
 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  699 

االلكرتوني يف ظل جائحة كورونا يبالتدرتقويم اثر           
 زيدون فريق عبد ألعابديم.م. 

 موظف في وزارة التربية
75@yahoo.comZedoon_  
 

   لخص:الم
فد  ظددا تحليددا لارداا لدتتاتعدد  سلد  لةددتدفلب لدتدفاين لاد تا  دد   لدد تهدف  لدفالةدد    

تدة بعدا  ا تدف  تبعلهد  سيد  لدعدالتا لدتفايعيد    سل  لدتتدفاعية  لدتدفاعية جائح    ا  ا 
 لدعتليددد تاة لةدددتتالاي  أصدددعل لدتدددفاين لاد تا  ددد  ةدددا ا  تلحددد  دةددد, حيددد  لدتتدددفاعية
 لدتعليتي .

سليددف فدد  دتددفاين بعددا لدجائحدد  يدتلدد  تتاتددا ستددا  دد  ظهدداا لة لألة تشدد ل  لدعحدد    
تدد  لدتتددفايعية  يدد  احددظ لد ريددا تددة لدتددفاعية بلدد  ت اسدداح, لدجائحدد  تددة سددف   دد لح  
ةان لدتهاالا لدعتليد  تلدتفاين لاد تا    ايةاسف سل  ل  اة ذه لدتطعيباا لدحفير  

 دت لبدد  لدداصدد  عادتددفايندلتعاتددا تدد  لدعددالتا  ل تةددع  تددفاينيحتدداا لددد      لدتطعيبيدد 
لة لدتدددفاين لاد تا  ددد  ددددف ف ا لةدددت تا لدعاحددد  . ةدددع  شدددع   لا تا يدددالةددداف  لدددد  
 جعلهدددا ت ل دددن لدعدددالتا لدتفايعيددد  لا تتددداب عتةدددت ة   لدتتدددفاعية     دددا زيددداف   عيدددا فددد  
لفددداا لدتتددفاعية فدد  ةددا ا    لدتعايدد  عادتددفاين لاد تا  دد  لدحةدد اي    ددذد  لدعددالتا 
  ةدددائا لاتصددداا عادتدددفاين لاد تا  ددد   لدتتعلبددد لةدددتدفلب لدعدددالتا حددد ا  ي يددد  ف الا 

تددددة تطدددد الا  تدددد  تايشددددهفه لدعددددادب صددددا  لدتجاعدددد  دص     يلدددد  ع جددددا   ددددذهلدتاتعطدددد  عددددف 
  ت  ل جي  حفير .

لدعالتا لدتفاين لاد تا    ,لدتتفاعية , جائح    ا  ا ,  )لد لتاا لدت تاحي  :
 (.لدتفايعي 

mailto:75@yahoo.com
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Evaluating the impact of  Electronic Training in light of the  

COVID-19 Pandemic 

zayidun fariq eabd 'aleabdi 

employee in the Ministry of Education 

 

Abstract: 

The study aims at analyzing the consequences of using e-training in 

COVID-19 pandemic on trainers and trainees. In addition, the quality of 

training courses and how they are accepted among trainees as e-training 

becomes a necessity to ensure teaching process continuity.   

The problem of the research shows that face-to-face training that 

precedes COVID-19 pandemic is totally different from e-training in different 

perspectives. It has noticed that trainees are less interactive when using these 

applications, difficulties face by trainers and trainees as e-training doesn’t 

support how to use these applications and needs for pre-training on these 

applications besides internet connection problems.  

The researcher concludes that e-training has a vital role in promoting 

trainees’ qualifications, awareness of using such applications and makes them 

parallel to face-to-face training, introducing e-training, enroll trainees in 

training sessions on how to use these applications to ensure the success of e-

training experience to cope with technological developments.  

Keywords: (e-training, trainees, COVID-19 pandemic, training courses).   

 "ألمقدمه"
عةددعن جائحدد    ا  ددا  لراا ددا لددطيددا  سلدد  حيددا  لدعشدداي    صددع ع  لدت لصددا          

لدتعاشا عية لافدالف عةدعن  دطد ا  ل تبادهدا عدية لافدالف تتدا لردا سلد   د لح  لدحيدا  فد  
تدتلدد  لدتجددااا   دداة لحددف ا تجدداا لدتددفاين  لدددتعلب تتددا لةددتلزب  جدد ف حلدد ا ت طبيدد  

رتاا سة لدت جدف لدد  لدتدفاين لاد تا  د   اددف الا  لدد ا  دتدط   ذ  لازت   لدت  ل
لدتعليتي  ة ل  اصحان لدتجاا تة طلع   تفايةيية  لفلاية  ت ظ   شا اا ح  تي  
ل تدتلطدد  ل  جهدداا اةددتي   ترددا لددد زلاا ل  تدد لط ية يةددع ة لددد  لدددتعلب  سددة طايدد  



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  701 

ا سلدد  لجهدز  لدحاةدد ن ل  لةدتدفلب  ةدائا لاتصدداا لدحفيرد   دادعالتا لدتدد  يدتب ت صديعه
ف  لدتطعيباا لدت ج ف  ف  ععض ل  لع لده لت  لدتحت د    دغداض ييةدا  لاددت   
لدحاصا عية لدتدفاين لدحةد اق بعدا لدجائحد   لدتدفاين لاد تا  د  لددذق حصدا ععدف ا  

  لدصع عاا لدت   لجها     تة لدتفاعية  لدتتفاعية.

احد  ل ا  ت هجيد  لدعحد   لدفالةداا لدةداعب   را يدا   بف تب تبةيب لدعح  يدد  لاععد   تع  
د تا  دددد   تزليدددداه  ل  لسددددف لدجا ددددن لد ظدددداق  تددددب لدتطددددا  فيددددف  لددددد  ت هدددد ب لدتددددفاين لا

 .ف ل تيت
 لدتعحددد  لدرادددد  لدجا دددن لدعتلددد  تحليدددا لاةتبصدددا   دتعافددد  تدددف  لةدددتبعاا لدتتدددفاعية 

تعددددا  سلدددد  لدصددددع عاا لدتدددد  ت لجددددف دلعا دددداتا لدتددددفايع   لدتددددفان  لدعيئدددد  لدتفايعيدددد   لد
لدتتدددفاعية فددد  لةدددتدفلب  دددذه لدعدددالتا  لدتعدددا  سلددد  لدت لةدددي  لدتددد  يت دددة تدددة د دهدددا 

 تحةية لدتفاين لاد تا    
يتا لدتعح  لدالع  فبف تب لدتطا  فيف يد  لعاز لد تائا  لدت صدياا لدتد  دلصدا يديهدا   

 لدفالة .
 /منهجية البحثالمبحث االول

تعددددددف ت هجيدددددد  لدعحدددددد  لددطدددددد   ل  ددددددد  لدتدددددد  ت ةددددددل   -منهجيةةةةةةة البحةةةةةةث : -اواًل:
,يذ ةددددديتب تدددددة د دهدددددا ت دددددا ا تشددددد ل  لدعحددددد   لدتدددددااه لدعاحددددد لدتةددددداا لدعلتددددد  لددددددذق 

