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 واقع استخدام المذروعات البحثية التطبيقية 
طالب التعميم الثانهي في تقييم  Edmodoمن خالل منرة األدمهدو 

 الفني الرناعي في مرر في ظل جائحة كهرونا
  1 د/ حمدي دمحم دمحم البيطار.أ 

 :مدتخمص

ىجفت ورقة العسل إلى تعخف واقع استخجام السذخوعات البحثية التصبيكية 
في تقييع شالب التعميع الثانػؼ الفشي  Edmodoمغ خالل مشرة األدومػدو 

ائحة كػرونا، واستخجام السشرات التعميسية الرشاعي في مرخ في ضل ج
اإللكتخونية في التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ في ضل جائحة كػرونا 
،وتػصيات ومقتخحات لتفعيل استخجام السذخوعات البحثية التصبيكية مغ خالل 

في تقييع شالب التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في  Edmodoمشرة األدومػدو 
 ضل جائحة كػرونا. وكانت محاور ورقة العسل كسا يمي:مرخ في 

واقع استخجام السذخوعات البحثية التصبيكية في تقييع شالب التعميع  المحهر األول:
 الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ في ضل جائحة كػرونا.

استخجام السشرات التعميسية اإللكتخونية في التعميع الثانػؼ الفشي  المحهر الثاني:
 شاعي في مرخ في ضل جائحة كػرونا.الر

تػصيات ومقتخحات لتفعيل استخجام السذخوعات البحثية التصبيكية  المحهر الثالث:
في تقييع شالب التعميع  Edmodoمغ خالل مشرة األدومػدو 

 الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ في ضل جائحة كػرونا.
، لسشرات التعميسية اإللكتخونيةا، السذخوعات البحثية التصبيكية :الكممات المفتاحية

تقييع شالب التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ،  - Edmodoمشرة ادمػدو 
 .جائحة كػرونا
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The reality of using applied research projects through the 

Edmodo platform in assessment industrial technical 

secondary education students in Egypt in light of the 

Corona pandemic 

Prof.Dr.Hamdy Mohamed Mohamed Elbitar
(2*)

 

Abstract 

The working paper aimed to identify the reality of using applied 

research projects through the Edmodo platform in assessment of 

industrial technical secondary education students in Egypt in 

light of the Corona pandemic, The use of electronic educational 

platforms in technical industrial secondary education in Egypt in 

light of the Corona pandemic and recommendations and 

proposals to activate the use of applied research projects through 

the Edmodo platform in assessment of industrial technical 

secondary education students in Egypt in light of the Corona 

pandemic. The topics of the working paper were as follows: 

 The first core: The reality of using applied research projects in 

assessment of technical industrial secondary education 

students in Egypt in light of the Corona pandemic. 

 The second core: using electronic educational platforms in 

industrial technical secondary education in Egypt in light of 

the Corona pandemic. 

The third core: Recommendations and proposals to activate the 

using applied research projects through the Edmodo platform in 

assessment of industrial technical secondary education students 

Key words: applied research projects, electronic educational 

platforms, Edmodo platform, assessment of industrial technical 

secondary education students in Egypt, the Corona pandemic. 
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 مقدمـــــة: 
يعتبخ التعميع الفشي السرجر الخئيدي إلمجاد سػق العسل بالعسالة الفشية السجربة 
حخفيا وميشيا وتكشػلػجيا، والتي تمعب دورا ىاما في التشسية االقترادية لمبالد، 
ويحطى ىحا الشػع مغ التعميع بأىسية كبخػ في معطع الجول الستقجمة سػاء مغ 

 أو مغ أفخاد السجتسع ككل.حكػماتيا أو مؤسداتيا 
وتيجف مشطػمة التعميع الفشي إلى تشسية القجرات الفشية لجػ الجارسيغ في 
مجاالت الرشاعة، والدراعة، والتجارة، واإلدارة والخجمات الدياحية ومتساشًيا مع 

( مغ الجستػر 21شز السادة )، حيث ت2104الجولة الحؼ انعكذ في دستػر تػجو 
بتذجيع التعميع الفشي والتقشي والتجريب السيشي وتصػيخه، والتػسع تمتدم الجولة ”عمى 

-440، 2107")البيصار، سعاييخ الجػدة العالسيةفي أنػاع التعميع الفشي كافة، وفًقا ل
  .(456-454، 2109( )البيصار، 401-390، 2108يصار، ( )الب466

ػن األساسي وتخجع أىسية التعميع الفشي إلى أنو العشرخ االستخاتيجي والسك
الكتداب السيارات والسعارف التي يحتاج إلييا الفشيػن في كافة القصاعات، كسا أنو 
السرجر الخئيدي في تػفيخ العسالة الفشية السجربة عمى أسذ تكشػلػجية عمسية 

 .(298، 2105)صاروخ،  وعسمية
 إلىShatunova & Sterz (2108 ،239 )وتذيخ كل مغ شاتػنػفا وستيخز 

جور الستدايج لمعامميغ في اليشجسة والتعميع الفشي في التشسية االجتساعية أىسية ال
واالقترادية لمسجتسع. ويجب تػجيو خخيجي السجارس الختيار ميغ اليشجسة 
والرشاعات الفشية، حيث أصبحت السيغ اليشجسية والرشاعية إحجػ السيام الخئيدية 

 لمتعميع الثانػؼ في القخن الحادؼ والعذخيغ.
 09ػر جائحة كػرونا أو ما يعخف بفيخوس كػرونا السدتجج كػفيج وبطي
COVID 09  في مرخ، وجو فخامة الخئيذ عبج الفتاح الديدي رئيذ الجسيػرية

بتعميق الجراسة في الجامعات والسجارس لسجة اسبػعيغ اعتباًرا مغ يػم األحج السػافق 
ل مع أؼ تجاعيات م وذلظ في إشار خصة الجولة الذاممة لمتعام2121مارس  05

محتسمة لفيخوس كػرونا السدتجج. كسا لجاءت وزارة التخبية والتعميع والتعميع الفشي في 
مجارس التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي إلى نطام التعميع عغ بعج واستخجام مشرة 

وشبكات التػاصل االجتساعي لمتػاصل بيغ السعمسيغ والصالب،  Edmodoادمػدو 
لسذخوعات البحثية التصبيكية مغ خالل مشرة األدومػدو كسا تع استخجام ا

Edmodo  في تقييع شالب التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ في ضل
 05جائحة كػرونا مع االقترار في محتػػ السػاد الجراسية عمى ما تع تجريدو حتى 
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م، وتكػن الجرجات التي يحرل عمييا الصالب في السذخوع البحثي 2121مارس 
م وتزاف 2121/ 2109ي كل مادة بجيال عغ امتحان الفرل الجراسي الثاني ف

درجاتو إلى الفرل الجراسي األول، ويكػن مجيخ السجرسة مدئػل عغ إعالن 
 م(2121مارس  31( بتاريخ 71.)قخار وزيخ التخبية والتعميع والتعميع الفشي رقع )الشتيجة

مغ أىع التحجيات  COIVD-19 09وتعج جائحة كػرونا أو فيخوس كػفيج 
التي تػاجو البذخية والتي سػف تغييخ شكل الحياة والتعميع تغيخا جحريا، كسا أن 
التعميع عغ بعج باستخجام السشرات التعميسية اإللكتخونية اصبح حاجة ممحة وليذ 
نذاشا إضافيا أو تكسيميا، لحا يعج استخجام السذخوعات البحثية التصبيكية مغ خالل 

في تقييع شالب التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في  Edmodoدو مشرة األدومػ 
مرخ في ضل جائحة كػرونا أمخا ضخوريا باعتبار أن التعميع الثانػؼ الفشي 
الرشاعي ىػ الػسيمة السيسة لتػفيخ العسالة الساىخة القادرة عمى التعامل مع 

ت االحتخازية لسشع التصػرات التكشػلػجية في ميغ السدتقبل، وأيزا التباع اإلجخاءا
ي التعميع الثانػؼ الفشي والحفاظ عمى صحة شالبشا ف 09العجوؼ بفيخوس كػفيج 

. لحا جاءت ورقة العسل الحالية لتيجف إلى التعخف عمى واقع استخجام الرشاعي
في تقييع  Edmodoالسذخوعات البحثية التصبيكية مغ خالل مشرة األدومػدو 

رشاعي في مرخ في ضل جائحة كػرونا، وتػصيات شالب التعميع الثانػؼ الفشي ال
ومقتخحات لتفعيل استخجام السذخوعات البحثية التصبيكية مغ خالل مشرة 

في تقييع شالب التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ في  Edmodoاألدومػدو 
 ضل جائحة كػرونا.

