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 اعد وتكنولوجيا التعليم املس  أستاذ املناهج وطرق التدريس
 جامعة الزقازيق -كلية الرتبية 

برنامج الكتروني قائم على الحوسبة السححابية فحي  هدف البحث إلى التعرف على فاعلية
تنميحححة ماحححابام اللرم حححة لحححدج احححتع تكنولوييحححا التعلحححيم ة،ليحححام التر يحححة النو يحححة  وتكونححح  ع نحححة 

شححةبة تكنولوييححا التعلححيم ة،ليححة التر يححة االبححاو واالبححة محح  اححتع الارقححة ال انيححة  )70البحححث محح  
  (  تححححم تححححودرعا  علححححى م مححححوعت   2018-2017النو يححححة يامعححححة اللقححححادرا للعححححا  الدباسححححي  

 ولتحق حا( االح  واالبحة  35( االح  واالبحة والم موعحة الت ررليحة  35الم موعحة الاحاة ة  

واسحتدد   الت ررلحي  شحبة والمحناج التحل لحي الوصحاي المحناج اسحتددم  الباث حة  البححث أهحداف
ة اقحححة  -البححححث أياتححح   ةح  تححح  خ همحححات  التبحححاب التحرححح ب المعرفحححي المحححرتب  ةماحححابام اللرم حححة

 علحى تودرعامحا لحت  مح   األيوام وثبحام صحد  مح  التأكحد وتحم متثظحة أيا  تلحا الماحابام( 

ليىا وتطبيىق وبعد تطبيق البرنامج على  العيةىا ال ع است ت ية  ع نة على وت ليقاما المح،م  
اإلثرححائي  اللرنححامج اإلثرححائية ةاسححتددا  المعال ححامأدوات البحىىق لبليىىاع وبعىىد اع تىى    ىىرا  

.(SPSS.ver21) ذام فحر   ويحوي إلحى التوصحب وتحم  ومعامحب الكسح  لحبت    " م " والتبحاب 

 الت ررليحة الم موعحة فحي تعال ح يبيحام متوسح ي بح   α≤0.05 )  مسحتوج  عنحد إثرائية ياللة

ماحابام  أليا  المتثظحة و  اقحة المعرفحي التحرح ب اللتبحاب البعحد  الت ل حا فحي اة ةوالاح
 .الت ررلية الم موعة اتع لرالحاللرم ة بلغة الفي وا  بيسا يوم ن  

 ماابام اللرم ة  -الحوسبة السحابية -برنامج الكتروني  :الكلمات املفتاحية
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Research abstract 

The aim of this research to knowing effectiveness An Electronic 

Program Based On Cloud Computing in developing  programming  

Skills Of  the instructional technology students in the faculty of specific 

education. The study sample consisted of (70) male and female students 

in the Second Division Instructional technology in the faculty of specific 

education University Zagazig year 2017/2018. They were divided into 

two groups after being randomly selected: a control group and an 

experimental group each consists of 35 students. To achieve the 

objectives of the research, the researcher used the descriptive analytic 

approach and the experimental approach the tools and the material of the 

study were content Achievement test, and Observation card. after 

applying the research tools on the sample of the research and making the 

necessary statistical analyses by the SPSS ver.21 processes such as T-test 

and Black,s coefficient of average gain, the study drew a number of 

findings the most important of which: There are statistically significant 

differences at the significance level (0.05≥α) between the mean scores of 

the control group and the experimental group in achievement test and 

observation card in favor of the experimental group. 

Key words: Cloud Computing- Programming  Skills - 

Electronic Program 
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ال حتع  مسحتحد  تكنولحويي اسحاعدCC (Cloud Computing) الحوسحبة السححابية 
 لوصحو وا ةاالنترنح  مترحلة أياحل  أ  ومح  وقح  أ  وفحي م،حا  أ  مح  للت ليقحام فحي الوصحو 

 لحت  مح  والشحب،ام االيتما يحة الليانحام قواعحد لت ليقحام الوصحو و   رو رم يحام الت حور لحنظم

أثد  التقنيام   كما أ  الحوسبة السحابية ال واالم وأيال  الحاسبام أيال  م  متنوعة م موعة
التي ام،  االستااي  مناا في م ا  التعليم التي تساعد المؤسسحام التعليميحة فحي ثحب العدنحد مح  

 .واالتراالم السررعة المشاكب التي قد توايااا لمواكبة التغ رام في تقنية المعلومام
منظومحححة الحوسحححبة السححححابية تعنحححى ةالترحححاب أ   1( 1 2011ع حححا    أم حححر  وقحححد ذكحححرم

اسححتددا  إم،انيححام ثواسحح  ألححرج أو سحح رفرام ذام قححدبام كل ححر  فححي ال يححا  ةماححا  مع نححة لرححالح 
 سوا  كا  هذا المستدد  فريا أو شب،ة كمل وتر محلية وتتم هذه الددمام م  لت  االنترن . المستدد  

علحى أ  (Blau&Capsi, 2009) ,(Shweizer&et al ,2003) وقحد اتاحا كحبن مح 
الحوسبة السحابية تساعد في تشاب  وتباي  المعلومام م  لت  أيوام الحوسبة السحابية ث ث 
تشحح ا المتعلمحح   علححى مشححابكة األنشحح ة التعليميححة علححر السحححاةة ةرححوب  يمنححة  وتم،حح  المعلمحح   

 لتلاا ةامتت  أكلر لاذه المناهج. م  تنظيم المناهج بن اح ورشعر المتعلمو  م 
أ  اسححتددا  ت ليقححام الحوسححبة (Elumalai& Ramachandran,2011 ولقححد ذكححر 

السحابية نتيح سحاولة الوصحو  إلحى المحتحوج االلكترونحي التعليمحي ومشحابكت  مح  أ  م،حا  وفحي 
كحاليف الرحيانة أ  وق   وروفر تكاليف إنشا  اللنية التحتية لتقنية المعلومحام  وأااحا انداح  ت

 .لموابي تقنية المعلومام
وتتكحو  هحذه اللغحة  ةاإلنسحا  واللحاللرم ة ةش،ب عا   باب  ع  لغة التداا  ب   وتعد 

م  العدند م  األوامحر لتنا حذ مامحة مع نحة اقحو  ف احا المسحتدد  ة،تاةحة ةعح  األوامحر  ثحم نتلقاهحا 
السححتدداماتاا ودصححدابتاا  وتقسححم  م ححة نظححراو الكمل ححوتر ليقححو  بتنا ححذها عيمححا ةعححد وتتعححدي لغححام اللر 

لغحححححام اللرم حححححة إلحححححى لغحححححام عاليحححححة المسحححححتوج   ولغحححححام مندااحححححة المسحححححتوج كلغحححححة االسحححححيمللي 
Assembly . وهي قرربة م  لغة اللة 
الرحداب  بح   اللغحام  Visual Basic.NET تحتحب لغحة الفي حوا  بيسحا يوم نح  كمحا

الملححححرم    المتنوعححححة  ورعححححوي ذلححححا إلححححى سححححاولة  األلححححرج محححح  ث ححححث انتشححححابها وتلل تاححححا لم الحححح 

                                           

 Americanاتبعحح  الباث ححة فححي توث ححا المرايححا قواعححد اإلصححداب السححايف ل مةيححة علححم الححنا  األمرر،يححة  (1)

Psychological Association (APA- V, 0.6). 
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م  الت ليقحام  %90تش،ب اللرامج بلغة الفي وا  بيسا يوم ن   و استدداماا ومرونتاا الشدند 
ةش،ب عا   مما اع  نا توي  ع  قحو  اللغحة وسحاولتاا واثتوائاحا علحى الك  حر مح  المحاحلام التحي 

 (Jeff& Brain, 2002,5)ة ألرج ت عب الملرمج اقلب على استدداماا أك ر م  أ  لغ
ولللرم ة م موعة م  الماابام التي ام،  ثررها م  لت  العدند م  الدباسام التي 
تناول  ماحابام معلحم الكمل حوتر ةرحاة عامحة  وماحابام اللرم حة لح  ةرحاة لاصحة  ولقحد أوصح  

بام اللرم ححة نتاححم  إكسححاة  ماححا او يميححا الدباسححام ةأنحح  محح  األيححدج إعححداي معلححم الحاسحح  إعححداي
 .قللاا  وذلا سوا  أثنا  الددمة أ

الاحححدف الحححرئي  مححح  تحححدبر  ماحححابام اللرم حححة هحححو تعورحححد ال الححح  علحححى مواياحححة  ورعتلحححر
  كذلا تنمي لدج ال الح  ودتباعااالمش،تم ومحاولة ثلاا والبحث ع  ال ر  الرحيحة للحب 

 ماابام البحث.
علحى  تمحداحابام اللرم حة تعأ  اررقة تحدبر  م( ۱۹۲-۱۹۱ ۲۰۰۷ صقر دوذكر محم

اإليححرا ام والد ححوام التححي محح  شححأناا أ  تححؤي  إلححى التححدبر  واكتسححاع ماححابام ثححب المشحح،تم 
وماابام التاك ر الناقد التي تتحقا ة ررقحة ي حر مباشحر  عنحد تحدبر  اللرم حة بحب علحى المعلحم أ  ارحمم 

 .على اكتساع تلا المااباموتدب ام وروفر للرام تدبرسية ة ررقة تش عام على أعما  اللرم ة 
   تكنولوييحا التعلحيم ة،ليحة التر يحةال انيحةندبسح  احتع الارقحة  "اللرم ة" الذ ورعتلر مقرب

التححي محح  محح  المقححربام ذام ال ليعححة العمليححة  خإعححدايهم برنححامجضححم   اللقححادرايامعححة  النو يححة
  وذلحححا باحححدف تم،ححح    اللرم حححة إكسحححاع ال حححتع اإليحححرا ام العمليحححة المرتب حححة ةماحححابام أهحححدافاا

استعدايا ل يامام ةالدوب المنشحوي فحي  ال تع م  هذه الماابام قلب التحاقاححم ةالعمب في الم دا 
  وأ  هنحححا  ثايحححة إلحححى توحيحححف المسحححتحدثام التكنولوييحححة وت ليقاتاحححا لعحححر  الماحححابام عملاحححم

في ال ان   او هنا  قروب  لاذا المقرب أ  يوقد الثظ  الباث ة أثنا  تقدام ال ان  العملالعملية  
تكنولوييححا ودتقححا  احتع   اللرم حةأهميححة  ومحح  هنحا تظاحرالتحرح لي وال انح  الماححاب  ةحالمقرب  

لماابام استدداماا وأهمية تعلماا أثنا  فتر  إعدايهم م   لحت  أسحال   تعليميحة مناسحبة  التعليم 
 .الم دا  بادف تم،   ال تع م  هذه الماابام قلب التحاقاححم ةالعمب في

محاولححة توحيححف الحوسححبة السحححابية فححي التعلححيم ةرححاة  نحححواو عالميححاو توياحح هنححا  أااححاو 
المحححؤتمر الحححدولي ال حححاني مناحححا إلكتروني  تعلحححم نظحححم للنحححا عامحححة والتعلحححيم ال حححامعي ةرحححاة لاصحححة 

تاحححححححححع ب  ةاحححححححححححروب  والذ  أوصي ( 2011للتعليم اإللكتروني والتعليم ع  ةعد والمقا  ةالررا   
والحرو  على ب ئحة تعليميحة أك حر متئمحة   ب ئححححححام التعلم اإللكتروني في مراثب التعليم ال امعي
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لتنميحححة ال الححح   كمحححا شححح ا المراكحححل البح يحححة فحححي ال امعحححام علحححى إيحححرا  م موعحححة مححح  البححححو  
محححح  لححححت   العلميححححة التححححي تسححححاعد علححححى اسححححتددا  ونشححححر ومشححححابكة المرححححايب والدلححححرام التر ورححححة

( 2013أكححد المححؤتمر الححدولي ال ححاني لل مةيححة العمانيححة لتكنولوييححا التعلححيم   كمححا ت ليقححام الورحح 
والذ  ةعنوا  تقنيام الحوسبة السحابية وت ليقام المحمو  لتحق حا متعحة الحتعلم ةاحروب  ت حورر 

السحححابية  وأوصححى المححؤتمر الححدولي للحوسححبة  المنححاهج ةمححا نتوافححا مححا مااححو  الحوسححبة السحححابية
ICCC15  والذ  عقد ة،لية علو  الحاس  والمعلومام ة امعة األم ر  نوب  ةالررحا  فحي الاتحر  

  ةم موعحححة مححح  التوصحححيام كحححا  مححح  أهماحححا ضحححروب  ثحححث المراكحححل 2015إبررحححب  28 -27مححح  
البح يحححة فحححي ال امعحححام إلحححى إيحححرا  م موعحححة مححح  البححححو  العلميحححة التحححي تدتلحححر فاعليحححة الحوسحححبة 

وتشحححح يا الح،ومححححام والمعححححامتم اإللكترونيححححة وعقححححد الححححدوبام التدبرليححححة واللقححححا ام العلميححححة   السحححححابية
 الستددامام الحوسبة السحابية وذلا لمواكبة الت وب السررا في علو  الحاس  وأنظمة المعلومام.

الحوسححبة السحححابية كوناححا تححوفر أيوام متقدمححة تسححام فححي  تلنححى إلححىة الباث حح يفححا مححا وهححو
بام اللرم ة بلغة الفي وا  بيسا يوم ن  مح  لحت  تحوف ر برنحامج تعليمحي قحائم علحى تنمية ماا

لاححا محح  مم ححلام وت ليقححام ك  ححر   تتناسحح  مححا المرثلححة العمررححة  االسحححابية لمححت ليقححام الحوسححبة 
 وتساعد ال ال  على التاك ر واإلبداع.

ابام اللرم ححححة لححححدج اححححتع فححححي ويححححوي ضححححع  فححححي ماحححح البحححححث الحححححاليمشحححح،لة  تكمحححح 
تكنولوييا التعليم ةالارقة ال انية في ماي  اللرم ة وقد تل   ذلا للباث ة مح  لحت  عمحب مقحاةتم 
ي ر مقننة ما أساتذ  الماي  وكحذلا محا ال حتع كشحا  عح  صحعو ة اسحتيعاع ال حتع لللرم حة 

ع في ماي  اللرم ة ةالارقة مما نؤثر على مااباتام في م ا  اللرم ة وهذا ما تؤكده نتائج ال ت
 والدباسححة االستكشححاعية التححي قامحح  باححا الباث ححة  لححذاال انيححة تكنولوييححا التعلححيم فححي السححنوام الساةقة 

ثححاو  البححححث الحححالي  تنميحححة ماححابام اللرم حححة لححدج احححتع تكنولوييححا التعلحححيم ةاسححتددا  برنحححامج 
ر علححح ام يباسحححة محححاي  اللرم حححة  الحوسحححبة السححححابية تيسحححت ليقحححام تعليمحححي الكترونحححي قحححائم  علحححى 

 ورم،  معال ة مش،لة البحث الحالي م  لت  اإلياةة على التساؤ  الرئي  التاليت
تةميىىا  فىىاالتعليمىىا اكلرترونىىا ال ىىا   علىى   الححاىىبا ال ىىحا يا  جفاعليىىا البرنىىاممىىا 

 األائلا اآلتيا:ويت رع عةه مهارات البرمجا لدى طالب ترةحلح يا التعلي  بكليا التربيا الةحعيا؟ 
 ؟يامعة اللقادرا–ماابام اللرم ة الواي  توافرها ل تع تكنولوييا التعليم ة،لية التر ية النو ية ما  -1
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ما المعان ر الداصة ةالموقا التعليمي القائم علحى الحوسحبة السححابية لتنميحة ماحابام اللرم حة  -2
 ل تع تكنولوييا التعليم ة،لية التر ية النو ية؟

لمقتحححرح لللرنحححامج التعليمحححي االلكترونحححي القحححائم علحححى الحوسحححبة السححححابية لتنميحححة محححا الترحححوب ا -3
 ماابام اللرم ة؟ 

تنميححة ال وانحح   فححياللرنححامج التعليمححي االلكترونححي القححائم علححى الحوسححبة السحححابية فاعليححة مححا  -4
 المعرعية المرتب ة ةماابام اللرم ة لدج اتع تكنولوييا التعليم ة،لية التر ية النو ية ؟

تنميححة ال وانحح   فححياللرنححامج التعليمححي االلكترونححي القححائم علححى الحوسححبة السحححابية  فاعليححة مححا -5
 األيائية لماابام اللرم ة لدج اتع تكنولوييا التعليم ة،لية التر ية النو ية ؟

 هدف البحق الحالا  ل :
ماابام اللرم ة بلغحة الفي حوا  ت ل ا تقنية الحوسبة السحابية واالستااي  مناا في تنمية  -1

 . VisualBasic.Netبيسا يوم ن 
 فححياسححتددا  اللرنحامج التعليمحي االلكترونححي القحائم علحى الحوسححبة السححابية  معرفحة فاعليحة -2

تنمية ال وان  المعرعية المتعلقة ةماحابام اللرم حة لحدج احتع تكنولوييحا التعلحيم ة،ليحام 
 .التر ية النو ية

اللرنححححححححامج التعليمححححححححي االلكترونححححححححي القححححححححائم علححححححححى الحوسححححححححبة   امعرفححححححححة فاعليححححححححة اسححححححححتدد -3
تنميححححححة ال وانحححححح  األيائيححححححة لماححححححابام اللرم ححححححة لححححححدج اححححححتع تكنولوييححححححا  فححححححيالسحححححححابية 

 .التعليم ة،ليام التر ية النو ية

 ت 
 تأمل الباحثا أن   يد البحق كالع من 

لم االلكترونية واالستااي  م  مم لام تقنيحة ال تع والمعلم   في التعلم م  لت  ب ئام التع -1
 .الحوسبة السحابية في العملية التعليمية

أعاححا  ه ئححة التححدبر  فححي إبححداع وابتكححاب اححر  يدنححد  لت ححورر العمليححة التعليميححة محح  لححت   -2
 .االستااي  م  مم لام تقنية الحوسبة السحابية

حابية التي تسحاعد هحذه المؤسسحام ال امعام ومراكل التدبر  في استددا  تقنية الحوسبة الس -3
 تكاليف بنا  وت ورر نظم المعلومام التعليمية. على توف ر
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البححححاث    تقححححدام قائمححححة ةماححححابام اللرم ححححة بلغححححة الفي ححححوا  بيسححححا يوم نحححح  خلتححححدبر  اححححتع  -4
تكنولوييا التعليم عل اا. توف ر ب ئة يدند  تااعلية لتحدبر  ال حانل   النظحر  والعملحي المقحرب 

 لرم ة للارقة ال انية شةبة تكنولوييا التعليم.ةماي  ال

 ت
 حدود البحق الحالا عل : التصرت

 احلدود موضوعية: -1
 ,Yahoo, Gmailةعحححح  ت ليقححححام الحوسححححبة السحححححابية لدمام اللررححححد االلكترونححححي  ( أ

Hotmail لحححدمام التدحححلر  السححححابي  Google Drive لحححدمام الت ليقحححام السححححابية  
Google Docs, Google Presentation  أنظمححة التشححغ ب السحححابية  Google 

Chrome OS تقنية الاانج أوم  )Hangout) 

 وتتم ححب فححيت ةعحح  ماححابام اللرم ححة المقححرب  علححى اححتع تكنولوييححا التعلححيم  ع نححة البحححث( ( ع
  التعامححب محححا VB.NET التعامححب مححا الشاشححة الرئيسححة للرنحححامج الفي ححوا  بيسححا يوم نحح  

  التعامحححححب محححححا أيوام الحححححتح،م األساسحححححية فحححححي لغحححححة VB.NETنوافحححححذ األساسحححححية فحححححي لغحححححة ال
VB.NET ضحححب  لرحححائت أيوام الحححتح،م برم يحححاو مححح  لحححت  نافحححذ  الكحححوي  التعامحححب محححا  

المتغ ححرام وال وابحح  فححي اللرنححامج  إنشححا  القححوائم  التعامححب مححا ال مححب الشححراية  التعامححب مححا 
 لدوا (الحلقام التكرابرة  التعامب ما ا

شةبة تكنولوييا التعليمخ نظرا لمناسحبة محاي  الت ررح   -اتع الارقة ال انية احلدود البشرية:  -2
 ما المستوج التحر لي ل تع تلا الع نة. 

  .2017/2018الارب الدباسي ال اني م  العا  ال امعي احلدود الزمنية: -3
 –نولوييحا التعلحيم ة،ليحة التر يحة النو يحة تم ت ل ا البحث الحالي فحي قسحم تك احلدود املكانية: -4

 يامعة اللقادرا.

