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أسرة ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة 
العريش تينيء الجامعة تولي قيادتيا االستاذ 
الدكتكر / حسف الدمرداش أعانو اهلل، وسدد 
خطاه، ولو منا كؿ الدعـ مف أجؿ اإلصبلح 
والتطوير وتتقدـ ىيئة تحرير المجمة بخالص 
الدعوات بالشفاء وموفور الصحة لسعادة 
االستاذ الدكتكر/ رفعت عمر عزكز عميد 
الكمية واهلل - نسأؿ- أف يشفيو ويرده إلينا 

 سالما عاجبًل إف شاء اهلل
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جبيعخ انعشٚش جمهخ كهٛخ انرتثٛخ ْٛئخ حتشٚشلبئًخ   
 االســـــــــــــــــــــــــى و

انذرجت 

 وانتخصص
 انصفت

 يحًذ رجب فضم هللا. د.أ :رئٍس هٍئت انتحزٌز

 اهلٛئخ اإلداسٚخ نهتذشٚش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

2 
أ.د. مدمىد علي  

 العُذ

أظخار. سئِغ كعم 

ىفغ علم ال

 التربىي 

هائب  -وهُل اليلُت للذساظاث العلُا 

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

ج خعين 3  د. ئبشاهُم فٍش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشإون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

4 
د. أخمذ فاسوق 

 الضمُتي

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

 أصٌى جشبُت

 -شإون خذمت اإلاجخمع وهُل اليلُت ل

 عضى مجلغ ؤلاداسة

5 
أ.د. صالح مدمذ 

 صالح

أظخار التربُت 

 العلمُت

غ   –سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

 عضى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىفعُت

عضى  –سئِغ كعم الصخت الىفعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

7 
أ.د. عبذ الخمُذ 

 مدمذ علي

لصخت أظخار ا

 الىفعُت

 –اإلاششف على كعم التربُت الخاصت 

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أخمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 نهتذشٚش انفُٛخ ) انفشٚك انتُفٛز٘(اهلٛئخ 

9 
أ.د. مدمذ سحب فضل 

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م سئِغ الخ ش ) سئِغ الفٍش دٍش

 الخىفُزي(

 د. هماٌ طاهش مىس ى 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ الطباعت  –عضى هُئت جدٍش

 واليشش والخذكُم اللغىي 

 د. مدمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ مخابعت  –عضى هُئت جدٍش

 واليششأعماٌ الخدىُم 

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

الصخت  –معاعذ (

 الىفعُت

ش  معإوٌ مخابعت  –عضى هُئت جدٍش

 ألامىس اإلاالُت

13 
 مدمذ أظماءأ. 

 الشاعش

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باخثت دهخىساه 

ش  ئداسي ومعإوٌ  –عضى هُئت جدٍش

 الخىاصل مع الباخثين 

14 
أخمذ مععذ  . أ

 ٌالععا

 –أخصائي حعلُم 

 باخث دهخىساه

ش  ئداسة اإلاىكع  –عضى هُئت جدٍش

 الالىترووي للمجلت

بي . أ 15  مدمذ عٍش
مذًش ظفاسة 

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعإوٌ اإلاالي –عضى هُئت جدٍش
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جملهخ كهٛخ انرتثٛخ جبيعخ انعشٚش انذٔنٛخ لبئًخ اهلٛئخ االعتشبسٚخ  

 يكبٌ انعًم وأهى انًهبو األكبدًٌٍت واإلدارٌت انتخصص االســــــــــــــــــى و

1 
بشاهُم اخمذ ئ أ.د 

 غىُم ضُف

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

الخعلُم 

 الصىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

غ، وصٍش  هائب سئِغ حامعت كىاة العَى

اإلاعدشاس  - التربُت والخعلُم ألاظبم

وجودة  العابم للخخطُط الاظتراجُجي

ت هاًف العشبُت للعلىم جامعل التعلٌم

 الخابعت لجامعت الذٌو العشبُت. ألامىُت

2 
أ.د  ئمام مصطفى 

 ظُذ مدمذ

أظخار علم 

الىفغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مصش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىفغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاف الاطفاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبدارس العلمي للمشهض الىطني اإلاعدشا -

 -اإلاىهبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل 

 .اإلاملىت العشبُت الععىدًت

3 
أ.د  بُىمي مدمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ائمت ملشس اللجىت العلمُت الذ -" ظابلا

في  لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً

 – ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت اإلالاسهت

. مشاحع معخمذ اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث

لذي الهُئت اللىمُت لضمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د خعً ظُذ 

 خعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مصش

 سئِغ كع
ً
م اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت ملشس  ا –

جخصص اإلاىاهج وطشق الخذَسغ  ألاظاجزة

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سضا أ.د

 مدمىد حجاصي 

أظخار باخث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخداهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مصش

 –ًمُت اإلاهىُت للمعلمين هائب مذًش ألاواد

سئِغ  -وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم

كطاع الخعلُم. هائب وصٍش التربُت والخعلُم 

" 
ً
 لشإون اإلاعلمين " خالُا

6 
سضا مععذ ابى  أ.د

 عصش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مصش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة أمين  - "

للمىاهج وطشق  وألاظاجزة اإلاعاعذًً
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اضُاث غ الٍش ت –الخذَس سئِغ الجمعُت اإلاصٍش

"
ً
اضُاث" خالُا اث الٍش  لتربٍى

7 
سمضان مدمذ  أ.د

 سمضان

علم أظخار 

ىفغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مصش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظاب
ً
 -لا

م  مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخداهاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" خالُا

8 
أ.د  ظعُذ عبذ هللا 

 سفاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مصش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌكائم  –والبدىر 
ً
ئِغ س  " خالُا

 العَشش. حامعت

 أ.د ظعُذ عبذه هافع 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 الاحخماعُاث

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مصش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وئعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 ظىقيالاله د

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

حامعت 

 أظُىط

 مصش 

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششف على فشع الهُئت 

اللىمُت لضمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
لطُف عبذ ال أ.د

 خعين خُذس

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

حامعت 

 صىعاء

 الُمً 

ميعم الاعخماد ألاوادًمي، وعمُذ ولُت 

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 
ً
 –" وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر صلحي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللغت 

ت   ؤلاهجليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERميعم بشهامج جطىٍش ولُاث التربُت 

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاإظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

 بجامعتأظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
عىشت اخمذ  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

 الخاصت                                      

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاصت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشإون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الغٍش

 ئظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 خعلُم ال

حامعت 

 اإلاىصىسة

 مصش

ملشس اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  -

في اإلاىاهج وطشق  ألاظاجزة اإلاعاعذًً

 . الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم

سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجداد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظ مت ؤلاٌعِعىى " مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
ماهش اظماعُل  أ.د

 صبري 

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

 حامعت بنها

 مصش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  ئداسة سابطت التربٍى

16 
مدمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 خلىان

 مصش 

هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " 

 " 
ً
سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىم  ىجش الخعلُميبُاإلاصٍش

17 
مدمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىفغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هفس ي

حامعت  

 طىطا

 مصش

عت العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجام

خبير بالهُئت اللىمُت لضمان  -طىطا

حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلطاع 

 ولُاث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

18 
أ.د مدمذ الشُخ 

 خمىد

أظخار 

الصخت 

 الىفعُت

حامعت 

العلطان 

 -كابىط 

 ُعمان

ج  غ خٍش كعم  غسئِ– أإلااهُا -حامعت الًبٌز

بُت  الصخت الىفعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ظىسٍا
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشاد الىفس ي  سئِغ  – ACAألامٍش

ش " العابم" إلاجلت اجداد الجامعاث  الخدٍش

 العشبُت للتربُت وعلم الىفغ.

19 
بً  مصطفى أ.د

 الخىُم أخمذ

ألاصٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

 وصاسة التربُت

 -الىطىُت 

 اإلاغشب

ىصاسة التربُت الىطىُت خبير جشبىي ب-

 -  اإلاغشببوالخعلُم العالي والبدث العلمي 

سئِغ مجلغ ئداسة اإلاشهض الذولي 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي مدمذ  أ.د

 ابشاهُم غىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخصادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىصىسة 

 مصش

-العمُذ العابم ليلُت آلاداب بذمُاط

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

ملشس اللجىت العلمُت  –بجامعت اإلاىصىسة 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أصٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاصش أخمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

سدهُت   ألا 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

هائب زم سئِغ حامعت العلىم  –بعمان

 "
ً
ج  –ؤلاظالمُت العاإلاُت " ظابلا خٍش

طاهُا –حامعت هبراظيا   .بٍش

22 
هُاف بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخصادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عت طُبت باإلاذًىت عمُذ ولُت التربُت بجام

 "
ً
اإلاششف العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخعلُم  البدىر والبُاهاث بهُئت جلٍى

ب باإلاملىت  وهُل وصاسة الخعلُم  –والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اضُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مصش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –امعت طىطا والبدىر بج عضى فٍش

الاعخماد ألاوادًمي ليلُت التربُت بجامعت 

 " 
ً
  -ؤلاماساث " ظابلا
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 لٕاعذ انُشش مبجهخ كهٛخ انرتثٛخ ثبنعشٚش      

تنشر المجمة البحوث والدراسات التي تتوافر فييا األصالة والمنيجية السميمة عمى أال يكوف البحث  .ٔ
لممراجعة والنشر لدى أي جية أخرى في نفس وقت تـ تقديمو ر، أو المقدـ لمنشر قد سبؽ وأف نش

  تقديمو لممجمة. 
 بإحدى المغتيف: العربية أو اإلنجميزية. لمنشر تُقبؿ األبحاث المقدمة  .ٕ
 عبر موقع المجمة ببنؾ المعرفة المصري –تقدـ األبحاث  .ٖ

als.ekb.eghttps://foej.journ 
، وىوامش حجـ الواحد ٗٔحجـ الخط ، و (Simplified Arabicالكترونيًا مكتوبة بخط ) 

سـ، مع مراعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساوي ما بيف اليامش األيسر واأليمف ٘.ٕمنيا 
(Justify( وترسؿ إلكترونيًا عمى شكؿ ممؼ .)Microsoft Word.) 