ب التعميم المحهر األول: استخدام المذروعات البحثية التطبيقية في تقييم طال
  :الثانهي الفني الرناعي في مرر في ظل جائحة كهرونا

السذخوع البحثي ىػ عسمية بحث مشيجي تحاول اإلجابة عغ سؤال محجد جيجا 
أو مجسػعة مغ األسئمة ذات الرمة حػل مػضػع معيغ مغ خالل االستكذاف أو 

انات التجخيب تتصمب جسع البيانات وتػثيق السعمػمات العامة، وتحميل البي
والسعمػمات وتفديخىا وفقا لمسشيجيات السشاسبة التي تحجدىا السجاالت السيشية 

 (01، 2121)مخكد الكياس والتقػيع،  والتخررات األكاديسية.
العشػان والسمخز البحثي مجسػعة مغ السكػنات ىي ) ويتزسغ السذخوع

يع السذخوع البحثي والسقجمة والسذكمة والسشيجية والشتائج وتفديخىا والسخاجع(، ولتقي
فإنو مغ األىسية أن نكيع أىسية مػضػعو، وبعج ذلظ نتصخق إلى العشػان ومجػ 
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جػدتو وتعبيخه عغ السػضػع السخاد بحثو، والسمخز ودػ دقتو واختراره واشتسالو 
لكل ما ورد مغ عشاصخ أساسية في السذخوع، والسقجمة ومجػ تػضيحيا لمسػضػع 

حقاق السػضػع، والسذكمة البحثية التي نحاول حميا مغ الحؼ سيتع بحثو وأىسية واست
دراسة البحث واألسئمة البحثية التي تعبخ عشيا، والسشيجية السدتخجمة في دراسة 
السػضػع واإلجابة عغ أسئمتو، والشتائج التي تػصل إلييا السذخوع وتحميميا وتفديخىا 

لسخاجع. باإلضافة إلى والسخاجع التي تع الخجػع إلييا ومجػ دقة وحجاثة وشسػل ا
مخكد الكياس والتقػيع، ) أمانة ودقة الباحث والتػثيق والمغة السدتخجمة في السذخوع.

 .(52، 2112( )ريان، 009-008، 2107( )السرصفى، 00-02، 2121
أن عشاصخ تقييع  Conrad et al. (2119 ،3) ويذيخ كػنخاد وأخخون 

، Written Report ب لمسذخوعالسذخوع البحثي التصبيقي ىي التقخيخ السكتػ 
 ،Oral Presentation ، والعخض الذفػؼ Technical Designوالترسيع الفشي 

والسػقع ، Realistic Constraints (design)والتشاقزات الػاقعية لمترسيع 
 .Poster، والسمرق Web Siteاإللكتخوني لمسذخوع 

رشاعي بعج فتخة وقج تحجدت تعميسات التجريذ في مجارس التعميع الفشي ال
 م في التعميسات التالية:2121مارس  05الحطخ بدبب جائحة كػرونا بعج 

 التعميم الفني )سنهات النقل(:-1
تع استسخار شالب مجارس التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في أنذصة التعمع 

نايل  -رأسي  00747عغ بعج مغ خالل القشػات التعميسية )قشاة مرخ التعميسية 
أبخيل  06قشاة التعميع الفشي عمى مػقع اليػتيػب حتى يػم الخسيذ سات(، و 

، وتع اتاحة جسيع السػاد الجراسية والتعميسية السرػرة لدشػات الشقل بسجارس 2121
التعميع الفشي )أوناليغ( عمى مشتجيات قصاع التعميع الفشي عمى الخابط 

(www.fanyeduc.yoo7.com) 

 ة ومدارس الجدارات )سنهات النقل(: مدارس التكنهلهجيا التطبيقي -0
تع التػاصل بيغ السعمسيغ والصالب شػال فتخة تعميق الجراسة عغ شخيق 

 https://edmodo.org استخجام مػقع مشرة ادمػدو
)طمبة التعميم الفني وطمبة مدارس  0202أبريل  03حتى  18الفترة من  -3

 التكنهلهجيا التطبيقية(: 
صة تعميسية عغ بعج، وتذسل أبحاث ومذخوعات تكميف الصالب بإجخاء أنذ

ودراسات تصبيكية، وتشفيح ترسيسات باستخجام البخامج التخررية عمى الحاسب، 
 وإعجاد عخوض تقجيسية مراحبة لؤلنذصة التعميسية.
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 : 0202يهنيه  15أبريل حتى  06الفترة من  -4
ػم الصالب إعجاد كل شالب ممف مجسع باألنذصة التعميسية التي أنجدىا، ويق

بتدميع السمف الى مجرستو بعج االنتياء مغ إعجاده، وتخحيل التصبيق العسمي 
لمججارات العسمية والتصبيكية لحيغ حزػر الصالب الى السجرسة قبل بجء العام 

 الجراسي الججيج بثالثة أسابيع.
مارس  15تقترر المذروعات والدراسات التطبيقية عمى الفترة الدراسية حتى  -5

 فقط. 0202
سيتم إصدار النتائج النهائية لطالب النقل بناء عمى ممف األنذطة التعميمية  -6

وأدائو في األنذصة العسمية التي ستتع قبل بجء العام الجراسي  التي يدممه الطالب،
 الججيج بثالثة أسابيع، باإلضافة الى نتائج الفرل الجراسي األول.

رق شػقي وزيخ التخبية والتعميع والتعميع وباإلشارة إلى قخار األستاذ الجكتػر شا
م الخاص بدشػات الشقل في مجارس التعميع 2121مارس  31( بتاريخ 71الفشي قع )

الثانػؼ الفشي بكل أنػاعيا ومجارس التكشػلػجيا التصبيكية بذأن تكميف الصالب 
بإجخاء بحػث تصبيكية إلعجادىا عغ بعج مغ مشازليع وستذسل ىحه البحػث األجداء 

م لتػقف السجارس 2121مارس  05التى تع تجريديا في السقخرات السختمفة حتى 
بدبب جائحة كػرونا. وقج تع إعالن البحػث التصبيكية السصمػبة خالل الفتخة مغ 

م وفًقا لمخصة الدمشية التى تع اإلعالن عشيا، كسا تع 2121أبخيل  23 -08
جاد البحػث التصبيكية. إلع 2121يػنيػ  05إبخيل حتى  26تخريز الفتخة مغ 

 .م(2121مارس  31( بتاريخ 71)قخار وزيخ التخبية والتعميع والتعميع الفشي رقع )
ويجب تهافر الذروط التالية في البحث التطبيقي في التعميم الثانهي الفني 

 الرناعي:
 صفحة الغالف:  -1

 يمتدم الصالب بإعجاد صفحة غالف البحث وفًقا لمشسػذج السحجد مغ قصاع
 .التعميع الفشي والحػ يتزسشو ىحا البيان

 عنهان البحث: -0
يجب أن يبتكخ الصالب عشػان شيق لمبحث التصبيقي إذا لع يكغ ىشاك عشػان  

 معصى لمبحث.
 يجب أن يحتػؼ البحث عمي مقجمة تتزسغ أىسية البحث. -3
 يجب أن يتزسغ البحث العشاصخ الخئيدية وشخح مبدط ليا بأسمػب الصالب. -4
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 مهضهع البحث:  -5
 .ويزع شخح عشاصخ البحث التصبيقي

 .يجب عمي الصالب حل التساريغ التي يتزسشيا البحث -6
 يجب عمي الصالب كتابة السخاجع والسرادر التى تع االستعانة بيا. -7
 وقج أوضحت الػزارة ضػابط تدميع البحػث التصبيكية، كسا يمى: -8

الخاص بو بخط يجه شخرًيا يجب أن يقجم كل شالب البحث التصبيقي  .0
حتى لػ كان يعسل مع مجسػعة مغ زمالءه ولغ يقبل بحث مكتػب عمى 
الحاسب اآللي عجا بعس التصبيقات داخل البحث التي يجب ترسيسيا 

 عمى الحاسب وشباعتيا.
يجون الصالب الكػد الخاص بو عمى غالف البحث التصبيقي، ويسكغ  .2

 /http://studea.emis.gov.eg الحرػل عميو مغ خالل الخابط:
مغ خالل  pdfيقػم الصالب بعج كتابة البحث بخط اليج بتحػيمو إلى صيغة  .3

 .Scannerجياز 
 Edmodoعمى مشرة  pdfيقػم الصالب بخفع ندخة البحث بريغة  .4

 ويحتفع بالشدخة الػرقية معو.
سيقػم  Edmodoتدميسو عمى مشرة في حالة تعحر رفع الصالب البحث و  .5

الصالب بترػيخ البحث، ويقػم بتدميع أصل البحث لمسجرسة واالحتفاظ 
 برػرة البحث بعج ختسيا بختع السجرسة مغ السدئػل بالسجرسة.

