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ُ َلُكُػ اآلَياِت َلَعمهُكْػ َتَتَفكهُخوَن{الحسج هللا الحي كمفشا بالتفكخ              َل ، [212]البقخة:  }َكَحِلَغ ُيَبضُِّؼ َّللاه َؼ ِلمشهاِس َما ُندِّ ْكَخ ِلُتَبضِّ }َوَأنَدْلَشا إَلْضَغ الحِّ
ِ َوِتْمَغ اأَلْمَثاُل َنْز  }َلؽْ ، [٤٤]الشحل:  إَلْضِيْػ َوَلَعمهُيْػ َيَتَفكهُخوَن{ ْؼ َخْذَضِة َّللاه ًعا مِّ َتَرجِّ ِخَُُيا ِلمشهاِس َلَعمهُيْػ َأنَدْلَشا َىَحا اْلُقْخآَن َعَمى َجَبٍل لهَخَأْيَتُو َخاِشًعا مُّ

َسَؽاِت َواأَلْرِض َواْخِتالِف المهْضِل َوالشه ، [21]الحذخ:  َيَتَفكهُخوَن{ َ ِقَضاًما َوُقُعؽًدا  120َياِر آلَياٍت أُلْوِلي اأَلْلَباِب }إنه ِفي َخْمِق الده الهِحيَؼ َيْحُكُخوَن َّللاه
َشا َما َخَمْقَت َىَحا َباِطاًل ُسْبَحاَنَغ َفقِ  َسَؽاِت َواأَلْرِض َرُه }َوُىَؽ الهِحي  [.٩١٩ - 120]آل عسخان:  َشا َعَحاَب الشهاِر{َوَعَمى ُجُشؽُِِيْػ َوَيَتَفكهُخوَن ِفي َخْمِق الده
،  [٣ْضَل الشهَياَر إنه ِفي َلِلَغ آلَياٍت لَِّقْؽٍ  َيَتَفكهُخوَن{]الخعج: َمجه اأَلْرَض َوَجَعَل ِفضَيا َرَواِسَي َوَأْنَياًرا َوِمؼ ُكلِّ الثهَسَخاِت َجَعَل ِفضَيا َزْوَجْضِؼ اْثَشْضِؼ ُيْغِذي المه 

ًة َوَرْحَسًة إنه ِفي َلِلَغ آلَياٍت لِّقَ }َوِمْؼ آَياِتِو َأْن َخَمَق لَ  َؽده ْؼ َأنُفِدُكْػ َأْزَواًجا لَِّتْدُكُشؽا إَلْضَيا َوَجَعَل َبْضَشُكػ مه َغ ، [21]الخو :  ْؽٍ  َيَتَفكهُخوَن{ُكػ مِّ }َوَأْوَحى َرُُّ
َجِخ َومِ  ا َيْعِخُشؽَن إَلى الشهْحِل َأِن اتهِخِحي ِمَؼ اْلـِجَباِل ُبُضؽًتا َوِمَؼ الذه ِغ ُلُلاًل َيْخُخُج ِمؼ ُبُطؽِنَيا َشَخاٌب 86سه ُثػه ُكِمي ِمؼ ُكلِّ الثهَسَخاِت َفاْسُمِكي ُسُبَل َرُِّ

َقْؽٍ  َيَتَفكهُخوَن{ بل ىي عسمضة  ، جمدة تأملؼ عبارة عوالتفكخ لضدت  [.82 - 86]الشحل:  مُّْخَتِمٌف َأْلَؽاُنُو ِفضِو ِشَفاٌء لِّمشهاِس إنه ِفي َلِلَغ آلَيًة لِّ
 الى الحرؽل عمى السعخفة وتؽلضجىا. عمسضة مشعسة تقؽ  عمى البحث الجاد اليادف

قج أخحنا عمى عاتقشا  Global Institute for study and research GISRانشا في مجمة السعيج الجولي لمجراسة والبحث " جدخ "           
سترف بالججية واالصالة ونحؼ في الدشة الخابعة مؼ عسمشا الستؽاصل الجؤوب لسداعجة الباحثضؼ عمى تحسل مدؤولضة نذخ البحث العمسي ال

ضة السفتؽحة فخع االردن وىؽ بعشؽان  دراسة  "للغ، فيحا ىؽ العجد الخابع في السجمج الخابع وفضو بحث لمجكتؽر مفضج أبؽ مؽسصى مؼ الجامعة العُخ
ة خاصة مع التؽجضيي األردني التكشؽلؽجضة الحجيثة في عسمضتي التعمػ والتعمضػ وصفضة لسشرة تعمضسضة تسدج التطؽرات " حضث ىجف البحث تجُخ

إلى تؽضضح الكضفضة التي يسكؼ بيا الجسع بضؼ العجيج مؼ التطبضقات التكشؽلؽجضة الحجيثة في إطار تكاممي فعال ومشسج ويسكؼ تطبضقو في 
حجودة. ففي الجراسة يعخض الباحث وصفا لتمغ السشرة والتطبضقات التكشؽلؽجضة السؽظفة خالليا السجارس وعمى نطاق واسع ضسؼ كمفة مادية م

ة عسمضة وظف خالليا  تمغ التطبضقات التكشؽلؽجضة في عسمضتي التعمػ والتعمضػ السجرسي، فقج وظفت فكخة السشرات التعمضسضة  ويذخح عؼ تجُخ
لتعمػ الشقال في بضئة واحجة، وقج وضحت الجراسة الفمدفة التي تبشتيا السشرة التعمضسضة مثل والتعمػ عؼ بعج مؼ خالل الرفؽف االفتخاضضة، وا

 التعمػ الحاتي والتعمػ التعاوني.
وىي تقج  ىحا العجد لتزع خبختيا في خجمة الباحثضؼ والسؤسدات البحثضة عمى كافة السدتؽيات ابتجاء   ان ادارة مجمة السعيج الجولي        
 .لبحث وانتياء بشذخهمؼ فكخة ا

