
المواد بعض تدریس للمساعدة في لكترونية اإلمواقع  استخدام التجربة
 الهندسية في الجامعة األردنية

 
 محمد زآي خضر. د.أ

  الجامعة األردنية–أستاذ 
 ، األردن11942عمان، 

jo.edu.khedher@ju 

 محمد حوا. د
 ية الجامعة األردن– أستاذ مساعد
 ، األردن11942عمان، 

jo.edu.hawa@ju 
 

   
في ضوء التقدم العلمي الهائل الذي نتج عن انتشار استخدام االنترنت وتأثيره البالغ على التعليم في السنوات  -- الخالصة

 نتائج  وفي هذا الصدد تعرض هذه الورقة. لجامعياألخيرة آان البد من إدخال هذه التقنيات في صلب عملية التعليم ا
 قام بهما المؤلفان باستحداث مواقع على االنترنت آأداة مساعدة لتدریس مواد الدوائر الكهربائية لمستوى السنة ةتجرب

سة الكهربائية الثانية لطلبة الهندسة الكهربائية ومادة لغة التجميع والمعالجات الدقيقة لمستوى السنة الثالثة لطلبة الهند
 .في الجامعة األردنية ومادة الدوائر الكهربائية واأللكترونية لمستوى السنة الثانية لطلبة الهندسة الميكانيكية والصناعية

 
تعرض الورقة فوائد الموقع اإلآتروني وأثره في قبول الطلبة لفكرة التعلم اإللكتروني ومقترحات بشأن تصميم الموقع 

 .المعلومات المثالية المناسب توافرها في مثل هذه المواقعاأللكتروني وطبيعة 
 

 من 250 لتفاعل الطلبة مع التجربة التي شارك فيها ما یقرب من ًاورقة خطوات تنفيذ التجربة وتقييمآما تعرض ال
وي الطلبة وتناقش تأثير التجربة على التحصيل العلمي للطلبة من وجهة نظر المدرس ومن وجهة نظر الطالب وتحت

 إلیجابياتها وسلبياتها وخالصة آلراء الطلبة ًابات التي واجهت هذه التجربة وعرضأیضًا على عرض للصعو
 .م لتفعيل وتحسين التجربة مستقبًالومقترحاته

 
 مقدمة

 

 بعد اإلنتشار الواسع للحواسيب والتوسع الهائل في األتصاالت ومن ثم الترابط بينهما من خالل الشبكة العالمية
والطالب على حد أ لم یكن یحلم بها األستاذ  آبيرة للتواصل إمكاناتتتوفر فيهادخل التعليم مرحلة جدیدة فقد  )نترنتاال(

و أ أحيانًا صبح وسيلة مستقلة للتعلملي) E-learning(قد تطور مفهوم التعلم اإللكتروني في خضم هذه المرحلة فو. سواء
 . أخرىأحيانًا في التعلموسيلة مساعدة للطرق التقليدیة 

 
لتوفيق بين زیادة ا ةمن صعوبفي اآلونة االخيرة تعاني بدأت في العالم الجامعات هذا و من الجدیر بالذآر أن العدید من 

 آل ،لمحافظة على المستوى العلمي أو رفعهتوفرها الجامعة للطلبة لن أأعداد الطلبة وزیادة آمية المعلومات التي یجب 
 یمكن أن یساعد في حل  مناسبًاالتعلم اإللكتروني منفذًاهنا یتيح و  ،خصيصات مالية محدودةذلك في حدود تكاليف وت

 .معضلة التوفيق هذه
 

 أساليب التعلم اإلآتروني
 

 :]1[ في واحدة أو أآثر من مراحل التعلم یعرف مفهوم التعلم اإللكتروني بأنه استعمال بعض أو آل الوسائل اآلتية
 .رمجيات المساعدةالحواسيب الشخصية والب •
  . الرقميةاتوالكامير لوحات التحاور •
 .الهواتف النقالة ووسائل اإلتصال اإللكترونية آالبرید اإللكتروني •
 .غرف المناقشة والمؤتمرات اإللكترونية •
  .بيئة التعلم التخيلية وأنظمة إدارة التعلم •

 
 ، في اآلونة االخيرةلطلبة وأساتذتهم بتكاليف معقولةلقد أصبحت هذه الوسائل آلها أو بعضها في متناول أیدي آثير من ا

 .لذلك فإن التعليم الجامعي التقليدي أصبح بحاجة ماسة إلى استغالل هذه الوسائل ألقصى حد ممكن
 

