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المحاور األساسية

مقدمة حول التعلم اإللكتروني

 التعلم اإللكترونيمفهوم

التعلم اإللكترونيأنواع

 التعلم اإللكترونيأهمية

 التعلمالتعليم وفي تحسين عمليةالتعلم اإللكترونيدور

 تصميم المحتوى اإللكترونيقواعد يجب مراعاتها عند

 يوأدوات التعلم اإللكترونمبادئ وأساسيات في استخدام وسائل

 التعلم اإللكترونيتقييمأسس ومعايير

 دنيةعلى منظومة التعلم اإللكتروني في الجامعة األرتطبيق عملي
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أهداف الورشة التدريبية

التعرف على منظومة التعلم اإللكتروني في الجامعة األردنية

 إلى واقع التعلم اإللكتروني في الجامعة األردنيةالتعرف

 إلى خصائص التعلم اإللكترونيالتعرف

 إلى أنواع التعلم اإللكترونيالتعرف

التعرف على متطلبات التعلم اإللكتروني

التعرف على أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني

كترونيالتعرف على المحتوى اإللكتروني ومراحل تصميم التعلم اإلل

ي في األردنالتعرف على التحديات التي تواجه تطبيق التعلم اإللكترون

التعرف إلى معايير تقويم برامج التعلم اإللكتروني
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(Learning Objectives)أهداف التعلم

؟ورشة التدريبيةماذا تتوقع من هذه ال

Describe what you expect from this 

training workshop

هدف الورشة األساسي:

تعلم أن يتعرف المشاركون على المفاهيم األساسية في ال

.اإللكتروني
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(Learning Outcomes)التعلممحصالت

 ورشة التدريبية ستكون قادراً علىهذه العند نهاية:

رونيتعريف المفاهيم األساسية المتعلقة بالتعلم اإللكت.

لتعليميةيبين أهمية التعلم اإللكتروني وفوائده في العملية ا.

يعدد أنواع التعلم اإللكتروني.

يوضح أسس ومعايير تقييم التعلم اإللكتروني.

يذكر معيقات وتحديات تطبيق التعلم اإللكتروني.

يوضح متطبات نجاح تطبيق التعلم اإللكتروني.
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مقدمة

دبحكلمنبنامحيطةالتكنولوجيافيهباتتعصرفي
.يةاليومالحياةمنيتجزأالجزءاأصبحتبحيثوصوب،

وبيلالمأجهزةالىالالبتوبالىالمكتبيالكمبيوترفمن
إلى،وغيرهافونوآيبيريكبالمثلوالمعقدةالحديثة

ووسائلبعاد،األثالثيةوالشاشاتالكبيرةالشاشات
إلىفةالمختلالفوريةالمحادثةوبرامجالمسنجراالتصاالت،

فيسبوكوالوالويكيالمدوناتمثلالتفاعليةاإلنترنتمواقع
ً وأكثركلهايستخدمونهاالكثيرهناك.وتويتر وعلىيوميا
ويةوتلقائببراعةيستخدمونهاالذينهؤالء...واسعنطاق
.بتناوطلأبناؤناهمبكثرة
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حوله،منالتقنياتتلكوجودعلىالجديدالجيلهذانشألقد
ً تمنايحتاجونالبحيثمعهاالتعاملوألفواألفوهالقد دريبا
.رشادواالالتوجيهمنالكثيريحتاجونوإنماخاصاً،تقنيا

ليهمعتعودنشاطاتفيوبلورتهاالطاقاتتلككلتوجيه
.والتعليميوالشخصيالعقليبالنمو
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مياألكاديالتدريسهيئةلعضوالضروريمنأصبحوقد
تلكصويتفحينظرأنالجديدالجيلهذاتعليميتولىالذي

أندركيوأنللطلبةالتعليميةالبيئةفيالجديدةالمعطيات
.قليديةالتالتعليمطريقةعناختلفتاآلنالتعليمطريقة

ولكنككلوالتدريسالتعليمفيالمفاهيمنفسعننتحدثنعم
دواراألواختلفتبلاختلفت،والنشاطاتاختلفتاألدوات
 ً العديدطالبوالالمعلممنلكلتتيحاليوموالتكنولوجيا.ايضا
تزدادوالتعليمفعاليةتزدادبهاالتيوالطرقالخياراتمن

.التعلمنحوالدافعية
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المفاهيمتلكلكلالتعرضالىتسعىالتدريبيةالدورةهذهإن
تالفواخ،اإللكترونيالتعلمبتكنولوجياالخاصةالجديدة
هذههدفتوكذلك،التقليديةالطرقعنالحديثةالتعليمطرق
والمعلوماتالخبراتمشاركةإلىالتدريبيةالدورة

األكاديميةالكلياتمختلفمنالزمالءاألكاديميينمع
لىإنيسعووالذيناألردنيةبالجامعةالعلميةوالتخصصات

وسائلبنيوت،األكاديميةكلياتهمفيالتدريسأساليبتطوير
متميزديميأكاتعليمتوفيربهدفالمتنوعةالحديثةالتقنيات
.لطلبتهم
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ماتالمعلولتكنولوجياوالمتزايدالسريعالتطورظلفي
هاأهدافبمراجعةالتربويةالمؤسساتبدأتواالتصاالت،
ضلوأفاألساليبأنسبعنتبحثأصبحتبلوممارساتها،

تعليميةخبراتخاللهامنتقدمأنيمكنالتياألنماط
.تلقينوالالذاكرةعلىالمتمركزةاألساليبمنبدالً لطالبها،

لنقلأنظمةالبتكارالجادالتفكيربدأاإلطارهذاوفي
اعتماداً عليها،والحصولوتداولهاوعرضها،المعلومات

.المتعددةوالوسائطالمعلوماتتكنولوجياعلى
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ةاألخيرالسنواتفيظهرتالتياألنظمةتلكبينومن
كتابوالاإلنترنت،بوساطةوالتعلم،(اإللكترونيالتعلم)

والتعلم،االفتراضيوالتعلمبالمراسلة،والتعلماإللكتروني،
التعلموالمفتوح،والتعلمبعد،عنوالتعلمالشبكات،عبر

علىالمتعلمتساعدالتياألنظمةمنذلكوغيرباالنتساب
يالئمهالذيالزمانوفييريده،الذيالمكانفيالتعلم

تزامااللوبدونالمناسبين،والمحتوىوبالشكلويفضله،
افروبتومنظمة؛أوقاتفيالتدريسقاعاتإلىبالحضور

تصميمةعمليالتعليميةالمؤسساتبدأتالحديثةاألنماطتلك
.األنظمةتلكاستخدامعلىقائممتكاملتعليم
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منتصففيخطواتهأولىالتعلممنالنمطهذابدأوقد
غيرةالطلباحتياجاتلسدالعشرينالقرنمنالثمانينيات
ددة،محأوقاتفييعملونالذينأواالنتقال،علىالقادرين

الطالبانعزالمنهاعديدةسلبياتاألسلوبلهذاكانوقد
التطوراتأنغيرآخرين،طلبةمعالتفاعلعنالمادي

بكةشوظهورالتسعينياتفيحدثتالتيالتكنولوجية
مباشرالالتخاطبمثلعدةمجاالتفيوتطبيقاتهااإلنترنت
اتتقنيوإدخالافتراضيةتحاورمجموعاتإنشاءوإمكانية
د،بععنوالصورةبالصوتوالتخاطبالمتعددةالوسائل

ماطأنتقديموإلىبعدعنالتعلمصعوباتتجاوزإلىأدت
.اإللكترونيبالتعلمعرفتحديثة



13

وأوروباأمريكافيالعريقةالجامعاتمعظمبدأتوقد
.إلكترونيةمناهجإلىمناهجهابتحويلوغيرها

عواسنطاقعلىمقبوالً اإللكترونيالتعلمأصبحوقد
والجامعاتالمدارسقبلمنوتعليمتدريبكأسلوب

ً والشركات ىأرقمنكبيراً عدداً أننجدفمثالً .أيضا
دراسيةمقرراتتقدمواألوروبيةاألمريكيةالجامعات
.الحاضرالوقتفيإلكترونية
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وهناك ً كةشببواسطةالتعلمعلىترتكزمبادراتأيضا

كثافةمالعالبلدانأكثروفيالنامية،البلدانفياإلنترنت

حيثجامعي،تعليمفيهاليسالتيالبالدوفيبالسكان،

عنىأخربلدانفيالجامعاتإلىالوصولالطلبةيستطيع

فيفةالمعرإلىالوصولسهلتالتياإلنترنتشبكةطريق

لوموالعالمعارفتوفرتوبفضلهاوقت،أيوفيمكانأي

.هائلبمقدار
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أيوقعهيتكانمافوقصغيرةقريةالعالماإلنترنتجعللقد

بعدتبجامعةااللتحاقالطالببمقدورأصبححيثشخص،

وفرتإذامختلفةأقطارمنطلبةومعكثيراً إقامتهمكانعن

.اإلنترنتإلىالوصوللديهم

ويرتطفياإللكترونيالتعلميساعدالعامةالخدماتوفي

والطبالصحة،مثلعديدةمجاالتفيوتدريباتمهارات

اإللكترونيةالتجارةدفعفييساهمأنهكما.والزراعة

.وازدهارها
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 ًكنولوجياتمجالفيحدثالذيالتقدمأنباالستنتاجيمكنإذا

وميةالحكالمنشآتمنكثيراً نمك  واإلتصاالتالمعلومات

إلىةوتوعويوتدريبيةتعليميةبرامجتقديممنوالخاصة

بإمكانوأصبح.وخارجيةداخليةشبكاتعبرموظفيها

أومكتبهفيوهوتعليميةحلقةأوندوةحضورالموظف

.منزله

المعلوماتتقنيةوسائلتعتبرإذ(ICT)اإلنترنتفيهابما

لوقتافيالوسائلأفضلمناإللكترونيةالبياناتقواعدو

.االتالمجشتىفيالمهاراتواكتسابالمعرفةلنقلالحالي
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مفهوم التعلم اإللكتروني

لبنقالمرتبطةالعملياتمجموعةهواإللكترونيتعلمال
فيالدارسينإلىوالعلومالمعرفةأنواعمختلفوتوصيل
لةمظوهو.المعلوماتتقنيةباستخدامالعالمأنحاءمختلف

.بعدعنلتعلماتطبيقل

المعلوماتكنولوجياتبإستخدامالمرتبطالتعلموهو
تواإلنتراناإلنترنتشبكاتذلكويشملواالتصاالت؛
.وغيرهابعدعنالمؤتمراتوعقدالمدمجةواألقراص
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أهمية التعلم اإللكتروني

التعليممجالفيالحديثةاألساليبمناإللكترونيالتعلميعتبر
.والتدريب

ماماهتأولتوالخاصةالحكوميةوالمؤسساتالدولمنكثير
فيكفاءتهاوولفاعليتهااالقتصاديةلجدواهاالتقنيةبهذهكبير
فيمؤسساتالهذهلمنسوبيوالتدريبيةالتعليميةالموادتوفير
.المناسبوالمكانالمناسبالوقت

متاستخدسيسكووأمبيوآيأرامكومثلكبيرةشركات
تعليمالتكاليفمنكبيرةماليةمبالغووفرتالتقنيةهذه

.والتدريب
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أنواع التعلم اإللكتروني

تشغيلقتوفيالدارسيتحكم:الذاتيبالتحكمإلكترونيتعلم
اصأقرعلىمخزنةتعليميةمواداستخداممثلالدرسوإنهاء
.مدمجة

شبكةعلىالتعليميالموقعمنالمباشربالبثإلكترونيتعلم
ثالبطريقعنلكنالتقليديالتعلميشبه:اإلنترنت

معالمدرسوجودضرورةوبدونالمباشراإللكتروني
.الفصلأوالقاعةنفسفيالدارسين
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ونيالتعلم اإللكتراالهتمام بالعوامل التي أدت إلى 

عمرإلىالتعليموإلزاميةالتعلمبأهميةالوعيمستوىارتفاع
ً العالمدولمعظمفيمعين .حاليا

االتالحاجة المستمرة إلى التعليم والتدريب في جميع المج.

علمينازدحام الفصول الدراسية والنقص النسبي في عدد الم.

 على ( خاصة الجامعات)عدم قدرة مؤسسات التعليم التقليدية

.قبول جميع من يرغب في الدراسة

االنفجار المعرفي في شتى المجاالت.