 شكخا لسؼ مشحشا ثقتو

 

 Info:gisr.org.uk التحخيخ
j@hotmail.com-Gisr 
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التطؽرات تسدج دراسة وصفضة لسشرة تعمضسضة 
 التكشؽلؽجضة الحجيثة في عسمضتي التعمػ والتعمضػ

ة خاصة م  ع التؽجضيي األردنيتجُخ
 الدكتور مفيد أحسد أبوموسى

 الجامعة العربية السفتوحة فرع األردن
M_abumusa@aou.edu.jo 

 
سعععا الدراسععة الحاليععة ضلععى كوفععيا ال يفيععة التعع   س عع  ب ععا  ممخــ :

  ضطععععار الجسععععن بععععي  العدتععععد معععع  التيةياععععاة الت شولو يععععة الحدتثععععة فعععع
ج نيس ع  كيةياعف فع  السعدارل ننمعى ويعا  ناسععن سك عامم  فععاو نمعش

فس  كمفة ماد ة محعدند.  ففع  الدراسعة  ععرب الةاحعا نتعفا لتمع  
السشرععة نالتيةياععاة الت شولو يععة السولفععة شرل ععا نيذععرح نعع  كجربععة 
نسميعة نلعخ شرل ععا  كمع  التيةياعاة الت شولو يععة فع  نسميتع  الععتعم  

سعع ف فاععد نلفععا ف ععر. السشرععاة التعميسيععة نالععتعم  نعع  نالتعمععي  السدر 
بعععد معع  شععرو الرععفوض ا،فترافععيةف نالععتعم  الشاععاو فعع  بي ععة ناحععد.ف 
نقعععد نفععععحا الدراسععععة الفمدععععفة التعععع  كةشت ععععا السشرععععة التعميسيععععة مثعععع  

 التعم  الذاك  نالتعم  التعانو  
السشراة التعميسيةف موكسف الرفوض الكمسات السفتاحضة: 

 .فيةف التعم  الشااوا،فترا
 
 

Educational Platform That Blends 

Modern Technological Developments 

Into Teaching and Learning Processes, 

A Special Experience With Jordanian 

G12 (Tawjihi) 

Dr. Mofid Ahmed Abu Mousa 

Arab Open University of Jordan 

M_abumusa@aou.edu.jo 
Abstract: The present study sought to explain how 

many modern technological applications could be 

combined in an effective and productive integrated 

framework that could be applied in schools and 

broadly within limited material costs. In the study, 

the researcher describes the platform and the 

technological applications he employs and explains 

a practical experience in which he used these 

technological applications in the processes of 

learning and school education. The idea of teaching 

platforms and distance learning through virtual 

classrooms and mobile learning in one 

environment, Adopted by the educational platform 

such as self-learning and collaborative learning.  

Keywords: educational platforms, MOX, virtual 

classes, mobile learning. 

ــــة       لععععع  أبععععره مععععا لعععع د  الاععععرن الحععععاد  @ مقجم
نالعذعععرنن مععع  كيعععوراة مختمفعععة اعععو معععا حااتعععف التاشيعععة 
الحدتثعععة  فععع   سيعععن  واوععع  الحيعععا.ف ض   ععععد الحاسعععو  
سععععيد اععععذ  التاشيععععةف نيعععععد اهوتروععععا  نكيةيااكععععف  أبععععره 
وتعععاتج كوليعععخ الحاسعععو  فععع  شدمعععة الةذعععرية  سععععا   

ع س كأثير اذ  الشتاتج نمعى التعمعي ف العذ  اعو بعا  ناو
الرقعع  نالتاععد  أل  أمععة كدععتثسر اععذ  التاشيععة فعع  كدعع ي  
نسميعة العتعم  نالتعمععي ف نل رعاو السعرفععة لستماي عاف سععوا  

نألنَّ كعععع  ك يععععر  أكععععان اععععذا الستماعععع  معمسععععا  أ  طالةععععا  ف
ا تسعععععععان   رعععععععاحةف ك يعععععععر كربعععععععو  ف أتعععععععةا مععععععع  

تربيعععععععة اعععععععذ  الثعععععععور. التاشيعععععععة الزعععععععرنر  أن كوا عععععععف ال
نالسعموماكيععععععة الجدتععععععد. ف ن لعععععع  بتوليععععععخ اهوتروععععععا 

  [1]نكيةيااكف  ف  األغراب التعميسية السختمفة
نلاد أتعةحا  السشرعاة التعميسيعة  متاحعة            

ف  ك  همان نم عانف بدعة  التيعور ال اتع  فع  مجعاو 

تعععةحا اعععذ  العسميعععة أكثعععر سععع ولة قعععد أالت شولو يعععاف ن 
دما ا نيس   نع   طريعه اعذ  التيةياعاة نالذعة اة  ناو

ان  كرععةا نسميععة الععتعم  ن التعمععي  اكثععر كفانعع  نقربععا 
معع  السدععتخد  ن لعع  معع  شععرو التفانعع  مععن ا،شععري  
نمععع  شعععرو ا،وذعععية السختمفعععة التععع   س ععع  الايعععا  ب عععا 
داشعععع  اععععذ  السشرععععاةع حيععععا كدععععاند نمععععى اكتدععععا  

نمععى نسميععة التعمععي   الخةععراة العسميععة نالعمسيععة نالعسعع  
الجسان  ناكتدا  العاداة نالدموكياة نالاي  السختمفعة 
ن ععع  نسميععة التواتعع  بععي  السعمسععي  ناليععر  اكثيععر 
سعععع ولة نفعاليععععة ن لعععع  معععع  شععععرو التفانعععع  السدععععتسر 
نالتوات  ال ادض لتحايه ا،اداض التعمسيعة مع  شعرو 
مراحععع  نم عععا  نادنار ل ععع  فعععرد فععع  السجسونعععة العسععع  

