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 مخمص البحث بالمغة العربية
 هدف هذا البحث :

تنمية الجانب المعرفي لميارات تصميـ المقررات االلكتركنية لدم أخصائي تكنكلكجيا التعميـ  -1
 باستخداـ بيئة تدريبية إلكتركنية قائمة عمي أنظمة إدارة التعمـ )مكدؿ(.

تنمية الجانب األدائي لميارات تصميـ المقررات االلكتركنية لدم أخصائي تكنكلكجيا التعميـ  -2
 بيئة تدريبية إلكتركنية قائمة عمي أنظمة إدارة التعمـ )مكدؿ(. باستخداـ

أخصائي تكنكلكجيا التعميـ بمحافظة أسيكط، كتمثمت  (15كتككنت مجمكعة البحث مف)
ة بميارات تصميـ المقررات االلكتركنية كاختبار تحصيمي لقياس مكاد البحث كأدكاتو في قائم

الجانب المعرفي لميارات تصميـ المقررات االلكتركنية كبطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي، 
كدليؿ المستخدـ لمدخكؿ إلى نظاـ مكدؿ، كاالدكات مف إعداد الباحثة، كبعد التأكد مف ثبات 

ي مجمكعة البحث قبميا  ثـ تطبيؽ البيئة التفاعمية االلكتركنية األدكات كصدقيا تـ تطبيقيا عم
عمي مجمكعة البحث ثـ تطبيؽ أدكات البحث بعديا ثـ تـ معالجة البيانات إحصائيان. كقد أظيرت 
نتائج البحث أف استخداـ بيئة تدريبية الكتركنية  قائمة عمي نظاـ إدارة التعمـ المكدؿ أدم إلي 

ي كالمعرفي لميارات تصميـ المقررات االلكتركنية لدم أخصائي تكنكلكجيا زيادة التحصيؿ االدائ
التعميـ كبناء عمي ذلؾ كانت أىـ تكصيات البحث ىي استخداـ نظاـ مكدؿ كبيئة إلكتركنية 

 تدريبية لتدريب أخصائي تكنكلكجيا التعميـ لتنمية ميارات تصميـ المقررات االلكتركنية لدييـ.
 
 
 
 
 
 
 
 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

   م0202يىليى    -السببع  العدد   -  63  جمللدا 677
 

 

Abstract  
The aim of this research 
1 - Developing the knowledge aspect of the educational technology 

specialist designing electronic courses skills by using an electronic 
training environment based on Learning Management Systems 
(Moodle( 

2- Development of the performance aspect of the skills of designing 
electronic courses for the education technology specialist, using an 
electronic training environment based on the learning management 
system (Moodle). 

The research group consisted of (15) from an educational 
technology specialist in Assiut Governorate, and the research materials 
and tools were represented in a list of electronic course design skills, an 
achievement test to measure the cognitive aspect of e-curriculum 
design skills, a note card to measure the performance aspect, and a 
user guide for entering the system ( Moodle), and the tools were 
prepared by the researcher, and after ensuring the stability and validity 
of the tools, they were applied to the research group before Then the 
application of the electronic interactive environment on the research 
group and then the application of the research tools after, and then the 
data was processed statistically. 

The results of the research showed that the use An existing 
electronic training environment based on Moodle learning management 
system led to an increase in the performance and cognitive achievement 
in the design skills of electronic courses for the education technology 
specialist. Accordingly, the most important research recommendations 
were to use the Moodle system as electronic training environment to 
train the education technology specialist to develop the design skills for 
them. 
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 اإلطار العام لمبحث 
 مقدمة
احتمت شبكة المعمكمات )االنترنت( أىمية كبيرة في المجتمعات الحديثة كخاصةن بعد جائحة      

Covid 19 ـ الناس عامة كالساعيف إلي العمـ كالبحث خاصة، آفاقان جديدة حيث فتحت أما
كرحبة لالطالع عمي أحدث المصادر المعرفية، في أم مكاف في العالـ، كمف دكف أف تعكقيا 

 حكاجز المسافات كحدكد الزمف.

كنظاـ إدارة التعمـ مككف ىاـ في استراتيجية التعمـ اإللكتركني المؤسسية، كقد انتشرت 
              النظـ التي تـ تسكيقيا عمى مدم السنكات القميمة الماضية، بما في ذلؾعديد مف 

Black Board, WebCT, Moodle كيعد المكدؿ ىك النظاـ األكثر شعبية في ،           
 االستخداـ، كقد اثبتت الدراسات فاعمية ىذه النظـ في عدد مف المقررات بالتعميـ العالي

(Trentin& Wheeler, 2009, 117 .) 

 -وتنقسم أنظمة إدارة التعمم اإللكتروني إلي قسمين رئيسين هما:
            أنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني مفتكحو المصدر كالتي يتـ استخداميا مجانان، كال يحؽ -1

                  ألل جيو بيعيا ، كما أنيا تخضع لمتطكير كالتعديؿ ، كمف أمثمة ىذه النظـ ما يمي
 (Moodle – Atutor- Dokeos ) 

أنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني مغمقة المصدر أك التجارية، كىي األنظمة التي تممكيا شركة  -2
ربحية كتقـك بتطكيرىا كال تسمح باستخداميا إال بترخيص كمف أمثمة ىذه النظـ ما 

 (.36، 2007(.)محمد بف صنت،  Tatarus- Black Board- Web CTيمي)

تتيح أنظمة إدارة التعمـ أيضا استخداـ نكعي التعمـ اإللكتركني المتزامف كغير المتزامف. ك 
ففي التعمـ المتزامف يقـك الطالب المسجمكف في النظاـ بالدخكؿ إلى مكقع المقرر فى نفس 
الكقت. حيث يقكمكف بالدردشة أك المناقشة في الكقت نفسو. أما في التعمـ غير المتزامف فيدخؿ 

 طالب مكقع المقرر في أم كقت يشاءكف ك كؿ حسب حاجتو كالكقت المناسب لو.ال
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كيعد المكدؿ ىك النظاـ األكثر شعبية في االستخداـ كبيئة افتراضية تدريبية، كقد اثبتت 
كمصطفي  (2012(عثماف مازف)2010الدراسات فاعمية ىذه النظـ مثؿ دراسة محمد اسماعيؿ)