عداد الطالب قبل موعد المحاضرة الفعلية لكي یكون على استعداد أفضل لفهم تلك  یتيح الفرصة إللتعلم اإللكترونيإن ا
  آما أن التعلم األلكتروني یساعد الطالب بعد المحاضرة على الفهم األفضل لجوانب موضوع المحاضرة المحاضرة



من جهة أخرى فإن المحاضر نفسه یمكن . الحصول على معلومات اضافية آالوظائف المنزلية و المشروعات العملية و
 عند استخدام ن تكون في متناول أیدي طلبته بعين اإلعتبار المصادر الهائلة التي یمكن أأن یحور محاضرته آخذًا
 ].1[امكانات التعلم االلكتروني 

 
 مشارآة أآبر من المتعلم نفسه توفيرشكل عام وبعلية التعلم امن ذلك یتبين بأن التعلم اإللكتروني یهدف إلى زیادة ف

 . بأآملها التعيمية فقط بل یكون أآثر فاعلية في العمليةال یكون متلقيًابحيث 
 
 جارب سابقةت
 

من الجامعات النيوزیالندیة % 87.5تبين بأن ] 2[ و التي تم نشرها في حد األبحاث التي أجریت في نيوزیالندافي أ
 في ًاالكتب المرجعية قد وضعت إلكترونيمن % 92.5 للمساعدة في التعليم وأن )Intranet(خاصة شبكة حاسوب توفر 

 .ًاالى المكتبات إلكترونيطرقًا سهلة للوصول  قد وفرت من الجامعات% 95متناول أیدي الطلبة وأن 
 

التقليدیة للطرق  لتعلم اإللكتروني المساعدعند حدیثهم عن ااألهمية التي یوليها الطلبة وقد أشارت تلك الدراسة إلى أن 
على ولها إعالن الوظائف المطلوبة من الطلبة وحلبأ تتمثل بأولویات تبد) Web-Assisted Learning(التعلم في 

  وإعالم الطلبة بأیة معلومات عن المحاضرات والتراسل مع المدرس من خالل البرید اإللكترونيالموقع اإللكتروني
وتقدیم إلكترونيًا إعالن عالمات الطلبة و واإلعالن عن منهاج المادة الدراسية والجداول الزمنية للمادة الدراسية 

 و بالرغم من أن .مباشرة وغيرها من المهامالوإجراء اإلختبارات القصيرة عبر الموقع االلكتروني الوظائف مباشرة 
الطلبة هذه فإن ألولویات   قد أظهرت تسلسًال مختلفًا]3[األمریكية  دراسة أخرى سبق وأن أجریت في الوالیات المتحدة

 . یغير من متطلبات تعلم الطلبة بشكل عاممذا له
 

أن التعلم اإللكتروني قد أدى فعًال إلى رفع تي استمرت لمدة ثالث سنوات متتالية ال ]4[الدراسات  واحدة منلقد أثبتت 
وغير  في عدد من المواد  نسب الرسوبخفضو) أ (ىبزیادة عدد الطلبة الذین یحرزون مستوو ذلك مستوى تعلم الطلبة 

 اإلستغالل األمثل للوقت وذلك  ویمكن للتعلم اإللكتروني أن یخدم هذه األهداف عن طریق.یجابيةاإلنتائج الذلك من 
ویشمل آذلك تغيير تسلسل مفردات التعلم بحيث یكون باإلمكان تعلم بالسماح للمتعلم أن یتعلم في أفضل وقت بالنسبة له 

ى إیجاد وسائل هذا باإلضافة إل. مفردة قبل مفردة أخرى مع إعطاء خيارات واسعة للمفردات التي یمكن الوصول إليها
 . بين المتعلم والمحاضرًاإیاب وًاذهابإتصال مستمرة 

 
إلى أهمية الجوانب اإلجتماعية والخلفية الثقافية في تصميم مشاریع التعلم اإللكترونية  ]5[وقد أشارت دراسات أخرى 

 .وفق ظروف آل حالة ضمن معطياتها
 

 شهرة في مجال الهندسة و يةاألمریك وهي من أآثر الجامعات  على سبيل المثال)MIT(بدأت جامعة إم آي تي وقد هذا 
 وبلغت المواد التعليمية المعروضة أآثر من ألف ًا دراسيًا قسم30بعرض مواد تعليمية مفتوحة ألآثر من التكنولوجيا 

