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 ص البدثملخ

ب ًلع ص معسؿت اإلاب الخدٍز  في حعٍص
ً
 مهما

ً
ن  دوزا ػهد وكد ، ىفـن  سطىا  معلمن  وو ئداٍز

ب منر بدو ب  "ظاةحت وىزونا" ثالعالم ػـسة في عالم الخعلُم والخدٍز واطؼس للخىظه للخدٍز

ا وجحىله باليامل ئلى الؼسق  باخخالؾودي هرا ئلى جىهناث و  ؤلالىتروني، ًُ ب والخعلُم ول عالم الخدٍز

يُت ؤلالىترونُت بعد انحظاز ظاةحت وىزونا باذ  هللا حتى ؤلالىترونُت ، وجخحلم ظىدة الررام  الخدٍز

  والحىم والخلُُم حلم بىطع معاًنر وؿم وطع علمُت ومنهجُت للخ
َ
الررام   علُهيى  جإلاا ًنبغي و

يُت ؤلالىترونُت بما ًمىن اإلاإطظاث الخعلُمُت من   .ظىدة ودائهامظخىي زؿع الخدٍز

ما هي وطع ودعاةم ومحدداث بنا  وجؼبُم  ت اإلاؼيلت البحشُت في الدظاٌؤ الخالي:مىن صُاػو

يُت اللاةمت علي الخدٍزب ؤلالىتروني بىشازة التربُت والخعلُم بدولت  معاًنر لجىدة الررام  الخدٍز

ب والاطتراجُجُاث وبسام  جدعُم  بما ٌعمل علي اإلاخحدة؛ؤلامازاث العسبُت  س اإلانهي الخدٍز خؼٍى

  وشازة التربُت والخعلُم بدولت ؤلامازاث العسبُت اإلاخحدة؟   التي جخيناهاىفـنللم

يُت اللاةمت  وحهدؾ البحض ئلي جلدًم ئػاز ملترح لبنا  وجؼبُم معاًنر لجىدة الررام  الخدٍز

ب ؤلالىتروني بىشازة التربُت والخعلُم بدولت ؤلامازاث العسبُت اإلاخحدة، باإلطاؿت ئلي ب نا  علي الخدٍز

ب  (Check List)كاةمت اطخيُا  يُت اللاةمت علي الخدٍز للُاض مدي جحلم معاًنر ظىدة الررام  الخدٍز

بي. اإلانهجمن وؿم ػبُعت اإلاىطىع جم ئجباع منهج مسهب ؤلالىتروني، و   الىصـي، واإلانهج الخجٍس

 ؤلاػاز اإلالترح جم جلدًم عدد من الخىصُاث من وهمها: ىوبنا  عل

س إلاىفـي الحيىمت الاجحادًت الدلُل الاطترػادي لنظامطسوزة مساظعت  -1 ب والخؼٍى ، الخدٍز

ب نوهرلً  ب  والخنمُت اإلاهنُتظام الخدٍز بالىشازة لخعدًلهما بما ًخىاؿم مع الخىظه بالخدٍز

يُت. اث ظىدة الررام  الخدٍز  لخحلُم وعلي مظخٍى
ً
 الالىتروني طعُا

ب الالىتروني طسوزة علد اإلاإجمساث والندواث ووزغ العمل للخ -2 ىعُت بأهمُت الخدٍز

يُت.  واإلاظخجداث اإلاخعللت به ودوزه في جحلُم ظىدة الررام  الخدٍز

طسوزة الخىظه بمدخل الخدٍزب الالىتروني اإلاىظه باألدا  في مسحلت جحدًد وجحلُل الاحخُاظاث  -3

يُت عل  مظخىي الىشازة. ىالخدٍز

يُت بالىشازة باإلاخخصن  فيمسهص طسوزة جصوٍد  -4 يُت، مع  الخدٍز جصمُم وئنخاط الررمجُاث الخدٍز

ب الالىتروني.  للخدٍز
ً
اث الخعلُمُت باطخمساز دعما  جحدًض اإلاحخٍى

ب الخللُدًت  -5 ئظسا  دزاطاث مُدانُت لخحدًد وزس الخدٍزب ؤلالىتروني ملازنت بأزس ػسق الخدٍز

ب الالىتروني.  لخحدًد العاةد من الخىظه بالخدٍز

ب ؤلالىتروني، نمىذط اليلماث اإلاـخاحُت: معاًنر ظ يُت، الخدٍز  .ADDIE ىدة الررام  الخدٍز
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 مقدمت:

ب ًلع  ص معسؿت اإلاب الخدٍز  في حعٍص
ً
 مهما

ً
ن  ىفـن  سطىا  معلمدوزا ، ؿهى ًبليهم ن  وو ئداٍز

ن، هما و   مىنهم من الخـاعل مع ججازب آلاخٍس على اػالع على ول ظدًد في عالم مهنتهم ٍو

ب  اإلاإطظاث الخعلُمُت ُىاهبىا ول ل  لدحها حتى جسقى بمهازاتهم وكدزاتهم ناإلاىفـجحسص على جدٍز

ما ًخؼلب معه حسص مٌؼهد ول ًىم دخٌى مـاهُم ظدًدة للعلم واإلاعسؿت،  ظدًد في عالم

 .اإلاعسؿتزهب  إلاظاًسة جلً الخؼىزاثعلى مىاهبت الخعلُمُت اإلاإطظاث 

ب منر بدووكد  واطؼس للخىظه  "ظاةحت وىزونا" ثػهد العالم ػـسة في عالم الخعلُم والخدٍز

ب والخعلُم  ا وجحىله  باخخالؾودي هرا ئلى جىهناث  ؤلالىتروني،للخدٍز ًُ ب والخعلُم ول عالم الخدٍز

  .ونا باذ  هللاوىز بعد انحظاز ظاةحت  حتىباليامل ئلى الؼسق ؤلالىترونُت 

ب ؤلالىتروني و  ب نؼؽ ػنر جللُدي ٌعخمد على اطخخدام مىاكع ػبىت  هى الخدٍز نظام جدٍز

يُت بياؿت ظىانبها دو  الانخلاٌ  ؤلانترنذ لخىصُل اإلاعلىماث للمخدزب والاطخـادة من العملُت الخدٍز

ئلى مىكع الخدٍزب ودو  وظىد اإلادزب واإلاخدزبن  في نـع الحنز اإلاياني مع جحلُم الخـاعل زالسي 

بي السكمي ألابعاد ساإلاحخىي ا يُت –اإلاخدزبن   –لخدٍز  اإلادزب واإلاخدزبن   وئدازة العملُت الخدٍز

 . بأعلى مظخىي ظىدة ؤلالىترونُت

يُت ؤلالىترونُت وجخحلم ظىدة من  وؿم وطع علمُت ومنهجُت معاًنر ىطع ب الررام  الخدٍز

والحىم والخلُُم حلم للخنمىذط ه والظىابؽ الالشمتظمت نمن اإلالاًِع واللىاعد اإلا مجمىعتخالٌ 

  
َ
يُت علُهيى  جإلاا ًنبغي و مىن  بما ؤلالىترونُت الررام  الخدٍز مظخىي زؿع من  الخعلُمُت اإلاإطظاثًُ

 .ظىدة ودائها

ب ؤلالىوحهدؾ ا ب عن ُبعد ئلى نؼس زلاؿت الخدٍز ، وجىفُف الخلنُاث الحدًشت ترونيلخدٍز

ص جىفُف  ب، باإلطاؿت ئلى حعٍص اإلاىاصـاث واإلاعاًنر العاإلاُت في مجاٌ الخدٍزب إلجمام عملُت الخدٍز

 وزهنزة إلاىاصلت دولت ؤلامازاث خؼى النهظت ذلً كد وصبح الري و ، ؤلالىتروني عن ُبعد
ً
 وػنُا

ً
مؼلبا

 لخىظهاث اللُادة 
ً
 في الخعلُم اإلاظخدام، جنـُرا

ً
 عاإلاُا

ً
ادة وبنا  ؤلانظا ، لخيى  نمىذظا والخنمُت والٍس

س الخعلُم وحظلُؽ الظى  على الخىظه اإلاظخلبلي في الخعلُم والخؼُنر السػُدة في دولت ؤلا  مازاث بخؼٍى

تها   عن ئبساش كدزة منظىمت اإلادزطت ؤلامازاجُت الخعلُمُت على ئزباث نجاحها واطخمساٍز
ً
الحاصل، ؿظال

ت خالٌ ألاشماث والظسوؾ الؼازةت، لبنا  الؼالب وجىَسع مـهىم الخعلم مدي الحُاة، وئهظاب الؼلب

 . iسمخجاوشة حدود العىاةم الجؼساؿُت والصمانُت 21مهازاث اللس  

ب الالىتروني بالدولت، ؿلد  في مازض  وشازة التربُت والخعلُم ذنظموفي طيُل نؼس الخدٍز

يُت لياؿت وعظا  الهُئاث ؤلا  2222 ت والخعلُمُتدوزة جدٍز من خالٌ " الخعلم عن بعد"  عن داٍز
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ب ئلىتروني عرر منصت ب وشازة التربُت و  جدٍز ئعداد وجأهُل اليىادز الخعلُمُت  بهدؾ الخعلُمجدٍز

ت للخعامل مع   كادز على جؼبُم هرا الخىظهوؤلاداٍز
ً
 مخيامال

ً
، وظعل اإلادزطت ؤلامازاجُت نمىذظا

ن خأهُل اإلاعلمن  ول يل اطخصناتيمبادزاث بؼ  .ؤلاداٍز

 للخخؼُؽوكد ووص ي مإجمس مظخلبل الخعلُم ومحسواث الخؼُنر الري نظمه اإلاسهص ؤلاكلُمي 

ًجب على واطعي  مسجىصاث جسطم مظخلبل الخـعلُم في ؤلامازاث شمانُتب 2219التربىي باإلمازاث في 

وا  من  بعن  الاعخباز وئدزاظها طمن وظندتهم وخؼؼهم اإلاظخلبلُت وخرهاالظُاطاث الخعلُمُت 

س اإلاعلم إلاىاهبت اإلاظخجداث الخىنىلىظُت :طمنها  .الخعلم عن بعد، والخعلم الروي، وجؼٍى

ب الالىتروني، ؿلد علدث وشازة التربُت والخعلُم بسنام   وهرلً وفي فل الخىظه بالخدٍز

ب الخخصص ي لجمُع اإلاعلمن  واإلاعلماث بمخخلف الخخصصاث باإلادازض الحيىمُت  في مازض الخدٍز

ب الخـاعلُت للعاملن  في وشازة التربُت والخعلُم، من 2222 ب  ، وػملخالٌ منصت الخدٍز  6الخدٍز

يُت حٌى الخعلم عن ُبعد هي مدخل للخعلم عن ُبعد، ودلُل الحللاث النلاػُت بعد الخعلم  :وزغ جدٍز

ب، وألادواث اإلاظخخدمت في الخعلم عن ُبعد، وجصمُم الخعلم في طُاق  الراحي عرر منصت الخدٍز

يُت ؤلالىترونُت ، و خعلم عن ُبعد، وجنـُره، والخلُُم ؤلالىتروني ؿُهال جم جلدًم الررام  الخدٍز

اث ومساحل س عملُت الخعلم والخعلُم، وجحلُم وهداؾ اإلادزطت  اإلاخخصصت، وؿم عدة مظخٍى لخؼٍى

يُت ئلىترونُت  عن جىؿنر بسام  جدٍز
ً
 .ؤلامازاجُت، ؿظال

ئلي جلدًم ئػاز ملترح لبنا  وجؼبُم معاًنر  ٌظعي حضهرا الب في طى  العسض الظابم ؿا و

ب ؤلالىتروني بىشازة التربُت والخعلُم بدولت ؤلامازاث ل يُت اللاةمت علي الخدٍز جىدة الررام  الخدٍز

للُاض مدي جحلم معاًنر ظىدة  (Check List)، باإلطاؿت ئلي بنا  كاةمت اطخيُا العسبُت اإلاخحدة

ب ؤلالىتروني. يُت اللاةمت علي الخدٍز  الررام  الخدٍز

 :
ً
 خلفيت ومشهلت البدثأوال

عد عٌى علُه الىشنر في بنا  ألاظُاٌ الناػئت، ؿا   ٌُ كؼاع الخعلُم من وهم كؼاعاث اإلاجخمع َو

ب اإلا ن  الاهخمام بخدٍز  ىفـن اإلازلل ولت على ًلع طمن حسص الد ىفـن  سطىا  معلمن  وو ئداٍز

ت التي جمىنهم من مىاهبت الخؼىز اإلاظخمس الري ًخظع له كؼاع الخعلُم، وفي  باإلاخؼلباث الظسوٍز

ؤلامازاث العسبُت اإلاخحدة الاهخمام الىبنر للؼاع التربُت والخعلُم وال دولت الىكذ الري جىلي حيىمت 

مدي الحسص الري جىلُه  والري ًررش ؛الخعلُمُتجخىانى عن وطع الخؼؽ والررام  لالزجلا  بالعملُت 

س، حُض حؼهد الدولت  ب التي جىاهب بسام  الخؼٍى الجهاث صاحبت الاخخصاص على علد بسام  الخدٍز

 في كؼاع 
ً
 هبنرا

ً
، ئطاؿت  الىشازاث ألاخسي في الدولت خدٍزب طىا  في وشازة التربُت والخعلُم وو النؼاػا

ب ئلى حسص هره الجهاث على و  حؼ دولت جنمى في فل ئطتراجُجُت  ظمُع اإلاىفـن مل بسام  الخدٍز
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ع وجصاحم ألامم في هرا النمى، وبالخالي ؿا   اث الدولت ب الاهخمامبؼيل طَس الخعلُم هى من وولٍى

 
ً
 و نهع جو   الدولت ظخؼُعح، ألنه بالخعلُم بدولت ؤلامازاث العسبُت اإلاخحدة واللُادة وًظا

ُ
ط وظُاٌ خس ج

 بالدولت. جدؿع عجلت الخنمُتًمىنها و  

ب اإلا ًمشل نظام مخيامل من اإلادخالث والعملُاث واإلاخسظاث اإلاترابؼت  ىفـن وجدٍز

م عناصسه اإلاخخلـت للحىم على  واإلاخداخلت، ًحخاط ئلي حؼرًت زاظعت، حتى جخم عملُت مخابعت وجلٍى

