
دلـيـــــــل
َتقانات املعلومات واالّت�ساالت لال�ستخدام
  يف املوؤ�س�سات التعليمية والتدريبّية العربّية 

 املنّظمة العربية 
للّتبية والّثقافة والعلوم



اإعــــــــــداد
اأحمد الفر�شي�شي

اأحمد �شامل
جميل اإطميزي

علي امليلي
مرح الطاهر

الإ�شـــــــــراف واملتــــــابعة
اأ.د. اأبــــو القـــــا�شم البدري
اأ. �شــــــــايل ح�شن حّطاب

الّتدقيق اللغوي والإخراج
اأحــمـد �شــــيفي



3

املحتويات
5................................................................................................................ مقّدمة

قانات.................................................................................................13 فهر�س.التَّ
قانات.............................................................................................................17 التَّ

.درا�سة.:.واقع.ا�ستعمال.التقانات.الرقمية.التعليمية.والإدارية.
يف.امل�ؤ�س�سات.العربية........................................................................................179
املراجع...............................................................................................................221
جدول.امل�سطلحات...........................................................................................229



4



5

مقّدمة

ت�اجه.الأفراد.واملجم�عات.واملجتمعات.م�سائل.وق�سايا.وم�ساكل.وم�ساريع.ومبادرات.

املعرفة. طرح. يتّم. وعندما. املعرفة.. على. الأحيان. اأغلب. يف. تتاأ�ّس�س. حل�ل. ت�ست�جب.

باعتبارها.م�ساألة.ياأتي.البحث.العلمّي.لتط�يرها.كما.ياأتي.الّتعليم.لتح�سيلها..وقد.اأنتجت.

الإن�سانّية.العديد.من.الّث�رات.املعرفّية،.لعّل.اأهّمها.املعل�ماتّية.وخ�س��سا.َتقانات.املعل�مات.
والّت�سالت.)ICT(.وما.ترّتب.عنها.من.تطبيقات.وت�ظيفات.يف.خمتلف.مناحي.احلياة.

ومن.امل�ؤ�ّشات.الّدالة.على.اأهّمّية.قطاع.َتقانات.املعل�مات.والّت�سالت،.م�ساهمته.يف.

2004..ومن. باملائة(.�سنة. .6.75( 2.6.ترلي�ن.دولر. بلغت. التي. العاملّي. الّناجت.الإجمايّل.

املنّظمات. من. العديد. قبل. من. والّتعليم. والقت�ساد. الّتنمية. يف. ت�ظيفه. اأهّمّيته. عالمات.

ة:.منّظمة.الأمم.املّتحدة.للّتبية.والّثقافة.والعل�م.)الي�ن�سك�(،..الّلجنة.القت�سادّية. وخا�سّ
والجتماعية.لغربي.اآ�سيا.)اآ�سك�ا(،.والقّمة.العاملّية.ملجتمع.املعل�مات..

بادر.الّتعليم.ك�سائر.املجالت.الأخرى.اإىل.ا�ستخدام.َتقانات.املعل�مات.والّت�سالت.

التي. احلا�س�بّية. املنظ�مات. ت�ّفر. لأنها. والّتنفيذّية. والّتخطيطّية. ال�ّسيا�سّية. جهاته. لفائدة.

ت�ساعد.رجل.ال�ّسيا�سة.على.ا�ستيعاب.مطالب.الّتك�ين.املتزايدة.ي�ما.بعد.ي�م.يف.نطاق.بناء.

املجتمعات.املعرفّية،.وُت�ساعد.رجل.الّتخطيط.لأّنها.ُت�ّفر.املنظ�مات.احلا�س�بّية.التي.ُتتابع.

امل�ؤ�ّشات.وُتاكي.امل�ستقبلّيات،.وت�ساعد.رجل.الّتنفيذ.لأّنها.ت�ّفر.املنظ�مات.احلا�س�بّية.

مني.والإدارّيني..ومن.بني.الأ�سباب.التي.اأّدت.اإىل.ا�ستخدام.َتقانات. التي.ت�سّهل.عمل.املُعلِّ

وت�س�يقهم،. الطاّلب. اهتمام. اإثارة. على. ت�ساعد. اأنها. الّتعليم. والّت�سالت.يف. املعل�مات.

�سغط. من. تخفف. حما. اأكرب،. بفاعلية. الّتعليمّية. العملّية. يف. ي�سارك�ن. الطاّلب. فاأ�سبح.

جتاوز. يف. وت�ساهم. م�سب�قة،. غري. ب�سفة. وتفّرعت. املعرفة. تزايدت. ملّا. املعريف. النفجار.

تبعات.النفجار.ال�ّسّكايّن،.اإذ.اأ�سبح.من.ال�شورّي.الّلج�ء.اإىل.مثل.تلك.التَّقانات.لتاأمني.

فر�س.الّتعليم.لأكرب.عدد.ممكن..نحن.يف.ع�ش.نرى.فيه.املنت�ج.الفكرّي..الإن�ساين.يخّزن.

قبل. من. مذهلة. وب�سه�لة. جّمانا. اإليها. ال�ل�ج. ميكن. رقمّية. م��س�عات. متزايد.يف. بن�سق.

الّتعليمّية. املحت�يات. نح�سل.على. اأن. باإ�سارة. اأو. بَ�ْم�سة. ميكن. اإذ. والأعمار،. الفئات. كل.

والبح�ث.العلمّية.والّتقارير.الّدرا�سّية.لأكرب.العلماء.يف.اجلامعات.ومراكز.البح�ث.العاملّية..

اإّن.الّتغيري.يف.الّنظم.الّتعليمّية.اأ�سبح.واقعا.معي�سا.ومن.الأمثلة.على.ذلك.قرار.جامعات.
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MIT.وStanford.وHarvard.الأمريكّية.الّداعي.اإىل.الّت�سجيل.يف.مقّرراتها.الّدرا�سّية.

ب�سفة.جمانّية.مع.تنظيم.المتحانات.واإ�سناد.ال�ّسهادات.دون.الّتقيُّد.مبكان.اأو.زمان.اأو.عمر.

درو�سهم. يتابع�ن. الّطاّلب. اآلف. الي�م. نرى. اأّننا. ذلك. على. وترّتب. م�طن.. اأو. جن�س. اأو.

تت.م�س�ؤولّية.مدّر�س.واحد.وقد.ي�سبح�ن.ماليني.م�ستقبال،.كما.نرى.الّطاّلب.ي�ساعدون.

ل.اإىل.احلل�ل.وتقدمي.الإجابات..فلي�س.من.الغريب. بع�سهم.البع�س.ويت�سابق�ن.يف.الّت��سّ

يف.اأيامنا.اأن.ترى.طالبا.يطرح.�س�ؤال.من.الهند.ليجيبه.اآخر.من.ت�ن�س،.ويناق�سه.اآخر.من.

الربازيل.فينتهي.الأمر.اإىل.تك�ين.منتدى.ح�ار.على.العنكب�تّية.ح�ل.ال�ّس�ؤال.املطروح..

نحن.الي�م.يف.و�سع.جديد.فيه.ي�ساعد.الّطاّلب.بع�سهم.البع�س.كما.ي�ساعدون.اأ�ساتذتهم.

بطريقة.غري.مبا�شة،.مع.وج�د.الأدوات.الربجمّية.التي.جتيب.عن.الأ�سئلة.املتكّررة.وت�سلح.
المتحانات.متعّددة.اخليارات.ب�سفة.تفاعلّية.وف�رّية..

خ�صائ�ص َتقانات املعلومات واالّت�صاالت:
اأّولّيا.يف.م�ساعدة. ة.بها.ُتك�سبها.دورا. للتَّقانات.املعل�مات.والّت�سالت.ممّيزات.خا�سّ

�سات.املّتبعة.. الّتعليم.على.تقيق.عدد.من.اأهدافه.بقطع.الّنظر.عن.الّتخ�سّ

• الّتح�سيل.	 والّت�سالت. املعل�مات. َتقانات. تدعم. املعريّف.. الّتح�صيل  ت�رسيع 
املعريّف.مبا.ت�ّفره.من.م��س�عات.رقمّية.ومن.اأدوات.لإدارتها.

• تنمية مهارات االّت�صال والعمل اجلماعّي..تدعم.َتقانات.املعل�مات.والّت�سالت.	
مهارات.الّت�سال.والعمل.اجلماعّي.مبا.ت�ّفره.من.اأدوات.لإدارة.املنتديات.واملدّونات.
وال�ّسبكات.الجتماعّية.الّرقمّية،.وما.ت�ّفره.من.اأدوات.لتخزين.وا�ستجاع.ومعاجلة.
�رة،.الّر�سم،.الّلقطة. ونقل.وت�يل.البيانات..يف..اأ�سكالها..املختلفة.)الّن�ّس،.ال�سّ

املتحّركة،.الّر�س�م.البيانّية،.اجلداول.الإح�سائّية.(.

• تنمية مهارات الّتفكري..تدعم.َتقانات.املعل�مات.والّت�سالت.مهارات.الّتفكري.	
وتليلها. وتنظيمها. املعل�مات. على.جمع. ت�سّجع. اأدوات. من. ت�ّفره. ما. من.خالل.

وت�يلها.وا�ستخدامها.يف.حّل.امل�سكالت.

• الفردّية.	 الفروق. املعل�مات.والّت�سالت. َتقانات. الفردّية..تدعم. الفروق  مراعاة 
من.خالل.ما.ت�ّفره.من.اأدوات.ت�سمح.بالنتقال.من.تعليم.الف�سل.جمتِمعا.اإىل.تعليم.

غرية.من.الّطاّلب.اأو.الّتعليم.الفردّي. املجم�عات.ال�سّ
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متطلِّبات ا�صتخدام َتقانات املعلومات واالّت�صاالت:
من.متطّلبات.ِا�ستخدام.َتقانات.املعل�مات.والّت�سالت.يف.الّتعليم،.نذكر.�شورة:.

• م.متدّربا.على.َتقانات.املعل�مات.والّت�سالت،	 اأن.يك�ن.املعلِّ

• املعل�مات.	 َتقانات. تقّدمها. اأن. ميكن. التي. باخلدمات. مقتنعا. م. املعلِّ يك�ن. اأن.
والّت�سالت.يف.ما.يريد.عر�سه.

• وم�ست�ى.	 . والّت�سالت. املعل�مات. َتقانات. بني. الّتنا�سب. من. دا. متاأكِّ يك�ن. اأن.
الّطاّلب.

مو�صوع الّدليل:
من.املت�ّقع.اأن.الكثري.من.امل�ؤ�ّس�سات.الّتعليمّية.ومكتباتها.ومراكزها.�سيهجرها.اأهلها.اإن.
مل..ت�ستجب.اإىل.متطّلبات.جمتمعات.املعرفة.اجلديدة..ياأتي.هذا.الكتاب..ويف.هذا.الإطار.
ا�صتخدامات  جمال  يف  العربّية  )والّتدريبّية(  الّتعليمّية  للم�ؤ�ّص�صات  دليال  ليك�ن.

َتقانات املعل�مات واالّت�صاالت.

العربّية،. املجتمعات  خدمة  يف  العلمّي  البحث  م�رسوع  ن�ساطات. �سمن. ويندرج.
الذي.بادرت.به.املنّظمة.العربّية.للّتبية.والّثقافة.والعل�م.)األك�س�(.يف.الدورة.املالّية.2011-
بامل�ؤ�ّس�سات. للّنه��س. واملهاجرة. املُقيمة. العربّية. والعق�ل. القدرات. �سحذ. بهدف. .2012

الّتعليمّية.وت�سني.م�ست�يات.تالميذها.وطاّلبها.واإدارّييها.وم�س�ؤوليها..

ن�صاطات اإعداد الّدليل:
�سهد.اإعداد.الّدليل.اأربعة.ن�ساطات.فرعّية.وهي.:.ن�ساط.ِا�ستطالع.الّراأي،.ن�ساط.تاأليف.

ليل. الّدليل،.ن�ساط.الّتعريف.مب�شوع.الّدليل،.ون�ساط.رقمنة.الدَّ

.ن�صاط ِا�صتطالع الّراأي )ُانظر.امللحق(.درا�سة.يف.واقع.ا�ستخدام.َتقانات.املعل�مات.

ِا�ستبيانني. ت�سميم. ال�ستطالع. و�سمل. العربّية.. الّتعليمّية. امل�ؤ�ّس�سات. يف. والّت�سالت.

�سني.والآخر.م�ّجه.اإىل.امل�س�ؤولني.الإداريني..وبلغ.عدد.الإجابات. ه.اإىل.املدرِّ اأحدهما.م�جَّ
عرب.العنكب�تّية.ما.يقارب.300.اإجابة..ومن.اأهداف.اِل�ستطالع.:

• امل�ؤ�ّس�سات.	 يف. امل�ستخدمة. والّت�سالت. املعل�مات. َتقانات. اأهّم. اإىل. الّتعرف.
الّتعليمّية.والّتدريبّية.العربّية،
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• الّتعّرف.اإىل.مدى.حر�س.امل�ؤ�ّس�سات.الّتعليمّية.على.ا�ستخدام.َتقانات.املعل�مات.	
والّت�سالت،

• الّتعّرف.اإىل.مدى.تفاعل.املدّر�سني.والإدارّيني.مع.َتقانات.املعل�مات.والّت�سالت،	

• املعل�مات.	 َتقانات. ت�ظيف. تعت�س. التي. والّتحدّيات. ع�بات. ال�سّ اإىل. الّتعّرف.
والّت�سالت،

• َتقانات.املعل�مات.	 الّتعليمّية.والإدارّية.التي.مل.تلم�سها.بعد. اإىل.الأعمال. الّتعّرف.
والّت�سالت،

• �س�ن.والإدارّي�ن.لن�ش.ا�ستعمال.التَّقنات.	 الّتعّرف.اإىل.احلل�ل.التي.يقتحها.املدرِّ
الّرقمّية.يف.م�ؤ�ّس�ساتهم،

• الك�سف.عن.الفروق.يف.ا�ستخدام.التَّقانات.وفق.املتغرّيات.التالية.)اجلن�س،.الّدولة،.	
�س،.الفئة.العمرّية،.مّدة.اخلدمة(. ال�ّسهادة.العلمّية،.الّتخ�سّ

ن�صاط تاأليف الّدليل.ه�.و�سف.جمم�عة.من.َتقانات.املعل�مات.والّت�سالت.عددها.

45.َتقانة.ميكن.اأن.ي�ستعملها.املدّر�س�ن.اأو.الّتالميذ.اأو.الّطاّلب.اأو.الإدارّيني.يف.اأعمالهم..
ي�سمل.و�سف.كّل.َتقانة:

• قانة.وترويجها،	 الّتعريف.بامل�ؤ�ّس�سة.التي.ت�سهر.على.تط�ير.التَّ

• عر�سا.لبع�س.ال�ستخدامات.املمكنة.للّتقانة،	

• تقدميا.م�جزا.لبع�س.الأمثلة.الّتطبيقّية.للّتقانة.	

يتمّثل.ن�صاط الّتعريف مب�رسوع الّدليل.اأ�سا�سا.يف.تنظيم.ملتقى.دويّل.ح�ل.َتقانات.

اخلرباء. من. العديد. فيه. تاوَر. والّتدريب،. الّتعليم. م�ؤ�ّس�سات. والّت�سالت.يف. املعل�مات.

الأجانب.والعرب.من.داخل.ال�طن.العربّي.واملهجر.وتبادل�ا.اخلرْبات.والّتجارب.الّدولّية.

والإقليمّية.وال�طنّية.املتعّلقة.بتط�ير.َتقانات.املعل�مات.والّت�سالت.وخمتلف.ت�ظيفاتها.

ة.ح�ل.ت�سميم.الّدليل.واآفاقه. للمهتّمني.بال�ّس�ؤون.الّتعليمّية..ومّت.تنظيم.ور�سة.عمل.خا�سّ
امل�ستقبلّية.

تفاعلّية. رقمّية. بّ�ابة. تط�ير. ح�ل. لقاءات. عقد. يف. الّدليل. رقمنة  ن�صاط  يتمّثل.

للّدليل.على.مثال.م��س�عة.وكيبيديا.غايتها.تديث.الّدليل.ب�سفة.م�ستمّرة.عرب.ال�ّسبكة.
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قبل. من. لت�ظيفه. ت�سهيال. ح�له. الجتماعّية. املنتديات. من. العديد. وتنظيم. العنكب�تّية،.
امل�ؤ�ّس�سات.الّتعليمّية.العربّية.

َتقانات الّدليل:
لتحديد.التَّقانات.التي.ت�سمنها.الّدليل.ميكن.الق�ل.اأّن.َتقانات املعل�مات واالّت�صاالت 
اأن. ميكن. املاّدّية. ال��سائل. من. الّتعليمّية.. العملّية. لت�سهيل. ت�ستعمل. قد. و�سيلة. كّل. هي.
نذكر.احل�ا�سيب.الفردّية.وال�ّسبكات.احلا�س�بّية..ومن.ال��سائل.غري.املادية.ميكن.اأن.نذكر.
الربجمّيات.احلا�س�بّية.وامل�اقع.الإلكتونّية..ومن.خدمات.َتقانات.املعل�مات.والّت�سالت.
ها. وبثِّ ونقلها. وتبادلها. وتقا�سمها. واإِنتاجها. وتخزينها. املعل�مات. معاجلة. نذكر. اأن. ميكن.
وم�ساهدتها..يتطّرق الّدليل اإىل جمم�عة من َتقانات املعل�مات واالّت�صاالت عددها 

45 َتقانة، ميكن اأن ُت�ّزع وظيفّيا  اإىل العائالت الّتالية )اُنظر اجلدول رقم 1(:

• م؛	 َتقانات.اإدارة.الّتعّلم.اأو.اإدارة.املقّررات.الّدرا�سّية.اأو.اإدارة.حمت�يات.الّتعلُّ

• َتقانات.الّتعاون؛	

• َتقانات.الّت�ا�سل؛	

• املعّدات.والأجهزة..	
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جدول َتقانات املعلومات والّت�شالت الّتعليمّية يف عائالتها
َتقانات اإدارة 

التعلم
 اأو املقررات 
اأو حمتويات 

التعلم

َتقانات الّتوا�صلَتقانات الّتعاون

املعّدات 
والأجهزة

اإدارة 
املحتويات
الرقمية

خدمات 
احلو�صبة 
ال�صحابية

الرتجمة 
الإلكرتونية التعاون 

املتزامن
التعاون

غري املتزامن
التوا�صل 
املتزامن

التوا�صل
غري املتزامن

1Animoto

2Atutor

3Blackboard

4Bright Links

5Camtasia

6Cloud 
Computing

7Courselab

8Data Show 
Projector

9Dropbox

10Edmodo

11Elluminate

12Facebook

13Flicker

14Gmail

15Google Apps

16Google Drive

17Google Sites

18Google translate

19Google+

20Goto meeting

21Interactive 
Whiteboard (IWB)

22iShowU

23iTunesU

24Jusur

25Lectora

26Mahara

27Mobile Phone

28Moodle

29NetOp
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َتقانات اإدارة 
التعلم

 اأو املقررات 
اأو حمتويات 

التعلم

َتقانات الّتوا�صلَتقانات الّتعاون

املعّدات 
والأجهزة

اإدارة 
املحتويات
الرقمية

خدمات 
احلو�صبة 
ال�صحابية

الرتجمة 
الإلكرتونية التعاون 

املتزامن
التعاون

غري املتزامن
التوا�صل 
املتزامن

التوا�صل
غري املتزامن

30OpenClass

31Personnal Digital 
Assistants PDAs

32Piazza

33Quizlet

34Sakai

35Scribd

36Skype

37Slideshare

38Teamviewer

39TED

40Twitter

41Wiki

42Wimba

43WizIQ

44Youtube

45Yuuguu

رقمنة الّدليل:
للّتغرّيات. تلبية. و�شيعة. م�ستمّرة. ب�سفة. والّت�سالت. املعل�مات. َتقانات. تتطّ�ر.
لذلك،. املتزايدة.. الّتناف�سّية. وللمتطّلبات. ة. املتغريِّ امل�ستخِدمني. وملتطّلبات. املحيطة. الّتقنّية.
�سيتخذ..الّدليل.�سكال.رقمّيا.يف.�س�رة.م��س�عة.تفاعلّية.تتّم.اإدارتها.عرب.بّ�ابة.قاّرة.على.
املقيمني. العرب. اأكرب.عدد.من.اخلرباء. املجال.مل�ساهمة. ف�سح. اأجل. العنكب�تّية.من. �سبكة.
ني.يف.َتقانات.املعل�مات.والّت�سالت.على.�ساكلة.م��س�عة.وكيبيديا. واملهجرّيني.املخت�سّ
الجتماعّي. ل. الّت�ا�سُ فرق. من. العديد. الّدليل. ح�ل. تدريجّيا. تتكّ�ن. اأن. وناأمل. العاملّية..
واملنتديات.احل�ارّية.العربّية.لت�سد.املبادرات.وامل�ساريع.والّتجارب.والّدرا�سات.وامل�ؤّلفات.
الّدولية.والإقليمّية.وال�طنّية.ذات.العالقة..كما.ناأمل.اأن.يك�ن.الّدليل.م�سدرا.لبعث.دورات.
تدريبّية.وم�سدرا.مل�ساريع.ا�ستثمارّية.اقت�سادّية.واجتماعّية.وترب�ّية.يف.البالد.العربّية.�س�اء.

لتط�ير.ال�ستخدامات.املمكنة.اأو.لنقل.َتقانات.اأو.تط�ير.َتقانات.جديدة.
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كر ال�ّشّ
لت�سجيعها. والعل�م. والّثقافة. للّتبية. العربّية. للمنّظمة. العاّمة. الإدارة. بال�ّسكر. نخ�ّس.
التي. الفرعّية. لالأن�سطة. ولدعمها. عم�ما. العربّية. املجتمعات. العلمّي.يف. البحث. مل�شوع.
اأّدت.اإىل.اإجناز.هذا.الّدليل..كما.ل.يف�تنا.اأن.نت�ّجه.بال�ّسكر.اإىل.اخلرباء.الذين.�سهروا.على.
ة.الّدكت�ر.اأحمد. ِحبه.من.لقاءات.وملتقيات.واّت�سالت.وخا�سّ اإجناز.هذا.الّدليل.مع.ما.�سَ
الفر�سي�سي.من.ت�ن�س.والّدكت�ر.اأحمد.�سامل.من.اململكة.العربّية.ال�ّسع�دّية.والّدكت�ر.جميل.
واملهند�سة. الأمريكّية. املّتحدة. ال�ليات. من. امليلي. والّدكت�ر.علي. فل�سطني. اإطميزي.من.
مرح.الّطاهر.من.ت�ن�س.للمجه�د.الذي.بذل�ه.ولروح.الّتعاون.التي.�سادت.كامل.فتة.اإعداد.

الّدليل.والتي.قاربت.ال�ّسنتني.

اأ.د. اأبو القا�صم البدري
.مدير.اإدارة.العل�م.والبحث.العلمي

رئي�س.م�شوع.البحث.العلمّي.يف.خدمة.املجتمعات.العربّية

اأ. �صايل ح�صن حّطاب
من�ّسقة.م�شوع.الدليل.باإدارة.العل�م
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Animoto
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://animoto.com

الّتعريب:
قانة.غري.معّربة. التَّ

اجلهة امل�صوؤولة / املطّورة:
�شكة.Animoto.يف.ني�ي�رك

http://animoto.com

املرجعّية:
مقاطع. بتك�ين. ي�سمح. العنكب�تّية،. ال�ّسبكة. م�قع.على. Animoto.يف. َتقانة. تتمّثل.
�ر.اإىل.فيدي�..وقد.ظهرت.فكرة.امل�قع.�سنة.2006.من.قبل.ال�ّشكة. فيدي�.وت�يل.ال�سّ
يف.ني�ي�رك..واأ�سدرت.ال�ّشكة.تطبيق.Facebook.خا�ّس.باإن�ساء.مقاطع.الفيدي�.�سنة.
.Webby.على.العديد.من.اجل�ائز.من.بينها.جائزة.Animoto..لت.�شكة 2008،.وت�سّ

لأف�سل.خدمة.وت�سميم.

ِا�صتخدامات:
• �ر.وت�يلها.اإىل.مقاطع.فيدي�.	 جمع.ال�سّ
• اإ�سافة.م�ؤّثرات.حركّية.	
• اإ�سافة.م�ؤّثرات.�س�تّية.	
• م�ساعدة.الّطاّلب.على.اإن�ساء.م�ساريعهم.يف.�سكل.مقاطع.الفيدي�.	
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• �ت.	 م�ساعدة.رجال.الأعمال.يف.تقدمي.م�ساريعهم.يف.�سكل.مقاطع.الفيدي�.بال�سّ
�رة. وال�سّ

• ت�سهيل.عمل.امل�سّ�ر.يف.اإن�ساء.مقاطع.الفيدي�.	
• م�ساعدة.املدّر�س.يف.�شح.در�سه.ب�سكل.مب�ّسط.وجّذاب.	

الّتمكني:
• ِات�سال.اإنتنت.	
• مت�سّفح.لل�ّسبكة.العنكب�تّية.	
• بريد.اإلكتويّن.	

اإجراءات:
• 	./http://animoto.com.قم.بزيارة.امل�قع.الإلكتويّن
• 	.sign up.ِا�سغط.على
• ِاخت.ن�ع.الّتن�سيب.جّمانا.اأو.ب�شاء.الّتقنية.	
• 	. اإن.اختت.الّتن�سيب.جّمانا.اأَدخل.عن�انك.الربيدّي.وال�سم.وكلمة.ال�ّشّ

كيفّية اإن�شاء مقاطع الفيديو

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.اإن�ساء.مقطع.الفيدي�.

حالة اأّولّية:
�ر.املراد.جمعها.يف.مقطع.الفيدي�. ال�سّ

حالة نهائّية:
مقطع.فيدي�.جاهز.للّن�ش.
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اإجراءات:
• 	)Create Video(.ِا�سغط.على
• ِاخت.)style(.).عيد.ميالد،.حفلة.زفاف...(	
• �ر.التي.تريد.اإ�سافتها.للفيدي�..	 ِاخت.ال�سّ
• ِاخت.امل��سيقى.	
• ِا�سغط.على.)produce video(.للّن�ش.	

الّتحّكم ب�شرعة الفيديو

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.الّتحّكم.ب�شعة.مقطع.الفيدي�.

حالة اأّولّية:
�رة.اأو.مقطع.فيدي�.�شيع.اأو.بطيء. �ت.وال�سّ مقطع.فيدي�.غري.من�سجم.بني.ال�سّ

حالة نهائّية:
مقطع.فيدي�.جّيد.ومن�سجم.

اإجراءات:
• ح.�شعة.	 ِا�سغط.على.)Edit(.بجانب.الأغنية.التي.اختتها..تظهر.لك.نافذة.ت��سّ

�رة.. �ت.مع.ال�سّ ال�سّ
• 	.)pacing of image to song(..تّكم.بال�ّشعة.يف
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ATutor
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://atutor.ca

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
قانة.معّربة. التَّ

اجلهة امل�صوؤولة:
.،)Inclusive Design Research Centre(.مركز

جامعة.OCAD.)جامعة.Toronto.�سابقا(.
كندا

http://atutor.ca

املرجعّية:
رخ�سة. تت. وُت�ّزع. واملحت�ى،. الّتعلُّم. اإدارة. َتقانات. �سمن. .Atutor َتقانة. تندرج.
والّتعديل. وال�ستعمال. الّتنزيل. بعملّيات. م�سم�ح. باأنه. ذلك،. ويعنى. العاّمة،. .GNU
قانة.عام. والّت�زيع.ب�سفة.جّمانّية..وقد.بداأ.ال�ّسّيد.Greg Gay.تط�ير.اأّول.ن�سخة.من.التَّ
2002،.ِا�ستجابة.لبع�س.الّدرا�سات.ال�ّسابقة.التي.ِاعتنت.باإمكانّيات.ال��س�ل.اإىل.املع�قني.

رات.الّدرا�سّية. بخ�س��س.برجمّيات.اإدارة.املقرَّ
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الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.لل�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• تركيب.Atutor.على.خادم.	

ِا�صتخدامات:
• رات.درا�سّية.مبا�شة.عن.بعد.بحيث.يتلّقى.الّطاّلب.كّل.تعليمهم.عربه.	 تقدمي.مقرَّ
• رات.الّدرا�سّية.الّتقليدّية.التي.تعتمد.	 رات.درا�سّية.م�ساندة.وداعمة.للمقرَّ تقدمي.مقرَّ

على.الّتعليم.وجها.ل�جه.

كيفّية اإ�شافة املحتويات الّتعليمّية

املو�صوع:
.Atutor.ن�شح.يف.هذا.اجلزء.كيفّية.اإ�سافة.املحت�يات.الّتعليمّية،.ب�ا�سطة.َتقانة

حالة اأّولّية: 
• مقّرر.درا�سّي.اإلكتويّن.	
• ر.الّدرا�سّي.	 حمت�يات.تعليمّية.يراد.اإدراجها.يف.املقرَّ

حالة نهائّية:
املقّرر.الّدرا�سّي.الإلكتويّن.مدع�ما.بامللّفات.الّتعليمّية.املتنّ�عة.

اإجراءات:
�س.امل�س�ؤول.عن.املقّرر.الّدرا�سّي. ت�سجيل.دخ�ل.املدرِّ

• ر.الّدرا�سّي.الإلكتويّن..	 ال�ل�ج.اإىل.املقرَّ
• الّنقر.على.زّر.قائمة.)Manage(.من.�سطر.الق�ائم،.	
• الّنقر.على.القائمة.اجلانبّية.)Content(،.حيث.ميكن:	

• 	.)Create(.تك�ين.حمت�يات.من.قائمة
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• قائمة.	 من. املجّلدات. �سمن. ونقُلها. الّتعليمّية. املكّ�نات. )Arrange(..ترتيب.
• 	.)Import/Export(.ِا�سترياد.اأو.ت�سدير.املكّ�نات.الّتعليمّية.من.قائمة

�رة.اأ�سفله،.ن�ستعمل.اخلط�ات.الّتالية: لإ�سافة.حمت�يات.تعليمّية،..كما.تبنّي.ذلك.ال�سّ
• 	،)Create(.الّنقر.على
• 	.)Title(.تديد.ِا�سم.املحت�ى.يف.�سطر
• 	.)Formatting(.ِاختيار.ن�ع.الّتن�سيق.من.�سطر
• 	.)Body(.اإ�سافة.املحت�ى.يف.مرّبع.املعنّي
• 	.)Save(.نقر.زّر.الّتخزين
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Blackboard
قانة تعريف التََّ

املوقع:
https.://www.blackboard.com

املّجانّية:
قانة.غري.جّمانّية. التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة/املطوِّ
Blackboard.م�ؤ�ّس�سة

ال�ليات.املّتحدة.الأمريكّية.

املرجعّية:
وت�ّفرهذه. الّتعليم.. اإدارة. يف. �سة. املتخ�سِّ التَّقانات. من. .،Blackboard َتقانة. ُتعترب.
رات.واأدوات.الّت�سال.املتزامن.وغري.املتزامن. قانة.اخلدمات.الّتعليمّية.الّتالية:.اإدارة.املقرَّ التَّ
رات. املقرَّ يف. والّت�سجيل. الإلكتونّية. وال�اجبات. والختبارات. الفتا�سّية. والف�س�ل.
ومتابعة.تعّلم.الطاّلب.ومنتديات.الّنقا�س.الّتعليمّية.والربيد.الإلكتويّن..كما.ترجع.ملكّية.
م�ؤ�ّس�سة. قامت. وقد. الأمريكّية.. املّتحدة. بال�ليات. .Blackboard م�ؤ�ّس�سة. اإىل. قانة. التَّ
�سنة. . .Web CTبـ املعروفة. .Web Course Tools �شكة. ب�شاء. .Blackboard
2005،.فازداد.انت�سار.َتقانة.Blackboard،.حيث.اأ�سبحت.م�ستخَدمة.يف.اأكرث.من.60.

دولة.

الّتمكني:
• ِاّت�سال.بالإنتنت.	
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• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• الّدخ�ل.اإىل.م�قع.امل�ؤ�ّس�سة.	
• �شاء.حّق.الّتنزيل.	
• قانة.	 تنزيل.التَّ

ِا�صتخدامات:
• رات.الّتعليمّية.الإلكتونّية.من.خالل.معايري.اإر�سادّية.معّينة،.وتميلها.على.	 بناء.املقرَّ

الّتعليمّية.والإعالنات.والختبارات. باإ�سافة.امل�اّد. الّرئي�س.ب�سكل.ي�سمح. اخلادم.
والّنتائج.

• رات.الإلكتونّية:	 نات.املقرَّ عر�س.مك�ِّ
�ر.والّر�س�مات.ذات.العالقة..� الّن�س��س.وال�سّ
الكتب.واملراجع.املتاحة.على.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.ذات.العالقة..�
ال��سالت.بامل�اقع.الهاّمة.ذات.العالقة..�
• الربيدّية.	 الّر�سائل. طريق. عن. مني. واملعلِّ الطاّلب. بني. املبا�ش. الّت�ا�سل. تقيق.

ول�حات.النقا�س.والف�س�ل.الفتا�سّية.
• على.	 واحل�س�ل. الّتب�ّي،. الّدعم. اأدوات. ت�فري. من.خالل. الفردّي. م. الّتعلُّ ت�سهيل.

الّدرجات.مبا�شة.
• تقدمي.الربامج.الّتدريبّية.عن.بعد.	
• ت�سهيل.عقد.الجتماعات.على.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	
• ت�فري.منتديات.احل�ار.بني.امل�ستخِدمني.	
• ت�فري.روابط.ملراكز.البح�ث.واملكتبات.الإلكتونّية.	

كيفّية الّت�صجيل
• احل�س�ل.على.ا�سم.م�ستخِدم.وكلمة.مرور.من.امل�ؤ�ّس�سة.الّتعليمّية.اأو.من.ع�س�.هيئة.	

الّتدري�س.ثّم.الّدخ�ل.اإىل.نظام.Blackboard.عن.طريق.رابط.اجلامعة.اأو.الكّلية.
اأو.ع�س�.هيئة.الّتدري�س.

• اإدخال.ا�سم.امل�ستخِدم.وكلمة.املرور.	
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• فحة.الّرئي�سة،.والّتعامل.مع.املكّ�نات.الّرئي�سة.الّتالية:	 الّدخ�ل.اإىل.ال�سّ
الربيد..� الّتقديرات،. عر�س. املهاّم،. الإعالم،. )و�سائل. الأدوات. ق�سم.

الإلكتوين،.دليل.امل�ستخِدم،.املعل�مات.ال�ّسخ�سّية،.الّتق�مي،....(
�سيدّر�سها..� التي. الّدرا�سّية. رات. املقرَّ امل�ستخِدم. يجد. الّدرا�سّية:. رات. املقرَّ

ر،. املقرَّ ت��سيف. .( على. ر. املقرَّ يحت�ي. حيث. الّدرا�سّي،. الف�سل. خالل.

ر،.املحت�ى،.العرو�س،.املنتدى.واملناق�سات،. ر،.معل�مات.املقرَّ متطّلبات.املقرَّ
جمم�عات.الطاّلب،....(

املكتبة.الّرقمّية:.تتيح.ال��س�ل.اإىل.الكتب.الإلكتونّية،.والبح�ث.والّر�سائل..�
العلمّية.
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Bright Links
قانة تعريف التَّ

املوقع:
https://www.brightlinks.org

املّجانّية:
قانة.غري.جّمانّية. التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
Bright Links

http://www.thebrightsidetrust.org

املرجعّية:
الربيطانّية. اخلريّية. للجمعّية. مبادرة. هي. .،Bright Links .َتقانة.
وتربط. واملهنّية.. الّتعليمّية. اختياراتهم. ال�ّسباب.يف. م�ساعدة. ق�سد. ال�سم. لنف�س. احلاملة.

اأخرى.. باأطراف. اأ�ساتذة(. )مثال:. والّت�جيه. الّن�سيحة. ت�ّفر. اأطراف. بني. .Bright Links
تطلبها.)مثال:..تالميذ(.

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ

قانة.تنزيال.لأّن.خدمتها.تت�ّفر.مبا�شة.من.خالل.م�قعها.على.ال�ّسبكة. ل.ت�ستدعي.التَّ
العنكب�تّية.
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ِا�صتخدامات:
• اإدارة.م��س�عة.معرفة.ت�سمل.الكثري.من.البيانات.العلمّية.والّتقنّية.واملهنّية.والّتنظيمّية.	

خدمة.لل�ّسباب..وتت�ّجه.بيانات.قاعدة.املعرفة.للم�ست�سارين.وللم�ست�سريين.ولكّل.

وتقارير.وتاليل. اأنباء. املعرفة.على. قاعدة. عاّمة..وتت�ي. ب�سفة. امل�قع. يزور. من.
ذات.�سلة.

• تقدمي.خدمات.الّت�جيه.مل�ساعدة.ال�ّسباب.يف.اختياراتهم.الّتعليمّية.واملهنّية.	

كيفّية الّت�شجيل ب�شفة م�شت�شري

املو�صوع:
قانة.ب�سفة.م�ست�سري.. ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.الّت�سجيل.عرب.التَّ

اإجراءات:
• يت�سّفح.الّطاِلب.م��س�عة.املعرفة.	
• يطلب.الّطالب.البيانات.التي.متّكنه.من.البحث.عن.م�ست�سار.	
• يت�سّفح.الّطالب.امل�قع.للبحث.عن.م�ست�سار.	

حالة اأّولّية:
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حالة نهائّية:  
قانة.للم�ستخِدم.جملة.اخلدمات. .التَّ تختتم.عملّية.ال�ست�سافة.بال�ّسا�سة.الّتالية،.حيث.ُتبنيِّ

املت�ّفرة.له.

كيفّية الّت�شجيل ب�شفة م�شت�شار

املو�صوع:
قانة.ب�سفة.م�ست�سار.. ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.الّت�سجيل.عرب.التَّ

اإجراءات:
• يّت�سل.امل�ست�سار.مبنظ�مة.Bright Links..ق�سد.احل�س�ل.على.بيانات.الّتعريف.	

التي.متّكنه.من.الّت�سجيل.
• ي�ستعمل.امل�ست�سار.بيانات.الّتعريف.بحثا.عن.م�ست�سريين.	

حالة اأّولّية:
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حالة نهائّية:  
قانة.للم�ستخِدم.جملة.ال�ّشوط. .التَّ تختتم.عملّية.ال�ست�سافة.بال�ّسا�سة.الّتالية،.حيث.ُتبنيِّ

املنتظرة.منه.واخلدمات.املت�ّفرة.له.

كيفّية الّتجوال يف مو�شوعة املعرفة

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء.كيفّية.الّتج�ال.يف.م��س�عة.املعرفة.املتعّلقة.بال�سباب..لالّطالع.

على.�سّتى.م�ا�سيعها.العلمّية.والّتعليمّية.واملهنّية.والّتنظيمّية.
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 حالة اأّولّية:
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حالة نهائّية:

كيفّية البحث يف مو�شوعة املعرفة

املو�صوع
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية..البحث.يف.م��س�عة.املعرفة..اإذا.قمنا.مثال.بعملّية.بحث.
ح�ل.م��س�ع.الّتعليم،.نح�سل.على.العديد.من.امل�ارد.التي.تخ�ّس.الأوجه.الّتقنّية.للّتعليم،.