 .]6[  مقرر في األقسام الهندسية المختلفة200مقرر دراسي بينها ما یزید على 
 

 هدف ووصف التجربة
 

آوسيلة مساعدة للتعلم في ) Web sites(ثر استخدام المواقع اإللكترونية حيث أنه لم یسبق أن اجریت تجربة أل
 فليس هناك خبرة آافية في طریقة التعامل مع مثل هذا النوع من وسائل التعلم اإللكتروني و في  األردنيةاتالجامع

 الطلبة في فهمهم للتعلم طبيعة المشاآل التي یمكن أن تواجهها مثل هذه العملية، آما ال یوجد منظور موحد ألولویات
 .اإللكتروني

 
في مجال المنخرطين بالفائدة على  قد تعودو لذلك فقد قمنا باجراء هذه التجربة للخروج ببعض التصورات األولية التي 

أخذها في عين االعتبار عند اإللكتروني التعلم اإللكتروني آما حاولنا تحدید األولویات التي یتوجب على مصمم الموقع 
 .دخول في خضم التعلم اإللكترونيال
 

الجامعة خالل هذه التجربة قمنا باستحداث مواقع إلكترونية لثالث مواد مختلفة تدرس في قسم الهندسة الكهربائية في 
 : و هياألردنية

 

 ).EE 211( الدوائر الكهربائية لمستوى السنة الثانية لطلبة الهندسة الكهربائية مقرر )1(
 ).EE 206(ية واأللكترونية لمستوى السنة الثانية لطلبة الهندسة الميكانيكية والصناعية الدوائر الكهربائمقرر  )2(
 ).EE 331(لغة التجميع والمعالجات الدقيقة لمستوى السنة الثالثة لطلبة الهندسة الكهربائية مقرر  )3(



  حاسوبية على آتابة برامجهي تنمية قدرة الطالب  )EE 331(آانت أهم أهداف الموقع اإللكتروني لمادة لغة التجميع 
آانت فقد  و بالتالي ، حيث آانت هذه هي نقطة الضعف الرئيسية عند الطلبة،اعدة المدرسسبلغة التجميع دون الحاجة لم

المنشورة على الموقع مهمة جدًا لحفز الطلبة على تنمية قدراتهم في البرمجة و إثارة ) و إجاباتها(المشاریع العملية 
 . حاضرةالنقاش خالل الم

 
فقد آانت تهدف الى حث الطلبة على حل  )EE 211 و EE 206(أما المواقع اإللكترونية لمادتي الدوائر الكهربائية 

على ) و إجاباتها(أآبر عدد ممكن من المسائل التي لها عالقة مباشرة بالمادة عن طریق تزویدهم بوظائف منزلية 
 في حل الدوائر الكهربائية الآساب الطالب األساسيةلترآز على المبادئ الموقع، و قد تم اختيار هذه الوظائف بعنایة 

 . الخبرة المطلوبة التي ستساعده في مراحل الحقة
 

و معلومات عن خرى تنوعت بين الخطة الدراسية للمادة أآما احتوت المواقع اإللكترونية الثالث على معلومات 
 . و مشاریع عملية و غيرهاهاباتالمدرس و الكتاب المقرر و مسائل إمتحانات وإجا

 
 تنفيذ التجربة

 

 و تم 2004/2005 المواقع اإللكترونية للمواد الثالث في مطلع الفصل األول للعام الجامعي ببناءقمنا في هذه التجربة 
اعالم الطلبة بضرورة زیارة الموقع اإللكتروني لكل مادة على حدة للحصول على الوظائف المنزلية أو المشاریع 

 .العملية التي یجب عليهم القيام بها
 

آرائهم في هذه التجربة و تقييمهم على الطلبة لمعرفة ) 1(و عند نهایة الفصل تم توزیع اإلستبيان الموضح في ملحق 
 و فيما یلي ، و مدى تأثير ذلك في تحصيلهم العلميتدریسالمساعدة في آوسيلة استخدام المواقع اإللكترونية لنجاعة 
 .نتائج اإلستبيانلمناقشة 

 
 نتائج التجربة

 

 طالبًا 114و ) دوائر آهربائية لطلبة الهندسة الكهربائية (211 طالبًا في مادة 86 تكونت العينة التي تمت دراستها من
 ).   لغة التجميع (331 طالبًا في مادة 47و ) لطلبة الهندسة الميكانيكية والصناعيةدوائر آهربائية  (206في مادة 

