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التطهرات تمزج دراسة وصفية لمنرة تعليمية 
 والتعليمالتكنهلهجية الحديثة في عمليتي التعلم 
 تجربة خاصة مع التهجيهي األردني

 الدكتور مفيد أحيد أبوموسى
 الجامعة العربية اليفتوحة فرع األردن
M_abumusa@aou.edu.jo 

 
سعععا الدراسععة الةاليععة ضلععى كوفععيا ال يفيععة التعع   ي عع  ب ععا  ملخصص  

الت ًولوجيععععة الةدتيععععة فعععع  ض ععععار الجيععععن بععععي  العدتععععد معععع  الت  ي ععععا  
ج نيي ع  ك  ي عف فع  اليعدارل ننمعى و عا  ناسععن يك عامم  فععاو نمعً

في  كمفة ماد ة مةعدند.  ففع  الدراسعة  ععرب ال احعا نتعفا لتمع  
اليًوععة نالت  ي ععا  الت ًولوجيععة اليولفععة شرل ععا نيهععرح نعع  كجربععة 

الععتعم  نيميعة نلعخ شرل ععا  كمع  الت  ي عا  الت ًولوجيععة فع  نيميتع  
نالتعمععي  اليدرسعع د ف ععد نلفععا ف ععر. اليًوععا  التعميييععة نالععتعم  نعع  
بعععد معع  شععرو الوععفوض ا،فترافععيةد نالععتعم  الً ععاو فعع  بي ععة ناحععد.د 
نقعععد نفععععةا الدراسععععة الفمنععععفة التعععع  ك ًت ععععا اليًوععععة التعميييععععة ميعععع  

 التعم  الذاك  نالتعم  التعانو  
موكسد الوفوض  اليًوا  التعميييةدالكلمات المفتاحية  

 .ا،فترافيةد التعم  الً او
 
 

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. 

لععععع  أبععععره مععععا لعععع د  ال ععععرن الةععععاد  @ مقدمصصصصة      
نالعهعععرنن مععع  ك عععورا  ممتمفعععة اعععو معععا ح  تعععف الت ًيعععة 
الةدتيعععة  فععع  جييعععن جواوععع  الةيعععا.د ض   ععععد الةاسعععو  
سععععيد اععععذ  الت ًيععععةد نيعععععد اهوتروععععا  نك  ي اكععععف  أبععععره 

كوليعععخ الةاسعععو  فععع  شدمعععة ال هعععرية جيععععا   وتعععا ج 
ناوع س كأثير اذ  الًتا ج نمعى التعمعي د العذ  اعو بعا  
الرقعع  نالت ععد  أل  أمععة كنععتيير اععذ  الت ًيععة فعع  كنعع ي  
نيميعة العتعم  نالتعمععي د نل وعاو اليعرفععة ليتم ي عاد سععوا  

نألنَّ كعععع  ك يععععر  أكععععان اععععذا اليتم عععع  معميععععا  أ   ال ععععا  د
ك يعععععععر كربعععععععو  د أتععععععع ا مععععععع  اجتيعععععععان   وعععععععاح ف 

الىعععععععرنر  أن كواجعععععععف التربيعععععععة اعععععععذ  اليعععععععور. الت ًيعععععععة 
ناليعموماكيععععععة الجدتععععععد. د ن لعععععع  بتوليععععععخ اهوتروععععععا 

  [1]نك  ي اكف  ف  األغراب التعمييية اليمتمفة
نل د أتع ةا  اليًوعا  التعميييعة  متاحعة            

ف  ك  همان نم عاند بنع   الت عور ال ا ع  فع  مجعاو 

تععع ةا اعععذ  العيميعععة أكيعععر سععع ولة قعععد أيعععاد ن الت ًولوج
ناودماجا نيي   نع    ريعه اعذ  الت  ي عا  نالهع  ا   
ان  كوعع ا نيميععة الععتعم  ن التعمععي  اكيععر كفانعع  نقربععا 
معع  الينععتمد  ن لعع  معع  شععرو التفانعع  مععن ا،شععري  
نمععع  شعععرو ا،وهععع ة اليمتمفعععة التععع   ي ععع  ال يعععا  ب عععا 

اكتنععععا   داشعععع  اععععذ  اليًوععععا ع حيععععا كنععععاند نمععععى
الم ععرا  العيميععة نالعمييععة نالعيعع   نمععى نيميععة التعمععي  
الجيان  ناكتنا  العادا  نالنموكيا  نال ي  اليمتمفعة 
نجععع  نيميععة التواتعع  بععي  اليعميععي  نال ععر  اكييععر 
سعععع ولة نفعاليععععة ن لعععع  معععع  شععععرو التفانعععع  الينععععتير 
نالتوات  ال ادض لتة يه ا،اداض التعمييعة مع  شعرو 

