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 مسحخلص البدث:

ؼ واإلاتزاًض  لخٌ ىىلىحُا اإلاػلىماث والاجهاالث الحضًثت لهض ؤصي الخُىع الؿَغ

 ً ٌثل لها بلى زلو ؤهماٍ حضًضة  مً الخػامالث في الحُاة الُىمُت. م والاؾخسضام اإلا

بُجها الخػلُم الهجحن اإلابني غلى الخٌىىلىحُا الغنمُت. قكي الىنذ الحايغ ؤنبذ الخػلُم 

ًاث التي ٌكهضها  ، في الخػلُم اإلاػانغالهجحن غامال مؿاغضا في مىاحهت وجلبُت الخدض

بِئت الخػلُم الخٌىىلىحُت التي هي قًاء مخىىع مً الىؾاثل والخهىُاث، وبِئت  ظل

ٌىىلىحُت بِئت مخٍاملت، وبِئت غاإلاُت جدُذ للمخػلم واإلاػلم الاهكخاح غلى ما  الخػلُم الخ

لى ؤلاخاَت بمكاهُم تهضف هظه الىعنت البدثُت بجىنلذ بلُه البلضان ألازغي.

م الهجحن و طلَ مً زالُ جهضًم الخٌىىل ُت والخػُل ُاثىحُا الغنم التي حػغف  بػٌ آلال

 باإلاكهىمحن وؤهم اإلاكاهُم اإلاخػلهت بها.

اإلاكاهُم ، الخػلُم الهجحن،الخٌىىلىحُا الغنمُت، جٌىىلىحُا الخػلُم  الكلمات املفحاخية:

 اإلاغجبُت بها.
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Abstract: 

People The rapid and increasing development of modern 

information and communication technology and its intensive use 

have created new patterns of transactions in daily life. Among 

them is hybrid education based on digital technology. At the 
present time, hybrid education has become a catalyst in 

confronting and meeting the challenges of contemporary 

education in light of the technological education environment, 

which is a diverse space of means and technologies, and the 

technological education environment is an integrated 

environment, and a global environment that allows the learner 

and teacher to open up to what they have reached other countries 

In this research paper, we aim to gain insight into the concepts of 

digital technology and hybrid education, through our attempt to 

present some mechanisms that familiarize us with the two 

concepts and the most important concepts related to them 

Key Word: Digital technology- educational technology - hybrid 

learning - associated concepts. 

 ملذمة:  

حػض جٌىىلىحُا الاجهاُ التي قهضث جُىعاث مدؿاعغت ؤزىاء الػهىص الخمؿت 

ُت اإلاايُت غامال خُىٍا و خاؾما  في بيكاء حؿحراث حىهٍغ ت غلى الػملُت الاجهال

ٌىىلىجي، يما ؤؾهمذ الخٌىىلىحُا الجضًضبالٍامل  بإقٍاله ة في صزىُ هظا الخُىع الخ

ًا ًاقت مىاحي الحُاة، خُث ناعث وؾاثله مجخمػاث الػهغ الحالي  قت وحؿغبذ بلى 

ًالبُىث واإلاٍاجب واإلااؾؿاث الغؾمُت في الٍغل  الخٌىىلىحُا في مسخلل ألامايً 

ًاهذ  واإلاضًىت وباث مً الُبُعي حػامل ألاقغاص مػها بمسخلل مؿخىاهم الحًاعي ومهما 

ت. بط حػض جٌىىلىحُا الاجهاُ الحضًثت مً بحن الىؾاثل  التي ؤخضزذ حؿُحرا قئتهم الػمٍغ

ُاصًً ًسلى صون  با قال هٍاص هجض مُضاها مً اإلا يبحرا في اإلاجخمؼ بٍل مجاالجه جهٍغ

غاثهها التي جخم بكٍل مٌثل .  ُ الحضًثت َو  اؾخػماُ جٌىىلىحُا الاجها

في هظا الهضص ؤقاع اإلاىظغًٍ اإلاػغوقحن في مجُا الخىانل وؤلاغالم  و 

ُ ىن جىمؿىن" بلى صوع ا"ًىعؾجهابغماؽ" و"حان بىصًاع" و"ح لخٌىىلىحُا في زلو اإلاجا

حضًثت حؿحر ونض جإزغ بىصًاع بأعاء ماًلىهً وهى ٌػخهض ؤن جٌىىلىحُا الاجهاُ الالػام 

ُ ؤوحضث قٌال حضًضا  الىانؼ الظي وػِل قُه ُ جىمؿىن بن جٌىىلىحُا الاجها هى  ٍو
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وصًت ويُها هى ؤيثر مدض مً الخكاغل الاحخماعي هى قبه الخكاغل بالىؾاثِ و

ىميواهضقاغا في اججاه و  بط حػخبر  (5002)ؾضهؼ،  اخض مً الخكاغل الاحخماعي اُل

سُت الىابػت مً خًاعة اإلاجخمؼ ؤلاوؿاوي  الخٌىىلىحُا الاجهالُت بخضي الهىي الخاٍع

خإزغ بها. بدُث اهخم غلماء  وبالخالي قهي مً مسغحاث غملُت الخؿحر الاحخماعي جخإزغ به ٍو

ً الاحخماع بضا ٍؼ عؾت وؾاثل جٌىىلىحُا الاجهاُ وغالنتها بالخؿحر الاحخماعي في مغٌج

صعاؾت مغقىلىحُت: ؤي صعاؾت بيُت ًل وؾُلت مً خُث اليكإة  والخُىع  ؤؾاؾحن و هي 

وطلَ بضعاؾت الضوع  :صعاؾت قؿُىلىحُت وظُكُتو  والاهدكاع مً وحهت الىظغ الاحخماغُت

ًه الىظُكي الظي ًمًٌ ؤن جاصًه ًل مً هظ اص ًِ ه الضعاؾت الكؿُىلىحُت للضوع الظي 

 .(5002)نىي،  وؾاثل ؤلاغالم صازل اإلاجخمؼ

لغنمُت، جٌىىلىحُا الخػلُم، الخػلُم الهجحن و اإلاكاهُم اقماهي الخٌىىلىحُا  

 اإلاخػلهت بها؟

 :الحكىولوجيا الركمية واملفاهيم املرثبطة بها .2

ٌثحر مً اإلاجخ  ىعث البنى الخدخُت ل مػاث بكػل اؾخسضام حؿحرث وُج

 ً ٌىىلىجي م الخٌىىلىحُا الحضًثت بكٍل يبحر في آلاوهت ألازحرة وؤنبذ الجاهب الخ

ًاقت  الجىاهب الهامت ألاؾاؾُت قحها بطا خضر جبضال وجدىال في مؿحرة اإلاجخمػاث غلى 

ٌىىلىحُاث  ألانػضة الثهاقُت والؿُاؾُت والاحخماغُت والانخهاصًت. " لهض ؤوحضث ج

الم صازل غاإلاىا اإلااصي ، حػغيذ قُه ألاحؿاص واإلاداصزت و الهىٍت والػالناث الاجهاُ غى 

ت وغملُت حمؼ اإلاػلىماث واإلاكاعيت الؿُاؾُت حمُػا بلى حؿُحر  الاحخماغُت والبنى ألاؾٍغ

. و بالخالي ًمًٌ الىظغ للخؿحر الاحخماعي بغئٍت خخمُت الخدىُ في (5002)هاًاع،  حظعي"

 ما ما ٌػغف بالحخمُت الاحخماغُت.وزاهحه ٌػغف بالحخمُت الخهىُت. زالر مؿاعاث ؤولهما ما

ً وحهاث هظغ جضغم جكؿحره وبن يال   ، الخكؿحر الظي نضمه بػٌ اإلاؿاٍع

جت الخإزحر  اإلاكٌٍغً في ازخالف مػضُ الخؿحر في ًل مً الثهاقت اإلااصًت و الالماصًت هُد

ُ عي لخهىُت الاجهاُاالخهني في اإلاجخمػاث ٌػض ألاؾاؽ في الخدلُل الاحخم ، مؼ اخخما

و جبرػ الحخمُت الاحخماغُت في مهابل  .الخؿحر الخهني و الخؿحر الثهافي خضور جهاصم بحن

ىع الحخمُت الخهىُت غلى ؤؾاؽ ان الهىي الاحخماغُت بإهى  اغها جملَ ػمام ُج

ٍي لؼلي و  الخٌىىلىحُا ىٍغها وجىححهها. واقتهغ في هظا الاججاه ألامٍغ اًذ ونضم وجازغ في ُج

ٌىىلىحُا ،  واًذ الُغح الخالي " بن اليؿُج الاحخماعي هى الثهاقت اإلاخهضمت بسُى الخ
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)بالخحري،  وجبنى احخماغُا بكػل الخُىع الاحخماعي ، بمػنى حضلُت الاحخماع و الخهىُت "

5002) . 

