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:الوسحخلص  

اعزخذاَ رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ فٝ اٌزذسيظ ٌذٜ رّٕيخ اٌجؾش اٌؾبٌٝ اٌٝ يٙذف 

لبئُ عٍٝ اٌٛيت ، ٚلذ رىٛٔذ ٌىزشٚٔٝ اِعٍّٝ اٌّشؽٍخ االعذاديخ ِٓ خالي ثشٔبِظ 

اعزخذَ اٌجؾش إٌّٙظ شجٗ اٌزغشيجٝ رظّيُ .ِعٍّب ِٚعٍّخ (02)ِغّٛعخ اٌجؾش ِٓ 

اٌّغّٛعخ اٌٛاؽذح راد اٌميبعيٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجعذٜ ،أعذد لبئّخ ثّٙبساد اعزخذاَ 

رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ اٌزٝ يٕجغٝ رّٕيزٙب ٌذٜ ِعٍّٝ اٌّشؽٍخ االعذاديخ ، رُ 

خذاَ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت،ٚفٝ ػٛء لبئّخ ِٙبساد اعزاالٌىزشٚٔٝ رظّيُ اٌجشٔبِظ 

رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ اٌغبثك اعذاد٘ب ،رُ ثٕبء ادارٝ اٌجؾش ّٚ٘ب اخزجبس رؾظيٍٝ 

عزخذاَ ثعغ رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ،ٚثطبلخ ِالؽةخ الٌميبط اٌغبٔت اٌّعشفٝ 

ٚرٌه ٌّالؽةخ االداء اٌعٍّٝ ٌّٙبساد اعزخذاَ رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ،ؽجمذ 

اٌجؾش ،اصجزذ إٌزبئظ ٚعٛد فشٚق رٜ دالٌخ اؽظبئيخ ثيٓ أدٚاد اٌجؾش عٍٝ ِغّٛعخ 

ِزٛعطٝ دسعبد عيٕخ اٌجؾش ثيٓ اٌزطجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجعذٜ ٌظبٌؼ اٌزطجيك اٌجعذٜ 

ٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت العزخذاَ رطجيمبد اٌؾٛعجخ ااالٌىزشٚٔٝ ،٘زا يؤوذ فبعٍيخ اٌجشٔبِظ 

اٌغؾبثيخ فٝ اٌزذسيظ ٌذٜ ِعٍّٝ اٌّشؽٍخ االعذاديخ ،ٚعبءد رٛطيبد اٌجؾش 

اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت العزخذاَ رطجيمبد اٌؾٛعجخ االٌىزشٚٔٝ ثؼشٚسح رطجيك اٌجشٔبِظ 

 .فٝ اٌجشاِظ اٌزذسيجيخ ٌٍّعٍّيٓ  اٌغؾبثيخ فٝ اٌزذسيظ

 .اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ  –اٌزعٍُ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت  :الكلوبت الوفحبحية 
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Abstract: 

       The current research aims to use some cloud computing 

applications in teaching among middle school teachers through an 

electronic program based on the web, and the research group consisted 

of (20) teachers. The research used the quasi-experimental approach to 

designing the one group of pre and post measurements.A list of skills 

was prepared for using some cloud computing applications that should 

be developed by middle school teachers ,The electronic program based 

on the web was designed, and in light of the list of skills for using some 

of the previously prepared cloud computing applications , The research 

tools were built and they are an achievement test to measure the 

cognitive aspect of the skills of using some cloud computing 

applications , And a note card to observe the practical performance of 

the skills of using some cloud computing applications, The research 

tools were applied to the research group, the results demonstrated that 

there are statistically significant differences between the average scores 

of the research sample Between the average scores of the research 

sample between the pre and post applications in favor of the post 

application, This confirms the effectiveness of the electronic program 

based on the web for the use of some cloud computing applications in 

teaching among middle school teachers, and research recommendations 

came to the necessity of applying the web based program to use some 

cloud computing applications in teaching at all educational levels. 