كما.تّخ�س.اأي�سا.الأوجه.الّتنظيمّية.والجتماعّية.وغريها.
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حالة اأّولّية:
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حالة نهائّية:

كيفّية امل�شاعدة

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.النطالق.من.احلالة.الأّولّية.املذك�رة.اأ�سفله،.طلبا.خلدمة.
هذا. يف�ّش. مرئّي. �شيط. ظهر. الإلكتونّية،. ال�ست�سارة. م��س�ع. اختنا. اإذا. امل�ساعدة..

امل��س�ع،.و�شوط.امل�ساركة.فيه.
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حالة اأّولّية:
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حالة نهائّية:
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Camtasia Relay
تعريف الّتقانة

املوقع:
http://www.camtasiarelay.com

املجانّية:
الّتقانة.جّمانّية.

رة: اجلهة امل�صوؤولة/اجلهة املطوِّ
Tech Smith

http://www.techsmith.com

املرجعّية:
ـّن.َتقانة.Camtszia.من.ت�سجيل.الّدرو�س.وو�سعها.على.ذّمة.الطاّلب.عرب.تك�ين. متك
�س.اأن.ي�سّجل.در�سا،. �شيط.�سمعّي.ب�شّي.من.�س�رة.�سا�سة.احلا�س�ب..عندما.يريد.املدرِّ
يجل�س.اأمام.احلا�س�ب.وي�ستعر�س.ل�حاته،.مع.اإمكانّية.تنفيذ.برامج.على.ال�ّسا�سة.وزيارة.
م�اقع.عنكب�تّية.وغريها.من.الأن�سطة:.وي�سّجل.Camtazia.كّل.ما.يحدث.على.�سا�سة.
�س،.يف.�سكل.�شيط.�سمعّي.ب�شّي.يف.عّدة.اأمناط. احلا�س�ب،.متزامنا.مع.كّل.ما.يق�له.املدرِّ
جارية..وعندما.يتّم.اإنتاج.ال�ّشيط،.ُير�ِسل.نظام.Camtazia.اإعالنات.يف.هذا.املعنى.اإىل.
اإلكتويّن،. بريد. عناوين. .،)Moodle،.Blackboard( درو�س. م�اقع. املعنّية:. الأطراف.

.)Youtube،.iTunes(.م�اقع.بّث.�سمعّي.ب�شّي.عم�مّية

الّتمكني:
ل،.الّلذان. تتكّ�ن.َتقانة..Camtszia.من.عن�شين.اأ�سا�سّيني:.م�ّفر.اخلدمات.وامل�سجِّ

يتطّلبان.�شوطا.خمتلفة.يف.الّتنزيل.
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كيفّية ت�شجيل الّدرو�س

املو�صوع:
.Camtasia.ر.الّتالية.املراحل.امل�جبة.لت�سجيل.الّدرو�س.وفق.َتقانة� تبنّي.ال�سّ
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Cloud computing
قانة تعريف التَّ

املوقع:
.http://www.google.com/apps/

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
Google.شكة�

http://www.google.com/apps/

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

الّتعريب :
قانة.معّربة. بع�س.تطبيقات.التَّ

املرجعّية
تتمّثل.َتقانة.Cloud computing.اأ�سا�سا.يف.تقدمي.خدمات.احل��سبة.الآلّية.عن.بعد..
ة،. وت�ّفر.َتقانة.احل��سبة.ال�ّسحابّية.م�ساحات.تخزين.وتطبيقات.برجمّية.على.خ�ادم.خمت�سّ
من.�ساأنها.تخزين.بيانات.امل�ستخدمني.يف.ملّفات.ميكن.ال�ل�ج.اإليها.حيث.ي�جد.اّت�سال.
بالعنكب�تّية.عرب.الإنتنت،.�س�اء.كان.ذلك.من.امل�ستخِدم.نف�سه.اأو.من.م�ستخِدم.اآخر.ماأذون.
قامت.�شكة. 2000.عندما. �سنة. فعلّي. ب�سكل. ال�ّسحابّية. احل��سبة. تطبيقات. له..وظهرت.
العنكب�تّية..ويف. ال�ّسبكة. من.خالل. الربجمّيات. ِا�ستخدام. مفه�م. بت��سيع. .Microsoft
�سنة.2009.لعبت.�شكة.Google.دورا.هاما.يف..جمال.احل��سبة.ال�ّسحابّية.حيث.قامت.
قانة..ومن.ف�ائد.احل��سبة.ال�ّسحابّية. باإطالق.العديد.من.املبادرات.التي.تعتمد.على.هذه.التَّ
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والّت�سالت. املعل�مات. لَتقانات. �سة. املخ�سَّ امل�ؤ�ّس�سات. نفقات. خف�س. ت�ساهم.يف. اأّنها.
بن�سبة.تتاوح.بني.40.و60.باملائة..

تقّدم.احل��سبة.ال�ّسحابّية.ثالثة.اأن�اع.من.اخِلْدمات.الّرئي�سة:
• الربجمّيات.باعتبارها.خدمة:.ويف.هذه.احلالة،.يتّم.تقدمي.اخلدمة.من.خالل.مت�سّفح.	

على. .الإلكتوين. الربيد خدمة. املثال. �سبيل. نذكرعلى. اأن. وميكن. للعنكب�تّية..
.Gmail.،Hotmail.،Yahoo :م�اقع

• ت�ست�سيف.	 بيئة.عمل. ت�فري. يتّم. احلالة،. باعتبارها.خدمة:.ويف.هذه. العمل. ة. من�سّ
ال�ّسحابّية. .احل��سبة. تطبيقات لبناء. املطّ�رين. قبل. من. ت�ستخدم. برجمّيات.

وا�ستعمالها.
• البنية.الّتحتّية.باعتبارها.خدمة:.يف.هذه.احلالة،.يتّم.ت�فري.بيئة.عمل.تتيح.ملطّ�ري.	

.Google.الّتطبيقات.ا�ست�سافة.خدماتهم،.مثل:.تطبيقات

الّتمكني:
• ل.اأن.يك�ن.ذا.�شعة.عالية.لأّنه.حلقة.ال��سل.بني.امل�ستخِدم.	 ِاّت�سال.اإنتنت،.يف�سّ

وبني.كل.بياناته.وكل.الّتطبيقات.الربجمّية.التي.ي�ستخدمها.
• احل��سبة.	 يف. امل�ستخِدم. ح. املت�سفِّ ن�ع. يف. �شط. ي�جد. ل. للعنكب�تّية:. مت�سّفح.

اأّن.امل�اقع.الكبرية.مت�افقة.معه،.فه�.ي�سلح.ل�ستخدام.احل��سبة. ال�ّسحابّية.طاملا.
ال�ّسحابّية.دون.اأّية.عقبات.

• امل�اقع.	 ا�ست�سافة. د.خدمة. مزوِّ ي�سبه. د. املزوِّ هذا. ال�ّسحابّية:. احل��سبة. مزّود.خدمة.
رين.وامل�ستخِدمني. ولكن.بزيادة.يف.بع�س.اخل�سائ�س.لكي.ي�سمح.لكّل.من.املط�ِّ
ري. با�ستخدام.امل�ارد.املتاحة.يف.اخل�ادم.بكفاءة.اأف�سل.نظرا.لأّن.امل�ستخِدمني.ومط�ِّ
دي.خدمات. ملزوِّ الّتابعة. اخل�ادم. ي�ستعمل�ن. وهم. اأط�ل. وقتا. الّتطبيقات.يق�س�ن.

احل��سبة.ال�ّسحابّية.

اال�صتخدامات:
ة.من.خالل.تطبيقات. �ساهمت.َتقانة.احل��سبة.ال�ّسحابّية.يف.تط�ير.الّتعليم،.وبرزت.خا�سّ
Google.للّتعليم.اّلتي.اأ�سدرتها.�شكة.Google.واّلتي.تعترب.من.اأبرز.و�سائط.احل��سبة.
والّتق�مي. الإلكتوين. كالربيد. اخلدمات. من. عددا. .Google تطبيقات. وت�ّفر. ال�ّسحابّية..
الإلكتوين،.واأدوات.الّر�سائل.الف�رّية..كما.ت�ّفر.م�اقع.لأع�ساء.هيئات.الّتدري�س.والطاّلب.
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واإجناز. الأفكار.ب�شعة. تبادل. الّتب�ّيني. وجميع. �سني. واملدرِّ للطاّلب. وميكن. ر�س�م.. دون.

وامل�ساركة..ول. الّت�ا�سل. اأدوات. نف�س. با�ستخدام. وذلك. فاعلّية،. اأكرث. بطريقة. امل�ساريع.

اإىل. ة،.نظرا. اأجهزة.خا�سّ اأوا�ستعمال. Google.تنزيل.برجمّيات.معّينة. تتطّلب.تطبيقات.

ح.للعنكب�تّية.يف. اإمكانّية.ال�ل�ج.اإىل.جميع.اخلدمات.التي.ت�ّفرها.الّتطبيقات.عرب.مت�سفِّ
كّل.زمان.ومن.كّل.مكان.

حمّرر امل�شتندات
 املو�صوع:

ر. خدمة.حمرِّ رقمّيا،. ح�سابا. لديها. الفاتني. امل�ستكني. جلميع. .Google �شكة. تتيح.

ة.عن.بعد،.مثل:.ترير. امل�ستندات،.وهي.خدمة.متّكن.امل�سِتك.من.تط�ير.م�ستنداته.اخلا�سّ
الّن�س��س.ومعاجلة.اجلداول.احل�سابّية.وترير.العرو�س.الّتقدميّية.وترير.الّنماذج..
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Courselab
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://www.courselab.com/

املّجانّية:
قانة.غري.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
قانة.غري.ُمعّربة. التَّ

رة. اجلهة امل�صوؤولة/املطوِّ
�شكة.Websoft.رو�سيا.

http://www.websoft.ru

املرجعّية:
عايل. الّتفاعلّي. الّرقمّي. املحت�ى. اإن�ساء. يف. ة. خمت�سّ بيئة. .،Courselab َتقانة. متّثل.
م.. اجل�دة.يف.�سكل.درو�س.رقمّية.)اإلكتونّية(.ميكن.رفعها.بعد.ذلك.على.اأنظمة.اإدارة.الّتعلُّ
.Websoft.سنة.2008.من.طرف.ال�ّشكة.الّرو�سّية�.Courselab.وقد.مّت.تط�ير.َتقانة

ِا�صتخدامات:
• اإن�ساء.املحت�يات.الّتعليمّية.وتريرها.	
• م.	 ن�ش.املحت�يات.الّتعليمّية.على.اأنظمة.اإدارِة.التعلُّ
• ت�سميم.بيئات.متكاملة.لالمتحانات.	
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• رات.الّدرا�سّية.	 بناء.املقرَّ
• متابعة.الّطاّلب.عن.بعد.	
• �سني.	 ت�سهيل.عملّية.الّت�ا�سل.بني.الّطاّلب.واملدرِّ
• �ر.يف.الّتعليم.	 ِا�ستخدام.ال��سائط.املتعّددة.كمقاطع.الفيدي�.وال�سّ

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• 	.http://www.courselab.com/.قانة ال�ل�ج.اإىل.م�قع.التَّ
• تنفيذ.خط�ات.الّتنزيل.	

رات الّدرا�شّية كيفّية تطوير املقرَّ

املو�صوع:
َتقانة. ب�ا�سطة. الّدرا�سّية. رات. املقرَّ تط�ير. كيفّية. بت��سيح. اجلزء،. هذا. يف. نهتّم.

Courselab..ونفت�س.يف.نطاق.ذلك.حالة.اأّولّية.يجب.اإعدادها،.وُنبنّي.بعد.ذلك.احلالة..
الّنهائّية.التي.متّكننا.َتقانة. Courselab.من.ال��س�ل.اإليها،.ثم.ُنبنّي.طريقة.ال��س�ل.اإىل.

تلك.احلالة.الّنهائّية..

حالة اأّولّية:
.Courselab.ر.الّدرا�سّي.اجلديد.وحمت�اه.املرغ�ب.تط�يرها.ب�ا�سطة بيانات.املقرَّ

حالة نهائّية:
اإ�سافة.املقّرر.الّدرا�سّي.اجلديد.اإىل.جمم�عة.املقّررات.الّدرا�سّية.

اإجراءات: 
• 	.Courselab.سّغل�
• 	.)file(.من.قائمة.)new(.ِا�سغط.على
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• ر.	 ر،.مكان.حفظ.املقرَّ اأدخل.بيانات.املقّرر:.ِا�سم.املقرَّ
• ر.بنجاح«.	 تثّبت.من.ظه�ر.ر�سالة:.».مّت.اإن�ساء.املقرَّ
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Data Show
تعريف التقانة

املرجعّية:
الّتعليمّية. �سات. امل�ؤ�سَّ يف. البيانات. لعر�س. .Data Show جهاز. ِا�ستخدام. ِانت�ش.
ويعمل. والّتدريب.. الّتعليم. يف. احلا�س�ب. ا�ستخدام. انت�سار. بعد. حديثا. والّتدريبّية.
احلا�س�ب،. مثل. الأجهزة. من. مبجم�عة. ت��سيله. خالل. من. البيانات. عر�س. جهاز.
الّثابتة. الّت�س�ير. كامريات. اأو. الب�شّي،. العار�س. جهاز. اأو. الّتلفاز،. اأو. الفيدي�،. اأو.
اأجهزة. من. املختلفة. الّنماذج. اإنتاج. ال�ّشكات.يف. وتتناف�س. وغريها.. الّرقمّية. واملتحّركة.
الأ�سعار.. وانخفا�س. العر�س،. ج�دة. ِارتفاع. عنه. نتج. الذي. الأمر. البيانات،. عر�س.
احلا�س�بّية. اأوالربجمّيات. املعل�مات. عر�س. يف. البيانات. عر�س. جهاز. وُي�ستخدم.
للطاّلب. كبرية. بي�ساء. �سا�سات. على. املحم�ل. اأو. املكتبّي. احلا�س�ب. على. امل�ج�دة.
البيانات:. عر�س. جهاز. على. اأُطلقت. التي. امل�سّميات. تعّددت. وقد. العر�س.. قاعة. .يف.
....Multimedia Projector،.Data./.Video Projector،.LCD Projector

الّتمكني:
• جهاز.عر�س.البيانات.	
• �سا�سة.عر�س،.وجهاز.الّتحّكم.عن.بعد.	
• يتّم.جتهيز.�سا�سة.العر�س،.وو�سعها.يف.املكان.املنا�سب.يف.مقّدمة.قاعة.العر�س.	
• حا�س�ب	

• و�سع.جهاز.عر�س.البيانات.على.من�سده.اأمام.�سا�سة.العر�س،.اأو.قد.يعلق.بحامل.	
�ساقط.من.ال�ّسقف،.ويتّم.و�سع.جهاز.احلا�س�ب.يف.مكان.منا�سب.من.قاعة.العر�س.

• اإي�سال.اجلهاز.باحلا�س�ب،.وت�سغيله.	
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• �رة.على.ال�ّسا�سة.اخلارجّية.وو�س�حها.	 غط.على.زّر."قائمة".ل�سبط.مكان.ال�سّ ال�سّ
واإ�ساءتها.

• �رة.من.خالل.مقّدمة.العد�سة.اأومن.خالل.قر�س.�سبط.دّقة.	 الّتحّكم.يف.�سبط.ال�سّ
�رة.على.ال�ّسا�سة،.ويف.تكبريال�س�رة.وت�سغريها. �رة،.وكذلك.يف.م�قع.ال�سّ ال�سّ

• اإيقاف.اجلهاز.وف�سل.الّتّيار.الكهربائّي.عنه.بعد.النتهاء.من.العر�س.	

ِا�صتخدامات:
ُي�ستخدم.جهاز.العر�س.Data Show.يف:

• املحا�شات.العاّمة.التي.تت�سّمن.اأعدادا.كبرية.من.احلا�شين.	
• امل�ؤمترات.والّندوات.العلمّية.حيث.يك�ن.العر�س.فائق.اجل�دة.	
• عر�س.الربجمّيات.الّتعليمّية.احلا�س�بّية.من.احل�ا�سيب.	
• عر�س.امل�اّد.الّتعليمّية.من.اأجهزة.الفيدي�.	
• ال�ّشح.على.ال�ّسّب�رة.الّذكّية.يف.الف�س�ل.الّدرا�سّية.اأو.يف.الربامج.الّتدريبّية.	
• الّتدري�س.للمجم�عات.الكبرية.	
• م.	 مراكز.م�سادر.الّتعلُّ

كيفّية عر�س برجمّية تعليمّية

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.ا�ستخدام.جهاز.Data show.يف.عر�س.برجمّية.تعليمّية.
حا�س�بّية.يف.الّريا�سّيات.لطاّلب.ال�سّف.الأّول.الّثان�ّي،.ق�سد.تقيق.اأهداف.�سل�كّية.معّينة.

اإجراءات:
• اإي�سال.جهاز.عر�س.البيانات.باحلا�س�ب.املحم�ل.بقاعة.العر�س.	
• ت�سغيل.جهاز.احلا�س�ب.	
• �رة.وحجمها.وم�قعها.	 ت�سغيل.جهاز.عر�س.البيانات.مع.�سبط.ال�سّ
• ت�سغيل.الربجمّية.الّتعليمّية.احلا�س�بّية.	
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• عر�س.املحت�ى.العلمّي.للربجمّية.	
• مناق�سة.الطاّلب.ح�ل.ما.يتّم.عر�سه.	
• تق�مي.ما.اكت�سبه.الطاّلب،.ومدى.تّقق.الأهداف.ال�ّسل�كّية.التي.�سبق.تديدها.	

واأن. دّقتها،. ومن. �رة. ال�سّ و�سع. من. م. املعلِّ يتاأّكد. اأن. ينبغي. العر�س،. عملّية. اأثناء.

�رة. ال�سّ ارتفاع. والّتحّكم.يف. امل�ج�دين،. اّلب. الطُّ لأعداد. منا�سبا. �رة. ال�سّ يك�ن.حجم.

وانخفا�سها.،.والهتمام.بال�ستماع.اإىل.مالحظات..الّطاّلب.ح�ل.عملّية.العر�س،.وحماولة.
عالجها.يف.احلال.



48

Dropbox
قانة تعريف التَّ

املوقع:
www.dropbox.com

املّجانّية:
التَّقانة.جمانية.

الّتعريب :
الَتقانة.غري.معّربة.

رة : اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
Dropbox،.Inc

�سان.فران�سي�سك�.–.ال�ليات.املّتحدة.المريكية.
www.dropbox.com

املرجعية
قانة. التَّ ت�ّفر. حيث. اأن�اعها. مبختلف. امللّفات. لتخزين. بيئة. .Dropbox َتقانة. متّثل.
اإىل. .Dropbox تط�ير. يرجع. بايت.. جيغا. و18. .2 بني. تتواح. جّمانّية. تخزين. �سعات.
Drew Houston.وArash Ferdowsi.يف.ال�ليات. Dropbox.على.يد. �شكة.
.Dropbox.املّتحدة.الأمريكّية،.وظهرت.اأّول.ن�سخة.ر�سمّية.�سنة.2008..وت�ا�سل.تط�ير
175.دولة.. اأكرث.من. 50.ملي�ن.م�ستخدم.يف. با�ستمرار.حّتى.زاد.عدد.م�ستخدميها.عن.
وَت�ستخِدم. الّت�سغيل،. اأنظمة. مبعظم. ومدّعمة. عديدة. بلغات. مت�ّفرة. .Dropbox َتقانة.

احل��سبة.ال�ّسحابّية.
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الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية..	 مت�سفِّ
• يتّم.تن�سيب.الربنامج.على.جهاز.امل�ستخدم،.وه�.مت�افق.مع.جميع.اأنظمة.الّت�سغيل.	

امل�سه�رة.

ِا�صتخدامات:
• تخزين.امللّفات.وفق.اإجراءات.احل��سبة.ال�ّسحابّية،.الأمر.الذي.ُي�سّهل.اإدارتها.من.	

اأّي.مكان.
• ترخي�س.الّت�سارك.يف.امللّفات.وال��سالت،.الأمر.الذي.ي�سّهل.العمل.اجلماعّي.	

كيفّية ن�شر و�شالت عنكبوتّية مللّفات خمّزنة 

املو�صوع:
املثّبتة. امللّفات.واملجّلدات. ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.ن�ش.و�سالت.عنكب�تّية،.عن.

.Dropbox.تت

اإجراءات:
• ة.	 اخلا�سّ واملجّلدات. امللّفات. �سفحة. لفتح. .Dropbox م�قع. اإىل. الّدخ�ل.

بامل�ستخدم..
• �رة.	 (.امل�ج�د.يف.نهاية.�سطر.امللّف..لحظ.ال�سّ تديد.ملّف.ونقر.زّر.ال��سلة.)

الّتالية:
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• �س.لهم.با�ستعمال.امللّف.عرب.اإدراج.بريدهم.الإلكتويّن.	 تديد.الأ�سخا�س.املَُرَخّ
• ق�سد.	 و�سعها. اأو. املعنّيني. الأ�سخا�س. اإىل. ال��سلة. لإر�سال. .)Send( زّر. نقر.

�رة.الّتالية: ِا�ستعمالها..لحظ.ال�سّ

اإذا.رغب.املُ�ستخِدم.يف.اإنهاء.ال��سلة،.وعدم.ال�ّسماح.لأّي.�سخ�س.بال��س�ل.اإىل.هذه.
امللّفات.واملجّلدات،.ميكنه.القيام.بالّتايل:

.من.القائمة.الّرئي�سة. نقر.زّر.
تظهر.نافذة.تت�سّمن.جميع.اأ�سماء.امللّفات.واملجّلدات.املت�ساركة

نقر.زّر.)Remove(.لإزالة.امللّف
يظهر.زّر.تاأكيد.الإزالة.
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Edmodo
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://www.edmodo.com/

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
قانة.غري.ُمعّربة. التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة / اجلهة املطوِّ
Edmodo.شكة�

املرجعّية :
نات. املدوَّ اإدارة. يف. �سة. املتخ�سّ الإلكتونّية. امل�اقع. اأحد. .Edmodo َتقانة. متّثل.
يف. .Edmodo ت�ظيف. وميكن. العنكب�تّية.2.0.. ال�ّسبكة. لَتقانات. وامل�ستعملة. رة. امل�سغَّ
�س�ن.يف.العديد.من. اأن.ي�ستخدمها.الّطاّلب.واملدرِّ اأو.بيئة.ميكن. ة. الّتعليم.باعتبارها.من�سّ
قانة.لحقا.بالعديد. الفعالّيات..وقد.مّت.تط�ير.Edmodo.�سنة.2008،.وت�ا�سل.اإثراء.التَّ

�سني. من.الّتطبيقات.الّتكميلّية،.نذكر.منها.تطبيقة.ربط.احل�ار.بني.الأولياء.واملدرِّ

ِا�صتخدامات:
• تقدمي.ال�اجبات.الّدرا�سّية.	
• متابعة.ال�اجبات.الّدرا�سّية.	
• رفع.امللّفات..	
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• اإجناز.ال�ستفتاءات.	
• اإدراج.الّتنبيهات..	
• تدوين.روابط.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.ذات.العالقة.	
• الّتغذية.الإخبارّية.	
• �سني.والأولياء.	 اّلب.وبني.املدرِّ �سني.والطُّ الّت�ا�سل.العلمّي.بني.املدرِّ
• اّلب.	 �سني.والطُّ مراجعة.الّتمارين.بني.املدرِّ
• متابعة.اآخر.الّتطّ�رات.العلمّية.ومناق�ستها..	
• اّلب.قبل.المتحانات.	 �سني.والطُّ دعم.الّت�ا�سل.بني.املدرِّ

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 ُمت�سفِّ
• بريد.اإلكتويّن.	

اإجراءات:
• 	http://www.edmodo.com/.:على.الّرابط.الّتايلEdmodo .سّغل.م�قع�
• �س(.	 ِاخت.ن�ع.الّت�سجيل.).طالب،.ُمدرِّ
• ،.الربيد.الإلكتويّن(.	 اأدخل.البيانات.الاّلزمة.)ِا�سم.امل�ستخِدم،.كلمة.ال�ّشّ

كيفّية بعث �شفوف الّطاّلب

املو�صوع:
ر.درا�سّي.ب�ا�سطة.َتقانة. نهتّم.يف.هذا.اجلزء،.بت��سيح.كيفّية.بعث.�سّف.طاّلب.ملتابعة.مقرَّ
احلالة. ذلك. بعد. فُنبنّي. اإعدادها،. يجب. اأّولّية. ذلك.حالة. نطاق. ونفت�س.يف. ..Edmodo
الّنهائّية.التي.مُتّكننا.َتقانة.Edmodo.من.ال��س�ل.اإليها،.ثم.ُنبنّي.طريقة.ال��س�ل.اإىل.تلك.

احلالة.الّنهائّية.
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حالة اأّولّية:
بيانات.عن.�سّف.الّطاّلب.املزمع.بعثه.

حالة نهائّية: 
�سّف.الّطاّلب.وقد.مّت.بعثه.

اإجراءات:
• 	.)create(.ِا�سغط.على
• ّف.واملاّدة.	 ِاخت.ِا�سم.املجم�عة،.وحّدد.ال�سّ
• ّف.	 وّزع.رمز.الّدخ�ل.على.الّطالب.ليتمكّن�ا.من.الن�سمام.اإىل.ال�سّ

كيفّية اإر�شال الواجبات

املو�صوع:
درا�سّي. ر. ملقرَّ املتابعني. للّطاّلب. ال�اجبات. ن�ش. كيفّية. بت��سيح. اجلزء،. هذا. يف. نهتّم.
وُنبنّي. اإعدادها،. يجب. اأّولّية. حالة. ذلك. نطاق. يف. ونفت�س. ..Edmodo َتقانة. ب�ا�سطة.
بعد.ذلك.احلالة.الّنهائّية.التي.مُتّكننا.َتقانة.Edmodo.من.ال��س�ل.اإليها،.ثّم.ُنبنّي.طريقة.

ال��س�ل.اإىل.تلك.احلالة.الّنهائّية.

حالة اأّولّية:
الّتمارين.املراد.ن�شها.على.�سفحة.جمم�عة.الّطاّلب.من.اأجل.اإر�سالها.اإليهم.

حالة نهائّية:
ال�اجبات.التي.قد.مّت.اإر�سالها.اإىل.الّطاّلب.

اإجراءات:
• 	.)assignements(.ِا�سغط.على
• حّدد.ال�اجب.الّدرا�سّي.املراد.اإر�ساله.اإىل.الّطاّلب.	
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تعليق:
وبعد. ال�اجب.. بت�سليم. قام�ا. الذين. الّطاّلب. عدد. لديك. يظهر. ال�اجب،. اإر�سال. بعد.

غط.على.)Turned in(.مُيكنك.ت�سحيح.ال�اجب.وو�سع.عالمة.لكّل.طالب. ال�سّ

QUIZ  :كيفّية حترير الأ�شئلة متعددة اخليارات

املو�صوع:
َتقانة. ب�ا�سطة. اخليارات. املتعّددة. الأ�سئلة. ترير. كيفّية. بت��سيح. اجلزء،. هذا. نهتّم.يف.
احلالة. ذلك. بعد. وُنبنّي. اإعدادها،. يجب. اأّولّية. حالة. ذلك. نطاق. يف. نفت�س. ..Edmodo
الّنهائّية.التي.مُتّكننا.َتقانة.Edmodo.من.ال��س�ل.اإليها،.ثّم.ُنبنّي.طريقة.ال��س�ل.اإىل.تلك.

احلالة.الّنهائّية.

حالة اأّولّية: 
الأ�سئلة.والأج�بة.املراد.ن�شها.على.امل�قع.

حالة نهائّية:
الأ�سئلة.والأج�بة.من�س�رة.على.امل�قع.

اإجراءات:
• 	)quiz(.ِا�سغط.على
• 	.)create quiz(.ِا�سغط.على
• حّدد.ال�ّس�ؤال.امل�ستهدف.بالّن�ش:.العن�ان،.املّدة.الّزمنّية.لالإجابة،.ال�ّس�ؤال،.الّنتيجة.	

املنتظرة.
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Elluminate 
(Blackboard collaborate)

قانة تعريف التَّ

املوقع: 
http://www.blackboard.com/Platforms/Collaborate

املّجانّية:
قانة.غري.جّمانّية. التَّ

اجلهة امل�صوؤولة / املطّورة:
.Blackboard.م�ؤ�ّس�سة

http://www.blackboard.com

 املرجعّية:
مُتّكن.َتقانة.Elluminate.من.اإجناز.العديد.من.اخِلدمات.الّرقمّية.ذات.الّطابع.اجلماعّي،.
وفق. قانة. التَّ تطّ�رت. وقد. الّتفاعلّية.. وال�ستفتاءات. الفتا�سّية،. اجلل�سات. متابعة. مثل.

الّت�اريخ.الّتالية:
• 	.Elluminate.سنة.2005:..ِانطالق.َتقانة�
• 	.Desire2Learn.يف.Elluminate.سنة.2009:..اإدماج�
• اإدماجها.	 و. .Elluminate لَتقانة. .Blackboard �شكة. �شاء. . .:2010 �سنة.

ملنت�جاتها.

الّتمكني:
• بع�س.تطبيقات.جافا،.ويتكّفل.الّنظام.بتنزيلها.عند.احلاجة.	
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• 	.www.elluminate.com.للّتعّرف.اإىل.طريقة.الّتنزيل،.ُيرجى.زيارة.م�قع

ِا�صتخدامات: 
• تخزين.الّدرو�س.	
• ف�ف.و�سيانتها.	 تخزين.�سجاّلت.ال�سّ
• �تّية.وت�زيعها.	 تخزين.الّر�سائل.ال�سّ
• العمل.اجلماعّي.امل�ستك.	
• نقل.املكاملات.بني.امل�ساركني.	
• مراقبة.امل�ساريع.امل�ستكة.	

كيفّية بعث الغرف الفرتا�شّية

 املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.ا�ستعمال..َتقانة.Elluminate.لإلقاء.در�س.ف�رّي.عن.بعد.

ة.ح�ار.بني.اأطراف.متفّرقة. اأوتنظيم.ح�سّ

حالة اأّولّية:
�س،.فيلتحق.بها.الّتالميذ. غرفة.افتا�سّية.يفتحها.املدرِّ

حالة نهائّية:
�س.ليبّلغ.تفا�سيل.الّدر�س.للّطاّلب،. متّثل.الّنافذة.الكربى.اأ�سفله.�سّب�رة.ي�ستعملها.املدرِّ
�س.على.هذه.ال�ّسا�سة.يظهر.ب�سفة. كاأّنه.يخاطبهم.مبا�شة.وهم.اأمامه...فكّل.ما.يرفع.املدرِّ
ة،.كما. ف�رّية.لدى.الّطالب...وُتبني.ال�ّسا�سة.العليا.على.الي�سار.قائمة.امل�ساركني.يف.احل�سّ
اإىل. ر�سالة. ي�ّجه. اأو. يده(،. )يرفع. الكالم. يرغب.يف. اأو. يتكّلم،. م�سارك. كّل. كان. اإن. ُتبني.
�س،.اإلخ...اأّما.ال�ّسا�سة.ال�ّسفلى.على.الي�سار،.فهي.تن�ش.اأهّم.الأحداث.التي.جتري.يف. املدرِّ

نطاق.الغرفة.الفتا�سّية.مثل.قدوم.م�سارك.اأومغادرة.اآخر،.وغريها.
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كيفّية عر�س الّتطبيقات الربجمّية

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.عر�س.الّتطبيقات.الربجمّية.للم�ساركني.عن.بعد.

حالة اأّولّية:
غرفة.افتا�سّية.مفت�حة.

حالة نهائّية:
�س.يف. �س.لتطبيقة.برجمّية،.والتي.يرغب.املدرِّ الّتفاعالت.التي.تدث.خالل.تنفيذ.املدرِّ

اأن.ينقلها.اإىل.جمم�عة.من.الّطاّلب.
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كيفّية اإ�شناد غرف العمل الفرتا�شّية املنق�شمة

املو�صوع:
�س.من.اإ�سناد.غرف.عمل.افتا�سّية.اإىل.جمم�عات. يتمّثل.هذا.ال�ستعمال.يف.متكني.املدرِّ
منف�سلة.من.الّطاّلب،.حّتى.يُتمّكن�ا.مثال.من.اإجناز.م�ساريع.تعليمّية.اأو.بحثّية.جماعّية.اأو.

امل�ساركة.يف.حلقات.نقا�س.

حالة اأّولّية:
غرفة.ِافتا�سّية.مفت�حة..
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حالة نهائّية:

كيفّية ال�شتفتاءات الّتفاعلّية

املو�صوع:
الّطاّلب،.حيث.ميكن. قبل. الف�رّية.من. ال�ستفتاءات. اإجناز. ال�ستعمال.يف. يتمّثل.هذا.
قبل. من. تعيينه. يتّم. معنّي. م��س�ع. ح�ل. م�قعه. من. انطالقا. راأيه. ُيبدي. اأن. طالب. لكّل.
ن�ش. ال�ستفتاء،.ميكن. بعد.عملّية. مثال.. الّدرو�س. م�سبقا،.كم��س�عات.ح�س�س. �س. املدرِّ

الّنتائج.ب�سفة.ف�رّية.

حالة اأّولّية:
غرفة.ِافتا�سّية.مفت�حة.
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حالة نهائّية:
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Facebook
قانة تعريف التَّ

املوقع: 
www.facebook.com

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
Facebook.شكة�

www.facebook.com

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
ت�جد.ن�سخة.بالّلغة.العربّية.

املرجعّية:
للُم�ستخدمني.بتك�ين.�سبكات. Facebook.يف.م�قع.ِاجتماعّي.ي�سمح. َتقانة. تتمّثل.

فرعّية.من.الأ�سخا�س.الذين.يرغب�ن.يف.تناول.م�ا�سيع.معّينة...

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• بريد.اإلكتوين.	
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• 	www.facebook.com.:على.الّرابط.الّتايل.Facebook.ح.م�قع َت�سفَّ
• ِا�سغط.على.)Sign up(.بعد.تعمري.ال�ستمارة.بالبيانات.الاّلزمة.	

ِا�صتخدامات:
• ة.	 ن�ش.الّر�سائل.اخلا�سّ
• �ر.ومقاطع.الفيدي�.	 الّتعليق.على.ال�سّ
• اإجناز.املحادثات.الف�رّية.	
• اإعالن.تنظيم.الّلقاءات.	
• ة.	 اإن�ساء.املجم�عات.املخت�سّ
• الّت�ا�سل.يف.خمتلف.مناحي.احلياة.	
• ممار�سة.الألعاب.التفيهّية.	

• الّت�ا�سل.بني.الطاّلب.واملدّر�سني.وامل�س�ؤولني.الإدارّيني.	
• مراجعة.الكتب.والأبحاث.ب�سكل.تعاويّن.	
• متابعة.الّتطّ�رات.العلمّية.وتنظيم.احل�ارات.ح�لها.	
• �ر(.يف.الّتعليم.	 ِا�ستثمار.ال��سائط.املتعّددة.املن�س�رة.)كمقاطع.الفيدي�.وال�سّ

كيفّية بعث جمموعات الّنقا�س

املو�صوع:
.Facebook َتقانة. ت�ّفرها. التي. اخلدمات. اأهّم. من. الّنقا�س. اإن�ساء.جمم�عات. يعترب.
لالأفراد.وامل�ؤ�ّس�سات.)تعليمّية،.�سيا�سّية،.ِاقت�سادّية،..ِاِجتماعّية،....(..ونهتّم.يف.هذا.اجلزء،.
بت��سيح.كيفّية.بعث.جمم�عة.نقا�س..فنفت�س.يف.نطاق.ذلك.حالة.اأّولّية.يجب.اإعدادها،.
وُنبنّي.بعد.ذلك،.احلالة.الّنهائّية.اّلتي.متّكننا.َتقانة.Facebook.من.ال��س�ل.اإليها،.ثم.ُنبنّي.

طريقة.ال��س�ل.اإىل.تلك.احلالة.الّنهائّية.
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حالة اأّولّية:
• جمم�عة.الّنقا�س.اّلتي.يرغب.امل�ستخدم.يف.بعثها.	
• ...(.التي.ت�ّد.املجم�عة.ن�شها.	 جمم�عة.ال��سائط.املتعّددة.)�س�ر،.مقاطع.فيدي�،.

يف.م�قعها.اخلا�ّس..

حالة نهائّية:
• املرغ�ب.	 املتعّددة. وال��سائط. اأع�ساءها. ي�سمل. الّنقا�س،. مبجم�عة. خا�ّس. م�قع.

ن�شها،.والّنقا�سات.التي.ميكن.اأن.جترى.بني.اأع�سائها.

اإجراءات:
• 	)create a group(.ِا�سغط.على
• حّدد.ِا�سم.املجم�عة.	
• حّدد.ن�عّية.املجم�عة.)ُمغلقة.– مفت�حة.– �ّشّية(.	
• حّدد.بريد.اأع�ساء.املجم�عة.	
• 	.)create(.غط.على اأّكد.عملّية.الإن�ساء.بال�سّ
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Photo Sharing
قانة تعريف التَّ

املوقع: 
www.flickr.com

املّجانّية:
املّجانّية. بفتح.احل�سابات. فاإّنه.م�سم�ح. اأّنها.خدمة.جتارّية،. قانة.غري.جّمانّية،.ورغم. التَّ

اإ�سافة.اإىل.احل�سابات.املدف�عة،.مع.اأّن.ت�سّفح.امل�قع.جّمايّن.للجميع.

التعريب:
قانة.غري.معّربة. التَّ

اجلهة امل�صوؤولة / املطّورة:
.Yahoo.شكة�

املرجعّية:
�ر.واإدارتها.على.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.واأكربها. يعترب. Flickrمن.اأهّم.م�اقع.رفع.ال�سّ
�ر. 51.ملي�ن.م�ستك،.وزاد.عدد.ال�سّ 2011.بلغ.عدد.امل�سّجلني. ،.ففي.ي�ني�./.حزيران.
مقاطع.حمدودة. هي. رفعها. امل�سم�ح. الفيدي�. ومقاطع. مليارات.. .6 عن. الفيدي�. ومقاطع.
احلجم.)150MB(.وحمدودة.الّزمن.)90.ثانية(،.وهي.متيل.اإىل.اأن.تك�ن.مقاطع.�سخ�سّية.اأو.
�س�ر.مت�ا�سلة.اأو.فيدي�.ق�سري..مّت.تط�ير.هذه.اخلدمة.باعتبارها.م�قعا.بال�ّسبكة.العنكب�تّية.
.،2005 �سنة. وخالل. بكندا.. فانك�فر. يف. .Ludicorp . �شكة. قبل. من. .2002 �سنة.
امل�قع.من. Ludicorp.وFlickr،.ومّت.ت�يل.حمت�ى. .�شكة. .Yahoo ِا�ستت.�شكة.
الأجهزة.اخلادمة.يف.كندا.اإىل.ال�ليات.املّتحدة،.ونتيجة.لذلك.خ�سعت.املعل�مات.للق�انني.

