واش 

مكعععععا  بعععععين ا عععععرا  العمليعععععة 

التعليميععععةت مععععن اًعععع  المتابعععععة 

للبعععرام  ووالمقعععررات معععن قبععع  

المتعلمععععععععينت والمتابعععععععععة ألداء 

المتعلمعععععععين وت عععععععور مرالععععععع  

التكلي ات من قبع  القعا مين جلعى 

التععععدري  ومععععن قبعععع  الععععومتء 

اًععع  الوحعععول العععى  ايطعععات معععن

اقصععععى درًععععة مععععن اإلسععععتيعا  

للبرتعععام  لععع  اقععع  وقعععي ممكعععن 

 وبأق  تكل ة ممكنة.

بالر د من كو  المواد الت بيقية  -2

والعملية يستلوم لتدريسعاا ا  تعتد 

دا ععع  قاجعععات التعععدري ت ا  اتععع  

يمكعععن جعععن  ريععع  اسعععتخدام العععد 

وسعععا   التواحععع  المسعععتمر مبععع  

موقعععق ال عععي  بعععوو متابعععععة اداء 

  والتعر  جلى ما يواًااد ال ت

من مشكتت او تساؤ ت قعد تعيع  

اداء التكلي ععععععععات لععععععععع  الوقعععععععععي 

المناسعع ت وكعع ل  اج ععاء مسععالة 

كبيععرم للنقعععاا والجععدال والحعععوار 

لعععول النقعععا  محععع  ا ست سعععار او 

لعععول معععا هعععو م لعععو  معععن اداء 

 للتكلي ات

التعلععيد المععدم  العع ش يجمععق بععين  -3

كععععع  مميعععععوات التعلعععععيد ال صعععععل  

لد ا لكتروت  جن بعد ويبتععد والتع

كعع  اإلبتعععاد جععن جيععو  كعع  مععناد 

سعععيكو  لععع  ليعععو كبيعععر ًعععدا معععن 

مسعععتقب  التعلعععيد لععع  الععععالد لععع  

ا جعععععوام القادمعععععةت  احعععععة معععععق 

ا سععععععععتلتل الجيععععععععد والحرلعععععععع  

لمع يات التقعدم التكنولعوً  الع ش 

يشعععادا الععععالد لاليعععا بظاعععور معععا 

 يسمى بالتعليد المتنق .  

ن ا سععتلناء جععن كمععا اتعع    يمكعع -4

التعلععيد التقليععدش الععى ًاتعع  التعلععيد 

ا لكتروتعع  جععن بعععدت لاتعع    يمكععن 

ا  عععال لسعععن اسعععتلتل المتعععا  معععن 

تكنولوًيا ا تصعال لع  دجعد التعلعيد 

ال صععل  و احععة لعع  العلععوم ال نيععة 

والت بيقية والمااريةت والت  يجمعق 

الكبيرو  جلى حععوبة تعليماعا جعن 

 بعد.   
 

 التوحيات

  البالعع  بطععرورم وضععق يوحعع -1

  عة جمعع  واسععتراتيجيات للبععدء لعع  

ت عيععع  واسعععتلتل او اتشعععاء مواقعععق 

تواحععع   تبيعععة  احعععة بالجامععععات 

العربية تكو  بمبابعة مجتمعق تعليمع  

التراض ت يتعر  لياا العدارا جلعى 

ك  ق اجات التعليد با تت  اتواجاعا 

ومسعععععععتوياتاات ويتعععععععي  ال رحعععععععة 

 للمسسسعععات التعليميعععة معععن جعععرع

برامجاعععا للتسعععجي  لياعععا والدراسعععة 

ومن  الشااداتت وجقد العدورات لع  

 مختلم العلوم.

ضعععرورم ت عيععع  ا سعععت ادم معععن  -2

ا سععتخدام الم ععر  للشععبا  لتتترتععي 

ومواقق التواح  ا ًتماج  ل  اداء 

تكلي ععععاتاد التعليميععععةت مععععن متابعععععة 

المععععععععععواد الدراسععععععععععيةت وقععععععععععراءم 

المحاضععععععرات واًععععععراء البحععععععوث ت 

لمعلومععات بععد  مععن قطععاء وتجميععق ا

السععاجات بععدو  اسععتلتل لعععال جلععى 

ا تترتععيت و لعع  بتسععجي  المقععررات 
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الدراسية جلى دك  مجموجعات جلعى 

المواقق المتالة ل ل ت ومتابعة ًات  

 من الدراسة ومن التكلي ات جن بعد.

يوحععععع  البالععععع  الكليعععععات لععععع   -3

الجامععععات المصعععرية بتعععولير ًاعععاز 

لكعععع   كمبيععععوتر واتصععععال با تترتععععي

 العع  يسععج  لياععات وتععولير التععدري  

جلععععى البععععرام  التعععع  تتناسعععع  مععععق 

التخصل ل  ك  كليةت با ضالة الى 

البععرام  التعع  تتععي  لعع  رلععق ك عععاءم 

ا ست ادم من تكنولوًيعا المعلومعاتت 

لععدجد الععتعلد العع ات  والمسععتمر جععن 

 بعد.