ا  نادنار ل ععع  فعععرد فععع  اليجيونعععة العيععع  مراحععع  نم ععع
    [2]داش  اذ  الت  ي ا  ناله  ا  اليمتمفة
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 مذكلة الدراسة 
كنعى الدراسة الةالية ضلى كوفيا ال يفية الت   ي   ب ا 
الجين بي  العدتد مع  الت  ي عا  الت ًولوجيعة الةدتيعة فع  
ض ععار ك ععامم  فععععاو نمًععتج نيي عع  ك  ي عععف فعع  اليعععدارل 

 و ا  ناسن في  كمفة ماد ة مةدند. ننمى 
فف  الدراسعة  ععرب ال احعا كجربعة نيميعة نلعخ شرل عا  
العدتعععد مععع  الت  ي عععا  الت ًولوجيعععة الةدتيعععة نمعععى رأسععع ا 
اليًوا  التعميييةد نالتعم  ن  بعد مع  شعرو الوعفوض 
ا،فترافيةد نالتعم  الً او ف  بي ة ناحد.د نربط  لع  كمعف 

 نالتعم  التعانو  بفمنفة التعم  الذاك  
 مرطلحات الدراسة 
 ي   كعريف اليًوا  التعمييية المنرات التعليمية  

بأو ا بي ة كعمييية كفانمية كولخ ك ًية الوي  نكجين بي  
مييزا  أوظية ضدار. اليةتوى اهل ترنو  نبي  ل  ا  
التوات  ا،جتيان  الفيس بوكد نكوكير نكي   

داض ننفن الواج ا  اليعميي  م  وهر الدرنل ناألا
نك  يه األوه ة التعميييةد نا،كواو باليعميي  م  
شرو ك ًيا  متعدد.د ك ني  ال ر  ضل  مجيونا  
ني د نكناند نمى ك ادو األف ار ناآلرا  بي  اليعميي  
نال ر د نمهاركة اليةتوى العمي د ميا  ناند نمى 

          [3]كة يه ممرجا  كعمييية  ا  جود. نالية
نقععد نرف ععا هيععدان فعع  دراسععتف  بأو ععا رم ععررا  ال ترنويععة  

م يفععة كنععت دض نععددا  فععميا  معع  ال ععر د نكت ععون معع  
فيععععدتواا  لهععععرح الي ععععرر   ععععدم ا أسععععاكذ. نش ععععرا  نمععععواد 
لم ععرا . ناشت عععارا  نكعععذل  مًتععد ا  لمتواتععع  بعععي  ال م عععة 
ناألساكذ. مع  واحيعة نال م عة نبعىع   الع عن مع  واحيعة 

دراسععة فعع  مععونك غيععر كزامًيععة أ  كعتيععد نمععى أشععرىد نال
  [4]الم و الذاك  لم ر ر

بأو ا@ موارد  (UNESCO)نقد نرفا م  ق   اليوون و 
 -التعمععي  نالععتعم  نال ةعععا اليتاحععة مععع  شععرو أ  نسعععيمة 

نالت  كًدرج ف  اليم  العا  أن ك   -رقيية أ  غير رقيية 
ضتععداراا بيوجعع  كععرشيح مفتععوح تتععيا لفشععري  ا،وتفععاع 

اليجععاو  ب عععا ناسعععتمدام ا نك ييف عععا نانعععاد. كوهيع عععا بعععدنن 
   [5]أ  قيود أن ب يود مةدند.

فعععع  اععععذ  الدراسععععة اليًوععععة التعميييععععة التعععع   ني وععععد ب ععععا
أوهععأاا ال احععا لمتععوجي   األردوعع  ناليتععوفر. نمععى الععرابط 

 www.mofeedmath.com/moodleالتال @ 
ن ععععععار.    الوعععععفوض ا،فترافعععععية الرصصصصصفهت اضفترا صصصصصية 

ك  ي ا  حاسوبية كممه  بي ة لمتعمعي  الي العر ن عر بوابعة 
أن بروععععععامج تت معععععع  كي يتعععععععف نمععععععى ج ععععععاه الةاسعععععععو  أن 
اليوباتعععععع   نكي عععععع  الوععععععفوض ا،فترافععععععية ال م ععععععة معععععع  
اليهعععاركة فععع  الةعععوار معععن اليعمععع  ن عععرح األسععع مة نك عععادو 

فععع  اعععذ   الوثعععا ه اليمتمفعععة بوعععور. م العععر.  ني وعععد ب عععا
نالععذ  نلععخ فعع  اليًوععة  Zoomالدراسععة شدمععة ك  يععه 

 التعمييية 
ل ععععر موعععع ما   نذصصصصلم المنرصصصصات التعليميصصصصة الر ميصصصصة

( فععع  كاليفورويععععا <800فععع  نععععا    MOOCs1رمعععونكر  
الت  كعت ر  Coursera 2حيا ك  ضوها  ل  ة كورسيرا  

لععععع  ة التعمعععععي  اهل ترنوععععع  األكيعععععر ك عععععورا د نيعًعععععى اعععععذا 
 ما الي ععررا  ا،ل ترنويععة اليفتوحععة  ا  ا،لتةععا  اليوعع