م لخؼى  يُت مدي هـا ة وؿعالُت هرا النؼاغ، وبالخالي اطخخدام نخاة  الخلٍى ٍس العملُاث الخدٍز

ب. م في وزنا  الخدٍز ، ومعالجت ووظه اللصىز والظعف التي ًظهسها الخلٍى
ً
 مظخلبال

ب منر وللد ػ "ظاةحت  19-جـص ي ؿنروض وىؿُدهد العالم ػـسة في عالم الخعلُم والخدٍز

ب وو ، 2222وىزونا" في عام  ودي هرا ئلى جىهناث ؛ والخعلُم عن ُبعدالالىتروني طؼس للخىظه للخدٍز

ا وجحىله باليامل ئلى الؼسق ؤلالىترونُت باخخالؾ ًُ ب والخعلُم ول  . عالم الخدٍز

ليظاػخه  الخعلُمي وػهس نماذط الخصمُم الخعلُمي اإلاظخخدمت في اإلاجاٌمن  ADDIEونمىذط 

عه على مخخلف اإلاىاكف الخعلُمُت س النمىذط عام  ، وكدوطهىلت جؼَى في مسهص  1975جم جؼٍى

لإلػاز اإلالترح لبنا  وهي اخخصاز للمساحل الخمع اإلايىنت ، ىنىلىظُا الخعلُم بجامعت ؿلىزٍداج

ب ؤلالىتروني في طى  نمىذط  يُت اللاةمت علي الخدٍز  "ADDIE"وجؼبُم معاًنر ظىدة الررام  الخدٍز

 :هما ًىضحها الؼيل الخالي
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يُت اللاةمت لإلػاز اإلالترح لبنا  للمساحل الخمع اإلايىنت   1ػيل س وجؼبُم معاًنر ظىدة الررام  الخدٍز

ب ؤلالىتروني في طى  نمىذط  ىعل  "ADDIE"الخدٍز

 على حؼ بدولت ؤلامازاث العسبُت اإلاخحدة كؼاع الخعلُمو 
ً
نراث هبنرة مع دخٌى بسام  ُملبال

ب اإلا ظمُعالخعلُم الروي لحنز الخنـُر في  ن  في هره ىفـمدازض الدولت ، ًيى  الاهخمام بخدٍز

ب ال ًإهد علي طسوزة و  جيى  منظىمتألاوكاث نلؼت بنا  للمظخلبل، ما  لخؼىزاث ل مظاًسةخدٍز

وعلى ذلً ؿانه ًمىن صُاػت اإلاؼيلت اإلاخحدة،  العسبُت ؤلامازاث دولت التي ٌؼهدها الخعلُم في

 البحشُت في الدظاٌؤ الخالي:

بيت القائمت علي لداث بىاء وجطبيق معاًير دما هي أطع ودعائم ومد جىدة البرامج الخدٍز

ب إلالنترووي بىشازة التربيت والخعليم بدولت إلامازاث العسبيت  جدعيم  بما ٌعمل علي املخددة؛الخدٍز

ب اث وبسامج اطتراجيجي وشازة التربيت والخعليم بدولت  ن التي جخبىاىاىظفيللم والخىميت املهىيتالخدٍز

  إلامازاث العسبيت املخددة؟

 

تحليل االحتياجات التدريبية في ضوء معايير جودة البرامج 
   Analysisالتدريبية اإللكترونية 

تصميم البرنامج في ضوء معايير جودة البرامج التدريبية 
 Design اإللكترونية 

تطوير البرنامج في ضوء معايير جودة البرامج التدريبية 
 Development اإللكترونية 

تنفيذ البرنامج في ضوء معايير جودة البرامج التدريبية 
  Implementation اإللكترونية

تقييم البرنامج في ضوء معايير جودة البرامج التدريبية 
 Evaluation اإللكترونية 
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 :
ً
 أىداف البدثجاهيا

يُت  فيًخمشل الهدؾ السةِع للبحض      جلدًم ئػاز ملترح لبنا  وجؼبُم معاًنر ظىدة الررام  الخدٍز

، باإلطاؿت ئلى اللاةمت علي الخدٍزب ؤلالىتروني بىشازة التربُت والخعلُم بدولت ؤلامازاث العسبُت اإلاخحدة

 :واإلاخمشلت في بعع ألاهداؾ الـسعُت

ب إلا النظسي  الخأصُل -1  .ووبعاده ؤلالىترونيـهىم الخدٍز

يُتٍسف بمـهىم الخع -2  .اومخؼلباته ظىدة الررام  الخدٍز

يُت بىشازة التربُت والخعلُم ب تاإلانظىمواكع وجحلُل دزاطت  -3 دولت ؤلامازاث العسبُت اإلاخحدة الخدٍز

ن وظهىده  .ا في عملُت النمى اإلانهي للمعلمن  وؤلاداٍز

يُت ؤلالىترونُت مسظعي جصمُم دلُل -4 جبدو من جحلُل  "ADDIE"وؿم نمىذط  لجىدة الررام  الخدٍز

يُت س والخنـُر الاحخُاظاث الخدٍز  بالخصمُم والخؼٍى
ً
  .وصىال إلاسحلت الخلُُم مسوزا

ب كاةمت بنا   -5 يُت اللاةمت علي الخدٍز اطخيُا  للُاض جحلم معاًنر ظىدة الررام  الخدٍز

 .(Check List)ؤلالىتروني

 :
ً
 أىميت البدثجالثا

 ألاىميت العلميت: -

معــاًنر جهــا جخؼــسق إلللــا  الظــى  علــى وفــي  يجىمــن وهمُــت الدزاطــت الحالُــت مــن الجانــب العلمــ

يُـــت اللاةمـــت علـــىظـــى  ب ؤلالىترونـــي دة الرـــرام  الخدٍز  حُـــض  ؛الخـــدٍز
ً
 متزاًـــدا

ً
ب اهخمامـــا  مـــنًللـــي الخـــدٍز

الرـــرام  وظـــل طـــما  ظـــىدة ومـــن اإلاـــىفـن ؛ خنمُـــت ألاؿظـــل ل باعخبـــازه الىطـــُلت الخعلُمُـــتاإلاإطظـــاث 

يُــــت ب ؤلالىترونــــي اللاةمــــت علــــى الخدٍز اض مــــن لــــال بــــد مــــن و  ًيــــى  هنــــان معــــاًنر ومإػــــساث ً الخــــدٍز

 .وؿم وطع ودعاةم علمُت ومنهجُت جلً الررام  ظىدة خاللها مظخىي 

 ألاىميت العمليــــت:  -

ب ؤلالىترونـي   ٌعد الخـدٍز
ً
 منهجـا

ً
ـص ؿـسص الـخعلم مـدي  حـدًشا نحـى طـما  ظـىدة الخعلـُم وحعٍص

ًنيشم عن زؤٍـت حعلُمُت زاكبت لىشازة التربُت والخعلـُم اإلاسجىـصة علـى كـُم زامـخت مبنُـــت الحُاة للجمُع 

ــــــت ــــــت الاجحادًـ ــــــت الحيىمـ ــــــى زؤٍـ ُـــــــص علـ ـــاش اإلاخم ــــي وؤلانجــــ ــ ـــا الخـانـ ــ ـــاز منظىمـــــــت عمـــــــل هدؿهــ ـــــي ئػــــ  ، وجأمـــــلؿــ

يُت اللاةمـت علـىمن الباحشت لبنـــا  وجؼبُم معاًنر ظى  الباحشت و  ًيى  ؤلاػاز اإلالترح  دة الررام  الخدٍز

 
ً
 مىمال

ً
 ومسػدا

ً
ب ؤلالىتروني ًمشل دلُال بـىشازة التربُـت والخعلـُم بدولـت ؤلامـازاث مت العمـل ى إلانظ الخدٍز

 .العسبُت اإلاخحدة

 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

511 

 

 

 

  الشخصيت:ألاىميت  -

 لألزس البالؽ 
ً
يُت الري جلعبه نظسا في نجاح جحلُم اإلاإطظاث معاًنر ظىدة الررام  الخدٍز

ت ألهداؿها لخعلُمُتا ٍس  بادازة مىفـي وشازة التربُت والخعلُممن  تالباحش ، باإلطاؿت ليى  الخؼٍى

ب والخنمُت اإلاهنُت يُت وو  ،الخدٍز  بـىس   جحلُم ظىدة الررام  الخدٍز
ً
وألاهثر  تالباحش ألاهثر الخصاكا

سفي جسهنز الاندباه  ذ؛ لرا ؿلد زػباهخصىبت في داةسة اهخمامات يُت جى لمعاًنر  وجؼٍى دة الررام  الخدٍز

ب ؤلالىتروني  اللاةمت على ب لالزجلا  بمنظىمتالخدٍز  .باإلاإطظاث الخعلُمُت الخدٍز

 :
ً
 مىهجيت البدثزابعا

م  لبنا  وجؼبُم معاًنر ظىدة الرراجلدًم ئػاز ملترح ٌظعي ئلي  يوؿم ػبُعت اإلاىطىع والر

يُت اللاةمت عل بالخ ىالخدٍز  ئجباع منهج مسهب هما ًلي: ُخمؤلالىتروني،  ؿ دٍز

 والخحلُل من خالٌ الىصفاإلابحىزت  اهسةلدزاطت الظ ،تالنظٍس وهى وحد اإلاناهج الىصفي: املىهج -1

لت علمُت الىاكعي اإلاساظعت اإلاىخيُت اإلاالحظت و  اإلاخمشلت فيالبحض العلمي  ودواث اطخخدام بععب بؼٍس

 ألاطع واإلاحدداثظمُع  نُد، وجـمحدد ألابعاد واإلاخؼنراث ئػاز وطع حُض ًخم، واإلاسح اإلاُداني

بعلمُت لجىدة الررا معاًنر بلىزةل ت برلً ؤلاػازاإلاحُؼ يُت اللاةمت علي الخدٍز ؤلالىتروني  م  الخدٍز

 .بدولت ؤلامازاث العسبُت اإلاخحدة بىشازة التربُت والخعلُم

بي: -2 جىدة للبنا  وجؼبُم معاًنر  اكتراح ئػاز ، حُض ًخم ُتبُلهج الخؼااإلانوهى وحد  املىهج الخجٍس

يُت اللاةمت علي الخعلُم ؤلالىتروني اإلاساحل ذاث  البحشُت ًحخىي العدًد من اإلاخؼنراث الررام  الخدٍز

يُت وصىال إلاسحلت الخلُُم "ADDIE"وؿم نمىذط  اإلاخخابعت رلً هو  ،جبدو من جحلُل الاحخُاظاث الخدٍز

يُت اللاةمت علي الخدٍزبللُاض مدي جحلم معاًنر لجىدة الررا بنا  اطخيُا   م  الخدٍز

 .خلُُمهل اإلاخخصصن و  ألاوادًمُن  عسض ؤلاػاز اإلالترح علي زم ، (Check List)ؤلالىتروني

: مصطلحاث البدث
ً
 خامظا

ب  ب نؼؽ ػنر جللُدي ٌعخمد على اطخخدام مىاكع ػبىت ؤلانترنذ  إلالنترووي:الخدٍز نظام جدٍز

يُت بياؿت ظىانبها دو  الانخلاٌ ئلى مىكع  لخىصُل اإلاعلىماث للمخدزب والاطخـادة من العملُت الخدٍز

 الخدٍزب ودو  وظىد اإلادزب واإلاخدزبن  في نـع الحنز اإلاياني مع جحلُم الخـاعل زالسي ألابعاد

بي السكمي   اإلادزب واإلاخدزبن  .  –اإلاخدزبن   –ساإلاحخىي الخدٍز

نظمت  مجمىعت املعاًير:
ُ
والحىم حلم للخنمىذط ه والظىابؽ الالشمتمن اإلالاًِع واللىاعد اإلا

  والخلُُم 
َ
 .  اإلاإطظاثسؿع ظىدة ودال، وهي الخؼىغ العامت ػُا ألا  علُهيى  جإلاا ًنبغي و
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بيت: ، الجىدة هي حىدة البرامج الخدٍز
ً
 ؿاةلا

ً
باعخبازها  العؼا  الىاطع وألادا  الجُد الري ًبلؽ حدا

 وو النظام وو الـسد  اإلامنزة للمإطظت الخصاةص اليلُت مجمىعت من
ً
ىاصـاث مإلالاًِع و وؿلا

ت، يُت ًجب و  جخمنز الررام علي ذلً و  معُاٍز بجىدتها من حُض الؼمىلُت والعمم واإلاسونت  الخدٍز

 خىاؿم مع مخؼلباث العصس.والخيامل وال

: خدود البدث
ً
 طادطا

الاحخُاظاث  جحلُلبمساحله الخمع:   "ADDIE" نمىذط ىؤلاػاز اإلالترح عل ٌعخمد الحدود املىطىعيت:

يُت س، والخنـُر، الخدٍز بي جلُُمو ، والخصمُم، والخؼٍى  .العاةد الخدٍز

 اهخىبسػهس  جهاًت وحتى 2222ػهس ًىلُى بداًت جنـُر هرا البحض في الـترة من ًخم  يت:الحدود الصمى

اإلاإطظاث دؿع ب، مما حؼهد اندؼاز مخنامي لـنروض وىزونا، ونؼنر ئلي و  هره الـترة الصمنُت 2222

يُت الخعلُمُت  ب ؤلالىترووالخدٍز  .ني هظسوزة ملحتئلي الخىظه بالخدٍز

ت: يُت ًخم جؼبُم ؤلاػاز اإلالترح علي الحدود البشٍس ىفـي إلا اإلاخصصت الالىترونُت الررام  الخدٍز

ن .  وشازة التربُت والخعلُم من معلمن  وئداٍز

 :
ً
 الدزاطاث الظابقتطابعا

 الدزاطاث العسبيت:  -أ

بيت عبعىىان:  (ii)(2222، طىبجامي ولماى الدًندزاطت ) -1 س  لىأجس مخسحاث البرامج الخدٍز جطٍى

 :مهازاث املخدزب الشخصيت والخقىيت، من وحهت هظس املخدزبين

يُت  ىحظلُؽ الظى  علئلى  ىدفت الدزاطت س مهازاث  لىعوزس مخسظاث الررام  الخدٍز جؼٍى