ُت اإلاػلىماجُت في بضاًت ألالكُت الثالثت بط لم ٌػض ًهاؽ   زم ظهغ مكهىم الحخم

جهضم الضُو غلى ؤؾاؽ هخاحها الهىمي بل بحمالي هخاحها اإلاػلىماحي الهىمي. و ؤهم مضي 

اإلاكٌٍغً في هظا هى " ؾٍىث الف " غالم الاحخماع ، اهخم بالخؿحر اإلاػانغ في غهغ ما 

بػض الحضازت وهبه بلى جىانٌ ما بػض الحضازت ، ألهه ًكغى غلى ؤلاوؿان نػىبت الػِل 

ُت التي جغبُه باإلاجخمؼ. قمثال ال وؿخُُؼ الػمل مً صون هاجل قحها صون ؤصواجه الاجهال

ايض "ؾٍىث الف" اهه  ههاُ ؤو خاؾىب ... ، ؤي ؤقٍاُ جهىُت للحُاة الاحخماغُت. ٍو

و الػمل بالخٌىىلىحُا جهبذ ألقٍاُ الحُاة زهاثو حضً ٍغ  َ وؤهم هظه ضة غً

خكاغل ًل ش يء غً ٍَغ ُاة ٍو ُ الخهاثو هي " ؤن جدؿُذ ؤقٍاُ الح و وؾاثل الاجها

 (5002)ؾضهؼ،  الحضًثت "

 مفهوم ثكىولوجيا الاعالم والاثصال الجذيذة: 2.2

 :الحكىولوجيا

ٌىىلىحُا   وجُىعث  غلى اهخمام الػضًض مً الباخثحن لهض خظي مكهىم الخ

ُاث الاوؿان ومماعؾاجه الُىمُت اإلاخسههت واإلاخىىغت، لهظا  ىع خاح مػاوي مكهىمها بُخ

كا ً لها ث احػضصث حػٍغ حنلباخثحن و اإلاكٌٍغ : ؤولهما زام و اجسظث غلى الػمىم مىدُى

بػالم اإلاهىؼ و مىخجاجه اإلااصًت ) الخٌىىلىحُا اإلاغاقهت للثىعة الهىاغُت واإلاؿخػملت في 

جدؿحن الاهخاج والاهخاحُت ( وزاهحهما غام بدُث ٌكمل ؤي جُبُو مػغفي، في ؤي مجاُ و 

 في ؤي مٍان. 

ُتى مػاوي مخػضصة، "بط حكحر الٍلمت ال  ههض بها في مجاُ الخهيُؼ جهى  ٍو

technification  ٌىىلىحُت( ؾىاء في مجاُ الؼع اغت ؤو وؾاثل الاهخاج، ؤي حػلها قىُت )ج

، َوكحر اًًا الى اإلاػغقت اإلاىظمت التي جخهل باإلاباصت الهىاغت ؤو وؾاثل الاجهاُ

اث والا يدكاقاث الػلمُت التي الػلمُت والايدكاقاث والػملُاث الهىاغُت والىظٍغ

ً  (5002)ؾىُم،  جخًمجها زهاقت اإلاجخمؼ اإلاخُىع، وهي غملُت مؿخمغة" ومً زم ًخًم

ٌىىلىحُا الػملُاث الخُبُهُت لألؾـ الػلمُت في الهىاغت و الؼعاغت و  مهُلح الخ

و الاصاعة و الخىظُم .....الخ و اؾلىب الاوؿان في جُىٍغ وجغنُت ؤصواث وؤؾالُب  الخضماث

 هخاج. ؤلا 
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ًان في ؤإلااهُا غام و  ٌىىلىحُا  في بػٌ اإلاهاصع وعص ؤن ؤُو ظهىع إلاهُلح الخ

( وحػني في اللؿت الُىهاهُت "قً" ؤو "نىاغت technoم، و هى مغيب مً مهُػحن ) 0770

ت " و ) ُػحن مػنى "غلم  (logyًضٍو يخج غً جغيُب اإلاه ت". ٍو و حػني "غلم" ؤو "هظٍغ

ت ؤو الػل للؿت الػغبُت بل م الخُبُهي ". ولِـ لضيها مهابل ؤنُل في االهىاغت الُضٍو

ٌىىلىحُا: غغبذ بيسخ لكظها ٌىىلىحُا technologyخغقُا )ج "ًههض بها اإلاػغقت  :(. والخ

 ً جب ان هخدٌم بها م  ً اإلاىهجُت للخهىُت، قهي مجمىع اإلاػاعف الػلمُت والخهىُت التي

لػلىم والخهىُاث قهما مخالػمخان، ؤحل حكٌُل الاهضاف، قالخٌىلىحُا جخُىع وقها ل

ان الػاصي ؤو الخهلُض" وبالخالي قان  ،(5002)ؾُكىن،  وجيكغ بكػل اوؿُام الؿٍغ

 للخٌىىلىحُا زالزت ؤبػاص:

  اإلاػضاث وآلاالث التي ٌؿخػملها الاوؿان، ؤو ما ؤنبذ ٌػغف في اإلاػلىماجُت

 (.hardwareباؾم اُ) 

 ؤو  مً اؾخسضام هظه اإلاػضاث وآلاالث والاقٍاع والاؾالُب التي جمًٌ اإلاػاعف

 (.softwareما ؤنبذ ٌػغف في اإلاػلىماجُت باؾم اُ )

 " صلُى،  جىحض بمػُؼ غً مدُُها بمدضصاجه الظغقُت. ال هي هخاج  ػمٍاوي(

ُ الجضًضة، الجؼاثغ( جٌىىلىحُا الاغالم  و الاجها

ٌىىلىحُا مهُلحاث مكابهت لها ومجها: مهُلح و  لوب الفني الاساو  الحلىيةللخ

technique  ،  هت في اهجاػ الاقُاء وجىكُظ الاقػاُ... قمثال والتي حػبر غً الٌُكُت والٍُغ

ت في بىاء الاغكاف ونُض الكغاجـ...  جمخلَ الحُىاهاث جهىُت قٍُغ

 :الحلىية

و ججمُؼ زام  هت، وؾُلت، ؤو قػل مجؿض غً ٍَغ " هي يُكُت الخهغف، ٍَغ

غاملت، الخ ...( حؿمذ بخدىٍل اإلاىاص الاولُت الى مىخج. لػىانغ ) مىعص مػغقت، خغيت ًض 

قالخهىُت حػمل غلى مؼج غىانغ  اإلاػغقت الخام  بمُضان ما بؿُت اجساط قٍلها الجهاجي 

 (5002،33)ؾُكىن،  يمىخج"

ض في معجم مهُلحاث غلم الاحخماع بإنها " و  ه ؾُجىكٍغ غغقها " اهضٍع

حكٍل  ولٌجها ازخبرث باإلاماعؾت، و ؤنبدذ مجمىغت مً الاحغاءاث الهاثمت غلى الػهل،

 اإلالٌُت الجماغُت للحًاعة
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مجمىغت مً الاصواث بؿُت بلىؽ الاهضاف  -وبكػالُت –وؿخػمل مً زاللها و 

 . (5000)قحًرىُ،  اإلاغحىة"

ىىلىحُا وهىو  باغخباع ؤن مسترعي العلم  هىاى مهُلح نٍغب مً الٌخ

ماء و نىاغا ؤو مسترغحن ؤو جهىُحن الخٌىىلىحُاث اإلاسخلكت نض ٌؿمحهم البػٌ غل

بُحن.  ججٍغ

 الاعالم: 