    [2]اذ  التيةيااة نالذة اة السختمفة داش 
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 مذكمة الجراسة:
كدعى الدراسة الحالية ضلى كوفيا ال يفية الت   س   ب ا 
الجسن بي  العدتد مع  التيةياعاة الت شولو يعة الحدتثعة فع  
ضطععار ك ععامم  فععععاو نمشععتج نيس عع  كيةياعععف فعع  السعععدارل 

 ننمى ويا  ناسن فس  كمفة ماد ة محدند. 
ة  ععرب الةاحعا كجربعة نسميعة نلعخ شرل عا  فف  الدراسع

العدتعععد مععع  التيةياعععاة الت شولو يعععة الحدتثعععة نمعععى رأسععع ا 
السشراة التعميسيةف نالتعم  ن  بعد مع  شعرو الرعفوض 
ا،فترافيةف نالتعم  الشااو ف  بي ة ناحد.ف نربط  لع  كمعف 

 بفمدفة التعم  الذاك  نالتعم  التعانو  
 مرطمحات الجراسة:

 س   كعريف السشراة التعميسية التعمضسضة: السشرات 
بأو ا بي ة كعميسية كفانمية كولخ كاشية الوي  نكجسن بي  
مسيزاة أوظسة ضدار. السحتوى اهل ترنو  نبي  لة اة 
التوات  ا، تسان  الفيس بوكف نكوكير نكس   
السعمسي  م  وذر الدرنل ناألاداض ننفن الوا ةاة 

نا،كراو بالسعمسي  م   نكيةيه األوذية التعميسيةف
شرو كاشياة متعدد.ف كادي  الير  ضل  مجسوناة 
نس ف نكداند نمى كةادو األف ار ناآلرا  بي  السعمسي  
نالير ف نمذاركة السحتوى العمس ف مسا  داند نمى 

          [3]كحايه مخر اة كعميسية  اة  ود. نالية
ال ترنويععة نقععد نرف ععا هيععدان فعع  دراسععتف  بأو ععا  ماععرراة  

م ثفععة كدععت دض نععددا  فععخسا  معع  اليععر ف نكت ععون معع  
فيععععدتوااة لذععععرح الساععععرر  اععععدم ا أسععععاكذ. نشةععععرا  نمععععواد 
لماععرا . ناشتةعععاراة نكعععذل  مشتععد اة لمتواتععع  بعععي  اليمةعععة 
ناألساكذ. مع  واحيعة ناليمةعة نبعزع   العةعن مع  واحيعة 
أشععرىف نالدراسععة فعع  مععونك غيععر كزامشيععة أ  كعتسععد نمععى 

  [4]و الذاك  لمير  الخي
بأو ا@ موارد  (UNESCO)نقد نرفا م  قة  اليوود و 

 -التعمععي  نالععتعم  نالةحعععا الستاحععة مععع  شععرو أ  نسعععيمة 
نالت  كشدرج ف  السم  العا  أن ك   -رقسية أ  غير رقسية 

ضتععداراا بسو عع  كععرشيح مفتععوح تتععيا لفشععري  ا،وتفععاع 

د. كوهيع عععا بعععدنن السجععاو  ب عععا ناسعععتخدام ا نك ييف عععا نانعععا
   [5]أ  قيود أن بايود محدند.

نيارععععد ب ععععا فعععع  اععععذ  الدراسععععة السشرععععة التعميسيععععة التعععع  
أوذععأاا الةاحععا لمتععو ي   األردوعع  نالستععوفر. نمععى الععرابط 

 www.mofeedmath.com/moodleالتال @ 
نةععععععار.    فترافعععععيةالرعععععفوض ا، الرـــــفؽف االفتخاضـــــضة:

كيةيااة حاسوبية كخمه  بي ة لمتعمعي  السةالعر نةعر بوابعة 
أن بروععععععامج تتيمعععععع  كثةيتعععععععف نمععععععى   ععععععاه الحاسعععععععو  أن 
السوباتعععععع   نكس عععععع  الرععععععفوض ا،فترافععععععية اليمةععععععة معععععع  
السذعععاركة فععع  الحعععوار معععن السعمععع  نطعععرح األسععع مة نكةعععادو 
الوثعععاته السختمفعععة برعععور. مةالعععر.  نيارعععد ب عععا فععع  اعععذ  

نالععذ  نلععخ فعع  السشرععة  Zoomراسععة شدمععة كيةيععه الد
 التعميسية 

ل ععععر مرععععيما : نذــــأة السشرــــات التعمضسضــــة الخقسضــــة
( فععع  كاليفورويععععا <800فععع  نععععا    MOOCs1 معععونك   

الت  كعتةر  Coursera 2حيا ك  ضوذا  لة ة كورسيرا  
لعععععة ة التعمعععععي  اهل ترنوععععع  األكثعععععر كيعععععورا ف نيعشعععععى اعععععذا 

 ترنويععة السفتوحععة  اة ا،لتحععا  السرععيما الساععرراة ا،ل
ضلععى  [6]ال اتعع  أن ا،وتذععار ال اتعع ف نيذععير نةععد السععولى 

أن األفزعععععععع  كدععععععععسيت ا الساععععععععرراة ا،ل ترنويععععععععة ناسعععععععععة 
ا،وتذارف ن ل  ألن بعن السارراة ب ا ندد محدند م  
اليمةعععععة نمععععع  دنو مختمفعععععةف نل ععععع  أاععععع  معععععا  سيزاعععععا اعععععو 

د بحعدند   رافيعة ا،وتذار نمى مداحاة ناسعةف فر كتايع
أن سياسعععية أن ثاافيعععة نلوسعععا اععع  متاحعععة لسععع  ترغععع  فععع  