 . اإلاخدزب الصخصُت والخلنُت، من وظهت نظس اإلاخدزبن 

ب العام في لبنا  عدم زض ي اإلاخدزبن  عن واكع وجىصلذ الدزاطت ئلى عدة نخاة  منها  الخدٍز

يُت،وهرلً ؿُما ًخص  يُت، ومن حُض معاًنر اإلادزبن  والجهاث الخدٍز من حُض ظىدة الررام  الخدٍز

ب ئلي اللؼاع التربىي  ب، مما ًخؼلب طسوزة طم كؼاع الخدٍز العاةد من الاطدشماز في الخدٍز

 .والخعلُمي

في،دزاطت ) -2 بي مقترح إلعداد املعلمين أجىاء بسهامج بعىىان:  (iii)(2219 الجدٌع وشٍس جدٍز

 وفق معاًير الجمعيت الدوليت للخقىيت في الخعليم
ً
 :الخدمت جقىيا

يُت التي جلدمها مساهص الخدٍزب ئلى  ىدفت الدزاطت الىؼف عن مدي هـاًت الررام  الخدٍز

 . التربىي للمعلمن  لخأهُلهم لخىفُف ودم  الخلنُت في الخعلُم بالظعىدًت
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يُت اإلالدمت، وووصذ ئلى عدة نخاة  منها  اطتوجىصلت الدز  عدم هـاًت الررام  الخدٍز

بظسوزة بنا  معاًنر وػنُت وصُلت وو اعخماد معاًنر عاإلاُت للىـاًاث الخلنُت للمعلمن  في بسام  ئعداد 

 .اإلاعلمن 

بعىىان: معىقاث جطبيق الخدٍزب إلالنترووي أجىاء الخدمت  (iv)( 2215دزاطت )العطاز، الحىلي، -3

 بمدازض ومالت الغىث في مدافظاث غصة، وطبل الخغلب عليها:

ب ؤلالىتروني وزنا  الخدمت بمدازض  ىدفت الدزاطت  ئلي الخعسؾ ئلى معىكاث جؼبُم الخدٍز

دزاطت كام الباحض ووالت الؼىر في محاؿظاث ػصة، وطبل الخؼلب عليها، ولإلظابت عن وطئلت ال

 باطخخدام اإلانهج الىصـي الخحلُلي وذلً إلاال مخه إلاىطىع الدزاطت.

ب ؤلالىتروني وزنا   وجىصلت الدزاطت ئلى عدة نخاة  من وهمها: و  معىكاث جؼبُم الخدٍز

 حظب مخىطؼاتها على النحى الخالي :اإلاعىكاث اإلاادًتسالبنُت 
ً
الخدمت بترجِب اإلاجاالث الظبعت جناشلُا

ت، اإلاعىكاث الشلاؿُت، اإلاعىكاث الخعلُمُت، اإلاع ىكاث الخحخُت ، اإلاعىكاث اإلاالُت، اإلاعىكاث اليؼٍس

ت  . الخلنُت، اإلاعىكاث ؤلاداٍز

 

 الدزاطاث ألاحىبيت:  -ب

 بعىىان: ( v)(Saadi, H., Mirzayi, K., Movahedi, R., 2013دزاطت ) -4

"The obstacles on the development of web-based training in the agricultural higher 

education: faculty members’ perspective" 

ب اإلاعخمد على ػبىت ؤلانترنذ في الخعلُم الصزاعي العالي: منظىز وعظا  هُئت  س الخدٍز "علباث جؼٍى

 الخدَزع". 

ب اإلاعخمد على ػبىت ؤلانترنذ في الخعلُم  ىدفت الدزاطت س الخدٍز للخعسؾ ئلى معىكاث جؼٍى

ل ؤلانترنذ الصزاعي، حُض و  هرا النىع من الخعلُم ًلدم من خالٌ الىطاةل ؤلالىترونُت مش

 .وؤلانترانذ وؤلاهظترانذ

ن الخنـُرًن  وانعدام حىاؿص اإلاخعلمن ، وحىاؿص و   ئلي وجىصلت الدزاطت          نلص اإلادًٍس

س البنُت الخحخُت، واللُىد الاةخمانُت، وكُىد على الررمجُاث وألاظهصة هي اإلاؼاول السةِظُت في ج ؼٍى

ب على ػبىت ؤلانترنذ ٍنبغي جحدًد الظُاطُاث لخىظُه وجىؿنر اإلاىازد الالشمت لدظهُل ، و الخدٍز

س الخعلم ؤلالىتروني.   جؼٍى

 بعىىان:  (vi)(Joo, Y. J., Lim, K. Y. & Kim, S. M, 2012دزاطت ) -5

"A Model for Predicting Learning Flow and Achievement in Corporate e-Learning" 
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 وؤلانجاش في الخعلم ؤلالىتروني للؼسواث". سوىزٍا "نمىذط جىكعاث جدؿم الخعلم 

ب ؤلالىتروني  ىدفت الدزاطت ئلى الخحلُم في محدداث جدؿم الخعلم وؤلانجاش في الخدٍز

ت، كلم الاخخباز والعىامل اإلاحـصة  للؼسواث، وكد جم اخخُاز ول من الىـا ة الراجُت، اللُمت الجىهٍس

 . ما جنص علُه ألاطالُب اإلانهجُتخنبإ وؤلانجاش هللمخعلمن . اعخباز جدؿم الخعلم وطُؽ لل

ت، اإلانـعت اإلاخىكعت، وطهىلت و   ئلي وجىصلت الدزاطت         الىـا ة الراجُت، اللُمت الجىهٍس

ـترض نمىذط  و  جلبل وي جىنىلىظُا والعمل  TAMالاطخخدام اإلاخىكعت جإزس على جدؿم الخعلم. سٍو

 اإلانـعت اإلاخىكعت، وطهىلت الاطخخدام اإلاخىكعت . عليها ناج  عن عاملن  زةِظُن  وهما

 بعىىان:  (vii)(Regino, 2009دزاطت ) -6

Regino, R (2009). Teacher perceptions of their training to teach online within 

community colleges in one region in California (Doctoral dissertation Capella 

University) 

ب اإلاعلمن  على ؤلانترنذ في الخعلُم العالي  الدزاطت ىدفت ئلى وصف الحالت الـعلُت لخدٍز

من خالٌ جصىزاث اإلاعلمن  اإلادزبن  على ؤلانترنذ طمن مجمىعت من ولُاث اإلاجخمع في ئحدي 

 . ـىزنُاملاػعاث والًت والُ

يُت التي ٌعخلد اإلاعلمى  وجها ألاهثر وهمُت للمعلمن   وجىصلت الدزاطت         ئلى و  الجىانب الخدٍز

بهم داخل اإلاإطظاث الخابعن  لها.   عن ػعىزهم حٌى جدٍز
ً

 على ؤلانترنذ، ؿظال

 بعىىان:  (viii)(Gokates and etc., 2009دزاطت ) -7

"Main Barriers and Possible Enablers of ICTs Integration into Pre-service Teacher 

Education Programs" 

ئلى الخحلم من اإلاعىكاث السةِظت والعىامل اإلاظاعدة اإلامىنت إلدماط  ىدفت الدزاطت

   في بسام  ئعداد اإلاعلمن  كبل الخدمت في جسهُا. ICTجىنىلىظُا اإلاعلىماث والاجصاالث س

اإلاصلحت ٌعخلدو  و  نلص الخدٍزب الؼالبُت العظمى من وصحاب و   ئلي وجىصلت الدزاطت        

وزنا  الخدمت، ونلص الررام  واإلاىاد اإلاناطبت، وعدم وظىد ألاظهصة هي العىاةم السةِظت إلدماط 

 جىنىلىظُا اإلاعلىماث والاجصاالث في بسام  ئعداد اإلاعلمن  كبل الخدمت.

 

 بعىىان: (ix)(Bishop, 2008دزاطت ) -8

Bishop, C. (2008). Profiles of potentially successful online learners in a teacher 

credential program. (Doctoral dissertation University of California)  
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ب اإلاعلمن   ىدفت الدزاطت ئلى وطالُب جـىنر اإلاخعلمن  الىباز عرر ؤلانترنذ في بسنام  جدٍز

لىزٍا في والًت والُـىزنُا، وكد جم جىظُه حعلُماث إلائت ووزبعت وزمانن  ػالًبا الحاصلن  على البيا

 .  Sternberg – Wagnerلىخابت طنرة ذاجُت مخخصسة كصنرة باجباع ونماغ الخـىنر س

ئلي وظىد دالالث إلاجمىعت من ونماغ الخـىنر في خؼاباث الؼالب لم ًخم  وجىصلت الدزاطت        

من ونماغ الخـىنر اإلاعسوؿت باطم سونماغ الخـىنر الصخص ي  في هخاباث الؼالب العشىز على مجمىعت 

وو في نخاة  اإلاسح، وكد ودي هرا الاطخنخاط ئلى ونه ًجب النظس في ظمُع ونماغ الخـىنر الصخص ي في 

 جصمُم النظم الخعلُمُت لظما  وصٌى الؼالب ئلى وكص ى حد ممىن من الخعلم. 

 بعىىان:  (x)(Lori, K. Long, Cathy, Z. Dubois, Robert, H., 2008دزاطت ) -9

"Online training: the value of capturing trainee reactions" 

ب ؤلالىتروني: اللُمت اإلالخلؼت في زدود الـعل الصادزة عن اإلاخدزبن ". سالىالًاث اإلاخحدة  "الخدٍز

ىُت   ألامٍس

ت  ىدفت الدزاطت ئلى الخىصل ئلى ونمىذط لسدود الـعل الصادزة عن اإلاخدزبن  بنا  على نظٍس

الخصسؾ اإلانؼلي ونمىذط الخلبل للخىنىلىظُا بنُت مظاعدة اإلانظماث في طعيها لخحلُم وهداؿها 

ب.   واحخُاظاتها الـىزٍت والاطتراجُجُت بالنظبت إلعداد كىي عاملت مسنت ظُدة الخدٍز

ب وظىد عالكت طلبُت بن  الللم من ئلي طتوجىصلت الدزا         ، الحاطىب وداؿعُت ما كبل الخدٍز

.و 
ً

يُت ئلىترونُت مظخلبال  وظىد عالكت ئًجابُت بن  زدود ؿعل اإلاخدزب والنُت في وخر دوزاث جدٍز

ب إلالنترووي وأجسو على أداء املعلمين في الخعليم  (xi)(Leghann, 2007دزاطت ) -12 بعىىان: "الخدٍز

  العالي":

ئلي بحض العالكت بن  نظام الخعلُم العالي في والًت بنظلـانُا حٌى  ىدفت الدزاطت

ت واطخخدام ونؼؼت ؤلانترنذ في اإلامازطت العملُت، ووا  الهدؾ من هره  معخلداث اإلاعلمن  التربٍى

ل  س سوبٍس ت والخؼٍى   لجمع البُاناث حٌى 2222الدزاطت هى الخعامل مع دعىة ئدازة البحىر التربٍى

اإلاحخىي السكمي وجلدًم جىصُاث للعمل، وكامذ الدزاطت بجمع البُاناث، عن هُـُت اطخخدام 

ت للمعلمن . م مسح على ػبىت ؤلانترنذ، حٌى اإلاعخلداث واإلامازطاث التربٍى  ػٍس

ئلي و  هؼف جحلُل ؤلاحصا اث الىصـُت والخصنُف والعالكاث اإلاخبادلت  وجىصلت الدزاطت        

ت الخعلُمُت البناةُت باطخخدام  طبنرما  بساو  وونىؿا وظىد ؿجىة بن  اإلاعخلداث واإلامازطاث التربٍى

ت عرر ؤلانترنذ ومعسؿت  جصنُف ألانؼؼت البناةُت، وػازث الدزاطت ئلى مجاالث اإلاعسؿت التربٍى

سهاالخىنىلىظُا   .التي ًنبغي جؼٍى
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باطخعساض الدزاطاث الظابلت ًمىن اللٌى و  ئظمالي نخاة  هره ألادبُاث والدزاطاث هي 

التي دعذ ئلى جناٌو مىطىع هرا البحض لُيى  امخدادا لهره البحىر والدزاطاث، وو  هره 

اث ذاث بالـسوض واإلاخؼنر  للباحشت وعناصسه، وووحذ الدزاطاث هي التي حددث مىطىع هرا البحض

يُت العالكت التي ًمىن جناولها في  جصمُم ؤلاػاز اإلالترح لبنـــا  وجؼبُم معاًنر ظىدة الررام  الخدٍز

 وجخـم هره الدزاطت مع الدزاطاث الظابلت في جناولها إلاىطىع، اللاةمت علي الخدٍزب ؤلالىتروني

ب الالىتروني بالخىظهاث الحدًشت في مظماز الخعباعخبازه من وهم  الخدٍز وجخخلف هره ، لُم والخدٍز

لبنـــا  وجؼبُم معاًنر ظىدة الدزاطت عن الدزاطاث الظابلت في وجها حظعي ئلي جلدًم ئػاز ملترح 

يُت اللاةمت علي الخدٍزب ؤلالىتروني الجهاث اإلاظئىلت عن العملُت حعمل من خاللها  الررام  الخدٍز

يُت بالىشازة ، وهى ما ًمنز هره اإلاظخلبلُتدولت ؤلامازاث  بما ًخال م مع زؤٍت وئطتراجُجُاث الخدٍز

 ٌ  ، الباحشت من كبل سفي حدود علم مشل هرا اإلاىطىع الدزاطت عن الدزاطاث الظابلت حُض لم ًدناو

ت بصـت خاصت.زاطت ئطاؿت للمىخبت العسبُت وآمل و  جيى  هره الد  عامت واإلاىخبت التربٍى

: إلاطاز الىظسي واملفاىيمي للبدث
ً
 جامىا

ب الالنترووي: -أ  ماىيت الخدٍز

ب هؼنرها من الصناعاث حظعى  ذاخخلـ الُىم بِئت ألاعماٌ ووصبحذ صناعت الخدٍز

عت  الطدشماز جىنىلىظُا اإلاعلىماث للىصٌى ئلى وعلى ظىدة ممىنت، ومسونت الشمت لالطخجابت الظَس