صنُو لإلغالم مً صون عبُه بُبُػت اإلاجخمؼ   اهه مً الهػب جدضًض مكهىم 

الظي ًخىحه الُه وبجمُؼ مهىماث طَل اإلاجخمؼ الؿُاؾُت والاحخماغُت والانخهاصًت. و 

كه غلى ؤهه "الىؾُلت الغثِؿُت التي جهىم غلى الاجها ُ ًمًٌ حػٍغ ً زال ُ بحن البكغ، وم

ل غما ًجغي  ؤهضاف مدضصة مؿبها، جىيؼ بىاؾُت جسُُِ مخهً، بؿغى الخػٍغ

صازل مىُهت مدضصة بىاؾُت ألازباع و الاهباء اإلاسخلكت الاهىاع ، الخػلُم، الترقُه 

ً ظىاهغ"  (5002جي،  )نىضًلواقباغا لغؾباتهم في قهم ما ًدُِ بهم م

 الاثصال: 

بمػنى غام ؤو قاجؼ  communis خهت مً الانل الالجُنيان ًلمت الاجهاُ مك 

و اإلاكاعيت مؼ َغف ؤزغ في اإلاػلىماث والاقٍاع والاججاهاث. ونض ويؼ  ؤو ًظٌؼ غً ٍَغ

ُ مجها:  ل لالجها ً الخػاٍع ً اإلاسخهحن مجمىغت م  الػضًض م

ل ًىلي: ً  حػٍغ غغف غالم الاحخماع حكاعلؼ ًىلي الاجهاُ بإهه: طلَ اإلاٍُاهحزم م

ىع الغمىػ الػهلُت بىاؾُت وؾاثل وكغ هظه زال له جىحض الػالناث الاوؿاهُت وجىمى وجُخ

الغمىػ غبر اإلاٍان واؾخمغاعها غبر الؼمان ،وهي جخًمً حػبحراث الىحه والاًماءاث 

والاقاعاث ووؿماث الهىث والٍلماث والُباغت  والخُىٍ الحضًضًت والبرم والخلكىن 

ل جلَ الخضابحر التي حػمل ب ًافي،  ؿغغت ويكاءة غلى نهغ بػضي الؼمان و اإلاٍان"ًو (

5002) . 

الحضًث غً الاجهاُ باغخباعه نلت اإلاجخمؼ بػًه ببػٌ وخلهت ونل و 

ؤؾاؾُت بحن ألاقغاص و اإلااؾؿاث ؤنبدذ مً ألامىع البضيهُت بالغؾم مً ؤن غملُت 

ت وجلهاثُت صون الىظغ بلى صاللتها وؤهمُ تها الاحخماغُت بال ؤن الاجهاُ نض جبضو لىا اغخباٍع

الخلهاثُت جسكي وعاءها ؤبػاص لػملُت احخماغُت مػهضة قهي ال جهخهغ قهِ غلى مً 

ًهىُ مً وبهما هىاى ؤبػاص ؤزغي جخػلو بمؿخىي الاجهاُ وألاؾلىب وألاصاء الاجهالي و 
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، بمػنى ؤزغ لِـ مً اإلامًٌ جهىع مجخمؼ صون ظلَ الىظاثل التي ًدههها الاجهاُي

جهىع قاغلُت احخماغُت صون غالناث اجهالُت قال ًمًٌ ؤن جخٍىن وجىمى  اجهاُ ؤو 

ًامحن الثهاقُت و غملُاث الخػلُم الاحخماعي والػالناث التي جٍىن  اإلاػاًحر والهُم واإلا

مجمؼ غىانغ ؤؾاؾُت ونىجُت في وحىص وخُاة ؤي مجخمؼ .وبالخالي "ال ًمًٌ لجماغت ؤن 

جغي بحن ؤغًائها لُدهو لهم الخٍامل الاحخماعي جيكا وحؿخمغ صون اجهاُ ؤو جىانل ً

ًاهذ  ت والبض ؤن جخىقغ لٍل مجخمؼ مهما  قاالجهاُ خاحت ؤؾاؾُت للمجخمػاث البكٍغ

 .)الػال( صعحت بضاءجه وعنُه هظاما لالجهاُ"

قةن الاجهاُ غملُت مؿخمغة في الؼمان واإلاٍان وهى ظاهغة مغيبت البيُت وبالخالي 

بط ؤنبذ  ًخدٌم في هظه الػملُت خالُا  .خضمً مؿاع زُي وا وال ًمًٌ ؤن ًىظغ بلُه

 ألاصاة الخهىُت اإلاخمثلت في جٌىىلىحُا ؤلاغالم والاجهاُ.

 :(TICثكىولوجيا الاعالم والاثصال )

ً ـ مكهىما وخُض اإلاػنى و الخسهو ججضع الاقاعة الى ؤن هظا اإلاكهىم لِ قهى م

ُاث، الاغالم الااهخمام غضة جسههاث: الغ  ،  الاصب ، غلم الاحخماع لي، الاجهاُ ٍاي

ً  غلم الىكـ ، هىضؾت الاجهاالث  الكلؿكت ... و نض ظهغ مكهىمه في الثماهُيُاث م

ُت باؾم مهُلح جٌىىلىحُا الاغالم  الهغن اإلااض ي في الىالًاث اإلاخدضة الامغٌٍ

(Information Technologiesالىاجج غً صمج الحىاؾِب بالخُىٍ الهاجكُت ، زم ف ) ي

ىجغ والاجهُا ) والخها في ؤوعبا  (computer and communicationالُابان باؾم الٌمُب

اي الاجهاالث غً بػض والاغالم الالي،   (Telecomminication et Telematicaqueباؾم )

(. TICو ؤزحرا بخإزحر مً غلىم الاغالم الاجهاُ و الظي قاع في ؤوعوبا باإلاهُلح الحالي )

ٌُحنألُو مغة مً نبل  ثكىولوجيا الاعالمواؾخػملذ غباعة  وهم ال  0822ؾىت   ألامٍغ

حن بإن الاغالم أل  الاثصال ًًُكىن الحها غاصة ًلمت ن مػظمهم ًغون بسالف الاوعوُب

ه. ُ ؤو ٌؿاٍو  ٌكمل الاجها

مػا خؿب اإلاهاعباث الغؾمُت في  ثكىولوجيا الاعالم والاثصالؤما مكهىم 

ُخحن الامم اإلا خدضة ومىظمت الخػاون والخىمُت الانخهاصًت هى غباعة غً " اإلاىظمخحن الضول

 و جيكغ اإلاػلىماث ".وؾاثل الٌتروهُت جيخهل وجسؼن و حػالج 
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 (:NITCTs / NTICsثكىولوجيا الاعالم والاثصال الجذيذة )  

ٌىىلىحُا الاغالم والا جهاُ " وعبُه بمهُلح " الجضًضة وبخسهُو مكهىم "ج

مػلىماحي ؤيثر خضازت ًغجبِ بثىعة مػلىماجُت حضًضة في غهغ ، ًهبذ مىيىع اجهالي "

ُاث اجهالُت الٌتروهُت حضًضة .وطلَ قان  خمحز بإصواث وجهى حضًض مػلىم الابػاص ٍو

 الكغم بحن جٌىىلىحُا الاغالم والاجهاُ

ولى حكمل الىؾاثل ما نبل غالم والاجهاُ الجضًضة هى ان ألا جٌىىلىحُا الا و  

و مجالث وعاصًى وجلكٍؼىن ، والجضًضة هي التي جسو الىؾاثل  الالٌتروهُت  مً صحل

غوهت وهي صاثمت الخؿحر جخهل باإلاكٍؼىن واهترهِذ .... و بما ؤنها الالٌتروهُت مً عاصًى وجل

ًالالحي:مً ال قان هىاى نماع الاجهاُ الهىاغُت، ؤ باخثحن مً غضصها وخضصها 

ٌؿذ، الٍابالث اإلادىعٍت ـ، الخلُخالحاؾباث الصخهُت، ؤحهؼة الخلكٍؼىن، الكُضًىجٌ

ترووي، قبٍاث ألا ض الاٌل ت، ؤنغام الكُضًى بإهىاغها، البًر لُاف الًىثُت ؤو البهٍغ

ً بػض......  الاهترهذ، غهض اإلااجمغاث غ

باإلياقت الى طلَ قةنها "ججمؼ بحن زالزت مجاالث جهىُت: الاجهاالث غً بػض و  

ً بدُث  الاغالم الالي، –الؿمعي البهغي  – جيخج غً جهاَػها : اإلاػلىماجُت غ

ؿخضعي Multimedia( وغً اصماحها : وؾاثل الاجهاُ اإلاخػضصة )Telematiqueبػض) (، َو

انت يهغباثُت ً زهاثهها:(5002 )صلُى، اؾخػمالها مٍىهاث الٌتروهُت َو  وم

  انها ججمؼ بحن زالزت مجاالث جهىُت: الاجهاالث غً بػض، الؿمعي البهغي

 .والاغالم الالي

  غملذ غلى ػواُ الحضوص بحن الٌخابت والهىث والهىعة بكًل زهاثو

 الاهترهِذ وحػضصًت الىؾاثِ.