 تحفيددددف يععاف ددددا  تددددا ةيتةددددتة أ تيدددد  لدعحدددد   لةددددتعالض لد اةددددي  لدتدددد  تددددب ع ا  ددددا 
  لدعحددددد  تددددد  عيددددداة  صددددد ا دلهدددددف  لدتطلددددد ن تحبيبدددددف  تدددددة ردددددب تحفيدددددف أةدددددل ن  سي ددددد

لدتددددددددف  لدتدددددددد  يبدددددددد  ةددددددددت ها لدعحدددددددد    ةددددددددائا جتدددددددد  لدعيا دددددددداا   لدتعل تدددددددداا لدتدددددددد  
 ةتةتدفب ف  يسفلفه.
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 لدتددفاين ععددف بعددا لدجائحدد   دتددفاينلعددية    جدد ف لدددت      -مشةةةلة البحةةث: -1-1
 لدجائح  تة سف    لح  .

لدتددفاين لا تا  دد   دد  فالةدد    تحليددا للردداا لدتتاتعدد  سلدد   -هةةدف البحةةث:  -1-2
ععددف جائحدد    ا  ددا سلدد  لدتتددفاعية  لدتددفان  لدعددالتا لدتفايعدد   تددف   جاحهددا فدد   ةددف 

 فج   لدتفاين لدحة اق بعا لدجائح   ت ئت   ةائا لدت لصا لدحفير  دلتتفاعية .
 جدددد ف سبعدددداا فدددد  لةددددتبعاا لدتتددددفاعية دلعددددالتا يت ا يدددد    -فرضةةةةية البحةةةةث: -1-3 

 ي  لدتتةتة تحت ل ا ل  طايب  ليصادها سعا  ةائا لاتصاا لدحفير  لدتفايعي  لاد تا  
 تف  ت ئتتها دتطلعاا لدتتفاعية  لدتفاعية   ي ي  تط يا ا ل  لةاف  ععض لددفتاا 

 لديها  تعفيا ععض ج ل عها تةتبع   .
 تة  تجهيز  ت ظيب دتدطيط يحتاا لاد تا    لة لدتفاين  -اهمية البحث: -1-4

 لدتفايعي  دلت لف لدتةتتا لدتط يا أة  تا ، لدتفايعي  لدعتلي    ا   اف  لةتتالاي  أجا
 لدتعل ت  ت صيا سل  تةاسف  لدت  لدحفير  ل ف لا  ت فيا لاد تا    لدتعليب دت ل ن
 سل  تةاسف لدت    دلتفاعية لدف الا دعتا لةاف  ، ةا ا  أصعحا  يةا عةه د 
 تب يب أف لا  ليجاف لاد تا    لاعت اا سل   تفايعهب ععف سة لافل    ا   تحبي 

  .ععف سة دلتعليبدغاض تب يب 
 ثانيًا:- الدراسات السابقة:-  

سي د  تدة لدفالةداا لدتد   يهف   دذل لدتعحد  يدد  تبدفيب سداض تد جز دتةدت ة   تدائا
  .ت ا دا لدت ة ع عش لف لدعاب

   -الدراسات السابقة:
وسةةبل التبلةة   اإللةترونةةي التةةدري  تطبيةةق )معوقةةات العطارناهض حسن  -1

 لدتددددددفاين تطعيدددددد  تع بدددددداا يددددددد  لدتعددددددا  لدفالةدددددد   ددددددففا (.2115).عليهةةةةةةا
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  ةددددعا غدددز ، تحافظددداا فدددد  لدغددد     ادددد  عتددددفلا  لددفتددد  أر دددا  لإلد تا  ددد 
 لددطد  ةدتة لإلد تا  د  لدتدفاين تع د : ت صدياتها أ دب تدة  داة سليها لدتغلن

سطائددددف  لدتعلددديب لدتاعيدددد  ددددفلئا  لاةدددتالتيجي   تدددد  دتت اةدددن  ل  د يدددد  ل  تيددد   ل 
 ستليددددد  دتطددددد يا لدتاديددددد  لدتدصصددددداا زيددددداف . لدت   دددددد ج  لدتطددددد ا تتطلعددددداا
 تطدد يا د دهددا تددة يددتب تاديدد  لةددتالتيجي  دطدد   فدد   ذددد  لإلد تا  دد  لدتددفاين
 سادتيددد  تال دددز فددد  تفايعيددد  ف الا لدتدددفاعية تلبددد . عهدددا  لدابددد  لدتدددفاين ستليددد 
 لدعيئدددد  يدددد  لدعادتيددد  لددعددددالا   بدددا لدتفايعيددد  بددددفالتهب  تطددد يا   دددا تهب دزيددداف 

 دتهدددداالا لتددددت  هب تددددة  لدتأ ددددف لدتتددددفاعية أفل  تطدددد يا سلدددد  لدعتددددا. لدتحليدددد 
 لدحاةدددد ن  تطعيبدددداا لا جليزيدددد  لدلغدددد    ددددذد  ل ةاةددددي   لإل تا ددددا لدحاةدددد ن
 . لدشع اا

 المهةةةارات تطةةةوير فةةةي التدريبيةةةة الةةةدورات دور ) وآخةةةرون مرتضةةة  دراسةةةة -2
 تعافددد  يدددد  لدفالةددد   دددففا .(2114األطفةةةال(.) ريةةةاض لمعلمةةةات التدريسةةةية

 يدد  لدعحد   تدايا  ت صدلا.  لاط داا اياض دتعلتاا لدتفايعي  لدف الا أ تي 
 عادتعل تددداا لدتدددز ف حيددد  تدددة دلتعلتددداا عاد ةدددع  أ تيددد  لدتفايعيددد  لددددف الا أة

 تطدد يا عددالتا يسددفلف لدعحدد  ، ي صدد  لدحفيردد   لدعلتيدد  لدتاع يدد   لدتةددتحفراا
 جفيددف  ع ددا يددف ة  تددز  لاط دداا ايدداض دتعلتدداا لدتعليتيدد  لدتهدداالا  تحةددية

 لدتعليتيددد  لدتهددداالا سدددة فالةددد  يجدددال  لدعحددد  ، لبتدددا  لدط دددا تاعيددد  تجددداا فددد 
 .  لدتشافاا لدتعلتاا  ظا  جه  تة لاط اا اياض دتعلتاا للد زت 
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 المبحث الثاني/الجان  النظري
 -مفهوم التدري  االلةتروني : -2-1

   ل تةان لددعالا ف  تجاا سلت  تعية,  تة د ا ت   د جيا حفير ،  ي صن ذد  
فدددد  لدتبدددداب ل  ا سلدددد  لدح لةددددن للديدددد ،  لدتدددد  أصددددعحا ستدددداف لدحيددددا   فدددد  تدتلدددد  

 لدتيافية.
 لدتفاين لإلد تا       لد تط لدحاد   لدتةتبعل ؛ تة أجدا لدحصد ا سلد  لدعلدب  فد   