وقج أعمشت وزارة التخبية والتعميع والتعميع الفشي عغ مػاعيج تدميع السذخوعات 
التعميع الفشي، والتي ستبجأ يػم األحج السػافق التصبيكية لصالب سشػات الشقل بسجارس 

 م ورقيا أو إلكتخونيا.2121يػنيػ  4م وحتى يػم الخسيذ السػافق 2121مايػ  07
وأكجت الػزارة أن الصالب الحؼ يقجم البحث وكانت نتيجتو )اجتاز( يحرل عمى 

% مغ درجات الفرل الجراسي الثاني وتزاف لجرجات الفرل الجراسي األول 011
ال تدتخخج نتيجة الجور األول إال بعج حزػر واجتياز التجريبات العسمية التي ستتع و 

 قبل بجاية العام الجراسي القادم، ويتع تصبيق الزػابط الخاصة بالشجاح والخسػب.
 كسا حجدت الػزارة معاييخ تقييع البحث التصبيقي التى تع إعالنيا، وىي:

 اع التعميع الفشي.صفحة الغالف وفقا لمشسػذج السحجد مغ قص -0
عشػان البحث: يجب أن يقتخح الصالب عشػان مشاسب لمبحث التصبيقي إن لع  -2

 يكغ لو عشػان.
 مقجمة: تذسل أىسية وممخز لمبحث. -3

http://studea.emis.gov.eg/
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 العشاصخ الخئيدية لمبحث. -4
مػضػع البحث: ويزع شخح عشاصخ البحث التصبيقي الحػ يسكغ أن يذسل  -5

القػانيغ األساسية السدتخجمة  -أيزا )وفقا لصبيعتو(: " خصػات إجخاء البحث
رسػمات تػضيحية وصػر خاصة بسػضػع  -إن وججت ووحجات الشػاتج

رسػمات ىشجسية ألجداء فشية عمى ورق مخبعات مػضح عمييا األبعاد  -البحث
 وكتابة مكياس الخسع".

 حل التساريغ السػجػدة بالبحث. -6
 السخاجع : ومقرػد بيا السرادر التي تع االستعانة بيا -7

 
 ( 0ل )شك

 معاييخ تقييع البحث التصبيقي لصالب التعميع الفشي الرشاعي في مرخ
وفيسا يخز نتيجة تقجيخ البحث التصبيقي، وضعت وزارة التخبية والتعميع 

( 71)قخار وزيخ التخبية والتعميع والتعميع الفشي رقع )والتعميع الفشي الذخوط التالية: 
( 799التخبية والتعميع لمتعميع الفشي رقع ) م( )قخار نائب وزيخ2121مارس  31بتاريخ 
 م(2121مايػ  02بتاريخ 

أو عجم اجتياز(، وتتػلى لجان  –كل شالب سيحرل عمى تقجيخ )اجتياز  -0
التقجيخ اعجاد قائسة بأسساء الصالب الحيغ تصابقت بحػثيع التصبيكية مع بحػث 

جخاءات أخخػ ليدت مغ اعجادىع مع تعميق اعالن نتائجيع لحيغ اتخاذ اال
 .الالزمة

تحتفع كل مجرسة بالبحػث التصبيكية لمصالب باعتبارىا أوراق امتحانية رسسية  -2
 مع تصبيق كافة القػاعج السشطسة ليحه العسمية
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بالشدبة لـ الصالب الحؼ يقجم البحث وكانت نتيجتو اجتاز، فيحرل عمى  -3
% مغ درجات الفرل الجراسي الثاني وتزاف لجرجات الفرل الجراسي 011

االول وال تدتخخج نتيجة الجور االول إال بعج حزػر واجتياز التجريبات العسمية 
التي ستتع قبل بجاية العام الجراسي القادم، ويتع تصبيق الزػابط الخاصة 

 .بالشجاح الخسػب
بذأن الصالب الغائب في الفرل الجراسي االول بعحر مقبػل يتقجم بالبحث  -4

، وعميو حزػر االمتحانات التحخيخية لتصبيقي عغ الفرل الجراسي الثانيا
سي االول )االمتحانات الخاصة بالسػاد التي تغيب فييا بالفرل الجرا

، وعميو حزػر واجتياز التجريبات العسمية التي ستتع قبل بجاية العام التكسيمية(
 الجراسي القادم.

وىشاك بعس الجراسات والبحػث التي تشاولت السذخوعات البحثية التصبيكية 
واليشجسي،  تأثيخىا عمى السشطػمة التعميسية عامة ومشطػمة التعميع الفشي الرشاعيو 

( إلى تػفيخ 2116) Estell & Hurtigفقج ىجفت دراسة كل مغ استيل وىػرتيج 
نساذج لتقييع السذخوعات البحثية في التعميع اليشجسي في بجاية كل فرل دراسي لكل 

إجخاء تقييع التقخيخ السكتػب لمسذخوع مغ مغ الصالب وأعزاء ىيئة التجريذ. ويتع 
خالل استخجام ثالثة نساذج مشفرمة: أسمػب الكتابة والترسيع الفشي وعػامل 
االعتبار لمسعالجة لتغصية قيػد الترسيع الػاقعية الستعجدة كسا ىػ مصمػب في 

. وكل فخيق مغ الصالب يصمب مشو تقجيع عخضيغ تقجيسيغ شفػييغ ABETمعاييخ 
ية التخخج ؛ كسا تع تػفيخ نسػذج تقييع خاص بالعخوض التقجيسية الذفػية شػال عسم

لتػجيو ىحه التقييسات. والسكيِّسػن الخارجيػن مجعػون إلى الحخم الجامعي لمحكع 
ويتبع ىؤالء األفخاد نسػذج تقييع خاص بـ ، عمى مدابقة ممرق الترسيع األول

حيث يقجم ، ى ترسيع مػقع الػيبتشديق السمرق. ويخكد نسػذج التقييع الشيائي عم
 الصالب نطخة عامة عمى مذخوعيع والشتائج التي تع الحرػل عمييا.

A. John & Manabete (2105 )كسا ىجفت دراسة كل مغ جػن ومانابت 
إلى تحجيج التأثيخ اإلجخائي عمى درجات التقييع الجاخمي والخارجي لمسذاريع البحثية 

عميع السيشي والتقشي في الجامعة. وتع استخجام لمصالب الجامعييغ في بخامج الت
 031ترسيع البحث السدحي إلجخاء ىحه الجراسة. وتكػنت عيشة البحث مغ 

شالب وشالبة في الجامعات الشيجيخية السختارة بيغ أعػام  0847محاضخا و
. وتع تحميل الجراسة باستخجام الحدمة اإلحرائية 2115/2116و 0995/0996

. وأضيخت الشتائج أنو تع تصبيق معاييخ 03.1( اإلصجار SPSSة )لمعمػم االجتساعي
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مختمفة ليذ فقط في جامعات مختمفة ولكغ متغيخة مع مخور الػقت. وتع تقجيع عجد 
مغ االقتخاحات لتقميل التأثيخ الدمبي عمى إجخاءات تقييع الجرجات الجاخمية والخارجية 

 يا وصالحيتيا.لسذاريع التعميع الفشي والسيشي وتعديد مػثػقيت
( إلى 2107) Szmodis & Bodzinكسا ىجفت دراسة سدمػدس وبػدزن 

تشفيح وحجة تعميع ىشجسي قائسة عمى السذاريع في مجرسة ابتجائية في كسبػديا. وكان 
اليجف التحقق مغ اتجاىات الصالب وتػقعاتيع مغ ميشة اليشجسة وميارات القخن 

ب. وكذفت الشتائج أنو قبل تشفيح السشاىج الحادؼ والعذخيغ السجركة ذاتيا مغ الصال
وججت اتجاىات إيجابية لجػ عيشة الجراسة تجاه اليشجسة، والسعتقجات  الجراسية

اإليجابية تجاه دور اليشجسة في حياتيع، والترػرات اإليجابية لمغاية لسيارات القخن 
جػد زيادة الحادؼ والعذخيغ السجركة ذاتيا مغ الصالب. وأشارت الشتائج إلى عجم و 

كبيخة في االتجاىات العامة لمصالب وتػقعات اليشجسة، وميارات القخن الحادؼ 
 أضيخت والتيالصالب الحيغ لجييع تقييع متػسط ، والعذخيغ السجركة ذاتيا. ومع ذلظ

أقل إيجابية في التقييع القبمي، أضيخت نتائج الجراسة زيادات كبيخة  السذاعخ درجات
عات تجاه اليشجسة، باإلضافة إلى ميارات القخن الحادؼ في اتجاىاتيع والتػق

 والعذخيغ السجركة ذاتًيا. 
إلى التعخف عمى السقخر القائع  Fugate (2108)وقج ىجفت دراسة فيػجيت 