  ت... في مخىاُو الجمُؼ حػلذ اإلاػلىماث بمسخلل ؤقٍالها اللكظُت والغمٍؼ

 بضعحاث مخكاوجت.

  جخمحز بالؿغغت في مػالجت اإلاػلىماث وبظايغة ؤهظمت مػالجت اإلاػلىماث طاث

يُت ها  ثلت.نضعاث جسٍؼ

  ُ ً واعؾا ؤصي اؾخػمالها الى اهسكاى جٍلكت اؾخهباُ ومػالجت وجسٍؼ

 اإلاػلىماث.
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 ُ ُاث الجضًضة لإلغالم والاجها مؼ الاقاعة في ألازحر ؤهه ٌػبر غً هظه الخٌىىلىح

ً   (Degital / Numeriqueالحكىولوجيات الركمية )بمكاهُم ؤزغي مثل:  بضال م

 و ثالر الٌبحرة: الاجهاالث غً بػض،ىىلىحُاث الوالتي حػبر غلى اهضماج الخٌالجضًضة 

ًاهذ جخُىع بالخىاػي وغلى اهكغاص.  وؾاثل الاغالم واإلاػلىماجُت  بػضما ان 

 : مفاهيم أخرى مشابهة 3.2

جٌىىلىحُا اإلاػلىماث، جٌىىلىحُا الاغالم والاجهاُ واإلاػغقت، الاغالم الجضًض، 

ُ الغن  .مي..الاغالم الغنمي ؤو الالٌترووي، الاجها

 : (IT/TIلوجيا املعلومات )و ثكى -

ًخم نىاغت اإلاػلىماث و حمػها و جىػَػها و  الػملُت هي  التي ًخم مً زاللها 

جها و اؾترحاغها و مػالجتها  مً زالُ اؾخػماُ وؾاثل  و جهيُكها اؾخهبالها و جسٍؼ

ُ الحضًثت.  جهىُت مىاؾبت مجها الحىاؾِب الالٌتروهُت  و وؾاثل الاجها

غلى الخػامل مؼ اإلاػلىماث مً زالُ الهُام  صواث اإلاؿاغضةألا  مجمىعؤو 

هظمت الدكؿُل و بالخجهحز و مػالجت البُاهاث، و مً بحن هظه الاصواث البرمجُاث و ؤ

و مغاغاة اإلاضزالث و اإلاسغحاث. و هى مجمىع الخجهحزاث و الخهىُاث مػالجت الٍلماث 

غم الخانت بجمؼ اإلاػلىماث و مػالجتها و جهيُكها ب و التي مجها الُبؼ و  مسخلل اُل

ت الؿمػُت  ت و الاقَغ و اؾترحاغها غً ٍَغو  و الؿمػُت البهٍغتألانغام اإلاًؿَى

 . (5007)ناؾُمي،  ؤحهؼة زانت في خالت الحاحت الحها

اؾخػماُ هظا اإلاكهىم في جسهو غلم اإلاٌخباث و اإلاػلىماث و  هىاى  و ٌكُؼ

كها: "بالحضًثت بخ مً الباخثحن  مً ًدهغها في الخهىُاث نها زلُِ مً ؤحهؼة إػٍغ

لُاف الًىثُت الى الانماع الهىاغُت و جهىُاث و وؾاثل الاجهاُ، ابخضاء مً ألا الٌمبُىجغ 

ًمؼج بحن اإلاػضاث و ما جهضمه مً مػاعف  و الاؾخيؿار"اإلاهؿغاث الكُلمُت  و مجهم مً 

اإلاخاخت و الاصواث و الىؾاثل  بإنها  "مجمىغت اإلاػاعف و الخبراث و اإلاهاعاث اإلاترايمت و 

ت التي ٌؿخسضمها ؤلااإلااصًت و الخىظُ وؿان في الحهىُ غلى اإلاػلىماث مُت و الاصاٍع

جها بؿغى حؿهُل  اإلالكىظت، اإلاخِىت، اإلاغؾىمت، الغنمُت في مػالجتها و بثها و جسٍؼ

ُ غلى اإلاػلىماث و جباصلها و حػلها مخاخت للجمُؼ".   الحهى

ُاث و  ٌىىلىحُا الحاؾباثهظه الخٌىىلىح تروهُت، الاجهاالث  حكمل: ج الاٌل

ُا اإلاؿمىغتالخٌىىلى  و الالؾلٌُت الؿلٌُت ٌىىلىحُاث اإلاغثُت، الُباغت ح ، و ًل هظه الخ
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ُت  حؼء مً جٌىىلىحُا اإلاػلىماث ًهب في جٌىىلىحُا اإلاػلىماث غضة عواقض جٌىىلىح

ٌىىلىحُا غخاص  ججهحزاث،(5002)ؾُكىن، هي: ىجغ ؤو ج ىجغ، الخدٌم الٌمُب الٌمُب

 ، بغامج الٌمبُىجغ، هىضؾت اإلاػغقت، هىضؾت البرامج.الاوجىماجٍُي،جٌىىلىحُا الاجهاالث

 : (TICCثكىولوجيا الاعالم و الاثصال و املعرفة ) -

التي جًُل مكهىم نىاغض اإلاػغقت و حؿُحر اإلاػاعف و جٌىىلىحُاث الاغالم و 

ُ في الخػلُم ُ الجضًضة، )صلُى، جٌىىلىحُا الاغ  الاجها  (5002الم و الاجها

ُا  الاغالم الجضًضالاعالم الجذيذ:  تروه هى اإلاػلىماث و الىؾاثِ التي جيخهل اٌل

سخو بالغؤي  هى اغالم ًل ش يء" باؾخػماُ الاهترهِذ ؤو اخضي زضماجه. و هى اغالمً 

غ الػام و اإلاػلىمت و الخبر و الخبراث و الخجاعب و الهىع و مكاهض الكُضًى التي جيك

الٌتروهُا مً نبل ؤقغاص مؿخهلحن ؾحر زايػحن ألي هظام ؾُاس ي ؤو ؾحره ؾىي التزام 

م و  ًه مً عنابت طاجُت"مباصت الكغص الصخص ي بما ًامً به م ُن )بالخحري،  و وقو ما لض

و الكبٍاث  ضًض هى اإلاضوهت اإلاضوهاث اإلاهؿغةوبالخالي قةن ما ٌكٍل لإلغالم الج(5002

ىجُىب مىان، ؿبىى و جىٍترالاحخماغُت مثل الكاٌ ًُل ؼ الهىع و الكُضًى مثل اُل وً 

تروهُت.ولإلغالم الجضًض مغاصقاث غضة مجها : الاغالم البضًل،  الٌثحًرً الحها الصحاقت الاٌل

الاحخماعي، الاغالم الخكاغلي، الاغالم الغنمي، الاغالم الالٌترووي، الاغالم الالي،  الاغالم

ً و ؾحرهاالاغالم الكبٍي، الاغالم ال   .كػبي، اغالم اإلاجخمؼ، صحاقت اإلاىاَ

 و ًمًٌ جهؿُم الاغالم الجضًض اُ الانؿام الاعبػت الاجُت:

 .الاغالم الهاثم غلى قبٌت الاهترهِذ و جُبُهاتها 

  الاغالم الجضًض الهاثم غلى الاحهؼة اإلادمىلت بما قحها ؤحهؼة نغاءة الٌخب و

 الصحل.