االتالتطور الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتص.
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التعلم اإللكترونيمميزات 

المتعلميجعل ً ً إيجابيا لهيكونمامالتعلمعمليةأثناءونشطا
.رونياإللكتالتعلممنظومةمخرجاتتحسينفياألثرأكبر

ميةالعلالمادةومحتوىالمتعلمبينالتفاعلعمليةيوفر
بينهمااالتجاهينفيالتواصليتحققوبالتاليالمعروضة،

وجودرةضرودونالتقليدية،التعليميةالتقنياتعكسعلى
.التعلمعمليةأثناءفيالمعلم

يعززمماالمتعلمالستجاباتالفوريةالراجعةالتغذيةيقدم
.بأولأوالً لديهالضعفنقاطويعالجالقوةنواحي

التقليدييمبالتعلبالمقارنةالتعليميةالمادةتعلمزمنمنيقلل.
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يحاورهبلالسلبيالمستقبلموقففيالمتعلميعتبرال
بشكلالمعلوماتمناألدنىالحدلهويقدمالحاسوب
افواالكتشواالستقصاءالبحثالمتعلموعلىتدريجي،
وعالموضبجوانبالمرتبطةالمعلوماتبقيةإلىللوصول
.المختلفة

محتوىاليشتملالحيثمشوقة،بطريقةالعلميةالمادةيقدم
علىبل،المقررالكتابفيكمافقطلفظيةنصوصعلى

وتالصمثلالمتعددةالوسائطبتقنيةمصحوبةنصوص
.اتوتدريبومخططاتورسوماتالفيديوولقطاتوالصورة
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علميةمادةاإللكترونيالمحتوىيقدم ً لمتعلمالمستوىوفقا
لمتعلمينامستوياتبينالفرديةالفروقيراعيفهووقدراته؛
تحقيقيفيساعدمما،المختلفةالتعلمأنماطوكذلك،المختلفة

.التعليمتفريدمبدأ

صالحاً جعلهيمماةافتراضيتعلمبيئةاإللكترونيالتعلميوفر
ً تعلمهايتمكثيرةلتخصصات للواقعبديالً ويعتبرإلكترونيا

.الفعلي

فيتعلمالوخاصةاإللكترونيالتعلمأهدافتحقيقفييساعد
.المتعلميناسبوقتأيوفيمكانأي
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لمعلوماتاتخزينفيالهائلةاإللكترونيالتعلمأنظمةإمكانية
فظحفيالمتعلميساعدمماسرعة،بوبسهولةواسترجاعها
المستخدمةالتقويمأساليبعنوإجاباتهمشروعاته

.آلخرحينمنواسترجاعها

توافرعدمعلىالتغلبفياإللكترونيالتعلمأنظمةساعدت
ً –التدريسهيئةأعضاءمنالكافيةاألعداد ً وكيفكما –ا
التعلمفيالحديثةالتكنولوجياأدواتتوظيفعلىالقادرين

ةالجامعفرعالحصرالالمثالسبيلعلى)اإللكتروني
.(االنشاءبدءعندبالعقبة
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رفةومعالتمارينحلللدارستتاححيثبالذاتيالتقويم

.لالحافيمستواه

المستخدممعالتفاعلعلىالقدرة.

ةالعالقذاتالبرامجمنالعديدوإدارةالتحكمعلىالقدرة.

امجبر)المتعلمأمامواالختياراتالفرصمنالعديدتقديم

.(المحاكاة

للمعلوماتالمرئيالعرضعلىالقدرة.

المعلوماتمنهائلكمواسترجاعتخزينعلىالقدرة.
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فوائد استخدام التعلم اإللكتروني

تخفيض تكاليف التعليم والتدريب

زيادة في كفاءة التعليم والتدريب

المكانالحصول على التعليم والتدريب في الوقت المناسب و

المناسب

التطوير والتعلم الذاتيمساندة

 المعلوماتتكنولوجيااستفادة أكبر من الموارد وأنظمة
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متطلبات التعلم اإللكتروني

 حاسوبيةمختبراتووسائل اتصال سريعة وبنية تحتية شاملة

حديثة

 أنظمة إدارة التعلم تدريب المدرسين على استخدام

اإللكتروني

ية ومواد تعليمومحتوى إالكتروني مناهج تصميم وإنتاج

جذابة

بةلبرنامج فعال إلدارة العملية التعليمية من تسجيل الط

ومتابعتهم وتقييمهم

(24/7)توفير المواد التعليمية على مدار الساعة

ليمية التعليم لكل من المؤسسات التعتخفيض التكاليف
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نيتجارب عالمية حول التعلم اإللكترو

كثر منتم فيها ربط أ( الشبكة الوطنية للتعليم)بريطانيا:

32،000ماليين طالب وطالبة، 9، مدرسة بشبكة اإلنترنت

.معلم450،000

عنوانيفي هذه الشبكة كل طالب وطالبة أعط ً ً إلكترونيا تقليل، ا

.تم تدريب المعلمين ومراقبة مستويات ادائهمالعمل الورقي،

 ب نقالوبأجهزة حاسوتزويدهم آالف مدرس 10تم تدريب.

رسال تم توصيل مختلف المواقع التعليمية بهذه الشبكة ويتم إ

المعلومات والمواد التعليمية من موقع الشبكة الوطنية إلى 

ل ويمكن كذلك الحصول على المنهج الدراسي على شك. المدارس

.أقراص مدمجة
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 تم ربط جميع المدارس باإلنترنت ومشروع أمريكافي

.الفصل الذكي

 مشروع المدرسة الذكيةماليزيافي.

 وني منصة التعلم اإللكتر)على مستوى المدارس األردنفي

EduWave) أما على المستوى الجامعي فمعظم الجامعات

واقعها تقدم الخدمات التعليمية اإللكترونية المتوفرة على م

ت اإللكترونية مثل خدمات القبول والتسجيل واالمتحانا

.المحوسبة ونظام العالمات وغيرها
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رونيالتحديات والمعوقات التي تواجه التعلم اإللكت

ارتفاع تكاليف االنشاء والتشغيل

و خطر سيطرة التقنيين على محتوى المادة التعليمية أ

لحديثةالتربويين بالتقنيات ابعض الدراسية لقلة معرفة 

في بعض األحيانتصال باإلنترنتعدم توفر اال

عرض ومدى نقل البيانات

 بكيفية استخدام أنظمة التعلم عدم الوعي والمعرفة

اإللكتروني وإدارتها

صعوبة التقييم خاصة في البلدان النامية
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ات اقتصاره على الدراسات النظرية واستبعاده عن الدراس

إال في حاالت محدودةالعملية مثل الطب والصيدلة

 عدم اعتراف بعض الجهات الرسمية في بعض الدول

بالشهادات الممنوحة عن طريق التعلم اإللكتروني

عة وتقييم نسبة التحصيل تقل إذا لم يكن هناك نظام جيد لمتاب

الدارسين والمتدربين

أختالف الثقافات على مستوى المجتمعات والمؤسسات

همما يؤثر سلبياً على القناعات حول استخدامواألفراد
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ترونيفي التعلم اإللكبعض الشركات المتخصصة

 E-College.com

 BlackBoard

 Moodle

 WebCT

 School City

 Netsupport

 Oracle

 IBM

 Click-2-Learn

 Learning Space



متطلبات التعلم اإللكتروني 

تفادة منه وتوظيفه واالسييتطلب تطبيق التعلم اإللكترون

التخطيط له وتصميمه واإلعداد له، بتوفير مجموعة من 

:يا يليمكن تلخيصها فيم، المتطلبات المادية وغير المادية

األجهزة والمعداتيتتمثل فيتوفير اإلمكانات المادية والت

.مهايتم االعتماد عليها واستخدايالتمختبراتوالتجهيزات وال

توفير البرامج الالزمة، والمكونات الفنية.

صين توفير القوى البشرية من المصممين والمدربين، والمتخص

حيث بتدريب الفئات المشتركة، وتطوير العنصر البشري من

.جامعةفي اللبةوالطأعضاء هيئة التدريستأهيل 



تابع متطلبات التعلم اإللكتروني:

يب التدرمجالفي وبناء الشراكة معهالقطاع الخاصالتعاون مع

.يالتعلم اإللكترونتأمين المتطلبات الفنية ذات العالقة بو

لتعلم توظيف عناصر التكنولوجيا التي نحتاجها لخفض كلفة ا

بيق نجاح التطاإللكتروني، وترسيخ الخبرات المحلية ولضمان 

.ربط التجربة بثقافة المجتمع واحتياجاتهيجب 

وتبني استعراضاالطالع على تجارب الدول المتقدمة تكنولوجياً و

ربها في في التعلم اإللكتروني لالستفادة من تجاهاوخبراتهاخطط

.هذا المجال



تابع متطلبات التعلم اإللكتروني:

جهزة توفير البنى التحتية الالزمة والمتمثلة في الشبكات واأل

.والبرمجيات

 لتعليمية، الُمعلم، والُمتعلم، والمؤسسة ا)توعية المنظومة التعليمية

علم ، بأهمية وكيفية وفعالية الت(والبيت، والمجتمع، والبيئة

.اإللكتروني، لخلق التفاعل بين هذه المنظومة

 قنيةبما يمكن تسهيل استخدام هذه الت( الُمعلم، المتعلم)تدريب.



 ة ضروريعشرة متطلباتإلى عدد من المختصين وقد أشار

لم ن التعألنشر المستحدثات وتبنيها وتوظيفها، وحيث 

لك يعد أحد هذه المستحدثات، فيمكن تطبيق تياإللكترون

يإللكترونالمتطلبات عليه، ولهذا فإن متطلبات توظيف التعلم ا

ن يمكهؤالء الباحثين والمختصينفى ضوء ما أشار إليه 

:يتلخيصها فيما يل
ده وتحديد خصائصه وإمكاناته وفوائيدراسة مواصفات التعلم اإللكترون

يفه ، والمشكالت التى يسهم فى حلها، وحدوده ومعوقاته وإجراءات توظوأهدافه

.وتنفيذه



تابع المتطلبات العشرة:
يصادوذلك للتأكد من العائد االقت:يدراسة جدوى توظيف التعلم اإللكترون

ن المستحدثات له كمستحدث، بالمقارنة بالطرائق التقليدية، أو بغيره ميوالتعليم

والمال، إذا نوفر الوقت والجهديالمماثلة، ويتم ذلك قبل البدء فى التخطيط، لك

.أثبتت الدراسة عدم جدواه

يظووام التعليمووبمعنووى تهيئووة بنيووة الن: يتوووفير المنوواو لتوظيووف الووتعلم اإللكترونوو

س توظيفوه، ، ووضوع قواعود وأسويالقائم، وتغيير ما يلزم لقبول التعلم اإللكترون

.واالستفادة منه



تابع المتطلبات العشرة:
لجميع بحيث يكون شامالً : يالتخطيط الصحيح لتوظيف التعلم اإللكترون

بيقه على ، كما يشمل وضع خطة لتطيالعوامل التى تؤثر فى التعلم اإللكترون

مراحل متدرجة، وأن يتضمن إشراك المعلمين وكل من يهمهم األمر فى كل 

نهجية ويتطلب ذلك تطبيق مدخل تكنولوجيا التعليم وفق خطوات م. خطواته

مادية ومدروسة، تدرس الواقع كامالً، وتحدد مشكالته، ومدى توفر اإلمكانات ال

النظام ، بحيث يمكن دمجه فىيوالبشرية الالزمة لتطبيق التعلم اإللكترون

.خللأي دون حدوث يالتعليم

مويل، بتحديد مصادر الت: يرصد التمويل الالزم لتوظيف التعلم اإللكترون

ية هى ألن عدم وجود ميزان.والتأكد من توفره كامالً قبل البدء فى التطبيق

.وجيةالسبب الرئيس والعقبة أمام تطبيق كثير من المستحدثات التكنول



تابع المتطلبات العشرة:
مويل، بتحديد مصادر الت: يرصد التمويل الالزم لتوظيف التعلم اإللكترون

ية هى ألن عدم وجود ميزان.والتأكد من توفره كامالً قبل البدء فى التطبيق

.وجيةالسبب الرئيس والعقبة أمام تطبيق كثير من المستحدثات التكنول

وهم األفراد : يتوفير الكفاءات البشرية التى يحتاجها توظيف التعلم اإللكترون

مل الذين لديهم الخبرات والمهارات الالزمة لتطبيق المشروع وإدارته، وتش

اءات المدراء والخبراء والمستشارين والفنيين والموظفين وغيرهم من الكف

.البد من توفيرها قبل البدء فى المشروعيالمطلوبة الت

مل البنية وتش: يتوفير المتطلبات المادية الالزمة لتوظيف التعلم اإللكترون

.يميةوتجهيزات، وكل األجهزة الالزمة للمؤسسة التعلاثالتحتية من أماكن وأث



تابع المتطلبات العشرة:
راحول متعوددة، ويوتم ذلوك علوى م: قبول تطبيقوه وتنفيوذهيتجريب التعلم اإللكترون