عمى السذاريع والحؼ يذارك فيو الصالب في سمدمة مغ السذاريع التي تداعج في 
لسا ىػ محجد في أىجاف السقخر.  تػجيو الصالب إلى مدتػػ محجد مغ السيارة شبقا

عمى عكذ السحاضخات التقميجية حيث يتع إعصاء الصالب امتحانات لتقييع مدتػػ 
القائع عمى السذخوع أؼ امتحانات  وقج ال يتزسغ السقخر، الصالب في السعخفة والفيع

 رسسية تقميجية في نياية السقخر. وغالًبا ما يعتسج تقييع مجػ تقجم الصالب عمى جػدة
مذاريع السقخر. وفي الجراسة الحالية خزع الصالب في السقخرات القائسة عمى 
السذاريع المتحان رسسي في نياية السقخر. كان اليجف مغ االختبار ىػ تحجيج ما 
إذا كان ىشاك تشاقس بيغ أداء الصالب في االمتحان ومذاريعيع. بيشسا كان أداء 

:( 25حانيع ومذاريعيع، وكان أداء )غالبية الصالب مذابًيا بذكل ممحػظ في امت
مغ الصالب مختمًفا تساًما. أضيخت ىحه الجراسة أنو ال تدال االمتحانات أداة ميسة 

 لتقييع مدتػػ ميارات الصالب في السقخر القائع عمى السذخوع.
يتزح مسا سبق أنو يجب التخكيد عمى استخجام السذخوعات البحثية التصبيكية 

ع الثانػؼ الفشي الرشاعي في ضل جائحة كػرونا، واستخجام في تقييع شالب التعمي
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في ضل جائحة  EDMODOالسشرات التعميسية اإللكتخونية مثل مشرة األدومػدو 
كػرونا. كسا يجب التخكيد عمى عشاصخ تقييع السذخوع البحثي مثل تقخيخ السذخوع 

خوع، ترسيع اإللكتخوني لمسذ، السػقع ، ترسيع السذخوع، العخوض الذفػيةالسكتػب
لتقييع السذخوعات البحثية  Rubrics، وعسل مقاييذ التقييع الستجرجة ممرق

التصبيكية شالب التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ، وتجريب معمسي التعميع 
الفشي الرشاعي عمى استخجام السذخوعات البحثية التصبيكية في تقييع شالب التعميع 

 جائحة كػرونا.  الثانػؼ الفشي الرشاعي في ضل
المنرات التعميمية اإللكترونية لطالب التعميم الثانهي الفني  -المحهر الثاني

  :في مرر في ظل جائحة كهرونا
( أن العالع كمو اصبح في حالة شػارغ نتيجة 0364، 2121يحكخ الجىذان )

السعخوف باسع كػرونا الحؼ تدبب في زلدال عالسي وحالة مغ  09فيخوس كػفيج 
والخػف النتذاره بذكل سخيع ومخعب وصل إلى أغمب مشاشق العالع، خاصة  اليمع

في ضل انعجام المقاح السشاسب لسعالجة السرابيغ الحيغ لؤلسف أنيى الفيخوس حياة 
بعزيع، ودعػة العجيج مغ الجول والسشطسات إلى وضع استخاتيجيتيا السشاسبة 

 لمتعاير مع ىحا الػباء. 
في ىحا  .Digital Ageفيو بالعرخ الخقسي وُيعخف العرخ الحؼ نعير 

العرخ تتغيخ وتتصػر التكشػلػجيا بدخعة، وفي ضػء ىحه التصػرات التكشػلػجية في 
تتحسل السجارس مدؤولية تجريب "السػاشغ الخقسي" وكحلظ ، القخن الحادؼ والعذخيغ

ت السػاشغ الرالح، ويجب أن يتستع السػاششػن الخقسيػن بسيارات ومعخفة وإنتخن
والػصػل إلى التكشػلػجيا، والسجارس يجب أن تػجو الصالب ليربحػا مػاششيغ 

 (Isman & Gungoren, 2014, 73رقسييغ. )
( إلى 2109 ،63) Sulianta & Sapriyaويذيخ كل مغ سػليانتا وسابخيا 

أنو في مجتسع اليػم تغيخ تكشػلػجيا السعمػمات الصخيقة التي يسارس بيا الشاس 
نذصة، وىحه الطاىخة تمغي الػضائف الدابقة وتخمق مدسيات وضيفية األعسال واأل

يقجم السؤلفػن السحتخفػن وضائف ججيجة في العرخ ، ججيجة، وفي ىحا الرجد
الخقسي، حيث تع استبجال الكتب واألوراق بسشرات ججيجة بدبب التغيخات الرشاعية 

المػحية واليػاتف الحكية  والػسائط االعالمية بال أوراق واألجيدة، مثل بػابات الػيب
 وغيخىا مغ أدوات نذخ السعمػمات في العرخ الخقسي.

( أنو 2103156) Labbas & El Shaban وتذيخ كل مغ الباس والذعبان
متعمسػ القخن الحادؼ  يجب أن يفيع السعمسػن أن، عشج التعامل مع العرخ الخقسي



  Edmodoالبحثية التطبيقية من خالل منرة األدمهدو  "واقع استخدام المذروعات
 في تقييم طالب التعميم الثانهي الفني الرناعي في مرر في ظل جائحة كهرونا

 

 

04 

تي تختبط ارتباًشا وثيًقا والعذخيغ لجييع شخق تفكيخ مختمفة ومسارسات مختمفة وال
بالتكشػلػجيا. وقج ال يكػن السعمسػن مختاحيغ لؤلدوات الخقسية، وىحا مغ شأنو خمق 

 فجػة بيغ السعمسيغ )غيخ الخقسييغ( والصالب األكثخ راحة مع األدوات الخقسية.
أن الثػرة التكشػلػجية الستسثمة في تكشػلػجيا  (56، 2109)ويذيخ الجىذان 

التراالت اسيست في تغييخ شبيعة الحياة وشكل السؤسدات، ومغ السعمػمات وا
 بيشيا السؤسدات التعميسية عمى نحػ جحرؼ خاصة في الجول الستقجمة.

 Karunanayaka & Weerakoon ويخاكػن ويذيخ كل مغ كاروناناياكا و 
( إلى أن التكشػلػجيات الخقسية سػف تعسل عمى تغييخ مسارسات حياتشا 2121160)

بذكل متدايج. وأن السيارات الخقسية أمخ ال مفخ مشو لؤلفخاد في العرخ  اليػمية
أصبح  الحالي لمخقسشة مغ أجل استيعاب التصػرات الخقسية سخيعة التصػر، وبالتالي

 تعديد التعميع الخقسي حاجة أساسية في العرخ الحالي.
فشي، التي يجرس والسشرات اإللكتخونية التابعة لػزارة التخبية والتعميع والتعميع ال

 (2121)دمحم، مغ خالليا الصالب إلكتخونيا وعغ بعج، كالتالي: 
 :منرة البث المباشر -1

 ولمجخػل عمى مشرة البث السباشخ مغ الخابط التالي:
https://stream.moe.gov.eg/ 

 :منرة ذاكر -0
 /https://study.ekb.egوللدخول إلى منصة ذاكر من الرابط التالي: 

 :مهدومنرة اد -3
 ولمجخػل إلى السشرة اإللكتخونية مغ الخابط التالي:

https://new.edmodo.com 

 :قناة وزارة التربية والتعميم عمى اليهتيهب -4
 ولمجخػل لمقشاة مغ الخابط التالي: 

ttps://www.youtube.com/c/MoEEgyptEduStream/about 

 :بنك المعرفة المرري  -5
 /https://lms.ekb.egمغ الخابط التالي: ولمجخػل لبشظ السعخفة السرخؼ 

 :القنهات التعميمية -6
مغ خالليا بث  وفخت الػزارة عجد مغ القشػات التعميسية التمفديػنية والتي يتع

  شخح لمجروس والسشاىج التعميسية.
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 :مكتبات إلكترونية يتم إتاحتها قريبا -7
ات اإللكتخونية مثل وتعسل وزارة التخبية والتعميع عمى تػفيخ عجد مغ السكتب

الخاصة بتػفيخ  E-books library Plus ومكتبة E-books library مكتبة
 .الكتب

( التالي السشرات اإللكتخونية السعشية بالتعميع عغ بعج بػزارة 2ويػضح شكل )
 .التخبية والتعميع والتعميع الفشي

 
 ( السشرات اإللكتخونية السعشية بالتعميع عغ بعج 2شكل )

 التخبية والتعميع والتعميع الفشي بػزارة
وقج استخجمت وزارة التخبية والتعميع والتعميع الفشي في مرخ نتيجة فيخوس كػفيج 