تو مف حيث الشكؿ لبنط وحجـ الخط ، والتنسيؽ يتـ فور وصوؿ البحث مراجعة مدى مطابق .ٗ
، والحجـ وفقًا لقالب النشر المعتمد لممجمة ، عممًا بأنو يتـ تقدير الحجـ وفقًا ليذا القالب ، 

 ومف ثـ تقدير رسـو تحكيمو ونشره.
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بما في ذلؾ األشكاؿ والرسـو والمراجع والجداوؿ  .٘

. )الزيادة برسـو إضافية(. ويتـ تقدير عدد كفقان لقالب المجمةصفحة ( ٕ٘والمبلحؽ عف )
 الصفحات بمعرفة ىيئة التحرير قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ

يقدـ الباحث ممخصًا لبحثو في صفحة واحدة، تتضمف الفقرة األولى ممخصًا بالمغة العربية،  .ٙ
 كممة لكؿ منيا.  ٕٓٓيد عف والفقرة الثانية ممخصًا بالمغة اإلنجميزية، وبما ال يز 

يكتب عنواف البحث واسـ المؤلؼ والمؤسسة التي يعمؿ بيا عمى صفحة منفصمة ثـ يكتب  .ٚ
عنواف البحث مرة أخرى عمى الصفحة األولى مف البحث ، وااللتزاـ في ذلؾ بضوابط رفع 

 البحث عمى الموقع. 
ويتـ استبداؿ االسـ بكممة يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في متف البحث أو قائمة المراجع  .ٛ

 "الباحث"، ويتـ أيضًا التخمص مف أية إشارات أخرى تدؿ عمى ىوية المؤلؼ. 
البحوث التي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سواًء ُقبؿ البحث لمنشر، أو لـ ُيقبؿ. وتحتفظ ىيئة  .ٜ

 التحرير بحقيا في تحديد أولويات نشر البحوث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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فؽ مع شروط النشر في المجمة، أو تمؾ التي ال تشتمؿ عمى لف ينظر في البحوث التي ال تت  .ٓٔ
 ممخص البحث في أي مف المغتيف ، وعمى الكممات المفتاحية لو.

رسالو مع إيصاؿ   .ٔٔ رفاؽ إقرار الموافقة عمى اتفاقية النشر. وا  يقـو كؿ باحث بنسخ وتوقيع وا 
السداد ، أو صورة الحوالة البريدية أو البنكية عبر إيميؿ المجمة 

J_foea@Aru.edu.eg قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ 
يتـ نشر البحوث أو رفض نشرىا في المجمة بناًء عمى تقارير المحكميف، وال يسترد المبمغ في  .ٕٔ

 حالة رفض نشر البحث مف قبؿ المحكميف.
 كافة التصويبات والتعديبلت المطموبة. ُيمنح كؿ باحث إفادة بقبوؿ بحثو لمنشر بعد إتماـ  .ٖٔ
في حالة قبوؿ البحث يتـ رفعو عمى موقع المجمة عمى بنؾ المعرفة المصري ضمف العدد  .ٗٔ

المحدد لو مف قبؿ ىيئة التحرير ،  وُيرسؿ لمباحث نسخة بي دي أؼ مف العدد ، وكذلؾ 
 نسخة بي دي أؼ مف البحث ) مستمة (.

نسخة ورقية مف العدد ، ومف المستبلت مقابؿ رسـو تكمفة توفير  –في حالة الحاجة  –يمكف  .٘ٔ
 الطباعة ، ورسـو البريد في حالة إرساليا بريديًا داخؿ مصر أو خارجيا.

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحوثيـ ، وحتى يتـ النشر ( المتابعة المستمرة لكؿ مف: .ٙٔ
موقع المجمة المربوط ببنؾ المعرفة المصري  -

https://foej.journals.ekb.eg 
وبريده االلكتروني الشخصي لمتابعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعًا مف إيميؿ  -

  J_foea@Aru.edu.egالمجمة الرسمي عمى موقع الجامعة  
و، وتعديمو، وقبولو لمنشر، ونشره ؛ تتـ عبر موقع المجمة جميع إجراءات تمقي البحث، وتحكيم .ٚٔ

يميميا الرسمي، وال ُيعتد بأي تواصؿ بأية وسيمة أخرى غير ىاتيف الوسيمتيف االلكترونيتيف.    ، وا 
 
 
 
 
 

mailto:J_foea@Aru.edu.eg
mailto:J_foea@Aru.edu.eg
https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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 ( كالعشركف  السابعمحتكيات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنكاف البحث الرقـ
 ددمقاؿ الع

1 

انًُهج انذكً: ديج انًُهج 

انتقهٍذي يع تكُىنىجٍب 

فً  انًعهىيبث واالتصبل

 سيٍ انجىائح واالسيبث

 .د. رضب يسعذ انسعٍذأ

 أستاذ المناىج وطرؽ التدريس 
 كمية التربية جامعة دمياطب

21-48 

 بحكث العدد

ٔ 

  نتًٍُت انًهٍُت نهًعهًٍٍا

عهى ضىء فهسفتً: انتعهى 

ًَ، االجتًبعً انىجذا

ورٌبدة األعًبل، 

 بًوتطبٍقبته

"رؤٌت يستقبهٍت نتذرٌب 

 رٌبدي فعبل"

 

  أ.د. محمد رجب فضؿ اهلل      
أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 

   جامعة العريش                                                                                       –بكمية التربية 
 حمد عبد العظيـريـ أأ.د. 

أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس  
 جامعة عيف شمس –بكمية البنات 

 

51-101 

ٕ 

تحهٍم يستىٌبث َىببث 

انههع يٍ جبئحت كىروَب 

COVID-19  ببستخذاو

َظزٌت االستجببت انًفزدة 

:دراست تشخصٍت فبرقت 

عهى عٍُبث يٍ انًجتًع 

 انعزبً 

 أ.د/ يحًذ يحًذ فتح هللا

قويـ واإلحصاء أستاذ القياس والت
النفسي والتربوي بالمركز القومي 

 التربويلبلمتحانات والتقويـ 
 ( رئيس فريؽ الدراسة)

103-202 

3 

 انتخطٍطواقع 

االستزاتٍجً فً يذارس 

انتعهٍى األسبسً بشًبل 

سٍُبء ودورِ فً تحسٍٍ 

 أ.د. أحمد عبد العظيـ سالـ 
بكمية التربية  أستاذ أصوؿ التربية

 جامعة العريش 
203-224 
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األداء انًؤسسً )دراست 

 يٍذاٍَت(
 د. أمينة عالـ محمد طمبة

مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية 
 جامعة العريش 

الباحثة: سمر سعد حافظ محمد 
 العكاكم

 

ٗ 

فاعمية برنامج قائـ عمى 
إدارة الذات في تنمية الفيـ 
القرائي في مادة المغة 
االنجميزية لدل الطالب 
 ذكم صعكبات التعمـ
 بالمرحمة اإلعدادية

 تياني محمد عثماف منيبأ.د . 
 المتفرغ أستاذ التربية الخاصة

 جامعة عيف شمس -كمية التربية 
 عبد الحميد محمد عمىأ.د 

 أستاذ الصحة النفسية المتفرغ
 جامعة العريش -كمية التربية 

 الباحث / محمد فاركؽ حافظ محمد
 باحث تعميـ بجامعة العريش  

 

225-252 

٘ 

كر الفقد بالتعميـ الفني ص
الصناعي بشماؿ سيناء 

المعمميف مف كجية نظر 
 مكاجيتو كآليات

 