 
 متقاربة جدًا في معظم الحاالت اجابات الطلبةالمختلفة الحظنا أن الثالث  مقرراتالل مقارتنا لنتائج اإلستبيان من و خال

 ، إن لم یكن جميعها مما یؤآد أن هناك تجانسًا في نظرة الطالب للموقع اإللكتروني بغض النظر عن طبيعة المادة
 الحاالت القليلة ، و نستثني من ذلكجابات الطلبة آوحدة واحدةإان بدمج و بسبب هذا التجانس فإننا سنناقش نتائج اإلستبي

 .التي اختلفت فيها اإلجابات بحسب المادة قيد البحث
 

 بين  تقریبًاًةمحصورحيث آانت معظم اإلجابات نترنت تصنيف الطلبة لمهاراتهم في استخدام اال) 1(یوضح الشكل 
أنظر الشكل (أما الصعوبات التي واجهت الطلبة  ، من الطلبة%92 حوالي بتينة هاتين االجا بلغت نسبو الجيد والممتاز

 ذهوه من الطلبة، %90آانت قليلة أو ال تكاد تذآر أو لم تكن هناك صعوبات على االطالق وذلك لحوالي قد ف ))2(
ما یسألون عنه مما یعطي  إلى أن آراء الطلبة في هذا اإلستبيان مستندة إلى معرفة ب تامًاتعطي مؤشرًاو نسب جيدة ال

 .موثوقية في نتائج هذه الدراسة
 
 

حجم الصعوبات في محاولة زيارة الموقع اإللكتروني لهذه المادة؟

قليلة
38%

ال صعوبات 
26%

ال تكاد تذآر 
26%

آثيرة
10%

             

آيف تصنف مهارتك في استخدام االنترنت؟

جيد
53%

دون المستوى
1% ممتاز

39%

مقبول 
7%

 
 )2( الشكل       )1(الشكل 



 و آانت النسبة اعلى في المواد %100إلى % 78  حواليمرة فأآثرللمادة اإللكتروني بلغ عدد الذین زاروا الموقع 
دة التي تدرس لطلبة السنة الثالثة حيث وصلت نسبة الذین آما آانت اعلى في المالطلبة الهندسة الكهربائية التي تدرس 

 من مجموع الطلبة و هذه نسبة عالية تدل على %73 الى) لغة التجميع (331 مرات لمادة 5زاروا الموقع ألآثر من 
 . حرص الطلبة على اإلتصال الدوري بالموقع اإللكتروني 

 
عدد الزیارات للموقع ) 4(بينما یبين الشكل ) لغة التجميع (331ادة یبين عدد الزیارات للموقع اإللكتروني لم) 3(الشكل 

، و ربما یعود السبب في اختالف نسبة )الدوائر آهربائية لطلبة الهندسة الميكانيكية والصناعية (206اإللكتروني لمادة 
 إهتمامًا في التعامل مع اإلنترنت و إلى أن طلبة قسم الهندسة الكهربائية أآثرلهاتين المادتين الزیارة للمواقع اإللكترونية 

لعدد من ذلك لكونها جزءًا من التكنولوجيا التى یدروسنها أو قد یعود الى حصول أخطاء عند إدخال عنوان الموقع 
 .   الطلبة

 

  

(EE 206) آم مرة قمت بزيارة الموقع اإللكتروني؟

 1 - 2
43%

لم أره على اإلطالق
22%

أآثر من 5 مرات 
16%

 3 - 5
19%

     

(EE 331) آم مرة قمت بزيارة الموقع اإللكتروني؟

 1 - 2
4%

لم أره على اإلطالق
0%

أآثر من 5 مرات 
73%

 3 - 5
23%

      
 )4( الشكل      )3(الشكل 

 
الظاهرة إلى أن محتویات الموقع الخاص بلغة التجميع لم تكن متوفرة في الكتاب المقرر آما یعود جزء من تفسير هذه 

أو المحاضرات الصفية بينما آانت محتویات المواقع الخاصة بالدوائر الكهربائية وظائف منزلية من الكتاب المقرر و 
 . الكتاب المقرر فقط بالتالي یمكن اإلستغناء عنها في بعض الحاالت التي یعتمد فيها الطالب على 

 
األرقام السابقة تدل على أنه في حالة بناء موقع إلكتروني لمادة معينة فإن هناك إحتمالية آبيرة األحوال فإن جميع في و 