ضلععى  [6]ال ا عع  أن ا،وتهععار ال ا عع د نيهععير ن ععد اليععولى 
أن األفىعععععععع  كنععععععععييت ا الي ععععععععررا  ا،ل ترنويععععععععة ناسعععععععععة 
ا،وتهارد ن ل  ألن بعن الي ررا  ب ا ندد مةدند م  
ال م عععععة نمععععع  دنو ممتمفعععععةد نل ععععع  أاععععع  معععععا  ييزاعععععا اعععععو 

  ناسعةد فر كت يعد بةعدند ج رافيعة ا،وتهار نمى مناحا
أن سياسعععية أن ث افيعععة نلويعععا اععع  متاحعععة ليععع  ترغععع  فععع  

 ا،لتةا  ب ا م  أ  م ان ف  أ  نقا  
كت ًعععى اليًوعععا  التعميييعععة فمنعععفة م ًيعععة نمعععى   فلدصصصفتها

ا،نت اد بأوف ،بد م  أن  ةو  الجيين نمى الةرية ف  
ن اليًوعععا  اسعععتعياو نكموعععيح نكةنعععي  نلنعععاد. كوهيععع

التعميييعععة دنن نوا عععهد اعععذ  الفمنعععفة ال ا يعععة نمعععى مف عععو  
( ك عععو  نمعععى الف عععر. ال ا معععة بعععأن Openness'ا،وفتعععاح'  

اليعرفععة تً  عع  ل ععا أن كًهععر نكتهععارك بةريععة معع  شععرو 
د كيععععا ك ععععو   [7]لعععع  ة اهوتروععععا لوععععالا اليجتيععععن ك عععع 

                                                           
1
 Massive Open Online Course 

2
 https://www.coursera.org/ 
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فمنفة التعم  فع  اعذ  اليًوعا  نمعى العتعم  العذاك  حيعا 
أن الفععرد  هعععترك باليًوعععة بًععا  نمعععى رغ تعععف الذاكيعععة أن،د 
نمعع  ثععع  لةاجتعععف لمدراسعععة ب عععذ  ال ري عععة  كيعععا ك عععو  نمعععى 
م عععدأ التععععانن نالتهعععارك فععع  العععتعم  مععع  شعععرو اليًتعععد ا  

اليًهعععععور.  فععععع  حعععععي  ، كت ًعععععى اعععععذ    اقانعععععيملاليراف عععععة 
اليًوعععا  ا،كوعععاو الي العععر معععن اليتعميعععي  مععع  شعععرو 

 رافية الوفوض ا،فت
نًعد ال ةعا فع  اليًوعا    مكهنات المنرصات التعليميصة

التعميييععععة نجععععدوا بأو ععععا كهععععترك فعععع  او ععععا   كت ععععون  معععع  
م ووععععا  كعمييعععععة  اشت ععععارا د نرسعععععو  متةركععععةد نشعععععرا ط 
كفانميةد نجعدانو همًيعةد نمةافعرا  تعوكية مةافعرا  
مر يعععة  فيعععدتو( نتعععور نرسعععوما   ن م عععا ن تعععوكية أن 

ةتويعععععا  كعميييعععععة مً جيعععععة ن كتععععع  نأدلعععععة موسعععععي ية ن م
نمرحظعععععا  نمً عععععا ال تععععع  اليً جيعععععة م عععععا،  نك عععععارير 

 نأبةاث  نمًتد ا  حوار  
كتيتععن اليًوععا  التعميييععة    مميصصزات المنرصصات التعليمصصي

بععععال يير معععع  الييععععزا  التعععع  كجعم ععععا معععع  اوجععععا وتاجععععا  
 [3]الت ًولوجيععا الةدتيععة فعع  التعمععي  كيععا ألععار دراسععة د

ان م  ابره مزا ا اليًوعا  التعميييعة او عا كتييعز باليزا عا 
  التالية 

كعيعععي  الوتععععوو ضلععععى اليعرفععععة باسععععتمدا  مجيونععععة  •
 متًونة م  األل او الرقييةد نالوسا ط اليتعدد. 

 ضلراك ال ر  ف  اليةتوى الدراس   •
كةعععععدتا دا ععععع  لميعمومعععععا  ناليًعععععااج لتتوافعععععه معععععن  •

 ناألكاد يية الت ورا  العميية 
ا،سعععععتفاد. مععععع  اليًوعععععا  التعميييعععععة الي دمعععععة مععععع   •

اليؤسنععععا   ا  النععععيعة العالييععععةد نالتعععع  أوتجععععا 
مععععع  ق ععععع  ش عععععرا  الععععععال  اليهععععع وري  فععععع  ممتمعععععخ 

 اليجا،  
كًوين نلثعرا  اليوعادرد نشمعه فعرب أك عر لمتةميع   •

 الي ارن نالً اش نالةوار 

وتععوو كععوفير الوقععا ناليععاو وظععرا ،وعععدا  ك ععاليخ ال •
نالت ععويرد ألن اليععواد نععاد. ك ععون جععااز. لرسععتمدا  

 الفور  
 كدن  التفانمية بي  اليعم  ناليتعم   •
كنععيا ألنليععا  األمععور ا، ععرع نمععى وتععا ج أبًععا   د  •