( كبناء عمى ما 2015محمد محمكد)ك  (2015ر اليدم)كنك  (2014عبد السميع كآخركف )
أشارت اليو الدراسات السابقة مف أىمية البيئات التدريبية االلكتركنية كفاعميتيا، فإف البحث 
الحالي يسعي الي تكظيؼ أنظمة إدارة التعمـ كبيئة تدريبية إلكتركنية لتنمية بعض ميارات 

 نكلكجيا التعميـ.تصميـ المقررات اإللكتركنية لدل أخصائي تك

 مشكمة البحث
تمثمت مشكمة البحث في انخفاض الجكانب المعرفية كاالدائية لميارات تصميـ المقررات      

االلكتركنية لدم أخصائي تكنكلكجيا التعميـ لذا قامت الباحثة بإجراء دراسة استكشافية عمى 
تحديد مستكاىـ عف  ( مف أخصائي تكنكلكجيا التعميـ، كذلؾ بيدؼ16مجمكعو مككنو مف )

طريؽ تصميـ استبياف مبدئي ثـ عرضو عمى المختصيف كفي ضكء مقترحات كآراء األساتذة 
المحكميف، تـ إجراء التعديالت الالزمة كتطبيؽ االستبياف ليتضح أف مستكل اإلجابات تدؿ عمي 

 افتقار أخصائي تكنكلكجيا التعميـ لتمؾ الميارات مما أكد االحساس بمشكمة البحث.

 أسئمة البحث
 : ما الميارات الالزمة لتصميـ المقررات اإللكتركنية لدم أخصائي تكنكلكجيا التعميـ ؟1س 

: ما أثر استخداـ بيئة إلكتركنية تدريبية قائمة عمي أنظمة إدارة التعمـ عمى تنمية بعض 2س
 ميارات تصميـ المقررات اإللكتركنية لدل أخصائي تكنكلكجيا التعميـ ؟

 ثفروض البح
يكجد فرؽ ذك داللو إحصائية بيف رتب متكسطات درجات القياسيف القبمي  الفرض األول:

كالبعدم عمى االختبار التحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات تصميـ المقررات االلكتركنية 
 لدم أخصائي تكنكلكجيا التعميـ.

القياسيف القبمي  : يكجد فرؽ ذك داللو إحصائية بيف رتب متكسطات درجاتالفرض الثاني
كالبعدم عمى بطاقة مالحظة الجانب األدائي لميارات تصميـ المقررات االلكتركنية لدم 

 أخصائي تكنكلكجيا التعميـ.
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يكجد تأثير لمبيئة التدريبية القائمة عمي أنظمة إدارة التعمـ لتنمية بعض ميارات  الفرض الثالث:
 كجيا التعميـ.تصميـ المقررات اإللكتركنية لدل أخصائي تكنكل

 أهداف البحث
تنمية الجانب المعرفي لميارات تصميـ المقررات االلكتركنية لدم أخصائي تكنكلكجيا التعميـ -1

 باستخداـ بيئة تدريبية إلكتركنية  قائمة عمي أنظمة إدارة التعمـ )مكدؿ(.
لكجيا التعميـ تنمية الجانب األدائي لميارات تصميـ المقررات االلكتركنية لدم أخصائي تكنك -2

 بيئة تدريبية إلكتركنية قائمة عمي أنظمة إدارة التعمـ )مكدؿ(. باستخداـ

 -حدود البحث:
 مجمكعو مف أخصائي تكنكلكجيا التعميـ بمحافظة أسيكط.-

 بيئة تدريبية إلكتركنية قائمة عمي نظاـ إدارة التعمـ )المكدؿ( . -

 ردت في استبياف الدراسة االستكشافية .بعض ميارات تصميـ المقررات االلكتركنية التي ك -

 مصطمحات البحث
: تعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا العممية التي تتـ فييا تييئة بيئة تفاعمية غنية بيئة تدريبية إلكترونية

بالتطبػػيقات المعتمدة عمى نظاـ مكدؿ إلدارة التعمـ التي تمكف المتدرب مف بمكغ أىداؼ العممية 
ؿ تفاعمو مع مصادرىا، كذلؾ في أقصر كقت ممكػف ك بأقؿ جيد مبذكؿ ك التدريبية مف خال

 بأعمى مستكيات الجكدة مف دكف تقيد بحدكد المكاف كالزماف.

           : تعرفيا الباحثة إجرائيا: بأنيا مجمكعة البرامج اإللكتركنية التي سكؼأنظمة إدارة التعمم
يارات تصميـ المقررات اإللكتركنية لدل أخصائي تنشرىا عمى االنترنت لالستعانة بيا لتنمية م

 تكنكلكجيا التعميـ.

:تعرفيا الباحثة إجرائيان بأنيا مجمكعة مف األداءات الكتابية  مهارات تصميم المقررات االلكترونية
كالتطبيقية التي يجب أف يمتمكيا أخصائي تكنكلكجيا التعميـ لمساعدتو عمى إتقاف تصميـ 

 ة بأقؿ جيد ككقت ممكف.المقررات االلكتركني
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           : تعرفو الباحثة إجرائيا: مجمكعو البحث الذل سكؼ يطبؽ أخصائي تكنولوجيا التعميم 
عمييـ بيئة تدريبية قائمة عمى انظمة إدارة التعمـ لتنمية بعض ميارات تصميـ المقررات 

 االلكتركنية لدييـ.

 منهج البحث
لمنيج شبة التجريبي في تطبيؽ أدكات كتجربة البحث لفرض ىذا البحث سيتـ استخداـ ا      

 إلكتركنيا عف طريؽ أنظمة إدارة التعمـ، كسيتـ استخداـ التصميـ التجريبي ذك المجمكعة الكاحدة.

 األطار النظرى لمبحث
 ارتبط اإلطار النظرى لهذا البحث  بأربعة محاور رئيسة هي: 

 التعمم اإللكتروني.أواًل:  التدريب و 
( أف التدريب االلكتركني يعني استخداـ الككمبيكتر 3، 2006يماف أحمد )يشير سم

مكاناتو اليائمة، كما يتضمف استخداـ االنترنت كبيئة  كتقنياتو المتنكعو ككسائطة المتعددة كا 
تدريبية إلكتركنية، يتـ مف خالليا التفاعؿ بيف المدرب كالمتدرب إلكتركنيان عبر االنترنت 

 التصاؿ المعتاده.باإلضافو إلي طرؽ ا

           كيعرؼ إجرائيا فى البحث الحالي بأنو أسمكب مف أساليب التدريب المخططة 
كالمنظمة التي تعتمد عمى استخداـ نظاـ مكدؿ إلدارة نظـ التعمـ في تكصيؿ كعرض المحتكم 

          تصميـ  مف خالؿ تكظيؼ فاعمية البرنامج لكفير بيئة تدريبية مناسبة لتنمية ميارات  التدريبي
 المقررات االلكتركنية.