الفيدرالّية.الأمريكّية..
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الّتمكني:
• ِاّت�سال.بالإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• �ر.ومقاطع.الفيدي�.	 ي�ست�جب.فتح.ح�ساب.)جّمايّن.اأو.مدف�ع(.يف.�س�رة.رفع.ال�سّ
• 	.Yahoo.ي�ست�جب.فتح.ح�ساب.بريد.اإلكتوين.على
• قانة.خدمة،.ول.لزوم.للّتنزيل.	 التَّ

ِا�صتخدامات:
• �ر.ومقاطع.الفيدي�.وتنظيمها.وتخزينها.وتبادلها.	 ِا�ست�سافة.ال�سّ
• اإ�سافة.الّتعليقات.والكلمات.اجل�هرّية.من.قبل.الّزائرين.	
• �ر.ومقاطع.الفيدي�.	 البحث.عن.ال�سّ
• ّية.	 خا�سّ طريق. عن. فيدي�. مقطع. اأو. �س�رة. ح�ل. املت�سّفحني. اآراء. ِا�ستطالع.

الّتعليقات.
• �ر.بطريقة.�سهلة.واحتافّية.واأنيقة.	 ترتيب.ال�سّ
• البحث.والّت�ا�سل.مع.م�ستخدمني.اآخرين.وفق.الّرغبات.	
• �ر.	 ال�سّ ِا�ستعمال. ي�ّدون. الذين. واملدّر�سني. للّطاّلب. قّيما. م�سدرا. .Flickr ُيَ�ّفر.

ومقاطع.الفيدي�.يف.العرو�س.وامل�اّد.الّتعليمّية..

ور ومقاطع الفيديو كيفّية رفع ال�شّ

املو�صوع:
�ر.ومقاطع.الفيدي�.ب�ا�سطة.َتقانة.Flickr..وميكن. ن�شح.يف.هذا.اجلزء.كيفّية.رفع.ال�سّ

ت�سّفح.ال�س�ر.ومقاطع.الفيدي�.دون.احلاجة.اإىل.الّت�سجيل.

اإجراءات:
• ت�سجيل.الّدخ�ل.	
• فحة.الّرئي�سة.	 نقر.و�سلة.)Upload Photos.& Video(..من.ال�سّ
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• �رة.الّتالية.التي.تت�سّمن:	 تظهر.�سفحة.الّرفع.كما.يف.ال�سّ
• واإفالتها.	 والفيدي�. �ر. ال�سّ اأو.�سحب. �ر.واملقاطع. ال�سّ ِا�ستعرا�س.واختيار.

يف.املرّبع.
• ومن.ثّم.تديد.نطاق.الّن�ش.)اخل�س��سّية(.	

• �ر.	 نقر.زّر.)Upload(.مع.اإمكانّية.اإ�سافة.الّتعليقات.على.ال�سّ
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Gmail
قانة تعريف التَّ

املوقع:
https://mail.google.com

املّجانّية:
الّتقانة.جّمانّية.

الّتعريب:
ت�جد.ن�سخة.بالّلغة.العربّية.

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
Google.شكة�

https://www.google.com

املرجعّية:
تعترب.َتقانة.Google Gmail.من.تطبيقات.الربيد.الإلكتويّن..وقد.اأطلقت.�شكة.
.Google Gmail.تط�ير.Google.هذه.اخلدمة.�سنة.2004..وتابعت.�شكة.Google

ب�سفة.م�ستمّرة.عرب.ت�سني.ال�اجهة.واإ�سافة.اخلدمات.الّتكميلّية.

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ

• 	https://www.google.com.:على.الّرابط.الّتايل.Google.ت�سّفح.م�قع
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• فحة.الّرئي�سة.للم�قع.	 ِا�سغط.على..)Gmail(..تت.اأ�شطة.الأدوات.من.ال�سّ
• ِامالأ.ال�ستمارة.بالبيانات.الاّلزمة.لإن�ساء.ح�ساب.	

ِا�صتخدامات:
• اإر�سال.وِا�ستالم.وت�سنيف.الّر�سائل.	
• اإر�سال.امللّفات.مبختلف.اأن�اعها.	
• �سني.والإدارّيني.	 ت�سهيل.الّت�ا�سل.بني.الّطاّلب.واملدرِّ
• �سة.لكّل.جامعة.	 ِا�ست�سافة.نطاقات.اجلامعات.وتقدمي.خدمات.بريدّية.خم�سّ
• تعزيز.الّتعليم.الإلكتويّن.	
• �س.وطاّلبه.عند.ت�سليم.واجبات.اأو.بح�ث.اأوغريها...	 الّت�ا�سل.بني.املدرِّ

كيفّية الرّتا�شل الإلكرتويّن

املو�صوع:
 Google Gmail َتقانة. التي.ت�ّفرها. اأهّم.اخلدمات. الّتا�سل.الإلكتويّن.من. يعترب.
لالأفراد.وامل�ؤ�ّس�سات.)تعليمّية،.�سيا�سّية،.ِاقت�سادّية،..ِاجتماعّية،....(..ونهتّم.يف.هذا.اجلزء،.
مة..ونفت�س.يف. اإىل.جهة.مت�سلِّ اإلكتونّية.من.جهة.مر�سلة. بت��سيح.كيفّية.بعث.ر�سالة.
َتقانة. متّكننا. التي. الّنهائّية. احلالة. ذلك،. بعد. ونبنّي. اإعدادها،. اأّولّية.يجب. ذلك.حالة. نطاق.
Google Gmail.من.ال��س�ل.اإليها،.ثّم.ُنبنّي.طريقة.ال��س�ل.اإىل.تلك.احلالة.الّنهائّية.

حالة اأّولّية: 
• اجلهة.املر�ِسلة.	
• اجلهة.امل�ستِلمة.	
• الّر�سالة.املراد.ت�جيهها.	

حالة نهائّية:
ِا�ستالم.الّر�سالة.
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اإجراءات:
• ُانقر.زّر.اإن�ساء.ر�سالة.	
• حّدد.بريد.اجلهة.امل�ستِلمة.	
• حّدد.م��س�ع.الّر�سالة.	
• ُاكتب.ن�ّس.الّر�سالة.	
• ِابعث.الّر�سالة.	
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Go to meeting
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://www.gotomeeting.com

املّجانية:
قانة.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
قانة.غري.ُمعّربة. التَّ

اجلهة امل�صوؤولة / املطّورة:
..Citrix..شكة�

http://www.citrix.com

املرجعّية:
تندرج.َتقانة. Go to meeting�سمن.َتقانات.اإدارة.الّلقاءات.املرئّية.عن.ُبعد.بني.عدد.
قانة.اإىل.�شكة.Citrix.�سنة. من.امل�ساركني.يف.نف�س.ال�قت..ويرجع.ف�سل.تط�ير.هذه.التَّ
2004..وقد.ِا�ستهرت.َتقانة.Go to meeting،.وح�سلت.ال�ّشكة.املطّ�رة.�سنة.2008.
على.العديد.من.اجل�ائز.من.بينها.جائزة.اأف�سل.حّل.للقيام.بامل�ؤمترات.عن.بعد،.وقد.وقع.

اإ�سنادها.من.قَبل.جملة.».الّتعليم.الإلكتوين«.

ِا�صتخدامات:
• ت�سجيل.اجلل�سات.�س�تا.و�س�رة.	
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• طرف.	 من. العر�س. خالل. م�ساهدتها. مع. امل�ستخدم. جهاز. من. ال�ّشائح. عر�س.
املتابعني.عرب.اأجهزتهم.

• �سني.والّطاّلب.وكذلك.اإمكانّية.عقد.اجتماعات.	 تقيق..الّت�ا�سل.العلمّي.بني.املدرِّ
العمل.عن.بعد.

• اإلقاء.املحا�شات.ومتابعتها.عن.بعد.دون.احلاجة.اإىل.تنّقل.الّطاّلب.اإىل.امل�ؤ�ّس�سات.	
الّتعليمّية.

• تنظيم.الّدورات.الّتدريبّية.ومتابعتها.عن.بعد.	

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• بريد.اإلكتويّن.	

• 	www.gotomeeting.com.:على.الّرابط.الّتايلGo to meeting ..ح.م�قع ت�سفَّ

• ِافتح.ح�سابا.على.امل�قع.	
• 	.)organizer(.ِا�سغط.على
• ِا�سغط.على.)Host a Meeting(.يف.القائمة.على.الي�سار.	
• قانة.	 ِا�سغط.على.)ok(..لتن�سيب.التَّ

كيفّية اإدارة املحا�شرات عن ُبعد 

املو�صوع:
َتقانة. ت�ّفرها. التي. اخلدمات. اأهّم. من. بعد. عن. املحا�شات. اإدارة. .ُتعترب.
بعد.. عن. املحا�شات. اإدارة. كيفّية. بت��سيح. اجلزء،. هذا. يف. ونهتّم. ..Go to meeting
التي. الّنهائّية. بعد.ذلك.احلالة. وُنبنّي. اإعدادها،. اأّولّية.يجب. فنفت�س.يف.نطاق.ذلك.حالة.
متّكننا.َتقانة.Go to meeting.من.ال��س�ل.اإليها،.ثم.ُنبنّي.طريقة.ال��س�ل.اإىل.تلك.احلالة.

الّنهائّية...
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حالة اأّولّية: 
اإىل. للّدخ�ل. . ّ ال�ّشّ كلمة. على. واحل�س�ل. وم�عدها. املحا�شات. جل�سة. عن. بيانات.

اجلل�سة.

حالة نهائّية:
متابعة.جل�سة.املحا�شات.

اإجراءات:
• تلّقي.بيانات.الإذن.مبتابعة.جل�سة.املحا�شات.من.اجلهة.املنّظمة.	
• 	www.joingotomeeting.com.الّدخ�ل.اإىل.م�قع
• اإدخال.ا�سم.امل�ستخِدم.	
• 	.)meeting now(.ح�س�ر.اجلل�سة.بال�سغط.على
• مها.عرب.تقدمي.رخ�س.الّتدّخل.للُمحا�ِشين.	 اإدارة.اجلل�سة.من.قبل.ُمنظِّ
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Google Apps
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://www.google.com/apps

املّجانّية:
قانة.جّمانّية.. التَّ

الّتعريب:
ت�جد.ن�سخة.بالّلغة.العربّية.

اجلهة امل�صوؤولة / املطّورة:
Google.شكة�

https://www.google.com

املرجعّية:
مُتّثل.َتقانة. Google Appsجمم�عة.من.الّتطبيقات.املج�ّسدة.للح��سبة.ال�ّسحابّية،.اأي.
التي.ميكن.ا�ستعمالها.من.كّل.مكان.ويف.كّل.زمان.عرب.ال�ّسبكة.العنكب�تّية..وقد.�سدرت.
.Google Apps.سنة.2006..ومازالت.َتقانة�Google Apps .الّن�سخة.الأوىل.لَتقانة
تتطّ�ر.ب�سفة.م�ستمّرة،.حيث.اأ�سبحت.اإىل.حّد.تاريخ.كتابة.هذه.ال�رقة،..متاحة.مبا.يزيد.

عن.28.لغة.

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
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اإجراءات:
• 	.http://apps.google.com.:ِافتح.الّرابط.الّتايل
• اأو.	 للّتعليم. .Google تطبيقات. اأو. .Google تطبيقات. الّتطبيقات:. ن�ع. ِاخت.

تطبيقات.Google.لإدارة.الأعمال.
• 	.)get started(.ُانقر.ف�ق.ِابداأ.:Google.لنفت�س.اأّننا.ِاختنا.تطبيقات
• ِا�ستك.يف.Google Apps.با�ستخدام.الّنطاق.الذي.تدير.منه.الّن�ساط،.اأو.ميكنك.	

�شاء.نطاق.جديد.من.اأحد.�شكاء.الّت�سجيل.
• 	.Google Apps.ِاّتبع.الإر�سادات.التي.تظهر.لال�ستاك.لنطاقك.واإن�ساء.ح�ساب
• وّفر.ِا�سم.امل�ستخِدم.وكلمة.املرور.	

ِا�صتخدامات
• يف.	 املنخرطني. خمتلف. عمل. ت�سهيل. . يف. ُت�سهم. للّتعليم،. .Google تطبيقات.

�سني،.طاّلب(. العملّية.الّتعليمّية.)اإدارّيني،.مدرِّ
• تطبيقات.Google.لإدارة.الأعمال،.ت�ساعد.ال�ّشكات.يف.ت�سني.اأداء.اأعمالها.	
• العمل.	 من. والإدارّيني. امل�س�ؤولني. ن. متّكّ احلك�مة،. مل�ّظفي. .Google تطبيقات.

امل�ستك.
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Google Drive
تعريف الَتقانة

املوقع:
https://drive.google.com

املّجانّية:
قانة.جّمانّية................ التَّ

الّتعريب:
قانة.ُمعّربة. التَّ

اجلهة امل�صوؤولة / املطّورة:
.Google.com.شكة�

املرجعّية:
متثل.َتقانة.Google Drive.اإحدى.خدمات.Google.ال�ّسحابّية.)والتي.كانت.ُت�سّمى.
قانة.العديد.من.اخلدمات،.نذكر. م�ستندات.Google.اأو.)Google Docs(..ُت�ّفر.هذه.التَّ
الّتقدميّية.والّنماذج. البيانات.والعرو�س. اإن�ساء.م�ستندات.معاجلة.الكلمات.وجداول. منها:.
قانة.بك�نها.ت�سمح.للم�ستخدمني.با�ستعمالها.مبا�شة.عن. اأو.ال�ستبيانات..وتتمّيز.هذه.التَّ
بعد.وب�سفة.جماعّية..ِانطلقت.هذه.اخلدمة.�سنة.2006،.وتعترب.من.اأوائل.اأمثلة.تطبيقات.

احل��سبة.ال�ّسحابّية.

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
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• 	.Gmail.فتح.ح�ساب.بريد.على
Google Drive.باعتبارها.خدمة.مبا�شة.عرب.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.. َتقانة. ت�ستعمل.
وميكن.تن�سيب.جزء.لأغرا�س.الّتزامن.بني.الّتخزين.على.جهاز.امل�ستخِدم.والّتخزين.على....

Google Drive.يف.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.

ِا�صتخدامات:
• تخزين.امللّفات.وامل�ستندات.على.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.يف.مكان.خا�ّس.بامل�ستخِدم.	
• م�ساركة.امللّفات.والعمل.اجلماعّي.عليها.وتزامنها.	
• اإمكانّية.فتح.ما.يزيد.عن.30.ن�ع.من.اأن�اع.امللّفات.من.املت�سّفح.مبا�شة.	
• ت�سميم.ال�ستبيانات.الّرقمّية.عن.بعد.	
• اإجناز.امل�س�ح.وا�ستطالع.الآراء.وتديد.اخليارات.	
• الّتاأليف.والّتعديل.امل�ستك.	
• ّية.وتقدميّية.ور�س�مّية.وغريها.	 اإجناز.م�ستندات.ن�سّ

كيفّية ت�شميم ال�شتبيانات الإح�شائّية

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء.كيفّية.ت�سميم.ا�ستبيان.اإح�سائّي.مت�سّمن.للعديد.من.الأ�سئلة،.
العنكب�تّية،.من. ال�ّسبكة. ال�ستبيان.على. ت�طني. Google Drive..ميكن. َتقانة. ب�ا�سطة.

اأجل.تعبئته.عن.بعد،.ثّم.تليل.نتائجه.ون�شها.

حالة اأّولّية:
ال�ستبيان.امل�ستهدف.بالّت�سميم.

حالة ختامّية:
ِا�ستبيان.رقمّي.جاهز.للّتعبئة.عن.بعد.

.Excel.الإجابات.عن.اأ�سئلة.ال�ستبيان.يف.�سكل.جدول.ي�سبه.جداول
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اإجراءات:
• ت�سجيل.الّدخ�ل.	
• �رة.الّتالية:	 ِاختيار.)من�ذج(.من.قائمة.)اإن�ساء(،.لحظ.ال�سّ

• ال�س�ؤال.	 بيانات. اأ�سف. الّتالية.. �رة. ال�سّ يف. كما. الأ�سئلة،. اإ�سافة. �سفحة. تظهر.
وخياراته.وِاحفظها.

• كّرر.الأمر.مع.اأ�سئلة.اأخرى.	
• ِاحفظ.الّنم�ذج.	
• ُان�ش.رابط.الّنم�ذج.لل�ّسماح.للم�ستخِدمني.بتعبئته.	
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Google sites
قانة تعريف التَّ

املوقع: 
http://sites.google.com

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
ت�جد.ن�سخة.بالّلغة.العربّية.

اجلهة امل�صوؤولة / املطّورة:
Google.شكة�

https://www.google.com

املرجعّية:
ال�ّسبكة.العنكب�تّية.. َتقانات.�سناعة.امل�اقع.على. اإىل. . .Google Sites َتقانة. تنتمي.
وقد.اأطلقت.�شكة.Google.هذه.اخلدمة.�سنة.2008..وما.زالت.�شكة.Google.ت�ا�سل.

تط�ير.Google Sites..عرب.ت�سني.ال�اجهة.واإ�سافة.خدمات.جديدة.

ِا�صتخدامات:
• اإن�ساء.م�اقع.جمانّية.للم�ؤ�ّس�سات.الّتعليمّية.	
• بني،.اإدارّيني،....(.	 �سني،.مدرِّ اإن�ساء.م�اقع.جّمانّية.لالأ�سخا�س.)طاّلب،.مدرِّ
• اإن�ساء.م�اقع.جّمانّية.للم�ؤ�ّس�سات.والإدارات.الّتعليمّية.والّتدريبّية.	
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• اإن�ساء.م�اقع.جّمانّية.للم�اّد.الّتدري�سّية،.واملناهج.الّتعليمّية،.والّتظاهرات.العلمّية.	
• اإن�ساء.م�اقع.جّمانّية.للمراكز.واملخابر.وال�حدات.والفرق.وامل�ا�سيع.البحثّية.	
• ت�سهيل.الّت�ا�سل.بني.الّطاّلب.واملهتّمني.بال�ّس�ؤون.الّتعليمّية.	
• �سني.	 اإدارة.ال�ّسريات.الّذاتّية.للطاّلب.واملدرِّ
• اإدارة.الّت�ا�سل.بني.الّطاّلب.واملهتّمني.بال�ّس�ؤون.الّتعليمّية.والبحثّية.	
• اإدارة.الّتعليقات.على.حمت�يات.امل�اقع.العنكب�تّية.	
• اإمكانّية.الّربط.مع.م�اقع.خارجّية.	

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• 	.Google Gmail.ح�ساب.مفت�ح.ب�ا�سطة
• 	..https://www.google.com.:.على.الّرابط.الّتايل.Google.ت�سّفح.م�قع
• فحة.الّرئي�سة.للم�قع.	 ِا�سغط.على.)sites(.تت.اأ�شطة.الأدوات.من.ال�سّ
• ِامالأ.ال�ستمارة.بالبيانات.الاّلزمة.لإن�ساء.امل�قع.	

بني. من. ِاختياره. يتّم. ت�سميم. وقالب. امل�قع،. ِا�سم. تديد. يف. اأ�سا�سا. البيانات. تتمّثل.

ك�كبة.من.الّنماذج.املقتحة..كما.تتمّثل.عملّية.اإن�ساء.امل�قع.بعد.ذلك.يف.تديد.الفهر�س.

بتاأليف. لتت�ا�سل. امل�ستخدم،. يحّددها. التي. فحات. ال�سّ عناوين. خالل. من. به. اخلا�ّس.

اخلدمات. من. العديد. امل�ستخدم. على. قانة. التَّ وَتعِر�س. الأخرى.. تل�. ال�احدة. ال�سفحات.

فحات.داخلّيا.وربطها.اأي�سا. لإدارة.ال�سفحات.�سكال.وم�سم�نا.مع.اإمكانّية.الّربط.بني.ال�سّ
خارجّيا.عرب.اإي�سالها.مب�اقع.خارجّية.
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Google translate
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://translate.google.com

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
ت�جد.ن�سخة.بالّلغة.العربّية.

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
Google.شكة�

https://www.google.com

املرجعّية:
متّثل.َتقانة. Google translateاآلّية.للّتجمة.بني.الّلغات،..�س�اء.تعّلق.الأمر.بالكلمات.
.Google اأطلقت.�شكة. وقد. العنكب�تّية.. اأو�سفحات. اأوالّن�س��س. اأواجلمل. اأوالعبارات.
 Google translate.تط�ير.َتقانة.Google.هذه.اخلدمة.�سنة.2006..وت�ا�سل.�شكة

للّتجمة.باإ�سافة.امل�سطلحات.من.واإىل.اأكرث.من.58.لغة.

ِا�صتخدامات:
• ترجمة.امل�سطلحات.	
• ترجمة.الّن�س��س.	
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• ترجمة.�سفحات.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	
• �سماع.نطق.امل�سطلحات.	
• ت�سهيل.تعّلم.الّلغات.بتجمتها.و�سماع.كيفّية.الّنطق.	
• ت�سهيل.ترجمة.املراجع.الأجنبّية.	
• ت�سهيل.معرفة.ثقافات.الّدول.الأخرى.بتجمة.الكتب.والّتقارير.	
• ت�سهيل.املعامالت.بني.ال�ّشكات.املحّلّية.وال�ّشكات.الأجنبّية.	

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ

اإجراءات:
• 	.Google.ت�سّفح.م�قع
• فحة.الرئي�سة.	 ِا�سغط.على..translate.امل�ج�دة.تت.اأ�شطة.الأدوات.من.ال�سّ

.Google.لـ

ترجمة امل�شَتَندات

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.ترجمة.ُم�سَتَند.من.الّلغة.الإجنليزّية.اإىل.الّلغة.العربّية.

حالة اأّولّية:
امل�سَتَند.املراد.ترجمته.

حالة نهائّية:
امل�سَتَند.بعد.ترجمته.اإىل.الّلغة.العربّية.
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اإجراءات:
• ِاخت.امل�سَتَند.امل�ج�د.على.جهاز.احلا�س�ب.	
• 	.)open(.ُانقر.على
• ِاخت.اجّتاه.الّتجمة.من.الإجنليزّية.اإىل.العربّية.	
• 	.)translate(.ُانقر.على.زّر
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Google+
قانة تعريف التَّ

املوقع:
https://plus.google.com

املّجانّية:
قانة.جّمانّية................ التَّ

الّتعريب:
قانة.ُمعّربة. التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
.Google.com.شكة�

املرجعّية:
ا.�سنة2011... متّثل.َتقانة.+Google.�سبكة.اجتماعّية.اأطلقتها.�شكة.Google.ر�سميًّ
قانة.العديد.من.اخلدمات:.الّدوائر،.ومكاملات.الفيدي�،.والهتمامات.واملحادثات. وت�سمل.التَّ
امللّف. .،Google �سدى. مثل.:. القدمية. .Google خدمات. بع�س. دمج. مع. اجلماعّية.
ال�ّسخ�سّي،.و.Google +1،.وهي.تت�سّمن.كتابة.م�ساركات.�سبيه.بامل�ساركات.امل�ج�دة.

..Facebook.يف.ال�سبكات.الجتماعّية.الأخرى.مثل

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• 	.Gmail.ح�ساب.بريد.على
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قانة.باعتبارها.خدمة،.مبا�شة.عرب.ال�ّسبكة.العنكب�تّية. ت�ستعمل.التَّ

ِا�صتخدامات:
• فردّيا.	 �رة. وال�سّ �ت. وال�سّ بالّن�ّس. واملحادثة. باملرا�سلة. الجتماعّي. الّت�ا�سل.

وجماعّيا..
• ة.اأوعاّمة.	 �ر.والفيدي�.ون�شها.ب�س�رة.خا�سّ الّت�سارك.يف.ال�ثائق.وال�سّ
• الّن�ش.الف�رّي.	
• تك�ين.املجم�عات.ذات.الهتمامات.امل�ستكة.	
• طاّلب،.	 اأ�ساتذة،. اإدارّيني،. )م�س�ؤولني،. الّتعليمّية. بال�ّس�ؤون. املهتّمني. بني. الّت�ا�سل.

اأولياء.اأم�ر،.جمعّيات(.

اإ�شافة امل�شاركات

املو�صوع:
�ر.ومقاطع.الفيدي�. اإ�سافة.م�ساركة.على.ال�ّسبكة.بالّن�ّس.وال�سّ

حالة اأّولية: 
�س�رة.اأو.فيدي�.اأو.و�سلة.

حالة ختامّية:
الّردود. مع. امل�قع. يف. م�سّجلة. ال��سلة. اأو. الفيدي�. اأو. �رة. ال�سّ مع. امل�ساركة. ن�ّس.

واملالحظات.ح�لها.

الّطريقة:
• ت�سجيل.الّدخ�ل..	
• �رة.الّتالية.	 نقر.قائمة.+.م�ساركة،.حيث.تظهر.نافذة.كما.يف.ال�سّ
• الكتابة.يف.مرّبع.الّن�ّس.	
• �رة.اأو.زّر.رفع.الفيدي�.اأو.زّر.و�سع.و�سلة.مل�قع.خارجّي.	 نقر.زّر.رفع.ال�سّ
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• نقر.زّر.م�ساركة.	

اأو. �رة. ال�سّ رفع. اإىل. بالّن�سبة. اأّما. الّرابط،. بذكر. امل�ستخِدم. يكتفي. ال��سلة. حالة. يف.

ثّم. ومن. والختيار. ال�ستعرا�س. طريق. عن. الفيدي�. اأو. �رة. ال�سّ ِاختيار. فيجب. الفيدي�.

تديد.نطاق.اخل�س��سّية..ميكن.للم�ستكني.يف.�سبكة.امل�ستخِدم.رفع.امل�ساركات.والّردود.
واملالحظات.على.م�ساركات.امل�ستخِدم.
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Interactive Whiteboard 
(IWB)

تعريف الّتقانة

املرجعية:
.Interactive Whiteboard (IWB( على. اأطلقت. التي. الأ�سماء. تعّددت.
.،)Smart Board( الّذكّية. ال�ّسّب�رة. املثال:. �سبيل. على. فمنها. تطّ�رها. مراحل. يف.
الّتفاعلّية. الّذكّية. ال�ّسّب�رة. .،)Electronic Board( الإلكتونّية. ال�ّسّب�رة.

...)Digital Board(.وال�ّسّب�رة.الّرقمّية.،)Smart Interactive Board(

الّتمكني:
• ال�ّسّب�رة.	
• حا�س�ب.	
• عار�س.بيانات.	
• كامريا،.اأجهزة.ت�س�يت.للّطاّلب،.�سّماعات،.ميكروف�ن.	
• املحت�ى.امل�ستهدف.بالعر�س..	

• ت��سيل.ال�ّسّب�رة.باحلا�س�ب.	
• ت��سيل.ال�ّسّب�رة.بعار�س.البيانات.	
• ت�سغيل.الأجهزة.	

ِا�صتخدامات:
• ت�فري.مكتبة.بالأ�سكال.الهند�سّية،.و�س�ر.احلي�انات،.واخلرائط.	
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• ت�يل.الّر�س�م.والكتابة.اإىل.ر�س�م.رقمّية.	
• مع.	 الّتعليمّية،. اأوامل�اقع. ال�ّسخ�سّية. احل�ا�سيب. من. الّتعليمّية. املحت�يات. عر�س.

ا�ستخدام.القلم.الّتفاعلّي.اأو.فاأرة.احلا�س�ب.للّتكيز.على.بع�س.العنا�ش.املعرو�سة.

اأو.اإيقاف.م�ؤّقت.للعر�س،.وكذلك.ت�يل.ال�ّسا�سة.اإىل.�سا�سة.تفاعلّية.للّتفاعل.بني.
الّطاّلب.وما.يعر�س،.وبني.الّطاّلب.يف.ما.بينهم.

• اأوالإ�سافة،.	 احلذف. اإمكانّية. مع. �شحها. مّت. التي. املعل�مات. ِا�ستجاع. ت�سهيل.
وكذلك.اإمكانّية.طباعتها.وت�زيعها.

• ت�سهيل.اإر�سال.املعل�مات.التي.مّت.�شحها.اإىل.املتعّلمني.املتغّيبني.	
• عر�س.املداخالت.يف.الجتماعات.خالل.تقدمي.البيانات.الإح�سائّية،.وامل�ساريع.	

وغريها.
• عر�س.املداخالت.يف.امللتقيات.العلمّية..	
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iShowU
قانة تعريف الَتّ

املوقع:
http://www.shinywhitebox.com

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
Shiny White Box

http://www.shinywhitebox.com

املرجعّية:
وما. املحا�شات. ت�سجيل. يف. اأ�سا�سا. امل�ساعدة. اأجل. من. . .iShowU َتقانة. تطّ�رت.
قانة.تطّ�رها.وفق.الّت�اريخ. يجري.على.�سا�سة.احلا�س�ب.يف.نف�س.ال�قت..وقد.تابعت.التَّ

الّتالية:
• اإ�سدار.1.88:..�سنة.2011،.	
• اإ�سدار.1.75:..�سنة.2009،	
• اإ�سدار.1.69:..�سنة.2008،	
• اإ�سدار.1.54:..�سنة.2007.	

الّتمكني:
.Mac.ت�ستغل.التَّقانة.ح�شّيا.على.ح�ا�سيب.الـ
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ِا�صتخدامات:
• الّت�سالت.ب�سفة.عاّمة.	
• �ت.عند.احلاجة.	 ت�سجيل.ما.يجري.على.�سا�سة.احلا�س�ب.مع.اإ�سافة.ال�سّ
• ِا�ستخدامات.ممكنة.يف.الّتعليم.والّتدريب.والإدارة.	
• ت�سجيل.الّدرو�س.والّنقا�سات.	

تعريف �شفحة ال�شتقبال

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.ال�ّسا�سة.الّرئي�سة.لَتقانة.iShowU،.التي.تعر�س.اأهّم.اخلدمات.

رة. امل�فَّ

حالة ِافتتاحّية:
تعريف.وتقدمي.

حالة ختامّية:
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اإجراءات:
تنق�سم.ال�ّسا�سة.الّرئي�سة.اإىل.اأربعة.اأق�سام:

• الق�سم.الأّول:..ل�حة.الأدوات.	
• الق�سم.الّثاين:..منطقة.الّتفّقد،.حيث.ميكن.للم�ستخدم.اأن.ي�ستجع.ال�ّشيط.الذي.ي�سّجله.	
• الق�سم.الّثالث:..منطقة.ال�ظائف.املتقّدمة،.واملتعّلقة.ب�سري.الّنظام.	
• الق�سم.الّرابع:..منطقة.خزن.اأ�شطة.الفيدي�.	

وت كيفّية ت�شجيل ال�شّ

اإجراءات:
• ِاختيار.ما.نريد.ت�سجيله.	
• ِاختيار.�سيغة.الّنتيجة.و�سكلها.	
• تعيني.خيارات.الّت�سجيل.	
• اإطالق.الّت�سجيل.	
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iTunesU
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://www.apple.com/education/itunes-u

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

املوؤ�ّص�صة امل�صوؤولة:
.Apple.شكة�

http://www.apple.com

املرجعّية:
املدّر�سني. فيها. مبا. الّتعليمّية،. امل�ؤ�ّس�سات. بخدمة. اجلامعّية. .iTunesU َتقانة. تخت�ّس.
قانة.تطّ�را.ملخزن.iTune Store.الذي. والّطلبة.واملهتمنّي.بال�ّس�ؤون.الّتعليمّية..ومتّثل.التَّ
بعثته.�شكة.Apple.�سنة.2003.لت�زيع.القطع.امل��سيقّية،.لي�سمل.�سنة.2007.الأ�شطة.
قانة.َتقانات.الّت�ّشف.يف.الّدرو�س.الأخرى. ال�س�تّية.واملرئّية.وحامالت.بيانات..وت�سبه.التَّ
مثل.Moodle.على.�سبيل.املثال،.وت�سيف.عليها.العديد.من.ال�ظائف.الأخرى،.مثل.عر�س.
�س.من.اإجناز.العديد.من.الأعمال.نذكرمنها:. قانة.املدرِّ الأ�شطة.ال�ّسمعّية.واملرئّية..ومتّكن.التَّ
اإنتاج.املحت�يات.الّتعليمّية.يف.�سكل.ن�س��س.اأواأ�شطة.�سمعّية.ب�شّية..ويف.نف�س.الإطار،.
املحت�ى. كم��س�ع. معّينة،. مقايي�س. الّتعليمّية.ح�سب. املحت�يات. اإدارة. من. قانة. التَّ متّكن.
قانة.اأي�سا.من.الّت�ا�سل.بني.الّطاّلب.والأ�ساتذة،.حيث.ميكن. و�سكله.وتاريخه..كما.متّكن.التَّ
فيها. يدرج�ا. كي. الّطاّلب. ت�ّشف. ل��سعها.تت. معّينة. �سناديق. يحجزوا. اأن. لالأ�ساتذة.
�س.اأواملُ�ْشف. اأعمالهم.ومرا�سالتهم.املختلفة..ويقع.اإن�ساء.جمم�عات.الّطاّلب.من.قبل.املدرِّ
اإىل.م�قع. الّرقمّي،.يرفع.املحت�ى. الّتعليمّي. اإنتاج.املحت�ى. iTunesU..وبعد. على.م�قع.
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iTunesU،.مع.ت�زيعه.على.املجم�عات.املعنّية،.وفق.حق�ق.الّطالع.املتعّلقة.بها..وتّت�سم.

�سني.والّطاّلب،.حيث. خدمات.َتقانة.iTunesU.اجلامعّية.بالّت�ا�سل.غري.املتزامن.بني.املدرِّ
ي�ست�جب.اإكمال.الّت�ا�سل.عرب.و�سائل.ِاّت�سال.اأخرى.مثل.الربيد.الإلكتويّن.

ِا�صتخدامات:
• ت�سجيل.املحت�ى.الّرقمّي.وتخزينه.وتميله.وتنزيله.يف.�سّتى.اأ�سكاله.	
• الّتجارة.الإلكتونّية.يف.املحت�ى.الّرقمّي.	
• ت�زيع.املحت�ى.الّرقمّي.	
• تبادل.املحت�ى.الّرقمّي.	
• ت�سجيل.الّدرو�س.وخزنها.	
• تميل.الّدرو�س.وتنزيلها.	

رات الّدرا�شّية كيفّية الّطالع على املقرَّ

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيف.ميكن.للّطاّلب.الّطالع.على.حمت�ى.الّدرو�س.وتنزيل.ما.

يرغب�ن.يف.تنزيله.

حالة اأّولّية:
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حالة نهائّية:

عندما.يدخل.الّطالب.م�قع.iTunesU،.ي�ستك�سف.قائمة.حلقات.الّدرو�س.التي.ه�.

م�سّجل.فيها..فاإذا.اختار.الّطالب.در�سا،.يجد.قائمة.الأ�شطة.املتعّلقة.بالّدر�س..واإذا.اختار.
�شيطا.معّينا،.ميكنه.متابعة.ال�ّشيط.ح�ل.مبحث.ذي.عالقة.بالّدر�س.

كيفّية الّن�شر العمومّي للّدرو�س

املو�صوع:
قانة.بالإ�سافة.اإىل.ال�ظائف. ن�ستعر�س.يف.هذا.اجلزء،.ال�ظائف.العم�مّية.التي.تقّدمها.التَّ

الّتعليمّية.

حالة اأّولّية:
جميع. ي�ؤّيد. وجعلته. اجلامعات،. لفائدة. الّنظام. هذا. طّ�رت. .Apple �شكة. اأّن. علما.
ال�ظائف.التي.قد.تتاجها.اجلامعات،.مبا.فيها.مثال.وظائف.تثقيفّية.اأو.ترفيهّية.اأو.اإعالمّية.
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فحة.حمت�ى.درو�س.)يف. �رة.اأ�سفله...وتن�ش.هذه.ال�سّ لفائدة.العم�م..كما.تبنّي.ذلك.ال�سّ

فحة.ال��سطى(..واأنباء.جارية. اأعلى.ال�سفحة(..وتبنّي.اأي�سا.معل�مات.عن.امل�ؤ�ّس�سة.)يف.ال�سّ
فحة.ال�ّسفلى(. )يف.ال�سّ

حالة نهائّية: 

اإجراءات:
• فحة.	 يتمّثل.ال�ستخدام.يف.جمّرد.زيارة.ال�سّ
• فحة.العليا،.يك�ن.ِا�ستعمالها.كما.ذكرنا.يف.الّل�حات.	 اإذا.اختار.الّزائر.در�سا.من.ال�سّ

ال�ّسابقة،
• فحتني.الأخريتني،.فاإّنه.يتابعه.عرب.�شيط.يتحّدث.عنه.	 اإذا.اختار.م��س�عا.من.ال�سّ

رات الّدرا�شّية كيفّية تطوير مواقع رقمّية للمقرَّ

املو�صوع:
�س.ق�سد.متكينه.من.تنظيم. قانة.للمدرِّ ن�ستعر�س.يف.هذا.اجلزء،.ال�ظائف.التي.تقّدمها.التَّ

املحت�ى.الّرقّمي.لدرو�سه.
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حالة اأّولّية:

حالة نهائّية: 
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اإجراءات:
تغيري. رمز. ي�سغط.على. فاإّنه. �سيئا. فيه. يغري. اأن. واأراد. در�سه. م�قع. �س. املدرِّ اإذا.دخل.
فحة.امل�ج�د.يف.الّركن.الأعلى.على.اليمني..واإذا.اأراد.اإ�سافة.در�س.ي�سغط.على.رمز. ال�سّ
ة.اأو.ف�سل. )+(.على.ي�سار.ل�حة.الّرم�ز،.فتنفتح.له.�سفحة.متّكنه.من.اإ�سافة.�سّف.اأو.ح�سّ

iTunesU كيفّية رفع املحتوى الّرقمّي ملوقع

املو�صوع:
ال�اجهة. عرب. �س. املدرِّ قبل. من. الّتعليمّي. املحت�ى. رفع. كيفّية. اجلزء،. هذا. يف. ن�شح.

الّتفاعلّية.الّتالية.

حالة اأّولّية:
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حالة نهائّية:

اإجراءات:
�س.اأو.للُم�ِشف.على.الّدر�س.اأن.يرفع.حمت�ى. ِانطالقا.من.م�قع.الّدر�س،.ميكن.للمدرِّ
غط.على.الّرمز.املنا�سب.يف.�سفحة.الّدر�س..عندئذ،.تن�ساأ.�سفحة. رقمّيا.على.امل�قع.بال�سّ
بالعملّيات. القيام. من. امل�ستخدم. فيتمّكن. حالّيا،. امل�ج�د. الرقمّي. املحت�ى. قائمة. تمل.
تك�ين.حمت�ى. مبحت�ى.جديد،. م�ج�د. تع�ي�س.حمت�ى. . م�ج�د،. نزع.حمت�ى. الّتالية:.

جديد،.اإلخ.
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Jusur
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://www.elc.edu.sa/jusur/

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

تقّدم.اخلدمة.للمن�ساآت.ولي�س.لالأفراد.