خلل من مسحلت للخؼنراث في البِئت ولخحلُم وهداؾ اإلانظمت وزػباث العمُل على حد طىا ، ؿان

ب عند الحاظت " ب في الىكذ اإلاناطب "Just-in-caseالخدٍز  ".Just-in-time" ئلى مسحلت الخدٍز

ب الالاث الخىحه برزمب -1  نترووي:الخدٍز

ب الالىترونــي مــن وهــم الخؼبُلــاث لخىنىلىظُــا اإلاعلىمــاث والاجصــاالث فــي مجــاٌ  ٌعخرــر الخــدٍز

 علــــى مــــا جــــىؿسه جىنىلىظُــــا اإلاعلىمــــاث والاجصــــاالث مــــن ودواث مخمشلــــت فــــي 
ً
ب، ؿهــــى ًلــــىم وطاطــــا الخــــدٍز

ب الالىترونـــــي  عخرـــــر الخـــــدٍز سه، َو  فـــــي اندؼـــــازه وجؼـــــٍى
ً
وحـــــد الحاطـــــب آلالـــــي والانترنـــــذ والتـــــي وانـــــذ طـــــيبا

يُــت عرــر وطــاةؽ  جؼبُلــاث الخعلــُم الالىترونــي الــري ٌعــسؾ علــى ونــه : جلــدًم الرــرام  الخعلُمُــت والخدٍز

االنترانـذ والانترنـذ وجىنىلىظُـا الىطـاةؽ اإلاخعـددة وو ػنرهـا مـن الىطـاةؽ اإلاخاحـت والىترونُت مخنىعت 

 . xiiسخعلم الراحيعخماد على مبدو الال لنلل اإلاعلىماث بأطلىب متزامن وو ػنر متزامن، وبا

ظاهم ب  َو بؼيل ؿعاٌ في جنمُت مهازاث ومعسؿت العاملن  ولدعم الخلدم  لىترونيالاالخدٍز

 .  xiiiسفي مظازهم الىفُـي

دُح ب الا ٍو  :  xivسلىتروني اطخجابت ؿعالت لخحلُم ألاهداؾ الخالُتالخدٍز
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ب مخخصصت.  - س عملُاث جدٍز يُت ولدظهُل جؼٍى  جحدًد الاحخُاظاث الخدٍز

ب والدعم إلان ًحخاظه من العاملن ، وئجاحت الخـاعل الصخص ي بن  اإلادزب واإلاخدزب.  -  جىؿنر الخدٍز

ب لدظهُل محاواة اإلاعسؿت اإلاىدظبت.  -  الخلُُم اإلاظخمس من خالٌ الخلنُاث السكمُت ألهداؾ الخدٍز

-  .  بأٌو
ً

ب ولخلُُم ول مؼازن ووال  إلنؼا  مجل وحسجُل ؿعاٌ للخدٍز

فاث -2  الخدٍزب الالنترووي: مفهىم وحعٍس

ب الالىتروني بأنه: عملُت الخدٍزب عن بعد باطخخدام ؤلانترنذ وؤلانترانذ ٌُ  عسؾ الخدٍز

ت لألؿساد حٌى مخخلف اإلاىطىعاث اإلاخخازة وو اإلاخخصصت، لسؿع اإلاظخىي  لخىؿنر اإلاعسؿت الظسوٍز

ىطاةؽ اإلاخعددة، العلمي وو لخحلُم ئعادة الخأهُل باطخخدام الحاطىب، الصىث، الـُدًى، ال

د ؤلالىتروني، الدزدػت، ومجمىعاث النلاغس   . xvالىخب ؤلالىترونُت، الرًر

ب نؼؽ وهى: " ػنر جللُدي ٌعخمد على اطخخدام مىاكع ػبىت  Active Trainingنظام جدٍز

يُت بياؿت ظىانبها دو  الانخلاٌ  ؤلانترنذ لخىصُل اإلاعلىماث للمخدزب والاطخـادة من العملُت الخدٍز

ئلى مىكع الخدٍزب ودو  وظىد اإلادزب واإلاخدزبن  في نـع الحنز اإلاياني مع جحلُم الخـاعل زالسي 

بي السكمي، يُت  بأطسع وكذ ووكل  ألابعاد ساإلاحخىي الخدٍز اإلادزب واإلاخدزبن ، وئدازة العملُت الخدٍز

 .  xviسجيلـت

ؼاز ئلُه  "العملُت التي جم ؿيها تهُئت بِئت جـاعلُت ػنُت بالخؼبُلاث اإلاعخمدة على  :بأنهَو

جلنُت الحاطب آلالي وػبياجه ووطاةؼه اإلاخعددة، التي جمىن اإلاخدزب من بلىغ وهداؾ العملُت 

يُت من خالٌ جـاعله مع مصادزها وذلً في وكصس وكذ ممىن وبأكل ظهد مبرٌو وبأعلى  الخدٍز

اث الجىدة دو  جلُد بحدود اإلايا  والصما   . xviiس"مظخٍى

بي من خالٌ وي وطُؽ من آلُاث " :ونهوي  يُت تهدؾ ئلى جلدًم اإلاحخىي الخدٍز عملُت جدٍز

الجؼساؿُت بن  اإلاخدزبن   الاجصاٌ الحدًشت من وظهصة حاطىب وػبىت ئنترنذ لخخؼي اإلاظاؿت

 . xviiiس"واإلادزب

ب الالىتروني: ب التي حعخمد على الخىنىلىظُا الحدًشت في نلل " والخدٍز وحد وطالُب الخدٍز

بي ئلى اإلاخدزب من خالٌ الحاطىب وو ػبىت ؤلانترنذ، وهى وطلىب مىمل ألطالُب  اإلاحخىي الخدٍز

ب الخللُدًت  .  xixس"الخدٍز

بي و  بن  مخدزبن  ومدزبن  ًـصلهم اإلايا  والصما ، من وظل جمىن  هى عبازة عن نظام جدٍز

ب الري ًخخاز ؿُه اإلاخدزب متى  ب والخؼلب على فسوؾ الىكذ واإلايا . ؿهى الخدٍز ألاؿساد من الخدٍز

   .  xxسًخدزب؟ وهُف ًخدزب؟ ووًن ًخدزب؟ وماذا ًخدزب؟ طمن الحدود اإلامىنت
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ا بأنه ًُ عسؾ ئظساة بي ٌعخمد" :َو على اطخخدام وطاةل الاجصاٌ والخلنُاث  وطلىب جدٍز

ؤلالىترونُت بأػيالها اإلاخنىعت إلًصاٌ اإلاعلىماث واإلاهازاث والاججاهاث للمخدزبن  بؼيل متزامن وو 

 . xxiسة"ظىدنر متزامن بأكل ظهد ووهثر ػ

 مصاًا الخدٍزب الالنترووي: -3

ب الالىتروني بالعدًد من اإلاصاًا التي شجعذ على اطخ  : xxiiسخدامه، منهاًخمنز الخدٍز

يُت. -1 جعله محىز العملُت الخدٍز يُت من اإلادزب ئلى اإلاخدزب ٍو  ًنلل العملُت الخدٍز

 ئًجابُا ػٌى الىكذ. -2
ً
 ًجعل اإلاخدزب ؿعاال

 ًنمى مهازاث البحض والاطخلصا  والخعلم الراحي لدي اإلاخدزبن  . -3

 ًنمى مهازاث الاجصاٌ واإلاهازاث الاظخماعُت لدي اإلاخدزب. -4

 الخـىنر من خالٌ ظمُع اإلاعلىماث وجصنُـها ونلدها لدي اإلاخدزب. ًنمى مهازاث -5

ت والجسوة للمخدزب للخعبنر عن نـظه بدو  زهبت وو حسط. -6  ٌظاعد في ئعؼا  الحٍس

 ٌظهل وصٌى اإلاخدزب ئلى مدزبه في وي وكذ. -7

 ث.ًىظب اإلاخدزبن  اللدزة الياؿُت على اطخخدام الخلنُاث الحدًشت وجلنُت اإلاعلىماث والحاطبا -8

ؼعس اإلاخدزبن  باإلاخعت وؤلازازة. -9 ٌُ  على الىطاةل الخـاعلُت مما 
ً
 جصمُم اإلاادة العلمُت اعخمادا

ب إلالنترووي:  -4  طلبياث الخدٍز

ب ؤلالىتروني طلبُاث جخمشل ؿُما ًأحي:   ًخـم العدًد من اإلاهخمن  بحلل الخدٍزب على و  للخدٍز

 واملت على ؤلانترنذ.  ًىاظه معظلت هُـُت جحـنز اإلاىفـن  لدخٌى دوزاث -

 . xxiiiسهُـُت مظاعدة العاملن  على نلل ما حعلمىه ئلى ميا  العمل -

 اؿخلاز مؼازهت اإلاخدزب ئًجاًبا في جبادٌ آلازا  وألاؿياز مع اإلادزب ومع اإلاجمىعت.  -

 الصعىبت التي جىاظه اإلادزبن  في ئًصاٌ وؿيازهم في اإلالسز ؤلالىتروني.  -

 ؤلانظا  همإزس جسبىي وحعلُمي مهم.جالش ي وئطعاؾ دوز اإلادزب  -

 صعىبت جلُُم اإلاخدزبن . -

 هثرة جىفُف الخلنُت زبما ًإدي ئلى ملل اإلاخدزب، وعدم الجدًت في الخعامل مع هره الىطاةؽ. -

 بعع اإلاخدزبن  كد ٌؼعسو  بالعصلت عن وكساجهم وعن اإلادزب. -

يُت صعىبت جؼبُم بعع اإلاهازاث واإلامازطاث في حعلمها في بعع الررام  -  . xxivسالخدٍز

 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

515 

 

 

 

 أهىاع الخدٍزب إلالنترووي:  -5

ب الال  :  xxvسهما زةِظن  لىتروني نىعن لخدٍز

ب املتزامن:  - هى النؼاغ الري ًخم في الىكذ الحلُلي، جحذ كُادة اإلادزب حُض ًخىاظد الخدٍز

خىاصلى  مباػسة مع بعظهم البعع بالنص وو الصىث وو  هى وظمُع اإلاخدزبن  في نـع الىكذ ٍو

ومن ئًجابُاجه و  اإلاخدزب ٌظخؼُع الحصٌى من اإلادزب على الخؼرًت الساظعت اإلاباػسة ، الـُدًى

 في الىكذ نـظه. 

ب  - في هرا النىع لِع من الظسوزي و  ًحظس اإلادزب واإلاخدزبى  بنـع  متزامن: الالالخدٍز

ٍبي من خالٌ الىكذ وال و  ًحظسوا بنـع اإلايا ، ؿاإلاخدزب ٌظخؼُع الخـاعل مع اإلاحخىي الخدز 

د الا لىتروني هأ  ًسطل زطالت ئلى اإلادزب ٌظخـظس ؿيها عن ش ي  ما ًجُب علُه اإلادزب في الرًر

 وكذ الحم. 

ب الامخطلباث جطبيق ا -6  لنترووي: لخدٍز

لىتروني و  جخمىن من ؤلاظابت على إلاإطظت التي لدحها جىظه نحى الخدٍزب الاًنبغي علي ا

تها  وطئلت جسجبؽ بخمظت عىامل نجاح حاطمت جخظمن كُاض وو جلُُم زلاؿت اإلاإطظت وظاهٍص

ب الا لىترونُت، لىتروني، ومحخىي بسام  محددة، واللدزاث الداخلُت وو البنُت الخحخُت الاللخدٍز

 .  xxviسواليلـت، واإلاىفـن  اإلاظتهدؿن 

ا إلاو  ـً  :  xxviiسىتروني هما ًأحيلالخدٍزب الا خؼلباثٍمىن و  نظخخلص مما جلدم وص

  البشسي: الهادز  -

خؼلب جىؿس اإلا -1 ب دزب ٍو معسؿت ، و واطخخدام جلنُاث الخعلُم الحدًشتاللدزة على الخدٍز

د ؤلالىتروني.   اطخخدام الحاطب آلالي بما في ذلً ؤلانترنذ والرًر

خؼلب اإلا -2  ؤلانترنذ. ومعسؿت اطخخدام الحاطب آلالي ، و مهازة الخعلم الراحيجىؿس خدزب ٍو

خؼلب  -3 معسؿت بعع ، و الحاطب آلالي وميىناث ؤلانترنذ الخخصص في جىؿس وادز الدعم الخلني ٍو

ي  . ُتبسام  الحاطب آلالي ذاث العالكت باإلانظىمت الخدٍز

اإلادزب معسؿت الطخخدام واؾ للخىنىلىظُا الالشمت  ًجب و  ًمخلًحُض  الهادز الفني املسلصي: -4

يُت، ئطاؿت ئلى اللدزة على حل اإلاؼىالث الـنُت اليظُؼت وجلدًم  وئًجاد ودم  الررام  الخدٍز

 مظخىي من الدعم الـني للمخدزبن . 