 ميا  ة ه أاداض العيمية التعمييية 
 ناند نمى كة يه الجعو الًفنع  نا،جتيعان  اآلمع   •

 بي  اليعميي  نال ر  
كتنعع  مًوععا  الي ععررا    ت التعليميصصةخرصصا   المنرصصا

فييععا  [3]اليفتوحععة بيجيونععة معع  الموععا ح حععدداا د 
 تم @

 كوفر ضم اوية كوفا ل  ة ا،وتروا  •
 كوفر ضم اوية الدشوو نمى ل  ة ال مية  •
كوفر ضم اوية استمدا  اليعرب الماب بال ريد  •

 اهل ترنو  لمدشوو ضلى اليًوة اهل ترنوية 
به   أفى  بي  اليتدربي  ننىو كتيا التوات   •

اي ة التدري  ف  ال انا  ك ير. الةج  باستمدا  
 الًظا  الووك  اليتوفر ف  اليًوة 

كتيا ضم اوية كنجي  اليةافرا  نكمزيً ا نمى  •
نرفع ا نمى وظا   Videoل   ممخ فيدتو 

Lecture Management System     ِ ميا ُ ن 
 افر. نمى اليتدربي  استيعا  مىيون الية

نرب لرا ا العرنب الت د يية اليعرنفة بع  •
«POWER POINT » من ضم اوية الهرح نالتعميه

نمي ا نلفافة مرحظا  نمى اليفردا   ا  
 األايية التعمييية

ان   مين المنرصصصصصصات المفتهحصصصصصصة فصصصصصصي التعلصصصصصصيممدصصصصصصتخد
اليًوععا  تععت  اسععتمدام ا معع  ق عع  نععد. ف ععا  نمعع  اععذ  

 الف ا  ما تم @
بتنعععجيمف فععع  الوعععفوض ا،فترافعععية   عععو   الطالصصص   •

ب ًا  معارفف حيا  جد ك  ما  ةتاجف م  م ررا  
 دراسية نبرامج 

 ي ع  أن   عو  بعيميعة التععدريس )مصدر/  مرصمم    •



 
 
 

 
                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

14 
  

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2018 April   Vol.4 No 4 

نالتوععيي  أسععتا  ناحععد أن أن كعع  أسععتا    ععو  بععدنر 
ناحععد التوععيي  أن التععدريس    ععو  األسععتا  اليوععي  

كةعا كوععرض بتوعيي  مةتويعا  الت عوي  نيىعع ا 
اليجيونععة التربويععةد كيععا  ىععن نمععى المععط اليععوارد 
التعععععععع  كهععععععععرح اليفععععععععااي  التعععععععع  تً  عععععععع  اكتنععععععععاب ا 
ناسععععتيعاب ا  أمععععا األسععععتا  اليععععدرل في ععععو  بتنعععع ي  

 نيمية التعم  
ناو العذ  تت فع  بعردار. اليًوعة ني عو  @ اإلداري  •

 بجيين األنياو اهدارية 
ك د  اليًوعا   ةالخدمات التي تهفرها المنرات التعليمي

العدتععد معع  المععدما  لمتنعع ي  نمععى اليتعميععي  نمعع  اععذ  
ضوهععا  حنععا  لميعمعع  نلوهععا  حنععا  لم ععر    المععدما 

نكعععوفير م ت ععععة رقييععععة نالةوعععوو نمععععى ك  ي ععععا  نلوهععععا  
دنععععو. اآلشععععري  لروىععععيا  مجيونععععة نيي عععع  أ ىععععا  معععع  

لميجيونعععة  نقفععع أ فعععتا أن ضنعععاد. كعيعععي  رمعععز اليجيونعععة  
نيي   أ ىا  ضدار. ضندادا  اليجيونة نكةريعر أن حعذض 
اليهعععععععاركا  نال ةعععععععا مععععععع  شعععععععرو اليهعععععععاركا  نلنعععععععداد 

 عععععة  نلوهعععععا  م يعععععة ناوهعععععا  اشت عععععار اليجمعععععدا  فععععع  الي ت
ال ععععار الًتععععا ج  نيي عععع  أ ىععععا معععع  اسععععتمدا  ك  ي ععععا  ن 

 الجواو 
التوععًيفا  توجععد العدتععد معع    أنصصهاا المنرصصات التعليميصصة

وعععععععععا  همععععععععع  اعععععععععذ  التوعععععععععًيفا   ي ععععععععع  كوعععععععععًيخ لميً
 ن ععد اليععولى لعععد. أتععًاض نععدداا  MOOCاليععونك

مجاويععععة نأشععععرى ك معععع  م ععععابرد نلععععو بنععععي ا فعععع  بعععععن 
األحيععان  نمًوعععا   الي تيععة بجاوععع  ا،كوععاو نالعععرنابط 

الي تيعععة  cMOOCبعععي  اليهعععاركي  نالتععع  ترمعععز ل عععا   
 xMOOCبجاو  اليةتوى نمعا   عد  مع  درنل نكنعيى 