شددت  لدتيددافية، فا تةددان لدتعدداا  دددب يعددف عحاجدد  دلت جددف دت دداة تعددية،  لدتددفان سلدد  
أيفق أ ا  ت ا ةية تدة جا دن لدجهد  لدبائتد  عادتدفاين ،  لدديداالا فد  ظدا لدتدفاين 

 لإلد تا    ا حصا دها.
 هددد ب لدتدددفاين لإلد تا  ددد  يعدددف لدافيددد  دعدددف  ت دددا يب ت هدددا لدتدددفاين سدددة ععدددف، لة ت   

لدتدددددفاين لدابتددددد ، لدتدددددفاين سعدددددا لدشدددددع اا، جتيعهدددددا تعدددددف تتالففددددداا تتشددددداعه  دددددد    
، يذ 19لدتصطلل لدذق أصعل يترا ةدا ا  تدة لدةدا اياا لدتد  فاةدتها سلي دا   فيدف

دت زددد  لاجعددااق سددة شددغ   شدد ا جائحدد    ا  ددا  تددا  ددتا س هددا تددة ظددا   لدحجددا ل
 . اغع  شفيف  ف  لدتعلب  لدتفاين سة ععف

ذ يترا لدتفاين لإلد تا    أحدف أشد اا ت ل عد  لدتةدتجفلا لدت   د جيد  لدتب يد  لدال  د    ل 
فيتا ياتعط ععتليد  لدتدفاين، حيد  أة لاستتداف سلد  لإل تا دا فد  ستليد  لدتدفاين يةدهب 

طددددددد ا تدددددددة لتجا اتدددددددف  شدصددددددديتف لدته يددددددد  فددددددد  تزليدددددددف تعدددددددفاا ي جددددددداز لدتتدددددددفان،  ي
(Singer&Greenbowe, 2001 : 525) 
 
 -الهدف من التدري  االلةتروني: -2-2

 تتترا أ دفل  لدتدفاين لإلد تا  د  فد  تةداسف  لدت ةةداا دتعدفيا لدطدا  لدتبليفيد  فد  
ت تيدد  ت لاف ددا لدعشدداي   عحيدد  يددتب تهيئدد  لدتتددفاعية إل تاجيدد  أ عددا فدد  تجتتدد  لدتعافدد  
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سدفلف ب دت ظي هدا عصد ا  فعادد  فد  ةد   ع اةدتدفلب لدتب يداا لدتعاصدا  أر دا  لدتدفاين،  ل 
لدعتا،  تا  ف  لدتفاين لإلد تا    يد  ت ل ع  لدتحفي  لدتتةااع ف  ت دا ا لدتدفاين 
 تصتيتها عاةدتدفلب لدعيئداا لدتفايعيد  ، ية أ تيد  لدتدفاين لاد تا  د  تاجد  ليةدا  يدد  

يا لد  ةا ا  لا تتاب ع شداط ت   د جيدا لدتدفاين داصد  ععدف  عدا أة جتي  لدفائا تش
حجددب لدتشددا ساا  تعددفف أ شددطتها  زيدداف  ةدداس  تط ا ددا  تغيا ددا. يةددا  يددد  ذددد ، أة 
تبفب أق فاف ف  أق تشا ع يعتعا عحف ذلتف تا  ة ع  ا تف لا تاجيد     ا تدف لا تاجيد  

دت اتدددف عادت   د جيدددا  تطعيبددداا لدتدددفاين تا   ددد  عفاجددد  دعاتدددف  تهاالتدددف فددد  لدتدددفاين  ل 
 تتترددا   لدحفيردد ،  أديددال دعاتددف  تهاالتددف تا   دد  عتبددفلا لدتددفاين لدددذق حصددا سليددف

ت لاف دددا لدعشددداي  دت تيددد   تحةدددية أ دددفل  لدتدددفاين لإلد تا  ددد  فددد  تةددداسف  لدت ةةددداا 
سدفلف ب دتد ظي هعاةتدفلب لدتب ياا لدتعاصدا  أ عصد ا  فعادد  فد  ةد   ب ر دا  لدتدفاين،  ل 

فيتيل فاص تا    تيةا  دلبياب لاد تا  ي   أةاديعها   ت ا ا لدتفايعلد سة طاي لدعتا، 
 (.3:  0212عذد  عاةتتالا عاةتدفلب لدعيئاا لدتفايعي  لافتالةي  )لدت ة ق، 

 
 -مزايا التدري  االلةتروني : -2-3

 : ذ ا ت ها تتيزلا بف لتةب لدتفاين لإلد تا    ععف  
 ف ة لدتبيف عزتاة  ت اة سبف لدف الا لدتفايعي .ت لجف لدتفان  لدتتفاع ة  -1
 ةائا  طا  تعليتي  غيا تت فا  ةاعبا  ف  لدتفاين اةتدفلب ي  ة لدتفاين ع -0

 لدحة اق.
 لدةاس  ف  تبيب لدتتفان سة طاي  لد ةائا لاد تا  ي . -3
 لدعزيز، سعف)، ل فالف لدتدتل  .لدتفاين إلد تا    تدصص دت  ت  حاجاا  -4

0228  :06 -07.) 
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ف  ظا ل تشاا لدت صاا لدتعليتي   ب  لا  يةدلتفان  لدتتفاع ل   لبا  -5
 .لدي تي ن

 تاريخ التدري  اإللةتروني: -2-4
ا ي  جف تأايخ  لةل دلتفاين لإلد تا   ؛ فلبف لاتعط عظه ا لدح لةن للدي  سل   جدف 

ب سلد  يدف 1937أ ا حاةن سل   جف لدتحفيف ف  ساب لددص ص، حي  تب لصط اع 
لدعددددادتية ف لي دددد اف عيدددداقف  فجدددد ة لتا اةدددد  ف،  تدددد  ظهدددد ا تطعيبدددداا تتطدددد ا  تةددددتل 
عادتدددفاين لإلد تا  ددد  سعدددا لدت لبددد  لإلد تا  يددد  عدددفأا لد  دددا  تةددد ف داصددد  فددد  سصدددا 

 لدتط ا لدت  ل ج  لدهائا ف  لدتجااا  اف   داص  تجاا لدتعليب سة ععف.
 
ي عددددا  لدتددددفاين لإلد تا  دددد  عادتددددفاين سلدددد   -تعريةةةةف التةةةةدري  االلةترونةةةةي: -2-5

 CBT ) Computer Basedلدحاة ن                                             
Training دد  شدد ا تددة أشدد اا لدتعلدديب لدددذق يحددف  سلدد  شددع   لا تا ددا عشدد ا   ، )

ائط لدتتعددددفف ، عتددددا فدددد  ذددددد   لدددد ، ي طدددد ق سلدددد  تجت سدددد  تت  سدددد  تددددة س اصددددا لد ةدددد
،  لدتد  يت دة لد صد ا يديهدا جتيعهدا Linksلداة تاا  لدص ا  لد يفي   ا لعط لد ين 

تدددة تتصددد ل لإل تا دددا،  تةدددتدفب  دددذه لدع اصدددا عدددفا  تدددة ت   ددداا لد صددد ا لدفالةدددي  
 لدتبليفي .