لوى عينوات تبدأ بالتجريب المصغر على عينات صغيرة، ثم التجريوب الموسوع ع

ميوة، وإجوراء المؤسسوات التعلييأكبر، واالستفادة من نتوائج التجوارب السوابقة فو

.التعديل والتطوير والتنقيح الالزم

ى التطبيووق فوويويقصوود بووه التووأن: يوالتنفيووذ المرحلوويتطبيووق الووتعلم اإللكترونوو

يوإجووراء التنفيووذ علووى مراحوول محووددة، تبوودأ بووثالث مؤسسووات علووى األكثوور فوو

مل كول المرحلة األولى، ثم التوسوع تودريجياً حسوب الخطوة الموضووعة،حتى يشو

.نتائج التطبيق فى كل مرةمن المؤسسات التعليمية، مع االستفادة 



تابع المتطلبات العشرة:
قوائمين علوى واليويشمل تودريب أفوراد فريوق تطبيوق الوتعلم اإللكترونو: التدريب

ثنائوه، مون أيوغيرهم، وذلك قبل التطبيوق وفووأعضاء الهيئة التدريسية إدارته، 

ة، علوى خالل برامج اإلعداد، والودورات التدريبيوة القصويرة والمكثفوة والمتكورر

ليووة أن تكووون هووذه التوودريبات كافيووة وفعالووة، وتتضوومن موضوووعات نظريووة وعم

.ويقوم بها خبراء ومتخصصون
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تصنيف أدوات التعلم اإللكتروني

يةعملإلحداثالمستعملةوالبرامجاألدواتتصنيفيمكن
:يليفيماالمعلوماتتكنولوجياباستعمالالتعلم

التطبيقات متعددة الوسائط

المحاكاة

أدوات االتصال

مواقع وبوابات الويب

أدوات التأليف وتنفيذ سيناريوهات التعلم

أنظمة إدارة التعلم(Learning Management Systems 
LMS)

الفصول الذكية
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اإللكترونيالتعلمأدواتتصنيفتابع:
علم الووذاتي توووفر للمتعلمووين إمكانيووة الووتالبوورامج والتطبيقووات متعووددة الوسووائط

.لتنمية قدراتهم

تووفيره برامج تفاعلية تمكون الموتعلم مون تمثيول الواقوع الوذي يصوعبالمحاكاة

موتعلم بالحقيقيوة أي بوثالث أبعواد ويسوتطيع الللمتعلمين بطريقة نموذجية شبيهة

.بذلك ممارسة التجارب بطريقة اقتصادية وآمنة

ميم مووع مووا يسووتلزم تصووميمها موون أدوات كلغووات تصوومواقووع وبوابووات التعلوويم

الووثوالثوبرمجووة الويووب أو أدوات النشوور السووريع التووي وفرهووا الجيوول الثوواني

أداة للويب كالويكي والمدونات هوي أيضوا وجوه مون أوجوه الوتعلم االلكترونوي و

.من أدواته
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اإللكترونيالتعلمأدواتتصنيفتابع:
مجموعوات لكتروني وقد تكون غير متزامنة مثل البريد اإلأدوات االتصال الحديثة

.  النقاش أو تزامنية مثل الدردشة

والمتعلموين عضوو هيئوة التودريسشخصي ويمكن استعماله بوين لكترونيالبريد اإل

موووا لمتابعوووة أدائهوووم ووجبووواتهم بشوووكل ال حضووووري أو بوووين المتعلموووين أنفسوووهم، أ

تزامنيوووة ذات طوووابع جمووواعي يمكووون مجموعوووات الحووووار فهوووي وسووويلة اتصوووال ال

أو استخدامها لتقسم المتعلمين إلى مجموعات عمول حسوب الموضووعات أو الموواد

أو ين، نقواش حوول موضووع معوالقصد فتح بوذلك ،المستوى أو السنوات الدراسية

.وتبادل الموارد والمعلومات وغيرهاأو للمشاركةلتحضير لالختبارات، ل
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ماه:نوعينإلىلكترونياإلالتعلمأدواتتصنيفيمكن

كترونيلاإلالتعلموأدوات،المتزامناإللكترونيالتعلمأدوات

:امنهملكلحصريليوفيما،المتزامنغير
ويقصووود بهوووا تلوووك األدوات التوووي تسووومح :أدوات الوووتعلم اإللكترونوووي المتوووزامن

بالمسوتخدمين اآلخورين علوى (In Real time)للمسوتخدم االتصوال المباشور

.الشبكة

ي تسومح ويقصود بهوا تلوك األدوات التو:أدوات التعلم االلكتروني غير المتزامن

أنهوا الأي،للمستخدم بالتواصل مع المسوتخدمين اآلخورين بشوكل غيور مباشور

نووواء علوووى الشوووبكة معووواً أثتتطلوووب تواجووود المسوووتخدم والمسوووتخدمين اآلخووورين

.التواصل
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أدوات التعلم اإللكتروني المتزامن

يليمااألدواتهذهأهممن:
المحادثة(Chat :)نترنت مع المستخدمين وهي إمكانية التحدث عبر اإل

ع اآلخرين في وقت واحد، عن طريق برنامج يشكل محطة افتراضية تجم
وتاً وصنترنت للتحدث كتابةمن جميع أنحاء العالم على اإلالمستخدمين

.وصورة

المؤتمرات الصوتية(Audio Conferences :) وهي تقنية إلكترونية
يئة خطوط نترنت و تستخدم هاتفاً عادياً وآلية للمحادثة على هتعتمد على اإل

ي أماكن ف( بةالطل)بعدد من المستقبلين ( المحاضر)هاتفية توصل المتحدث 
.متفرقة

التفاعلياللوح(WhiteBoard :)بورة سووهو عبوارة عون سوبورة شوبيهة بال
فتراضوية، توافرها في الفصول االالتقليدية وهي من األدوات الرئيسية الالزم

.خرإلى شخص أويمكن من خاللها تنفيذ الشرح والرسوم التي يتم نقلها
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المتزامناإللكترونيالتعلمأدواتتابع:
مووؤتمرات الفيووديو(Video Conferences :) وهووي المووؤتمرات التووي يووتم

لفزيونيوة التواصل من خاللها بين أفراد تفصل بيونهم مسوافة مون خوالل شوبكة ت

ة محوددة ويسوتطيع كول فورد متواجود بطرفيو،نترنوتعالية القدرة عن طريق اإل

ارات أن يرى المتحودث، كموا يمكنوه أن يتوجوه بأسوئلة استفسوارية وإجوراء حوو

وتمكووون هوووذه التقنيوووة مووون نقووول ،(أي تووووفير عمليوووة التفاعووول)موووع المتحووودث 

عون في تحقيق أهوداف الوتعلم( صورة وصوت)المؤتمرات المرئية المسموعة 

لوى اخوتالف يوة المختلفوة عمؤسسات التعليمالبعد وتسهل عمليات االتصال بين 

.أماكن تواجدها
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المتزامناإللكترونيالتعلمأدواتتابع:
 ةالصووناعياألقموواربوورامج(Satellite Programs :) وهووي توظيووف بوورامج

بكة ب والمتصوولة بخووط مباشوور مووع شووواألقمووار الصووناعية المقترنووة بوونظم الحاسوو

ي عمليوات اتصاالت مما يسهل إمكانية االستفادة من القنوات السمعية والبصرية ف

توحود محتووى وفوي هوذه التقنيوة ي؛التدريس والتعليم ويجعلها أكثر تفواعالً وحيويوة

ن مصودرها التعليم وطريقته في جميع أنحواء الوبالد أو المنطقوة المعنيوة بوالتعليم أل

ة واحوود شووريطة أن تووزود جميووع مراكووز االسووتقبال بووأجهزة اسووتقبال وبووث خاصوو

.متوافقة مع النظام المستخدم
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أدوات التعلم اإللكتروني غير المتزامن

يليمااألدواتهذهأهممن:
البريد االلكتروني(E-mail :) وهو عبارة عن برنامج لتبادل الرسائل

يد من العدنترنت، ويشيرب من خالل شبكة اإلووالوثائق باستخدام الحاس

داماً نترنت استخالباحثين إلى أن البريد االلكتروني من أكثر خدمات اإل

.ويرجع ذلك إلى سهولته

 العالميةالعنكبوتيةالشبكة(World Wide Web :)عبارة نظام يوه

ح معلومات يقوم بعرض معلومات مختلفة على صفحات مترابطة، ويسم

.نترنت المختلفةللمستخدم بالدخول لخدمات اإل

القوائم البريدية(Mailing List :) وهي عبارة عن قائمة من العناوين

يها من المضافة لدى الشخص أو المؤسسة يتم تحويل الرسائل إلالبريدية

.عنوان بريدي واحد
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المتزامنغيراإللكترونيالتعلمأدواتتابع:
مجموعات النقاش(DiscussionGroups :) وهي إحدى أدوات االتصال

ي نترنووت بووين مجموعووة موون األفووراد ذوي االهتمووام المشووترك فووعبوور شووبكة اإل

أو كتابيوواً فووي موضوووع معووينيووتم عوون طريقهووا المشوواركة،تخصووص معووين

المشواركة أو المشورف علوى هوذه المجموعوة إرسال استفسوار إلوى المجموعوة

.دون التواجد في وقت واحد

نقوول الملفووات(File Exchange :) وتخووتص هووذه األداة بنقوول الملفووات موون

نترنووت أو موون الشووبكة إلووى آخوور متصوول معووه عبوور شووبكة اإليبوحاسووجهوواز 

.ب شخصيوللمعلومات إلى حاسالعنكبوتية
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المتزامنغيراإللكترونيالتعلمأدواتتابع:
الفيووديو التفوواعلي(Interactive Video :) وهووي التقنيووة التووي تتوويح إمكانيووة

ركووة التفاعوول بووين المووتعلم والمووادة المعروضووة المشووتملة علووى الصووور المتح

ه التقنيووة المصووحوبة بالصوووت بغوورض جعوول الووتعلم أكثوور تفاعليووة، وتعتبوور هووذ

؛درسوسوويلة اتصووال موون اتجوواه واحوود ألن المووتعلم ال يمكنووه التفاعوول مووع الموو

ديو وتقنيووة وتشووتمل تقنيووة الفيووديو التفوواعلي علووى كوول موون تقنيووة أشوورطة الفيوو

.ديوب أو مسجل فيومدارة بطريقة خاصة من خالل حاسالأسطوانات الفيديو 
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المتزامنغيراإللكترونيالتعلمأدواتتابع:
األقراص المدمجة(or DVDCD :) وهي عبوارة عون أقوراص يوتم فيهوا تجهيوز

إليهوا والرجووعبوةالمناهج الدراسية أو المواد التعليمية وتحميلها على أجهزة الطل

مكن أن وقت الحاجة، كما تتعدد أشكال المادة التعليمية على األقراص المدمجة، في

ف الصفحات تستخدم كفلم فيديو تعليمي مصحوباً بالصوت أو لعرض عدد من آال

يوديو من كتاب أو مرجع ما أو لمزيج من الموواد المكتوبوة موع الصوور الثابتوة والف

(.صور متحركة)



لكترونيدارة التعلم اإلإأنظمة 
e-Learning Management Systems

 االتتكنولوجيا المعلومات واالتصلقد أدت النقالت السريعة في مجال

م التعلم د في ترسيخ مفهوا، مما زوالتعلمميإلى ظهور أنماط جديدة للتعل

درته وسرعة الفردي أو الذاتي؛ حيث يتابع المتعلم تعل مه حسب طاقته وق

م ويعتبر التعل. ووفقا لما لديه من خبرات ومهارات سابقة،تعلمه

.اإللكتروني أحد هذه األنماط المتطورة

قل يعتمد التعلم اإللكتروني أساسا على الحاسوب والشبكات في ن

م تعلالب ويوتضم تطبيقاته التعلم عبر الو. المعارف والمهارات

.  يأو الذكالرقميلمبالحاسوب وغرف التدريس االفتراضية والتع

الفيديو نترنت واألشرطة السمعية وويتم تقديم محتوى الدروس عبر اإل

.وعبر األقراص المدمجة



حديثةالاالتصالآلياتباستخدامللتعلمتفاعليةبيئةهو
منرنتاإلنتوبواباتالمتعددةوالوسائطوالشبكاتبوكالحاس
لفةتكأقلبووقتبأسرعللمتعلمينالمعلوماتإيصالأجل

هاوضبطالتعليميةالعمليةإدارةخاللهامنيمكنوبصورة
.المتعلمينأداءوتقييموقياس

المباشرفيالصالتعليممنللتحولالحديثةالتقنياتاستخدامإن
بجميعونيةلكترإالتدريسيةالعمليةجعللكترونياإلالتعلمالى

ومتابعةعالماتورصدواختباراتعلميةمادةمنمكوناتها
خاللمنوالمناقشاتوالتفاعلالعلميةالمادةفيالتقدم

نوعيةوالالجودةضوابطوفقالعلميةالمادةوتقييمالمراسالت
.رونيلكتاإلللتعلموالمخرجاتالمدخالتبقياستعنىالتي

لكترونيمفهوم التعلم اإل



أوويبحةصفإلىالمحتوىتحويللكترونياإلالتعلميعنيال
ةلكترونيإأنشطةإلىالمحتوىتحويلهوبلمدمج،قرص
والمحللوالباحثالفاعلهوفيهاالطالبيكونتفاعلية

دومرشميسروالمدرساألنشطة،هذهتنفيذعندللمعلومات
باستخداموذلكمجموعاتضمنالذاتيتعلمهفيللطالب
.الحديثةاتالتقني

باستخدامعلموالتبعد،عنالتعليمعنلكترونياإلالتعلمولتمييز
استخدامهبأنلكترونياإلالتعلمتعريفيمكنفإنهنترنت،اإل
LMSوالمحتوىالتعلمإدارةنظمةأ & LCMSباستخدام

,IMSمعاييرمثلمحددةمعاييروفقنترنت،اإلتقنية
IEEE.