وجععععد ا،ثًععععان معععععا فعععع  تععععًخ  شععععرد كيععععا كوععععًخ   ني
بالًن ة ل وو ا ك د  درنسا  مًظية كالدرنل الت ميد عةد أن 
احتوا  ععععععا نمععععععى درنل كدري يععععععة ف ععععععط كيععععععا اععععععو الةععععععاو 

  [6]ألكاد يية شان
 ترنيفات المنرات التعليمية المفتهحة 

 transfer MOOCم ررا  قا ية نمى الً    •

 made MOOCم ررا  قا ية نمى اهوتاج  •
 synchronous MOOCم ررا  كزامًية  •
 asynchronous MOOCم ررا  ، كزامًية  •
 adaptive MOOCم ررا  قا ية نمى الت يخ  •
 group MOOCم ررا  قا ية نمى اليجيونا   •
 connectivityم عررا  قا يععة نمععى ا،كوععا،   •

MOOC 
 mini MOOCم ررا  قوير. األج   •

ليتنعععععًى    تهظيصصصصم المنرصصصصصات التعليميصصصصصة فصصصصصي التعلصصصصصيم
لميعميعععي  نال عععا يي  نمعععى نيميعععة العععتعم  نالتعمعععي  كوليعععخ 

،نت ععار ألشععذ بااليًوععا  التعميييععة بهعع   فعععاو   جعع  ا
ضنععاد. بًععا  اليةتععوى اليعرفعع  اليتىععي    نععد. أمععور مً ععا@

فعع  اليًععااج  ندني ععا بًهععا ا  كنععاندوا نمععى ا،سععتفاد. 
ل  ،بعد مع  كععوفير يواقعن نالت  ي عا  التعميييعة  نكعذالمع  

اليوارد الياد ة ا،همة مع  بًيعة كةتيعة نغيراعا حتعى ك عون 
اًالععع  ال عععدر. نمعععى ا،سعععتفاد. مععع  شعععدما  ا،وتروعععا مععع  
شععععععرو كععععععوفير ا،كوععععععاو باهوتروععععععا نكج يععععععز ممت ععععععرا  
ممووعععة  نمععع  األمعععور الواجععع  مراناك عععا فعععرنر. ن عععد 

وض بيمتمععععخ اليععععدن معععع  شععععرو مةافععععرا  بععععي  الوععععف
ل  أرى ك  ي ا  الفيدتو كووفيراوس نكعذ  رب    باستمدا 

ان تت  اجرا  دنرا  كونيعة  لهاع  نال م عة نكً عي    العى 
مةععا تر التعامعع  مععن ا،وتروععا نأكيًععى حععا ال م ععة نمععى 
فرنر. ا،لتزا  باألشرقيا  لمتعام  من ا،وتروعا نالعيع  

  نمت م ا  الي رر الدراسع  كةدتد حاجا  اليتعميينمى 
ق عع  اشتيععار وععوع الت ًولوجيععا الينععتمدمة نمعع  معع  الي عع  
أ ىععا نيعع  بععرامج كععدري  لميعمعع  نال العع  حععوو الوسععا   

   [8]الت ًولوجية نكيفية استمدام ا
   الدراسات الدابقة

نرفا  shinji  [9]ف  دراسة لم احا الويً         
اله  ا  اذ  الدراسة مةانلة ،ستمدا  مًوة 

ا،جتيانية التعمييية لت وير م ارا  الم ة ا،وجميزية د 
د لتعم  الم ة ا،وجميزية ((Edmodo ناو ما  نيى 

داش   الفووو الدراسية المارجية ف  الينتوى اليالا  
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ناستمدا  ,نا،اتيا   ف  مف و  ال فا . التواتمية 
   اذ  اليًوة  لميعم د نكوفرالي ارا  الم وية نالنيعية 

الدرنل م  شرو ارسال ا الى  بمد  نا   درنل  ف  
الم ة اهوجميزية  نف  اذا اليهرنعد تت  ان ا  ال ر  
ناج ا   م دمة بالم ة اهوجميزية نرد نمى نلا خ 

ال م ة    ال ر  اآلشري  نمى اذ  اليًوة التعمييية
 نأل ر  ردند الفع  نمى ال ر  أن استمدا 

Edmodo) )   ندد م  الجواو  اه جابية اد  الى
الت  كدن  دراسا  ساب ة حددك ا مً ا اوف  ي   لم ر  
ك وير ل  ا  كواتم   من ال ر  اآلشري   ف  كعم  

أ ىا فرتة لتعزيز  (Edmodo) الم ة اهوجميزية ننفر 
ك وير ال فا . التواتمية لم ر   نقد م   اذا  

بأايية   الةال  اليعم  أن  عترض ( (Edmodo اليهرنع
شمه فرب ح ي ية ،ستمدا  الم ة اهوجميزية من 
الت ًولوجيا الجدتد. نالت  كعي  نمى ك وير م ارا  
الم ة ا،وجميزية اليمتمفة م  م ارا  سيعية 