فب  دددا ل  شدددط   لدعدددالتا لدتفايعيددد  لدتددد  تبدددد“ يعدددا  لدتدددفاين لإلد تا  ددد  سلددد  أ دددف:  
دلتتفان تة د ا ت ظي  لد ةائا لدت   د جي   لدتعل تاتي   لاتصدادي  لدتتاحد ،  ذدد  
دتلعي  لاحتياجاا لدتفايعي  د ا تتفان ياغن فد  لدتدفاين فد  أق  بدا  تدة أق ت داة 
 فددد  أق تدصدددص،  تدددتب  دددذه ل  شدددط  عصددد ا  ت ظتددد   تدططددد  تةدددعبا ، عهدددف  افددد  

 (.063:  0211)  ع ، ”   ا   أفل  لدتتفان ف  تجاا ستلف
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يعط  لدتفاين لإلد تا  د  لدتتدفاعية فاصد  لدت اسدا لدحد   تبدفيب للال   لدتشداا   سدة 
طاي  ل ةئل   لادتعاالا لدبصيا   لدتةاعباا.  يجا  لدت اسا عية لدتدفان  لدتتدفاعية 

لإلد تا  د ،  غيا دا أيةا  تة د ا  ةائا أددا ؛ تردا: لد باشداا،  لدتدف  اا،  لدعايدف 
 تة أش اا لدت لصا سل  شع   لإل تا ا.

ية لدتددفاين إلد تا  دد  عشدد ا سدداب  دد  تعلددب ذلتدد   تدصددص دت  تدد  حاجدداا ل فددالف 
لدتدتل ددد ، ددددذد  فتدددة لدتت دددة يجدددال ه فددد  أق زتددداة أ  ت ددداة عتددد فا ل جهدددز  لدذ يددد  أ  

ة سلدد  لاةددت اف  تددة لدحاةدد ن  ةدداس  ي تا ددا جيددف ،   دد  عادتدداد  يةدداسف لدتةددتدفتي
لدتدددفايعاا عتدددا يت اةدددن تددد  جدددف ا أستدددادهب لديددد ت ،  يةدددت   دددذل لدشددد ا تدددة لدتدددفاين 

، أق يدتب ف ة لدتبيدف ع بدا  شدا لدتد لف لدتفايعيد ، فد  “تدفايعا  غيدا تتدزلتة ” لإلد تا    
 ”.تفايعا  تتزلت ا  ” حية يةت  لدتفاين تة د ا لدع  لدح  لدتعاشا سل  لإل تا ا 

 
  -فوائد التدري  االلةتروني: -2-6

 
لدتص لدتفاين لإلد تا    فد  ظدا جائحد    ا  دا عادعفيدف تدة لدتتيدزلا لدتد   داة دهدا 

 :سظيب ل را ف  ل تشااه ف   ذه لد تا   ذ ا ت ها
 .دف  لدتتفاعية دتزيف تة لدتعليبزياف  لداغع   -1
 لدي تي ن.لد ل   لدت د ة  ف  ظا ل تشاا لدت صاا لدتعليتي   ب  لا  -0
 ةه د  تبييب لدعالتا لدتفايعي . -3
ا لدتددددفان  ستادددددف تددددة ددددد ا يت ا يدددد   شدددد لا تشددداا لد لةدددد  استدددداا لدتددددفان -4

 .ف ة أف   ت ل  سة طاي   ةائا لاتصاا لاد تا    عةه د   يةا 
لدتحددداا تدددة لدع لئددد  لدجغالفيددد   لدزت يددد ، فادتدددفاين لإلد تا  ددد  يتدطددد  حدددف ف  -5

 .لدزتاة  لدت اة
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تدد  تحتدد   لدددف الا لدتفايعيدد  تددة ددد ا ياةدداا  اسددا عددية لدتددفان  لدتتددفانلدت  -6
تحتدد   لدددف ا  لدتدد  بدداب ععاةددها سلدد   سلدد  تبيدديبلدتعليبدداا،  حصدد ا لدتددفان 

 لدتتفاعية.
 ( أ ف0227 تة أ ب لد  لئف لدت  يتتت  عها لدتفاين لإلد تا     تا يذ ا ا )يطتيزق ، 

 لدت  تددد   ةددده د   ةددداس  لد صددد ا دلتحت يددداا  ل  شدددط  عدددأق  بدددا  لدتا  ددد  -1
 . أق ت اة 

 .تغذي  الجع  ف اي  س ف أفل  لد لجعاا،  لاتتحا اا،  لدتتااية   ج ف  -2
 يةها  ص ا للا  د    لدتصفا ف      لد با عد   لدتصافا لد ابي . -3
دف اتدف عتدا يت اةدن لد با: ي فا  يتيل دلتتفان ت ظيب  بتف عحي  يجف ا تلبيف  -4

 ف. ظا ف
لاتصددددااا  لدت اسددددا: يت ا يدددد  لاتصدددداا  لدت اسددددا لإلد تا  دددد  لدتعاشددددا عددددية  -5

لدتددفان  لدتتددفاعية،   ددذد  يتاحدد  لد اصدد  دلتتددفاعية لدت اسددا لد دد اق يد تا  يددا  
 .فيتا عي هب 

 يت فا فيف حاة ن  ل  تا ا. ةه د  لدتفاين ف  لق ت اة -6
 ( أة تة أ ب ف لئف لدتفاين لإلد تا    :35 – 30:  0227 بف أةا  )ت في ، 

 . بياب لدتتفان عادتياا لدف الا لدتفايعي  لدت ئت  دتجاا ستلف  -1
 تشجي  لدتتفان سل  لدتفان لدتةتتا. -0
 . حا تش ل  لد با  لدت اة لدداص ععبف لدف الا لاد تا  ي    -3

 
 -: أنواع التدري  االلةتروني -2-7
 : ي بةب لدتفاين لإلد تا    يد  سف  أ  لع أةاةي      
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لدتتزلتة:     لد شداط لددذق يدتب فد  لد بدا لدحبيبد ، تحدا بيداف  لدتدفان حيد   -1
يت لجددف  دد   جتيدد  لدتتددفاعية فدد    دد  لد بددا  يت لصددل ة تعاشددا   تدد  ععةددهب 

 .لدععض
تتددفاع ة لد تتددزلتة:  فدد   ددذل لد دد ع دددي  تددة لدةددا اق أة يت لجددف لدتددفان  لد -0

 .ع    لد با  ا أة يت لجف ل ع    لدت اة
لدتفاين لدتتتازا أ  لدتفتا: أق لدذق يفتا عية لدتفاين لدشع    لدغيا شع    -3

      ع تة لدتفاين لدحفي  يدفتا عدية لدتدفاين لدتبليدفق  لدتدفاين لإلد تا  د  
 (. 0227) لطتيزق، 