 تعليمية دارة للعملية الإلى إلكتروني بحاجة التعلم اإللذا فإن

.والتعلمية وفق ضوابط ومعايير محددة



ائلأومنفكانتالتجربةدخـولإلىاألردنيةالجامعةبادرت

نياإللكتروالتعلماستخدمــــتالتيردناألفيالجامعات

وكذلكبعد،عنللتعلمأثيرمركزإنشاءخاللمنوذلك

الحاسوب،لمركزالتابعاإللكترونيالتعلمشعبةدورتفعيل

عبدالملكيةلكلالتابعاإللكترونيالتعلملمكتبباالضافةهذا

ضاءعأاستخـداموكذلكالمعلومات،لتكنولوجياالثانيهللا

لكترونياإلالتعلمإدارةنظاملالتدريسهيئـة

Blackboardنظاماستخدامنحوالتحولثمومن

Moodle ً .حاليا

لكترونيوالتعليم اإلاألردنيةجامعة ال



منصةتوفرلكترونيدارة التعلم اإلإنظمة أن إ(Portal) البنية

.تهمضمون التعلم وإدارايصالالتحتية التي يتم من خاللها 

مهام مجموعة من األدوات البرمجية التي تؤدي توفريوه

.ءدادارة األإوعبر اإلنترنت التعلم دارة إبمتعلقة متنوعة

نت اإلنترتعتمد علىعبارة عن برمجيةنظام إدارة التعلم نإ

:وتقوم بالمهام التالية

النشر

دارةاإل

المساراتتحديد

كتابة التقارير

LMSدارة التعلم إنظمة أمفهوم 



 من محتوىالتفاعل بين المتعلم والبيتعلق نظام إدارة التعلم إن

.من جهة أخرىدرس والمالمتعلم بين و، جهة

إن التفاعل بين المتعلم والمحتوى يتضمن:

تسجيل الطالب في البرنامج

التسجيل في المقررات واألنشطة المحددة الخاصة

الغرف )ت الدخول المتكرر على الفضاء التعلمي المباشر عبر اإلنترن

(اإلفتراضية ومختبرات التعلم

التتبع والمشاركة والتقدم في األداء

 (امتحانات مفاجئة واختبارات وتقييم نهائي)تسجيل العالمات



 التفاعل بين المتعلم والمدرس يتضمنإن:

رسائل ال-البريد اإللكتروني: االتصال واستقبال وارسال المعلومات

.تعلمالغرف اإلفتراضية ومختبرات ال-التواصل-النقاش-اللحظية

وصف المادة: وضع المعلومات المتعلقة بالمادة التعليمية مثل

برنامج ومفرداتها ومتطلبات المقرر اإللكتروني والمتطلب السابق و

.النشاطات والمواعيد

الحصول على التغذية الراجعة من الطلبة.



دارة التعليم إنظمة أ
نظمةأهيلكتروني اإل

ة برمجية متكاملة مسؤول
ميةعن إدارة العملية التعلي

ة اإللكترونيوالتعلمية
نية باستخدام أنظمة إلكترو

الاالتصتقنياتخاصة و
ةـثالحديوالتكنولوجيــــا 

، ويشمل إدارة ومكوناتها
المقررات، وأدوات 

االتصال المتزامن وغير
المتزامن، وإدارة 

، االختبارات، والواجبات
ت، والتسجيل في المقررا
.ومتابعة تعلم الطالب

رونيلكتدارة التعلم اإلإنظمة المكونات الرئيسية أل



المقرر التعليمي/يوفر نموذجاً لاللتحاق بالبرنامج

يقدم اختبار قبول

يخبر عن القبول بواسطة البريد اإللكتروني

يسمح بتسديد رسوم الدراسة عبر الموقع

يقدم جدوالً بالمقررات الدراسية للتسجيل فيها

يصدر رقماً دراسياً وكلمة مرور للطالب المقبول

غير المسجل يمكنه الدخول كزائر فقط

بعد االنتهاء من الدراسة يتم إصدار شهادة تخرج

يمكن ربط النظام بنظام تسجيل جاهز

القبول والتسجيل



 ي للتعلمالدراسي وتستخدم كمصدر رئيسي أو تعزيزالمقرربرامج تقدم

يمكن الدخول إليها في أي وقت

تماع، توفر خصائص العروض المتعددة التي تسمح  بالمشاهدة، واالس

والقراءة، واإلجابة التفاعلية مع الدروس

ب أي يتم إضافة المحتوى والدروس والمقررات بطريقة سهلة ال تتطل

بلغات البرمجةمسبقةمعرفة

 على أداء المتعلم وتخبره بمستواهتغذية راجعة فوريةتقدم

المقررسير الدراسة إما أن يكون خطياً أو تفريعياً حسب ما يراه مصمم

 يمكن إنشاء المقرر من قبل المدرس أو ربط برنامج تعليمي جاهز

بالنظام

يمكن للطالب وضع مالحظاته على المحتوى

المقررات الحاسوبية



برامج تبث الدروس الحية على الهواء بالصوت، والصورة، والنص

واالستضافةلبةتستخدم في شرح الدروس، والتحاور مع الط ،

يتم البث في وقت محدد

بةاذ والطلتحتوي على سبورة إلكترونية تستخدم للشرح من قبل األست

لنصية المحادثة ا)المشاركة بالسؤال صوتياً أو كتابياً بةيمكن للطل
(والصوتية

المحادثة قد تكون عامة أو خاصة

حفظ المحادثة واألنشطة إلعادة االطالع عليها

من سلبياتها البطء وضعف االتصال

 (لتعلم عن بعدفي حالة ا)من سلبياتها اختالف التوقيت في البالد المختلفة

التعلم المباشر/الفصول االفتراضية



وباسعبر الحبةيستطيع المعلم بناء االختبارات لتقديمها إلى الطل

 االختيار من متعدد، الصواب )يمكن اختيار عدة أنواع من األسئلة

(الخ.. والخطأ، المقالية 

 الطالب في جداول خاصةأو عالماتتخزين درجاترصد ويتم

يمكن إرسال االختبار عبر البريد اإللكتروني الخاص بالطالب

 ؤهموقع الطالب وموعد انتهاعلىاالختبار تنزيليمكن تحديد موعد

يستطيع المدرس إنشاء بنك ألسئلة االختبارات

منطالب يمكن إرسال النتيجة عبر البريد اإللكتروني أو يطلع عليها ال

مباشرةموقعه

المحوسبة/االختبارات اإللكترونية



كالبأششكل ملفات علىإرسال الواجبات مدرسيستطيع ال
متعددة

يستطيع الطالب تحميل اإلجابة على الموقع

 شامالً ةبالطلمن قبل يقدم النظام تقريراً بالواجبات المسلمة
التاريخ والوقت

يمكن للمدرس تقييم الواجب وإعطائه درجة

تسليم يمكن تحديد موعد نهاية تسليم الواجب بحيث ال يسمح ب
انتهاء موعد التسليم أو الوقت المحددالواجب بعد

جباتهمووابةكتابة التعليقات على إجابات الطلدرسيمكن للم

الواجبات اإللكترونية



طووورح الموضووووعات وتبوووادل المعلومووواتبةةةةبووورامج تتووويح للطووول

رةوالمناقشات مع بعضهم أو مع المدرسين بصورة غير مباش

اتهمباهتماماتهم وقدروتعرف المدرس، بةمعلومات الطليتثر

يمكن إنشاء منتديات نقاش خاصة بكل مقرر أو شعبة

ل وعوودد مشوواركات كووبةةةمتابعووة مشوواركة الطولدرسيسوتطيع الووم

منهم

يتم ربط المشاركة برقم الطالب واسمه الحقيقي

(نيالتعلم التعاو)بةيمكن وضع منتدى لكل مجموعة من الطل

ميةيمنتديات النقاش التعل



برنامج إلرسال واستقبال الرسائل

وسيلة للمناقشة وتبادل الخبرات ومتابعة أخبار المقرر

بةوسيلة إلرسال الواجبات والتعليمات للطل

بةطلتنظيم ساعات مكتبية إلكترونية للرد على تساؤالت ال

عووات بيئووة مناسووبة للووتعلم موون األقووران والخبووراء وتكوووين مجمو
اهتمام مع مجموعة الصف

بيئة مناسبة لممارسة مهارات الكتابة

أو مدرسيهاالتعليمية المؤسسة بةالبحث في قائمة طل

البريد اإللكتروني



معلومات عن سلوك التعلم لدى الطالب وطريقة سيره في الدروس

معلومات عن الصفحات والدروس التي قام بزيارتها

وضع الطالب عند المكان الذي وقف عنده في الزيارة السابقة

مسووتوى تقووديم اختبووارات التشووخيص وتحديوود المسووتوى للطالووب ثووم وضووعه فووي ال

المناسب

معلومات عن عدد الدروس المنجزة ووقت اإلنجاز مقارنة بمعايير محددة سابق ً ا

ررات معرفة عدد المقررات التي أنهاها الطالب ومعدله الفصولي والتراكموي والمقو

المتبقية للتخرج

إطالع الطالب على درجاته وواجباته من صفحته الخاصة

المقرر في لحظة معينة/الداخلين على النظامبةمعرفة الطل

وضع مالحظاته على مستوى الطالبدرسيستطيع الم

المتابعة اإللكترونية



 ن لكول إنواعهوا فوألكترونوي ودارة الوتعلم اإلإنظموة أبسبب وجود الكثير مون
:ليولكن يمكن ايجاز المميزات بشكل عام كما ي،نظام مميزات خاصة به

 النظام والتعامل مع مفرداته وتتبعهإنشاءسهولة

توفير بيئة تفاعلية ومهام مختلفة موجهة للمدرس والطالب

القدرة على التطور ومالئمة المتطلبات المعرفية والتقنية الحديثة

در االحتووواء علووى وحوودات نشوواط داعمووة للعمليووة التعلميووة مثوول المنتووديات والمصووا
واالختبارات

وسوائط لكتروني والقدرة النظام على التعامل مع شريحة واسعة من ادوات التعلم اإل
المتعددة

بكات سهولة تحميل الملفوات وترابطهوا موع البرمجيوات المسواعدة التوي تعمول موع شو
نترنتاإل

 ً ل ومتنوعووة الشووكل العلمووي والشووك،لالسووتخداموجووود قوالووب جوواهزة معوودة مسووبقا
المعرفي

مواذج متعوددة لكترونيوة ضومن نتوفير البنية البرمجية السليمة لعورض المقوررات اإل
ومختلفة

لكترونيدارة التعلم اإلإمميزات أنظمة 



لكترونيدارة التعلم اإلإتصنيف أنظمة 

من حيث المصدر

مغلقةمفتوحة

يتمالتياألنظمةتلكوهي

أليواليحقمجاناً،استخدامها

تخضعأنهاكمابيعها،جهة

ثيركقبلمنوالتعديلللتطوير

هذافيالمتخصصينمن

.المجال

ً عليهاويطلق أحيانا

أو(التجاريةاألنظمة)