 ت
 ااتخدم البحق األدوات التاليا من أ ل تح يق أغراضه:

 ل ياف ال وان  المعرعية لماابام اللرم ة.  إعداي الباث ة( االلتباب التحر ليخ -1

 إعداي الباث ة(ة اقة متثظةخ ل ياف ال وان  األيائية لماابام اللرم ة .   -2
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محح  لححت  مسححح وتحل ححب الدباسححام السححاةقة  يالوصححاي التحل لححالمححناج اسحتددم  الباث ححة 
التعليمححي  والتوصححب إلححى قائمححة  وتحدنححد أهححداف اللرنححامج البحث عالرححلة ةموضححو واأليبيححام ذام 

اللرنححامج التعليمححي فاعليحة  رفححةلمعذو الترحميم شححب  الت ررلحي  المحناج الت ررلححي ماحابام اللرم ححة 
في تنمية ماابام اللرم ة لدج اتع تكنولوييا التعليم  االلكتروني القائم على الحوسبة السحابية

 . موضا البحث(ة،لية التر ية النو ية يامعة اللقادرا

:

 ( التصميم شبه التجرييب للبحث1جدول)
 التطبيق البعدي املعاجلة التجريبية التطبيق القبلي اجملموعة
 اختبار حتصيلي التجريبية

 بطاقة مالحظة
 اختبار حتصيلي الربنامج االلكرتوني القائم على تطبيقات احلوسبة السحابية

 التعليم التقليدي الضابطة بطاقة مالحظة

 تالتاليةالباث ة اإليرا ام  اتبع لإلياةة على تساؤالم البحث 
ع البححححث باحححدف اإلاحححتع علحححى الدباسحححام والبححححو  السحححاةقة واأليبيحححام ذام الرحححلة ةموضحححو  -1

 .وضا اإلااب النظر  

تح يقاححححححا محححححح  اللرنححححححامج التعليمححححححي  التعليمية العامححححححة واإليرائيححححححة(الم لوع األهححححححداف تحدنححححححد -2
 . وتح،يماا

التعلححححيم فححححي ضححححو   تحدنححححد ماححححابام اللرم ححححة التدمححححة ل ححححتع الارقححححة ال انيححححة قسححححم تكنولوييححححا -3
 األهداف العامة واإليرائية م  لت ت

بيسححا  مرايعححة األيبيححام والبحححو  والدباسححام السححاةقة فححي م ححا  اللرم ححة بلغححة الفي ححوا  (أ 
 .يوم ن 

 مرايعة اإلااب النظر  والالساي للبحث. (ع 

 االستااي  م  يبا  المتدرر   في م ا  اللرم ة بلغة الفي وا  بيسا يوم ن  . (ج 

لماححححابام علححححى م موعححححة محححح  الدلححححرا  واألكححححايام    للتأكححححد محححح  صححححتث تاا عححححر  قائمححححة ا -4
 .وضب اا ثم تنا ذ التعداتم وفا االقتراثام المقدمة

 إعداي المحتوج المقد  في ب ئة التعلم االلكترونية القائمة على الحوسبة السحابية. -5
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   األولية .إعداي الس نابرو ةما نتناس  ما المحتوج والت ليقام المستددمة في صوبت -6

 عر  المحتوج والس نابرو على م موعة م  المح،م    ثم إيرا  التعداتم المقترثة. -7

إعداي أيوام البحث االلتباب التحر لي و ة اقحة المتثظحة (  وعرضحاا علحى م موعحة مح   -8
 المح،م   إلبدا  الرأ  ف اا ثم إيرا  التعداتم وفا االقتراثام المقدمة .

الداصححة ةاللرنححامج التعليمححي القححائم علححى الحوسححبة السحححابية وتح،يماححا   إعححداي قائمححة المعححان ر -9
 وديرا  التعداتم الم لو ة.

 بنا  اللرنامج التعليمي  وبفا المحتو  علي  وتح،يم  وديرا  التعداتم الم لو ة . -10

التيحاب ع نحة البححث مح  احتع الارقحة ال انيحة شحةبة تكنولوييحا التعلحيم كليحة التر يحة النو يحة  -11
 امعة اللقادرا وتقسيمام إلى م موعت    م موعة ضاة ة( و م موعة ت ررلية(.ي

ت ل ا أياتي البحث االلتباب التحر لي ل ياف ال وان  المعرعية و  اقة المتثظة ل ياف  -12
 ال وان  األيائي( ت ليقاو قللياو على ع نة البحث.

علحححى الحوسحححبة السحححححابية يباسحححة المقحححرب الكترونيححححا مححح  لحححت  ب ئححححة تعلحححم الكترونيحححة قائمححححة  -13
 .   التدبر  ةال ررقة المعتاي  للم موعة الااة ةللم موعة الت ررلية

ت ل ا أياتي البحث االلتباب التحر لي ل ياف ال وان  المعرعية و  اقة المتثظة ل ياف  -14
 ال وان  األيائية( ت ليقاو ةعدااو على ع نة البحث. 

 . بصد النتائج وتحل لاا ومعال تاا إثرائياو  -15
 تاس ر النتائج  وعر  التوصيام والمقترثام والدباسام المستقللية. -16

شحححيما  عحححوف    عرفتاحححا  منحححى نرحححر Cloud Computingالححاىىىبا ال ىىىحا يا 
ةأناا" تقنية تتيح للمؤسسام واألفحراي ال يحا  ةالعمحب علحر شحب،ة االنترنح   التحي نحتم  (36  2011

اححححا تدححححلر  اللرم يححححام والمعلومححححام علححححى المتنحححح   محححح  األياححححل  الدايمححححة  ورححححتم التعامححححب مححححا ف 
وذلححا بتم،حح   المسححتددم   محح  الحح  اللرم يححام التححي اعملححو  عل اححا   المعلومححام تعححامتو فوبرححاو 

  .والمعلومام التي احتايوناا لحظيا
الدحدمام لل حتع وذلحا تقنية توفر العدند م   توتعرف الححابا ال حا يا   را يا بأنها

م  لت  توف ر بنية تحتية  منرام  وت ليقام افتراضية ام،ح  لل الح  الوصحو  إل احا مح  أ  
م،ا  وفي أ  وق  وم  أ  يااد مترب ةاإلنترن  واالستااي  مناا يو  تحم لاحا علحى ال احاد 
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وتسحاعده علحى الداص ة   وتسحاعد ال الح  علحى التااعحب ب نح  و ح   دمتئح  و  نح  و ح   المعلحم  
التواصب االيتماعي والتعلم ةسرعة في أ  وق  وم  أ  م،حا   كمحا تسحاعد  فحي تنميحة ماحابام 

 اللرم ة بلغة الفي وا  بيسا يوم ن   لدج اتع كليام التر ية النو ية.

 مهارات الربجمة بلغة الفيجوال بيسك دوت نت
تدمححة للححتم،  محح  ترححميم ( ةأناححا المعرفححة والقححدب  ال312 2012عرفاححا محمححد البسحح وني 

ميم موقا تااعلي والتعامب ما المش،تم المدتلاة م  لحت  لغحام روكتاةة برنامج ثاس  أو ت
 اللرم ة الكائنية م  أيب تويي  الحاس  أليا  مامة محدي  تتر  ةالسرعة والدقة واإلتقا . 

انيحة تكنولوييحا الارقحة ال  عتم،ح  احتم موعة م  الماحابام التحي   را ياع بأنها:  وتعرف
م  إنشا  مشابرا برم ية والتأكد مح  صححتاا مح  لحت  يباسحت  للرنحامج الفي حوا  بيسحا  التعليم

 يوم ن .

 احلوسبة السحابية وتطبيقاتها يف التعليمأواًل: 
 Cloud Computingماهية الحوسبة السحابية 

اع ذبحححا منحححذ عقحححححد مححح  اللمحححا  إال أ  المر ححححلحححححح حاحححر مرححح لح الحوسحححبة السححححابية تقرر
انتشححححححححابه فححي الونححة األل ححر  وقححد يححا  مرحح لح الحوسححبة السحححابية ل حححححش ر إلححى توحيححف مباشححر 
لتكنولوييا المعلومام علر الور   وتأتي ت ليقام الحوسبة السحابية لتقا في مححن قة وسححح  بح   

م حححححب  ۲.۰د اإللكترونحححححي واأليوام المتقدمحححححة الداصحححححة ةالورححححح أيوام الورححححح  المألوفحححححة م حححححب اللررححححح
كل حححر   تدلرنيحححةالشحححب،ام االيتمححححححاع ححححححححة والعحححوالم االفتراضحححية  فالحوسحححبة السححححابية تقحححد  مسحححاثام 

استددماا المتعلمو  كما في اللررحححححد اإللكتروني محا إم،انيحة تشحاب  محتوراتاحا كمحا فحي ت ليقحام 
 .(Thomas.2011,217  2٫0الور  

وعلحححححى ذلحححححا فالحوسحححححبة السححححححابية نوعحححححا مححححح  الحوسحححححبة نتامحححححححححححح  تدبييحححححة عال حححححححححححة فحححححي 
االسححححححححتددا  فاحححتو عححح  معحححدالم التشحححابكية العالميحححة فحححي اسحححتددا  المرحححايب االفتراض حححححححححة بححح   

 (Ercana,2010,939)المتعلم   
تححوف ر اللنيححة التحتيححة لشححب،ة ولقححد حاححرم الحوسححبة السحححابية كحححب عملححي  أو أم ححب ةعححد 

ححا فححي حححب ال اححر  الاائلححة محح  الاواتحح  الذكيححة التححي  اإلنترنحح   ث ححث إ  االترححا  ال اشحح،ب عائقو
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تحمححب معاححا لرححائت االترححا  ةاإلنترنحح  ودم،انيحححة التعامححب مححا مدتلحح  المعلومححام والملاحححام 
 (2015على الشب،ة.  سمر سم ر  

أ  السحححححححاةة  Halash(2013,347 (خ 14  2011وقححححححد أشححححححابم شححححححرراا  المن ححححححر   
اإللكترونية تكو  محملة ة،مية هائلة م  المعابف اللاظية والمرئية محا قابل تاحا للتوسحا  ومح  ثحم 

 اربح التعلم أك ر فاعلية عندما نتم تقدام  م  لت  ت ليقام الحوسبة.
 هحححذا ولحححم اعحححد الاحححدف مححح  الدحححدمام التحححي تقحححدماا الحوسحححبة فحححي التعلحححيم  االاحححتع علحححى

المعلومححام فقحح   بححب أصححبح األهححم االسححتااي  مناححا لححدعم العمليححة التعليميححة و نححا و علححى ذلححا فحح   
العمححب التر ححو  ةحايححة إلححى إعححاي  تححأليف وصححياية منححاهج يباسححية ووسححائب وأيوام توححح  ال ححرو  

 (.2009المعلوماتية في لدمة الاري والم تما  انشراح ال لررني  
 Electronicلسحححابية فتسححمي السحححاةة اإللكترون ححححححة ولقححد تعححديم مسححميام الحوسححبة ا

Cloud  ثوسبة الغما »ور لا عل اا أااححححا اسم »Cloud Computing  ولقد وضع  العدند
 م  التعرراام التي ثاول  تحدند هذا المااو  وسنتناو  ةعااا عيما نلي ت

عة كل ر  مح  المرحايب الحوسلحححححححححححة السحابية ةأناا "م مو  Kop&carroll((2011عرف
االفتراضية سالة الوصو  واالستددا  التي تتم ب في بنية ماينحححححححححححة ومنرام عمب و رامج تسمح 

 ةاالستددا  األم ب للمرايب م  قلب المتعلم   وتد يم فكر  التعلم تح  ال ل ".
ححححححححوابي ةأناححححا" نمححححوذج للمسححححححاعد  علححححى الوصححححو  للمحح( 9 ۲۰۱۳وعرفتاححححا إننححححاف الشحححح تي 

ودم،انيام تقنية المعلومام  م ب مساثحححححححام التدلرحححح   االترحاالم  الشب،حححححام االيتماع ححححة( محح  
لت  الددمام المقدمة مح  محوبي  الحوسحبة السححابية  والتحي تحوفر التكلاحة و أقحب م احوي إياب  

 لمستددمي الددمة ".
( cloud Computingلسحححابية  الحوسحبة اأ   (4  ۲۰۱۱شحرراا  المن حر   ذكحرم و 

حاححححرم كأثححححد أسححححال   الحوسححححبة  التححححي نححححتم ف اححححا تقححححدام المححححوابي الحاسححححو ية كدححححدمام  ورتحححححاح 
للمستددم   الوصو  إل اا علر شب،ة اإلنترنح   الحسحححححاةة(  يو  الححححححاية إلحى امحتت  المعرفحة  

ام  كمحححا امححححححححححك  النظحححر إلحححى أو الدلحححر   أو ثتحححى الحححتح،م ةحححاللانى التحتيحححة التحححي تحححدعم هحححذه الدحححدم
(  software as a Serviceالحوسبة السحابية على أناا مااو  عا  اشحمب اللرم يحام كددمحة 

التوياحححام الحدن حححة فحححي عحححالم التقنيحححة التحححي تشحححتر  فحححي فكحححر  االعتمحححاي علحححى شحححب،ة  محححححح  وي رهحححا
 اإلنترنح  لتلل حححة االثت ححححايام الحوسلية للمستددم  .
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 الحوسبة السحابيةخصائص 
وس لة لتوف ر ت ليقام الحاسوع للمستححححححححححددم   يو   تعتلر تكنولوييا الحوسبة السحابية

الحححححححايحححححة لشححححرا  أو ترك حححح  أو يعححححم اللححححرامج علححححى أياححححل  الكمل ححححوتر الداصححححة باححححم أو أيحححححححححححححال  
الت ليقححام المستاححافة علححى السحححاةة  الدححححححححاي   فقححد بححححدأم المؤسسححام التعليميححة تسححتا د محح  ملااححا

ث ححث تححححححقو  المنرحححام السحححححابية بتقحححدام الدححدمام يو  تكلاحححة للمؤسسححام التعليميحححة م ححب اللررحححد  
الرسحححححححححائب  أيوام التعاو  الحححححححححححلررد االلكترونححححححححححححي  وياحححححححححام االترحححححححححا  والتقحححححححححورم(  والت ليقحححححححححام 

القحدب  علحى إنشحا  المواقحا   حا وت حححححليقام المنرةالم،تلية تدلر  الوثائا  ودنشا  وتباي  الوثحححححححائح
(   وفححححا  شحررف    Pocatilu.2010,55مح  بحو ـحححاتحح ل و   ثحدي كحتو وقحححد  ( أو نظم إياب  التعلم

 تتقنية الحوسبة السحابية كالتالي   لرائت(۲۰۱۳ ۹
ام المتاثحة أ  إم،انية استددا  الت ليق On- Demand Selve cerviceت الخدما الذاتيا -1

  يحداو  الليانحام وقواعححد  Google Docsفحي السححاةة  م حب ت ليقحام مسحتندام يويححححححححب 
الليانام ورست يا أ  مسحتدد  إنشحا  الملاحام وتعحدنلاا وثاظححاا فحي بنيحة السححاةة ةاسحتددا  

 مستعر  الور  وفقا لحايات .

   أ  م،ا  وفي أ  وق .الوصو  للت ليقام والموابي المتاثة في السحاةة م :اإلتاحا -2

مما اساعد على سحاولة الوصحو  للليانحام  اكتصال: وأدواتمكان واحد لأل هزة والتطبي ات  -3
  .والمعلومام

 ام،  تقاسم الموابي والتكاليف علر م موعة كل ر  م  المستددم  . :اإل جارمتعددة  -4

 ام الكار ا   الخ(.في الموقا ما انداا  التكاليف  م ب العقاب  مركزيا البةيا التحتيا: -5

 تدفي  تكاليف صيانة األيال  واللرم يام. -6

 تحس   كاا   استددا  ال اقة الكار ائية في تشغ ب أيال  تقنية المعلومام. -7

 المرونة في استددا  سعة الموابي والت ليقام التي تت ل  إم،انيام تحم ب وتشغ ب عالية. -8

 لرم يام واأليال  والموابي المتاثة في السح .الحدن ة م  ال اإلصداباماالمتداياةت أ  استددا   -9

 ال ثاية أل  تعرف أ  تااص ب ع  اللنية التحتية وواياام اللرامج ايفا ةقدب ما تستدد .  -10
 أنواع الخدمة السحابية
الحوسححبة السحححابية علححى ن ححا  واسححا إلححى ثححت  فئححام كمححا وضحححححححاا  تنقسححم لححدمام تقنيححة

  Miller,2008 ) (Charles,2009)  ( Miseviciene,R, et al, 2011) كحححححححححب مححححححححح  
  (Sultan,2013,2 ۲۲  ۲۰۱۳   بثاع فانل)     ۲  ۲۰۱۳شررححاا  المن ر) 
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 Infrastructure as a Service (laaS)البنية التحتية كخدمة  -1

  ابقة م  ابقام الحوسبة السحابية تاحتم بتحوف ر اللنيحة التحتيحة للحاسح  اللحي وتتاحم
لدمام التدلرحححححححح   الشب،ام  أيال  الدايمام وأيال  المستددم   الظاهررة التي ام،ح  تما حدها 
مح  قلحب المسححتدد  تتكحو  هححححذه الددمحة محح  أياحل  م ب الدايمححام  نظحم التدححلر   نظحم التشححغ ب  

تتاحححم   األيوام االفتراضحححية ودياب  محححوابي األياحححل  والشحححب،ام( و حححرامج االترحححا  بححح   الحححنظم كمحححا
إم،انيحححام درحححاي  وقححح  الدحححاي   مسحححاثة القحححرص  سحححعة ن حححا  الشحححب،ة وتسحححتدد  هحححذه الددمحححة فحححي 
التعلحححيم االلكترونحححي للحححتدلت مححح  الحايحححة لللنيحححام التحتيحححة المعقحححححححد  لتشغ حححححححب الليانحححام  اللنيحححام 

 التحتية للشب،ام وتتام  هذه الددمة عد  لدمام فر ية  كالتيت 
  تحححوفر هحححذه الددمحححة مسحححاثام التدحححلر  Storage as a Serviceالتخىىىزين كخدمىىىا  (أ 

 )الم لو ة  ورتم الدفا وفقحا السحتددا  مسحاثة التدحلر  وتقحد  شحركة أمحادو  لدمحة التدحلر  

Amazon Simple Storage service Amazon S3)   للم وبر  لت ورر ت ليقاتام م
دمحة بححنية تحتيحة موثقحة  أ  م،ا  وفي أ  وق  م  لت  شحب،ة االنترنح  وتتاحم  هحذه الد

 معتمد  ومرنة  ثس  ال ل  ( يمنة وقل لة التكلاة .

تحوفر إم،انيحام األياحل  كددمحة  م حب الحذاكر   Hardware as a Serviceاأل هىزة كخدمىا (ع 
 الرحححلبة  وثد  المعال ة المركلرة  وسعة الن ا  .

ررد االلكتروني  المحايثحة تتعتلر لدمة يدند   م ب االترا  التلياوني  اللاكتصاكت كخدما (ج 
المقدمححححة كددمححححة للمؤسسححححام التعليميححححة  م ححححب اسححححتددا  اللررححححد االلكترونححححي كددمححححة لل لبححححة  
المدبسححح    واإلياب ( وت ليقحححام اللحححرامج الم،تليحححة م حححب برنحححامج معال حححة النرحححوص  ال حححداو  

 االلكترونية  والعرو  التقدامية .

اسححتددا  مسحححاثة عمححب افتراضحححية كاملحححة ت تقنيحححة تسححمح للمسحححتددم   اىىطا المكتىىىم كخدمىىىا (ي 
كددمححة والمسححتدد  ال ارححب فقحح  للرنححامج واثححد  ولكحح  لكححب ب ئححة اللححرامج والوصححو  لسحح ح 

للة قد تكو  ثاس  محمحو   يحوا   وم حل  هحذه  الم،ت  متاح على الد   احتاج المستدد 
المسحتدد  نحدفا فقح  لمحا الددمة أ  مت لبام األياحل  قل لحة وتسحححححححاعد علحى تقل حححححب التكحاليف و 

 استددم  م  ت ليقام.
 Platform of a Service (paaS)المنصة كخدمة - ۲

ابقة م  ابقام الحوسبة السحابية تركل على الم حوبر  لت ححححححورر ت ححححححححليقام الورح  أو 
الدححححدمة ت ليقحححححام سالة االسحتددا  ذام واياحام م حا  مححر  الت ليقحام يويحححححب تسححححححتدد  هحذه 
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فححي التعل حححححم إلياب  المشححروعام التعليميححة  البححححو   عمححب مشححابكة للمعامححب االفتراضححية  وأااحححا 
 لت ورر اللرامحج المودعة ةاررا م  الم وبر  والذ  ا،و  لام ثا الوصو  والت ورر.تقد  إم،انية 

 SaaS) )Software as a Serviceالبرمجيات كخدمة -۳

السحححابية تاحححتم بتححوف ر اللححرامج كددمححة للمسححتددم    ث حححث ابقححة محح  ابقححام الحوسححبة 
توفر هذه الددمحححححححححححة لل لبة الوصو  لللررد اإللكتروني  نظم التشغ ب  ت ليقام اللحرامج الم،تليحة  
تتام  برامج متدررحححة للمتعلم   والباث    التي تت ل  تشغ ب الدلرام االفتراضحية(  وتم حب 

بة المناححححححعة ث ححث تكححو  كححب التكنولوييححا المويححوي  فححي السحححاع متاثححة هححذه ال بقححة نمححوذج ثوسحح
 كددمة علر االنترن .

 والش،ب التالي نوضح ابقام الحوسبة السحابية ال تثة 

 
 ( املكونات الرئيسية للسحابة 1شكل )

 
 ( أنواع اخلدمات السحابية2شكل )

تتم حححب العناصحححر  موعحححة مححح  مو للتعامحححب محححا تقنيحححة الحوسحححبة السححححابية البحححد مححح  تحححوافر 
 -Infrastructureاللنيحححة التحتيحححة  -Platformsالمنرحححام  -Clientالمسححتا د أو العم حححبفيت 

 (Applicationالت ليقام
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 ححابا ال حا يا للالحظيفيا  ةماذجال
 ,Haff&Gardon,2009); ;( Karim,2013اتاحححححححححححا كحححححححححححبن مححححححححححح  

65 Frenandez,2014,35علححى أ   (2014شححلتوم  (  محمححد2013ثسححني علححد الحححاف   (خ
 الحوسبة السحابية لاا ثت  أنواع  تتش،ب على ثس  عمتئاا وتللية اثتياياتام كالتاليت 

تم حححححححب شحب،ام لاصحة السحتددا  ياحة مع نحة  تحوفر  :Private Cloudال حابا الخاصىا  -1
اححرف مراقبححة كامححححلة للليانححام  تاححم  األمحح  ويححوي  الليانححام  قححد تححداب محح  قلححب منظمححة أو 

عحح  م،ححا  العمححب  وفححي  ثالححث والنحححححححااذ لاححا محح  المحححححححم،  أ  نححتم فححي العمححب أو المنححل  ةع ححداو 
العاي  تنشحأ السححاةة الداصحة للحححححح  ثائحححححح  ن حرا  للمؤسسحة التعليميحة كالمدبسحة أو ال امعحة 

 ورسمح للمتعلم   ف اا فق  ةالوصو  لحححححموابيها واستححححححدداماا .