الدوز ؤلادازي اهخماًما هبنًرا ألنه ًنؼىي على وطع كىاعد  ًخؼلب الهادز إلادازي املسلصي: -5

بولىاة ب اإلاخؼؽ لها، ومساكبت عملُت الخدٍز  . الالىتروني ح العمل وجنـُر ئظسا اث الخدٍز
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 : املادًت الخجهيزاث -

 مىكع اإلاخدزب وججهنزاجه.  -3     مىكع اإلادزب وججهنزاجه. -2 الخادم.  -1

 خدمت الىصٌى لإلنترنذ بظسعت مناطبت وفي وي وكذ ودو  كُىد على وعداد اإلاخدزبن .  -4

ب  السػم من و  علىو  هًجب و  نؼنر ئلي ونوعلُه  باهظت جبدو جيلـت هرا النىع من الخدٍز

ا لىنها جخظا ٌ ومام الىؿىزاث واإلاياطب التي جخحلم، وما حعىد به من منزة جناؿظُت للمنظمت.  فاهسًٍ

بيت: -ب  مفهىم حىدة البرامج الخدٍز

 : في املؤطظاث الخعليميت الجىدة -1

حعسؾ اإلانظمت الدولُت للمعاًنر الجىدة علي وجها: "الخصاةص اليلُت لىُا  الخدمت وو 

اإلانظمت وو العملُت وو النظام وو الـسد وو مجمىعت منها والتي جنعىع بلدزاتها على ئػباع حاظاث 

حت"   . xxviiiسطمنُت وو صٍس

ت مبنُـت علـى وطـاض جحل لصد بادازة الجىدة الؼاملت وجها:" ؿلظـت ئداٍز ُـم السطـا اليامـل ٍو

للمظــخـُد مــن الخدمــت والخأهُــد علــى و  اإلاإطظــاث التــي جلــدم الخــدماث حظــخؼُع و  جلــدمها بؼــيل 

 . xxixسداةم ومخـىق" 

ـــماث والخصــــاةص التــــي جخعلــــم بالعملُـــــت  ـــل الظـ والجــــىدة فــــي اإلاإطظــــاث الخعلُمُــــت هــــي: مجمــ

ن مخعلمـن  ومعلمـن  ومـىفـن  الخعلُمُت والتي جـي باحخُاظاث وجؼلعاث وػساؾ العملُـت الخعلُمُـت مـ

ووولُا  ومىز وكُاداث، من خالٌ مجمىعت من ؤلاظسا اث التـي جلـِع مـدي مؼابلـت مخسظـاث العملُـت 

 لظما  ظىدة العملُت الخعلُمُت.
ً
 الخعلُمُت مع اإلاعاًنر اإلاىطىعت مظبلا

بيت البرامج جخطيط -2  : الخدٍز

يُت ًخظمن العدًد ًخظمن  من العملُاث اإلاترابؼت، والتي حؼيل في جخؼُؽ الاحخُاظاث الخدٍز

جبدو بجمع وجحلُل اإلاعلىماث من خالٌ مساظعت اإلااض ي وجحلُل  النهاًت طلظلت من الحللاث،

ب، ًلي ذلً جحدًـــد  الحاطس، ومحاولت الخنبإ واطخلسا  اإلاخؼنراث اإلاظخلبلُت لىطع خؼت الخدٍز

يُــــــت لظد الـجىة اللاةم  Actual Performanceت بن  مظخىي ألادا  الحالي الاحخُاظـــــاث الخدٍز

يُت من نخاط  Ideal Performanceومظخىي ألادا  اإلاظتهدؾ  ، ومن زم ًأحي جصمُم الررام  الخدٍز

يُت، وبن  طد الاحخُاظاث  عملُت الخىؿُم والخنظُم بن  ألاهداؾ الظاعُت ئليها العملُت الخدٍز

لي ذلً مسحلت جنـُر  بي معن ، ٍو بي بظد ؿجىة وو احخُاط جدٍز يُت، حُض ًلىم ول هدؾ جدٍز الخدٍز

يُــــت وحؼمل ؤلاظسا  اث التي جخخر إلاخابعت اإلادزبن  واإلاخدزبن ، ومخابعت النظم وؤلاظسا اث الررام  الخدٍز

بي مىطع الخنـُر في طيُل جحلُم ألاهداؾ اإلاسظىة منه، وفي النهاًت ًخم  التي جظع الررنام  الخدٍز
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يُـــــت من خالٌ جلُُم  بي واإلادزبن  واإلاخدزبن  وزنا  الخنمحخىي جلُُم الررام  الخدٍز ـُر، الررنام  الخدٍز

 .  xxxس وبعد انتها  الررنام  مباػسة وكبل الخحاق اإلاخدزبن  بجهاث عملهم

بيت: معاًير  -3  حىدة البرامج الخدٍز

يُــــت جحدًــــد اإلاعــــاًنر الظــــلىهُت وػنــــر الظــــلىهُت وؿــــم جخؼلــــب  عملُــــت جلُــــُم ظــــىدة الرــــرام  الخدٍز

وطــع علمُـــت ومنهجُـــت والتـــي ًـــخم اطـــخخدامها همإػــساث إلاـــدي طـــنر الررنـــام  باججـــاه جحلُـــم وهداؿـــه، 

ب و  جلتزم بها لظما  ظىدتها نجملها في آلاحي  :  xxxiسوعلُه ؿا  زمت معاًنر ًنبغي إلاإطظاث الخدٍز

. اهدظ -
ً
 ومهنُا

ً
 من اإلاعازؾ واإلاهازاث التي جإهلهم عملُا

ً
 اب اإلاخدزبى  مدي واطعا

س بسامجها.  - م وجؼٍى  وظىد نظام للخلُُم عن كدزاث اإلاخدزبن  هرلً وظىد نظام لخلٍى

 جحذ ئػساؾ ومخابعت منظمت.  -
ً
 وعملُا

ً
 ممازطت اإلاخدزبى  اإلاهازاث واإلاعازؾ علمُا

 ع في اإلاخدزبن  وفي خلـُاتهم الشلاؿُت. جصمُم الررام  بحُض جساعي الخنى  -

-  .
ً
ا  وجسبٍى

ً
 ًلىم بالخدَزع مخخصن  ومإهلن  ووادًمُا

 جىؿنر ألاظهصة والخلنُاث الخعلُمُت والخدماث اإلاسجبؼت بها.  -

ب، ًمىن عسطها ؿُما ًلي  : xxxiiسوهنان زالزت وطباب زةِظُت لخلُُم نخاة  عملُت الخدٍز

ب  -1 س بسام  الخدٍز  اللادمت.حعلم هُـُت جؼٍى

س مدي ظدوي بسنام  معن  وو وهثر هأطاض لخحدًد ما ئ  وا  ٌظخمس وم ًلغي. -2  جلٍس

س مدي ؿاعلُت  -3 ب، جلٍس ب.ئدازة الخدٍز  وي مدي جحلم وهداؾ الخدٍز

يُــت  جلخصــس  والتــيوال جــصاٌ اإلاعــاًنر الشالزــت الظــابلت هــي وبــسش وطــع كُــاض نجــاح الرــرام  الخدٍز

 علــــى زدود ألاؿعــــاٌ اإلاباػــــسة للمؼــــازهن  وجلُــــُمهم العــــام للررنــــام ، وهــــي ومــــىز طــــهلت الخنـُــــر وحعىــــع

ب ٌظاعد اإلاإطظاث على:، نخاة  ئًجابُت في ظمُع ألاحىاٌ  وعلُه ؿا  كُاض العاةد على الخدٍز

ب معُنت. - س عملُاث جلُُم وكُاض نخاة  بسام  جدٍز  جؼٍى

ب  -  وجحدًد ووظه الخؼُنر في طلىن اإلاخدزبن  ومدي الخأزنر في بِئت العمل.جحلُل نخاة  الخدٍز

ب وحظاب العاةد على الاطدشماز. -  جحدًد جيالُف بسنام  الخدٍز

 اطخخدام ؤلاؿادة الساظعت اإلابنُت على كاعدة بُاناث في اطخمساز علد الررام  الـعالت ؿلؽ. -

ب والخصدًم عليها وزبؼها بمعاًن -  ر ودا  اإلاإطظت بيل ونؼؼتها.اعخماد بسام  الخدٍز
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بيت القائمت علجاطع : إلاطاز املقترح لبىـــاء وجطبيق معاًير حىدة البرامج الخدٍز
ً
 ىا

ب إلالنترووي بىشازة التربيت والخعليم بدولت إلامازاث العسبيت املخددة  الخدٍز

لبنـــا   ملترح نلدم ؿُما ًلي ئػاز  ؛الخناٌو النظسي واإلاـاهُمي إلاىطىع البحض في طى  

ب ؤلالىتروني بىشازة  يُت اللاةمت علي الخدٍز التربُت والخعلُم بدولت وجؼبُم معاًنر ظىدة الررام  الخدٍز

 ، وذلً هما ًلي:ؤلامازاث

 أىداف إلاطاز املقترح: -أ

  حهدؾ ؤلاػاز اإلالترح باألطاض ئلي: 

س ج -1 يُت اللاةمت علي الخدٍزب ؤلالىتروني دلُل مسظعي إلا ؼٍى في طى  عاًنر ظىدة الررام  الخدٍز

ب الالىترونُت واؿت على كابل للخؼبُم "ADDIE"نمىذط  اإلالدمت إلاىفـي وشازة التربُت  خدماث الخدٍز

إلظسا اث التي ل ػاملت ئزػاداث ًخظمن، والري وجىزُم ئظسا اتها لخنـُر الىزغ الالىترونُت والخعلُم

بيلخحلُم  ئجباعها ًجب  .ظىدة الررنام  الخدٍز

يُت اللاةمت خلُُم و ل (Check List)بنا  كاةمت اطخيُا  -2 كُاض مدي جحلم معاًنر ظىدة الررام  الخدٍز

ب ؤلالىتروني بي علي الخدٍز  .لياؿت مساحل الررنام  الخدٍز

 إلاطاز املقترح:وزمائص مىطلقاث  -ب

س نظام حعلُمي من الؼساش ألاٌو  2221 العسبُت اإلاخحدة ؤلامازاث دولت جإهد زؤٍت - على وهمُت جؼٍى

، دولت طمن وؿظل دٌو العالم على ظمُع الصعدالهسهنزة وطاطُت في جحلُم هدؿها بأ  جيى  

ادًت العالُت،  2221وجسجىص زؤٍت ؤلامازاث  على ػمىحاث وجؼلعاث عالُت للمىاػنت والسوح الٍس

اث عالُت من  ص مظخٍى الخحصُل الخعلُمي وبنا  اكخصاد معسفي جناؿس ي عالي ؤلانخاظُت كاةم وحعٍص

 على الابخيازاث وألابحار والعلىم والخلنُت. 

بخؼى حشِشت الطخىماٌ ما بدوجه من بدولت ؤلامازاث العسبُت اإلاخحدة جمط ي وشازة التربُت والخعلُم  -

ت وػاملت في وػس ومظازاث الخعلُم وؿم  س وحؼُنر ظرٍز ت حدًشتعملُت جؼٍى   .ؿلظـت جسبٍى

  كد وشازة التربُت والخعلُمو   -
ً
 بدنمُت العنصس اليؼسي باعخبازه زهنا

ً
 هبنرا

ً
  وولذ اهخماما

ً
في  وطاطُا

ادة اللدزة الخناؿظُت للدولت في ع واإلاؼسد  ٍش مىاظهت الىطع العالمي الجدًد الحاؿل بالخؼنر الظَس

ي الررام  لعبجو وباألخص في عالم اإلاعلىماجُت والخلانت،   دوز  ُتالخدٍز
ً
  ا

ً
 .في هرا اإلاجاٌ زةِظُا
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خلُد بظىابؽ علي ظمُع اإلاإطظاث بما ؿيها اإلاإطظاث الخعلُمُت الإلاسحلت اللادمت جـسض و  ا -

معاًنر طما  الجىدة في ي بما ًحلم وعلة اهخماماث الدولت از ، وفي صدهامخؼلباتالجىدة بيل 

 .الخعلُم

ب منر ػ - "ظاةحت وىزونا" في  19-جـص ي ؿنروض وىؿُدهد العالم ػـسة في عالم الخعلُم والخدٍز

ب وو ، 2222عام   باخخالؾ الخىكعودي هرا ئلى ؛ والخعلُم عن ُبعدالالىتروني طؼس للخىظه للخدٍز

ا وجحىله باليامل ئلى الؼسق ؤلالىترونُت ًُ ب والخعلُم ول  . عالم الخدٍز

يُت اللاةمت علي الخدٍزب ؤلالىتروني و  ؤلاػاز اإلالترح  - لبنـــا  وجؼبُم معاًنر ظىدة الررام  الخدٍز

 ًسجىص علي مجمىعت من اإلامازطاث بىشازة التربُت والخعلُم بدولت ؤلامازاث العسبُت اإلاخحدة

 
ً
يُت والخجازب الساةدة عاإلاُا  ومنها: ،في بنا  معاًنر ظىدة الررام  الخدٍز

 م.2221علُم اإلاظخمدة من زؤٍت الدولت زؤٍت وشازة التربُت والخ 

 ؼاني. طىابؽ ومعاًنر الجىدة في الخعلُم ؤلالىتروني  الرًر

  الخعاو  الاكخصادي والخنمُت تمنظمئػاز العمل الصادز من (OECD)  لخىظُه

 .2222 اإلاظخجد اطخجابت الخعلُم ججاه ظاةحت ؿنروض وىزونا

 .دلُل منظىمت اإلاإهالث الىػنُت ؤلامازاجُت 

  يُت بىشازة التربُت والخعلُم  الامازاث  -الدلُل ؤلاظساتي لجىدة الررام  الخدٍز

وهى مظخىحاة من النظم  الالىتروني هنان مبادب وطاطُت لعملُت طما  ظىدة الخدٍزب -

 .واإلامازطاث الجُدة لظما  ظىدة الخعلُم

يُت ًجب و  جخصف بما ًلي: -  بصـت عامت ؿا  معاًنر ظىدة الررام  الخدٍز

  بي الررنام ينا  بلتزام الاالانخظامُت : وحعني مدي في طى  اإلاعاًنر وؤلاظسا اث  الخدٍز

 .اإلاإطظُت

  بي الررنام اإلاسونت : وحعني مدي كابلُت  .للخؼبُم وؿًلا للظسوؾ وؤلامياناث اإلاخاحت الخدٍز

  بي الررنام الدكت : وحعني مدي اجصاؾ  . بالىطىح والبعد عن الؼمىض الخدٍز

 يُت في اإلاعلىماث والصدق : ا  .لبُاناثوحعني مدي مصداكُت محخىي الحلُبت الخدٍز

 بي الررنام لؼمٌى : وحعني مدي ػمٌى ا  . ؾللؼاًاث وألاهدا الخدٍز

  س س : وحعني مدي ئميانُت جؼٍى بي الررنام اللابلُت للخؼٍى  .مظخلبال وؿًلا للمخؼنراث الخدٍز

  ب الررنام اإلاىاهبت : وحعني مدي جىاؿم  . مع خصاةص اإلاخؼنراث اإلاخؼىزة يالخدٍز
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 يُت بؼمىحاث اإلاظخـُدًن  . الىؿا  : وحعني مدي وؿا  الحلُبت الخدٍز

  بي الررنام الخىاؿم : وحعني مدي التزام  . بخىاؿم محخىاها وجسابؼه الخدٍز

  بي الررنام الخيامل : وحعني مدي التزام  .بخيامل الخرراث الخعلُمُت طمن محخىاها الخدٍز