Keywords: web-based learning - cloud computing  
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:هقذهة   

ثيٓ ِٓ فٝ ِزٕبٚي ايذيُٙ اٌّعٍِٛبد ٚاٌّعشفخ، ٚثيٓ يشٙذ اٌعبٌُ ارغبع اٌفغٛاد      

ِٓ ُ٘ فٝ ؽبعخ اٌيٙب، فٕٙبن اٌىضيشٚاٌعذيذ ِٓ اٌجشش يعيشْٛ فٝ افشيميب ٚفٝ اشذ 

اٌؾبعخ اٌٝ اٌّعٍِٛبد ٚاٌّعشفخ ، ٚيعزجش اٌزعٍيُ ٚاٌزذسيت ِٓ اُ٘ اٌّمِٛبد ٚاٌّؾبٚس 

 .اٌشئيغيخ ٌٍزّٕيخ اٌزىٌٕٛٛعيخ 

يٓ االْ يٕطٍمٛا ثؾشيخ العزخذاَ اٌٛيت فٝ ِخزٍف اٌّغبالد وّب اْ اٌّزعٍّ     

ِٕٚزذيبد إٌمبػ،ٚاْ رٛافش اٌزىٌٕٛٛعيب اٌغذيذح ٚظٙٛس اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ اعٍٝ دلخ 

االٌىزشٚٔٝ، ٚاْ اٌزعٍُ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت يغّؼ ثبٌٛطٛي اٌٝ  فٝ اٌغيً اٌمبدَ ِٓ اٌزعٍُ

 . (655، 0202يُ عجذ اٌٛويً اٌفبس،اثشا٘)اٜ شئ رمشيجب فٝ اٜ ٚلذ ِٚٓ اٜ ِىبْ

ٚيعذ اٌزعٍُ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت اؽذ ِغزؾذصبد رمٕيبد اٌزعٍيُ اٌزٝ فشػذ ٔفغٙب ٚثمٛح     

عٍٝ إٌّةِٛخ اٌزعٍيّيخ ثبعزجبس٘ب ثيئخ رعٍُ رفبعٍيخ عٓ ثعذ، ثؾيش يّىٓ ٌٍّزعٍّيٓ ِٓ 

فظً ٚاؽذ يعٍّْٛ ِعب خالٌٙب اٌّشبسوخ فٝ االساء ٚاٌزفبعً فيّب ثيُٕٙ ٚوأُٔٙ داخً 

(  0205،803، ِبعذح طجؾٝ ِزٌٛٝ)وفشيك عًّ ٚاؽذ ِزىبًِ ٌجٕبء رعٍّٙٓ اٌخبص 

. 

وّب اْ اٌزعٍُ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت يغًٙ ٚطٛي ِؾزٜٛ اٌّمشس ٌٍّزعٍُ، ٚيعًّ وٛعيؾ     

ٌٍزفبعً ثيٓ اٌّعٍُ ٚعّيع ؽالثخ،ؽيش رذعُ اٌزىٌٕٛٛعيب االرظبي ِٓ فشد الخش، ِٚٓ 

 0206، دمحم اٌجبرع) ح افشاد اخشيٓ ٚيزُ وً رٌه ثشىً ِزضآِ اٚ غيش ِزضآِ فشد ٌعذ

،65) .  