وهي،المملوكةاألنظمة

شركةتملكهاالتياألنظمة

والبتطويرهاوتقومربحية

إالباستخدامهاتسمح

.منهامسبقبترخيص

من حيث العمومية

خاصةعامة

ةتجارينظمبأنهاوصفهايمكن

استخدامهايمكننظمأوجاهزة

لجهةمحددمالياشتراكمقابل

عدتالتجاريةالنظمكل)اإلنتاج

(جاهزةنظم

لجهاتمطورةنظموهي

ً إليهاوتلجأمحددة غالبا

عدمحالةفيالجهاتبعض

يةتلبعلىاألخرىالنظمقدرة

رتطويإلىيدفعهامماحاجتها

بهاخاصنظام



LMS & LCMSدارة المحتوى إدارة التعلم وإأنظمة 

أنظمة إدارة التعلم

Learning Management System

صممSoftwareبرنامجعنعبارةLMSإن

تعلموالالتدريبميوتقيومتابعةإدارةفيللمساعدة

.عليميةالتالمؤسساتفيالتعلمأنشطةوجميعالمستمر

دريبوالتللتخطيطاستراتيجيحليعتبرفهولذا

فيبماالتعليميةالمؤسسةفيالتعلمأوجهجميعوإدارة

virtualالتخيليةالقاعاتأوonlineالحيالبثذلك
classroomقبلمنةالموجهالمقرراتأو

انتكالتيالتعليميةاألنشطةيجعلوهذا.المدرسين

ابطمترنظاموفقتعملبعضهاعنومعزولةمنفصلة

.التعليممستوىرفعفييسهم

علىكثيراً تركزالLMSفإناآلخر،الجانبوعلى

الواستخدامهإعادةوالتكوينهحيثمنال؛المحتوى

.هتطويرحيثمنحتى

أنظمة إدارة المحتوى التعليمي

نحتمفهيي؛التعليممحتوىالعلىتركزLCMSإن

القدرةادالموومختصيالتعليميينوالمصممينالمؤلفين

أكثرشكلبالتعليميالمحتوىوتعديلوتطويرإنشاءعلى

معلممنالتعليميةالعمليةعناصريناسببمافاعلية

.للمقرروخبيرتعليميومصممومتعلم

لمينللمتعحتىتتيحالمحتوىأدارةأنظمةبعضأنكما

.بينهمالعلميةالمعرفةوتبادلللمحتوىاإلضافة

Learning Content Management System



إدارة المحتوى التعليمي أنظمةتعتبرLCMS ر من أنظموةالجيل المطوَّ

لهوا حيث تمثل بيئوة متعوددة المسوتخدمين يقووم مون خالLMSإدارة التعلم 

دارة وتوصوووويل إمطوووووروا التعلوووويم بانشوووواء وتخووووزين واعووووادة اسووووتخدام و

.المحتوى التعليمي الرقمي في المزود المركزي للتعليم

اء النشواء نظمة للمستخدمين مثل المؤلفين والمدربين والخبرهذه األتسمح

ً أمحتوى تعليمي  نظموة ذه األوتقووم هو. و تحميل محتوى تعليمي معد مسبقا

بوووادارة تنظووويم المحتووووى مثووول المنووواهج الدراسوووية  والمقوووررات والنمووواذج  

.ووحدات محتوى التعلم الرقمي واصوله

باصول محتوى التعلم الرقمي هويقصدو

 (MS Word, Power Point Slides, Flash Animation, HTML docs, Audio clips, Video clips)

دارة محتوى التعلمإأنظمة 

Learning Content Management Systems (LCMS)



توافقيتها مع المعايير العالمية

مغلقةونظمة مفتوحة أاألقد تكون هذه

سهولة االستخدام

تعددية اللغات

إمكانية التوسع

إمكانية استخدام نماذج تعليمية مختلفة

األسعار

نظام التراخيص

بيمكانية النشر على الوا

الحاجةمكانية تخصيص اإلمكانات حسب ا

قبل وأثناء وبعد التركيبالدعم الفني

إمكانية وضع مستويات وصالحيات لإلدارة

إمكانية تركيب نظام تجريبي

دارة المحتوى التعليميإنظمة أميزات م



LCMSدارة المحتوى التعليمي إمكونات نظام 

مكونات نظام ادارة محتوى التعليم

تطبيق التأليف التلقائي

ةواجهة التوصيل الديناميكي

تطبيق إداري

ميةمستودع العناصر التعلي



دارة إدارة مسوووتودع العناصووور التعليميوووة مهوووم لنجووواح نظوووام إن إ
.  المحتوى التعليمي

ويغذى بالمعلومات من مصدرين:

 دارة الجامعااةإنظااامUniversity Management System : وهووو نظووام
تعلقووة موزود بقاعودة بيانوات رئيسوية تحتووي علوى جميوع المعلوموات الم

.معلومات عن الطلبةوعضاء الهيئة التدريسية أبالكلية و
دم هذه البيانات على درجة هامة من السورية وتحفوظ بشوكل منفصول عون خووا

.الجامعة وعن الشبكة العاملة وفق حماية خاصة

 عليموينشواء المحتووى التإوهم الذين يقوموون ب(:الكلية)المستخدمون .
أي يووة واجهووة بسوويطة لتحميوول المحتوووى الرقمووي بووأويمكوونهم اسووتخدام 

:حيث يتم. شكل كان

مستودع العناصر التعليمية



  تخووزين المحتوووى الرقمووي علووى شووكل ملفووات(File Format )
.وجزء منها في قاعدة البيانات

تخزين المعلومات على قرص صلب ذي حجم قابل لالتساع.

فووي هووذه . مشوواركة المحتوووى الرقمووي مباشوورة موون خووالل التطبيووق
ئي الحالووووة تووووتم إدارة المحتوووووى موووون قبوووول تطبيووووق التووووأليف التلقووووا

(Automated Authoring Application.)

ألن يمكوون نقوول أو نسووخ المحتوووى اإللكترونووي بوودون أيووة تعقيوودات
.مخزن كائن التعليم مؤسس على نظام الملفات



ستخدام رسوومية يقوم تطبيق التأليف التلقائي بتزويد المستخدمين بواجهة ا

(Graphical User Interface)ل مبنيوة علوى الويوب للسوماح لهوم بالتفاعو

.نشاء المحتوى لمقرراتهمإمع النظام و

ن نشواء المحتووى الرقموي المطلووب دويمكن اسوتخدام النمواذج الجواهزة إل

.ن يكون عند المؤلف معرفة بمهارات البرمجة وقواعد البياناتأ

نواع المحتوى الرقميأ:
-Documents ,Spreadsheets,,presentations, Video and audio materials,

Electronic books, Quizzes,Announcements, Messages,

ن مشاركة هذه المعلومات بوين المسوتخدمين يوتم مون خوالل إGlobally 

Unique Identifiers (GUID) كثور مون ألوى نسوخها إدون الحاجوة

.مرة مما يقلص من استخدام المساحة التخزينية

تطبيق التأليف التلقائي



دخول تتغير هوذه الواجهوة وفوق الملوف الشخصوي للمسوتخدم ومسوتويات الو

:تقوم واجهة التوصيل  الديناميكية بـ. على الواجهة

 تتبع المستخدم(User Tracking)

الدراسووي وصووالت ديناميكيووة للمووواد التووي يقوووم المسووتخدم بتدريسووها علووى الفصوول

المحدد

 لى المحتوى التعليميإالدخول

 لى التقويم الشخصي والرسائلإالدخول

يظهر المحتوى  للواجهة علوى شوكل صوفحات ويوب وهوذه الواجهوة تكوون

(Desktop)سووهلة االسووتخدام وتظهوور علووى شووكل تطبيووق سووطح المكتووب 

تبنوى فوي هوذه الواجهوة يوتم اسوتخدام تقنيوة خاصوة. كثر منها صفحة ويبأ

ي خر الزمنووي فووي اظهووار الصووفحة كمووا يحصوول فووأعليهووا للووتخلص موون التوو

.صفحة الويب العادية

واجهة التوصيل الديناميكية



جزاءألى عدة إداري يقسم التطبيق اإل:
دارة سووووجل الطالووووب إ(Student Record ) والتحوووواق الطالووووب

(Student Enrollment)

دمين لكترونووي يوودار موون قبوول المسووتخن محتوووى المقوورر التعليمووي اإلإ

قوووم ي. يضووا مسووتوى المسووتخدمأعلووى نوووع الووتحكم والوودخول واعتموواداً 

موووا أ. نشووواء االمتحانوووات واالعالنووواتإالمدرسوووون باضوووافة المحتووووى و

وى الطالوووب فيقووووم بتقوووديم االمتحانوووات وحووول التووودريبات وقوووراءة محتووو

.لههةالمقررات الموج

داريإتطبيق 



 إدارة أنظمة التعلمLMS خطويط مون التالمؤسسوةالجيدة توفر البيئة التي تمكن

كموا أنهوا . المتعلموينالتعليمية وفق موا يخودم النشاطاتتوفير المحتوى وإدارة و

.LCMSتدعم أنظمة التأليف وتدمج بسهولة مع أنظمة إدارة المحتوى 

LMS تدمج معLCMS حيوث معايير متفق عليهوا بوبواسطة خصائص تقنية

ي كل المهوام المتعلقوة بوإدارة المحتووى مون تخوزين المحتووى فوLCMSتتولى 

وتجميووع وفووك تجميووع المحتوووى وإشووراك المحتوووى repositoryالمسووتودع 

.داخل خطة تعليمية مع متابعة أداء المتعلمين خالل المقرر

التعلمأدارةألنظمةتعريفنارغم(LMS)المحتوىإدارةوأنظمة(LCMS)

يردوقد.البعضلبعضهممكملينبالواقعأنهماإالمختلفين،عنوانينتحت

يردثمومنفقطالمحتوىإدارةنظامويعني(CMS)مصطلح

LCMSتغطيالتيالمظلةليكونLMSوCMS.

ليميدارة المحتوى التعإدارة التعلم ونظام إالفرق بين نظام 



بينوالتوافقالتناسقأنإلىاإلشارةوتجدرLMSوCMSو

LCMSالميةعمعاييراستخدامحالةفيخاصةكبيروبشكلمتحقق

Theسكورممعيارمثلبالتصميم Sharable Content Object

Reference Model – SCORM.

موضوعفيتهتموجهاتجمعياتعدةمنتصدرالمعاييروهذه

Theأبرزهامنوالتيالمعيارية Aviation Industry CBT

(Computer-Based Training) Committee - AICCالتي

(CBT)الكمبيوتربواسطةالتدريبوتقييمللتطويرإرشاداتوضعت

.التدريببتقنياتيتعلقوما



يدارة المحتوى التعليمإدارة التعلم ونظام إنظام 

LCMSLMSعنصر المقارنة

جميع المتعلمين مطوري المحتوى من هم المستفيدون ؟

ةوالمؤسسات التعليمي

أداء المتعلمين، طلبات المحتوى التعليميتقديم إدارة لــ

خطط وبرامج ،التعلم

التعلم

نعم نعم إدارة التعلم اإللكتروني 

نعماليمللتعلإدارة النماذج التقليدية 

نعمنعممتابعة النتائج

نعمنعمالمتعلميندعم تعاون ومشاركة 

نعم المللمتعلتضمين ملف شخصي 



LCMSLMSعنصر المقارنة

نعمالالتعليميةجدولة األحداث 

تقديم خرائط الكفاءة وتحليل

ة الفارق بين المهارة المطلوب

والمتحققة

نعمال 

ق تضمين تسجيل ومتطلب ساب

وحذف للعناصر التعليمية

نعم ال

نعم نعماختباراتإنشاء أسئلة و وإدارة

النعمدعم إنشاء المحتوى 

النعمتنظيم إعادة استخدام المحتوى

شاء تضمين أدوات لتتبع مراحل إن

المحتوى 

النعم



 يوجد العديد مون أنظموة إدارة الوتعلم اإللكترونويLMS مفتوحوة المصودر

ولكوون أشووهرها علووى االطووالق هووو نظووام إدارة الووتعلم المجوواني والمفتوووح 

وقوود تووم انشوواؤه موون قبوول فريووق برئاسووة األسووترالي. Moodleالمصوودر 

Martin Dougiamas .