 تعريف التعمم  االلكتروني:
ىك طريقة لمتعميـ باستخداـ آليات االتصاؿ الحديثة مف حاسب كشبكاتو ككسائطو 
           المتعدده مف صكت كصكرة كرسكمات كآليات بحث كمكتبات إلكتركنية، ككذلؾ بكابات 

           ؿ الدراسي، الميـ المقصكد ىك استخداـ التقنية االنترنت سكاء كاف عف بعد أك فى الفص
                 بجميع أنكاعيا فى إيصاؿ المعمكمة لممتعمـ بأقصر كقت كأقؿ جيد كأكبر فائدة.

 (968، 2014) أيمف رمضاف، أحمد محمد، 



              أ.د/ حمدي محمد محمد البيطار          
 د/ مؤنس محمد سيد محمد             فاعمية بيئة تدريبية إلكترونية

 رضوة بخيت هاشم بخيتأ/                                                        
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( بأنو تقديـ محتكل تعميمي )إلكتركني ( عبر الكسائط 24، 2005كيعرفو حسف حسيف )
معتمدة عمى الككمبيكتر كشبكاتو إلي المتعمـ بشكؿ يتيح لو امكانيو التفاعؿ النشط مع ىذا ال

المحتكل كمع المعمـ كمع أقرانو سكاء أكاف ذلؾ بصكرة متزامنو أـ غير متزامنو ككذا إمكانيو 
إتماـ ىذا التعمـ فى الكقت كالمكاف كبالسرعو التي تناسب ظركفو كقدراتو، فضال عف امكانية 

 دارة ىذا التعمـ أيضا مف خالؿ تمؾ الكسائط.إ

طريقو التعمـ التي تعتمد عمى  -كيعرؼ التعمـ االلكتركني إجرائيا في ىذا البحث بأنو:
نظاـ إدارة التعمـ )المكدؿ( كاستخدامو فى تقديـ محتكل التعمـ الخاص لتنمية ميارات تصميـ 

 المقررات االلكتركنية إلخصائي تكنكلكجيا التعميـ.

 (. Moodleانيا: نظام إدارة التعمم مودل ) ث
 LMSمفهوم انظمة إدارة التعمم 

(ىي برامج تطبيقية أك تكنكلكجيا معتمدة عمى  LMSأنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني )
االنترنت تستخدـ في التخطيط كتنفيذ كتقكيـ عممية تعمـ محددة. كعادة ما يزكد نظاـ إدارة التعمـ 

اء كتقديـ محتكل كمراقبة مشاركة الطالب كتقكيـ أدائيـ. كيمكف أف يزكد المعمـ بطريقة إلنش
نظاـ إدارة التعمـ الطالب بالقدرة عمى استخداـ الخصائص التفاعمية مثؿ مناقشة المكضكعات 

 (Clarey,2007 23,(،)34، 2009كاالجتماعات المرئية كمنتديات النقاش.)محمد اسماعيؿ،

 التعميمية مميزات نظام مودل في العممية
 ( مميزات نظام مودل  فى العممية التعميمية: 02، 0202ذكر حمدي البيطار)

 CMS (Course Management System.)ىك أحد أنظمة إدارة المقررات •

 LMS ( Learning Management System. )كأحد أنظمة إدارة التعمـ •

  Learning Content Management Systemأحد أنظمة إدارة محتكيات التعمـ.  •
LCMS 

 E - Learningكأحد منصات التعمـ اإللكتركني.  •
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كذلؾ فيك نظاـ مصمـ عمى أسس تعميمية ليساعد المدربيف )المعمميف( عمى تكفير بيئة  •
تعميمية إلكتركنية كمف الممكف استخدامو بشكؿ شخصي عمى مستكل الفرد كما يمكف أف 

مستخدـ  75000كقع النظاـ يضـ أكثر مف متدرب. كما أف م 40000يخدـ جامعة تضـ 
 دكلة. 138لغة مختمفة مف  70مسجؿ يتكممكف 

 ثالثًا : مهارات تصميم المقررات اإللكترونية.
  -تقويم مهارات تصميم المقررات اإللكترونية:

حتى نستطيع تطكير كتنمية الميارات البد مف معرفة كاقعيا كمدل قكتيػا كضػعفيا   
ـ نبدأ بالتطكير أك العالج كعممية التقكيـ كما ىك سائد في العرؼ التربكم حتػى نشخص العمة ث

مػستمرة لمتأكد مف مكاطف القكة كالضعؼ ثـ االنطالؽ لألماـ بعالج الضعؼ كتنمية كتطكير 
ثرائيا. كأكدت إيماف صالح ) ( عمى أنو البد مف كضع بعض 148، 2013مػكاطف القػكة كا 

 رات األدائية كىذه المعايير ىي: المعايير مف أجؿ تقكيـ الميا

األداء:كيتـ التأكد مف قياـ المتعمـ بتنفيذ خطكات الميارة بالشكؿ المطمكب، بحيث تؤدم ىػذه - 1
 الخطكات إلى الكصكؿ لألداء الصحيح لمميارة. 

االستنتاج: حيث يتـ التأكد مف قياـ المتعمـ باستنتاج ما يمكف حدكثو نتيجة قيامو بخطكات - 2
 الميارة. ىذه 

التفسير: يقدـ المتعمـ تعميالن مناسبان لما يحدث كيراه نتيجة قيامو بخطكات أداء الميػارة فػي - 3
 ضكء ما سبؽ استنتاجو كيقدـ تفسيران منطقيان. 

التقدير:كيشمؿ تقدير الطكؿ كالمسافة كالػزمف كاألحجػاـ كالػسعات كاألكزاف كالكميػات - 4
 الكيربية. 

ف لميارة تصميـ المقررات االلكتركنية جانبيف أك مككنيف مككف معرفي كترل الباحثة ا
كمككف أدائي، كبالتػالي يمكننػا قياس الجانب المعرفي مف خالؿ االختبارات المعرفية التحصيمية، 

 أما الجانب األدائي فيمكننا قياسػو مف خالؿ بطاقات المالحظة كتقييـ االداء.

