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 فبػهٛخ انزذسٚت اإلنكزشَٔٙ انفشد٘ ٔانزؼبَٔٙ ػهٗ ثشَبيظ كٕسط الة

Courselab   فٙ رًُٛخ يٓبساد يؼهًٙ انفٛضٚبء نزظًٛى انذسٔط اإلنكزشَٔٛخ

 ٔاالرغبِ َؾٕ اعزخذايٓبٔإَزبعٓب 

ٓ٘ذٝس ػذذ ثُغالّ كضـ هللا /د:إػذثد
 

 انجؾش: يمذيخ

دضقو٤ن ٗوِز ٗٞػ٤ز ك٢ ػ٤ِٔض٢ ثُضؼ٤ِْ  ٣ؾٜذ ثُؼوذ ثُقج٢ُ ثٛضٔجٓجً ػج٤ُٔجً ٓضضث٣ذثً 

ٝثُضؼِْ؛ ٝرُي ٖٓ خالٍ ص٤ٜتز د٤تز صؼ٤ٔ٤ِز/ صؼ٤ِٔٚ صؾزح ثٛضٔجّ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٝصقج٠ً 

فٞثعْٜ ثُٔخضِلز، ٝصقلضْٛ ػ٠ِ ثُضٞثفَ ٝصذجدٍ ثُخذشثس ٓغ ثألهشثٕ، ٝإصوجٕ 

ٖ ثُٜٔجسثس ٝأصذجع هشم ٓذضٌشر ٝإدذثػ٤ز ك٢ فَ ثُٔؾٌالس، ثألٓش ثُز١ ٣ضطِخ ٓ

ثُوجة٤ٖٔ ػ٠ِ ثُؼَٔ ثُضشد١ٞ ٝثُضؼ٢ٔ٤ِ مشٝسر إػجدر ثُ٘ظش ك٢ ٓ٘ظٞٓز ثُضؼ٤ِْ دٔج 

صضنٔ٘ٚ ٖٓ أٛذثف، ٝٓقضٟٞ، ٝثعضشثصؾ٤جس صذس٣ظ ٝٝعجةو ٝأٗؾطز صؼ٤ٔ٤ِز، 

ٝػ٤ِٔجس صو٣ْٞ، ٝثدٝثس ٣ؤد٣ٜج ثُٔؼِْ دثخَ ؿشكز ثُقق ٝخجسؽٚ ٝرُي ك٢ مٞء 

ػ٠ِ أعج٤ُخ ٝهشثةن صٞثًخ ٓضطِذجس ثُؼقش، ٣ٝوضن٠ رُي صذس٣خ ثُٔؼ٤ِٖٔ 

 ثُٔغضؾذثس ثُضشد٣ٞز ٝثُضؼ٤ٔ٤ِز. 

ُٝٔج ًجٕ ثٓضالى ٓؼِْ ثُل٤ض٣جء ُٜٔجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝثُٔوشسثس ثإلٌُضش٤ٗٝز 

؛ ُضٞظل٤ٜج دجُؾٌَ ٢ ٣ؾخ ػ٠ِ ٓؼِْ ثُل٤ض٣جء ٓؼشكضٜجثُض، ٝإٗضجؽٜج ٖٓ أْٛ ثُؾٞثٗخ

كوذ ص٘ٞػش آسثء ثُضشد٤٣ٖٞ ك٢  ثُقق٤ـ ك٢ ص٤ٔ٘ز خذشثس ثُطالح ك٢ ٜٓ٘ؼ ثُل٤ض٣جء، ُزث

صقذ٣ذ ثُٜٔجسثس ثُٔشؽٞ ٖٓ ٓؼِْ ثُل٤ض٣جء إصوجٜٗج؛ ٝرُي ُضأ٤ِٛٚ ُٔٔجسعز سعجُضٚ ك٢ 

مٞء دٓؼ ثُضو٤٘ز ك٢ ثُضؼ٤ِْ، ػ٠ِ أعجط أٜٗج صؼذ ٓشصًٌضث سة٤ًغج ك٢ صذس٣ظ ثُل٤ض٣جء ك٢ 

وشسثس ػقش عٞسر صو٤٘ز ثُٔؼِٞٓجس ٝثالصقجٍ، ٝص٘ذسػ ٜٓجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝثُٔ

 ثإلٌُضش٤ٗٝز ٝإٗضجؽٜج صقش ٓظِز ثُٜٔجسثس ث٤ُٜ٘ٔز ثُضشد٣ٞز.

ُٝٔج ًجٕ ثُٞثهغ ثُلؼ٢ِ ُضذس٣ظ ٓجدر ثُل٤ض٣جء ك٢ ثُٔذثسط ٣ٞثؽٚ ثٌُغ٤ش ٖٓ 

ثُضقذ٣جس ٜٓ٘ج إٔ ثُـجُذ٤ز ثُؼظ٠ٔ ٖٓ ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ال ٣ضثُٕٞ ٣ؼضٔذٕٝ ػ٠ِ 

ثُؾٌٟٞ ٖٓ دثسع٢ ػِْ ثُل٤ض٣جء  ًغشسثألعج٤ُخ ثُضو٤ِذ٣ز ك٢ صذس٣ظ ٛزٙ ثُٔجدر؛ ُزُي 

إمجكز إ٠ُ إٔ ثٌُغ٤ش  ،ٖٓ ػذّ كْٜ ٓنج٤ٖٓ ثُل٤ض٣جءعٞثء ك٢ ثُٔذثسط أٝ ثُؾجٓؼجس 

ٖٓ ثُٔلج٤ْٛ ثُل٤ض٣جة٤ز ٝثُؼالهجس ػ٠ِ دسؽز ػج٤ُز ٖٓ ثُضؼو٤ذ ٝثُضؾش٣ذ، ٝصقضجػ إ٠ُ 

ؽَ ؛ ٖٓ أ(1002 ػٞثهق ٗجفش ثُٔٞع١ٞ،) ثُضلجػَ ٓؼٜج ُلٜٜٔج ٤ُٝظ صِو٤ٜ٘ج كوو.

رُي أفذـ ٖٓ ثُْٜٔ ك٢ ثُٞهش ثُقج٢ُ صذس٣خ ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ػ٠ِ ٜٓجسثس صق٤ْٔ  

ثُذسٝط ٝثُٔوشسثس ثالٌُضش٤ٗٝز ٝإٗضجؽٜج ُٔج ُٜج ٖٓ دٝس ث٣ؾجد٢ ك٢ صقغ٤ٖ صؼ٤ِْ 

 ثُطالح ُٔجدر ثُل٤ض٣جء.

إ٠ُ إٔ ٖٓ ثالصؾجٛجس ثُؼج٤ُٔز ثُقذ٣غز  (1020) ٓقٔذ ثُغ٤ذ ثٌُغذج٣ٝ٢ٗؾ٤ش 

٤٘ز ُٔؼِْ ثُل٤ض٣جء ثالٛضٔجّ دئٗضجػ ثُٔؼشكز ٝعوجكز ثإلدذثع، ٝثالعضخذثّ ُِض٤ٔ٘ز ثُٜٔ

                                           


 انمظٛى عبيؼخ -ٔاٜداة انؼهٕو كهٛخ -انًشبسن انزؼهٛى ركُٕنٕعٛب أعزبر 
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ثُٞظ٤ل٢ ُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٔؼِٞٓجس ٝثالصقجالس ٝثُضؼ٤ِْ ثالٌُضش٢ٗٝ ك٢ ثُضذس٣ظ ث٢ٓٞ٤ُ، 

صٞف٤جس ثُٔؤصٔش ثُذ٢ُٝ ثُغج٢ٗ ُِضؼِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ ٝثُضؼ٤ِْ ػٖ دؼذ  ٣ٝضلن ٓج عذن ٓغ

 -ػ٠ِ مشٝسر ثػضٔجد ٓؼ٢ِٔ ثُؼِّٞ )ثُل٤ض٣جء (. ٝثُض٢ أًذس1022ٓجسط 21-10)

ثألف٤جء( ٝثُش٣جم٤جس ُضطذ٤وجس ثُضؼ٤ِْ ثالٌُضش٢ٗٝ ك٢ ثُضذس٣ظ دقلز ػجٓز  -ث٤ٔ٤ٌُجء

٣ٝن٤ق ٓ٘ذٝس ػذذ ثُغالّ كضـ هللا  ،صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج دقلز خجفزٝ

 ، صضطِخ ٝؽٞدE-Learningإٔ صطذ٤وجس ثُضؼِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ ( إ٠ُ ٓج عذن 1023)

ٓؼ٤ِٖٔ ٓؤ٤ِٖٛ ٝٓذسد٤ٖ ػ٠ِ صق٤ْٔ ثُذسٝط ثالٌُضش٤ٗٝز  ٝإٗضجؽٜج ٝثُضٞظ٤ق ثُؾ٤ذ 

دأدٝثس ٝٝظجةق ؽذ٣ذر صض٘جعخ  ٤ٔز، ًٔج أٜٗج صضطِخ ْٜٓ٘ ثُو٤جُّٜج ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ِ

 ٓغ ٓضطِذجس ٛزث ثُضؼ٤ِْ.

ك٢ ٓوشس ثُل٤ض٣جء  ٤ْ ثُذسٝط ثالٌُضش٤ٗٝز ٝإٗضجؽٜج ُٝٔج ًجٗش ػ٤ِٔز صقٔ

ٖ أؽٌجٍ صط٣ٞش هش٣وز ثُضذس٣ظ ثُضو٤ِذ٣ز ٖٓ ف٤ظ هش٣وز ثُؼشك، ٝصذغ٤و ؽٌالً ٓ

ٓقض١ٞ ثُٔجدر ثُؼ٤ِٔز ػٖ هش٣ن صق٣ٞش ثُٔلج٤ْٛ ثُؼ٤ِٔز ثُٔؾشدر ٝصؼ٤ٔن ٓقض١ٞ 

( ٝثُضق٣ٞش ٝأػٔجٍ (computerized simulation ثُٔجدر ثُؼ٤ِٔز دٞثعطز ثُٔقجًجر

خَ ٖٓ ٓذثخَ ثُض٤ٔ٘ز ث٤ُٜ٘ٔز ثُؾشثك٤ي؛ كوذ سأٟ ثُذجفظ مشٝسر صلؼ٤َ ٛزث ثُٔذ

ُٔؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء، ف٤ظ إٔ صق٤ْٔ ثُٔجدر ثُؼ٤ِٔز ٝهشم ثُضٞثفَ د٤ٖ ثُٔؼِْ ٝثُطجُخ 

ٝثُٜٔ٘ؼ، ًٝزُي ثُض٘ٞع ك٢ أعج٤ُخ ثُضو٤٤ْ ثػضٔجدث ػ٠ِ ثُٔذخَ ثُضلجػ٢ِ ك٢ ثُضذس٣ظ 

ك٢ ُ٘ٞػ٤ز ٣ٔغَ ٗوِز ٗٞػ٤ز ك٢ صقغ٤ٖ أدثء ثُٔؼِْ؛ صأص٠ ثُقجؽز إ٠ُ صلؼ٤َ ٛزٙ ثُ٘وِز ث

ثُٞهش ثُز١ ٣ؤًذ ك٤ٚ ثُٞثهغ ثُضؼ٢ٔ٤ِ إٔ دؼل ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ٣خؾٕٞ ثعضخذثّ ثُضؼ٤ِْ 

هغ٤ْ ثإلٌُضش٢ٗٝ ٣ٝؾؼشٕٝ دجالسص٤جؿ صؾجٙ ثألعج٤ُخ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُضو٤ِذ٣ز ثُخجفز دْٜ )

( ؽجءس ٓضلوٚ ٓغ ٗضجةؼ دسثعز 1020، ثُؾ٘جم، ٝفغٖ ػ٢ِ أفٔذ د٢٘ د٢ٓٝ ٓقٔذ

( ك٢ أٗٚ ٣ٞؽذ مؼق ػ٘ذ ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ك٢ ٓؾجٍ ثُضؼ٤ِْ 1004ؽٔجٍ ثُؾشهج١ٝ )

ُ٘ٞٞؽ٤ج ثإلٌُضش٢ٗٝ، ٝصٔغَ ٛزث ثُنؼق ك٢ إٔ ٛؤالء ثُٔؼ٤ِٖٔ ال ٣غضخذٕٓٞ صٌ

٤ز ُٝذ٣ْٜ هقٞس ك٢ ٜٓجسثس صق٤ْٔ ٝدشٓؾز أ٣ز ٓجدر صؼ٤ِٔ ،ثُٔؼِٞٓجس دجُوذس ثٌُجك٢

سثس ثالٌُضش٤ٗٝز ك٢ صؼ٤ِْ ، ٝدجُ٘غذز العضخذثّ ثُٔوشك٢ فٞسر إٌُضش٤ٗٝز ٝٗض٤ؾز رُي

 ٗج٣ق ثُؼضذ٠( 1004ٝ) أفٔذ فغ٤ٖثُل٤ض٣جء كوذ أظٜشس ٗضجةؼ دسثعز ًَ ٖٓ 

(1005ٝ ،)Eduardo (2005)  ّإٔ ثُٔؼ٤ِٖٔ ٝثُٔؼِٔجس ٣ؼضوذٕٝ إٔ ثعضخذث

ثُٔوشسثس ثالٌُضش٤ٗٝز ػ٤ِٔز ٓؼوذر، صقضجػ إ٠ُ صؾ٤ٜضثس ٓضوذٓز، إمجكز إ٠ُ 

( 1022 أٝف٠ )سث٢ٓ سثؿخ،ُلضشر ه٣ِٞز، ًٔج ثُضخقـ ك٢ ثٌُٔذ٤ٞصش ٝثُضذس٣خ 

دنشٝسر ػوذ دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٓضخققز، إلًغجح ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ٜٓجسثس صق٤ْٔ 

ٞظ٤ق صثُذسٝط ٝثألٗؾطز ثٌُضش٤ٗٝجً، ٝإعشثةْٜ دجُذٝسثس ثُضذس٣ذ٤ز ثُض٢ صٜذف إ٠ُ 

٤ْ ثُذسٝط ثالٌُضش٤ٗٝز ك٢ صؼ٤ِْ ثُل٤ض٣جء، ٝص٣ٌٖٞ كش٣ن ػَٔ ٖٓ ثُٔخضق٤ٖ ك٢ صقٔ

، ٝصذجدٍ ثُض٣جسثس د٤ٖ ٓؼ٢ِٔ ضش٢ٗٝ ٝإٗضجؽٜج ك٢ ٓوشس ثُل٤ض٣جءٓٞثد ثُضؼِْ ثالٌُ

 .ثُل٤ض٣جء ُذسثعز إٌٓج٤ٗز صلؼ٤َ ثُذسٝط ثإلٌُضش٤ٗٝز ك٢ صؼ٤ِْ ثُل٤ض٣جء

ٖٝٓ ؽجٗخ أخش، هجّ ثُذجفظ دأؽشثء دسثعز ثعضطالػ٤ز ػ٠ِ ػ٤٘ز ٖٓ ٓؼ٢ِٔ 

ثُض٢ صنْ )دش٣ذر، ٝػ٤٘ضر، ٝثُشط،  ٤ْ( ٓؼِٔجً  ٖٓ ٓ٘طوز ثُوق45ثُل٤ض٣جء ػذدٛج )

دسٝط ك٢ ٓوشس ثُل٤ض٣جء ثٌُضش٤ٗٝجً ٝإٗضجؽٜج، ٝؽجءس ٝثُذ٤ٌش٣ج( فٍٞ ٓذٟ صق٤ْٜٔٔ 
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ٗضجةؼ ثُذسثعز ثالعضطالػ٤ز صؤًذ ثٗٚ ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ صٞثكش ٗظْ إدثسر ثُٔقضٟٞ 

 Courseدشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ٝ MOODLEٗظجّ إدثسر ثُضؼِْ ثالٌُضش٢ٗٝ ٓغَ 

lab  ٓ إال إٔ صٞظ٤لٜج ك٢ خذٓز ثُضذس٣ظ ُٔوشس مؼ٤ق ؽذث، ٝهذ ٞهغ ثُٞصثسرك٢ ،

ثسؽغ ثُٔؼ٤ِٖٔ ثُغذخ ك٢ رُي إ٠ُ ػذّ ثٓضالًْٜ ُٜٔجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج 

 ثٌُضش٤ٗٝج.

ثُٔؼ٤ِٖٔ ٗقٞ ثعضخذثّ دسٝط ثُل٤ض٣جء ثالٌُضش٤ٗٝز خجفز  ًٔج ٝإٕ ثصؾجٛجس

أدثةٜج ك٢ ثُضذس٣ظ؛ كوذ أًذس ٗضجةؼ دسثعز ثُض٢ ٣وٕٞٓٞ دضق٤ٜٔٔج ُٜج ػالهز دلجػ٤ِز 

إٔ صط٣ٞش ٜٓجسثس ثُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ أع٘جء ثُخذٓز دجعضخذثّ  (Polyzou, 2009د٤ُٞضٝ )

ثُذشٓؾ٤جس ثالٌُضش٤ٗٝز ثُقذ٣غز، ٣غجْٛ ك٢ صـ٤٤ش ٝؽٜز ٗظشْٛ ٗقٞ ثألعج٤ُخ ثُقذ٣غز 

خ ثُقذ٣غز ك٢ ثُضذس٣ظ دقٞسر إ٣ؾجد٤ز ًٔج ٣ُٞذ ُذ٣ْٜ دثكؼ٤ز ه٣ٞز ُضذ٢٘ ثألعج٤ُ

ٝصطذ٤وٜج ك٢ ثُضؼ٤ِْ، ٣ٝشؽغ ثُضشد٣ٕٞٞ ثُذٝس ثُْٜٔ ثُز١ صؤد٣ٚ ثُؾٞثٗخ ثُؼجهل٤ز 

ًجالصؾجٛجس ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز دجػضذجس أٜٗج صؼَٔ ًٔٞؽٜجس ُِغِٞى ثالٗغج٠ٗ 

ُٔؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ك٢ صذس٣ظ ثُل٤ض٣جء، ًٔج إٔ ثصؾجٛجس ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ٗقٞ ثُذسٝط 

ٝإٗضجؽٜج صؤعش ك٢ هذسثصْٜ ػ٠ِ إٗؾجص ثُٜٔجّ ثُضذس٣غ٤ز ٝصقو٤وْٜ ثُض٢ ٣وّٞ دضق٤ٜٔٔج 

 ُألٛذثف ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ ٓؾجٍ ثُضخقـ.

إ٣ٔجٕ ، 1001ٝ ،عؼذ خ٤ِلز ػذذ ثٌُش٣ْٝأؽجسس دسثعجس صشد٣ٞز ػذ٣ذر ٜٓ٘ج )

، ٝثُغ٤ذ ػذذ ث٠ُُٞٔ أدٞ 1003 ،أًشّ كضق٢ ػ٠ِ، 1003ٝ ػذذ ثُؼجه٠ ٓقٔذ،

إ٠ُ أ٤ٔٛز صذس٣خ ثُٔؼِْ ثٌُضش٤ٗٝج دجعضخذثّ  (Katalin, 2004، 1022 ،خطٞر

صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٔؼِٞٓجس ٝثالصقجالس فض٠ ٣غضط٤غ ثُٔؼِْ ٓٞثًذز ثُٔغضقذعجس ثُغش٣ؼز 

ٝثُٔضالفوز ك٢ ػجُْ ثُضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ، ثألٓش ثُز١ ٣لشك ٗلغٚ ػ٠ِ دشثٓؼ صذس٣خ 

ِض٤ٔ٘ز ث٤ُٜ٘ٔز ثُٔؼِْ أع٘جء ثُخذٓز ف٤ظ إٔ ثُضذس٣خ ثالٌُضش٢ٗٝ ٣ٔغَ ٓؾجالً خقذج ُ

ثُٔغضٔشر؛ ٝرُي ُٔج ٣قووٚ ٖٓ ٓشٝٗز ك٢ ٌٓجٕ ٝصٓجٕ ثُضؼِْ، ٝص٘ٞع ًذ٤ش ك٢ ٓقجدس 

 ثُضذس٣خ ثُٔضجفز، ٝصٞك٤ش هذس ًذ٤ش ٖٓ ثُضلجػ٤ِز ٝثُ٘ؾجه أع٘جء ثُضذس٣خ. 

( إٔ ثُضذس٣خ ثالٌُضش٢ٗٝ Unesco, 2004) ٣ٝؤًذ صوش٣ش ٓ٘ظٔز ث٤ُٞٗغٌٞ

٣ٝغجػذٛج ك٢ صقو٤ن أٛذثكٜج ثُضؼ٤ٔ٤ِز ػ٠ِ ٓغضٟٞ  ٣وذّ كشفجً ػذ٣ذر ُِذٍٝ ثُ٘ج٤ٓز،

( إ٠ُ  إٔ ثالٛضٔجّ ثٌُذ٤ش دجُضذس٣خ 1004ثُ٘ظجّ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ًٌَ. ٣ٝؾ٤ش ص٣جد دشًجس )

ثالٌُضش٢ٗٝ ُِٔؼ٤ِٖٔ أع٘جء ثُخذٓز ٗضؼ ػٖ ػج٤ِٖٓ سة٤غ٤ٖ ٛٔج: ثُقجؽز ثُٔضضث٣ذر إ٠ُ 

ضٌُ٘ٞٞؽ٢ ثُٜجةَ ثُز١ أصجؿ إػجدر ثُضذس٣خ ٝثُضط٣ٞش ثُٔغضٔش ُِٜٔجسثس، ٝثُضوذّ ثُ

 ُضذس٣ظ ثُٔض٣ذ ٖٓ ثُٔٞثد ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُضذس٣ظ ٓغَ ثُل٤ض٣جء ٝث٤ٔ٤ٌُجء ٝثألف٤جء.

الفع ثُذجفظ إٔ ٛ٘جى فجؽز إ٠ُ ثُضذس٣خ ثالٌُضش٢ٗٝ  ،ك٢ مٞء ٓج عذن

ُٔؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ػ٠ِ ٜٓجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝثُٔوشسثس ثالٌُضش٤ٗٝز ٝإٗضجؽٜج 

. ، ٝص٤ٔ٘ز ثصؾجٛجصْٜ ٗقٞ ثعضخذثٜٓج Course labحدشٗجٓؼ ًٞسط الدجعضخذثّ 

ٝٗظشث ُضؼذد فٞس ثُضذس٣خ ثالٌُضش٢ٗٝ ٜٝٓ٘ج ثُضذس٣خ ثُلشد١ ٝثُضؼج٢ٗٝ، كئٕ ٛزث 

ثُذسثعز عضذقظ كجػ٤ِز ًَ ٜٓ٘ٔج ك٢ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج 

 ضؾش.ثٌُضش٤ٗٝج، إ٠ُ ؽجٗخ ص٤ٔ٘ز ثالصؾجٙ فٍٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط ثُض٢ فٔٔش ٝأٗ
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كجػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١ ٝثُضؼج٢ٗٝ ػ٠ِ دشٗجٓؼ دٜذف ثُضؼشف ػ٠ِ )

صق٤ْٔ ثُذسٝط ك٢ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ك٢   Course labًٞسط الح

 ٝثالصؾجٙ ٗقٞ ثعضخذثٜٓج(.ٝإٗضجؽٜج ثٌُضش٤ٗٝجً 

 ٔأعئهزّ: انجؾش يشكهخ

٠ِ دشٗجٓؼ ًٞسط كجػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١ ٝثُضؼج٢ٗٝ ػ ٓج

ك٢ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ُضق٤ْٔ ثُذسٝط ثإلٌُضش٤ٗٝز   Course labالح

 ثُذقظ ُٔؾٌِز ثُشة٤ظ ثُغؤثٍ ٛزث ػٖ ثإلؽجدز ع٤ضْ ؟ٝإٗضجؽٜج، ٝثالصؾجٙ ٗقٞ ثعضخذثٜٓج

 -ث٥ص٤ز: ثُلشػ٤ز ثألعتِز ػٖ ثإلؽجدز خالٍ ٖٓ

٠ صق٤ْٔ  ثُذسٝط ثإلٌُضش٤ٗٝز ثُل٤ض٣جء ػِ ٓؼ٢ِٔ ُضذس٣خ ثُالصٓز ثُٜٔجسثس ٓج .2

 ؟  Course labدشٗجٓؼ ًٞسط الح خالٍ ٖٓٝإٗضجؽٜج 

ك٢   Course labكجػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١ ػ٠ِ دشٗجٓؼ ًٞسط الح ٓج .1

 ٖٓ: ًَ ص٤ٔ٘ز

 ٜٓجسثس ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ُضق٤ْٔ ثُذسٝط ثالٌُضش٤ٗٝز ٝإٗضجؽٜج؟ 

 ٙ؟ إٌُضش٤ٗٝج ضؾزٝثُٔ٘ ثُٔقٔٔز ثُذسٝط ثعضخذثّ ٗقٞ  ثالصؾج 

  Course labكجػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ  ثُضؼج٢ٗٝ ػ٠ِ دشٗجٓؼ ًٞسط الح ٓج .2

 ٖٓ: ًَ ص٤ٔ٘زك٢ 

 ٜٓجسثس ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ُضق٤ْٔ ثُذسٝط ثالٌُضش٤ٗٝز ٝإٗضجؽٜج؟ 

 ٙ؟ إٌُضش٤ٗٝج ٝثُٔ٘ضؾز ثُٔقٔٔز ثُذسٝط ثعضخذثّ ٗقٞ  ثالصؾج 

ػ٠ِ دشٗجٓؼ ًٞسط  ثُضؼج٢ٗٝ( ثُلشد١/) ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ٗٔو  ثخضالف ثعش ٓج .3

 ٖٓ: ًَ ص٤ٔ٘زك٢   Course labالح

 ٜٓجسثس ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ُضق٤ْٔ ثُذسٝط ثالٌُضش٤ٗٝز ٝإٗضجؽٜج؟ 

 ٙ؟ إٌُضش٤ٗٝج ٝثُٔ٘ضؾز ثُٔقٔٔز ثُذسٝط ثعضخذثّ ٗقٞ  ثالصؾج 

 ٣أص٢: ًٔج ثُذقظ كشٝك ف٤جؿز صْفشٔع انجؾش: 

 ٓؾٔٞػز دسؽجس ٓضٞعط٢ د٤ٖ  α  ≤ 050. ٓغضٟٞ ػ٘ذ إفقجة٤جً  دثٍ كشٝم صٞؽذ .1

 ثُل٤ض٣جء دسٝط صق٤ْٔ ٜٓجسثس ٓالفظز دطجهز ػ٠ِ ثُلشد١  ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضذس٣خ

 ثُذؼذ١. ثُضطذ٤ن ُقجُـ ٝثُذؼذٟ ثُوذ٢ِ ثُضطذ٤و٤ٖ ك٢ إٌُضش٤ٗٝج  ٝإٗضجؽٜج

 ٓؾٔٞػز دسؽجس ٓضٞعط٢ د٤ٖ  α ≤ 0.05 ٓغضٟٞ ػ٘ذ إفقجة٤جً  دثٍ كشٝم صٞؽذ .2

 ثُٔقٔٔز ثُذسٝط ثعضخذثّ ٗقٞ  ثالصؾجٙ ٓو٤جط ػ٠ِ ثُلشد١  ش٢ٗٝثإلٌُض ثُضذس٣خ

 ثُذؼذ١. ثُضطذ٤ن ُقجُـ ٝثُذؼذٟ ثُوذ٢ِ ثُضطذ٤و٤ٖ ك٢  إٌُضش٤ٗٝج ٝثُٔ٘ضؾز

 ٓؾٔٞػز دسؽجس ٓضٞعط٢ د٤ٖ  α  ≤ 0.05 ٓغضٟٞ ػ٘ذ إفقجة٤جً  دثٍ كشٝم صٞؽذ .3

 ثُل٤ض٣جء دسٝط صق٤ْٔ ٜٓجسثس ٓالفظز دطجهز ػ٠ِ ثُضؼج٢ٗٝ  ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضذس٣خ

 ثُذؼذ١. ثُضطذ٤ن ُقجُـ  ثُذؼذ١ ٝ ثُوذ٢ِ ثُضطذ٤و٤ٖ ك٢  إٌُضش٤ٗٝج  ٝإٗضجؽٜج
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 ٓؾٔٞػز دسؽجس ٓضٞعط٢ د٤ٖ   α ≤ 0.05 ٓغضٟٞ ػ٘ذ إفقجة٤جً  دثٍ كشٝم صٞؽذ .4

 ثُٔقٔٔز ثُذسٝط ثعضخذثّ ٗقٞ  ثالصؾجٙ ٓو٤جط ػ٠ِ ثُضؼج٢ٗٝ  ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضذس٣خ

 . ثُذؼذ١ ثُضطذ٤ن ُقجُـ ٝثُذؼذٟ ثُوذ٢ِ طذ٤و٤ٖثُض ك٢  إٌُضش٤ٗٝج ٝثُٔ٘ضؾز

 دسؽجس ٓضٞعط٢ د٤ٖ  α ≤ 0.05 ٓغضٟٞ ػ٘ذ إفقجة٤جً  دثٍ كشٝم ٣ٞؽذ ال .5

 ثُضؼج٢ٗٝ  ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضذس٣خ ٝٓؾٔٞػز ثُلشد١  ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضذس٣خ ٓؾٔٞػز

 . إٌُضش٤ٗٝج  ٝإٗضجؽٜج ثُل٤ض٣جء دسٝط صق٤ْٔ ٜٓجسثس ٓالفظز دطجهز ػ٠ِ

 دسؽجس ٓضٞعط٢ د٤ٖ  α ≤ 0.05 ٓغضٟٞ ػ٘ذ إفقجة٤جً  دثٍ مكشٝ ٣ٞؽذ ال .6

 ثُضؼج٢ٗٝ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضذس٣خ ٝٓؾٔٞػز ثُلشد١  ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضذس٣خ ٓؾٔٞػز

 . إٌُضش٤ٗٝج ٝثُٔ٘ضؾز ثُٔقٔٔز ثُذسٝط ثعضخذثّ ٗقٞ ثالصؾجٙ ٓو٤جط ػ٠ِ

 ٣ٜذف ٛزث ثُذقظ إ٠ُ:أْذاف انجؾش: 

دسٝط  ثُل٤ض٣جء ٝإٗضجؽٜج صٓز ُضق٤ْٔ صقذ٣ذ إهجس ػجّ ُِٜٔجسثس ثُؼ٤ِٔز ثُال .1

 .دجعضخذثّ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح

ثعضوقجء كجػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١ ك٢ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس صق٤ْٔ دسٝط  .2

ثُل٤ض٣جء ٝإٗضجؽٜج دجعضخذثّ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ٝثصؾجٙ ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء دٔقجكظز 

ط ثُض٢ فٔٔش ٝأٗضؾش ك٢ ػ٤٘ضر دجٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝ

 ثُضذس٣ظ. 

ثعضوقجء كجػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ ك٢ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس صق٤ْٔ دسٝط   .3

ثُل٤ض٣جء ٝإٗضجؽٜج دجعضخذثّ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ٝثصؾجٙ ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء دٔقجكظز 

ػ٤٘ضر دجٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط ثُض٢ فٔٔش ٝأٗضؾش ك٢ 

 .ثُضذس٣ظ

)ثُضؼج٢ٗٝ( ك٢ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ )ثُلشد١( ٝٓوجسٗز كج .4

صق٤ْٔ دسٝط ثُل٤ض٣جء ٝإٗضجؽٜج دجعضخذثّ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ُذٟ ٓؼ٢ِٔ 

 ثُل٤ض٣جء دٔقجكظز ػ٤٘ضر دجٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز.

ٓؼ٢ِٔ  )ثُضؼج٢ٗٝ( ك٢ ص٤ٔ٘ز ثصؾجٙز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ )ثُلشد١( ٝٓوجسٗز كجػ٤ِ .5

ثُل٤ض٣جء دٔقجكظز  ػ٤٘ضر دجٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط ثُض٢ 

 فٔٔش ٝأٗضؾش ك٢ ثُضذس٣ظ. 

 صظٜش أ٤ٔٛز ٛزث ثُذقظ ك٤ٔج ٣أص٢: أًْٛخ انجؾش:

صٞؽ٤ٚ ٗظش ثُوجة٤ٖٔ ػ٠ِ صذس٣ظ ثُل٤ض٣جء دٞصثسر ثُضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ إ٠ُ أ٤ٔٛز صط٣ٞش  .1

جء دجعضخذثّ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ك٢ صق٤ْٔ ثُذسٝط أعج٤ُخ ثُضؼ٤ِْ ٝصؼِْ ثُل٤ض٣

 ٝإٗضجؽٜج  .

ثإلعٜجّ ك٢ صٞظ٤ق ثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ )ثُلشد١ /ثُضؼج٢ٗٝ( ُضقو٤ن ؽٞدر ثُؼ٤ِٔز  .2

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ػ٠ِ ٓغضٟٞ ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز.

فظ ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ػ٠ِ ثُذقظ ٝص٤ٔ٘ز هذسثصْٜ دأٗلغْٜ، ٝصؼٞدْٛ ػ٠ِ صقَٔ  .3

 ُزثص٢ ٝثالػضٔجد ػ٠ِ ثُ٘لظ.ٓغت٤ُٞز صؼِْٜٔ ث
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صؾؾ٤غ ٝثمؼ٢ ثُذشثٓؼ ثُضذس٣ذ٤ز ػ٠ِ ثُضٞعغ ك٢ إػذثد دشثٓؼ صذس٣ذ٤ز كشد٣ز  .4

 ٝصؼج٤ٗٝز، دجعضخذثّ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ُضقو٤ن ثُض٤ٔ٘ز ث٤ُٜ٘ٔز ُٔؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء.

صض٣ٝذ ٓخطط٢ ٓ٘جٛؼ ثُل٤ض٣جء دذشٗجٓؼ صذس٣ذ٢ ٓقْٔ ٓشر دجُضذس٣خ ثُلشد١  .5

ثُضؼج٢ٗٝ، ُضذس٣خ ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ػ٠ِ ٜٓجسثس صق٤ْٔ  ٝأخشٟ دجُضذس٣خ

 ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج ك٢ ٓوشس ثُل٤ض٣جء ٝكن دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح.

ٓغجػذر ٓو٢ٓٞ ٓ٘جٛؼ ثُل٤ض٣جء ػ٠ِ صط٣ٞش ٝإػذثد أعج٤ُخ ؽذ٣ذر ُِضؼشف  .6

ػ٠ِ ٜٓجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج ك٢ ٓوشس ثُل٤ض٣جء، ٝكن دشٗجٓؼ 

 ٗقٞ ثعضخذثّ ٛزٙ ثُذسٝط ك٢ ثُضذس٣ظ.ثٌُٞسط الح، ٝثصؾجٛجصْٜ 

 أهضقش ٛزث ثُذقظ ػ٠ِ ثُقذٝد ثُضج٤ُز:ؽذٔد انجؾش: 

ٓقـضٟٞ دسٝط ٓوشس ثُل٤ض٣جء ك٢ ثُٔغضٟٞ ثألٍٝ ٖٓ ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز دجٌُِٔٔز  .1

 ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز.

ػ٤٘ز ٖٓ ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء دجُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز دٔ٘طوز ثُوق٤ْ دجٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز  .2

 (.1023-1022ٝرُي ك٢ ثُلقَ ثُذسثع٢ ثألٍٝ ٖٓ ثُؼجّ ثُذسثع٢ )ثُغؼٞد٣ز ـ 

ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج ك٢ ٓوشس ثُل٤ض٣جء، ٝكن ثُٜٔجسثس ثُؼ٤ِٔز ثُالصٓز ُضق٤ْٔ  .3

 ،  ًٔج فذدٛج ثُذجفظ.دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح

 : ثعضخذٓش ثألدٝثس ث٥ص٤ز ك٢ إؽشثءثس ثُذقظ:أدٔاد انجؾش

ثُل٤ض٣جء ػ٠ِ صق٤ْٔ  ٓؼ٢ِٔ ُضذس٣خ ثُالصٓز ثعضذجٗز ُِضؼشف ػ٠ِ ثُٜٔجسثس .1

 . Courselabدشٗجٓؼ ًٞسط الح  خالٍ ٖٓ ثُذسٝط ثإلٌُضش٤ٗٝز ٝإٗضجؽٜج 

دطجهز ٓالفظز ُضو٣ْٞ أدثء ثُطالح ك٢ ٜٓجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج   .2

 ( ك٢ صذس٣ظ ثُل٤ض٣جء ٖٓ إػذثد ثُذجفظ .(CourseLabثُٔقٔٔز دذشٗجٓؼ 

( ك٢ (CourseLabٝط ثُٔقٔٔز دذشٗجٓؼ ٓو٤جط ثالصؾجٙ ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذس .3

 صذس٣ظ ثُل٤ض٣جء ٖٓ إػذثد ثُذجفظ .