أ.ـ د. محمد عبد الكىاب حامد 
 الصرفي
بكمية  المتفرغ أستاذ أصوؿ التربية

 التربية جامعة العريش 
 د. أمينة عالـ محمد طمبة

مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية 
 جامعة العريش 

 يز محمدمني عبد العز أ. 
 بشماؿ سيناء معمـ كبير كيمياء

253-283 
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ٙ 

فاعمية برنامج قائـ عمى 
في  "TRIZ"نظرية تريز 

تنمية الحس الرياضي لدل 
 .تالميذ المرحمة االبتدائية

أ.د/ محمد عبد المنعـ عبد العزيز 
 شحاتة

مناىج وطرؽ تدريس أستاذ 
بكمية التربية  الرياضيات المتفرغ

 جامعة العريش 
 نبيؿ صالح المصيمحي جاد أ.ـ. د/

مناىج وطرؽ تدريس أستاذ 
بكمية التربية  الرياضيات المساعد

 جامعة العريش 
 نانسي عمر حسن جعفر

مدرس مساعد بقسـ المناىج وطرؽ 
جامعة  –التدريس كمية التربية 
 العريش
 

285-313 
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 تمذٚى
 حتــذ٘ اجلــبئذــخ

 للباحثيي، والخبراء الوحكوييشكراً 

اً لفريق الذعن الفٌي للوعلوهات بأكاديوية البحث شكر

 العلوي

ش  بللم : هُئت الخدٍش

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

أهداف لخحقُق  بخطى زابختو في خطىاث مخالحقت هحى غاًت كبري، 

ش، ؛ اطتراجُجُت ، ومىز أسبع ظىىاث مضذجىطلق مجلت كلُت التربُت بجامعت العَس

قها املسطىم لها مً مجلع ئدازتها، وهُئت  0202وحتى الشهس املاض ي ًىهُت  ، في طٍس

سها هحى جحقُق زؤٍتها وزطالتها  .، وهي ما حعتزم الاطخمساز في املض ي لخحقُقهجحٍس

دوزٍت علمُت دولُت أن جكىن  -املجلت حسصذ ، وما شالذ ، وطدظخمس  

ت محكمت مخميزة مخخصصت في وشس امل والىفظُت، حظعى هُئت قاتاث والححىر التربٍى

سها  ئلى الخميز في وشس الفكس التربىي املخجدد واملعاصس، وإلاهخاج العلمي ذي جحٍس

الجىدة العالُت للحاحثين في مجالي: التربُت وعلم الىفع، بما ٌعكع مخابعت 

ح ت والخطحُققق ااملظخجداث، ٍو  .لخىاصل بين الىظٍس

ولقد حاءث أشمت كىزوها، ومىر أكثر مً عام، وجحىلذ ئلى حائحت في غضىن 

 على كل مىاحي الحُاة، ومنها الىاحُخين: الخعلُمُت والححثُت.
ً
 شهىز، وأزسث طلحا

وكان مً الطحُعي أن ًمخد هرا الخأزير الظلبي ئلى إلاهخاج العلمي التربىي، وتا 

حط مىه باملُدان التربىي في املدازض والجامعاث؛ حُث كان لخعلُق طُما املسج

الدزاطت، والخعلُم والخعلم عً بعد، والخحاعد الاحخماعي املإزس على اللقاءاث املهىُت 
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س ألي دوزٍت علمُت، ومنها مجلخىا  ت الظهىز والخطٍى أزس في ظهىز جحدي اطخمساٍز

 العلمُت: مجلت كلُت التربُت بالعَسش.

 مً إلاصساز ، لقد أ
ً
دا وححذ هره الجائحت، والخحدًاث الىاحمت عنها مٍص

س ، وهخابع خطى الىصىل ئلى امليشىد  ومضاعفت للجهىد ؛ لكي وظخكمل خطت الخطٍى

 لخقدًساث املجلع ألاعلى للجامعاث 
ً
ين : املحلي ) وفقا مً معامل الخأزير على املظخٍى

 لخقدًساث مإطظت 
ً
ت ( ، والعسبي ) وفقا  معامل الخأزير العسبي (.املصٍس

لقد شهدث الفترة املاضُت الاهخظام في ئصداز املجلت بالصفت الدوزٍت 

سها  املعخمدة لها ) السبع طىىٍت ( ، وحمعها بين اليشس الىزقي والالكترووي ، وجطٍى

ملىقعها الالكترووي ، وزبطه ببىك املعسفت 

  https://foej.journals.ekb.egاملصسي 

اطدُفاء كل املعاًير الالشمت لجىدة املجالث العلمُت، بعد  –والخقدم 

 ولالعخماد لدي املجلع ألاعلى للجامعاث 

كل ذلك ما كان لُخحقق لىتا الشساكت الفاعلت، والخعاون الصادق بين هُئت  

س املجلت، وحهاث وأفساد مً خازج الكلُت.  جحٍس

س ومجلع ئدازة املجلت مولعل  اطدُفاء ً أحل الظعي املظخمس مً هُئت الخحٍس

، ووصىلها ئلى ومعامل جأزير أعلى –باذن هللا  -املطلىب للحصىل على جقُُم عال 

م حعاون ، ومعاعذة  ال ما وان لُخدلم ول رلً لى املظخىي املخميز مً الجىدة  فٍش

الذعم الفني بأوادًمُت البدث العلمي وعلى سأظهم ألاظخار الذهخىس مدمىد 

 .لمي، وألاظخار الفاضل مدمذ صالح صلش سئِغ أوادًمُت البدث الع
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س مجلت كلُت التربُت بجامعت العَسش )هحًئن مً الىاحب علُىا  ( هُئت جحٍس

قدم باطم أ.د. خ، وحمُع أعضاء الهُئت ( أن ه  أ.د. مدمذ سحب فضل هللا) بسئاطت 

ِع عمُد الكلُت ( ، و أ.د. هائب زئ     أ.د. سفعذ عمش عضوص زئِع مجلت ئدازة املجلت ) 

وكُل الكلُت للدزاطاث العلُا والححىر ( ،    أ.د. مدمىد على العُذمجلع إلادازة ) 

ت للمجلت   خالل  –لكل مً طاعدها  بيل الشىش والخلذًشوباطم الهُئت الاطدشاٍز

  -الفترة الظابقت 
ً
ا ، وئداٍز

ً
، وفىُا

ً
   ، وماشال ًدعمىا علمُا

  
ً
 ؛ ليشس ئهخاحه العلمي بهالكل باحث وضع زقخه فُىا، واخخاز مجلخىاشكسا

  ،للصمالء ألاطاجرة وألاطاجرة املظاعدًً الرًً طازعىا بالدسجُل كمحكمين 
ً
وشكسا

قىمىن بخحكُم الححىر واملقاتاث املقدمت لليشس بكل اهخمام  والرًً قامىا، ٍو

 للمعاًير املعخمدة باملجلت
ً
 ودقت وطسعت؛ وفقا

 ق الدعم الفني للمعلىماث بأكادًم  لفٍس
ً
 ُت الححث العلميشكسا

 تقبلوا تحياتٌا، ودعواتٌا

 وًؤكذ اعتسازًا، وحرصٌاً على دوام التواصل والتعاوى

 وهللا الووفق

                                                                                                                                                
 ذشٚشْٛئخ انت
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املُٓج انزكٙ: ديج املُٓج انتمهٛذ٘ يع تكُٕنٕجٛب املعهٕيبد 
 صيبدٔاالتصبل يف صيٍ اجلٕائخ ٔاال

 إعذاد
 أ.د. رضا مسعد السعيد

 أستاذ بقسـ المناىج كطرؽ التدريس
 كمية التربية جامعة دمياط

 مستخمص البحث

عناصر المناىج الدراسية مع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المميزة،  دمج    
يجب اخذه في االعتبار عند إنشاء مدارس ذكية جديدة. ففي المدارس الذكية المعمميف 

سوا مجرد معمميف، ويتـ تشجيع األعماؿ الجماعية، والطبلب يتعمموف وفقا لسرعتيـ لي
الخاصة وقدراتيـ، ويمكف لمطبلب الحصوؿ عمى المواد التعميمية مف خبلؿ شبكة 
اإلنترنت.  ويوفر دمج المناىج الدراسية مع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الكثير 

وقية وثبات محتويات المناىج الدراسية، وجعؿ محتوى مف المزايا مثؿ زيادة أىمية وموث
المناىج الدراسية أكثر مرونة، وتعزيز اىتماـ المتعمميف، وتعزيز فائدة المناىج الدراسية 
مع إمكانية استغبلؿ منيج دراسي مشترؾ لتعميـ المتعمميف. وتتيح تكنولوجيا 

 مف مجرد االستماع المعمومات واالتصاالت لممتعمميف االستكشاؼ واالكتشاؼ بدالً 
 .والتذكر

الكممات الرئيسية: المدرسة الذكية، تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، المناىج  
 الدراسية.

Abstract 
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       Integrating curriculum elements with distinctive ICT should 
be considered when creating new smart schools. In smart 
schools’ teachers are not just teachers, group work is 
encouraged, students learn according to their own speed and 
abilities, and students can access educational materials through 

 the Internet. Integrating the curriculum with ICT provides many
such as increasing the importance, reliability, and  ,dvantagesa

consistency of curriculum content, making curriculum content 
more flexible, enhancing learners' interest, and enhancing the 
usefulness of the curriculum with the possibility of exploiting a 
common curriculum for learners' education. ICT allows learners 
to explore and discover rather than just listen and remember. 