 ا،لتحا  ب ا م  أ  م ان ف  أ  نقا  
كتةشعععى السشرعععاة التعميسيعععة فمدعععفة مةشيعععة نمعععى  :فمدـــفتيا

ا،نتااد بأوف ،بد م  أن  حر  الجسين نمى الحرية ف  
اسعععتعساو نكخرعععيح نكحدعععي  نلنعععاد. كوهيعععن السشرعععاة 

نواتعععهف اعععذ  الفمدعععفة الااتسعععة نمعععى مف عععو  التعميسيعععة دنن 
( كاعععو  نمعععى الف عععر. الااتمعععة بعععأن Openness'ا،وفتعععاح'  

السعرفععة تشة عع  ل ععا أن كشذععر نكتذععارك بحريععة معع  شععرو 
ف كسععععا كاععععو   [7]لععععة ة اهوتروععععا لرععععالا السجتسععععن ك عععع 

                                                           
1
 Massive Open Online Course 

2
 https://www.coursera.org/ 
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فمدفة التعم  فع  اعذ  السشرعاة نمعى العتعم  العذاك  حيعا 
ا  نمعععى رغةتعععف الذاكيعععة أن،ف أن الفععرد  ذعععترك بالسشرعععة بشعع

نمعع  ثععع  لحا تعععف لمدراسعععة ب عععذ  اليرياعععة  كسعععا كاعععو  نمعععى 
مةعععدأ التععععانن نالتذعععارك فععع  العععتعم  مععع  شعععرو السشتعععد اة 

السشذعععععور.  فععععع  حعععععي  ، كتةشعععععى اعععععذ   لمسدعععععاقاةالسرافاعععععة 
السشرعععاة ا،كرعععاو السةالعععر معععن الستعمسعععي  مععع  شعععرو 

 الرفوض ا،فترافية 
نشعد الةحعا فع  السشرعاة : عمضسضـةمكؽنات السشرـات الت

التعميسيععععة ن ععععدوا بأو ععععا كذععععترك فعععع  او ععععا   كت ععععون  معععع  
م ووععععاة كعمسيعععععة  اشتةععععاراةف نرسعععععو  متحركععععةف نشعععععراتط 
كفانميةف ن عدانو همشيعةف نمحافعراة تعوكية محافعراة 
مرتيعععة  فيعععدتو( نتعععور نرسعععوماة  ن ماعععاطن تعععوكية أن 

لعععععة موسعععععياية ن محتويعععععاة كعميسيعععععة مش جيعععععة ن كتععععع  نأد
نمرحظعععععاة نمش عععععا ال تععععع  السش جيعععععة ماعععععا،ة نكاعععععارير 

 نأبحاث  نمشتد اة حوار  
ــدات السشرــات التعمضســي كتستععن السشرععاة التعميسيععة  : مسض

بععععال ثير معععع  السيععععزاة التعععع  كجعم ععععا معععع  اوجععععا وتا ععععاة 
 [3]الت شولو يععا الحدتثععة فعع  التعمععي  كسععا ألععار دراسععة د

او عا كتسيعز بالسزا عا  ان م  ابره مزا ا السشرعاة التعميسيعة
 :التالية 

كعسعععي  الوتععععوو ضلععععى السعرفععععة باسععععتخدا  مجسونععععة  •
 متشونة م  األل او الرقسيةف نالوساتط الستعدد. 

 ضلراك الير  ف  السحتوى الدراس   •
كحعععععدتا داتععععع  لمسعمومعععععاة نالسشعععععااج لتتوافعععععه معععععن  •

 التيوراة العمسية ناألكاد سية 
ادمعععععة مععععع  ا،سعععععتفاد. مععععع  السشرعععععاة التعميسيعععععة الس •

السؤسدععععاة  اة الدععععسعة العالسيععععةف نالتعععع  أوتجععععا 
مععععع  قةععععع  شةعععععرا  الععععععال  السذععععع وري  فععععع  مختمعععععخ 

 السجا،ة 
كشوين نلثعرا  السرعادرف نشمعه فعرب أكةعر لمتحميع   •

 الساارن نالشااش نالحوار 

كععوفير الوقععا نالسععاو وظععرا ،وعععدا  ك ععاليخ الوتععوو  •
خدا  نالتيععويرف ألن السععواد نععاد. ك ععون  ععااز. لرسععت

 الفور  
 كدن  التفانمية بي  السعم  نالستعم   •
كدععسا ألنليععا  األمععور ا،طععرع نمععى وتععاتج أبشععات  ف  •

 مسا  حاه أاداض العسمية التعميسية 
 داند نمى كحايه الجعو الشفدع  نا، تسعان  اآلمع   •

 بي  السعمسي  نالير  
كتدعع  مشرععاة الساععرراة : ت التعمضسضــةخرــا   السشرــا

فيسععا  [3]نععة معع  الخرععاتح حععدداا د السفتوحععة بسجسو 
 تم @

 كوفر ضم اوية كرفا لة ة ا،وتروا  •
 كوفر ضم اوية الدشوو نمى لة ة ال مية  •
كوفر ضم اوية استخدا  السعرب الخاب بالةريد  •

 اهل ترنو  لمدشوو ضلى السشرة اهل ترنوية 
كتيا التوات  بذ   أفز  بي  الستدربي  ننزو  •

اة كةير. الحج  باستخدا  اي ة التدري  ف  الاان
 الشظا  الروك  الستوفر ف  السشرة 

كتيا ضم اوية كدجي  السحافراة نكخزيش ا نمى  •
نرفع ا نمى وظا   Videoل   ممخ فيدتو 

Lecture Management System     ِ مسا ُ د 
 نمى الستدربي  استيعا  مزسون السحافر. 