  هىع ناثم غلى مىهت الىؾاثل الخهلُضًت مثل الغاصًى و الخلكٍؼىن، بػض اياقت

 محزاث حضًضة لها.

  ًخم جضاُو هظا الىىع اما الاغالم الجضًض الهاثم غلى مىهت الحاؾب الالي و 

ت و ؤلػاب  قبٌُا ؤو بىؾاثل الحكظ اإلاسخلكت، و ٌكمل الػغوى البهٍغ

 (5002)ؤزغون،  ..الكُضًى و الٌخب الالٌتروهُت و ؾحرها.
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 الاعالم الالكترووي )الركمي(: -

ترووي وكإة غكىاثُت بزغ مغاخل جُىع الكبٌت اإلاػلىماجُت   وكإ الاغالم الاٌل

ترووي لِكمل ظهىع الاهترهِذ( و جؼاًض اؾخسضاماتها الػاإلاُت ) و بضؤ ظهىع الاغالم الاٌل

ُت غضص مً الصحل و اإلاجالث الالٌتروهُت و التي قٍلذ ظاهغة اغ المُت حضًضة مغجب

ُت  تروه بثىعة جٌىىلىحُا اإلاػلىماث و الاجهاالث و بضا ظهىع الخُبُهاث و اإلاضوهاث الاٌل

اغالمُت حضًضة ؾَغػت الاهدكاع  التي قخدذ آقانا غضًضة للجمهىع باغخباعها وؾاثل

ت َػخمض الاغالم الالٌترووي غلى وؾُلت حضًضة مً وؾاثل الاغالم الحضًثو  ونلُلت الخٍلكت

 ُ و هي الضمج بحن ًل وؾاثل الاغالم الخهلُضي بهضف اًهُا اإلاًامحن اإلاُلىبت بإقٍا

هت ؤيبر.  مخماًؼة و مازغة بٍُغ

ً  :كن اللول أن الاعالم الالكتروويبالحالي يمو  هى غباعة غً هىع حضًض م

و الاغالم، ٌكترى مؼ الاغالم الخهلُضي في اإلاكهىم الػام، و اإلاباصت الػامت و الاهضاف، 

لٌىه ٌػخمض غلى وؾُلت حضًضة مً وؾاثل الاغالم الحضًثت. قاإلغالم الالٌترووي ًخمثل 

غ مدخىي وؾاثل  بالخضماث و الىماطج الاغالمُت الجضًضة، التي جدُذ وكإة و جٍُى

الاجهُا الاغالمي، بكٍل آلي ؤو قبه آلي، في الػملُت الاغالمُت، و طلَ باؾخسضام 

تروهُت الحضً ثت، الىاججت غً اهضماج جٌىىلىحُا الاجهاالث، مً حهت، و الخهىُاث الاٌل

جٌىىلىحُا اإلاػلىماث، مً حهت ؤزغي، يإصواث و جهىُاث اغالمُت ؾىُت بةمٍاهاتها في 

الهىع و طلَ الاهضماج ًل مً : الاقاعاث، اإلاػلىماث، و ٌكمل  الكٍل و اإلاًمىن.

 الانىاث.

بإهه هىع حضًض مً الاغالم، ًيكِ  :وويبالحالي يمكىىا جعريف الاعالم الالكترو  

ُت يإصواث له، و ًضًغ هظا الىىع  تروه في الكًاء الاقتراض ي، و ٌؿخسضم الىؾاثِ الاٌل

مً الاغالم صُو و ماؾؿاث و ؤقغاص بهضعاث و امٍاهُاث مخهضمت مخباًىت هى ًخمحز باالحي: 

 اع، نلت الخٍلكت، قضة الخإزحر. ؾغغت الاهدك

ل آزغ جىنل الُه قغ و  ٍو الخبراء اإلاٍلل بضعاؾت الاغالم الالٌترووي في حػٍغ

حامػت الضُو الػغبُت و الخابؼ للجىت الضاثمت لإلغالم الػغبي، و التي هي ؤخض الهُاًل 

الخضماث و الىماطج الاغالمُت الجضًضة التي  :إلاجلـ وػعاء الاغالم الػغب بإهه الخىظُمُت

غ مدخىي وؾاثل الاجهاُ الاغالم ٍى و قبه آلي في الػملُت ي، آلُا ؤجدُذ وكإة و ُج

باؾخسضام الخهىُاث الالٌتروهُت الحضًثت الىاججت غً اهضماج جهاهت الاجهاالث ؤلاغالمُت 
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)نىضلجي،  و اإلاػلىماث بىنكها خىامل اغالمُت ؾىُت بةمٍاهاتها في الكٍل و اإلاًمىن 

 و نض قغى ظهىع الاهترهِذ (5002

وانػا حضًضا مسخلكا جماما. اط ؤهه ال ٌػض و مً زم غلى ازغه الاغالم الالٌترووي، 

 ً جُىعا قهِ لىؾاثل الاغالم الؿابهت، و اهما هى وؾُلت جمٌىذ مً اخخىاء ما ؾبهها م

تروهُت، الاغالم  وؾاثل. قإنبذ هىاى الػضًض مً الىؾاثل، مثل: الصحاقت الاٌل

و . لخضازل بُجهاهماٍ و االالٌترووي اإلاغجي و اإلاؿمىع و اإلاهغوء، الضمج بحن ًل هظه الا 

 الظي ؤقغػ ؤهماَا و نىالب اغالمُت مخىىغت، و مخػضصة

بما ال ًمًٌ خهغها ؤو الخيبا بةمٍاهاتها الحالُت و اإلاؿخهبلُت انبذ باإلمٍان و  

ت. يظلَ جُىٍغ قبٍاث  اؾخسضام الهاجل اإلادمىُ، ألن جبث نىىاث جغقحهُت و ازباٍع

ًخم جهكذ ُ،  الهاجل اإلادمىُ و الاهترهِذ، خُث  تروهُت غبر الهاجل اإلادمى اإلاىانؼ الاٌل

 و بؿغغت و حىصة جىاػي الخهكذ غلى الحىاؾِب.

 : الاثصال الركمي -

  ً دؿبها الكغص في بَاع م هى اإلاهاعة ألاؾاؾُت إلاػظم ألاغماُ التي ًجب ؤن ًٌ

اإلاكاهُم وؤلاهخاج والخىنُل والاؾخهباُ لىؾاثل الاجهاُ في وظاثكهم وخُاتهم خُث ؤن 

ُتالاجه  اُ الغنمي هى الهضعة غلى زلو الاجهاُ الكػاُ مً مسخلل الىؾاثل الغنم

ػغف الاجهاُ الغنمي ؤًًا بإهه: الاجهاُ الظي  ٌؿخػمل الىؾاثل  ( 5002)خامض،  َو

الالٌتروهُت في جباصُ الغؾاثل الككىٍت والٌخابُت واإلاهىعة، وهى اجهاُ له الهضعة غلى 

خباعه ؤي قٍل ؤزغ مً ؤقٍاُ الاجهاُ ألازغي باغ الخىؾؼ في اإلاٍان والؼمان ؤيثر مً

ومصجػا غلى الخىؾؼ واإلاكاعيت وجباصُ الثهاقاث الككىٍت مخىاقُا مؼ قٌغة الاخخٍاع 

 (5007)ناؾُمي،  واإلاٌخىبت

 ثكىولوجيا الحعليم و املفاهيم املرثبطة بها: .3

ٌىىلىجي الهاثل في مجاُ جهىُت اإلاػلىماث و الاج ىع الخ هاالث و لهض ؤصي الُخ

 ً ٌثحر م تروهُت واؾػت الى اؾخكاصة ال زانت في ظل قبٌت الاهترهِذ التي وقغث بِئت اٌل