 ٓقطِقجس ثُذقظ: هجّ ثُذجفظ دضؼش٣ق ٓقطِقجس ثُذقظ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ث٥ص٢ : .4

  :٘( إ٠ُ ثُضذس٣خ ٣1003ؾ٤ش ٓقٔذ خ٤ٔظ )انزذسٚت اإلنكزشَٔٙ انفشد

ك٤ٚ  ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١ ػ٠ِ أٗٚ ؽٌَ ٖٓ أؽٌجٍ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ، ٣وّٞ

ثُٔضذسح دأٗؾطز أٝ ص٤ٌِلجس صؼ٤ٔ٤ِز ٓقذدر، أٝ دسثعز دشٗجٓؼ صذس٣ذ٢ ًجَٓ 

ٓؼضٔذ ػ٠ِ ٗلغٚ، ُٝؾٌَ ٓغضوَ فغخ هذسصٚ ٝعشػضٚ ثُخجفز ك٢ ثُضؼِْ، 

ثُضذس٣خ ثُز١ ٣ؼضٔذ ػ٠ِ ٔثُبء ػهّٛ ٚؼشفّ انجبؽش فٙ ْزا انجؾش ػهٗ أَّ : 

غ ثألٗؾطز ثُضذس٣ذ٤ز ثُ٘ؾجه ثُلشد١ ثُزثص٢، ف٤ظ ٣وّٞ ٓؼِْ ثُل٤ض٣جء دؾ٤ٔ

ذجؽشر ػذش ثُٔطِٞدز ٖٓ خالٍ صٞظ٤ق ٝعجةَ ثالصقجٍ ثُٔذجؽشر ٝؿ٤ش ثُٔ

دٕٝ ٓغجػذر ث٥خش٣ٖ، ٣ٌٕٝٞ ٓغتٞال ػٖ إٗؾجص ؽذٌز ثإلٗضشٗش دٔلشدٙ 

( ٖٝٓ (CourseLabٜٓجسثس صق٤ْٔ دسٝط ثُل٤ض٣جء ٝإٗضجؽٜج، ٝكن دشٗجٓؼ  

 .عْ كٜٞ ٣شًض ػ٠ِ ؽٜٞد ثُٔضذسح دٔلشدٙ 

 ٚ( إ٠ُ ثُضذس٣خ ٣1003ؾ٤ش ٓقٔذ خ٤ٔظ )ت اإلنكزشَٔٙ انزؼبَٔٙ: انزذس
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ثُضؼج٢ٗٝ ػ٠ِ أٗٚ ثُضذس٣خ ثُز١ ٣ؼَٔ ك٤ٚ ثُٔضؼِٕٔٞ ٓؼج ك٢ ٓؾٔٞػجس 

فـ٤شر أٝ ًذ٤شر، ٣ٝضؾجسًٕٞ ك٢ إٗؾجص  ثُٜٔٔز أٝ صقو٤ن أٛذثف صؼ٤ٔ٤ِز 

ثُضذس٣خ ثُز١ ٔثُبء ػهّٛ ٚؼشفّ انجبؽش فٙ ْزا انجؾش ػهٗ أَّ: ٓؾضشًز. 

ضٔذ ػ٠ِ ثُؾٜٞد ثُضؼج٤ٗٝز ثُضؾجس٤ًز د٤ٖ عالعز ٖٓ ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ك٢ ٣ؼ

ٓؾٔٞػز ٓضؼجٝٗز ُض٤ُٞذ ثُٔؼشكز، ٤ُٝظ ثعضوذجُٜج، ٖٝٓ خالٍ ثُضلجػالس 

ثالؽضٔجػ٤ز ٝثُٔؼشك٤ز، ف٤ظ ٣٘ظش إ٠ُ ٓؼِْ ثُل٤ض٣جء ػ٠ِ أٗٚ ٓؾجسى ٗؾو ك٢ 

  ػ٤ِٔز ثُضذس٣خ ُضق٤ْٔ دسٝط ثُل٤ض٣جء ٝإٗضجؽٜج ٝكن دشٗجٓؼ

CourseLab)) 

 ٢ٛ ٜٓجسثس ػ٤ِٔز صضنٖٔ ٌٓٞٗج ٓؼشك٤ ًج يٓبساد رظًٛى انذسٔط ٔإَزبعٓب :

ج دجُٔؼِٞٓجس ثُٔشصذطز دجُغِٞى ٌٝٓٞٗ ًج فش٤ً ًج ٓٞؽٜ ًج ٗقٞ ثالعضؾجدجس  خجف ً

 ثُقش٤ًز ثُلؼ٤ِز.

  االرغبِ َؾٕ اعزخذاو انذسٔط انزٙ رى رظًًٛٓب ٔإَزبعٓب ثجشَبيظ

CourseLab)) : ٖٓ ثُٔؾجػش ثإل٣ؾجد٤ز أٝ ثُغِذ٤ز ثُض٢ ٣ذذ٣ٜج ٓؼِٔٞ ٓؾٔٞػز

 ثُل٤ض٣جء ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط ثُض٢ صْ صق٤ٜٔٔج ك٢ صذس٣ظ ثُل٤ض٣جء.

  ثشَبيظ انكٕسط الةCourseLab)): ثُضضّ ثُذقظ دجُٔؼ٠٘ ث٥ص٢ ُِذشٗجٓؼ 

"ٛٞ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُخذشثس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُض٢ صوذّ ُٔؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء خالٍ كضشر 

ُضق٤ْٔ ثُذسٝط ك٢ ٓوشس ثُل٤ض٣جء ٝإٗضجؽٜج دقٞسر ثٌُضش٤ٗٝز ص٤٘ٓز ٓقذدر 

( إدثسر ثُضؼِْ )أٗظٔز ثإلٗضشٗش ػ٠ِ ٗؾشٙ ثُؾٞدر، ٣ٌٖٝٔ ػج٤ُز ٝصلجػ٤ِز

(LMCًٝزُي ) ٙصؼضٔذٝ ثألخشٟ، ٝثُٔؾـالس ثُٔذٓؾز ثألهشثؿ ػ٠ِ ٗؾش 

 (.ػ٤ِٚ عضققَ ثُز١ ٛٞ صؾجٛذٙ ٓج) ٓذذأ ػ٠ِ

٣ض٘جٍٝ ثإلهجس ثُ٘ظش١ ٝثُذسثعجس ثُغجدوز ُِذقظ مخ: اإلطبس انُظش٘ ٔانذساعبد انغبث

 -ثُٔضـ٤شثس ثُٔغضوِز ٝثُضجدؼز ُٜزث ثُذقظ ٝكوج ُِٔقجٝس ث٥ص٤ز:

 انًؾٕس األٔل: انزذسٚت اإلنكزشَٔٙ فٙ أصُبء انخذيخ ٔانزًُٛخ انًُٓٛخ: 

عٔز ٖٓ عٔجس ٛزث ثُؼقش، ٗض٤ؾز  E-Training أفذـ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ 

ٝثُضو٢٘ ثُٔزَٛ، ٝأفذقش ثُقجؽز إ٤ُٚ ِٓقز، ٝهذ هذن ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ  ُِضوذّ ثُؼ٢ِٔ

 ثُضذس٣خ ك٢ ًغ٤ش ٖٓ ثُذِذثٕ إٓج صطذ٤وًج ٤ًًِج أٝ صطذ٤وًج ؽضة٤ًج.

  َٙٔصضلن ك٢  ؿ٤ش أٜٗج صضؼذد صؼش٣لجس ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ،يفٕٓو انزذسٚت اإلنكزش

ُي ك٢ ثُضؼش٣لجس ثعضخذثٜٓج ُٞعجةَ ثالصقجٍ ثإلٌُضش٤ٗٝز ثُقذ٣غز، ٣ٝضنـ ر

 :ث٥ص٤ز

( إٔ ثُضذس٣خ 1022) صشٟ ٓش٣ْ ثُؾٔشٟ ٝأفٔذ ٗٞد٢، ٝفٔذ١ ػذذ ثُؼض٣ض

ثإلٌُضش٢ٗٝ ؽٌَ ٖٓ أؽٌجٍ ثُضذس٣خ ثُٔخطو ٝثُٔ٘ظْ، ثُز١ ٣ؼضٔذ ػ٠ِ ثعضخذثّ 

ثٌُٔذ٤ٞصش ٝٝعجةَ ثالصقجٍ ثُٔغضقذعز ك٢ صٞف٤َ ثُٔقضٟٞ ثُضذس٣ذ٢ ٝػشمٚ ٖٓ 

ثُٔذسح ٖٓ ؽٜز، ٝصٞك٤ش ثُضلجػ٤ِز د٤ٖ ثُٔضذسد٤ٖ ٝخالٍ صٞظ٤ق ثُٞعجةو ثُٔضؼذدر 

 دؼنْٜ ٓغ ثُذؼل ٖٓ ؽٜز أخشٟ، دٔج ٣قون د٤تز صذس٣ذ٤ز كؼجُز.ٝد٤ٖ ثُٔضذسد٤ٖ ٝ
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( إ٠ُ إٔ ثُضذس٣خ 1021) "أفٔذ ػذذ ثُٔؼط٠" ٝ"أفٔذ صسثع"٣ٝؾ٤ش 

ذر ػ٠ِ ثإلٌُضش٢ٗٝ ٛٞ ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ صضْ ك٤ٜج ص٤ٜتز د٤تز صلجػ٤ِز ؿ٤٘ز دجُضطذ٤وجس ثُٔؼضٔ

صو٤٘ز ثُقجعخ ث٢ُ٥ ٝؽذٌجصٚ ٝٝعجةطٚ ثُٔضؼذدر، ٝثُض٢ صٌٖٔ ثُٔؼِْ ٖٓ دِٞؽ ثألٛذثف 

ثُؼ٤ِٔز ثُضذس٣ذ٤ز ٖٓ خالٍ صلجػِٚ ٓغ ٓقجدسٛج، ٝرُي ك٢ أهقش ٝهش ٌٖٓٔ، ٝدأهَ 

 ؽٜذ ٓذزٍٝ، ٝدأػ٠ِ ٓغض٣ٞجس ثُؾٞدر ٖٓ دٕٝ صو٤ذ دقذٝد ثٌُٔجٕ ٝثُضٓجٕ.

( ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ دأٗٚ صوذ٣ْ 1023) ٣ٝؼشف ٓ٘ذٝس ػذذ ثُغالّ كضـ هللا

ثُذشثٓؼ ثُضذس٣ذ٤ز ٝثُضؼ٤ٔ٤ِز ػذش ٝعجةو إٌُضش٤ٗٝز ٓض٘ٞػز، صؾَٔ ثألهشثؿ ثُٔذٓؾز 

ٝؽذٌز ثإلٗضشٗش دأعِٞح ٓضضثٖٓ أٝ ؿ٤ش ٓضضثٖٓ، ٝدجػضٔجد ٓذذأ ثُضذس٣خ ثُزثص٢، أٝ 

 ( ثُضذس٣خ1020ثُضذس٣خ دٔغجػذر ٓذسح ًٔج ٣ؼشف ػ٠ِ ؽشف ثُٔٞع١ٞ )

، صضْ ك٢ د٤تز صلجػ٤ِز ٓض٘وِز ٓؾؼذز دجُضطذ٤وجس ثُضو٤٘ز ثإلٌُضش٢ٗٝ دأٗٚ: ػ٤ِٔز ٓ٘ظ٤ٓٞز

ثُشه٤ٔز ثُٔذ٤٘ز ػ٠ِ ثعضخذثّ ؽذٌز ثإلٗضشٗش، ٝثُقجعٞح ٓضؼذد ثُٞعجةو، ٝثألؽٜضر 

ثُٔض٘وِز، ُؼشك ثُذشٓؾ٤جس، ٝثُقوجةخ ٝثُذٝسثس ثُضذس٣ذ٤ز ثإلٌُضش٤ٗٝز، ُضق٤ْٔ 

ث٤٘ٓز ٝؿ٤ش ثُضضث٤٘ٓز ٝصطذ٤وٜج ٝصو٣ٜٞٔج دجصذجع أٗظٔز ثُضذس٣خ ثُذشثٓؼ ثُضذس٣ذ٤ز ثُضض

ثُزثص٢ ٝثُضلجػ٢ِ، ٝثُٔض٣ؼ ُضقو٤ن ثألٛذثف ثُضذس٣ذ٤ز، ٝإصوجٕ ثُٜٔجسثس د٘جء ػ٠ِ 

عشػز ثُٔضذسد٤ٖ ك٢ ثُضؼِْ ٝٓغض٣ٞجصْٜ ثُلٌش٣ز، ٝظشٝف ػِْٜٔ، ٝف٤جصْٜ، ٝٓٞثهؼْٜ 

ّ صذس٣ذ٢، ٣ٜذف إ٠ُ صوذ٣ْ ثُٔقضٟٞ ( دأٗٚ ٗظج1003ثُؾـشثك٤ز، ٣ٝؼشكٚ أًشّ كضق٢ )

ثُضذس٣ذ٢ ٖٓ خالٍ أعج٤ُخ صذس٣خ إٌُضش٤ٗٝز ٓض٘ٞػز، صٞظق ك٤ٜج ٓٞثسد ثإلٗضشٗش 

( 1001) ٝإٌٓجٗجصٚ ؽ٤ٔغ، ٖٓ أؽَ صقو٤ن د٤تز صذس٣ذ٤ز كؼجُز، ٣ٝؾ٤ش ػجدٍ عِطجٕ

ًٞع٤ِز  ذضٌش، ٣غضخذّ ثإلٗضشٗشإ٠ُ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ، ػ٠ِ أٗٚ أعِٞح صذس٣ذ٢ ٓ

( دأٗٚ ػ٤ِٔز، صٜذف 1005) ٛ٘جء ٣ٔج٢ٗ وذ٣ْ ثألٗؾطز ثُضذس٣ذ٤ز ٝصٞف٤ِٜج، ٝصؼشكُٚض

)أؽٜضر  إ٠ُ صوذ٣ْ ثُٔقضٟٞ ثُضذس٣ذ٢ ٖٓ خالٍ أ١ ٝع٤و ٖٓ ٝعجةو ثالصقجٍ ثُقذ٣غز

 ثُقجعٞح ٝؽذٌز ثإلٗضشٗش(، ُضخط٠ ثُٔغجكز ثُؾـشثك٤ز د٤ٖ ثُٔذسح ٝثُٔضذسح.

خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ٛٞ: ٗظجّ صذس٣خ ٝك٠ ٝمٞء ٓج عذن ٣شٟ ثُذجفظ إٔ ثُضذس٣

ٗؾو ٓٞؽٚ رثص٤ًج، ٣ؾؼَ ثُٔضذسح ٓغتٞالً ػٖ صذس٣ذٚ، ٝٗٔٞٙ ثُؼ٢ِٔ دجعضخذثّ ثُٞعجةَ 

ثإلٌُضش٤ٗٝز؛ ُضٞف٤َ ثُٔؼِٞٓجس ٝثألٗؾطز ثُضذس٣ذ٤ز؛ إمجكز إ٠ُ ثإلكجدر ٖٓ ثُؼ٤ِٔز 

ذسح ثُضذس٣ذ٤ز دؾ٤ٔغ ؽٞثٗذٜج، ٖٓ دٕٝ ثالٗضوجٍ إ٠ُ ٓٞهغ ثُضذس٣خ، ٖٝٓ ؿ٤ش ثُٔ

ثُٔقضٟٞ ٢ صقو٤ن ثُضلجػَ عالع٢ ثألدؼجد )ٝثُٔضذسد٤ٖ ك٢ ثُق٤ض ثٌُٔج٢ٗ ٗلغٚ ك

ثُٔذسح( ٝإدثسر ثُؼ٤ِٔز ثُضذس٣ذ٤ز دأعشع ٝهش ٝأهَ  -ثُٔضذسد٤ٖ -ثُضذس٣ذ٢ ثُشه٢ٔ

 صٌِلز.

 :ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ  أًْٛخ انزذسٚت اإلنكزشَٔٙ نهًؼهى ٔدٔسِ فٙ انزًُٛخ انًُٓٛخ

و٤ِذ١ ثُز١ ٣شًض ػ٠ِ ثُٔذخالس، كئٗٚ ٣شًض ػ٠ِ ثُؼ٤ِٔجس ػ٠ِ ػٌظ ثُضذس٣خ ثُض

ٝثُٔ٘ضؾجس؛ كجُٔضذسح ٓ٘ضؼ ُِٔؼشكز، ٤ُٝظ ٓغضٌِٜج ُٜج كوو، ٝٛزث ٣ضطِخ ثٌُغ٤ش 

ٖٓ ثُٜٔجسثس ثُض٢ ٣٘ذـ٢ إصوجٜٗج ك٢ أع٘جء ثُضذس٣خ، ٝدٔؼ٠٘ آخش، كئٕ ُِٔضذسح 

٣ٔضجص  خ ثإلٌُضش٢ٗٝ، ًٔج إٔ ثُضذس٣خ٤جسثس أًغش؛ ػٔج ًجٕ ػ٤ِٚ ثُقجٍ ك٢ ثُغجدن

دخقجةـ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثإلٗضشٗش، ٝهذسصٜج ػ٠ِ صقغ٤ٖ ثألؽٌجٍ ثُضو٤ِذ٣ز ُِضؼ٤ِْ ػٖ 
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ٖٓ خالٍ ص٣جدر ثُضٞثفَ. ك٢ٜ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج صٌٖٔ ٖٓ ص٤غ٤ش ٝصلش٣ذ  ،دؼذ

Individualization ٝصؼج٤ٗٝز Co-operation  ثُضؼِْ. كجعضخذثّ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج

 ،٣غجػذ ػ٠ِ ؽٔغ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٓؼج Information Technologiesثُٔؼِٞٓجس 

، ٝرُي ٖٓ خالٍ إصثُز فذٝد ثُضٓجٕ ٝثٌُٔجٕ ُِٔضؼ٤ِٖٔ رثص٤ج ٝثُٔضؼ٤ِٖٔ ػٖ دؼذ

إمجكز إ٠ُ ٓج عذن ٣ٌٖٔ صِخ٤ـ خقجةـ ٛزث ثُضذس٣خ ٓج ٣أص٢: )٣ؼضٔذ ثُضذس٣خ 

دجعضخذثّ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٔؼِٞٓجس ٝثالصقجالس ػ٠ِ صٞظ٤ق ٝعجةو  ثإلٌُضش٢ٗٝ

در، ٣ٜٝذف ثُوجةٕٔٞ ػ٠ِ صطذ٤ن ٛزث ثُ٘ظجّ إ٠ُ صو٤َِ صٌِلز ثُضؼ٤ِْ؛ إٌُضش٤ٗٝز ٓضؼذ

ٝدخجفز ك٢ صؼ٤ِْ أػذثد ًذ٤شر ٖٓ ثُٔؼ٤ِٖٔ؛ ألٕ ثُظشٝف ثالهضقجد٣ز، 

ٝثالؽضٔجػ٤ز، ٝثُؾـشثك٤ز، هذ صؼٞم ًغ٤ًشث ٖٓ ثُٔؼ٤ِٖٔ ٖٓ ثالعضلجدر ٖٓ ثُضؼ٤ِْ 

ُض٤ٔ٘ز ث٤ُٜ٘ٔز ُِٔؼِْ ك٤ٔج ثُضو٤ِذ١، ٣ٌٖٝٔ صِخ٤ـ أ٤ٔٛز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ك٢ ث

، Shannon & Gorton, 2012 ،1022 ٝثُغ٤ذ ػذذ ث٠ُُٞٔ أدٞ خطٞر،) ٣أص٢:

 ،1020، ػ٠ِ ؽشف ثُٔٞع١ٞ، 1021أفٔذ ػذذ ثُٔؼط٠ ٝأفٔذ صسثع، 

 (1005، إعٔجػ٤َ ٓقٔذ فغٖ

صقغ٤ٖ ٗٞػ٤ز ثُٔٞثد ثُضذس٣ذ٤ز ٝإصجفضٜج دقٞسر إٌُضش٤ٗٝز، ٣غَٜ صذثُٜٝج  .2

 ثس.ٝصط٣ٞشٛج دجعضٔش

إصجفز كشؿ ثُضؼ٤ِْ ٝثُضذس٣خ ك٢ أٝهجس ٓضؼذدر ُض٘جعخ ثُٔضذسد٤ٖ، ٝدذٕٝ ه٤ٞد  .1

 ٌٓج٤ٗز أٝ صٓج٤ٗز.

 صٞك٤ش د٤تز صذس٣ذ٤ز أًغش إعجسر ُالٛضٔجّ، ٝأًغش صقل٤ًضث ٝكجػ٤ِز. .2

 صو٤َِ صٌِلز ثُضذسح، ٝثخضقجس ٝهش ثُضذس٣خ، ٝسكغ ًلجءر ثُٔضذسد٤ٖ. .3

ضؼ٤ِْ ثُٔضضثٖٓ ٝأدٝثس ثُضؼ٤ِْ ؿ٤ش ثُٔضضثٖٓ صوذّ صو٤٘جس ثإلٗضشٗش ًال ٖٓ أدٝثس ثُ .4

 ك٢ ثُذشٗجٓؼ ثُضذس٣ذ٢.

 .٣٘ؾ٠ء ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ػالهز صلجػ٤ِز د٤ٖ ثُٔضذسد٤ٖ ٝثُٔذسد٤ٖ .5

إصجفز ثُلشفز ُِٔشأر ُضٞع٤غ ٓذثسًٜج ٝص٤ٔ٘ز ٜٓجسثصٜج صوذ٣ًشث ُظشٝف ٓغٌٜ٘ج  .1

 ٝثُض٘وَ.

صق٤ْٔ دشٗجٓؼ صذس٣ذ٢ ( دسثعز ثعضٜذكش أعش 1020 ،ٝهذّ )كذٟٝ كجسٝم ػٔش

ػذش ثإلٗضشٗش ُِضذس٣خ ػ٠ِ ثعضخذثّ دؼل خذٓجس ثُضؼجٓالس ثُق٤ٌٓٞز ثإلٌُضش٤ٗٝز 

ٝأٝمقش ثُ٘ضجةؼ إٔ ثُذشٗجٓؼ  ،ُطجُذجس ٤ًِز ثُضشد٤ز ثُلشهز ثُشثدؼز دؾجٓؼز ه٤ذز

ًٔج إٔ  ،ثُضذس٣ذ٢ ٣ضٔضغ دذ٤تز صلجػ٤ِز د٤ٖ ثُٔضذسح ٝصٓالةٚ، ٝد٤ٖ ثُٔضذسح ٝثُٔذسح

ؼ ثُضذس٣ذ٢ عجػذ أكشثد ػ٤٘ز ثُذسثعز ػ٠ِ صط٣ٞش ٜٓجسصْٜ ك٢ ثعضخذثّ خذٓجس ثُذشٗجٓ

( ثُض٢ أؽش٣ش  دٜذف Gabriella, 2007ٝك٠ دسثعز ؽجدش٣َ )ثُقٌٞٓز ثإلٌُضش٤ٗٝز، 

إٗؾجء ٓشًض ُِضذس٣خ ثالكضشثم٢ ُذػْ ثُٔؼ٤ِٖٔ ٝصذس٣ذْٜ، ٖٓ خالٍ ٓذجدسر أهِوٞث 

، أٝفش ثُذسثعز دأ٤ٔٛز MOODLEُضؼِْ ػ٤ِٜج "أٗج أدسط" دجعضخذثّ ٗظجّ إدثسر ث

ك٢ ثُضذس٣خ ثالكضشثم٢، ٝصْ دٓؼ ٓؾشٝع "أٗج أدسط"  MOODLEثعضخذثّ ٗظجّ 

مٖٔ ثُٔوشسثس ثُٔٞؽٞدر ػ٠ِ ثُ٘ظجّ ثُض٢ فووش ٗؾجفج ًذ٤ًشث ك٢ دػْ ثُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ 

ثُض٢  (Judith, 2002)ٝهذ أًذس دسثعز ؽ٤ذط  ثُضذس٣ظ ٝثُضلجػَ ٓغ ثُطالح.

ٝأًذ ثُٔضذسدٕٞ إٔ  ،جػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ٝأعشٙ ك٢ أدثء ثُٔضذسد٤ٖأؽشثٛج ػ٠ِ ك
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إر ٣ٌْٜٔ٘ ثخض٤جس  ،ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ؛ ًجٕ أًغش ٓضؼز ٝٓشٝٗز ٖٓ ثُضذس٣خ ثُضو٤ِذ١

ًٔج أٗٚ ٣غجػذ ػ٠ِ  ،ثُٔٞػذ ثُٔ٘جعخ ُِضذس٣خ، دٔج ال ٣ضؼجسك ٝأػذجء ثُؼَٔ ث٤ٓٞ٤ُز

ًذ٤ش ٓوجسٗز دأعج٤ُخ ثُضذس٣خ ثُضو٤ِذ٣ز ٝهذّ عجٗلٞسد صو٤َِ ثُ٘لوجس ٝثُضٌج٤ُق إ٠ُ فذ 

(Sanford, 2001 دسثعز ثعضٜذكش أعش صوذ٣ْ دٝسر صذس٣ذ٤ز صشد٣ٞز إٌُضش٤ٗٝز )

ُضط٣ٞش أدثء أػنجء ٤ٛتز ثُضذس٣ظ ٓذر أعذٞػ٤ٖ ك٢ د٤تز صشد٣ٞز إٌُضش٤ٗٝز، ٝظلش 

ضشثم٤ز ٝثُضو٤٤ٔجس ك٤ٜج ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُضٔجس٣ٖ ثُضؼج٤ٗٝز ٓغَ ثُض٣جسثس ث٤ُٔذث٤ٗز ثالك

ثإلٌُضش٤ٗٝز ثُٔذجؽشر ٝثُٔوجالس ثُضلجػ٤ِز ٝثُٔؾجس٣غ ثُؾٔجػ٤ز، ًٝجٗش إفذٟ ٗضجةؼ 

ٛزٙ ثُذسثعز ثُٜٔٔز: إٔ أػنجء ٤ٛتز ثُضذس٣ظ؛ هذ ؿ٤شٝث ثصؾجٛجصْٜ ٗقٞ ثُضذس٣ظ ك٢ 

د٤تز ثُضؼِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ، دَ ػذٝٙ أًغش صلجػالً ٖٓ ثُضذس٣ظ ثُضو٤ِذ١ ٝؽٜج ُٞؽٚ، ٝأدذٝث 

٢ٗٝ ك٢ ثُضذس٣ظ ًؾضء ٖٓ ٜٓجْٜٓ ؽ٤ٔؼجً سؿذضْٜ ك٢ ثعضخذثّ د٤تز ثُضؼِْ ثإلٌُضش

 ٓغؤ٤ُٝجصْٜ ث٤ٓٞ٤ُزٝ

نزظًٛى انذسٔط ٔإَزبعٓب   Course labثشَبيظ انكٕسط الة  انًؾٕس انضبَٙ:

  إنكزشَٔٛب:

 (Leaning Management System)  صؼذ دشٓؾ٤جس أٗظٔز إدثسر ثُضؼِْ

LMS ٟٞٝإدثسر ثُٔقضLCMS (Learning Content Management System 

ثُخجفز دٔؾجٍ ثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ ك٢ ثُٔؤعغجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝصذس٣خ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ػ٤ِٜج (

ػ٘قًشث ٓقلًضث ٌَُ ٖٓ ثُٔؼِْ ٝثُٔضؼِْ، العضخذثّ ؽذٌز ثإلٗضشٗش ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز، 

ثإلٗضشٗش ك٢  كوذ صْ صق٤ْٔ ٛزٙ ثألٗظٔز ُٔغجػذر ثُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ثعضخذثّ ؽذٌز

ثُضذس٣ظ، ٝثُضٞثفَ ٓغ ثُٔضؼ٤ِٖٔ دطش٣وز عِٜز ٖٓ دٕٝ ثُقجؽز إ٠ُ ٓؼشكز ػ٤ٔوز 

دأعج٤ُخ ثُذشٓؾز، ًٔج ٝكشس ُِٔضؼِْ ٓٞثد ػ٤ِٔز ٓخضِلز ٝٓضؼذدر، ٣ٌٖٔ ثُققٍٞ 

ػ٤ِٜج ٖٓ ٌٓجٕ ٝثفذ، ًٔج إٔ ٛزٙ ثألٗظٔز صٞكش د٤تز صؼِْ رثص٢، صٌٖٔ ثُٔضؼِْ ٖٓ 

ٓغ ثُٔجدر ثُؼ٤ِٔز، ًَ ٛزٙ ثُٔضث٣ج صضٞكش ك٤ٔج ٣طِن ػ٤ِٚ  ثُضلجػَ دقٞسر إ٣ؾجد٤ز

 (.katalin،(2004  (،1004)دشثٓؼ إدثسر ثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ( )عؼ٤ذ ثُؼٔٞد١، 

أفذ ثُذشٓؾ٤جس ثُقشر ٓلضٞفز   Course labثٌُٞسط الح ٣ٝؼذ دشٗجٓؼ

ثُٔؼ٤جس  ٖٓ أهٟٞ ثُذشثٓؼ إلٗؾجء ثُذسٝط ثإلٌُضش٤ٗٝز ثػضٔجًدث ػ٠ِ ٣ؼذٔ ثُٔقذس،

(، ف٤ظ ٣غٔـ ٛزث ثُذشٗجٓؼ دئٗؾجء ثُٔوشسثس ٝثُذسٝط ثُضؼ٤ٔ٤ِز SCORMعٌٞسّ )

ٝٗؾشٛج ػ٠ِ ؽذٌز ثإلٗضشٗش، ًٔج ٣غٔـ دضطذ٤ن دشثٓؼ ثُٔقجًجر، ٝثُضذس٣خ ثُوجةْ 

ػ٠ِ ثُقجعٞح، ٝٓقضٟٞ ثُضؼِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضلجػ٢ِ ٝكن ٓؼ٤جس ه١ٞ ٝعَٜ 

ُضلجػ٤ِز، ٝؽؼِٜج ٓضجفز ُالعضخذثّ ػ٠ِ ؽذٌز ثالعضخذثّ؛ إلٗؾجء ثُٔٞثد ثُضؼ٤ٔ٤ِز ث

ثإلٗضشٗش، ك٢ ٗظجّ ثُضؼِْ ػٖ دؼذ، أٝ ٖٓ خالٍ ثألهشثؿ ثُٔذٓؾز أٝ ؿ٤شٛج ٖٓ 

، ٣ٝؼشف دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ػ٠ِ  (Arthur. & Suwat, 2006)ٝعجةَ ث٤ُٔذ٣ج.

٢ٗ أٗٚ دشٗجٓؼ ُضأ٤ُق ثُٔقضٟٞ ٝإٗؾجء ثُٔوشسثس ثإلٌُضش٤ٗٝز مٖٔ د٤تز صؼِْ ثٌُضشٝ

صلجػ٤ِز، صقون ٓؼج٤٣ش ثُؾٞدر ثُؼج٤ُٔز، ٣ٝٔضجص دغُٜٞز ثالعضخذثّ ٝثُوٞر، ٣ٝغٔـ ُي 

ثُذشٗجٓؼ دئٗؾجء ٓقجدس ثُضؼِْ ٝثألٗؾطز، ٝٗؾشٛج ػ٠ِ ؽذٌز ثإلٗضشٗش، ٝأٗظٔز إدثسر 

 ، أٝ صٞص٣غ ثُٔ٘ضؼ ػ٠ِ أهشثؿ ٝأدٝثس أخشٟ.LMS ثُضؼِْ
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  ٣ٔضِي دشٗجٓؼ ثٌُٞسط : ثٛخثشَبيظ كٕسط الة فٙ ثالدَب انؼشيجشساد اعزخذاو

( 1001 )٣جعش ؽؼذجٕ، :الح ػذر ٓذشسثس، صذػٞ العضخذثٓٚ ك٢ دالدٗج ثُؼشد٤ز

 (1021 أ٤ٓشر هٚ،ٝ)

( ٣ٌٖٔ صق٤ِٜٔج دٌَ Course lab 2.4دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ٣قض١ٞ ٗغخز ٓؾج٤ٗز ) -

عُٜٞز دذٕٝ أ٣ز صٌج٤ُق ٓذٟ ثُق٤جر، ٝٛزث ػجَٓ ْٜٓ ؽذث ُضؼ٤ٔٔٚ ػ٠ِ ؽ٤ٔغ 

٤ٖٔ العضخذثٓٚ ػ٠ِ أؽٜضصْٜ ثُؾخق٤ز، ُٝؼذد ال ٜٗجة٢ ٖٓ ثُٔغضخذ٤ٖٓ، ثُٔؼِ

ٓخققز  Course lab 2.6) ٝصذو٠ ثُ٘غخز ثُٔضوذٓز ثُضؾجس٣ز ٖٓ ثٌُٞسط الح )

ُِٔو٤ ٤ٖٔ ٝثُ٘جؽش٣ٖ ك٢ ثُٔشفِز ثُٜ٘جة٤ز ك٢ إٗضجػ ثُٔوشس ثُضؼ٢ٔ٤ِ، ٝك٢ ٛزٙ ثُقجُز 

شثخ٤ـ ؽ٤ٔغ ٓ٘ؾت٤ٖ ثُٔوشسثس صٌٕٞ هذ ٝكشس ثُؾٜز ثُٔغضخذٓز ٌُِٞسط الح ص

ثُٔذضذة٤ٖ، ٝٓج ػ٤ِٜج كوو صشثخ٤ـ ثُٔضخقق٤ٖ ك٢ ٗؾش ثُٔوشس ثُٜ٘جة٢ ٝثُز٣ٖ ال 

 .% ُِؼّٔٞ ك٢ٜ صؼط٠ ٓؾجٗج30% ٖٓ إؽٔج٢ُ ثُضشثخ٤ـ أٓج ٣20ضؾجٝص ػذدْٛ 

 Desktop application)دشٗجٓؼ ًٞسط الح ٣ؼَٔ ػ٠ِ صطذ٤وجس ث٣ُٞ٘ذٝص ٓق٤ِج -

، ٝف٤ظ إٗ٘ج ك٢ دِذثٗ٘ج ثُؼشد٤ز ُْ ٗقَ إ٠ُ (Web application) ٤ُٝغ٣ٞخ (

ٝعٞه٤ز ٓغضوشر ك٢ ثعضخذثّ ثإلٗضشٗش دؾٌَ ٓغضٔش، ٝدٌَ عُٜٞز، ٝخجفز ك٢ 

 . صطذ٤و٤جس ٓضوذٓز ٓغَ صأ٤ُق ثُٔقضٟٞ ػذش ث٣ُٞخ

دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ٣ذػْ إٗؾجء ثُغ٤٘جس٣ٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ دٌَ عُٜٞز، ٣ِٝٔي أدٝثس ه٣ٞز  -

  .ك٢ رُي

٣ٔضِي ٓؼظْ ثألدٝثس ٝث٤ُٔضثس ثُض٢ ٣ٔضٌِٜج أ١ ٓ٘ضؼ آخش ُضأ٤ُق ًٞسط الح  -

ثُٔقضٟٞ، ٌُٖٝ ثُلشم إٔ ثٌُٞسط الح ٣ٔضجص دجُغُٜٞز ٝثُذغجهز ك٢ ثالعضخذثّ، 

ف٤ظ ٝثؽٜضٚ هش٣ذز ؽذث ٖٓ ٗظجّ ثُذٞسد٣ٞ٘ش ثُز١ ٛٞ ٓؼشٝف ُذٟ ؽ٤ٔغ ثُٔؼ٤ِٖٔ، 

ٌُٞسط الح، ُضق٣َٞ ٝدجُضج٢ُ ُٖ ٣ؾذٝث فؼٞدز ًذ٤شر ك٢ ثعضخذثّ ٗظجّ ٓغَ ث

ٓوشسثصْٜ ثُضو٤ِذ٣ز ثإلٌُضش٤ٗٝز إ٠ُ ٓوشس صلجػ٢ِ، ٣ذػْ ثُٔؼج٤٣ش ثُؼج٤ُٔز ك٢ صأ٤ُق 

 . ثُٔوشسثس

 ٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ٣قض١ٞ ؽخق٤جس ػشد٤ز ٝإعال٤ٓز ُذ٘جء ثُغ٤٘جس٣ٞ.ثش -

دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ٣قض١ٞ ػ٠ِ د٤تز دشٓؾ٤ز ٓلضٞفز، ٣ٌٖٔ ُِٔطٞس٣ٖ صخق٤ـ  -

ٝٛزث ٣ؼط٢ ٓشٝٗز (JavaScript)  صقٍٞ إ٠ُ ؽجكج عٌشدشأفذثط خجفز دْٜ، 

 .ػج٤ُز ك٢ صط٣ٞش ثُضطذ٤وجس

دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ٣ذػْ ثُِـز ثُؼشد٤ز دؾٌَ ًجَٓ، دجإلمجكز إ٠ُ ثُضؼش٣خ ثٌُجَٓ  -

 (Help file) ُِٔلجس ثُٔغجػذر

دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ثُؼشد٢ صؾشف ػ٤ِٚ ؽشًز ػشد٤ز ٓضخققز دضوذ٣ْ فٍِٞ  -

ٌضش٢ٗٝ، دجإلمجكز إ٠ُ ٓ٘ضذٟ دػْ ك٢٘ ػشد٢ ٓضخقـ ك٢ دػْ ٝفَ ثُضؼ٤ِْ ثإلُ

 ثُٔؾجًَ، ٝصذجدٍ ثُخذشثس ٝثُضؾجسح.