Keywords: Smart School, ICT, Curriculum 
 
 مقدمة البحث 

يستخدـ مصطمح تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتغطية مجموعة مف        
عدات التكنولوجية الممكف استخداميا في التعميـ. وتشتمؿ تكنولوجيا األدوات والم

المعمومات واالتصاالت عمى األجيزة المادية والبرمجيات المرنة والبرامج التي تسمح 
لمناس بالوصوؿ إلى المعمومات واسترجاعيا وتخزينيا وتنظيميا وتداوليا وتقديميا عف 

لكمبيوتر الشخصية والتكنولوجيا المساعدة طريؽ الوسائؿ اإللكترونية )مثؿ أجيزة ا
والماسحات الضوئية والكاميرات الرقمية، برامج الوسائط المتعددة وبرامج تحرير 
الصور وقاعدة البيانات وبرامج جداوؿ البيانات(. كما تشتمؿ ايضا عمى معدات 
االتصاؿ التي يبحث الناس مف خبلليا عف المعمومات ويصموف إلييا )بما في ذلؾ 
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اإلنترنت، ومؤتمرات الفيديو، ومجموعة مف التقنيات المساعدة(.   وتوفر تكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت وسائؿ معينة لمتغمب عمى مشاكؿ العزلة ونقص الوصوؿ إلى 
المعمومات والمعرفة التي كانت مستعصية تاريخيًا، وىي عوائؽ حاسمة أماـ تطوير 

عمومات واالتصاالت تشكيؿ المشيد التعميمي عف التعميـ. وقد أعادت تكنولوجيا الم
 طريؽ تحويؿ محتوى وطرائؽ تقديـ/اكتساب التعمـ وكذلؾ كيفية عمؿ المعاىد التعميمية

(Tella, 2002).  وتغّير تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ عمميات التدريس التعميـ
توى، ووسيمة والتعمـ مف خبلؿ إمكاناتيا كمصدر ثري لممعرفة، ووسيمة لنقؿ المح

لمتفاعؿ والحوار. وبالتالي، فإف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ىي سبب لمتغيير 
 (NCCA, 2004) ووسيمة لتحقيقو في آف واحد

وقد وفر استخداـ التكنولوجيا الجديدة إمكانات عالية لمتعميـ القائـ عمى      
التعمـ وتوفر أيضا إمكانيات التكنولوجيا التي يمكف أف تكوف فعالة في عممية التعميـ و 

جديدة مثيرة لتعزيز التغييرات في طرائؽ التعميـ. ويمكننا مبلحظة االستخداـ المستمر 
لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميـ بالمدارس الذكية. والمدارس الذكية ىي 
أنواع مف المدارس التي تتسـ بالمرونة تجاه خصائص الطبلب وقدراتيـ. وفي 

مدارس الذكية، ال ُيتوقع مف المتعمميف أف يعدلوا مف أنفسيـ وفقا لضرورات ىذه ال
 .المدارس. ويشير ىذا االمر إلى أىمية التربية الحديثة

 مشكمة البحث
تتمثؿ مشكمة البحث في وجود المدارس والمباني التعميمية الذكية في مصر        

الذكي والمفيـو الصحيح لمتعمـ خبلؿ السنوات الخمس األخيرة وعدـ وجود المنيج 
 الذكي في تمؾ المدارس. ولحؿ ىذه المشكمة يحاوؿ البحث اإلجابة عف األسئمة التالية:

 ما مفيـو التعمـ الذكي وكيؼ يختمؼ عف التعمـ التقميدي؟ .ٔ
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 ما أدوات ونظـ تحقيؽ التعمـ الذكي في المدارس المصرية والعربية؟ .ٕ
عمى تكنولوجيا المعمومات  ما خصائص المناىج الدراسية القائمة .ٖ

 واالتصاالت؟
 ما عناصر ومكونات المناىج الدراسية في المدارس الذكية؟ .ٗ
 عوامؿ نجاح برامج ومناىج التعمـ الذكي؟ما  .٘
 ما متطمبات تطبيؽ مناىج وبرامج التعمـ الذكي في المناىج الدراسية؟ .ٙ

 أىداؼ البحث
 ية:ييدؼ ىذا البحث الي تحقيؽ أىداؼ البحث العممي التال

 تحديد مفيـو التعمـ الذكي وتحديد جوانب اختبلفو عف التعمـ التقميدي. .ٔ
 .وصؼ أدوات ونظـ تحقيؽ التعمـ الذكي في المدارس المصرية والعربية.ٕ
 .وصؼ خصائص المناىج الدراسية القائمة عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.ٖ
 مدارس الذكية.تفسير عناصر ومكونات المناىج الدراسية في ال .ٗ
 .تفسير عوامؿ نجاح برامج ومناىج التعمـ الذكي.٘
 .التنبؤ بمتطمبات تطبيؽ مناىج وبرامج التعمـ الذكي في المناىج الدراسية.ٙ

 أىمية البحث
 تنبع أىمية البحث مف الشواىد التالية:

التوجو الراىف لمتعميـ في مصر نحو التعمـ الذكي بالمرحمة الثانوية ضمف  .ٔ
 ٓ,ٕارة لتطوير التعميـ وفؽ نظاـ التعميـ الجديد خطة الوز 

اعتماد التعمـ في المرحمة الثانوية بالمدارس عمى التابمت وبنؾ المعرفة  .ٕ
 وامتحانات الكتاب المفتوح والتصحيح االلكتروني لبلمتحانات.

 أىمية توافر منيج ذكي لنجاح عمميات التعميـ والتعميـ في المدارس الذكية. .ٖ
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 منيج البحث
يستند البحث الي المنيج الوصفي القائـ عمى تحميؿ جوانب التعمـ التقميدي       

ومدي اختبلفيا عف جوانب التعمـ الذكي ووصؼ أدوات ونظـ تحقيؽ التعمـ الذكي في 
المدارس المصرية والعربية ووصؼ خصائص المناىج الدراسية القائمة عمى تكنولوجيا 

مكونات المناىج الدراسية في المدارس المعمومات واالتصاالت وتفسير عناصر و 
الذكية وتفسير عوامؿ نجاح برامج ومناىج التعمـ الذكي ولتنبؤ بمتطمبات تطبيؽ مناىج 

 وبرامج التعمـ الذكي في المناىج الدراسية.
 اجراءات البحث

 يتـ تحقيؽ أىداؼ البحث واإلجابة عف أسئمتو مف خبلؿ الخطوات التالية:
 التربوية والدراسات السابقة ذات الصمة بالتعمـ الذكي.مسح ومراجعة األدبيات  .ٔ
مسح ومراجعة األدبيات التربوية والدراسات السابقة ذات الصمة بالمناىج  .ٕ

 المدرسية الذكية.
وصؼ عناصر ومكونات المناىج المدرسية التقميدية ومقارنتيا بالمناىج  .ٖ

 الذكية.
 لمصرية والعربية.تحديد أدوات ونظـ تحقيؽ التعمـ الذكي في المدارس ا .ٗ
تحديد خصائص المناىج الدراسية القائمة عمى تكنولوجيا المعمومات  .٘

 واالتصاالت.
 تحديد عناصر ومكونات المناىج الدراسية في المدارس الذكية. .ٙ
 تحديد عوامؿ نجاح برامج ومناىج التعمـ الذكي. .ٚ
 تحديد متطمبات تطبيؽ مناىج وبرامج التعمـ الذكي في المناىج الدراسية. .ٛ

 مصطمحات البحث
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سنستعرض عددا مف المفاىيـ التي يمكف أف تساعدنا عمى توضيح التعمـ الذكي: 
 الرؤية حوؿ ماىية التعمـ الذكي والدعائـ التي يقوـ عمييا:

المفيوـ األوؿ: التعمـ الذكي ىو التعمـ الذي تعتمد فيو العممية التعميمية األجيزة 
 كترونية كمساند لنظاـ التدريس وليس بديبًل عنو.الموحية وأجيزة الحاسوب واأللواح اإلل

المفيوـ الثاني: التعمـ الذكي ىو التعمـ القائـ عمى استخداـ النظـ اإللكترونية 
واالتصالية والتكنولوجية المتطورة والمستحدثة كؿ لحظة، والمستفيد أيضًا مف كؿ ما 

ؿ منصات النقاش، يجعؿ المعمـ قادرًا عمى متابعة أعداد أكبر مف الطبلب مف خبل
 ووسائؿ التواصؿ المتنوعة كبرامج المحادثة والفصوؿ االفتراضية.

المفيوـ الثالث: التعمـ الذكي يرتبط بنوع جديد مف التعميـ يعتمد عمى استخداـ 
التكنولوجيا، في صفوؼ افتراضية يمكف االلتحاؽ بيا مف أي مكاف في العالـ، ويجعؿ 

قت بمرونة وفعالية، فيو إذف تعميـ مواكب ومتجدد المادة الدراسية متاحة طوؿ الو 
 ومنفتح عمى العالـ االفتراضي.