الّتعريب:
قانة.مت�ّفرة.بالّلغة.العربّية. التَّ

رة. اجلهة امل�صوؤولة / اجلهة املطوِّ
وزارة.الّتعليم.العايل،.اململكة.العربية.ال�ّسع�دّية.

http://www.mohe.gov.sa

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ

املرجعّية:
تندرج.َتقانة.ج�ص�ر،.�سمن.َتقانات.اإدارة.الّتعليم.الإلكتويّن..وقد.مّت.تط�ير.ج�ص�ر.
�سنة.2007.من.قبل.وزارة.الّتعليم.العايل.ال�ّسع�دّية..وبلغ.عدد.املقّررات.الّدرا�سّية.امل�سّجلة.
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ما.يزيد.عن.2336.مقّررًا.يف.الف�سل.الأّول.للعام.الّدرا�سّي.2010/2009.وكان.جلامعة.
رات. امللك.�سع�د.الّن�سيب.الأكرب.من.بني.هذه.املقرَّ

ِا�صتخدامات:
• �ر.يف.الّتعليم.	 ِا�ستخدام.ال��سائط.املتعّددة.كمقاطع.الفيدي�.وال�سّ
• تقدمي.الختبارات.لتحديد.م�ست�ى.الّطاّلب.	
• الّت�سجيل.يف.املقّررات.الّدرا�سّية.	
• اإدارة.املقّررات.الّدرا�سّية.	
• اإدارة.ال�اجبات.املنزلّية.	
• متابعة.تعّلم.الّطالب.	

• اإدارة.الختبارات.	
• دعم.الّت�ا�سل.العلمّي.بني.الّطاّلب.وامل�س�ؤولني.عن.�س�ؤونهم.	
• متابعة.الّطاّلب.عن.بعد.ب�سفة.م�ستمّرة.	

كيفّية اإن�شاء املقّررات الّدرا�شّية

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء.كيفّية.اإن�ساء.مقّرر.درا�سّي.جديد.ب�ا�سطة.َتقانة.ج�ص�ر.

حالة اأّولّية:
املقّرر.الّدرا�سّي.اجلديد.

حالة نهائّية:
قائمة.املقّررات.وقد.اأ�سيف.اإليها.املقّرر.اجلديد.

اإجراءات:
• ِا�سغط.على.اإن�ساء.مقّرر.جديد.يف.قائمة.دخ�ل.الأع�ساء.	
• اأدخل.بيانات.املقّرر.الّدرا�سّي.اجلديد.	
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كيفّية قبول الّطاّلب

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء.كيفّية.ت�سجيل.طالب.جديد.ب�ا�سطة.تقانة.ج�ص�ر.

حالة اأّولّية:
بيانات.الّطالب.اجلديد.

حالة نهائّية:
قائمة.الّطاّلب.امل�سّجلني.مت�سّمنة.للّطالب.اجلديد.

اإجراءات:
• ِا�سغط.على.قب�ل.الّطاّلب.يف.قائمة.دخ�ل.الأع�ساء.	
• ر.	 فحة.الّتالية.التي.يظهر.فيها.ا�سم.الّطالب.ورمزه.وا�سم.املقرَّ يتّم.النتقال.اإىل.ال�سّ

وتاريخ.الّطلب.
• غط.على.زّر.الّت�سجيل.	 يتّم.قب�ل.الّطالب.باختيار.ا�سم.الّطالب.ثم.ال�سّ

رات كيفّية و�شف املقرَّ

املو�صوع:
رات.الّدرا�سّية.ب�ا�سطة.َتقانة.ج�ص�ر. ن�شح.يف.هذا.اجلزء.كيفّية.ت��سيف.املقرَّ

حالة اأّولّية:
بيانات.املقّرر.الّدرا�سّي.امل�ستهدف.بالّت��سيف.

حالة نهائّية:
ن�ش.م�ا�سفة.املقّرر.الّدرا�سّي.للّطاّلب.بغية.الّت�سجيل.فيه.
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اإجراءات:
• ِا�سغط.على.اأدوات.املُ�شف.من.قائمة.اأدوات.املُ�شف.	
• رات.الّدرا�سّية.	 ِا�سغط.على.رابط.و�سف.املقرَّ
• اأدخل.بيانات.املقّرر.الّدرا�سّي.امل�ستهدف.	
• ثّبت.البيانات.املُْدخلة.بامل�افقة.عليها.	
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Lectora
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://trivantis.com/pro-suite/overview

املّجانّية:
قانة.غري.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
قانة.غري.معّربة. التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة / اجلهة املطوِّ
Trivantis.شكة�

http://trivantis.com

املرجعّية:
رات،.ومنه.ت�فري.اأدوات. تدخل.َتقانة.Lectora.يف.نطاق.التَّقانات.املهتّمة.بتط�ير.املقرَّ
ل.على.�سهادة. الّتاأليف.ال�ّشيع..ويف.�سنة.2000.اأ�سبح.Lectora.اأّول.نظام.تاأليف.متح�سّ
ن�سخ.جديدة. اإ�سدار. عن. .Lectora يت�ّقف. مل. .2000 �سنة. ومنذ. ..AICC امل�ا�سفات.

متطّ�رة.

ِا�صتخدامات:
• ِاقتاح.عناوين.للمناق�سة.والّتحليل.وبالّتايل.تط�ير.الّدرو�س...	
• ن�ش.�س�ر.ومقاطع.الفيدي�.باعتبارها.اأداة.تدري�س..	
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• ة.فى.جمال.الّتعليم.عن.بعد..	 الّت�ا�سل.العلمّي.بني.الأ�ساتذة.والّطالب.خا�سّ
• ت�سهيل.اإدارة.امل�ساريع.الّتعليمّية.	

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• بريد.اإلكتويّن.	

اإجراءات:
• 	http://lectora.com/.:على.الّرابط.الّتايل.Lectora.ت�سّفح.م�قع
• .لإمكانّية.	 الاّلزمة بالبيانات. ال�ستمارة. تعمري. بعد. .)submitt(. على ِا�سغط.

اِل�ستعمال.

كيفّية اإن�شاء امل�شاريع الّتعليمّية

املو�صوع: 
..Lectora.نهتّم.يف.هذا.اجلزء،.بت��سيح.كيفّية.اإن�ساء.امل�ساريع.الّتعليمّية.ب�ا�سطة.َتقانة
التي. الّنهائّية. بعد.ذلك.احلالة. اإعدادها،.ونبنّي. اأّولّية.يجب. ونفت�س.يف.نطاق.ذلك.حالة.
متّكننا.َتقانة.Lectora.من.ال��س�ل.اإليها،.ثّم.ُنبنّي.طريقة.ال��س�ل.اإىل.تلك.احلالة.الّنهائّية.

حالة اأّولّية:
بيانات.امل�شوع.املُْزَمع.اإن�ساوؤه.

حالة نهائّية:
امل�شوع.املقَتح.وقد.مّت.اإن�ساوؤه.

اإجراءات:
• 	..)create new title(.ِا�سغط.على
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• اأدخل.بيانات.امل�شوع.املقتح.)title wizard(..وميكن.اختيار.قالب.جاهز.من.	
بني.الق�الب.اجلاهزة.

• حّرر.املحت�ى.اخلا�ّس.بامل�شوع.	
مدير.امل�شوع.وال�ّسخ�س.الذي.يدير.امل�شوع.ميكنهما.بعد.ذلك.الّتحّكم.يف.الأع�ساء.

امل�سم�ح.لهم.بامل�ساركة.يف.امل�شوع...
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Mahara ePortfolio
قانة تعريف التَّ

املوقع:
mahara.org

املّجانّية :                  
قانة.جّمانّية. التَّ

رة. اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
حك�مة.ني�.زيلند.

www.mahara.org

املرجعّية.
الّدرا�سّية،. حياتهم. خالل. للّطاّلب. الّذاتّية. ال�ّسرية. اإدارة. من. .Mahara َتقانة. متّكن.
العالقات. وربط. الإخبارّية،. املجاّلت. ون�ش. الّتعريفّية،. فحات. ال�سّ اإعداد. من. متّكن. كما.

قانة.لأّول.مّرة.�سنة.2006. اِلجتماعّية..وقد.�سدرت.التَّ

ِا�صتخدامات:
• تخزين.�سهائد.الّطالب.وتنظيمها.	
• ة.	 عر�س.�سهائد.الّطالب.واإجنازاته.يف.ل�حات.خمت�سّ
• بناء.امللّفات.الّدرا�سّية.الفردّية.وتط�يرها.وتيينها.ط�ل.احلياة.الّدرا�سّية.	
• م�ساعدة.الّطاّلب.يف.البحث.عن.م�اطن.�سغل.اأو.م�اطن.تدريب.اأو.�شكاء.	
• بناء.�سبكات.مهنّية..	
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• اِل�ستظهار.بال�ّسجاّلت.الإلكتونّية.خالل.البحث.عن.�سغل.اأو.تدريب.اأو.�شيك.	
اأو.مت�يل.

الّتمكني:
• 	.Linux..:نظام.الّت�سغيل
• 	Apache..:د.خدمات.ال�ّسبكة.العنكب�تّية مزوِّ
• 	.SQL.:د.خدمات.قاعدة.البيانات مزوِّ
• 	.PHP..:لغة.الربجمة
• د.خدمات.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 تنزيل.الربنامج.وتنفيذه.على.مزوِّ
• تن�سيب.قاعدة.البيانات.	
• �سبط.ترتيب.الّنظام.	
• د.خدمات.ال�ّسبكة.العنكب�تّية..	 ترتيب.مزوِّ
• تنفيذ.برنامج.الّتن�سيب.	

رَي الّذاتّية كيفّية تاأليف ال�شِّ

املو�صوع:
..Mahara.ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.رفع.امل�ستخدم.ل�سريته.الّذاتية،.ب�ا�سطة.َتقانة
منا�سبا. يراه. الذي. ال�جه. على. الّذاتّية. �سريته. تنظيم. من. امل�ستخِدم. اخلدمة. هذه. ومتّكن.

ل�ستعمالها.لحقا.

حالة افتتاحّية:
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حالة ختامّية:

اإجراءات:
• ِاخت.خدمة.تاأليف.ال�ّسرية.الّذاتّية.	
• الّدرا�سة،..	 املدنّية،. اأعاله:.احلالة. فحة. ال�سّ نة.يف. املبيَّ الّذاتّية. ال�ّسرية. بيانات. اأدخل.

الّتجربة.املهنّية،.الإجنازات،.الأهداف،.املهارات،.الهتمامات.

�شة للّن�شر وتاأليفها فحات املخ�شّ كيفّية تنظيم ال�شّ

املو�صوع:
نف�سه. بها. يعّرف. ة. خا�سّ ل�سفحات. امل�ستخِدم. تاأليف. كيفّية. اجلزء،. هذا. يف. ن�شح.
فحات.وحمت�اها.ب�سفة.دقيقة. للّزائرين..ومتّكن.اخلدمة.امل�ستخِدم.من.�سبط.�سكل.ال�سّ

حالة اأّولّية:
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حالة ختامّية:

اإجراءات:
• ِاخت.خدمة.الّتنظيم.والّن�ش.من.ل�حة.اخلدمات.	
• فحة.�سكال.وم�سم�نا.	 جّهز.ال�سّ

كيفّية ن�شر املجاّلت الإخبارّية

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.متّكن.امل�ستخدم.من.اأن.ين�ش.اأنباء.واأخبارا.وتعليقات.ح�ل.

اأحداث.جارية.

حالة اأّولّية :
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حالة ختامّية:

اإجراءات:
• ِاخت.خدمة.ن�ش.املجاّلت.من.ل�حة.اخلدمات.الّرئي�سة.	
• حّرر.الّن�ّس.امل�ستهَدف.بالّن�ش.	

وقّرائها،. ون�شها. باملجّلة. ة. اخلا�سّ الّتفا�سيل. من. العديد. يحّدد. اأن. للم�ستخِدم. ميكن.
وميكن.للم�ستخِدم.اأي�سا.ممار�سة.اهتماماته.يف.�ساحة.عم�مّية.مفت�حة.

كيفّية البحث عن الأ�شدقاء

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.ا�ستعمال.امل�ستخِدم.لَتقانة.Mahara.من.اأجل.ربط.عالقات.

تعارف.و�سداقة.يف.نطاق.و�سائط.ِاجتماعّية.

حالة اأّولّية:
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حالة ختامّية:

اإجراءات:
• ِاخت.خدمة.البحث.عن.اأ�سدقاء.من.ل�حة.اخلدمات.الّرئي�سة.	
• فحة.	 حّدد.البيانات.ال�ّشورّية.لربط.�سلة.تعارف.اأو�سداقة،.كما.ت�سري.اإىل.ذلك.ال�سّ

امل�الية.
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Mobile Phone
قانة تعريف التَّ

املرجعّية:
اأفرزت.الّث�رة.الاّل�سلكّية.يف.نهاية.القرن.الع�شين.وبداية.القرن.ال�احد.والع�شين.
عددا.من.الّتقنيات.الاّل�سلكّية.الّنّقالة،.وكان.من.اأهّمها.Mobile Phone،.الذي.ِانت�ش.
ا�ستخدامه.خالل.ال�ّسن�ات.القليلة.املا�سية..وجاءت.فكرة.الهاتف.الّنّقال.من.فكرة.عمل.
الّرادي�،.حيث.مّت.تط�ير.تقنية.جديدة.ل�ستقبال.واإر�سال.البيانات.عرب.جمم�عة.من.التّددات.
لإجراء.املكاملات.الهاتفّية..مّرت.اله�اتف.الّنّقالة.مبراحل.تطّ�ر.عديدة.خالل.العق�د.الّثالثة.
املا�سية.اإذ.اأ�سافت.كّل.مرحلة.اإىل.�سابقتها.الكثري.حّتى.ظهرت.بال�ّسكل.الذي.نراه.الآن،.
القرن. من. الثمانينات. اأوائل. الّنّقالة. اله�اتف. ب�سناعة. .Motorola �شكة. بداأت. حيث.
الع�شين،.وكان.�ساحب.اأّول.هاتف.نّقال.ه�.الأمريكّي.»مارتن.ك�بر«.الباحث.يف.�شكة.
ثّم. .،1973/4/3 يف. . به. مكاملة. اأّول. اأجرى. والذي. �سيكاغ�،. يف. لاِلّت�سالت. م�ت�رول.
امل�ستمّر. الّتطّ�ر. الّثمانينات.ومع. من. الّثاين. الّن�سف. يف. .Nokia ن�كيا. �شكة. جاءت.
.Smart الّذكّية. اله�اتف. عليها. يطلق. الّنّقالة،.ظهرت.ه�اتف.جديدة. اله�اتف. ل�سناعة.
ح.الإنتنت،.وت�سّفح. Phones.التي.تتّمتع.مبجم�عة.من.امل�ا�سفات.اجلديدة.مثل:.ت�سفُّ
الربيد.الإلكتويّن،..والأهّم.يف.هذه.اله�اتف.اأنها.تعمل.على.اأحد.اأنظمة.الّت�سغيل.الّتالية:.

ويندوز.م�بايل،.ولين�ك�س.اأو.م�ستّقاته،.وبالك.بريي.

ِا�صتخدامات:
• عن.	 الاّل�سلكّي. الّت�سال. على. تعتمد. التي. الاّل�سلكّية. الهاتفّية. املكاملات. اإجراء.

طريق.�سبكة.من.اأبراج.البّث.امل�ّزعة.�سمن.م�ساحة.معّينة.
• 	.SMS.ّية.الق�سرية خدمة.الّر�سائل.الّن�سّ
• من.	 تربط.جمم�عة. التي. الاّل�سلكّي. الّت�سال. تقنية. وهي. .:Bluetooth خدمة.

اأجهزة.الّت�سال.الّنّقالة.مع.بع�سها.البع�س.بروابط.ل�سلكّية.ق�سرية.املدى.لتبادل.
البيانات.وامللّفات.بينها.ل�سلكّيا.
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• �ت.	 خدمة.الر�سائل.متعددة.ال��سائطMMS.،.والّت�سال.املرئّي.الّتفاعلّي.بال�سّ
�رة.حيث.يتّم.اإر�سال.وا�ستقبال.الّر�سائل.متعّددة.ال��سائط،.وتبادل.لقطات. وال�سّ

�ر.املتحّركة. الفيدي�،.والّر�س�م.وال�سّ
• اإمكانّية.الّت�س�ير.بنف�س.و�س�ح.الكامريات.الّرقمّية:.ت�س�ير.�س�ر.ثابتة.وفيدي�.	
• ت�سّفح.الإنتنت.با�ستخدام.اله�اتف.الّنّقالة؛.وا�ستخدام.خدمة.WAP.بروت�ك�ل.	

.GPRS.�الّتطبيقات.الاّل�سلكّية،.اأوخدمة.الّتا�سل.باحلزم.العاّمة.للّرادي
• ت�فري.خدمة.تديد.امل�اقع.عرب.الهاتف.الّنّقال،.وال�ّشف.الآيّل،.واإمكانّية.م�ساهدة.	

واإجراء. الّرادي�،. حمّطات. اإىل. وال�ستماع. الهاتف،. عرب. الف�سائّية. القن�ات.
�تّية،.وممار�سة.الألعاب.. الّت�سجيالت.ال�سّ

• مني،.وا�ستخدامها.	 ت�سميم.املقّررات.الّدرا�سّية،.ون�شها.عرب.اله�اتف.الّنّقالة.للمتعلِّ
عن.بعد.يف.اأّي.وقت.واأّي.مكان..

• بني.عن.ُبعد.	 ن�ش.الربامج.الّتدريبّية.للمتدرِّ
• الُ�ل�ج.اإىل.الإنتنت.من.اأّي.مكان،.ويف.اأّي.وقت.لل��س�ل.اإىل.امل�اقع.الّتعليمّية.	

وال�ستفادة.منها.
• ة.بامل�ؤ�ّس�سة.ل�شعة.اإجنازها.	 ن�ش.الّتعميمات.الإدارّية.اخلا�سّ
• ت�فري.اإمكانّية.الّت�سال.بالإنتنت.عن.طريق.WIFI..اأو.باأّي.طريقة.اأخرى.	

الّتمكني:
• يتّم.�سحن.بّطارّية.الهاتف.الّنّقال.	
• و�سع.بطاقة.SIM..التي.متّثل.�شكة.الّت�سالت.	
• واإر�سال.	 الهاتفّية،. املكاملات. واإجراء. والّزمالء،. الأ�سدقاء. ه�اتف. اأرقام. تخزين.

ّية،.ومتعّددة.ال��سائط. الّر�سائل.الّن�سّ

عر�س حمادثة بالّلغة الإجنليزّية
• ِا�ستخدم.الهاتف.الّنّقال.يف.تنمية.مهارة.الفهم.ال�ّسماعّي.بالّلغة.الإجنليزّية.	
• عرب.	 الإجنليزّية. الّلغة. تعليم. م�اقع. اأحد. اإىل. للّدخ�ل. الّنّقال. الهاتف. ِا�ستخدم.

الإنتنت.
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• �ت.)و�سائط.متعّددة(.	 �رة.وال�سّ �سّغل.اإحدى.املحادثات.بالّلغة.الإجنليزّية.بال�سّ
• اأعد.ال�ستماع.اأكرث.من.مّرة.مع.الّتكرار،.ثم.اأجب.عن.اأ�سئلة.الّتق�مي.البنائّية.للّتاأّكد.	

من.الّتعّلم.
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Moodle
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://moodle.org

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
قانة.ُمعّربة. التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
http://moodle.org

Moodle Trust.)moodle.com(
بريث،.اأ�ستاليا.الغربّية.

املرجعّية:
امل�سه�رة.. بعد. عن. الإلكتويّن. الّتعليم. اإدارة. ات. من�سّ اإحدى. .Moodle َتقانة. متّثل.
بداأ.تط�ير.الّن�سخة.الأوىل.لـ.Moodle.�سنة.2002.على.اأ�س�س.ترب�ّية.من.طرف.العامِل.
احلا�س�بّي.واملربّي.ال�سّيد.مارتني.دوجيام�س.)Martin Dougiamas(،.ق�سد.م�ساعدة.
على. الّتكيز. مع. العنكب�تّية،. ال�ّسبكة. على. الّدرا�سّية. املقّررات. تط�ير. خالل. املدّر�سني.
الّتفاعل.والّتعاون.يف.بناء.املحت�يات..وتتمّيز.َتقانة.Moodle.بتحديثات.م�ستمّرة.ب�سبب.
البلدان. العامل..ويزيد.عدد. رين.يف.تط�يرها.يف. املفت�ح.وم�ساركة.مئات.املط�ِّ م�سدرها.
قانة.عن.67.األف.م�قع،. قانة.عن.217.دولة،.ويزيد.عدد.امل�اقع.امل�سّجلة.للتَّ امل�ستعملة.للتَّ
58.ملي�ن. 6.ملي�ن.م�ساق،.ويزيد.عدد.امل�ستخدمني.عن. الّتعليمّية.عن. وتزيد.امل�ساقات.
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ة. من�سّ اأّن. اإىل. الإ�سارة. املهّم. ومن. ..2012 مار�س. �سهر. اإح�سائّيات. وهي. م�ستخدم،.

Moodle.لي�ست.وعاء.للمقّررات.فقط،.بل.ميكن.ِا�ستعمالها.لتط�ير.الأن�سطة.الّتعليمّية.

رات.الّدرا�سّية..وُتعّد.َتقانة.Moodle.مفت�حة. واإ�سافة.َتقانات.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.اإىل.املقرَّ

امل�سدر،.وت�ّزع.تت.رخ�سة.GNU.العاّمة،.ويعني.ذلك،.باأّنه.يحّق.لأّي.�سخ�س.باأن.يق�م.
بتنزيلها،.وتركيبها،.وا�ستعمالها،.وتعديلها،.وت�زيعها.جّمانا..

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• �شورة.تركيب.Moodle.على.خادم.	
• تْدعم.الّتقانة.العديد.من.اأنظمة.الّت�سغيل.	
• تْدعم.الّتقانة.العديد.من.اأنظمة.اإدارة.ق�اعد.البيانات.	
• ت�ّفر.الّتقانة.واجهات.بالعديد.من.الّلغات.العاملّية.	
• 	.PHP.ت�ستغل.الّتقانة.دون.تعديل.على.احل�ا�سيب.امل�ستعملة.لـ

ِا�صتخدامات:
• ت�فري.الّتعليم.الإلكتويّن.عن.بعد.للم�ستخِدمني..	
• تقدمي.الّدعم.للّتعليم.الّتقليدّي.وجها.ل�جه.	
• اإدارة.املقّررات.الّدرا�سّية.من.قبل.املهتّمني.بال�ّس�ؤون.الّتعليمّية.	

رات الّدرا�شّية مبحتويات تعليمّية كيفّية اإثراء املقرَّ

املو�صوع:
اإ�سافة. الإلكتونّية.من.خالل. الّدرا�سّية. رات. املقرَّ اإثراء. كيفّية. اجلزء،. هذا. ن�شح.يف.

.Moodle.حمت�يات.تعليمّية.جاهزة،.ب�ا�سطة.َتقانة

حالة اأّولّية: 
• ر.درا�سّي.اإلكتويّن.	 مقرَّ
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• حمت�يات.تعليمّية.يراد.اإدراجها.يف.املقّرر.الّدرا�سّي.	

حالة نهائّية:
• ر.الّدرا�سّي.الإلكتويّن.مدع�ما.بامللّفات.الّتعليمّية.املتنّ�عة.	 املقرَّ

اإجراءات:
• ت�سجيل.الّدخ�ل.من.قبل.املدّر�س.	
• تديد.املقّرر.الّدرا�سّي.	
• نقر.زّر.ت�سغيل.الّتحرير.	
• تديد.الق�سم.املق�س�د.بامل�سادر.الّتعليمّية.	
• نقر.قائمة.اأن�اع.امل�سادر،.والختيار.منها:.لحظ.ال�س�رة.الّتالية:	

متّت. تعليمّية. مب�سادر. اإثرائه. بعد. اإلكتويّن. درا�سّي. ر. مقرَّ حالة. الّتالية. �رة. ال�سّ ُتبنّي.
اإ�سافتها.
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Classroom 
Management System

قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://www.netop.com/classroom-management-software.htm

املّجانّية:
قانة.غري.جّمانّية. التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
NetOp

/http://www.netop.com

املرجعّية:
ف�ف. ال�سّ اإدارة. يف. �سة. املتخ�سِّ الّتعليمّية. قانات. التَّ �سمن. .NetOp َتقانة. تدخل.
ال�ّس�ي�شّية. لل�ّشكة. .NetOp تقانة. تط�ير. وترجع. الّتعليمّية(.. )الأق�سام. الّدرا�سّية.
قانة.ملكا.ل�شكة. ة.يف.املنت�جات.الّتعليمّية..وقد.اأ�سبحت.التَّ GenovaLogic.املخت�سّ

.GenovaLogic..التي.ا�ستت.بدورها.NetOp

ِا�صتخدامات:
• �س.لأ�سغال.الّطاّلب.من.خالل.ربط.حا�س�به.بح�ا�سيب.الّطاّلب.	 متابعة.املدرِّ
• ت�زيع.امل�اّد.الّتعليمّية.على.الّطاّلب.	
• �سني.والّطاّلب.	 الّتا�سل.بني.املدرِّ
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اإجراءات:
• احل�س�ل.على.ن�سخة.جّمانّية.م�ؤّقتة.اأوعلى.ن�سخة.دائمة.�سمن.عقد.بيع.	

كيفّية ا�شتعمال ال�ّشّبورة الّرقمّية

املو�صوع:
�س.لل�ّسّب�رة.الإلكتونّية،.لُينجز.ب�ا�سطتها. ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.ِا�ستعمال.املدرِّ
ما.ُينجزه.ب�سّب�رة.عادّية،.علما.واأّن.كل.ما.ُيجرى.على.هذه.ال�ّسّب�رة.يظهر.على.�سا�سات.

الّطلبة.

حالة اأّولّية:

حالة نهائّية:
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OpenClass
قانة تعريف التَّ

املوقع:
www.openclass.com

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
Pearson Educational Publishing

www.pearson.com

املرجعّية:
تدخل.َتقانة.OpenClass،.يف.نطاق.َتقانات.اإدارة.الّتعلُّم.والّتعليم..وهي.من.وجهة.
نظر.امل�ستخِدم،.مزدوجة.بخدمات.ال��سائط.الجتماعّية،.ومن.الّناحية.الّت�سميمّية،.مبنّية.

على.معمارّيات.احل��سبة.ال�ّسحابّية.

الّتمكني:
• قانة،.ولي�س.ب�سفة.	 قانة.لدى.امل�ؤ�ّس�سة.الّتعليمّية.املهتّمة.با�ستعمال.التَّ يتّم.تنزيل.التَّ

فردّية..
• يبادر.الأ�ستاذ.املهتّم.بالّت�سجيل.	
• قانة.	 ي�ّشح.الأ�ستاذ.املهتّم.برغبته.يف.ا�ستعمال.التَّ
• يربط.الأ�ستاذ.املهتّم.م�ؤ�ّس�سة.OpenClass.بامل�س�ؤول.عن.الإعالمّية.يف.امل�ؤ�ّس�سة.	

الّتعليمّية.
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ف اإىل لوحة املراقبة كيفّية الّتعرُّ

املو�صوع:
التي. الّل�حة. OpenClass،.وهي. لَتقانة. العاّمة. ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.ل�حة.املراقبة.
ت�سّفح. مثل. وفق.حاجياته،. قانة. التَّ ت�سغيل.خمتلف.خدمات. يطلب. اأن. للم�ستخِدم. ميكن.

املقّررات.الّدرا�سّية.املبع�ثة،.وبعث.مقّررات.درا�سّية.جديدة،.واّلّت�سال.بالّطاّلب.

حالة اأّولّية :
تعريف.امل�ستخِدم.بنف�سه.

حالة نهائّية:
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اإجراءات:
• الّروابط.	 مت�سّمنة. العاّمة،. املراقبة. ل�حة. تعر�س. التي. قانة. التَّ امل�ستخِدم. ُي�سّغل.

ل.مع.الّدرو�س.التي.ي�ؤّمنها.داخل.امل�ؤ�ّس�سة.الّتعليمّية. الاّلزمة.للّت�ا�سُ
• يّطلع.امل�ستخِدم.على.ما.يدور.من.اأن�سطة.ونقا�سات.ح�ل.الّدرو�س.	

رات الّدرا�شّية اجلديدة كيفّية بعث املقرَّ

املو�صوع:
رات.درا�سّية.جديدة.ورفعها.�سمن.ف�ساء. �س.ملقرَّ ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.بعث.املدرِّ

الّدرو�س.

حالة اأّولّية:
تعريف.امل�ستخِدم.بنف�سه.

حالة نهائّية:
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اإجراءات:
قانة.من.بعث.در�س.جديد.من.خالل.اإدخال.البيانات.ذات.عالقة. عند.الّطلب،.مُتّكن.التَّ

تنظيم المتحانات عن ُبعد

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.تنظيم.المتحانات.عن.ُبعد،.من.�سبط.حمت�ى.المتحان،.

وم�عده،.و�شوطه.واإجراءاته.

حالة اأّولّية:
• البيانات.املتعّلقة.بالمتحان.	

حالة نهائّية:
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اإجراءات:
• تميل.المتحان.من.قبل.الأ�ستاذ.	
• تنزيل.المتحان.من.قبل.الّتلميذ.	
• حل�ل.زمن.المتحان.	

متابعة الّتح�شيل الّدرا�شّي لدى الّطاّلب

املو�صوع:
.OpenClass.ن�شح.يف.هذا.اجلزء.كيفّية.املتابعة.امل�ستمّرة.للّطاّلب،.عرب.َتقانة

حالة اأّولّية:
الّتعريف.بالّطالب.املق�س�د.باملتابعة.

حالة نهائّية: 
ّف.الذي.ينتمي.اإليه. الّنتائج.الإح�سائّية.للّطالب.�سمن.ال�سّ
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Piazza
قانة تعريف التََّ

املوقع:
http://www.piazza.com

املّجانّية:                    
قانة.جّمانّية. التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
Piazza

www.piazza.com

املرجعّية:
الّطاّلب. مناق�سة. �ّشّية. تاأمني. تتمّثل.يف. رئي�سة،. وظيفة. ح�ل. .Piazza َتقانة. ن�ساأت.
قانة. للّدرو�س،.بكامل.ال�شاحة.وبعيدا.عن.الإحراج.وردود.الأفعال.املمكنة..و�سهدت.التَّ
Piazza.على.مت�يل.ميكنها. اإذ.ت�سلت.�شكة. .:2011 الّتالية:.ج�يلية. الهاّمة. الأحداث.
لدى. رواجا.كبريا. .Piazza �سهدت.�شكة. . .:2011 اأوت. منت�جها،. وترويج. تط�ير. من.
اجلامعات.الأمريكّية.الكربى،.ن�فمرب.2011:..اإنتاج.ن�سخ.متجّ�لة.من.Piazza.تتنّفذ.على.

اآلت.ح��سبة.�سخ�سّية..

ِا�صتخدامات:
• من.	 الّتعليم،. عملّية. اأطراف. جميع. بني. ال�ّشّية. م�سم�ن. حّر. نقا�س. ف�ساء. تاأمني.

والآراء. الأفكار. تبادل. �سّيما. ل. وغريهم،. واإدارّيني. وتالميذ. وم�ساعدين. اأ�ساتذة.
واحلل�ل.بخ�س��س.الّتمارين.و.ال�اجبات.الّدرا�سّية.

• ُي�ستعمل.Piazza.يف.الّتعليم.فقط.	
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الّتمكني:
احل��سبة. اآلّية. ت�ستعمل. لأّنها. ا،. خا�سّ تن�سيبا. اأو. تنزيال. .Piazza َتقانة. تتطّلب. ل.
ال�ّسحابّية،..حيث.ت�ست�سيف.�شكة.Piazza.الف�س�ل.الّطاّلبّية.على.ح�ا�سيبها،.عار�سة.
ر.درا�سّي.ما،. �س.امل�س�ؤول.عن.مقرَّ قانة.عن.بعد..لذلك،.ويكفي.اأن.يفتح.املدرِّ خدمات.التَّ

ر. ة.ملجم�عة.الّطاّلب.امل�سجّلني.يف.املقرَّ �سفحة.خا�سّ

فوف الّدرا�شّية كيفّية بعث ال�شّ

املو�صوع:
اأجل.بعث.م�قع. Piazza..من. لَتقانة. �س. ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.ا�ستخدام.املدرِّ

خا�س.ب�سّف.من.�سف�ف.الّطاّلب،.وميكن.للطاّلب.اللتحاق.به.لحقا.

حالة اأّولّية:

 



127

حالة ختامّية:
Welcome to Piazza!

Ali Mili, an instructor for CS 610, has enrolled mili@njit.edu on Piazza, 
which  CS 610 is using for class Q&A this term. If you already have 
an account under a different email address, link mili@njit.edu to your 
account https://piazza.com/link_accounts/QWbtLQSBuND.

Get Started.

Follow this link to activate your account and set your 
password: https://www.piazza.com/first_login?token=QWbtLQSBuND
Or, if prompted, enter this activation code: QWbtLQSBuND

 
What’s Piazza?

Piazza is an online gathering place where students can ask, answer, 
and explore 24/7 under the guidance of their instructors, so you’ll be 
able to get the answers you need fast. Thousands of classes are using 
Piazza, and the fastest has an average response time of 7 minutes! 
We notify your class when you’re stuck or have a question, let you 
ask and answer questions anonymously, and support LaTeX and code 
formatting. There are even free iPhone and Android apps.

 
**Please be sure to add “no-reply@piazza.com” to your contacts 
list to prevent our emails from getting stuck in your spam folder. 
**You can configure your email preferences by visiting your Account 
Settings page.

 
Thanks,

The Piazza Team

اإجراءات:
قانة،.في�ست�سيف.كّل.الأطراف. التَّ �س.له.من.قبل. يزور.الأ�ستاذ.م�قع.الّدر�س.املخ�سّ
املعنّية.عرب.عناوينهم.الربيدّية..ويّت�سل.كّل.�سيف.بر�سالة.عن.طريق.الربيد.الإلكتويّن.

ت�ستدعيه.لزيارة.م�قع.الّدر�س.والّت�سجيل.فيه.
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فوف الّدرا�شّية كيفّية التحاق الّطاّلب بال�شّ

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.طريقة.التحاق.الّطاّلب.ب�سف�فهم.بعد.تلّقي.دع�ة.اأ�ساتذتهم.

حالة اأّولّية:
تلّقي.دع�ة.لاللتحاق.بالّدرو�س.

حالة ختامّية:

اإجراءات:
• يف.املدعّ�.الّرابط.املْرَفق.يف.ر�سالة.دع�ة.اللتحاق.بالّدرو�س.	 يتابع.ال�سّ
• .لل�ل�ج.اإىل.امل�قع.	 يف.كلمة.ال�ّشّ يقّدم.ال�سّ

اأواأن.يلتحق. اأواأن.يبداأ.بطرح.الأ�سئلة،. قانة،. التَّ اأن.يتعّرف.اإىل.خدمات. يف. ميكن.لل�سّ
قانة. بالّدرو�س.داخل.جامعته.اأواأن.يلتحق.باأق�سام.اأخرى.قد.ت�ستعمل.نف�س.التَّ
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كيفّية اإدارة الّدرو�س

املو�صوع:
كن�ش. طاّلبه،. ب�سف�ف. املتعّلقة. للّدرو�س. �س. املدرِّ اإدارة. كيفّية. اجلزء،. هذا. ن�شح.يف.

الإعالنات.والأخبار.ح�لها.

حالة اأّولّية:

حالة ختامّية:
ح�سب.ِاختيار.امل�ستخِدم.
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اإجراءات
• �س.املُ�شف.على.م�قع.الّدر�س.من.الّت�ّشف.يف.امل�قع.	 يتمّكن.املدرِّ
• اإعالنات.ح�ل.	 ين�ش. اأو. عاّمة،. بيانات. اأو.ي�سيف. الّدر�س،. �س.و�سف. املدرِّ يحّرر.

الّدر�س.
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Quizlet
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://quizlet.com/

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
بة. قانة.غري.ُمعرَّ التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
�شكة.Quizlet،.كاليف�رنيا

http://quizlet.com/

املرجعّية:
تعّلم. على. الّطاّلب. ي�ساعد. العنكب�تّية. ال�سبكة. م�قع. يف. .Quizlet َتقانة. تتمّثل.
الّلغات.والّريا�سّيات.والّتاريخ.وغريها.من.العل�م..وترجع.فكرة.امل�قع.للّطالب.الفرن�سّي.
اأن. دون. الفرن�سّية. الّلغة. تعّلم. 2005.يف. �سنة. الذي.رغب. .)Andrew Sutherland(
ين�سى.امل�سطلحات..فقام.باإن�ساء.تطبيق.حلفظ.امل�سطلحات..وتطّ�رت.الفكرة.وتّ�لت.اإىل.
م�قع.�سنة.2007..ويعتمد.امل�قع.على.اأ�سل�ب.بطاقات.الّذاكرة.اأو.البطاقات.الّتعليمّية..وهي.
بطاقات.تمل.على.اأحد.ج�انبها.م�سطَلح.اأو�س�ؤال.وعلى.اجلانب.الآخر.معنى.امل�سطلح.
اأوج�اب.ال�س�ؤال،.ويف.هذا.م�ساعدة..للّطاّلب.على.تق�ية.ملكاتهم.الّلغ�ّية.باأ�سل�ب.ب�سيط.

ممتع.بعيدا.عن.الكتب..
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ِا�صتخدامات:
• كتابة.معاين.امل�سطلحات.اأو.اإ�سافة.معانيها.التي.كتبها.امل�ستخدم�ن.الآخرون.	
• ن�ش.البطاقات.وم�ساركتها.مع.الآخرين.	
• لعبة.�سباق.الكلمات.	
• اإن�ساء.قائمات.املفردات.املراد.تعّلمها.واإدخال.معانيها.	
• اإجناز.الختبارات.يف.تعلُّم.املفردات.	
• واجلغرافيا.	 الّتاريخ. مثل. امل�اّد. من. العديد. تعّلم. ميكن. الّلغة،. اإىل. بالإ�سافة.

والّريا�سّيات.والأدب.والفن�ن.وغريها.من.الخت�سا�سات.

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• بريد.اإلكتويّن..	

اإجراءات:
• 	.http://quizlet.com/.:على.الّرابط.الّتايل.Quizlet.ت�سّفح.م�قع
• ،.الربيد.الإلكتويّن(.	 اأدخل.البيانات.الاّلزمة.)ِا�سم.امل�ستخِدم،.كلمة.ال�ّشّ

flashcards :كيفّية اإن�شاء البطاقات الّتعليمّية

املو�صوع:
من. جمم�عة. اأو. مل�سطَلح. تعليمة. بطاقة. اإن�ساء. كيفّية. بت��سيح. اجلزء،. هذا. يف. نهتّم.
امل�سطلحات.ق�سد.م�ساعدة.الّطاّلب.على.حفظ.امل�سطلحات.وا�ستذكارها.،.وذلك.ب�ا�سطة.
تقانة.Quizlet..فنفت�س.يف.نطاق.ذلك.حالة.اأّولّية.يجب.اإعدادها،.ونبنّي.بعد.ذلك.احلالة.
الّنهائّية.التي.متّكننا.َتقانة.Quizlet.من.ال��س�ل.اإليها،.ثم.نبنّي.طريقة.ال��س�ل.اإىل.تلك.

احلالة.الّنهائّية.



133

حالة اأّولّية:
امل�سطلحات.امل�ستهَدفة.بالّتحرير.والّتجمة.

حالة نهائّية:
بطاقات.امل�سطلحات.من�س�رة.على.امل�قع.

اإجراءات:
• 	.)create set(.ِا�سغط.على
• .ِاخت.ِا�سما.للبطاقة.وم�ا�سفتها.وا�سم.املاّدة.)اإجنليزّية،.ريا�سّيات...(.	
• ِاخت.من.ميكنه.روؤية.البطاقة.)ل.اأحد،.كّل.العم�م،.بع�س.املجم�عات،.اأو.من.لديه.	