 Course lab) أدٝثس ؽذ٣ذر ٓضوذٓز صقض٣ٜٞج ثُ٘غخز ثُؾذ٣ذر ٖٓ ثٌُٞسط الح -

( ٓغَ ٓقشى ثُذقظ ػٖ ثُ٘ـ دثخَ ثُٔوشس، ٝثُوجٓٞط، ٝأدٝثس ؽذ٣ذر ك٢ 2.6

ثُوٞثةْ وز ثُؼشك ثُضلجػ٢ِ دثخَ ثُٔوشس ٝك٢ هش٣ثُشعّٞ ثُذ٤ج٤ٗز، ٝأدٝثس ؽذ٣ذر 

 . ثُضلجػ٤ِز
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ألكنَ دشٗجٓؼ صأ٤ُق ٓقضٟٞ Award  ًٞسط الح فقَ ػ٠ِ ثُؾجةضر ثُؼج٤ُٔز -

 ك٢ ثُؼجُْ 1001ػجّ 

دٝالس ٓذٟ ثُق٤جر ؿ٤ش  2000ثُغؼش ثُٔ٘طو٢ ُِ٘غخز ثُضؾجس٣ز ثُز١ ال ٣ضؾجٝص  -

 . جٍ دجه٢ ثُٔ٘ضؾجس ثألخشٟخجمغ ُ٘ظجّ صؾذ٣ذ ثُضشثخ٤ـ دؾٌَ ع١ٞ٘ ًٔج ٛٞ ف

ٖٓ ثٌُٞسط الح إ٠ُ ٗظجّ   (Scors)ثُضٞثكو٤ز ثٌُذ٤شر ٝثُغِٜز ُضٔش٣ش ثُذسؽجس -

 .إدثسر ثُضؼِْ ٓٞٝدٍ ك٢ فجٍ إمجكز ُٔوشس ً٘ؾجه عٌٞسّ

ًٞسط الح ٣ٌٖٔ إٕ ٣شصذو ٓغ ٗظجّ إدثسر ثُٜٔجّ ٝثُٞعجةن، ٝرُي دٜذف دػْ ثُؼَٔ  -

 :ٝرُي ٗظشث ُوذسصٚ ػ٠ِ ٓج ٣أص٢ .ثُضؼ٢ٔ٤ِثُؾٔجػ٢ ٝثُضؼجٕٝ ك٢ صأ٤ُق ثُٔوشس 

 ٌُضش٢ٗٝ صلجػ٢ِ خجٍ ٖٓ ثُضؼو٤ذ .ثٌُجة٘جس ثُضؼ٤ٔ٤ِز صغٔـ دذ٘جء ٓقضٟٞ ث -

ٛزٙ ث٤ُٔضر صض٤ـ د٘جء ٝثؽٜجس صلجػ٤ِز دؾخق٤جس سع٤ٓٞز دٌذغز صس  ،ثُغ٤٘جس٣ٞ -

 ٝثفذر .

صؼ٤ٔ٤ِز  جسثُوٞثُخ دٔج ك٢ رُي ًجةٌ٘جة٘جس ٝٝثؽٜز ٓلضٞفز صؼضٔذ ػ٠ِ ٌٓضذز ثُ -

 ٓ٘ؾأر ٖٓ هذَ ثُٔغضخذّ 

 ضؾضأ ٖٓ د٘جء ثألكالّ ثُٔضقشًز .صؼذ  ؽضءثً ال ٣ -

 ٝثُل٤ذ٣ٞ دؾ٤ٔغ أؽٌجُٚ . ،ُؾجكجث ،٣ٌٖٔ إمجكز ٝعجةو ؿ٤٘ز ٓغَ ثُلالػ -

 سثػ ثُِٔلجس ثُقٞص٤ز ٝصضثٜٓ٘ج .٣ؼضٔذ ػ٠ِ آ٤ُز عِٜز إلد -

 ذٞسد٣ٞ٘ش إ٠ُ ثُٔٞثد ثُضؼ٤ٔ٤ِز .ثعض٤شثد ػشٝك ثُ -

 ةق صؼ٤ٔ٤ِز ٓخضِلز دطشم ٓض٘ٞػز .ٖٓ ثٌُٖٔٔ ٓقجًجر ٝظج -

 ثّ ثُذشٗجٓؼ دجُذذ٢ٜ٣ ٝثُذغ٤و .٣ٌٖٔ ثُضؼذ٤ش ػٖ ثعضخذ -

 خالٍ ثعضخذثّ ثُؾجكج ثُغٌش٣ذش . ٣ٌٖٔ ثُققٍٞ ػ٠ِ ٝظجةق صؼ٤ٔ٤ِز إمجك٤ز ٖٓ -

 .ال ٣ضطِخ ؽجكج ُذ٘جء ثُٔوشسثس ثُضلجػ٤ِز -

  :(:1004 : )عؼ٤ذ ثُؼٔٞد١،ٜٛٔج ث٥ص٢ٖٝٓ أخظبئض أَظًخ إداسح انًمشساد 

ٗؾش ثُٔقضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ٝصٞف٤ِٚ: صٞكش أٗظٔز إدثسر ثُٔوشسثس ٝع٤ِز ُضٞف٤َ  .2

ثُٔقضٟٞ ثُؼ٢ِٔ ُِٔضؼِْ ٝػ٠ِ هذسصٜج ػ٠ِ ص٘ظ٤ْ ٝصغِغَ ثُٔجدر ثُؼ٤ِٔز، ف٤ظ 

ًٔج صغجػذ ٛزٙ ثألٗظٔز ثُٔضؼِْ ػ٠ِ ثُذقظ  ٣غَٜ ػ٠ِ ثُٔضؼِْ ثعض٤ؼجدٜج دغُٜٞز.

ؼِٞٓجس ك٢ ثُٔوشس ثُذسثع٢ ٖٓ خالٍ صٞك٤ش أدٝثس ثُذقظ ٝٓغشد ثٌُِٔجس ػٖ ثُٔ

Glossary  . 

ٝعجةَ ثالصقجٍ: صٞؽذ ٝعجةَ ثصقجٍ ٓضؼذدر ك٢ أٗظٔز إدثسر ثُٔوشسثس ثُذسثع٤ز  .1

-E ٝثُذش٣ذ ثإلٌُضش٢ٗٝ ،Discussionٝعجفجس ثُقٞثس  ،Chatثُذسدؽز  ٓغَ:

Mail،  ك٢ ثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ، ك٢ٜ صض٤ـ ٝصؼذ ٛزٙ ثألدٝثس ٖٓ ثُؼ٘جفش ثُٜٔٔز

 ثُضٞثفَ د٤ٖ ثُطالح ٝثُٔؼِْ، ًٝزُي د٤ٖ ثُطالح أٗلغْٜ دؾٌَ ٓضضثٖٓ.

ثألٗؾطز ثُذسثع٤ز ٝصو٤٤ْ ثُطالح: صٞؽذ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثألدٝثس ثُض٢ صضجدغ ٓخضِق  .2

ثألٗؾطز ثُض٢ ٣وّٞ دٜج ثُطجُخ ٝصو٤٤ٜٔج ٖٓ ؽجٗخ ثُٔؼِْ، ٖٝٓ خالٍ ثألدٝثس 

ثألٗظٔز، ٣غضط٤غ ثُطجُخ ثُققٍٞ ػ٠ِ ٗضجةؼ صو٤٤ْ ثألٗؾطز ثُٔضٞكشر ك٢ ٛزٙ 

ٝثألػٔجٍ ثُض٢ هجّ دٜج ٖٓ ثُ٘ظجّ ٓذجؽشر، ٖٝٓ ثألدٝثس ثُض٢ ٣ٞكشٛج ثُ٘ظجّ ُضو٤٤ْ 



 1024المجلد السابع عشر                       نوفمبرالعدد السادس                

 

 العلمية  مجلة التربية

749 

 

ثُطالح أدثء ثالخضذجسثس ثُوق٤شر،ف٤ظ صض٤ـ ٛزٙ ثالخضذجسثس ُٔق٢ٔٔ ثُٔوشسثس 

 ثالخض٤جسثس، ثالخضذجسثس ٓضؼذدر ثُذسثع٤ز صق٤ْٔ ثخضذجسثس ٓضؼذدر ٓغَ:

 ٝثُؾَٔ ثُوق٤شر. َٝٓء ثُلشثؿجس،، ٝثُٔطجدوز

إدثسر ثُٔوشس: ٖٓ ثُٞظجةق ثُشة٤غز ُ٘ظْ إدثسر ثُٔوشسثس صٞك٤ش ٝعجةَ ٝأدٝثس  .3

٣ٝؾَٔ رُي أدٝثس ُٔشثهذز أدثء  إلدثسر ثُٔوشس ٝثألٗؾطز ثُذسثع٤ز ثُٔخضِلز.

ثإلػالٗجس ٝ ،ٝصقق٤ـ ثألعتِز ٝإػطجء ثُذسؽجس ثُطالح ٝصوذْٜٓ ك٢ ثُٔوشس،

ثُٔضؼِوز دجُٔوشس، ٝصوذ٣ْ عؾَ ُألٗؾطز ثُض٢ هجّ دٜج ثُطجُخ ك٢ ثُٔوشس ٝٛزث ٣ض٤ـ 

 ُخ دجُضلق٤َ ٝؿ٤شٛج ٖٓ ثألدٝثس.ُٔؼِْ ثُٔجدر ٓضجدؼز ٗؾجه ثُطج

ٖٓ ثُؼ٘جفش ثُض٢ ٣ؾخ صٞثكشٛج ك٢ أٗظٔز إدثسر ثُٔوشسثس ثالُضضثّ دجُٔؼج٤٣ش:  .4

وشس ٖٓ ٗظْ إدثسر ش٢ٗٝ إٔ ٣٘وَ ثُٔثُذسثع٤ز إٔ ٣غضط٤غ ٓقْٔ ثُٔوشس ثإلٌُض

ٝٛزث صضطِخ ٖٓ  أٝ ثُؼٌظ. Moodleإ٠ُ  WebCT، ٓغالً ٓوشسثس إ٠ُ آخش

ٓق٢ٔٔ ثُٔوشسثس ثُذسثع٤ز ثالُضضثّ دجُٔؼج٤٣ش ثُؼج٤ُٔز ُِضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ، ثُض٢ 

 ثُؼج٤ُٔز SCORMٖٓ أدشصٛج ٓؼج٤٣ش 

 ٣ذػْانًهفبد انًذػٕيخ يٍ خالل انجشَبيظ :  Course Lab ثُٔخضِلز ٖٓ  ثألٗٞثع

 ((Meletiou & Mavrotheris, 2007 :ثُِٔلجس ٢ٛٝ ًج٥ص٢

،  Rich Text صقش٣ش ثُ٘ـ ك٢ Course Lab ٣ذػْ دشٗجٓؼ دػى األشكبل: .1

 ، ٝٓغ إٌٓج٤ٗز إدخجٍ سٓض ؽجكج عٌش٣ذش.html ًٝـ

 .GIF / JPG / PNG / BMP  ٣ذػْ أٗٞثع ثُقٞسانظٕس:  .2

 / AVI / Windows Media Video / MPEG ز٣ذػْ ثُض٘غ٤وجس ث٥ص٤ انفٛذٕٚ: .3

QuickTime Movie / Real Media / Flash Video. 

 / ٣AIFF / Windows Media Audio / MP3ذػْ ثُض٘غ٤وجس ث٥ص٤ز انظٕرٛبد: .4

WAV / Adobe Flash. 

 / ٣Flash / Adobe Shockwaveذػْ ثألٗٞثع ث٥ص٤ز: رطجٛمبد انٕعبئط انًزؼذدح: .5

Java-applets. 

 RTF ص٘غ٤ن ٗـ ٓ٘غن / html ِٓق  / TXT ِٓق ٗق٢ بئك انًشفمخ انخبسعٛخ:انٕص .6

 zip ِٓلجس أسؽلز /pdf ِٓق ٓج٣ٌشٝعٞكش ٝٝسد / ِٓق ٓج٣ٌشٝعٞكش إًغَ / ِٓلجس /

- RAR. 

 كٕسط الة أًَبط األَشطخ انًغبػذح نهًؼهى فٙ ثشَبيظ Course lab:  ّ٣وذ

، ٗجٛذ ؽذثع): ح ٖٓ أدشصٛج ث٥ص٣٢وّٞ دٜج ثُطالُِٔؼِْ ٗؾجهجس ٓضؼذدر ذشٗجٓؼ ثُ

1002 )(Thorne, 2003) 

ثُ٘ؾجهجس ثُٔشؽؼ٤ز: ٠ٛٝ صض٘ٞع ٖٓ ًضخ ٝٓشثؽغ ٣غشدٛج ثُٔؼِْ ُطالدٚ أٝ  .2

 ٓٞثهغ ػ٠ِ ثإلٗضشٗش  أٝ فلقجس دثخَ ثُٔٞهغ.
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ثُ٘ؾجهجس ثُضطذ٤و٤ز: ٠ٛٝ صضطِخ ٖٓ ثُطجُخ إٔ ٣شعَ ُٔؼِٔٚ ٓوجالً، عٞثء ػٖ  .1

إسعجُٚ ػ٠ِ ٤ٛتز ِٓق، ٖٝٓ عْ ٣وّٞ ثُٔؼِْ دجُضؼ٤ِن  هش٣ن ثٌُضجدز ثُٔذجؽشر أٝ

 ػ٠ِ رُي ثُ٘ؾجه، ٝإػطجء ثُطجُخ ثُذسؽز ثُض٢ ٣غضقوٜج.

ثُضٔش٣٘جس ٝثُٞثؽذجس: ٠ٛٝ صض٘ٞع ٖٓ ثخض٤جس ٖٓ ٓضؼذد، ٝأعتِز ثُقٞثح ٝثُخطأ،  .2

ٝأعتِز ثإلؽجدجس ثُوق٤شر، ٝدؼذ أدثء ثُطجُخ ُِضٔش٣ٖ ٣ؼط٠ دسؽضٚ دؼذ رُي. 

ٓضؼذدر ُِٔؼِْ ك٢ ٝمغ ثُضٔش٣ٖ ًإٔ ٣ٌٖٔ ثُطجُخ ٖٓ فَ  ٝصٞؽذ خ٤جسثس

 ثُضٔش٣ٖ ٓشر ٝثفذر أٝ ػذر ٓشثس، ٝصقذ٣ذ كضشر ثُضٔش٣٘جس ٝؿ٤شٛج.

ثعضلضجءثس: ٣غضط٤غ ثُٔؼِْ إٔ ٣ؾشٟ ثعضلضجءثس ك٢ ًَ ؽضء ٖٓ أؽضثء ٓوشسٙ  .3

 ُطالدٚ، ٝثُققٍٞ ػ٠ِ ثُ٘ضجةؼ فجٍ ثُضق٣ٞش ػ٤ِٜج.

 عطز عجفجس ثُقٞثس.ثُٔؾجسًز ك٢ ث٥سثء: ٝرُي دٞث .4

ثُضوجس٣ش: ٣وذّ ثُذشٗجٓؼ ُِٔؼِْ صوش٣ًشث ػٖ ص٣جسثس ثُطالح ُِٔٞهغ، ٝثُذسؽجس ثُض٢  .5

 فقِٞث ػ٤ِٜج، ٝثُ٘ؾجهجس ثُض٢ هجٓٞث دٜج.

انًؾٕس انضبنش: دٔاػٙ رذسٚت يؼهًٙ انفٛضٚبء ػهٗ رظًٛى انذسٔط االنكزشَٔٛخ 

غجػذ ٓؼِْ ثُل٤ض٣جء ػ٠ِ ثُض٢ ص ٣ؼذ صق٤ْٔ ثُذسٝط ثٌُضش٤ٗٝجً ٖٓ ثألعج٤ُخٔإَزبعٓب:  

ثُٔغضٔش ٓغ هالدٚ ٖٓ خالٍ ٓج ٣ضنٔ٘ٚ ثُضق٤ْٔ ٖٓ ٝعجةو صؼ٤ٔ٤ِز ثُضلجػَ 

ّ ٝأٗؾطز صلجػ٤ِز ٓضؼذدر ثٌُضش٤ٗٝز صقضٟٞ ػ٠ِ أدٝثس صضطِخ ٖٓ ثُٔضؼِْ ثُو٤جّ دٜٔج

، ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ صِي ثُٔضث٣ج إال إٔ ٛ٘جى هقٞس ٝثمـ ٖٓ ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ٝٓض٘ٞػز

ثُذسٝط ثالٌُضش٤ٗٝز ٝإٗضجؽٜج؛ ُٝزُي صؼذدس خذثّ ثُذشٓؾ٤جس ثُخجفز دضق٤ْٔ عضك٢ ث

ز ٝإٗضجؽٜج ٖٝٓ ثُٔطجُخ دنشٝسر صذس٣خ ٓؼِْ ثُل٤ض٣جء دضق٤ْٔ ثُذسٝط ثالٌُضش٤ٗٝ

 ٓج ٢ِ٣:أْٛ ٛزٙ ثُذٝثػ٢ 

ٓقٔذ ثُذجصغ ٝفغٖ ( ٝ)1022 ثُغ٤ذ ػ٤ذ ث٠ُُٞٔ،ٞف٤جس ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُذجفغ٤ٖ ْٜٓ٘ )ص .1

، ٗجٛذ ؽذثع(، ٝ)1004 ،(، ٝ)ص٣جد دشًجس1002 ثفٔذ ثُقجدم،ٝ) ،(1003 ثُذجصغ،

1002ٝ ،)(Thorne, 2003 دنشٝسر صذس٣خ ٓؼ٢ِٔ ثُٔوشسثس ثُذسثع٤ز ػجٓز )

ٝثُل٤ض٣جء خجفز ػ٠ِ صق٤ْٔ ثُذسٝط ثالٌُضش٤ٗٝز ٝإٗضجؽٜج ُٔج ُٜج ٖٓ دٝس ك٢ 

قق٤ـ ٝصضجدؼٚ ك٢ ثعضغجسر ثُذثكؼ٤ز ُذٟ ثُٔضؼِْ ٝؽزح ثٗضذجٛٚ ٝص٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ثُضؼِْ ثُ

ثُٔقضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ، ًٝزُي كْٜ ث٤ٌَُٜ ثُذ٘جة٢ ألٗٞثع ثُٔؼجسف دٔؼ٢٘ ص٣ٌٖٞ 

 ٓؼشكز ٓضٌجِٓز رثس ٓؼ٠٘ ٤ُٝظ ٓؼشكز ٓؾضأر.

ثُضط٣ٞش ثُغش٣غ ك٢ ٓؾجٍ صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝثُٔوشسثس ثالٌُضش٤ٗٝز ٝعُٜٞز  .2

ُٔوشسثس ثالعضخذثّ: ٛ٘جى ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُذشثٓؼ ثُض٢ صغضخذّ ك٢ إٗضجػ ثُذسٝط ٝث

ثالٌُضش٤ٗٝز ٝثُٞفذثس ثُضذس٣ذ٤ز ثُٔقضٟٞ ثالٌُضش٢ٗٝ، ٝك٤ٔج ٢ِ٣ ٗؼشك دؼل 

 (1021 ٖٓ صِي ثُغٔجس ثُض٢ ص٤ٔضٛج: )ٜٓج هٚ،

 إلٗؾجء دسط أٝ ٝفذر صذس٣خ أٝ ُذ٘جء  :ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُوٞثُخ ثالكضشثم٤ز

ٗٔٞرػ، كوو ثخضش صق٤ْٔ ٗٔٞرػ ٖٓ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُوٞثُخ ثالكضشثم٤ز. إرث ُضّ 

الخض٤جس  Course Lab ٓش، ٣ٌٖٔ صؼذ٣َ ثُ٘ٔٞرػ دؾٌَ ٓذجؽش ك٢ صقش٣شثأل

أكنَ ُضضالءّ ٓغ أعِٞح ثُٔؤُق. صؼذ٣َ ثُوجُخ دٜزٙ ثُطش٣وز ٣ٌٖٔ فلع 
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ٝثعضخذثٓٚ ك٢ ٝهش الفن ػ٘ذ إٗؾجء ٝفذثس ؽذ٣ذر.، ٣ضنٖٔ ثُذشٗجٓؼ 

ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُوٞثُخ ثُؾجٛضر ُالعضؼٔجٍ ثُٔذجؽش. ٣ٝض٤ـ ثُذشٗجٓؼ إػجدر 

 ضؼٔجٍ ًجةٖ صْ إدسثؽٚ ك٢ أفذ ثُ٘ٔجرػ.ثع

 ٌٓضذز ٓٞثهغ ؽجٛضر: إٔ د٘جء ثُٔٞثد ثُضلجػ٤ِز ك٢ دشٗجٓؼ Course Lab  ٣ؼضٔذ

ػ٠ِ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثألدٝثس ثُض٢ صْ د٘جةٜج دطش٣وز عِٜز ٝ صلجػ٤ِز دٕٝ ثُقجؽز إ٠ُ 

ح ِٝٓب ثُذشثٓضشثس ثُذشٓؾز ٣ٌل٢ كوو إٔ ٗوّٞ دغقخ ثُؼ٘قش ثُٔطِٞ

 .ثُخجفز دٚ

 ٓك٢ فجُز ٝؽٞد ٓؾجًَ ك٢ ثُٞفذر ثُضذس٣ذ٤ز ٣ؾخ إٔ  :ٌج٤ٗز صٌشثس ثالعضخذثّإ

٣ؾؼَ ٖٓ ثٌُٖٔٔ ثعضخذثّ  Course Lab صظٜش ك٢ أٓجًٖ ًغ٤شر، ٓقشس

 ػذجسر ٓشر ٝثفذر، دٔج ك٤ٜج ثُضقٍٞ إ٠ُ إدثسر ثُؼ٤ِٔجس ثُخجفز.

  ثالعض٤شثد ٖٓ ٓج٣ٌشٝعٞكشPowerPoint  إرث ًجٕ ُذ٣ي دجُلؼَ ػشك

إرث ُضّ  Course Lab ، ٣ٌٖٔ دغُٜٞز ثعض٤شثدٙ إ٠ُ ٝفذرPowerPoint ك٢

 Course Lab ثألٓش، ٣ٌٔ٘ي صقق٤ـ ثُٔٞثد ثُٔغضٞسدر دجُلؼَ ك٢ صقش٣ش

 صٞمغ ُٔشر ٝثفذر ك٢ ٝفذر مذو إػذثدثس ثُخو  :صش٤ًخ ثُخطٞه ثُؼج٤ُٔز

 ثالكضشثم٢، ُٖ صٌٕٞ دقجؽز إ٠ُ صـ٤٤شٛج ػ٘ذ إٗؾجء ٗـ ؽذ٣ذ.

 ثُؾشًز ثألّ ٣ذ٤ز: ثُذػْ ثُل٢٘ ٝثُضط٣ٞش ثُٔغضٔش ٖٓ هذٗؾش ثُذٝسثس ثُضذس َ

صط٣ٞش ٓغضٔش ٣ٌٕٝٞ ٓضجؿ ُِؾ٤ٔغ دذٕٝ أ١ ثفضٌجس ٖٓ ٣ؼط٤ٚ ثعضٔشثس٣ز ٝ

 هذَ أ١ ؽشًجس خجفز.

ثُؼ٢ِٔ ثُقجد١ ػؾش  -دجُش٣جك 1022صٞف٤جس ثُٔؤصٔشثس )ثُذ٢ُٝ ثُغجُظ  .3

٣خ ٓؼ٢ِٔ ثُٔوشسثس ( ػ٠ِ أ٤ٔٛز صذس1002ُِؾٔؼ٤ز ثُٔقش٣ز ُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُضؼ٤ِْ 

ثُذسثع٤ز ػ٠ِ صق٤ْٔ ثُٔوشسثس ٝثُذسٝط ثالٌُضش٤ٗٝز ٝإٗضجؽٜج، ُٔج ُٜج ٖٓ دٝس 

ك٢ صقو٤ن ثُضلجػَ ٝثالصقجٍ ك٢ ػ٤ِٔض٢ ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ، ًٔج أًذس ثُضٞف٤جس 

 -ػ٠ِ:

 . مشٝسر صذس٣خ ثُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ أعج٤ُخ ثُضذس٣ظ ثالٌُضش٤ٗٝز 

 ٌُضش٤ٗٝز ٝثعضخذثّ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج صذس٣خ ثُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ صق٤ْٔ ثُذسٝط ثال

 ثالصقجالس ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز.

  صذس٣خ ثُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ صٞظ٤ق ثُٔغضقذعجس ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز ك٢ صوذ٣ْ ثُٔوشسثس

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز.

أ٤ٔٛز ثألخز دجإلٌٓجٗجس ٝثألدٝثس ثإلمجك٤ز ثُض٢ صض٤ٔض دٜج ثُذشٓؾ٤جس ثُٔغضخذٓز  .4

 -:ذسٝط ثالٌُضش٤ٗٝز ٝإٗضجؽٜج ٜٝٓ٘جك٢ صق٤ْٔ ثُ

  ثالخضذجسثس ثُوق٤شرQuiz  صضنٖٔ أعتِز ٓضؼذدر الخضذجس ثُطِذز 

  ثُٔ٘ضذٟ ٝٛٞ ٝع٤ِز ثصقجٍ ؿ٤ش ٓضضثٖٓ ٝٛٞ ؽذ٤ٚ دجُٔ٘ضذ٣جس ثُٔضجفز ػذش

 ثالٗضشٗش.

 ثُٜٔجّ ٠ٛٝ أٗؾطز ٣وّٞ دٜج ثُطالح ك٢ ٝهش ٓقذد ٝدٔٞثفلجس ٓقذدر 
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  فٍٞ عؤثٍ ثالخض٤جس ٠ٛٝ ػذجسر ػٖ ثعضلضجء ُِققٍٞ ػ٠ِ سدٝد ٖٓ ثُطِذز

 ٓؼ٤ٖ؛ دـشك ثعضطالع ثُشأ١ أٝ ؽٔغ ثُٔؼِٞٓجس فٍٞ ٓٞمٞع ٓؼ٤ٖ.

مشٝسر ثخز ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء دٔذجدا صق٤ْٔ ثُذسٝط ػذش ثالٗضشٗش ٝرُي ُألعذجح  .5

 (1004 ، أفٔذ فغ٤ٖ،1001 ثُضج٤ُز: )أك٘جٕ دسٝصر،

 إٔ إًغجح ثُٔؼِْ ُٜٔجسثس ثُضق٤ْٔ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ٣غجػذ ػ٠ِ صقغ٤ٖ أدثةٚ ثُٞظ٤ل٢ 

 قق٤َ ثُطالح دجُ٘غذز ُِٔؼِْ ثُز١ ٣ٔجسط ثُضق٤ْٔ ثُضؼ٢ٔ٤ِ أػ٠ِ ٖٓ ص

 صقق٤َ هالح ثُٔؼِْ ثُز١ ال ٣ٔجسط ثُضق٤ْٔ ثُضؼ٢ٔ٤ِ.

  ٣شٟ ثُٔؼِْ ثُز١ ٣ضذسح ػ٠ِ ٜٓجسثس ثُضق٤ْٔ ثُضؼ٢ٔ٤ِ إٔ ٛزٙ ثُٜٔجسثس

ٓ٘جعذز ؽذثً الٛضٔجٓجصٚ ٝسؿذجصٚ ُٝذ٣ز ثُغوز ك٢ صؼِٜٔج ٝثُ٘ؾجؿ دٜج السصذجهٜج 

 ٔذجؽش دٜٔ٘ضٚ.ثُ

ٝصضٔغَ ٓذجدا صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝثُٔوشسثس ثالٌُضش٤ٗٝز ثُض٢ ٣ؾخ ٓشثػجصٜج 

ػ٘ذ صق٤ٔٔٚ ػذش ثإلٗضشٗش ك٢: ثُضلجػَ ك٢ د٤تز ثُضؼِْ ثُوجةْ ػ٠ِ ثإلٗضشٗش، 

، ٝصق٤ْٔ Course Outlineٝثُٔؼِٞٓجس ثُؼجٓز ػٖ ثُٔوشس، ٝخطز ُِٔوشس 

، ٝثُشعّٞ ٝثُض٣ٌٞ٘جس ثُخط٤ز ثُٞثؽٜجس ثُشع٤ٓٞز ثُضؼ٤ٔ٤ِز، ًٝضجدز ثُ٘ـ

graphic ٝثالسصذجهجس ،links.ٝصوذ٣ْ ثُٔغجػذر ُِطالح ، 

رًُٛخ يٓبساد رظًٛى انذسٔط غ: أعبنٛت انزذسٚت اإلنكزشَٔٙ، ٔانًؾٕس انشاث

 ، ٔاالرغبِ َؾٕ اعزخذايٓب: Course labٔإَزبعٓب ثبعزخذاو ثشَبيظ انكٕسط الة 

ُٔج ًجٗش ثُذسثعز ثُقج٤ُز صؼضٔذ ػ٠ِ صضؼذد أعج٤ُخ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ، ٝ

أعِٞد٤ٖ ٖٓ أعج٤ُخ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ، ٝٛٔج أعِٞح ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١، 

ٝأعِٞح ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ؛ كغ٤وضقش ػشك أعج٤ُخ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ 

 ػ٠ِ ٛز٣ٖ ثألعِٞد٤ٖ:

  :٘ضش٢ٗٝ ثُلشد١ ٓذجدةٚ ٖٓ ٣ؾضن ثُضذس٣خ ثإلٌُأعهٕة انزذسٚت اإلنكزشَٔٙ انفشد

ثُضؼِْ ثُلشد١ ثُز١ ٣غٔـ ُِٔضؼِْ دجُٔشٝٗز ك٤ٔج ٣ضؼِن دخطٞثس ثُذسثعز ٝٝهضٜج، 

٣ٝقون ث٣ؾجد٤جس ًغ٤شر ُِٔضؼِْ، ٝأٜٛٔج ثالػضٔجد ػ٠ِ ٗلغٚ ك٢ ص٘ل٤ز أٗؾطز ثُضؼِْ، 

ٝصقَٔ ثُٔغت٤ُٞز، ًٔج صض٤ـ ُٚ ثُضلجػَ ثإل٣ؾجد٢ ٓغ ػ٘جفش ثُٔٞهق ثُضؼ٢ٔ٤ِ، 

 ؼِْ ثُلشد١ ٗٞػج ٖٓ ثُضؼِْ ثُزثص٣ٝ.٢ؼذ ثُض

( إ٠ُ إٔ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١ ػ٠ِ ثٗٚ 1001) ٣ٝؾ٤ش ػٞك ثُضٞدثسٟ

ٗٞع ٖٓ أٗٞثع ثُضذس٣خ ثُز١ ٣ؼضٔذ ك٤ٚ ثُٔضذسح ػ٠ِ ثًضغجح ٓقضٟٞ ثُذشٗجٓؼ 

ثُضذس٣ذ٢ دزثصٚ ٓغ صِو٠ ثُضٞؽ٤ٚ ٝثإلسؽجد ٖٓ ثٌُٔذ٤ٞصش ًِٔج صطِخ ثألٓش رُي، 

( دأٗٚ رُي ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضذس٣خ 1004) هللا ثُٔٞع٠ ٝػذذ ثُؼض٣ض ثُٔذجسى٣ٝؼشكٚ ػذذ 

ثُز١ ٣ٞؽٚ ثٛضٔجٓٚ ُِلشد ٓشثػ٤ج ثفض٤جؽجصٚ ٝهذسثصٚ ٝعشػضٚ ثُزثص٤ز، ٝرُي دـشك 

صقو٤ن أٛذثف ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُضذس٣ذ٤ز، ٝثُٞفٍٞ دجُلشد إ٠ُ دسؽز ثإلصوجٕ. ٣ٝٔضجص 

، سؽذ١ 1005 )ثُؾقجس ػغٔجٕ، :ث٥ص٤زٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١ دجُخقجةـ ثُضذس٣خ ثإل

ٖٓ ثُٜٔجسثس صؾجٛجس ٗقٞ ثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ ٝصؼذ ثال (.1001 ًجَٓ ٝص٣٘خ أ٤ٖٓ،
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ثألعجع٤ز، ثُض٢ ٣ؾخ إٔ ٣ٌضغذٜج ثُٔؼِْ؛ فض٠ ٣غضط٤غ ٓغج٣شر ثُضطٞسثس ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز 

ؼ٢، ثُٔغضقذعز، ٢ٛٝ ثُض٢ صْ إدٓجؽٜج ك٢ ؽض٠ ٓشثفَ ثُضؼ٤ِْ ثُؾجٓؼ٢، ٝهذَ ثُؾجٓ

كض٤ٔ٘ز ثصؾجٛجس ثُطالح ثُٔؼ٤ِٖٔ، ٣ؼذ ٖٓ ثُؾٞثٗخ ثُٜٔٔز، ٢ٛٝ ثُض٢ ٣ؾخ ػ٠ِ 

ج ًذ٤ًشث، كجصؾجٛجس ثُٔؼ٤ِٖٔ ثإل٣ؾجد٤ز ٗقٞ  ًٓ ٓؤعغجس ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ إٔ ص٤ُٜٞج ثٛضٔج

صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ ػجٓز، ٝصؼ٤ِْ ثُل٤ض٣جء خجفز، ٝصٞظ٤ق ثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ 

هذ ٣ؤعش ٝدقٞسر إ٣ؾجد٤ز ك٢ ثصؾجٛجس ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٗقٞ ثعضخذثّ ك٢ ٛزٙ ثُٔشفِز؛ 

 & ,Primoz)ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ك٢ ٓؾجٍ ثُضؼ٤ِْ ،ًزُي هذ ٣ؤعش ك٢ صقق٤ِْٜ ثُذسثع٢.