المفيوـ الرابع: التعمـ الذكي ىو التعمـ الذي يستند إلى منيجية متكاممة لتوظيؼ 
التكنولوجيا المتطورة في إحداث تغيير إيجابي في منيجيات التعميـ التقميدي، وخمؽ 

بداع واالبتكار والمشاركة االجتماعية وتنمية الثقافة الفكرية بيئة محّفزة لبناء ميارات اإل
والتواصؿ الفّعاؿ بيف عناصر العممية التعميمية مف المعمميف واإلدارة وأولياء األمور 
والمجتمع والتواصؿ الفعاؿ بيف الطمبة أنفسيـ، بما يمّكنيـ مف االندماج بفعالية ضمف 

 مح العصر الحالي.العالـ الرقمي الذي يمثؿ أحد أبرز مبل
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في التعريفات الثبلث األولى لمتعمـ الذكي، نبلحظ التركيز عمى دور التقنية     
كمسيؿ وداعـ لعممية التدريس ولممعمـ لمقياـ بدوره التعميمي، وعمى الميزات التي 
يوفرىا استخداـ التقنية والمتمثؿ في تسييؿ عممية التعميـ والتعمـ، وتخطي حواجز 

واجية مشكؿ األعداد الكبيرة مف المتعمميف، وقد جاءت ىذه المفاىيـ الزماف وفي م
متفقة مع بداية إدماج تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في مجاؿ التعميـ. أما التعريؼ 
األخير، فيمكف اعتباره التعريؼ األشمؿ واألعمؽ لمتعمـ الذكي. فيو يتفؽ مع 

يـ قائـ عمى توظيؼ التكنولوجيا، إال أنو التعريفات الثبلث في أف التعميـ الذكي ىو تعم
يختمؼ عنيا عموما بالنظر لما يمكف أف تحدثو التقنية في المنيجية التقميدية لمتعمـ، 
وفي بيئات التعمـ، وفي إتاحة التواصؿ الفعاؿ بيف مكونات العممية التعميمية بيدؼ 

 إدماج الطبلب في عالـ التقنية.

 المنيج الدراسي
َيج /ِمْنَيج، ِمْنياج، طريؽ واضح، الجمع: َمناِىُج وَمناىيُج وسيمة لغة: َمنْ        

محّددة توصؿ إلى غاية معيَّنة، وورد في القرآف الكريـ في قولو تعالى )لكؿ جعمنا 
واصطبلحا: المنيج العممّي في وضع ُخطَّة  ٛٗمنكـ شرعة ومنياجًا( المائدة اآلية 
ة ُبغية الوصوؿ إلى كشؼ حقيقة أو البرىنة عمييا. منّظمة لعدَّة عممّيات ذىنيَّة أو حسيَّ 

وفي ضوء االتجاىات التربوية الحديثة يعرؼ بأنو مجموع الخبرات التربوية المقصودة 
 والمخططة مف قبؿ المدرسة إلحداث النمو الشامؿ لمطمبة بجميع النواحي

 نتائج البحث
 اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ

مفيوـ التعمـ الذكي وكيؼ يختمؼ عف التعمـ  نص السؤاؿ األوؿ عمي: ما      
التقميدي؟ وتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ عمى النحو التالي: ال يبدو األمر صعبًا 
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لمتوصؿ إلى أف التقدـ المذىؿ في األجيزة التقنية واأللواح الرقمية وأدوات العرض 
التقنية، ووسائؿ التواصؿ االجتماعي مثؿ الفيسبوؾ وتويتر وغيرىا مف األدوات 

ونفوذىا القوي عمى الطبلب وعمى المجتمع بشكؿ عاـ، يشكبلف السببيف الرئيسييف 
المذاف جعبل األنظار تتجو إلى ما يمكف أف تقـو بو ىذه التقنيات مف توفير تجربة تعمـ 
جديدة غنية وثرية وجاذبة خصوصًا في ظؿ تضاعؼ المعرفة في السنوات األخيرة 

قرف مف الزماف وسيولة تبادليا بغض النظر عف المكاف  بمقدار ما كانت عميو منذ
 والزماف.
ومف ىنا ظير مصطمح التعمـ الذكي حيث تتـ فيو االستفادة مف المميزات التي        

توفرىا األجيزة الذكية في تسييؿ وتسيير العممية التعميمية نحو األفضؿ، وىذا الجانب 
فيكمف في اعتبار الذكاء كممة  األوؿ يشكؿ أصؿ المصطمح، أما السبب الثاني

مفتاحية في ىذا المصطمح أيضا حيث أف الفرد المتعمـ الذي يشكؿ المخرج التعميمي 
الستخداـ التقنية ىو فرد ذكي، بمعنى أنو فرد متسمح بالمواصفات المطموبة لمتكيؼ 
و مع عصره مثؿ المرونة والقدرة عمى التكيؼ مع المواقؼ الجديدة في ميداف المعرفة أ

مف تحديات القرف الحادي والعشريف، وبالتالي فيو متعمـ … في ميداف العمؿ وغيرىا
 ذكي ناتج عف تعميـ ذكي، فاستخداـ التقنية يساعد عمى:

تغيير الطرؽ التقميدية في إيصاؿ المعمومة، وبذلؾ يتمكف المتعمـ مف  .1
استيعاب المحتوى بشكؿ أفضؿ، والوصوؿ إلى أقصى قدر ممكف مف 

بالمعرفة المكتسبة، عف طريؽ إعادة توظيفيا في البحث عف معرفة  االحتفاظ
جديدة أو ابتكار حموؿ لمشاكؿ فعمية ُيوجو نظره إلييا أو يقوـ ىو شخصيا 
بالمبادرة في البحث عنيا وابتكار طرؽ ووسائؿ حؿ ىذه المشكمة، وفي ذلؾ 

 دعـ لمتعمـ الذاتي.
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التقميدية والصور النمطية  الخروج بالمناىج والمواد التعميمية مف األطر .2
المألوفة لمكتب المدرسية إلى المناىج اإللكترونية، والمحتوى العممي الرقمي 

 …الذي يتيح لمطمبة فرص التعمـ المستمر والتعمـ الجماعي والتعمـ عف بعد
جراء  .3 التواصؿ مع المعمميف والولوج إلى معمومات الطالب وبياناتو، وا 

 تكاممة مف التطبيقات الذكية.االختبارات باستخداـ باقة م
إعداد الطبلب لمتعامؿ مع المتغيرات التقنية واالبتكارات في مجاؿ التكنولوجيا  .4

وتشجيعيـ عمى المشاركة في المؤتمرات والمعارض وورش العمؿ المعدة ليذا 
 الغرض في مختمؼ القطاعات.

طات تشجيع الطبلب عمى استخداـ األدوات التكنولوجية المبتكرة في النشا .5
 الصفية وكذلؾ العمؿ الجماعي بيف الطبلب.

إشراؾ الطبلب في وضع استراتيجيات التعمـ الذكي نظرًا لتوفر كافة المعينات  .6
التي تتيح ليـ االستفادة الفورية مما تعمموه وربطيا بالواقع العممي وكذلؾ برسـ 

 مستقبؿ حياتيـ المينية.
ذىف الطبلب وىذا مف خبلؿ  إعادة بناء المفاىيـ العممية بطريقة عممية في .7

الربط بيف المعمومات والتحميؿ وبيف تنمية الفكر الناقد واستخداـ أدوات 
 التكنولوجيا وبناء ميارة البحث منذ الصغر.

 اإلجابة عف السؤاؿ الثاني

نص السؤاؿ الثاني عمي: ما أدوات ونظـ تحقيؽ التعمـ الذكي في المدارس       
جابة عف ىذا السؤاؿ عمى النحو التالي: تعتمد العممية المصرية والعربية؟ وتمت اإل

التعميمية الذكية جزئيا عمى األجيزة الموحية وأجيزة الحاسوب واأللواح اإللكترونية 
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الرقمية وأدوات العرض ووسائؿ التواصؿ االجتماعي وغيرىا مف تكنولوجيات 
 المعمومات واالتصاالت بغرض:

ى التعميمي باستخداـ ألواح التعميـ التفاعمية إتاحة الوصوؿ المباشر إلى المحتو  .1
 الذكية في الفصوؿ الدراسية لعرض المناىج الرقمية.

توفير تجربة تفاعمية لمطبلب مع وسائط االتصاؿ والتقنيات الحديثة وتييئة  .2
السبؿ ليتمتعوا بأنشطة التعمـ الجديدة، وزيادة فرص التعمـ ولذلؾ بسبب ما 

 لتعمـ واالكتشاؼ في البيئة المدرسية.تتيحو ليـ مف القدرة عمى ا
توفير الدعـ والتوجيو البلزميف مف المعمميف لمتعممييـ مف خبلؿ التواصؿ مع  .3

الطبلب لتقديـ التغذية الراجعة الفورية التي يتطمبيا االنتقاؿ إلى ميمة أو خبرة 
تعميمية متقدمة بما يساعد عمى العمؿ مف أجؿ تطوير قدراتيـ ومياراتيـ مف 

 ؿ إرساؿ وتقويـ الواجبات إلكترونياً خبل
تقديـ فرص لمطبلب بيدؼ الحصوؿ عمى تجربة تعميمية غير تقميدية تعتمد   .4

عمى تطبيؽ استراتيجيات حديثة مثؿ الفصؿ المقموب وغيرىا والتي تشكؿ 
 التقنية فييا دورا ميما كوسيمة إلشراؾ الطبلب في التخطيط لمتعمـ.