 
 -:متطلبات التدري  االلةتروني -2-8

لدتاحلدد  لدحاجدد  لدتدد  يتددا عهددا لدعددادب أجتدد ،  فدد  ظددا لدظددا   لدتدد  فاةددتها فدد   ددذه 
سلي ا جائح    ا  دا أصدعل لدتدفاين لإلد تا  د  ةدا ا   تلحد  دلتطد يا لدته د    د  تدا 
تةددع  يديددف لدح  تدداا تددة ددد ا تشدداايعها؛ دتطدد يا  تددفاين لدتتددفاعية  ت ل عدد  لدتبددفب 

عافد   تحفيدف تتطلعداا لدتدفاين لإلد تا  د   د  لدتب   تتا يجعل ا أتداب ةدا ا  تاةد  دت
تد ت  ستليدداا لدتددفاين رتاا ددا،  دت دد ة أ رددا   ددا    فاسليدد   سصدداي  فدد  ةددعيا تحبيدد  

 .ل  فل  لدتاج  
 -: بشريةال بالموارد الخاصة متطلباتال أواًل: 

 لا تا يددا ادتعاتددا تدد  لدعددالتا لدحاةدد عي   لدعاتجيدداا لدت تعيدد  علدتتددفاعية بيدداب  -4
  لدعايف لاد تا    عش ا لحتالف  .

شددددع   تحتيددددا لد تددددن  لدعددددالتا تددددة  لدتعافدددد  لدجيددددف  تددددة بعددددا لدتتددددفاعية فدددد   -2
 .لإل تا ا

 .ا لدت  بف تحصا ف  لدحاةن لاد بفا  لدتتفاعية سل  لدتعاتا ت  لدتش   -3
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تبدددفيب لدتةددداسف  دف يددد  تتدصصددد  فددد  لددددفسب لد  ددد   ذ  دعدددا   تشدددافية جددد ف  -4
 س ف لدحاج . دلتتفاعيةلد زت  

 منها نذةر التدريبية بالبيئة الخاصة المتطلبات ثانيًا: 
 .لةتتالاي   ج ف لدطاب  لد هاعائي  -4
 .ت فا أجهز  حاة ن ذلا ت لص اا ف ي  تبع د  -2
 ةا ا  ت فا شع   ل تا يا ذلا ةاساا لتصاا سادي  دتحتيا لدعالتا  لد تن. -3
 لةتدفلب عالتا تتيةا   ةهل  تة لجا لد د ا لد  لدت صاا لدتفايعي .  -4
 أةاديمية متطلبات ثالثًا:

 شهافلا دلتشاا ية ف  لدف الا لدتفايعي  تة لدجهاا لدت ظت  دها.يصفلا  -4
لدحصددد ا سلددد  تدددالديص تزل دددد  لدتدددفاين لإلد تا  ددد  تدددة لدجهددداا لدح  تيددد   -2

 .(13:  0219لدتع ي  )لدف شاة، 
 -معوقات التدري  اإللةتروني: -2-9
تة للراا لإليجاعي  لدتلح ظ  دلتفاين لإلد تا    ف  ظا لزف ااه  ل تشداا عاداغب    

جائح    ا  ا، فبف ظهداا تجت سد  تدة لدتع بداا لدتد   لجهدا لدتدفاين لاد تا  د   
 : حادا ف ة تطعيبف سل  لد جف ل ترا  ذ ا ت ها

 ف  ععض لدف ا  ت ها لدعال .لدتياا لد هاعائ  عش ا تةتتا  سفب لةتتالا -1
لات اع  ةن لدعطاد   تح ا ف ة تد فيا لجهدز  حاةد ن لدد  ععدض لدتتدفاعية  -0

 .داص  ف  ظا لات اع لةعاا لجهز  ح لةين  ذلا ت لص اا جيف 
لدةدداساا لدت د ةدد  دشددا اا لإل تا ددا لدتدد  تددز ف عهددا لدتةددتدفتية، يةدداف   -3

 . تها سل  لدت لطةيد  لات اع ت ل
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يحتدداا لدتددفاين لاد تا  دد  تددة لدتتددفان  جدد ف تهدداالا تةددعب  دلتعاتددا تدد   -4
 لدعالتا  لدت لب  لدداص  عادتفاين لاد تا   .

 المبحث الثالث/الجان  العملي
 تحليل النتائج -3-1
لدهدددددف  لددددددائي  تدددددة لاةتبصدددددا   ددددداة تعافددددد  تدددددف  لةدددددتبعاا لدتتدددددفاعية دلتدددددفاين    

لاد تا     لددفتاا لدتطل ن لةافتها  لةعان لدت جف لد  لدعالتا لاد تا  ي  تة بعا 
 لدتتفاعية.

لةدددتتاا   82لةدددتتاا    ددداة سدددفف لاةدددتتاالا لدتعددداف   122سدددفف لاةدددتتاالا لدت زسددد   
 ا ا لد تددددائا لدداصدددد  عادفالةدددد  تتددددة حيدددد  ةددددتاا لدعي دددد  %.  ةدددد ت82 ذددددد  عتعددددفا 

 . لاتجا اا لدعات  دلعي   دلت صا دافض أ  بع ا لد اةياا

 -سمات العينة: -3-2
 لد ئاا لدعتاي  دلعي    -:أ ا  

 لدتجت ع لدعتا
 5 ةدد  05 – 01
 16 ةدد   32- 06
 18 ةدد   42 – 31
 31 ةدد   52 - 41

 12 ةدد   52أ عا تة 
 82 لدتجت ع

 
 



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  712 

 لد ئاا لدتعليتي  ف  لدتجتت  -را يا  :
 لدتجت ع لدتحصيا لدفالة 

 12 لعتفلئ 
 32 را  ق

 00 ع اد اي  
 10 تاجةتيا
 6 ف ت اله
 82 لدتجت ع

 
 تت دد ع لددل يددداا لدعلتيدد   فدددالف لدعي دد   لدغادعيددد  تحتددا را  يددد  ساتدد  تددد  تدد فا دل يددداا 

 تدد فا دل يدد  تت  سدد  سلتيدد  د ئدداا لدعي دد  يجعلهددا تع دد  لد ئدداا سلتيدد  جاتعيدد   أسلدد  
 لدتعليتي  ف  لدتجتت .