.) كلمة.ال�ّشّ
• ِاخت.من.ميكنه.الّتعديل.يف.البطاقة.	
• ِاخت.لغة.الّتجمة.ولغة.الكتابة.	
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Sakai CLE
قانة تعريف التَّ

املوقع:
www.sakaiproject.org

املّجانّية:
.)Educational Community License(.قانة.جّمانّية.مع.رخ�سة التَّ

الّتعريب:
بة. قانة.غري.ُمعرَّ التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة/املطوِّ
.Sakai Foundation

ال�ليات.املّتحدة.الأمريكّية
www.sakaiproject.org

املرجعّية:
وت�سمل. ُبعد،. الّتعاونّية.عن. امل�ساريع. واإجناز. للّتعليم. متكاملة. بيئة. .Sakai َتقانة. متّثل.
ات.الّتعليمّية.الإلكتونّية،.وترّكز.َتقانة.Sakai.على.جانب.اإن�ساء.جمتمعات. خْدمات.املن�سّ
الّتعلُّم.من.خالل.الق�ائم.الربيدّية.واملنتديات.وامل�ؤمترات.املرئّية.وامل�سم�عة.عن.ُبعد،.كما.
قانة.بتخ�سي�س.ملّف.اإجناز.اإلكتويّن.خا�ّس.بكل.طالب..ويرجع.تط�ير.َتقانة. تتمّيز.هذه.التَّ
من. ملجم�عة. .2004 �سنة. .Mellon Foundation م�ؤ�ّس�سة. قّدمته. دعم. اإىل. .Sakai
اجلامعات.وال�ّشكات.الأمريكّية.التي.�سبق.لها.اأن.طّ�رت.َتقانات.حمّلّية.لإدارة.املقّررات.
قانة.�سنة.2005،.وت�ا�سل.تط�يرها.با�ستمرار.حّتى. الّدرا�سّية..وظهرت.الّن�سخة.الأوىل.للتَّ
زاد.عدد.امل�ؤ�ّس�سات.التي.ت�ستخدمها.عن.350.م�ؤ�ّس�سة..وهي.مت�ّفرة.بالعديد.من.الّلغات.
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الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية..	 مت�سفِّ
• بريد.اإلكتويّن.	
• قانة.على.خادم.	 تركيب.التَّ
• 	.)Java SE 6(.تركيب.برجمّية

.SQLDBو.،Oracleو.،MySQL.:بع�س.اأن�اع.ق�اعد.البيانات.مثل.Sakai.يدعم

ِا�صتخدامات:
• ت�سهيل.العمل.يف.امل�ؤ�ّس�سات.الّتعليمّية.والّتدريبّية.	
• ت�سهيل.العمل.يف.مراكز.البح�ث..	
• ت�فري.بيئة.لإدارة.الّتعّلم.والّتعليم.	
• ت�فري.بيئة.لإدارة.م�ساريع.البح�ث.	

كيفّية اإدارة الواجبات الّتعليمّية

املو�صوع:
رات..الّدرا�سّية. ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.اإ�سافة.ال�اجبات.)الّتعيينات(.�سمن.املقرَّ

الإلكتونّية.

حالة اأّولّية:
ال�اجب.)تعيني(.اجلديد.الذي.�ستتّم.اإ�سافته.اإىل.قائمة.ال�اجبات.الّتعليمّية.

حالة ختامّية:
• قائمة.ال�اجبات.بعد.اإ�سافة.ال�اجب.الّتعليمّي.اجلديد.	
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اإجراءات:
ر.الّدرا�سّي.الذي.يدّر�سه.بعد. فحة.الّتالية(،.املقرَّ �س.)كما.ت�سري.اإىل.ذلك.ال�سّ يختار.املدرِّ

ت�سجيل.الّدخ�ل.حيث.تربز.البن�د.الّتالية:
• درو�س.	
• معر�س.ال��سائط.	
• الّتعيني.	
• دفت.العالمات.	
• المتحانات.	
• ر.	 ِخّطة.املقرَّ
• اإعالنات.	
• م�سادر.	

فحة.الّتالية(.بند.الّتعيني.ثّم.يختار.و�سلة.)+.Add(،.ثّم. �س.)كما.ت�سري.ال�سّ يختار.املدرِّ
ُيْدِخل.البيانات.املتعّلقة.بال�اجب/الّتعيني.وفق.البن�د.الّتالية:

• ِا�سم.الّتعيني.	
• مرّبع.ترير.الّتعليمات.	
• ن�ع.الّتعيني.)ن�ّس.اأو.ُمرفقات.اأو.كالهما(.	
• الّت�اريخ.املحّددة..	
• ِاختيارات.وبن�د.اأخرى.	
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ِا�سم. نقر. معه.مبجّرد. والّتعامل. الّتعيني. فتح. للّطالب. ال�اجب،.ميكن. اإ�سافة. بعد.عملّية.

�س.فح�س.اإجابات.الّطاّلب.واإ�سناد. ر.الّدرا�سّي.الإلكتويّن،.ثّم.تبعا.لذلك،.ميكن.للمدرِّ املقرَّ
درجات/عالمات.لها..
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Scribd
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://www.scribd.com

الّتعريب:
قانة.غري.ُمعّربة. التَّ

رة. اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
�شكة.Scribd.يف.�سان.فران�سي�سك�.كاليف�رنيا.

املرجعّية:
يغ،.وعر�سها.ب�سيغة. ّية.رفع.ال�ثائق.والكتب.مبختلف.ال�سّ ت�ّفر.َتقانة.Scribd..خا�سّ
.،Trip Adler..لتحميل.ورفع.الكتب.�سنة.2006.على.يد.Scribd.الفال�س..تاأ�ّس�س.م�قع
Tikhon Bernstam،.وJared Friedman...وت�ا�سل.تطّ�ر.م�قع.Scribd.حّتى.

اأ�سبح.من.اأف�سل.امل�اقع.الجتماعّية.

ِا�صتخدامات:
• البحث.عن.ال�ثائق.يف.امل�قع.مبختلف.اأ�سكالها.يف.خمتلف.املجالت.	
• اإمكانّية.الّتعّرف.اإىل.الباحثني.واخلرباء.يف.خمتلف.املجالت.والّت�ا�سل.معهم.	
• قراءة.ال�ثائق.مبا�شة.دون.احلاجة.اإىل.الّت�سجيل.	
• رفع.ال�ثائق.اإىل.امل�قع.	
• تنزيل.ال�ثائق.من.امل�قع.	
• البحث.عن.املعل�مات.وامللّفات.العلمّية...	
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• الّت�ا�سل.مع.الكّتاب.والباحثني..	

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• بريد.اإلكتويّن.	

اإجراءات:
• 	http://www.scribd.com.ُزْر.امل�قع.الإلكتويّن
• ة.بامل�قع.	 �سّجل.يف.امل�قع.اإن.كنت.تريد.فتح.ح�ساب.لتحميل.وثائق.خا�سّ

كيفّية تنزيل امللّفات

املو�صوع:
.Scribd.ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.تميل.وثيقة.اإىل.م�قع

حالة اأّولّية:
تديد.ال�ثيقة.املراد.تنزيلها.

حالة نهائّية:
تنزيل.ال�ثيقة.وتخزينها.يف.جهاز.احلا�سب.

اإجراءات
• ِاخت.ال�ثيقة.املراد.تنزيلها.	
• 	.)download(.ُانقر.ف�ق
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البحث عن الكتب

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.البحث.عن.الكتب.وفق.املجال.

 حالة اأّولّية:
تديد.املجال.العاّم.للكتاب.املراد.البحث.عنه.

حالة نهائّية:
قائمة.الكتب.امل�ج�دة.يف.امل�قع.للمجال.الذي.اختناه.

اإجراءات:
• 	.Scribd.ِافتح.ح�سابك.على.م�قع
• 	)explorer(.ُانقر.ف�ق
• حّدد..ما.اإذا.كنت.تبحث.عن.�سخ�س.اأو.وثيقة.	
• ِاخت.جمال.البحث.	
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Skype
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://www.skype.com

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
قانة.ُمعّربة. التَّ

رة. اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
�شكة.Skype.املحدودة.

www.microsoft.com/skype

املرجعّية:
مُتّكن.َتقانة.Skype.من.الّت�سال.�س�تّيا.عرب.الإنتنت.ب�سكل.جّمايّن..وتاأ�ّس�ست.�شكة.

Skype.�سنة.2003،.ثّم.ِا�ستتها.�شكة..Microsoft.�سنة.2011.

ِا�صتخدامات:
• اإجراء.مكاملات.فيدي�.جّمانّية.	
• ِاّت�سال.باله�اتف.العادّية.واملحم�لة.	
• 	.Skype.�نح.Skype.اإجراء.مكاملات.من
• اإر�سال.ملّفات.	
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• م�ساركة.ال�ّسا�سة.	
• فقات.عن.بعد.	 عقد.الجتماعات.واملقابالت.وعقد.ال�سّ
• تقدمي.املحا�شات.والّدرو�س.عن.بعد.	
• عقد.امللتقيات.العلمّية.اّل�س�تّية.واملرئّية.	

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ

اإجراءات:
• 	http://www.skype.com..:على.الّرابط.الّتايل.Skype.ح.م�قع ت�سفُّ
• حّمل.الربنامج.	
• 	.Skype.ُانقر.ف�ق.حفظ.امللّف.حلفظ.تطبيق.اإعداد
• 	.)Downloads(.يف.اإطار.)SkypeSetup(.ُانقر.ف�ق.امللّف
• ِبع.اخلط�ات.الب�سيطة.يف.معالج.الإعداد.لإمتام.عملّية.الّتثبيت.	 ِاتَّ
• 	. ِافتح.ح�سابا.يت�سّمن.ا�سم.امل�ستخِدم.وكلمة.ال�ّشّ

كيفّية اإ�شافة جهات الّت�شال 

املو�صوع:
نعر�س.يف.هذا.اجلزء،.كيف.ميكن.للم�ستخِدم،.اأن.ي�سيف.جهة.اّت�سال.اإىل.قائمة.اجلهات.

.Skype.التي.يتعامل.معها.عن.بعد.ب�ا�سطة

حالة اأّولّية:
.Skipe.بيانات.اجلهة.امل�ستهدفة.بالإ�سافة

حالة نهائّية: 
اإ�سافة.اجلهة.املعنّية.بالإ�سافة.اإىل.قائمة.جهات.الّت�سال.
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اإجراءات:
• 	.Skype.ِافتح.برنامج
• ِا�سغط.على.اإ�سافة.جهة.ات�سال.	
• ِامالأ.ال�ستمارة.بعن�ان.الربيد.الإلكتويّن.وال�سم.الكامل.وال�سم.املُ�ستعار.على.	

Skype.جلهة.الّت�سال..

• ِانتظر.قب�ل.جهة.الّت�سال.لالإ�سافة.	
• ِا�سغط.على.اإ�سافة.	

كيفّية م�شاركة ال�ّشا�شة

املو�صوع:
نعر�س.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.م�ساركة.�سا�سة.احلا�س�ب.بني.جهات.اّت�سال.

حالة اأّولّية:
جهات.الّت�سال.املق�س�د.الّت�سال.بها..

حالة نهائّية: 
م�ساركة.ال�ّسا�سة.مع.جهات.الّت�سال.املق�س�دة.

اإجراءات:
• 	.Skype.ِافتح.برنامج
• ِا�سغط.على.جهة.الّت�سال.املعنّية.بامل�ساركة.	
• ِا�سغط.على.اإجراء.مكاملة.فيدي�..	
• ُانقر.على.م�ساركة.ال�ّسا�سة.	
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Slideshare 
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://www.slideshare.net

املّجانّية:
قانة.جّمانّية.جزئيا. التَّ

الّتعريب:
قانة.غري.ُمعّربة. التَّ

رة : اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
�شكة.Slideshare..يف.فران�سي�سك�

http://www.slideshare.net

املرجعّية:
وتميلها.. .POWERPOINT ملّفات. رفع. ّية. خا�سّ . .Slideshare َتقانة. ت�ّفر.
يد. على. .2006 �سنة. ورفعها. امللّفات. لتحميل. .Slideshare م�قع. تاأ�ّس�س. وقد.
..Slideshare.ر.م�قع Venrock،David.Siminoff.،.وDev.Khare..وت�ا�سل.تط�ُّ
الأمريكّية. الف�ساء. الأبي�س،.وكالة. البيت. ي�ستخدمه:. امل�اقع. اأف�سل. من. اأ�سبح. حّتى.

.IBM.و�شكة.،HP.املنتدى.القت�سادي.العاملي.يف.ولية.ي�تا،.�شكة.،NASA

ِا�صتخدامات:
• البحث.عن.امللّفات.يف.امل�قع.	
• رفع.امللّفات.اإىل.امل�قع.	
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• قراءة.امللّفات.مبا�شة.دون.احلاجة.اإىل.الّت�سجيل.	
• اإمكانّية.الّتعُرف.اإىل.الباحثني.واخلرباء.يف.خمتلف.املجالت.والّت�ا�سل.معهم.	
• تنزيل.امللّفات.من.امل�قع.	
• ل.مع.الكّتاب.والباحثني..	 الّت�ا�سُ
• البحث.عن.املعل�مات.وامللّفات.العلمّية..	
• اإعالم،.عل�م،.	 فّن،. �سعر،. اأدب،. .( املجالت. امللّفات.يف.خمتلف. العديد.من. ت�فري.

طّب،....(

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.للعنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• بريد.اإلكتويّن.	

• 	http://www.slideshare.net.قم.بزيارة.امل�قع.الإلكتويّن
• ة.	 �سّجل.يف.امل�قع.اإن.كنت.تريد.فتح.ح�ساب.وترفيع.وثائق.خا�سّ

حتميل امللّفات

املو�صوع:
.Slideshare.ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.تميل.امللّفات.اإىل.م�قع

حالة اأّولّية:
تديد.امللّف.املراد.تميله.

حالة نهائّية:
.Slideshare.امللّف.بعد.تميله.يف.م�قع
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اإجراءات:
• 	.Slideshare.ِافتح.ح�سابك.على.م�قع
• ِاخت.امللّف.املراد.تميله.	
• 	)upload(..ُانقر
• اأدخل.البيانات.الاّلزمة.لل�ثيقة.	
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Teamviewer
قانة تعريف التَّ

املوقع:
www.teamviewer.com

املّجانية:
قانة.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
قانة.ُمعّربة. التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة/املطوِّ
TeamViewer GmbH..)املانيا(

www.teamviewer.com

املرجعّية:
م�شوع. بداأ. وقد. بعد.. عن. الإلكتونّية. الّلقاءات. باإدارة. .Teamviewer َتقانة. تهتّم.
عدد. زاد. حّتى. با�ستمرار. الّتط�ير. وت�ا�سل. اأملانيا،. يف. .2005 �سنة. . .Teamviewer
امل�ستخدمني.عن.100.ملي�ن.م�ستخدم.منت�شين.يف.اأكرث.من.200.دولة..وجتُدر.الإ�سارة.
اأي�سا.اإىل.اأّن.َتقانة.teamviewer.مت�ّفرة.باأكرث.من.30.لغة.وتدعم.جميع.اأنظمة.الّت�سغيل..

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• بريد.اإلكتويّن.	
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• قانة.على.جهاز.امل�ستخِدم.	 تن�سيب.التَّ

ِا�صتخدامات:
• تنفيذ.الّلقاءات.والجتماعات.املرئّية.عن.ُبعد.ملا.يقرب.عن.25.م�سارك.	
• تقدمي.العرو�س.عن.بعد.	
• تنفيذ.الأعمال.اجلماعّية.على.امللّفات.عن.ُبعد.وب�سفة.مت�ازنة.	
• يانة.وغريها.من.الأعمال.	 ال�ل�ج.اإىل.احل�ا�سيب.عن.ُبعد.بغر�س.الّتحميل.وال�سّ

كيفّية اإدارة جل�شات الجتماعات عن ُبعد

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.اإدارة.جل�سة.ِاجتماع.تدريبّية.عن.ُبعد.

حالة اأّولّية:
• بيانات.امل�س�ؤول.عن.اجلل�سة.	
• م�عد.اجلل�سة.	

حالة نهائّية:
• اجلل�سة.بعد.اإجنازها..	

اإجراءات:
�رة.املحاذية: لحظ.ال�سّ

• ب.	 الّت�سجيل.ب�سفة.مدرِّ
• اإدخال.بيانات.اجلل�سة.	

ميكن.بعد.ذلك:
• الن�سمام.اإىل.اجلل�سة.	
• بدء.الجتماع.الف�رّي.	
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العنا�ش. الجتماع،. نافذة. تت�سّمن.
الّتالية:
• ي�سارك.	 اأن. )ميكن. امل�ساركني. قائمة.

25.�سخ�سا(.

خ�سائ�س.امل�ساركة:
• الكتابّية.	 بالّدرد�سة. الّتحكم.

�تّية.و�سا�سة.الفيدي�. وال�سّ
• ال�سب�رة.الإلكتونّية..	

• م�ساركة.امللّفات..	
ت�سمح.جل�سة.الّتدريب.بـ:

• وعر�س.	 تقدميّية. ملّفات. عر�س.
ال�ّسا�سة. وم�ساركة. املكتب. �سطح.

وتبادل.امللّفات.
• ِا�ستعمال.ال�ّسّب�رة.الإلكتونّية.	
• والكتابّي.	 �تّي. ال�سّ الّت�ا�سل.

وبالفيدي�.بني.امل�ساركني.
• وتخزينها.	 اجلل�سة. ت�سجيل.

وا�ستجاعها.
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Technology Entertainment  

and Design

قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://www.ted.com

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
قانة.ُمعّربة. التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
.Sapling Foundation

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• بريد.اإلكتويّن.	

اإجراءات:
• 	.http://www.ted.com.:ح.امل�قع.على.الّرابط.الّتايل ت�سفُّ
• ِا�سغط.على.register.وِامالأ.ال�ستمارة.بالبيانات.الاّلزمة.	
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املرجعّية:
.Sapling م�ؤ�ّس�سة. ترعاها. التي. العاملّية. امل�ؤمترات. من. .�سل�سلة. .Ted َتقانة. ُتعترب.
�سنة. ومنذ. النت�سار”.. ت�ستحّق. “الأفكار. ه�. و�سعارها. للربح،. غريالهادفة. الأمريكّية.
برخ�سة.الّت�سارك. الإنتنت. على. املّجانّية. للم�ساهدة. .Ted م�ؤمترات. 2006..ُتعر�س.
الإبداعّي..ويف.الفتة.املمتّدة.من..�سنة.2005.اإىل.�سنة.2009،.كانت.Ted.متنح.ثالث.
ج�ائز.�سن�ّية.بقيمة.مئة.األف.دولر.للجائزة.ال�احدة.مل�ساعدة.املبدعني.على.تغيري.العامل.

نح�.الأف�سل.

ِا�صتخدامات:
• ن�ش.حما�شات.العديد.من.ال�ّسخ�سّيات.املعروفة.يف.العديد.من.املجالت.وبلغات.	

متعّددة.
• متابعة.تطّ�رات.املعرفة.والأحداث.وتنظيم.الّنقا�سات.ح�لها.	
• رات.الّدرا�سّية.	 اإمكانّية.اإدماج.املحا�شات.العلمّية.يف.املقرَّ

كيفّية اقرتاح حما�شرة للّن�شر

املو�صوع:
ميكن.اقتاح.�سخ�س.لإلقاء.حما�شة.ون�ش.مقطع.الفيدي�.املتعّلق.بها.على.امل�قع.

حالة اأّولّية:
بيانات.عن.ال�ّسخ�س.املقَتح.وحما�شته..

حالة نهائّية:
امل�افقة.على.ال�ّسخ�س.املقَتح.ون�ش.حما�شته.على.امل�قع.

اإجراءات
• 	)Speakers.Suggest a Speaker(.ِا�سغط.على
• اأَدِخل.البيانات.الاّلزمة.ح�ل.ال�ّسخ�س.املقَتح.وحما�شته.	
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كيفّية ترجمة املحا�شرات

املو�صوع:
ُي�ّفر.امل�قع.خدمة.ترجمة.املحا�شات.اإىل.عّدة.لغات.

حالة اأّولية:
ِاختيار.الفيدي�.املراد.ترجمُته.

حالة نهائّية :
ترجمة.الفيدي�.ون�ُشه.على.امل�قع.

اإجراءات:
• 	.)translation(.ِا�سغط.على
• 	.)becoming a TED translator(.ِا�سغط.على
• 	.)register now(.ِا�سغط.على

تعليق:
ع.لتجمة.املحا�شة.اأن.يعمل.على.برنامج.amara.ويف.ما.يلي.دليل. يجب.على.املتط�ِّ

http://on.ted.com/amara.:ِا�ستخدامه
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Twitter
قانة تعريف التَّ

املوقع:
https://twitter.com

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
الّتقانة.ُمعّربة.

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
Twitter.شكة�

https://twitter.com

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• بريد.اإلكتويّن.	

• 	https://twitter.com/.:على.الّرابط.الّتايل.Twitter.ْح.م�قع ت�سفَّ
• ِا�سغط.على.)Sign up(.بعد.ملء.ال�ستمارة.بالبيانات.الاّلزمة.	



154

املرجعّية:
مُتّثل.َتقانة.Twitter،.اأحد.امل�اقع.التي.تقّدم.خْدمات.َت�ا�سل.ِاجتماعي.جّمانّية،.متّكنهم.
ة.يقراأها.اأ�سدقاوؤهم..وقد.ظهر.م�قع. من.تدوين.اأحداث.يرونها.مهّمة،.يف.�سفحات.خا�سّ
.Obvious.يف.اأوائل.�سنة.2006.باعتباره.م�شوع.تط�ير.بحثّي.اأجرته.�شكة.Twitter
للم�ستخدمني. ر�سمّيًا. ال�ّشكة. اأطلقته. ذلك. وبعد. فران�سي�سك�،. مدينة.�سان. الأمريكّية.يف.
ب�سكل.نهائّي.يف.اأكت�بر.2006..ثّم.قّررت.لحقا.�شكة..Obvious.ف�سل.اخلدمة.عن.

.Twitter .ال�ّشكة.وتك�ين.�شكة.جديدة.با�سم

ِا�صتخدامات:
• اإر�سال.امللّفات.اإىل.امل�قع.وطلب.ن�شها..	
• ة.	 اإر�سال.الّر�سائل.اخلا�سّ
• اإجناز.املحادثات.الف�رّية.	
• متابعة.الأخبار.حلظة.بلحظة.يف.العديد.من.املجالت.	
• ن�شالأعمال.وت�س�يقها.يف.خمتلف.املجالت.	
• ت�فري.الّتطبيقات.والألعاب.الّتفيهّية.	
• دعم.الّت�ا�سل.بني.الّطاّلب.وامل�س�ؤولني.عن.�س�ؤونهم.	
• �سني.والّطاّلب.	 مراجعة.الكتب.واملقالت.بني.املدرِّ
• متابعة.اآخر.الّتطّ�رات.العلمّية.والّنقا�س.ح�لها.	

كيفّية متابعة تغريدات الأ�شخا�س

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء.كيفّية.متابعة.تغريدات.الأ�سخا�س.

حالة اأولية:
بيانات.ال�ّسخ�س.امل�ستهَدف.باملتابعة.
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حالة نهائّية:
اإ�سافة.ال�ّسخ�س.اإىل.قائمة.الأ�سدقاء.واإمكانّية.متابعة.تغريداته.

اإجراءات:
• ِافتح.�سفحتك.	
• ِا�سغط.على.)find people(.للبحث.عن.اأ�سخا�س.ومتابعة.تغريداتهم.	
• 	.)search(ُاكتب.ِا�سما.وا�سغط.على

التعليق
غط. حني.جتد.من.تبحث.عنه،.ميكنك.متابعة.تغريداته.لتظهر.يف.�سفحتك.الّرئي�سة.بال�سّ
اإىل. اأ�سفته. الذي. ال�ّسخ�س. اإن.مل.تظهر.تغريدات. اِل�سم.. .Follow.على.ميني. الّزّر على.
لأّي. ميكن. ل. بحيث. لتغريداته. ال�ّسخ�س. حماية. اإىل. يرجع. ذلك. �سبب. فاإّن. �سفحتك،.

�سخ�س.روؤيتها.

كيفّية حتديث بيانات امل�شتخدمني

املو�صوع:
..Twitter.ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.تديث.بيانات.امل�ستخِدم.املالك.ل�سفحة.يف

حالة اأّولّية:
بيانات.الّتحديث.

حالة نهائّية:
امل�ستخِدم. �سفحة. يف. عر�سها. مع. اجلديدة،. امل�ستخِدم. لبيانات. .Twitter ت�سجيل.

الّرئي�سة.

اإجراءات:
• فحة.	 غط.على.)settings(.يف.اأعلى.ميني.ال�سّ ال�سّ
• تع�ي�س.البيانات.القدمية.بالبيانات.اجلديدة.	



156

تعليق:
ميكن.للم�ستخِدم.منع.ن�ش.تغريداته.للعم�م.واإخ�ساعها.للم�افقة.وذلك.عرب.املراحل.

الّتالية:
• 	.)Protect my tweets(.طلب.احلماية
• 	.)save(..غط.على ال�سّ
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Wiki
قانة تعريف التَّ

املوقع:
تتج�ّسد.َتقانة.Wiki،.عرب.العديد.من.امل�اقع.منها:

c2.com/cgi/wiki

املجانّية:
قانة.جّمانّية.عم�ما. التَّ

الّتعريب:
قانة.ُمعّربة. التَّ

رة: جهة م�صوؤولة / جهة مطوِّ
WikiWikiWeb

c2.com/cgi/wiki

املرجعّية:
اإن�ساء.م�اقع.ت�سمن.الأن�سطة. تعترب.َتقانة.الـ.Wiki.من.الّتَّقانات.التي.ت�ساعد.على.
للم�ستخِدمني. ت�سمح. وهي. املا�سي.. القرن. من. الّت�سعينات. يف. ظهرت. وقد. امل�سَتكة..
ال�ّسابقة.. الّتغيريات. جميع. على. املحافظة. مع. وتعديلها. فحات. ال�سّ ترير. بامل�ساركة.يف.

.Wiki.املعرفّية.اأهّم.جت�سيد.لَتقانة.الـ.Wikipedia.وُتعترب.م��س�عة

ِاِ�صتخدامات:
�س�نها.. �سني.عرب.َتقانة.الـ.Wiki.اأن.يكتب�ا.عن.امل�اّد.الّتعليمّية.التي.يدرِّ ميكن.للمدرِّ
وال�ثائق. الكتب. اإىل. اإ�سافة. كاملة،. مناهجها. تن�ش. اأن. الّتعليمّية. للم�ؤ�ّس�سات. ميكن. كما.
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واملقالت.واملحا�شات.املفيدة.للّطلبة...ويف.نطاق.ذلك،.ترى.بع�س.امل�ؤ�ّس�سات.الّتعليمّية.

اأّنه.ل.لزوم.لأن.يح�ش.الّطاّلب.املحا�شات.مادامت.ُت�سّ�ر.اأو.ُتكتب.اأو.ُتن�شعلى.م�اقعها.
على.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.لعنكب�تّية.	 مت�سفِّ

�ساحب. ويهتّم. م�ست�سيف،. خادم. على. ..Wikiالـ َتقانة. تن�سيب. يتّم. االأّول:. اخليار 
امل�قع.بكّل.ما.يخ�ّس.الإدارة.الفّنّية.للم�قع.

اخليار الّثاين:.يفتح.امل�سِتك.ح�سابا.بغر�س.اإن�ساء.م�قع.Wiki.خا�ّس.ُيدير.حمت�اه.

قانة.اأوت�فري.خادم.م�ست�سيف:.ومن. ويدير.قائمة.امل�ستكني.فيه.دون.احلاجة.اإىل.تن�سيب.التَّ

اأمثلة.هذا.الن�ع.نذكر:.Wikispaces.الذي.يقّدم.خدمات.متمّيزة.ملختلف.مراحل.الّتعليم.

)ِابتدائّي،.ثان�ّي،.عال(،.وت�ّفر.التَّقانة.يف.هذا.النطاق.�سعة.غري.حمدودة.وف�ساء.عمل.خال.

�س.�ساحب.م�قع.الـ.Wiki.بتحديد. من.الإعالنات.الّتجارّية..ويف.هذا.الّنطاق.يتكّفل.املدرِّ
ِا�سم.م�ستخدم.وكلمة.�ّش.لكّل.طالب.ق�سد.ال�ل�ج.اإىل.امل�قع.لحقا.

Wiki كيفّية اإدارة �شفحات الـ

املو�صوع:
.Wiki.نعر�س.يف.ما.يلي.اخلدمات.الأ�سا�سّية.التي.ت�ّفرها.م�اقع.الـ

 NewPage

امل�ستخدم،.وتتّم.عملّية. ي�سّميها. Wiki.جديدة،. اإن�ساء.�سفحة. متّكن.هذه.اخلدمة.من.
.Create.الّتثبيت.من.خالل.الّتاأكيد.ب�ا�سطة.اأيق�نة

EDIT 

مُتّكن.هذه.اخلدمة.اأع�ساء.الـ.Wiki.اأو.زّواره.)وفق.اإعدادات.�ساحب.امل�قع(.من.ترير.
فحات.مبا.يف.ذلك.من.اإ�سافة.وحذف.وتعديل.. حمت�ى.ال�سّ

.RecentChanges

الأ�سخا�س. امل�قع.مع.ذكر. التي.ح�سلت.يف. الّتغيريات. متّكن.هذه.اخلدمة.من.عر�س.
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الذين.قام�ا.بتلك.الّتغيريات،.وي�سمل.ذلك:.اإن�ساء.ال�سفحات.وتريرها.واإر�سال.الّر�سائل.

اأوان�سمام.اأع�ساء.جدد..هذا.ويتّم.عر�س.الّتغيريات.ح�سب. والتعليقات.وتميل.امللّفات.

ت�سل�سلها.الّزمنّي،.واإذا.كانت.الأن�سطة.ممتّدة.على.فتة.ط�يلة،.فيمكن.تديد.الفتة.الزمنّية.
املراد.متابعة.الّتغيريات.فيها.

ManageWiki

والأع�ساء. املحت�ى. زوايا:. اأربع. عرب. .،Wiki الـ. م�قع. اإدارة. من. اخلدمة. هذه. مُتّكن.

والإعدادات.والأدوات،.حيث.يندرج.تت.كّل.زاوية.العديد.من.اخلدمات.التي.تزيد.من.
الفاعلّية.وال�ّسه�لة.وتخ�سي�س.ال�ستخدام.

DISCUSSION

ت�سبيهها. ميكن. التي. والّنقا�سات،. احل�ارات. �سفحة. عر�س. من. اخلدمة. هذه. مُتّكن.

باملنتديات..اإذ.يبداأ.احل�ار.عن.طريق.اأحد.الأع�ساء..ويتّم.اإدراج.الّردود.ب�سفة.مت�سل�سلة.

زمنًيّا..وحني.يرغب.ع�س�.اآخر.بطرح.م��س�ع.خمتلف.يق�م.بعر�سه.باعتباره.اإدخال.جديدا.
ة.به. تندرج.تته.الّردود.اخلا�سّ

HISTORY

فحة.اجلارية.والّتاريخ.الذي.ح�سل.فيه.الّتغيري. تعر�س.هذه.اخلدمة..تاريخ.تطّ�ر.ال�سّ

فحة.واإعادتها. والع�س�.الذي.قام.به،.كما.تتيح.الّتاجع.عن.اأّي.تعديالت.طراأت.على.ال�سّ

ا.اإمكانّية.مقارنة.الّتعديالت.بني.حالتني.خمتلفتني. اإىل.حالتها.يف.تاريخ.معنّي..كما.تتيح.اأي�سً
فحة.ال�احدة.واختيار.اإحداهما. لل�سّ

NOTIFYME

فحات.اأوبروز. متّثل.هذه.اخلدمة.اإحدى.ممّيزات.الـ.Wiki،.اإذ.اأّنها.تتيح.متابعة.تطّ�ر.ال�سّ

مات. م�ا�سيع.نقا�س.جديدة،.عن.طريق.اإر�سال.اإ�سعار.بالربيد.الإلكتويّن.اأوعن.طريق.ملقِّ
الأخبار.
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Wimba Classroom
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://www.wimba.com

املّجانّية:
قانة.غري.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
قانة.غري.ُمعّربة. التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة / اجلهة املطوِّ
Wimba/.Blackboard

www.wimba.com،.www.blackboard.com

املرجعّية:
تعترب.َتقانة. Wimbaمن.اأهّم.َتقانات.اإدارة.املحا�شات.الف�رّية.عن.ُبعد..وبداأ.تط�ير.
قانة.�سنة.2004،.كما.�سدر.الإ�سدار.6.1.�سنة.2009. قانة.�سنة.1998،.وانطلقت.التَّ التَّ

ِا�صتخدامات:
• اإدارة.املحا�شات.الف�رّية.	
• الّتعليم.الف�رّي.عن.ُبعد.	
• حماكاة.جتربة.الّتعليم.يف.الق�سم.	
• اإلقاء.الّدرو�س.عن.ُبعد.	
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• �س.والّطاّلب.يف.نطاق.الّتعليم.عن.ُبعد.	 ت�فري.اإمكانّية.الّتعامل.بني.املدرِّ

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.للعنكب�تّية.	 مت�سفِّ

الّتنزيل. اإمكانّية. الّنظام. عليه. فيعر�س. م�ؤ�ّس�سته. Wimba.يف. مقام. امل�ستخِدم. يزور.

على.حا�س�به.قبل.الّدخ�ل..اإذا.طلب.امل�ستخِدم.تنزيل.الّنظام،.ف�ستظهر.نافذة.لهذا.الغر�س.
ق.معه.عملّية.الّتنزيل. �رة.اأ�سفله(.وُتن�سِّ )الّنافذة.على.ي�سار.ال�سّ
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كيفّية اإلقاء الّدرو�س عن بعد

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.ربط.املدّر�س.حلا�س�به.مب�قع.Wimba،.ومنه.يتمّكن.من.

الّت�سال.املبا�ش.مع.الّطاّلب.لإلقاء.در�س.عن.ُبعد..

حالة اأّولّية:

حالة نهائّية: 

اإجراءات:
تتكّ�ن.نافذة.Wimba.من.خم�س.مناطق:



163

• نافذة.املحت�ى،..حيث.يرفع.الأ�ستاذ.حمت�ى.الّدر�س.	
• ُم�سّجل.	 مثل. الّت�سال،. و�سائل. يف. املت�ستخِدم. يتحّكم. حيث. ال��سائط،. نافذة.

رة. �ت.وامل�س�ِّ �ت.وُم�سّخم.ال�سّ ال�سّ
• نافذة.الّنقا�س،.حيث.يتمّكن.امل�ستخِدم.من.مرا�سلة.الأطراف.الأخرى.يف.املحا�شة.	

ب�سفة.ف�رّية.
• نافذة.امل�ساركني،.التي.ُتبنّي.تفا�سيل.ف�رّية.عن.امل�ساركني.	
• ملراقبة.	 الاّلزمة. ال��سائل. كل. الأ�ستاذ. ت�ّشف. تت. ت�سع. التي. �س،. املدرِّ نافذة.

املحا�شة.

كيفّية زيارة ال�ّشبكة العنكبوتّية

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.زيارة.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.خالل.ا�ستعمال.امل�ستخدم.لَتقانة.

.Wimba

حالة اأّولّية:
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حالة نهائّية:

�س،.التي.ذكرناها.يف. �س.اأن.يزور.العنكب�تّية.من.خالل.ف�سل.نافذة.املدرِّ ميكن.للمدرِّ

الّتفا�سيل.املتعّلقة. .بع�س. �س.على.العالمة.املنا�سبة.وَبنيَّ اإذا.�سغط.املدرِّ الّل�حة.ال�ّسابقة..
�س.و�سا�سة.كّل.طالب. بعن�ان.امل�قع..ويعر�س.الّنظام.حمت�ى.امل�قع.على.�سا�سة.املدرِّ

كيفّية اإدارة ال�ّشّبورات البي�شاء

املو�صوع:
�س.من.اأن.ي�ستعمل.نافذة.حا�س�به.�سّب�رة. ن�شح.يف.هذا.اجلزء.الكيفّية.الّتي.متّكن.املدرِّ

ّف. بي�ساء.على.غرار.�سّب�رة.حقيقّية.يف.ال�سّ

حالة اأّولّية:
نف�س.احلالة.كالّل�حة.الّثانية.

حالة نهائّية:
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اإجراءات:
�سا�سة. املت�ّفرة.يف. ال�ظائف. بف�سل. بي�ساء. �سّب�رة. اإىل. املحت�ى. �سا�سة. ميكن.ت�يل.

�س. املدرِّ

كيفّية امل�شاركة يف تنفيذ الربامج

املو�صوع:  
ال�سا�سة.ومناق�سها.مع. برامج.على. تنفيذ. �س.من. املدرِّ يتمّكن. قانة،. التَّ من.خالل.هذه.

الّطلبة.

حالة اأّولّية:
نف�س.احلالة.كالّل�حة.الّثانية.

حالة نهائّية:

اإجراءات:
�س.من.تنفيذ.الربامج.على.حا�س�به.مع.ت�شيك.الطاّلب.يف.عملّية. قانة.للمدرِّ ت�سمح.التَّ
الّتنفيذ،.حيث.يك�ن�ن.مّطلعني.على.كّل.ما.يطبعه.الأ�ستاذ،.وكّل.تّركات.الفاأرة،.وتفا�سيل.
املنا�سبة.يف. العالمة. الأ�ستاذ.على. الغر�س.ي�سغط. ولهذا. دّقة.. بكل. الربنامج. فعل. ردود.

نافذة.الأ�ستاذ،.ثم.يتابع.تعليمات.الّنظام.يف.تعيني.تفا�سيل.امل�ساركة.للّطلبة..
تعليق:  

ي�ّفر.الّنظام.كّل.الّتعليمات.الاّلزمة.لتنفيذ.هذه.اخلدمة.
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كيفّية مراقبة ردود فعل الطاّلب

املو�صوع:
�س.لردود.فعل.الّطاّلب.خالل.�سري.الّدرو�س. ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.مراقبة.املدرِّ

حالة اأّولّية:
نف�س.احلالة.كالّل�حة.الّثانية.

حالة نهائّية:

اإجراءات:
باإمكان.كّل.طالب.اأن.يعرّب.عن.ردود.فعله.ل�سري.الق�سم،.فيق�م.بذلك.من.خالل.نافذة.

امل�ساركني،.حيث.ميكن.اأن.يعلن.عّما.يلي:.
• اأّنه.غائب.عن.مقعده،	
• �س،	 اأّنه.ي�ؤّيد.ما.يق�له.املدرِّ
• �س،	 اأّنه.يعار�س.ما.يق�له.املدرِّ
• �س،	 اأّنه.ي�ستغرب.ما.يق�له.املدِرّ
• �س،	 اأّنه.ل.يفهم.ما.يق�له.املدرِّ
• اأّنه.ي�سّفق،	
• اأّنه.ي�سحك،	
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• �س.يف.تقدمي.الّدر�س،	 اأّنه.يريد.اأن.ي�شع.املدرِّ
• �س.يف.تقدمي.الّدر�س.	 اأّنه.يريد.اأن.يبطئ.املدرِّ

تعليق:
�س.ُمّطلعا.على. مُتّكن.هذه.ال�ظيفة.من.ت�سيري.الق�سم.ب�سفة.طبيعّية...حيث.يبقى.ااملدرِّ

حالة.الّطلبة.ب�سفة.م�ستمّرة.
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WizIQ
تعريف التقانة

املوقع:
.www.wiziq.com

املّجانّية:
اخلدمة.غري.جّمانّية.