 ررات اإللكترونية:جوانب تعمم مهارات تصميم المق 
              كىناؾ اتجاىاف لتقكيـ الجكانب األدائية لميارات تصميـ المقررات اإللكتركنية

 ىما: (24، 1995)حممي أبك الفتكح، 
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 تقكيـ الميارة فى ضكء اإلنتاج أك نتيجة العمؿ، كتعرؼ ىذه الطريقة بالطريقة الكمية . -1
 ات العمؿ ، كتعرؼ ىذه الطريقة بالطريقة التحميمية.تقكيـ الميارة عف طريؽ مالحظة خطك  -2

 أوال : تقويم المهارة من خالل نتائج العمل :
فى ىذه الطريقة يكمؼ التمميذ بالقياـ ببعض األعماؿ كننتظر حتى يصؿ إلى نياية  

العمؿ كالحصكؿ عمى النتيجة النيائية، ثـ نقـك مياراتو فى إنجاز العمؿ عمى أساس عامميف 
 دل صحة النتائج، كالزمف الذل أنجز بو العمؿ .ىما: م

كمف المالحظ أف ىذا األسمكب فى قياس الجانب األدائى لمميارة يستند إلى أف العبرة  
ىى الكصكؿ إلى نتيجة صحيحة كدقيقة، كىذا األسمكب يساعد المعمـ عمى تقدير الميارة فى 

الميارة، كبالتالى ال يستطيع  كقت قصير نسبيان، كلكنو ال يكشؼ عف أكجو الضعؼ فى أداء
المعمـ معو تكجيو طالبو كمعالجة أخطائيـ بصكرة فكرية، فقد ال يصؿ الفرد إلى نتيجة العمؿ 

 ألنو أخطأ فى خطكة كاحدة، كقد ال يصؿ آخر ألنو ال يعرؼ أل خطكة.
 ثانيًا: تقويم المهارة من خالل خطوات العمل :

ث يتـ تحميؿ الميارة إلى جزئيات صغيرة جدان، كتعد ىذه الطريقة أدؽ مف سابقتيا، حي 
أل إلى ميارات فرعية أك خطكات ينبغى أف يقـك بيا الطالب أثناء األداء، كتكضح ىذه الخطكات 
فى بطاقة مالحظة عمى أف يخصص لكؿ طالب بطاقة خاصة بو، كعف طريؽ مالحظة أداء 

( أماـ الخطكة Xب، كعالمة )( أماـ كؿ خطكة يؤدييا الطال√الطالب يضع المالحظ عالمة )
 التى ال يؤدييا، مع حساب المدة الزمنية التى استغرقيا الطالب فى أداء الميارة.

كتتميز ىذه الطريقة عف السابقة بتحميؿ الميارة كالكشؼ عف نكاحى القكة كالضعؼ  
الغرض فييا، كبالتالى يمكف معالجة األخطاء التى تظير فى أداء الطالب لمميارة، كىذا يحقؽ 

التشخيصى كالعالجى مف التقكيـ، كقد استخدمت ىذه الطريقة فى الدراسة الحالية لتقكيـ الميارات 
 العممية المتضمنة بالنظاـ المكديكلى المقترح .

 رابعا: أخصائي تكنولوجيا التعميم.
( مياـ كأدكار أخصائي تكنكلكجيا التعميـ 118-57، 2006كيذكر الشحات سعد )

نتاج البرامج التعميمية: المصرم  بمدارس التعميـ  المرتبطة بمجاؿ تصميـ كا 
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 إنتاج برامج الكسائط المتعددة لممراحؿ الدراسية المختمفة. -1
 إنتاج برامج الكسائط الفائقة لممراحؿ الدراسية المختمفة. -2
خراج بعض برامج اإلذاعة كالتميفزيكف التعميمية لمقنكات األرضية كالفضائية -3  إنتاج كا 
نتاج بعض نماذج مف استراتيجيات تفريد التعميـ ) حقائب تعميمية  -4  مكديكالت( –تصميـ كا 
 إنتاج المكاد التعميمية المناسبة لمفئات الخاصة. -5
نتاج مكاد تعميمية لمتعميـ عف بعد كالتعميـ المفتكح. -6  تصميـ كا 
نتاج برمجيات الكمبيكتر المختمفة ) المحاكاه  -7  الخاص ( المعمـ –تصميـ كا 
نتاج الرسكمات كالعينات كالنماذج المناسبة لمدركس اليكمية. -8  تصميـ كا 
 إنتاج تسجيالت صكتية تناسب بعض المكاد الدراسية كالمغات األجنبية. -9

 إنتاج شفافيات السبكرة الضكئية. -10
 اختيار المكاد التعميمية في ضكء معايير محددة. -11

 مواد البحث 
لمقررات اإللكتركنيةفي عف تحديد االحتياجات التدريبية مف ميارات تصميـ ااستبياف استكشا •

 )إعداد الباحثة(              
 )إعداد الباحثة(               تصميـ المقررات اإللكتركنية قائمة بميارات •
 حثة()إعداد البا    دليؿ المستخدـ الستخداـ نظاـ إدارة التعمـ المكدؿ                     •
 )إعداد الباحثة(                           بيئة تدريبية باستخداـ نظاـ مكدؿ إلدارة التعمـ •

 أداتا القياس:
 )إعداد الباحثة(رات تصميـ المقررات االلكتركنية اختبار تحصيمي لقياس الجكانب المعرفية لميا •
 )إعداد الباحثة(رات االلكتركنية   ت تصميـ المقر بطاقة مالحظة لقياس الجكانب األدائية لميارا •

 إجراءات البحث
االطالع عمى األدبيات التربكية كالدراسات السابقة التي تناكلت انظمة إدارة التعمـ بصفة عامة -

 كنظاـ المكدؿ بصفة خاصة، كايضا ميارات تصميـ كجكدة المقررات االلكتركنية .