السعخوف باسع كػرونا التعميع عغ بعج باستخجام السشرات التعميسية مثل مشرة  09
في التجريذ والتػاصل بيغ السعمسيغ والصالب وتقييسيع في مجارس  Edmodoإدمػدو 

لتعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي مغ خالل رفع وتحسيل األبحاث التصبيكية عمييا، وتعخف ا
بأنيا بيئة  Electronic Instructional Platformsالسشرات التعميسية اإللكتخونية 

إلكتخونية تفاعمية متعجدة السرادر عمى شبكة اإلنتخنت، تقجم السقخرات الجراسية 
ة التخبػية ومرادر التعمع اإللكتخونية لمستعمسيغ، في أؼ وقت والبخامج التعميسية واألنذص

 وفي أؼ مكان، برػرة تسكغ السعمع مغ متابعة وتقػيع الستعمع.
ىي مشرة اجتساعية مجانية تػفخ لمسعمسيغ والصالب  Edmodoومشرة إدمػدو 

إلى  بيئة آمشة لالترال والتعاون، وتبادل السحتػػ التعميسي وتصبيقاتو الخقسية إضافة
بيغ مدايا  Edmodoالػاجبات السشدلية والجرجات والسشاقذات. وتجسع مشرة إدمػدو 

وتدتخجم فييا تقشية الػيب  ،LMSشبكة الفيذ بػك ونطام بالك بػرد إلدارة التعمع 
مميػن عزػ مغ السعمسيغ والصالب ومجيخؼ  47، ويدتخجم السشرة أكثخ مغ 2.1
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دتحق لقب أول وأكبخ شبكة تعمع اجتساعي بالعالع السجارس وأولياء األمػر، وىي بحلظ ت
 (.02، 2105)السصيخؼ، 

إلى تشػع مكػنات السشرات  (033-032، 2106)ويذيخ ابغ غيث وأخخون 
التعميسية اإللكتخونية مسا يسكشيا مغ تقجيع خجمات متشػعة لمستعمسيغ، ومشيا: 

، والسكتبة Replyد والخ  ،Latest Posts، والسشذػرات األخيخة Groups)السجسػعات 
Library،  والُسَخصطPlanner والسيام ،Assignment واالختبارات ،Quizzes ،

، Pollوالترػيت  ،Badgesواإلشارات  ،Progressوالتقجم  ،Alertsوالتشبييات 
والتصبيقات  ،Parent Accounts، وحداب الػالجيغ Accessibilityوسيػلة الػصػل 
Edmodo Apps).  

جراسات والبحػث التي تشاولت السشرات التعميسية اإللكتخونية وىشاك بعس ال
وتأثيخىا عمى السشطػمة التعميسية في ضل جائحة كػرونا، فقج ىجفت دراسة الدىخاني 

( الى التعخف عمى اتجاىات أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة أم القخػ نحػ 2121)
لعسمية التعميسية تساشيا مع تػضيف ادوات التعميع اإللكتخوني "مشرة البالك بػرد" في ا

( عزػًا مغ 91تجاعيات الحجخ الرحي بدبب فيخوس كػرونا، وتكػنت عيشة الجراسة )
أم القخػ وأشارت نتائج الجراسة الى وجػد اتجاىات إيجابية أعزاء ىيئة تجريذ بجامعة 

لجػ أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة أم القخػ نحػ تػضيف التعميع اإللكتخوني أدوات 
 "مشرة البالك" في العسمية التعميسية .

Basilaia & Kvavadze (2121 )وقج ىجفت دراسة كل مغ باسيميا وكفافادز 
ا وسكانيا لسػاصمة العسمية التعميسية في السجارس في تعخف قجرات دولة جػرجيإلى 

شكل التعمع عغ بعج عبخ اإلنتخنت في ضل جائحة كػرونا، واألنطسة األساسية السختمفة 
ػمة، مثل البػابة الستاحة وتذيخ إلى تمظ التي تع استخجاميا مغ خالل دعع الحك

 Microsoft Teamsوفخق ميكخوسػفت  TV Schoolتميفديػن السجرسة اإللكتخونية و 
 EduPageومشرة  Google Meetو Slackو  Zoomلمسجارس العامة والبجائل مثل 

التي يسكغ استخجاميا عبخ اإلنتخنت في التعميع والتػاصل الحي، حيث تع تشفيح مشرة 
Google Meet  تؤكج و  شالًبا، 951في مجرسة خاصة تزع لمتعميع عبخ اإلنتخنت

إلى شكل التعميع عبخ اإلنتخنت كان ناجًحا ويسكغ استخجام  الشتائج أن االنتقال الدخيع
 الخبخة السكتدبة في السدتقبل. 

( إلى التعخف عمى واقع تػضيف التعميع عغ 2121وقج ىجفت دراسة الذجيفات )
بعج بدبب مخض كػرونا في مجارس قربة السفخق مغ وجية نطخ مجيخؼ السجارس 
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استبانة مكػنة مغ ثالثة مجاالت يث تع تصػيخ فييا. وقج تع استخجام السشيج الػصفي ح
، وتع التأكج مغ صجقيا وثباتيا، فقخة 21التقػيسي( بػاقع  –سيارؼ ال –معخفي )

( مجيخا ومجيخة في مجارس قربة السفخق. 045وتػزيعيا عمى عيشة الجراسة السكػنة مغ )
ػرونا في وقج أضيخت نتائج الجراسة أن واقع تػضيف التعميع عغ بعج بدبب مخض ك

مجارس قربة السفخق مغ وجية نطخ مجيخؼ السجارس جاء بجرجة متػسصة، ووجػد 
 فخوق ذات داللة إحرائية تبعا لستغيخ الجشذ لرالح اإلناث.

( إلى الكذف عغ فاعمية اختالف 2109وقج ىجفت دراسة القػزؼ والدىخاني )
حريل عمى الت Edmodoالشري والخسػمي عبخ مشرة ادمػدو  نسصي التفاعل

الجراسي في الحاسب اآللي لجػ شالب السخحمة الستػسصة، وقج تع استخجام السشيج 
( شالب مغ الرف الثاني 28والترسيع شبو التجخيبي. وتكػنت عيشة البحث مغ )

الدعػدية. وتع تقديسيع  الستػسصة بسجرسة الخحسانية بسحافطة البخك بالسسمكة العخبية
شالبا تع تجريديع عبخ مشرى ادمػدو القائع عمى ( 04، مجسػعة تجخيبية )مجسػعتيغ

نسط التفاعل الشري، ومجسػعة تجخيبية ثانية تع تجريديع عبخ مشرى ادمػدو القائع 
عمى نسط التفاعل الخسػمي، وتسثمت أداة الجراسة في اختبار تحريمي في الحاسب 

تصبيقيغ في ال اآللي. وتػصمت نتائج الجراسة إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية
 القبمي والبعجؼ لمسجسػعتيغ التجخيبية األولى والثانية لرالح الكياس البعجؼ.

 ( إلى التعخف عمى فاعمية مشرة ادمػدو2109كسا ىجفت دراسة أبػ سميسان )
(Edmodo)  التعميسية في التحريل وتشسية الجافعية لجػ شالبات الرف الثالث

قت الجراسة في الفرل الجراسي األول مغ الستػسط بسقخر الخياضيات. ولتحقيق ذلظ شب
( شالبة مغ شالبات الرف 66( عمى عيشة بمغت )2108/ 2107العام الجراسي )

الثالث الستػسط بالسجيشة السشػرة، قدست عذػائيًا إلى مجسػعتيغ: مجسػعة تجخيبية 
( شالبة، 33( التعميسية( وبمغ عجدىا )Edmodo)التي درست باستخجام مشرة ادمػدو )

( شالبة. 33مجسػعة ضابصة )التي درست بالصخيقة السعتادة( وبمغ عجدىا )و 
واستخجمت السشيج الذبو التجخيبي، حيث اعتسجت عمى مجسػعة مغ األدوات تسثمت في 

التعميسية ودليل  (Edmodo) االختبار التحريمي ومكياس الجافعية ومشرة ادمػدو
دابية واالنحخافات السعيارية إرشادؼ الستخجام السشرة، وبحداب الستػسصات الح

ومعادلة حداب حجع التأثيخ، أضيخت الجراسة وجػد فخق ذو  (t-test)واختبار )ت( 
داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات السجسػعتيغ في االختبار التحريمي البعجؼ 
لرالح السجسػعة التجخيبية، وبيغ متػسصي درجات السجسػعة التجخيبية القبمي والبعجؼ 

 تبار التحريمي ومكياس الجافعية لرالح االختبار البعجؼ.في االخ
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( إلى قياس أثخ استخجام مشرة اجتساعية 2108كسا ىجفت دراسة العريسي )
تفاعمية )إدمػدو( في تشسية التحريل الجراسي في مادة الفيدياء لجػ شالبات السخحمة 