ت نتم تقاسم اللنية التحتية السحابية Community Cloudالمجتمعيا المشتركا  ال حابا -2
محح  قلححب العدنححححد محح  المنظمححام و الححذن  عححاي  مححا نتمتعححو  ةالمت لبححام واالهتمامححام ناسححاا 

/ الشححركام التححي ةمقححر الشححركوم ححا  العمححب المشححاة   والناحححححححححححححاذ للسحححاةة مم،حح  أ  نححتم محح  
هحذه الددمحة أو محح  لحت  احرف ثالححححححث ثسح  ال لح  ومحح  األم لحة علحى السححح   تتشحححححححححححاب 

حاحرم نتي حة درحاي  الاحغو   التحي( GovCloud) Googleالم تحححمةية المشحتركة سحححححاةة 
علحححى الل ئحححة التعليميحححة عيمحححا نترحححب ةاححححححححححروب  إعحححداي الحححتقابرحححححححر  المراقبحححة التعليميحححة  وتحححوف ر 

ناااحة إتمحامام  ثتحىة والدامويراعية التي تلحدأ مح  لحظحححححة تسحححححححح  ب ال حتع المعلومام المالي
ال حححوي   ىالمتمركحححل علحححالمرثلحححة الدباسحححيةخوتعتمد علحححى التعحححاو  بححح   سحححو  العمحححب والتعلحححيم 

 واإلبداع  وتدتت لدماتاا ةالمناهج الدباسية واثتيايام الم تما المانية والعلمية.

متاثحة لعامحة ال ماحوب أو لق حاع صحناعة مع نحة وهحي  :Public Cloudال ىحابا العامىا  -3
ت حاب  وعحاي  محا تكحو  مملوكحة مح  قلحب شحركام بيحا الدحدمام السححابية   أسافملنية على 

لتحححوف ر التكال حححح  وب حححح الوقححح  وال احححد ةعححح  الشحححركام تحرحححب علحححى ب ئحححة  ةوتعتلحححر وسححح ل
( ثم تقو  بدوبهححححا  أمادو  ححاب  كلححح ر م ب سحابية لاصة ضم  السحححححاةة العامححححححححة لملوي ت ححح

 بليا الددمام لعمت  يلرر   و هذا أااا نندبج ضم  مااو  السححححححححححححاةة الا  نة.

تحد  نتي ة تعاو  يماعي ب   م موعة م  المنشححآم  :Hybrid Cloudاحابا الهجين -4
ب ناححا مركبححة مححححح  اثنت ححححح  أو أكححححح ر  تكححو  اللنيححة التحتيححة مشححتركة عيمححا االهتمامححاملاححا نححاححححح  

والتححي تححرتب  ةمعححان ر موثححد  أو تكنولوييححا  )محح  السححححححح   الداصحححححة  والم تمةيححة  أو العامححة
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لاصححة تم،ناححا محح  السمحححححاح للليانححححححام أو الت ليقححام لكححي نححتم نقلاححا محح  سحححاةة إلححى ألححرج  
حة ث ححث ت مححححححا لرححائت وأةعححاي كححب محح  السحححاةة فححي المؤسسحححححححححححام التعليم ححححح تسححتدد  أااححاو 

 العامة والداصة عيما نتعلا بتقدام الددمام التعليمية المت للحححة .

 
 ( مناذج احلوسبة السحابية4شكل )
 خدمات الححابا ال حا يا وتطبي اتها

تتيح الحوسبة السحابية علر ت ليقاتاا لل تع والموحا   والمعلم   فحي أ  م،حا  وفحي 
وق  إن اد أعمالام  وهنا  العدند م  الشركام التي تقد  تكنولوييا الحوسبة السحابية سوا  أ  

كانححح  ت ليقحححام مححح  لحححت  لحححدمام الورححح   أو مسحححاثام التدحححلر   أو إيحححرا  ةعححح  العمليحححام 
( علحححححى Baran&Maskan,2011 خ (2012األثمحححححد    أميمححححح المعقحححححد   وقحححححد اتاحححححا كحححححبن م  
 تتتم ب في م موعة م  ت ليقام الحوسبة

 (: Google Docsخدما ) -1
أثحححد ت ليقحححام الحوسحححبة السححححابية التحححي قحححدمتاا شحححركة يويحححب  فمححح  لحححت  هحححذه الددمحححة 
نححتم،  المسححتدد  محح  اسححتددا  م موعححة برم يححام معال ححة النرححوص بححدو  الحايححة إلححى تححوافر 

مناا على  تاا االناللرنامج على الحاس  الشدري ل . بب أاااو تتيح الددمة ثا  الملاام ةعد 
ثسحححاةا الشدرححححي ومشحححابكة تلححححا الملاحححام مححححا أشححححداص يلحححرر . وتححححوفر لدمحححة يويححححب ثححححت  

(  Google Spreadsheetsولدمة    (Google Documents تتم ب فيت  لدمة ت ليقام 
وأاااو م  الددمام التي تقدمااخ لدمحة تحررحر النمحاذج  ( (Google Presentationsولدمة  

عاليحححة فحححي ترحححميم االسحححتليانام وأيواتاحححم البح يحححة  كمحححا تقحححد  لدمحححة  ة،احححا   ورسحححتددماا البحححاث   
يويححب يبااححف لدمححة التدححلر  السحححابي وملامنححة الملاححام وهنححا  العدنححد محح  الشححركام التححي تقححد  

 .          Zohoالددمام ةش،ب أكلر م ب شركة 
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 (:Mobile Phones Serviceخدمات الهحاتف المحمحلا ) -2
ركام المحمحححححو  سحححححوا  المرحححححنعة  أو مقدمحححححة الدحححححدمام م حححححب شحححححركة لقحححححد اسحححححتاايم شححححح

( محح  ت ليقحححام الحوسححبة السحححابية ث حححث أتححاح العدنححد مححح  T- mobile( وشححركة Appleيبححب 
مقححدمي لححدمام المحمححو  لححدمام تسححمح لمسحححتددمي ةعحح  أنححواع الاواتحح  محح  عمححب ثسحححاةام 

( محا الحسحاع syncتحلام   لاصة لاحم علحى لحواي  تلحا الشحركام ورسحت يا الاحات  المحمحو  ال
الشدري ل  على تلا الدواي  وألذ نسخ اثتيااية م  يل حب الاحات   أو العنحاور  المويحوي  فحي 

 الاات  بب وأااا إم،انية التح،م ةالاات  وديتق  أو تع ب  م  لت  استددا  تلا الددمة .
 file-sharing andخىدمات مشىاركا المل ىات والعىروت الت د ميىا فىا ن ى  الحلى  ) -3

collaboration in real – time)   : 
تعمححب هححذه الددمححة علححى ب حح  العدنححد محح  المسححتددم   ةعاححام بححبع  فححي ناحح  الوقحح  

( ممحا ا عحب التواصحب بح   Power pointوتقدام العرو  المرنوعة بلرامج م بت اللوب ورنح   
 .http://drop.ioالباث    أسرع وأساب وم  أشار مقدمي هذه الددمة موقا 

 : Dura Cloudتطبيق  -4
لدمة استاافة تركل ةشح،ب بئحي  علحى تقحدام لحدماتاا للم،تبحام وتسحتدد  هحذه الددمحة 
ثاسححححبام أو سحححح رفرام ةع ححححد  لاصححححة باححححا لتقححححدام لححححدمام محليححححة للم،تبححححام المشححححتركة ةالددمححححة 

وتركححل هححذه الددمححة علححى تقححدام لححدمام مرححابرف صححيانة األياححل  الداصححة باححا.  عل اححاممححانوفر 
ثاححح  الم موعحححام الرقميحححة والوصحححو  إل احححا وال تقترحححر علحححى ذلحححا فقححح . بحححب أااحححاو تتحححيح إم،انيحححة 
مشابكة الم موعام التابردية واإلنسانية والعلمية الاامة ما الم،تبام األلحرج ورويحد العدنحد مح  

 الم،تبام التي تعتمد على هذه الددمة لعب أشارهات
(ت م،تبححة بقميححة لاصححة ةالححدوبرام والم ححتم Biodiversity Heritage Library   (أ 

 التابردية في التنوع الل ولويي.
 .(ت م،تبة ن وروب  العامة New York Public Library   (ع 
 (ت الم،تبة الرقمية ورستر  كلوباي. Western state college of Colorado   (ج 

 :مكن أن ترحن م يدة لمؤا ات التعلي  العالاومن تطبي ات الححابا ال حا يا التا من الم
توفر سحاةة ام،  م  لتلاا إنشا  مساثة لاصحة ةحا علحى اإلنترنح   :Dropboxخدما  -1

 التي ام،نا الوصو  إل اا م  أ  م،ا . لتدل  باا ماتشا  م  الملاام

http://drop.io/


   .عبد املنعمد/ إبراهيم عطيه، د/ نهلة عبد املعطي، أ/منى 
 

 348 

هحححذا النظحححا  اقحححو  علحححى مااحححو    :Google chroom osخدمىىىا  ح ىىىل كىىىروم أو     -2
حابية  ث ث أن   باب  ع  نافذ  متراح تتيح للمستدد  استددا  كب الت ليقام الحوسبة الس

  اقححد  Google Web Storeالمتاثححة علححى اإلنترنحح  والمويححوي  علححى يويححب ورحح  سححتوب
 .ت ليقام و رامج تاي كب الم االم 

اعمب ةاثتراعية عالية لترميم وتحررر الروب على  Bixlr Editor: محرر الصحر بك لر -3
رنحححح  يو  تحم ححححب  أو شححححرا  ث ححححث أنحححح  م ححححاني تمامححححاو لكححححب المسححححتددم   علححححى يميححححا اإلنت

المتراحام وأنظمة التشحغ ب  ورم،ح  اسحتددام  لتعحدنب الرحوب المدلنحة محليحاو أو مح  باةح  
 .Adobe Photoshopتاو  إم،انيام برنامج   إم،انيات كما أ   لابيي

دم   م  إنشا  أفحت  الا حدنو يو  برنامج ام،  المستد :JayCutمحرر ال يديح  اي ك   -4
الوححححائ  مناحححا التسححح  ب مححح  كحححام را الورححح  وترحححدنر  تحم حححب اللرنحححامج  محمحححب ةالعدنحححد مححح 

محححححمحححححب ةالعحححححححححححححدند محححححح  اللغحام ليسحاب اسحتددام   وال  كحم أنح األفت  مباشر  إلحى ال وت حوع  
 Flash Player .احتاج هذا اللرنامج إال لمشغب فتش

فح  ملتكحر لتحورحب الليانحام والمعلومحام النرحية إلحى :  Info graphicاألن ح رافيكخدما  -5
صححوب وبسححومام ممححا اسححاب فاماححا وتححذكرها  وقححد حاححر األناويراعيححا إلع ححا  شحح،ب مرئححي 
يدند لت ميا وعر  المعلومام  أو نقب الليانام في صوب  يذاةحة إلحى القحابم ومح  المواقحا 

 التي تتيح ت
ت وهححذا الموقححا نححوفر األيوام والنمححاذج القابلححة للتعححدنب للتعل ححر عمححا تررححد وال Visually (أ 

 اشتر  توافر الدلر .
 اقد  هذا الموقا س  نماذج قابلة للتعدنب  وهو م  المواقا السالة يداو. :Picktochart (ع 
فحححححيت أاقونحححححام وصحححححوب تتحححححيح إنشحححححا   المتم لحححححةنحححححوفر هحححححذا الموقحححححا األيوام  :Easally (ج 

 نايح ورحتو  على نماذج م انية قابلة للتعدنب.أناويراعيا 
 نوفر هذا الموقا أاااو س  نماذج ولكناا مدتلاة ع  النماذج األلرج. :Infogram (ي 
احتححححححو  هححححححذا الموقححححححا علححححححى العدنححححححد محححححح  األيوام كاإلاححححححابام والمؤشححححححرام  :Creatly (ه 

 واألاقونام التي تساهم في إنشا  أناويراعيا نايح.
 ا لتخزين المل ات داخل الححابا ال حا يا تتمثل فا: وتح د ثالث فحا د أاااي

 :وتعنححححي أنحححح  ام،نححححا درححححاي  المسححححاثة التححححي تحتاياححححا لتحححححدلر  الملاحححححححام ةرحححححححوب   التدر يىىىىا
تدبرححححححححح ية يو  الحاية لشرا  مساثة كل ر  مر  واثد  أو إلى شرا  أيال  تدلرحححححححح  كل حر  كمحا 

 إلى م انية المساثام الكل ر  التي تحتاياا . ضافةةاإلكنحححح  تاعب م  قححححلب 
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 وتعنححي التأكححد محح  ويححوي نسححخ اثتياايححة محح  الليانححام علححى العدنححد محح  الدححواي   :هالمحثحقيىى
 يالب السححاةة .

 :ام،  استددا  مساثام كل ر  للتدلر  مقابحححححب مبالغ دهححححح د   الترل ا المةخ ضا. 
 (Cloud Computing Management دارة الححابا ال حا يا) 

تتم إياب  الحوسحبة السححابية بتنظحيم مح  أثحد منظمحي الحوسحبة السححابية ومح  أشحار مح  
 Lakshminarayanan,et);(۲۰۱۱ املا وردنر الحوسبة السحابية عالميات شرراا  المن حر  

al 2012,5-6);  2014محمد شلتوم)) 
 :Amazonشركا  -1

ي تقحححححد  الدحححححدمام الحوسحححححلية سحححححوا  فححححححححي مححححح  أولحححححى الشحححححركام التححححح Amazonتعتلحححححر 
 AWS - Amazon Webالتدلرحححححححح  السححححححححابي أو السححححح  المرنححححة وتسححححمى لححححدمام

Services  العدنححححححححد محححححححح  الت ليقححححححححام وقواعحححححححححححد الليانححححححححام وأياححححححححل  السحححححححح رفرام  إتاثححححححححةتشححححححححمب
 .العمتقة التي احتاياا الم وبو  إلتما  أعمالام 

 :Googleشركا  -۲

ل ميحححا مشحححترك اا الحححذن  لحححدنام ثسحححاع فحححي يويحححب لحححدمام ام،ححح   تقحححد  شحححركة يويحححب
هذه Microsoft officeللمستددم   م  لحححححححححت  االنترن  استددا  ت ليقام مشاباة لت ليقام 

الت ليقام مويوي  على س رفححححححححرام لاصة ةشركة يويب وتع ي المستدد  مسحاثة تدلرنيحة تلحدأ 
نترنححح  ةعحححد النشحححر الاحححوب  علحححى اال إم،انيحححة   وتع يححح  أااححححححححا يي حححا ةانححح  قابلحححة لللرحححاي 15مححح  

 .االنتاا  م  كتابتاا
التعليميحححححة  بحححححاب  عححححح  ثلمحححححة م انيحححححة مححححح  المحححححوابي التقنيحححححة التحححححي  Googleوت ليقحححححام 

تسحححتحححادف المنظمححححام التعليمية ة،افة أنواعاا والمنظمحام ي حر الر حيحة والتحي تاحدف إلحى تحسح   
وتعححد  Google ححححححة التر ورححححة محححححح  لحت  تححوف ر قححدبام اترحا  قائمححة علحى لايمححام إنتاييحة العمل

ام مالم انية  والتي ام،  للمنظو هححححذه الت ليقححححام م  أبححححرد ت ليقححححام الحوسبة السحابية العامة 
 ةأكملحححح  .والمشححححابكة فححححي الم تمححححا األكححححايامي  التعليميححححة تسححححد رها لتعلرححححل أيوام التواصحححححححححححب

(www.google.com/apps/intl/ar/edu/2016)  
 ومن أشهر تطبيقات جوجل التعليمية:

  نوفر برردا ألعاا  ه ئة التدبر  وال لبة(. Gmail (أ 

http://www.google.com/apps/intl/ar/edu
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 وااليتماعام(. اللرر  لتنظيم المواع د و مشابكة Google Talk (ع 
 الوثائا  أوبا  العمب(. إنشا ام،  للمعلم   وال تع   Google Docs (ج 
  إلنشا  موقا ةساولة و ت للر  تقنية متدررة(.Google Sites (ي 
3- Rackspace : 

(/ تلورحححد منرحححة السححححاةة  مواقحححا web application hostingاستاحححافة   ت ل حححا
نوفر تدلر  ملاحام السحاةة( على الشب،حة والذ  نرتكل على أساف م  المناعة الحوسلية وأااا 

 السحاةة واللنية التحت حة لاححححا  لححححواي  السحاةة(.
4- Vmware:  

 أثد الركائل األساسية في اللنية التحتية االفتراضية والحوسبة السحابية.

5- GoGrid:  
قححو  ةاستاححافة الالم االفتراضححية لكححب محح  " تلدمححة مقدمححة محح  اللنيححة التحتيححة للسحححاةة 

 .دود" ل نكحححح " و"ورنحححح
6- Salseforce.com:  

شححححركة للحوسححححبة السحححححابية مقرهححححا الححححرئي  فححححي سححححا  فرنسسيسحححححححح و ةالوالنححححححححام المتحححححححححد  
األمرر، ححححححة تقححو  بتودرححا اللرم يححام الت ابرححة للححرايل   باححا وتقححو  ةاستاححافة الت ليقححححححام المدتلاححححححة 

 العمت .عتقام  إياب لابج موقعاا وتشتار ةمنت اتاا في م ا  
  :Microsoftشركا  -7

 windows live للمشححححححترك   فححححححي برنامحححححححححج  Microsoftتقححححححد  شححححححركة 

messengerمح  لحت دمساثحححححة تدلرنيحة م ان حححححة للمسحتد   SkyDrive يي حا  ۲5ةح حث تتحيح
مااکروسوف  الاف مرممة لتللية  Microsoft Live@eduةان  م انا لملاام المستددم   

 . التعليمية  ث ث توفر م موعححححة م  الددمام للمؤسسام التعليميةاالثتيايام 
  :Dropboxشركا  -۸

تقححححد  أثححححد بححححرامج التدححححلر  السحححححابي األك ححححر شححححعلية ورحمحححححححب اسحححححححم الشحركححححححححة  ورحححقحححححححد  
ا   يي ا ةان   اقد  اللرنامج واياة سححححححالة لتسححححتدد ۲لمستددمي  مساثة تدلر  م انية قدبها 

 .ت  الذكية م ب نظا  أندبورد وأببکمححححا نت ابا ما عد  أنظمة تشغ ب الحاسبام والاوا
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 الحوسبة السحابية أهمية
 تالتيةفي النقا   أهميا الححابا ال حا يا( ۳  ۲۰۱۳لدر   شرراا  المن ر    

حححححث التكلاة المندااة ث ث تدفي  أسعاب شرا  المعدام  وتغ  ر نظا  بلرة الت ل ا ث  -1
 أصبححححح  الددمة تقد  على أساف االشترا  باا.

قابليححة التوسححا وتوفرهححا ةشحح،ب يائححم  ث ححث تملححا لححدمام ومواقححا السحححاةة المستاححافة علححى  -2
 يائما متوفر  للمستددم  . و ملوي ما ححححححح  للسحاةة إم،انية تحدند ن اقاا عند ال ل 

لر  والمعال حة علحى السححاةة مح  الناثيحة ال ثدوي للحوسبة والتدلر ت فلي  هنا  ثدوي للتد -3
 النظررة ولكحح  هنا  ةع  المعوقام م  الناثية العملية. 

الترك ل على األعما  األساسية بدالو م  تكنولوييا المعلومامت ث ث احتاج أصححاع األعمحا  إلحى  -4
 م.الترك ححل على ماامام األساسية بدالو م  محاولة معال ة ودياب  تكنولوييا المعلوما

تحححححوف ر المحححححوابي ة ررقحححححة أك حححححر يننامي،يحححححةت تحححححوفر للمسحححححتددم   المرححححححححححايب الحوسل حححححححححة التحححححي  -5
 احتايححححو  إل اا في أ  وق  ة ررقة يننامي،ية.

فاعلية أك رت ال نام م،ا  ويوي معداتا فالشي  األهم أ  تشتغحححححححب ةشحححكححححب ي ححححد وأ  تكححححو   -6
 الددمة متوفر  .

بوي   االفتراضيةللحوسبة السحابية والل ئة (ت Green ITا المعلومام صداقة الل ئة تكنولويي -7
"  فالتكنولوييححا الداححرا  والحوسحححبة Green ITعحححححححا  يوب هححا  وفعححا  فحححي ت ححورر ثركححة "

 افتراضحيةالسحابية مرتب ححا  ابتباااو وثيقاو  ث ث أ  تكنولوييحا الحوسحبة السححابية تكنولوييحا 
قل ححب عححححححححدي الماك نححام واألياححل  المسححتددمة و التححالي تححنع،  علححى التكنولوييححا وتعمححب علححى ت

 الدارا  ألناا تساعد أاااو في توف ححر ال اقة.
 فوائد تطبيق الحوسبة السحابية في المؤسسات التعليمية :

حاحححر بوضحححوح فحححي السحححنوام األل حححر  االهتمحححا  بتوحيحححف الحوسحححبة السححححابية فحححي العمليحححة 
( أن  ام،  اسحتددا  McCrea,2009وعلى وي  الدروص التعليم العالي  وقد ذكر  التعليمية 

ذلححا بححدو  م،ونححام تكنولوييححا المعلومححام ونظححم اللرم يححام المعقححد   مححا إم،انيححة تقل ححب التعق ححد 
 ,Miller)  المححرتب  بتكنولوييحححا المعلومحححام ةاسحححتددا  الحوسحححبة السححححابية كما ذكحححر كححت مححح 

2008)  (Kondo,et.al, 2009)  (Nabil Sultan, 2010)  (SunHosting, 2011)  (( 

Stroup, 2014) 
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المؤسسححام  يالسحححابية فححالعدنححد محح  اإلا ابيححام التححي تعححوي عل نححا محح  ت ل ححا الحوسححبة 
 تالتعليمية والتي تتم ب في النقا  التية

دام قورححة ت فلححي  هنححا  ثايححة لشححححححححححححرا  معحح أ هىىزة ححااىىيم مةخ ضىىا الترل ىىا للم ىىت يدين -1
وم،لاحححححححححححححة السححتددا  الحوسححبة السحححابية  ث ححث تححتم عمليححام المعال ححة وتشححغب الت ليقححام فححي 
السحححاةة  كمححا ال نت ححححححلحححححح  تححوافر قححو  معال ححة أو مسححاثام علححى القححرص الرححل  م لمححا كححا  

 احد  ما برامج س ح الم،ت  التقل دنحححححححة .