              أ.د/ حمدي محمد محمد البيطار          
 د/ مؤنس محمد سيد محمد             فاعمية بيئة تدريبية إلكترونية

 رضوة بخيت هاشم بخيتأ/                                                        
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لمقررات اإللكتركنية كعرضيا عمي مجمكعة مف إعداد قائمة مبدئية بالميارات الالزمة لتصميـ ا-
جراء التعديالت عمييا، ( ميارة 16كبمغ عدد الميارات الرئيسية ) المحكميف لضبطيا ،كا 

 ( ميارة.78رئيسية، كبمغ عدد الميارات الفرعية )

 بناء البيئة التدريبية اإللكتركنية القائمة عمي نظاـ مكدؿ إلدارة التعمـ في ضكء قائمة ميارات-
 –محتكل البرنامج –تصميـ المقررات اإللكتركنية حيث يتككف مف)أىداؼ البرنامج

أساليب التقكيـ( ثـ عرض  –األنشطة التعميمية اإللكتركنية –استراتيجيات تدريب إلكتركنية
جراء التعديالت عميو مف  البيئة التدريبية االلكتركنية عمي مجمكعة مف المحكميف لضبطيا كا 

 يـ المنصة التعميمية.خالؿ استمارة تحك

إعداد أداتا القياس) االختبار المعرفي، بطاقة المالحظة( في صكرتيا األكلية ثـ عرضيما عمي -
 المحكميف لضبطيا إلجراء التعديالت عمييما.

القبمي كالبعدم عمي مجمكعو  )االختبار المعرفي، بطاقة المالحظة( تطبيؽ أداتا القياس-
             كثباتيا كحساب زمنيا كمف ثـ التكصؿ إلي الصكرةاستطالعية لمتأكد مف صدقيا 

 النيائية ليما.

تطبيؽ أدتا القياس) االختبار المعرفي، بطاقة المالحظة(عمي مجمكعة البحث األساسية تطبيقا  -
 إلكتركنيا قبميان.

تدريب مجمكعة البحث االساسية عمي تصميـ المقررات االلكتركنية عمي أساس البيئة التدريبية -
 اإللكتركنية القائمة عمي أنظمة إدارة التعمـ.

تطبيؽ أدتا القياس) االختبار المعرفي، بطاقة المالحظة(عمي مجمكعة البحث األساسية تطبيقا -
 إلكتركنيا بعديان.

ائية لنتائج القياسيف القبمي كالبعدم، ثـ تفسير النتائج التي تكصؿ الييا إجراء المعالجات اإلحص-
 البحث كتحميميا كمناقشتيا.

 تقديـ التكصيات كالمقترحات كالبحكث المقترحة عمي ضكء ما أسفر عنو البحث مف نتائج.-
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 بناء أدوات البحث 
لتصميـ المقررات إعداد االختبار التحصيمي لقياس الجكانب المعرفية لميارات ا أوال:
          صيغت مفردات االختبار بحيث تغطي الجكانب المعرفية لتمؾ الميارات،  اإللكتركنية:

كتتضمف االختبار نكعاف مف أشكاؿ االختبارات المكضكعية الجزء األكؿ أسئمة الصكاب كالخطأ 
مفردة(  24دىا)درجة( ، كالجزء الثاني أسئمة االختيار مف متعدد كعد24مفردة( )24كعددىا  )

تـ حساب الصدؽ التمييزم  درجة بعد تحكيميا. 48درجة( كالنياية العظمي لالختبار  24)
لالختبار عف طريؽ حساب داللة الفركؽ بيف اإلرباعي األعمى كاإلرباعي األدنى لدرجات 

%(، كتـ حساب داللة الفركؽ بيف اإلرباعي األعمى 25% كأقؿ 25المتدربيف في االختبار)أعمى 
"  ماف كيتني لداللة الفركؽ بيف رتب متكسطي درجات zكاألدنى عف طريؽ حساب اختبار "

 المتدربيف في المجمكعتيف العميا كالدنيا، كالتالي:

مستكل  Zقيمة  مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد االرباعيات
 الداللة

 34.45 6.89 5 االرباعي األعمى 0.01 2.28- 13.30 2.66 5 االرباعي األدنى

مما يؤكد ارتفاع 0.01دالة عند مستكل داللة  zيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة 
 الصدؽ التمييزم لالختبار.

إعداد بطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي لميارات تصميـ المقررات اإللكتركنية  ثانيًأ:
اب داللة الفركؽ ألخصائي تكنكلكجيا التعميـ: تـ حساب الصدؽ التمييزم لمبطاقة عف طريؽ حس

%(، 25% كأقؿ 25بيف اإلرباعي األعمى كاإلرباعي األدنى لدرجات الطالب في البطاقة)أعمى 
"ماف كيتني zكتـ حساب داللة الفرؽ بيف اإلرباعي األعمى كاألدنى عف طريؽ حساب اختبار "
 تالي:لداللة الفرؽ بيف رتب متكسطي درجات المتدربيف في المجمكعتيف العميا كالدنيا كال

مستكل  Zقيمة  مجمكع الرتب متكسط الرتب العدد االرباعيات
 الداللة

 32.25 6.45 5 االرباعي األعمى 0.01 2.21- 12.8 2.56 5 االرباعي األدنى

مما يؤكد ارتفاع الصدؽ  0.01دالة عند مستكل داللة  zيتضح مما سبؽ أف قيمة       
كبمغ   Alpha Cronbachطاقة بطريقة ألفا كركنباخ التمييزم لمبطاقة. كما تـ حساب ثبات الب

 .0.865معامؿ الثبات 
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        كلمتأكد مف اتساؽ البطاقة داخميان قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بيف درجة     
              كؿ عبارة مف عبارات البطاقة كدرجة البطاقة الكمية بعد تطبيقيا عمى المجمكعة

 لتالي:االستطالعية كا
 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات البطاقة ودرجة البطاقة الكمية

 االرتباط بالدرجة  الكمية الفقرات االرتباط بالدرجة  الكمية الفقرات االرتباط بالدرجة الكمية الفقرات

1 0.623** 11 0.729** 21 0.719** 
2 0.721** 12 0.724** 22 0.734** 
3 0.763** 13 0.710** 23 0.721** 
4 0.829** 14 0.617** 24 0.646** 
5 0.709** 15 0.686** 25 0.675** 
6 0.659** 16 0.776** 26 0.766** 
7 0.772** 17 0.783** 27 0.735** 
8 0.807** 18 0.733** 28 0.753** 
9 0.626** 19 0.869** 29 0.669** 
10 0.696** 20 0.729** 30 0.749** 

                                      2.20* دال عند مستوى *
مما يدؿ عمى  0.01يتضح مما سبؽ أف عبارات البطاقة كانت دالة عند مستكل داللة 

 االتساؽ الداخمي لمبطاقة.
جرب البرنامج عمى عينو استطالعية مف أخصائي تكنكلكجيا التعميـ  التجربة االستطالعية:
يكليك  13( متدرب إلكتركنيا في 5ير المجمكعة األساسية كبمغ عددىـ )بمحافظة اسيكط مف غ