ُإ  م و مغايؼ اإلاػلىماث، مما ه اإلااؾؿاث مً هظا الخُىع و زانت ماؾؿاث الخػُل

ؾٍؼغة الكاثضة و مخىىغت للباخثحن و الضاعؾحن زغوة مػلىماجُت يبحرة  و ؾهلت الاؾخػماُ و 

 ُ با.حػلذ الاقٍا ُ الجمُؼ جهٍغ  الخػلُم الالٌترووي اإلاكخىح خهُهت وانػُت في مخىاو
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 :جعريف ثكىولوجيا الحعليم 1.3

ٌىىلىحُا الخػلُم بانها غملُت الاؾخكاصة مً اإلاػغقت  ل مكهىم ج ًمًٌ حػٍغ

الػلمُت و َغم البدث الػلمي في جسُُِ و جىكُظ و جهىٍم وخضاث الىظام التربىي ًل 

مخٍامل بػالناجه اإلادكابٌت بؿغى جدهُو ؾلىى مػحن في اإلاخػلم غلى اهكغاص و يٍل 

ً الاوؿان و الالت.  مؿخػُىت بٍل م

ًم   ً ٌىىلىحُا الخػلُم غباعة غً جىظُم مخٍامل و ًغي حكاعلؼ هىباُ ان ج

الاوؿان و ألالت و الاقٍاع و آلاعاء و اؾالُب الػمل و الاصاعة بدُث حػمل حمُػا في اَاع 

ٌىىلىحُ ا الخػلُم حػني ؤًًا اغضاص اإلاىاص الخػلُمُت و البرامج و جُبُو مباصت واخض. و ج

غي بًغوعة الازظ  الخػلم في حكٌُل الؿلىى غلى هدى مباقغ و نهضي، و هىاى مًً 

م. و لهض غغقذ اللجىت  ٌىىلىحُا الخػُل باإلاجهاج التربىي و صوعه الاؾاس ي في جىيُذ ج

ٌىىلىحُا الخػلُم بإ ٌُت ج نها الىؾاثل التي جىلضث هدُجت لثىعة الاجهاالث الحٍىمُت الامٍغ

هت لخهمُم و جىكُض الخػلُم و  و التي ًمًٌ اؾخسضامها في الاؾغاى التربىٍت  و الٍُغ

الخػلم الٍلُت بىاء غلى الاهضاف .ان مكهىم جٌىىلىحُا الخػلُم مهُلح ؾغبي صزل الى 

 .الػالم الػغبي  و قاع بمهُلح جٌىىلىحُا التربُت

 ا التربية: ثكىولوجي -

ُضة  ُت غالنت َو ٌىىلىحُت و الترب ان الػالنت ما بحن الاجهاُ ووؾاثله الخ

لضعحت طهب بػٌ الباخثحن الى الهىُ بإن الػملُت التربىٍت في حىاهبها غملُت اجهالُت، و 

نُل بإن التربُت في حىهغها غملُت اجهاُ. و ان الىظاثل اإلاكتريت بُجهما ؤن يالهما 

ٌىىلىحُا التربُت هي غلم نىاغت الاوؿان، و بؼ و يهضف ًخػامل مؼ اإلاجخم لى زضمخه. و ج

تهخم بخهمُم البُاهاث ؤو الظغوف وقو اإلاػغقت الػلمُت غً الؿلىى الاوؿاوي بؿُت بىاء 

ُا  ً هكس ي احخماعي مؿخدب. و غلى الغؾم مً جىىع جٌىىلىح شخهِخه ؤو جٍىٍجها جٍٍى

نها بغامج للػمل و اإلاماعؾت ازخحرث مٍىهاتها زها ؤالتربُت و حػضصث نُؿها، قان ما ًمح

ً الهضم الػلمي.  وعجبذ جغجُبُا في يىء مىظىمت مػغقُت جخمخؼ بضعحت مهبىلت م

و جٌمً ؤهمُت الىؾاثل الاجهالُت الخٌىىلىحُت  الحضًثت في مجاُ الخػلُم و الخػلم في 

 ؤنها:

الب و جثحر اهخمامهم هدى مىيىغاث  - الضعاؾت، يما حكبؼ الٌثحر مً خاحاث اُل

جدُذ ؤقام حضًضة مً اإلاػغقت و اجباع اؾلىب الخكٌحر الػلمي للىنىُ الى خل 
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اإلاكٌالث و عقؼ مؿخىي الاصاء غىض الُالب حؼء مً جدؿحن هىغُت الخػلم 

 بالخٌىىلىحُا.

ًدُذ جىىع الىؾاثل الخٌىىلىحُت اإلاؿخسضمت في الػملُت التربىٍت مجاال ؤوؾؼ  -

يما ؤهه ًخداش ى الىنىع في اللكظُت، مما ًاصي الى  إلزغاء الخبراث اإلاهضمت،

 حػلم طي ؤزغ مؿخمغ.

ؼ، و جثبذ الاؾخجابت الصحُدت و مً ؤمثلت طلَ:  - ًاصي الى جىىع ؤؾالُب الخػٍؼ

م اإلابرمج مً زالُ اإلاسخبراث اللؿىٍت التي حػلم الىُو  اؾخسضام الخػُل

ئلت الصحُدت ؤو الصحُذ و يظلَ مً زالُ مكاهضة الاقالم لإلحابت غً الاؾ

 اؾخسضام الحاؾىب الالي و الاهترهِذ.

ىن اإلاؿلو في  - ان اغضاص اإلااصة الخػلُمُت ؤو الاغالمُت، و مً زالُ صاثغة الخلكٍؼ

اإلااؾؿت التربىٍت و اهخاحها و غغيها غلى قٍل غملُاث طاث زُىٍ مىُهُت و 

ً قهم اإلااصة الخ  ػلُمُت.مدؿلؿلت حؿاغض الُالب غلى جغجِب ؤقٍاعه و غلى خؿ

هاخبها مً مازغاث خغيُت و نىجُت و  -  ً ٌىىلىحُا و ما ًاصي اؾخسضام الخ

 ً حمالُت، غالوة غلى الاؾالُب الحضًثت في الازغاج الى حػضًل الؿلىى و جٍىٍ

 (5002)الهاقمحن،  الاججاهاث التي جخماش ى مؼ الخؿحراث التي ًمغ بها اإلاجخمؼ

الالكترووي او الحعلم عن بعذ، الحعليم و أمفاهيم مرثبطة بها : الحعليم الافتراض ي 

 الهجين....

 الحعليم الالكترووي:  -

ترووي الى اؾخسضام الىؾا تروهُت في هظام ٌكحر مهُلح الخػلُم الاٌل ثل الاٌل

ًان مجاله. و ٌؿخسضم الػضًض مً الباخثحن مهُلخي الخػلُم و الخػلم الخػلُم ؤ ًا 

لبػٌ مجهم ان اإلاهُلح الايثر يمهُلححن متراصقحن مؼ بػًهما البػٌ و ٌكحر ا

ترووي ) ـ e-learningقُىغا و نبىال لهظا الكٍل الجضًض هى مهُلح الخػلم الاٌل ( و لِ

( و ؾبب طلَ ٌػىص الى ان الغنابت ؤو الؿُُغة غلى غملُت e-educationمهُلح )

ًاهىا َلبت ؤو جالمُظ ؤو  الخػلُم هكؿها نض اهخهلذ مً ؤًضي اإلاؿتهلٌحن يإقغاص ؾىاء 

ً ( ًمثل في حىهغ destance learningمخضعبحن، قالخػلم غً بػض ) غا م ه هىغا مبٌخ

التي ًدهل غلحها اإلاىخكؼ بمجهىصاجه الخانت صون مؿاغضة مً مؼوصها  الخضمت الظاجُت
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غي الباخثحن ان هىاى قغوناث غضة بحن ًل مً مهُلخي  الا في خضوص يُهت حضا. وً 

ً جىيُ  دها يما ًلي:الخػلُم و الخػلم و التي ًمٌ

 :educatoinالحعليم  -

  ً ٌكحر الى غملُت الهُام بىهل اإلاػلىماث مً زالُ اإلاىهج الضعاس ي و اإلاػغفي م

س ي و اإلاػلم(الى شخو او غضة ؤنبل شخو مخمغؽ )ال الب( ًٍىهىا خضَع شخام)اُل

ترووي ٌكحر الى  بداحت الى جلهي جلَ اإلاػلىماث، و بما ٌػني ؤن مهُلح الخػلُم الاٌل

س ي(في ؾبُل اؾخ سضام الىؾاثل الالٌتروهُت بمسخلل ؤهىاغها مً نبل اإلاػلم )الخضَع

 جىنُل اإلااصة الػلمُت الى الُلبت.