٘ٝ رىٌٕٛٛعيب ؽذيضخ رعزّذ عٍٝ شجىخ االٔزشٔذ   Cloud Computing ٚاٌؾٛعجخ    

 اٌغؾبثيخ 

ٚاٌخٛادَ اٌعّاللخ ،ٚرٛفش اٌعذيذ ِٓ اٌخذِبد ٚاٌزطجيمبد اٌزٝ يذيش٘ب ِضٚد اٌخذِخ ، 

 ٚرّىٓ 
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خذِبد أوضش ٚاعشع ، ٚافؼً عجش االٔزشٔذ دْٚ رؾًّ ِؤعغبد اٌّعٍِٛبد ِٓ رمذيُ 

 .(08، 0202، ٔبطش ِزعت اٌخشيٕظ)أعجبء اِزالن اٌّٛاسد أٚ اداسرٙب 

ٌٍّغزفيذ ِٚؤعغبد اٌّعٍِٛبد اِىبٔيخ رخضيٓ اٌّعٍِٛبد ِٚعبٌغزٙب وّب أٙب رٛفش  

دْٚ االٌزضاَ ثبعزخذاَ اٌؾبعت  ٚرٕبلٍٙب ٚاٌزشبسن فيٙب ِٓ اٜ ِىبْ ٚفٝ اٜ ٚلذ

فٝ ( اٌزخضيٓ ، اٌّعبٌغخ ، اٌزٕبلً ٚاٌّشبسوخ )اٌشخظٝ، ٚأّب يزُ أغبص اعشاءاد 

،  0202ؽٕبْ ٔبطش اٌظميخ،)االٔزشٔذ عيشفشاد خبسعيخ رىْٛ ِزبؽخ عٍٝ شجىخ

868) . 

وّب أٔٙب رغبعذ عٍٝ رؾغيٓ ٚرطٛيش خذِبد اٌّعٍِٛبد ، خبطخ فٝ ِغبي اٌزعٍيُ 

ِٛبد اٌّزٛافشح عٍٝ شجىخ االٔزشٔذ ٚغيش٘ب ِٓ شجىبد غٌٙٛخ اٌٛطٛي اٌٝ اٌّعٍو

اٌّعٍِٛبد ،ؽيش رغبُ٘ اعزخذاَ رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ثشىً وجيش فٝ عٌٙٛخ 

، 0202أسيظ اٌفبعٛسٜ ٚشزٜ خٍف ، )ٚطٛي اٌّزعٍّيٓ اٌٝ اٌّعٍِٛبد ثىً يغش 

048. ) 

د االخزجبساد ِٚشبسوزٙب عجش االٔزشٔذ ٚاٌزعبًِ وّب رٛفش ٌٍّعٍّيٓ رطجيمبد العذا     

اسح اٌّؾزٜٛ اٌزعٍيّٝ االٌىزشٚٔٝ، وزمييُ االخزجبساد، ِع اٌّزعٍّيٓ ِٓ خالي اد

ٌٍّزعٍّيٓ ٚاعزالِٙب ُِٕٙ وزغزيخ ساععخ  ٚاسعبي اٌٛاعجبد    ٚاٌّشبسيع

  (kumar,2014,73.)فٛسيخ

ٚلذ اربؽذ ششوخ عٛعً خذِبرٙب ٚرطجيمبرٙب اٌغؾبثيخ،ٚٚفشد عؾبثخ عٛعً    

اٌزطجيمبد اٌغؾبثيخ ِضً  Google Drive ٚرطجيك عٛعً دسايفاٌزعٍيّيخ اٌعذيذ ِٓ  

 Gmailثشيذ عٛعً 

(Mansour, 2013, 12). 



 التعلم القائم على الويب وتهمية استخدام بعض تطبيقات احلوسبة السحابية
 أ/نهى الهوبى الضوى حممد               د/ مهصور عبد الفتاح أمحد         أ.د/عماد شوقى ملقى سيفني         

 2020أبريل                                           - 191 -                                   واألربعون  ثالثالعدد ال