 ـ الستكماؿ ضبط االدكات كالتأكد مف جاىزية البيئة التدريبية.2020يكليك  20ـ حتي 2020
تـ إجراء التجربة االساسية عمى أخصائي تكنكلكجيا التعميـ بمحافظة  التجربة األساسية: :
ـ ثـ إجراء 2020/ 8/ 30: 23إلكتركنيا في الفترة مف  ( متدرب15اسيكط كبمغ عددىـ )

 المعامالت االحصائية لمتحقؽ مف صدؽ الفركض.
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 كنصو:  لإلجابة عن السؤال األول: نتائج البحث
ما الميارات الالزمة لتصميـ المقررات اإللكتركنية لدم أخصائي تكنكلكجيا التعميـ ؟قامت       

عممية المنيجية ليتـ تحديد قائمة بالميارات النيائية كبمغ عدد الباحثة بمجمكعة مف اإلجراءات ال
( 48( ميارة، منيا )78ميارة رئيسية، كبمغ عدد الميارات الفرعية ) (16الميارات الرئيسية )

 ( ميارة أدائية.30ميارة معرفية، ك)
مي ما أثر استخداـ بيئة إلكتركنية تدريبية قائمة عكنصو:  ولإلجابة عن السؤال الثاني

أنظمة إدارة التعمـ عمى تنمية بعض ميارات تصميـ المقررات اإللكتركنية لدل أخصائي 
لمتحقق من صحة  ؟ قامت الباحثة بالتحقؽ مف صحة فركض البحث كالتالي:تكنكلكجيا التعميـ

الذم ينص عمى أنو: يكجد فرؽ ذك داللو إحصائية بيف رتب متكسطات درجات  الفرض األول
كالبعدم عمى االختبار التحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات تصميـ القياسيف القبمي 

المقررات االلكتركنية لدم أخصائي تكنكلكجيا التعميـ "تـ استخداـ اختبار كيمكككسكف لمعينات 
 ،ككانت النتائج كالتالي:Spssالالبارامترية لألزكاج المرتبطة مف خالؿ البرنامج اإلحصائي 

 نحراف المعياري ومتوسط الرتب ومستوى الداللةالمتوسط الحسابي واال 
 لمفروق بين درجات القياسين القبمي والبعدي عمى االختبار التحصيمى لقياس الجانب المعرفى

 االختبار

 الرتب القياس البعدم القياس القبمي
قيمة 

(z) 

حجـ 

 التأثير
مستكل 

 الداللة
المتكسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

المتكسط 

 يالحساب

االنحراؼ 

 المعيارم
 العدد

متكسط 

 المكجبة

متكسط  العدد

 السالبة

االختبار 

 التحصيمي
27.67 4.78 44.60 3.20 1 1.00 14 8.00 3.41 0.881 0.05 

يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف رتب متكسطي درجات المتدربيف بيف عينة البحث في        
يمي لقياس الجانب المعرفي لمهارات تصميم المقررات لالختبار التحصالقياسيف القبمي كالبعدم 

 ، لصالح رتب متكسطات القياس البعدم.0.05كذلؾ عند مستكل داللة االلكترونية، 
الذم ينص عمى أنو "يكجد فرؽ ذك داللو إحصائية لمتحقق من صحة الفرض الثاني         

مالحظة لقياس الجانب األدائي بيف رتب متكسطات درجات القياسيف القبمي كالبعدم عمى بطاقة 
لميارات تصميـ المقررات االلكتركنية لدم أخصائي تكنكلكجيا التعميـ". تـ استخداـ اختبار 

، Spssكيمكككسكف لمعينات الالبارامترية لألزكاج المرتبطة مف خالؿ البرنامج اإلحصائي 
 كيظير الجدكؿ التالي النتائج كالتالي:



              أ.د/ حمدي محمد محمد البيطار          
 د/ مؤنس محمد سيد محمد             فاعمية بيئة تدريبية إلكترونية

 رضوة بخيت هاشم بخيتأ/                                                        
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المعياري ومتوسط  الرتب ومستوى الداللة لمفروق بين درجات المتوسط الحسابي واالنحراف 
 القياسين القبمي والبعدي عمى بطاقة مالحظة لقياس الجانب اآلدائي

 ـ
 الميارات

قيمة  الرتب القياس البعدم القياس القبمي
(z) 

مستكل 
المتكسط  الداللة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
متكسط  العدد المعيارم

 المكجبة
متكسط  العدد

 السالبة
ميارة اختيار نمكذج  1

 0.05 3.44 7.36 14 1.00 1 0.64 2.47 0.52 0.47 التصميـ التعميمي 

صياغة األىداؼ  2
في صكرة إجرائية 

 يمكف قياسيا
5.13 1.19 5.53 0.83 2 2.31 13 8.55 3.48 0.05 

تحديد المحتكم  3
 0.05 3.51 8.22 14 1.00 1 0.26 1.07 0.52 0.47 العممي  

تحميؿ المحتكم إلي  4
 0.05 3.66 7.66 14 1.00 1 0.83 4.87 0.70 0.93 كحدات تعمـ مصغرة

تحديد استراتيجيات  5
 0.05 3.56 7.36 14 1.00 1 1.82 11.20 3.17 6.20 التعمـ االلكتركني             

تجييز مصادر  6
 0.05 3.42 8.55 13 2.31 2 0.74 2.47 0.65 1.00 التعمـ االلكتركني

تحديد أنشطة التعمـ  7
 0.05 3.44 8.22 14 1.00 1 0.49 1.33 0.52 0.47 االلكتركني

تصميـ أنماط  8
اإلبحار داخؿ 
 المقرر اإللكتركني

0.40 0.51 1.20 0.41 1 1.00 14 7.66 3.48 0.05 

تحديد كسائؿ  9
التكاصؿ بيف أطراؼ 

 العممية التعميمية
1.20 0.41 1.67 0.49 1 1.00 14 7.36 3.49 0.05 

تحديد أدكات  10
التفاعؿ داخؿ 
 المقرر اإللكتركني

0.53 0.52 1.40 0.51 2 2.31 13 8.55 3.51 0.05 

تصميـ صفحة  11
 Homeرئيسية 
Page  لممقرر

 اإللكتركني   
0.40 0.51 4.40 1.12 1 1.00 14 8.22 3.57 0.05 

تصميـ شاشات  12
محتكم عرض ال

 التعميمي
0.00 0.00 1.20 0.41 1 1.00 14 7.66 3.59 0.05 

تصميـ أساليب  13
 0.05 3.61 7.36 14 1.00 1 0.00 2.00 0.35 1.87 التقكيـ االلكتركني