الّتعريب:
التَّقاتة.غري.ُمعّربة.

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
.WizIQ Inc.شكة�
.www.wiziq.com

املرجعّية:
ة.للّتعليم.عن.ُبعد.يف.�سكل.م�قع.بال�ّسبكة.العنكب�تّية..ومّت. متّثل.َتقانة.WizIQ.من�سّ
�سني..على.الّت�ا�سل.معا،.وعلى.ت�فري.الّتعليم.يف. ت�سميم..امل�قع.مل�ساعدة.الّطاّلب.واملدرِّ
.Harman ال�ّسّيد. قبل.. من. الربنامج. فكرة. بداأت. وقد. ُبعد.. افتا�سّية.عن. ف�س�ل. بيئة.
ل�شكة.authorGEN.ومقّرها. الّتنفيذّي. من�سب.الّرئي�س. اأي�سا. ي�سغل. الذي. .Singh
قانة.�سنة.2007،.وهي.م�سّجلة..بال�ليات.املّتحدة. الهند..وقد.مّت.الإعالن.ر�سمّيا.عن.التَّ
�س. با�سم.�شكة.WizIQ،.Inc..ويزيد.عدد.م�ستخدمي.َتقانة.WizIQ.عن.150.األف.مدرِّ

و2.ملي�ن.طالب.عرب.العامل.وفق.اإح�سائّيات.ال�ّشكة..
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الّتمكني:
اإجبارّي:.

• ِاّت�سال.بالإنتنت..	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية..	 مت�سفِّ
• 	Flash..ل م�سغِّ
• بريد.اإلكتويّن..	

ِاختيارّي: 
• كامريا.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	
• ميكروف�ن.	

ِا�صتخدامات:
• �سني.والّطاّلب.عن.ُبعد.ب�سكل.متزامن.	 الّت�ا�سل.بني.املدرِّ
• �س.عرب.�سطح.املكتب.وال�ّسّب�رة.الإلكتونّية.	 م�ساركة.الّطاّلب.للمدرِّ
• رات.الّدرا�سّية.الإلكتونّية.	 اإدارة.املقرَّ
• اإدارة.المتحانات.عن.ُبعد.	

كيفّية ت�شميم املقّررات الإلكرتونّية ون�شرها مبحتويات 
متنّوعة

املو�صوع:
ر.درا�سّي.اإلكتويّن.ون�شه.مبحت�يات.متنّ�عة. ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.ت�سميم.مقرَّ

حالة اأّولّية:
ر.الّدرا�سّي.واملحت�يات.املرغ�ب.ن�شها. بيانات.املقرَّ

حالة ختامّية: 
ر.الّدرا�سّي.م�سح�با.باملحت�يات.الّتعليمّية.اجلديدة. املقرَّ
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اإجراءات:
• ت�سجيل.الّدخ�ل،	
• ر.الّدرا�سّي.والتي.تت�سّمن.	 نقر.زّر.)Create a Course(.حيث.تظهر.�سفحة.املقرَّ

ر.الّدرا�سّي،.واأهدافه،.وم��س�عه،.ولغته.وبع�س. بن�دا.يجب.تعبئتها،.مثل.ِا�سم.املقرَّ
�رة(.. اخليارات.الأخرى.)كما.ت�سري.اإىل.ذلك.ال�سّ

• نافذة.	 عرب. .،)Publish course( الّن�ش. ثّم. ومن. والمتحانات. املحت�يات. رفع.
ر.الّدرا�سّي.التي.تربز.بعد.انتهاء.اخلط�ة.ال�ّسابقة.. املقرَّ

ر.الإلكتويّن.للم�ستكني.فيه.بكّل.حمت�ياته.وعنا�شه،.ومن.ثّم. بعد.ذلك.يظهر.املقرَّ
ب.واملحت�يات. ر.الّتفاعل.مع.املدرِّ ميكن.للم�ستكني.يف.املقرَّ
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Youtube
قانة تعريف التَّ

املوقع:
http://www.youtube.com/

املّجانّية:
قانة.جّمانّية. التَّ

الّتعريب.
قانة.غري.ُمعّربة. التَّ

رة: اجلهة امل�صوؤولة / املطوِّ
https://www.google.com

املرجعّية:
اإدارة. تتمّثل.َتقانة.Youtube.يف.م�قع.اإلكتويّن.على.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.من.اأجل.
اأعلنت. .2006 2005..ويف.�سنة. .�سنة. .Youtube مّت.تط�ير.م�قع. الفيدي�..وقد. مقاطع.
�شكة.Google.ال��س�ل.اإىل.اّتفاقّية.ل�شاء.امل�قع.مقابل.1.65.مليار.دولر.اأمريكّي..ومّت.
اختيار.م�قع.Youtube.ل�سنة..2006من.طرف.جمّلة.Time.الأمريكّية،.لدوره.يف.اإعطاء.

الفر�سة.لزّواره.يف.اإنتاج.امل�اّد.التي.يعر�س�نها.يف.امل�قع..

ِا�صتخدامات:
• ت�س�يق.املنتجات.من.خالل.مقاطع.فيدي�.	
• ن�ش.امل��سيقى.وال�سعر.وفّن.الّر�سم.من.خالل.مقاطع.الفيدي�.	
• ت�فري.م�اكبة.اآخر.الأخبار.والربامج.الّتلفزّية.يف.خمتِلف.املجالت.	
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• اأّي.	 يف. عليها. الّطالع. اإمكانّية. وبالّتايل. ون�شها. والّدرو�س. املحا�شات. ت�ثيق.
وقت.وزمان.

• ت�فري.ق�سم.خا�ّس.للّتعليم.http://www.youtube.com/edu.مق�ّسم.وفق:	
م�ست�ى.الّتعليم:.ِابتدائي،.ثان�ّي،.جامعة،.تعّلم.مدى.احلياة..�
جمال.الّتعليم:.عل�م،.ريا�سّيات،.اأعمال...الخ..�
• تنظيم.مقاطع.الفيدي�.ح�سب.م�سدر.ن�شها.من.طرف.الكّلّيات.واجلامعات.	

الّتمكني:
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ

• ح..امل�قع.الإلكتويّن.www.youtube.com.وانقر.على.و�سلة..”اإن�ساء.	 ت�سفَّ
فحة. ح�ساب”  يف.اأعلى.ال�سّ

• اأدخل.املعل�مات.املطل�بة..يف.ال�ستمارة.	
• 	...Googleة.بح�سابك.على ِا�ستخدم.معل�مات.الّدخ�ل.اخلا�سّ

كيفّية حتميل مقاطع الفيديو

املو�صوع:
..Youtube.ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.طريقة.تميل.مقطع.فيدي�.مب�قع

حالة اأّولّية:
.Youtube.تديد.مقطع.الفيدي�.املراد.تميله.مب�قع

حالة نهائّية:
مقطع.الفيدي�.وقد.مّت.ن�شه.يف.الف�ساء.اخلا�ّس.املحج�ز.للم�ستخِدم.
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اإجراءات:
• 	Youtube.ِافتح.ح�سابا.على.م�قع
• 	)Youtube.امللّ�ن.بالأزرق.يف.اأعلى.�سفحة(.)upload(.ُانقر.على.تميل
• فحة.امل�الية(.على.تميل.فيدي�.)upload video(..)امللّ�ن.بالأ�سفر.	 ُانقر.)يف.ال�سّ

لتحميل.ملّف.فيدي�.جاهز(..
وو�سفه. .الفيدي�. .عن�ان .مثل .الفيدي�، تفا�سيل .حّرر. .الفيدي�، .تميل .انتظار اأثناء
العث�رعليه..لت�سجيل.فيدي�.جديد.وتميله. والكلمات.الأ�سا�سّية.لي�سهل.على.الآخرين.

.)Record from Webcam(.اآلّيا،.ُانقر

 كيفّية الّتعليق على الفيديوات

املو�صوع:
م�قع. ت�سجيله.يف. م�سبقا. مّت. فيدي�،. مقطع. الّتعليق.على. كيفّية. اجلزء،. ن�شح.يف.هذا.

.Youtube

حالة اأّولّية:
تديد.الفيدي�.الذي.�سيتّم.الّتعليق.عليه.

حالة نهائّية.
ن�ش.الّتعليق.على.الفيدي�.

اإجراءات:
• 	.Youtube.ِافتح.ح�سابك.على.م�قع
• ِاخت.الفيدي�.الذي.�ستعّلق.عليه.	
• َحّرر.الّتعليق.يف.مرّبع.الّرّد على الفيدي�..	
• ُاطلب.ن�ش.الّتعليق.	
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ة فحات اخلا�شّ كيفّية اإن�شاء ال�شّ

املو�صوع:
امل�قع. امل�ج�دة.يف. الّتعليمّية.منها. الفيدي�.ول�سّيما. الهائلة.ملقاطع. الكّمّية. اإىل. نظرا.
العدد. اإىل. ونظرا. اأوم�ؤ�س�سات.. اأفرادا. كان�ا. �س�اء. امل�ستخدمني. خمتلف. بني. واختالطها.
الهائل.للفيدي�ات.املطل�ب.ن�شها.عرب.م�قع.Youtube،.فاإّنه.من.املمكن.اإن�ساء.�سفحة.
ة.تهتّم.با�ستقبال. ة.با�سم.جهة.معّينة..ون�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.اإن�ساء.�سفحة.خا�سّ خا�سّ

مقاطع.فيدي�.تعليمّية.اأو.حما�شات.م�ّثقة.لن�شها.للطاّلب.مثال.

حالة اأّولّية:
معطيات.عاّمة.ح�ل.امل�ؤ�ّس�سة.الّتعليمّية.

حالة نهائّية:
ة.بامل�ؤ�ّس�سة.الّتعليمّية،.ي�سمح.بزيارتها.ملن.لهم.ترخي�س. احل�س�ل.على.�سفحة.خا�سّ

للغر�س.

اإجراءات:
• الّتعليمّية:.	 للم�ؤ�ّس�سة. ي�تي�ب. م�قع. على. ح�ساب. باإن�ساء. امل�س�ؤول. يق�م.
.http://www.youtube.com/schools

• �س.للم�ؤ�ّس�سة.	 يتكّفل.امل�س�ؤول.وحده.بن�ش.مقاطع.الفيدي�.بامل�قع.املخ�سّ
• تعديل.اإعدادات.اأجهزة.اخلادم.حّتى.يت�سّنى.الّدخ�ل.اإىل.امل�قع.	
• فحة.عند.اإ�سافة.�س�رة.اأوفيدي�.	 تديد.اأ�سماء.م�اقع.ال�سّ

 تعليق:
هذه. ومُتّكن. جّماًنا.. الفيدي�. فعالّية. الّتعليمّية. للم�ؤ�ّس�سات. .Youtube خدمة. ت�سفي.
اخلدمة.من.الّدخ�ل.اإىل.الآلف.من.مقاطع.الفيدي�.الّتعليمّية.املّجانّية.ذات.اجل�دة.العالية.

م.فيها. يف.بيئة.اآمنة.وُمتحكَّ
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Yuuguu
قانة تعريف التَّ

املوقع:
www.yuuguu.com

املّجانّية: 
قانة.غري.جّمانّية. التَّ

الّتعريب:
قانة.غري.ُمعّربة. التَّ

رة : اجلهة امل�صوؤولة - اجلهة املطوِّ
YG Technologies Ltd.شكة�

مان�س�ست،.اململكة.املتحدة
www.yuuguu.com

املرجعّية:
تهتم.َتقانة.Yuuguu.بت�سهيل.تنظيم.جل�سات.العمل.عن.بعد.والّلقاءات.الإلكتونّية،.
ات.العمل،.وعدد.الأفراد.امل�ساركني،.وجتعلهم. بقطع.النظر.عن.جدار.احلماية،.وتنّ�ع.من�سّ
.Yuuguu.كما.ل�.كان�ا.يجل�س�ن.بج�ار.بع�سهم.البع�س..ويرجع.الف�سل.لتط�ير.َتقانة
لل�ّسّيدين.Anish Kapoor.وPhilip Hemsted.بعد.اأن.اأحبطا.من.اإمكانّية.العمل.معا.
عن.ُبعد.وعدم.القدرة.على.روؤية.وتبادل.�سا�سات.احلا�س�ب.يف.ال�قت.احلقيقّي..و�سهرت.
�شكة. اإىل. ملكّيتها. انتقلت. ثم. .،2005 �سنة. قانة. التَّ بعث. على. .Yuuguu Ltd .�شكة.
YG Technologies Ltd..ويزيد.عدد.م�ستخِدمي.تقانة.Yuuguu.عن.2.3.ملي�ن.

�سخ�س.يف.العامل.وفق.اإح�سائّيات.ال�ّشكة.
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الّتمكني:
بالّن�سبة.اإىل.امل�س�ؤولني.عن.اإدارة.اجلل�سات

• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• 	.)Flash(.تركيب.َتقانة
• ب.	 تركيب.Yuuguu.على.جهاز.املدرِّ

بالن�سبة.اإىل.امل�ساركني.يف.اجلل�سات
• ِاّت�سال.اإنتنت.	
• ح.ال�ّسبكة.العنكب�تّية.	 مت�سفِّ
• رقم.ال�ستاك.املر�سل.من.طرف.مدير.اجلل�سة.	
• �سّماعات.وميكروف�ن.	

ِا�صتخدامات:
• �ت.	 تنظيم.الّلقاءات.الإلكتونّية.بالكتابة.وال�سّ
• �سا�سة.	 على. يعر�س. ملا. احلقيقّي. ال�قت. يف. ُبعد. عن. املتابعة. ال�ّسا�سة:. م�ساركة.

احلا�س�ب.
• الّتا�سل.الف�رّي.بالكتابة.وال�سّ�ت.	

م�شاركة ال�ّشا�شة

املو�صوع:
ن�شح.يف.هذا.اجلزء،.كيفّية.متكني.جمم�عة.م�ساركني.مدعّ�وين.من.متابعة.ما.يعر�سه.

رئي�س.جل�سة.عمل.عليهم.عن.ُبعد.وب�سفة.متزامنة.

اإجراءات:
بالن�سبة.اإىل.امل�س�ؤولني.عن.اإدارة.اجلل�سات

• ت�سغيل.تقانة.Yuuguu.على.جهاز.امل�س�ؤول.عن.جل�سة.العمل.	
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• �رة.الّتالية:	 قانة،.لحظ.ال�سّ ِاختيار.قائمة.)Web conference(.من.�سفحة.التَّ

• زّر.	 بنقر. ال�ّسا�سة. م�ساركة. خدمة. وت�سغيل. اجلل�سة. متابعة. اإىل. امل�ساركني. دع�ة.
�رة.الّتالية: )Screen Share(،.لحظ.ال�سّ

• متابعة.اجلل�سة.	
• خالل.جل�سة.م�ساركة.ال�ّسا�سة.يرى.امل�سارك�ن.املدعّ�ون.ما.يعر�س.على.�سا�سة.	

ب. املدرِّ
• وميكن.يف.اأّي.وقت.نقر.زّر.)Stop(.لإيقاف.م�ساركة.ال�سا�سة.	
• 	.)Pause(.وميكن.اأي�سا.اإيقافها.م�ؤّقتا.عن.طريق.نقر.زّر

بالن�سبة.اإىل.امل�ساركني.يف.اجلل�سات
• ال�ّسبكة.	 ح. مت�سفِّ )www.yuuguu.com/share(.يف. العن�ان. امل�سارك. ي�سع.

العنكب�تّية.
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• لحظ.	 ِا�سمه،. ويدخل. ب. املدرِّ به. زّوده. الذي. .)PIN( الـ. رقم. امل�سارك. يدخل.
ال�س�رة.الّتالية:

• 	.)Connect(.ينقر.زّر
خالل.جل�سة.م�ساركة.ال�ّسا�سة.يرى.امل�سارك:

• ما.يعر�س.على.�سا�سة.املدّرب.	
• �رة.الّتالية:	 وتظهر.له.اأزرار.تّكم.كما..يظهر.بال�سّ

وهذه.الأزرار.تعني:
• مُيكن.ترك.الجتماع.يف.اأّي.وقت.عن.طريق.نقر.هذا.الزّر.	
• ب.فعال.	 ِاختيار.عر�س.احلجم.الفعلّي.كما.ه�.حجم.�سا�سة.املدرِّ
• ب.	 طلب.الّتحكم.لل�ّسيطرة.على.ل�حة.املفاتيح.والفاأرة.اخلا�سة.باملدرِّ
• ب.	 بدء.الّدرد�سة.الف�رّية.مع.املدرِّ
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َقانات الرقمّية   واقع ا�شتعمال التَّ
�شات العربّية الّتعليمّية والإدارّية يف املوؤ�شَّ

درا�شة للمنظمة العربّية للرتبية والثقافة والعلوم )األك�شو(
�إعد�د: جميل �أحمد �إطميزي

مدير �لتعليم �لإلكرتوين، 
جامعة فل�سطني �لأهلية، بيت حلم – فل�سطني، 

 j.itmazi@gmail.com

امللخ�س. 
دائما.عن. يبحث. والتعليم. املتط�رة،. املجتمعات. �سمات. اأحد. ه�. التعليم. نظام. فعالية.
اأدوات.َتَعُلم.جديدة،.لتح�سني.عملية.التعلم.والتعليم.وزيادة.فعاليتها،.وقد.فتحت.التَّقانات.
م. علُّ والتَّ التعليم. منها.يف.ت�سني. لال�ستفادة. وا�سعا. املجال. والإنتنتية. احلا�س�بية. الرقمية.
ب.والتدريب..فالتغيري.ال�شيع.يف.نظم.التعليم.واأ�ساليبه.وتقاناته.يف.العامل.ومنه. والتدرُّ
العامل.العربي،.يفر�س.على.املهتّمني.م�اكبة.تلك.التط�رات،.ور�سم.اخلطط.لدمج.التَّقانات.
احلديثة.يف.املنظ�مة.التعليمّية.والتدريبّية.ويف.اإدارة.م�ؤ�س�ساتها..ومن.نافلة.الق�ل،.التاأكيد.
على.اأن.امل�ؤ�ّس�سات.التي.تخفق.يف.التكّيف.مع.هذا.الع�ش.�سيك�ن.م�سريها.الزوال..وقد.
جاءت.هذا.الدرا�سة.للتعرف.عن.واقع.ا�ستخدام.الّتقانات.الرقمية.التعليمية.يف.امل�ؤ�س�سات.
الرقمية. التقانات. وباملثل. املت�س�رة. واحلل�ل. و�سع�باتها. اأن�اعها. على. لالطالع. البالد.

امل�ستخدمة.يف.اإدارة.هذه.امل�ؤ�س�سات.
ويف.هذه.الدرا�سة.مت.ت��سيح.دور.امل�ؤ�س�سات.التعليمية.يف.ظل.تقانة.املعل�مات،.كما.
وحمددات. واملجتمع،. والعّينة. واأهميتها،. واأهدافها. وفرو�سها. الدرا�سة. م�سكلة. تديد. مت.
الدرا�سة.وجمالتها،.وم�سطلحاتها.ومنهجها.واأدواتها.واإجراءاتها..كما.مت.عر�س.بع�س.
الدرا�سات.ال�سابقة.ذات.العالقة.حيث.مت.التعليق.عليها،.ومن.ثم.مت.عر�س.وتليل.نتائج.

الدرا�سة،.واأخريا.انتهى.البحث.بخال�سة.النتائج.وبالت��سّيات.

الكلمات املفتاحية: الّتقانات.التعليمية،.الّتقانات.الرقمية،.اأدوات.التعليم،.اأجهزة.
التعليم،.الربجمّيات.التعليمّية.
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1. املقدمة
اأحد.مق�مات.حياة.املجتمعات.املعا�شة،.ودور.هذا.النظام.لي�س. التعليم.ه�. اإن.نظام.
هذه. عر�س. كيفية. اأي�سا. بل. للطلبة،. م�سادرها. وتي�سري. وعر�سها. املعل�مات. اإح�سار.
َتَعُلم.جديدة،.لتح�سني. اأدوات. املعل�مات.وتقييمها..والتعليم.والتدريب.يبحث.دائما.عن.
متعددة. رقمية. اأدوات. والإنتنت. الربجميات. ث�رة. فتحت. وقد. والتعليم،. التعلم. عملية.
اأن. على. .املخت�س�ن. العلماء ويجمع. املا�سي،. القرن. ت�سعينيات. انت�سارها.يف. منذ. املجال.
ث�رة.الإنتنت،.يعد.اأهم.اإجناز.تكن�ل�جي.تقق،.حيث.ا�ستطاع.الإن�سان.اأن.يلغي.امل�سافات.
ويخت�ش.الزمن،.ويجعل.من.العامل.اأ�سبه.ب�سا�سة.اإلكتونية.�سغرية.يف.ع�ش.المتزاج.بني.
اأتاح. مما. .اإلكتونيا،. الت�سال واأ�سبح. والتكن�ل�جيا،. والثقافة. واملعل�مات. الإعالم. تقانة.
�شعة.ال��س�ل.اإىل.مراكز.العلم.واملعرفة.واملكتبات.والطالع.على.اجلديد.حلظة.بلحظة.
اإن.التغيري.ال�شيع.يف.نظم.التعليم.واأ�ساليبه.وتقاناته.يف.امل�ؤ�س�سات.التعليمية.والتدريبية.
العاملية.ومنها.العربية،.يفر�س.على.اإدارة.تلك.امل�ؤ�س�سات.م�اكبة.تلك.التط�رات،.ور�سم.
اخلطط.لدمج.التقانات.احلديثة.يف.منظ�متها..ومن.نافلة.الق�ل،.التاأكيد.على.اأن.امل�ؤ�س�سة.

التي.تخفق.يف.التكيف.مع.هذا.الع�ش.�سيك�ن.م�سريها.اإىل.العتمة.اأو.اإىل.زوال.

1.1. التعليم والتدريب يف ظل تقانة املعلومات
يعترب.جمال.التعليم.والتدريب.من.اأكرث.املجالت.تاأثرا.بتقانة.املعل�مات.والتي.عرفت.
ث�رة.يف.تقانات.احلا�س�ب.والإنتنت.والت�سالت.خالل.العقدين.الأخريين.تف�ق.بكثري.
ما.عرفته.الب�شية.من.اأدوات.تعليمية.منذ.اآدم.عليه.ال�سالم..فالتعليم.يف.تغري.وتط�ر.م�ستمر.
مرورا. ال�سجر،. وجذوع. واجللد. اجلدر. على. الكتابة. اأدوات. با�ستخدام. الإن�سان. بداأ. منذ.
بالطب�س�رة.وال�رق.واحلرب،.اإىل.اأيامنا.حيث.مت.ا�ستخدام.احلا�س�ب.والإنتنت.وال�سب�رات.
التفاعلية،.ويجري.الآن.ا�ستخدام.الهاتف.املتنقل.يف.التعليم،.واإىل.امل�ستقبل.الذي.�سيح�ي.

الغريب.والعجيب.من.الأدوات.والتقانات.التي.�ست�ستخدم.يف.التعليم.والتدريب.
والتدريب،. التعليم. تعزيز. يف. الرقمية. التقانات. ا�ستخدام. اأهمية. اإغفال. ميكن. ول.
الإنتنت. ا�ستخدام. اأن. اإىل. ب��س�ح. ت�سري. امل�ستقبل. وت�قعات. احلالية،. فالإح�سائيات.
وامتالك.احل�ا�سيب.والأجهزة.النقالة.والتي.متثل.من�سة.لأغلب.التقانات.التعليمية.الرقمية.
تنت�ش.بق�ة،.حيث.ي�جد.ما.يقارب.2.5.مليار.م�ستخدم.يف.منت�سف.عام.2012..ورغم.ان.
ن�سبة.ا�ستخدام.الإنتنت.من.الناطقني.بالعربية.اأقل.من.غريهم.يف.العامل،.ال.ان.هناك.تزايد.
وا�سح.حيث.بلغ.عدد.امل�ستخدمني.العرب.80.ملي�ن.وي�سكل�ن.ح�ايل.24.%.من.ال�سكان.
]Miniwatts،.2012[..كما.وان.31.%.من.بي�ت.العرب.فيها.حا�س�ب.)عامليا.الن�سبة.
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38.4(.يف.نهاية.2011م،.وم�ؤ�شات.ا�ستخدام.اأجهزة.النقال.يف.ت�ساعد.�ساروخي.منذ.

عدة.�سن�ات،.وقد.بلغت.ما.يقارب.6.مليار.ا�ستاك.هاتف.نقال.)خط(.يف.العام.2012م،.
.]ITU،.2012[.بحيث.امتلك.97.%.تقريبا.من.العرب.ا�ستاك.نقال

2.1 املوؤ�ص�صات التعليمية يف ظل تقانة املعلومات
قيل.دوام.احلال.من.احلال،.فاأية.م�ؤ�س�سة.تعليمية.اأو.تدريبية.ل.ت�اكب.التغريات.التي.
ت�سل.يف.بيئتها.�سيك�ن.م�سريها.الن�سيان!،.وننبه.اإىل.نتائج.اجلامعات.العربية.»املخجلة«.
و�ساجنهاي. التاميز. ت�سنيف. مثل. العامل. يف. للجامعات. ال�سن�ية. الدولية. الت�سنيفات. يف.

وويب.ماتريك�س،.]اإطميزي2،.2010[.
اإن.التط�ر.التقني.احلا�سل.يف.تقانات.ال�يب.واحلا�س�ب.تفتح.للم�ؤ�س�سات.التعليمية.
.العملية. لرفع.كفاءة واعدة. متعددة. فر�سًا. وللطالب.واملتدربني. وللمحا�شين. والتدريبية.
التعليمية..فلم.يعد.املحت�ى.التعليمي.ه�.من.تاأليف.املحا�ش.واملتخ�س�س،.ومل.يعد.الطالب.
ه�.املتلقي،.بل.اأ�سبح.الطالب.ه�.حم�ر.العملية.التعليمية،.وغدا.الطالب.ي�ؤلف.املحت�ى.
.املحت�ى. ويبني ومقتحاتهم،. ردودهم. وي�سمع. اأقراأنه. مع. ويت�سارك. وين�شه. التعليمي.
امل�ج�د.منه.ويخ�سه.ح�سب.احتياجاته.املعرفية.والتي.تختلف.من.متعلم.لآخر،. ويعدل.
كل.ذلك.بف�سل.تقانات.ال�يب.من.اجليل.الثاين.والذي.وفر.اأدوات.متن�عة،.وغالبًا.جمانية،.
واملحت�ى.التعليمي.املت�فر.بكرثة.على.الإنتنت.�س�اء.من.اإنتاج.الأفراد.اأو.امل�ؤ�س�سات،.
تعك�س.�سمة.من.�سمات.متعلمي.هذا.الع�ش،.وهي.�سمة.الق�ة.املعرفية.الناجتة.من.وفرة.

املعل�مات.وتن�عها..
عقد. قبل. مطبقًا. كان. وما. با�ستمرار،. التعليمية. ومي�له. طباعه. تتغري. املتعلم. اإن. كما.
التي. ال��سائل. با�ستخدام. يرغب�ن. اأبناوؤنا. يعد. ومل. الي�م،. مالئم. غري. اأ�سبح. الزمن،. من.
ا�ستخدمناها،.ولدينا.من.تراثنا.ق�ل.من�س�ب.لعلي.بن.اأبي.طالب.كرم.الله.وجهه.يق�ل.فيه:.
علم�ا.اأولدكم.غري.ما.علمتم؛.فاأنهم.خلق�ا.لزمان.غري.زمانكم..وهذه.التغريات.احلا�سلة.
يف.التكيبة.النف�سية.واملعرفية.ملتعلمي.الي�م.ت�جب.على.التب�يني.و�سناع.القرار.يف.اأي.
اإىل.تبني.ا�ستاتيجيات.تعليمية.واأدوات.تعلمية. اأو.تدريبية.اأن.يبادروا. م�ؤ�س�سة.تعليمية.

تتنا�سب.وهذا.اجليل.

2. الدرا�شة

1.2. م�صكلة الدرا�صة
يف. التعليمية. التقانات. ا�ستخدام. انت�سار. مدى. ح�ل. العربية. الدرا�سات. لندرة. نظرا.
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واحلاجة. امل�ؤ�س�سات،. هذه. اإدارة. يف. امل�ستخدمة. التقانات. وكذا. العربي. العامل. م�ؤ�س�سات.

تعاون. وممدى. ال�ستخدام،. لهذا. املرافقة. وامل�ساكل. امل�ستخدمة،. التقانات. اهم. ملعرفة.

امل�ؤ�س�سات.مع.ت�جه.مدر�سيها.ل�ستخدام.هذه.التقانات،.فقد.جاءت.هذه.الدرا�سة.من.قبل.

بت�سميم. فقمت. بالأمر.. كلفتني. والتي. )األك�س�(. والعل�م. والثقافة. للتبية. العربية. املنظمة.

و�سع. ومت. بعد. عن. للتعبئة. اإلكتونيا. رفعهما. مت. حيث. املعل�مات،. جلمع. اثنني. ا�ستبيانان.
و�سلة.لكليهما.على.امل�قع.الإلكتوين.لالألك�س�.

الرقمية. التقانات. ا�ستعمال. اأول.كتاب.عن. اإ�سدار. اأي�سا. الدرا�سة.تخدم. اأن.هذه. كما.

قبل. من. اإدارته. واإىل. التعليم. اإىل. امل�جهة. العربية. والتدريب. التعليم. م�ؤ�س�سات. داخل.
الألك�س�.

2.2. �صياغة فرو�ص البحث

1.2.2. ت�صاوؤالت الدرا�صة
• بخ�س��س.ا�ستخدام.املدر�سني.للتقانات.التعليمية:	

1. ما.هي.اأن�اع.التقانات.التعليمية.امل�ستعملة.يف.التعليم.والتدريب؟.
2. مدى.ت�فري.التقانات.من.قبل.امل�ؤ�س�سات.التعليمية.والتدريبية.العربية؟.
3. ما.مدى.الدعم.الذي.يتلقاه.املدر�س.الذي.ي�ستخدم.التقانة.)ت�فر.التدريب،.وت�فر..

الأدلة،.وت�فر.الت�سجيع(؟
4. ما.مدى.تفاعل.الطلبة.مع.التقانات؟.
5. للتقانة.وما.طبيعة.. اأثناء.ا�ستخدامه. التي.ت�اجه.املدر�س. ما.ه�.حجم.ال�سع�بات.

هذه.ال�سع�بات؟
6. ما.مدى.الفروق.يف.ا�ستخدام.التقانات.التعليمية.وفق.املتغريات.الآتية.)اجلن�س،..

ا�سم.الدولة،.اأخر.�سهادة.علمية،.الفئة.العمرية.مدة.اخلدمة.بال�سن�ات(؟
• بخ�س��س.ا�ستخدام.امل�ؤ�س�سات.للتقانات.التعليمية.والإدارية:	

1. ما.ه�.جمال.عمل.امل�ؤ�س�سات.)تعليم،.اأو.تدريب،.اأو.متعدد.الأغرا�س(؟.
2. ما.مدى.ا�ستخدام.امل�ؤ�س�سات.للتقانات.يف.اإدارة.امل�ؤ�س�سات؟.
3. ما.مدى.ت�فري.امليزانيات.لقتناء.التقانات.الإدارية؟.
4. ما.مدى.ت�فر.التدريب.على.التقانات.الإدارية.يف.هذه.امل�ؤ�س�سات؟.
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5. .ما.هي.اأن�اع.التقانات.امل�ستعملة.يف.اإدارة.امل�ؤ�س�سة؟.
6. ما.هي.اأهم.معيقات.ا�ستعمال.التقانات.يف.اإدارة.امل�ؤ�س�سة؟.
7. ما.ه�.مدى.ا�ستخدام.التقانات.يف.التعليم.اأو.التدريب.امل�ؤ�س�سة؟.
8. مدى.ت�فري.امل�ؤ�س�سة.مليزانيات.خم�س�سة.لقتناء.التقانات.التعليمية.اأو.التدريبية؟.
9. مدى.ت�فري.امل�ؤ�س�سة.لربامج.تدريب.على.ا�ستخدام.التقانات.التعليمية.اأو.التدريبية؟.

اأهم.املعيقات.التي.ت�اجه.امل�ؤ�س�سات.التي.ت�ستعمل.التقانات.التعليمية.اأو.التدريبية؟..10

2.2.2. فر�صيات الدرا�صة
.تق�م.فر�سيات.الدرا�سة.على.وج�د.فروق.ذات.دللة.اإح�سائية.عند.م�ست�ى.الدللة.
α.=.0.05.ح�ل.ا�ستخدام.التقانات.الرقمية.التعليمية.اأو.التدريبية.تعزى.للمتغريات.الآتية:.

1. ت�جد.فروق.ذات.دللة.اإح�سائية.تعزى.ملتغري.اجلن�س..
2. ت�جد.فروق.ذات.دللة.اإح�سائية.تعزى.ملتغري.ا�سم.الدولة..
3. ت�جد.فروق.ذات.دللة.اإح�سائية.تعزى.ملتغري.اأخر.�سهادة.علمية..
4. ت�جد.فروق.ذات.دللة.اإح�سائية.تعزى.ملتغري.الفئة.العمرية.بال�سن�ات..
5. ت�جد.فروق.ذات.دللة.اإح�سائية.تعزى.ملتغري.مدة.اخلدمة.بال�سن�ات..

3.2. اأهداف البحث واأهميته

1.3.2. اأهداف الدرا�صة
1. العامل.. يف. امل�ستخدمة. الرقمية. والإدارية. التعليمية. التقانات. اهم. على. التعرف.

العربي.واأن�اعها.
2. واأدلتها.. امل�ستخدمة. التقانات. ت�فري. يف. امل�ؤ�س�سات. تعاون. مدى. على. التعرف.

والتدريب.عليها.
3. التعرف.على.مدى.تفاعل.الطلبة.وجتاوبهم.مع.التقانات.التعليمية.امل�ستخدمة..
4. التعرف.على.اأن�اع.ال�سع�بات.التي.ت�اجه.املدر�س.مع.التقانات.امل�ستخدمة..
5. التي.تتم.يدويا.وميكن.ا�ستعمالها.عرب.. التعليمية.والإدارية. التعرف.على.الأعمال.

التقانات.
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6. التعرف.على.احلل�ل.التي.يقتحها.املدر�س�ن.والإداري�ن.لن�ش.ا�ستعمال.التقانات..
يف.امل�ؤ�س�سات.

7. التعرف.على.معيقات.ا�ستعمال.التقانات.يف.اإدارة.امل�ؤ�س�سات..
8. الك�سف.عن.الفروق.يف.ا�ستخدام.التقانات.وفق.املتغريات.الآتية.)اجلن�س،.الدولة،..

ال�سهادة.العلمية،.التخ�س�س،.الفئة.العمرية،.مدة.اخلدمة(.

4.2. العينة واملجتمع:

1.4.2. جمتمع الدرا�صة: 
جمتمع.الدرا�سة.يتك�ن.من:

• اأو.	 مار�س�ا. الذين. من. حما�ش(،. مدرب،. اأ�ستاذ،. )معلم،. التدري�س. هيئة. اأع�ساء.
ميار�س�ن.ا�ستعمال.التقانات.الرقمية.يف.التعليم.اأو.التدريب.داخل.امل�ؤ�س�سة.العربية،.

• م�ؤ�س�سة.	 يف. الرقمية. التقانات. تبني. على. ي�سهرون. الذي. الإداريني. امل�س�ؤولني.
التعليم.اأو.التدريب.العربية.

علما.اننا.ل.منلك.اإح�سائيات.دقيقة.عن.العدد.الفعلي.لهذا.املجتمع.

الدرا�صة:  2.4.2 عّينة 
ا�ستخدم.الباحث.العينة.املتاحة.)املتط�عني(.والتي.متثلت.يف.و�سع.اأداة.الدرا�سة.على.
امل�قع.الإلكتوين.للمنظمة.العربية.للتبية.والثقافة.والعل�م.).األك�س�(،.حيث.تط�ع.246.
ورغم. ال�ستبيان،. بتعبة. الرقمية. التعليمية. التقانات. ي�ستخدم. ممن. التدري�س. هيئة. ع�س�.

ت�زع.العينة.على.معظم.الدول.العربية.ال.ان.الأعداد.متفاوتة.
ا�ستخدم.الباحث.العينة.املتاحة.)املتط�عني(.والتي.متثلت.يف.و�سع.اأداة.الدرا�سة.على.
تط�ع. حيث. األك�س�(،. .( والعل�م. والثقافة. للتبية. العربية. للمنظمة. الإلكتوين. امل�قع.
ال�ستبيان. بتعبة. الرقمية. التعليمية. التقانات. ي�ستخدم. ممن. التدري�س. هيئة. ع�س�. .246
الأول.امل�جهة.لهم،.وتط�ع.140.م�س�ؤول.اأداري.من.امل�ؤ�س�سات.التي.ت�ستخدم.التقانات.
التعليمية.اأو.الإدارية.بتعبئة.ال�ستبيان.الثاين.امل�جهة.لهم،.ورغم.ت�زع.العينة.على.معظم.

الدول.العربية.ال.ان.الأعداد.متفاوتة.

5.2. حمددات الدرا�صة
• املجال.اجلغرايف:.العامل.العربي.	
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• املجال.الزماين:.ابتداأت.الدرا�سة.من.تاريخ.2012/4/5.ولغاية.2012/12/5م.	
• املجال.الب�شي:.اأع�ساء.هيئة.التدري�س.)معلم،.اأ�ستاذ،.مدرب،.حما�ش(،.من.الذين.	

داخل. التدريب. اأو. التعليم. يف. الرقمية. التقانات. ا�ستعمال. ميار�س�ن. اأو. مار�س�ا.

التقانات. م�ؤ�س�ساتهم. ت�ستخدم. الذين. الإداريني. وامل�س�ؤولني. العربية.. امل�ؤ�س�سة.
التعليمية.اأو.الإدارية.

6.2. م�صطلحات البحث )تعريف املفاهيم اإجرائيا(
• العالقة.	 ذات. )الأجهزة(. واملعدات. الربجميات. هي. التعليمية.. الرقمية. التقانات.

اأو.من.ه�.يف.حكمه.)كالأجهزة.املحم�لة.وامل�ساعدات.الرقمية.مثال(. باحلا�س�ب.
والتي.ت�ستخدم.لأغرا�س.التعليم.والتعلم.والتدريب.

• العالقة.	 ذات. )الأجهزة(. واملعدات. الربجميات. هي. الإدارية.. الرقمية. التقانات.
باحلا�س�ب.اأو.من.ه�.يف.حكمه.والتي.ت�ستخدم.يف.امل�ؤ�س�سات.التعليمية.والتدريبية.

لأغرا�س.اإدارة.اأن�سطتها.
• 	LMS-CMS-( التعلم. اإدارة.حمت�يات. املقررات.اأو. اإدارة. اأو. التعلم. اإدارة. نظم.

LCMS(..هي.برجميات.ت�فر.من�سة.تنظم.املحت�يات.التعليمية.والأن�سطة.�سمن.