ٚدساعخ ِبعذح طجؾٝ  (0203)ٌٚمذ أوذد اٌعذيذ ِٓ اٌذساعبد وذساعخ ِٝ اٌذعيّبٔٝ 

ٚاٌّعٍِٛبد  اٌمبئّخ عٍٝ اٌٛيت فٝ رّٕيخ اٌّٙبساد فبعٍيخ اٌجشاِظ( 0205)ِزٌٛٝ 

 . ٚرطٛيش٘ب،ٚفٝ رؾظيً اٌّعبسف ٚاصشائٙب ٚرغذيذ٘ب

ٚدساعخ ثششٜ ( 0204)وّب أشبسد اٌعذيذ ِٓ اٌذساعبد وذساعخ ِؾّٛد عيذ ِؾّٛد

دمحم عٍٝ ٚدساعخ ( 0203)ٚدساعخ أعّبء ثٕذس طميش ( 0204)دمحم ععيذ 

ثؼشٚسح اعزخذاَ اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ فٝ اٌزعٍيُ ثبعزجبس٘ب اٌضٛسح اٌضبٌضخ  (0203)اٌؾبيظ

ِغزّشح ٌزّٕيخ  ثبالػبفخ اٌٝ ٚعٛد ؽبعخ ، ثعذ وال ِٓ اٌؾبعت االٌٝ ٚشجىخ االٔزشٔذ

ِٙبساد اٌمشْ اٌؾبدٜ ٚاٌعششيٓ اٌزٝ رزطٍت رفبعال اوجش ثيٓ اٌّعٍّيٓ ٚاٌّزعٍّيٓ 

 .ٚ٘زا ِب رٛفشح رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ٚرٛفيش ادٚاد رذعُ رّٕيخ ِٙبسارُٙ 

 -:هشكلة البحث

عٍُ يعزجش اٌٛيت ِٓ اُ٘ اٌزطٛساد اٌّعبطشح راد اٌذالٌخ فٝ اٌعبٌُ اٌّعبطش، وّب اْ اٌز

اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت ِٓ اُ٘ ِغزؾذصبد رىٌٕٛٛعيب اٌّعٍِٛبد ٚاالرظبالد ٚاٌزٝ رّضً 

ٚرعذ اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ِّٙخ  ،اٌٚٛيخ فٝ اٌجؾش ٚاٌزطٛيش ٔةشا ٌٍزطٛساد اٌّزغبسعخ

فٝ اٌعٍّيخ اٌزعٍيّيخ ؽيش اْ ثيئخ اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ رؤدٜ اٌٝ رعضيض اٌزعٍُ ِّٚبسعخ 

 . Wettasing,2012))االٔشطخ ٚاصشاء اٌخجشاد اٌزعٍيّيخ 

ٚعٍٝ اٌشغُ ِٓ اشبسح اٌذساعبد اٌٝ اٌعذيذ ِٓ ِضايب اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ اٌزٝ رغعً 

ئّخ ٌالعزخذاَ فٝ ِغبي اٌزعٍيُ اال اْ ٕ٘بن لظٛسا فٝ اٌّٙبساد ِٕٙب رمٕيخ فبعٍخ ِٚال

اٌالصِخ العزخذاَ رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ِّب ادٜ اٌٝ ػعف اعزخذاَ رمٕيخ 

اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ٚاالعزفبدح ِٓ ِضايب٘ب فٝ ِغبي اٌزعٍيُ 

((Bahga&Madisetti,2013. 

 

:ؽبٚي اٌجؾش االعبثخ عٍٝ اٌغؤاي اٌشئيغٝ اٌزبٌٝ  -:اسئلة البحث   



 التعلم القائم على الويب وتهمية استخدام بعض تطبيقات احلوسبة السحابية
 أ/نهى الهوبى الضوى حممد               د/ مهصور عبد الفتاح أمحد         أ.د/عماد شوقى ملقى سيفني         

 2020أبريل                                           - 192 -                                   واألربعون  ثالثالعدد ال

ِب فبعٍيخ اٌجشٔبِظ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت العزخذاَ ثعغ رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ فٝ "