المعمميف بالتقنيات المتطورة مف أجؿ عرض  تسييؿ عممية استخداـ واستعانة .5
دروسيـ وتطوير عبلقات مينية مع غيرىـ مف المعمميف تساعدىـ في 

 االستفادة مف خبرات مختمفة.
زيادة فعالية التواصؿ بيف الطبلب أنفسيـ، وبينيـ وبيف معممييـ، وبيف  .6

داراتيـ المدرسية، وبيف المدرسة وأولياء األمور بطريقة  سيمة المعمميف وا 
 ودورية.

 نظـ التعمـ الذكية
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توفر ىذه النظـ مرونة في عرض المادة العممية وقدرة أكبر لبلستجابة الى       

حاجات الطالب، وتكتسب ىذه النظـ خاصية الذكاء مف خبلؿ قدرتيا عمى عرض 

قرارات تربوية تعميمية عف الكيفية التي تمر بيا عممية التعمـ وكذلؾ اكتساب 

شخصية المتعمـ، ويسمح ىذا بتوفير قدر كبير مف التنوع بواسطة  المعمومات عف

تغيير تفاعبلت النظاـ مع الطالب. وقد أظيرت الدراسات الميدانية اف نظـ التعمـ 

الذكية ذات فاعمية عالية.  ويكمف الفرؽ بيف نظـ التعمـ التقميدية المعتمدة عمى 

 تيف:في فرضيتيف أساسي ITSوالنظـ الذكية  CAIالحاسوب 

التعميـ الفردي )الموجو لشخص واحد( بواسطة معمـ كفؤ أفضؿ بكثير  .ٔ

الفصؿ الدراسي وذلؾ ألف كؿ مف المحتوى -مف التعميـ عبر نمط

وطريقة التعميـ يمكف تكييفيا بشكؿ مستمر إلرضاء احتياجات الحالة 

 )الوضع التعميمي لمفرد(

التي  يتعمـ الطبلب بشكؿ أفضؿ في بيئات تكوف قريبة مف تمؾ .ٕ

يستخدموف فييا معرفتيـ، بمعنى "التعمـ بالممارسة" فيتعمموف مف 

أخطائيـ ويتعمموف عف طريؽ تشكيؿ وصياغة المعرفة بطريقة فردية 

مميزة جدا وىاتاف الفرضيتاف تحدداف السبب وراء بناء نظـ تعمـ 

 ذكية.  
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ّكف مف ويقتحـ الذكاء االصطناعي ساحة نظـ التعمـ المعتمدة عمى الحاسوب ليم

)أتمتتو( العممية التعميمية منتجا تحسينا وتطويرا ممموسا يمكف قياسو في العممية 

التعميمية وذلؾ مف خبلؿ تقديـ تقنيات الذكاء االصطناعي ودمج وسائط عرض مثؿ 

 النص والصوت والصورة الثابتة والمتحركة.

حاسوب وليا قواعد ويمكف تعريؼ نظـ التعمـ الذكية بأنيا نظـ تعميمية معتمدة عمى ال

بيانات مستقمة، او قواعد معرفية لممحتوى التعميمي )تحدد ما يتـ تدريسو( باإلضافة 

الى استراتيجيات التعميـ )وىي تحدد كيفية التدريس( وتحاوؿ استخداـ استنتاجات عف 

قدرة المتعمـ عمى فيـ المواضيع وتحديد مواطف ضعفو وقوتو حتى يمكنيا تكييؼ 

 ديناميكيا. ويتكوف نظاـ التعمـ الذكي مف المكونات التاليةعممية التعمـ 

  معرفة خاصة بالمجاؿ التعميمي )المنيج التخصصي المراد تقديمو أو

 تعّممو(

 معرفة عف المتعمـ 

 معرفة تتعمؽ باستراتيجيات التعميـ 

 behavioralوتمثؿ نظـ التعمـ الذكية حمقة وصؿ بيف األسموب السموكي 

approach لمعتمد عمى الحاسوب والنمط اإلدراكي لمتعمـ اcognitive paradigm .

إنيا نتاج البحث في مجاؿ الذكاء االصطناعي وتدعى ذكية ألنيا تضـ مرّكبات 
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models  حوؿ المجاؿ المراد تعممو ومركبات عف الطبلب ومرّكب عف المعّمـ الخبير

يمي أيا كاف نوعو يجب أف في المجاؿ. ويعتقد الميتموف بالتعميـ أف كفاءة النظاـ التعم

 يقّيـ " عمى أساس ما تـ اكتسابو مف معرفة وليس عمى ما تـ تدريسو ".

 اإلجابة عف السؤاؿ الثالث

نص السؤاؿ الثالث عمي: ما خصائص المناىج الدراسية القائمة عمى تكنولوجيا       
يوجد  المعمومات واالتصاالت؟ وتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ عمى النحو التالي:

لمصطمح المناىج الدراسية عدد كبير مف التعريفات. ويرى بعض التربويوف أف 
التعريفات المتعددة والمتنوعة لممنيج تمثؿ مشكمة ومنيا )االرتباؾ المستمر، والفوضى 
داخؿ الميداف، وما إلى ذلؾ(، في حيف يشير آخروف إلى أنو عند تحميؿ ىذه 

    (Kridel, 2010) .اختبلفا بسيطا التعريفات بعناية، يتضح انيا تختمؼ

وتظير دراسة التغييرات في المناىج الدراسية ىذه الحقيقة التي تركز عمى      
المناىج الدراسية كمجاؿ خاص وأيًضا كتخطيط لممناىج الدراسية الذي بدأ في بداية 
القرف العشريف بكتاب كتبو فرانكميف بوببيت. ومنذ ذلؾ الحيف، شيدت محتويات 

مناىج الدراسية العديد مف التغييرات بسبب التطور المتنوع. ومع ذلؾ، تـ تطبيؽ ال
تعريفات مختمفة عمى المناىج الدراسية، ولكف وفقا لتعريؼ بسيط: المنيج الدراسي 

. ومف ) ٜٜٛٔمحمديف، يار يتكوف مف القضايا والمواد التعميمية التي يدرسيا المعمـ )
 ة عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ما يمي:خصائص المناىج الدراسية القائم

 يوفر استخداـ المناىج الدراسية المركبة. .ٔ
 يعزز أىمية وموثوقية وثبات محتويات المناىج الدراسية. .ٕ
 .المتعمميفميوؿ واىتمامات أنو يزيد مف  .ٖ



املُٓج انزكٙ: ديج املُٓج انتمهٛذ٘ يع تكُٕنٕجٛب املعهٕيبد ٔاالتصبل يف صيٍ 
   سضب يغعذ انغعٛذ أ.د                                                      ٔاالصيبداجلٕائخ 

 

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   36 

 

 يوفر المعرفة مع ىيكؿ وبنية مناسب. .ٗ
 أنو يزيد مف كفاءة المناىج الدراسية. .٘
 ات التعمـ لدي الطبلب.أنو يعزز قدر  .ٙ
 .يزيد مف مرونة المناىج الدراسية .ٚ

 اإلجابة عف السؤاؿ الرابع

نص السؤاؿ الرابع عمي: ما عناصر ومكونات المناىج الدراسية في المدارس       
تتكوف عناصر المناىج الذكية؟ وتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ عمى النحو التالي: 

ناصر مف شأنيا أف تضمف نجاح المنيج الدراسي. الدراسية في المدارس الذكية مف ع
وال يوجد توافؽ في اآلراء بيف الخبراء بشأف عناصر المناىج الدراسية، ولكف أكثر أربع 
وجيات نظر مشتركة بشأف ىذه المسألة ىي: األىداؼ، والمحتوي، وطرائؽ التدريس، 

 والتقويـ.