أياحححححل  ثواسححححح   منححححدااة التححححححكلاة  –م ححححححب بحرامج أو ملاحام ت اعوي ذلا إلحى عحد  تحأدا  أفضل -2
للمستا دن ت فلي  هنا  ثاية لشرا  معدام قورة وم،لححححاة السححححححتددا  الحوسلحححححة السحاب حححححة  ث حث 

ة أو تتحححححم عمليحححام المعال حححة وتشحححغب الت ليقحححام فحححي السححححاةة. كمحححا ال نت لححح  توافححححححححر قحححو  معال ححححححح
مساثححححححححام علحححص القحححرص الرحححل  م لمحححا كحححا  علحححى الحواسححح   الشدرحححية المحليحححة  وال نتعحححر  
المستا دنححححححححححح  للتحححأل ر نتي ححححححححة تشحححغ ب الحواسححح   الشدرحححية المحليحححة أو إيتقاحححا  كمحححا سترحححبح 

 الشب،ة الداللية أسرع ة،  ر نتي ة عحححححححححححد  ثدو  أ  ثركام مروبرة ياللية.

ام،ححح  لمحححوحاي تكنولوييحححا المعلومححححححام  يف  ةيىىىا تحتيىىىا ألىىىل لترةحلح يىىىا المعلحمىىىات:ترىىىال  -3
اسححححححتددا  قحححححو  الحوسبة للسحاةة السحتكما  مرحايب الحوسحبة الدالليحة أو اسحتلدالاا بحدال مح  

 قو .  رالكل ر  واألك است حححححماب عححححدي كل ححححر محححح  الدواي  

ا  تكحاليف صحيانة العتحاي واللحرامج للمنظمحام أقحب ة،  حر مامحححححححا ت سحتندتراليف صيانا ألىل -4
داي عحححححححححدي األياحححل  واللحححرامج المتاثحححة ةالشحححركة  ث حححث سححح ت ل  عحححدي أقحححب مححح  الدحححواي  فحححي 

  .المنظمة مما اعني تدا ححححححح  تكاليف الريانة

الحواسححح   في ت فلي  هنا  ثاية لشرا  ثل  اللرم يام لكب  انخ ات تراليف البرمجيات  -5
المنحححظححححمة  إال أ  المحححوحا   الحححذن  اسحححتددموا الت ليقحححام ةالاعحححب فحححي ثايحححة للوصحححو  لاحححذا 

 الت ل ا في السحححححاةة . 

ت ل حححححح  هنحا  ناقحام إضحححححاعية تت للاحا عمليحام التحدنحححححث أو الترق حححححة تحديق البىرامج تل ا يىا -6
 لللرامححج الداصة ةالمنظمام . 

ت ام،حح  اسححتددا  قححو  الحوسححبة فلححم اعححد األمححر اقترححر علحححححى مححا مكانيىىات الححاىىبازيىىادة    -7
 ااححححعل  الحاسحححوع الشدت الواثد . 

ت تححوفر السحححاةة سححححعة تدححلر  افتراضححية ي ححر محححححححدوي  تقررححححححباو  اىىعا تخزيةيىىا غيىىر محىىدودة -8
 . ورمححححك  دراي  السعة التدلرنية في أ  وق  برسو  إضاعية ةسي ة 
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ت نحتم تدحلر  كافحة الليانحام فحي السححاةة ممحا اشححححححح ا علحى عحححححد  القححححلا زيادة أمان البيانات  -9
 م  ضحح حاع القرص أو ثدو  أ  كواب  في الم،ت  وي رها . 

ت ث حححث امحححححححك  الوصححو  للحاسحححوع الشدرحححي مححح  أ  الحصىىىحل للمل ىىىات مىىىن أي مكىىىان  -10
   . م،ا  نتوافر ة  إم،انية الوصو  لإلنترن

عنحححد تحححححححححررر مسحححححححتند فحححي الم،حححححححححت   نحححتم ثاحححححححح  العحححححححمب ةأكمحححححححل   تىىىحافر  خىىىر التعىىىد الت: -11
  .مركلرا في السحاةة

ت تعحححد هحححذه الم حححل  مححح  أهحححم ملااحححا الحوسحححححححححححححبة ااىىىتخدام الحااىىىحب الشخصىىىا مىىىن أي مكىىىان -12
لسحححاةة محح  أ  م،ححا  ومحح  أ  السحابححححححححية  ث ححث ام،حح  اسححتددا  الحاسححوع الشدرححي علححى ا

ثاسوع يلحححر  ومححححح  ثحححححححم سحتتوافر الت ليقحام المويحوي  والوثحائا علحى السححاةة  هحذا ةاإلضححافة 
 إلى أنححح  امححححك  توايحححد الت ل حححقام والمستندام أاااو عند استددا  ال ااد المحمو  .

تحححححححدبر  المعلمححححححح    إلحححححححى أهميحححححححة الحوسحححححححبة السححححححححابية فحححححححي  Powell( (2011وأشحححححححاب
السحححححححابي فححححححي تححححححدبر  المعلمحححححح   لت ححححححورر ةاححححححروب  اسححححححتددا  التعلححححححيم االلكترونححححححي  ىكمححححححا أوصحححححح

 أيائام التدبرسي وبفا يويت .
( علححى أ  التعلححيم االلكترونححي القححائم علححى ت ليقححام الحوسححبة 2012وأكححدم مححرو  ذكححي 

ممححا ااسححاب للمحححتعلم السحححابية نتححيح عمليححام متنوعححة لحاحح  المحتححوج ونشححره علححر مركححل السححح  
في أ  وق  يو  ق وي  وأوص  على أهمية ت ورر نظم التعليم االلكتروني ةالتعليم  إلي الوصو  

 العالي ليقو  على ت ليقام الحوسبة السحابية لتنمية التاك ر االبتكاب  لل تع.
 التحي  لدباسحاما مح  م موعحة هنحا  أ  ويحد الرحلة ذام الدباسحامو  التر حو   األيع و تقري

 :مناا التعليمية العملية في استددا  الحوسبة السحابية فاعلية على نتائ اا أكدم
  دراااDoelitzscher et al (2010)   هدف  إلي بنا  سحاةة لاصة لكحلية س ححابام فوبي

Hochschule Furtwagen  فححححي ألمانيححححا  ث ححححث استددمحححححاا البححححة الكليححححة فححححي ترححححميم
الدباسححححي وديحححححرا  االلتبححححابام الارححححلية والناائيححححة محححح  مشححححروعاتام ووايبححححاتام أثنححححا  الارححححب 

لتلاححا  تاححم  نمححوذج الحوسححبة السحححابية المقتححرح بنححا  نمححاذج الحوسححبة السحححابية الحح ت خ  
اللنيححححة التحتيححححة كددمحححححة والمنا ية كددمححححة واللححححرامج كددمححححة( وتحدنححححد مت لبححححام واثتيايححححام 

  اسححتددا  تقنيححة الحوسححبة السحححابية التعلححيم االلكترونححي فححي ال امحححعام  وتوصححل  إلححي ضححروب 
 في التعليم االلكتروني ولاصة في الكليام التقنية والاندسية.
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  درااىىاSanda et al (2011)  هدفححح  إلححي ترحححححميم نمححوذج للتعلححيم االلكتحححححروني لكليححة
لحيم الاندسحححححة  قسم االترححاالم وقسم اللرم  ححححام( ضم النموذج المقترح استددا  كب م  التع

التقل د  في الارو  الدباسية والتعلحححححيم االلكتحححححروني مح  لحت  تقنيحة الحوسحبة السححابية لكحب 
وتححم ت ل ححا النمححوذج   محح  البححة الب،ححالوبروف والبححة الدباسححححححام العل حححححا المايست ر والححدكتوباه 

سلححكية وتكنولوييا المقترح في الكلية في تدررححام االلكترونيام  االترحححاالم السلكية والت
المعلومححام  وأوصحح  ةاححححروب  اسححتددا  نمححاذج الحوسححبة السحابية اللن حححححة التحححححتحححية كددمححة  

 المنا ية كددمة واللرامج كددمة(في التعليم االلكتروني في الكليام الاندسية والتقنية .

 ( ۲۰۱۳درااىىا  يةىىا  الشىىيةا) ة السحححابية فححي هدفححح  إلححى معرفححة إمححكححححانية ت ل ححا الحوسححب
التعححححليم العححالي وأثححر استددامححححاا علححى تنميححة ماححاب  الححتعلم الححذاتي لححدج االبام كليححة الشححررعة 
والدباسححححححام اإلسحححححتمية يامعححححة القرححححيم(  وتوصحححححل  إلححححى ضححححححروب  تعمحححححيم اسححححتددا  تقنيححححام 

 البححححام الحوسححححبة السححححححابية فحححححي التعححححححليم االلكتححححححروني وذلححححا إلع ححححا  الارصححححة لل ححححتع وال
والمدبسحح   إلححى الوصححو  السححررا لمححححدتل  الت ليقحححححام والححنظم والمحححححوابي محح  لححت  االنترنحح   

 .مشابكة الملاام والمستندام  وتباي  الوايبام والمشروعحام ب   ال البام

 ( ۲۰۱4درااىىا عا شىىا العمىىري وتلريىىد الرحيلىىا)  هححدف  إلححى الكشححح  عحح  فاعحححلية برنامححححج
ائحححم على الحوسبة السححححابحية التحشابكحية في تعلرل األيا  التقنحي لحدج أعاحا  تدبرلحي مقحترح ق

ه ئة التدبر  ة امعة ا بة وقد توصل  إلى ويححوي فححرو  ذام ياللة إثرحائية عنحد مسحتوج 
ب   متوسحح ي يبيححام الت حليق   القللي والبعد  لتلتبحاب التحرح لي لل انح  ( ۰,۰5ياللة  

ل ححوي  األيا  التقنححي ألعاحححا  ه حئحححة التدبرححح  فححي يامحححعة ا حححبة  نحح  الماححاب   وال االمعرفي
 .لرالح الق حاف البعححد 

 ( ۲۰۱5درااىىىا   ىىىراسي  ال ىىىيد)  هحححدف  إلحححى تحدنحححد فاعليحححة النظحححا  القحححائم علحححى الحوسحححححبة
لماحححححا  السححححححححابية ومعحححححان ر اإلياب  اإللكتحححححححححححححرونية فحححححي تنميحححححة ال وانححححح  المعرعيحححححة واأليائيحححححة ل

اإللكترونيحة ألعححححاا  ه ئحة التححدبر  ة امعحة المنححححروب   وفحححي تنميححة ات ححاهام أعاححا  ه ئححة 
وتوصحححل  إلحححى  ويحححوي فحححر  يا  إثرحححائياو عنحححد مسحححتو    التحححدبر  ة امعحححة المنرحححوب  نححححححوه

بححح   الت ليقححح   القللحححي والبعحححد  لع نحححة البححححث علحححى االلتلححححاب اإللكترونحححي المعرفحححي ( ۰٫۰5 
 .لمتثظة وم ياف االت اه لرالح الت ل ا البعد و  اقة ا

 ( 2017درااا مة  أحمد)   هدف  إلى التعحرف علحى أثحر الحدمج بح   ةعح  ت ليقحام الورح
والحوسححححححححححححححححبة السحححححححححححححححححابية علححححححححححححححححى تنميححححححححححححححححة ماححححححححححححححححابام اإلثرححححححححححححححححا  الحاسححححححححححححححححو ي لححححححححححححححححدج 
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ويحححوي فحححر  يا   وتوصحححل  إل اتع المنحححدفع  /المترور  ( الارقحححة ال ال حححة شحححةبة معلحححم ثاس 
ةححالنم   الححدمج بحح   ةعحح  ت ليقححام يبسححوا بحح   متوسحح ي يبيححام ال ححتع الححذن  رححائياو إث

ةححححالنم   التقل ححححد ( فححححي  يبسححححواوالحوسححححبة السحححححابية(  ويبيححححام ال ححححتع الححححذن   0,2الورحححح 
الت ل ححا البعححد  اللتبححاب التحرحح ب المعرفححي المححرتب  ةماححابام اإلثرححا  الحاسححو ي  األيا  

ةالنم   الحدمج بح   ةعح   اسو ي لرالح ال تع الذن  يبسو البعد  لماابام اإلثرا  الحا
 .والحوسبة السحابية( ةررف النظر ع  األسلوع المعرفي 0,2ت ليقام الور  

ا علححى مححا سححلا نتأكححد بوضححوح  مم ححلام الحوسححبة السحححابية فححي العمليححة التعليميححة  و نححا و
  كمحححا أ  اسحححتددا  لدباسحححاموالحححدوب الح حححو  الحححذ  تلةبححح  ف احححا وهحححذا محححا أكحححدم عليححح  العدنحححد مححح  ا

الحوسحححبة فحححي التعلحححيم والحححتعلم ام حححب مسحححتقلب التعلحححيم االلكترونحححي ورريحححا ذلحححا لمحححا تقدمححح  السحححح  
الحاسو ية م  ملااا ترتب  ةش،ب كل ر بتدفي  كلاة ب ئام الحتعلم مح  أياحل  و حرامج  محا تحوف ر 

لومحححام  وتم،حح  المحححتعلم مححح  علحححى الشحححب،ة العالميححة للمع  ب ئححة تااعليحححة ينيححة ةالت ليقحححام المعتمححد
نححنع،  ةشح،ب مباشححر نححو تنميححة  االوصحو  إلحى مرححايب الحتعلم فححي أ  وقح  ومحح  أ  م،حا  ممح

 التاك ر االبتكاب  لدج المتعلم  . 

 Visual Basic.NET: مهارات الربجمة بلغة الفيجوال بيسك دوت نت  ثانيًا

تدد ( واللحححة  ياحححاد اللرم حححة ةشححح،ب عحححا   بحححاب  عححح  لغحححة التدااححح  بححح   اإلنسا  المسححح
الكمل ححوتر(  وتتكححو  هححذه اللغححة محح  العدنححد محح  األوامححر لتنا ححذ مامححة مع نححة اقححو  ف اححا المسححتدد  
ة،تاةححة ةعحح  األوامححر  ثححم نتلقاهححا الكمل ححوتر ليقححو  بتنا ححذها عيمححا ةعححد وتتعححدي لغححام اللرم ححة نظححراو 

ا على قر احا مح  اللغحام اإلنسحانية إلحى لغحام  الستدداماتاا ودصدابتاا  وتقسم لغام اللرم ة بنا و
  Java يافحححا Cعاليححة المسحححتوج ث حححث أناحححا قرربحححة مححح  اللغحححة التحححي اااماحححا البشحححر م حححب لغحححة سحححي 

 وهي قرربة م  لغة اللة. Assembly  ولغام مندااة المستوج كلغة االسيمللي Basicالل ل  

لمسححتدد  لغححام اللرم ححة ةأناححا " بححاب  عحح  بححرامج تحقححا ( ۳۲  ۲۰۰۲عححرف الحسحح ني  
الكمل حححوتر أ  ننشحححه بناسححح  برام ححح  الداصحححة ةاسحححتددا  إثحححدج لغحححام اللرم حححة المعروفحححة  وهحححذه 
اللححرامج  بححاب  عحح  بححرامج تريمححة تقححو  بتريمححة اللححرامج الم،تو ححة ة ثححدج لغححام اللرم ححة إلححى لغححة 
الماك نححة التحححي اااماحححا الكمل حححوتر  وهححي لغحححام األبقحححا  الداصحححة  الرححار والواثحححد(  ور لحححا علحححى 
لغححام اللرم ححة المدتلاححة اسححم اللغححام عاليححة المسححتوج  أمححا لغححة الماك نححة عي لححا عل اححا مندااححة 

 المستوج وذلا لقر اا م  لغة اللة".
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ةأناا  باب  ع  م موعة م  األوامر  تكتح  وفحا ( 5  ۲۰۰۲وعرفاا الغولة  يلرو    
امحر ةعحد  مراثحب إلحى أ  م موعة م  القواعد تححدي بواسح ة لغحة اللرم حة  ومح  ثحم تمحر هحذه األو 

تناحححذ علحححى ياحححاد الكمل حححوتر  ث حححث اقحححو  الحاسححح  اللحححي عنحححد أيا  أ  عمحححب مححح  أعمالححح  بتتبحححا 
ةاللرنححامج  ورسححمى محح  ا،تحح   م موعححة محح  التعليمححام المتسلسححلة والمتراة ححة التححي تسححمى إيمححاالو 

لمسححححتددمة  هححححذه التعليمححححام ةححححالملرمج  ورعتمححححد ترك حححح  ال مححححب والتعليمححححام علححححى لغححححة اللرم ححححة ا
 ورترب اإلنسا  ةالحاس  لتوي ا  لل يا  ةاألعما  التي نرردها بواس ة لغام اللرم ة.

ةأناحححا اررقحححة لححححب المسحححائب ( 7-6  ۲۰۰۸وتعحححرف اللرم حححة وفحححا وداب  التر يحححة والتعلحححيم  
تاحدف إلحى تقحدام الححب علححى صحوب  ل حوام مرتبحة ترت بحاو من  يححاو إذا تتبعنحاه نرحب إلحى ثحب هححذه 

ة  ولغحام اللرم حة لغحام تكتح  ةحالحروف االن ل لرحة  ولكح  ةقواعحد مدتلاحة تتغ حر مح  لغحة المسأل
أللرج  ولكب لغة م  لغام اللرم ة برنامج لاص باا اسمى المتريم أو الماسر  اقو  بتحورلاا 

 إلى لغة اللة لكي اااماا الكمل وتر.
أو ثتححى معرفححة اللغححة التححي وال اشححتر  لححتعلم لغححة برم ححة ثدن ححة  اللححد  بلغححة برم ححة قدامححة 

ألن  ببسااة ما إ  ويدم لغحة برم حة يدنحد  إال لتعحالج القرحوب وأويح  نشأم عناا وت وبم مناا  
الع حل فحي اللغحة القدامحة  أو إضحافة ةعح  الت حوررام لتسحانر الت حوب المحذهب والسحررا فحي الم حاالم 

 .م الملرم    ي ر المدتر  ب   فئااأللرج  أو تبسي اا ةش،ب أكلر لتكو  أساب في التعامب 
الرححداب  بحح   اللغحححام Visual Basic.NET تحتححب لغححة الفي ححوا  بيسحححا يوم نحح و 

األلححححرج محححح  ث ححححث انتشححححابها وتلل تاححححا لم الحححح  الملححححرم    المتنوعححححة  ورعححححوي ذلححححا إلححححى سححححاولة 
ياحة است يا الملرمج ةاستددا  هذه اللغحة كتاةحة بحرامج ذام الوا االشدند  كماستدداماا ومرونتاا 

إضححافةو إلحى إنشحا  أاقونححام متحركحة ودضححافة الحركحة المرفقحة ةالرححوم إلحى ت ليقاتحح  متعحدي  الوثحائا  
 (.Databaseالمدتلاة  والتعامب ما الملاام على التتف أنواعاا  ومناا ملاام قواعد الليانام  

الفي حححوا  بيسحححا يوم نححح  تسحححاعد علحححى اإلنتاييحححة لكحححو  المسحححتددم    وتحححرج الباث حححة أ 
أك حححر فاعليحححة ةاثتوائاحححا علحححى األيوام المناسحححبة لمظحححاهر مدتلاحححة ومتنوعحححة مححح  ت حححورر واياحححام 
المسحححتدد  الرسحححوميةخ ث حححث ام،ححح  عمحححب واياحححة ت ل حححا أو واياحححة مسحححتدد  بسحححومية برسحححم هحححذه 

ة ررقحححة الرسحححم العاياحححة  ث حححث تاحححا الدرحححائت فحححي هحححذه الكائنحححام تما حححداو  Objectsالكائنحححام
ة أو ت عحححب هحححذه الواياحححة تتااعحححب محححا المسحححتدد  مححح  لحححت  كتاةحححة لظاحححوب الدرحححائت الدابييححح

 األوامر أو التعليمام التي تست    لألثدا  في الواياة .
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 : Visual Basic.Netأهم استخدامات لغة البرمجة فيجوال بيسك دوت نت 
أ  هدف لغة الفي حوا  بيسحا يوم نح  األساسحي تسحا ب ( ۱۷ ۲۰۰۳ذكر تركي العس ر   

م ة  ث ث أناا وفرم لاصية اللرم ة السررعة ةاستددا  السحح  واإلفحتم للعناصحر لكحي عملية اللر 
نححتم إنشححا  الواياححة الرسححومية بيسححر وسححاولة  إضححافةو إلححى تححوف ر قححيم افتراضححية أليلحح  العناصححر ممححا 

شححي   Windowsاسححاعد فححي تقل ححب كتاةححة األكححواي محح  قلححب الملححرمج  فأصححبح إنشححا  اللححرامج لورنححدود 
أنحح  م ححري ترححميم لرححاحة ورحح خ هححذا ةححال با ال اعنححي أنحح  ال نويححد إم،انيححة إلنشححا  بححرامج سححاب وك

تقحا فحي بحرامج ورنحدود  Visual Basic.NET عمتقة ومعقد  ةاسحتددا  الفي حوا  بيسحا يوم نح 
Windows . سوا  الرغ ر  أو الكل ر 

 (89  2011 (  محمححد وث ححد33-22  2010لالححد نححون   كمححا أشححابم يباسححة كححبن محح 
أ  محح  أهححداف اللرم ححة بلغححة الفي ححوا  بيسححا يوم نحح  تسححا ب عمليححة اللرم ححة  تححوف ر م موعححة 
كل ر  م  الارائب التي تللحي معظحم مت لبحام المسحتددم   وذلحا أل  فكحر  الارحائب تعتمحد علحى 
محاكححا  ال ليعة فال ليعححة تحتححو  علححى م موعححة كل ححر  محح  الارححائب قححد تتشححاة  فححي لرائرححاا 

 تر  الدرائت والسلو  م  ةعااا البع . وسلوكاا وقد
ولللرم ة م موعة م  الماابام التي ام،  ثررها م  لت  العدند م  الدباسام التي 
تناول  ماحابام معلحم الكمل حوتر ةرحاة عامحة  وماحابام اللرم حة لح  ةرحاة لاصحة  ولقحد أوصح  

سححاة  ماححابام اللرم ححة يميححا الدباسححام ةأنحح  محح  األيححدج إعححداي معلححم الحاسحح  إعححداياو نتاححم  إك
 .أ  قللاا وذلا سوا  أثنا  الددمة

والعدند م  الدباسام تناول  ماابام اللرم ة وأكدم علحى أهميحة تنميحة ماحابام اللرم حة 
 توم  هذه الدباسام لاصةVB.NET عامة واللرم ة بلغة الفي وا  بيسا يوم ن  

 ( ۲۰۱۲درااا أحمد فخىري)  نامحححححج وسحححائ  فائحححقة قائححححم علحى هدفحححح  إلحى ترمحححححيم ودنتحاج بر
الاكحححححر المنظححححححومي لتنححححححححمية ماحححابام اللرم حححة والتاك حححر االبتكحححاب  ل حححتع الحححدبلو  العحححا  فحححي 

إلححى ويححوي فاعليححة  النتححائج وتوصحححححل   التر يححة شعحححبة الكمحححل وتحححححر التعل ححححمي ةمعاحححححد الدباسححام
لاكحححر المنظحححومي فحححي تنم ححححححة ماحححابام اللرم حححححححة بلغححححححة للرنحححامج الوسحححائ  الاائقحححة القحححائم علحححى ا

 الفي وا  بيسا يوم ن  وفي تنمية التاك ر االبتكاب .