 اٌزذسيظ ٌذٜ ِعٍّٝ اٌّشؽٍخ االعذاديخ ؟

 :٘ذف اٌجؾش اٌزبٌٝ اٌٝ  -:ف البحث هذ

اٌزعشف عٍٝ فبعٍيخ ثشٔبِظ لبئُ عٍٝ اٌٛيت العزخذاَ ثعغ رطجيمبد اٌؾٛعجخ  

 .اٌغؾبثيخ فٝ اٌزذسيظ ٌذٜ ِعٍّٝ اٌّشؽٍخ االعذاديخ 

-:اهوية البحث   

لذ يفيذ اٌجشٔبِظ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت اٌّعٍّيٓ فٝ اعزخذاَ ثعغ رطجيمبد اٌؾٛعجخ -0

 .اٌغؾبثيخ فٝ اٌزذسيظ

رضٚيذ اٌّعٍّيٓ ثّٕٛرط عٍّٝ ؽٛي ويفيخ اعزخذاَ ثعغ لذ يغبعذ اٌجشٔبِظ فٝ -0

 .رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ فٝ اٌزذسيظ

 :لزظش اٌجؾش عٍٝ اٌؾذٚد االريخ ا -:هحذدات البحث

 ثعغ ِذاسط ِشوض اسِٕذ ثّؾبفةخ االلظش: اٌؾذٚد اٌّىبٔيخ -0

 

 اْ شبء هللا  0202-0204اٌعبَ اٌذساعٝ : اٌؾذٚد اٌضِٕيخ -0

رطجيمبد اٌؾٛعجخ  يمزظش ٘زا اٌجؾش عٍٝ رّٕيخ ِٙبساد: اٌؾذٚد اٌّٛػٛعيخ -8

 اٌغؾبثيخ 

 

 

الحعلن القبئن على الىيب :الوحىر االول   
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هفهىهة: اوال  

رعذدد رعشيفبد اٌزعٍُ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت ٚرجبيٕذ ٚفمب الساء اٌذاسعيٓ ٚاٌجبؽضيٓ     

اٌعبٌّيٗ فٝ رعٍيُ اٌطالة،ؽيش رعًّ اعزخذاَ شجىخ اٌّعٍِٛبد أٗ  فُّٕٙ ِٓ عشفٗ

وّظذس اعبعٝ ِٓ ِظبدس اٌزعٍُ ،ٚوٛعيؾ ٌزجبدي اٌّعٍِٛبد ،ٚؽذٚس اٌزفبعً ثيٓ 

 ( 0206،060ِٕبٚس ِغعذ،) عٕبطشٖ عٛاء وبٔذ عٕبطش ثششيٗ اَ غيش ثششيٗ

اٌخبطٗ  ثأٔٗ رمذيُ اٌذسٚط عجش اٌشجىبد اٌؾبعٛثيٗ اٌعبِٗ اٚ:وّب يّىٓ رعشيفخ ثأٔخ -

 ٚعشػٙب ِٓ 

)Simpkins, 2015,2 )   خالي ِزظفؼ اٌشجىخ اٌعبٌّيخ ٌٍّعٍِٛبد      

ٚيعشف ايؼب أٗ اربؽخ ثشاِظ اٌّمشساد اٌزعٍيّيخ عٓ ثعذ عجش طفؾبد اٌٛيت،  -

ٚرزٛاعذ ثيئخ اٌزعٍُ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت عٕذِب يىْٛ اٌّعٍُ ٚاٌزٍّيز اٚ اٌّزذسة ِٕفظٍيٓ 

اٌّىبْ، ٚفٝ ٘زح اٌجيئخ رعًّ وً ٚعبئً اٌزعٍُ اٌّزبؽخ ِضً عٓ ثعؼّٙب ثٛاعطخ ثعذ 

اٌجيبٔبد ٌٚمطبد اٌفيذيٛ ٚاٌشعِٛبد ٚاالشىبي اٌضبثزخ ٚاٌّزؾشوخ ٚاٌّشئيبد 

 (46، 0206دمحم دمحم اٌٙبدٜ، .  )ٚاٌغّعيبد

رٌه اٌزعٍُ اٌزٜ يزُ ِٓ خالي  :ِّب عجك يّىٓ رعشيف اٌزعٍُ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت ثبٔٗ   