واقتاعات. واختبارات. ودرد�سة. ح�ار. اأدوات. عادة. وت�سمل. ومقررات،. فئات.

وو�سائل.لعر�س.املحت�يات.التعليمية.املكت�بة.وامل�سم�عة.واملرئية.وغريها،.اإ�سافة.

.learning /(.:اإىل.اإدارة.�س�ؤون.امل�سجلني.والدرجات.ومن.م�سمياتها.الإجنليزية
learning content manag course management system(.اآو.)-

.)ment system

• هي.	 ..)Synchronous collaboration tools( املتزامن. التعاون. نظم.
ال�س�ت. عرب. احلقيقي. الزمن. يف. بالت�سال. منها. كل. ت�سمح. برجمية. تطبيقات.
والفيدي�.والكتابة،.اإ�سافة.اإىل.ال�سب�رة.الإلكتونية.)whiteboard(.والدرد�سة.

وم�ساركة.التطبيقات.وتقدمي.العرو�س.
• اأدوات.ت�ا�سل.برجمية.تزامنية..هي.تطبيقات.برجمية.ت�سمح.بالت�سال.يف.الزمن.	

احلقيقي.عرب.ال�س�ت.والفيدي�.والدرد�سة،.ويتم.تقدمي.املحت�يات.التعليمية.عرب.
ال�ستعانة.بال��سالت.اأو.باإر�سالها.اإىل.الربيد.الإلكتوين.

• املحت�يات.	 بتقدمي. ت�سمح. برجمية. تطبيقات. هي. تزامنية.. غري. برجمية. اأدوات.
الإلكتوين،. الربيد. ر�سائل. مثل. احلقيقي. الزمن. ا�ستاط. بدون. وبالت�ا�سل.



186

الأقرا�س. وا�ستخدام. املتعددة،. ال��سائط. وم�ساهدة. ال�يب،. وت�سفح. واملدونات،.

ال�س�ئية.)CDs،.DVDs(،.وبقية.الربجميات.التي.ل.تتاج.اإىل.الت�سال.الآن.
.)offline(

• معدات.تقنية.لأغرا�س.التعليم.والتدريب..هي.اأجهزة.ومعدات.تربط.باحلا�س�ب.اأو.	
من.ه�.يف.حكمه.وت�ستخدم.يف.التعليم.والتدريب.

• اأجهزة.	 هي. والتدريب.. التعليم. يف. امل�ستخدمة. الال�سلكية. والأجهزة. احل�ا�سيب.
اأو.الأجهزة.التي.ميكن.ان.تق�م.ب�ظيفة.احلا�س�ب. اأو.املتنقلة،. احلا�س�ب.املكتبية،.

كامل�ساعدات.الرقمية.ال�سخ�سية.والأجهزة.املتنقلة.
• املحت�يات.	 بتقدمي. ت�سمح. برجميات. هي. واملحاكاة.. الفتا�سي. العامل. برجميات.

وبالت�ا�سل.بدون.ا�ستاط.الزمن.احلقيقي.مثل.ر�سائل.الربيد..وهي.اأدوات.ت�سمل.

عرو�س.ثالثي.الأبعاد.)3D(،.اأو.ال�اقع.الفتا�سي.)VR(،.اأو.املحاكاة.اأو.الألعاب.
التعليمية.

7.2. منهج الدرا�صة واأدواتها

1.7.2. منهج الدرا�صة
ا�ستعان.الباحث.باملنهج.ال��سفي.التحليلي.للتحليل.ورغم.عدم.اإمكانية.تعميم.النتائج.

على.كل.الدول.العربية،.ال.ان.الدرا�سة.ذات.طبيعة.ا�ستك�سافية.

2.7.2. اأدوات الدرا�صة
ا�ستعانت.الدرا�سة.بال�ستبيان.كاأداة.اأ�سا�سية.للح�س�ل.على.البيانات.حيث.مت:

• بناء.ا�ستبيان.خا�س.باملدر�سني.يف.م�ؤ�س�سات.التعليم.والتدريب.العربية.)ال�ستبيان.	
الأول.يف.امللحقات(.تك�ن.من.)35(.فقرة،.وتك�ن.ال�ستبيان.من.اجلزء.التمهيدي:.
والذي.ا�ستمل.على.8.بن�د.للبيانات.الأولية،.والباب.الأول.ح�ل.)اأن�اع.التقانات.
7.بن�د،.والباب.الثاين.ح�ل.)التقانات. التعليمية.امل�ستعملة(.والذي.ا�ستمل.على.
تقنية،. لكل. بن�د. .8 ب�اقع. .24 على. ا�ستمل. والذي. ا�ستخداما(. الأكرث. التعليمية.
على. ا�ستمل. والذي. التعليمية(. التقانات. ا�ستخدام. )تط�ير. الأخري.ح�ل. والباب.

3.بن�د.
• والتدريب.	 التعليم. م�ؤ�س�سات. يف. الإداريني. بامل�س�ؤولني. خا�س. ا�ستبيان. بناء.

من. ال�ستبيان. وتك�ن. فقرة،. .)24( من. تك�ن. امللحقات(. يف. الثاين. )ال�ستبيان.
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اجلزء.التمهيدي:.والذي.ا�ستمل.على.7.بن�د.للبيانات.الأولية،.والباب.الأول.ح�ل.

والباب. بن�د،. .4 على. ا�ستمل. والذي. التدريبية(. اأو. التعليمية. امل�ؤ�س�سة. )بيانات.

الثاين.ح�ل.)تبني.التقانات.يف.اإدارة.م�ؤ�س�سة.التعليم.اأو.التدريب(.والذي.ا�ستمل.

على.5.بن�د،.والباب.الثالث.ح�ل.)تبني.التقانات.التعليمية(.والذي.ا�ستمل.على.5.

بن�د،.والباب.الأخري.ح�ل.)امل�ساهمة.براأي.امل�س�ؤول.يف.جمال.التقانات.الإدارية(.
والذي.ا�ستمل.على.3.بن�د.

8.2. اإجراءات الدرا�صة

1.8.2. حتليل البيانات
ات�ساقًا.مع.طبيعة.الظاهرة.املدرو�سة،.اعتمدت.الدرا�سة.على.اأ�سل�ب.التحليل.الكمي،.
اأن.التحليل. وفقًا.ملقت�سيات.عر�س.املادة.والتحقيق.من.فر�سيات.الدرا�سة،.على.اعتبار.

الكمي.ميثل.مرحلة.م��س�عية.يف.و�سف.احلقائق.

2.8.2. املعاجلة االإح�صائية
املئ�ية. والن�سب. احل�سابية،. املجاميع. لإيجاد. الإح�سائية. املعاجلة. ا�ستخدام. مت. .
تربيع. كاي. اختبار. ا�ستخدم. وكذلك. ال�ستبانات،. فقرات. على. الدرا�سة. عينة. لإجابات.
عند. الدرا�سة. امل�ستقلة.يف. املتغريات. دللة.ح�سب. لقيا�س. العالقة. لفح�س. لال�ستقاللية.

.)SPSS(.وذلك.�سمن.برنامج.الرزم.الإح�سائية..)0.05.=α(.م�ست�ى.دللة

3. الدرا�شات ال�شابقة
التقانات. با�ستخدام. اهتمت. التي. الدرا�سات. ندرة. يتبني. للتاث. مراجعتنا. �س�ء. يف.
التي.تقاطعت.جزئيا. العربي..و�سنتطرق.لبع�س.الدرا�سات. العامل. الرقمية.يف.م�ؤ�س�سات.

مع.هذه.الدرا�سة.
• درا�سة.ن�س�ان.)2004(.عن.واقع.ت�افر.وا�ستخدام.تقانات.التعليم.لأع�ساء.هيئة.	

 – )غزة. اجلامعة. )90(.حما�شا.يف. ت�سم. عينة. على. الأق�سى. بجامعة. التدري�س.
ال�اردة.يف. التعليم. تقانات. غالبية. اأن. الدرا�سة. اإليه. ما.خل�ست. واهم. فل�سطني(،.
القائمة.التي.ذكرها.غري.مت�فرة.اأو.مت�فرة.بدرجة.قليلة،.واأن.اأفراد.العينة.لديهم.
تقانات. ت�افر. بني. ارتباط. وج�د. كذلك. التعليم،. تقانات. با�ستخدام. نادرة. معرفة.

التعليم.ومعرفة.ا�ستخدامها.
• درا�سة.عبد.املجيد.)2000(.والتي.هدفت.اإىل.التعرف.على.مدى.وعي.معلمي.العل�م.	
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يف.املرحلة.الإعدادية.مل�ستحدثات.تقانات.التعليم.واجتاهاتهم.نح�.ا�ستخدامها.يف.

جمال.التدري�س،.حيث.اأعد.الباحث.قائمة.باأهم.هذه.التقانات.يف.جمال.تدري�س.

العل�م،.وا�ستبانة.لقيا�س.وعي.معلمي.العل�م.بها.ومقيا�سا.لقيا�س.اجتاهاتهم.نح�.

ا�ستخدامها،.ثم.طبق.هذه.الأدوات.على.عينة.مك�نة.من.)365(.معلما.ومعلمة.يف.

النتائج. اأ�سارت. التعليمية.يف.م�ش،.وقد. الإدارات. الإعدادية.يف.بع�س. املرحلة.

اإىل:.تدين.م�ست�ى.وعي.املعلمني.بهذه.التقانات..ووج�د.فروق.دالة.اإح�سائيا.بني.

مت��سطي.درجات.وعي.املعلمني.مب�ستحدثات.تقانات.التعليم.بني.حديثي.التخرج.

ا�ستخدام. نح�. املعلمني. واجتاهات. التخرج.. حديثي. ول�سالح. التخرج،. وقدامى.

م�ستحدثات.تقانات.التعليم.جاءت.حمايدة..ووج�د.عالقة.اإيجابية.بني.ال�عي.بها.
والجتاه.نح�.ا�ستخدامها.

• احلديثة.	 التعليمية. التقانات. ا�ستخدام. واقع. ح�ل. .)2005( الكندي. درا�سة.
ب�سلطنة.ُعمان.من.خالل.عينة. العام. التعليم. التي.ت�اجهها.مبدار�س. وال�سع�بات.
الدرا�سي. للعام. عمان. ب�سلطنة. احلك�مية. املدار�س. من. ومعلمة. معلما. .)31( من.
وكان�ا. والثان�ي(. والإعدادي. )البتدائي. معلمي. البحث. و�سمل. 2005/2004م.
من.مدار�س.خمتلفة..ومن.من.)60(.طالبا.وطالبة.من.مدر�ستني.باملنطقة.الداخلية..
ب�سكل. التعليمية. ال��سائل. ا�ستخدام. باأهمية. املعلمني. وعي. الدرا�سة:. واأظهرت.
ا�ستخدام. ب�اقع. اخلا�سة. ال�ستجابات. بع�س. نتائج. كانت. املقابل. ويف. م�ستمر.
التقانات.احلديثة.باملدار�س.غري.مريحة..وعدم.ت�فر.الدورات.التدريبية.للمعلمني.
التي.تدربهم.بكيفية.اإنتاج.امل�اد.التعليمية.وتط�يرها..وازدياد.وعي.الطالب.مبعنى.

ال��سائل.التعليمية.واأهميتها.
• املدار�س.	 يف. التعليمية. ال��سائط. تطبيق. مع�قات. ح�ل. .)2010( اأحمد. درا�سة.

احلك�مية.لدى.املديرين.واملعلمني.من.وجهة.نظرهم.يف.حمافظة.�سلفيت.بفل�سطني.

مع�قات. اأهم. على. ت�ستمل. ا�ستبانة. الباحث. اأعد. الدرا�سة،. اأغرا�س. ولتحقيق.

ا�ستخدام.املعلمني.لل��سائط.التعليمية،.واأهم.النتائج.التي.ت��سلت.اإليها.الدرا�سة.

نظر. وجهة. من. التعليمية. ال��سائط. ا�ستخدام. مع�قات. يف. فروق. وج�د. عدم.

املديرين.واملعلمني.تعزى.ملتغريات.اجلن�س،.طبيعة.ال�ظيفة،.التخ�س�س،.�سن�ات.

مع�قات. فروق.يف. وج�د. وكذلك. التعليمية،. املرحلة. الجتماعية،. احلالة. اخلربة،.
ا�ستخدام.ال��سائط.التعليمية.تعزى.ملتغري.امل�ؤهل.العلمي.

• يف.	 التعليمية. التقانات. ا�ستعمال. مع�قات. عن. .)2011( وعجيل. جا�سم. درا�سة.
اجلامعة.من.وجهة.نظر.التدري�سيني،.وتك�نت.العينة.من.140.مدر�سا.من.جامعة.
اجلامعة. تدري�سيي. اإعداد. برامج. يف. ق�س�رًا. هناك. ان. الدرا�سة. وبينت. بغداد.
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التعليمية.احلديثة،.وا�ستعمالها.ب�سكل.�سحيح.ومتالئم. التقانات. وتدريبهم.على.

وت�سمن. الق�س�ر. ج�انب. بع�س. عن. وك�سفت. تدر�س،. التي. امل��س�عات. مع.
ت��سيات.ببع�س.النقاط.

1.3. تعليقات حول الدرا�صات ال�صابقة
الدرا�سات.ال�سابقة.التي.اأوردناها.ت�سب.يف.ج�انب.م��س�ع.البحث.ول.تنطبق.عليه.

متامًا.لندرة.الدرا�سات.امل�سابهة.للبحث،.وميكن.ان.نرى.من.الدرا�سات.ال�سابقة.بانه:.
• قلة.ت�فر.التقانات.التعليمية.	
• �سعف.املعرفة.با�ستخدام.التقانات.احلديثة.	
• احلاجة.لت�عية.املدر�س.وتدريبه.	
• يف.العم�م.ل.ي�جد.فروق.دالة.اإح�سائيًا.بني.اجلن�سني.	

4. عر�س وحتليل نتائج الدرا�شة 

1.4. حتليل بيانات اال�صتبيان اخلا�ص باملدر�صني يف موؤ�ص�صات التعليم والتدريب 

العربية:
• وه�.ال�ستبيان.الأول.يف.امللحقات،.وقد.و�سلت.عدد.الردود.اىل.246.ع�س�.هيئة.	

تدري�س.ممن.ي�ستخدم.التقانات.التعليمية.الرقمية.تط�ع�ا.بتعبة.هذا.ال�ستبيان..
• ونلخ�س.النتائج.ح�سب.الأب�اب.مرتبة.ح�سب.ظه�رها.يف.ال�ستبيان:	
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باب 1: بيانات ع�صو هيئة التدري�ص يف املوؤ�ص�صة:
• ا�سم.الدولة.العربية.التي.�سارك.اأع�ساء.هيئة.تدري�س.فيها.)مرتبة.ح�سب.الأبجدية(:	

10% .24 الأردن.
52% .128 الإمارات.

0% .1 البحرين.
2% .6 اجلزائر.
4% .9 ال�سع�دية.
1% .2 العراق.
1% .2 املغرب.
0% .1 اليمن.
5% .13 ت�ن�س.
5% .13 �س�ريا.
1% .2 عمان.
3% .7 فل�سطني.
1% .2 لبنان.

15% .36 م�ش.

• اجلن�س:	
44% .108 ذكر.
56% .138 اأنثى.

قد.يحدد.الأ�سخا�س.اأكرث.من.مربع.

يتجاوز. رمبا. لذلك. واحد،. اختيار.

ن�سبة. املئ�ية. الن�سب. جمم�ع.
.100%

• اآخر.�سهادة.علمية:	
11% .26 . دكت�راه.
12% .30 . ماج�ستري.
72% .178 بكال�ري��س.

4% .11 . دبل�م.
0% .1 اأقل.من.دبل�م.
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• الفئة.العمرية.)بال�سن�ات(:	
13% .33 اأقل.من.30.
48% .118 . .39.-.30
26% .64 . .49.-.40
13% .31 . .59.-.50

0% .0 60..فاأعلى.

• مدة.اخلدمة.)بال�سن�ات(:	
5% .13 . اأقل.من.3.

12% .30 . .5.-.3
15% .37 . .8.-.6
18% .44 . .11.-.9
50% .122 اكرث.من.11.

باب 2 : اأنواع التقانات التعليمية امل�صتعملة 
التقانات.التي.ي�ستعمل�نها..علما.انه.يف.بع�س.اجلداول.قد.يحدد.الأ�سخا�س.اأكرث.من.

مربع.اختيار.واحد،.لذلك.رمبا.يتجاوز.جمم�ع.الن�سب.املئ�ية.ن�سبة.100.باملائة..
• 	LMS-CMS-( التعلم. اإدارة.حمت�يات. اأو. املقررات. اإدارة. اأو. التعلم. اإدارة. نظم.

.:)LCMS
51% .61 .Moodle
36% .43 .Blackboard

4% .5 . .Ilias
4% .5 .ATutor
8% .9 . .Sakai
3% .3 . .Angel

15% .18 . اأخرى.
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• 	:)Synchronous collaboration tools(.نظم.التعاون.املتزامن
39% .31 .elluminate
15% .12 . .Wiziq

5% .4 .Mikogo
14% .11 .Teamviewer
19% .15 .All2chat

4% .3 .Yuuguu
19% .15 . اأخرى.

• اأدوات.ت�ا�سل.برجمية.تزامنية:.	
49% .91 . . .Skype

1% .95 .Yahoo Messenger
34% .63 . .Google Talk
50% .93 .MSN/Live Messenger

2% .3 .Inspeak Messenger
6% .29 . اأداة.درد�سة.كتابية.
4% .8 . . اأخرى.

• اأدوات.ت�ا�سل.برجمية.غري.تزامنية:.	
85% .192 �سفحات.اإنتنت/م�اقع.ويب.

.اأقرا�س.�س�ئية.مثل:.
62% .140 . .CDs DVDs
31% .71 . .)Blogs(.مدونات

.برجميات.تعليمية.تعمل.
62% .139 على.حا�س�ب.بدون.اإنتنت.
79% .178 و�سائط.متعددة.وفال�سات.

.منتديات.نقا�س.
44% .100 . اأو.ر�سائل.اإلكتونية.
60% .136 ملفات.ن�سية.وعرو�س.

.ال�سبكات.الجتماعية.
45% .101 . كالفي�سب�ك.

2% .4 . . اأخرى.
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• معدات.تقنية.لأغرا�س.التعليم.والتدريب:.	
.اأجهزة.عر�س.

96% .221 .Data Show-Projector
.اأجهزة.و�سائط.متعددة.رقمية.

67% .153 . )�س�ت.و�س�رة(.
34% .79 ال�سب�رة.التفاعلية.اأو.الذكية.

.خ�ذات.را�سية.ونظارات.عر�س.
2% .5 . ثالثية.الأبعاد.

17% .39 جماهر.وتل�سك�بات.رقمية.
3% .6 . . اأخرى.

• احل�ا�سيب.والأجهزة.الال�سلكية.امل�ستخدمة.يف.التعليم.والتدريب.:.	
82% .194 اأجهزة.حا�س�ب.مكتبية.
72% .169 اأجهزة.حا�س�ب.حمم�لة.

6% .5 م�ساعدات.رقمية.�سخ�سية..
25% .59 . ه�اتف.ذكية.
32% .76 ه�اتف.نقالة/املحم�ل.

.اأجهزة.اللقاءات.املرئية
11% .27 .)Video Conferencing(.

3% .6 . . اأخرى.

• برجميات.العامل.الفتا�سي.واملحاكاة.:	
م�قع.احلياة.الثانية

11% .12 . .)Second Life(
برجميات.ال�اقع.الفتا�سي

14% .15 .)Virtual Reality(
44% .47 األعاب.تعليمية.ثالثية.الأبعاد.

.برجميات.حماكاة..
46% .49 . .)Simulation(

8% .9 . . اأخرى.

باب 3 و 4 و 5: التقانات التعليمية االأكرث ا�صتخداما. 
حيث.طلب.من.كل.م�سارك.ان.يحدد.راية.اأهم.3.تقانات.ي�ستخدم�نها.على.الأكرث..
3.تقانات. 510،.باعتبار.ان.البع�س.كتب.عن. وقد.كانت.عدد.امل�ساركات.يف.هذا.البند.

واأخرون.عن.اأقل.من.ذلك.
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• هل.التقانة.التي.ت�ستخدم.م�فرة.من.امل�ؤ�س�سة.اأم.هي.تتمثل.يف.مبادرة.�سخ�سية؟:	

75% .380 م�فرة.من.امل�ؤ�س�سة.
25% .130 مبادرة.�سخ�سية.

• قانة:	 بخ�س��س.التَّ

الإجابة

هل.تلقيتم.
اأي.تدريب.
قبل.ا�ستخدام.
قانة؟ التَّ

هل.تت�فر.لديكم.
اأدلة.ووثائق.عن.
التقانة.باللغة.
العربية؟

هل.ي�جد.تفاعل.
وجتاوب.من.الطلبة.

قانة؟ مع.التَّ

هل.وجدمت.
ت�سجيعا.من.
روؤ�ساءكم.

قانة؟ ل�ستخدام.التَّ

هل.واجهتم.

�سع�بات.اأو.
معيقات.يف.

قانة؟ ا�ستخدام.التَّ
%34%10%6%42%41اأبدا
%10%67%68%25%28غالبا
%56%23%26%33%30اأحيانا
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• قانة.)اإذا.وجدت(؟	 ما.هي.اأهم.�سع�بات.اأو.معيقات.ا�ستخدام.التَّ
البند. الردود.على.هذا. بلغ.عدد. حيث.

692.ردا:
27% .184 عدم.ت�فر.التدريب.

�سعف.البنية.التحتية.
39% .273 اأو.م�ساكل.تقنية.

عدم.تفاعل.الطلبة.
13% .87 اأو.املتدربني.

عدم.ت�فر.اأدلة.ووثائق.
21% .142 ت��سح.ا�ستخدامها.

1% .6 . اأخرى.

2.4. اختبار الفر�صيات:
مالحظة:.

• 	.)0.05.=α(.جميع.الفروق.الآتية.مقا�سة.عند.م�ست�ى.دللة
• اأخر.�سهادة.علمية،.الفئة.العمرية،.	 املتغريات.امل�ستقلة.هي.)اجلن�س،.ا�سم.الدولة،.

مدة.اخلدمة(.

• الفر�صية 1:.ل.ت�جد.فروق.ذات.دللة.اإح�سائية.يف.ا�ستعمال.نظم.اإدارة.التعلم.اأو.	
اإدارة.حمت�يات.التعلم.تعزى.للمتغريات.ال�سابقة..وللتحقق.من.�سحة.الفر�سية.مت.
ا�ستخراج.اختبار.كاي.تربيع.لال�ستقاللية.لفح�س.العالقة.بني.ا�ستعمال.هذه.النظم.

واملتغريات.ال�سابقة،.لحظ.اجلدول.الآتي:
نتائج.كاي.تربيع.لفح�س.العالقة.بني.ا�ستعمال.هذه.النظم.واملتغريات.ال�سابقة

م�ست�ى.الدللةقيمة.كاي.تربيعاملتغري
14.97.036اجلن�س

165.345.000ا�سم.الدولة
46.526.015اأخر.�سهادة
35.568.024الفئة.العمرية
28.724.427مدة.اخلدمة

ل�سالح. الفروق. كانت. للجن�س. فبالن�سبة. اإح�سائية،. دللة. ذات. فروق. نالحظ.وج�د.
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الإناث،.ونالحظ.ان.دولة.الأمارات.الأكرث.ا�ستخداما.للتقانات.مقابل.الدول.الأخرى.يف.

حني.ان.البكال�ري��س.ا�ستخدم�ا.التقانات.اكرث.من.التخ�س�سات.والفئة.العمرية.49-40.
اكرث.من.باقي.فئات.الأعمار.يف.ا�ستخدام.التقانات.

• التعاون.	 نظم. ا�ستعمال. يف. اإح�سائية. دللة. ذات. فروق. ت�جد. ل.  :2 الفر�صية 
ا�ستخراج. مت. الفر�سّية. �سحة. من. وللتحّقق. ال�سابقة.. للمتغريات. تعزى. املتزامن.
اختبار.كاي.تربيع.لال�ستقاللية.لفح�س.العالقة.بني.ا�ستعمال.هذه.النظم.واملتغريات.

ال�سابقة،.لحظ.اجلدول.الآتي:
جدول.نتائج.كاي.تربيع.لفح�س.العالقة.بني.ا�ستعمال.هذه.النظم.واملتغريات.ال�سابقة

م�ست�ى.الدللةقيمة.كاي.تربيعاملتغري
9.602.212اجلن�س

186.035.000ا�سم.الدولة
46.883.014اأخر.�سهادة.
13.860.876الفئة.العمرية
28.066.461مدة.اخلدمة

الدولة(.فنالحظ.ان. )ا�سم. اإح�سائية.تعزى.ملتغريات. نالحظ.وج�د.فروق.ذات.دللة.
دولة.الإمارات.الأكرث.ا�ستخداما.للتقانات.مقابل.الدول.الأخرى.

• ت�ا�سل.	 اأدوات. ا�ستعمال. اإح�سائية.يف. 3:.ل.ت�جد.فروق.ذات.دللة. الفر�صية 
مت. الفر�سية. �سحة. من. وللتحقق. ال�سابقة.. للمتغريات. تعزى. تزامنية. برجمية.
هذه. ا�ستعمال. بني. العالقة. لفح�س. لال�ستقاللية. تربيع. كاي. اختبار. ا�ستخراج.

الأدوات.واملتغريات.ال�سابقة،.لحظ.اجلدول.التي:
جدول.نتائج.كاي.تربيع.لفح�س.العالقة.بني.ا�ستعمال.هذه.الأدوات.واملتغريات.ال�سابقة

م�ست�ى.الدللةقيمة.كاي.تربيعاملتغري
5.576.590اجلن�س

73.566.909ا�سم.الدولة
24.144.674اأخر.�سهادة.
18.725.603الفئة.العمرية
30.200.354مدة.اخلدمة
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ت�ا�سل.برجمية. اأدوات. ا�ستعمال. اإح�سائية.يف. نالحظ.عدم.وج�د.فروق.ذات.دللة.

تزامنية.تعزى.ملتغريات.)اجلن�س،.ا�سم.الدولة،.اأخر.�سهادة.علمية،.الفئة.العمرية.مدة.اخلدمة.
بال�سن�ات(.
• ت�ا�سل.	 اأدوات. ا�ستعمال. اإح�سائية.يف. 4:.ل.ت�جد.فروق.ذات.دللة. الفر�صية 

الفر�سية. �سحة. من. وللتحقق. ال�سابقة.. للمتغريات. تعزى. متزامنة. غري. برجمية.

هذه. ا�ستعمال. بني. العالقة. لفح�س. لال�ستقاللية. تربيع. كاي. اختبار. ا�ستخراج. مت.
الأدوات.واملتغريات.ال�سابقة،.لحظ.اجلدول.التي:

جدول.نتائج.كاي.تربيع.لفح�س.العالقة.بني.ا�ستعمال.هذه.الأدوات.واملتغريات.ال�سابقة

م�ست�ى.الدللةقيمة.كاي.تربيعاملتغري
6.050.418اجلن�س

204.095.000ا�سم.الدولة
41.502.015اأخر.�سهادة.
33.456.015الفئة.العمرية
34.518.076مدة.اخلدمة

برجمية.غري. ت�ا�سل. اأدوات. ا�ستعمال. اإح�سائية.يف. دللة. ذات. فروق. نالحظ.وج�د.

مدة. العمرية،. الفئة. علمية،. �سهادة. اأخر. الدولة،. ا�سم. )اجلن�س،. ملتغريات. تعزى. متزامنة.

الإمارات. كانت. والدولة. لالإناث. بالن�سبة. اكرب. الن�سبة. كانت. للجن�س. فبالن�سبة. اخلدمة(.

الأكرث.ا�ستخداما.والفئة.العمرية.كانت.ل�سالح.الفئة.العمرية.من.40-49.ل�سالح.�سفحات.
الإنتنت.
• تقنية.	 معدات. ا�ستعمال. يف. اإح�سائية. دللة. ذات. فروق. ت�جد. ل. .:5 الفر�صية 

�سحة. من. وللتحقق. ال�سابقة.. للمتغريات. تعزى. والتدريب. التعليم. لأغرا�س.

الفر�سية.مت.ا�ستخراج.اختبار.كاي.تربيع.لال�ستقاللية.لفح�س.العالقة.بني.ا�ستعمال.
قانة.واملتغريات.ال�سابقة،.لحظ.اجلدول.التي: هذه.املعدات.التَّ

قانة.واملتغريات. جدول.نتائج.كاي.تربيع.لفح�س.العالقة.بني.ا�ستعمال.هذه.الأدوات.التَّ
ال�سابقة

م�ست�ى.الدللةقيمة.كاي.تربيعاملتغري
6.160.908اجلن�س

309.035.000ا�سم.الدولة
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م�ست�ى.الدللةقيمة.كاي.تربيعاملتغري
25.661.371اأخر.�سهادة.
35.552.223الفئة.العمرية
35.552.223مدة.اخلدمة

نالحظ.وج�د.فروق.ذات.دللة.اإح�سائية.يف.ا�ستعمال.معدات.تقنية.لأغرا�س.التعليم.

والتدريب.تعزى.ملتغريات.)ا�سم.الدولة(.حيث.كانت.الإمارات.الأكرث.ا�ستخداما.لأجهزة.
العر�س
• احل�ا�سيب.	 ا�ستعمال. يف. اإح�سائية. دللة. ذات. فروق. ت�جد. ل.  :6 الفر�صية 

والأجهزة.الال�سلكية.امل�ستخدمة.يف.التعليم.والتدريب.تعزى.للمتغريات.ال�سابقة..

وللتحقق.من.�سحة.الفر�سية.مت.ا�ستخراج.اختبار.كاي.تربيع.لال�ستقاللية.لفح�س.

ال�سابقة،. واملتغريات. الال�سلكية. والأجهزة. احل�ا�سيب. هذه. ا�ستعمال. بني. العالقة.
لحظ.اجلدول.التي:

والأجهزة. احل�ا�سيب. هذه. ا�ستعمال. بني. العالقة. لفح�س. تربيع. كاي. نتائج. جدول.
الال�سلكية.واملتغريات.ال�سابقة

م�ست�ى.الدللةقيمة.كاي.تربيعاملتغري
6.104.636اجلن�س

84.173.009ا�سم.الدولة
37.164.011اأخر.�سهادة.
19.843.227الفئة.العمرية
13.905.835مدة.اخلدمة

نالحظ.وج�د.فروق.ذات.دللة.اإح�سائية.يف.ا�ستعمال.احل�ا�سيب.والأجهزة.الال�سلكية.

امل�ستخدمة.يف.التعليم.والتدريب.تعزى.ملتغريات.)ا�سم.الدولة،.اآخر.�سهادة.علمية(.كانت.

لالأكرث. بالن�سبة. كانت. البكال�ري��س. وكذلك. ا�ستخداما. الأكرث. الإمارات. كانت. الن�سبة.
ا�ستخداما.ل�سالح.اأجهزة.حا�س�ب.مكتبية.

• الفر�صية 7:.ل.ت�جد.فروق.ذات.دللة.اإح�سائية.يف.ا�ستعمال.برجميات.العامل.	
الفر�سية. �سحة. من. وللتحقق. ال�سابقة.. للمتغريات. تعزى. واملحاكاة. الفتا�سي.
هذه. ا�ستعمال. بني. العالقة. لفح�س. لال�ستقاللية. تربيع. كاي. اختبار. ا�ستخراج. مت.

الربجميات.واملتغريات.ال�سابقة،.لحظ.اجلدول.التي:
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واملتغريات. الربجميات. هذه. ا�ستعمال. بني. العالقة. لفح�س. تربيع. كاي. نتائج. جدول.
ال�سابقة

م�ست�ى.الدللةقيمة.كاي.تربيعاملتغري
12.741.238اجلن�س

43.843.011ا�سم.الدولة
101.350.008اأخر.�سهادة.
26.293.156الفئة.العمرية
39.918.030مدة.اخلدمة

الفتا�سي. العامل. برجميات. ا�ستعمال. اإح�سائية.يف. نالحظ.وج�د.فروق.ذات.دللة.

الن�سبة. كانت. علمية(. �سهادة. اآخر. اخلدمة،. مدة. الدولة،. )ا�سم. ملتغريات. تعزى. واملحاكاة.

كانت.الإمارات.الأكرث.ا�ستخداما.وكذلك.البكال�ري��س.كانت.بالن�سبة.لالأكرث.ا�ستخداما.
و.اخلدمة.من.9-.11.�سنة.ل�سالح.الألعاب.تعليمية.ثالثية.الأبعاد..

التي  العربية  املوؤ�ص�صات  يف  باالإداريني  اخلا�ص  اال�صتبيان  بيانات  حتليل   .3.4

ت�صتخدم التقانات يف االإدارة ويف التعليم والتدريب:
• وه�.ال�ستبيان.الثاين.يف.امللحقات،.وقد.و�سلت.عدد.الردود.اىل.140.م�س�ؤول.	

مرتبة. الأب�اب. ح�سب. النتائج. ونلخ�س. ال�ستبيان.. هذا. بتعبئة. تط�ع�ا. اإداري.
ح�سب.ظه�رها.يف.ال�ستبيان:

باب 1: بيانات امل�صوؤول االإداري االأول )ذو العالقة بالتقانات التعليمية واالإدارية( 
يف املوؤ�ص�صة.

• اجلن�س:	

43% .60 ذكر.
57% .80 اأنثى.
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• اآخر.�سهادة.علمية:	

4% .6 . دكت�راه.
10% .14 . ماج�ستري.
64% .90 بكال�ري��س.
16% .23 . دبل�م.

5% .7 اأقل.من.دبل�م.

• الفئة.العمرية.)بال�سن�ات(:	

8% .11 اأقل.من.30.
36% .50 . .39.-.30
41% .57 . .49.-.40

14 .20 . .59.-.50
1% .2 60..فاأعلى.

• مدة.اخلدمة.)بال�سن�ات(:	

5% .7 . اأقل.من.3.
4% .6 . .5.-.3
9% .13 . .8.-.6
6% .9 . .11.-.9

75% .105 اكرث.من.11.

باب 2 : بيانات املوؤ�ص�صة
اأكرث.من.مربع.اختيار.واحد،. انه.يف.بع�س.اجلداول.قد.يحدد.الأ�سخا�س.فيها. علما.

لذلك.رمبا.يتجاوز.جمم�ع.الن�سب.املئ�ية.ن�سبة..100%
• جمال.عمل.امل�ؤ�س�سة:	

13% .18 . التدريب.
11% .15 متعددة.الأغرا�س.

اختيار. مربع. من. اأكرث. الأ�سخا�س. يحدد. قد.

الن�سب. جمم�ع. يتجاوز. رمبا. لذلك. واحد،.
املئ�ية.ن�سبة..100%
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• ا�سم.الدولة.العربية.التي.تت�اجد.بها.امل�ؤ�س�سة.و�سارك.منها.م�س�ؤولني.يف.ال�ستبيان.	
)مرتبة.اأبجديا(:
5% .7 الأردن.

71% .100 الإمارات.
1% .1 البحرين.
2% .3 اجلزائر.
1% .2 ال�سع�دية.
1% .1 ال�س�دان.
1% .1 املغرب.

% .1 اليمن.
6% .9 ت�ن�س.
1% .1 �س�ريا.
1% .1 فل�سطني.
1% .1 ليبيا.
9% .12 م�ش.

• جمال.العمل.الذي.ُت�ستخدم.فيه.التقانات.الرقمية:	
92% .129 اأكادميي.)جامعة،.كلية،.مدر�سة...(.

6% .9 . �سناعي.)�شكة.اأو.م�سنع(.
19% .27 تدريبي.)مركز.اأو.م�ؤ�س�سة.تدريب(.

7% .10 . . . اأخرى.

باب 3 : ا�صتخدام التقانات يف »اإدارة« موؤ�ص�صة التعليم اأو التدريب. 
علما.انه.يف.بع�س.اجلداول.قد.يحدد.الأ�سخا�س.اأكرث.من.مربع.اختيار.واحد،.لذلك.رمبا.

يتجاوز.جمم�ع.الن�سب.املئ�ية.ن�سبة.100.%.
• ا�ستخدام.التقانات.يف.اإدارة.امل�ؤ�س�سة:.	

97% .136 نعم.
3% .4 ل.
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• هل.ت�جد.ميزانية.خم�س�سة.لقتناء.مثل.تلك.التقانات:.	

86% .120 نعم.
14% .20 ل.

• هل.ت�جد.برامج.تدريب.للم�ظفني.على.ا�ستعمال.مثل.تلك.التقانات.يف.امل�ؤ�س�سة:.	

79% .111 نعم.
21% .29 ل.

• ما.هي.اأن�اع.التقانات.امل�ستعملة.يف.اإدارة.امل�ؤ�س�سة:.	

90% .123 برجميات.مكتبية.
4% .101 نظم.معل�مات.اإدارية.

70% .96 نظم.�س�ؤون.امل�ظفني.
74% .102 نظم.ت�سجيل.طالب.
31% .43 نظم.اإدارة.املكتبة.

7% .10 . اأخرى.
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اأهم معيقات ا�صتعمال التقانات يف اإدارة املوؤ�ص�صة: 
• عدد.امل�ساركني.الذين.اأجاب�ا.بـ.“نعم” يف.املجالت.الأتية:	

61% .86 .عدم.كفاية.امليزانية.
40% .�سعف.البنية.التحتية56.
62% .87 .م�ساكل.تقنية.
32% .45 .غياب.الت�سجيع.

.عدم.ت�فر.اأدلة.
39% .55 ووثائق.ال�ستخدام.
27% .38 .معيقات.اأخرى..

باب 4 : ا�صتخدام التقانات يف التعليم اأو التدريب باملوؤ�ص�صة. 
علما.انه.يف.بع�س.اجلداول.قد.يحدد.الأ�سخا�س.اأكرث.من.مربع.اختيار.واحد،.لذلك.رمبا.

يتجاوز.جمم�ع.الن�سب.املئ�ية.ن�سبة.100.%.
• ا�ستخدام.التقانات.يف.التعليم.اأو.التدريب.يف.امل�ؤ�س�سة:.	

97% .136 نعم.
3% .4 ل.

• هل.ت�جد.ميزانية.خم�س�سة.لقتناء.مثل.تلك.التقانات:.	

85% .119 نعم.
15% .21 ل.
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• هل.ت�جد.برامج.تدريب.للم�ظفني.على.ا�ستعمال.مثل.تلك.التقانات.يف.امل�ؤ�س�سة:.	

79% .110 نعم.
21% .30 ل.

اأهم معيقات ا�صتعمال التقانات التعليمية يف املوؤ�ص�صة: 
• عدد.امل�ساركني.الذين.اأجاب�ا.بـ.“نعم” يف.املجالت.الأتية:	

73 . .عدم.كفاية.امليزانية.
53 .�سعف.البنية.التحتية.
79 . .م�ساكل.تقنية.
38 . .غياب.الت�سجيع.

.عدم.ت�فر.اأدلة.
48 . ووثائق.ال�ستخدام.
20 . .معيقات.اأخرى..

5. ملخ�س النتائج

بخ�صو�ص ا�صتخدام املدر�صني للتقانات التعليمية:
• العربية.قد.يعطي.م�ؤ�شا.عاما.على.مدى.ت�فر.	 ت�زيع.عدد.امل�ساركني.من.الدول.