نرب لراتا العرنب التاد سية السعرنفة بع  •
«POWER POINT » من ضم اوية الذرح نالتعميه

نمي ا نلفافة مرحظاة نمى السفرداة  اة 
 األاسية التعميسية

ان : مضؼ السشرــــــات السفتؽحــــــة فــــــي التعمــــــضػمدــــــتخج
السشرععاة تععت  اسععتخدام ا معع  قةعع  نععد. ف ععاة نمعع  اععذ  

 الف اة ما تم @
بتدعععجيمف فععع  الرعععفوض ا،فترافعععية  اعععو   الطالـــ : •

ك  ما  حتا ف م  مارراة بةشا  معارفف حيا  جد 
 دراسية نبرامج 

 س ع  أن  اعو  بعسميعة التععدريس )مـجرس/ مرـسػ :  •
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نالترععسي  أسععتا  ناحععد أن أن كعع  أسععتا   اععو  بععدنر 
ناحععد الترععسي  أن التععدريس   اععو  األسععتا  السرععس  
بترعسي  محتويعاة الت عوي  نيزعع ا كحعا كرععرض 
السجسونععة التربويععةف كسععا  زععن نمععى الخععط السععوارد 

  كذععععععععرح السفععععععععااي  التعععععععع  تشة عععععععع  اكتدععععععععاب ا التعععععععع
ناسععععتيعاب ا  أمععععا األسععععتا  السععععدرل فياععععو  بتدعععع ي  

 نسمية التعم  
ناو العذ  تت فع  بعردار. السشرعة نياعو  @ اإلداري  •

 بجسين األنساو اهدارية 
كاد  السشرعاة :الخجمات التي تؽفخىا السشرات التعمضسضة

العدتععد معع  الخععدماة لمتدعع ي  نمععى الستعمسععي  نمعع  اععذ  
ضوذععا  حدععا  لمسعمعع  نلوذععا  حدععا  لميععر    الخععدماة

نكعععوفير م تةععععة رقسيععععة نالحرعععوو نمععععى كيةياععععاة نلوذععععا  
دنععععو. اآلشععععري  لروزععععسا  مجسونععععة نيس عععع  أ زععععا  معععع  

لمسجسونعععة  نقفععع أ فعععتا أن ضنعععاد. كعيعععي  رمعععز السجسونعععة  
ضدار. ضنداداة السجسونة نكحريعر أن حعذض   نيس   أ زا

السذعععععععاركاة نالةحعععععععا مععععععع  شعععععععرو السذعععععععاركاة نلنعععععععداد 
ةعععععة  نلوذعععععا  م سعععععة ناوذعععععا  اشتةعععععار السجمعععععداة فععععع  الس ت

ال ععععار الشتععععاتج  نيس عععع  أ زععععا معععع  اسععععتخدا  كيةياععععاة ن 
 الجواو 

الترععشيفاة تو ععد العدتععد معع   :أنــؽاع السشرــات التعمضسضــة
ة  س ععععععععع  كرعععععععععشيخ لمسشرعععععععععاة همععععععععع  اعععععععععذ  الترعععععععععشيفا

 نةععد السععولى لعععد. أتععشاض نععدداا  MOOCالسععونك
مجاويععععة نأشععععرى كيمعععع  ماععععابرف نلععععو بدععععييا فعععع  بعععععن 
األحيععان  نمشرعععاة  الس تسععة بجاوععع  ا،كرععاو نالعععرنابط 

الس تسعععة  cMOOCبعععي  السذعععاركي  نالتععع  ترمعععز ل عععا   
 xMOOCبجاو  السحتوى نمعا  اعد  مع  درنل نكدعسى 

شخ آشععععرف كسععععا كرععععشخ   نيو ععععد ا،ثشععععان معععععا فعععع  تعععع
بالشدةة ل وو ا كاد  درنسا  مشظسة كالدرنل التاميد عةف أن 
احتوات ععععععا نمععععععى درنل كدريةيععععععة فاععععععط كسععععععا اععععععو الحععععععاو 

  [6]ألكاد سية شان
 ترشضفات السشرات التعمضسضة السفتؽحة 

 transfer MOOCمارراة قاتسة نمى الشا   •

 made MOOCمارراة قاتسة نمى اهوتاج  •
 synchronous MOOCمارراة كزامشية  •
 asynchronous MOOCمارراة ، كزامشية  •
 adaptive MOOCمارراة قاتسة نمى الت يخ  •
 group MOOCمارراة قاتسة نمى السجسوناة  •
 connectivityماعرراة قاتسععة نمععى ا،كرععا،ة  •

MOOC 
 mini MOOCمارراة قرير. األ    •

ليتدعععععشى   :تؽظضــــف السشرـــــات التعمضسضـــــة فـــــي التعمـــــضػ
نالاعععاتسي  نمعععى نسميعععة العععتعم  نالتعمعععي  كوليعععخ لمسعمسعععي  

ألشععذ با،نتةععار السشرععاة التعميسيععة بذعع   فعععاو   جعع  ا
ضنععاد. بشععا  السحتععوى السعرفعع  الستزععس    نععد. أمععور مش ععا@

فعع  السشععااج  ندنس ععا بشذععاطاة كدععاندوا نمععى ا،سععتفاد. 
ل  ،بعد مع  كععوفير سواقعن نالتيةياعاة التعميسيعة  نكعذمع  ال

د ة ا،همة مع  بشيعة كحتيعة نغيراعا حتعى ك عون السوارد السا
اشالععع  الاعععدر. نمعععى ا،سعععتفاد. مععع  شعععدماة ا،وتروعععا مععع  
شععععععرو كععععععوفير ا،كرععععععاو باهوتروععععععا نكج يععععععز مختةععععععراة 
مخررعععة  نمععع  األمعععور الوا ععع  مراناك عععا فعععرنر. ناعععد 
محافععععراة بععععي  الرععععفوض بسختمععععخ السععععدن معععع  شععععرو 