ٚاٌشلّيٗ  ٌزمٕيبد ٚاٌّغزؾذصبد اٌزىٌٕٛٛعيٗاالٌىزشٚٔيٗ ٚاٌزٜ يعزّذ عٍٝ ااٌٛعبئؾ 

اٌؾذيضٗ ٚاٌزفبعٍيٗ ،ٚيزّشوض ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزعٍُ ؽٛي اٌّزعٍُ ٚيزغبٚص ؽذٚد اٌضِبْ 

 .ٚاٌّىبْ 

أهوية الحعلن القبئن على الىيب:ثبنيب   

ٍُ ا٘زّذ ثٗ اٌعذيذ ِٓ ٔةشا الّ٘يخ اٌزعٍُ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت فٝ عٍّيزٝ اٌزعٍيُ ٚاٌزع

ٚاٌجؾٛس اٌزشثٛيخ اٌزٝ سأد فٝ اٌزعٍُ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت فعبٌيخ وجيشح فٝ  اٌذساعبد

يغبعذ اِىبٔيخ رعضيض اٌزعٍُ ِّب يّىٓ ِٓ صيبدح اْ اٌزعٍُ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت  :ِٕٙب  اٌزعٍيُ

اٌٛطٛي اٌٝ اٌّؾزٜٛ دْٚ ليٛد ِٓ ٌطبٌت اّىٓ ار يصيبدح رؾغيٓ إٌزبئظ اٌزعٍيّيٗ عٍٝ 

 ( 08،  0200ٔجيً اٌغيذ ،.) ً عٍّيخ اٌزعٍُيغٙر يعًّ عٍٝ  اٌضِبْ ِّبٚاٌّىبْ 

غبعذ عٍٝ رٛفيش اٌخذِبد اٌزعٍيّيٗ ٚاٌزعٍّيٗ ياٌزعٍُ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت أْ وّب     

غبعذ عٍٝ اٌزعٍُ عٓ ؽشيك إٌّبلشٗ اٌجٕبءٖ ٚرجبدي اٌخجشاد يثظٛسح افؼً ؽيش 
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رغيش دٚس اٌّعٍُ اٌٝ اٌذٚس ٚٚاٌّٙبساد اٌّخزٍفٗ ٚرجبدي اٌّعٍِٛبد ِع االخشيٓ 

يشبسن ثٗ ِع االخشيٓ ٚرٌه ِٓ خالي  االيغبثٝ ار اطجؼ ٌٗ دٚسا فٝ اٌؾٛاس ٚاٌشأٜ

 (663، 0200 ،اًِ عٛيذاْ .) اعزخذاَ ادٚاد االرظبي

 خصبئص الحعلن القبئن على الىيب :ثبثبل

اْ ٌٍزعٍُ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت خظبئض رّيضٖ ٚرخظٗ عٓ غيشٖ ِٓ اعبٌيت اٌزعٍيُ    

،ٚاٌزفبعٍيخ اٜ اْ ٘زا اٌزعٍُ يمَٛ عٍٝ ِجذأ اٌخطٛ اٌزارٝ ٌٍّزعٍُ اٌّخزٍفٗ ِضً اٌفشديخ 

عذَ اٌزؾيض وزٌه ٚاٌىٛٔيخ ٚاالعزمالٌيخ ،ٚاٌزشاثطيخ ٚاٌزٕٛع ٚاٌّالئّخ ٚاٌّشاععخ ٚ

 ( .0208عجذ اٌشؽّٓ اٌض٘شأٝ ،)

 الحعلن القبئن على الىيبهويزات  :رابعب

يمذَ ٚ ، رطٛيشٖ ٚرؾذيضِٗٚشٚٔخ غٌٙٛخ ث يزّيض ِٓ ِّيضاد اٌزعٍُ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت أٔٗ