 
 لدحاد  لاجتتاسي  -رادرا :

 لدتجت ع لدحاد  لاجتتاسي 
 4 سفب لإلجاع 

 66 تتز ا
 12 أسزن

 82 لدتجت ع
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لداعدد  تددة عاد ةددع  دلحاددد  لاجتتاسيدد  لدت حددظ أة غادعيدد  أفددالف لدعي دد  تتددز جية  حدد لد  
لدعزلن.  عادتداد  تد ع   لدحادد  لاجتتاسيد  فد  لدعي د  سلتدا عدأة تطلد  أ  أاتدا فلددا 

 تة ةتة لدعزلن ف  لدعي  .
 لدفاج  لد ظي ي  -الععا :

 لدتجت ع لدفاج  لد ظي ي 
 16 6-7تة 
 40 4-5تة 
 00 0-3تة 
 

 لةئل  سات  -أ ا:
سددددددددفف لإلجاعدددددددداا  ل ةئل 

 ع عبلدت  أجاعا 
سدددددفف لإلجاعددددداا  لد ةع 

 لدت  أجاعا ع 
 لد ةع 

ةددددددددددددددددده د  لةدددددددددددددددددتدفلب لدتطعيبددددددددددددددددداا 
 لاد تا  ي  لدداص  عادتفاين

34 40.5% 46 57.5% 

ةدددددددده د  لد صدددددددد ا لددددددددد  لدتطعيبدددددددداا 
 لاد تا  ي   حاي  لا تباا عها

60 77.5% 18 00.5% 

 دددا ت ةدددا لدعدددالتا لدحةددد اي  سلددد  
 لدعالتا لا تا  ي 

13 16.05
% 

67 83.75% 

حددددددددددف   ل بطاسدددددددددداا لر ددددددددددا  لدبددددددددددا  
 لدتحاةالا لاد تا  ي 

65 81.05
% 

15 18.75% 

 %72 56 %32 04صدددع ع  لدت لصدددا تددد  لدتدددفان لر دددا  
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 لدتفاين لاد تا   
تددد فا  ةدددائا لايةدددا  يعددد ض سدددة 

 لدتفاين لدحة اق
63 78.75

% 
17 01.05% 

31.05 05   اي  لد با لدتتا  دلتفاين 
% 

55 68.75% 

يدد فا لدتددفاين لاد تا  دد  لدتعل تدداا 
 لد ظاي  ف ة لدتعل تاا لدعتلي  

68 85% 10 15% 

ل د ددددددداض ت ل ددددددد  لدتدددددددفاين دلتدددددددفان 
 لدتتددفان فدد  ظددا ل تشدداا لدت صدداا 

 لدتعليتي   ب  لا لدي تي ن

70 92% 8 12% 

لدتددددددددفاين لاد  ا  دددددددد  يةددددددددا ب فدددددددد  
 تط يا لد  ائاا

73 91.05
% 

7 8.75% 

 
تدددددة لدجدددددف ا لسددددد ه  يتعدددددية  لة ةددددده د  أ  صدددددع ع  لدتطعيبددددداا لاد تا  يددددد  لدداصددددد  
عادتفاين لاد تا    تهت  ف  تبعا لدتتفاعية دهذه لد  سي  تة لدتفاين حي    حظ لة 

%  تة لدذية شتلهب لاةتط ع يجف ة صع ع  ف  لةتدفلب لدعدالتا لاد تا  يد  57.5
لب  دددذه لدعدددالتا   لدةدددعن  لةدددل حيددد  لة  دددذه .% ةددد د  فددد  لةدددتدف40.5عي تدددا يجدددف 

لدعددالتا تحتدداا لددد  تعافدد  تةددعب  عهددا دددذد  سلدد  لدجهدداا لدبائتدد  عادتددفاين  لدبيدداب عددزا 
لدتتفاعية ف  ف الا دلتعا  سلد   دذه لدعدالتا بعدا لددادهب فد  ف الا تفايعيد  لد تا  يد  

بددف حصددا سليهددا % 83.75,.  تدا   حددظ تددة لدجددف ا لسدد ه لة لسلدد   ةددع   تبددفلا ا 
لدة  لا لدداص عت ةيا لدتشتا ية دلعالتا لاد تا  ي  لدداصد  عادتدفاين سلد  لدعدالتا 
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لدحةددد اي  لدتبليفيددد  تتدددا يدددفا سلددد   جدددا  لةدددتدذلب  دددذه لدتجاعددد  داصددد  فيتدددا يشدددهفه 
لدعصددا تددة تطدد الا ت  ل جيدد   لا تا  يدد  ةدداسفا سلدد  تبلدديص لد بددا  لدجهددف   دددذل 

د داض ت ل د  لدتدفاين دلتدفان  لدتتدفان فد  ظدا ل تشداا ا لددداص ع لدةد لاتل حظ ف  
% تددد هب عتاييدددف ذدددد    تدددا ل دددف 92لدت صددداا لدتعليتيددد   ب ددد لا لدي تيددد ن حيددد  لجدددان 

% تددة لدتةددتطلعية عدداة لدتددفاين لاد  ا  دد  يةددا ب فدد  تطدد يا لد  ائدداا ,لتددا  91.05
ين لدحةدد اق فبدددف سددة لدةدد لا لددددداص عدداة تددد فا  ةددائا لايةددا  يعددد ض سددة لدتدددفا 

%  تتددا يددفا سلدد  ل تيدد  لد ةددائا 01.05% تدد هب عددذد  فيتددا دددافهب لدددالق 78.75ليددف
دهذه لدت لف لايةاحي  ف  لدعالتا لدتفايعي  لاد تا  ي  ف  تبعا لدتتفاعية دها  لةتعاعهب 

  ذل تا فه لدة  لا لدتتعل  عت ة ع  لة لدتفاين لاد تا  د  يد فا لدتعل تداا لد ظايد  
% حيدد  15% صددح   ددذل لدةدد  لا عي تددا ل  دداه 85لدتعل تدداا لدعتليدد  حيدد  ليددف  ف ة

لاجاعدد  لدحاديدد  عااجاعدد  لدةدداعب  فدد  لة لدتددفاين لاد تا  دد  لدحدداد  يبددفب تدداف   تدداتعط
  ظاي  ل را تة لدتاف  لدتطعيبي      دلا  لةل ف   ذل لدتجاا.

 لاد تا    /  تا    لد  لئف لدتاج   ت ف أةعان لدت جف لد  لدتفاين -را يا :
سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفف  ل ةئل 

لإلجاعددددددددددددددددددداا 
لدتدددد  أجاعددددا 

 عد ) عب(

سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفف  لد ةع 
لإلجاعددددددددددددددددددداا 
لدتدددد  أجاعددددا 

 عد )ا(

 لد ةع 

 %3.75 3 %96.05 77 تج ن ل تباا لدعف  
لدتددددفاين لاد تا  ددددد  ت يدددددف 
فدد  لةددتدفلب  بددا لدتددفاين 
ع  ائ   فاسلي  حةن اغعد  

 لدتتفان
 

62 75% 02 05% 
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لفةددا تددة صددا  لاتدد لا 
د  تبدداا لددد  تبددا لدددف الا 

 لدحة اي 

78 97% 0 3% 

لدفد ا دلف ا  ف  لق  بدا 
 تتا 

66 80.5% 14 17.5% 

 %5 4 %95 76 تج ن لدزحاب
ةدده د  لةددتدفلب لدتطعيبدداا 

 لدتعا ف 
57 71.05% 03 08.75% 

يت دددددددة تةدددددددجيلها  لداجددددددد ع 
 لديها ف  لق  با

53 66.05% 07 33.75% 

لدتددفاين لاد تا  دد  لصددعل  
ةدددا ا  تلحددد  فددد  لدعصدددا 

 لدابت 

65 81.05% 15 18.75% 

لدعدددددددددددددددددددددددددالتا لدتفايعيددددددددددددددددددددددددد  
لاد تا  ي  ت يف  ف  ت تيد  
تهدددددددددددداالا لدتعاتددددددددددددا تدددددددددددد  