  [9]ناستيعابية
لمتَعّم  ن عر اهوتروعا  ن عر  ةسة ال ةييلمدرا ننف  ا        

اليًوعععا  التعميييعععة (د التععع  أجرك عععا مجيونعععة ربابنعععونر 
لمدراسععععا  ال ةييععععة بالهععععراكة مععععن ندتععععد معععع  اليؤسنععععا  
األشرىع فرن ندد ال ر  األميركيي  الذت  تتعميون ن  

ضلععععى  :807مرتععععي   الععع  شععععرو  7 =ُبععععد اركفععععن مععع  
دراسععة أن د كيععا كَهععفا ال;807مرتععي   العع  فعع   : =

مرتعععي   الععع  كعععاووا تدرسعععون مَنعععاقا  < ;معععا تزيعععد نععع  
 . ;807ن ر اهوتروا شرو  -نمى األق -ناحدا 
  Global"حدتيعة أجرااعا مجتيعن دراسعة بةييعة فع       

Shapers"  ألعععخ مهعععارك مععع  الهععع ا  مععع   ;8نمعععى
% مععععععععع  :< ==ممتمعععععععععخ أوةعععععععععا  الععععععععععال د كهعععععععععفا أن 

نعععا  ضل ترنوععع  اليهعععاركي  قعععد حوعععموا نمعععى أكيعععر مععع  م
 ن ر اهوتروا شرو العا  الياف  

بعععدأ  ف عععر. ك عععوير مًوعععة كعميييعععة  تطصصصهار الفكصصصرم        
فرد عة شاتعة بعالتوجي   مع  شعرو كجربعة ال احعا معن مًوعة 
ادراك فعععع  ضنعععععداد نوهعععععر منعععععا  شعععععاب بالتفافععععع  نالت امععععع  
لمجامعة العربية اليفتوحعة  نقعد معارل ال احعا جييعن األوهع ة 

ب ًععععععععا  الينععععععععا  نكنععععععععجي  الفيععععععععدتواا  التعميييععععععععة اليتعم ععععععععة 
نا،شت ارا  اهل ترنوية التفانميةد نقد نجد أن شدمة الوفوض 
ا،فترافععية غيععر متععوفر. نًععد مًوععة ادارك لي ععررا  مً  يععةع 
حيعععا أن نعععدد اليهعععاركي  فععع  الينعععا  نمعععى منعععاحة العععو   

مهعععععارك نب عععععذا ،  ي ععععع   70000العربععععع  نعععععاد. معععععا تتععععععدى 
 اذ  المدمة من األنداد ال  ير. كوليخ مي  

نبععععععععد ا، عععععععرع نمعععععععى الج عععععععود التععععععع   يارسععععععع ا 
اليعميون به   فرد  نالت  كييما بًهعر فيعدتواا  نمعى 
اليوكيععععو  لهععععرح اليععععاد. التعميييععععة نالتعععع  غال ععععا مععععا كفت ععععد 

 ليعاتير الجود.  نند  كوفر فرتة لمتفان  من اليعم  

جععععععا   الف ععععععر. بروهععععععا  مًوععععععة شاتععععععة ب م ععععععة 
تعععععوجي   األردوععععع  بةيعععععا أن كنعععععج  الةوعععععح أثًعععععا  ال

الوععخ ا،فترافعع د نقععد بععدأ  بيرثععة  م ععة ف ععط نحاليععا 
 ال ععععععا ن ال ععععععة معععععع  ممتمععععععخ  780 وعععععع  العععععععدد ضلععععععى 

مةافظععا  الييم ععة األردويععة ال الععيية ناوىعع  ل عع  حععوال  
  م ة م  فمن ي   70

نقد  ور  الف ر. بةيا   ون التوات  ليس ف ط 
به   غير متزام  م  شرو اليًوة  متزامًا نل   أ ىا

  ترنويعةلاهالتعميييةد الت  نفر  مًتدى و اش ناشت عارا  
 ننسا   كفانمية معيًة نمى التعم   

نلعع  الفا عد. العظيعى معع  اعذ  التجربعة ك يع  فعع  
ك عوير ويعو ج مً جعع  شعاب بييع  اععذا الًعوع مع  الععتعم  

ذ  نكذل  ف  ك وير م ارا  ادار. الوخ ا،فتراف  نال
 تت م  وونا شاتا م  التعام  من ال م ة 

بععععد ا، عععرع نمعععى  @وصصصصم للمنرصصصة التعليميصصصة
العدتد مع  اليًوعا  التعميييعة سعوا  العربيعة أن العالييعةد 
ف ععد نقععن ا،شتيععار نمععى ك  يععه ضدار. الععتعم  اليجععاو  ن ن 

كت  يععععه أسععععال ل ًععععا   MOODLE  اليفتععععوح اليوععععدر
اليًوعععة  نيععععود  لععع  لععععد. أسععع ا  مً عععا@ أث عععا ك  يعععه 
مععوندو كفا كععف فعع  ضدار. الععتعم  حيععا ان نععددا ك يععرا معع  
اليؤسنا  التعمييية كعتيد  كيًوة هدار. العتعم   نكعذل  