Tomaz, ,2007)  

 ثُٔغت٤ُٞز ثُزثص٤ز ُِٔضذسح، ٖٓ خالٍ ٓؾجسًز ثُٔضذسح ك٢ ثألٗؾطز ثإل٣ؾجد٤ز . .2

 ٝصقو٤ن صذس٣خ ٗجؽـ.ثُغ٤ش ك٢ ثُضذس٣خ ٝكن ٓؼذٍ عشػز ثُٔضذسح،  .1

 أعج٤ُخ ثُضذس٣خ ثُلشد١ أًغش صؾذ٣ًذث ٝكجػ٤ِز ٖٓ ثألعج٤ُخ ثُضو٤ِذ٣ز. .2

صوذ٣ْ ثُضؼض٣ض ثُلٞس١ ُِٔضؼِْ ػٖ فقز ثعضؾجدضٚ دـشك دكؼٚ ُِضذس٣خ، ٝعوضٚ  .3

 د٘لغٚ ٝصوذٓٚ إ٠ُ ثُخطٞر ث٥ص٤ز ٖٓ ثُذشٗجٓؼ.

أكنَ ػٖ  ٣ٌٖٔ صقو٤ن ٓؼظْ ٜٓٔجس ثُضذس٣خ ثُٔؼشك٤ز ٝثُٜٔجس٣ز، ػ٠ِ ٗقٞ .4

 هش٣ن ثُضذس٣خ ثُلشد١.

 ثُضٞؽ٤ٚ ثُزثص٢ ُِٔضذسح، ٓغ صوذ٣ْ ثُضؼض٣ض ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلٞس١ ُِٔضذسح. .5

 ٓؾجسًضٚ ُألٗؾطز ثإل٣ؾجد٤ز . .1

ٖٝٓ ثُذسثعجس ثُض٢ أًذس كجػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١ دسثعز ٤ٖٗٞٓ 

(Moonen, 2001) ثّ كوذ ٛذكش إ٠ُ صذس٣خ ٓؼ٢ِٔ ثُؼِّٞ ػ٠ِ ٤ًل٤ز ثعضخذ

ثإلٗضشٗش ٓغ صال٤ٓزْٛ. ٝأٝمقش ٗضجةؼ ثُذسثعز إٔ ثُٔؼ٤ِٖٔ ثعضٔضؼٞث دضطذ٤ن 

ثألٗؾطز ػذش ثإلٗضشٗش، ًٔج إٔ ثُذشٗجٓؼ ثُضذس٣ذ٢ ًجٕ ُٚ صأع٤ش ٝثمـ ك٢ صط٣ٞش 

(، كٜذكش 1002ثعضخذثّ ثُضؼ٤ِْ ػذش ثإلٗضشٗش. أٓج دسثعز ػٔجد ؽٔؼجٕ ثُضٛشث٢ٗ )

إلٗضشٗش ك٢ ثُضقق٤َ ثُذسثع٢ ُذٟ هالح إ٠ُ ثُضؼشف ػ٠ِ أعش ثعضخذثّ فلقجس ث

ج،  23ٓوشس صو٤٘جس ثُضؼ٤ِْ د٤ٌِز ثُٔؼ٤ِٖٔ دجُش٣جك. صٌٞٗش ػ٤٘ز ثُذسثعز ٖٓ  ًٔ ٓؼِ

ثُٔؼ٤ِٖٔ صخقـ ثُؼِّٞ ػ٠ِ ثإلٗضشٗش ك٢ صلؼ٤َ صذس٣خ ثُطالح ٝد٤٘ش ثُ٘ضجةؼ إعٜجّ 

 ٓوشس صو٤٘جس ثُضؼ٤ِْ. 

 َٙٔثُلقَ ك٢ ٓؼج ٣ؾِغٕٞ ثُطالح ًجٕ إٔ : دؼذأعهٕة انزذسٚت اإلنكزشَٔٙ انزؼب 

 ثُؼجُْ ٓضلشهز فٍٞ أٓجًٖ ك٢ ؽجُغٕٞ ْٝٛ ٣ضؼجٝٗٞث، ث٥ٕ إٔ ثُذسثع٢؛ ٣غضط٤ؼٕٞ

 أ١ ك٢ إ٤ُٚ ثًُِٔٞز ٝثألٗؾطز دئٗؾجص ثُٜٔجّ ٓضؼِْ ًَ ٣ٝوّٞ ثإلٗضشٗش، ؽذٌز خالٍ

ػ٠ِ  ثُٔضجفز ثُٔضضثٓ٘ز ٝؿ٤ش ثُٔضضثٓ٘ز ثُضلجػَ خالٍ أدٝثس ٌٓجٕ ٝأ١ صٓجٕ،

ثإلٌُضش٢ٗٝ  ٓٞثد ثُضؼِْ ٖٓ ثُؼذ٣ذ صؼ٢ٔ٤ِ، ٣ض٤ـ ٓٞهغ خالٍ ٖٝٓ ٗش،ثإلٗضش

ثُضؼج٢ٗٝ  ثُضؼِْ ػ٠ِ ثعضشثص٤ؾ٤جس ٣ٝوّٞ ثُضؼجٕٝ، ػ٠ِ ٣ٝؾؾغ ٝٓقجدسٙ،

ٝٓذجدةٚ، ٝصٞؽذ ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُضؼش٣لجس ثُض٢ أٝسدصٜج ثألدد٤جس ُٔلّٜٞ ثُضذس٣خ 

ٗٚ ػذجسر ػٖ ٓٞهق ٖٓ أ Slavin( 1003) ثُضؼج٢ٗٝ، أٜٛٔج ٓج أؽجس إ٤ُٚ عالك٤ٖ

صذس٣خ ٣ؼَٔ ٖٓ خالُٚ ثُٔضذسدٕٞ ك٢ ٓؾٔٞػجس فـ٤شر؛ ُضقو٤ن ٛذف ٓؾضشى، 



 1024المجلد السابع عشر                       نوفمبرالعدد السادس                

 

 العلمية  مجلة التربية

754 

 

٣ؾ٤ش ٓلّٜٞ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ إ٠ُ رُي ثُضذس٣خ ثُز١ ٣ؼَٔ ك٤ٚ 

ثُٔضذسدٕٞ ًٓؼج، عٞثء ك٢ ٓؾٔٞػجس ًذ٤شر أّ ك٠ ٓؾٔٞػجس فـ٤شر، ٣ٝضؾجسًٕٞ 

أٛذثف صذس٣ذ٤ز ٓؾضشًز، ٣ٝشٟ ٓ٘ذٝس ػذذ  ك٢ إٗؾجص ثُٜٔٔز أٝ ثُٜٔٔجس أٝ صقو٤ن

 ُخِن مشٝس١ ػ٠ِ ثٌُٔذ٤ٞصش ٌٕٓٞ ثُوجةْ ثُضؼجٕٝ ( أ1023ٕثُغالّ كضـ هللا )

 ثُٔؼشكز، ٖٓ د٘جء ك٢ ٣٘جهؼ ٣ٝؾضشى ٢ٌُ ثُلشفز، ُِٔضؼِْ ٣ض٤ـ كؼجُز، صؼِْ د٤تز

  ثُٔؤصٔشثس ٝثُٔوجالس، هش٣ن ثألهشثٕ ػٖ ٓغ ٝثُضلجػَ ثُٔ٘جهؾز ػ٤ِٔز خالٍ

 ثُضؼج٢ٗٝ ُِؼَٔ ثُذقظ ٓؾٔٞػجس  ُذػْ  ٗظجّ ٝثُٔؾالس، ٝٛ٘جى ثٌُضخ، صجفزٝإ

 ثُِٔلجس، ٝإدثسر ثُضؼِْ ٝصق٤َٔ ثُؼَٔ ك٢ دجُضؾجسى ث٣ُٞخ، دٔج ٣غٔـ خالٍ ٖٓ

( ٝٓش٣ْ ٓقٔذ ثُؾٔشٟ، ٝأفٔذ 1005) ٝهذ أًذ ثُؾقجس ػضٔجٕ .ث٣ُٞخ ػ٠ِ

ثُضؼج٢ٗٝ ُٚ ًغ٤ش ٖٓ ( إٔ ثُضذس٣خ 1022) ٓقٔذ ٗٞد٢، ٝفٔذ١ أفٔذ ػذذ ثُؼض٣ض

 ثُؼٞثَٓ ٝثُٔذشسثس ثُض٢ صؾؼَ ٓ٘ٚ مشٝسر ٝفض٤ٔز ٜٓ٘ج:

٣غضخذّ ثُٔضذسدٕٞ ٓقجدس ثُضؼِْ ثُٔخضِلز ُِققٍٞ ػ٠ِ ثُٔؼِٞٓجس ثُض٢  .2

 ٣قضجؽٜٞٗج ُذقٞعْٜ.

٣ضقَٔ ثُٔضذسدٕٞ ثُٔغت٤ُٞز ػٖ أػٔجُْٜ ثُلشد٣ز ٝثُؾٔجػ٤ز ك٢ ٓؾشٝػجصْٜ  .1

٢ ٓقذد، ٌُ٘ٚ ٣ٌَٔ ػَٔ ث٥خش٣ٖ، ثُز١ ثُضؼ٤ٔ٤ِز، كٌَ ْٜٓ٘ ٌِٓق دؼَٔ كشػ

 ٣ؤدٟ دذٝسٙ ك٢ ثُٜ٘ج٣ز إ٠ُ ثًضٔجٍ ٓؾشٝع ؽٔجػ٢ ٓؾضشى.

صؾجسى ثُٔضذسد٤ٖ ك٢ ؽٔغ ثُٔؼِٞٓجس ٝص٘ظ٤ٜٔج ٝصق٤ِِٜج، ٣ٝ٘غوٕٞ ثألٗؾطز ٓؼج،  .2

 ٣ٝضؼجٕٝٗٞ ك٢ ثإلٗضجػ ثُٔؼشك٢ ٝثُٜٔجسٟ.

٤ٖ ٝصذثُْٜٝ ُٜج؛ ٣ظٜش دٝس ٓقجدس ثُٔؼِٞٓجس ٝه٤ٔضٜج ٖٓ خالٍ ثعضخذثّ ثُٔضذسد .3

 ُضقو٤ن أٛذثف صذس٣ذ٤ز ٓقذدر.

صأ٤ًذ ٗضجةؼ ثُذسثعجس ٝثُذقٞط ٓش٣ْ ٓقٔذ ثُؾٔشٟ، ٝأفٔذ ٓقٔذ ٗٞد٢، 

 (، ٝثُؾقجس ػضٔج1003ٕٝأًشّ كضق٢ ) (1022) ٝفٔذ١ أفٔذ ػذذ ثُؼض٣ض

( ػ٠ِ كؼج٤ُز ثُضذس٣خ ثُضؼج٢ٗٝ، ٝصظٜش ٛزٙ ثُلؼج٤ُز ٖٓ خالٍ ٓج ٣أص٢ )إٗٚ 1005)

ُضذس٣خ ثُؾٔجػ٢ ثُض٘جكغ٢، ٖٝٓ ثُلشد١، ُؾ٤ٔغ ثألػٔجس ٝك٠ ًَ ثُٔٞثد أكنَ ٖٓ ث

ص٣جدر ثُضقق٤َ ٝثُضؼِْ ك٢ ًَ ثُٔغض٣ٞجس  -ثُضذس٣ذ٤ز، إرث أفغٖ صق٤ٔٔٚ ٝثعضخذثٓٚ

ٝثُٔٞثد ثُضذس٣ذ٤ز؛ ألٗٚ أًغش كؼج٤ُز ٖٓ أعج٤ُخ ثُضذس٣خ ثُضو٤ِذ٣ز، ًٔج أٗٚ ٣ؾؼَ ثُضؼِْ 

ِْ، ٝفخ ثالعضطالع، ٝصقغ٤ٖ ٜٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُؼ٤ِج، ص٣جدر ثُذثكؼ٤ز ُِضؼ -أًغش ٓضؼز

ص٤ٔ٘ز ثالصؾجٛجس ثإل٣ؾجد٤ز، ٝص٣جدر سمج ثُٔضذسد٤ٖ ػٖ ثُضؼِْ  -ٜٝٓجسثس ثُضؼِْ ثُزثص٢

ثُغِٞى ثالؽضٔجػ٢ ٝثُٔؼشك٢ ٝثالػضٔجد ثُٔضذجدٍ ص٤ٔ٘ز ثُٜٔجسثس ٝ -ٝثُخذشثس ثُٔوذٓز

 ٝثالعضوال٤ُز ٝثالدضٌجس٣ز(.

( ك٢ دسثعضٚ إ٠ُ أ٤ٔٛز ثُضؼِْ ثُضؼج٢ٗٝ، 1000) ثُؾضثسٝهذ أؽجس ػذذ ثُِط٤ق 

ٝدٝسٙ ثُلؼجٍ ك٢ إًغجح هجُذجس ثُٔؼِٔجس د٤ٌِز ثُضشد٤ز ك٢ ؽجٓؼز ػ٤ٖ ؽٔظ أعظ 

 ، ٝأًذس دسثعز ؽ١ٞك٢ صط٣ٞش ثُذسٝط ٓضؼذدر ثُٞعجةو ثُضق٤ْٔ ثُضؼ٢ٔ٤ِ، ٝصطذ٤وٜج

(Chou, 2004 أ٤ٔٛز ثُضذس٣خ ثُضؼج٢ٗٝ د٤ٖ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٖٓ دؼذ ) ،دجعضخذثّ ثٌُٔذ٤ٞصش
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( ك٢ دسثعضٜٔج Lee & Kim, 2004) ثُٔضضثٖٓ ٝؿ٤ش ثُٔضضثٖٓ، ٝهذ أؽجس إ٢ُ ٤ًْٝ

 إ٠ُ إٔ ثُضذس٣خ ثُضؼج٢ٗٝ ػذش ث٣ُٞخ هجةْ ػ٠ِ فَ ثُٔؾٌالس.

ٖٝٓ ثُذسثعجس ثُض٢ ثٛضٔش دجُضؼشف ػ٠ِ كجػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١ 

(، ثُض٢ أًذس ٝؽٞد كشٝم 1000) دٟٝثُضؼج٢ٗٝ دسثعز ػج٣ذ ثُٜشػ ٝٓقٔذ ثُٔوذث

ُقجُـ ثُٔؾٔٞػز ثُض٢ دسعش دجألعِٞح ثُضؼج٢ٗٝ ٓوجسٗز دجُٔؾٔٞػز ثُض٢ دسعش 

دجألعِٞح ثُلشد١ ك٢ ثًضغجح ثُٜٔجسثس دذشٗجٓؼ ٓقشس ثُ٘قٞؿ، ٝهذسصْٜ ػ٠ِ 

( كجػ٤ِز ثُضذس٣ظ دٞعجةو ثُضؼ٤ِْ 1003ثالفضلجظ دٜج، ًٔج أًذس دسثعز رًش٣ج الٍ )

ثُضذس٣ظ دٞعجةو ثُضؼ٤ِْ ثُؾٔجػ٢ ك٢ ثُضقق٤َ، ٝثالعض٤ؼجح ثُٔلج٠ٔ٤ٛ ثُلشد١ ػ٠ِ 

ُِضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ُذٟ هالح ثُٔشفِز ثُٔضٞعطز دٌٔز ثٌُٔشٓز، ٝصٞفِش دسثعز ثُؾقجس 

( إ٠ُ ٝؽٞد كشم د٤ٖ كجػ٤ِز ثعضشثص٤ؾ٤ض٠ ثُضؼِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١ 1005) ػضٔجٕ

ْ ٗقٞ ثُضؼِْ ػذش ث٣ُٞخ، ًٔج ٝثُضؼج٢ٗٝ ك٢ صقق٤َ هالح ٤ًِز ثُضشد٤ز ٝثصؾجٛجصٜ

ٝؽذس ثُذسثعز كشهجً د٤ٖ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ك٢ ثُضقق٤َ ٝثالصؾجٛجس، ٝرُي ُقجُـ 

ثُٔؾٔٞػز ثُض٢ دسعش ٝكن إعضشثصؾ٤ز ثُضؼِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ، ًٔج أًذس ٗضجةؼ 

( كجػ٤ِز ثُضؼِْ ثُضؼج٢ٗٝ دجُٔوجسٗز دجُضؼِْ ثُلشد١ ثُوجةْ 1001) دسثعز ٣جعش ؽؼذجٕ

ُؾذٌجس ك٢ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ثعضخذثّ ثُذشثٓؼ ثُؾجٛضر ُذٟ هالح ٤ًِجس ثُضشد٤ز ػ٠ِ ث

دسثعز إفغجٕ ٓقٔذ ً٘غجسر  ؼِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ، ًٝٔج أًذس ٗضجةؼٝثصؾجٛجصْٜ ٗقٞ ثُض

( ٝؽٞد كشم د٤ٖ ٓؾٔٞػجس ثُذسثعز ثُغالعز )ثُلشد٣ز ٝثُضؼج٤ٗٝز ٝثُضو٤ِذ٣ز( ك٢ 1003)

ُٔؾٔٞػز ثُض٢ ثعضخذٓش إعضشثص٤ؾ٤ز ثُضؼِْ دسثعز ٓوشس صو٤٘جس ثُضؼ٤ِْ ُقجُـ ث

ثُضؼج٢ٗٝ دجعضخذثّ ثُقجعٞح ك٢ ثُضقق٤َ ثُٔذجؽش ٝثُٔؤؽَ، ٝأًذس ٗضجةؼ دسثعز 

( ػذّ ٝؽٞد كشم د٤ٖ ٗضجةؼ ٓؾٔٞػض٤ٖ )ثُضذس٣ظ دجُقجعٞح 1020) ػج٣ذ ثُٜشػ

ٝثُضذس٣ظ دجُقجعٞح دأعِٞح صؼج٢ٗٝ( ٖٓ ثُطالح ك٢ ثُقق ثألٍٝ  -دأعِٞح كشد١

٤ِْ ثألعجع٢ ك٢ ثُضقق٤َ ثُلٞس١، ك٢ ف٤ٖ ٝؽذ كشم ُقجُـ ثُٔؾٔٞػز ٖٓ ثُضؼ

ثُضؼج٤ٗٝز دجُ٘غذز ُِضقق٤َ ثُٔؤؽَ، ًٔج أًذس ٗضجةؼ دسثعز ٓش٣ْ ثُؾٔشٟ ٝأفٔذ ٗٞد٢ 

( ٝؽٞد كشٝم د٤ٖ ٓؾٔٞػض٢ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ )ثُلشد١ 1022) ٝأفٔذ ػذذ ثُؼض٣ض

ُضؼجَٓ ٓغ ثُٔغضقذعجس ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز، ٝثُضؼج٢ٗٝ( ٖٓ ٓؼِٔجس ثُؼِّٞ ك٢ أدثء ٜٓجسثس ث

 ٜٝٓجسثس ثُضل٤ٌش ثُ٘جهذ ُقجُـ ٓؾٔٞػز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ  ثُضؼج٢ٗٝ.

 -:س ثُ٘ظش١ ٝثُذسثعجس ثُغجدوز ٣ضنـٖٝٓ ثُؼشك ثُغجدن ُإلهج

  ثٛضٔش دؼل ثُذسثعجس دضوذ٣ْ دشثٓؼ صذس٣ذ٤ز ُضط٣ٞش ٓغضٟٞ ثألدثء ثُضذس٣غ٢

جفز ك٢ ثعضخذثّ أدٝثس ٝٝعجةو ثُضؼ٤ِْ ُِٔؼ٤ِٖٔ ػجٓز ٝٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء خ

 ثالٌُضش٢ٗٝ ك٢ ثُضذس٣ظ.

  كجػ٤ِز ثُضذس٣خ ثالٌُضش٢ٗٝ خجفز ك٢ إًغجح ثُٔؼ٤ِٖٔ ُٜٔجسثس ثعضخذثّ أدٝثس

 ثُضؼ٤ِْ ثالٌُضش٢ٗٝ ٝدشٓؾ٤جصٚ ك٢ ثُضذس٣ظ ٝصقغٖ ثصؾجٛجس ثُٔؼ٤ِٖٔ.

 ُ٤ز هجٓش ػ٠ِ ثخضالف ثُذسثعز ثُقج٤ُز ػٖ ثُذسثعجس ثُغجدوز ك٢ إٔ ثُذسثعز ثُقج

دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ٗظشث ُٔج ٣ض٤ٔض دٚ ثُذشٗجٓؼ ٖٓ خقجةـ ٝثُض٢ عذن 

ثإلؽجسر إ٤ُٜج ك٢ ثإلهجس ثُ٘ظش١، د٤٘ٔج أؿِذ٤ز ثُذسثعجس ثُغجدوز ثػضٔذس ػ٠ِ 
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، Blackboard ٝٗظجّ إدثسر ثُضؼِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ MOODLEٗظجّ إدثسر ثُضؼِْ 

)كشدٟ/  ثُٔؼ٤ِٖٔ ثٌُضش٤ٗٝجً دقٞسص٤ًٖٔج إٔ ثُذسثعز ثُقج٤ُز ثػضٔذس ػ٠ِ صذس٣خ 

صؼج٢ٗٝ( إمجكز إ٠ُ ثٗٚ دضق٤َِ ثُذسثعجس ثُغجدوز ٣الفع ص٤ٔض ٛذف ثُذسثعز 

ثُقج٤ُز ػٖ أٛذثف ثُذسثعجس ثُغجدوز ف٤ظ صٜضْ دضذس٣خ ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ػ٠ِ 

ٜٓجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ثٌُضش٤ٗٝجً ٝإٗضجؽٜج، ٝٛٞ ٛذف ُْ صضقذٟ ُٚ ثُذسثعجس 

 َ رُي.ثُغجدوز ٖٓ هذ

٣ض٘جٍٝ ٛزث ثُذ٘ذ أكشثد ثُذقظ، ٝأدٝثصٚ، يُٓظ انجؾش ٔإعشاءاد رُفٛز انزغشثخ: 

٤ًٝل٤ز إػذثدٛج، ٝثإلؽشثءثس ثُٔضذؼز ك٤ٜج، ٝصق٤ْٔ ثُذقظ، ٝثُٔؼجُؾز ثإلفقجة٤ز، 

 -ٝك٤ٔج ٣أص٢ صٞم٤ـ ُٔج عذن:

 ثعضخذّ ثُذجفظ ثُٜٔ٘ؼ ثُٞفل٢ ك٢ صقذ٣ذ ثُٜٔجسثسأٔال: يُٓظ انجؾش: 

 خالٍ ٖٓثُل٤ض٣جء ػ٠ِ صق٤ْٔ ثُذسٝط ثإلٌُضش٤ٗٝز ٝإٗضجؽٜج  ٓؼ٢ِٔ ُضذس٣خ ثُالصٓز

، ٝد٘جء ثُذشٗجٓؼ ُِضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ػ٤ِٚ ٓشر  Courselabدشٗجٓؼ ًٞسط الح

دقٞسر كشد٣ز ٝأخشٟ دقٞسر صؼج٤ٗٝز. ٝثُٜٔ٘ؼ ثُضؾش٣ذ٢ رٟٝ ثُٔؾٔٞػجس ثُٔضٌجكتز 

ز ثُغج٤ٗز( رٝ ثالخضذجس ثُوذ٢ِ ٤)ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ثأل٠ُٝ ٝثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ

 -)ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١ ثُذؼذ١. ك٢ دسثعز كجػ٤ِز ثُٔضـ٤شثس ثُٔغضوِزٝ

أدثء ٜٓجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ) ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ( ػ٠ِ ثُٔضـ٤شثس ثُضجدؼز

ْ ثالصؾجٙ ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط ثُض٢ ص -ٝإٗضجؽٜج إٌُضش٤ٗٝج، ٝكن دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح

 صق٤ٜٔٔج ٝإٗضجؽٜج إٌُضش٤ٗٝج ك٢ ٓوشس ثُل٤ض٣جء ك٢ ثُضذس٣ظ(. 

صقذ٣ذ ٓؾٔٞػض٢ ثُذقظ صبَٛب: يغزًغ انجؾش ٔػُٛزّ، ٔاألعبنٛت اإلؽظبئٛخ: 

٣ضطِخ ثُضؼش٣ق دٔؾضٔغ ثُذقظ، ٤ًٝل٤ز صقذ٣ذ ثُؼ٤٘ز ثُٔغضٜذكز ك٢ ، ٝص٤ٜتضْٜ ُِضطذ٤ن

 -:٣أص٢ثُذقظ ًٔج 

  ٙثُؼجٓز ) ثُٔغؾِٕٞ ك٢ ثُذدِٞٓجس ثُغالعز ض٣جءٓؼِٔٞ ثُل٤يغزًغ انجؾش: ٚزًضم ف

ٝثُخجفز ٝثإلسؽجد ثُضشد١ٞ( د٤ٖ٘ دؼٔجدر خذٓز ثُٔؾضٔغ دؾجٓؼز ثُوق٤ْ دؼ٤٘ضر 

( 40( ٝثُذجُؾ ػذدْٛ )1023-1022) ُذسثع٢ ثألٍٝ ُِؼجّ ثُذسثع٢ك٢ ثُلقَ ث

( ع٘ز، 10( إ٠ُ )1) ٓؼِٔج ُٔوشس ثُل٤ض٣جء، ٝخذشثصْٜ دجُضذس٣ظ صضشثٝؿ د٤ٖ

( ع٘ز، ٝصْ ثخض٤جسْٛ ػؾٞثة٤ج ٖٓ هالح ػٔجدر 40-20ثٝؿ أػٔجسْٛ ٓج د٤ٖ )ٝصضش

 ثُٔزٗخ(. -ثُشط -ػ٤٘ضر  -خذٓز ثُٔؾضٔغ دؾجٓؼز ثُوق٤ْ دلشٝػٜج دٌَ ٖٓ )دش٣ذر

 صْ ثخض٤جس ػ٤٘ز ثُضؾشدز ثألعجع٤ز ٖٓ ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ثُٔضطٞػ٤ٖ ٖٓ : ػُٛخ انجؾش

إلسؽجد ثُضشد١ٞ(، د٤ٖ٘ دؼٔجدر خذٓز ثُؼجٓز ٝثُخجفز ٝث) هالح ثُذدِٞٓجس ثُغالعز

(، ف٤ظ صْ ثإلػالٕ ػٖ ثُضؾشدز ٝٓٞػذ 1023-1022) ثُٔؾضٔغ دؾجٓؼز ثُوق٤ْ

إؽشثةٜج ٝهش٣وز ص٘ل٤زٛج خجسػ ٝهش ثُٔقجمشثس ثُذسثع٤ز، ًٔج هجّ ثُذجفظ 

دضؾؾ٤غ ثُٔؼ٤ِٖٔ دجالؽضشثى ك٢ ثُضؾشدز السصذجهٜج دؼِْٜٔ ك٢ صذس٣ظ ثُل٤ض٣جء، 

صْ صٞص٣ؼْٜ ػ٠ِ ، ُٔوشس ثُل٤ض٣جء ( ٓؼِٔج32ؼ٤ِٖٔ ثُٔضطٞػ٤ٖ )ٝهذ دِؾ ػذد ثُٔ

ثُضؾش٣ذ٤ز ثُغج٤ٗز  -ثُلشد١ ش٣ذ٤ز ثأل٠ُٝ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ)ثُضؾ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ

( ٓؼِٔج 13ُِضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ( دجُضغج١ٝ، ًَ ٓؾٔٞػز ؽجسى ك٤ٜج )
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ثُخجفز ٝثإلسؽجد ُٔوشس ثُل٤ض٣جء ٖٓ ثُذثسع٤ٖ ُِذدِٞٓجس ثُغالعز )ثُؼجٓز ٝ

 ثُضشد١ٞ( د٤ٖ٘ دؼٔجدر خذٓز ثُٔؾضٔغ دؾجٓؼز ثُوق٤ْ دؼ٤٘ضر.

  :صْ ثُضأًذ ٖٓ صقون أٛذثف ثُذسثعز األعبنٛت اإلؽظبئٛخ انًغزخذيخ فٙ انجؾش

( دجعضخذثّ ثألعج٤ُخ ثإلفقجة٤ز SPSSدجعضخذثّ دشٗجٓؼ ثُقضٓز ثإلفقجة٤ز )

 (ًشٝٗذجك -َٓ أُلج)س(، ٓؼج ٝثخضذجسث٥ص٤ز: )ثُٔضٞعطجس ثُقغجد٤ز، 

انفٛضٚبء ػهٗ رظًٛى انذسٔط  يؼهًٙ نزذسٚت انالصيخ انًٓبساد صبنضب:

ٝرُي ٖٓ : Courselab ثشَبيظ كٕسط الة خالل يٍ اإلنكزشَٔٛخ ٔإَزبعٓب

 خالٍ ٓج ٣أص٢:

 ثشَبيظ كٕسط الة خالل يٍ رؾذٚذ يٓبساد رظًٛى انذسٔط ٔإَزبعٓب إنكزشَٔٛب .1

Courselab ٔج ٣أص٢ٝرُي دجالعضؼجٗز د: 

 ثُغ٤ذ ػذذ ) ٓشثؽؼز ثُذقٞط ٝثُذسثعجس ثُٔشصذطز دذشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح

، ٝأ٤ٓشر 1022 ٝص٤ٛش خ٤ِق ٝؽ٤َٔ ثهٔذ٤ضٟ، ،1022ث٠ُُٞٔ أدٞ خطٞر، 

 ، ٝٓش٣ْ ػذذ ثُشفٖٔ ثُلجُـ،1002 س٣ٔج عؼذ ثُؾشف،، 1021ٝػطج، 

 (1002 ،فجُـ ؽٞدس ، ٝٓقطل1002٢

 ٓ( ٘ضذٟ ًٞسط الح ٓشثؽؼز ؽشٝفجس دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح

http://forum.sa_m.org/fourumdispay.php?–  ثُٔٞهغ ثُخجؿ

Course Lab (http://www.courselab.com)) ( ،َٓقطل٠ ثفٔذ ػض٣

1003(Horton & Horton, 2003 -  

  ثُٔشثؽغ ك٢ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُضؼ٤ِْ، ٝالع٤ٔج ثُٔضؼِوز دجُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ ٓشثؽؼز

 ، ٝصثٛش إعٔجػ٤َ ثُـش٣خ،1023)ٓ٘ذٝس ػذذ ثُغالّ كضـ هللا،  ػذش ثُؾذٌجس

 (1004 ،ٝػذذ هللا ثُٔٞع٠ ٝأفٔذ ثُٔذجسى ،1004، ٝٓقٔذ ثُٜجد١، 1003

 ٝ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثالعضؼجٗز دؼؾشر ٖٓ ثُٔضخقق٤ٖ ك٢ ٓؾجٍ ثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ

 ( 5 ثُضؼ٤ِْ ٝثُضشد٤ز ثُؼ٤ِٔز )ِٓقن،

إػذاد اعزجبَخ ثًٓبساد رظًٛى انذسٔط ٔإَزبعٓب إنكزشَٔٛب يٍ خالل ثشَبيظ  .2

: ثفضٟٞ ثُؾضء ثألٍٝ ػ٠ِ ٓؼِٞٓجس أعجع٤ز فٍٞ : صضٌٕٞ ٖٓ ؽضة٤٤ٖكٕسط الة

أكشثد ثُؼ٤٘ز ًطذ٤ؼز ثُؼَٔ ٝثُؼٔش ٝثُضخقـ، أٓج ثُؾضء ثُغج٢ٗ ٖٓ ثالعضذجٗٚ 

جفضٟٞ هجةٔز دٜٔجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج إٌُضش٤ٗٝج ُٔجدر ثُل٤ض٣جء، ٝػذدٛج ك

( ٝصْ إدسثػ ػذد ٖٓ ثُٜٔجسثس ثُلشػ٤ز  ٌَُ ثُٜٔجسثس )ثُضغؼز(؛ ف٤ظ دِؾ 3)

( ٝثفذ ٝخٔغ٤ٖ ٜٓجسر كشػ٤ز، ًٝجٕ ثُٔطِٞح ٖٓ أكشثد ثُؼ٤٘ز 42) ٓؾٔٞػٜج

ثُذسؽز ثُض٢ صؾ٤ش ُٜج ٓغضٟٞ صقذ٣ذ ٓذٟ أ٤ٔٛز ثًضغجح ٓؼِْ ثُل٤ض٣جء دذالُز 

)دسؽز  مؼ٤لز ثأل٤ٔٛز -)الؽ٢ء( ثأل٤ٔٛز ػ٠ِ ثُ٘قٞ ث٥ص٢: )ػذ٣ٔز ثأل٤ٔٛز

 )عالط دسؽجس(. ٓضٞعطز ثأل٤ٔٛز )دسؽضجٕ( ػج٤ُز ثأل٤ٔٛز -ٝثفذر(

 

 

http://forum.sa_m.org/fourumdispay.php?–
http://www.courselab.com/
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( يٓبساد رظًٛى انذسٔط ٔإَزبعٓب إنكزشَٔٛب ثبعزخذاو ثشَبيظ انكٕسط 1عذٔل )

 CourseLab الة
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: ػشمش ٗغخز أ٤ُٝز ٖٓ ثالعضذجٗٚ ػ٠ِ ػذد ٖٓ ثُٔق٤ٌٖٔ طذق ٔصجبد االعزجبَّ .3

ثُٔضخقق٤ٖ ك٢ ٓؾج٢ُ ثُضشد٤ز ثُؼ٤ِٔز ٝثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ دـشك صق٤ٌٜٔج، ٖٓ 

ف٤ظ ٝمٞؿ ثُؼذجسثس ٝعالٓضٜج ثُِـ٣ٞز، ٝٓذٟ ؽٍٔٞ ثالعضذجٗٚ ُٜٔجسثس صق٤ْٔ 

ج إٌُضش٤ٗٝج، ٝإمجكز أٝ فزف أ٣ز ٜٓجسثس أخشٟ، ٝهذ هجّ دسٝط ثُل٤ض٣جء ٝإٗضجؽٜ

ثُذجفظ دئؽشثء ثُضؼذ٣الس ثُٔوضشفز، ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ دضقو٤ن فذم ثُٔقضٟٞ ك٢ 

ثالعضذجٗز، ًٔج صْ ثُضقون ٖٓ عذجس ثالعضذجٗز دؼذ ؽٔغ ثُذ٤جٗجس ػٖ هش٣ن فغجح 

غذجس ثالعضذجٗز ( ٝد٘جء ػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ د0.33ًشٝٗذجك ف٤ظ دِؾ ) -ٓؼجَٓ إُلج

 ٝإٌٓج٤ٗز ثعضخذثٜٓج ُِـشك ثُز١ أػذس ٖٓ أؽِٚ.

مٔ٘ش ػ٤٘ز ثُذسثعز ثالعضطالػ٤ز ُضقذ٣ذ  ػُٛخ انذساعخ االعزطالػٛخ نالعزجبَخ: .4

( 20ثُٜٔجسثس ثألعجع٤ز ُضق٤ْٔ ثُذسٝط ثإلٌُضش٤ٗٝز ٝإٗضجؽٜج ك٢ ٓجدر ثُل٤ض٣جء )

( ػؾشر 20) ٌُضش٢ٗٝ، ٜٓ٘ٔجعالع٤ٖ ٖٓ ثُٔضخقق٤ٖ ك٢ صؼ٤ِْ ثُل٤ض٣جء ٝثُضؼ٤ِْ ثإل

( ػؾشر 20ٖٓ أػنجء ٤ٛتز ثُضذس٣ظ ك٢ صؼ٤ِْ ثُل٤ض٣جء ٝثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ، ٝ)

( ػؾشر 20ٖٓ ٓؾشك٢ ٓ٘جٛؼ ثُقجعخ دٞصثسر ثُضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ دٔ٘طوز ثُوق٤ْ، )

 ٖٓ ٓؾشك٢ ٝٓؼ٢ِٔ ٓ٘جٛؼ ثُل٤ض٣جء دٞصثسر ثُضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ دٔ٘طوز ثُوق٤ْ.

ثعضخذّ ثُذجفظ خالٍ ثُذسثعز ثالعضطالػ٤ز  خ انًغزخذيخ:األعبنٛت اإلؽظبئٛ .5

ُضقذ٣ذ ٜٓجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج إٌُضش٤ٗٝج ك٢ ٓجدر ثُل٤ض٣جء، ثألعج٤ُخ 

ٝثالٗقشثف  -ٝثُٔضٞعطجس -ٝثُ٘غخ ثُٔت٣ٞز -ثُضٌشثسثس) ثإلفقجة٤ز ث٥ص٤ز

 ثُٔؼ٤جس١(.