 لدتب ياا لدحفير 

67 83.75% 13 16.05% 
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لدجدف ا أسدد ه ي ةددل أ ددب أةددعان لدت جددف لددد  لدتددفاين لاد تا  دد   ل ددب لد  لئددف لدتاجدد   
% تددة ددد ا 97ت ددف حيدد    حددظ لة لدع صددا لدتددافق جددا  فدد  لدفاجدد  لا ددد  ع ةددع  

لدةدد  لا لدددداص عت ةدديا لةددتدفلب لدعددالتا لدتفايعيدد  لاد تا  يدد  سلدد   صددا  لاتدد لا 
ي   , تدا جدا  لدةد لا لددداص عداة لددف الا لدتفايعيد  د  تباا لدد  تبدا لددف الا لدحةد ا 

 لادتا  ي  تج ن 
%   دددذل تايرعدددا لاددددفااا لا ةدددا ي  ددددف  لافدددالف فددد  96.05ل تبددداا لدعدددف   ع ةدددع  

لدتافيدد   لدتحافظدد  سلدد  لدصددح  داصدد  ععددف ل تشدداا فددايا    لجاعدداتهب دل ظددا عدداات ا
 تدددا جدددا  لدةددد  لا لددددداص عددداة    ا  دددا  ت ةددديلهب سدددفب لاددددت ط دت فددد   دددذل لد عدددا .

لدتفاين لاد تا    ت يف ف  لةتدفلب  بدا لدتدفاين ع  ائد   فاسليد  حةدن اغعد   ع ةدع  
ف لدتشداا   فد  لدعدالتا % حي  لة لد بدا ذ  ل تيد   عيدا  دلتتدفان يت دة تدة د دد75

لدتفايعيددد   داصددد  لذل تاساف دددا لة لغلدددن  دددذه لددددف الا يدددتب لجال  دددا ععدددف ل تهدددا  لد بدددا 
 لداةت  ة  ل  دلت ظ ية ل  لدطلع  ل  لدعاتلية ف  لدبطاع لدداص.

 أهم المعوقات والصعوبات التي تواجهه الدورات االلةترونية -ثالثًا:
سددددددددفف لإلجاعدددددددداا  ل ةئل 

عددددددد  لدتدددددد  أجاعددددددا
 ) عب(

سددددددددفف لإلجاعدددددددداا  لد ةع 
لدتدددددد  أجاعددددددا عددددددد 

 )ا(

 لد ةع 

 %5 4 %95 76 ةع  شع   لا تا ا 
لدتددفاين لاد تا  دد  ايةدداسف فدد  
ع دددددا  س بددددداا ل ةدددددا ي   تدددددا فددددد  

 لدتفاين لدتبليفق

69 86.05% 11 13.75
% 

لدتددفاين لاد تا  دد  غيددا ت دداسل  
)عيئددددددددد  لدتعلددددددددديب( عدددددددددية لدتدددددددددفان 

  لدتتفان

64 82% 16 02% 
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لدتفاين لاد تا    ايةاسف سل  
ل ةددددددددددددددان لدتهدددددددددددددداالا لدعتليدددددددددددددد  

 لدتطعيبي 

66 80.5% 14 17.5% 

يحتددددددددداا لدددددددددد  تهددددددددداالا تةدددددددددعب  
دلتعاتدددددددا تددددددد  لدعدددددددالتا  لدت لبددددددد  

 لدداص  عادتفاين

71 88.75% 9 11.05
% 

 
% تشدد   عادفاجدد  لدائيةددي  تددة 95 عحةددن لدجددف ا أسدد ه   حددظ ية لدغادعيدد    ةددعتها 

%  لة ي ددد ة لدتتدددفاعية ددددفيهب تهددداالا  88.75ةدددع  شدددع   لا تا يدددا تليهدددا ع ةدددع  
تةدددددعب  دلتعاتدددددا تددددد  لدعدددددالتا  لدت لبددددد  لدداصددددد  عادتدددددفاين لاد تا   .عااةددددداف  لدددددد  

 لدتع باا لادا . 
 

 ل  لددفتاا لدتطل ن يةافتها دلتعا  س  -الععا :
 ففلإلجاعااس ل ةئل 

 ع عبا أجاعلدت  
سدددددددددددفف لإلجاعددددددددددداا  لد ةع 

 لدت  أجاعا ع 
 لد ةع 

 ددددددددا تاغددددددددن عاةددددددددتتالا لدتددددددددفاين  
لاد تا  ددد  حتددد  ععدددف ل تهدددا  لزتددد  

   ا  ا

66 80.5% 14 17.5% 

 دددا تاغدددن عدددفد ا عدددالتا تفايعيددد   
 تدتل   سة لدتصاص 

55 68.75% 05 31.05% 

 ا ت يف زياف  سفف ةاساا لدتفاين 
 لا تا      

77 96.05% 3 3.75% 
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 دددددا تاغدددددن عزيددددداف  لد بدددددا لدتتدددددا  
اجددددددددال  لاةددددددددئل   لاج عيدددددددد  فدددددددد  

 لدف الا لاد تا  ي 

66 80% 14 18% 

 دددا تطلدددن عزيددداف  لدعدددالتا لدداصددد  
 عادتفاين لاد تا   . 

65 81.05% 15 18.75% 

 ددددددا تاغددددددن عادددددددفد ا فدددددد  ف الا  
تةددداسف سلدددد  لدددددتعلب سلدددد  لةددددتدفلب 
لدعددددددددددددددددالتا لدداصدددددددددددددددد  عادتددددددددددددددددفاين 

 لاد تا   

73 91.05% 7 8.75% 

 ص ا ص ا %122 82  ج ف شع   ل تا يا ب ي  
 %3.75 3 %96.05 77 لةتدفلب لاف لا  لاش اا لدعتلي 

التا لدتفايعيددددددددد  عشددددددددد ا عدددددددددتبدددددددددفيب لد
 عطايبد  لد تا    ف  ععض لجزلئف 

لدت لجه  ف  لجدزل  لددا  تدة   د  
 لدعا اتا

69 86.05% 11 13.75% 

 
تددة ددد ا ل ةددئل  لدتدد  تددب طاحهددا سلدد  لدعي دد   حةددن لدجددف ا أسدد ه يتعددية د ددا لدحاجدد   
يد  تد فيا ددفتاا يةدافي  تت  سد  دغداض ل جدا  لدتدفاين لاد تا  د   أ تدا  جد ف شدع   

 لاش اا لدعتلي  ف  لدعالتا لدتفايعي  لاد تا  ي    تا ل تا يا ب ي   ذد  لفداا لاف لا 
لة لفداا لدتتفاعية ف  ف الا تةاسف سل  لدتعلب سل  لةتدفلب لدعالتا لدداص  عادتفاين 