 ( 2014درااىىا مىىروة البىىحها)  هححدف  إلححى تقرححححححي فعاليححة برنححححامج مقتححرح ةاسححححححتددا  الححتعلم
غحام اللرم حة الشح ئية علححححححص التحر ب المعرفي للمااهيم المرتب ة بل M_Learningالنقححححا  

نتحائج ويحوي فحر  الل حتع الرح  األو  ال حانو   وأحاحرم Visual Basic.Net ةاسحتددا 
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بحححح   متوسحححححح ي يبيححححححام الكححححححس  ل ححححتع م مححححوعتي ( ۰٫۰5يا  إثرححححائيا عنححححد مسحححححتو  
الت حححححل ا(   -الااححم  -الدباسححة الت ررلية و الاححاة ة ( فححي التحرححح ب علححى مسححححححتوج  التححذكر

التحر ب الكلي لرالح الم موعة الت ررلية  كما توصحل  إلحى فعاليحة اللرنحامج الححمقترح  وفي
القححائم علححى إسححتراتي ية الححتعلم النقحححححححا  فححي التحرححححح ب المعرفححححي للماححححاهيم المعرف حححححة المرتلحححح ة 

 .ل انو  ةمقرب ماي  الكمل وتر للرح  األو  اNet .Visual Basicبلغحححة اللرمححح ة الش ئية

 ( 2014درااىىىا أ مىىىن فرحىىىات)  هحححدف  إلحححى اسحححتددا  التعلحححيم المحححدمج فحححي إكسحححاع ماحححححابام
لتتم حححذ الرحححححح  ال الحححث Visual Basic.Netاللرمحح ححححححة بلغحححة الفي حححوا  بيسححححححححا يوم نححح  

 –نتائج تاو  التتم ذ الذن  استددموا التحعليم المدمج بنمحح ية  التناوعالاإلعداي   وأححارم 
لمعححححححامب المباشححححححر( فححححي اكتححححححساع ماحححابام اللرم ححححة بلغحححة الفي حححوا  بيسححححا يوم نححح  علححححى ا

وأ  كب م  النم    متساور   في إكساع التتم ححذ   التتم ذ الذن  يبسوا ةال ررقة التقلححححح داة
  ال انححححح  الماحححاب  لماحححابام اللرم حححة فحححي ثححح   تاححححححو  التتم ححححححذ الحححذن  يبسحححوا ةاسحححتددا  نمححح

المعامححب المباشحححححر علححى التتم حذ الحذن  يبسحححححوا ةاسحتددا  نمح  التنححححححاوع فحي تحرح ب ال انحح  
 المعرفي لماابام اللرم ة بلغة الفي وا  بيسا يوم ن .

 ( 2017نشىىحى أحمىىد)  هححدف  إلححى اسححتددا  المححدونام التعليميححة فححي عححتج صححعو ام تعلححم
أحاححححرم و ( ل البححححام الرحححح  األو  ال ححححانو   VBماححححابام اللرم ححححة بلغححححة الفي ححححوا  بيسححححا  

النتحححائج تاحححو  ال البحححام التتحححي اسحححتددم  المحححدونام التعليميحححة فحححي التغلححح  علحححى صحححعو ام 
فححي يانل اححا التحرحح لي واأليائححي علححى ال البححام  v.bماححابام اللرم ححة بلغححة الفي ححوا  بيسححا 

 التتي يبس  ةال ررقة التقل داة.

 لتح ق من صحا ال روت التاليا:اع  البحق ل
إثرحححائية بححح   متوسححح ي يبيحححام ال حححتع فحححي الم محححوعت   الت ررليحححة  نويحححد فحححر  ذو ياللحححة -1

والاحححاة ة فحححي الت ل حححا البعحححد  لتلتبحححاب التحرححح لي المحححرتب  ةال انححح  المعرفحححي لماحححابام 
 اللرم ة لرالح الم موعة الت ررلية. 

م ال ححتع فححي الم موعححة الت ررليححة فححي نويححد فححر  ذو ياللححة إثرححائية بحح   متوسحح ي يبيححا -2
 .البعد  لتلتباب التحر لي لرالح الت ل ا البعد و الت ل ا القللي 
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تنميححة  فحيلللرنحامج التعليمحي االلكترونحي القححائم علحى الحوسحبة السححابية المقتحرح  فاعليحةويحد ت -3
 .اللرم ة ال ان  المعرفي لماابام

م ال حححتع فحححي الم محححوعت   الت ررليحححة نويحححد فحححر  ذو ياللحححة إثرحححائية بححح   متوسححح ي يبيحححا -4
 والااة ة في الت ل ا البعد  لب اقة متثظة األيا  العملي لرالح الم موعة الت ررلية.

نويححد فححر  ذو ياللححة إثرححائية بحح   متوسحح ي  يبيححام ال ححتع فححي الم موعححة الت ررليححة فححي  -5
 لبعد  .البعد  لب اقة متثظة األيا  العملي لرالح الت ل ا او الت ل ا القللي 

تنميححة  فحيلللرنحامج التعليمحي االلكترونحي القححائم علحى الحوسحبة السححابية المقتحرح  فاعليحةويحد ت -6
 ال ان  األيائي لماابام اللرم ة .

   إعداد وتصميم الربنامج التعليمي القائم على تقنية احلوسبة السحابية:أواًل: 
محا إيحرا   ( للحتعلم القحائم علحى الورح 2014 حلاب  نموذج  علد الل يحف التلن  الباث ة 

قحححد  ال حححلاب نموذيحححاو باحححدف ةعححح  التعحححداتم المبسححح ة ةمحححا نتناسححح  محححا اليعحححة الدباسحححةخ ث حححث 
مساعد  ال تع المعلم   والباث    على ت حورر الحدبوف والوثحدام التعليميحة كمنظومحة تعليميحة 

بئيسحة كحبم منامحا اشحتمب علحى ل حوام  فعالة علر الور   نتكو  هذا النموذج م  لمح  مراثحب
فر يححة وهححذه المراثححب هيت مرثلححة الدباسححة والتحل ححب  ومرثلححة ترححميم المنظومححة  ومرثلححة اإلنتححاج 

  (واإلنشا   ومرثلة التقورم  ومرثلة االستددا 
 وضع قائمة بالمعايير التي يجب أن تتوافر في الموقع التعليمي المصمم:( أ

  لت  االاتع على األيبيام ذام الرلة ةالحوسبة السحابية م المعان ر تم بنا  قائمة
( معحان ر بئيسحة 5  وتاحمن   VisualBasic.Netالمرتب ة بلرنامج الفي وا  بيسا يوم ن  

 ( مؤشر.45مقسمة إلى  
 :ةعد إعحداي قائمحة المعحان ر فحي صحوبتاا الملدئيحة أصحبح   التح ق من صدق لا ما المعايير

للوصحو  إلحى الرحوب  الناائيحة للقائمحة  وقحد قامح  الباث حة ةاسحت تع صالحة للتح،يم  وذلحا 
ثححو  تحدنححد أهميححة كححب مةيححاب بئححي  والمؤشححرام الار يححة و عححد عمححب  يبا  ةعحح  المح،محح  

وبهذا ت  اإل ابا عل  التعداتم والملحوحام أصبح  قائمة المعان ر في صوبتاا الناائية  
نحححامج التعليمحححي االلكترونحححي القحححائم علحححى الحوسحححبة محححا معحححان ر اللر الت ىىىاال البحثىىىا الثىىىانا 
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السحححححابية لتنميححححة ماححححابام اللرم ححححة بلغححححة الفي ححححوا  بيسححححا يوم نحححح  ل ححححتع الارقححححة ال انيححححة 
 تكنولوييا التعليم؟

 صياغة األهداف التعليمية وترتيب تتابعها: (ب
 ولد ت  تحديد أهداف البرنامج من خالل:

 ة،لية التعليم شةبة تكنولوييا ال انية الارقة اتع مقرب اللرم ة المقرب على محتوج  تحل ب (أ 

 التر ية النو ية يامعة اللقادرا.

االاححححتع علححححى الدباسححححام والبحححححو  التححححي اهتمحححح  ةاللرم ححححة ةشحححح،بم عححححا   اللرم ححححة بلغححححة   (ع 
الفي حوا  بيسححا  موضححا البحححث( ةرححاة لاصححةخ والدباسححام التححي اهتمحح  بتحدنححد األهححداف 

 وأسلوع صيايتاا.

ى األيبيحام المتعلقحة ةاللرم حة بلغحة الفي حوا  بيسحا يوم نح  موضحا البححث  االاتع علح (ج 
 لتحدند العناصر والماابام األك ر أهمية وفائد  ألفراي ع نة البحث.

إيححرا  مقححاةتم شدرححية ي ححر مقننححة محححا القححائم بتححدبر  ال انحح  النظححر  والعملححي لمقحححرب  (ي 
ة اثتيايححاتام ةمححا نتناسحح  مححا اللرم ححةخ للتعححرف علححى مت لبححام ال ححتع محح  المقححرب وتلليحح

الت وبام الحدن ة في الم ا   وذلحا لتحدنحد األهحداف التحي ام،ح  أ  تللحى هحذه المت لبحام 
 وتحقا الرغبام واالثتيايام.

األهححداف العامححة لللرنححامج  فىىا صىىحرتها المبد يىىا علىى : لا مىىا األهىىداف ولىىد اشىىتمل 
هححذه األهحداف فححي  بحابام سححلوكية صحياية  وتحم األهحداف اإليرائيححة الداصحة ةاللرنححامج  التعليمحي

  .محدي   وتم مراعا  شرو  صيايتاا
لألهداف. ةما نتناس  محا اليعحة  Bloomوقد اعتمد البحث الحالي على ترنيف بلو  

  البحث  وعلي  تم تحدند األهداف اإليرائية وفا ما نليت
األولية لقائمة األهداف تم تحدند مستورام األهداف المعرعية في الروب   األهداف المعرفيا: -1

( هدفاو لمستوج 25( هدفاو لمستوج التذكر   43ةاللرنامج التعليمي  وفا ترنيف بلو  إلىت  
 ( هدفاو لمستوج الت ل ا فما فوق .32و   الاام

 ( هدفاو. 32وقد تم صياية األهداف الماابرة ةاللرنامج وعديها   األهداف المهاريا: -2
ف تحم عرضححاا فحي صححوبتاا األوليحة علححى م موعحة محح  وللتحقحا مح  صححد  قائمحة األهححدا

 المناهج وار  التدبر (. –الدلرا  والمتدرر   في م ا   تكنولوييا التعليم 
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و عححححد إيححححرا  تعححححداتم السححححاي  المح،محححح   علححححى قائمححححة األهححححداف  أصححححبح  القائمححححة فححححي 
لمعرفحححي لماحححابام ( هحححدفاو معرعيحححاو إيرائيحححاو مرتب حححاو ةال انححح  ا100تحتحححوج علحححى  صحححوبتاا الناائيحححة

موضحححححححححا البححححححححححثخ مودعحححححححححة علحححححححححى  VB.NETاللرم حححححححححة بلغحححححححححة الفي حححححححححوا  بيسحححححححححا يوم نححححححححح  
الت ل حححا فمحححا فوقححح (  ةاإلضحححافة إلحححى األهحححداف اإليرائيحححة الماابرحححةخ  –الااحححم –المسحححتورام التذكر

( هحححدفاو مرتب حححاو ةال انححح  األيائحححي لماحححابام اللرم حححة بلغحححة الفي حححوا  بيسحححا يوم نححح  32وعحححديها 
VB.NET  ضا البحث(. مو 

 تحديد عناصر المحتوى التعليمي:( ج
تحححم تنظحححيم المحتحححوج العلمحححي الدحححاص ةالبححححث الححححالي والحححذ  ناحححدف إلحححى تنميحححة ماحححابام 

خ فحححي صحححوب  أب حححا موينحححوالم Visual Basic.NETاللرم حححة بلغحححة الفي حححوا  بيسحححا يوم نححح 
 .اابامتعليميةخ لتكو  ةم اةة الاي،ب الشامب للمحتوج النظر  والعملي لتلا الم

وللتحقحححححا مححححح  موضحححححو ية عناصحححححر المحتحححححوج العلمحححححي لكحححححب موينحححححو خ فقحححححد تحححححم عحححححر  
الموينحححوالم التعليميحححة فحححي صحححوب  م لوعحححة علحححى م موعحححة مححح  المح،مححح   فحححي م الي تكنولوييحححا 

 وقد أبدج الساي  المح،مو  ةع  التعداتم المامة  التي مناات المناهج وار  التدبر ( –التعليم 
  ،تدعيم المحتوى باألمثلة والتدريبات العملية.توحيد نمط الخطوط 

وقد تم إيرا  كافة التعداتم التي أبداها الساي  المح،مو  على المحتوج وأسلوع تقدام  
 ئية.وت ا له في صوبت  الناا

 إعداد قائمة بمهارات البرمجة بلغة الفيجوال بيسك دوت نت د(
هححدف  إلححى التعححرف علححى أهححم ماححابام رححوب  األوليححة  الوقححد تححم إعححداي قائمححة الماححابام فححي 

تما حداو  التدمة ألفراي ع نحة البححث VisualBasic.NETاللرم ة بلغة الفي وا  بيسا يوم ن 
لعرضححاا علححى السححاي  المح،محح  خ ث ححث قامحح  الباث ححة بترححنيف ماححابام اللرم ححة بلغححة الفي ححوا  

الماححابام الرئيسححة بئيسححة ورنححدبج تححح  كححب ماححاب  محح  هححذه ام ماححاب  تسححابيسححا يوم نحح   إلححى 
م موعة م  الماابام الار ية. وتم إعحداي قائمحة ةالماحابام الرئيسحة وم،وناتاحا الار يحة فحي صحوب  

المنحاهج  -تم عر  االستبانة علي م موعة م  الدلرا  في م الي تكنولوييحا التعلحيم  ثم ملدئية
ماححابام اللرم ححة  وقححد أبححدج الدلححرا  والمتدررححو  يبا  مسححتوفا  ثححو  قائمححة واححر  التححدبر ( 

إعححاي    بلغحة الفي ححوا  بيسححا يوم نحح   وتححم تحل حب يبا  الدلححرا  والمتدررحح    والتححي تاححمن ت



   .عبد املنعمد/ إبراهيم عطيه، د/ نهلة عبد املعطي، أ/منى 
 

 362 

يمححج ةعحح   -ثححذف ةعحح  الماححابام المتشححاباة والم،ححرب  محح  القائمححة -صححياية ةعحح  الماححابام
 (الماابام الار ية معاو في مااب  واثد 

األهميححة النسححلية لكححب ماححاب  محح   و عححد عححر  القائمححة علححى السححاي  المح،محح   تححم ثسححاع
  وذلا إلا اي نسبة االتاا  وااللتتف ب   المح،م   copperالماابام ةاستددا  معايلة كو ر 

على كب مااب  م  الماابام  و نا  على ذلحا تحم إيحرا  التعحداتم الناائيحة علحى قائمحة الماحابام 
( ماحححابام 9قائمحححة والتحححي تاحححمن   لل فحححي ضحححو  يبا  السحححاي  المح،مححح   ودعحححداي الرحححوب  الناائيحححة

 ( مااب  فر ية. 217بئيسة اشتمل  على  
و عححد االنتاححا  محح  إيححرا  التعححداتم وفححا مححا اتاححا عليحح  الدلححرا  والمح،مححو   تححم إعححداي 

 قائمة تحل ب ماابام اللرم ة بلغة الفي وا  بيسا يوم ن   في صوبتاا الناائية.
محا ماحابام اللرم حة بلغحة الفي حوا  بيسحا ول: وبهذا ت  اإل ابا عن الت اال البحثا األ 

 يوم ن   التدمة ل تع الارقة ال انية شةبة تكنولوييا التعليم؟    
 تصميم سيناريو الموقع: ـ(ه

وفحححي ضحححو  قائمحححة الماحححابام  وقائمحححة األهحححداف التعليم ححححة  والمحتححححوج التعليمحححي لماحححابام 
وعحححي عنحححد اللرم حححة بلغحححة الفي حححوا  بيسحححا يوم نححح   تحححم بنحححا  محتححح وج السححح نابرو الملحححدئي  وقحححد با

صححححياية سحححح نابرو الموقححححا االلكترونححححي القححححائم علححححى الحوسححححبة السحححححابية م موعححححة محححح  المعححححان ر 
وذلححا عيمححا نتعلححا ةالماحححمو    والمواصححاام التر ورححة والانيححة الداصححة بلنححا  اللححرامج اإللكترونيححة

لللرنحححامج فحححي شححح،ب صحححاحام  وقحححد تحححم ترحححميم السححح نابرو الدحححاص ةحححالمحتوج التعليمحححي  والشححح،ب
و عححد االنتاححا  محح  صححياية شحح،ب السحح نابرو فححي   نروصححاو وصححوباو ولق ححام ف ححدنو تعليميححة تاححم

-تم عرض  على للرا  ومتدرر   في   تكنولوييا التعلحيم والحاسح  اللحي   صوبت  الملدئية
وقحد تحم التعحدنب  أبدج الساي  المح،م   ةع  المتثظام والتعداتم  دوقالتدبر ( المناهج وار  

 .  للس نابروو نا  على ذلا تم إعداي الروب  الناائية في ضو  ما اقترثوه الساي  المح،م   

 االلكرتوني القائم على احلوسبة السحابيةالربنامج  ثانيًا: إنتاج
فحي ضحو  متغ حرام اللرنامج االلكتروني القائم على الحوسحبة السححابية نتاج إتم  عملية 

بفححا يميححا الوسححائ  محح  نرححوص وصححوب ولق ححام ف ححدنو علححى السحححاةة  وقححد البحححث  ث ححث تححم 
فححححي عمليححححة اإلنتححححاج  أ  نححححتم ت ل حححح  يميححححا الدلفيححححام  واأللححححوا   والنرححححوص   ة باعحححح  الباث حححح
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والرحححوب  وموقحححا كحححب عنرحححر مناحححا يالحححب كحححب صحححاحة فحححي الموينحححوالم التعليميحححة  وذلحححا لاحححب  
 المتغ رام الدل لة.

 تحم ت ررح  اللرنحامج علحى ع نحة  ممثلا لمجتمى  العيةىا األصىلا: تطبيق البرنامج عل  عيةا
( االبحححاو مححح  احححتع الارقحححة ال انيحححة تكنولوييحححا التعلحححيم ة،ليحححة التر يحححة 12م،ونحححة مححح   مرحححغر 

 خ للتعححرف علححى ةعحح  المتثظححام 2017/2018النو يححة يامعححة اللقححادرا للعححا  ال ححامعي 
 والمعوقام وسلب تدابكاا ةالت ل ا الاعلي

 وفق الخطحات التاليا: يم المصلرالتجر  ولد ت 
وتعحححرراام ةاكحححر  الت ر حححة. والححح  محححنام تسححح  ب  الت ررححح  المرحححغرتحححم االيتمحححاع محححا احححتع  ( أ

 متثظاتام على الموقا التعليمي للسحاةة. وعلى كب ما اعوقام أثنا  يباستام.

لماححابام  ة اقححة متثظححة األيا  العملححي( -تححم ت ل ححا أيوام ال يححاف قلليححاو  التبححاب تحرحح لي ( ع
  و عحد أ  انتاحى ال حتع مح  VisualBasic.NETاللرم ة بلغة الفي حوا  بيسحا يوم نح 

 يباسة المحتوج التعليمي  قام  الباث ة بت ل ا أيوام البحث ةعدااو ةمساعد  المتثظ  .
 االعتمحاي علحى محا الاعلحي للت ل حا اللرنحامج التعليمحي صحتثية محدج علحى الح،حم تحم وقحد

التعليمحي  اللرنحامج لتق حيم ةحالدلرا  والمتدررح   االسحتعانة تحم ث حث لللرنحامج  يالملحدئ الت ل حا
 فحي الدلرا  م  لموقا السحاةة تم تقداماما إلى م موعة ع  اررا ة اقة تق يم وموقا السحاةة 

 أبحداها التحي التعحداتم كافحة إيحرا  تحم وقحد التحدبر ( واحر   والمنحاهج التعلحيم   تكنولوييحا :م حالي

مباشحر   وتعحد تلحا المحاولحة هحي الد حو  الناائيحة للتغلح   اللرنامج والموقا على المح،مو   الساي 
 على الرعو ام التي قد تقابب ال تع قلب إيرا  الت ر ة الاعلية للبحث.

