
انُجشٌصثالل . أوانؾُغىسييؾًذ . د
انغبيؼخ اإلعاليٍخ/ يشكض انزًٍض وانزؼهٍى اإلنكزشوًَ



  واالرصبالد انًؼهىيبد رقٍُبد صؼٍذ ػهى وخصىصب انؾذٌضخ انزكُىنىعٍب يغبل فً ؽقٍقٍخ صىسح انؼبنى ٌشهذ•
 ويؼشفزه ,وانُذ نهؾبعىة انًغزًشح ياليغزه ثؾكى اإلنكزشوٍَخ انًؼهىيخ ػهى نإلقجبل انطبنت ٌذفغ يًب

.اعزخذايهًب ػهى انكبيهخ
 انزؼهٍى يشكض رأعظ فقذ انزؼهًٍٍخ انؼًهٍخ ورؼضٌض رطىٌش فً انزكُىنىعٍب اعزخذاو أهًٍخ يٍ اَطالقًب•

.انًغبل هزا فً انشائذح انغبيؼبد يٍ نزكىٌ 2001 عُخ ثغضح اإلعاليٍخ انغبيؼخ فً اإلنكزشوًَ
 يفزىػ (Moodle) َظبو اػزًبد ئنى رىعهذ صى انًغبقبد، رذسٌظ فً (WebCT) َظبو ثبػزًبد انغبيؼخ قبيذ•

.انغبيؼخ وطبنجبد طالة يؼظى وٌغزخذيه ،(2.5) اإلصذاس ؽبنًٍا رغزخذو ؽٍش انًصذس،
  انذوساد ثاػذاد اإلنكزشوًَ انزؼهٍى يشكض قبو ,اإلنكزشوًَ انزؼهٍى اعزخذاو فً انًذسعٍٍ قذساد نزًٍُخ•

.اإلنكزشوًَ وانزؼهٍى انزًٍض يشكض نٍصجؼ انًغبػذح واألدواد انجشايظ واعزؾذاس
 انزؼهًٍٍخ انؼًهٍخ نزطىٌش نهى انالصيخ انذوساد ورؾذٌذ ,انؾبنٍخ انًذسعٍٍ ئيكبٍَبد ػهى ثبنىقىف قبو كًب•

.خبصخ ثصىسح وأدواره اإلنكزشوًَ انزؼهٍى فً انزغبسع ويىاكجخ ,ػبيخ ثصىسح
اإلنكزشوًَ انزؼهٍى أدواد يغ انًذسط رفبػم ثذساعخ انجبؽضبٌ قبو نزنك•

الوقدهة



انزً وانًهبساد انذسواد نزؾذٌذ انالصيخ ثبنُزبئظ نهخشوط ,االعزجبَبد ثؼض رؾهٍم انجبؽضبٌ اػزًذ 
.اإلنكزشوًَ انزؼهٍى أدواد العزخذاو انغبيؼً انًذسط ٌؾزبعهب

انزذسٌغٍخ انهٍئخ أػضبء ػهى ئنكزشوًٍَا االعزجبَبد رىصٌغ رى.
نهزىضٍؼ ثٍبٍَخ سعىو ثشكم ووضؼهب انُزبئظ رؾهٍم رى
وانزىصٍبد ثبالعزُزبعبد وانخشوط انجٍبٍَخ انشعىو دساعخ.

الونهجية واإلجراءات الوحبعة في الدراسة



نحائج االسحبانة

(يشبسكب 170)انفئبد انؼًشٌخ ألػضبء هٍئخ انزذسٌظ انًشبسكٍٍ فً اإلعزجبَخ 



نحائج الدرجة العلوية للوشاركين



نحائج الوشاركة في فعاليات الحعلين اإللكحروني



نحائج هسحخدهي الحاسىب في الفصىل



نحائج جىفر الحاسىب واإلنحرنث بالونزل



نحائج اسحخدام الحاسىب واإلنحرنث في الحدريس



الدورات األكثر طلبًا هن الودرسين: نحائج



اسحنحاجات

يؼظى انًذسعٍٍ فً انغبيؼخ اإلعاليٍخ ًٌكُهى رقجم اعزخذاو انزؼهٍى اإلنكزشوًَ فً •
ثبنشغى يٍ وعىد انؼذٌذ يٍ انؼقجبد, يغبقبرهى

.ضؼف انجٍُخ انزكُىنىعٍخ انزؾزٍخ وانالصيخ نزُفٍز أي رىعه نهزؼهٍى اإلنكزشوًَ -     
يًب ٌؾىل دوٌ ئعجبس , االَقطبع انًغزًش نهزٍبس انكهشثبئً انالصو نزشغٍم انؾبعىة وانشاورش -     

.انطبنت ػهى اعزخذاو أدواد انزؼهٍى اإلنكزشوًَ يٍ انجٍذ
. ركهفخ اإلَزشَذ انجبهظخ نهكضٍش يٍ انطالة -     
نكٍ رنك ال ٌإصش فً ئيكبٍَخ انزؾىل انزذسٌغً نهزؼهٍى اإلنكزشوًَ يٍ خالل رىفٍش كبفخ انًىاد •

يٍ % 70انزؼهًٍٍخ نهطبنت ػهى اإلَزشَذ يٍ خالل انصفؾبد انشخصٍخ انزً ٌغزخذيهب ؽىانً 
وكزنك , وانًىدل انزي ٌزضاٌذ اإلقجبل ػهٍه ٌىيًا ثؼذ ٌىو, كبفخ يذسعً انغبيؼخ اإلعاليٍخ

.االعزًشاس فً رصىٌش انًؾبضشاد وثضهب ػجش اإلَزشَذ نًغبػذح انطالة ػهى يزبثؼخ يب فبرهى



الحىصيات

 وخصىصًا اإلنكزشوًَ انزؼهٍى يغ انزفبػم ئيكبٍَخ نذٌهى انزٌٍ انًذسعٍٍ رؾفٍض1.
 وانهىارف وانُذ انؾبعىة ثبعزخذاو وانذساٌخ االعزؼذاد نذٌهى ؽٍش ,ػًشًا األقم

.انزكُىنىعٍخ األدواد يٍ وغٍشهب انزكٍخ
 انؼبنً وانزؼهٍى انزشثٍخ وصاسح يٍ اعزشارٍغٍخ وخطخ سؤٌخ رىفٍش ػهى انزأكٍذ2.

.يُبعجخ رؾزٍخ نجٍُخ نهزأعٍظ
 عضئٍخ ثصىسح ئنكزشوًَ رؼهٍى أَظًخ اعزخذاو خالل يٍ انًذاسط فً انطهجخ رغهٍض3.

 .انذساعٍخ انًىاد نجؼض