 حيووث يعتبوور               نظووام إدارة المووادة اإللكترونيووةCMS ويعوورف

وهو تطبيق مجواني مووقعي يقووم مون VLEأيضا ببيئة التعلم اإلفتراضي 

.خالله المعلمون بإنشاء المواقع التعليمية المباشرة الفعالة

Moodleلكتروني دارة التعلم اإلإنظام 

OLAT Dokeos

http://moodle.org/
http://www.openelms.org/default.htm
http://www.dokeos.com/es


ن نظوام إMoodleمتووفر علوى الشوبكة(http://moodle.org) وهوو ،
ل سووهل التركيووب واالسووتعمال بوول والتطوووير ويتضوومن وحوودات نشوواط مثوو

وقوود صوودرت. المنتووديات والمصووادر واالختبووارات واالسووتطالعات والمهووام
.2012وحتى عام 2003منه اصدارات كثيرة منذ عام 

 Moodle 1.0 - 20 August 2002

 Moodle 1.1 - 29 August 2003

 Moodle 1.2 - 20 March 2004

 Moodle 1.3 - 25 May 2004

 Moodle 1.4 - 31 August 2004

 Moodle 1.5 - 5 June 2005

 Moodle 1.6 - 20 June 2006

 Moodle 1.7 - 7 November 2006

 Moodle 1.8 - 30 March 2007

 Moodle 1.9 - 3 March 2008

 Moodle 2.0 - 24 November 2010

 Moodle 2.2 - 20 September 2012

Moodleاصدارات 

http://moodle.org/


كوود لنووا وهووذا يؤ. وكووذلك األنشووطة الفصووليةبووةالتغذيووة الراجعووة ومتابعووة الطل

األدوات نوووووعو( Moodle)نظووووام إليووووهالمسووووتوى الرفيووووع الووووذي وصوووول 

طوورات المساعدة والسهولة في االستخدام والتحديث السوريع المتوافوق موع ت

.التعلم اإللكتروني من قبل المطورين

لثانويةاوالمدارسالجامعاتفيويستعملتعليمية،أنشطةتطويرامكانية

يحقأنهذلكويعنيGNUرخصةتحتويوزعالعالم،منعدةنحاءأفي

سهلهوومجاناً،وتوزيعهواستعمالهوتركيبهبتحميلهيقوموابأنللكل

وامتحاناتودروسوويكيالمنتدياتمثلأدواتويتضمناالستعمال

أيعلىيعملوهوالخ…ومصادر،سكورم،لغويومسردواختبارات

منهامتعددةبلغاتمتوفروهوwindowsو،vista،Linuxتشغيلنظام

.نكليزيةاإلباللغةبهالعمليفضللكنالعربية

Moodleمميزات نظام 



إمكانات التحكم وإدارة النظام:

التعليميوة يوجد بالنظام خاصية الوتحكم فوي كول األموور المتعلقوة بالعمليوة

.باستخدام خاصية األجندة للمقرر

واجهوة يوجد في النظام عشرة قوالب جاهزة تمكن المستخدم من تغيير ال

.حسب الرغبة

ر ال يمكن الودخول للنظوام إال بالحصوول علوى اسوم مسوتخدم وكلموة مورو

.خاصة بالنظام

رالمقرلمدرستوجد صالحيات واسعة للمشرف على النظام، و.

Moodleامكانات نظام 



إمكانات التصميم التعليمي:

حواث، تحميل المصادر التعليمة إلى الموقع، ووضوع روابوط لمراكوز األب

.الصلة بمحتوى المقرروالمواقع ذات

بة فوي يتيح النظام عودة خيوارات ألسوتاذ المقورر الختيوار الطريقوة المناسو

.تدريس المقرر

تعيين المدرسين، والمدرسين المساعدين للمقرر.

يمكن وضع مقررات دراسية متعددة في النظام.

وضع المراجع العلمية لكل مقرر دراسي.



بةإمكانات إدارة الطل:

ف يمكن النظام من التواصول المتوزامن بوين المسوتخدمين مون خوالل غور

.الدردشة

 بةوالطلالمدرسإمكانات التواصل بين.

تمكن الطالب من معرفة مستوى تحصيله الدراسي.

ن يتووويح النظوووام إمكانيوووة تبوووادل إرسوووال ملفوووات الواجبوووات واألبحووواث بوووي

.مستخدميه

يمكن مستخدميه من التواصل عبر الرسائل الخاصة داخل المقرر.

لمقررإمكانية التسجيل الذاتي، واالنسحاب من ابةيتيح النظام للطل.

يسوأعضاء هيئة التدربةيوجد في النظام منتدى للحوار بين الطل.



بةإمكانات إدارة الطلتابع:

يوجد في النظام منتدى للحوار بين أعضاء هيئة التدريس.

بةإمكانية النظام في التقييم المستمر للطل.

 المقرر من تصميم االختبارات الموضوعيةمدرسيمكن النظام.

داخل المقرربةيوجد في النظام خاصية تقارير أنشطة الطل.

 وانسحابهمبةالمقرر في طريقة تسجيل الطلمدرسيتحكم ،.

 المقرر من تكوين مجموعات طالبيةمدرسيمكن النظام.

 المقرر تصميم ونشر االستفتاءاتلمدرسيتيح النظام.

 في وضع المهام والواجباتالمدرسيساعد النظام.



Moodleساسية لنظام الواجهة األ



 مؤسسوةوهوو مون إنتواج( التجاريوة)هوو أحود أنظموة إدارة الوتعلم

Blackboardا للخوودمات التعليميووة علووى الخووط المباشوور ومقرهوو

.  واشنطن العاصمة

رونيوة، ويعتبر هذا النظام واحداً من أقوى أنظمة إدارة التعلم اإللكت

مؤسسووة تعليميووة علووى مسووتوى 3600حيووث تسووتخدمه أكثوور موون 

، وغيرهوا والطالوبدرسللمممي زةالعالم في تقديم خدمات تعليمية 

.من عناصر اإلدارة التعليمية

لكترونيدارة التعلم اإلإنظام 



توفير أدوات تفاعل المتعلم :

 اإلعالناتAnnouncements

التقويم الزمنيCalendar

المهامTasks

والعالماتالتقديراتGrades

دليل المستخدمينUsers

 دفتر العناوينAddress Book

الدراسةبموضوعالمرتبطةوالملفاتالوثائق:المحتوىعرض

هبتطلدرسالمينصحالتيأوالشبكةعلىالمتاحةوالمراجعالكتب

(الهامةبالمواقعالوصالت)بقراءتها

يالفصل االفتراض-لوحات النقاش-الرسائل البريدية : االتصال

الوظائف التي يوفرها نظام



بناء اإلختبارات–وتتضمن بناء المحتوى : أدوات بناء المقرر

نظام إحصاءات –وتتضمن نظام إدارة األفراد :أدوات إدارة المقرر

بةأداة عرض درجات الطل–المقررات 

الل وتتعلق بتقديم المساعدات من خ:أدوات الدعم التربوي والتدريب

النظام، فضالً عن عقد االجتماعات على الشبكة

شادية يقدم النظام معايير إر: معايير إرشادية خاصة بالتصميم التربوي

لمساعدة المعلمين على تصميم المحتوى بشكل تربوي

الخاصة بالتطوير واإلدارةأدوات



تصميم التعلم اإللكتروني

 بـمالمتعلتزويد يهدف هذا الجزء من الورشة التدريبية إلى:

مصطلحات ومفاهيم عامة ذات عالقة بالتعلم اإللكتروني

بمبادئ التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد

بمهارات بناء المقرر اإللكتروني

بأساليب التدريس اإللكتروني

بأسس تصميم التعلم اإللكتروني

بمهارات اختيار استراتيجيات التعليم

بمهارات بناء أنشطة التعلم اإللكتروني

ببرمجيات تصميم التعلم اإللكتروني



عبر،جزئيأوكليبشكلإلكتروني،بشكليقدمالذيالتعلمهو

platformواجهةخاللمنأونترانت،اإلأونترنتاإلشبكة

.ديفيديأقراصأوالمدمجةاألقراصمثلمتعددةوسائط

عملدبوحاسأوإلكترونيلنظاموالمقصودالمنظماالستخدامهو

.التعلمعملية

عمليات،والالتطبيقاتمنواسعةمجموعةيشملبأنهأيضاً ويعرف

ب،ولحاساعلىالمعتمدوالتعلمنترنت،اإلعلىالمعتمدالتعلممثل

لمحتوىاتقديمويشملالرقمي،والتشاركفتراضية،اإلوالفصول

قماراألوبثوالصورة،والصوتنترانت،واإلنترنت،اإلخاللمن

.المدمجةواألقراص،التفاعليوالتلفزيونالصناعية،

لكترونيالتعلم اإل



لحاسوباعلىالمبنيالتعلمذلكبأنهاإللكترونيالتعلميعرفكما

الزمانوالمكانفيالمرونةالمتعلميمنححيثالعنكـبوتية،أوالشبكة

لتعلماأنواعهومن.التعلمإستـقالليةلهيحققكماالتعلم،سرعةوفي

فهو.لمدمجاوالتعلمالنقـالوالتعلماالفـتراضيوالتعلمالمبرمجالذاتي

بكاتهوشحاسوبمنالحديثةاالتصالآلـياتباستخدامللتعلمطريقة

بحثوآلياتورسـوماتوصورةصوتمنالمتعـددةووسائطه

فيأمعدبعنأكانسواءاإلنترنتشبكاتوكذلكإلكترونية،ومكتبات

المعلومةلإيصافيأنواعهابجميعالتقـنيةاستخدامأيالدراسي،الفصل

هورونياإللكتفالتعلم.فائـدةوأكبرجهـدوأقـلوقـتبأقصرللمتعلم

علىالمعتمدةبالتطبيقاتغنيةتفاعليةبيئةإيجادإلىيهدفالذيالتعلم

منالطالبوتمك ن،للمعلوماتالعالميةوالشبكةبوالحاستقنيات

.مكانأيومنوقتأيفيالتعلممصادرإلىالوصول



فيلموالمتعالمعلمكونيأنفيهيشترطالالذيالتعلمهو

.(زمانهفيأو)التعلممكان

عبرعـلمالتنقـلترتـيباتكلبأنهبعدعنالتعلميعرفكما

ً المتعـددةالوسائط ً أومطبوعا األشخاصإلىإلكترونيا

تـلفيخوزمانمكانفيلهالمخططالتعلمإلىالمنـتسبيـن

.المعلمينوزمانمكانعن

التعلم عن بعد



تعلم هو التعلم الذي يتم فيه خلط نوعين من التعلم، كخلط ال

ين اإللكتروني بالتعلم التقليدي، مثل أن يطلب من الدارس

هم حضور محاضرات في بداية الفصل أو نهايته، ويطلب من

.نترنتمتابعة بقية المحاضرات عبر اإل

زامنبين التعلم عن بعد المتزامن وغير المت( الدمج)الخلط هو.