محا صحوب  اللرنحامج التعليمحي القحائم علحى وبهذا ت  اإل ابا عن الت اال البحثىا الثالىق: 
 ابام اللرم ة بلغة الفي وا  بيسا يوم ن  ؟الحوسبة السحابية لتنمية ما

 أدوات البحث: ثالثًا:
التبحححححححاب تحرححححححح ب ل يحححححححاف ال انححححححح  المعرفحححححححي لماحححححححابام اللرم حححححححة بلغحححححححة الفي حححححححوا  بيسحححححححا  -1

 .VisualBasic.NETن تيوتح
ة اقحححححة متثظحححححة ل يحححححاف ال انححححح  األيائحححححي لماحححححابام اللرم حححححة بلغحححححة الفي حححححوا  بيسحححححا يوم  -2

 . VisualBasic.NETن 
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ــار ا -1 ــك     اختبـــ ــوال بيســـ ــة الفيجـــ ــة بلغـــ ــارات البرمجـــ ــي لمهـــ ــيل المعرفـــ لتحصـــ
 :   VisualBasic.NETدونت

تححم إعححداي وترححميم التبححاب التحرحح ب المعرفححي المححرتب  ةماححابام اللرم ححة بلغححة الفي ححوا  
   وقد مرم هذه العملية ةالمراثب التاليةتVisualBasic.NETبيسا يوم ن 

قيححاف مححدج تحرحح ب اححتع الارقححة ال انيححة  اسححتادف االلتبححاب تحديىىد الهىىدف مىىن اكختبىىار: (أ 
شحححةبة تكنولوييحححا التعلحححيم ة،ليحححة التر يحححة النو يحححة يامعحححة اللقحححادرا لل انححح  المعرفحححي المحححرتب  

 موضحححا البححححث(  VisualBasic.NETةماحححابام اللرم حححة بلغحححة الفي حححوا  بيسحححا يوم نححح 
التعليمحيخ فحي وذلا للتعرف على مدج تحق ا ال تع لألهداف المعرعية الداصحة ةاللرنحامج 

 ضو  ةع  المستورام المعرعيةت   التذكر  الاام  الت ل ا فما فوق (.

ةعد اإلاحتع علحى المرايحا والدباسحام التحي تاحتم ة،يفيحة بنحا  تحديد نحع اكختبار وم رداته:  (ع 
تحم وضحا التبحاب موضحوعي  االلتبابام ةراة عامة وااللتبابام الموضحو ية ةرحاة لاصحة

وال ححانيت صححواع ول ححأ  وتححم مراعححا  الشححرو    ت  التيححاب محح  متعححدينتكححو  محح  يححلأن  األو 
  .التدمة لكب نوع مناما ثتى ا،و  االلتباب ةروب  ي د 

تم  صياية ماريام االلتبحاب لتغ حى يميحا صياغا م ردات اكختبار فا صحرته األوليا:  (ج 
في حوا  بيسحا يوم األهداف اإليرائية المرتب حة ةال وانح  المعرعيحة لماحابام اللرم حة بلغحة ال

( 67 موضححححا البحححححث(  ووصححححب عححححدي ماححححريام االلتبححححاب إلححححى   VisualBasic.NETنحححح 
وذلحا وفقحاو ل ححدو   ( ألسحئلة الرحواع والد ححأ25و  ( ألسحئلة االلتيحاب محح  متعحدي 42ماحري  

 مواصاام االلتباب.

على  تم وضا التعليمام في الراحة األولى قلب اللد  في اإلياةةوض  تعليمات اكختبار:  (ي 
أسححئلة االلتبححاب  وهححى تتاححم  وصححااو مدترححراو لتلتبححاب وترك حح  مارياتحح   واررقححة اإلياةححة 

 عل اا  ما تعررف ال ال  بلم  االلتباب  والادف من . 

تححححححم تقححححححدنر يبيححححححة واثححححححد  لكححححححب إياةححححححة صحححححححيحة  ت ىىىىىىدير الدر ىىىىىىا وطري ىىىىىىا التصىىىىىىحيا:  (ه 
( يبيحححححة  وهحححححى 67 وصحححححار لكحححححب إياةحححححة ل حححححأ  علحححححى أ  تكحححححو  الدبيحححححة الكليحححححة لتلتبحححححاب

تسحححححاوج عحححححدي ماحححححريام االلتبحححححاب  ورقحححححو  اللرنحححححامج ةحسحححححاع يبيحححححام كحححححب االححححح   والحححححلم  
الححححححذ  اسححححححتغرق  ال الحححححح  فححححححي اإلياةححححححة علححححححى مارياتحححححح   وذلححححححا فححححححوب انتاائحححححح  محححححح  اإلياةححححححة 

وقححححححححد قامحححححححح  الباث ححححححححة ة عححححححححداي نسححححححححدت   محححححححح  االلتبححححححححاب   علححححححححى يميححححححححا بنححححححححوي االلتبححححححححاب
 وال انية إلكترونية.التحر لي  النسدة األولى م لوعة  
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 تالتح ق من صدق اكختبار (و 
علحى م موعحة مح  الدلحرا  والمتدررح   فحي م حاليت  ت تم عحر  االلتبحابصدق المحكين -1

 فححي تكنولوييححا التعلححيم  والمنححاهج واححر  التححدبر (  علححى أ  اقححو  كححب مح،ححم بتوضححيح بأاحح  
تبححاب للت ل ححا والتأكححد اسححتماب  اسححت تع الححرأ  المرفقححة مححا االلتبححاب  وتحدنححد صححتثية االل

مناسححبة ماححريام االلتبححاب ألفححراي ع نححة  - ابتبححا  ماححريام االلتبححاب ةأهححداف اللرنححامج المعرعيححةمحح ت 
   الستمة اللغورة لماريام االلتباب(  وتامن  متثظام الساي  المح،م   التيت -الدباسة

 أيوام الناي م  بدااة األسئلة.  ثذف ( أ
 التحححححيالسحححححؤا  والترحححححابه  وثحححححذف الكلمحححححام اللائحححححد  مراعحححححا  ةسحححححااة وسحححححاولة فاحححححم بأف  ( ع

اللححححدائب  وفححححى ضححححو  يبا  السححححاي  المح،محححح    تححححم  فححححيالةبححححاب  أو  فححححيال تححححؤيج وحياححححة 
 إيرا  التعداتم المقترثة.

ثسح   لمحتحوج التلتبحاب عح  اررحا تحل حب  الحدالليتم التأكد م  الرد   :الداخلاالصدق  -2
 -م نلحح   تودرححا األهححداف ةمسححتوراتاا  التححذكرثححم وضححا يححدو  مواصححاا األهححداف التعليميححة 

 التحححيالت ل حححا فمحححا فوقححح ( علحححى الموينحححوالم األب عحححة  وكحححذلا عحححدي اللنحححوي االلتبابرحححة  -الااحححم
 .تغ ى تلا األهداف وأوداناا النسلية ة،ب موينو 

تححححم التيححححاب ع نححححة البحححححث ةال ررقححححة : المعرفىىىىاكختبىىىىار التحصىىىىيل  اكاىىىىتطالعاالتجريىىىىم  (د 
الكشوف الداصحة ةأسحما  احتع الارقحة ال انيحة شحةبة تكنولوييحا التعلحيم ة،ليحة  العشوائيةخ م 

  ةعد يباستام للمقرب ةال ررقة 2016/2017التر ية النو ية يامعة اللقادرا للعا  ال امعي 
( االبححاو   وتاححدف الت ر حححة 20التقل داححة  و لححغ عححدي أفححراي الع نححة فححي الت ر ححة االسححت ت ية  

 االست ت ية إلىت
تحححححم بصحححححد دمححححح  اإلياةحححححام لكحححححب فحححححري مححححح  أفحححححراي  تحديىىىىىد زمىىىىىن اإل ابىىىىىا علىىىىى  اكختبىىىىىار: -1

الع نحححححة االسحححححت ت ية  ثحححححم ثسحححححاع متوسححححح  دمححححح  اإلياةحححححة علحححححى االلتبحححححاب للع نحححححة ك،حححححب  
 ( يقيقة.40وقد بلغ  

تراوثح  معحامتم السحاولة لماحريام االلتبحاب والتمييىز: ح اب معامىل ال ىهحلا والصىعحبا  -3
وهحذه النتحائج فحي ثحدوي 0٫80ت 0٫20اوث  معامتم الرحعو ة بح   وتر  0٫80ت 0٫20ب   

المسموح ة  لقلو  الماريه وتام ناا فحي االلتبحاب  كمحا تحم ثسحاع معامحب التم  حل فويحد أنح  
 [  وذلا في ثدوي المدج المسموح.1 -0٫33نتراوح ب   ]
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ب تحححححم ثسحححححاع ثبحححححام االلتبحححححاب ةاسحححححتددا  معايلحححححة ك حححححوي ح ىىىىىاب معامىىىىىل ثبىىىىىات اكختبىىىىىار: -4
(  ممححا اشحح ر إلححى أ  االلتبححاب علححى 0٫82( وويححد أنحح     KR20وبرتشابيسححو   الرححيغة 
 يبية عالية م  ال بام.

فحي ضحو  محا أسحارم عنح  نتحائج الت ر حة االسحت ت ية لتلتبحاب : الصحرة الةها يا لالختبىار -5
التحرححح لي  وفحححي ضحححو  يبا  السحححاي  المح،مححح    و عحححد التأكحححد مححح  صحححد  وثبحححام االلتبحححاب  

( 25( ماحري  مح  االلتيحاب مح  متعحدي  و 42( ماحري  مناحا  67بح االلتباب م،ونحاو مح   أص
ماححري  محح  الرححواع والد ححأ  وأع  حح  لكححب ماححري  يبيححة واثححد   وأصححبح  الناااححة العظمححى 

 ( يبية.67لتلتباب  

بطاقـــــــة ماح ـــــــة أداج مهـــــــارات البرمجـــــــة بلغـــــــة الفيجـــــــوال بيســـــــك دوت  -2
 :VisualBasic.NETنت

 ملية إعداي ة اقة المتثظة في البحث الحالي ةالد وام التاليةتوقد مرم ع
استادف  ة اقة المتثظة قياف أيا  احتع تكنولوييحا تحديد الهدف من بطالا المالحظا:  (أ 

 موضححححا  VisualBasic.NETالتعلححححيم لماححححابام اللرم ححححة بلغححححة الفي ححححوا  بيسححححا يوم نحححح 
 البحث( قلب و عد يباسة اللرنامج التعليمي.

تححم تحدنححد األيا ام محح  لححت  االعتمححاي األدا ات التىىا تضىىمةتها بطالىىا المالحظىىا:  تحديىىد (ع 
علححى الرححوب  الناائيححة لقائمححة ماححابام اللرنححامج التححي تححم ذكرهححا سححلااو  واشححتمل  الب اقححة علححى 

( مااب  فر ية مرتب ة ةماابام اللرم ة بلغة الفي وا  بيسا يوم 217( مااب  بئيسية و 9 
 (. موضا البحث VisualBasic.NETن 

تم مراعا  توف ر تعليمام ة اقة المتثظحة  ةح حث تكحو  واضححة  تعليمات بطالا المالحظا: (ج 
ح   فيومحدي   الراحة األولى لب اقة المتثظة  وقد اشتمل  التعليمحام علحى توييح  الماتث 

 الكمحيإلى قرا   محتورام الب اقة  والتعحرف علحى ليحابام األيا  ومسحتورام األيا  والتقحدنر 
 لكب مستوج.

ةعد االنتاا  م  تحدند الادف م  بنا  ة اقة المتثظة   الصحرة األوليا لبطالا المالحظا: (ي 
وتحل ححب الماححابام الرئيسححة للب اقححة إلححى الماححابام الار يححة الم،ونححة لاححا  تمحح  صححياية ة اقححة 

 ( مااب  فر ية.217صوبتاا األولية والتي تكون  م    فيالمتثظة 
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 تم التحقا م  ذلا وفا اإليرا ام التاليةتمالحظا: ط بطالا البض (ه 
ولتحق حححا ذلحححا تحححم عحححر  الب اقحححة علحححى م موعحححة مححح  المح،مححح    ت ىىىدير صىىىدق البطالىىىا: -1

المتدررححححححح   فحححححححي م حححححححاليت  تكنولوييحححححححا التعلحححححححيم  والمنحححححححاهج واحححححححر  التحححححححدبر ( باحححححححدف 
التأكحححححححححد مححححححححح  سحححححححححتمة الرحححححححححياية اإليرائيحححححححححة واللغورحححححححححة لماحححححححححريام الب اقحححححححححة  ووضحححححححححوثاا  

 م،انية متثظة الماابام.ود
ححد اتاححا  كل ححر بحح   يبائاححم محح  ث ححث سححتمة وصحححة الرححياية العلميححة واإليرائيححة  وقححد واي 
لماريام الب اقحة  ووضحوح ويقحة التعليمحام  وتم  حب الماحابام الار يحة للماحاب  الرئيسحية  ومناسحبة 

م المقترثححة محح  قلححب الب اقححة ك،ححب للت ل ححا ومتثظححة األيا  محح  لتلاححا  كمححا تححم إيححرا  التعححدات
 .المح،م  

تححم الت ررحح  االسحححت تعي لب اقححة متثظححة أيا  ال حححتع  ح ىىاب ثبىىىات بطالىىا المالحظىىىا: -2
  وت ليقاححا علححى Visual Basic.NETلماححابام اللرم ححة بلغححة الفي ححوا  بيسححا يوم نحح 

وتم ثساع ثبام ة اقة المتثظة ةأسلوع تعدي المتثظح    ةع  أفراي الع نة االست ت ية
  و عد عحر  ة اقحة  (لى أيا  ال ال  الواثد ثم ثساع معامب االتاا  ب   تقدنرهم لأليا ع

المتثظة عل ام ومعرفة محتواها وتعليمحام اسحتدداماا  تحم ت ل حا الب اقحة  وذلحا ةمتثظحة 
ةحسححاع نسححبة اتاححا  المتثظحح   علححى أيا  كححب  ةالباث حح  أيا  ثتثححة محح  ال ححتع  ثححم قامحح

  ثلمحححي الوك حححب  "  Cooper   1974سحححتددا  معايلححححة  "  كحححو ر ت علحححى ثحححد   ةا متحححدبع
 (367  1992ويلرو   

 ( نسبة االتفاق بني املالحظني على أداء الطالب الثالثة2ويوضح جدول رقم )
 نسبة االتفاق يف

 حالة الطالب األول
 نسبة االتفاق يف

 حالة الطالب الثاني
 نسبة االتفاق يف

 حالة الطالب الثالث
88.4% 90% 93.6% 

ثالححة ال ححتع ال تثححة  فححي( أ  متوسحح  نسححبة اتاححا  المتثظحح   2نتاححح محح  يححدو  بقححم  
%( وهححذا اعنححى أ  ة اقححة المتثظححة علححى يبيححة عاليححة محح  ال بححام وأناححا صححالحة 90.6اسححاوج  

 كأيا  لل ياف.
ةعححد االنتاححا  محح  تقححدنر صححد  وثسححاع ثبححام ة اقححة ت الصىىحرة الةها يىىا لبطالىىا المالحظىىا (و 

( ماححاب  فر يححة  ل يححاف 217لمتثظححة  أصححبح  بححذلا فححي صححوبتاا الناائيححةخ م،ونححة محح   ا
 أيا  الماابام المتامنة ةاللرنامج التعليمي  موضا البحث(.
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م  بنا  مواي المعال ة الت ررلية المتم لة فحي اللرنحامج التعليمحي القحائم علحى  ةعد االنتاا 
 التححييوب الت ر ححة األساسححية  اححأتيالحوسححبة السحححابية  و نححا  أياتححي ال يححاف وضححب اما   ليقححامت 

اسححتادف  الحرححو  علححى بيانححام تسححاعد فححي التعححرف علححى فاعليححة اللرنححامج التعليمححي القححائم علححى 
بلغححححححححة الفي ححححححححوا  بيسححححححححا يوم الحوسححححححححبة السحححححححححابية فححححححححي تنميححححححححة ماححححححححابام اللرم ححححححححة  ت ليقححححححححام

 دج اتع تكنولوييا التعليم  ومرم الت ر ة األساسية ةالمراثب التاليةتل VisualBasic.NETن 

 :البحث عينة اختيار -1

الارقحة ال انيحة  احتع أسحما  كشحوف يمحا تحم ث حث العشحوائيةخ ةال ررقحة البححث ع نحة التيحاب تم
  2017/2018 ال ححامعي العححا  التعلححيم ة،ليححة التر يححة النو يححة يامعححة اللقححادرا فححي شححةبة تكنولوييححا

م،حا   مح  ةاإلنترنح  التواصحب إم،انيحة لحدنام المتحوفر ال حتع عحدي ( االبحاو  ثحم ثرحر327وعحديهم  
 القائمحة هحذه مح  البححث ع نحة التيحاب ( االبحاو  وتحم160إلحى   ووصحب عحديهم توايحدهم فحي قائمحة

 ( االباو واالبة تم تقسيمام إلي م موعت   ضاة ة وت ررلية.70عديها   بلغ عشوائياو  وقد

 :امليدانية للدراسة اإلعداد -2 

 :إيرا ام عد  الم دانية للدباسة اإلعداي عملية ت لل  وقد

 ةمعامحب الكمل حوتر أياحل  صحتثية تحوافر مح  التأكحد تحم :والمعىدات األ هىزة صىالحيا اختبىار ( أ

ةاإلنترنح   واترحالاا األياحل  تشحغ ب نظحا  مترحاحام اإلنترنح  علحى بحرامج تحوف ر محا الكليحة 
 مح  الحتعلم متاةعحة مح  ال حتع نحتم،  وذلحا ثتحى خDSLل حو  السحرعة الاائقحة  بواسح ة

التعليمية  وت ل ا الماابام  وال يا  ةاألنش ة اإلنترن  علر أو الكلية ةالمنل  األماك  مدتل 
 . موضا البحث( عملياو 

ا تححم عقححد يلسححة تنظيميححة مححا اححتع الارقححة ال انيححة شححةبة تكنولوييحح ع ىىد الجل ىىا التةظيميىىا: ( ع
التعلحححيم ع نحححة الت ررححح  الناائيحححة  وذلحححا لتعحححرراام ةماهيحححة اللرنحححامج التعليمحححي وأهدافححح  وكيفيحححة 
االسححححتااي  منحححح   واليعححححة الماححححابام التححححي تقححححد  محححح  لححححت  اللرنححححامج  وكيفيححححة توحيححححف هححححذه 

 .VB.NETالماابام ةعد إتقاناا في تعليم لغة اللرم ة 
( االبححاو إلححى م مححوعت   70نححة البحححث  وقححد تححم لححت  ال لسححة التنظيميححة تقسححيم أفححراي ع 

م موعحححة ت ررليحححة اسحححتددم    االبحححاو واالبحححة 35قواماحححا  م موعحححة ضحححاة ة  ت ررليحححة وضحححاة ة
وقد (  االباو واالبة 35اللرنامج التعليمي االلكتروني القائم على تقنية الحوسبة السحابية  وقواماا
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ا لتحوع تام ةأهحداف اللرنحامج واليعحة التعلحيم  تم تقدام يل ب المتعلم ألفحراي الع نحة الت ررليحة   وذلح
وكيفيحة السح ر فحي اللرنحامج والتعامحب معح   وكيفيحة أيا  األنشح ة  وتنا حذ الماحابام والتواصحب محا 

 .اللمت  والباث ة

 تطبيق أدوات البحث قبليًا: -3
 تحم الت ل حا المتثظحة و  اقة التحر لي االلتباب في البحث م موعتي تكافؤ م  وللتأكد

اللتبححححححححححاب التحرحححححححححح ب المعرفححححححححححي لماححححححححححابام اللرم ححححححححححة بلغححححححححححة الفي ححححححححححوا  بيسححححححححححا يوم  القللححححححححححي
علحححححى الع نحححححة األساسحححححية للبححححححث    اقحححححة متثظحححححة أيا  الماحححححابامو   VisualBasic.NETنححححح 

  . الم موعت   الت ررلية والااة ة(
وللتأكححححد محححح  ت ححححان  الم مححححوعت   الت ررليححححة والاححححاة ة فححححي مسححححتوج التحرحححح ب القللححححي 

المعرفححححي لماححححابام اللرم ححححة  قامحححح  الباث ححححة بتحل ححححب نتححححائج الت ل ححححا القللححححي لتلتبححححاب لل انحححح  
"  TestLevene's"التحر لي إثرائيا  ثم تم استددا  التباب الت حان  بح   الع نحام المسحتقلة 

 Test ofلتحدنحد محدج ت حان  الم محوعت   الت ررليحة والاحاة ة فحي مسحتوج التحرح ب القللحي" 

Homogeneity of Variances "    ةاسححتددا  برنححامج التحل ححب  (119  2007 أسححامة أمحح
 . SPSSاإلثرائي 

 (2جدول )
 الختبار جتانس اجملموعتني التجريبية والضابطة يف مستوى التحصيل القبلي Levene's Test اختبارنتائج  

 مستوى الداللة االحتمال (2) ةدرجات احلري (1) ةدرجات احلري رإحصائي االختبا
0.008 1 68 0.927 5 % 

وهحى أكلحر % (  92.7أي )  0.927 ى اكحتمىال ت ىاو ( أن قيمىا 2ويحضا  دول )
%   ةالتالي نقلب فر  ت ان  الم موعت   الت ررلية والااة ة  5مستوج الداللة المعنورة  م 

فححي مسحححتوج التحرحح ب القللحححي المححرتب  ةال انححح  المعرفحححي لماححابام اللرم حححة قلححب إيحححرا  الت ر حححة  
نححى أ  أ  فحححرو  تظاحححر ةعححد الت ر حححة فحححي مسححتوج التحرححح ب  تعحححوي إلححى الحححتتف المتغ حححرام ةمع

 .الم موعت   الت ررلية والااة ة المستقلة  وليس  إلى التتفام مويوي  ب  
وللتأكد م  تكافؤ الم موعت   الااة ة والت ررلية في يبيام التحرح ب القللحي المحرتب  

لتلتبححححاب  القللححححي  قامحححح  الباث ححححة بتحل ححححب نتححححائج الت ل ححححا ةال انحححح  المعرفححححي لماححححابام اللرم ححححة
 – Independentالتحرححح لي إثرحححائياو  ثحححم تحححم اسحححتددا  التبحححاب  م(لع نتححح   مسحححتقلت   
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Samples  T.Test    للتعحححرف علحححى الاحححرو  بححح   متوسححح ام يبيحححام أفحححراي الم محححوعت  
  التاليتن  النتائج على النحو الااة ة والت ررلية في الت ل ا القللي لتلتباب التحر لي  وكا

 (3جدول )
 للفروق بني متوسطات درجات  Independent – Samples  T.Testت اختبار  نتائج

 لتطبيق القبلي لالختبار التحصيليا يفأفراد اجملموعتني الضابطة والتجريبية 

 العدد اجملموعة
املتوسط 
 احلسابي

 االحنراف
 املعياري

درجات 
 احلرية

 قيمة "ت"
 سوبةاحمل

 مستوى الداللة االحتمال

 1.95 10.8 35 ضابطة
68 0.061 0.952 5 % 

 1.97 10.9 35 جتريبية

% ( وهححى  95.2( أ     0.952( أ  قيمححة االثتمححا    3ورتاححح محح  نتححائج يححدو   
% أ  أناحا ي حر يالحة إثرحائياو  ممحا نؤكحد عحد  ويحوي فحر   5أكلر م  مستوج الداللحة المعنورحة 

( بحححح   أفحححراي الم محححوعت   الت ررليحححة والاحححاة ة  فححححي 0.05ئياو عنحححد مسحححتوج الداللحححة  يا  إثرحححا
يبيام الت ل ا القللي لتلتباب التحر لي  وهذا نؤكد ت ان  الم موعت   الت ررليحة والاحاة ة 
فححي مسحححتوج التحرحح ب القللحححي المححرتب  ةال انححح  المعرفحححي لماححابام اللرم حححة قلححب إيحححرا  الت ر حححة  

رو  تظاحححر ةعححد الت ر حححة فحححي مسححتوج التحرححح ب  تعحححوي إلححى الحححتتف المتغ حححرام ةمعنححى أ  أ  فححح
 المستقلة  وليس  إلى التتفام مويوي  ب   الم موعت   الت ررلية والااة ة .