 .  جدًا أن یزورها الطلبة و بشكل دوري 
 

 نشرها على الموقع و أهمية أما فيما یتعلق بمحتویات الموقع فقد قمنا بسؤال الطلبة عن عدد من المحتویات التي یمكن
و بناًء على ) غير مهم على اإلطالق, غير مهم على األغلب , مهم على األغلب , مهم جدًا (هذه المحتویات بالنسبة لهم 

هذه لطریقة إحتساب ) 2(انظر ملحق (ألهمية آل من هذه المواضيع ) Score(اجابات الطلبة فقد قمنا باحتساب عالمة 
 . 10 إلى 5 و تزداد أهميته بارتفاع عالمته من 5ن الموضوع مهمًا إذا حصل على عالمة أآبر من  بحيث یكو)العالمة

التي حصل ) لنقاطأو ا( یبين العالمات )5(الشكل .  فهي غير مهمة5أما المواضيع التي تحصل على عالمة بين صفر و 
 .عليها آل موضوع بحسب أهميته

 
لمصمم الموقع اإللكتروني إلختيار المحتویات المناسبة لنشرها في موقعه، حيث نحن نأمل أن یكون هذا الشكل مساعدًا 

  التي لها عالقة الفروض المنزليةت الموقع آانمحتویات أن أهم ة یرىالسواد األعظم من الطلبنستنتج من الشكل أن 
 .و إجاباتهابالمادة 

 
و الخطة الدراسية و االمتحان جابات الصحيحة ألسئلة اإلمنتقاة من االمتحانات السابقة و إجاباتها و السئلة أما األ

آانت المحتویات الثانية في نسبة األهمية بينما آانت المعلومات الخارجية و الساعات المكتبية لمدرس المادة فقد 
ني هو  وهذه النتائج منطقية جدًا و هي تتفق مع منظور أن الموقع اإللكترو،معلومات عن مدرس المادة هي األقل أهمية

 .   أداة مساعدة للتدریس
 

 لكل مقرر على حده و ذلك اإللكتروني محتویات الموقعأهمية لإلطالع على  )3(الرجوع للملحق یمكن للقارئ آما 
 .لمالحظة الفروقات الطفيفة في أولویات الطلبة في المقررات المختلفة

 



5 6 7 8 9 10

أ- فروض منزلية من صميم المادة (مثال: أسئلة من الكتاب) 

ب- فروض منزلية مساندة للمادة (مثال: مشاریع عملية)

ج- إجابات للفروض المنزلية 

د- أسئلة منتقاة من امتحانات سابقة

ه- إجابات ألسئلة من امتحانات سابقة

و- اإلجابات الصحيحة ألسئلة االمتحان

ز- معلومات خارجية لها عالقة بالمادة

ح- معلومات خارجية  (مثال: معلومات من مادة هندسية متقدمة)

ط- معلومات عن مدرس المادة

ي- الساعات المكتبية لمدرس المادة

ك- معلومات عن الكتاب المقرر

ل- أیة أوراق یتم توزیعها في وقت المحاضرة

(Syllabus) م- الخطة الدراسية للمادة

 
 )5(الشكل 

 
فقد آانت رغبة الطلبة تترآز في وضع آمة سر لكل  ))6(نظر الشكل ا(أما بالنسبة لوضع  عالمات الطلبة على الموقع 

أو وضع العالمات مرفقة باألرقام الجامعية بدًال من اسماء الطلبة و نستنتج من بنفسه طالب ليتمكن من قراءة عالمته 
 . ذلك رغبة الطلبة األآيدة في الحفاظ على خصوصيتهم إذا تعلق االمر بالعالمات

 

وضع عالمات الطلبة على اإلنترنت؟

46%

3%

41%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

مناسب بغض النظر عن ضمان خصوصية الطالب

مناسب فقط إذا تم حذف أسماء الطلبة و أبقيت األرقام الجامعية

مناسب فقط إذا تم إعطاء آلمة سر لكل طالب 

غير مناسب على اإلطالق

 
 )6(الشكل 

 
و  هموقععلى سيكون منصبًا على المعلومات التي یوفرها  اإللكتروني لموقعبالرغم من أن ترآيز المحاضر و المصمم ل

 اإللكتروني الموقع  وتصيمشكلیرى بضرورة االهتمام بفان هناك عددًا آبيرًا من الطلبة على نوعية هذه المعلومات 
 .مؤلفي هذه األطروحة، و ذلك على خالف توقعات ))7(انظر الشكل (أیضًا 