وا�ستخدام.التقانات.فقد.ت�سدرت.النتائج.الإمارات.ومن.ثم.م�ش.والأردن.
• زادت.ن�سبة.الإناث.امل�ساركات.قليال.عن.الذك�ر.وبن�سبة.56%.	
• .اأكرث.امل�ساركني.كان�ا.من.حملة.البكال�ري��س.وبن�سبة.%72،.ثم.املاج�ستري.12%.	

فالدكت�راه.11%.
• فئة.	 تالهم. .48% وبن�سبة. اأعمارهم. من. الثالثينيات. يف. كان�ا. امل�ساركني. اأكرث.

الأربعينات.وبن�سبة.26%..
• اأكرث.امل�ساركني.همم.ممن.خدم�ا.يف.قطاع.التعليم.اأكرث.من.11.�سنة.وبن�سبة.50%.	
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• التعلم(.	 حمت�يات. اإدارة. اأو. املقررات. اإدارة. اأو. التعلم. اإدارة. )نظم. تقانات. اأكرث.
ا�ستخداما.هي.م�دل.وبن�سبة.%51.تالها.بالك.ب�رد.وبن�سبة.36%.

• %39.تالها.	 اأكرث.تقانات.)نظم.التعاون.املتزامن(.ا�ستخداما.هي.ال�منيت.بن�سبة.
األ.ف�ر.�سات.بن�سبة.19%.

• بن�سبة.	 ما�سنجر. م�سن/ليف. هي. ا�ستخداما. التزامنية(. )الت�ا�سل. تقانات. اأكرث.
%50.و�سكايب.بن�سبة.49%.

• الإنتنت.	 �سفحات. هي. ا�ستخداما. تزامنية(. غري. الت�ا�سل. )اأدوات. تقانات. اأكرث.
وم�اقع.ال�يب.وبن�سبة.%85.وال��سائط.املتعددة.والفال�سات.بن�سبة.79%.

• العر�س.	 اأجهزة. ا�ستخداما.هي. والتدريب(. التعليم. تقنية.لأغرا�س. )معدات. اأكرث.
وبن�سبة.%96.تالها.اأجهزة.ال��سائط.املتعددة.الرقمية.وبن�سبة.67%.

• اأكرث.)احل�ا�سيب.والأجهزة.الال�سلكية.امل�ستخدمة.يف.التعليم.والتدريب(.ا�ستخداما.	
هي.اأجهزة.احل�ا�سيب.املكتبية.وبن�سبة.%82.تالها.اأجهزة.احل�ا�سيب.لب.ت�ب.

وبن�سبة.72%.
• برجميات.	 هي. ا�ستخداما. واملحاكاة(. الفتا�سي. العامل. )برجميات. تقانات. اأكرث.

املحاكاة.وبن�سبة.%46.والألعاب.التعليمية.ثالثية.الأبعاد.وبن�سبة.44%.
• من.	 ت�فرت. ي�ستخدم�نها. التي. التعليمية. التقانات. ان. امل�ساركني. من. .75% اأكد.

طرف.م�ؤ�س�ساتهم.يف.حني.ان.%25.ي�ستخدم�ن.هذه.التقانات.مببادرة.�سخ�سية.
• قانة.	 اأكد.%41.من.امل�ساركني.انهم.مل.يتلق�ا.اأي.تدريب.قبل.ا�ستخدام.التَّ
• اأكد.%42.من.امل�ساركني.انه.مل.يت�فر.لديهم.اأية.اأدلة.ووثائق.عن.التقانة.باللغة.	

العربية.
• اأكد.%94.من.امل�ساركني.انه.ي�جد.تفاعل.وجتاوب.كلي.اأو.جزئي.من.الطلبة.مع.	

قانة. التَّ
• اأكد.%90.من.امل�ساركني.انه.ي�جد.ت�سجيع.كلي.اأو.جزئي.من.روؤ�ساءهم.ل�ستخدام.	

قانة. التَّ
• اأكد.%66.من.امل�ساركني.وج�د.�سع�بات.اأو.معيقات.كلية.اأو.جزئية.يف.ا�ستخدام.	

قانة. التَّ
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• اأكد.%27.من.امل�ساركني.ان.اهم.ال�سع�بات.هي.�سعف.البنية.التحتية.وامل�ساكل.	
قانة.وبن�سبة.%39.تالها.م�سكلة.عدم.ت�فر.التدريب.وبن�سبة.27%. التَّ

بخ�صو�ص ا�صتخدام املوؤ�ص�صات للتقانات التعليمية واالإدارية:
• ت�زيع.امل�ؤ�س�سات.ممثلة.مب�ساركة.الإداريني.منها.يف.ال�ستبيان.عرب.الدول.العربية.	

قد.يعطي.م�ؤ�شا.عاما.على.مدى.ت�فر.وا�ستخدام.التقانات.فقد.ت�سدرت.النتائج.
الإمارات.ومن.ثم.م�ش.والأردن.

• زادت.ن�سبة.الإناث.امل�ساركات.قليال.عن.الذك�ر.وبن�سبة.57%.	
• .اأكرث.امل�ساركني.كان�ا.من.حملة.البكال�ري��س.وبن�سبة.%64،.ثم.الدبل�م.16%.	

فاملاج�ستري.10%.
• اأكرث.امل�ساركني.كان�ا.يف.الأربعينات.من.اأعمارهم.وبن�سبة.%41.تالهم.الثالثينيات.	

وبن�سبة.36%..
• اأكرث.امل�ساركني.همم.ممن.خدم�ا.يف.امل�ؤ�س�سات.اأكرث.من.11.�سنة.وبن�سبة.50%.	
• التدريب.	 %50.ويف. التعليم.وبن�سبة. امل�ساركني.تعمل.يف.جمال. اأكرث.م�ؤ�س�سات.

بن�سبة.11%.
• امل�ؤ�س�سة.	 اإدارة. يف. التقانات. ت�ستخدم. امل�ساركني. م�ؤ�س�سات. من. عظمى. ن�سبة.

وبن�سبة.97%.
• اإدارة.امل�ؤ�س�سة.	 معظم.م�ؤ�س�سات.امل�ساركني.ت�فر.ميزانية.ل�ستخدام.التقانات.يف.

وبن�سبة.86%.
• يف.	 التقانات. ا�ستخدام. على. مل�ظفيها. تدريب. ت�فر. امل�ساركني. م�ؤ�س�سات. معظم.

اإدارة.امل�ؤ�س�سة.بن�سبة.79%.
• )ويرد،.	 مكتبية. )برجميات. هي. امل�ؤ�س�سة. اإدارة. يف. امل�ستخدمة. التقانات. اأكرث.

اك�سل...(.وبن�سبة.%90.تالها.وبالت�ساوي.)نظم.معل�مات.اإدارية(.و.)نظم.ت�سجيل.
طالب(.وبن�سبة.74%.

• اإدارة.	 يف. التقانات. ا�ستخدام. يف. ال�سع�بات. اهم. ان. امل�ساركني. من. .62% اأكد.
كفاية. عدم. م�ساكل. منها. وقريبا. .62% وبن�سبة. قانة. التَّ امل�ساكل. هي. امل�ؤ�س�سة.
امليزانية.وبن�سبة.%61.تالها.م�سكلة.�سعف.البنية.التحتية.وبن�سبة.%40.وقريبا.

منها.م�سكلة.عدم.ت�فر.اأدلة.ووثائق.ال�ستخدام.وبن�سبة.39%.
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• ن�سبة.عظمى.من.م�ؤ�س�سات.امل�ساركني.ت�ستخدم.التقانات.يف.التعليم.اأو.التدريب.	
وبن�سبة.97%.

• اأو.	 التعليم. يف. التقانات. ل�ستخدام. ميزانية. ت�فر. امل�ساركني. م�ؤ�س�سات. معظم.
التدريب.وبن�سبة.85%.

• يف.	 التقانات. ا�ستخدام. على. مل�ظفيها. تدريب. ت�فر. امل�ساركني. م�ؤ�س�سات. معظم.
التعليم.اأو.التدريب.وبن�سبة.79%.

• اأكد.%79.من.امل�ساركني.ان.اهم.ال�سع�بات.يف.ا�ستخدام.التقانات.يف.التعليم.اأو.	
امليزانية. م�ساكل.عدم.كفاية. %62.تالها. وبن�سبة. قانة. التَّ امل�ساكل. التدريب.هي.
م�سكلة. تالها. .53% وبن�سبة. التحتية. البنية. م�سكلة.�سعف. تالها. .73% وبن�سبة.

عدم.ت�فر.اأدلة.ووثائق.ال�ستخدام.وبن�سبة.48%.

6. التو�شيات: 
• من.اهم.الت��سيات.التي:	
• ت�فري.التقانات.الرقمية.التعليمية.والإدارية.من.طرف.امل�ؤ�س�سات.	
• ت�فري.اأدلة.ووثائق.عن.التقانات.باللغة.العربية	
• الت�عية.والتدريب.على.ا�ستخدام.التقانات.التعليمية.	
• قانة.	 تط�ير.البنية.التحتية.وحل.امل�ساكل.التَّ

7. امل�شادر واملراجع
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www.itu.int/ITU-D/ict/statistics
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[6. وال�سع�بات.[ احلديثة. التعليمية. التقنيات. ا�ستخدام. واقع. الكندي،. م�سلم. بن. �سامل.

التي.ت�اجهها.مبدار�س.التعليم.العام.ب�سلطنة.ُعمان،.درا�سة.مقدمة.اإىل.املديرية.العامة.
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)بري�سا(،. الفل�سطينية. التب�ية. والدرا�سات. البح�ث. واملعلمني..جملة. املديرين. نظر. وجهة.

العدد.14،.ي�لي�.2010،.فل�سطني..ا�ستجعت.يف.2012/12/9م:.
www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/nafzAyoub/r5_
drNafzAyoub.pdf

[8. ك�ثر.جا�سم،.منى.خليفة.عبجل،.مع�قات.ا�ستعمال.التقنيات.التعليمية.يف.اجلامعة.من.[
وجهة.نظر.التدري�سيني،.العدد.46..جملة.الفتح..ني�سان.ل�سنة.2011،.ا�ستجعت.يف.

2012/12/9م:.
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17070 
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8. مالحق الدرا�شة:

َقانات التعليمية الرقمية يف املوؤ�ش�شات العربية ا�شتبيان عن التَّ

خا�ص باملدر�صني يف موؤ�ص�صات التعليم والتدريب
 

ال�سالم.عليكم.ورحمة.الله.وبركاته..تية.طيبة،.وبعد:
ت�سهر.املنظمة.العربية.للتبية.والثقافة.والعل�م.– األك�س�.– على.اإعداد.درا�سة.ح�ل.
ا�ستعمال.التقانات.الرقمية.داخل.م�ؤ�س�سات.التعليم.والتدريب.العربية.امل�جهة.اىل.التعليم.
الرقمية. التَّقانات. ت�سمل. التَّقانات.. بتلك. رقمي.خا�س. دليل. اإ�سدار. بهدف. اإدارته،. واىل.
امل�ستهدفة.يف.هذا.ال�ستبيان.الربجميات.واملعدات.)الأجهزة(.ذات.العالقة.باحل��سبة.اأو.مبا.

ه�.يف.حكمها..
يت�جه.هذا.الإ�ستبيان.لع�س�.هيئة.التدري�س.)معلم،.اأ�ستاذ،.مدرب،.حما�ش(،.من.الذين.
مار�س�ا.اأو.ميار�س�ن.ا�ستعمال.التَّقانات.الرقمية.يف.التعليم.اأو.التدريب.داخل.امل�ؤ�س�سة.

ال�ستبيان،. هذا. يف. املطروحة. الأ�سئلة. على. بالإجابة. التكرم. ح�شتكم،. من. نرج�.

والتي.لن.ت�ستخدم.�س�ى.لأغرا�س.البحث.العلمي.فقط،.�ساكرين.لكم.تخ�سي�س.جزء.
من.وقتكم.وجهدكم.لهذا.الأمر.

الفريق.البحثي.املكلف.من.طرف.املنظمة
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باب 1: بيانات ع�صو هيئة التدري�ص يف املوؤ�ص�صة.
ال�سم.)اختياري:.لأغرا�س.الت�ا�سل.مع.الباحث(:............................................................................
الربيد.الإلكتوين.)اختياري:.لأغرا�س.الت�ا�سل.مع.الباحث(:.........................................................

اأنثىذكراجلن�س:
.................................................................................................................................................ا�سم.الدولة.العربية:
اأقل.من.دبل�مدبل�م..بكال�ري��س.ماج�ستري...دكت�راه...اآخر.�سهادة.علمية:

...................................................................................................................................................التخ�س�س:
60.فاأعلى39-3049-4059-50اأقل.من.30.الفئة.العمرية.)بال�سن�ات(:

اأكرث.من.5-38-611-911اأقل.من.3.مدة.اخلدمة.)بال�سن�ات(:

باب 2: اأنواع التَّقانات التعليمية امل�صتعملة )ما هي التقنيات التي ت�صتعملونها(؟
:)SMCL-SMC-SML( 1.2. نظم اإدارة التعلم اأو اإدارة املقررات اأو اإدارة حمتويات التعلم

)Moodle(.م�دل)WebCT(.اأو.ويب.�سي.تي.)Blackboard(.بالك.ب�رد
)Ilias(.اإليا�س)ATutor(.اأي.ت�ت�ر
)Sakai(.ساكاي�)Angel(.اجنل
..........................................................................................................................................................:اأخرى،.يرجى.ذكر.ا�سمها

:)Synchronous collaboration tools( املتزامن  التعاون  نظم   .2.2
)elluminate(.ال�منيت)Wiziq(.�ويز.اإي.كي
)Mikogo(.�ميكاج)Teamviewer(.تيم.في�ر
)All2chat(.األ.ف�ر.�سات)Yuuguu(.�ي�ج
..........................................................................................................................................................:اأخرى،.يرجى.ذكر.ا�سمها

3.2. اأدوات توا�صل برجمية تزامنية:
)Skype(.سكاى.بى�)Yahoo.Messenger(.ياه�.ما�سنجر
)Google.Talk(.ج�جل.ت�ك)MSN/Live(.م�سن/ليف.ما�سنجر
اداة.درد�سة.كتابية)Inspeak Messenger(.اإن�سبيك
..........................................................................................................................................................:اأخرى،.يرجى.ذكر.ا�سمها

اأدوات توا�صل برجمية غري تزامنية  .4.2
)م�اقع.ويب(.سفحات.انتنت�.)CDs.-.DVDs.اأقرا�س.�س�ئية.)مثل
)Blogs(.مدونات)برجميات.تعليمية.على.حا�س�ب.)غري.مت�سل.بالنتنت
و�سائط.متعددة.وفال�ساتمنتديات.نقا�س.اأو.ر�سائل.اإلكتونية
ملفات.ن�سية.وعرو�سال�سبكات.الجتماعية.مثل.الفي�سب�ك
......................................................................................................................................................:اأخرى،.يرجى.ذكر.ا�سمها
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معدات تقنية الأغرا�ص التعليم والتدريب  .5.2
)Projector(.اأجهزة.عر�س)اأجهزة.و�سائط.متعددة.رقمية.)�س�ت.و�س�رة

ال�سب�رة.التفاعلية.اأو.الذكية.خ�ذات.را�سية.ونظارات.عر�س.ثالثية.الأبعاد

املجاهر.والتل�سك�بات.الرقمية

.......................................................................................................................................:اأخرى،.يرجى.ذكر.ا�سمها

الال�صلكية امل�صتخدمة يف التعليم والتدريب واالأجهزة  احلوا�صيب   .6.2
)PCs(.اأجهزة.حا�س�ب.مكتبية)Laptop-Notebooks(.حا�س�ب.لب.ت�ب

)PDA(.امل�ساعدات.الرقمية.ال�سخ�سية)Smartphone(.ه�اتف.ذكية.حمم�لة

)Mobile(.اله�اتف.النقالة–املحم�ل)Video Conferencing(.اأجهزة.اللقاءات.املرئية

.......................................................................................................................................:اأخرى،.يرجى.ذكر.ا�سمها

7.2. برجميات العامل االفرتا�صي واملحاكاة
)Second Life(.م�قع.احلياة.الثانية)Virtual Reality(.برجميات.ال�اقع.الفتا�سي

األعاب.تعليمية.ثالثية.الأبعاد)Simulation(.برجميات.حماكاة

.......................................................................................................................................:اأخرى،.يرجى.ذكر.ا�سمها

باب 3: التَّقانات التعليمية االأكرث ا�صتخداما. )يرجى امل�صاهمة براأيكم يف حتديد 
اأهم 3 تقنات ت�صتخدمونها(

قانة.الأوىل؟ ...............................................................................................1.3(.اإ�سم.التَّ

قانة.التي.ت�ستخدم�نها؟ مبادرة.�سخ�سيةم�فرة.من.امل�ؤ�س�سة1.1.3(.هل.اأن.التَّ
غالبااأحيانااأبدا

قانة؟ 2.1.3(.هل.تلقيتم.اأي.تدريب.قبل.ا�ستخدام.التَّ

قانة.باللغة.العربية؟ 3.1.3(.هل.تت�فر.لديكم.اأدلة.ووثائق.عن.التَّ

قانة؟ 4.1.3(.هل.ي�جد.تفاعل.وجتاوب.من.الطلبة.مع.التَّ

قانة؟ 5.1.3(.هل.وجدمت.ت�سجيعا.من.روؤ�ساءكم.ل�ستخدام.هذه.التَّ

قانة؟ 6.1.3(.هل.واجهتم.�سع�بات.اأو.معيقات.يف.ا�ستخدام.التَّ

اأو. اأحيانا. الإجابة:. كانت. اإذا. .)7.1.3

اأو.معيقات. اأهم.�سع�بات. ما.هي. غالبا،.
قانة؟ ا�ستخدام.التَّ

عدم.ت�فر
�سعف.البنية.التحتية.التدريب

اأو.م�ساكل.تقنية

عدم.تفاعل.
الطلبة.اأو.
املتدربني

عدم.ت�فر.
اأدلة.ووثائق.
ا�ستخدامها



8.1.3(.ما.هي.اأبرز.ف�ائد.ا�ستعمال.هذه.التَّقانات؟
.........................................................................................

.........................................................................................
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باب 4( تابع ... التَّقانات التعليمية االأكرث ا�صتخداما.
قانة.الثانية؟ .........................................................................................................................1.4(.اإ�سم.التَّ

قانة.التي.ت�ستخدم�نها؟ مبادرة.�سخ�سيةم�فرة.من.امل�ؤ�س�سة1.1.4(.هل.اأن.التَّ
غالبااأحيانااأبدا

قانة؟ 2.1.4(.هل.تلقيتم.اأي.تدريب.قبل.ا�ستخدام.التَّ

قانة.باللغة.العربية؟ 3.1.4(.هل.تت�فر.لديكم.اأدلة.ووثائق.عن.التَّ

قانة؟ 4.1.4(.هل.ي�جد.تفاعل.وجتاوب.من.الطلبة.مع.التَّ

قانة؟ 5.1.4(.هل.وجدمت.ت�سجيعا.من.روؤ�ساءكم.ل�ستخدام.هذه.التَّ

قانة؟ 6.1.4(.هل.واجهتم.�سع�بات.اأو.معيقات.يف.ا�ستخدام.التَّ

اأحيانا. الإجابة:. كانت. اإذا. .)7.1.4

اأو. �سع�بات. اأهم. هي. ما. غالبا،. اأو.
قانة؟ معيقات.ا�ستخدام.التَّ

عدم.ت�فر
التدريب

�سعف.البنية.التحتية.
اأو.م�ساكل.تقنية

عدم.تفاعل.الطلبة.
اأو.املتدربني

عدم.ت�فر.
اأدلة.ووثائق.
ا�ستخدامها



8.1.4(.ما.هي.اأبرز.ف�ائد.ا�ستعمال.هذه.الّتقانات؟
............................................................................................

............................................................................................

باب 5( تابع ... التَّقانات التعليمية االأكرث ا�صتخداما.
قانة.الثالثة؟ ..........................................................................................................................1.5(.اإ�سم.التَّ

قانة.التي.ت�ستخدم�نها؟ مبادرة.�سخ�سيةم�فرة.من.امل�ؤ�س�سة1.1.5(.هل.اأن.التَّ
غالبااأحيانااأبدا

قانة؟ 2.1.5(.هل.تلقيتم.اأي.تدريب.قبل.ا�ستخدام.التَّ

قانة.باللغة.العربية؟ 3.1.5(.هل.تت�فر.لديكم.اأدلة.ووثائق.عن.التَّ

قانة؟ 4.1.5(.هل.ي�جد.تفاعل.وجتاوب.من.الطلبة.مع.التَّ

قانة؟ 5.1.5(.هل.وجدمت.ت�سجيعا.من.روؤ�ساءكم.ل�ستخدام.هذه.التَّ

قانة؟ 6.1.5(.هل.واجهتم.�سع�بات.اأو.معيقات.يف.ا�ستخدام.التَّ

اأحيانا. الإجابة:. كانت. اإذا. .)7.1.5

اأو. �سع�بات. اأهم. هي. ما. غالبا،. اأو.
قانة؟ معيقات.ا�ستخدام.التَّ

عدم.ت�فر
التدريب

�سعف.البنية.التحتية.
اأو.م�ساكل.تقنية

عدم.تفاعل.
الطلبة.اأو.
املتدربني

عدم.ت�فر.
اأدلة.ووثائق.
ا�ستخدامها



8.1.5(.ما.هي.اأبرز.ف�ائد.ا�ستعمال.هذه.التَّقانات؟
............................................................................................

............................................................................................
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باب 6( يرجى امل�صاهمة براأيك يف جمال التَّقانات التعليمية:

التَّقانات  ال�صتعمال  حتتاج  اأنها  وترون  يدويا  بها  تقومون  مازلتم  التي  التعليمية  االأعمال  هي   .1.6
التعليمية؟

1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

احللول التي تقرتحونها لن�صر ا�صتعمال التَّقانات التعليمية. هي  ما   .2.6
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قاأنات التعليمية وما يتعلق با�صتخداماتها؟ اإ�صافة كل ما ترونه منا�صبا لتطوير قطاع التَّ ميكنكم   .3.6
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ملحق امل�شطلحات
1. العالقة.. ذات. )الأجهزة(. واملعدات. الربجميات. هي. التعليمية:. الرقمية. التَّقانات.

اأو.من.ه�.يف.حكمه.)كالأجهزة.املحم�لة.وامل�ساعدات.الرقمية.مثال(. باحلا�س�ب.
والتي.ت�ستخدم.لأغرا�س.التعليم.والتعلم.والتدريب.

2. قاأنات.الرقمية.الإدارية:.هي.الربجميات.واملعدات.)الأجهزة(.ذات.العالقة.باحلا�س�ب.. التَّ
اأو.من.ه�.يف.حكمه.والتي.ت�ستخدم.يف.امل�ؤ�س�سات.التعليمية.والتدريبية.لأغرا�س.اإدارة.

اأن�سطتها.

3. .LMS-CMS-( التعلم. حمت�يات. اإدارة. .اأو. املقررات اإدارة. اأو. التعلم. اإدارة. نظم.
�سمن. والأن�سطة. التعليمية. املحت�يات. تنظم. من�سة. ت�فر. برجميات. هي. .:)LCMS
اأدوات.ح�ار.ودرد�سة.واختبارات.واقتاعات.وو�سائل. فئات.ومقررات،.وت�سمل.عادة.
اإدارة. اإىل. اإ�سافة. وغريها،. واملرئية. وامل�سم�عة. املكت�بة. التعليمية. املحت�يات. لعر�س.
.Learning /.Course( الإجنليزية:. م�سمياتها. ومن. والدرجات. امل�سجلني. �س�ؤون.
.Learning Content Management( اآو. .)Management System

.)System

4. نظم.التعاون.املتزامن.)Synchronous Collaboration Tools(:.هي.تطبيقات..
برجمية.ت�سمح.كل.منها.بالت�سال.يف.الزمن.احلقيقي.عرب.ال�س�ت.والفيدي�.والكتابة،.
التطبيقات. وم�ساركة. والدرد�سة. .)Whiteboard( الإلكتونية. ال�سب�رة. اإىل. اإ�سافة.

وتقدمي.العرو�س.

5. اأدوات.ت�ا�سل.برجمية.تزامنية:.هي.تطبيقات.برجمية.ت�سمح.بالت�سال.يف.الزمن.احلقيقي..
ال�ستعانة. عرب. التعليمية. املحت�يات. تقدمي. ويتم. والدرد�سة،. والفيدي�. ال�س�ت. عرب.

بال��سالت.اأو.باإر�سالها.اإىل.الربيد.الإلكتوين.

6. اأدوات.برجمية.غري.تزامنية:.هي.تطبيقات.برجمية.ت�سمح.بتقدمي.املحت�يات.وبالت�ا�سل..
وت�سفح. واملدونات،. الإلكتوين،. الربيد. ر�سائل. مثل. احلقيقي. الزمن. ا�ستاط. بدون.
.،)CDs،.DVDs(.ال�يب،.وم�ساهدة.ال��سائط.املتعددة،.وا�ستخدام.الأقرا�س.ال�س�ئية

.)Offline(.وبقية.الربجميات.التي.ل.تتاج.اإىل.الت�سال.الآن

7. معدات.تقنية.لأغرا�س.التعليم.والتدريب:.هي.اأجهزة.ومعدات.تربط.باحلا�س�ب.اأو.من..
ه�.يف.حكمه.وت�ستخدم.يف.التعليم.والتدريب.
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8. احل�ا�سيب.والأجهزة.الال�سلكية.امل�ستخدمة.يف.التعليم.والتدريب:.هي.اأجهزة.احلا�س�ب..
كامل�ساعدات. احلا�س�ب. ب�ظيفة. تق�م. ان. ميكن. التي. الأجهزة. اأو. املتنقلة،. اأو. املكتبية،.

الرقمية.ال�سخ�سية.والأجهزة.املتنقلة.

9. برجميات.العامل.الفتا�سي.واملحاكاة:.هي.برجميات.ت�سمح.بتقدمي.املحت�يات.وبالت�ا�سل..
بدون.ا�ستاط.الزمن.احلقيقي..وهي.اأدوات.ت�سمل.عرو�س.ثالثي.الأبعاد.)3D(،.وال�اقع.

الفتا�سي.)VR(،.واملحاكاة.والألعاب.التعليمية..



216

َقانات الرقمية   ا�شتبيان عن ا�شتخدام التَّ
يف املوؤ�ش�شات العربية 

خا�ص بامل�صوؤولني االإداريني يف موؤ�ص�صات التعليم والتدريب
 

ال�سالم.عليكم.ورحمة.الله.وبركاته..تية.طيبة،.وبعد:
ت�سهر.املنظمة.العربية.للتبية.والثقافة.والعل�م.– األك�س�.– على.اإعداد.درا�سة.ح�ل.
ا�ستعمال.التَّقانات.الرقمية.داخل.م�ؤ�س�سات.التعليم.والتدريب.العربية.امل�جهة.اىل.التعليم.
الرقمية. التَّقانات. ت�سمل. التَّقانات.. بتلك. رقمي.خا�س. دليل. اإ�سدار. بهدف. اإدارته،. واإىل.
امل�ستهدفة.يف.هذا.ال�ستبيان.الربجميات.واملعدات.)الأجهزة(.ذات.العالقة.باحل��سبة.اأو.مبا.

ه�.يف.حكمها..
الرقمية. قاأنات. التَّ تبني. على. ي�سهر. الذي. الإداري. للم�س�ؤول. الإ�ستبيان. هذا. يت�جه.
يف.م�ؤ�س�سة.التعليم.اأو.التدريب..لذا.نرج�.من.ح�شتكم،.التكرم.بالإجابة.على.الأ�سئلة.
فقط،. العلمي. البحث. �س�ى.لأغرا�س. ت�ستخدم. لن. والتي. ال�ستبيان،. هذا. املطروحة.يف.

�ساكرين.لكم.تخ�سي�س.جزء.من.وقتكم.وجهدكم.لهذا.الأمر.
ويف.هذا.ال�ستبيان.فاإن.التَّقانات.الرقمية.التعليمية.هي.الربجميات.واملعدات.)الأجهزة(.
الرقمية. )كالأجهزة.املحم�لة.وامل�ساعدات. اأو.من.ه�.يف.حكمه. باحلا�س�ب. العالقة. ذات.
مثال(.والتي.ت�ستخدم.لأغرا�س.التعليم.والتعلم.والتدريب..اأما.التَّقانات.الرقمية.الإدارية.
فهي.الربجميات.واملعدات.)الأجهزة(.ذات.العالقة.باحلا�س�ب.اأو.من.ه�.يف.حكمه.والتي.

ت�ستخدم.يف.امل�ؤ�س�سات.التعليمية.والتدريبية.لأغرا�س.اإدارة.اأن�سطتها.
الفريق.البحثي.املكلف.من.طرف.املنظمة
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التعليمية  بالتَّقانات  العالقة  )ذي  االأول  االإداري  امل�صوؤول  بيانات   )1 باب 
واالإدارية( يف املوؤ�ص�صة.

1.1..ال�سم.)اختياري:.لأغرا�س.الت�ا�سل.مع.الباحث(:...................................................................................................

2.1...الربيد.الإلكتوين.)اختياري:.لأغرا�س.الت�ا�سل.مع.الباحث(:...............................................................................

اأنثىذكر3.1..اجلن�س:
اأقل.من.دبل�مدبل�م..بكال�ري��س.ماج�ستري...دكت�راه..4.1..اآخر.�سهادة.علمية:

..................................................................................................................................................5.1..التخ�س�س:
العمرية. الفئة. ..6.1

60.فاأعلى39-3049-4059-50اأقل.من.30)بال�سن�ات(:
اخلدمة. مدة. ..7.1

اأكرث.من.5-38-611-911اأقل.من.3)بال�سن�ات(:

باب 2( بيانات املوؤ�ص�صة التعليمية )اأو التدريبية(.
1.2(.اأ�سم.امل�ؤ�س�سة:.............................................................................................................................................................

متعددة.الأغرا�سالتدريبالتعليم2.2(.جمال.عمل.امل�ؤ�س�سة
3.2(.ا�سم.املدينة:.................................................................................................................................................................

4.2(.ا�سم.الدولة:.................................................................................................................................................................

الذي. العمل. جمال. .)5.2
ُت�ستخدم.فيه.التقنيات.الرقمية؟

)اأكادميي.)جامعة،.كلية،.مدر�سة...الخ
اأو. )�شكة. �سناعي.

م�سنع(
)تدريبي.)مركز.اأو.م�ؤ�س�سة.تدريب.............:غري.ذلك،.حدد

باب 3( ا�صتخدام التقنيات يف »اإدارة« موؤ�ص�صة التعليم اأو التدريب.
اإدارة. يف. التقنيات. ت�ستعمل�ن. هل. .)1.3

لنعمم�ؤ�س�ستكم؟

.اإذا.كانت.الإجابة:.نعم
لقتناء. خم�س�سة. ميزانية. ت�جد. هل. .)2.3

لنعمالتقنيات؟

على. للم�ظفني. تدريب. برامج. ت�جد. هل. .)3.3
لنعما�ستعمال.مثل.تلك.التقنيات.يف.م�ؤ�س�ستكم؟

4.3(.ما.هي.اأن�اع.التقنيات.امل�ستعملة.يف.اإدارة.
م�ؤ�س�ستكم؟


)ويرد،. مكتبية. برجميات.

اك�سل...(
معل�مات. نظم.

اإدارية
نظم.�س�ؤون.امل�ظفنينظم.حما�سبية

نظم.ت�سجيل.طالبنظم.اإدارة.املكتبة

..................................................................:اأخرى،.اأذكر.ا�سمها
............................................................................................................

............................................................................................................
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ا�ستعمال. معيقات. اأهم. هي. ما. .)5.3
التقنيات.يف.اإدارة.م�ؤ�س�ستكم؟

لنعم1.5.3(.عدم.كفاية.امليزانية
لنعم2.5.3(.�سعف.البنية.التحتية

لنعم3.5.3(.م�ساكل.تقنية
لنعم4.5.3(.غياب.الت�سجيع

واأدلة. وثائق. ت�فر. عدم. .)5.5.3
لنعمال�ستخدام

لنعم6.5.3(.معيقات.اأخرى
اإذا.كان.اجل�اب:.نعم،.يرجى.تديدها:.................................................................
...........................................................................................................................

ا�ستعمال. ف�ائد. اأبرز. هي. ما. .)3.6
التقنيات.يف.اإدارة.م�ؤ�س�ستكم؟

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

باب 4( ا�صتخدام التقنيات يف التعليم اأو التدريب باملوؤ�ص�صة.
لنعم1.4(.هل.ت�ستعمل�ن.التقنيات.التعليمية.يف.م�ؤ�س�ستكم؟

اإذا.كانت.الإجابة:.نعم
لنعم2.4(.هل.ت�جد.ميزانية.خم�س�سة.لقتناء.مثل.تلك.التقنيات؟

3.4(.هل.ت�جد.برامج.تدريب.للم�ظفني.على.ا�ستعمال.مثل.تلك.
لنعمالتقنيات.يف.م�ؤ�س�ستكم؟

4.4(.ما.هي.اأهم.التقنيات.التعليمية.امل�ستعملة.يف.م�ؤ�س�ستكم؟

1...................................................................
2...................................................................
3...................................................................
4...................................................................

التقنيات. ا�ستعمال. اأهم.معيقات. ما.هي. .)5.4
التعليمية.يف.م�ؤ�س�ستكم؟

لنعم1.5.4(.عدم.كفاية.امليزانية
لنعم2.5.4(.�سعف.البنية.التحتية

لنعم3.5.4(.م�ساكل.تقنية
لنعم4.5.4(.غياب.الت�سجيع

لنعم6.5.4(.عدم.ت�فر.وثائق.واأدلة.ال�ستخدام
لنعم7.5.4(.معيقات.اأخرى

اإذا.كان.اجل�اب:.نعم،.يرجى.تديدها:......................................................
...............................................................................................................

التقنيات. ا�ستعمال. ف�ائد. اأبرز. هي. ما. .)6.4
التعليمية.يف.م�ؤ�س�ستكم؟

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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باب 5( يرجى امل�صاهمة براأيك يف جمال التقنيات االإدارية:
1.5(.ما.هي.الأعمال.الإدارية.التي.مازلتم.تق�م�ن.بها.يدويا.وترون.اأنها.تتاج.اىل.اأمتتة؟

1..................................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................................
4..................................................................................................................................................................................

2.5(.ميكنكم.اإ�سافة.كل.ما.ترونه.منا�سبا.يف.جمال.التقنيات.الإدارية.وما.يتعلق.با�ستخداماتها.
1..................................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................................
4..................................................................................................................................................................................

3.5(.ما.هي.احلل�ل.التي.تقتح�نها.لن�ش.ا�ستعمال.التقنيات.الإدارية؟
1..................................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................................
4..................................................................................................................................................................................
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جدول امل�شطلحات
English العربية

Actual Size احلجم.الفعلّي
Add الإ�سافة
Announcements اإعالنات
Arrange ترتيب
Assignment الّتعيني.اأو.ال�اجب
Attachments ُمرفقات
Attendees احل�س�ر.اأو.امل�ساركني.باجلل�سة
Audio and Video Streams الأ�شطة.ال�ّسمعّية.والب�شّية
Audio Conferencing الّلقاءات.الإلكتونّية.امل�سم�عة
Audiovisual �سمعّي.ب�شّي.
Blog جمّلة.الّتعليقات
Body املحت�ى
Breakout Room غرفة.ِافتا�سّية.منق�سمة
Chat الّدرد�سة
Circles الّدوائر
Cloud architecture معمارّية.�سحابّية
Cloud Computing احل��سبة.ال�ّسحابّية
Configuration الإعدادات
Connect ِاّت�سال
Contents املحت�يات
Create اإن�ساء.
Create a Course ر.درا�سّي اإن�ساء.مقرَّ
Dashboard ل�حة.املراقبة
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Data Show عر�س.البيانات
Data Show Projector جهاز.عر�س.البيانات
Database server د.خدمات.قاعدة.البيانات مزوٍّ
Desktop Sharing م�ساركة.�سطح.املكتب
Digital content املحت�ى.الّرقمّي
Downloading الّتنزيل
Drag.& drop �سحب.واإفالت
Edit الّتحرير
Electronic course مقّرر.درا�سّي.اإلكتويّن
Email الربيد.الإلكتوين
Export ت�سدير
Files ملّفات
Form من�ذج.)ِا�ستبيان(
Formatting الّتن�سيق
Google Apps Engine تطبيقات.ج�جل
Google Buzz Google.سدى�
Google Profile امللّف.ال�ّسخ�سّي
Gradebook دفت.العالمات
Hangouts مكاملات.الفيدي�
Huddles.. املحادثات.اجلماعّية
Import ِا�سترياد
Infrastructure as a Service:.

IaaS البنية.التحتّية.باعتبارها.خدمة

Installer برنامج.الّتن�سيب
Instance Message الّر�سائل.الف�رّية
Instructions الّتعليمات
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English العربية
Interactive Poll ال�ستفتاء.الّتفاعلّي

Join meeting اإىل. الن�سمام. .- بالجتماع. اللتحاق.
اجلل�سة

Knowledge bank بنك.املعرفة
Learning Management.

System.)LMS( نظام.ت�ّشف.يف.الّتعليم

Leave مغادرة.اجلل�سة
Lessons درو�س
Links و�سالت
Log in ت�سجيل.الّدخ�ل
Manage اإدارة
Media Gallery معر�س.ال��سائط
Mentor م�ست�سار
Mentoree. م�ست�سري
Mobile حمم�ل.-.متحّرك
Mobile Phone الهاتف.الّنّقال
Online calendar الرزنامة.الإلكتونية
Open Source Software برجمّية.مفت�حة.امل�سدر
Operating system نظام.الّت�سغيل
Participants م�ساركني
Pause اإيقاف.م�ؤّقت
Photos �س�ر
Platform as a Service:.PaaS ة.العمل.باعتبارها.خدمة من�سّ
Publish ُان�ش
Remote Control الّتحّكم.عن.ُبعد
Remove اإزالة.-.حذف
Request Control طلب.الّتحّكم
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English العربية
Resources م�سادر
Save حفظ
School transcript بطاقة.الأعداد.-.ك�سف.الدرجات
Screen Share م�ساَركة.ال�ّسا�سة
Send اأر�ِسل
Server خادم
Share م�ساركة
Share files م�ساركة.امللّفات
Sharing م�ساركة
Shortcut طريقة.خمت�شة
Social media ال��سائط.الجتماعّية
Software as a Service:.SaaS الربجمّيات.باعتبارها.خدمة
Sparks الهتمامات
Standard Web Browser ح.العنكب�تّية.القيا�سّي مت�سفِّ
Start instant meeting بدء.جل�سة.ف�رية
Stop اإيقاف
Syllabus املقّررات
Teach تدري�س
Tests.& Quizzes المتحانات.والختبارات
Title ا�سم.اأو.عن�ان.
Tool bar ل�حة.الأدوات
Upload تميل
Uploading الّتحميل
Video فيدي�
Virtual Room الغرفة.اِلفتا�سّية.
Web Conferencing الّلقاءات.الإلكتونّية.عن.ُبعد
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English العربية
Web server د.خدمات.ال�ّسبكة.العنكب�تّية مزوٍّ
Whiteboard ال�ّسّب�رة.البي�ساء.-.اّلل�حة.البي�ساء