ضذس٣ذ٤ز ك٢ مٞء ثُضق٤ْٔ صْ د٘جء ثُذشثٓؼ ثُساثؼب: ثُبء انجشَبيظ أدٔاد انمٛبط: 

، ٝٛ٘جى ثُؼذ٣ذ ٖٓ ٗٔجرػ Systematic Design of Instructionثُٜٔ٘ؾ٢ ُِضؼ٤ِْ 

(، 2331(، ٝٗٔٞرػ )د٣شٝى سٝٗضشٟ، Kemp, 1991) صق٤ْٔ ثُضؼ٤ِْ ً٘ٔٞرػ ًٔخ

(، ٝٗٔٞرػ Ruffini, 2000، ٝٗٔٞرػ )Gerlach, 1994)ٝٗٔٞرػ ؽ٤شالػ )

(Frank, 2002ٓٝٓغ إٔ ٛ٘جى ػٞث ،) ٓؾضشًز د٤ٖ ثُ٘ٔجرػ ثُض٢ عذن ثإلؽجسر إ٤ُٜج َ

ًأعِٞح ثُض٘ظ٤ْ ك٢ ثُضخط٤و ٝثُضق٤َِ ٝثُضش٤ًخ، ٝثخضجس ثُذجفظ ٗٔٞرػ ًٔخ 
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(Kemp, 1991ك٢ صق )ٝ ٙ٢ٛٝ ثُض٢ ٓشس صو٤ٔٚٔ٣ْٞ ثُذشٗجٓؼ ثُضذس٣ذ٢ ٝص٘ل٤ز ،

 -:دجُخطٞثس ث٥ص٤ز

 

ةـ ثُٔضذسد٤ٖ، صْ صقذ٣ذ خقجرؾهٛم خظبئض انًزذسثٍٛ(: ) انًشؽهخ األٔنٗ:

)ثُؼجٓز ٝثُخجفز ٝثإلسؽجد  ْٝٛ ٓؼِٔٞ ثُل٤ض٣جء ثُذثسعٕٞ دجُذدِٞٓجس ثُغالعز

ثُضشد١ٞ( دؼٔجدر خذٓز ثُٔؾضٔغ دؾجٓؼز ثُوق٤ْ، ٝرُي ُضقذ٣ذ ٓغضٟٞ ثُخذشثس 

ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُٔقضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُٔ٘جعخ ٝصضجدؼٚ ٝف٤جؿضٚ ٝص٘ظ٤ٔٚ دٔج ٣٘جعذْٜ، 

جدس ثُضؼِْ ثُٔخضِلز؛ ألٕ د٤تز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ،  ٝثخض٤جس ٓغضٟٞ ثُضلجػَ ٓغ ٓق

عٞثء ثُلشد١ أٝ ثُضؼج٢ٗٝ، صضطِخ صٞثكش ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُخقجةـ ثُٔؼشك٤ز أٝ 

ثُٜٔجس٣ز، ًٔضطِخ هذ٢ِ ُِضؼجَٓ ٓغ د٤تز ثُضذس٣خ ثُٔوذّ ٖٓ خالُٜج ثُٔقضٟٞ، ٝصأًذ 

ٔؼ٤ِٖٔ ثُٔضذسد٤ٖ ثُذجفظ ٖٓ صٞثكش ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثٌُٔذ٤ٞصش ٝثإلٗضشٗش ُذٟ ثُ

 ُِضؼجَٓ ٓغ ثُٔقضٟٞ ثُٔوذّ عٞثء أًجٕ إٌُضش٤ٗٝجً كشد٣جً أٝ صؼج٤ٗٝجً.

: رؾذٚذ األْذاف انؼبيخ ٔاإلعشائٛخ نهجشَبيظ انزذسٚجٙ انضبَٛخ انًشؽهخ

صْ صقذ٣ذ ثُٜذف ثُؼجّ ُِذشٗجٓؼ ٖٓ خالٍ ثالهالع  انزؼبَٔٙ(: -اإلنكزشَٔٙ )انفشد٘

ثُقِز دٔٞمٞع ثُذقظ ثُقج٢ُ، ٝثُٔشصذطز دضق٤ْٔ ػ٠ِ ثألدد٤جس، ٝثُذسثعجس رثس 

(، ٝ)أفٔذ ػذذ ثُٔؼط٠، ٝأفٔذ 1023ثُٔوشسثس ثإلٌُضش٤ٗٝز، ٜٝٓ٘ج )أ٤ٓشر ػطج، 

 (، ٝ)ٓقٔذ ػذذ ثُٜجد١ دذٟٝ،1022 (، ٝ)ٓقٔذ أفٔذ ثُؼذجع1021،٢صثسع، 

 (، ٝ)ٓقٔذ ثُذجصغ، ٝفغٖ ثُذجصغ،1003 ٝ)ٓقٔذ إعٔجػ٤َ ػجؽٞس، (،1022

(. ٝصْ صقذ٣ذ ثُٜذف ثُؼجّ ُِذشٗجٓؼ ك٢ إٔ 1002 ٔذ فجدم ػذذ ثُٔؾ٤ذ،(، ٝ)أف1003

٣ٌٕٞ ٓؼِْ ثُل٤ض٣جء هجدًسث ػ٤ًِٔج ٝػ٤ًِٔج ػ٠ِ صق٤ْٔ دسٝط ثُل٤ض٣جء ٝإٗضجؽٜج  

إٌُضش٤ٗٝج، ٝصٔغِش ثألٛذثف ثإلؽشثة٤ز ُِذشٗجٓؼ ثُضذس٣ذ٢ ك٢ هذسر ٓؼِْ ثُل٤ض٣جء ػ٠ِ 

 إٔ:
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 د صؼ٣ٚٔ٤ِقَِ ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُِذسط ثُٔشث.  

 ٣قَٔ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح.  

 ٣ذخَ إ٠ُ ٝثؽٜجس دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح  Course Lab. 

  ٣ضؼجَٓ ٓغ ٝثؽٜجس ٗظجّ ًٞسط الحCourse Lab. 

 .٣ؼذٍ ثُذ٤جٗجس ثُؾخق٤ز 

 .٣ن٤ق ثُٔقضٟٞ ثإلٌُضش٢ٗٝ  ُِذسط 

 .٣قشس ثُٔقضٟٞ ثإلٌُضش٢ٗٝ  ُِذسط 

 .٣غضخذّ أدٝثس ثُ٘ظجّ ُِضٞثفَ ٓغ ثُطالح 

 ْٔثالخضذجسثس ثإلٌُضش٤ٗٝز( أدٝثس ثُضو٤٤ْ ٣ق( 

 .٣ذ٣ش فغجدجس ثُٔغضخذ٤ٖٓ ٝثُٔؾٔٞػجس 

  ٣قَٔ ثُذسط ثُٔقْٔ إٌُضش٤ٗٝج ػ٠ِ ثعطٞثٗزCD. 

 . ٣٘ؾش ثُذسط ثُٔقْٔ إٌُضش٤ٗٝج ػ٠ِ ثإلٗضشٗش 

ثف ثإلؽشثة٤ز، ٝٝمؼش ك٢ هجةٔز، ًٔج ف٤ـش ثألٛذثف ثُلشػ٤ز ُٜزٙ ثألٛذ

 ثُضؼذ٣الس ثُض٢ أؽجس دج٤ُٜج ثُٔقٌٕٔٞ.ػشمش ػ٠ِ ثُٔق٤ٌٖٔ، عْ أؽش٣ش ٝ

ٖٝٓ أٛذثف ثُذشٗجٓؼ، فذد  :انضبنضخ: رؾذٚذ انًؾزٕٖ نهزذسٚت انًشؽهخ

ثُٔقضٟٞ ثُضذس٣ذ٢ ثُز١ ٣قون ٛزٙ ثألٛذثف، ٝصنٖٔ ثُذشٗجٓؼ عٔج٤ٗز ٓٞد٣الس 

 -:صذس٣ذ٤ز صنٔ٘ش ثُٔٞمٞػجس ث٥ص٤ز

ْ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُخٔغز ثُضؼشف ػ٠ِ ٓشثفَ ثُضق٤ٔ (:IDٓج٤ٛز ثُضق٤ْٔ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ) .2

ُضطذ٤وٜج ك٢ صق٤ْٔ ثُٔوشس، ُضقذ٣ذ ػ٘جفش ثُٔجدر  (ADDIE) ثُٔؾجس إ٤ُٜج

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُِذسط ثُٔشثد صؼ٤ِٔٚ.

(، ٝثُضؼشف ػ٠ِ ٌٓٞٗجصٚ ٝأدشص Course Labصق٤َٔ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ) .1

 ٤ٔٓضثصٚ

( إلٗؾجء دسط ك٢ ٓوشس ٤ًCourse Labل٤ز صؾـ٤َ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ) .3

  (Story Boardجء ٖٓ ثُضؼشف ػ٠ِ ٓج٤ٛز ثُِٞفز ثُوقق٤ز )ثُل٤ض٣

 إمجكز ثٌُجة٘جس)ثُؼ٘جفش( ثُذثخ٤ِز ػ٠ِ ثُذسط. .4

 )ثُخجسؽ٤ز( ػ٠ِ ثُذسط. إمجكز ثٌُجة٘جس ثُٔشًذز .5

ػ٠ِ  كالػ، أٝ فٞس، أٝ أكالّ ك٤ذ٣ٞ(ٍ ػ٘جفش ثُضقٌْ، ٝٝعجةو ٓضؼذدر )إدخج .6

 ثُذسط.

 إٗؾجء أعتِز ثٌُضش٤ٗٝز ػ٠ِ دسط ثُل٤ض٣جء .7
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ٗؾش ثُذسط ثُز١ فْٔ. )٤ًل٤ز صقذ٣ش ثُٔوشسثس أٝ ثُذسٝط ثُٔقٔٔز دذشٗجٓؼ  .8

(Course Lab.)دأؽٌجٍ ٓخضِلز ) 

 انًشؽهخ انشاثؼخ: اخزٛبس ًَط انزذسٚت نًغًٕػزٙ انزذسٚت اإلنكزشَٔٙ

ثُلشد١ / ُذجفظ ٗٔط٢ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ )ك٢ مٞء ثعضخذثّ ث)انفشد٘/ انزؼبَٔٙ(: 

 :ثُضؼج٢ٗٝ( ًٔج ٣أص٢

 ٘ف٤ظ ٣وّٞ ًَ ٓؼِْ ك٢ ثُٔؾٔٞػز دئٗؾجص ثُٜٔجّ انزذسٚت اإلنكزشَٔٙ انفشد :

خالٍ ثالهالع ثُٔطِٞدز ٓ٘ٚ ُِضذس٣خ دٔلشدٙ، خالٍ عٔج٢ٗ ؽِغجس، ٝرُي ٖٓ 

 -:ػ٠ِ

 ثألٛذثف ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٌَُ ؽِغز.  (2

 ٓقضٟٞ ثُؾِغز ثُضذس٣ذ٢ دق٤ـز )ٗق٤ز/ إٌُضش٤ٗٝز(. (1

 صؼ٢ٔ٤ِ(. ٓقضٟٞ ثُؾِغز ثُضذس٣ذ٢ دق٤ـز )ك٤ذ٣ٞ (2

ٝٓٔجسعز ثألٗؾطز ثُٔقجفذز، ٝثُض٢ ٣٘ذـ٢ ثُو٤جّ دٜج دقٞسر كشد٣ز هذَ  (3

 ثالٗضوجٍ إ٠ُ ؽِغز صذس٣ذ٤ز أخشٟ.

إؽجسر ُِٔضذسح ك٢ آخش ؽِغز صذس٣ذ٤ز إ٠ُ صؾ٤ٜض ٓقضٟٞ دسثع٢ خجؿ  (4

دٔٞمٞع ٖٓ ٓٞمٞػجس ثُل٤ض٣جء، ثُض٢ ٣وّٞ دضذس٣غٜج كؼ٤ًِج، أٝ عذن ُٚ 

ثُ٘ظجّ، ػ٠ِ إٔ ٣ضنٖٔ ٛزث ثُٔقضٟٞ )ِٓلجس  صذس٣غٜج, ٝرُي ُشكؼٜج ػ٠ِ

 ثخضذجسثس(. ،ٝثؽذجس ،دق٤ـز ٗق٤ز، فٞسثً ، ٓوجهغ ك٤ذ٣ٞ

 :َٙٔعالعز ٓؼ٤ِٖٔ ك٢ ف٤ظ ٣وّٞ ًَ ٓؾٔٞػز ٌٓٞٗز ٖٓ  انزذسٚت اإلنكزشَٔٙ انزؼب

ثُٜٔجّ ثُٔطِٞدز ٜٓ٘ٔج ُِضذس٣خ ًٓؼج دؾٌَ صؼج٢ٗٝ خالٍ عٔج٢ٗ  ثُٔؾٔٞػز دئٗؾجص

 -الٍ ثالهالع ػ٠ِ:ؽِغجس، ٝرُي ٖٓ خ

 ثألٛذثف ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٌَُ ؽِغز. (2

 ٓقضٟٞ ثُؾِغز ثُضذس٣ذ٢ دق٤ـز )ٗق٤ز/ إٌُضش٤ٗٝز(. (1

 ٓقضٟٞ ثُؾِغز ثُضذس٣ذ٢ دق٤ـز )ك٤ذ٣ٞ صؼ٢ٔ٤ِ(. (2

ٓٔجسعز ثألٗؾطز ثُٔقجفذز، ٢ٛٝ ثُض٢ ٣٘ذـ٢ ثُو٤جّ دٜج دقٞسر صؼج٤ٗٝز هذَ  (3

 ثالٗضوجٍ إ٠ُ ؽِغز صذس٣ذ٤ز أخشٟ .

٢ آخش ؽِغز صذس٣ذ٤ز إ٠ُ صؾ٤ٜض ٓقضٟٞ دسثع٢ خجؿ إؽجسر ُِٔضذسد٤ٖ ك (4

دٔٞمٞع ٖٓ ٓٞمٞػجس ثُل٤ض٣جء ثُض٢ ٣وّٞ دضذس٣غٜج كؼ٤ًِج أٝ عذن ُٚ 

صذس٣غٜج, ٝرُي ُشكؼٜج ػ٠ِ ثُ٘ظجّ، ػ٠ِ إٔ ٣ضنٖٔ ٛزث ثُٔقضٟٞ )ِٓلجس 

 ثخضذجسثس(. ،ٝثؽذجس ،دق٤ـز ٗق٤ز، فٞسثً، ٓوجهغ ك٤ذ٣ٞ

ذسٚت اإلنكزشَٔٙ )انفشد٘/ انزؼبَٔٙ(: انًشؽهخ انخبيغخ: اخزٛبس ثٛئخ انز

ثُذ٤تز ثُوجةٔز ػ٠ِ صٞظ٤ق ٓقجدس ثإلٗضشٗش دذ٤تز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ  ٣وقذ

ٝخٞثفٚ ٖٓ أؽَ خِن د٤تز صؼِْ صلجػ٤ِز ٓضضثٓ٘ز، أٝ ؿ٤ش ٓضضثٓ٘ز، صذػْ ثُضذس٣خ ٖٓ 

 خالٍ ثالػضٔجد ػ٠ِ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٞعجةو ثُٔضؼذدر، ٝأدٝثس ثالصقجٍ ثُٔخضِلز ٓغَ

ٖ ثُذش٣ذ ثإلٌُضش٢ٗٝ ٝثُٔقجدعز ثُلٞس٣ز، ٝهذ أصذؼش ثُخطٞثس ثُضج٤ُز ُضوذ٣ْ ثُٔقضٟٞ ٓ

 -:خالٍ د٤تز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٤ٗٝز
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  :ٗظٔش ثُٔٞمٞػجس دثخَ رُظٛى انًؾزٕٖ انزذسٚجٙ ٔرؾذٚذ انٕعبئم انًغزخذيخ

ثُذشٗجٓؼ، دق٤ظ ٣غَٜ صؼجَٓ ثُٔضذسح ٓؼٜج؛ ف٤ظ هغْ ثُٔقضٟٞ إ٠ُ عٔج٤ٗز 

٣ٝضٌٕٞ ًَ ٓٞد٣ٍٞ ٖٓ ٓٞمٞع ٖٓ ثُٔٞمٞػجس ثٌُٔٞٗز ، س صذس٣ذ٤زٓٞد٣ٞال

، ٓؾٔٞػز ٖٓ )ٓوذٓز، أٛذثف ثُٔٞد٣ٍٞ ُِذشٗجٓؼ، ٣ٝؾضَٔ ًَ ٓٞد٣ٍٞ ػ٠ِ

ثُؼ٘جفش ثُٔضنٔ٘ز ثُ٘قٞؿ ٝثُشعّٞ ٝثُقٞس ثُغجدضز ٝثُٔضقشًز، ُٝوطجس 

٠ ثُل٤ذ٣ٞ، ٝثُقٞس، ٝصٞظق ثُؼ٘جفش ثُغجدوز ُضقو٤ن أٛذثف ثُضذس٣خ، ٛزث إُ

ثُذؼذ١  ٌَُ ٓٞد٣ٍٞ، ًٔج صْ صؼض٣ض ضو٣ْٞ ثُزثص٢ ٝثالخضذجس ثُوذ٢ِ ٝؽجٗخ أعتِز ثُ

ثإلؽجدز ػٖ أعتِز ثُضو٣ْٞ ثُزثص٢، صل٤ذ دأٗٚ ثخضجس ثالعضؾجدز ثُقق٤قز أٝ ثُخطأ، 

 ٝػ٤ِٚ إػجدر ثإلؽجدز ٓشر أخشٟ إرث ًجٗش خطأ.

 /٘فْٔ ثُضلجػَ  َٙ(:رؼبٔ رظًٛى انزفبػم فٙ انجٛئخ انزذسٚجٛخ اإلنكزشَٔٛخ )فشد

ك٢ ثُذشٗجٓؼ عٞثء صلجػَ ثُٔضؼِْ ٓغ ثُٔقضٟٞ أٝ ٓغ صٓالةٚ، ػٖ هش٣ن ٝثؽٜز 

ثُض٢ صغجػذ ثُٔضذسح ػ٠ِ ثُض٘وَ د٤ٖ  ثُضلجػَ، ٝٓج صضنٔ٘ٚ ٖٓ ثألصسثس

ثُٔٞمٞػجس ٝٓقشًجس ثُذقظ، ثُض٢ ٣غضخذٜٓج ُِذقظ ػٖ ثُٔٞمٞػجس 

أهشثٗٚ ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُٔشصذطز، أٝ د٤ٖ ثُٔضذسح ٝثُٔذسح، أٝ ثُٔضذسح ٝ

ثُضؼج٤ٗٝز، ػٖ هش٣ن ٓج ٣ضنٔ٘ٚ ثُذشٗجٓؼ ٖٓ أدٝثس ُٜزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضلجػَ ٓغَ 

 ثُذش٣ذ ثإلٌُضش٢ٗٝ، ٝثُقٞثس ثُٔذجؽش.

 أٗضؼ ثُذشٗجٓؼ ٖٓ خالٍ صؾ٤ٔغ : َبيظ ٔإَشبء انشٔاثط اإلنكزشَٔٛخإَزبط انجش

ثُٞعجةَ ؿ٤ش ثُٞعجةَ ثُٔضؼذدر ٖٓ فٞس ٝٓوجهغ فٞس ُٝوطجس ك٤ذ٣ٞ أٝ إٗضجػ 

( Adobe Photoshopثُٔضٞثكشر ٓؼجُؾضٜج دجعضخذثّ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُذشثٓؼ ٓغَ: )

( ُٔؼجُؾز ُوطجس ثُل٤ذ٣ٞ، Adobe Premiereُٔؼجُؾز ثُقٞس، ٝدشٗجٓؼ )

( ُٔؼجُؾز ثُقٞس، ٝدٓؾش ثُٞعجةَ ثُغٔؼ٤ز Sound Forge 4ٝدشٗجٓؼ )

فلقجس صؼ٤ٔ٤ِز  ٝثُذقش٣ز، ٝصلؼ٤َ ثُ٘قٞؿ ٝثُقٞس ٝثُِوطجس ثُٔضقشًز ك٢

ػذش ثإلٗضشٗش، ٓغ ٓشثػجر ٓؼج٤٣ش صق٤ْٔ ثُٔقضٟٞ ثإلٌُضش٢ٗٝ، ٝهذ ٗؾش ثُذشٗجٓؼ 

دقٞسص٤ٖ: ثأل٠ُٝ صضنٖٔ صٞؽ٤ٜجس العضخذثّ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١ ك٢ 

ثُٔٞثم٤غ ثُض٢ صضطِخ ص٘ل٤ز ٜٓجّ صذس٣ذ٤ز كشد٣ز، ٝثُغج٤ٗز صضنٖٔ سٝثدو ُِضذس٣خ 

ٖ ٓذجؽشر إ٠ُ ثُضذس٣خ ك٢ ثُٔٞثم٤غ ثُض٢ صضطِخ ص٘ل٤ز ثُضؼج٢ٗٝ؛ ٤ُذخَ ثُٔضذسد٤

ٜٓجّ صذس٣ذ٤ز صؼج٤ٗٝز. ف٤ظ أػضٔذ ثُذجفظ ك٢ ص٘ل٤ز دشٗجٓؼ ثُضذس٣خ ثالٌُضش٢ٗٝ 

ٝثُضؼج٢ٗٝ( ػ٠ِ ثعضخذثّ ٝعجةَ ثالصقجٍ ثُضضث٤٘ٓز ٝؿ٤ش ثُضضث٤٘ٓز ػ٠ِ  -)ثُلشد١

 ث٣ُٞخ ٖٓ خالٍ فلقز ػ٠ِ ٠ٌ٣ٝ ػ٘ٞثٜٗج ٛٞ

http://mandour.pbworks.com/w/page/78000224/FrontPage   

انفشدٚخ/ األَشطخ انزذسٚجٛخ اإلنكزشَٔٛخ )انًشؽهخ انغبدعخ: اخزٛبس 

: صٔغِش ثألٗؾطز ثُضذس٣ذ٤ز ك٢ ثعضخذثّ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُضٞؽ٤ٜجس ثُٔذشٓؾز انزؼبَٔٛخ(

ٝصوذ٣ْ كٌشر ػٜ٘ج ٤ًٝل٤ز ،  Course Labثٌُٞسط الح ٝثُٔضجفز ػ٠ِ ثُذشٗجٓؼ

ٝٝمؼش ًَ ثُٔقجدس ثُٔطِٞدز ٝثُٔغضخذٓز ك٢ ثألٗؾطز دطش٣وز  ثعضخذثٜٓج.

إٌُضش٤ٗٝز، ٝٝمؼش ثُٜٔجّ ثُض٢ صضنٜٔ٘ج ثألٗؾطز دقٞسر ٓذغطز، ُِضذس٣خ ػ٤ِٜج 

دقٞسر ٓغضوِز، ٝػ٘ذٓج ٣قضجػ ثُٔضذسح أٝ ثُٔضذسدٕٞ ًٔؾٔٞػز إ٠ُ ثُٔغجػذر ٖٓ 



 1024المجلد السابع عشر                       نوفمبرالعدد السادس                

 

 العلمية  مجلة التربية

764 

 

، ٝدٝس ثُٔذسح ٛ٘ج ثُٔذسح، ٣ؾشٟ ثالصقجٍ دٚ دجعضخذثّ ثألدٝثس ثُٔضجفز ُالصقجٍ

ثُضٞؽ٤ٚ ٝثإلسؽجد، ًٔج صنٔ٘ش ثألٗؾطز كضشر ٓؾجسًز ٝصلجػ٤ِز، ٠ٛٝ ثُلضشر ثُض٢ 

صؼوخ ثُذسثعز ثُٔغضوِز، ٝك٤ٜج ٣قذط ثُضلجػَ ثُٔضضثٖٓ أٝ ؿ٤ش ثُٔضضثٖٓ، ػٖ هش٣ن 

ثالصقجٍ دجُضٓالء ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُٔضؼجٝٗز دجُذش٣ذ ثإلٌُضش٢ٗٝ أٝ ثُٔقجدعز ثُلٞس٣ز، 

 ٔ٘جهؾجس، ٝصذجدٍ ث٥سثء ٝثُخذشثس، ٝصقق٤ـ ثألخطجء .ٝإؽشثء ثُ

ثؽضَٔ ثُذقظ ػ٠ِ أدثص٤ٖ ُِو٤جط، انًشؽهخ انغبثؼخ: إػذاد أدٔاد انمٛبط: 

ٝٓو٤جط  -صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج إٌُضش٤ٗٝجٝٛٔج: )دطجهز ٓالفظز ثألدثء ُٜٔجسثس 

 ثالصؾجٙ ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط ثُٔقٔٔز إٌُضش٤ٗٝج ك٢ ثُضذس٣ظ(.

ٛذكش ثُذطجهز يالؽظخ األداء نًٓبساد رظًٛى انذسٔط ٔإَزبعٓب إنكزشَٔٛب:  ثطبلخ . أ

إ٠ُ ه٤جط ثألدثء ثُغ٢ًِٞ ُٔؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ك٢ ٜٓجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج 

إٌُضش٤ٗٝج ك٢ ٓجدر ثُل٤ض٣جء، ٝهذ فذدس صغغ ٜٓجسثس سة٤غز ُِذطجهز، ثُض٢ صٞهغ 

٤ْ ثُذسٝط إٌُضش٤ٗٝج ٝإٗضجؽٜج، ثُذجفظ إٔ ٣ظٜش ك٤ٜج ثُٜٔجسثس ثُٔطِٞدز ُضقٔ

:٢ٛٝ 

 ( انًٓبساد انشئٛغخ ٔػذد انًٓبساد انفشػٛخ نكم يٓبسح سئٛغخ1عذٔل )

 ػذد انًٓبساد انفشػٛخ انًٓبساد انشئٛغخ نزظًٛى ٔإَزبط انذسٔط إنكزشَٔٛب و

 5 صقذ٣ذ ػ٘جفش ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُِذسط ثُٔشثد صؼ٤ِٔٚ 2

 3 ٣قَٔ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ٣ٝغذضٚ 1

٣ضؼشف ػ٠ِ ٤ًل٤ز صؾـ٤ِٚ إلٗؾجء دسط ك٢ ٓوشس  2

 ثُل٤ض٣جء.

5 

 2 ٣قشس ؽش٣قز ثُؼ٘ٞثٕ ٝ ؽش٣قز ثُٔجعضش 3

 2 ٣ن٤ق ثٌُجة٘جس)ثُؼ٘جفش( ثُذثخ٤ِز ػ٠ِ ثُذسط. 4

 5 ٣ن٤ق ثٌُجة٘جس ثُٔشًذز )ثُخجسؽ٤ز( ػ٠ِ ثُذسط. 5

 3 ٣ن٤ق ٝعجةو ٓضؼذدر ػ٠ِ ٓٞمٞع ثُذسط 1

 2 ثإلٌُضش٤ٗٝز٣قْٔ  ثالخضذجسثس  2

 5 ٣٘ؾش ثُذسط ثُٔقْٔ إٌُضش٤ٗٝج 3

 42 ثُٔؾٔٞع

 ٓز ُِذشٗجٓؼ( صغغ ٜٓجسثس سة٤غز، صـط٠ ثألٛذثف ثُؼج3ثؽضِٔش ثُذطجهز ػ٠ِ )

خٔغ٤ٖ ٜٓجسر كشػ٤ز، صٔغَ ٜٓجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ( إفذٟ 42ٝٝصنٔ٘ش )

ٕ صٌٕٞ ٓقذدر ٝإٗضجؽٜج إٌُضش٤ٗٝج، ٝهذ سثػ٠ ثُذجفظ ػ٘ذ ف٤جؿز ثُٜٔجسثس ثُلشػ٤ز أ

دقٞسر إؽشثة٤ز، ٝؿ٤ش ٓشًذز، أ١ صقق ٜٓجسر ٝثفذر كوو، ٝصقق صٞف٤لًج ده٤وًج 

 -ٝثفذ -ثُٜٔجسثس ثُشة٤غز، ٝثعضخذثّ ثُذجفظ ثُضوذ٣ش ث٢ٌُٔ ثُخٔجع٢ دجُذسؽجس )فلش

أسدؼز(؛ فض٠ ٣ٌٖٔ ثُضؼشف ػ٠ِ ٓغض٣ٞجس ثُٔضذسد٤ٖ ك٢ ًَ ٜٓجسر، ٝصْ  -عالعز -ثع٘جٕ

ألدثء )ؽ٤ذ( دذٕٝ صٞؽ٤ٚ، عالط دسؽجس ُألدثء ثُؾ٤ذ ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ، صقذ٣ذ أسدغ دسؽجس ُ
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دسؽض٤ٖ ُألدثء ثُٔضٞعو دذٕٝ صٞؽ٤ٚ، دسؽز ثألدثء ثُٔضٞعو ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ، الؽ٢ء 

)فلش( ك٢ فجُز ػذّ ثُوذسر ػ٠ِ ثألدثء ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ، ًٝجٗش ثُٜ٘ج٣ز ثُؼظ٠ٔ ُِذطجهز 

دذٕٝ أخطجء، ف٤ظ ٣ؼط٠ ( دسؽز ك٢ فجُز صأد٣ز ثُٔضذسح ؽ٤ٔغ ثُٜٔجسثس 204)

ثُٔضذسح دسؽز )فلش( إرث ُْ ٣ؤد أ٣ز ٜٓجسر دقٞسر فق٤قز، ٝٝمؼش صؼ٤ِٔجس 

 ثُذطجهز ُِٔالفظ٤ٖ.

( عضز 5ٝهذ صْ فغجح ثُقذم ثُظجٛش١ ُِذطجهز ٖٓ خالٍ ػشمٜج ػ٠ِ ػذد )

ٖٓ ثُٔق٤ٌٖٔ ٖٓ أػنجء ٤ٛتز ثُضذس٣ظ ك٢ ٓؾجٍ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼ٤ِْ 

٤ْ ثُل٤ض٣جء، ٝهذ أؽشٟ ثُذجفظ ثُضؼذ٣الس ثُالصٓز ٗقٞ ثُِٔقٞظجس ثإلٌُضش٢ٗٝ، ٝصؼِ

ثُض٢ أدذثٛج ثُٔقٌٕٔٞ، ٝصْ فغجح ثُغذجس دطش٣وز أعِٞح صؼذد ثُٔالفظ٤ٖ ػ٠ِ أدثء 

ثُٔضذسح ثُٞثفذ، عْ فغجح ٓؼجَٓ ثالصلجم د٤ٖ صوذ٣شْٛ ُألدثء، ػٖ هش٣ن ٓؼجدُز 

٤ذر ُغذجس ثألدثر،  ٝدؼذ ثُضأًذ (، ٢ٛٝ ٗغذز ؽ0.32) ًٞدش، ٝٝفَ ٓضٞعو ثالصلجم إ٠ُ

 ٖٓ فذم ٝعذجس ثُذطجهز، أفذقش ك٢ فٞسصٜج ثُٜ٘جة٤ز.

٣ٜذف : انًظًًخ إنكزشَٔٛب فٙ انزذسٚظَؾٕ اعزخذاو انذسٔط  يمٛبط االرغبِ . ة

)ثُٔضذسد٤ٖ(، ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط  ثُٔو٤جط إ٠ُ ه٤جط ثصؾجٛجس ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء

ٍ ثهالع ثُذجفظ ػ٠ِ دؼل ٓوج٤٣ظ ٖٝٓ خال، ثُٔقٔٔز إٌُضش٤ٗٝج ك٢ ثُضذس٣ظ

 John Wells, 2000, Roger Hill & Robert (ثالصؾجٛجس ثُٔخضِلز 

Wicklein, 2000, ،ٕأفٔذ فجدم ػذذ ثُٔؾ٤ذ، ،1005 ٝثُؾقجس ػضٔج 

( ٤ًٝل٤ز ف٤جؿز ػذجسثصٜج، ف٤ظ 1003 ٝٓقٔذ ثُذجصغ ٝفغٖ ثُذجصغ، ،1002

( ػذجسر، 24ًجٕ ٣ضٌٕٞ ٖٓ )ف٤ـش ػذجسثس ثُٔو٤جط ك٢ فٞسصٚ ثُٔذذة٤ز، ف٤ظ 

ٖٓ د٤ٜ٘ج ػذجسثس عِذ٤ز ٝأخشٟ إ٣ؾجد٤ز ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط ثُٔقٔٔز 

 إٌُضش٤ٗٝج  ك٢ ثُضذس٣ظ، ٝصػش ػذجسثس ثُٔو٤جط ػ٠ِ عالعز ٓقجٝس، ٢ٛٝ:

  أ٤ٔٛز ثعضخذثّ دسٝط ثُل٤ض٣جء ثُٔقٔٔز ٝثُٔ٘ضؾز إٌُضش٤ٗٝج دجعضخذثّ دشٗجٓؼ

 ػذجسر. 22ثٌُٞسط الح، ٣ٝضنٖٔ 

 عضٔضجع دجعضخذثّ دسٝط ثُل٤ض٣جء ثُٔقٔٔز ٝثُٔ٘ضؾز إٌُضش٤ٗٝج دجعضخذثّ دشٗجٓؼ ثال

 ػذجسر. 22ثٌُٞسط الح، ٣ٝضنٖٔ 

  ثُغؼ٢ العضخذثّ دسٝط ثُل٤ض٣جء ثُٔقٔٔز ٝثُٔ٘ضؾز إٌُضش٤ٗٝج دجعضخذثّ دشٗجٓؼ

 ػذجسر. 22ثٌُٞسط الح، ٣ٝضنٖٔ 

ٝمغ أٓجّ ٝهذ ٝصػش ثُؼذجسثس صقش ًَ ٓقٞس دؾٌَ ػؾٞثة٢، عْ سهٔش، ٝ

ًَ ػذجسر خٔظ ثعضؾجدجس )ٓٞثكن دؾذر خٔظ دسؽجس، ٓٞثكن أسدغ دسؽجس، ٝإ٠ُ 

فذ ٓج عالط دسؽجس، ؿ٤ش ٓٞثكن دسؽضجٕ، ؿ٤ش ٓٞثكن دؾذر دسؽز ٝثفذر(، 

 ٝرُي ػٖ ثُؼذجسثس ثإل٣ؾجد٤ز، أٓج ثُؼذجسثس ثُغِذ٤ز كضٌٕٞ دسؽجصٜج (4،3،2،1،2)

( دسؽز ك٢ فجُز إؽجدز 150) ( ًٝجٗش ثُٜ٘ج٣ز ثُؼظ٠ٔ ُِٔو٤جط4،3،2،1،2)

ثُٔضذسح ؽ٤ٔغ ثُؼذجسثس دقٞسر فق٤قز، ًجٕ ُذ٣ٚ ثصؾجٙ ث٣ؾجد٢ ٗقٞ ثعضخذثّ 

( 20ثُذسٝط ثُٔقٔٔز ٝثُٔ٘ضؾز إٌُضش٤ٗٝج  ُٔجدر ثُل٤ض٣جء، ٣ٝؼط٠ ثُٔضذسح دسؽز )

إرث ًجٗش إؽجدجصٚ دقٞسر عِذ٤ز، ُٝذ٣ٚ ثصؾجٛجس عِذ٤ز ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط ثُٔقٔٔز 

ًٔج ثؽضَٔ ثُٔو٤جط ك٢ فٞسصٚ ثأل٤ُٝز ػ٠ِ  .إٌُضش٤ٗٝج، ُٔجدر ثُل٤ض٣جءٔ٘ضؾز ٝثُ
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صؼ٤ِٔجس صٞمـ ُِٔضذسد٤ٖ ثُٜذف ٖٓ ثُٔو٤جط ٝٝفق ٌٓٞٗجصٚ، ٝهش٣وز ثالعضؾجدز 

 ُؼذجسثصٚ.