أهمية العناية بشكل و تصميم الموقع اإللكتروني؟

42%

20%

19%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

شكل و تصميم الموقع أهم من المعلومات المتوفرة في الموقع 

شكل و تصميم الموقع اإللكتروني مهم و لكن محتویات الموقع 
من معلومات توازیه أهمية

شكل و تصميم الموقع اإللكتروني أمر ثانوي مقارنة بمحتویات 
الموقع

محتویات الموقع هي األهم و ال مانع أن یكون تصميم الموقع
بسيطًا جدًا

 
 )7(الشكل 

 
 

 من الطلبة %75 رأىفقد ) )8(انظر الشكل (أما في مدى فائدة المواقع اإللكترونية و أثرها في التحصيل العلمي للطلبة 
آما  من الطلبة أن وجود موقع ألي مادة مفيد %98 في تحصيلهم العلمي ورأى) ا ماآثيًرا أو نوًع(أن الموقع ساهم 

نهم وجوب وجود موقع لكل مادة في آلية الهندسة والتكنولوجيا، و هذه هي الرسالة التي یجب التأآيد  م%87یرى 
عليها في هذه المرحلة و هي بأن المواقع اإللكترونية یمكن أن تلعب دورًا آبيرًا في العملية التدریسية إذا تم استخدامها 

 .بشكل فعال ضمن العملية التدریسية 
 
 

هل ساهم وجود موقع الكتروني في تحسين تحصيلك العلمي؟

أثر سلبًا في تحصيلي 
العلمي %1

%54 ساهم نوعًا ما 

%21 ساهم آثيرًا 
لم یؤثر إیجابا أو سلبًا 

24%

هل تعتقد أن وجود موقع الكتروني ألي مادة مفيد أم ال؟

مفيد نوعًا ما
31%

مفيد جدًا
67%

ال یؤثر إیجابا أو سلبًا
2%

غير مفيد
0%

 
وجود موقع الكتروني لكل مادة في آلية الهندسة في الجامعة األردنية؟

یستحب ذلك
31%

ال داعي لوجود مواقع 
الكترونية على اإلطالق 

0%

ال بد من ذلك
56%

یجب وجود مواقع 
الكترونية للمواد التي لها 
طبيعة تؤهلها لذلك

13%

 
 )8(الشكل 

 
 مقترحات و استنتاجات

 

ر بعض الطلبة عن عانت هذه التجربة آغيرها من التجارب بعضًا من المعوقات خالل التطبيق، فعلى سبيل المثال عّب
معاناتهم من ازدحام مختبرات الحاسوب في الجامعة مما منعهم من الدخول الى الموقع في بعض األحيان و من عدم 

 .ت أخرىتوفر إمكانيات الطباعة في حاال
 



و هو  (Adobe Acrobat Reader) آما تبين أن عددًا من أجهزة الحاسوب في الجامعة ال تحتوي على برنامج
و التي تم نشر الوظائف المنزلية باستخدامها علمًا بأن هذا النوع من  (PDF) اني یتيح قراءة ملفات من نوعبرنامج مّج

 .الملفات هو األآثر شيوعًا عبر االنترنت
 

آرائهم و ب اإلدالء فقد اقترح بعض الطلبة أن یحتوي الموقع اإللكتروني على وسائل تمكنهم من التحسيناتمن جهة أما 
رسال أسئلة مباشرة إلى مدرس المادة و الحصول على الرد المباشر عليها، آما أآد عدد آبير إحاتهم و تمكنهم من اقترا

 في الحصول على المعلومة لكنها ما زالت غير وسائل الناجحة جدًاونية هي من المن الطلبة على أن المواقع اإللكتر
انظر (قادرة على استبدال المحاضرة التقليدیة لما توفره المحاضرة من إتصال مباشر و تفاعلي بين الطالب و المدرس 

 ًا رئيسيًا مساعد المواقع اإللكترونيةتشكلسلعشر سنوات القادمة حيث ا الحال فيو لربما سيكون هذا هو )) 9(الشكل 
 .ها الطالب و المدرس على حٍد سواء بللغرفة الصفية لما لهذه المواقع اإللكترونية من فائدة یشعر

 
 

ما هي نظرتك لمفهوم التعليم اإللكتروني؟

مواقع إلكترونية مساعدة 
للغرفة الصفية بحيث ال 

یتم االستغناء عن 
المحاضرة التقليدیة 

79%

مواقع الكترونية 
ستستبدل المحاضرة 

التقليدیة في المدى القریب
5%

فكرة بعيدة المنال و ال
یمكن تطبيقها على 
أرض الواقع

مواقع الكترونية 4%
ستستبدل المحاضرة 
التقليدیة في المدى البعيد

12%

 
 )9(الشكل 
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 "الجامعة األردنيةآلية الهندسة و التكنولوجيا في التعليم اإللكتروني في "مقياس ): 1(ملحق 
 