 س ت والخؼٍى  ا.جؼبُلها وحعدًله ئميانُت وي: الاطخمساٍز

 بعع من الظادة ه عليبعسط للخؼبُم العملي ؤلاػاز اإلالترح وصدق جم الخأهد من صالحُت -

ن  اإلاخخصصن  باإلاإطظاث الخعلُمُت وحعدًله وؿم مالحظاتهم.  ألاوادًمُن  والتربٍى

 إلاطاز املقترح: منىهاث -ج

، وهىضح جلو املساخل "ADDIE"في طىء همىذج  خمظت مساخلًخنىن إلاطاز املقترح من 

 :لما ًلي

 
 
 nalysisA        التدريبية االحتياجات حميلت معايير

 
 esignD            التدريبي البرنامج صميمت معايير

 
 التدريبي البرنامج جودة   evelopmentD    التدريبي البرنامج تطوير معايير

  اإللكتروني
 

  Implementation التدريبي البرنامج تنفيذ معايير
  

 valuationE         التدريبي البرنامج تقييم معايير
ب الاخخياحاث جدليلاملسخلت ألاولى:   يتالخدٍز



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

511 

 

 

 

يُت جلدًس الاحخُاظاث وي علىماث الخؼنراث الىاظب ئحداثها في مو  ىفـن للم الـعلُت الخدٍز

ؤلاظسا اث الالشمت وآلالُاث وووطع الظُاطاث  ،جحلُلهاللعمل على  ىفـن ومهازاث واججاهاث اإلا

س ودا  ت اإلاخىكعتملازنت و  هملخؼٍى ب الخيلـت الخلدًٍس   .بالعاةد من الخدٍز

ي جحلُل الاحخُاظاث مسحلت معاًنر   1ظدٌو س يُت ُتالخدٍز  لخحلُم ظىدة الررام  الخدٍز

ي اثالاحخُاظ جحلُل مسحلت  تُالخدٍز

  الـجىة اللاةمت بن  مظخىي ألادا  الحالي ومظخىي ألادا  اإلاظتهدؾجحدًد  الؼسض

يُت نهجيعلمي وم دكُموحصس  دًدجح النخاة  اإلاخىكعت  للمىفف لالحخُاظاث الخدٍز

 

 ألاػساؾ اإلاظئىلت

 اإلاظخـُدة من الخدٍزب  ؤلادازة / الجهتس -1

 اإلاخدزب نـظه -2

ب ووطاجرة الجامعاث -3  مخخصصن  في الخدٍز

 

 

 

 الخنـُر مخؼلباث

 زؤٍت الدولت وألاظندة الىػنُت دزاطت وجحلُل  -1

س إلاىفـي الحيىمت  الاطترػادي لنظامالدلُل مساظعت  -2 ب والخؼٍى الخدٍز

 الاجحادًت

 لىشازة التربُت والخعلُم ؤلاطتراجُجُت ألاهداؾدزاطت وجحلُل  -3

ب نمساظعت  -4  بالىشازة والخنمُت اإلاهنُت ظام الخدٍز

  الحالُت الىـا اث ي مظخى و  باإلاىففخاصت البُاناث الجحلُل  -5

 إلاىففا ودا  جلُُم نخاة  حظبالحالي  ألادا  ي مظخى جحلُل  -6

 

 لدعم واإلاظاندةا

 والخرراث الظابلت،....  اإلاإهالثسىففخاصت باإلا ئحصاةُتبُاناث  -1

 عن اإلاظاز اإلانهي اإلاظخلبلي للمىففبُاناث  -2

 الىصف الىفُـي اإلاهام واإلاظإولُاث الحالُت واإلاظخلبلُت وؿلا لبؼاكت -3

 نخاة  عملُت مساظعت ألادا  الدوزٍت -4

يُت التي جللاها اإلال حصس  -5  ىففلررام  الخدٍز

 من ول عام نىؿمرر ودٌظمرر خالٌ ػهسي  اإلادة الصمنُت

 

 

 

معاًنر آلُاث و 

يُت اإلاسجبؼ -1  ت بسؤٍت الدولت وألاظندة الىػنُتدكت جحدًد الاحخُاظاث الخدٍز

 الخاصت باإلاىفف الصخصُت دكت البُاناث -2

 لمىففاإلاهام واإلاظئىلُاث الـعلُت لدكت البُاناث الخاصت ب -3

 للمىفف تاة  جلُُم ألادا  الظنٍىخدكت ن -4
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 إلاظخىي ألادا  الحالي للمىفف نىعي /سهميدكت الخحلُل الىفُـي -5 الخلُُم

س  ئلىجحدًد مىاػن الظعف التي جحخاط دكت  -6 في ودا  اإلاىفف من كبل جؼٍى

 السةِع اإلاباػس

س  ئلىجحدًد مىاػن الظعف التي جحخاط دكت  -7 في ودا  اإلاىفف من كبل جؼٍى

 ىفف نـظهاإلا

 دكت جخؼُؽ اإلاظاز اإلانهي للمىفف -8

ب الررنام  د ٌؼؼيهاألادا  التي ك جحدًد ؿجىةدكت  -9  يالخدٍز

بمن  اإلاخىكعوألازس  عاةدال مدي دكت جحدًد -12  ألادا  على الخدٍز

 

ببرهامج الاملسخلت الثاهيت: جصميم   إلالنترووي يالخدٍز

يُت التيبنا  على مسحلت جحلُل الاحخُاظاث  يُت، ًخم  الخدٍز نخ  عنها كاةمت الاحخُاظاث الخدٍز

لت التي  جصمُم الررنام  بؼيل جـصُلي في هره اإلاسحلت. ؿخصمُم الررنام  البد و  ًخم بالؼٍس

ؼت  بي ًمىن اإلادزب من جحدًد خٍس جحلم ألاهداؾ بـاعلُت هبنرة. جصمُم الررنام  الخدٍز

دها. واضحت للخدٍزب حظاعده في جحلُم ألاهداؾ التي جم جحدً  

بررنام  الجصمُم  مسحلت   معاًنر 2ظدٌو س لخحلُم ظىدة الررام   ؤلالىتروني يالخدٍز

يُت  الخدٍز

 إلالنترووي بيالخدٍزهامج لرراجصميم مسخلت 
ي الؼسض بي الىتروني ؿعاٌ إلالابلت الاحخُاظاث الخدٍز   ُت للمخدزبن جصمُم بسنام  جدٍز

 النخاة  اإلاخىكعت
بيال ررنام ال خنـُرل عمل خؼت  وآلالُاث ألانؼؼت جخظمن الالىتروني خدٍز

ت والخلنُتو   للخنـُرالالشمت  واإلاظدنداث والنماذط اإلاخؼلباث اإلاادًت واليؼٍس

 

 ألاػساؾ اإلاظئىلت

ب ئدازة -1  والخنمُت اإلاهنُت الخدٍز

ب الالىتروني -2 ن  في الخدٍز  مخخصصن  واطدؼاٍز

 خررا  جلنُت -3

 

 

 الخنـُر مخؼلباث

ب نمساظعت  -1  بالىشازة  والخنمُت اإلاهنُتظام الخدٍز

يُت للمخدزبن  -2  اطخمازة جحدًد الاحخُاظاث الخدٍز

يُتال ألاهداؾدزاطت وجحلُل  -3  خدٍز
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ب ؤلالىتروني ا ئطتراجُجُت مساظعت -4  عخمدة من ظهت الاخخصاصاإلالخدٍز

 سخاصت اإلاهازاث الخىنىلىظُت  باإلاظتهدؿن خاصت البُاناث جحلُل ال -5

 اخخباز كبلي سللمظتهدؿن  الحالي  ألادا  ي مظخى جحلُل  -6

 

 

 الدعم واإلاظاندة 

 ألاهداؾ العامت للخدٍزب -1

ت للخدٍزب -2   الخؼت اإلاسهٍص

ب الـسدًت -3  خؼت الخدٍز

  ن  ألادا خؼت جحظ -4

يُتوزُلت مىاصـاث  -5  للمخدزبن  الاحخُاظاث الخدٍز

 وزبعت وطابُع عمل ئلىمن وطبىعن   اإلادة الصمنُت

 

 

 

 

 

 

 آلُاث ومعاًنر 

 الخلُُم

يُت اإلاساد جحلُلهاألاهداؾ  دكت صُاػت -1  الخدٍز

بي اإلاناطبن  دكت اخخُاز اإلاظتهدؿن  -2  للررنام  الخدٍز

بلاللخحاق بالخلمخدزب لاإلاهازاث الخلنُت  دكت جىؿس -3  ؤلالىتروني دٍز

 للررنام  اليلُت دكت جحدًد الخؼت الصمنُت -4

 لررنام  يل ونؼؼت ل الخـصُلُتدكت جحدًد الخؼت الصمنُت  -5

 الالشمت للررنام   واإلاىازد دكت جحدًد اإلاىاشنت والخيالُف -6

 لخنـُر الررنام   ادًتاإلا جحدًد اإلاخؼلباثدكت  -7

ت لخنـُر الررنام   -8  دكت جحدًد اإلاخؼلباث اليؼٍس

 دكت جحدًد اإلاخؼلباث الخلنُت لخنـُر الررنام   -9

 دكت جحدًد معُناث ومظخلصماث الخدٍزب الالىتروني -12

ب اخخُاز دكت  -11   متزامنػنر -الالىتروني سمتزامن وطلىب الخدٍز

 الخدٍزب الالىترونيومهام ونؼؼت  وجحدًد بنا دكت  -12

ب الالىترونيل اإلاناطبت دواثألا  دكت بنا  وجحدًد -13    لخدٍز

بيوطالُب دكت  -14  الالىتروني جلُُم الررنام  الخدٍز

ب وألازس  اإلاخىكع عاةدال دكت جحدًد -15  الالىتروني من الخدٍز
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س ت: لثالثااملسخلت  ب برهامجالجطٍى  إلالنترووي يالخدٍز

ت اإلاـاهُم وألاؿياز بنا  اإلاحخىي العلمي الري ًلدم  وي التي ٌظدند عليها  والخؼبُلُت النظٍس

 وهداؾول من اإلادزب واإلاخدزب في اهدظاب اإلاعسؿت واإلاهازاث والاججاهاث اإلاظتهدؿت والتي جحلم 

بي  . الالىتروني الررنام  الخدٍز

س 3ظدٌو س ب ررنام ال  معاًنر مسحلت جؼٍى يُت ؤلالىتروني يالخدٍز  لخحلُم ظىدة الررام  الخدٍز

س مسخلت  ب الررنام جطٍى  إلالنترووي يالخدٍز

 الؼسض

ب، ً الىتروني محخىي علميجصمُم  نز وججه وئعدادصب مباػسة بمىطىع الخدٍز

يُت يُت، الالىترونُت الحلُبت الخدٍز  الـعالت الالىترونُت وألاطالُب الخدٍز

بيى اإلاناطبت للمىط  ع الخدٍز

 النخاة  اإلاخىكعت
ب ًلبي  واإلانهجُت والعلمُت الىتروني ًخصف باإلاناطبت والحدازت يمحخىي جدٍز

يُت  الاحخُاظاث الخدٍز

 

 ألاػساؾ اإلاظئىلت

ب ئدازة -1  والخنمُت اإلاهنُت الخدٍز

يُت -2  مخخصصن  في جصمُم الحلاةب الخدٍز

 اإلادزب -3

 جلنُتخررا   -4

 الخنـُر مخؼلباث

ب نمساظعت  -1  بالىشازة والخنمُت اإلاهنُت ظام الخدٍز

يُتال ألاهداؾدزاطت وجحلُل  -2  خدٍز

ب ؤلالىتروني ا ئطتراجُجُت مساظعت -3  عخمدة من ظهت الاخخصاصاإلالخدٍز

بي وظمُع ألادواث اإلاظخخدمت في جلُُم الررنام  -4  مساظعت اإلاحخىي الخدٍز

بي الررنام  خؼت عمل جنـُروجحلُل مساظعت  -5   الالىتروني الخدٍز

يُت من كبل خررا  في اإلاجاٌ -6  جحىُم الحلُبت الخدٍز

سها بنا  على نخاة  الخلُُم والخحىُم -7 بي للحلُبت لخؼٍى  جؼبُم ججٍس

 

 الدعم واإلاظاندة

ت للخدٍزب -1   الخؼت اإلاسهٍص

بي الىترونيخؼت  -2  جصمُم بسنام  جدٍز

س خؼت العمل بخىشَع اإلاهام واإلاظإولُاث على  -3 م جؼٍى وعظا  ؿٍس

 اإلاحخىي 

 من وطبىعن  ئلى وزبعت وطابُع عمل اإلادة الصمنُت
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آلُاث ومعاًنر 

 الخلُُم

حدازت اإلاحخىي ؤلالىتروني وعدم مخالـخه لللىانن  والظُاطاث  مدي -1

 الىػنُت

ت وحلىق النؼس مدي  -2  الالىتروني الالتزام بمبادب حلىق اإلالىُت الـىٍس

  للررنام  لىترونياإلاحخىي الاوطىح وهداؾ مدي  -3

بي النظسي بؼيل مدظلظل منؼلي  -4  مدي بنا  اإلاحخىي الخدٍز

بيمدي  -5   وؤلازساةُت لمعلىماث واإلاعازؾ ألاطاطُتل ػمٌى اإلاحخىي الخدٍز

والىطاةل  اإلاحخىي العلمي آللُاث اطخخدام اإلاصادز مدي جظمن   -6

 ووطاةؽ الخلنُت اإلاظخخدمت 

ب  نؼؼتلألالخىشَع الصمني مدي مساعاة  -7 يُت اإلاناطبت للخدٍز الخدٍز

 الالىتروني

 إلاساظع واإلاصادز العلمُت امدي حدازت  -8

يُت العامت ليل وحدة مدي دكت  -9 يُتجىشَع ألاهداؾ الخدٍز  جدٍز

 جىشَع ألاهداؾ الخـصُلُت ليل وزػتمدي دكت  -12

يُت مدي هـا ة  -11  الالىترونُتبنا  ألانؼؼت الخدٍز

  الالىتروني جصمُم وئخساط اإلاحخىي مدي هـا ة  -12
ً
 ؿنُا

يُت اإلاعُناثمدي ظاذبُت ومناطبت  -13  الالىترونُت الخدٍز

يُت عسض اػساةح مدي هـا ة جصمُم  -14  لررام  الخدٍز

تل العسض جظمن مدي  -15  مؼىكت ومحـصة وطمعُت صىز ومإزساث بصٍس

يُتمدي  -16  الالىترونُت ظىدة الىطاةؽ الخعلُمُت والخدٍز

لت  لىترونيعسض اإلاحخىي الامدي  -17  الخنلل بن  وظصاةه حظهلبؼٍس

 اإلاحخىي من ليل وحدة ئلىترونُت جىؿس خؼت شمنُت مدي  -18

  خؼرًت زاظعته مظخمس للمخدزبن  رونيىتالجىؿنر جلُُم مدي  -19

 لىترونيُل من وامل اإلاحخىي الاحمت للخجىؿنر نسخ كابلمدي  -22

يُت ت اإلاظخخدم داخل الررام  الخدٍز  وؿم حلىق اإلالىُت الـىٍس

ب  برهامجالجىفير ت: سابعاملسخلت ال  لنتروويإلاالخدٍز

بي وي بياؿت عناصسه، وهي حؼمل  الالىتروني مخابعت الخـاعل بن  اإلاخدزبن  والررنام  الخدٍز