يوحععععع  البالععععع  الكليعععععات لععععع   -4

الجامعات المصرية بتولير دبكة معن 

ات والكعععاميرات التععع  تمكعععن الشادععع

الدارسععين والمدرسععين لعع  اش وقععي 

ومععن اش مكععا  لمتابعععة المحاضععرات 

والتعععدريبات التععع  تعععتد يوميعععا دا ععع  

الجامعاتت مما يقل  من تكل ة التعليد 

ويسععم  باسععتيعا  اكبععر جععدد ممكععن 

مععن الدارسععين لعع  ال صعع  الدراسعع  

الوالععدت ويمكععن مععن الععتعلد المسععتمر 

ر ععة والرا بععة لعع  لل  ععات  يععر المت 

 التعلد المستمر

يوحععععع  البحععععع  الكليعععععات لععععع   -5

الجامعععات المصععرية بعمعع  قنععام لبعع  

المواد الدراسية الكتروتيا جلى دبكة 

ا تترتععي مقابعع  ادععتراو دععارش مععن 

الدارسعععين العععرا بين لععع  التسعععجي ت 

ويوحععع  ادارات الكليعععات باسعععتخدام 

التكنولوًيا الحديبة لع  جمع  بعرام  

الجععععععداول متخصصععععععة لعععععع  جمعععععع  

الدراسية بمراللاا المختل ة من اً  

تنسعععععي  الماعععععام والتكلي عععععات بعععععين 

اجطععاء هي ععة التععدري  والدارسععينت 

وكععع ل  لسعععن اسعععتلتل المتعععا  معععن 

قاجععات الدراسععة بشععك  اكبععر لاجليععة 

 جلى مدار األسبوع.

 

 المراًق

 ا : المراًق العربية
ف  الجيود   لبيي  سليا الحتيراالتعلييم اإللكتر ني  مين الت  الغري  زا ير سسيماعيت -1

 .2009القا ر  عالم الكت   

 تر ن  الرقمي   التعلم اإللك   السيد عبد المولا  بو  لو   حسن البا   عبد العا   -2

 .2009إلنتا  "  دار الجامعة الجديد   اإلسكندرية  ا–لتصميم ا–النلرية 

التعلععيد ت بحعع  مصعع  ى جليععا : وآ ععرو ت وسععا   ا تصععال وتكنولوًيععا ر -3

 م.1999ال بعة الباتية ت دار ح اء للنشر والتوزيق ت جما  ت 

ليم اإللكتر ني  الجــود     التع   شواق عبد الجليت عل    س مة عبد العليم حسين -4

 .2008  مفا يم نلرية   برا  عالمية(  اإلسكندرية  دار الجامعة الجديد   

ت دار الاععدل 1قععم التعليميععةت   . بععد العظععيد ال رًععات : تكنولوًيععا المواج -6

 .م2000للنشر و التوزيقت القاهرمت مصرت 
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ت الريععاعت م بعععة سعع يرالعولمععة والتربيععةت : الدباسعع بععن مبععارو  حععال  -5

 م.2002 - ا1423ال بعة األولىت جام 

 .2003  منتولا   كنولوليا التعليم  القا ر   دار الكلمة  محمد علية  مي  -7

دار  .التربيععة لعع  الععو ن العربعع  . األرد  ت جمععا   :وا تشعع يعقععو  لسععين -8

 . ـ1425  ال رقا  للنشر

  : الرسا   العلمية.
ن   صميم برنامج قاالم علا التعليم المدمج إلكسيا  مهيارا  صييانة رشا حمدي حس -1

  التربيية األلهز  التعليمية لد      كلية التربية  رسالة مالستير غير منشور   كلية

 .2009لمنصور   لامعة ا

 ث: كت  وابحاث ومقا ت جربية من اإلتترتي.
 نيي   كلييية حسيين عليي  حسيين سيي مة  الييتعلم الرليييب التلييور اللبيعيي  للييتعلم اللكتر -1

 .م2005التربية بسو ا   لامعة لنو  الوادي 

http://www.khayma.com/education-technology/newL3.htm 

 Cybrariansلم المولييع   د رييية الكتر نييية  ديجيية عليي  مشييرف الغامييدي  الييتع -2

Journal م2008  17  العدد. 

http://www.journal.cybrarians.info/index.php 

مين لكتر ني   مجلية التعلييم الرنا محفوظ حميد   الفيي  بيو  كنليام سدار  لليتعلم   -3

 الموق 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=

47&sessionID=14 

  السيعودية  ميةند   التعليم عن بعد بالجامعية اإلسي    ارق حمدي عبدهللا المقر   -4

 من الموق  اللكتر ن 

http://www.alriyadh.com/2010/03/16/article506868.html 

  ـ1425كتبة العبيكا   م الرياض   التعليم اإللكتر ن   الموساعبد هللا  -5

http://mh1440.blogspot.com/2009/10/blog-post_10.html 

لامعيية  لمييي  شييل    وظيييع الفييي  بييو   يي  التعليييم اإللكتر نيي   مجليية المعر يية  -6

 القدس المفتوحة  من الموق  اللكتر ن 

http://www.qou.edu/newsletter/facebook.jsp 

  موق  الكاديمية العربية البريلانية للتعليم العال  -7

http://www.abahe.co.uk/distance-learning.html 
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