 آيف تصنف مهارتك في استخدام االنترنت؟ -1
 Οممتاز  Οجيد  Οمقبول  Οدون المستوى   

 
 ؟لهذه المادة) Website(مرة قمت بزیارة الموقع اإللكتروني  مآ -2
 Ο لم أره على اإلطالق Ο 1 – 2  Ο 3 – 5 Ο  مرات5أآثر من   

 
 ؟لهذه المادة اإللكتروني ما حجم الصعوبات التي واجهتا في محاولة زیارة الموقع -3

 

 Ο آثيرة Ο قليلة Ο ال تكاد تذآر Ο ال صعوبات  
 

 ؟حدد فيما یلي أهمية المحتویات الموجودة على الموقع اإللكتروني بالنسبة لك -4
 

 
 المحتوى

مهم 
 جدًا

 مهم
على 
 باألغل

مهم غير 
على 
 األغلب

مهم  غير
 على
 اإلطالق

غير 
موجود لكنه 

 مهم

غير 
موجود لكنه 

  مهمغير
من ) Homeworks( فروض منزلية -أ

 ) أسئلة من الكتاب: مثال(صميم المادة 
 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

) Homeworks( فروض منزلية -ب
مشاریع عملية أو : مثال(مساندة للمادة 

 )أسئلة تحل باستخدام الحاسوب
 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

  إجابات للفروض المنزلية -ج
 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
  أسئلة منتقاة من امتحانات سابقة-د
 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
  إجابات ألسئلة من امتحانات سابقة-ه
 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
 اإلجابات الصحيحة ألسئلة االمتحان -و
 ) من االمتحانءتوضع بعد االنتها(
 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

  عالقة بالمادة معلومات خارجية لها-ز
 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
 معلومات خارجية ليس لها عالقة -ح

بالمادة و لكنها قد تكون مفيدة للطالب 
 )معلومات من مادة هندسية متقدمة: مثال(
 

 
Ο 

 
Ο 

 
Ο 

 
Ο 

 

 
Ο 

 
Ο 
 

  معلومات عن مدرس المادة-ط
 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
  الساعات المكتبية لمدرس المادة-ي

 
Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

 عن الكتاب المقرر معلومات -ك
 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
 أیة أوراق یتم توزیعها في وقت -ل

 )Handouts(المحاضرة 
 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

 )Syllabus( الخطة الدراسية للمادة -م
 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
 

 . _________________؟)اختر إجابة واحدة فقط(من بين المحتویات السابقة أیها آان األهم بالنسبة لك  -5
 

 ؟تمن المناسب وضع عالمات الطلبة على اإلنترنهل تعتقد أنه  -6
 

 Οمناسب بغض النظر عن ضمان خصوصية الطالب  
 Ο مناسب فقط إذا تم حذف أسماء الطلبة من آشف العالمات و أبقيت األرقام الجامعية 
 Ο مناسب فقط إذا تم إعطاء آلمة سر لكل طالب بحيث ال یستطيع أي أحد آخر معرفة عالمة الطالب 
 Ο غير مناسب على اإلطالق 
  



 ؟ما هو تعليقك على أهمية العنایة بشكل و تصميم الموقع اإللكتروني الخاص بهذه المادة -7
 

 Οشكل و تصميم الموقع مهم جدًا لتسهيل استخدام الطلبة له و هو أهم بنظري من المعلومات المتوفرة في الموقع  
 Ο  محتویات الموقع من معلومات توازیه أهميةشكل و تصميم الموقع اإللكتروني مهم و لكن 
 Ο شكل و تصميم الموقع اإللكتروني هو أمر ثانوي مقارنة بمحتویات الموقع من معلومات 
 Ο محتویات الموقع من معلومات هي األهم و ال مانع أن یكون تصميم الموقع اإللكتروني بسيطًا جدًا 

 
 ؟ة ساهم في تحسين تحصيلك العلمي لها و إلى أي مستوىلهذه الماد هل تعتقد أن وجود موقع الكتروني -8

 