ذؼ السجسػعة الثانػية بسجيشة الخياض، استخجم السشيج شبو التجخيبي )الترسيع 
الػاحجة(، وقامت الباحثة بإعجاد أنذصة تعميسية تفاعمية ودليمي السعمع والصالب واختبار 
تحريمي لكياس الجػانب السعخفية لػحجة الذغل والصاقة واآلالت البديصة، وتكػنت 

( شالبة مغ شالبات الرف الثاني ثانػؼ عمسي تع اختيارىغ عذػائيًا 31العيشة مغ )
ة تجخيبية. ومغ نتائج الجراسة أن ىشاك فخوقًا ذات داللة إحرائية بيغ بػصفيغ مجسػع

متػسصي درجات شالبات عيشة الجراسة في التصبيقيغ القبمي والبعجؼ لالختبار 
التحريمي لسقخر الفيدياء لرالح التصبيق البعجؼ يعدػ إلى استخجام السشرة 

 (.Edmodoاالجتساعية التفاعمية )
تعخف أثخ التعميع اإللكتخوني باستخجام ( إلى 2106ن )ىجفت دراسة السقخ  كسا

( عشج السدتػيات 3( في التحريل لسقخر األحياء)Edmodoنطام إدارة التعمع إدمػدو )
السعخفية )التحكخ، الفيع( لجؼ شالبات الرف الثاني ثانػؼ بسجيشة الخياض، كاالتجاه 

خيبي، وتكػنت عيشة الجراسة نحػىا. وتحكيقا ألىجاف الجراسة استخجم السشيج شبة التج
( شالبة مغ شالبات الرف الثاني ثانػؼ بسجيشة الخياض، لمفرل الجراسي 54مغ )

( شالبة لمسجسػعة التجخيبية كالتي 27ه والتي تسثمت في ) 0437/0436الثاني 
( شالبة لمسجسػعة الزابصة 27( و)Edmodoدرست عبخ نطام إدارة التعمع ادمػدو )

ام الصخيقة التقميجية لتجريذ مادة األحياء. كسا تع إعجاد مجسػعة كالتي درست باستخج
( فقخه كسكياس اتجاه 07مغ األدوات والسػاد تسثمت في اختبار تحريمي تكػن مغ )

( Edmodo( فقخة وتخريز مػقع إلكتخوني عمى شبكة األدومػدو )09تكػن مغ)
لمجراسة.  يذسل درس إلكتخوني كػاجب كاختبار وأنذصة تع ترسيسيا خريرا

وتػصمت الجراسة إلى ،وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسط السجسػعتيغ 
التجخيبية والزابصة في التحريل البعجؼ عشج مدتػؼ التحكخ، لرالح السجسػعة 

 الزابصة. 
( إلى الكذف عغ وجية نطخ شالبات 2106كع ىجفت دراسة ابغ غيث وأخخون )

كأداة داعسة لمتعمع  نحػ استخجام مشرة ادمػدوكمية التخبية األساسية في الكػيت 
ومعخفة فػائج وإيجابيات استخجام ىحه السشرة التعميسية مغ حيث خمق بيئة تعميسية 
تفاعمية نذصة، ورفع مدتػػ وأداء الصالبات، وتدييل عسمية التػاصل. ولتحقيق ىجف 

بعاد )التحريل ( عبارة اشتسمت عمى ثالثة أ24الجراسة تع بشاء استبانة تتكػن مغ )
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الجراسي، التػاصل، التعمع الشذط(. وقج تع تػزيع االستبانة عمى عيشة الجراسة التي 
( شالبة مغ شالبات كمية التخبية األساسية. خمرت الجراسة إلى أن 029تكػنت مغ )

شالبات كمية التخبية األساسية يخون أن استخجام مشرة ادمػدو في التجريذ يديج مغ 
 والتحريل الجراسي والتعمع الشذط لجييغ. مدتػػ التػاصل 

وقج أوصى مؤتسخ كمية التخبية بدػىاج جامعة سػىاج بعشػان "السعمع ومتصمبات 
بزخورة  2109نػفسبخ  28-27العرخ الخقسي .. مسارسات وتحجيات" في الفتخة مغ 

تصػيخ السشاىج الجراسية بسخحمتي التعميع قبل الجامعي والجامعي بسا يتشاسب مع 
تصمبات العرخ الخقسي، وتصػيخ مقخرات كميات التخبية لتتشاسب مع العرخ الخقسي م

 وتجريب السعمسيغ عمييا.
يتزح مسا سبق أىسية استخجام السسارسات التجريدية واستخاتيجيات التجريذ 
السختبصة بتشسية استخجام السذخوعات البحثية التصبيكية مغ خالل استخجام السشرات 

في التعميع عغ بعج شالب التعميع الثانػؼ  Edmodoخونية مثل ادمػدو التعميسية اإللكت
، وتكثيف الجورات التجريبية لسعمسي رشاعي في مرخ في ضل جائحة كػروناالفشي ال

التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي لرقل خبخاتيع وقجراتيع عمى التعامل مع التقشيات 
دية السشاسبة التي تديع في زيادة الحجيثة في مجال التعميع، ووضع البخامج التحفي

 مدتػػ دافعية السعمسيغ نحػ استخجام أساليب التجريذ الحجيثة في مجال التعميع.
المحهر الثالث: تهصيات ومقترحات لتفعيل استخدام المذروعات البحثية التطبيقية 

في تقييم طالب التعميم الثانهي  Edmodoمن خالل منرة األدومهدو 
 مرر في ظل جائحة كهرونا. الفني الرناعي في

بعج استعخاض استخجام السذخوعات البحثية التصبيكية في تقييع شالب التعميع 
الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ في ضل جائحة كػرونا، واستخجام السشرات التعميسية 

( في التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ في ضل Edmodoاإللكتخونية )ادمػدو 
دراسة  تػصى ورقة العسل الحالية بسجسػعة مغ التػصيات وىي:، اجائحة كػرون

، ( ودراسة )الذجيفات396 -342، 2121، )دمحمودراسة ( 020-012، 2121، )حديغ
، )القػزؼ، الدىخاني ودراسة (85 - 50، 2109الجىذان،) ودراسة ( 085-217، 2121
، العريسيسة )( ودرا317-280، 2109، )أبػ سميسان ودراسة( 060 -027، 2109
، ودراسة )الحسيجان (245 -207، 2106، السقخن ) ودراسة( 043-084، 2108
، 2104، الدعجية)ودراسة  (22-0، 2104، )جان ودراسة( 527 -467، 2107
، الصائي، عمي) ودراسة (359-323، 2100، أحسج، )يػنذ ودراسة( 067-082

 & Basilaia) (2119، أبػ زيشة، )شخية ودراسة( 290-322، 2100
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Kvavadze,2020, 1-9) (Shatunova & Sterz ,2018, 239-250) (Szmodis 

&,2010,1-19)( Fugate,2018, 153-161)  
استخجام السذخوعات البحثية التصبيكية في تقييع شالب التعميع الثانػؼ الفشي  .0

  .الرشاعي في مرخ في ضل جائحة كػرونا
وايدؼ كالس  Edmodoثل ادمػدو استخجام السشرات التعميسية اإللكتخونية م .2

Easy Class،  وفرػل جػجلGoogle Classroom، وتصبيقات جػجل  
Google apps  في التعميع عغ بعج لصالب التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في

  .مرخ في ضل جائحة كػرونا
 واليػتيػب Facebookاستخجام شبكات التػاصل االجتساعي مثل الفيدبػك  .3

YouTube تروالتويTwitter  والتميجخامTelegram  والسجوناتBlogs والػيكي ،
Wiki واالنتدتجخام ،Instagram وسشاب شات ،Snapchat ، وأدوات التػاصل

 Webexوالػيبكذ  zoomالسخئي واالجتساعات عغ بعج مثل بخنامج الدووم 
في التعميع عغ بعج شالب التعميع الثانػؼ الفشي  Whats appوالػاتذ أب 

  .ي في مرخ في ضل جائحة كػروناالرشاع
مثل مػدل  Learning Management Systemsاستخجام انطسة إدارة التعمع  .4

Moodle  والبالكبػردBlackboard  والفرػل االفتخاضيةVirtual 
Classrooms  مثل بخنامجWiziq البث السباشخ عغ شخيق االنتخنت في  وقشػات

الفشي الرشاعي في مرخ في ضل جائحة التعميع عغ بعج لصالب التعميع الثانػؼ 
  .كػرونا

استخجام القشػات التعميسية التميفديػنية في التجريذ والتعميع عغ بعج لصالب التعميع  .5
الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ في ضل جائحة كػرونا حيث ال يتصمب 

ية استخجاميا وجػد االنتخنت ويسكغ استخجاميا مع أجيدة الكسبيػتخ واألجيدة المػح
 والستشقمة األخخػ. 