ٝهذ صْ فغجح ثُقذم ثُظجٛش١ ُِٔو٤جط دؼشمٚ ك٢ فٞسصٚ ثُٔذذة٤ز ػ٠ِ 

لظ، ٝصٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُضؼ٤ِْ ( عذؼز ٖٓ ثُٔق٤ٌٖٔ )خذشثء ٝٓضخقق٤ٖ ك٢ ػِْ ث1ُ٘)

ٝثُٔ٘جٛؼ ٝثُِـز ثُؼشد٤ز(؛ ُِضقون ٖٓ ٓذٟ ٓ٘جعذز ثُؼذجسثس ُو٤جط ثصؾجٛجس ثُٔؼ٤ِٖٔ 

)ثُٔضذسد٤ٖ(، ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط ثُٔقٔٔز إٌُضش٤ٗٝج ك٢ ثُضذس٣ظ، ٝدهز ف٤جؿضٜج، 

ٝٝمٞفٜج، ٝفالف٤ضٜج ُو٤جط ٓج ٝمؼش ُو٤جعٚ، ٝهذ أؽجس دؼل ثُٔق٤ٌٖٔ دقزف 

ثس، ٝصؼذ٣َ ف٤جؿز دؼنٜج ث٥خش، ٝهذ هجّ ثُذجفظ دئؽشثء ثُضؼذ٣الس دؼل ثُؼذجس

ثُالصٓز ك٢ ثُقٞسر ثُٔذذة٤ز ُِٔو٤جط، ٝصْ ػشمٚ ػ٠ِ ػ٤٘ز ثعضطالػ٤ز ٖٓ ٓؼ٢ِٔ 

ثُل٤ض٣جء ُِضأًذ ٖٓ ٝمٞؿ ثُؼذجسثس ُذ٣ْٜ؛ كضذ٤ٖ ػذّ ٝؽٞد ُذظ أٝ ؿٔٞك ك٢ 

 ػذجسثس ثُٔو٤جط.

(  ثع٤ٖ٘ ٝعالع٤ٖ ٓؼِٔج ٖٓ ٓؼ٢ِٔ 21ُٝقغجح عذجس ثُٔو٤جط صْ صطذ٤وٚ ػ٠ِ )

ثُل٤ض٣جء، عْ أػ٤ذ صطذ٤وٚ دؼذ أعذٞػ٤ٖ، ٝعؾِش دسؽجس ثُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ ثُضطذ٤و٤٤ٖ، 

( ٝٛزث ٣ؾ٤ش إ٠ُ إٔ 0.25ٝدقغجح ٓؼجَٓ ثالسصذجه د٤ٖ ٓضٞعط٢ ثُذسؽجس ًجٕ )

ٓؼجَٓ عذجس ثُٔو٤جط ٓوذٍٞ، ٓٔج ٣ؾؼِٚ فجًُقج ُو٤جط ثصؾجٛجس ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء 

د٤ٖ( ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط ثُٔقٔٔز إٌُضش٤ٗٝج ك٢ ثُضذس٣ظ، ٝدج٥ص٢  أفذـ )ثُٔضذس

( ػذجسر إ٣ؾجد٤ز 21) (، ٖٓ د٤ٜ٘ج2( عالع٤ٖ ػذجسر )ِٓقن 20ثُٔو٤جط ًٌٓٞٗج ٖٓ )

 ( ػذجسر عِذ٤ز ك٢ ثُٔو٤جط.22ٝ)

ٓؼ ُِضطذ٤ن ثصذغ ثُذجفظ ٓج ُِضأًذ ٖٓ فالف٤ز ثُذشٗج: انًشؽهخ انضبيُخ: رمٕٚى انجشَبيظ

 :ص٣٢أ

  :ًٍٛ( عالعز ٖٓ ثُٔق2ٖ٤ٌٔػشك ثُذشٗجٓؼ ػ٠ِ )ػشع انجشَبيظ ػهٗ انًؾك 

صخققجس )صؼ٤ِْ ك٤ض٣جء ٝصٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ( ٝرُي ُِضأًذ ٖٓ 

ثُذهز ثُؼ٤ِٔز ُِٔقضٟٞ ٝثسصذجهٚ دجألٛذثف ٝٓالةٔز ثألٗؾطز ثُضذس٣ذ٤ز، ٝهذ أؽٔغ 

طز دجألٛذثف ثُؼجٓز ُِذشٗجٓؼ، ٓغ إدذثء ثُٔقٌٕٔٞ ػ٠ِ ثسصذجه ثُٔقضٟٞ ٝثألٗؾ

دؼل ثُٔالفظجس ػ٠ِ دؼل ثُ٘ٞثف٢ ثُل٤٘ز ٝثُٔقضٟٞ ثُٔوذّ ٖٓ خالٍ د٤تز 

 ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ )ثُلشد١ / ثُضؼج٢ٗٝ(.

 :ٛذكش ثُضؾشدز ثُض٤ٜٔذ٣ز ثالعضطالػ٤ز  انزغشثخ انزًٓٛذٚخ االعزطالػٛخ نهجشَبيظ

ؼ ُٔؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء )ثُٔضذسد٤ٖ( ٖٓ إ٠ُ ثُٞهٞف ػ٠ِ ٓذٟ ٝمٞؿ ٓقضٟٞ ثُذشٗجٓ

خالٍ ثُضؾش٣خ ػ٠ِ خٔغز ٖٓ ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء خجسػ ػ٤٘ز ثُذقظ ثُضؾش٣ذ٢ 

ُِضؼشف ػ٠ِ ٓذٟ ثُغُٜٞز ك٢ ص٘ل٤ز أٗؾطز ثُضذس٣خ ك٢ أع٘جء  ثُضطذ٤ن، ٝثُضؼشف 

ػ٠ِ ثُٔؼٞهجس ٝثُٔؾٌالس ثُض٢ هذ صٞثؽٚ ثُٔضذسد٤ٖ، ف٤ظ صْ صوغ٤ْ ثُٔؼ٤ِٖٔ 

٤ٖٔ ٣ضذسدجٕ دأعِٞدجً كشد٣جً، ٝعالعز ٓؼ٤ِٖٔ، ٣ؾٌِٕٞ ٓؾٔٞػز ثُخٔغز إ٠ُ )ٓؼِ

صذس٣خ إٌُضش٢ٗٝ ٓضؼجٝٗز، ٝهذ أدذٟ ثُٔؼِٕٔٞ ثُٔضذسدٕٞ ثسص٤جًفج ُذ٤تز ثُضذس٣خ 

كشد٣جً أٝ صؼج٤ٗٝجً(، ًٔج أؽجس ثُٔضذسدٕٞ إ٠ُ دؼل ) ثإلٌُضش٢ٗٝ، عٞثء أًجٕ
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ي أفذـ ثُذشٗجٓؼ ثُٔالفظجس ثُض٢ سٝػ٤ش ك٢ أع٘جء ثُضؾشدز ثألعجع٤ز. ٝدزُ

 )كشد٣جً / صؼج٤ٗٝجً(. فجُقجً ُِضؾشدز ثألعجع٤ز ُِذقظ عٞثء أًجٕ ثُضذس٣خ ثالٌُضش٤ٗٝجً 

ٓش صطذ٤ن ثُذشٗجٓؼ ك٢ ساثؼب: إعشاءاد رُفٛز انزغشثخ انًٛذاَٛخ نهجؾش: 

 :ُضؾشدز ثألعجع٤ز دجُٔشثفَ ث٥ص٤زث

دطجهز ٓالفظز ؾش )انزطجٛك انمجهٙ ألدٔاد انجؾش: رى انزطجٛك انمجهٙ ألدٔاد انج .2

ٝٓو٤جط ثالصؾجٙ ٗقٞ ثعضخذثّ  -ق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج إٌُضش٤ٗٝجثألدثء ُٜٔجسثس ص

 -10ُي خالٍ ثُلضشر )ٝر( ثُذسٝط ثُٔقٔٔز إٌُضش٤ٗٝج ك٢ ثُضذس٣ظ

( ػ٠ِ ؽ٤ٔغ 1022/1023ك٢ ثُلقَ ثُذسثع٢ ثألٍٝ ُِؼجّ ) (20/20/1022

ذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ )ثُلشد١/ أكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤ض٤ٖ ُِض

ثُضؼج٢ٗٝ(، ٝرُي ُِققٍٞ ػ٠ِ ثُٔؼِٞٓجس ثُوذ٤ِز ثُض٢ صغجػذ ك٢ ثُؼ٤ِٔجس 

( 1ٓذٟ صٌجكؤ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ٝثُؾذٍٝ )ثإلفقجة٤ز ثُخجفز د٘ضجةؼ ثُذقظ، ُٝذ٤جٕ 

٣ٞمـ ثُ٘ضجةؼ ثُوذ٤ِز. ثعضخذثّ ثُذجفظ ثخضذجس )س( ُِٔؾٔٞػجس ثُٔغضوِز 

(Independent Sample Test)  ثُذجسثٓضشٟ؛ ٝرُي ُضقو٤ن صٌجكؤ ٓؾٔٞػز

ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١ ٝٓؾٔٞػز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ  ثُضؼج٢ٗٝ ك٢ دسؽز 

ٓو٤جط ثالصؾجٙ ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط ثُض٢ ع٤ضْ صق٤ٜٔٔج ٝإٗضجؽٜج ك٢ ثُضذس٣ظ 

 -هذَ صطذ٤ن ثُذشٗجٓؼ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ  ٝك٤ٔج ٣أص٢ ػشك ُزُي:

اخزجبس )د( نذالنخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطٙ دسعخ يمٛبط االرغبِ َؾٕ ( َزبئظ 2عذٔل )

اعزخذاو انذسٔط انزٙ عٛزى رظًًٛٓب ٔإَزبعٓب فٙ رذسٚظ أفشاد يغًٕػزٙ انزذسٚت 

 انفشد٘ ٔانزذسٚت انزؼبَٔٙ لجم رطجٛك انجشَبيظ انزذسٚجٙ

 انًزٕعط ٌ انًغًٕػخ انًزغٛش
االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

دسعبد 

 انؾشٚخ
 د

 انذالنخ ػُذ

0.05 

دسعخ يمٛبط 

 االرغبِ

 5.105 51.15 24 انفشدٚخ
 غٛش دانخ 0.1.4 46

 5.2.3 51.50 24 انزؼبَٔٛخ

ؿ٤ش دثُز ثفقجة٤ًج ػ٘ذ ٓغضٟٞ  ٣0.1.4ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ إٔ ه٤ٔز )س( 

(0.05 ≥ α   ٞٓٔج ٣ؾ٤ش إ٠ُ صٌجكؤ أكشثد ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ك٢ دسؽز ٓو٤جط ثالصؾجٙ ٗق )

 ٗجٓؼ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ .ثعضخذثٜٓج هذَ صطذ٤ن دش
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( َزبئظ اخزجبس )د( نذالنخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطٙ دسعبد يغًٕػزٙ 3عذٔل )

انزذسٚت انفشد٘ ٔانزؼبَٔٙ ػهٗ ثطبلخ انًالؽظخ نًٓبساد رظًٛى دسٔط انفٛضٚبء 

 ٛب  لجم رطجٛك انجشَبيظ انزذسٚجٙٔإَزبعٓب  إنكزشَٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

)س( ُذالُز ثُلشٝم د٤ٖ ٓضٞعط٢ دسؽجس  جّؽ٤ٔغ أهغ( ٣2ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )

ٓؾٔٞػض٢ ثُضذس٣خ ثُلشد١ ٝثُضؼج٢ٗٝ ػ٠ِ ثُٜٔجسثس ثُشة٤غز؛ ُضق٤ْٔ دسٝط 

( ٓٔج ٣ؾ٤ش   α ≤ 0.05ثُل٤ض٣جء ٝإٗضجؽٜج إٌُضش٤ٗٝج  ؿ٤ش دثُز إفقجة٤ج ػ٘ذ ٓغضٟٞ )

إ٠ُ صٌجكؤ أكشثد ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ك٢ دسؽز ٜٓجسثس صق٤ْٔ دسٝط ثُل٤ض٣جء ٝإٗضجؽٜج 

 ٌضش٤ٗٝج هذَ صطذ٤ن ثُذشٗجٓؼ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ  ثُضذس٣ذ٢.إُ

: دذء ثُذشٗجٓؼ دجالؽضٔجع ٓغ ػ٤٘ز ثُذقظ رطجٛك انجشَبيظ رطجٛك انجشَبيظ .2

ٓش ثُضذس٣خ ثالٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١( )ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ثأل٠ُٝ ثُض٢ ثعضخذ

٢ٗ )ثُٔؾٔٞػز ثُضؾش٣ذ٤ز ثُغج٤ٗز ثُض٢ ثعضخذٓش أعِٞح ثُضذس٣خ ثالٌُضشٝٝ

(، ًَٝ 1/22/1022ثُضؼج٢ٗٝ( ًَ ٓؾٔٞػز ػ٠ِ فذر ٣ّٞ ثألفذ ثُٔٞثكن )

( د٤ٌِز ثُٔؾضٔغ دؼ٤٘ضر ٝرُي ُضؼش٣لْٜ 102ٓؾٔٞػز ٓذر عجػز ًجِٓز ك٢ هجػز )

 دجُذشٗجٓؼ ٝثُٜذف ٓ٘ٚ ، ًٝزُي كضـ فغجدجس ُِٔضذسد٤ٖ ف٤ظ: 

 ٢ٗٝ( ػ٠ِ ثُضؼجٝ -شد١ثػضٔذ ثُذجفظ ك٢ ص٘ل٤ز دشٗجٓؼ ثُضذس٣خ ثالٌُضش٢ٗٝ )ثُل

 ثعضخذثّ ٝعجةَ ثالصقجٍ ثُضضث٤٘ٓز ٝؿ٤ش ثُضضث٤٘ٓز ػ٠ِ ث٣ُٞخ ٝٛٞ
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http://mandour.pbworks.com/w/page/78000224/FrontPage  
ٝصْ صٞظ٤ق ًَ ٜٓ٘ٔج ك٢ صقو٤ن أٛذثف ثُذشٗجٓؼ ٓغ ٓشثػجر ثُض٘ٞع ك٢ هشم 

م٤ـ ٤ًل٤ز ثُضلجػَ ٝثُٔقجدس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٔضجفز؛ ُض٘جعخ ؽ٤ٔغ ثُٔضذسد٤ٖ، ٝٓغ صٞ

ٝهذ صٌٕٞ ثُذخٍٞ إ٠ُ ثُٔٞهغ ٝؽشؿ ٌٓٞٗجصٚ ٤ًٝل٤ز إؽشثء ثألٗؾطز ثُٔضجفز 

-50) عٔج٢ٗ ؽِغجس صذس٣ذ٤ز( ٓذر ًَ ؽِغز صضشثٝؿ د٤ٖثُذشٗجٓؼ ثُضذس٣ذ٢ ٖٓ )

 ( ده٤وز.200

  ًٔج ثعضخذثّ دشٗجٓؼcourse lab  ِْدقٞسر ال صضث٤٘ٓز، ف٤ظ صْ صٞك٤ش ٓقجدس ثُضؼ

ُؼشٝك ثُضؼ٤ٔ٤ِز، ِٝٓلجس ثُٔٞثد ثُضذس٣ذ٤ز ثألخشٟ، ٝثُٔٞثد ثُخجفز دجُذشٗجٓؼ ٖٓ ث

ُِٔضذسد٤ٖ صق٤ِٜٔج ك٢ ثٟ  ٝثُضؼج٤ٗٝز( ٝثُض٢ ٣ٌٖٔ -)ثُلشد٣ز ثالعشثة٤ز دجُقٞسر

ثٟ ٌٓجٕ ًٝزُي صوذ٣ْ ثُٜٔجّ ٝثألٗؾطز ثُخجفز دٌَ ٓٞمٞع؛ ف٤ظ ٣وّٞ ٝهش، ٝ

صؼج٤ٗٝز، ٖٝٓ عْ ٣ٌٖٔ ًَ ٓضذسح دجالعضؾجدز ُِٜٔجّ ٝثألٗؾطز عٞثء ًجٗش كشد٣ز أٝ 

، ًٔج صْ ٔضذسد٤ٖ ٝصقق٤قٜج ٝثُضؼ٤ِن ػ٤ِٜجُِٔذسح ثالهالع ػ٠ِ ثعضؾجدجس ثُ

ثُضؼج٤ٗٝز( ُضذجدٍ ث٥سثء  ٝ -)ثُلشد٣ز ٟ ٗوجػ ُٔؾٔٞػجس ثُذقظثعضخذثّ ٓ٘ضذ

 ٝثألكٌجس فٍٞ ٓٞمٞػجس ثُذشٗجٓؼ دطش٣وز ال صضث٤٘ٓز.

 ( 4/22/1022ث٣ز ك٢ ٣ّٞ )ثعضٔش صطذ٤ن ثُذشٗجٓؼ ُٔذر ؽٜش٣ٖ ف٤ظ ًجٗش ثُذذ

 (.3/2/1023ًٝجٗش أخش ؽِغز ك٢ ثُضذس٣خ ثالٌُضش٢ٗٝ ك٢ ٣ّٞ 

دطجهز ٓالفظز انزطجٛك انجؼذ٘ ألدٔاد انجؾش: رى انزطجٛك انجؼذ٘ ألدٔاد انجؾش ) .2

ٝٓو٤جط ثالصؾجٙ ٗقٞ ثعضخذثّ  -صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج إٌُضش٤ٗٝجثألدثء ُٜٔجسثس 

 -10ٝرُي خالٍ ثُلضشر )(، ُضذس٣ظثُذسٝط ثُٔقٔٔز إٌُضش٤ٗٝج ك٢ ث

ػ٠ِ ؽ٤ٔغ إكشثد ػ٤٘ز ثُذقظ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾش٣ذ٤٤ٖ ُِضذس٣خ  (20/1/1023

 ثإلٌُضش٢ٗٝ )ثُلشد١/ ثُضؼج٢ٗٝ(.

٣ض٘جٍٝ ٛزث ثُؾضء ٖٓ ثُذقظ ػشك ٗضجةؼ ثُذقظ، َزبئظ انجؾش ٔيُبلشزٓب: 

 :ٝصلغ٤شٛج، ُضغ٤َٜ ػشمٜج ٝٓ٘جهؾضٜج، ٝهذ ٗظٔش ًج٥ص٢

ثُل٤ض٣جء ػ٠ِ  ٓؼ٢ِٔ ُضذس٣خ ثُالصٓز ثُٜٔجسثس ٓج ًزؼهمخ ثبنغؤال األٔل:انُزبئظ ان .1

 Course دشٗجٓؼ ًٞسط الح خالٍ ٖٓصق٤ْٔ ثُذسٝط ثإلٌُضش٤ٗٝز ٝإٗضجؽٜج 

labثُٔت٣ٞز ٝثُ٘غذز ثُٔؼ٤جس١ ٝثالٗقشثف ثُقغجد٢ ثُٔضٞعو ثُضٌشثسثس ٝدقغخ ؟ 

 (.3دجُؾذٍٝ) ًٔج ثُ٘ضجةؼ صأص٠ ثُٜٔجسثس ٖٓ ٓؾٔٞػز ٌَُ
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ألًْٛخ  انًئٕٚخ ٔانُغت انًؼٛبسٚخ ٔاالَؾشافبد انؾغبثٛخ انًزٕعطبد (4) عذٔل

انفٛضٚبء ػهٗ رظًٛى انذسٔط اإلنكزشَٔٛخ ٔإَزبعٓب  يؼهًٙ نزذسٚت انالصيخ يٓبسادال

 Course lab ثشَبيظ كٕسط الة خالل يٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤ٔٛز هجةٔز ( إٔ ثُٔغضٟٞ ثُؼجّ ُضوذ٣ش أكشثد ثُؼ٤٘ز أل3) ٣ٝضذ٤ٖ ٖٓ ثُؾذٍٝ

ثُٜٔجسثس ُضق٤ْٔ دسٝط ثُل٤ض٣جء ٝإٗضجؽٜج إٌُضش٤ٗٝج، ٝٓؾجالصٜج ثُلشػ٤ز ػج٤ُز، ٓٔج 

٣ؼ٠٘ إٔ ٜٓجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج ك٢ ٓوشس ثُل٤ض٣جء إٌُضش٤ٗٝج )ثُشة٤غز 

ٝثُلشػ٤ز( ٢ٛ ٜٓجسثس أعجع٤ز، ٣٘ذـ٢ إًغجدٜج ُٔؼِْ ثُل٤ض٣جء ُضق٤ْٔ دسٝط ثُل٤ض٣جء 

 ٤ٗج.ٝإٗضجؽٜج إٌُضشٝ

الخضذجس فقز ثُلشك ثُضؾش٣ذ٢ ثألٍٝ ٖٓ انُزبئظ انًزؼهمخ ثبنفشع األٔل:  .2

 0.05 يغزٕٖ ػُذ إؽظبئٛب دانخ فشٔق رٕعذثُذسثعز ثُقج٤ُز ٝثُز١ ٣٘ـ ػ٠ِ أٗٚ 

≥  α ٍٛثطبلخ ػهٗ انفشد٘ اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت يغًٕػخ دسعبد يزٕعطٙ ث 

 انمجهٙ انزطجٛمٍٛ فٙ شَٔٛبإنكز ٔإَزبعٓب انفٛضٚبء دسٔط رظًٛى يٓبساد يالؽظخ

صْ فغجح ثُٔضٞعو ثُقغجد٢ ٝثالٗقشثف  انجؼذ٘، انزطجٛك نظبنؼ ٔانجؼذ٘

 ( .4ثُٔؼ٤جس١ ٝٗض٤ؾز )س( ٝدالُضٜج ًٔج ٣ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )
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( َزبئظ انزطجٛك انمجهٙ ٔانجؼذٖ ٔلًٛخ "د" نذٖ طالة يغًٕػخ انزذسٚت 5عذٔل )

 دسٔط انفٛضٚبء ٔإَزبعٓب إنكزشَٔٛب اإلنكزشَٔٙ انفشد٘ فٙ ثطبلخ يٓبساد رظًٛى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

س صق٤ْٔ دسٝط ٣ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ ثُغجدن إٔ ه٤ْ )س( ثُٔقغٞدز ُٜٔجسث

ٓٔج ٣ؤًذ ٝؽٞد  (Α ≤ 0.05إٌُضش٤ٗٝج دثُز إفقجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ )ثُل٤ض٣جء ٝإٗضجؽٜج 

ٝ ثُذؼذ١، كشم دثٍ إفقجة٤ ًج د٤ٖ ٓضٞعط٢ دسؽجس ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ك٢ ثُضطذ٤ن ثُوذ٢ِ 

شٗجٓؼ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ُقجُـ ٓؾٔٞػز ثُضطذ٤ن ثُذؼذ١ ثُض٢ دسعش دجعضخذثّ ثُذ

. ًٔج ؽجءس كجػ٤ِز دشٗجٓؼ ثُضذس٣خ ُٜٔجسثس ثُضذس٣خ ثُلشد١ ًٔج ٛٞ ٓذ٤ٖ ثُلشد١

 (5ثُؾذٍٝ )
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 دسٔط رظًٛى يٓبساد رًُٛخ فٙ( فبػهٛخ انجشَبيظ انزذسٚت انفشد٘ 6عذٔل )

 إنكزشَٔٛب  ٔإَزبعٓب انفٛضٚبء

 انذسعخ األداح
 انًزٕعط

 انمجهٙ

 انًزٕعط

 انجؼذ٘
 انفبػهٛخ

ثطبلخ 

انًالؽظخ 

نهًٓبساد 

رظًٛى 

دسٔط 

انفٛضٚبء 

ٔإَزبعٓب  

 إنكزشَٔٛب

صقذ٣ذ ػ٘جفش ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز 

 ُِذسط ثُٔشثد صؼ٤ِٔٚ
32 6.12 24.46 1.2. 

 1.46 2...1 2..3 24 ٣قَٔ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ٣ٝغذضٚ

ػ٠ِ ٤ًل٤ز صؾـ٤ِٚ إلٗؾجء ٣ضؼشف 

 دسط ك٢ ٓوشس ثُل٤ض٣جء
32 5..3 25.15 1.34 

٣قشس ؽش٣قز ثُؼ٘ٞثٕ ٝ ؽش٣قز 

 ثُٔجعضش
24 5.65 1..5. 1.26 

٣ن٤ق ثٌُجة٘جس)ثُؼ٘جفش( ثُذثخ٤ِز 

 ػ٠ِ ثُذسط.
32 5.04 25.35 1.31 

٣ن٤ق ثٌُجة٘جس ثُٔشًذز 

 )ثُخجسؽ٤ز( ػ٠ِ ثُذسط.
24 5.65 1..5. 1.26 

ٝعجةو ٓضؼذدر ػ٠ِ ٣ن٤ق 

 ٓٞمٞع ثُذسط
16 4.21 12..3 1.25 

 1.33 6... 3.15 12 ٣قْٔ  ثالخضذجسثس ثإلٌُضش٤ٗٝز

 1.36 46..1 .5.0 24 ٣٘ؾش ثُذسط ثُٔقْٔ إٌُضش٤ٗٝج

 1.25 6..155 41.04 204 انًغًٕع انكهٙ

( كجػ٤ِز ثُذشٗجٓؼ ثإلٌُضش٢ٗٝ  ثُلشد١ ك٢ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ٣5ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )

 ق٤ْٔ دسٝط ثُل٤ض٣جء ٝإٗضجؽٜج  إٌُضش٤ٗٝج.ص

الخضذجس فقز ثُلشك ثُضؾش٣ذ٢ ثُغج٢ٗ ٖٓ انُزبئظ انًزؼهمخ ثبنفشع انضبَٙ:  .3

 يغزٕٖ ػُذ إؽظبئٛب دانخ فشٔق رٕعذثُذسثعز ثُقج٤ُز ٝثُز١ ٣٘ـ ػ٠ِ أٗٚ 

(0.05 ≥ Α) ٍٛػهٗ انفشد٘ اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت يغًٕػخ دسعبد يزٕعطٙ ث 

 انزطجٛمٍٛ فٙ  إنكزشَٔٛب ٔانًُزغخ انًظًًخ انذسٔط اعزخذاو َؾٕ  االرغبِ يمٛبط

صْ فغجح ثُٔضٞعو ثُقغجد٢ ٝثالٗقشثف  ،انجؼذ٘ انزطجٛك نظبنؼ  انجؼذ٘ ٔ انمجهٙ

 ( .1ثُٔؼ٤جس١ ٝٗض٤ؾز )س( ٝدالُضٜج ًٔج ٣ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )
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سٚت ٔلًٛخ "د" نذٖ طالة يغًٕػخ انزذ ( َزبئظ انزطجٛك انمجهٙ ٔانجؼذ5ٖعذٔل )

 ٔانًُزغخ انًظًًخ انذسٔط اعزخذاو َؾٕ  االرغبِ يمٛبطاإلنكزشَٔٙ انفشد٘ فٙ 

 إنكزشَٔٛب

 انًزٕعط انمٛبط
االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

يزٕعط 

 انفشٔق

اَؾشاف 

يؼٛبس٘ 

 نهفشٔق

دسعبد 

 انؾشٚخ
 د

انذالنخ 

ػُذ 

0.05 

ؽغى 

 األصش

 4.251 123.62 ثؼذ٘
 دال 35.530 23 45... 52.125

14..2 

 5.2.3 51.50 ٙلجه كجٛش

 ثعضخذثّ ٗقٞ ثالصؾجٙ ٓو٤جط( إٔ ه٤ْ )س( ثُٔقغٞدز ػ٠ِ ٣1ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )

ٓٔج  (Α ≤ 0.05دثُز إفقجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ) إٌُضش٤ٗٝج ٝثُٔ٘ضؾز ثُٔقٔٔز ثُذسٝط

ثُضطذ٤ن  ٣ؤًذ ٝؽٞد كشم دثٍ إفقجة٤ ًج د٤ٖ ٓضٞعط٢ دسؽجس ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ك٢

ٔٞػز ثُضطذ٤ن ثُذؼذ١ ثُض٢ دسعش دجعضخذثّ ثُذشٗجٓؼ ثُذؼذ١ ُقجُـ ٓؾثُوذ٢ِ ٝ

 ٓو٤جطًٔج ؽجءس كجػ٤ِز ثُذشٗجٓؼ ثُضذس٣خ ثُلشد١ ػ٠ِ  .ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١

ًٔج ٛٞ ٓذ٤ٖ ك٢ ثُؾذٍٝ  إٌُضش٤ٗٝج، ٝثُٔ٘ضؾز ثُٔقٔٔز ثُذسٝط ثعضخذثّ ٗقٞ  ثالصؾجٙ

 (2) 

 انذسٔط اعزخذاو َؾٕ  االرغبِ رًُٛخ فٙ( فبػهٛخ انجشَبيظ انزذسٚت انفشد٘ .عذٔل )

 إنكزشَٔٛب ٔانًُزغخ انًظًًخ

 انذسعخ األداح
انًزٕعط 

 انمجهٙ

انًزٕعط 

 انجؼذ٘
 انفبػهٛخ

 ثُذسٝط ثعضخذثّ ٗقٞ ثالصؾجٙ ٓو٤جط

 إٌُضش٤ٗٝج ٝثُٔ٘ضؾز ثُٔقٔٔز
150 51.5 123.62 1.21 

ظ ٖٓ الخضذجس فقز ثُلشك ثُضؾش٣ذ٢ ثُغجُانُزبئظ انًزؼهمخ ثبنفشع انضبنش:  .4

 يغزٕٖ ػُذ إؽظبئٛب دانخ فشٔق رٕعذ :ثُذسثعز ثُقج٤ُز ٝثُز١ ٣٘ـ ػ٠ِ أٗٚ

0.05 ≥ Α ٍٛػهٗ انزؼبَٔٙ اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت يغًٕػخ دسعبد يزٕعطٙ ث 

 انزطجٛمٍٛ فٙ إنكزشَٔٛب ٔإَزبعٓب انفٛضٚبء دسٔط رظًٛى يٓبساد يالؽظخ ثطبلخ

ُٔضٞعو ثُقغجد٢ ٝثالٗقشثف صْ فغجح ث انجؼذ٘، انزطجٛك نظبنؼ انجؼذ٘ٔ انمجهٙ

 ( .3ٝدالُضٜج ًٔج ٣ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ ) ثُٔؼ٤جس١ ٝٗض٤ؾز )س(
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انجؼذ٘ ٔلًٛخ "د" نذٖ طالة يغًٕػخ انزذسٚت ( َزبئظ انزطجٛك انمجهٙ ٔ.عذٔل )

 اإلنكزشَٔٙ انزؼبَٔٙ فٙ ثطبلخ يٓبساد رظًٛى دسٔط انفٛضٚبء ٔإَزبعٓب إنكزشَٔٛب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذٍٝ ثُغجدن إٔ ه٤ْ )س( ثُٔقغٞدز ُٜٔجسثس صق٤ْٔ دسٝط ٣ضنـ ٖٓ ثُؾ

ٓٔج ٣ؤًذ ٝؽٞد  (Α ≤ 0.05ثُل٤ض٣جء ٝإٗضجؽٜج إٌُضش٤ٗٝج  دثُز إفقجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ )

ثُذؼذ١ ٢ٔ ثُل٤ض٣جء ك٢ ثُضطذ٤ن ثُوذ٢ِ ٝكشم دثُز إفقجة٤ ًج د٤ٖ ٓضٞعط٢ دسؽجس ٓؼِ

جٓؼ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ُقجُـ ٓؾٔٞػز ثُضطذ٤ن ثُذؼذ١ ثُض٢ دسعش دجعضخذثّ ثُذشٗ

ثُضؼج٢ٗٝ. ًٔج ؽجءس كجػ٤ِز ثُذشٗجٓؼ ثُضذس٣خ ثُضؼج٢ٗٝ ُِٜٔجسثس ًٔج ٛٞ ٓذ٤ٖ ثُؾذٍٝ 

(20.) 
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 ( فبػهٛخ انجشَبيظ انزذسٚجٙ انزؼبَٔٙ نهًٓبساد10عذٔل )

 انذسعخ األداح
انًزٕعط 

 انمجهٙ

انًزٕعط 

 انجؼذ٘
 انفبػهٛخ

ثطبلخ 

انًالؽظخ 

نهًٓبساد 

رظًٛى 

دسٔط 

ضٚبء انفٛ

ٔإَزبعٓب  

 إنكزشَٔٛب

صقذ٣ذ ػ٘جفش ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُِذسط ثُٔشثد 

 صؼ٤ِٔٚ
32 6.0. 26.55 1.44 

 .1.5 23.5 6..3 24 ٣قَٔ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ٣ٝغذضٚ

٣ضؼشف ػ٠ِ ٤ًل٤ز صؾـ٤ِٚ إلٗؾجء دسط ك٢ 

 ٓوشس ثُل٤ض٣جء
32 5.5. 30.0 1.6. 

 .1.5 23.5 6..3 24 ؽش٣قز ثُٔجعضش٣قشس ؽش٣قز ثُؼ٘ٞثٕ ٝ

)ثُؼ٘جفش( ثُذثخ٤ِز ػ٠ِ  ٣ن٤ق ثٌُجة٘جس

 ثُذسط.
32 6..6 2..55 1.55 

٣ن٤ق ثٌُجة٘جس ثُٔشًذز )ثُخجسؽ٤ز( ػ٠ِ 

 ثُذسط.
24 5..3 21.55 1.54 

 1.64 15.25 6..3 16 ٣ن٤ق ٝعجةو ٓضؼذدر ػ٠ِ ٓٞمٞع ثُذسط

 1.56 11.0 6..2 12 ٣قْٔ  ثالخضذجسثس ثإلٌُضش٤ٗٝز

 1.60 22.0 5.12 24 سط ثُٔقْٔ إٌُضش٤ٗٝج٣٘ؾش ثُذ

 1.53 0..15 40.65 204 انًغًٕع انكهٙ

الخضذجس فقز ثُلشك ثُضؾش٣ذ٢ ثُشثدغ ٖٓ ٛزٙ انُزبئظ انًزؼهمخ ثبنفشع انشاثغ:  .5

 Α ≤ 0.05 يغزٕٖ ػُذ إؽظبئٛب دانخ فشٔق رٕعذثُذسثعز ٝثُز١ ٣٘ـ ػ٠ِ أٗٚ 

  االرغبِ يمٛبط ػهٗ انزؼبَٔٙ َٔٙاإلنكزش انزذسٚت يغًٕػخ دسعبد يزٕعطٙ ثٍٛ

 انجؼذ٘ٔ انمجهٙ انزطجٛمٍٛ فٙ إنكزشَٔٛب ٔانًُزغخ انًظًًخ سٔطانذ اعزخذاو َؾٕ

صْ فغجح ثُٔضٞعو ثُقغجد٢ ٝثالٗقشثف ثُٔؼ٤جس١ ٝٗض٤ؾز  ،انجؼذ٘ انزطجٛك نظبنؼ

 ( .22)س( ٝدالُضٜج ًٔج ٣ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )

ٔلًٛخ "د" نذٖ طالة يغًٕػخ ( َزبئظ انزطجٛك انمجهٙ ٔانجؼذٖ 11عذٔل )

 انًظًًخ انذسٔط اعزخذاو َؾٕ  االرغبِ يمٛبطانزذسٚت اإلنكزشَٔٙ انزؼبَٔٙ فٙ 

 إنكزشَٔٛب ٔانًُزغخ

 انًزٕعط انمٛبط
االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

 يزٕعط

 انفشٔق

اَؾشاف 

يؼٛبس٘ 

 نهفشٔق

دسعبد 

 انؾشٚخ
 د

انذالنخ 

ػُذ 

0.05 

 ؽغى األصش

 1.532 234.14 دؼذ١
 دثٍ 15.323 12 4.331 33.022

21.02 

 4.204 42.21 هذ٢ِ ًذ٤ش

 ثعضخذثّ ٗقٞ  ثالصؾجٙ دٔو٤جط( إٔ ه٤ْ )س( ثُٔقغٞدز ٣22ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ ) 

ٓٔج  (Α ≤ 0.05دثُز إفقجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ) إٌُضش٤ٗٝج ٝثُٔ٘ضؾز ثُٔقٔٔز ثُذسٝط
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ثُضطذ٤ن  ٓضٞعط٢ دسؽجس ٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ك٣٢ؤًذ ٝؽٞد كشم دثٍ إفقجة٤ ًج د٤ٖ 

ضخذثّ دشٗجٓؼ ُقجُـ ٓؾٔٞػز ثُضطذ٤ن ثُذؼذ١ ثُض٢ دسعش دجعُوذ٢ِ ٝثُذؼذ١ ث

ثُضؼج٢ٗٝ، ًٔج ؽجءس كجػ٤ِز ثُذشٗجٓؼ ثُضذس٣خ ثُضؼج٢ٗٝ ػ٠ِ  ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ

ًٔج ٛٞ ٓذ٤ٖ ك٢  إٌُضش٤ٗٝج ٝثُٔ٘ضؾز ثُٔقٔٔز ثُذسٝط ثعضخذثّ ٗقٞ  ثالصؾجٙ ٓو٤جط

 (21ثُؾذٍٝ ) 

 اعزخذاو َؾٕ  االرغبِ رًُٛخ فٙ ٛخ ثشَبيظ انزذسٚت انزؼبَٔٙ( فبػه12عذٔل )

 إنكزشَٔٛب ٔانًُزغخ انًظًًخ انذسٔط

 انذسعخ األداح
انًزٕعط 

 انمجهٙ

انًزٕعط 

 انجؼذ٘
 انفبػهٛخ

 ثُٔقٔٔز ثُذسٝط ثعضخذثّ ٗقٞ  ثالصؾجٙ ٓو٤جط

 إٌُضش٤ٗٝج ٝثُٔ٘ضؾز
150 51.15 145.25 1.5. 