 لاد تا    دف لرا  عيا ف  زياف  لسفلف لدتتبعلية دلعالتا لدتفايع  لاد تا  ي  .
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 المبحث الرابع/االستنتاجات والتوصيات
 -االستنتاجات : -4-1
ععدف جائحد    ا  دا سلد    ذه لدفالة  تظها للراا لدتتاتعد  سلد  لدتدفاين لا تا  د      

لدتتدددفاعية  لدتدددفان  لدعدددالتا لدتفايعددد   تدددف   جاحهدددا فددد   ةدددف فجددد   لدتدددفاين لدحةددد اق 
 ت ئت   ةائا لدت لصا لدحفير  دلتتفاعية ,  ذل فة  سة  تا أظهاتف لدفالة  تة تبعدا 

ت ا يد  لاةد تدفلب لدتتفاعية دلتفاين لاد تا  د  دتدا ةدا ب فيدف تدة تد فيا لد بدا  لدجهدف  ل 
سل  ف  ل باا غيا تحفف   عاداغب تة ذد  فه ا  لدعفيف تدة لدعيد ن لدتد  تدب تدب تةدليط 

 -لدة   سليها تة د ا لاةتبصا   أ تها:
 ةع  شع   لا تا ا  -1
 .لدتفاين لاد تا    ايةاسف ف  ع ا  س باا ل ةا ي   تا ف  لدتفاين لدتبليفق -2
 .عليب( عية لدتفان  لدتتفانلدتفاين لاد تا    غيا ت اسل  )عيئ  لدت -3
 .لدتفاين لاد تا    ايةاسف سل  ل ةان لدتهاالا لدعتلي  لدتطعيبي  -4
 .يحتاا لد  تهاالا تةعب  دلتعاتا ت  لدعالتا  لدت لب  لدداص  عادتفاين -5
 -التوصيات: -4-2

دغددداض تطددد يا لدددددفتاا لدتبفتددد    لدت صدددا يدددد  تعادجددد   بددداط لددلدددا فددد  لد تدددائا     
تبددفيب ععددض لددددفتاا لدتدد  تددة  لدبددائتية عددافلا  لدددف الا لاد تا  يد  أسد ه ي عغدد  سلدد  

 -شا ها تط يا لدعتا فيها  ت ها:
 .لدعتا سل  ليجاف شع   ل ا يا ب ي   -1
لر ددا   ععددف لدددف الا لاد تا  يدد  لدعتددا سلدد  ليجدداف ت لصددا عددية لدتددفان  لدتتددفان  -0

  ذد  
 عهذل لدشاة ل  سة طاي  ل شا  عي  لد تا  ي   سة طاي  لدبا  لدتحاةالا لدداص     
 دلت لصا تجت  عية لدتفان  لدتتفان.     
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بياب لفلا  لدف الا لدتفايعي  عتبدفيب لدعدالتا لدتفايعيد  عشد ا لد تا  د  فد  ععدض   -3
  لجددزل  لدددا  تددة   دد  لدعا دداتا لق لةددتدذلب لد ةددائا لجزلئهددا  عطايبدد  لدت لجهدد  فدد

 لدعتلي  ف  ليةا  لدت لف لدتفايعي .
لدبيدداب عافددداا لدتتددفاعية فدد  ف الا تةدداسف سلدد  لدددتعلب سلدد  لةددتدفلب لدعددالتا   -4

 .لدداص  عادتفاين لاد تا    بعا زجهب ف   ذه لدف الا
 

 المصادر والمراجع
لدتدفاين لإلد تا  د : ا يد  تةدتبعلي  دلتدفاين (. 0227يطتيزق، جتيا حتدف) -1

ورقةةة عمةةل مقدمةةة للمةةؤتمر التربةةوي لةةوزارة التربيةةة والتعلةةيم  فدد  فلةددطية،
، الب لهلل، “نوعية التعليم في فلسطين: واقع وطموحات“العالي الفلسطينية: 

 . فيةتعا 17 – 16ح ا لد تا  تة 

تددفد   دتطدد يا ت ظتدد  (. لدتددفاين لإلد تا  دد  0219لدف شدداة، جتدداا سلدد ) -2
،  0، لدتجلددفالمجلةةة العربيةةة لبحةةوث التةةدري  والتطةةوير لدتددفاين فدد  تصددا،

 .، تا ز ت تي  بفالا أسةا   يئ  لدتفاي  عجاتع  ع ها 4لدعفف

معوقةةات تطبيةةق التةةدري  اإللةترونةةي أثنةةا  (.0215لدعطدداا،  ددا ض حةددة) -3
التبلةةةة  الخدمةةةةة بمةةةةدارس وةالةةةةة البةةةةوث فةةةةي محافظةةةةات  ةةةةزة  وسةةةةبل 

 .اةاد  تاجةتيا غيا ت ش ا ، لدجاتع  لاة تي  غز  ،عليها

(. لدتددفاين لإلد تا  دد   تطعيباتددف فدد  تطدد يا 0212لدت ةدد ق، سلدد  شددا ) -4
ورقة بحثية مقدمة  لدت لاف لدعشاي  ف  بطاع لدتعليب ف  ف ا لددليا لدعاع ،

، والتدري  للندوة األول  في تطبيقات تقنية المعلومات واالتصال في التعليم
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 – 10جاتعدد  لدتلدد  ةددع ف،  ليدد  لدتاعيدد ، بةددب تب يدداا لدتعلدديب، ددد ا لد تددا  
 .0212أعايا  14

التةةةةدري  عةةةةن بعةةةةد باسةةةةتخدام الةمبيةةةةوتر  (0227ت فيدددد ، سعددددف لددددداحتة) -5
 .عتي  -، لدطعع  لدرادر ، لدبا ا : تا ز لددعالا لدته ي  دإلفلا واإلنترنت

اإللةترونةةةةي : الفلسةةةةفة والمبةةةةاد   التعلةةةةيم .)0229سعددددف لدعزيددددز، حتددددفق) -6
 .. ستاة: فلا لد  ا  اشا ة  ت زس ة1، طواألدوات والتطبيقات

(.)ف ا لددددددف الا لدتدددددفايعي  فددددد  تطددددد يا لدتهددددداالا 0214تاتةددددد   لددددددا ة) -7
 10لدتفايةدددددي  دتعلتددددداا ايددددداض لاط ددددداا )تجلددددد  جاتعددددد   ددددداع  ( لدتجلدددددف 

 . 4,لدعفف,

لإلد تا  دد   تتطلعاتددف  تددفدا دلت تيدد  (. فلةدد   لدتددفاين 0211  عدد ، ستدداف) -8
المجلةةة  .(لدته يدد  لدتةددتفلت  دتعلتدد  لدتعلدديب لدرددا  ق )فالةدد  تحليليدد  تيفل يدد 

 .  1لدعفف  07لدتجلف ،العلمية لةلية التربية بجامعة أسيوط
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