ومخابعت اإلادزبن   ،ؤلاظسا اث التي جخخر من ناحُت مخابعت الجدٌو الصمني للررنام  واإلاىطىعاث

بي مىطع الخنـُر  . واإلاخدزبن ، ومخابعت النظم وؤلاظسا اث التي جظع الررنام  الخدٍز
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ب ررنام ال  معاًنر مسحلت جنـُر 4ظدٌو س يُت ؤلالىتروني يالخدٍز  لخحلُم ظىدة الررام  الخدٍز

برنام  لراجىفير مسخلت   إلالنتروويي الخدٍز

 الغسض

بي الالىتروني والؼاًت التي وظدث من وظلها، من اخخباز ؿاعلُت الررنام   الخدٍز

ب  لترظمت خؼتمجمىعت من ؤلاظسا اث والخؼىاث اإلاخبعت  خالٌ الخدٍز

بؼيل عملي على وزض الىاكع، من وظل جحلُم ألاهداؾ ألاطاطُت  الالىتروني

 والؼاًت التي وظد من وظلها الررنام .

 الىخائج املخىقعت
بي بسنام   جنـُر في طيُل  بأعلى مظخىي من الىـا ة والـاعلُتالىتروني جدٍز

بيجحلُم ألاهداؾ اإلاسظىة منه ت لخنـُر الررنام  الخدٍز  ، والخأهد من الجاهٍص

 ألاطساف املظئىلت

ب ئدازة -1  والخنمُت اإلاهنُت الخدٍز

 اإلادزب -2

 خررا  جلنُت -3

 

 الخىفير مخطلباث

ب نمساظعت  -1  بالىشازة  والخنمُت اإلاهنُتظام الخدٍز

عخمدة من ظهت اإلالخدٍزب ؤلالىتروني ا ئطتراجُجُت مساظعت -2

 الاخخصاص

بي  -3  وظمُع ألادواث اإلاظخخدمت في جنـُرمساظعت اإلاحخىي الخدٍز

 الررنام 

بي الررنام  مساظعت وجحلُل خؼت عمل جنـُر -4   الالىتروني الخدٍز

 والدعم اللىظظتي الالىترونُت الجهاث مصودة الخدمت الخنظُم مع -5

 في حالت الاحخُاطلالطخعانت به ومظاعد له  وظىد اإلادزبالخأهد من  -6

 الدعم واملظاهدة

بي الالىتروني ئصداز كساز  -1  سئدازي / وشازي  بدنـُر الررنام  الخدٍز

 جحدًد اإلادزبن  واإلاظاعدًن  -2

 ئعداد خؼت بدًلت لخالفي اإلاـاظآثالخأهد من  -3

بي الالىتروني خؼت جنـُرحظب  املدة الصمىيت  الررنام  الخدٍز

 

 

 

 

بي -1  وظىد نظام معلىماث الىتروني مخصص للررنام  الخدٍز

ب ؤلالىتروني -2  جىؿنر البنُت الخلنُت الالشمت لخنـُر بسنام  الخدٍز

بي الالىتروني -3 ت اإلاحخىي الخدٍز  ظاهٍص

 والررام  ألاظهصةصالحُت جىؿس مظخلصماث الخدٍزب الالىتروني و  -4
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ومعاًير  آلياث

 الخقييم

  اإلاخدزبن طما  خصىصُت  -5

 جىؿس نظام دخٌى مىحد وآمن -6

ت اإلاظخـُد -7  جىؿس ونظمت للخحلم من هٍى

 جىؿس ونظمت ئدازة الخعلم، والـصٌى الاؿتراطُت  -8

 الاخخبازاث ؤلالىترونُتهـا ة  -9

 الحىاطب آلالُت وظهصةدعم ألانظمت مخخلف ونىاع  -12

 ألنظمت الخدٍزب ؤلالىتروني حمىلتس جؼبُلاث على الهىاجف اإلاىؿج -11

اث السكمُت.  -12  جىؿس خاصُت البحض عن مخخلف ونىاع اإلاحخٍى

 وظىد نظام جنبيهاث ئلىتروني لخنيُه اإلاخدزب على اإلاهام اإلاؼلىبت  -13

ب  مدي -14 جىؿنر بىابت ئلىترونُت جلدم ألادلت ؤلازػادًت والدعم والخدٍز

 بؼيل ئلىتروني باألنماغ اإلاخخلـت للمدزب واإلاخدزب

 الىصٌى ئلُه ُتهُـؿني للمدزب واإلاخدزب، و دعم جىؿس مدي  -15

 مع اإلادزبس جلنُت للُاض جـاعل اإلاخدزب جىؿمدي  -16

 مع وكسانهجىؿس جلنُت للُاض جـاعل اإلاخدزب مدي  -17

 الخدٍزب ؤلالىتروني بظهىلت مع  الخعاملجمىن  ذوي ؤلاعاكت من مدي  -18

  اإلاهام اإلانجصة للمخدزب عنلخؼرًت الساظعت لجىؿس آلُت  مدي -19

 طما  حصٌى اإلاخدزب واإلادزب على اإلاظاعدة الخعلُمُتمدي  -22

  والخلنُت

ب برهامجال جقييمت: خامظاملسخلت ال  إلالنترووي يالخدٍز

بي الالىترونيكُمت وو ظدوي  دازطتعملُت  وي خحدًد مدي جحلُم ألاهداؾ ل الررنام  الخدٍز

 على جحدًد اإلاؼىالث وحصخُص ألاوطاع ومعسؿت اإلاعىكاث بلصد  اإلاىطىعت
ً
بحُض جيى  عىنا

يُت وزؿع مظخىاها  . جحظن  العملُت الخدٍز
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ب ررنام ال  معاًنر مسحلت جلُُم 5ظدٌو س يُت ؤلالىتروني يالخدٍز  لخحلُم ظىدة الررام  الخدٍز

بي البرهامج الجقييم مسخلت   لنتروويإلاخدٍز

 الغسض

بي الالىتروني و وظدوي اخخباز ؿاعلُت  لألهداؾ مدي جحلُله الررنام  الخدٍز

مجمىعت من ؤلاظسا اث والخؼىاث اإلاخبعت  ، من خالٌلررنام لألاطاطُت 

ب  لترظمت خؼت  بؼيل عملي على وزض الىاكع الالىترونيالخدٍز

 الىخائج املخىقعت
بي الالجلُُم  هـا ة وؿعالُت للخأهد من  ىترونيعلمي ومنهجي للررنام  الخدٍز

س والخحظن  اإلاساحل اإلاخخلـت للررنام   وؤلاؿادة بخؼرًت زاظعت بؼسض الخؼٍى

 ألاطساف املظئىلت
ب ئدازة -1  والخنمُت اإلاهنُت الخدٍز

 في الخدٍزب خررا  ومخخصصن  -2

 مخطلباث الخىفير

يُت للمخدزبن  مساظعت  -1  اطخمازة جحدًد الاحخُاظاث الخدٍز

يُتال ألاهداؾ مساظعت -2  خدٍز

بي الررنام مساظعت خؼت جصمُم  -3  الالىتروني الخدٍز

س  -4 بي الررنام مساظعت خؼت جؼٍى  الالىتروني الخدٍز

بي الررنام  مساظعت وجحلُل خؼت عمل جنـُر -5   الالىتروني الخدٍز

 والبعدي اللبلي الاخخباز نخاة    -6

 العملفي ميا   لدي اإلاؼازهن وزُلت اإلاعازؾ اإلاىدظبت  -7

 

 

 واملظاهدةالدعم 

بي الالىتروني معاًنر ومإػساث جلُُم -1  الررنام  الخدٍز

 الخلُُموعناصس بُا  باظسا اث  -2

 نماذط واطخمازاث الخلُُم -3

بي الالىتروني انتها  بعد املدة الصمىيت  الررنام  الخدٍز

 

 

 

 

 

 

  الخلُُممعاًنر دكت ووطىح  -1

 جنىع معاًنر ووطالُب الخلُُم وجياملها  -2

 اإلاناطبت الخلُُم واطخمازاث ونماذط اخخُاز ودواث دكت -3

 دزبن  خجلُُم اإلادكت وعدالت  -4

 دكت وعدالت جلُُم اإلادزب -5

بي دكت -6  الالىتروني وعدالت جلُُم اإلاحخىي الخدٍز
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آلُاث ومعاًنر 

 الخلُُم

 الالىتروني دكت وعدالت جلُُم معُناث وودواث الخدٍزب -7

بدكت وعدالت جلُُم  -8  مظئىلي الخدٍز

يُت -9  دكت وعدالت جلُُم البِئت الخدٍز

 البنُت الخلنُت للررنام عدالت جلُُم   -12

 جهت اإلاعنُتاإلاخدزب لل نخاة  جلُُمالدكت في جلدًم حؼرًت زاظعت عن   -11

 الدكت في جلدًم حؼرًت زاظعت للمخدزب عن ندُجت جلُُمه  -12

بسنام  واؿت عناصس ومساحل عن  خدزباإلاجىؿس آلُت للُاض مظخىي زطا   -13

ب ؤلالىتروني  الخدٍز

 الخأهد من صالحُت وصدق وداة ساطدبانت جلُُم الررنام    -14

 خدزبن  عن مظخىي زطائهم عن الررنام اطخجاباث اإلادكت جحلُل   -15

  ؤلاحصاةُت في جحلُل نخاة  جلُُم الررنام الاطخعانت باألطالُب   -16

 الررنام   ىعلؤلانـاق  في جسػُدجىؿس آلُت للُاض مظخىي   -17

بي الالىتروني  -18  اإلاخدزبن   مهازاث نجحظفي  مدي هـا ة الررنام  الخدٍز

 ومعازؿهم واججاهاتهم

ؼنر الري ػسو علي اإلاخدزب بعد مدي الخ ىجىؿس اخخباز بعدي للخعسؾ عل  -19

 الانتها  من الررنام 

بي علي  -22  جحظن  الخىاصل مع ظهت عمل اإلاخدزب إلاخابعت وزس الررنام  الخدٍز

 في العمل واججاهاجه هودا  اإلاخدزب وطلىه

 :وليفيت عالحها إلاطاز املقترحجطبيق املشنالث املخىقعت عىد  -د

  ٌ لخللُل وزس جلً اإلاؼىالث  ؿُما ًلي بعع اإلاؼىالث اإلاخىكع حدوثها مع جلدًم بعع الحلى

 وو جالؿيها كدز ؤلاميا :
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 ؤلاػاز اإلالترح وهُـُت عالظها  اإلاؼىالث اإلاخىكعت عند جؼبُم 5ظدٌو س

 آلياث العالج الث املخىقعتاملشن

بياهاث  عدم جددًث قىاعد

 للمىظفين

البُاناث اإلاؼلىبت  ر خىؿنل الجهاث /ؤلادازاثالخىاصل اإلابىس مع 

 محدزت

دزاك املىظفين بأىميت إعدم 

بيت  جددًد اخخياحاتهم الخدٍز

بأهمُت جحدًد نؼس الخىعُت إلاىفـي وشازة التربُت والخعلُم 

يُت  الاحخُاظاث الخدٍز

طيق الىقت املخصص إلعداد 

بي  وجىفير البرهامج الخدٍز

 الالنترووي

 الالتزام بخؼت العمل

لخىفير عدم جىفس املىازد الالشمت 

 البرهامج
 الخنظُم اإلاخىاصل مع ألاػساؾ اإلاعنُت

 عن املظخىي عدم جىفس بياهاث 

 الحالي للمظتهدفين

 اإلاظتهدؿن  إلاعسؿت اإلاظخىي الحالي لهمالخىاصل مع  -

  نظخىي اإلاظتهدؿإلا كبلي جؼبُم اخخباز كُاض -

هدزة املساحع العلميت الخاصت 

 باملىطىع باللغت العسبيت

 الالشمت باللؼاث ألاخسي وجسظمتها ساظعجىؿنر اإلا -

 الاػتران في دوزٍاث ومجالث علمُت محىمت -

عدم الالتزام بمعاًير جصميم 

 ٍبياملدخىي الخدز 
 اإلاحخىي بؼيل دوزيوجحدًض جدكُم 

عدم مداماة ألاىداف العامت 

الخاصت  وألاىدافللبرهامج، 

بيت  للىزشت الخدٍز

 مساظعت العمل بؼيل دوزي

 عدم فاعليت مظخلصماث الخدٍزب

عطل في ألاحهصة، الالنترووي )

اهقطاع النهسباء، طعف شبنت 

 إلاهترهت... (

ر كبل البد  بالخنـُ الخأهد من جىؿس مظخلصماث الخدٍزب -

 بىكذ واِؾ 

ىهسبا  الاحخُاغ، ظهاش عسض جىؿنر البداةل مشل محٌى ال -

 مخنلل

 الخنظُم من الجهاث مصودة الخدمت والدعم اللىظظتي... -

 وظىد مدزب بدًل / مظاعد غياب املدزب ألطباب طازئت
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بيت القائمت عل -ه ب  ىاطخبيان لقياض جدقق معاًير حىدة البرامج الخدٍز  إلالنتروويالخدٍز

(Check List): 