الخضذجس فقز ثُلشك ثُضؾش٣ذ٢ ثُغجُظ ٖٓ بيظ: انُزبئظ انًزؼهمخ ثبنفشع انخ .6

 0.05 يغزٕٖ ػُذ إؽظبئٛب دانخ فشٔق ٕٚعذ ال :ٛزٙ ثُذسثعز ثُز١ ٣٘ـ ػ٠ِ أٗٚ 

≥ Α ٍٛٔيغًٕػخ انفشد٘ اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت يغًٕػخ دسعبد يزٕعطٙ ث 

 انفٛضٚبء دسٔط رظًٛى يٓبساد يالؽظخ ثطبلخ ػهٗ انزؼبَٔٙ  اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت

صْ فغجح ثُٔضٞعو ثُقغجد٢ ٝثالٗقشثف ثُٔؼ٤جس١، ٝٗض٤ؾز  ،نكزشَٔٛبإ  بٔإَزبعٓ

 ( .22)س( ٝدالُضٜج ًٔج ٣ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )

( َزبئظ انزطجٛك انجؼذ٘ ٔلًٛخ "د" نذٖ يؼهًٙ انًغًٕػزٗ انزذسٚت 13عذٔل )

انفشد٘ ٔانزؼبَٔٙ فٙ ثطبلخ يٓبساد رظًٛى دسٔط انفٛضٚبء ٔإَزبعٓب   اإلنكزشَٔٙ

 إنكزشَٔٛب
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( أٗٚ ٣ٞؽذ كشٝم دثُز إفقجة٤ج د٤ٖ ٓضٞعطجس ٣22ضنـ ٖٓ ٗضجةؼ ثُؾذٍٝ )

دسؽجس أكشثد ٓؾٔٞػز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١، ٝد٤ٖ ٓؾٔٞػز ثُضذس٣خ 

ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ ػ٠ِ ٜٓجسثس دطجهز ثُٔالفظز، ٝؽجءس ٛزٙ ثُلشٝم ُقجُـ ٗٔو 

( Α ≤ (0.05( ٠ٛٝ دثُز ػ٘ذ ٓغضٟٞ 012.6) ثُضذس٣خ ثُضؼج٢ٗٝ؛ إرث دِـش ه٤ٔز س

 دانخ فشٔق رٕعذ ال :ٗٚأٝد٘جء ػ٤ِٚ كوذ سكل ثُلشك ثُخجٓظ ثُز١ ٣٘ـ ػ٠ِ 

 اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت يغًٕػخ دسعبد يزٕعطٙ ثٍٛ Α ≤ 0.05 يغزٕٖ ػُذ إؽظبئٛب

 يالؽظخ ثطبلخ يٓبساد ػهٗ انزؼبَٔٙ اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت يغًٕػخ ٔثٍٛ انفشد٘

ٝصؼذ٣َ ف٤جؿز ثُلشك، ٤ٌُٕٞ  إنكزشَٔٛب، ٔإَزبعٓب انفٛضٚبء دسٔط رظًٛى يٓبساد

 يغًٕػخ دسعبد يزٕعطٙ ثٍٛ Α ≤ 0.05 يغزٕٖ ػُذ إؽظبئٛب دانخ فشٔق ٕٚعذ

 يٓبساد فٙ انزؼبَٔٙ اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت ٔيغًٕػخ انفشد٘ اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت

غًٕػخ انزذسٚت نظبنؼ ي إنكزشَٔٛب انفٛضٚبء دسٔط ٔإَزبط نزظًٛى يالؽظخ ثطبلخ

 اإلنكزشَٔٙ انزؼبَٔٙ.

الخضذجس فقز ثُلشك ثُضؾش٣ذ٢ ثُغجدط ٖٓ انُزبئظ انًزؼهمخ ثبنفشع انغبدط:  .5

 0.05 يغزٕٖ ػُذ إؽظبئٛب دانخ فشٔق رٕعذ الٛزٙ ثُذسثعز ثُز١ ٣٘ـ ػ٠ِ أٗٚ 

≥ Α ٍٛيغًٕػخ ٔثٍٛ انفشد٘ اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت يغًٕػخ دسعبد يزٕعطٙ ث 

 انًظًًخ انذسٔط اعزخذاو َؾٕ االرغبِ يمٛبط ػهٗ انزؼبَٔٙ َٙٔاإلنكزش انزذسٚت

صْ فغجح ثُٔضٞعو ثُقغجد٢ ٝثالٗقشثف ثُٔؼ٤جس١، ٝٗض٤ؾز  ،إنكزشَٔٛب ٔانًُزغخ

 ( .23)س( ٝدالُضٜج ًٔج ٣ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )

( َزبئظ انزطجٛك انجؼذ٘ ٔلًٛخ "د" نذٖ يؼهًٙ انًغًٕػخ انزذسٚت 14عذٔل )

 انًظًًخ انذسٔط اعزخذاو َؾٕ  االرغبِ يمٛبطزؼبَٔٙ فٙ اإلنكزشَٔٙ انفشد٘ ٔان

 إنكزشَٔٛب ٔانًُزغخ

 انًزٕعط ٌ انًغًٕػخ
االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

دسعبد 

 انؾشٚخ
 د

انذالنخ 

ػُذ 

0.05 

ؽغى 

 األصش

 2.6.1 145.25 24 انزؼبَٔٛخ
 دال 6...20 46

6.1. 

 4.251 123.62 24 انفشدٚخ كجٛش

أٗٚ ٣ٞؽذ كشٝم دثُز إفقجة٤ج د٤ٖ ٓضٞعطجس  (٣23ضنـ ٖٓ ٗضجةؼ ثُؾذٍٝ )

دسؽجس أكشثد ٓؾٔٞػز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١، ٝٓؾٔٞػز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ 

، إٌُضش٤ٗٝج ٝثُٔ٘ضؾز ثُٔقٔٔز ثُذسٝط ثعضخذثّ ٗقٞ  ثالصؾجٙ ٓو٤جطثُضؼج٢ٗٝ ػ٠ِ 

٠ٛٝ ( 2.601) ٝؽجءس ٛزٙ ثُلشٝم ُقجُـ ٗٔو ثُضذس٣خ ثُضؼج٢ٗٝ؛ إر دِـش ه٤ٔز س

( ٝد٘جء ػ٤ِٚ، كوذ سكل ثُلشك ثُغجدط ٝثُز١ ٣٘ـ Α ≤ (0.05دثُز ػ٘ذ ٓغضٟٞ 

 دسعبد يزٕعطٙ ثٍٛ Α ≤ 0.05 يغزٕٖ ػُذ إؽظبئٛب دانخ فشٔق ٕٚعذ ال ثٗٚػ٠ِ 

 انزؼبَٔٙ اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت يغًٕػخ ٔثٍٛ انفشد٘ اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت يغًٕػخ

ٝصؼذ٣َ  ،إنكزشَٔٛب ٔانًُزغخ ظًًخانً انذسٔط اعزخذاو َؾٕ االرغبِ يمٛبط ػهٗ

 ثٍٛ Α ≤ 0.05 يغزٕٖ ػُذ إؽظبئٛب دانخ فشٔق ٕٚعذ ف٤جؿز ثُلشك ٤ٌُٕٞ
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 انزذسٚت يغًٕػخ ٔثٍٛ انفشد٘ اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت يغًٕػخ دسعبد يزٕعطٙ

 ٔانًُزغخ انًظًًخ انذسٔط اعزخذاو َؾٕ االرغبِ يمٛبط فٙ انزؼبَٔٙ اإلنكزشَٔٙ

 ػخ انزذسٚت اإلنكزشَٔٙ انزؼبَٔٙ.نظبنؼ  يغًٕ إنكزشَٔٛب

 يُبلشخ انُزبئظ ٔرفغٛشْب:

( ٝؽٞد ٣4ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )يُبلشخ ٔرفغٛش انُزبئظ انًزؼهمخ ثبنفشع األٔل:  .2

 ٓؾٔٞػز دسؽجس ٓضٞعط٢ د٤ٖ α ≤ 0.05 ٓغضٟٞ ػ٘ذ إفقجة٤ج كشٝم دثُز

 ثُل٤ض٣جء دسٝط صق٤ْٔ ٜٓجسثس ٓالفظز دطجهز ػ٠ِ ثُلشد١ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضذس٣خ

، ٝإٔ فؾْ ثُذؼذ١ ثُضطذ٤ن ُقجُـ ثُذؼذ١ٝ وذ٢ِثُ ثُضطذ٤و٤ٖ ك٢ إٌُضش٤ٗٝج ٝإٗضجؽٜج

ثُضأع٤ش ًذ٤ش ؽًذث، ٝهذ أؽجسس ٗغخ ثٌُغخ ثُٔؼذٍ ُذسؽجس ثُٔضذسد٤ٖ ػ٠ِ دطجهز 

 ثُٔالفظز إ٠ُ كجػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ، فغخ سأٟ د٤ِي، ف٤ظ صضشثٝؿ د٤ٖ

 ٌٖٔ صلغ٤ش رُي دٔج ٣أص٢: ( ، 5٣ٝ( ًٔج ك٢ ثُؾذٍٝ )1.46 - 1.26)

  إٕ هذ٤ؼز ثُضذس٣خ ػ٠ِ ٜٓجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج إٌُضش٤ٗٝج، دقٞسر

كشد٣ز دؾٌَ ٓضضثٖٓ أٝ ؿ٤ش ٓضضثٖٓ، عٔـ ُِٔضذسد٤ٖ دٔضجدؼز ثُضذس٣خ، ًٝأْٜٗ 

 ٓغ ثُٔذسح ك٢ ٌٓجٕ ٝثفذ؛ ٓٔج عَٜ ػ٠ِ ثُٔضذسد٤ٖ ثًضغجح ثُٜٔجسثس. 

 دشصٛج ثُِـز ثُؼشد٤ز، ٓٔج عجػذ ثُٔضذسد٤ٖ ػ٠ِ دػْ ثُذشٗجٓؼ ُِـجس ًغ٤شر ٖٓ أ

عُٜٞز ثُضؼجَٓ ٓغ ثُذشٗجٓؼ، عُٜٞز ثُضؼجَٓ ٓغ أدٝثس ثُذشٗجٓؼ ثُخجفز 

 دضق٤ْٔ ثُٔقضٟٞ، أٝ إػذثد أدٝثس ثُضو٣ْٞ.

  ،ثعضخذثّ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ك٢ ثُضذس٣خ ٝص٘ل٤ز ثُٔضذسد٤ٖ أٗؾطز ثُذشٗجٓؼ

ٝٛزث عجػذ ك٢ ص٤ٔ٘ز ٛزٙ ثُٜٔجسثس أصجؿ ُْٜ ثُٔٔجسعز ثُؼ٤ِٔز ُِٜٔجسثس، 

ُذ٣ْٜ، ٣ٝؤًذ أفقجح ثُ٘ظش٣ز ثُٔؼشك٤ز ػ٠ِ ثُو٤ٔز ثُٞظ٤ل٤ز ُِٔؼشكز؛ كٌِٔج 

ًجٗش د٤تز ثُضؼِْ ٓٔجعِز ُذ٤تز صٞظ٤ق ثُٔؼِٞٓجس؛ أدٟ رُي إ٠ُ صزًش ثُٔؼِٞٓجس 

ًٔج إٔ ثسصذجه إعضشثص٤ؾ٤ز ثُضذس٣خ ثُلشد١ دجُٔٞثهق ثُؼ٤ِٔز   دغُٜٞز.

ٌْٜ٘ ٖٓ سدو خذشثصْٜ ثُٔخضِلز دخذشثصْٜ ثُؼ٤ِٔز، ٖٝٓ عْ ُِٔضذسد٤ٖ؛ ٣ٔ

٣ضزًشٕٝ ثألؽ٤جء ػ٠ِ ٗقٞ أكنَ، ٝٛزٙ ثُ٘ض٤ؾز صضلن ٓغ ٗضجةؼ )ثُغ٤ذ ػذذ 

، ٓقٔذ ثُذجصغ ٝفغٖ 1022 ، ٝٗضجةؼ ٓش٣ْ ثُؾٔشٟ ٝآخش٣ٖ،1022 ث٠ُُٞٔ،

، 1003 ، ٓقٔذ ػذذ ثُٜجد١ دذٟٝ، ٝٓقٔذ إعٔجػ٤َ ػجؽٞس،1003 ثُذجصغ،

Modritscher, 2006) 

( ٝؽٞد ٣1ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )يُبلشخ انُزبئظ انًزؼهمخ ثبنفشع انضبَٙ ٔرفغٛشْب:  .1

 ٓؾٔٞػز دسؽجس ٓضٞعط٢ د٤ٖ α ≤ 0.05 ٓغضٟٞ ػ٘ذ إفقجة٤ج ركشٝم دثٍ

 ثُٔقٔٔز ثُذسٝط ثعضخذثّ ٗقٞ ثالصؾجٙ ٓو٤جط ػ٠ِ ثُلشد١ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضذس٣خ

، ٝإٔ فؾْ ثُذؼذ١ ثُضطذ٤ن ُقجُـ ثُذؼذ١ٝ ثُوذ٢ِ ثُضطذ٤و٤ٖ ك٢ إٌُضش٤ٗٝج ٝثُٔ٘ضؾز

ثُضأع٤ش ًذ٤ش ؽًذث، ٝهذ أؽجسس ٗغخ ثٌُغخ ثُٔؼذٍ ُذسؽجس ثُٔضذسد٤ٖ ػ٠ِ دطجهز 

 ثُٔالفظز إ٠ُ كجػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ، فغخ سأٟ د٤ِي، ف٤ظ ؽجءس ه٤ٔضٜج

 (، ٣ٌٖٝٔ صلغ٤ش رُي دٔج ٣أص٢: 2( ًٔج ك٢ ثُؾذٍٝ )1.21)



 1024المجلد السابع عشر                       نوفمبرالعدد السادس                

 

 العلمية  مجلة التربية

779 

 

 ُِٞذسٝط ثُٔقٔٔز ٝثُٔ٘ضؾز إٌُضش٤ٗٝج، ٗض٤ؾز صٞكش ثعضقغجٗج ثُٔضذسد٤ٖ ٝهذ ُْٜ

ث٤ُٔٔضثس ثُض٢ ٣ض٤قٜج ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ُِٔضذسح، ٜٝٓ٘ج ص٣جدر دثكؼ٤ز 

 ثُٔضذسح، ٝصض٣ٝذٙ دٔقجدس ثُضؼِْ ثُٔض٘ٞػز.

  ٖٓ ثُٔضذسح رثصٚ ٣وّٞ دجُذٝس ثألعجع٢ ك٢ ػ٤ِٔز ثُضؼِْ؛ ُزث كٜٞ ٣ؾؼش د٘ٞع

ٓ٘ضؾجس ثُذشٗجٓؼ؛ صظٜش ك٢ ثُقجٍ، عجػذ رُي  ثُضقذ١ إلٗضجػ ثُذسٝط، ٝألٕ

ك٢ ص٣ٌٖٞ ثصؾجٙ إ٣ؾجد٢ ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط ثُض٢ صْ صق٤ٜٔٔج ٝإٗضجؽٜج 

 إٌُضش٤ٗٝج ك٢ صذس٣ظ ٓوشس ثُل٤ض٣جء.

  ْٜ٘ٓ ثُغشػز ثُض٢ صض٘جعخ ٓغ هذسثس ٝثعضؼذثدثس ثُٔضذسد٤ٖ ٓغ ثإلفغجط

ٙ ثُزثص٢، ف٤ظ ؽٔغ دجُٔغت٤ُٞز ثُزثص٤ز ُِٔضذسح، ٝثُغ٤ش ك٢ صذس٣ذٚ دخطٞ

أعِٞح ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١ د٤ٖ ثُضؼِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ ٝثُضؼِْ ثُلشد١ ًٓؼج، 

ٓٔج ٣ٌٕٞ هذ ظٜشس آعجسٙ ك٢ صقغ٤ٖ إصؾجٛجصْٜ، ٝفذٝط صـ٤ش إ٣ؾجد٢ ك٢ 

ثصؾجٛجصْٜ ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط ثُض٢ فٔٔش، ٝإٗضؾش إٌُضش٤ٗٝج ك٢ صذس٣ظ 

، ٝأفٔذ 1003 )ٓقٔذ ثُذجصغ ٝفغٖ ثُذجصغ، ٓوشس ثُل٤ض٣جء. ٝٛزث ٣ضلن ٓغ ٗضجةؼ

 (.1005 ، ٝثُؾقجس ػضٔجٕ،1002 فجدم،

( ٝؽٞد ٣3ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )يُبلشخ ٔرفغٛش انُزبئظ انًزؼهمخ ثبنفشع انضبنش:  .2

 ٓؾٔٞػز دسؽجس ٓضٞعط٢ د٤ٖ α ≤ 0.05 ٓغضٟٞ ػ٘ذ إفقجة٤ج كشٝم دثُز

 ثُل٤ض٣جء دسٝط صق٤ْٔ ٜٓجسثس ٓالفظز دطجهز ػ٠ِ ثُضؼج٢ٗٝ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضذس٣خ

، ٝإٕ فؾْ ثُذؼذ١ ثُضطذ٤ن ُقجُـ ٝثُذؼذٟ ثُوذ٢ِ ثُضطذ٤و٤ٖ ك٢ إٌُضش٤ٗٝج ٝإٗضجؽٜج

ثُضأع٤ش ًذ٤ش ؽًذث، ٝهذ أؽجسس ٗغخ ثٌُغخ ثُٔؼذٍ ُذسؽجس ثُٔضذسد٤ٖ ػ٠ِ دطجهز 

 ثُٔالفظز إ٠ُ كجػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ، فغخ سأٟ د٤ِي ف٤ظ صضشثٝؿ د٤ٖ

 : ٔج ٣أص٢، ٣ٌٖٝٔ صلغ٤ش رُي د(20ك٢ ثُؾذٍٝ )( ًٔج .1.5 - 1.44)

  ثالٗضغجح أٝ ثالٗضٔجء ُٔؾٔٞػز صؼج٤ٗٝز، كئدسثى ثُٔضذسح ك٢ ظَ ثُضذس٣خ

ثُضؼج٢ٗٝ ألٕ ٗؾجؿ ثُلشد ٣ضٞهق ػ٠ِ ٗؾجؿ ٓؾٔٞػضٚ، هذ ٣ٌٕٞ ُٚ دٝس ك٢ 

صقَٔ ًَ ْٜٓ٘ ٓغت٤ُٞضٚ صؾجٙ ٓؾٔٞػضٚ، ك٤ؾضٜذ ٤ُضوٖ ٜٓٔجصٚ، ٝدجُضج١ صٌضغخ 

 ًٌَ ثُضذس٣خ ثُٔطِٞح، ٝصضدثد دثكؼض٤ْٜ ُإلٗؾجص .ثُٔؾٔٞػز 

  دػْ ثُذشٗجٓؼ ُِـجس ًغ٤شر ٖٓ أدشصٛج ثُِـز ثُؼشد٤ز؛ ٓٔج عجػذ ثُٔضذسد٤ٖ ػ٠ِ

عُٜٞز ثُضؼجَٓ ٓغ ثُذشٗجٓؼ، ٝعُٜٞز ثُضؼجَٓ ٓغ أدٝثس ثُذشٗجٓؼ ثُخجفز 

 دضق٤ْٔ ثُٔقضٟٞ أٝ إػذثد أدٝثس ثُضو٣ْٞ.

 ٔج ٣ضؼِن دلجػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ ٓغ صضلن ٗضجةؼ ثُذسثعز ثُقج٤ُز ك٤

 ( ٝدسثعز إفغجٕ ً٘غجسر1022) ٗضجةؼ دسثعز ٓش٣ْ ثُؾٔشٟ ٝآخش٣ٖ

 ،Chou (,2004ٝدسثعز ) (،1005) ( ًٝزُي دسثعز ثُؾقجس ػضٔج1003ٕ)

 ٝدسثعز ػج٣ذ ثُٜشػ ٝٓقٔذ ثُٔوذثدٟ Lee & Kim (,2004) ٝدسثعز

ثإلٌُضش٢ٗٝ ػ٠ِ ٜٓجسثس ثُضق٤ْٔ  ( ٝثُض٢ أًذس كجػ٤ِز ثُضذس٣خ1000)

 .ُِذسٝط ٝثُٔوشسثس ثإلٌُضش٤ٗٝزثإلٌُضش٢ٗٝ  

( ٝؽٞد ٣22ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )يُبلشخ ٔرفغٛش انُزبئظ انًزؼهمخ ثبنفشع انشاثغ:  .3

 ٓؾٔٞػز دسؽجس ٓضٞعط٢ د٤ٖ α ≤ 0.05 ٓغضٟٞ ػ٘ذ إفقجة٤ج كشٝم دثُز
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 ثُٔقٔٔز ثُذسٝط عضخذثّث ٗقٞ ثالصؾجٙ ٓو٤جط ػ٠ِ ثُضؼج٢ٗٝ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضذس٣خ

، ٝإٔ فؾْ ثُذؼذ١ ثُضطذ٤ن ُقجُـ ٝثُذؼذٟ ثُوذ٢ِ ثُضطذ٤و٤ٖ ك٢ إٌُضش٤ٗٝج ٝثُٔ٘ضؾز

ثُضأع٤ش ًذ٤ش ؽذثً، ٝهذ أؽجسس ٗغخ ثٌُغخ ثُٔؼذٍ ُذسؽجس ثُٔضذسد٤ٖ ػ٠ِ دطجهز 

 ثُٔالفظز إ٠ُ كجػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ، فغخ سأٟ د٤ِي، ف٤ظ ؽجءس ه٤ٔضٜج

 (، ٣ٌٖٝٔ صلغ٤ش رُي دٔج ٣أص٢: 21ثُؾذٍٝ )( ًٔج ك٢ .1.5)

  أػط٠ كشفز ُِٔضذسد٤ٖ ُِضلجػَ ثالؽضٔجػ٢، إٕ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ

ٝثُٔؾجسًز ثُؾٔجػ٤ز ٖٓ أؽَ د٘جء ثُذ٤٘ز ثُٔؼشك٤ز ثُؾذ٣ذر دؾٌَ ٣غٔـ 

دجُضذس٣خ ثُٔغضٔش ثُوجةْ ػ٠ِ ثعضخذثّ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج، ٝٝعجةَ ثالصقجالس 

ح ٤ٜ٘ٓج ثُقذ٣غز؛ ُزث ًج ٕ الدذ ٖٓ صٞظ٤لٚ ك٢ إػذثد ٓؼِْ ٓؤَٛ أًجد٤ٔ٣ج ٝٓذسَّ

ك٢ أع٘جء ثُخذٓز ك٢ ظَ عٞسر ثُٔؼِٞٓجس ٝثالصقجالس، ٝرُي ُضط٣ٞش ثُضذس٣خ 

 ث٤ُٔذث٢ٗ ًخطٞر ٜٓٔز ُِٜ٘ٞك دجُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز.

  إٔ صشص٤خ ثُٔؼِٞٓجس ك٢ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ٣ضغْ دجُغُٜٞز ٝثُٞمٞؿ

ػ٘جفش ثُضؾ٣ٞن ثُٔضٔغِز ك٢ ثُؼشك ٖٓ خالٍ ُوطجس  ٝعُٜٞز ثُلْٜ ٝصٞثكش

ثُل٤ذ٣ٞ ثُٔضقشًز، ًَ ٛزث عجػذ ك٢ ص٣ٌٖٞ ثصؾجٙ إ٣ؾجد٢ ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط 

ثُض٢ فٔٔش ٝأٗضؾش دجعضخذثّ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح. صضلن ٗضجةؼ ٛزٙ ثُذسثعز 

ٔشٟ ك٤ٔج ٣ضؼِن دلجػ٤ِز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ ٓغ ٗضجةؼ دسثعز ٓش٣ْ ثُؾ

( ًٝزُي دسثعز ثُؾقجس 1003) ( ٝدسثعز إفغجٕ ً٘غجسر1022) ٝآخش٣ٖ

 Lee & Kim ٝدسثعز ،Chou (,2004ٝدسثعز ) (،1005) ػضٔجٕ

( ٝثُض٢ أًذس كجػ٤ِز 1000) ٝدسثعز ػج٣ذ ثُٜشػ ٝٓقٔذ ثُٔوذثدٟ  (2004,)

ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ك٢ ص٤ٔ٘ز ثالصؾجٙ ثإل٣ؾجد٢ ٗقٞ ثُذسٝط ٝثُٔوشسثس 

 .٤ٗٝز ٝثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝثإلٌُضش

( ٣22ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )يُبلشخ انُزبئظ انًزؼهمخ ثبنفشع انخبيظ ٔرفغٛشْب:  .4

 يغًٕػخ دسعبد يزٕعطٙ ثٍٛ α ≤ 0.05 ٓغضٟٞ ػ٘ذ إفقجة٤ج ٝؽٞد كشٝم دثُز

 ثطبلخ ػهٗ انزؼبَٔٙ اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت ٔيغًٕػخ انفشد٘ اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت

، ٝإٔ فؾْ ثُضأع٤ش إنكزشَٔٛب ٔإَزبعٓب انفٛضٚبء دسٔط رظًٛى يٓبساد يالؽظخ

 ( ٣ٌٖٝٔ صلغ٤ش رُي دٔج ٣أص٢: 2.14 -2.24ؽًذث، صضشثٝؿ د٤ٖ ) ًذ٤ش

  ِْؽؼٞس ثُٔضذسد٤ٖ دجألٓجٕ، ٝػذّ ثُوِن أٝ ثُخٞف ٖٓ ثُخطأ ك٢ ظَ صؼ

دؼنْٜ ٖٓ دؼل ك٢ ظَ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ، هذ ٣ٌٕٞ ُٚ دٝس ك٢ 

 ْ ُٜٔجسثس صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج إٌُضش٤ٗٝج.ثُضأع٤ش ك٢ ثًضغجدٜ

  َٓصق٤ْٔ ثُذسٝط ك٢ ظَ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ ثُوجةْ ػ٠ِ ٓذذأ صٌج

ثُؼَٔ ٜٝٓجٓٚ، كٌَ ٓضذسح ُٚ دٝس، ٝال ٣٘ؾـ ػَٔ ثُٔؾٔٞػز إرث أخَ أفذ 

 أكشثدٛج دٜٔٔضٚ.

 ٓ ٜٔز ك٢ مٞء صؾض١ء ثُؼَٔ أٝ ثُٜٔٔز ثألعجع٤ز إ٠ُ ٜٓجّ كشػ٤ز، ٝصقذ٣ذ

كشػ٤ز ٌَُ ٓضذسح، ٝص٤ٌِق ٛزث ثُٔضذسح دٔغؤ٤ُٝز إصوجٕ ثُٜٔجسثس ُضؼ٤ِٜٔج 

ُضٓالةٚ ك٢ ثُٔؾٔٞػز، ٛزث ٣ُٞذ هذسث ًذ٤شث ٖٓ ثإلفغجط دجُٔغؤ٤ُٝز، ٝٛزث ال 

٣ضٞثكش ك٢ أعِٞح ثُضذس٣خ ثُلشد١. صضلن ٗضجةؼ ثُذسثعز ثُقج٤ُز ٓغ ٗضجةؼ دسثعز 
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 ُي دسثعز ثُؾقجس ػضٔجٕ(، ًٝز1000) ػج٣ذ ثُٜشػ ٝٓقٔذ ثُٔوذثدٟ

 ( ٝدسثعز ٓش٣ْ ثُؾٔشٟ ٝآخش1003ٖ٣) ( ٝدسثعز إفغجٕ ً٘غجسر1005)

(، ف٤ظ أًذس ؽ٤ٔؼٜج كجػ٤ِز أعِٞح ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ ك٢ 1022)

ثُضأع٤ش ك٢ ثُٔضـ٤شثس ثُضجدؼز، ٝصلٞم ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ ػ٠ِ 

لن ٗضجةؼ ثُذسثعز ثُقج٤ُز ٓغ ٗضجةؼ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١، د٤٘ٔج ال صض

( ٝثُض٢ إؽجسثس إ٠ُ صلٞم ثُضذس٣خ دجألعِٞح ثُلشد١ ػ٠ِ 1003صًش٣ج الٍ )

 ثُضذس٣خ دجألعِٞح ثُضؼج٢ٗٝ.

( ٣23ضنـ ٖٓ ثُؾذٍٝ )يُبلشخ انُزبئظ انًزؼهمخ ثبنفشع انغبدط ٔرفغٛشْب:  .6

 غًٕػخي دسعبد يزٕعطٙ ثٍٛ Α ≤ 0.05 يغزٕٖ ػُذ إؽظبئٛب دانخ فشٔق ٕٚعذ

 يمٛبط فٙ انزؼبَٔٙ زشَٔٙاإلنك انزذسٚت ٔيغًٕػخ انفشد٘ اإلنكزشَٔٙ انزذسٚت

نظبنؼ يغًٕػخ  إنكزشَٔٛب ٔانًُزغخ انًظًًخ انذسٔط اعزخذاو َؾٕ االرغبِ

٣ٌٖٝٔ صلغ٤ش  (.6.1) ، ٝإٔ فؾْ ثُضأع٤ش ًذ٤ش ؽًذثانزذسٚت اإلنكزشَٔٙ انزؼبَٔٙ

 رُي دٔج ٣أص٢:

 ٢ٗٝ ؽٔغ ك٢ ٓؾِٔٚ د٤ٖ ٤ٔٓضثس ًَ ٖٓ ثُضذس٣خ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج

ثإلٌُضش٢ٗٝ  ٝثُضذس٣خ ثُضؼج٢ٗٝ، ٝهذ عذن ػشك رُي ك٢ ثإلهجس ثُ٘ظش١ 

ُِذقظ، ٝٛزث أصجؿ ثُلشفز ُطالح ٓؾٔٞػز ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ ك٢ 

صقغ٤ٖ ك٢ ثُققٍٞ ػ٠ِ هذُْٜٞ ٝسمجْٛ، ٝ ثالعضلجدر أًغش، ًٔج أعْٜ

ثُذسٝط ثُض٢ صْ صق٤ٜٔٔج ٝإٗضجؽٜج ك٢ ٓوشس ثُل٤ض٣جء  ثصؾجٛجصْٜ ٗقٞ ثعضخذثّ

 دجُٔوجسٗز دجُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١.

 ٟصضلن ٗضجةؼ ٛزٙ ثُذسثعز ٓغ ٗضجةؼ دسثعز ػج٣ذ ثُٜشػ ٝٓقٔذ ثُٔوذثد 

 ( ٝدسثعز ٣جعش ؽؼذج1005ٕ) (، ًٝزُي دسثعز ثُؾقجس ػضٔج1000ٕ)

 ثُؾٔشٟ ٝآخش٣ٖٝدسثعز ٓش٣ْ ( 1003) ( ٝدسثعز إفغجٕ ً٘غجسر1001)

، ف٤ظ أًذس ؽ٤ٔؼج كجػ٤ِز أعِٞح ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ ك٢ (1022)

ص٤ٔ٘ز ثالصؾجٛجس ٗقٞ ثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ، ٝصلٞم ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُضؼج٢ٗٝ 

 ػ٠ِ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١.

مٞء ٓج أعلش ػ٘ٚ ثُذقظ ٖٓ ٗضجةؼ، ٣ٌٖٔ صوذ٣ْ ثُضٞف٤جس  ك٢رٕطٛبد انجؾش: 

 :٥ص٤زث

ثُضٞعغ ك٢ ثعضخذثّ ٗٔو ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ )ثُضؼج٢ٗٝ ٝثُلشد١(، ُٔج ُٜزث ثُ٘ٔو  .2

 ٖٓ ٓشدٝد صؼ٢ٔ٤ِ ؽ٤ذ ٓوجسٗز دجُضذس٣خ ثُضو٤ِذ١.

صٞؽ٤ٚ ٗظش ثُوجة٤ٖٔ ػ٠ِ صق٤ْٔ ثُٔوشسثس ٝثُذسٝط إ٠ُ ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ إ٠ُ  .1

ٔوشسثس ك٢ صق٤ْٔ ثُ  Course Labأ٤ٔٛز ثعضخذثّ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح

 ٝثُذسٝط ك٢ ثُضخققجس ثُٔخضِلز.

ػوذ دٝسثس صذس٣ذ٤ز ُٔؼ٢ِٔ ثُؼِّٞ ػجٓز ٝثُل٤ض٣جء خجفز ٗقٞ صلؼ٤َ ٗظجّ إدثسر  .2

ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢   Course Labثُضؼِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ  دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح

 ؽ٤ٔغ ثُٔشثفَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز.
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ػجٓز ٝثُل٤ض٣جء خجفز ٗقٞ ثالٛضٔجّ دض٤ٔ٘ز ثالصؾجٛجس ثإل٣ؾجد٤ز ُٔؼ٢ِٔ ثُؼِّٞ  .3

 Courseثعضخذثّ ثُذسٝط ثُٔقٔٔز ٝثُٔ٘ضؾز إٌُضش٤ٗٝج دذشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح

Lab  .ك٢ ؽ٤ٔغ ثُٔشثفَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز 

صٞؽ٤ٚ ٗظش ثُوجة٤ٖٔ ػ٠ِ صذس٣خ ٓؼ٢ِٔ ثُؼِّٞ ػجٓز ٝثُل٤ض٣جء خجفز إ٠ُ أ٤ٔٛز  .4

 ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ .

٤ض٣جء خجفز ٗقٞ ثعضخذثّ دشثٓؼ د٘جء ثالٛضٔجّ دجصؾجٛجس ٓؼ٢ِٔ ثُؼِّٞ ػجٓز ٝثُل .5

، ٝص٤ٔ٘ز ٛزٙ Course Labثُٔوشسثس ثإلٌُضش٤ٗٝز ػجٓز، ٝدشٗجٓؼ ثٌُٞسط 

ثالصؾجٛجس دجُضذس٣خ ػ٠ِ صق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجؽٜج إٌُضش٤ٗٝج دذال ٖٓ صق٤ٜٔٔج 

 ٖٓ ؽشًجس، أٝ أكشثد صو٤ٖ٘ ٤ُظ ُْٜ دسثعز دأعظ ثُضق٤ْٔ ثإلٌُضش٢ٗٝ.