ل  أرى وس نكعذكيةيااة الفيدتو كووفيرا  ربي   باستخدا 
ان تت  ا را  دنراة كونيعة  لهاع  ناليمةعة نكشةعي    العى 
محععا تر التعامعع  مععن ا،وتروععا نأكسشععى حععا اليمةععة نمععى 
فرنر. ا،لتزا  باألشرقياة لمتعام  من ا،وتروعا نالعسع  

كحدتد حا اة الستعمسي  نمتيمةاة السارر الدراسع  نمى 
معع  معع  الس عع  قةعع  اشتيععار وععوع الت شولو يععا السدععتخدمة ن 

أ زععا نسعع  بععرامج كععدري  لمسعمعع  ناليالعع  حععوو الوسععات  
   [8]الت شولو ية نكيفية استخدام ا

  :الجراسات الدابقة
نرفا  shinji  [9]ف  دراسة لمةاحا الريش         

اذ  الدراسة محانلة ،ستخدا  مشرة الذة اة 
ا، تسانية التعميسية لتيوير م اراة الم ة ا،وجميزية ف 

ف لتعم  الم ة ا،وجميزية ((Edmodo او ما  دسى ن 
داش   الفروو الدراسية الخار ية ف  السدتوى الثالا  
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ناستخدا  ,نا،اتسا   ف  مف و  ال فا . التواتمية 
اذ  السشرة  لمسعم    ف نكوفرالس اراة الم وية نالدسعية 

الدرنل م  شرو ارسال ا الى  بمد  نا   درنل  ف  
يزية  نف  اذا السذرنعف تت  انيا  الير  الم ة اهوجم

نا ةاة  مادمة بالم ة اهوجميزية نرد نمى نلاتخ 
اليمةة    الير  اآلشري  نمى اذ  السشرة التعميسية

 نأل رة ردند الفع  نمى الير  أن استخدا 
Edmodo) )  ادة الى  ندد م  الجواو  اه جابية

ف  س   لمير  الت  كدن  دراساة ساباة حددك ا مش ا او
كيوير لة اة كواتم   من الير  اآلشري   ف  كعم  

أ زا فرتة لتعزيز  (Edmodo) الم ة اهوجميزية ننفر 
كيوير ال فا . التواتمية لمير   نقد م   اذا  

الحال  السعم  أن  عترض بأاسية   ( (Edmodo السذرنع
شمه فرب حاياية ،ستخدا  الم ة اهوجميزية من 

 يا الجدتد. نالت  كعس  نمى كيوير م اراة الت شولو 
الم ة ا،وجميزية السختمفة م  م اراة سسعية 

  [9]ناستيعابية
لمتَعّم  نةعر اهوتروعا  نةعر  لمدراسة الةحثية ننفا ا        

السشرعععاة التعميسيعععة (ف التععع  أ رك عععا مجسونعععة  بابدعععون  
لمدراسععععاة الةحثيععععة بالذععععراكة مععععن ندتععععد معععع  السؤسدععععاة 

ع فرن ندد الير  األميركيي  الذت  تتعمسون ن  األشرى 
ضلععععى  :807مرتععععي  طالععع  شععععرو  7 =ُبععععد اركفععععن مععع  

ف كسععا كَذععفا الدراسععة أن ;807مرتععي  طالعع  فعع   : =
مرتعععي  طالععع  كعععاووا تدرسعععون مَدعععاقا  < ;معععا تزيعععد نععع  

 . ;807نةر اهوتروا شرو  -نمى األق -ناحدا 
  Global"اعا مجتسعنحدتثعة أ را  دراسعة بحثيعة فع       

Shapers"  ألعععخ مذعععارك مععع  الذعععةا  مععع   ;8نمعععى
% مععععععععع  :< ==مختمعععععععععخ أوحعععععععععا  الععععععععععال ف كذعععععععععفا أن 

السذعععاركي  قعععد حرعععموا نمعععى أكثعععر مععع  مدعععا  ضل ترنوععع  
 نةر اهوتروا شرو العا  الساف  

بعععدأة ف عععر. كيعععوير مشرعععة كعميسيعععة  تطـــؽيخ الفكـــخة:       
الةاحعا معن مشرعة فرد عة شاتعة بعالتو ي   مع  شعرو كجربعة 

ادراك فعععع  ضنعععععداد نوذعععععر مدعععععا  شعععععاب بالتفافععععع  نالت امععععع  
لمجامعة العربية السفتوحعة  نقعد معارل الةاحعا  سيعن األوذعية 

الستعماععععععععة بةشععععععععا  السدععععععععا  نكدععععععععجي  الفيععععععععدتوااة التعميسيععععععععة 
نا،شتةاراة اهل ترنوية التفانميةف نقد ن د أن شدمة الرفوض 

ادارك لسةععرراة مشيايععةع ا،فترافععية غيععر متععوفر. نشععد مشرععة 
حيعععا أن نعععدد السذعععاركي  فععع  السدعععا  نمعععى مدعععاحة العععوط  

مذعععععارك نب عععععذا ،  س ععععع   70000العربععععع  نعععععاد. معععععا تتععععععدى 
 كوليخ مث  اذ  الخدمة من األنداد ال ةير. 

نبععععععععد ا،طعععععععرع نمعععععععى الج عععععععود التععععععع   سارسععععععع ا 
السعمسون بذ   فرد  نالت  كسثما بشذعر فيعدتوااة نمعى 

السععععاد. التعميسيععععة نالتعععع  غالةععععا مععععا كفتاععععد  اليوكيععععو  لذععععرح
 لسعاتير الجود.  نند  كوفر فرتة لمتفان  من السعم  

 ععععععا ة الف ععععععر. بروذععععععا  مشرععععععة شاتععععععة بيمةععععععة 
التعععععو ي   األردوععععع  بحيعععععا أن كدعععععج  الحرعععععح أثشعععععا  
الرععخ ا،فترافعع ف نقععد بععدأة بثرثععة طمةععة فاععط نحاليععا 