يُت اللاةمت علؿُما ًلي كاةمت بعناصس جلُُم جحلم معاًنر ظىدة الررام   ب ؤلالىتروني  ىالخدٍز الخدٍز

 لللاةمن  عل
ً
ب، ًسجي ئجباع مىظهاث حعبئت الاطدبانت الخالُت: ىلخيى  بمشابت مسػدا  الخدٍز

يُت .1  جخيى  الاطدبانت من خمظت ظداٌو جمشل مساحل العملُت الخدٍز

 ظمُع البنىد ًجب حعبئتها .2

3.  ٌ  ًىظد ظدٌو للمالحظاث في جهاًت ول ظدو

يُتًخم ججمُع دزظاث الخلُُم بىاطؼت مظئىلي  .4  ظىدة الررام  الخدٍز

بيت   Analysisمسخلت جدليل الاخخياحاث الخدٍز
مخىفس بدزحت  عىاصس الخقييم

 لبيرة 

 دزحاث( 3)

مخىفس بدزحت 

 مخىططت

 دزحت( 2)

مخىفس بدزحت 

 قليلت 

 دزحت( 1)

    دكت البُاناث الصخصُت الخاصت باإلاىفف.1

    الـعلُت للمىففمساظعت البُاناث باإلاهام .2

ت للمىفف.3     جىؿس نخاة  جلُُم ألادا  الظنٍى

نىعي  إلاظخىي /اللُام بالخحلُل الىفُـيسهمي.4

 ألادا  الحالي للمىفف

   

في ودا  اإلاىفف من جحدًد مىاػن الظعف .5

 السةِع اإلاباػس

   

عدم حعاون الشسلت املصودة 

ب  الالنترووي بخدمت الخدٍز
 ملصمت للؼسوا جىكُع اجـاكُاث 

ازجفاع وظبت الخطأ في حمع 

 البياهاث

 جىعُت اإلاؼازهن  بأهمُت البُاناث التي ًخم ظمعها. -

ب اإلادزبن  على الؼسق الصحُح -  البُاناثت في ظمع جدٍز

 ألاداة  سصالحُتجصمُم اداة جخىاؿم مع وهداؾ اإلاسحلت  -

ازجفاع وظبت الخطأ في جدليل 

 البياهاث
 ؤلاحصاةُت الدكُلتاطخخدام الررام  

عدم مصداقيت املشازلين في 

 الخقييم
 وزبؼها بخلُُم ودا  اإلاخدزبجىطُح ئظسا اث الخلُُم 
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يُت.6     جنىع ودواث حصس الاحخُاظاث الخدٍز

    مساظعت جخؼُؽ اإلاظاز اإلانهي للمىفف.7

    جحدًد ؿجىة ألادا  التي كد ٌؼؼيها الررنام  .8

    وطىح الؼسض من الررنام  للمظتهدؿن .9

ب عاةدال جحدًد .12     علي ألادا  اإلاخىكع من الخدٍز

 

 الخلُُم

 

                            ............... 

 =      ______________    % .... 
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 مالحظاث:

بي الالنترووي   Designمسخلت جصميم البرهامج الخدٍز
مخىفس بدزحت  عىاصس الخقييم

 لبيرة 

 دزحاث( 3)

مخىفس بدزحت 

 مخىططت

 دزحت( 2)

مخىفس بدزحت 

 قليلت 

 دزحت( 1)

يُت اإلاساد جحلُلها وطىح صُاػت.1     ألاهداؾ الخدٍز

بي.2     مناطبت عنىا  الررنام  الخدٍز

بالخاطخخدام اطتراجُجُاث .3     اإلاناطبت دٍز

    جحدًد الخؼت الصمنُت اليلُت للررنام .4

    نؼؼت ألاجحدًد الخؼت الصمنُت الخـصُلُت ليل .5

    جلدًس اإلاىاشنت والخيالُف واإلاىازد الالشمت للررنام  .6

    جحدًد اإلاخؼلباث اإلاادًت لخنـُر الررنام  .7

ت لخنـُر الررنام  .8     جحدًد اإلاخؼلباث اليؼٍس

    جحدًد اإلاخؼلباث الخلنُت لخنـُر الررنام  .9

ب .12     هـا ة الجىانب ؤلاظساةُت لخنـُر الخدٍز

ب سمتزامن.11     ال متزامن -جحدًد ػيل الخدٍز

ب الالىترونيومهام ونؼؼت جحدًد .12     الخدٍز

ب.13       اخخُاز ألادواث اإلاناطبت للخدٍز

بي .14     معاًنر لخلُُم وطالُب جنـُر الررنام  الخدٍز

    معاًنر لخلُُم جحلُم وهداؾ الررنام  .15

 

 الخلُُم
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بي الالنترووي  س البرهامج الخدٍز  Developمسخلت جطٍى

 مخىؿس بدزظت هبنرة  عناصس الخلُُم

 دزظاث  3س

مخىؿس بدزظت 

 مخىطؼت

 دزظت  2س

مخىؿس بدزظت 

 كلُلت 

 دزظت  1س

حدازت اإلاحخىي ؤلالىتروني وعدم مخالـخه .1

 الىػنُتلللىانن  والظُاطاث 

   

ت وحلىق .2 الالتزام بمبادب حلىق اإلالىُت الـىٍس

 الالىتروني النؼس 

   

     ليل مساحل الررنام  الخـصُلُت هداؾوطع ألا .3

بي النظسي بؼيل منؼلي .4     حظلظل اإلاحخىي الخدٍز

بي للمعلىماث واإلاعازؾ .5 ػمٌى اإلاحخىي الخدٍز

 ألاطاطُت وؤلازساةُت 

   

جظمن  اإلاحخىي العلمي آللُاث اطخخدام اإلاصادز .6

 والىطاةل ووطاةؽ الخلنُت اإلاظخخدمت 

   

يُت .7 مساعاة الخىشَع الصمني لألنؼؼت الخدٍز

ب الالىتروني  اإلاناطبت للخدٍز

   

    حدازت اإلاساظع واإلاصادز العلمُت .8

يُت العامت ليل وحدة .9     جىشَع ألاهداؾ الخدٍز

    ألاهداؾ الخـصُلُت ليل وزػتدكت جىشَع .12

يُت الالىترونُت.11     هـا ة بنا  ألانؼؼت الخدٍز

12. 
ً
    هـا ة جصمُم وئخساط اإلاحخىي ؿنُا

يُت .13     ظاذبُت ومناطبت اإلاعُناث الخدٍز

يُت .14     هـا ة جصمُم ػساةح عسض الررام  الخدٍز

ت وطمعُت .15 جظمن  العسض لصىز ومإزساث بصٍس

 ومحـصةمؼىكت 

   

يُت.16     ظىدة الىطاةؽ الخعلُمُت والخدٍز

لت حظهل الخنلل  لىترونيعسض اإلاحخىي الا.17 بؼٍس

 بن  وظصاةه

   

    اإلاحخىي من جىؿس خؼت شمنُت ليل وحدة .18

خؼرًت ه مظخمس للمخدزبن  الىترونيجىؿنر جلُُم .19

 زاظعت 

   

    اإلاحخىي يامل بُل حمجىؿنر نسخ كابلت للخ.22
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 مالحظاث:

بي الالنترووي   Implementمسخلت جىفير البرهامج الخدٍز

مخىفس بدزحت  عىاصس الخقييم

 لبيرة 

 دزحاث( 3)

مخىفس بدزحت 

 مخىططت

 دزحت( 2)

مخىفس بدزحت 

 قليلت 

 دزحت( 1)

وظىد نظام معلىماث الىتروني مخصص للررنام  . 1

بي  الخدٍز

   

ب . 2 جىؿنر البنُت الخلنُت الالشمت لخنـُر بسنام  الخدٍز

 ؤلالىتروني

   

ت اإلاحخىي العلمي للررنام .3     ظاهٍص

ب الالىتروني .4     جىؿس مظخلصماث الخدٍز

     اإلاخدزبن طما  خصىصُت .5

    والـصٌى الاؿتراطُت  جىؿس ونظمت الخعلم.6

     الاخخبازاث ؤلالىترونُتهـا ة وجنىع .7

    الحىاطب آلالُت دعم ألانظمت مخخلف ونىاع وظهصة.8

ألنظمت  حمىلتجىؿس جؼبُلاث على الهىاجف اإلا.9

ب ؤلالىتروني  الخدٍز

   

اث السكمُت .12     جىؿس خاصُت البحض عن اإلاحخٍى

    خنيُه على اإلاهام اإلاؼلىبت لنظام جنبيهاث ئلىتروني ل.11

    لدعم لجىؿنر بىابت ئلىترونُت .12

    جىؿس دعم ؿني للمدزب واإلاخدزب .13

    بظهىلت  الخعاملجمىن  ذوي ؤلاعاكت من .14

     والخلنُت حصٌى على اإلاظاعدة الخعلُمُتالطما  .16

 

 الخلُُم
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 مالحظاث:

بي الالنترووي   Evaluateمسخلت جقييم البرهامج الخدٍز

مخىفس بدزحت مخىفس بدزحت  مخىفس بدزحت لبيرة  عىاصس الخقييم
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 مخىططت دزحاث( 3)

 دزحت( 2)

 قليلت 

 دزحت( 1)

     الخلُُممعاًنر وطىح .1

    ووطالُب الخلُُم وجياملها  ر جنىع معاًن.2

    ونماذط الخلُُم اإلاناطبت اخخُاز ودواث.3

    دزبن  خجلُُم اإلاهـاًت معاًنر .4

    هـاًت معاًنر جلُُم اإلادزب.5

بي .6     جلُُم ظىدة اإلاحخىي الخدٍز

ب.7     هـاًت معاًنر جلُُم مظئىلي الخدٍز

ب .8     جلُُم هـا ة معُناث وودواث الخدٍز

يُت.9     وطىح معاًنر جلُُم البِئت الخدٍز

جلدًم حؼرًت زاظعت للمخدزب عن .12

 جلُُمه

   

خدزبن  عن اطخجاباث اإلاجحلُل .11

 مظخىي السطا عن الررنام 

   

الاطخعانت باألطالُب ؤلاحصاةُت في .12

 جحلُل نخاة  جلُُم الررنام  

   

 الترػُد فيجىؿس آلُت للُاض مظخىي .13

 الررنام   ىعلؤلانـاق 

   

الخؼنر ى جىؿس اخخباز بعدي للخعسؾ عل.14

اإلاخدزب ملازنت باالخخباز  ىالري ػسو عل

 اللبلي

   

الخىاصل مع ظهت عمل اإلاخدزب إلاخابعت .15

بي علوزس  ودا  اإلاخدزب  ىالررنام  الخدٍز

 وطلىهه واججاهاجه في العمل
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: عاشس 
ً
 الخىصياثا

والخؼبُلي لإلػاز اإلالترح ًمىن جلدًم مجمىعت من الخىصُاث لظما  في طى  العسض النظسي   

ب ؤلالىتروني بىشازة التربُت والخعلُم بدولت ؤلامازاث  يُت اللاةمت علي الخدٍز ظىدة الررام  الخدٍز

 العسبُت اإلاخحدة، وذلً هما ًلي:

س إلاىفـي الحيىمت الا طسوزة مساظعت الدلُل الاطترػادي لنظام .1 ب والخؼٍى ، جحادًتالخدٍز

ب نوهرلً  ب  والخنمُت اإلاهنُتظام الخدٍز بالىشازة لخعدًلهما بما ًخىاؿم مع الخىظه بالخدٍز

يُت. اث ظىدة الررام  الخدٍز  لخحلُم وعلي مظخٍى
ً
 الالىتروني طعُا

ب الالىتروني  .2 طسوزة علد اإلاإجمساث والندواث ووزغ العمل للخىعُت بأهمُت الخدٍز

يُت.واإلاظخجداث اإلاخعللت به ودوز   ه في جحلُم ظىدة الررام  الخدٍز

ب الالىتروني اإلاىظه باألدا  في مسحلت جحدًد وجحلُل  .3 طسوزة الخىظه بمدخل الخدٍز

يُت عل  مظخىي الىشازة. ىالاحخُاظاث الخدٍز

يُت، مع مسهص طسوزة جصوٍد  .4 يُت بالىشازة باإلاخخصن  في جصمُم وئنخاط الررمجُاث الخدٍز الخدٍز

اث  ب الالىتروني.جحدًض اإلاحخٍى  للخدٍز
ً
 الخعلُمُت باطخمساز دعما

بي الالىتروني لخيى   .5 طسوزة دزاطت وجحلُل اطخمازاث نخاة  جلُُم اإلاخدزبن  للررنام  الخدٍز

اإلاعىكاث التي جحد من ؿاعلُت الررنام  في جحلُم وهداؿه  ىبمشابت حؼرًت مسجدة للخعسؾ عل

 عالظها. ىوالعمل عل

ب للُاضطسوزة وطع منهجُت واضحت  .6 جأخر في الاعخباز ظمُع عناصس  الالىتروني وزس الخدٍز

 .عاًنر الخلُُموم

يُت  .7 ب لخحلُم ظىدة الررام  الخدٍز اإلاساظعت اإلاظخمسة إلاعاًنر جلُُم اإلاساحل اإلاخخلـت للخدٍز

ب ؤلالىتروني بىشازة التربُت والخعلُم بدولت ؤلامازاث العسبُت اإلاخحدة،ى اللاةمت عل  الخدٍز

ب الخللُدًت ئظسا   .8 دزاطاث مُدانُت لخحدًد وزس الخدٍزب ؤلالىتروني ملازنت بأزس ػسق الخدٍز

ب الالىتروني.  لخحدًد العاةد من الخىظه بالخدٍز
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(xxxi) ( التق0225إبراىيم، فاضل خميل" :) جامعة الموصل  –ويم الذاتي لبرنامج إعداد المعمم في كمية التربية األساسية
من منظور أعضاء الييئة التدريسية وفقًا لمتطمبات الجودة الشاممة"، المؤتمر العممي الثاني كمية العموم التربوية، 

 . 20جامعة جرش الخاصة "دور المعمم في عصر التدفق المعرفي"ـ، ص 

(xxxii )(: "تقيــيم التــدريب....كيف"، الشــارقة، اإلمــارات، مجمــة الفكــر الشــرطي، المجمــد الثالــث 0224ســيد ) مصــطفي، أحمــد
 .54عشر، العدد الثاني، ص 