 :Learningالحعلم  -

ُ  ٌكحر الى  غملُت الحهىُ غلى اإلاػلىماث ؾىاء بجهض طاحي ؤو مً زال

ترووي  ً، و بما ٌػني ؤن مهُلح الخػلم الاٌل ؾىف ٌكحر اؾخهبالها باالغخماص غلى الازٍغ

 ُ تروهُت بمسخلل ؤهىاغها مً نبل اإلاخػلم في ؾبُل الحهى الى اؾخسضام الىؾاثل الاٌل

 (5002)الؿها،  غلى اإلااصة الػلمُت و قهمها

 املفاهيم املرثبطة بها: 2.3

نض اهبثو في الاغىام الازحرة غضص يبحر مً اإلاكاهُم و اإلاهُلحاث اإلاسخلكت و و 

ترووي و مً هظه اإلاكاهُم اإلاخىىغت و اإلاغجبُت بمًمىن ال م الاٌل اإلاهُلحاث ما و خػُل

 ًلي:

  الحعليم باملراسلة: -

ً زالُ اؾخسضام  ًسخو بالخُبُهاث الاولى اإلاُبهت غلى الخػلُم ؾحر الغؾمي م

ضًت للخؿلب غلى بػض اإلاؿاقاث.  الخضماث البًر

  الحعليم عن بعذ أو عبر املسافات: -

ٌىىلىحُا اإلاػلىماث و الاجهاالث اإلاؿخسضم بهكت عثِؿُت مً زالُ جُبُو جو 

ٌىىلىحُت اإلاخهضمت في ههل  الحضًثت و ًغجبِ بمضي جكاغل زبراء الخػلُم باإلاجاالث الخ

 اإلاىاص الخػلُمُت اإلاالثمت.
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 الحذريس و الحعلم عن بعذ أو عبر املسافات أو جامعة الحذريس عن بعذ: -

ًلها مهُلحاث جغجبِ باؾخسضام الخلكٍؼىن في الخػ م و جىاحه مىاقؿت حػخبر  ُل

ُاث اإلاػلىماث  ىىلىحُاث الغنمُت و اإلاغثُت اإلاىبثهت مً جٌىىلىح يبحرة مً اؾخسضام الٌخ

 و الاجهاالث الحضًثت.

 الحعليم املفحوح : -

ؼ غلى الخػاون و الخيؿُو بحن و   الظي ًخاح مً زالُ نىىاث مدضصة و ًغٌج

 الجهت اإلاهضمت و اإلاكتريحن في هظا الىىع مً الخػلُم.

  الحعليم املشترك أو الحعاووي: -

ؼ غلى اإلاكاعيت الخػلُمُت بحن ؤزهاجي الخٌىىلىحُاث اإلاخهضمت و و  الظي ًغٌج

 اإلاػلمحن و إلاخػلمحن في زلو بِئت نابلت للخػلم.

  الحعليم الكووي: -

ؼ غلى عئٍت وخضة الخػلُم غلى مؿخىي الػالم بؿُت الخهضم الحًاعي و  اإلاغٌج

ت.  اإلاكترى للبكٍغ

  الافتراض ي:الحعليم  -

، و ًمثل مكهىما ًاألهترهِذو ٌػبر غً مضزل مخٍامل للخٌىىلىحُا اإلاخهضمت 

همىطحُا حضًضا جسخهغ قُه اإلاؿاقت الُبُػُت و الحاحت للتزامً، و ًازغ في هظا الىمىطج 

ًت  الجضًض جهلُل الحضوص و الخباًً بحن ؤهىاع هظم الخػلُم في مغاخل الابخضاثُت و الاغضاص

 و الكىُت  و الثاهىٍت

 و الػالُت.

  املذرسة الافتراضية: -

جمثل هىغا مً اإلاكاهُم الؿابهت و ٌػخبر هظا اإلاكهىم الايثر اهدكاعا في الىنذ و 

الحالي خُث ًلبي اخخُاحاث اإلاضعؾت الخهلُضًت في جهضًم زضماث حػلُمُت حضًضة و ًىقغ 

ِ باإلاخػلمحن  (5005)الهاصي،  نُـ حػلُم مخهضم مغجب

  (:Blended Learningين)الحعلم الهج -

هى اخدؿاب وؿبت مكاعيت مً الخػلم وحها لىحه و الخػلم غً بػض في الخػلُم 

ُلىب جدهُهه في اإلاهغعاث. و هى الخىظُل  الهجحن وقها للمدخىي اإلاػغفي و اإلاهاعي اإلا

ٌىىلىحُا اإلاؿخسضمت صازل اإلاىظىمت الخػلُمُت بٍل غىانغها وقها  اإلاىظم الهاصف للخ
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ٌىىلىحُا مىضمجت قحها بكٍل خُىي بهضف عقؼ إلاػاًحر  غملُت بدُث جهبذ هظه الخ

اصة قػالُخه و يكاءجه. و جٌىىلىحُا الخػلُم ال حػني  مؿخىي الىظام الخػلُمي و ٍػ

هت في الخكٌحر و الخػامل مؼ الاقُاء و الاصواث و  اؾخسضام الاصواث و الاحهؼة بل هي ٍَغ

مدضص. و الجؼء الالٌترووي في الخػلُم الهجحن هى  اؾالُب الػمل و الاصاعة في اَاع مىظم

ٌبىجُت ؾىاء  ًخم غً بػض بىاؾُت الاهترهِذ و جُبُهاتها غلى الكبٌت الػى الخػلُم الظي 

مايً مسخلكت( ؤو حػلما ؾحر جؼامني )اوناث مسخلكت و ؤ و ًان حػلما جؼامىُا )ونذ خهُهي

ً مسخلكت(  .اماي

 خصائص الحعلم الهجين: -

 جؿغافي بحن اإلاػلم و اإلاخػلم مما ًخُلب حػىٌٍ اإلاىار الجامعي الاجهاُ ال

للُالب و مؿاغضجه غلى اًجاص مدُِ جغبىي لىكؿه ًيهئ له الانباُ غلى 

 الخػلم و مىانلخه بىكؿه.

  ًدُذ الكغنت ؤمام الجمُؼ للخػلُم اإلاؿخضام بالخؿلب غلى الػاثو الؼمني و

الم و غضم الانخهاع غلى الؿغقت الجؿغافي، مؼ احؿاع عنػت الخػلم لدكمل الػ

 الهكُت و جهلُل هكهاث الخػلُم مهاعهت بالخػلُم اإلاباقغ.

  ٌؿخُُؼ الُالب مً زالُ الخػلُم الهجحن خًىع اإلادايغاث في مضعحاث

ـ بهىعة  %20الٍلُت بيؿبت  و ٌؿخمغ في الخكاغل مؼ غًى هُئت الخضَع

ُ مىهاث اقترايُت. ً زال  الٌترووي م

 :  zommيم الهجين برهامج من مىصات الحعلو  -

هى بغهامج مسخو بمٍاإلااث الكُضًى خُث ٌؿخًُل اخض اإلاخهلحن اإلاٍاإلات،  و 

ُاث يمجها و نض جدىي اإلاٍاإلات ؤيثر مً مخهل يما ًمًٌ مكاعيت  ًامل الهالخ ًملَ 

ً. ًىاؾب هظا البرهامج لهاءاث الػمل الجماغُت و التي  الهالخُاث مؼ مخهلحن ازٍغ

مكاعيحن مػه في اللهاء، و ًمًٌ لٍل مجهم ؤن ٌكاعى نىعة الكاقت جدىي  مًُكا و 

 الخانت به في ؤي ونذ، لظا قهى ًجػل الخىانل ببُجهم ؤؾغع.