 أىداؼ المنيج الذكي. 1
تصر لعدد مف الكممات التي تمّثؿ المعايير ىي مخ SMARTمصطمح الذكي     

 التي تساعد في تحديد أىداؼ التعمـ بشكؿ منظـ وفعاؿ، وىي كالتالي: 
S = Specific 

M = Measurable 
A = Attainable 
R = Relevant 

T = Time-Based 
وتساعد األىداؼ الذكية عمى التحقؽ مف اننا نمضي في الطريؽ الصحيح،      

لوقت والطاقة في التعمـ مف خبلؿ جعؿ عممية تحقيؽ األىداؼ أكثر وعمى توفير ا
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كفاءة وأكثر فعالية، ولتقييـ األىداؼ ومعرفة مدى صبلحيتيا يجب أف تتضمف تمؾ 
 :األىداؼ المواصفات التالية

يجب أف يحدد اليدؼ ما نريد تحقيقو بالضبط بوضوح وبدوف لبس،  :محددة .ٔ
 ا. )البعد عف الغموض(وىذه النقطة تساعد عمى فيـ النواي

يجب أف يحدد اليدؼ العبلمات والمعالـ المساعدة عمى تتبع  :قابمة لمقياس .ٕ
التقدـ الذي تـ أحرازه، ويمكف استخداـ ىذه العبلمات والمعالـ لمتأكد مف اننا 

 تتحرؾ في االتجاه الصحيح. )التركيز في العادة عمى أعداٍد أو ِنسب(
ىداؼ، واقعية، وقابمة لئلدارة، والتنفيذ. يجب أف تكوف األ :يمكف تحقيقيا .ٖ

)ربما سيكوف عمينا أف نطور مياراتنا ونغير بعض العادات لتحقيؽ ما نطمح 
 إليو مف أىداؼ(

أىداؼ تتناسب مع نموذج العمؿ الخاص بنا، إذا كاف اليدؼ ىو  :ذات صمة .ٗ
 .إطبلؽ منتج جديد، فينبغي أف يكوف شيئا يتماشى مع أىداؼ العمؿ العامة

ينبغي وضع مدة زمنية محددة لتحقيؽ األىداؼ، ألف وجود  :حددة زمنيام .٘
 موعد نيائي يمكف أف يخمؽ الحاجة الممحة التي مف شأنيا أف تحفزؾ لمعمؿ

ويعّرؼ المجمس القومي لمبحوث في الواليات المتحدة االمريكية البيئات التي تركز     
تماـ دقيؽ بالمعارؼ والميارات عمى المتعمـ بأنيا تمؾ البيئات التي يوجد بيا اى

 ,Founts) والمواقؼ والمعتقدات التي يجمبيا المتعمموف معيـ إلى الفصوؿ الدراسية
ونظرا ألف المدارس الذكية تركز عمى المتعمـ، فإف الطبلب يمعبوف أدوارًا  .(2000

ف أكثر أىمية في تحديد المياـ التعميمية، وبمساعدة معممييـ يشكموف أىدافيـ. ويبي
 .أدناه األىداؼ التعميمية في المدارس الذكية ٔالجدوؿ 
 ( األىداؼ التعميميةٔجدوؿ )

 النظاـ الذكي مدخؿ النظـ
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 توفير التنمية الشاممة لمطبلب أىداؼ تعميمية في كؿ الموضوعات
مشاركة المتعمـ في تحديد األىداؼ 

 التعميمية
 بمساعدة المعمـ

 نشيط دور المتعمـ
 

لتقميدية في كتابة األىداؼ وترتيبيا مازالت مفيدة، ولكف المنيج الذكي الطريقة ا    
يجب أف يستفيد مف التقنية التي توفر الوقت والجيد، وتساعد عمى اإلعداد بكفاءة، 
وفيما يمي قائمة بأسماء أدوات تساعد عمى تحديد وتتبع وتحقيؽ األىداؼ األكثر 

 :أىمية بسيولة وفعالية

Buddy-Goal 

أداة لوضع األىداؼ عمى اإلنترنت تساعد عمى تحديد ومعرفة ما الذي حققتو، بدعـ 
بقاءؾ في المسار،  مف األصدقاء الذيف يشتركوف معؾ في أىداؼ مماثمة، لتحفيزؾ وا 

 .وغيرىا… وتشمؿ األداة ميزات أخرى مثؿ إدارة المياـ، ومنظـ القائمة

Goal Enforcer 

برنامج لتخطيط األىداؼ بشكؿ مرئي، يساعد عمى التخطيط والتركيز، يشمؿ ميزات 
كثيرة مثؿ القدرة عمى السحب والتحريؾ إلعادة ترتيب األىداؼ بسيولة، إضافة إلى 

 .تقارير عف وضعية العمؿ، عرض التقويـ.. إلخ

Goals cape 

برنامج لوضع األىداؼ يساعد عمى تحديدىا، العمؿ عمييا، وتحقيؽ أكثرىا أىمية، 
 .يتضمف عرضا مرئيا لتحديد وتطوير العناصر الرئيسية ألي مشروع معقد

http://www.goal-buddy.com/
http://www.goal-buddy.com/
http://www.goalenforcer.com/
http://www.goalenforcer.com/
https://goalscape.com/en/
https://goalscape.com/en/
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Joe’s Goals 

دارتيا، بواجيتيا أداة قوية تساعد أصحاب األىد اؼ الطموحة عمى تتبع أىدافيـ وا 
البسيطة، تجعؿ مف السيؿ عميؾ أف تضع أىدافا يومية، وتتبعيا بنقرة واحدة فقط، 

 لتقيس نجاحؾ وتتخمص مف العادات السمبية
 محتكم المنيج .ٕ

يمكف استخداـ وسائط تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مثؿ أشرطة الفيديو       
يوف وبرامج الكمبيوتر والوسائط المتعددة التي تجمع بيف النص والصوت والتمفز 

والصور الممونة والمتحركة لتوفير محتوى متحدي وأصيؿ يؤدي الي اشراؾ الطالب في 
عممية التعمـ. وفي المدارس الذكية، يمكف لممتعمميف الوصوؿ بسيولة إلى الموارد 

كؿ مف المحتويات اإللكترونية والمواد والشبكات المدرسية. ويمكف لممتعمـ استخداـ 
 التعميمية الخاصة التي تـ إنشاؤىا بواسطة المعمموف. 

ويتـ التخطيط لممواد التعميمية وفقا لقدرات المتعمـ. ويمكف أف يكوف النظر            
عمى قدـ المساواة لقدرات المتعمميف مف قبؿ المعمـ عقبة ضد إبداع المتعمـ، مما يؤدي 

طالب، يمكف  ٓٗوعمى سبيؿ المثاؿ، في فصؿ يحتوي عمى اط المتعمميف. إلى إحب
بيئة تعميمية مختمفة بحيث يحصؿ كؿ متعمـ عمى المزيد مف  ٓٗأف يكوف ىناؾ 

المواد مف خبلؿ التفاعؿ مع بعضيا البعض. ومف خبلؿ ىذه الطريقة، يصبح الطبلب 
( محتوى المناىج ٕالضعاؼ لدييـ فرصة أفضؿ لتحسيف أنفسيـ. ويظير جدوؿ )

 الدراسية في المدرسة الذكية.
 
 
 

http://www.joesgoals.com/
http://www.joesgoals.com/
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 ( محتوي المنيج في المدرسة الذكيةٕجدوؿ )
 النظاـ الذكي مدخؿ النظـ

 غير محدودة ومتنوعة مدي المواد التعميمية
مشاركة الطبلب في خمؽ المواد 

 التعميمية
 انشطة جماعية تفاعمية

 –)كتب الكترونية  مصادر فردية متنوعة مصادر المواد التعميمية
 أنترنت(

 
 طرؽ التدريس )أنشطة التعميـ كالتعمـ( .ٖ

بمساعدة تكنولوجيا الوسائط المتعددة، سيتـ تشجيع الطبلب عمى الوصوؿ إلى      
المواد التعميمية بأنفسيـ ويكونوا مستقميف عف معممييـ )الوصوؿ الذاتي(، والتعمـ وفقا 

)الذاتية الخطى(، واستكشاؼ المواضيع التي يميموف  لموتيرة الخاصة بيـ ووفقا لقدراتيـ
، (MMoE,2003) الييا دوف أف تكوف مرتبطة بمنيج جامد )التعمـ الذاتي الموجو

ومف خبلؿ ىذه الطريقة في التعمـ التي تتسـ بانيا سمعية وبصرية يمكف لممتعمـ تذكر 
 .المواد لفترة أطوؿ بكثير مف الزمف

المفاىيـ التقميدية بالتعمـ الذي يركز عمى الطبلب، وبناء وقد تـ استبداؿ جميع      
(. وكشفت األبحاث التي ٕ٘ٓٓالمعرفة النشطة، والتفكير النقدي واإلبداعي )يف، 

( أف التكنولوجيا الجديدة كانت مفيدة جدا في توفير بيئة أقؿ ٖٕٓٓأجراىا يونغ )
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، فإف استخداـ تكنولوجيا إرىاقا لمطبلب لمتعبير عف آرائيـ وأفكارىـ بحرية. ولذلؾ
 المعمومات واالتصاالت في التعميـ والتعمـ لو المزايا التالية:

 أنو سيزيؿ العقبات أماـ المعمميف والمتعمميف ويسيؿ التفاعؿ بينيـ. -ٔ
 يمكف أف يكوف دافعا ألساليب التدريس جديدة. .ٔ
 سيخمؽ بيئة يتجاوز فييا التعاوف المنافسة.  -ٕ

 .نشطة التعميـ والتعمـ في المدارس الذكية( أدناه أٖويبيف الجدوؿ )
 ( أنشطة التعميـ والتعمـ في المدارس الذكيةٖجدوؿ )

 النظاـ الذكي مدخؿ النظـ
الطرؽ المستخدمة في عممية التعميـ 

 والتعمـ
 سمعي بصري

 العمؿ الجماعي المرتكز عمي الطالب مشاركة الطبلب في عممية التعميـ والتعمـ
 غير محدودة ومرتكزة عمي الطالب عمـبيئة التعميـ والت