تصميـ أساليب  14
 تقديـ التغذية الراجعة

1.00 0.00 2.80 0.68 2 2.31 13 8.55 3.67 0.05 

 0.05 3.52 8.22 14 1.00 1 3.31 43.60 4.45 20.07 مجمكع البطاقة
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كيتضح مف النتائج أنو يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف رتب متكسطي درجات المتدربيف      
عينة البحث في القياسيف القبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة الجانب األدائي، كذلؾ عند مستكل 

 ، لصالح متكسط رتب القياس البعدم.0.05داللة 

حة الفرض الثالث الذي ينص عمى أنه يوجد تأثير لمبرنامج التدريبي القائم لمتحقق من ص    
عمي أنظمة إدارة التعمم  لتنمية  بعض مهارات تصميم المقررات اإللكترونية لدى أخصائي 

تـ استخداـ حجـ التأثير لفيمد اعتمادا عمى قيمة اختبار كيمكككسكف لمعينات  تكنولوجيا التعميم.
 ككانت النتائج كالتالي: Spssزكاج المرتبطة مف خالؿ البرنامج اإلحصائي الالبارامترية لأل

         الستجابات أخصائي تكنولوجيا التعميم عمى بطاقة مالحظة وحجم التأثير  Zقيمة 
 الجانب اآلدائي

 مستكل الداللة حجـ التأثير (z)قيمة  الميارات ـ

 0.05 0.889 3.44 بميارة اختيار نمكذج التصميـ التعميمي المناس 1
 0.05 0.899 3.48 صياغة األىداؼ في صكرة إجرائية يمكف قياسيا 2
 0.05 0.907 3.51 تحديد المحتكم العممي   3
 0.05 0.946 3.66 تحميؿ المحتكم إلي كحدات تعمـ مصغرة 4
 0.05 0.920 3.56 تحديد استراتيجيات التعمـ االلكتركني              5
 0.05 0.884 3.42 ر التعمـ االلكتركنيتجييز مصاد 6
 0.05 0.889 3.44 تحديد أنشطة التعمـ االلكتركني 7
 0.05 0.899 3.48 تصميـ أنماط اإلبحار داخؿ المقرر اإللكتركني 8
 0.05 0.902 3.49 تحديد كسائؿ التكاصؿ بيف أطراؼ العممية التعميمية 9
 0.05 0.907 3.51 ركنيتحديد أدكات التفاعؿ داخؿ المقرر اإللكت 10
 0.05 0.922 3.57 لممقرر اإللكتركني    Home Pageتصميـ صفحة رئيسية  11
 0.05 0.928 3.59 تصميـ شاشات عرض المحتكم التعميمي 12
 0.05 0.933 3.61 تصميـ أساليب التقكيـ االلكتركني 13
 0.05 0.948 3.67 تصميـ أساليب تقديـ التغذية الراجعة 14

 0.05 0.910 3.52 البطاقة مجمكع
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كبينت النتائج أف حجـ االثر ألبعاد كمجمكع لبطاقة مالحظة الجانب األدائي يتراكح بيف      
البرنامج التدريبي القائـ عمي أنظمة إدارة كىي قيـ كبيرة تؤكد عمى تأثير  0.948 ك  0.884

 خصائي تكنكلكجيا التعميـ.التعمـ  لتنمية  بعض ميارات تصميـ المقررات اإللكتركنية لدل أ
 تفسير نتائج البحث ومناقشتها: تفسر الباحثة النتائج السابقة إلي:

 حسف تصميـ البيئة التدريبية اإللكتركنية القائمة عمي مكدؿ حسب التسمسؿ المنطقي. (1
استخداـ نمكذج مف النماذج المختبرة كالفعالة في مجاؿ تصميـ برامج التعميـ كالتدريب، كىك  (2

 ( .ADDIEنمكذج تصميـ التعميـ العاـ )
كضكح األىداؼ حيث بينت الباحثة االىداؼ العامة في البداية، ثـ االىداؼ االجرائية لكؿ  (3

 جمسة مف جمساتو منفردان.
إعداد كسائؿ التكاصؿ االلكتركني المرتبطة بالبيئة اإللكتركنية بشكؿ يتناسب مع األىداؼ  (4

 ج.التدريبية لمككنات البرنام
( حسف إعداد أنشطة إلكتركنية تزامنية كغر تزامنية بشكؿ يتناسب مع حاجات أخصائي 5

 تكنكلكجيا التعميـ.
كجكد فيديكىات ككسائط متعددة كشرح لمجمسات التدريبية مصممة كفؽ معايير جكدة  (6

 المقررات االلكتركنية كذلؾ عمي برنامج الككرس الب بحيث تضمف جذب انتباه المتدربيف.
تكاصؿ مستمر مف قبؿ المدرب مع المتدربيف لمرد عمى أل استفسار أك تساؤؿ، أك لحؿ أل  (7

 مشكمة تقنية تكاجييـ.
 سيكلة ككضكح أدكات االبحار في كؿ جمسة، مما يسيؿ التعامؿ مع شاشات الشرح. (8
 سيكلو الكصكؿ لمبرنامج مف أل مكاف كفي الزماف المتاح ألخصائي تكنكلكجيا التعميـ. (9
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 توصيات البحث
 -في ضوء نتائج الدراسة قدمت الباحثة التوصيات التالية:

تطبيؽ البيئة التدريبية اإللكتركنية عمى أخصائي تكنكلكجيا التعميـ لتنمية ميارات تصميـ  (1
 المقررات اإللكتركنية لدييـ.

قررات ( في تصميـ البرامج التدريبية كالمADDIEتطبيؽ نمكذج تصميـ التعميـ العاـ) (2
 اإللكتركنية.

 السعي لتحكيؿ البرامج التدريبية التعميمية الى مقررات إلكتركنية يتـ تدريبيا اكف اليف. (3
تثقيؼ االكاديمييف بأىمية التعمـ اإللكتركني كالمقررات اإللكتركنية كدكرىا في تحقيؽ التعمـ  (4

 الفعاؿ.
دارة المقررات اإللكتركنية لكؿعقد دكرات تدريبية لتنمية ميارات انتاج كتأليؼ كتط (5             كير كا 

           مف طمبة الجامعات كالمعمميف كأخصائي تكنكلكجيا التعميـ كالمكجييف في مؤسسات 
 التربية كالتعميـ.