وللتأكحد مح  ت حان  الم محوعت   الت ررليحة والاحاة ة فحي مسحتوج األيا  القللحي لماححابام 
  قام  الباث حة بتحل حب نتحائج الت ل حا التر ية النو يةاتع تكنولوييا التعليم ة،لية  جلد اللرم ة
لب اقححححة المتثظححححة إثرححححائيا  ثححححم تححححم اسححححتددا  التبححححاب الت ححححان  بحححح   الع نححححام المسححححتقلة  القللححححي

"TestLevene's   لتحدنححد مححدج ت ححان  الم مححوعت   الت ررليححة والاححاة ة فححي مسححتوج األيا "
ةاستددا   (119  2007 أسامة أم    "  Test of Homogeneity of Variancesالقللي " 

 . SPSSبرنامج التحل ب اإلثرائي 
 (4جدول )

 والضابطة يف مستوى األداء القبلياجملموعتني التجريبية  الختبار جتانس Levene's Test اختبارنتائج 
 مستوى الداللة االحتمال (2) ةدرجات احلري (1) ةدرجات احلري رإحصائي االختبا

0.000 1 68 1.00 5 % 

% ( وهححى أكلححر  100.0أ     1.000 ج االثتمححا  تسححاو ( أ  قيمححة 4وروضححح يححدو   
نقلب فر  ت ان  الم موعت   الت ررلية والااة ة  ةالتالي%    5م  مستوج الداللة المعنورة 

فححرو  تظاححر ةعححد  أ فححي مسححتوج األيا  القللححي لماححابام اللرم ححة قلححب إيححرا  الت ر ححة  ةمعنححى أ  
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توج األيا   تعوي إلى التتف المتغ رام المستقلة  وليس  إلى التتفام مويوي  مس يالت ر ة ف
 .الم موعت   الت ررلية والااة ة ب  

وللتأكحححد مححح  تكحححافؤ الم محححوعت   الاحححاة ة والت ررليحححة فحححي يبيحححام مسحححتوج األيا  القللحححي 
ظحة إثرحائياو  ثحم تحم لب اقحة المتث القللحيلماابام اللرم ة  قام  الباث ة بتحل ب نتائج الت ل حا 

  للتعحرف  Independent – Samples  T.Testلع نتح   مسحتقلت    اسحتددا  التبحاب م(
علححى الاححرو  بحح   متوسحح ام يبيححام أفححراي الم مححوعت   الاححاة ة والت ررليححة فححي الت ل ححا القللححي 

 ت التاليلب اقة المتثظة  وكان  النتائج على النحو 
 (5جدول )

 للفروق بني متوسطات درجات أفراد  Independent – Samples  T.Testت اختبار  نتائج
 التطبيق القبلي لبطاقة املالحظة يفاجملموعتني الضابطة والتجريبية 

املتوسط  العدد اجملموعة
 احلسابي

 االحنراف
 املعياري

درجات 
 احلرية

 قيمة "ت"
مستوى  االحتمال احملسوبة

 الداللة
 0.05 1.000 0.000 68 3.58 100.3 35 ضابطة

 3.53 100 35 جتريبية

% ( وهححى  100( أ     1.000( أ  قيمححة االثتمححا    5ورتاححح  محح  نتححائج يححدو   
% أ  أناحا ي حر يالحة إثرحائياو  ممحا نؤكحد عحد  ويحوي فحر   5أكلر م  مستوج الداللحة المعنورحة 

والاحححاة ة  فححححي ( بحححح   أفحححراي الم محححوعت   الت ررليحححة 0.05يا  إثرحححائياو عنحححد مسحححتوج الداللحححة  
يبيححام الت ل ححا القللححي لب اقححة المتثظححة  وهححذا نؤكححد ت ححان  الم مححوعت   الت ررليححة والاححاة ة 
فححي مسححتوج األيا  القللححي لماححابام اللرم ححة قلححب إيححرا  الت ر ححة  ةمعنححى أ  أ  فححرو  تظاححر ةعححد 

فام مويوي  الت ر ة في مستوج األيا   تعوي إلى التتف المتغ رام المستقلة  وليس  إلى التت
 .ةب   الم موعت   الت ررلية والااة 

 تنفيذ التجربة األساسية: -4
تحم تنا ححذ الت ر ححة األساسحية الداصححة ةالبحححث وقحد تححم تقححدام اللرنحامج التعليمححي االلكترونححي 
القائم على الحوسبة السحابية م  لت  الموقا للم موعة الت ررلية في يميا األاا   مستمراو م  

المحححتعلم يو  اشحححترا  التوايحححد ةالكليحححة  أمحححا ةالنسحححبة للم موعحححة الاحححاة ة فكحححا  نحححتم م،حححا  توايحححد 
 .التدبر  التقل د  و األسلوع المتبا م  لت  الشرح النظر  والت ل ا في المعمب

ةعحححد االنتاحححا  محححح  إيحححرا  ت ر ححححة البححححث  تحححم ت ل ححححا أياتحححي البحححححث  التبحححاب التحرحححح ب 
ت ليقححاو ةعححدااوخ وذلححا للتعححرف علححى الاححر  بحح   تحرحح ب  المعرفححي ة اقححة متثظححة أيا  الماححابام(
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اللرنححامج التعليمححي االلكترونححي  فاعليححةب التعححر  لللرنححامج و عححده  وتحدنححد البحححث قلححوأيا  ع نححة 
 .القائم على الحوسبة السحابية على ع نة البحث الت ررلية

الحوسحبة السححابية فحي تنميحة ماحابام اللرم حة القائم علحى  ما فاعلية اللرنامج االلكتروني
 لدج اتع تكنولوييا التعليم ة،لية التر ية النو ية؟

لمعرفحححة فاعليحححة اللرنحححامج االلكترونحححي القحححائم علحححى الحوسحححبة السححححابية فحححي تنميحححة ماحححابام 
 االلتبحاب علحى ةالباث ح ماعتمحد  ا التعلحيم ة،ليحة التر يحة النو يحةاللرم حة لحدج االبحام تكنولوييح

ت ليقاحا  تحم األيوام وثبحام صحد  مح  التحقحا و عحد األيا   متثظحة و  اقحة المعرفحي  التحرح لي
 ( اال  واالبة ابقاو لارو  البحث.70على  

 والذي نص على أنه :إختبار صحة الفرض األول :  -1
" يح ىىىد فىىىرق ذو دكلىىىا  حصىىىا يا  ىىىين متحاىىىطا در ىىىات الطىىىالب فىىىا المجمىىىحعتين 

فىىىا التطبيىىىق البعىىىدي لالختبىىىار التحصىىىيلا المىىىرتبط بالجانىىىم المعرفىىىا  التجريبيىىىا والضىىىابطا
 لمهارات البرمجا لصالا المجمحعا التجريبيا "

قامحححح  الباث ححححة ةالتحل ححححب اإلثرححححائي لنتححححائج ت ل ححححا  وللتحقححححا محححح  صحححححة هححححذا الاححححر 
وع وقحد اسحتددم  الباث حة أسححل  االلتبحاب التحرح لي ل حتع الع نتح   الاحاة ة والت ررليححة ةعحدااو 

  للتعحرف علحى الاحرو  Independent – Samples  T.Testلع نتح   مسحتقلت    م( التبحاب
ي بحح   متوسحح ام يبيححام مسححتوج تحرحح ب ال وانحح  المعرعيححة المتعلقححة ةماححابام اللرم ححة لححدج أفححرا

  في الت ل ا البعد  لتلتباب التحرح لي  وكانح  النتحائج علحى الم موعت   الت ررلية والااة ة
 تاليالتالنحو 

 (6جدول )
 للفروق بني متوسطات درجات أفراد  T. TestIndependent – Samplesت  إختبار نتائج
 مستوى حتصيل اجلوانب املعرفية املتعلقة مبهارات يفاجملموعتني التجريبية والضابطة  

 لتطبيق البعدي لالختبار التحصيليالربجمة يف ا 

 العدد اجملموعة
املتوسط 
 احلسابي

 االحنراف
 ملعياريا

درجات 
 احلرية

 قيمة "ت"
 احملسوبة

 االحتمال
مستوى 
 الداللة

 2.48 37.3 35 جمموعة ضابطة
68 52.9 0.000 0.05 

 1.75 64.5 35 جمموعة جتريبية
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% وهحي أقححب 0( أ  0.000( أ  قيمحة االثتمحا  تسحاو   6ورتاحح  مح  نتحائج يحدو   
%  5  يا  إثرححائياو عنححد مسححتوج الداللححة %(  ممححا نؤكححد ويححوي فححر 5محح  قيمححة مسححتوج الداللححة  

بححح   أفحححراي الم محححوعت   الت ررليحححة والاحححاة ة   فحححي مسحححتوج تحرححح ب ال وانححح  المعرعيحححة المتعلقحححة 
ةماححابام اللرم ححة فححي الت ل ححا البعححد  لتلتبححاب التحرحح لي لرححالح الم موعححة الت ررليححة   ث ححث 

( ومتوسحححح  64.5الت ررليحححة   أ  متوسححح  يبيحححام تحرحححح ب ال وانححح  المعرعيحححة ألفححححراي الم موعحححة
 .(37.3يبيام تحر ب أفراي الم موعة الااة ة  

وعلى ذلا ام،ح  قلحو  الاحر  البح حي األو  للبححث الححالي  وهحذا اعنحي انح  نويحد فحر  
يا  في مستوج تحر ب ال وان  المعرعية المتعلقة ةماابام اللرم ة  ب   الم موعت   الت ررليحة 

 .ت ررليةلااة ة لرالح الم موعة الوا

 :أنه والذي نص علىإختبار صحة الفرض الثاني :  -2
" يح د فرق ذو دكلا  حصا يا  ين متحاطا در ات الطالب فا المجمحعا التجريبيا 

 فا التطبيق ال بلا و البعدي لالختبار التحصيلا لصالا التطبيق البعدي . "
لع نتحح   ي ححر  م(  التبححابت اسححتددم  الباث ححة أسححلوع وللتحقححا محح  صحححة هححذا الاححر 

للتعرف على الارو  ب   متوس ام يبيحام الم موعحة    Paired – Samples T.Testمستقلت   
 تالتاليالت ررلية في الت ل ا القللي والبعد  لتلتباب التحر لي  وكان  النتائج على النحو 

 (7جدول )
 جملموعةللفروق بني متوسطات درجات ا T. TestPaired – Samplesت اختبار  نتائج

 البعدي املتعلق مبهارات الربجمةالتجريبية فى مستوى التحصيل املعريف القبلي و 

 العدد اجملموعة
املتوسط 
 احلسابي

 االحنراف
 املعياري

درجات 
 احلرية

 قيمة "ت"
 احملسوبة

 االحتمال
مستوى 
 الداللة

 قبلي
35 

10.9 1.97 
34 1.46 0.000 0.05 

 1.75 64.5 بعدي

% ( وهححي  0( أ    0.000( أ  قيمححة االثتمححا  تسححاو   7تححائج يححدو   ورتاححح محح  ن
%( أ  أناا يالة إثرحائياو  ممحا نؤكحد ويحوي فحر  ذو ياللحة إثرحائية  5أقب م  مستوج الداللة  

مسحتوج التحرح ب المعرفحي القللحي  فيب   اتع الم موعة الت ررلية  0.05 ةمستوج الداللعند 
م ة  لرالح الت ل حا البعحد  األعلحى فحي متوسح  الحدبيام  ث حث والبعد  المتعلا ةماابام اللر 
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(  ومتوسح  يبيحاتام فحي 64.50متوس  يبيام أفراي الم موعحة الت ررليحة فحي الت ل حا البعحد   
(  وهححذا اعنححي أ  متوسحح  مسححتوج التحرحح ب المعرفححي 10.9الت ل ححا القللححي لل وانحح  المعرعيححة  

 .وج التحر ب المعرفي القللي لامكلر م  مستالبعد  لدج أفراي الم موعة الت ررلية  أ
وعلى ذلا ام،  قلو  الاحر  البح حي ال حاني للبححث الححالي  وهحذا اعنحي انح  نويحد فحر  
يا  إثرائياو في مستوج تحر ب ال وان  المعرعية المتعلقة ةماحابام اللرم حة  ألفحراي الم موعحة 

 البعد  .الت ررلية في الت ليق   القللي والبعد  لرالح الت ل ا 

 والذي نص على أنه : إختبار صحة الفرض الثالث : -3
تةميىا  فىا للبرنىامج التعليمىا ال ىا   على  الححاىبا ال ىحا يا الم تىر  تح د فاعليىا" 

 الجانم المعرفا لمهارات البرمجا 
تنميحة ال انح   فحيالقائم على الحوسبة السحابية المقترح  يالتعليم ل ياف فاعلية اللرنامج

تم تحدند ما اكتسب  المتعلم نتي ة لدباسة اللرنامج وتم ثسحاع فاعليحة  لماابام اللرم ة  المعرفي
 اللرنامج ع  اررا معامب الكس  المعد  لبت .

  و حسحححاع معامحححب الكسححح  المعحححد  لحححبت  لحححدبيام االلتبحححاب التحرححح لي القللحححي والبعحححد
بحححث ال الححث والح،ححم ةححأ  وعلححى ذلححا ام،حح  قلححو  الاححر  ال  1,6والناااححة العظمححي وويححد أنحح   

ي بفحححا مسحححتوج لحح  فاعليحححة فحححاسححتددا  اللرنحححامج التعليمحححي المقتحححرح القححائم علحححى الحوسحححبة السححححابية 
 تحر ب اتع الم موعة الت ررلية لل وان  المعرعية المتعلقة ةماابام اللرم ة .

 والذي نص على أنه :إختبار صحة الفرض الرابع :  -4
 ىىىىىىىين متحاىىىىىىىطا در ىىىىىىىات الطىىىىىىىالب فىىىىىىىا  " يح ىىىىىىىد فىىىىىىىرق ذو دكلىىىىىىىا  حصىىىىىىىا يا

المجمىىىىحعتين التجريبيىىىىا والضىىىىابطا فىىىىا التطبيىىىىق البعىىىىدي لبطالىىىىا مالحظىىىىا األدا  العملىىىىا 
 لصالا المجمحعا التجريبيا "

وللتحقا م  صحة هذا الار  قامح  الباث حة ةالتحل حب اإلثرحائي لنتحائج ت ل حا ة اقحة 
  م(التبحابوقد استددم  الباث ة أسحلوع   المتثظة ل تع الع نت   الااة ة والت ررلية ةعدااو 

  للتعرف على الارو  ب   متوس ام  Independent – Samples  T.Testلع نت   مستقلت  
فحي الت ل حا    يبيام مستوج أيا  ماحابام اللرم حة لحدج أفحراي الم محوعت   الت ررليحة والاحاة ة

 ت التاليالبعد  لب اقة المتثظة  وكان  النتائج على النحو 
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 (8جدول )
 للفروق بني متوسطات درجات أفراد   T. TestIndependent – Samplesت اختبار  نتائج

 املتعلقة مبهارات يف بطاقة مالحظة األداء العملياجملموعتني التجريبية والضابطة 
 لبطاقة مالحظة األداء العمليالربجمة يف التطبيق البعدي  

 العدد اجملموعة
املتوسطططططط 

 احلسابي
 رافاالحنططططط
 املعياري

درجططططططات  
 احلرية

 "ت" قيمة
 احملسوبة

 االحتمال
مسطططططططتوى 

 الداللة
 20.001 366.03 35 جمموعة ضابطة

68 40.29 0.000 0.05 
 27.56 597.9 35 جمموعة جتريبية

% وهحي أقحب مح  0( أ  0.000( أ  قيمحة االثتمحا  تسحاو   8ورتاح  م  نتحائج يحدو   
% بح   أفحراي  5نؤكحد ويحوي فحر  يا  إثرحائياو عنحد مسحتوج الداللحة %(  ممحا 5قيمة مستوج الداللحة  

الم محححوعت   الت ررليحححة والاحححاة ة   فحححي مسحححتوج أيا  ماحححابام اللرم حححة فحححي الت ل حححا البعحححد  لب اقحححة 
الم موعحححة الت ررليحححة  ث حححث أ  متوسححح  يبيحححام مسحححتوج األيا  ألفحححراي الم موعحححة  حالمتثظحححة لرحححال

 .(366.03ام مستوج أيا  أفراي الم موعة الااة ة  ( ومتوس  يبي597.9الت ررلية  
وعلى ذلا ام،  قلو  الار  البح ي ال الحث للبححث الححالي  وهحذا اعنحي انح  نويحد فحر  يا  

 .في مستوج أيا  ماابام اللرم ة  ب   الم موعت   الت ررلية والااة ة لرالح الم موعة الت ررلية

 ى أنه :والذي نص علإختبار صحة الفرض اخلامس:  -5
" يح ىىىد فىىىرق ذو دكلىىىا  حصىىىا يا  ىىىين متحاىىىطا  در ىىىات الطىىىالب فىىىا المجمحعىىىا 
 التجريبيا فا التطبيق ال بلا والبعدي لبطالا مالحظا األدا  العملا لصالا التطبيق البعدي"

  (9نوضح ذلا يدو   وللتحقا م  صحة هذا الار 
 (9جدول )

 بني متوسطات درجات  للفروق T. TestPaired – Samplesت اختبار  نتائج
 األداء القبلي والبعدي ملهارات الربجمة يفاجملموعة التجريبية 

 العدد اجملموعة
املتوسط 
 احلسابي

اإلحنراف 
 املعياري

درجات 
 احلرية

 "ت" قيمة
 احملسوبة

 االحتمال
مستوى 
 الداللة

 قبلي
35 

100 3.5 
34 107.6 0.000 0.05 

 27.6 597.9 بعدي
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% ( وهححي  0( أ    0.000( أ  قيمححة االثتمححا  تسححاو   9ج يححدو   ورتاححح محح  نتححائ
%( أ  أناا يالة إثرحائياو  ممحا نؤكحد ويحوي فحر  ذو ياللحة إثرحائية  5أقب م  مستوج الداللة  

مسححتوج أيا  ماححابام اللرم ححة   فححيبحح   اححتع الم موعححة الت ررليححة  0.05عنححد مسححتوج الداللححة 
وسححح  الححدبيام  ث حححث متوسحح  يبيحححام أفححراي الم موعحححة لرححالح الت ل حححا البعححد  األعلحححى فححي مت

(  وهححذا 100(  ومتوسحح  يبيححاتام فححي الت ل ححا القللححي  597.9الت ررليححة فححي الت ل ححا البعححد   
أكلحر مح  مسحتوج األيا  اعني أ  متوسح  مسحتوج األيا  البعحد  لحدج أفحراي الم موعحة الت ررليحة  

 . القللي لام
الدام  للبحث الحالي  وهذا اعني ان  نويد فر  وعلى ذلا ام،  قلو  الار  البح ي 

يا  إثرائياو في مستوج أيا  ماحابام اللرم حة  ألفحراي الم موعحة الت ررليحة فحي الت ليقح   القللحي 
 والبعد  لرالح الت ل ا البعد  .

 والذي نص على أنه : إختبار صحة الفرض السادس : -6
ل ا   على   الححاىبا ال ىحا يا الم تىر  ا االتعليما اكلرترونللبرنامج  تح د فاعليا" 

 تةميا الجانم األدا ا لمهارات البرمجا " فا
القحائم علحى  االلكتروني التعليميل ياف فاعلية اللرنامج   وللتحقا م  صحة هذا الار 

تحم تحدنحد محا اكتسحب  المحتعلم  ال ان  األيائي لماحابام اللرم حة تنمية  فيالحوسبة السحابية المقترح 
 لدباسة اللرنامج وتم ثساع فاعلية اللرنامج ع  اررا معامب الكس  المعد  لبت .نتي ة 

و حسححاع معامححب الكسحح  المعححد  لححبت  لححدبيام ة اقححة متثظححة األيا  القللححي والبعححد  
السححايف والح،ححم ةححأ   يوعلححى ذلححا ام،حح  قلححو  الاححر  البح حح1,7والدبيححة العظمححي وويححد أنحح    

بفححا مسححتوج  يلحح  فاعليححة فححالمقتححرح القححائم علححى الحوسححبة السحححابية  االلكترونححياللرنححامج التعليمححي 
ومعني ذلححا أ  نسححبة الكسحح  المعححد  لححبت  أيا   اححتع الم موعححة الت ررليححة لماححابام اللرم ححة.