 تنظيـ وادارة بيئة التعمـ دور المعمـ
 التقكيـ. ٗ

يشير تقويـ المنيج إلى عممية وضع قيمة لممناىج الدراسية. وقد يركز التقويـ       
عمى تصميـ المناىج الدراسية، ومحتوى العممية التعميمية، وتطبيقيا أو نتائجيا. وال 

المدارس الذكية عمى موضوع دراسي معيف، ويتـ عمى أساس  يقتصر التقويـ في
يومي. والمتعمموف ىـ دائما مسؤولوف عف عممية التقويـ الخاصة بيـ مف أجؿ بناء 
أساليب التعمـ المناسبة الىتماماتيـ وميوليـ.   والغرض مف التقويـ في ىذا النوع مف 

 المدارس ىو مساعدة المتعمميف مف خبلؿ توفير:
 المرتدة عمى أدائيـ الخاص. التغذية .ٔ
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 التعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ. -ٖ
 .معمومات كافية التخاذ القرارات .ٕ
وتتمثؿ نتائج التقويـ في المدارس الذكية في الحقائؽ واألرقاـ والمعمومات الدقيقة      

( أدناه التقويـ في ٗلمساعدة المتعمميف عمى تحقيؽ أىدافيـ التعميمية. ويبيف الجدوؿ )
 .ارس الذكيةالمد

 ( التقويـ في المدارس الذكيةٗجدوؿ )
 النظاـ الذكي مدخؿ النظـ
اداة إلظيار الدرجة التي حقؽ بو الطبلب أىدافيـ  طبيعة التقويـ

 التعميمية
 مستمر وبدوف قيود زمنية وقت التقويـ
 حقائؽ وارقاـ إلنجاز األىداؼ التعميمية لمفصؿ ككؿ نتائج التقويـ

 ؤاؿ الخامساإلجابة عف الس

نص السؤاؿ الخامس عمي: ما عوامؿ نجاح برامج ومناىج التعمـ الذكي؟ وتمت       
اإلجابة عف ىذا السؤاؿ عمى النحو التالي: العوامؿ المطموبة لنجاح برامج ومناىج 

 التعمـ الذكي ىي:

وضع الرؤية واألىداؼ لمتغيير الذي يطمح إليو البرنامج وتحديد ماىيتو،  .1
معنية بتنفيذىا مف مدراء، ومدرسيف، ومناىج وتقييـ وغيرىا مف واألطراؼ ال

 العوامؿ الموضوعية اليامة التي يجب أخذىا بعيف االعتبار.
تحديد السياؽ التنفيذي والتطويري بدءا مف مراحؿ وآلية التنفيذ والمدة الزمنية  .2

 وموضوع االستدامة، والميزانية، والشراكات االستراتيجية مع المؤسسات، مع
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التركيز بالدرجة األولى عمى األطراؼ المعنية التي ليا دور في تحقيؽ أىداؼ 
 البرنامج.

أف يكوف االنتقاؿ تدريجيا مع إضافة بعد جديد في كؿ مرحمة، وذلؾ لضماف  .3
فيـ واستيعاب متبادؿ مف قبؿ جميع األطراؼ. ومع تقدـ البرنامج، تتواصؿ 

يا األجيزة والمنيجيات التعميمية عمميات تحديث جميع أدواتو وعناصره، بما في
والمنصات الداعمة فيو ليس مجرد تطبيؽ تقني بحت، إذ تقوـ كؿ خطوة فيو 
 عمى دراسة عممية واقعية نظرا لكونو جيدا مشتركا وتنسيقا بيف عدة أطراؼ.

أىمية وجود رؤية واضحة لتطبيؽ استراتيجيات التحوؿ الذكي بالتعاوف مع  .4
ف ثقافة التحوؿ الذكي يجب أال تكوف عمى جميع األطراؼ المعنية، أل

 المستوى التعميمي فقط، بؿ عمى المستوى االجتماعي أيضًا.
أف تتـ عممية التقييـ بشكؿ صحيح مف خبلؿ تركيزىا بشكؿ رئيسي عمى  .5

 التحديات التي تعترض تبني استراتيجيات التحوؿ الذكي.
المادية والبشرية مف أف يتـ توفير ورصد متطمبات استراتيجية التعمـ الذكي  .6

 معمميف ومشرفيف وفنييف وبرامج تدريبية وتأىيمية.

 اإلجابة عف السؤاؿ السادس

نص السؤاؿ السادس عمي: ما متطمبات تطبيؽ مناىج وبرامج التعمـ الذكي في       
المناىج الدراسية؟ وتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ عمى النحو التالي: عند الشروع في 

 مناىج التعمـ الذكي فيجب العمؿ عمى:تطبيؽ برامج و 



املُٓج انزكٙ: ديج املُٓج انتمهٛذ٘ يع تكُٕنٕجٛب املعهٕيبد ٔاالتصبل يف صيٍ 
   سضب يغعذ انغعٛذ أ.د                                                      ٔاالصيبداجلٕائخ 

 

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   44 

 

تحديث البنية التحتية عبر تزويد مجموعة مف المدارس باألجيزة الموحية  .1
والمحمولة والتقنيات المتقّدمة لعرض المحتوى اإللكتروني المطّور ولتعميـ 

 مناىج التعميـ المبتكرة وتوفير مصادر الطاقة والطاقة البديمة.
لمستوى، تتسـ في مضمونيا بالمرونة، وفي توفير شبكات تواصؿ عالية ا .2

أدواتيا بالدقة والسرعة، معتمدة في ذلؾ عمى وسائؿ التكنولوجيا الحديثة التي 
تتيح فرص الحوار البناء والتعاوف المثمر بيف جميع األطراؼ الرئيسة لمعممية 
)إداريوف، معمموف، طبلب، أولياء األمور( مف جية، ومف جية ثانية تعزز 

 لمدرسة بالمجتمع المحمي المحيط بيا )مؤسسات وأفراد(.شراكة ا
حوسبة المناىج لتصبح مناىج إلكترونية، مع وضع اعتبار خاص لممناىج  .3

ذات المحتوى العممي التقني، التي تتيح لمطمبة فرص التعمـ المستمر الذي 
يوفر لمطبلب فرصة استيعاب التقنيات الجديدة مثؿ أنظمة التصنيع الذكية 

 االتصاؿ ونظـ استخداـ الطاقة وغيرىا.وشبكات 
توفير أدوات أكثر تقدمًا لتقييـ سير العممية التعميمية، ومراجعة الخطط  .4

والبرامج، والتحقؽ مف مسارات التطوير، ومعدالت اإلنجاز وفؽ البرمجة 
 الزمنية المحددة، استنادًا لمعايير متفؽ عمييا.

اعدتيـ عمى تحديد خطط تدريب ودعـ المعمميف باألدوات المناسبة لمس .5
الدروس ووضع االختبارات واالمتحانات، واستعراض أفضؿ الممارسات 
المتبعة وتبادؿ المعمومات والتواصؿ مع الزمبلء والكوادر التعميمية والطبلب 

 باستخداـ الشبكات اإللكترونية فائقة السرعة.… وأولياء األمور

 تكصيات البحث كمقترحاتو
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الراىنة التي تؤدي الي تغير التربية وعناصرىا مثؿ التجاوب مع الضروريات  .ٔ
 المناىج الدراسية وفقًا لمتطور التكنولوجي. 

تذليؿ الصعوبات العديدة التي تواجو استخداـ تكنولوجيا المعمومات  .ٖ
 واالتصاالت في المدارس.

تشجيع الطبلب والمعمميف عمي الترحيب بسياسات تكنولوجيا المعمومات  .ٗ
 دارس.واالتصاالت في الم

تأصيؿ االعتقاد بأف التكنولوجيا يمكف أف تكوف مفيدة في رفع مستوى التعميـ  .5
 والتعمـ لدي الطبلب والمعمموف.

استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المدارس لتمكيف الطبلب مف  .ٙ
 إنتاج حموؿ مبتكرة لدعـ التعمـ وتطوير فيـ جديد في مجاالت التعمـ. 

الدراسية مع مكونات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  عناصر المناىج دمج .ٚ
 المميزة، واخذ ذلؾ في االعتبار عند إنشاء مدارس جديدة. 

قياـ المعمموف في المدارس بتشجيع األعماؿ الجماعية، وتعميـ الطبلب وفقا  .ٛ
لسرعتيـ الخاصة وقدراتيـ، وتمكينيـ مف الحصوؿ عمى المواد التعميمية مف 

 ترنت. خبلؿ شبكة اإلن
دمج المناىج الدراسية مع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتوفير الكثير مف  .ٜ

المزايا مثؿ زيادة أىمية وموثوقية وثبات محتويات المناىج الدراسية، وجعؿ 
محتوى المناىج الدراسية أكثر مرونة، وتعزيز اىتماـ المتعمميف، وتعزيز فائدة 

 ؿ منيج دراسي مشترؾ لتعميـ المتعمميف. المناىج الدراسية مع إمكانية استغبل
االستفادة مف اتاحة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمطبلب فرص  .ٓٔ

 .االستكشاؼ واالكتشاؼ بداًل مف مجرد االستماع والتذكر
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