المتمازجالتعلم 



هو نظام متكامل يقـوم على فـلسفة خاصة ذات أهـداف وبرامج

ظام وفـلسفة هذا الن؛ ومناهـج وتقـنيات وطرق تقـويم خاصة به

هم قائمة على ديمقراطية التعليم وحـق األفـراد مهما كانت ظروف

بهم بالتعلم أينما كانوا ووقـتما شاؤووا وبالسرعة التي تناس

قوم فلسفتهاهو سياسة تعليمية تف.والتخصصات التي يرغـبون بها

ي أنه أ. على حق األفراد بالوصول إلى الفرص التعليمة المتاحة

ه المتعلم جماهيري مفتوح ولجميع الناس بال استثناء حيث يتخذ ب

مكان القرارات بنفسه كاختيار محتوى الدراسة وطريقة التعلم ،

يمية إن التعلم المفـتوح هو هـدف وفـلسفة تعـل. التعلم و زمانه

اعطاء ومتحقيـق المرونة في التعلوتهدف إلى إزالة عوائـق التعلم 

.لمتعلم درجة كـبيرة من الـذاتـيةا

المفتوحالتعلم 



،بمعنى يُعـد التعلم المرن أحد أشكال التعلم التي تعـتمد على المرونة

زمانية األخذ بعين االعـتبار لظروف المتعلم االجتماعية والجغرافية وال

ة وغير ذلك عن طريق االستـفادة من معطيات التكنولوجيا الحديث

أن التعلم كالحاسوب واإلنترنت؛ وهو يتشابه بذلك مع التعلم عن بعد، إال

ي فـترة المرن يتيح إمكانية التعلم المباشر وجهاً لوجه سواء بالتعلم ف

د  الصيف أو إضافة ساعات تعليمية في عـطلة نهاية األسبوع أو مـ

م المرن بشكل ينتـشر مصطلح التعل. ساعات التعلم في المؤسسة التعليمية

حيث يعتبر التعليمية األسترالية الحكومية والخاصة،اتكبير في المؤسس

ار طريقة كما يعطي حـرية في اختي. شكل مناسب للتعـلم الفـني والمهـني

ترنت على الورق أو القرص المدمج أو شبكة اإلن: نقـل المواد التعـليمية

ب، درسأضف إلى الحرية في اخـتيار الم. أو غير ذلك أو المدر 

.واخـتيار طريقة التـقـيـيم

المرنالتعلم 



هو القدرة على التعلم في أي مكان وأي وقت دون الحاجة إلى

لتقنيات اتصال دائم بالشبكات الالسلكية مع وجود تكامل بين ا

يركز هذا المفهوم على .بكافة أنواعها السلكية والالسلكية

ية استخدام التقنيات المتوفرة بأجهزة االتصاالت الالسلك

حيث جاء هذا . لتوصيل المعلومة خارج قاعات التدريس

يم والتي لظروف المتغيرة الحادثة بعملية التعللمالءمةاألسلوب 

.تأثرت بالعولمة

النقالالتعلم 



استعمال عدة أجهزة إعالم ح الوسائط المتعددة إلىليشير مصط

مختلفة لحمل المعلومات مثل النص، الصوت، الرسومات، 

وتعرف . والتطبيقات التفاعليةالصور المتحركة، الفيديو،

صور الوسائط المتعددة بأنها عرض المادة بإستخدام الكلمات وال

موع أو معاً، ويعني بالكلمات العرض بشكل لفظي اما نص مس

ي ويعني بالصور أن المادة تعرض بشكل تصوير. مطبوع

الخرائط باستخدام الرسوم الثابتة مثل الصور الفوتوغرافية أو

أفالم أو المخططات أو البيانات أو باستخدام الصور المتحركة و

.الفيديو

الوسائط المتعددة



وصنصفيهاالكترونيةنشركتب هياإللكترونيةالكتب

ترونيةإلكأجهزةأوالحواسيبعلىوتقرأوتنشرتنتج،وصور

لكتابالكترونيمقابل  هواإللكترونيالكتابيكونقد .أخرى

،البدايةمنإلكترونيةبصورةأُل فقدالكتابيكونوقد،مطبوع

الكتبتُقرأ .لهمناظرمطبوعكتابهناكيكونالوقد

أجهزةأو،الشخصيةالحواسيبخاللمناإللكترونية

،ترونيةالكبقراءاتتعرفاإللكترونيةالكتبلقراءةمخصصة

.هالقراءتالمحمولةوالحواسيبالجوالةالهواتفتستخدموقد

الكتب اإللكترونية



تعمليالتالحاسوبيةالشبكاتمننوعهيالالسلكيةالشبكات

وهذا النوع ينفذ .األسالكاستخدامدونمنالمعلوماتنقلعلى

عادة مع نظم نقل المعلومات بالتحكم عن بعد من خالل أمواج

كهرومغناطيسية كحامل إلشارة المعلومات وتساعد هذه 

از الشبكات الشخص التنقل في أي مكان يريده وهو حامل جه

وإرسال الحاسوب وبدون أسالك حيث يستطيع تصفح االنترنت

.لكترونيوإستقبال  البريد اإل

الشبكات الالسلكية



درسهو إتصال مباشر بحيث يكون الم: اإلتصال المتزامن

ردي أو والمتعلم كالهما متواجدين في نفس الوقت سواء بشكل ف

.جماعي

هو إتصال غير مباشر عن طريق : اإلتصال غير المتزامن

دم تواجد البريد اإللكتروني أو البريد الصوتي حيث يشترط ع

.والمتعلم في نفس الوقتدرسالم

اإلتصال المتزامن واإلتصال غير المتزامن



وضع النص بشكل إلكتروني

وضع نص تفاعلي

نص مع منظمات بصرية

تسجيل المحاضرة بالصوت

تسجيل المحاضرة بالصوت والصورة

تسجيل التدريس عن طريق برامج التسجيل التفاعلي

التدريس المتزامن

المحاكاة

 العروض المتحركة(Animation)

مستويات التعلم اإللكتروني



جالمتمازنموذج الجامعة الماليزية المفتوحة للتعليم 



 الرقميةاتحقيق أهداف التعلم بفعالية باستخدام التكنولوجيهو.

ل المقرر من المهم التأكيد على أن تصميم التعليم ليس هو تحوي
يا الورقي إلى مقرر رقمي فقط، بل هو استثمار التكنولوج

.إلعطاء قيمة مضافة للتعليم والتعلم

تصميم التعلم اإللكتروني



إعداد المقرر الورقي

 يفي ضوء مبادئ التعلم اإللكترون)دراسة المقرر الورقي

روني التدريس اإللكت( استرتيجية)أساليب /تحديد األسلوب
المناسبة

وضع مخطط وسيناريو للدروس

تحديد الكائنات التعليمية

 كتابة ستوري بورد للمكون

 وت المصمم الرسومي وفني الص)الفنيين قبل التصميم من
(والفيديو

مراجعة الكائنات التعليمية من خبير المادة العلمية

مراحل تصميم التعلم اإللكتروني



خبير المادة العلمية:

يساعد في وضع أهداف المقرر وصياغتها

يوفر المادة العلمية ويحدد المحتوى العلمي

يعطي رأيا علميا في المحتوى اإللكتروني

لمحتوى يعمل مستشارا للمصمم التعليمي والرسومي فيما يتعلق با
العلمي

يراجع المادة العلمية لضمان خلوها من األخطاء العلمية

فريق بناء المقرر اإللكتروني



المصمم التعليمي:

يصوغ أهداف المقرر الصياغة النهائية

ينظم المحتوى في ضوء مبادئ التعلم اإللكتروني

يضع تصور ويعمل مع خبير المادة العلمية لكتابة األنشطة التعليمية
(story board)الملتيميديا التعليمية 

يضع التقويم

يصمم المحتوى التفاعلي

لية للجودة العامة لعملية التعليم والتفاعلؤويتحمل المس



المصمم الرسومي:

يصمم وينتج الصور للمواد التعليمية

يصمم المظهر العام للمنتج

يصمم الصور اإليضاحية الثابتة والمتحركة

يصمم الحركة داخل المواد التعليمية اإللكترونية

يوفر مكتبة من الصور والرسومات



تقني صوتيات:

تسجيل المقاطع والمؤثرات الصوتية

خبير فيديو تعليمي:

توفير مقاطع الفيديو التعليمية

تسجيل الفيديو

محرر لغوي:

يصوغ المادة المكتوبة ويتأكد من خلوها من األخطاء اللغوية



تربوي /أنت مصمم تعليمي: تذكر .. ً !ولست تقنيا

عليه ال تجعل التقنية تطغى. .وضعه دائما في ذهنك.. الهدفراجع
أو تحرفك عنه

أكثر كيف يمكن للتقنية أن تعزز التعلم؟ عن طريق إشراك: اسأل
...من حاسة، عن طريق تصوير المجردات

ددما هي افضل طريقة لتقديم الدرس إلكترونيا؟ الذي يح: اسأل  :
....طبيعة المادة، الهدف، الوقت، طبيعة المتعلمين

من استخدام التقنية ألجل التقنيةاحذر

داأن استخدام التقنية لتسهيل التعلم وليس لجعله معقتذكر

  وليس استخدام المتعلم للتقنية.. التعلم مقو

قبل أن تبدأ بالتصميم



 6 core ICT skills for e-Learning:

القدرة على استخدام نظام الويندوز

القدرة على استخدام الوورد

القدرة على استخدام الباوربوينت

نترنتفهم كيفية عمل اإل

القدرة على استخدام المتصفح

القدرة على استخدام البريد اإللكتروني

يمهارات تقنية المعلومات للتعلم اإللكترون



بق عنودما يبودأ الودرس بمراجعوة موا سوبوةيتعلم الطل: المبدأ األول
تقديمه

ات ابووودأ الووودرس اإللكترونوووي بمراجعوووة وتلخووويص المعلومووو: التطبيوووق
 ً .مع التأكيد بما له عالقة بالدرس الجديدالمقدمة سابقا

المبدأ الثاني : ً محددة لكل درسضع مقدمة وأهدافا

ع موون صوومم الوودرس بحيووث يبوودأ ببيووان األهووداف، وموواذا يتوقوو: التطبيووق
.أن ينجزوهبةالطل

ل جيدتأكد أن النص دقيق وواضح ومقروء بشك: المبدأ الثالث

الفواصل، يشد السامع، ويراعييجب أن يكون اإللقاء معبراً : التطبيق
؛بلهاويؤكد على النقاط المهمة عن طريق نبرات الصوت أو التوقف ق

ً دكما يجب مراعاة الترابط المنطقي بين ما يق .هل المتابعةلتسم صوتيا

ونيتنظيم المحتوى اإللكتر/مبادئ في بناء



ا يسواعد استخدم األمثلة والعرض التوضويحي، فهوذ: المبدأ الرابع

الدارسين على التعلم

يجب أن تحتوي الدروس على أمثلة مرئية لما يقدم: التطبيق.

قوووودم األشووووياء المهمووووة واألساسووووية بالصوووووت : المبوووودأ الخووووامس

والصورة والكتابة

أهوداف "تاليوةللعبوارة الصووتياً ضع تسجيالً ،مع بداية الدرس: تطبيق

ً ،إلووخ....." الوودرس ً ونصووا عوون لتلووك األهووداف، وصووورة تعبوورمكتوبووا

.موضوع الدرس

كوول لووون أو حركووة أو صوووت يجووب أن يخوودم : المبوودأ السووادس

 ً ً ... هدفا لتعلمنتباه أو يعيق اقد يشتت اإلفما ال يخدم هدفا



استخدم الفراغ األبيض في الشاشة

 ً عند استخدام العناوينكن متسقا

 ً في استخدام الخطوطكن متسقا

 ً في خلفية الصفحةكن متسقا

نسق النص بشكل مناسب

ميز الكلمات المهمة أو ذات الداللة

ضع األشياء المهمة في وسط الصفحة

ترونيأمور يجب التنبه لها في التصميم اإللك



االنتباهجذب

إعالم المتعلمين بأهداف التعلم

نشيط واستدعاء المعلومات السابقة

 (لالنتباه والتعلم)تقديم المادة المثيرة

حفز المتعلمين على األداءلتوفير التوجيه التعليمي

تقويم األداء

إعطاء تغذية راجعة لتصحيح األخطاء

تقوية التذكر وانتقال التعلم

خطوات التعليم لجانييه



Gagne’s Nine Events of Instruction





البصري

السمعي

الحسي

أساليب التعلم



يع هنوواك العديوود موون أدوات بنوواء المحتوووى، منهووا مووا يسووتخدم للبنوواء السوور

rapid development of content ومنها موا يسوتخدم فوي بنواء محتووى ،

.متقدم

 (وورد، باوربوينت)برامج األوفيس

 (دريم ويفر، فرونت بيج)أدوات بناء مواقع االنترنت

 (فوتوشوب، فالش)أدوات الرسوم والصور والصور المتحركة

 أدوات عروض الفيديو(Streaming( )بروديوسر، ستريم أوثر)

 (ن ماركشهوت بوتيتوز، كوي)أدوات بناء االختبارات

 (بلجر، ووردبرس)أدوات التدوين

 (أوثروير، كورس جيني)أدوات بناء المقرر

Content Authoring Toolsبناء المحتوىأدوات



ة أسواليب بشكل عام يمكن تقديم التعلم اإللكترونوي مون خوالل أربعو

:رئيسة

 آي توتولاير(i-Tutorial)

 الفصل االفتراضي

المحاكاة

 الحاسوبالتعلم الذاتي القائم على

ويمكن أن يحدث تداخل بين هذه األساليب

أساليب التدريس اإللكتروني



 هو ً موواد نترنوت، يودمجعبور اإلنشواط تعليموي مسوجل يقودم أساسوا

غيور ذلوك إلكترونية مثل عرض الباوربوينت والفيوديو والصووت و

.من المواد

i-Tutorial



برنووووامج سووووهل االسووووتخدام، ويمكوووون المسووووتخدم سااااتريم أوثاااار

المحتوووورف والعووووادي موووون دمووووج الفيووووديو والصوووووت والصووووور 

وءة والباوربوينت ونحوهوا لبنواء وتحريور عوروض مرئيوة ومقور

وهوف. نتنورتثرية، يمكون نشورها علوى خووادم محليوة أو علوى اإل

.يسمفيد في عمل العروض التقديمية وفي التدريب والتدر

خصائصه:
تزامن الفيديو والكتابة والصورة

إمكانية تحرير شرائح الباوربوينت دون تغيير األصل

يسجل عروض الشاشة مكتملة بمافيها حركة المؤشر والقلم

يسمح بإضافة العالمات المائية وخلفيات الصوت

برنامج ستريم أوثر



(تابع)خصائصه:
يوفر عدد من قوالب العروض

يويمكن مشاهدة المنتج النهائي إما على المتصفح أو كمقطع فيد

ورد، يقبل البرنامج ملفات شرائح من باوربوينت، فالش، أكسل، و
صور، ب يدي إف، إتش تي أم إل، ملف نص

 فيديو، صوت، صور، بكافة صيغها: متعددةوسائطيوفر

يوفر البرنامج قوالب جاهزة يمكن استخدامها مباشرة

كما يتيح قوالب للتقويم

 ً لذكر المراجع كما يخصص مكانا

كما يتيح العديد من خدمات التدريس التفاعلي

موقع للستريمنج

http://www.authorstream.com/


يمكوون إعووادة اسووتخدامها لوودعم ( لكترونيووةإ)أي مووادة رقميووة هووي

.التعلم

 "Any digital resource that can be reused to 

support learning" (The ASTD e Learning 

handbook, 2002, p. 118).

الكائنات التعليمية



المحتوىتحديد 

تحليل المحتوى

المراجعة والتعديل

الصوتإعداد

الشكل/المظهرإعداد

الشكل إلكترونياإعداد

(خبير المحتوى)كتابة الوصف 



عملية واقعيةأسلوب تعلم إلكتروني يتم فيه تمثيل إلكتروني لهو .