 3.4الت ورا  الةدتية الت  ك  ضدراج ا نمى  شعر ونعمة 
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نأكيعععععر نالتعععع  كي ععععع  مععععع  ك ييعععععخ اليوقعععععن بوعععععور. لعععععي ة 
مًاسعععع ة لمينععععتمد   كيععععا أوععععف كعععع  ك ععععوير ك  يععععه شععععاب 
بععالتعم  الً عععاو مععرك ط بهععع   فعععاو معععن موقععن معععوندو معععن 
ضم اويععة ك ييععخ  لعع  الت  يععه لمةاجععا  الماتععة أن بًععا  

 ك  يه لمتعم  الً او مرك ط بيوندو 

نقععد قععا  ال احععا بتوععيي  ناوتععاج تععفةة كرحي يععة 
الوتعععوو بهععع   ندنا يعععة لميوقعععن كنععع   نمعععى الينعععتمد  

مجعععاو  ضلععععى جييععععن الفيععععدتواا  الهععععارحة لميععععاد. نيظ ععععر 
 ( تور. لمواج ة األساسية@7اله   

 ( الوفةة الترحي ية لميًوة التعمييية 7 ظ ر اله   
نالتعععع  كهععععتي  نمععععى فيععععدتو  هععععرح نعععع  اليًوععععة نكيفيععععة 

بعط ل ًعا. اليوكيعو  التع  كًهعر استمدام ا كيعا تتىعي  رنا
الفيععدتواا  الهععارحة لميععاد. نجييععن اععذ  اليععاد. معرنفععة 

  مجاوا

كيعععا كهعععي  الوعععفةة نمعععى رابعععط لوسعععا ط كفانميعععة 
مولفعععة ك  يعععه جيعععوج را نالتععع  كوليعععخ كوسعععا ط متععععدد. 

 كفانمية لتعييه ف   الياد. التعمييية 

ننًععد الً ععر نمععى موقععن ضدار. الععتعم   فععتا تععفةة 
ليوقعن ضدار. العتعم  ناعو اليًوعة األساسعية التع  كع   جدتد.

( 8شرل عععا كًظعععي  نيميعععة العععتعم  نالتعمعععي  نيظ عععر الهععع   

ويو جععا لتمعع  الوععفةةع نميععا أن التنععجي  نالععدشوو ضلععى 
كمعع  اليًوععة تت معع  التواتعع  مععن مععدتر اليوقععن هفععافة 

 منتمد  نكمية سر  اس الينتمد  ضليف بعد كعيي  

ز ا مع  تعفةة التعوجي   ( جع8 ظ ر ف  الهع   
العمي  حيا وظيا الياد. بوور. مً  ية نالتيما نمى 
مًتعععععدى و عععععاشد نانروعععععا د نرابعععععط لمةوعععععح الي العععععر.د 
نلععرحا كفوعععيميا لميعععاد.د نأنرا  نيععع د ناشت عععار كجري ععع   

 ال عا ن ال عة( فع  اليوقعن  0?نيعي  ال م ة اليهعاركي   
نكذل  نمى مراجعة الياد. نالتوات  من بعى   ال عن 

من اليعم   نلع  م  حنًا  اذ  التجربة أو ا قد جعا   
لتععععالج اليهععع مة الةاليعععة التععع  نقعععن ب عععا  م عععة التعععوجي   
حيععععا أن معظعععع  اليععععدارل قععععد أو ععععا الي ععععررا  نيفوعععع  
ال م ععة نعع  ا،شت ععار الً ععا   حععوال  لعع ري د نقععد أل ععر 

العدتععد معع  ال م ععة كععذمرا  معع   ععوو اليععد. نأو ععا سععتؤثر 

 (:  الصفحة الترحيبية للمنصة التعليمية1الشكل )

(: جزء من مادة التوجيهي العلمي 2الشكل )

 المستوى الرابع
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م  كيعععا أن  عععوو وفنعععيت   ندافعيعععت   وةعععو العععتعسعععم ا نمعععى 
يان أجععزا  معع  اليععاد.  نلععع  نجععود اليععد. سيعرفعع   لًنعع

 اليًوة  ناا  به   فعاو ف  ح  كم  ا،ل الية 

نقعد قعا  ال احعا بت يعي  اليًوعة فع  فعو  مععاتير 
( وتعععا ج 7شاتعععة باليًوعععا  التعميييعععة نيظ عععر الجعععدنو  

  ل  الت يي  
 تقييم المنرة في  هء معايير خاصة بالمنرات التعليمية   نتا ج 1جدول )

 اليعيار متوفر غير متوفر
 تت ادو الينتمد  اليواد الدراسية ن ر اليوقن التعميي  √ 
 تتوات  الينتمد  من هميمف ن ر اليوقن التعميي  √ 
   ون التوات  بي  اليعم  نال ال  دا   نبه   منتير √ 
أنياو ال ال  ف  أ  نقا نم  أ    من اليعم  نمى  √ 