 Οساهم آثيرًا  
 Ο ساهم نوعًا ما 
 Ο لم یؤثر إیجابا أو سلبًا 
 Ο  الرجاء شرح األسباب في خانة المقترحات(أثر سلبًاً في تحصيلي العلمي( 
 Ο  رحاتكالرجاء ذآر مقت(آان من الممكن أن یساهم إلى حد بعيد لو تم تحسين الموقع( 

 
 ألي مادة مفيد أم ال؟ بشكل عام، هل تعتقد أن وجود موقع الكتروني -9

 

 Οمفيد جدًا  
 Ο مفيد نوعًا ما 
 Ο ال یؤثر إیجابا أو سلبًا 
 Ο غير مفيد على اإلطالق 

 
 ؟لكل مادة في آلية الهندسة في الجامعة األردنية هل تعتقد بوجوب وجود موقع الكتروني -10

 

 Οال بد من ذلك  
 Ο یستحب ذلك 
 Ο للمواد التي لها طبيعة تؤهلها لذلك یجب وجود مواقع الكترونية 
 Ο  ال داعي لوجود مواقع الكترونية على اإلطالق 

 
 ؟ما هي نظرتك لمفهوم التعليم اإللكتروني -11

 

 Οهو عبارة عن فكرة بعيدة المنال و ال یمكن تطبيقها على أرض الواقع  
 Οترونية مساعدة للغرفة الصفية بحيث ال یتم االستغناء عن المحاضرة التقليدیة  هو عبارة عن مواقع إلك 
 Ο  البعيدالمواقع اإللكترونية هي بدایة فقط و سيتم االستغناء عن المحاضرة التقليدیة في المدى 
 Ο  القریبالمواقع اإللكترونية هي بدایة فقط و سيتم االستغناء عن المحاضرة التقليدیة في المدى 

 
 ؟)و ما هي اإلیجابيات و السلبيات التي الحظتها(لهذه المادة  لتحسين و تفعيل الموقع اإللكتروني مقترحاتك -12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 ألهمية محتویات الموقع) Score( طریقة إحتساب العالمة): 2(ملحق 
 

غير مهم على , ر مهم على األغلب غي, مهم على األغلب , مهم جدًا ( محتوى معين أهمية عن لباطآل  ةبناًء على اجاب
 : تم اعطاء المحتوى النقاط التالية)غير موجود لكنه غير مهم، غير موجود لكنه مهم، اإلطالق

 
 النقاط اإلجابة
 10 مهم جدًا

 6.5 مهم على األغلب
 3.5 غير مهم على األغلب
 0 غير مهم على اإلطالق
 6.5 غير موجود لكنه مهم
 3.5  مهمغير موجود لكنه غير

 
 : و هو الطالب هذا المحتوى عند إجابته على السؤال الخامسمحتوى اذا اختارال هميةألآما تم اضافة عشر نقاط 

 
 ._______________؟)اختر إجابة واحدة فقط(من بين المحتویات السابقة أیها آان األهم بالنسبة لك 

 
 .م قسمتها على عدداالجابات للحصول على معدل هذه االجاباتو في النهایة تم جمع النقاط لكل محتوى على حدة و من ث

 
 و تزداد أهميته بارتفاع 5مهمًا إذا حصل على عالمة أآبر من المحتوى  یكون هو أناب هذه سالحالهدف من عملية 

 . فهي غير مهمة5التي تحصل على عالمة بين صفر و المحتویات أما  . 10 إلى 5عالمته من 
 
 
 
 



 مقررات المختلفةلل التي حصل عليها آل موضوع بحسب أهميته) أو النقاط(عالمات ال): 3(ملحق 
 

5 6 7 8 9 10

أ- فروض منزلية من صميم المادة
(مثال: أسئلة من الكتاب ) 

ب- فروض منزلية مساندة للمادة 
(مثال: مشاریع عملية )

ج- إجابات للفروض المنزلية  

ابقة د- أسئلة منتقاة من امتحانات س

ات ه- إجابات ألسئلة من امتحان
سابقة 

و- اإلجابات الصحيحة ألسئلة  
االمتحان 

ة  ز- معلومات خارجية لها عالق
بالمادة

ة   (مثال: ح- معلومات خارجي
معلومات من مادة هندسية متقدمة )

ط- معلومات عن مدرس المادة

ي- الساعات المكتبية لمدرس 
المادة

ك- معلومات عن الكتاب المقرر

ل- أیة أوراق یتم توزیعها في
وقت المحاضرة 

م- الخطة الدراسية للمادة 
(Syllabus)

EE 211
EE 206
EE 331

 