شووارك ويمكوون أن تكووون هووذا العمليووة تفاعليووة بمعنووى أن المووتعلم ي

.متعلمفي إحداثها أو يتحكم فيها، ويمكن أن تتم دون تدخل من ال

ن عمليووة وتتوودرج المحاكوواة فووي التعقيوود والتفاعليووة بحيووث تبوودأ موو

، مثوول تبخوور الموواءفووي الطبيعووةموواأو ظوواهرة تصوووير لحادثووة 

هوا وتكون السحاب، إلى أن تصل عمليوات معقودة يمكون مون خالل

يوات للمشارك أن يقوم بعمليات معقودة مثول إجوراء تجوارب بمعط

.ومتغيرات متعددة

Simulationالمحاكاة 



عيوب المحاكاة:

مكلفة في التصميم

صعبة التصميم

 العمليات المعقدة سهلةبأنقد توهم

 (الرائحة،الطعم)ال يمكن محاكاة كل الواقع



برامج المحاكاة والعرض:

Flash Macromedia

تيربوديمو

 (انجليزي)المحاكاة في التربية

Six Criteria of an Educational Simulation

http://www.baycongroup.com/flash/07_macromedia_flash_tutorial.htm
http://www.turbodemo.com/eng/index.php
http://www.adobe.com/products/authorware/
https://www.td.org/Publications/Newsletters/Links/2005/07/Six-Criteria-of-An-Educational-Simulation


اع هووو برنووامج النتوواج الصووور واألشووكال، فهووو يحتوواج إلووى اإلبوود

.والخيال في استخدامه

ر يعتبوووور برنووووامج فووووالش اآلن أشووووهر البوووورامج لتصووووميم الصووووو

.المتحركة والتفاعلية

ماكروميديا فالش



 Live Virtual Classroom (LVC)

 اء نظام تدريس وإدارة محتوى تعليمي، يتم من خالله التقهو

يلي، حيث نترنت في فصل تخالدراسين مع المعلم عبر شبكة اإل

م الحوار يتم تقديم المادة الدراسية بأشكال اتصال مختلفة ويت

.حولها

فتراضيةبرامج الفصول اإل:

سنترا

 مودلMoodle

 ويب سيتي بالك بوردBlackboard WebCT

ATutor

فتراضيالفصل اإل

http://www.baselinemag.com/c/a/Projects-Management/Centra-Software-Lesson-Learned/
https://moodle.org/
http://uki.blackboard.com/
http://atutor.ca/?gclid=CM_Kut206LMCFXDLtAoddEEASw


 لتكنولوجيا التعرف على ا)للطلبةتأكد من توفر متطلبات النجاح
دريس المستخدمة، يمكن عمل ورش عمل قصيرة قبل البدء بالت

(الفعلي

ستعداد توقع المشكالت التي يمكن أن تحدث وقم بتفاديها أو اإل
لها

 يشعرون أنه مرحب بهمالطلبةاجعل

تعامل مع فترة التهيئة والتعريف بجدية تامة

 اقتصر على الضروري من المعلومات المقرؤة، وركز على
ل لهم إذا كان المقصود قراءة المادة العلمية فقط فأرس)التفاعل 

(كتابا

توجيهات للتدريس الفاعل عن بعد



شجع االتصال: أضف على التدريس عن بعد روح المجموعة
على تبادل المادة الدراسيةوشجعهم المتعلمين،بين 

اشرك الجميع

 ومحفزة على المشاركةمناسبةوفر بيئة

الحظ من يشارك ومن ال يشارك وشجع الجميع

 واعط تغذية راجعة عن المتعلميناجب عن تساؤالت
مشاركاتهم ومالحظاتهم

أساليب لتفعيل التدريس عن بعد:

األسئلة:

األسئلة المغلقة

األسئلة المفتوحة



مصفوفة بلوم للمجال المعرفي

ناتج التعلمالهدف العامالمستوى

يعرف الكلمةالمعرفة

يعرف حقائق محددة

يعرف قواعد

يعرف التوجه والنتائج

يعرف التصنيف والفئات

يعرف الطريقة واإلجراء

يعّرف، يسمي، يذكر، يحدد، يتعرف، يصف، 

Outline, reproduce

يترجم االتصالاالستيعاب/الفهم

يفسر العالقات

يفهم الحقائق

اعدة، يعيد صياغة، يعبر بكلماته، يشرح، يتنبأ، يعطي ق

[يعطي أمثلة]يستنتج،

[يعطي أمثلة]يستخدم، يحل، يبني، يعرض، يُعد،يطبق القواعدالتطبيق

يحلل التنظيم والعالقاتالتحليل

يتعرف على الفرضيات غير المذكورة

يقسم، يميز، يحدد الخطوط العريضة، يرسم شكال، يستنتج،

يصنف

يصمم، ينظم، يعيد ترتيب، يؤلف، يبدع، يعدّلينتج ترتيبات جديدة، يبنيالتركيب

يقوم، يقدر، يقارن، يقابل، يميز، ينتقد، يبرريحكم بناء على معيار خارجيالتقويم



نماط التفاعلأ:
تفاعل مع المحتوى

 (مع اآلخرين)تفاعل اجتماعي

التفاعل في نشاط التعلم اإللكتروني



 Quiz

 Game

 Drag and Drop

 Crossword Puzzle

 Word Games

 True or False Questions

 Multiple Choices Questions

 Fill in the blanks

 Open-ended Questions

ً التعلمتقويم  إلكترونيا



Quiz



Game



Drag and Drop



Crossword Puzzle



Word Games



True or False Questions



Multiple Choices Questions



Fill in the blanks



Open-ended Questions



هوت بوتيتوز(Hot Potatoes)

 باتريككيرك نموذج(Kirkpatrick's training evaluation model)

اإللكترونيبرامج تقويم التعلم

http://hotpot.uvic.ca/
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=69
http://www.businessballs.com/kirkpatricklearningevaluationmodel.htm


Program Evaluation

ISSUE ASSESSEDNAMELevel

Assess the initial learners’ reaction to a courseReaction1

Assess the extent to which the learners achieved the 

course objectives

Learning2

Assess the extent to which the learners actually apply 

the lesson learned from the course

Transfer3

The impact of the course learned on the organization 

performance 

Business 

result

4



مقترحات للنهوض بالتعلم اإللكتروني

 ضلمقترحات نحو تعلم إلكتروني أفالنقاط التالية تمثل:
تمويل،–والجامعاتالمدارسفياإللكترونيالتعلممبادراتدعم

...تشجيع،،معونات

العالقةذاتواألجهزةلالتصاالتالتحتيةالبنيةتقوية

الرقميللمحتوىوالتطويراإلنتاججودةتحكممعاييرإيجاد

فيهاستثمارواالاإللكترونيلتعلملحلوللتطويروتحفيزهمالشركاتاتجاه

دوترشيالمفهوملتمكينعلميةمؤتمراتوعقدبحثيةدراساتإجراء
التطبيق

الجديدةقنيةالتهذهعلىالمستقبليينللمستخدمينالشاملالتدريبضرورة

التعلمنتحسيفياإللكترونيالتعلمنظمطريقةجدوىعندراساتإجراء
المتعلمينلدى



معايير التعلم اإللكتروني

رؤية البرنامج ورسالته وأهدافه والتخطيط له: المعيار األول.

المصادر المالية: المعيار الثاني.

تصميم البرامج: المعيار الثالث.

إدارة أنظمة وبرامج التعلم اإللكتروني: المعيار الرابع.

الخدمات الطالبية: المعيار الخامس.

تصميم التدريس وتطوير المساق والتقييم: المعيار السادس.

بنية التعلم اإللكتروني: المعيار السابع.

ملإتاحة االستخدام وإدارة التع: المعيار الثامن.

تقييم خبرات التعلم: المعيار التاسع.

التعليم الإلكتروني-الكتاب كامل.docx


على منظومة التعلم اإللكتروني في تطبيق عملي 

الجامعة األردنية

موقع أعضاء هيئة التدريس

المكتبة اإللكترونية للجامعة

موقع التعلم اإللكتروني للجامعة

النشر اإللكتروني

بوابة الموظفين اإللكترونية

 (د والجودةمكتب االعتما)موقع نتائج تقييم أعضاء هيئة التدريس

تصنيف باحثي األردنية

بالجامعةنتائج األبحاث العلمية ذات العالقة بالتعلم اإللكتروني

1 ،2 ،3 ،4

http://ju.edu.jo/Applications/AcademicWebsites1.aspx
http://library.ju.edu.jo/
https://elearning.ju.edu.jo/
http://research.ju.edu.jo/Home.aspx
https://portals.ju.edu.jo/EmployeePortal.aspx
http://evalportal.ju.edu.jo/evalportal/
http://ju.edu.jo/Pages/UJs-Researchers-Ranking.aspx
IES-Volume 6, Issue 4, March 2013.pdf
ITDL–Volume 11, Number 10,October 2014.v3-Final.pdf
WASJ-Volume 21, Issue 6, February 2013.pdf
JAS-Volume 9, Issue 1, January 2013.pdf


الخالصة

ونيووة لكتردارة العمليووة التعليميووة اإلدارة الووتعلم مهووم إلإن نظووام إ

ير دارة وتووفساس تربووي شوامل يملوك جميوع المقوموات إلأعلى 

.يةساسية والمساعدة ضمن معايير وضوابط عالمالعناصر األ

مون شوبكة وتحتيةلى بنية تأسيسيةإدارة التعلم بحاجة إنظمة أن إ

لكترونيووة وبوورامج مسوواعدة وكووادر تقنوويجهووزة اإلأمعلوماتيووة و

.والطالبدرسلكترونية للممؤهل لتوفير البيئة اإل

نيوة لكترودارة اإللكترونوي تشومل اإلدارة المحتووى اإلإنظمة أن إ

لهووووا فووووي تطوووووير المحتوووووى الرقمووووي للمووووواد وتعتبوووور امتووووداداً 

حيوث لكترونية ليكوون النظوام متكامول مون حيوث التنظويم وموناإل

.جودة التعليم



 جوواد ردن فووي اين تقوووم المؤسسووات التعليميووة فووي األأال بوود موون

نشوواء وتطوووير والبوودء فوويإتصووور شووامل ودراسووة معمقووة فووي 

لكترونوووي وطنوووي مووون خوووالل تبوووادل إدارة تعلوووم إاسوووتخدام نظوووام 

وي الخبوورات والتعوواون فووي هووذا المجووال علووى الصووعيدين التربوو

ة والغربيووووتكنولوجيوووا المعلوموووات علوووى غووورار الووودول العربيوووة 

.المتقدمة في هذا المجالخرىاأل

دارة التعلم المفتوحوة والمغلقوة المصودر ال تلبويإنظمة أن إ ً دائموا

ردن لكترونووي فووي الوودول العربيووة ومنهووا األمتطلبووات الووتعلم اإل

نظموة لتنفيوذ خطوة دراسويةلوى هوذه األإذا تموت الحاجوة إوخاصة 

.شاملة ضمن درجة البكالوريوس
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 جامعة الملك فيصل-صالح محمد التركي. د-التعليم اإللكتروني.

المملكة العربية السعودية. مروان حسن ناجي سالم.أنظمة إدارة التعلم  .

جامعة الملك سعود، هند بنت سليمان الخليفة.ةد. 2.0التعليم اإللكتروني إلى1.0التعليم اإللكتروني من.

مدير مركز تقنية .الدكتور يوسف بن عبد هللا العريفي. تقنية واعدة وطريقة رائدةالتعليم اإللكتروني
.المعلومات، جامعة الملك فيصل

جامعة عين شمسبكلية التربية ، الدكتور ياسر فتحي الهنداويالتعلم اإللكترونيأسس الجودة في.

الرياضالرحمن بن علي العثمانعبدوالمجيد الدائلعبد. بيئة التعليم األلكتروني ،.

القاهرةشحاتالعتمان. د. ضرورة حتمية لتحقيق جودة التعليم العاميتوظيف تكنولوجيا التعلم اإللكترون ،.

يمحمد بن صنت بن صالح الحرب. د. بالمفهوم واألنواع وطرق التوظيف في التدري:لتعليم اإللكترونيا ،
.رئيس قسم التعليم اإللكتروني اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض

 Learning Content Management Systems. Ministry of Defense, Bucharest, Romania. 

 The Learning Content Management System: A New e-learning Market Segment 
Emerges An IDC White Paper Analysts: Michael Brennan, Susan Funke, and Cushing 
Anderson 

 Development of a Learning Content Management Systems Lejla Abazi-Bexheti.

 Evaluating Learning Content Management. Jeff Caton & Jeff Katzman.

 Rapid E-Learning Content Management System (RE-COMS). Badariah Solemon and 
Rosnafisah ulaiman. University Tenaga Nasional, Malaysia.
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أستاذ مشارك في التعلم اإللكتروني
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تكنولوجيا التعليم/قسم المناهج والتدريس
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