تكميؼ أخصائي تكنكلكجيا التعميـ بتقديـ مشاريع عممية كعالية الجكدة في تصميـ مقرر  (6
 دراسي مف المنياج المصرية.

تأسيس منظكمة تعمـ الكتركني قائـ عمى أنظمة إدارة التعمـ في المدارس كالجامعات يمكف اف  (7
 يعتمد عمييا الطالب.

( انشاء شبكة تدريب إلكتركنية لتدريب المعمميف عمى جميع المستحدثات التكنكلكجية كالتربكية 8
 كاالتجاىات الحديثة في التعميـ .

تركني في المدارس المصرية بيدؼ اعداد متخصصيف اكفاء ( استحداث تخصص المقرر االلك9
دارة التعمـ اإللكتركني كالمقررات اإللكتركنية. نتاج كتطكير كا   في مجاؿ تصميـ كا 

دارة 10 نتاج كنشر كا  ( االستفادة مف المنظكمات المفتكحة المصدر مثؿ مكدؿ في تصميـ كا 
 المقررات اإللكتركنية كتقديميا لممتعمميف.

يع لالستفادة مف االنظمة المفتكحة كتطبيقيا في المؤسسات التعميمية كالتدريبية، ( التشج11
ككذلؾ الحث عمى بناء نظاـ إدارة لمتعميـ اإللكتركني خاص بالمؤسسات المختمفة داخؿ 

 الدكلة بحيث يجمع بيف ميزات أنظمة إدارة التعميـ اإللكتركني.
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 -البحوث المستقبمية المقترحة:
دكنات التعميمية في تنمية ميارات تصميـ المقررات االلكتركنية لدم أخصائي استخداـ الم (1

 تكنكلكجيا التعميـ.
دراسة مدل احتياجات المؤسسات التعميمية المصرية لممستمزمات المادية كالعممية إلنشاء  (2

 منظكمة تعمـ اإللكتركني كاممة.
كالقيـ المتضمنة في المناىج التعميمية  أثر التدريب االلكتركني في تنمية المفاىيـ كالميارات (3

 المصرية لدل الطمبة .
في تنمية ميارات تصميـ المقررات االلكتركنية لدم أخصائي  2استخداـ أدكات الكيب (4

 تكنكلكجيا التعميـ.
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 المراجع
إلكساب طمبة التعميـ  Moodle(، فاعمية برنامج معزز بنظاـ 2012عثماف مازف دحالف.)

ة األزىر ميارات التخطيط اليكمي لمدركس كاتجاىاتيـ األساسي بجامع
 نحكه. رسالة ماجستير. كمية التربية جامعة األزىر. غزة. فمسطيف.

في اكتساب ميارات التصميـ ثالثي  Moodle(، فاعمية برنامج 2010محمد اسماعيؿ عاشكر.)
ر. األبعاد لدم طمبة تكنكلكجيا التعميـ بالجامعة اإلسالمية. رسالة ماجستي

 كمية التربية. الجامعة االسالمية. غزة. فمسطيف.
(أنظمة إدارة التعمـ االلكتركني كدكرىا في تفعيؿ االتصاؿ في 2007محمد بف صنت الحربي. )

العممية التربكية كالتعميمية. كرقة عمؿ مقدمة لمقاء الثاني عشر لإلشراؼ 
 ق. 14/5/1428 -12التربكم بمنطقة تبكؾ، في الفترة مف 

(، فاعمية برنامج مقترح في استخداـ نظاـ ادارة التعمـ 2015محمكد عبد الكىاب.) محمد
( في التدريس كأثره عمى الجانب التحصيمي Moodleاإللكتركني مكدؿ)

كالميارل كالدافع لإليجاز لدل طالب التعميـ التجارم بكمية التربية 
 ىاج. ، كمية التربية. جامعة سك 40بسكىاج. المجمة التربكية. مجمد 

مصطفي عبد السميع، رانيا ابراىيـ احمد السيد، أمؿ عبد الفتاح سكيداف، كليد عبده 
(، نظاـ تقكيـ اآلقراف في بيئة نظاـ مكدؿ. جامعة القاىرة. 2014أبكريو.)

 متاح عمي الرابط  
cord/788542https://search.mandumah.com/Re 
(، تصميـ مكقع إلكتركني تفاعمي لممعمميف باستخداـ 2015نكر اليدل عصاـ الديف عثماف.)

 نظاـ إدارة التعمـ "مكدؿ" . مجمة جامعة السكداف المفتكحة، السكداف.
(، تحديات تطبيؽ التعمـ االلكتركني 2014أيمف رمضاف سميماف زىراف، أحمد محمد الدبكر.)

لخاصو مف كجيو نظر عينو مف العامميف فى مجاؿ لذكل االحتياجات ا
       (، الجزء األكؿ، ص ص38كمية التربية، جامعة عيف شمس، ع )

957 -997. 

https://search.mandumah.com/Record/788542
https://search.mandumah.com/Record/788542


              أ.د/ حمدي محمد محمد البيطار          
 د/ مؤنس محمد سيد محمد             فاعمية بيئة تدريبية إلكترونية

 رضوة بخيت هاشم بخيتأ/                                                        
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(، تحديد ميمات أخصائي تكنكلكجيا التعميـ بمدارس التعميـ 2006الشحات سعد محمد عثماف.)
كظيفي العاـ في ضكء المستحدثات التكنكلكجية التعميمية كتقكيـ أدائو ال

بمدارس محافظة دمياط، مجمة تكنكلكجيا التعميـ، سمسمو دراسات كبحكث 
 118-57، ص ص 16محكمة ، المجمد 

في اكتساب ميارات التصميـ  Moodle(، فاعمية برنامج 2009محمد اسماعيؿ نافع عاشكر)
ثالثي االبعاد لدم طمبة تكنكلكجيا التعميـ بالجامعة االسالمية، رسالة 

 غزة. –امعة االسالمية الج -ماجستير
(، التدريب اإللكتركني عبر االنترنت. كرقة عمؿ مقدمة إلي 2006سميماف أحمد القادرم.)

المؤتمر العربي األكؿ لمتدريب كتنمية المكارد البشرية، رؤية مستقبمية، 
 يكنية. 29 -27عماف، المركز الثقافي الممكي

           اإللكتركنية. كمية التربية.  (، تصميـ المقررات2017حمدل محمد محمد البيطار.)
 جامعة أسيكط.
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