تصػيخ مشاىج ومقخرات التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ بحيث تدسح  .6
بجمج السذخوعات البحثية التصبيكية في تقييع شالب التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي 

  .في مرخ في ضل جائحة كػرونا
التعميع  تشسية ميارات استخجام السذخوعات البحثية التصبيكية في تقييع شالب .7

الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ في ضل جائحة كػرونا بصخيقة تكاممية داخل 
السػاد الجراسية السختمفة في بخامج إعجاد السعمع بكميات التخبية وكميات التعميع 
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الرشاعي والتكشػلػجيا والسعاىج الرشاعية والتكشػلػجية والجامعات التكشػلػجية في 
  .ضل جائحة كػرونا

لتقييع السذخوعات البحثية  Rubricsساذج معاييخ معتسجة بسقاييذ متجرجة انذاء ن .8
التصبيكية يسكغ استخجاميا لتقييع شالب التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ 
في ضل جائحة كػرونا، وإعالنيا لكل مغ السعمسيغ والسػجييغ والصالب في بجاية 

 الفرل الجراسي.
الفشي الرشاعي عمى تغييخ أساليب واستخاتيجيات تجريب معمسي التعميع الثانػؼ  .9

التجريذ والتجريب التقميجية بأساليب تػضيف تصبيقات العرخ الخقسي مثل التعمع 
القائع عمى السذخوعات والسحاكاة والػاقع االفتخاضي والػاقع السعدز والتعمع عبخ 

ة والتعمع حل السذكالت والتعميع التفاعمي والستاحف االفتخاضية والشطع الخبيخ 
 الستشقل واألجيدة الحكية واستخجام تكشػلػجيا التعميع والسعمػمات

تجريب شالب التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ في ضل جائحة كػرونا  .01
عمى عسل السذخوعات البحثية التصبيكية أثشاء الجراسة حتى يتسكشػا مغ السيارات 

 الالزمة ليا.
يع الثانػؼ الفشي الرشاعي عمى كيفية تػضيف ضخورة تجريب معمسي ومػجيي التعم .00

استخجام السذخوعات البحثية التصبيكية في تقييع شالب التعميع الثانػؼ الفشي 
الرشاعي في مرخ في ضل جائحة كػرونا حتي يكػنػا عمى دراية بأساليب التقييع 

 .الحجيثة وذلظ باالستشاد إلى احتياجاتيع التجريبية السدتقبمية
مجاالت وتصبيقات استخجام السذخوعات البحثية التصبيكية في تقييع دمج مفاليع و  .02

شالب التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ في ضل جائحة كػرونا في 
السشاىج التعميسية والبخامج التجريبية السختمفة في التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في 

 .مرخ
شاعي باستخجام السذخوعات ضخورة اىتسام مػجيي التعميع الثانػؼ الفشي الر .03

البحثية التصبيكية في تقييع شالب التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعي في مرخ في 
 . س التعميع الثانػؼ الفشي الرشاعيضل جائحة كػرونا عشج زيارتيع لسجار 
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 المراجع
 المراجع العربية:  -أولا 

( Edmodo) مػدواد(. فاعمية مشرة 2109أبػ سميسان، سػزان بشت أحسج عثسان )
التعميسية في التحريل وتشسية الجافعية لجػ شالبات الرف الثالث الستػسط 

 -مجمة البحث العمسي في التخبية: جامعة عيغ شسذ  بسقخر الخياضيات."
. مدتخجع مغ 317 - 280(، 8) 21كمية البشات لآلداب والعمػم والتخبية، 

http://search.mandumah.com/Record/3612301 

أحسج خزخ خميل إبخاليع يػسف ، عسخ أحسج، عسار أحسج العجسي، و غ غيثاب
في التعميع مغ وجية  Edmodo(. "تقػيع استخجام مشرة ادمػدو 2106)

كمية  -مجمة التخبية: جامعة األزىخ  نطخ شالبات كمية التخبية األساسية."
. مدتخجع مغ 058 - 029(، 4) 071التخبية،

http://search.mandumah.com/Record/409029 

(. تقييع تجخبة التعميع عغ بعج في 2121أويابة، صالح، صالح، أبػ القاسع الذيخ )
مغ وجية نطخ الصمبة: دراسة حالة بجامعة غخداية  Covid-09ضل 

مجمة دراسات في العمػم اإلندانية واالجتساعية: مخكد البحث  بالجدائخ.
. مدتخجع مغ 057 - 033( ،3) 3رماح،  –وتصػيخ السػارد البذخية 

http://search.mandumah.com/Record/1064761 

(. تصػيخ التعميع الفشي الرشاعي في مرخ " الػاقع 2107البيصار، حسجؼ دمحم دمحم )
مة والسذكالت والتجارب الشاجحة وترػر مقتخح لمتصػيخ" ورقة عسل مقج

التحجيات وسياسات  -لمسؤتسخ العمسي الدادس )مشطػمة تكػيغ السعمع 
سػندتا سان جػرج  بفشجق 2107مارس  04 -00 الفتخة مغ التصػيخ)

 466-440االقرخ، 
(. تصػيخ مشاىج التعميع الفشي الرشاعي باستخجام 2108البيصار، حسجػ دمحم دمحم )

سؤتسخ العمسي الدابع بكمية نطام الججارات السيشية، ورقة عسل مشذػرة بال
التخبية جامعة أسيػط " التعميع وتحجيات األمغ القػمي :رؤػ وأفاق 

 .401-390، 2108اكتػبخ  29-26الغخدقة في الفتخة مغ ، مدتقبمية
(. استخجام السعاييخ السيشية والججارات السيشية في 2109البيصار، حسجػ دمحم دمحم )

قة عسل مقجمة السؤتسخ العمسي الثاني تصػيخ التعميع الفشي الرشاعي، ور 
: الػاقع والتحجيات" ريذ بعشػان "نطام التعميع الججيجلقدع السشاىج وشخق التج

http://search.mandumah.com/Record/1064761
http://search.mandumah.com/Record/1064761
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بجامعة  -م بالقاعة الثسانية بالسبشي اإلدارؼ 2109يشايخ  27في الفتخة 
 .456 -439أسيػط، 

كية في تصػيخ (. استخجام مجارس التكشػلػجيا التصبي2109حسجؼ دمحم دمحم ) ،البيصار
ورقة عسل مشذػرة بسؤتسخ كمية التخبية ، التعميع الفشي الرشاعي في مرخ

بدػىاج جامعة سػىاج بعشػان "السعمع ومتصمبات العرخ الخقسي .. 
 .27-0، 0، 2109نػفسبخ  28-27مسارسات وتحجيات" في الفتخة مغ 

يقة السذخوع في (. فاعمية استخجام شخ 2107الحسيجان، إبخاليع بغ عبجهللا العمي )
تجريذ الجراسات االجتساعية والػششية وأثخىا عمى الحكاء االجتساعي 

مجمة العمػم التخبػية والشفدية،  والتحريل لجػ شالب السخحمة الستػسصة.
. مدتخجع مغ 527 - 467، (2) 00جامعة القريع، 

http://search.mandumah.com/Record/492449 

(. اتجاىات أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة 2121) الدىخاني، سػسغ ضيف هللا يحي
أم القخػ نحػ تػضيف أدوات التعميع اإللكتخوني "مشرة البالك بػرد" في 
العسمية التعمسية تساشيا مع تجاعيات الحجخ الرحي بدبب فيخوس كػرونا، 

 376-357، (04) 4السجمة العخبية لمتخبية الشػعية. 
ر الحكاء االصصشاعي في مػاجية جائحة (. دو 2121الجىذان، جسال عمي خميل )

كمية  -السجمة التخبػية: جامعة سػىاج  كػرونا في مػاجية التعاير معيا.
. مدتخجع مغ 0387 - 0360، 76، التخبية

ttp://search.mandumah.com/Record/3603444 

تػضيف شبكات التػاصل االجتساعي في  (.2109الجىذان، جسال عمي خميل )
التخبػية والتعميسية : لساذا؟ فى ماذا؟ وكيف؟،السجمة الجولية خجمة العسمية 

 85-50، (0)2لمبحػث في العمػم التخبػية. 
(. تصبيق شخيقة السذخوع التخبػؼ في تجريذ الجغخافيا 2104الدعجية، دحان )