ٓؾشٝع صط٣ٞش ثُضؼ٤ِْ ثُضجدغ ُٞصثسر ثُضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ إ٠ُ  صٞؽ٤ٚ ٗظش ثُوجة٤ٖٔ ػ٠ِ .1

 ك٢ ٓذثسط ثُضؼ٤ِْ ثُؼجّ. Course Lab صذ٢٘ دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح

ك٢ مٞء ٗضجةؼ ثُذقظ ٝصٞف٤جصٚ ٣وضشؿ ثُذجفظ إؽشثء ثُٔض٣ذ ٖٓ انجؾٕس انًمزشؽخ: 

ضق٤ْٔ )ثُضؼج٢ٗٝ ٝثُلشد١( ُثُذقٞط ٝثُذسثعجس ثُض٢ صضؼِن دجُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ 

 :(، ٜٝٓ٘جCourse Lab) ٝإٗضجػ دسٝط ثٌُضش٤ٗٝز دذشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح

كجػ٤ِز دشٗجٓؼ صذس٣خ إٌُضش٢ٗٝ هجةْ ػ٠ِ ثُضؼجٕٝ ك٢ إًغجح صق٤ْٔ ثُذسٝط  .2

ٝإٗضجؽٜج ثإلٌُضش٤ٗٝز  دذشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح ُذٟ ٓؼ٢ِٔ ثُؼِّٞ دٔشفِز ثُضؼ٤ِْ 

 ثألعجع٠ . 

٢ٔ ثُؼِّٞ ػ٠ِ صطذ٤وجس ثُضؼ٤ِْ صط٣ٞش ٓشًض صذس٣خ إٌُضش٢ٗٝ ُضذس٣خ ٓؼِ .1

 ثإلٌُضش٢ٗٝ .

ثصؾجٛجس ٓؼ٢ِٔ ثُؼِّٞ ٗقٞ ثعضخذثّ ثُذسٝط ثُض٢ صْ صق٤ٜٔٔج ٝإٗضجؽٜج إٌُضش٤ٗٝج  .2

 ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز .(، Course Lab) دذشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح

دسثعز أعش ثخضالف أعج٤ُخ ثُضقلـ ٝثإلدقجس ثُٔغضخذٓز ك٢ دشثٓؼ ثُضذس٣خ  .3

وذ٣ْ ثُذشثٓؼ ثُضذس٣ذ٤ز ُٔؼ٢ِٔ ثُؼِّٞ ػجٓز ٝٓؼ٢ِٔ ثُل٤ض٣جء ثإلٌُضش٢ٗٝ ك٢ ص

 خجفز.

إؽشثء دسثعجس ُضقذ٣ذ ثالفض٤جؽجس ثُضذس٣ذ٤ز ُٔؼ٢ِٔ ثُؼِّٞ ُٞمغ دشثٓؼ صذس٣ذ٤ز  .4

 ُض٤ٔ٘ز ثُٜٔجسثس ثُخجفز دضق٤ْٔ ثُذسٝط ٝإٗضجػ ثُٔوشسثس ثإلٌُضش٤ٗٝز.
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 انًشاعغ

ْ ثإلٌُضش٢ٗٝ دؾٌَ ٓضٌجَٓ ك٢ ثُٔذثسط "صقذ٣جس ثعضخذثّ ثُضؼِ (.1004) أفٔذ فغ٤ٖ .2

. ٓؼٜذ ثُذسثعجس ثُضشد٣ٞز، ثُؾٔؼ٤ز دساعبد ٔثؾٕس -ركُٕنٕعٛب انزشثٛخ ثُٔقش٣ز".

 .13-22، ُٔقش٣ز ُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُضشد٤ز، ٓج٣ٞث

( ثُضذس٣خ ثالٌُضش٢ٗٝ ٝدٝسر ك٢ صقو٤ن ثُض٤ٔ٘ز 1021) أفٔذ ػذذ ثُٔؼط٠ ٝأفٔذ صثسع .1

انًغهخ انذٔنٛخ نألثؾبس انزشثٕٚخ )دسثعز صو٤ٔ٣ٞز(.  ٔجػ٤زث٤ُٜ٘ٔز ُٔؼِْ ثُذسثعجس ثالؽض

 . 223-115( 1) 22عبيؼخ اإليبساد انؼشثٛخ انًزؾذح 

( دشٗجٓؼ ٓوضشؿ ك٢ ثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ دجعضخذثّ 1002أفٔذ فجدم ػذذ ثُٔؾ٤ذ ) .2

ثُذشٓؾ٤جس ثُقشر ٓلضٞفز ثُٔقذس ٝأعشٙ ك٢ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس صق٤ْٔ ٝإٗضجػ دسٝط 

يغهخ . إلٌُضش٤ٗٝز ٝثالصؾجٙ ٗقٞ ثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ ُذٟ ثُطالح ثُٔؼ٤ِٖٔثُش٣جم٤جس ث

 دغٞٛجػ.كهٛخ انزشثٛخ 

( أعش إعضشثصؾ٤ز ثُضؼِْ ثُضؼج٢ٗٝ دجعضخذثّ ثُقجعٞح ػ٠ِ 1003) إفغجٕ ٓقٔذ ً٘غجسر .3

سٗز دجُطش٣وز ثُلشد٣ز ثُضقق٤َ ثُٔذجؽش ٝثُٔؤؽَ ُطالح ٓوشس صو٤٘جس ثُضؼ٤ِْ ٓوج

 .52-23( 2) 2 .عبيؼخ أو انمشٖ نهؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ يغهخ. ٝثُضو٤ِذ٣ز

( أعش ٓٔجسعز ثُٔؼِْ ُٜٔجسثس صق٤ْٔ ثُضؼ٤ِْ ػ٠ِ أدثةٚ، ٝدثكؼض٤ٚ 1001أك٘جٕ دسٝصٙ ) .4

 .250-213( 3) 23 .انًغهخ انؼشثٛخ نهزشثٛخ ٔانضمبفخ ٔانؼهٕوٝصقق٤َ هالدٚ. 

ذش ؽذٌز ثالٗضشٗش ك٢ ص٤ٔ٘ز ( أعش صٞظ٤ق ثُضذس٣خ ثالٌُضش٢ٗٝ ػ1003أًشّ كضق٢ ػ٠ِ ) .5

دؼل ٜٓجسثس صق٤ْٔ ثالخضذجسثس ثالٌُضش٤ٗٝز ُذٟ أػنجء ٤ٛتز ثُضذس٣ظ دؾجٓؼز ؽ٘ٞح 

انزؼهى يذٖ  -اإلربؽخ -. انًؤرًش انغبثغ انزؼهٛى فٙ يطهغ األنفٛخ انضبنضخ: انغٕدحثُٞثد١

 ٤ُٞ٣ٞ. 25-24ؽجٓؼز ثُوجٛشر.  .ثُوجٛشر ٓؼٜذ ثُذسثعجس ثُضشد٣ٞز .انؾٛبح

 ،َششْب ،إَزبعٓب ،: رظًًٛٓبانًمشساد االنكزشَٔٛخ(. 1003ش٣خ صثٛش إعٔجػ٤َ )ثُـ .1

 : ػجُْ ثٌُضخ.. ثُوجٛشررمًٕٚٓب ،رطجٛمٓب

ثُضؼ٤ِْ ) انًؤرًش انؾبد٘ ػشش( 1002ثُؾٔؼ٤ز ثُٔقش٣ز ُِضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُضؼ٤ِْ )ٓجسط  .2

 ثالٌُضش٢ٗٝ ٝصقذ٣جس ثُضط٣ٞش ثُضشد١ٞ ك٢ ثُٞهٖ ثُؼشد٢(.

( كجػ٤ِز دشٗجٓؼ ٓوضشؿ هجةْ ػ٠ِ ثُضذس٣خ 1022ثُغ٤ذ أدٞ خطٞر ) ثُغ٤ذ ػذذ ث٠ُُٞٔ .3

ثالٌُضش٢ٗٝ ػٖ دؼذ ك٢ ص٤ٔ٘ز دؼل ٜٓجسثس ثُضؼ٤ِْ ثالٌُضش٢ٗٝ ُذٟ أػنجء ٤ٛتز 

 . ثُش٣جكػٍ ثؼذ انًؤرًش انذٔنٙ انضبنش نهزؼهٛى االنكزشَٔٙ ٔانزؼهٛىثُضذس٣ظ. 

ٝثس ثُضأ٤ُق ٝإٗؾجء ( أدCourse Lab) ( دشٗجٓؼ ثٌُٞسط الح1021) أ٤ٓشر ػطج .20

 ( ٓجسط 12) ثُٔقضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ. ٓؾِز ثُضؼ٤ِْ ثالٌُضش٢ٗٝ ٓضجؿ ػ٠ِ ٓٞهغ ثُٔؾِز ثُؼذد

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=271

&sessionID=25            

. يذخم إنٗ انزذسٚت غٛش انزمهٛذ٘ -انزؼهى اإلنكزشَٔٙ (.1002إ٣ٔجٕ ٓقٔذ ثُؼضح ) .22

 ثُوجٛشر: ثُٔ٘ظٔز ثُؼشد٤ز ُِض٤ٔ٘ز ثإلدثس٣ز.

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=271&sessionID=25
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=271&sessionID=25
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ذز ثُضذس٣ذ٤ز دجعضخذثّ دشٗجٓؼ إػذثد ثُقو٤ (: صؾشدض1022:٢أػٔجم ثُغٌٕٞ )

(Course Lab٤ُضْ صن٤ٜٔ٘ج ) ٗٝفٞثس ٓ٘ضذ٣جس ٓشًض ٢ٓغ ٓوشسثس ثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش ،

  :ُٞه٢٘، ٓضٞكش ػ٠ِ ثُشثدوثُِٔي ػذذ ثُؼض٣ض ُِقٞثس ث

http://hewar.kacnd.org/vb/showthread.php?t=4394      

جػَ (. دشٗجٓؼ ٓوضشؿ دجعضخذثّ أدٝثس ثُضل1003ػذذ ثُؼجه٠ ٓقٔذ ثُطشثٕ ) إ٣ٔجٕ .21

ػذش ؽذٌز ثإلٗضشٗش ٝصأع٤شٙ ػ٠ِ هالح ٤ًِز ثُضشد٤ز ك٢ ثًغذجْٛ ٜٓجسثس صق٤ْٔ 

سعبنخ دكزٕساِ غٛش ٝإٗضجػ ثُذشٓؾ٤جس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثصؾجٛجصْٜ ٗقٞ صِي ثألدٝثس. 

 ، ٤ًِز ثُضشد٤ز ؽجٓؼز ثُٔ٘قٞسر، ثُٔ٘قٞسريُشٕسح

ثُلشد١ ٝثُضؼج٢ٗٝ ( كجػ٤ِز ثعضشثص٤ؾ٤ض٠ ثُضؼِْ ثالٌُضش٢ٗٝ 1005) ثُؾقجس عؼذ ػضٔجٕ .22

 يغهخ ركُٕنٕعٛب انزؼهٛىك٢ صقق٤َ هالح ٤ًِز ثُضشد٤ز ٝثصؾجٛجصْٜ ٗقٞ ثُضؼِْ دج٣ُٞخ. 

(25 )4-45 

"ص٤ٔ٘ز ٓلج٤ْٛ ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ ٜٝٓجسصٚ  (.1004) ؽٔجٍ ٓقطل٠ ثُؾشهج١ٝ .23

 ،42 يغهخ كهٛخ انزشثٛخ. عبيؼخ انًُظٕسح ُذٟ هالح ٤ًِز ثُضشد٤ز دغِط٘ز ػٔجٕ.

(1) ،124-142. 

( دشٗجٓؼ صذس٣ذ٢ ٓوضشؿ ُض٤ٔ٘ز هذسثس أٓ٘جء  ٓشثًض 1001) فغٖ ػ٢ِ فغٖ ؽش٣ق .24

غٛش سعجُز ٓجؽغض٤ش  ،ٓقجدس ثُضؼِْ دجٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز دجعضخذثّ ٓذخَ ثُ٘ظْ

 ٤ًِز ثُضشد٤ز. ؽجٓؼز فِٞثٕ. يُشٕسح.

ٌُضش٢ٗٝ ثُضلجػ٢ِ ُِٔٞثد ( صط٣ٞش ٝصو٤٤ْ ٗظجّ ثُضؼ٤ِْ ثإل1002فز٣لز ٓجصٕ ػذذ ثُٔؾ٤ذ ) .25

. ثألًجد٤ٔ٣ز ثُؼشد٤ز ك٢ غٛش يُشٕسحسعجُز ٓجؽغض٤ش  ،ثُذسثع٤ز ثُٜ٘ذع٤ز ٝثُقجعٞد٤ز

 ثُذٗٔجسى.

. ث٤ُ٘ٔج: دثس يمذيخ فٙ رخطٛط انجشايظ انزؼهًٛٛخ( 1001) سؽذ١ ًجَٓ ٝص٣٘خ أ٤ٖٓ .21

 ثُٜذٟ ُِ٘ؾش ٝثُضٞص٣غ.

 ثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٤ٗٝز دٔشثفَ ٓٞدٍ ٓوشسثس (. ٓضطِذجس صلؼ1002َ٤) س٣ٔج عؼذ ثُؾشف .22

، األٔل انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ ثؾش يمذو إنٙ: يهزمٗ ثُغؼٞد٣ز، ثُؼشد٤ز ثُؼجّ دجٌُِٔٔز

 (.13ثُش٣جك، )

( دسؽز صٞثكش ًلج٣جس ثُضؼ٤ِْ ثالٌُضش٢ٗٝ ُذٟ ٓؼ٢ِٔ ثُضؼ٤ِْ 1022سث٢ٓ سثؿخ ًالح ) .23

جصْٜ ٗقٞٙ. سعجُز ثُضلجػ٢ِ ثُٔقٞعخ ك٢ ٓذثسط ًٝجُز ثُـٞط دـضر ٝػالهضٜج دجصؾجٛ

 ٓجؽغض٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسر ٤ًِز ثُضشد٤ز ؽجٓؼز ثألصٛش.

( كجػ٤ِز ثُضذس٣ظ دٞعجةو ثُضؼ٤ِْ ثُلشد١ ٝثُؾٔؼ٢ ك٢ 1003) صًش٣ج ٣ق٢ الٍ .10

ثُضقق٤َ ٝثالعض٤ؼجح ثُٔلج٠ٔ٤ٛ ُِضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ُذٟ صال٤ٓز ثُٔشفِز ثُٔضٞعطز دٌٔز 

 .234-255( 2) .يغهخ انذساعبد االعزًبػٛخثٌُٔشٓز. 

( أعج٤ُخ صٞظ٤ق ثُضؼ٤ِْ ثالٌُضش٢ٗٝ 1022) ٤ش ٗجؽ٠ خ٤ِق ٝؽ٤َٔ ثفٔذ ثهٔذ٤ضٟصٛ .12

ٓضجؿ ػ٠ِ  ك٢ كِغط٤ٖ ُضؼض٣ض ػ٤ِٔز ثُضؼِْ: دسثعز صؾشدز ؽذٌز ثألٝط ثُضؼ٤ٔ٤ِز.

 ثُٔٞهغ:

http://hewar.kacnd.org/vb/showthread.php?t=4394
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http://comm.arabcomputersociety.org/index.php?journal=ACS&page=

article&op=view&path%5B%5D=150&path%5B%5D=144 

ٔؼِْ ( ثُذٝسثس ثُضذس٣ذ٤ز أع٘جء ثُخذٓز ٝػالهز رُي دلؼج٤ُز ث1004ُ) ص٣جد دشًجس .11

 صٞٗظخ انؼهٕو انُفغٛخ انؼشثٛخ انًغهخ االنكزشَٔٛخ انشجك. ٝثصؾجٛجصٚ ٗقٞ ٜٓ٘ز ثُضذس٣ظ

(4 )24-41. 

قؼ٤ذ١ ) .12 ٠ ُث ٍ.  (.1004عِٔ ٔانؼششٚ ًذسعخ انزكٛخ يذسعخ انمشٌ انؾب٘د  شر: دثس كشفز ان ُوٛج ث

ص٣غ. ُٞض ٝث ِ٘ؾش  ُ 

"أٗظٔز إدثسر ثُٔوشسثس ك٢ ٓؤعغجس ثُضؼ٤ِْ  (.1004) عؼ٤ذ دٖ ٓقٔذ ثُؼٔٞد١ .13

ُؾ٘ز ٓغت٢ُٞ  بيؼخ انكٕٚذ: أيبَخانزؼهٛى ػٍ ثؼذ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك. ع ثُؼج٢ُ".

 ثُضؼ٤ِْ ػٖ دؼذ دؾجٓؼجس ٝٓؤعغجس ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ُذٍٝ ثُخ٤ِؼ ثُؼشد٢

"صو٣ْٞ صؾشدز ؽجٓؼز ثُِٔي عؼٞد ك٢ ثعضخذثّ ٗظجّ  (.1005) عؼ٤ذ كجصع أفٔذ .14

WebCT "سعجُز  ك٢ ٓغجٗذر ثُضذس٣ظ". ػذش ثُؾذٌز ثُؼج٤ُٔز ُِٔؼِٞٓجس "ثإلٗضشٗش

 ؽجٓؼز ثُِٔي عؼٞد. ،٤ًِز ثُضشد٤ز غٛش يُشٕسحٓجؽغض٤ش 

ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ٝثُ٘ٔٞ ث٢ُٜ٘ٔ ألػنجء ٤ٛتز  (1001عؼذ خ٤ِلز ػذذ ثٌُش٣ْ ) .15

انُذٔح اإللهًٛٛخ ، ُؼج٢ُ دذٍٝ ٓؾِظ ثُضؼجٕٝ ثُخ٤ِؾ٢ثُضذس٣ظ ك٢ ٓؤعغجس ثُضؼ٤ِْ ث

 إلداسح انًٕاسد انجششٚخ ٔيزطهجبد االسرمبء ثًؤعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ نذٔل يغهظ

ٓجسط  24-22ُػٔجٕ ك٢ ثُلضشر ٖٓ  -ثُٔ٘ؼوذر ك٢ ٤ًِز ثُضشد٤ز دقالُز انزؼبٌٔ انخهٛغٙ

1001. 

يؤرًش انًؼهٕيبرٛخ  "ثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ ًٔج ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ (.1004م٤جء ثُذ٣ٖ صثٛش) .11

ز ػ٤ٖ ؽٔظ، ٓشًض ؽجٓؼ سؤٚخ ػشثٛخ رًُٕٚخ. -ٔانمذسح انزُبفغٛخ نهزؼهٛى انًفزٕػ

 .412-403أدش٣َ  12-15، ثُضؼ٤ِْ ثُٔلضٞؿ

أعش دشٗجٓؼ صذس٣خ ػذش ثإلٗضشٗش العضخذثّ دؼل خذٓجس  (1020) كذٟٝ كجسٝم ػٔش .12

ثُضؼجٓالس ثُق٤ٌٓٞز ثإلٌُضش٤ٗٝز ُذٟ هجُذجس ٤ًِز ثُضشد٤ز دؾجٓؼز ه٤ذز ك٢ ثُٔذ٣٘ز 

 (.222)، يغهخ سعبنخ انخهٛظثُٔ٘ٞسر. 

ز ثإلٌُضش٤ٗٝز ك٢ صؼ٤ِْ ٝثهغ ثعضخذثّ ثُٞعجةو ثُضؼ٤ٔ٤ِ( 1003) هغ٤ْ ٓقٔذ ثُؾ٘جم .13

انًغهخ انذٔنٛخ . ثُؼِّٞ دذُٝز ثألٓجسثس ثُؼشد٤ز ثُٔضقذر ٖٓ ٝؽٜز ٗظش ثُٔؼ٤ِٖٔ

 .223-115( 1) 12نألثؾبس انزشثٕٚخ عبيؼخ اإليبساد انؼشثٛخ انًزؾذح 

( ثصؾجٛجس ثُٔؼ٤ِٖٔ ٝثُطِذز 1020) هغ٤ْ ٓقٔذ ثُؾ٘جم ٝفغٖ ػ٢ِ أفٔذ ٝد٢٘ د٢ٓٝ .20

 15يغهخ عبيؼخ ديشك ٌُضش٢ٗٝ ك٢ ثُٔذثسط ثُغج٣ٞٗز ثألسد٤ٗز. ٗقٞ ثعضخذثّ ثُضؼِْ ثإل

(2-1.) 

( ثُضذس٣خ ثإلٌُضش٢ٗٝ ٝصطذ٤وجصٚ ك٢ صط٣ٞش ثُٔٞثسد 1020) ػ٠ِ ؽشف ثُٔٞع١ٞ .22

ٓوذٓز ك٢ ثُ٘ذٝر ثأل٠ُٝ ك٢ صطذ٤وجس  . ٔسلخ ػًمثُذؾش٣ز ك٢ هطجع ثُضؼ٤ِْ دذٍٝ ثُخ٤ِؼ

 ،23/3/1020-21ذس٣خ. ك٢ ثُلضشر ٖٓ صو٤٘ز ثُٔؼِٞٓجس ٝثالصقجالس ك٢ ثُضؼ٤ِْ ٝثُض

 ٤ًِز ثُضشد٤ز. ؽجٓؼز ثُِٔي عؼٞد.

http://comm.arabcomputersociety.org/index.php?journal=ACS&page=article&op=view&path%5B%5D=150&path%5B%5D=144
http://comm.arabcomputersociety.org/index.php?journal=ACS&page=article&op=view&path%5B%5D=150&path%5B%5D=144
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. د٤شٝس: ثُٔؤعغز ثُؼشد٤ز ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى ٔانزذسٚت( 1004) ػجدٍ عِطجٕ .21

 ُِذسثعجس ٝثُ٘ؾش.

( صق٤ْٔ ٝصطذ٤ن دشٓؾ٤ز ثٌُضش٤ٗٝز صلجػ٤ِز ُٔوشس 1002) ػٔجد ؽٔؼجٕ ثُضٛشث٢ٗ .22

ق٤َ ثُذسثع٢ ُطالح ٤ًِز ثُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ ثُذجفز. صو٤٘جس ثُضؼ٤ِْ ُو٤جط أعشٛج ك٢ ثُضق

 ٤ًِز ثُضشد٤ز. ؽجٓؼز أّ ثُوشٟ. غٛش يُشٕسحسعجُز دًضٞسثٙ، 

 -)صؼج٢ٗٝ ( أعش أعِٞح ثُضذس٣ظ ك٢ ثُؼَٔ ػ٠ِ ثُقجعٞح1020) ػج٣ذ فٔذثٕ ثُٜشػ .23

يغهخ دساعبد كشدٟ( ػ٠ِ ثُضقق٤َ ثُٔذجؽش ٝثُٔؤؽَ ُضال٤ٓز ثُقق ثألٍٝ ثالعجع٠. 

 .202-50( 42) .يغزمجهٛخ

( دسثعز ٓوجسٗز د٤ٖ ثعضخذثّ أعِٞح 1000) ػج٣ذ فٔذثٕ ثُٜشػ ٝٓقٔذ ثُٔوذثدٟ .24

ثُضؼِْ ثُضؼج٢ٗٝ ٝثُلشد١ ك٢ ثًضغجح ثُطالح ُٜٔجسثس دشٗجٓؼ ٓقشس ثُ٘قٞؿ 

 .223-12( 41) 24انًغهخ انزشثٕٚخ. ٝهذسثصْٜ ػ٠ِ ثالفضلجظ دٜج. 

انًٕاسد انجششٚخ ثبعزخذاو رًُٛخ  -ػٍ ثؼذ انزذسٚت( 1001) ػذذ ثُشفٖٔ صٞك٤ن .25

 . ثُوجٛشر: ٓشًض ثُخذشثس ث٤ُٜ٘ٔز.انكًجٕٛرش ٔاالَزشَذ

21. ( ٢ٗٞ ٤ٔذ دغ٤ ق ٕال. (.1001ػذذ ُث ى انغ ٔانزؼٛه  َٙٔ ى اإلنكزش ِ٘ؾش  انزؼٛه ٤ٔزُ  ؼِ ٌضخ ُث شر: دثس ُث ُوٛج ث

ص٣غ. ُٞض  ٝث

( أعش صـ٤٤ش ػذد ثُطجُذجس ثُٔؼِٔجس ك٢ ٓؾٔٞػز ثُضؼِْ 1000) ػذذ ثُِط٤ق ثُؾضثس .22

ثُضؼج٢ٗٝ ٝصأَٓ ٗٔو ثُضؼِْ ػ٠ِ ثًضغجح أعظ ثُضق٤ْٔ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ٝصطذ٤وٜج ك٢ صط٣ٞش 

 5 (20) ٔثؾٕس يؾكًخ ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى عهغهخ دساعبدثُذسٝط ٓضؼذدر ثُٞعجةو. 

 .110-122. ثُوجٛشر: ػجُْ ثٌُضخ. ٌُضجح ثُشثدغ ُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُضؼ٤ِْث

 األعظ ٔانزطجٛمبد. -ٛى اإلنكزشَٔٙانزؼه (.1004ػذذ هللا ثُٔٞع٠ ٝأفٔذ ثُٔذجسى ) .23

 ثُش٣جك: ٌٓضذز ثُِٔي كٜذ ثُٞه٤٘ز ُِ٘ؾش.

( صقٞس ٓوضشؿ ٓضنٔ٘ج أعِٞد٢ ثُضؼِْ ثُلشد١ 1001) ػٞك فغ٤ٖ ثُضٞدثسٟ .30

ٝثُضؼج٢ٗٝ العضخذثّ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثٌُٔذ٤ٞصش ك٢ صذس٣ظ ثُش٣جم٤جس د٤ٌِجس ثُضشد٤ز 

( 2) 22 ؽجٓؼز أع٤ٞه، هٛخ انزشثٛخيغهخ كٝكجػ٤ِضٚ ك٢ ص٤ٔ٘ز ثالصؾجٙ ٗقٞ ثٌُٔذ٤ٞصش. 

220-212. 

( أعش ثعضخذثّ ثٌُٞٓذ٤ٞصش ُضذس٣ظ ثُل٤ض٣جء ك٢ 1003) ػٞثهق ٗجفش ثُٔٞع١ٞ .32
ثُضقق٤َ ٝثالعضذوجء ٝص٤ٔ٘ز ث٤َُٔ ٗقٞ ثُل٤ض٣جء ُذٟ هالح ثُقق ثُشثدغ ثُؼجّ، سعجُز 

 ثدٖ ث٤ُٜغْ.  ، دـذثد، ؽجٓؼز دـذثد، ٤ًِز ثُضشد٤ز/غٛش يُشٕسحٓجؽغض٤ش 

دشٗجٓؼ ٓوضشؿ ػذش ثإلٗضشٗش ُض٤ٔ٘ز ًلج٣جس ثُضذس٣خ  (1020) قٔذ ثُغ٤ذ ثٌُغذج٢ٗٓ .31

يظش "يؼبٚٛش انغٕدح  -يؤرًش كهٛخ انزشثٛخ ثجٕسعؼٛذُذٟ ٓٞؽ٢ٜ ثُضؼ٤ِْ ثُؼجّ، 

، ثُٔؾِذ ٓجسط 12-11  ٔاالػزًبد فٙ انزؼهٛى انًفزٕػ فٙ يظش ٔانٕطٍ انؼشثٙ"

 ثألٍٝ.

ُذشٓؾ٤جس ثُقشر ٝٓلضٞفز ثُٔقذس ٝٗظجّ ( ُٔقز ػٖ ث1004) ٓقٔذ أٗظ ه٣ِٞز .32

ثُٔ٘ظٔز ثُؼشد٤ز  صٞٗظ، ،22ثُؼذد  .انًغهخ انؼشثٛخ انؼهًٛخ نهفزٛبٌ ثُضؾـ٤َ ٤ٌُ٘ظ".

 .21-5ُِضشد٤ز ٝثُغوجكز ٝثُؼِّٞ د٣غٔذش، ؿ ؿ 
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غ٤ذ ) .33 ٤ِْ ؽذ٣ذ ُؼقش ؽذ٣ذ.1002ٓقٔذ ػذجط ُث ش٣جكيغهخ انًؼشفخ ( صؼ ؼجسف :. ُث ، ٝصثسر ثُٔ

ٔذش   .24-20، 1002د٣غ

( كجػ٤ِز دشٗجٓؼ صذس٣ذ٢ ٓوضشؿ ك٢ ص٤ٔ٘ز دؼل 1003) ٓقٔذ ثُذجصغ ٝفغٖ ثُذجصغ .34

ُذٟ هالح  Moodle ٜٓجسثس إدثسر ثُٔقضٟٞ ثالٌُضش٢ٗٝ دجعضخذثّ ٓ٘ظٞٓز ٓٞٝدٍ

( 1) 23 يغهخ كهٛخ انزشثٛخ عبيؼخ اإلعكُذسٚخثُذدِّٞ ث٤ُٜ٘ٔز ٝثصؾجٛجصْٜ ٗقٞٛج. 

231-121 

ثالفض٤جؽجس ثُضذس٣ذ٤ز ث٤ُٜ٘ٔز أع٘جء ثُخذٓز ُٔؼ٢ِٔ  (1005) ٓقٔذ إدشث٤ْٛ ثُخط٤خ .35

. ٓؾِز ثُِـز ثُؼشد٤ز ك٢ ثُقِوز ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُضؼ٤ِْ ثالعجع٠ ك٢ ٓقجكظز ثُضسهجء دجألسدٕ

 (.3) 1. ثُذقش٣ٖ ثُؼِّٞ ثُضشد٣ٞز ٝثُ٘لغ٤ز

( كجػ٤ِز دشٗجٓؼ ثٌُضش٢ٗٝ هجةْ ػ٠ِ ث٣ُٞخ ُض٤ٔ٘ز ٜٓجسثس 1022) ٓقٔذ أفٔذ ثُؼذجع٢ .31

يغهخ كهٛخ ٝإٗضجػ دؼل أدٝثس ثُضو٣ْٞ ثالٌُضش٢ٗٝ ُذٟ هالح ٤ًِز ثُضشد٤ز.  صق٤ْٔ

 .352-325( 14) انزشثٛخ عبيؼخ انًُظٕسح

 . ثُوجٛشر: دثس ثٌُِٔزػًهٛبد ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى( 1003) ٓقٔذ ػط٤ز خ٤ٔظ .32

( دشٗجٓؼ صذس٣ذ٢ ٓوضشؿ هجةْ ػ٠ِ ٗظْ إدثسر 1022) ٓقٔذ ٓقٔذ ػذذ ثُٜجد١ دذٟٝ .33

ٌُضش٢ٗٝ ػذش ثُؾذٌجس ألػنجء ٤ٛتز ثُضذس٣ظ د٤ٌِجس ثُضشد٤ز ٝكن ثفض٤جؽجصْٜ ثُضؼِْ ثال

  3 (231) يغهخ كهٛخ انزشثٛخ عبيؼخ األصْش ثُضذس٣ذ٤ز.

ثُذثس  ثُوجٛشر: انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ ػجش شجكخ اإلَزشَذ. (.1004ٓقٔذ ٓقٔذ ثُٜجد١ ) .40

 ثُٔقش٣ز ثُِذ٘ج٤ٗز.

إلػذاد ٔرظًٛى َٔشش يمشساد انزؼهٛى ثشَبيظ رذسٚجٙ ( 1023ٓقطل٠ ثفٔذ ؿض٣َ ) .42

ٌٓز ثٌُٔشٓز: ٓشًض   Course Labاالنكزشَٔٙ ٔفك يؼٛبس عكٕسو انكٕسط الة

 صو٤٘ز ثُٔؼِٞٓجس ؽجٓؼز أّ ثُوشٟ.

ٝأعشٙ  ثإلٗضشٗش ؽذٌز ػذش ثُٔوشسثس ُضوذ٣ْ ٗظجّ د٘جء (.1002فجُـ ) ؽٞدس ٓقطل٢ .41

. غٛش يُشٕسحدًضٞسثٙ  سعجُز ثُؾذٌجس، ػ٢ِ ثُٔذ٢٘ ثُضؼِْ ٗقٞ ثُطالح ثصؾجٛجس ػ٢ِ

 .فِٞثٕ ؽجٓؼز ثُضشد٤ز، ٤ًِز

( ثُلجػ٤ِز 1022) ٓش٣ْ ػذذ ثُؼج٢ُ ثُؾٔشٟ ٝأفٔذ ٗٞد٢ ٝفٔذ١ أفٔذ ػذذ ثُؼض٣ض .42

ثُضذس٣خ ثالٌُضش٢ٗٝ ثُلشد١ ٝثُضؼج٢ٗٝ ػ٠ِ ٜٓجسثس ثُضؼجَٓ ٓغ ثُٔغضقذعجس 

ُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز. ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز ٝصل٤ٌشٖٛ ثُ٘جهذ ُٔؼِٔجس ثُؼِّٞ دجُذٓجّ دجٌُِٔٔز ث

 ػٖ دؼذ. ثُش٣جك . انًؤرًش انذٔنٙ انضبنش نهزؼهٛى االنكزشَٔٙ ٔانزؼهٛى

( كجػ٤ِز دشٗجٓؼ صذس٣ذ٢ ػ٠ِ ثالٗضشٗش ُض٤ٔ٘ز ثُؾٞثٗخ 1002) ٓش٣ْ ػذذ ثُشفٖٔ ثُلجُـ .43

ثُٔؼشك٤ز ٌُلج٣جس ثُضؼ٤ِْ ثالٌُضش٢ٗٝ ُذٟ ػنٞ ٤ٛتز ثُضذس٣ظ دؾجٓؼز ثأل٤ٓشر ٗٞسر 

دجُٔؤصٔش ثُؼ٢ِٔ ثُغ١ٞ٘ ثُقجد١ ػؾش  ُٕنٕعٛب انزؼهٛى ػذد خبصيغهخ ركدجُش٣جك. 

 )صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُضؼ٤ِْ ثالٌُضش٢ٗٝ ٝصقذ٣جس ثُضط٣ٞش ثُضشد١ٞ ك٢ ثُٞهٖ ثُؼشد٢. ثُوجٛشر .

ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى ٔاالرظبل فٙ رظًٛى انًٕالف ( 1023ٓ٘ذٝس ػذذ ثُغالّ كضـ هللا ) .44

 ضٞص٣غ.. ثُش٣جك: دثس ثُق٤ٔؼ٠ ُِ٘ؾش ٝثُانزؼهًٛٛخ
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( ٓشثفَ د٘جء ثُٔوشسثس 1002ٓشًض ثُضؼ٤ِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ دؾجٓؼز ثُٔ٘قٞسر ) .45

                        www.mansu.edu.eg,. انًغهخ اإلنكزشَٔٛخثإلٌُضش٤ٗٝز. 

ؼهٛى انؼبنٙ انزؼهٛى االنكزشَٔٙ نًٕاعٓخ انزؾذٚبد انزٙ رٕاعّ انز(: 1005ٛ٘جء ٣ٔج٢ٗ )  .41

، سعجُز ٓجؽغض٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسر، انغؼٕد٘ فٙ ضٕء ػظش يزطهجبد رمبَخ انًؼهٕيبد

 ٤ًِز ثُضشد٤ز، ؽجٓؼز أّ ثُوشٟ، ٌٓز ثٌُٔشٓز، ثٌُِٔٔز ثُؼشد٤ز ثُغؼٞد٣ز.

َظبو يؼهٕيبد نزذسٚظ يمشس ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو  صق٤ْٔ (.1002ٗجٛذ ؽذثع ) .42

 .ػٔجٕ: دثس ثُٔغ٤شر .انؾبعٕة

( ٓؼ٤وجس ثُضؼ٤ِْ ثالٌُضش٢ٗٝ ك٢ ٝصثسر ثُضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ ٖٓ ٝؽٜز 1005)ٗج٣ق ثُؼضذ٠  .43

 . ٤ًِز ثُضشد٤ز ؽجٓؼز ٓؤصز.غٛش يُشٕسحٗظش ثُوجدر ثُضشد٤٣ٖٞ. سعجُز ٓجؽغض٤ش. 

( كجػ٤ِز ثُضؼِْ ثُضؼج٢ٗٝ دجُٔوجسٗز دجُضؼِْ ثُلشد١ ثُوجةْ ػ٠ِ 1001) ٣جعش ؽؼذجٕ .50

ؼ ثُؾجٛضر ُذٟ هالح ٤ًِجس ثُضشد٤ز ثُؾذٌجس ك٢ ص٤ٔ٘ز ٜٓجسثس ثعضخذثّ ثُذشثٓ

 ؽجٓؼز ثُضشد٤ز، . ٤ًِزغٛش يُشٕسحدًضٞسثٙ  ٝثصؾجٛجصْٜ ٗقٞ ثُضؼِْ ثإلٌُضش٢ٗٝ سعجُز

 ثُٔ٘قٞسر.
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