
ثر ألتدرِس باصتخدأم مٍدل 
 
فُ ترطّو ظلبة مشاق  Moodleأ

صالّب تدرِشٌا 
 
ألرِاضّات وأ

  فُ خامػة ألوحاح ألٍظوّة

 إغدأد
صٌّو ضالرة. د



Modular Object Oriented Dynamic   

Learning Environment- Moodle

هظمة من
 
 فٌٍ ألتربٍِة، ألمزأِا من هبّر بػدد تتمتع ألتُ ألتنوٍلٍخّة ألتػلّم أ

وأمر مبوُ
 
ن ألمػلم من تتعلب ال بشّعة صٌلة با

 
 ألتنوٍلٍخّا، باصتخدأم ماًرأً  ِنٍن أ

هٍأغٌا بمختلف ألتػلّمّة ألمٍأد بترمّو وِشمد
 
فالم وألمطٍرة ألمن تٍبة أ

 
 ألفّدٍِ، وأ

 ألرصائو وإرصال ألوكاش، وذلكات ألتػلم موتدِات لتشنّو ُمػد فٌٍ لذلم وباإلضافة
ًم ألمتزأمن، وغّر ألتزأمن ذالتُ فُ بن فاءة وِػمو وألكطّرة، ألبرِدِة

 
 ذلم من وأال

ّهي
 
 .ألمتػلمّن من روأدى لدى ألذأتُ ألتػلم لدرأت ِومُ أ



مشنلة ألدرأصة

تُ 
آ
 :ترددت مشنلة ألدرأصة بالشؤأل ألرئّس أال

 

 

ثر ما
 
 مشاق ظلبة ترطّو فُ Moodle مٍدل باصتخدأم ألتدرِس أ

صالّب ألرِاضّات
 
ألٍظوّة؟ ألوحاح خامػة فُ تدرِشٌا وأ



فرضّة ألدرأصة

 متٍصعُ بّن (α=0.05) مشتٍى غود إذطائّة داللة ذو فرق  ٍِخد ال
 ودرخات (مٍدل غلَ لائم تػلّمُ برهامج) ألتحرِبّة ألمحمٍغة ظلبة درخات
للترطّو ألنلّة ألدرخة فُ (أالغتّادِة ألعرِكة) ألضابعة ألمحمٍغة ظلبة



ًمّة ألدرأصة
 
أ

ًمّة-
 
 تتمثو هما وألتػلّم، ألتػّلم فُ ومشتردثاتٌا ألتنوٍلٍخّا تٍظّف أ

ًمّة
 
 ألذي مٍدل هظام غلَ لائم تػلّمُ برهامج بواء مراولتٌا فُ ألدرأصة أ

 فُ مٌارأت أه تشاب وهذلم ألمتػلمّن، مع وألتفاغو ألتٍأضو وصّلة ٍِفر
غرأض ألراصٍب أصتخدأم

 
.ألتربٍِة لال

هظمة إلَ ألراخة-
 
 وألتػلّم للتػلم خدِدة بّئة تخلق ألن تروهّة تػّلم أ

.ألرِاضّات تػلم هرٍ وألدأفػّة أالتحاًات وتومّة وألتفنّر



ًدأف ألدرأصة
 
أ

.ألتػّلم فُ ذدِثة باصترأتّحّة ألرِاضّات تدرِس-

 .مٍدل باصتخدأم ألن تروهُ مشاق تطمّم تػّلم-

 ألتػلّمُ ألبرهامج ألتكلّدِة،) تدرِس ظرِكتُ بّن ألترطّو أختالف بّان-
 .(مٍدل غلَ ألكائم

ثر تكطُ-
 
 ألدأفػّة مثو مػرفّة غّر خٍأهب فُ أاللن تروهُ ألتػّلم أ
.وأالتحاًات



ألبرهامج ألتػلّمُ ألكائم غلَ مٍدل

ILo’s وفق ألمشاق خعة بواء-

 .بٌا ألخاضة ألتػلم وأصترأتّحّات ألمٍضٍغات وضف-

ٍع بنو ألخاضة ألتػلّمّة ألمطادر تٍفّر-  ألن تروهّة،مٍألع ه تب) مٍض
 .(فّدًٍِات تكدِمّة، تػلّمّة،غروض

ٍع بنو ألخاضة ألمٌام تطمّم-  .مٍض

ٍع هو فُ للشّر غمو خعة تطمّم-  .مٍض

ٍع بنو خاص موتدى إهشاء- .مٍض



ألبرهامج ألتػلّمُ ألكائم غلَ مٍدل....

 .وتوفّذى ألن تروهُ بشنو ألثاهُ أالمتران إغدأد-

 .أاللن تروهُ ألتػلم مرهز من ألرأخػة وألتغذِة أالصتشارة-



فرأد ألدرأصة
 
ألموٌج وأ

 (ضابعة محمٍغة تحرِبّة، محمٍغة) ألتحرِبُ شبي ألتطمّم•

فرأد•
 
.محمٍغتّن فُ بالتشاوي مٍزغّن ظالباً  (104) ألدرأصة أ



هتائج ألدرأصة

ألداللة مشتٍى غود إذطائّة داللة ذي فرق  وخٍد غدم
 (α= 0.05) ُألمشاق، لػالمات ألنلّة ألدرخة فُ ألعلبة ترطّو ف 

 بػالمات مكارهة ألتحرِبّة ألمحمٍغة غالمات فُ بشّط ترشن رغم
ألضابعة ألمحمٍغة



أهعباغات

هبر للعلبة فُ ألموتدِات-
 
 .أهخرأط أ

ة فُ ألشؤأل-
 
ه ثر خرأ

 
 .أ

ولَ للعلبة -
 
 (.أمتران ألن تروهُ)ألتحربة أال



تٍضّات ألدرأصة

 فرص وضرورة مٍدل، باصتخدأم متوٍغة مشافات ألعلبة تدرِس ضرورة
خرى  وخدأهّة متغّرأت

 
 برأمج وبواء ألرِاضّات، تػلم هرٍ ألدأفػّة مثو أ

هظمة غلَ تكٍم تدرِبّة
 
و مٍدل مثو ألن تروهُ تػّلم أ

 
.بٍرد بالك أ