( و التححالي فاححي 1,2( وهححي قيمححة تقححا فححي المححدج الححذ  ثححديه ةححت  وهححو أعلححي محح  1,7  1,6   
 .ذام فاعلية مقلولة

بحح   متوسحح ي يبيححام ال ححتع  ( α≤0.05 تويححد فححرو  ذام ياللححة إثرححائية عنححد مسححتوج 
و  اقححححة  المعرفححححي التحرحححح ب اللتبححححاب البعححححد  الت ل ححححا فححححي والاححححاة ة الت ررليححححة الم مححححوعت   فححححي

  موعة الت ررلية.   لماابام اللرم ة بلغة الفي وا  بيسا يوم ن  لرالح اتع الم متثظة األيا 
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القححححائم علححححى  يوتريححححا الباث ححححة هححححذا إلححححى فاعليححححة اسححححتددا  اللرنححححامج التعليمححححي االلكترونحححح
 الحوسبة السحابية في تنمية ماابام اللرم ة لدج اتع الم موعة الت ررلية.

 وتت ق هذه الةتيجا م  نتيجا درااا كالع من:
 Doelitzscher et al 2010    ) (Sanda et al,2010   Nasr&Ouf,2011)  

 .(2017 مني أثمد   ( 2016     إسرا  علي(۲۰۱۳ الش تي إنناف   (۲۰۱۲  مرو  توف ا
 : ويمكن ت  ير هذه الةتيجا فا ضح  اكعتبارات التاليا

  اللرنامجيباسة  قلب تح يقاا الم لوع التعليمية األهداف على )البحث ع نة( المتعلم   تعرنف -1
 .بدااة التعلم قلب من  م لوع هو ما المتعلم وديبا  التعلم ليةعم تسا ب على ساعد مما

اررقحححة تقحححدام المحتحححوج العلمحححي فحححي اللرنحححامج التعليمحححي  موضحححا البححححث( تقحححو  علحححى تحححوف ر  -2
المعلومام اوا  الوق  م  ةعد بواسح ة السححاةة االلكترونيحة  وذلحا أيج السحتمرابرة التعلحيم 

الححتعلم وتحق ححا مسححتوج مرتاححا فححي ال يححاف البعححد   يو  انق ححاع وقححد كححا  ذلححا ثححافلاو لت ورححد
 .اللتباب التحر ب المعرفي المرتب  ةماابام اللرم ة

توفر السححاةة اإللكترونيحة ب ئحة تعليميحة ي حد خ تعتمحد علحى وسحائ  تعلحم متعحدي  وتقحد  التعلحيم  -3
 ةأسححلوع شحح ا مما نححؤي  إلححى ملرححد محح  الدافةيححة والرغبححة فححي الححتعلم  ث ححث اسححت يا ال ححتع

 .التعل ا ةحررة على ع،  التعليم المعتاي

تعححر  ال ححتع للعدنححد محح  االلتبححابام اإللكترونيححة م ححبت االلتبححاب القللححي وااللتبححابام التححي  -4
تلي كب موينو   ومعرفة نتائ اا وتقدام تغذاة بايعة مناسبة في ثالة اإلياةة عل اا  سحاعد 

ياةححام الد ححأ  و التححالي ابتاعحح  ةقححا  االسححت اةام الرحححيحة  والتقل ححب محح  اإلكححب ذلححا فححي 
 البعد . الت ل ايبياتام في 

عر  الماابام العملية في صوب  نروص وصوب ولق ام ف حدنو معلحر  عح  األيا  العملحي  -5
الرحححيح للماححاب  ومناقشححتاا  وتوضححيحاا  ومحاكاتاححا محح  قلححب ال ححتع  أيج ذلححا كلحح  إلححى 

 .لعملي لدج ال تعتروب كامب ع  كيفية أيا  المااب  وتنمية األيا  ا

 لل حتع مباشحر تعلرحل فحي الموقحا القحائم علحى تقنيحة الحوسحبة السححابيةخ التعلرل أسال   تنوع -6

 عح  مريحأ وتعلرحل  المويحوي ةموقحا اللرنحامج الفيسحلو  باةح أثنا  تقورم أيائام المس ب علحر 

 فحي ملححو  تحسح  علحى ذلحا للماحابام  سحاعد ةحأيائام متعلقحاو  تعلرحلاو  اإللكترونيخ اللررد اررا

 عح  ورلتعحدو   المويح   إلحى التعلرحل نحؤيج الحذ  األيا  علحى اقللحو   ويعلاحم ال حتع  أيا 

 سال . تعلرل عن  ننتج الذ  األيا 
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إ  تنظيم األنش ة يالب المحتوج التعليمي  ةح ث اا ل  مح  ال الح  ال يحا  ةحأيا  الماحابام  -7
قاناحا قلحب االنتقحا  لحتعلم الماحابام األلحرج التي تم تدبرب  عل اا لمساعدت  على ممابسحتاا ودت

 ةاللرنامج  ساعد على تنمية أيا  هذه الماابام لدج ال تع 

 التحي المتنوعحة التعليميحة األنشح ة لحت  مح  اللرنحامج محا وتااعلح  للمحتعلم  اإلا حابي الحدوب -8
مج  ةمحا وتوحيحف ال الح  لكافحة ت ليقحام الحوسحبة السححابية يالحب اللرنحا   اللرنامج احتوراا

نتحقا محا األهحداف المحراي تح يقاحا  والتحي سحاهم  فحي توضحيح وتبسحي  المعلومحام  ودرحاي  
الدافةية لدج ال تع والمتم لحة فحي  صحاحة الفحي  بحو   الاحانج أوم  ال يم حب  والتعليقحام 

 المباشر  وي ر المباشر . 

قححائم علححى الحوسححبة اللرنححامج االلكترونححي التححوافر أك ححر محح  مرححدب محح  مرححايب الححتعلم يالححب  -9
 التحيوي رها م  المرحايب  والعرو  التقداميةكملاام الا دنو  والكت  اإللكترونية  السحابية

 لل تع. اللرم ة بلغة الفي وا  بيسا يوم ن اسرم اكتساع ماابام 

 وترحححيح  ودبشححايهم وتححوي اام  للمتعلمحح    العملححي التححدبر  علححى ةالباث حح إشححراف -10

فلقحد تعحديم أسححال   التواصحب فاحي إمحا محح  التواصححب المدتلاحة  م  لحت  وسحائب أل حائام
يالححب اللرنححامج محح  لححت  عححرو  اللوب ورنحح  أو محح  لححت  الدبيشححة أو محح  لححت  تقنيححة 

 أو م  لت  صاحة الفي  بو .  الاانج أوم

 : فا ضح  نتا ج البحق ومةالشتها وت  يرها تحصا الباحثا باآلتا
فحححي تعلححححيم احححتع تكنولوييححححا التعلحححيم وال ححححتع ت ليقححححام الحوسحححبة السحححححابية االسحححتااي  مححح   -1

المعلمححح    علحححى يميحححا الماحححابام العمليحححة واأليائيحححة المرتب حححة ةم حححا  عملاحححم  والتحححي ام،ححح  
 .متثظتاا م  ةعد

 داموتقح مرونحة مح  ةح  تترح  لمحا نظحراو  الماحابام تنميحة فحي الحوسحبة السححابية اسحتددا  أهميحة -2
 نلرحد والحذ  والتواصحب التحدبر  أثنحا  ولاصحة المحتعلم نشحا  ودرحاي  الارياة للارو   مقابلة بدائب

 والمتعلم المعلم ب   التااعب عملية عي 

المقححربام  فححيتقححورم ال ححتع فححي اححا االسححتااي  منالعمححب علححى نشححر االلتبححابام اإللكترونيححة و  -3
 الدباسية ذام ال وان  النظررة.

لسححابية فحي تعلحيم احتع تكنولوييحا التعلحيم وال حتع المعلمح    المعلمح   توحيف الحوسبة ا -4
ترحميم بحرامج يميا الماابام العملية واأليائية المرتب حة ةم حا  عملاحم  و على أثنا  الددمة 

 .في المقربام العملية ة،ليام التر ية النو ية ودتاثتاا الكترونياو 
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 الحدبوف قاعحام مح  نحتم أ  ا ح  التححو  ا فح للتعلحيم  المسحتددمة ال ررقحة عح  النظحر ةغح  -5
  االهتما  بتدبر  ال تع على الحدن ة االلكترونية األيال  علر الدبوف قاعام إلى التقل داة

 استددا  التقنيام الحدن ة في التعليم.
 االستااي  م  ت ليقام الحوسبة السحابية في التعليم عامةو  التعليم ال امعي لاصةو. -6

نتححائج الدباسححة واسححتكماالو ل وانحح  البحححث ام،حح  إيححرا  ملرححد محح    محح  لححت  مححا أحارتحح
 الدباسام والبحو  التي أحار البحث أهم تااخ ومناات

يباسححححة فاعليححححة اسححححتددا  الحوسححححبة السحححححابية لتححححدبر  ألرححححائي تكنولوييححححا التعلححححيم ومعلمححححي  -1
 رتب ة بتدرراتام.الماابام المعيالحاس  اللي أثنا  الددمة 

يباسحححة فاعليحححة اسحححتددا  الحوسحححبة السححححابية فحححي تقحححدام المقحححربام الدباسحححية المتنوعحححة ل حححتع  -2
 كليام التر ية  علر اإلنترن .

إيحححرا  يباسحححة ثحححو  مت لبحححام اسحححتددا  الحوسحححبة السححححابية ودم،انيحححة توحيااحححا فحححي المراثحححب  -3
 التعليمية المدتلاة. 

 ية لتنمية ماابام إنتاج اللرم يام التعليمية .ترميم ب ئة تعليمية سحاب -4

 :تحصل  نتا ج البحق الحالا  لا
( فححححي مسححححتوج تحرحححح ب ال وانحححح  المعرعيححححة 0.05ويححححوي فححححر  يا  إثرححححائياو عنححححد مسححححتوج   -1

المتعلقحححححة ةماحححححابام اللرم حححححة  بححححح   الم محححححوعت   الت ررليحححححة والاحححححاة ة لرحححححالح الم موعحححححة 
  .يةالت ررل

( فححححي مسححححتوج تحرحححح ب ال وانحححح  المعرعيححححة 0.05ويححححوي فححححر  يا  إثرححححائياو عنححححد مسححححتوج   -2
لحي والبعحد  لرحالح المتعلقة ةماابام اللرم ة  ألفحراي الم موعحة الت ررليحة فحي الت ليقح   القل

 .الت ل ا البعد 
ج تحرحح ب فاعليححة اللرنححامج التعليمححي المقتححرح القححائم علححى الحوسححبة السحححابية فححي بفححا مسححتو  -3

 اتع الم موعة الت ررلية لل وان  المعرعية المتعلقة ةماابام اللرم ة .
( فححححي مسححححتوج أيا  ماححححابام اللرم ححححة  بحححح   0.05ويححححوي فححححر  يا  إثرححححائياو عنححححد مسححححتوج   -4

 الم موعت   الت ررلية والااة ة لرالح الم موعة الت ررلية .
للرم ححة  ألفححراي الم موعححة الت ررليححة فححي ويححوي فححر  يا  إثرححائياو فححي مسححتوج أيا  ماححابام ا -5

 الت ليق   القللي والبعد  لرالح الت ل ا البعد  .
فاعلية اللرنامج التعليمي المقترح القائم على الحوسبة السحابية في بفا مستوج أيا   احتع  -6

 الم موعة الت ررلية لماابام اللرم ة. 
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 :املراجع العربية
ترححميم نظححا  قحححائم علححى الحوسحححبة السحححابية ومعحححان ر (ت ۲۰۱5فححرج علحححد العلرححل السححح د   يمإبححراه

االلكترونيححة لت ححورر الماححا  االلكترونيححة ألعاححا  ه ئححة التححدبر  ة امعححة  اإلياب 
  يامعحة المنرحوب   كليحة التر يحة   راىالا دكتىحراهالمنروب  وات اهاتام نحوهحا  

 قسم تكنولوييا التعليم. 
"فاعلية برنامج وسائ  فائقة قائم على الاكر المنظحومي فحي تنميحة  (ت۲۰۱۲ي فدر   أثمد محمو 

راىىالا ماححابام اللرم ححة والتاك ححر االبتكححاب  ل ححتع معاححد الدباسححام التر ورححة"  
   معاد الدباسام التر ورة  يامعة القاهر .دكتحراه

أساسحية فحي التبحابام  ماحابام  spssالتحليل اإلحصا ا بااىتخدام ( ت 2007أسامة ب يا أم   
الاحرو  اإلثرحائية المعلميحة والتمعلميححة  ال حل  األو   كليحة الت حاب    يامعححة 

 . 119المنوعية   ص 
  القحاهر   م،تبحة البيانىات دعل  ن  ك  ة  ك للات الجيل الرابى  لحاعى(ت 2002أسامة الحس ني 

 اب  س نا للنشر والتودرا والتردنر.
توحيحف ت ليقحام الحوسحبة السححابية فحي تنميحة ماحابام (ت 2016ي ممدوح علحد النةحيم علح إسرا 

الحححدبوف االلكترونيحححة وقابليحححة اسحححتدداماا ل حححتع تكنولوييحححا التعلحححيم وفحححا  إنتحححاج
  يامعححة المنيححا  كليححة التر يححة راىىالا ما  ىىتيراسححتعدايهم للتااعححب االيتمححاعي"  

 النو ية  قسم تكنولوييا التعليم.
مجلىىىىىىا التعلىىىىىىي  سححححححبة السحححححححابية  ...وفاححححححا  االنترنحححححح  " ( ت " الحو 2011أم ححححححر  ع ححححححا  

 http://emag.mans.edu.eg  يامعة المنروب  اكلرترونا
 (.الحوسححبة السحححابية وال ححوي  اإللكترونيححة فححي العمليححة2012  األثمححد  علححد ر بافححد أميمحح 

رةحلح يىىىىىىا المعلحمىىىىىىات الرلميىىىىىىا تةعنححححححوا ت التعليميححححححة. المححححححؤتمر الححححححدولي 
 عما . األبي   واكتجاهات الحديثا فا ترةحلح يا المعلحمات

"فاعليححححة اسححححتددا  التعلححححيم المدمححححححج إلكحححححححساع احححححححتع  (ت2014أثححححححححمد الس ححححححححد فرثححححححححام   أامحححح 
راىىالا المرثلححححححة اإلعداينححححححة ماححابام اللرم ححة بلغححة الفي ححوا  بيسححححححا يوم نحح "  

 .كل حة التحححر ية  يامعة اللقادرا ا  ىىىىتير،م

http://emag.mans.edu.eg/
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إم،انيححة اسححتددا  تقنيححة الحوسححبة السحححابية فححي التعلححيم  (.2013   الشحح تي إننححاف محمححد إبححراهيم
لىىىىىىتعل  : اةعنحححححوا . المححححححؤتمر الحححححدولي ال الحححححث يامعحححححة القرحححححيماإللكترونحححححي فحححححي 

 .المملكة العر ية السعوياة  الررا  .اإللرترونا والتعلي  عن بعد
  فحي الاتحر   "ICCC15" الححابا ال حا يا(. ةعنوا 2015المؤتمر الدولي للحوسبة السحابية 

 المملكة العر ية السعوياة.  تإبررب  الررا  27-28
ت ةيىىىات الححاىىىبا (. ةعنحححوا " 2013المححؤتمر الحححدولي ال حححاني لل مةيححة العمانيحححة لتقنيحححام التعلححيم  
 تمححابف. مسححق 27-26فححي الاتححر   ".وتطبي ىىات المحمىىحل لتح يىىق متعىىا الىىتعل 

 عما .
في . " تعلم فررد ل  ب يدندالتعلي  اإللرترونا والتعلي  عن بعد(. 2011المؤتمر الدولي ال اني  

 ت المملكة العر ية السعوياة.فلرانر.الررا  24-21الاتر  ما ب   
  ب ححروم ،Visual Basic.Netبااىىتخدام  Net. رمجىىا  طىىار عمىىل (ت2003تركححي العسحح ر  

 الداب العر ية للعلو .
(. ت ليقححام تعليميححة فححي الحوسححبة السحححابية تاححتح أفاقححاو يدنححد  نحححو 2013ثسححني علححد الحححاف   

 ت ورر التعليم.متاح على الموقا التاليت
http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=419&Model=M&Sub

model=162&ID=2076&Showall=On15/4/2016. 

 .للنشر والتودرا  عما  األبي  ياب المس ر ،Visual Basic(ت2002ثمل  الغولة  ويلرو  
 ة الش نية "فاعلية برنامج مقترح في تنمية ماابام اللرم (ت۲۰۱۰لالد أثمد علد الحم د نون   

  معاححححد راىىىىالا ما  ىىىىتيرلححححدج تتم ححححذ الحلقححححة ال انيححححة محححح  التعلححححيم األساسححححي"  
 الدباسام التر ورة  يامعة القاهر .

(. فاعليححححة تكنولوييححححا الحوسححححبة السحححححابية ماتوثححححة المرححححدبت يباسححححة 2013بثححححاع فححححانل أثمححححد  
-122. 2ع. 5محححححححج. ا المعلحمىىىىىىىاتلترةحلح يىىىىىىىالمجلىىىىىىىا العراقيىىىىىىىا تحل ليحححححححة.

140.www.academia.edu 
فاعليححة اسححتددا  الححتعلم التشححابكي فححي ب ئححة الحوسححبة السحححابية فححي (. 2015سححمر سححم ر محمححد  

راىىىىىالا .اللحححححيالوسحححححائ  المتعحححححدي  لحححححدج معلحححححم الحاسححححح   إنتحححححاجتنميحححححة ماحححححابام 
 يامعة قنا  السور . .كلية التر ية . ي ر منشوب (ما  تير

http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=419&Model=M&Submodel=162&ID=2076&Showall=On15/4/2016
http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=419&Model=M&Submodel=162&ID=2076&Showall=On15/4/2016
http://www.academia.edu/
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اإللكتروني. . المركل العر ي ألةحا  الااا  إستراتي يةمااهيم (. 2011راا  نشأم المن ر  ش ر 
أسحححححححتريا فحححححححي http://accronline.com/article_detial.aspx?id=2422متحححححححاح

2/2/2016. 
( ت"فاعليححة برنححامج تححدبرلي مقتحححححرح قححائم علححى الحوسححححححبة 2014عائشححة العمححر  وتغررححد الرث لححي  

المجىىىىىىىلا السححححابية التشابكحححححية فحححي تعلرححححححل األيا  التقححححححني فحححي يامعححححححة ا ححححححبة"  
 ( .۱۱العدي  ( ۳  الم لد  الدوليىىىا التربحيىىىىا المتخصصىىىىا

 ة الرشد.  الررا   م،تبطرق تدري  الحاام اآللا(ت2007محمد ثس   صقر 

(ت"ت ححورر ب ئححة تعلححم الكترونيححة فححي ضححو  نظررححام الححتعلم اللنائيححة 2012محمححد بفعحح  البسحح وني 
مجلىا كليىا لتنمية ماحابام اللرم حة الكائنيحة لحدج احتع معلمحي الحاسح  اللحي 

  371-293/ 2/78 يامعة المنروب  التربيا
 مجلىا التعلىي  اإللرترونىا. الحوسبة السحابية ب   الاام والت ل ا(. 2014شلتوم  شوقي محمد

 (. متحححححححححححححححححاح علحححححححححححححححححىت11. العحححححححححححححححححدي   يامعحححححححححححححححححة المنرحححححححححححححححححوب   

http://emag.means.edu.eg/index.php?sessionID=28&Page=

news&task= show&id=365 
(ت "أثحححر توحيحححف ةعححح  تقنيحححام الحححتعلم المتنقحححب فحححي تنميحححة ماحححاهيم ۲۰۱۱محمحححد وث حححد سحححليما   

  كليحة التر يحة  راىالا ما  ىتيردهررحة"  اللرم ة الش نية لدج اتع المعاهحد األ
 يامعة بناا.

 ( ت "فعاليحححححححة برنحححححححححححامج مقحححححححححححترح ةاستحححححححححححددا  التعحححححححححححلم النقحححححححححححا 2014النححححححححححححرر اللوهحححححححححححي   أبحححححححومحححححححرو  
 M _ learT3   علحى التحرح ب المعرفحي فحي اللرم حة الشح نية ةاسحتدداVisual 

Basic.Net  "د الدباسام التر ورة  يامعة القاهر .  معاراىىىىىالا ما  تير 
(.ت حححورر نظحححا  تعلحححيم إلكترونحححي قحححائم علحححى ةعححح  ت ليقحححام السحححح  2012محححرو  دكحححي توف حححا 

. يامعححححححححة مجلىىىىىىىىا كليىىىىىىىىا التربيىىىىىىىىاالحاسححححححححو ية لتنميححححححححة التاك ححححححححر االبتكححححححححاب . 
 .2 ج147األدهر.العدي

الحوسبة السحابية و  0,2أثر الدمج ب   ةع  ت ليقام الور   ت"(2017 منى علد الوهاع أثمد
علحى تنميحة ماحابام اإلثرحا  الحاسحو ي لحدج احتع   المنحدفع   / المتححرور  ( 

راىىىىالا "  شححححةبة معلححححم الحاسحححح  اللححححي ة،ليححححة التر يححححة النو يححححة يامعححححة اللقححححادرا
   كلية التر ية  يامعة اللقادرا.دكتحراه

http://accronline.com/article_detial.aspx?id=2422
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تعليميححححة لعححححتج (ت "فاعليححححة برنححححامج قححححائم علححححى المححححدونام ال2017نشححححوج ثلمححححي السحححح د أثمححححد  
راىىالا "، ( لححدج اححتع المرثلححة ال انورححة (VBصححعو ام تعلححم ماححابام اللرم ححة

   كل حة التحححر ية  يامعة اللقادرا.ما  ىىىىتير

للصىىىف  VisualBasic.Netم دمىىىا عىىىن البرمجىىىا بااىىىتخدام (ت 2012وداب  التر يححة والتعلححيم 
 ا األم ررة.   القاهر   الا ئة العامة لشئو  الم اةالثالق اإلعدادي

الكحححححري   وفحححححا  علحححححد  علحححححد روفححححا  علحححححد العلرحححححل شحححححررف  محمححححد علحححححد الاحححححاي  ثسححححح   سححححم ر  
(. فاعليحححة أو يحححة المعرفحححة السححححابية ويوبهحححا فحححي يعحححم نظحححم الحححتعلم 2013 اللحححداا

المىىؤتمر الىىدولا اإللكترونححي وتنميححة البحححث العلمححي ةالمملكححة العر يححة السححعوياة. 
 . المملكة العر ية السعوياة.والتعلي  عن بعداإللرترونا   الثالق للتعلي
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