 خاثمة:

بهىا في الػهغ الغنمي ؤمام غهغ حضًض ًكغى جدضًاث حضًضة ، قهض ؾحرث 

هت الاعجباٍ و الخىانل ٍغ مؼ ألازغ ،  الخٌىىلىحُا الجضًضة و ؤلاغالم في الػهغ الغنميَ 

ا مً قغوٍ هظا الخىانل ، بل هخج هىاى  قلم ٌػض الحًىع الجؿضي ؤو الػُني قَغ
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زهاقت الٌتروهُت حضًضة ؤنبدذ مضمجت في الحُاة الُىمُت  لألقغاص و اإلاىظماث. بدُث 

، قلم حػض قِئا مىحىصا قدؿب بل الحُاة الُىمُت لألقغاصجازغ هظه ألازحرة في جلَ 

 . مىضمجت في الكإن الُىميو  ً خُاجىا ا مؤنبدذ حؼءا ؤؾاؾُ

هت التي  " بن هظه الخٌىىلىحُاث الغنمُت  مؿخإوؿت و هي في اإلاهابل جىحه الٍُغ

ىمُت مً خىلىا، باإلياقت بلى امخالى هظه ال ٌىىلىحُاث الجضًضة هضًغ بها خُاجىا اُل خ

ًا نُما زهاقُت نُمت طعاجػُت ألل الاحخماعي لخمً الىحاهت ، و ألامان، و ا -، و جملَ ًؤ

ٌىىلىحُت جىحه ب و جُىعها قمثال : البض للهاجل اإلادمىُ ؤن اَغاص جهمُم ألاحهؼة الخ

ًٍىن ؤيثر مً هاجل ، بط ًجب ؤن ًٍىن بمجزلت مكٌغة  شخهُت ، و ماقغ نخي ، ؤو 

 حهاػ جغقُه ، و عمؼ للمٍاهت . 

غؾىبت في و لظا ًدخاج اإلاهممىن بلى الخيبه لخَل الهُم التي ناعث مهمت و م

 َ هممىهه ولهظا الؿبب ًهبذ لظل زهاقت ما و ؤن ًضمجىا جلَ الهُم في الص يء الظيً 

و زُاعاث ؤؾلىب الحُاة ، و الهُم الثهاقُت و  بػاص ؤيبر ، قهى ًمثل الخُلػاث الص يء ؤ

بُت  مثال ؤن الىاؽ مخػلهىن غاَكُا  ختى الكػىع ؤًًا  ) بط بُيذ ألابدار الخجٍغ

(، و الهُم الىظُكُت قال بض مثال  ؤن ًٍىن الهاجل الىهاُ يكاا  بهىاجكهم الخلىٍت

ت و زهاقُت "و   حظابا، بط حػبر الهكت ألاولى غً نُمت بهخاحُت و ألازغي غً نُمت عمٍؼ

 . (5002)هاًاع، 

بالخالي قهض ؤنبدىا وػِل في غالم مدؿاعع ؤنبدذ قُه الىؾاثل الهضًمت و 

ًالصحل و الغاصً ى و الخلكٍؼىن  غضًمت الجضوي ، في اإلاهابل اعجكاع للخىانل و ؤلاغالم  

ًامحراث ،  اهدكاع الىؾاثل الحضًثت اإلاخمثلت في الحىاؾِب اإلادمىلت ، ؤصواث قُضًى ،

التي ؾاهمذ في حؿُحر الػالم مً خىلىا ، و اث الهىاجل الظيُت ... و ؾحرها و جُبُه

اهه بكًل هظه الىؾاثل ـإنبدذ هي و الاهترهِذ حؼءا ال ًخجؼؤ مً خُاجىا ، لضعحت 

ُبُهاث حضًضة لم  الحضًثت ؤنبدذ قغم اإلاكاعيت  مخاخت للجمُؼ ،و ظهغ هىالَ ج

ً الغنمي ،الكبٍاث الاحخماغُت، مػاعى الهىع، مػاعى  ًالخضٍو جًٌ مىحىصة مً نبل 

الكُضًى. و ؾحرها مً  الخُبُهاث، التي بضوعها ؤنبدذ هي التي جدضص مالمذ الثهاقت 

ُت الخىانلُت للم ًلها ناع  ًل قغص ًمثل حهت بغالمُت و صاع وكغ و مد جخمػاث، و بك

 بث في هكـ الىنذ .
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 كائمة املراجع:

 (. غلم الاحخماع . بحروث: مغيؼ صعاؾاث لليكغ و الخىػَؼ.5002ؤهثىوي ؾضهؼ. )  -

 .حؿىع لليكغ و الخىػَؼ  مضزل الى الاغالم الجضًض. الجؼاثغ: .(2014) .بالخحري  -

 .الجؼاثغ: صاع الخلضوهُت ،(. الاهترهِذ و الصحاقت الالٌتروهُت .5002)باًت ؾُكىن.  -

(. معجم مهُلحاث غلم الاحخماع. بحروث: صاع و مٌخبت 5000حُل قحًرىُ. ) -

. ً  الهالل

 (. مضزل بلى غلم الاحخماع. الجؼاثغ: حؿىع لليكغ و الخىػَؼ. 5002زالض خامض. ) -

صاع هىمه للُباغت  :الجؼاثغ .جهاُ الجضًضةجٌىىلىحُا الاغالم و الا .(5002( ف ,صلُى -

 .و اليكغ و الخىػَؼ

تروهُت. 5002عامىص يُه هاًاع. ) - (. مهضمت الى وؾاثل الاغالم الجضًضة و الثهاقاث الاٌل

 ماؾؿت هىضاوي س ي آي س ي لليكغ.

ُت 5002عقاص ؾىُم. ) - ُا و الخؿُحر الاحخماعي. صاع اإلاػغقت الجامػ (. الخٌىىلىح

ت.  ؤلاؾٌىضٍع

 (. الاغالم الالٌترووي. صاع اإلاؿحرة.5002مغ ابغاهُم نىضًلجي. )غا -

(. الاغالم الالٌترووي. صاع اإلاؿحرة لليكغ و الخىػَؼ و 5002غامغ ابغهُم نىضلجي. ) -

 الُباغت،.

ٌىىلىحُا الاغالم و الاجهاُ الجضًضة، ،الجؼاثغ،5002ٍقًُل صلُى. ) - ،، 0(. ج

 غ و الخىػَؼ.. الجؼاثغ: صاع هىمه للُباغت و اليك02م

 (. الاغالم الغنمي الجضًض. صاع الاغهاع الغنمي.5002ماهغ غىصة الكماًلت و ؤزغون. ) -

(. جٌىىلىحُا الاجهاُ التربىي. غمان: صاع اإلاجهاج لليكغ 5002مجض هاقم الهاقمحن. ) -

 و الخىػَؼ.

و - ت و الخُُب .  مدمض غلى ؤبى الػال. )بال جاٍعش(. قً الاجهاُ الجماهحري بحن الىظٍغ

 : صاع الػلم لليكغ و الخىػَؼ.5002

ًافي. ) - اث الاجهاُ. صاع الحامض.5002مهُكى ًىؾل   (. الغؤي الػام و هظٍغ

ُ. 5007هانغ ناؾُمي. ) - (. مهُلحاث ؤؾاؾُت في غلم احخماع الاغالم و الاجها

 صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت.
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الؿىؾُى زهافي.  (. وؾاثل الاغالم وخخمُت الخؿحر 5002حىان،  02بىخىُكُت نىي. ) -

 .تمجلت الػلىم الاوؿاهُت و الاحخماغُت حامػت باجى

(. الخٌىىلىحُت الغنمُت و اإلاغثُت. اإلااجمغ الػلمي الؿابؼ 5005مدمض مدمض الهاصي. ) -

 لىظم اإلاػلىماث الهاهغة.

اص هاقم الؿها. ) - اصة يكاءة و قػالُت 5002، 05ٍػ (. صوع الخػلُم الالٌترووي في ٍػ

ت.الخػلُم اإلادا  ؾبي. مجلت اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

 

 