  ةو  ال ال  نمى اليواد الدراسية ن ر اليوقن التعميي  √  م ان
 تتم ى الينتمد  ال يير م  أوه تف ن ر اليوقن التعميي   √
  نيا لمينتمد  بتةيي  مواقن فيدتو نمى اليوقن التعميي   √
 نيا لمينتمد  بتةيي  وها ا  كعمييية نمى اليوقن  √ 

 ن   الوتوو الى اليوقن التعميي  م  مةركا  ال ةا   √ التعميي 
 ن   الةووو نمى الوور ناليمفا  الووكية نكًزي   √  مي  جوج 

  ي     انة تفةا  اليوقن التعميي  بن ولة √  ال رامج
تتوخ اليوقن التعميي  بالجا بية نالجياو م  حيا  √ 

 اليوقن بال نا ة نالوفوح نند  التع يدتتييز  √  ا،بت ار ف  التويي 
تتييعععز اليوقععععن بالةداثععععة بةيعععا كواكعععع  الت ععععورا  العمييععععة  √ 

 رنابط اليوقن التعميي  فعالة √  نالت ًولوجية
تعععوفر اليوقعععن رابعععط ام اويعععة الععععود. لموعععفةة الر ينعععية فععع   √ 

توجععععد رنابععععط منععععاند. بةيععععا كنعععع   لميهععععتركي  الععععدشوو  √  جيين أقنا  اليوقن التعميي 
 استمدام اتت ير لون الرنابط الت  ك   √  بنرنة الى اليوقن التعميي  

 نًاني  الرنابط نافةة √ 
  ن   ضرفا  أكير م  ممخ ف  تفةة اليوقن √ 
كوفر اليواقن التعميييعة لهنىعا  كافعة ال عرامج اليمووعة  √ 

 ي عععععع  كةييعععععع  برمجيععععععا  الوسععععععا ط اليتعععععععدد. نرناب  ععععععا  √  لفتا اليمفا  اليرف ة
 تت  كةيي  الًووب بنرنة √  الينتمدمة ف  اليوقن بن ولة

 تت  كةيي  الرسوما  بنرنة √ 
تت م  استمدا  اليوقعن الةعد األدوعى مع  م عارا  اسعتمدا   √ 

 األ  ووا  نافةة نمف ومة   الةاسو 
 بياوا  نتور ك ير. الةج كتوفر بياوا  كةذترية نًد فتا   √
 توفر اليوقن ك ذ ة راجعة مًاس ة √ 
  ةافظ اليوقن نمى ال ياوا  الماتة لمينتمدمي  √ 

( أن اليًوعة كتيتعن 7نكظ ر الًتا ج فع  الجعدنو 
اليعاتير الت  كؤا  اليًوة لت ون مًاسع ة  ب در ناو م 

 هدار. نيميت  التعم  نالتعمي  

 ي   ال وو بأن  التجربة الدرو/ المدتفادم من 
التجربعععة التععع  قعععا  ب عععا ال احعععا شموعععا ضلعععى العدتعععد مععع  
التوتيا  الت  قد ك ود ك عوير نيميعة العتعم  نالتعمعي  فع  

 الينت    نم  كم  الدرنل الينتفاد. ما تم @

اًععععاك حاجععععة ممةععععة لًهععععر ث افععععة الععععتعم  الععععذاك    7
 نالتعم  ن  بعد نًد ال م ة 

كعععدري  اليعميعععي  نمعععى اًعععاك حاجعععة ممةعععة ضلعععى   8
اسعععععععتمدا  نكوليعععععععخ نسعععععععا   العععععععتعم  نععععععع  بععععععععد 

 نالوسا ط اليتعدد. به   فعاو 

اًعععاك حاجعععة لمععععود. ضلعععى العععتعم  مععع  أجععع  الف ععع    9
 نليس م  أج  ا،شت ار 

العععععععتعم  التهعععععععارك  نالتععععععععانو  حاجعععععععة فعععععععرنرية   :
 لمتعم  

الوسعععا ط اليتععععدد. ناليًوعععة معععا اععع  ض، نسعععا ط    ;
قعا نمعى كع  مع  اليعمع  مت ور. كوفر الج عد نالو 

 نال ال  

كعععع  اسععععتمدا  الععععواكس لمتواتعععع  مععععن ال م ععععة فعععع    >
ال دا عععة نل ععع   ظ عععر أن وىعععج ال م عععة نالةاجعععة 
ضلعععععى التركيععععععز نمعععععى ال ععععععي  نبًعععععا  سياسععععععة هدار. 

 اذا الًوع م  التعم   حلإلوجاالةوار فرنر. 

 ج  األشعذ با،نت عار الععادا  نال عي  نًعد اوهعا    =
 ععععة حيععععا أن العععع عن موقععععن لمتواتعععع  بععععي  ال م

ال مي   نعت    لع  فع  أغعراب شاتعة ، نرقعة 
 ل ا بالتعم  نالتعمي  

اًعاك حاجععة ضلععى ا،سعتيرار بععالت وير ناسععتةداث   <
 ر  ننسا   كعمييية كعمييعة ك عون جا بعة لم  عة 

 نك ً  التعم  نًدا  نمى الف   نال وير. 
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