طالةععععععا نطالةععععععة معععععع  مختمععععععخ  780 رعععععع  العععععععدد ضلععععععى 
افظععاة السسم ععة األردويععة ال الععسية ناوزعع  ل عع  حععوال  مح
 طمةة م  فمديي   70

نقد طورة الف ر. بحيا   ون التوات  ليس فاط 
متزامشا نل   أ زا بذ   غير متزام  م  شرو السشرة 

  ترنويعةلاهالتعميسيةف الت  نفرة مشتدى وااش ناشتةعاراة 
 ننسات  كفانمية معيشة نمى التعم   

د. العظسعى معع  اعذ  التجربعة ك سع  فعع  نلعع  الفاتع
كيعوير وسعو ج مش جعع  شعاب بسثع  اععذا الشعوع مع  الععتعم  
نكذل  ف  كيوير م اراة ادار. الرخ ا،فتراف  نالذ  

 تتيم  وونا شاتا م  التعام  من اليمةة 

بععععد ا،طعععرع نمعععى  @وصـــف لمسشرـــة التعمضسضـــة
ةف العدتد مع  السشرعاة التعميسيعة سعوا  العربيعة أن العالسيع

فاععد نقععن ا،شتيععار نمععى كيةيععه ضدار. الععتعم  السجععاو  ن ن 
كتيةيععععه أسععععال لةشععععا   MOODLE  السفتععععوح السرععععدر

السشرعععة  نيععععود  لععع  لععععد. أسعععةا  مش عععا@ أثةعععا كيةيعععه 
مععوندو كفا كععف فعع  ضدار. الععتعم  حيععا ان نععددا كةيععرا معع  
السؤسداة التعميسية كعتسد  كسشرة هدار. العتعم   نكعذل  

 3.4حدتثة الت  ك  ضدرا  ا نمى آشعر ودعخة التيوراة ال
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نالتعععع  كس ععععع  مععععع  ك ييعععععخ السوقعععععن برعععععور. لعععععياة نأكثعععععر 
مشاسععععةة لمسدععععتخد   كسععععا أوععععف كعععع  كيععععوير كيةيععععه شععععاب 
بععالتعم  الشاعععاو مععركةط بذععع   فعععاو معععن موقععن معععوندو معععن 
ضم اويععة ك ييععخ  لعع  التيةيععه لمحا ععاة الخاتععة أن بشععا  

  كيةيه لمتعم  الشااو مركةط بسوندو

نقععد قععا  الةاحععا بترععسي  ناوتععاج تععفحة كرحيةيععة 
ندناتيعععة لمسوقعععن كدععع   نمعععى السدعععتخد  الوتعععوو بذععع   
مجعععاو  ضلععععى  سيععععن الفيععععدتوااة الذععععارحة لمسععععاد. نيظ ععععر 

 ( تور. لموا  ة األساسية@7الذ   

 ( الرفحة الترحيةية لمسشرة التعميسية 7 ظ ر الذ   
كيفيععععة نالتعععع  كذععععتس  نمععععى فيععععدتو  ذععععرح نعععع  السشرععععة ن 

استخدام ا كسعا تتزعس  رنابعط لاشعا. اليوكيعو  التع  كشذعر 
الفيععدتوااة الذععارحة لمسععاد. ن سيععن اععذ  السععاد. معرنفععة 

  مجاوا

كسعععا كذعععس  الرعععفحة نمعععى رابعععط لوسعععاتط كفانميعععة 
مولفعععة كيةيعععه  يعععو ةرا نالتععع  كوليعععخ كوسعععاتط متععععدد. 

 كفانمية لتعسيه ف   الساد. التعميسية 

ضدار. الععتعم   فععتا تععفحة  ننشععد الشاععر نمععى موقععن
 دتد. لسوقعن ضدار. العتعم  ناعو السشرعة األساسعية التع  كع  

( 8شرل عععا كشظعععي  نسميعععة العععتعم  نالتعمعععي  نيظ عععر الذععع   

وسو  ععا لتمعع  الرععفحةع نمسععا أن التدععجي  نالععدشوو ضلععى 
كمعع  السشرععة تتيمعع  التواتعع  مععن مععدتر السوقععن هفععافة 

 نكمسة سر  مدتخد  اس السدتخد  ضليف بعد كعيي  

(  عز ا مع  تعفحة التعو ي   8 ظ ر ف  الذع   
العمس  حيا وظسا الساد. برور. مشياية نالتسما نمى 
مشتعععععدى واعععععاشف نانروعععععاةف نرابعععععط لمحرعععععح السةالعععععر.ف 
نلععرحا كفرعععيميا لمسعععاد.ف نأنرا  نسععع ف ناشتةعععار كجريةععع   

طالةعا نطالةعة( فع  السوقعن  0?نيعس  اليمةة السذعاركي   
لساد. نالتوات  من بعز   الةعن نكذل  نمى مرا عة ا

من السعم   نلع  م  حدشاة اذ  التجربة أو ا قد  عا ة 
لتععععالج السذععع مة الحاليعععة التععع  نقعععن ب عععا طمةعععة التعععو ي   
حيععععا أن معظعععع  السععععدارل قععععد أو ععععا الساععععرراة نيفرعععع  
اليمةععة نعع  ا،شتةععار الش ععات  حععوال  لعع ري ف نقععد أل ععر 

وو السععد. نأو ععا سععتؤثر العدتععد معع  اليمةععة كععذمرا  معع  طعع

 (:  الصفحة الترحيبية للمنصة التعليمية1الشكل )

(: جزء من مادة التوجيهي العلمي 2الشكل )

 المستوى الرابع
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م  كسعععا أن طعععوو سعععمةا نمعععى وفدعععيت   ندافعيعععت   وحعععو العععتع
يان أ ععزا  معع  السععاد.  نلععع  ن ععود السععد. سيعرفعع   لشدعع