بالجامعة حدب آراء الصمبة: دراسة حالة جامعة الحدغ الثاني بالجار 
التخبػية الجولية الستخررة، دار سسات  السجمة البيزاء / السحسجية.
. مدتخجع مغ 082 - 067(، 9) 3لمجراسات واألبحاث،

http://search.mandumah.com/Record/491290 

(. واقع تػضيف التعميع عغ بعج بدبب مخض 2121الذجيفات، مشيخة عبجالكخيع )
كػرونا في مجارس قربة السفخق مغ وجية نطخ مجيخؼ السجارس فييا، 

 217 -085(، 2) 09، األردن، جمة العخبية لمشذخ العمسيالس
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(. أثخ استخجام مشرة اجتساعية تفاعمية 2108العريسي، جػاىخ راشج عبجالخحسغ )
في تشسية التحريل الجراسي في مادة الفيدياء لجػ شالبات السخحمة الثانػية 

 09الثقافة والتشسية: جسعية الثقافة مغ أجل التشسية، بسجيشة الخياض.
. مدتخجع مغ 084 - 043، (035)

http://search.mandumah.com/Record/499429 

(. فاعمية 2109القػزؼ، عمى عيدي إدريذ، و إبخاليع بغ عبجهللا الدىخاني )
" Edmodoاختالف نسصي التفاعل الشري والخسػمي عبخ مشرة ادمػدو "

، تػسطعمى التحريل الجراسي في الحاسب اآللي لجؼ شالب السخحمة الس
مخكد تعميع  -كمية التخبية  -السجمة التخبػية لتعميع الكبار: جامعة أسيػط 

. مدتخجع مغ 060 - 027، (3) 0الكبار، 
http://search.mandumah.com/Record/0114982 

(. فاعمية استخاتيجية الفرػل السقمػبة 2105السصيخؼ، سارة بشت شمق بغ جالي. )
في تشسية ميارات التعمع الحاتي  Edmodoباستخجام السشرة التعميسية 

والتحريل الجراسي في مقخر األحياء. رسالة ماجدتيخ. جامعة اإلمام دمحم 
 بغ سعػد اإلسالمية. كمية العمػم االجتساعية. السسمكة العخبية الدعػدية.

(. بخنامج 2100السرخؼ، سمػػ فتحي محسػد، محسػد، غادة محسػد نجيب )
كفايات الالزمة لسعمسي الحاسب اآللي بالسخحمة تجريبي مقتخح لتشسية ال

جسعية التشسية ، السجمة الجولية لمتعميع باإلنتخنت، الثانػية الرشاعية
 79-43، عجد ديدسبخ، التكشػلػجية والبذخية

(. مذخوع البحث وأىسية الخصػات 2107السرصفى، دمحم ولج عبجهللا ولج دمحم )
كمية  -الجتساعية، جامعة نػاكذػط مجمة الجراسات التاريخية وا الستبعة.

. مدتخجع مغ 026 - 008، 20اآلداب والعمػم اإلندانية، 
http://search.mandumah.com/Record/496999 

(. أثخ التعميع اإللكتخوني باستخجام نطام 2106السقخن، نػره بشت أحسج بغ عبجهللا )
ي ثانػؼ ( عمى تحريل شالب الرف الثانEdmodoإدارة التعمع إدمػدو )
(، السجمة التخبػية الجولية الستخررة: دار سسات 3في مقخر األحياء )

. مدتخجع مغ 245 - 207، (9) 5لمجراسات واألبحاث، 
http://search.mandumah.com/Record/499943 
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(. مسيدات وعيػب شخيقة السذخوع وعالقتيا 2121حديغ، انترار نجيب راتب )
 -فذ، جامعة السشيا في التخبية وعمع الشمجمة البحث  بالسجرسة السشتجة.

. مدتخجع مغ 020 - 012( ،2) 35 ،كمية التخبية
http://search.mandumah.com/Record/3693946 

(. "التعميع" تعمغ تفاصيل البحػث التصبيكية لصالب 2121حديغ ،محسػد شو )
، الدابع سشػات الشقل بالتعميع الفشي، البػابة اإللكتخونية لسػقع جخيجة اليػم

 ، متاح عمى الخابط التالي: 2121ابخيل  04الدبت 
https://www.youm7.com/story/2020/4/18/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D
9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-
%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A
%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-
%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%89/4732288 

مية استخجام االستخاتيجيات الحجيثة (. فاع2104جان، اليام بشت صجقة بغ سميسان )
في تجريذ مجال الفشػن التذكيمية بصخيقة السذخوع لتشسية الجانب التقشي 

مجمة بحػث في التخبية  لصالبات جامعة الصائف، السسمكة العخبية الدعػدية.
قدع عمػم  -كمية التخبية الفشية  -الفشية والفشػن، جامعة حمػان 

ع مغ . مدتخج22 - 43،0، التخبية
http://search.mandumah.com/Record/999014 

(. إشار إرشادؼ لكتابة وتقػيع مذخوع البحث 2112ريان، عادل ريان دمحم )
السؤتسخ العخبي الثاني لمبحػث اإلدارية والشذخ، السشطسة العخبية  ومشاقذتو.

. 96 - 51القاىخة، السشطسة العخبية لمتشسية اإلدارية،  لمتشسية اإلدارية
 http://search.mandumah.com/Record/255608تخجع مغ مد

(. أثخ استخاتيجية 2119فخيج كامل )، شخية، خزخ محسػد عبجالخزاق، أبػ زيشة
التعمع السدتشج إلى شخيقة السذخوع في حل السذكالت و الكتابة في 
الخياضيات لجػ شمبة السخحمة الستػسصة في الدعػدية، رسالة دكتػراه. 
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لعخبية، عسان. مدتخجع مغ جامعة عسان ا
http://search.mandumah.com/Record/587573 

(. التعميع الفشي وعالقتو بالتشسية 2105صاروخ، جالل البذيخ عبجالدالم )
 318-297، 92االجتساعية، فكخ وابجاع، مرخ، 

(. اثخ استخجام شخيقتي 2100ي، رنا غانع حامج حسجؼ )عمي، مػفق حياوؼ، الصائ
السذخوع والتعمع التعاوني باالستخاتيجية التكاممية في تشسية مفاليع وميارات 
مادة الخخائط لجػ شالبات معيجؼ اعجاد السعمسات في مجيشة السػصل 

كمية  -مجمة التخبية والعمع، جامعة السػصل  وميميغ نحػ الجغخافية.
. مدتخجع مغ 322 - 290، (3) 08التخبية، 

http://search.mandumah.com/Record/999202 

 م.2121مارس  31( بتاريخ 71قخار وزيخ التخبية والتعميع والتعميع الفشي رقع )
 م.2121مايػ  02( بتاريخ 799قخار نائب وزيخ التخبية والتعميع لمتعميع الفشي رقع )

خية تخبػية معاصخة إلدارة جائحة (. تأصيل نط2121محخوس، دمحم األصسعي )
كمية  -السجمة التخبػية: جامعة سػىاج  (."COVID-09فيخوس كػرونا )

. مدتخجع مغ 499 - 463، 75، التخبية
http://search.mandumah.com/Record/3699690 

(. تعخف عمى السشرات اإللكتخونية التعميسية قبل 2121دمحم، إسخاء حامج )
بػابة الػشغ اإللكتخونية، مدتخجع بتاريخ ، صػتيةو  PDFالجراسة.. كتب 

 ، متاح عمى الخابط اإللكتخوني التالي:2121سبتسبخ  00
https://www.elwatannews.com/news/details/4976970 

يقة التعمع القائسة عمى السذخوع في (. استخجام شخ 2121دمحم، حجاج أحسج عبجهللا )
تشسية بعس ميارات التحجث والتعبيخ الكتابي لجػ تالميح الرف الدادس 

(، 2121) 36كمية التخبية، -مجمة كمية التخبية: جامعة أسيػط  االبتجائي.
. مدتخجع مغ 396 - 342

http://search.mandumah.com/Record/3609342 

إلعجاد وتقييع الخسائل البحثية . دليل استخشادؼ (2121مخكد الكياس والتقػيع )
وحجة إدارة السذخوعات ، بحث مخجعي(. –مذخوع بحثي  –مقالة بحثية )

 تصػيخ التعميع العالي، وزارة التعميع العالي، جسيػرية مرخ العخبية.

http://search.mandumah.com/Record/587573
http://search.mandumah.com/Record/587573
https://www.elwatannews.com/news/details/4976970
https://www.elwatannews.com/news/details/4976970
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(. اثخ استخجام شخيقة السذخوع 2100يػنذ، وفاء محسػد، أحسج، زياد عبجالغشي )
بة الرف الثاني في معيج اعجاد السعمسيغ في مادة االحياء في تحريل شم

كمية  -مجمة التخبية والعمع، جامعة السػصل  وتشسية ميارات تفكيخىع الشاقج.
. مدتخجع مغ 359 - 323، (3) 08التخبية، 

http://search.mandumah.com/Record/999969 
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