 السشرة  داا  بذ   فعاو ف  ح  كم  ا،ل الية 

نقعد قعا  الةاحعا بتايعي  السشرعة فع  فعو  مععاتير 
( وتعععاتج 7شاتعععة بالسشرعععاة التعميسيعععة نيظ عععر الجعععدنو  

 التايي   ل  
  : نتا ج تقضضػ السشرة في ضؽء معايضخ خاصة بالسشرات التعمضسضة1ججول )

 السعيار متوفر غير متوفر
 تتةادو السدتخد  السواد الدراسية نةر السوقن التعميس  √ 
 تتوات  السدتخد  من هميمف نةر السوقن التعميس  √ 
 سر  ون التوات  بي  السعم  ناليال  دات  نبذ   مدت √ 
 يمن السعم  نمى أنساو اليال  ف  أ  نقا نم  أ   √ 

  حر  اليال  نمى السواد الدراسية نةر السوقن التعميس  √  م ان
 تتماى السدتخد  ال ثير م  أوذيتف نةر السوقن التعميس   √
  دسا لمسدتخد  بتحسي  مواقن فيدتو نمى السوقن التعميس   √
اة كعميسية نمى السوقن  دسا لمسدتخد  بتحسي  وذاط √ 

 د   الوتوو الى السوقن التعميس  م  محركاة الةحا   √ التعميس 
 د   الحروو نمى الرور نالسمفاة الروكية نكشزي   √  مث   و  

  س   طةانة تفحاة السوقن التعميس  بد ولة √  الةرامج
تترخ السوقن التعميس  بالجا بية نالجساو م  حيا  √ 

 تتسيز السوقن بالةداطة نالوفوح نند  التعايد √  الترسي ا،بت ار ف  
تتسيعععز السوقععععن بالحداثععععة بحيعععا كواكعععع  التيععععوراة العمسيععععة  √ 

 رنابط السوقن التعميس  فعالة √  نالت شولو ية
تعععوفر السوقعععن رابعععط ام اويعععة الععععود. لمرعععفحة الرتيدعععية فععع   √ 

. بحيععععا كدعععع   لمسذععععتركي  الععععدشوو تو ععععد رنابععععط مدععععاند √   سين أقدا  السوقن التعميس 
 استخدام اتت ير لون الرنابط الت  ك   √  بدرنة الى السوقن التعميس  

 نشاني  الرنابط نافحة √ 
  د   ضرفا  أكثر م  ممخ ف  تفحة السوقن √ 
كوفر السواقن التعميسيعة لهنزعا  كافعة الةعرامج السخررعة  √ 

رمجيععععععاة الوسععععععاتط الستعععععععدد. نرنابي ععععععا  س عععععع  كحسيعععععع  ب √  لفتا السمفاة السرفاة
 تت  كحسي  الشروب بدرنة √  السدتخدمة ف  السوقن بد ولة

 تت  كحسي  الرسوماة بدرنة √ 
تتيم  استخدا  السوقعن الحعد األدوعى مع  م عاراة اسعتخدا   √ 

 األ اوواة نافحة نمف ومة   الحاسو 
 الحج  كتوفر بياواة كحذترية نشد فتا بياواة نتور كةير.  √
 توفر السوقن ك ذ ة را عة مشاسةة √ 
  حافظ السوقن نمى الةياواة الخاتة لمسدتخدمي  √ 

( أن السشرعة كتستعن 7نكظ ر الشتاتج فع  الجعدنو 
السعاتير الت  كؤا  السشرة لت ون مشاسعةة  بادر ناو م 

 هدار. نسميت  التعم  نالتعمي  

ة: بأن  س   الاوو  الجروس السدتفادة مؼ التجُخ
التجربعععة التععع  قعععا  ب عععا الةاحعععا شمرعععا ضلعععى العدتعععد مععع  
التوتياة الت  قد كاود كيعوير نسميعة العتعم  نالتعمعي  فع  

 السدتاة  نم  كم  الدرنل السدتفاد. ما تم @

اشععععاك حا ععععة ممحععععة لشذععععر ثاافععععة الععععتعم  الععععذاك    7
 نالتعم  ن  بعد نشد اليمةة 

اشعععاك حا عععة ممحعععة ضلعععى كعععدري  السعمسعععي  نمعععى   8
ا  نكوليعععععععخ نسعععععععات  العععععععتعم  نععععععع  بععععععععد اسعععععععتخد

 نالوساتط الستعدد. بذ   فعاو 

اشعععاك حا عععة لمععععود. ضلعععى العععتعم  مععع  أ ععع  الف ععع    9
 نليس م  أ   ا،شتةار 

العععععععتعم  التذعععععععارك  نالتععععععععانو  حا عععععععة فعععععععرنرية   :
 لمتعم  

الوسعععاتط الستععععدد. نالسشرعععة معععا اععع  ض، نسعععاتط    ;
متيور. كوفر الج عد نالوقعا نمعى كع  مع  السعمع  

 ال  نالي

كعععع  اسععععتخدا  الععععواكس لمتواتعععع  مععععن اليمةععععة فعععع    >
الةدا عععة نل ععع   ظ عععر أن وزعععج اليمةعععة نالحا عععة 
ضلعععععى التركيععععععز نمعععععى الاععععععي  نبشعععععا  سياسععععععة هدار. 

 اذا الشوع م  التعم   حلإلوجاالحوار فرنر. 

 ج  األشعذ با،نتةعار الععاداة نالاعي  نشعد اوذعا    =
موقععععن لمتواتعععع  بععععي  اليمةععععة حيععععا أن الععععةعن 

 دعت    لع  فع  أغعراب شاتعة ، نرقعة الامي  
 ل ا بالتعم  نالتعمي  

اشعاك حا ععة ضلععى ا،سعتسرار بععالتيوير ناسععتحداث   <
طر  ننسات  كعميسية كعمسيعة ك عون  ا بعة لميةعة 

 نكةش  التعم  نشدا  نمى الف   نالةرير. 
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