 (0202 ،ٚدمحم اؽّذ اٌؾغيٕٝ ، دمحم اٌجغيٛٔٝ) ٌعذد وجيش ِٓ اٌطالة فٝ ٚلذ الً

الحىسبة السحببية : الوحىر الثبنى   

اعزّذد اٌعٍّيخ اٌزعٍيّيخ ٌٚمزشاد ؽٛيٍخ عٍٝ اٌطشق اٌزمٍيذيخ ،ٚسوضد عٍٝ اٌّعٍُ   

وّظذس اعبعٝ ٌٍّعشفخ ٚاٌّعٍِٛبد ،ٚفٝ ظً اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛعٝ اٌذاعُ ٌٍزعٍُ اٌمبئُ 

اٌزٛعخ ٌشعُ اعزشاريغيخ ِزّيضح العزخبدَ رمٕيخ  ٜعٍٝ اٌٛيت اطجؼ ِٓ اٌؼشٚس

عٍّيٓ اعطبء اٌفشطخ ٌٍطالة ٚاٌّٚ اٌؾٛعجخ  اٌغؾبثيخ فٝ وبفخ اٌّؤعغبد اٌزعٍيّيخ

 .اٌزطجيمبدٚ ٌٕةُا اٌٛطٛي اٌغشيع ٌّخزٍفِٓ 

هفهىم الحىسبة السحببية :اوال   

اٌٝ اٌّغزخذِيٓ ِٓ خالي رمٕيخ ٔبشئخ رٛفش خذِبد رىٌٕٛٛعيب اٌّعٍِٛبد ٚاٌّٛاسد  ٘ٝ

شجىخ االٔزشٔذ ِمبثً سعَٛ ِؾذدح ٚيّزٍه خذِبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ٚاٌجٕيخ اٌزؾزيخ فٝ 

 ( 0204أِيٓ ثٓ ععيذ ،).اٌغبٌت ؽشف صبٌش يغّٝ ِمذِٝ اٌخذِبد اٌغؾبثيخ 

عجبسح عٓ عٙبص خبدَ يزُ اٌٛطٛي اٌيٗ عٕذ اٌطٍت عٓ ؽشيك شجىخ وّب رعشف ثأٔٙب 

خذاَ عذح ٚعبئؾ ٚلٕٛاد رىٌٕٛٛعيخ ،ؽيش رٛفش ٌٍّغزخذِيٓ ِغّٛعخ االٔزشٔذ ثأعز

. ِٓ اٌّٛاسد ٚاٌخذِبد ثشىً ِشْ ٚعشيع ِع عٌٙٛخ فٝ رجبدي اٌجيبٔبد ٚرشبسوٙب 

 (0204،ثالي ِغشؽذ )
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ثأٔٙب اٌّٛاسد ٚاالٔةّخ األٌىزشٚٔيخ اٌّزبؽخ عجش األٔزشٔذ ٚاٌزٝ رغزطيع  أيؼب ٚرعشف

رٛفيش عذد ِٓ اٌخذِبد اٌؾبعٛثيخ اٌّزىبٍِخ دْٚ اٌزميذ ثبٌّٛاسد اٌّؾٍيخ ٚرشًّ رٍه 

االٔةّخ ِغبؽخ ٌزخضيٓ اٌجيبٔبد ٚإٌغخ االؽزيبؽٝ ٚاٌّشبسوخ ٚاٌّضإِخ االٚرِٛبريىيخ 

 (0204ِؾّٛد عيذ أثٛ ٔبعٝ،.)

اْ اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ٘ٝ رىٌٕٛٛعيب ؽذيضخ رزُ ِٓ خالي ٔمً ِّب عجك يّىٓ اٌمٛي    

ِشوضٜ اٌٝ عٍّيبد ِعبٌغخ اٌّعٍِٛبد ٚرخضيٕٙب ِٓ ؽبعجبد اٌّغزخذِيٓ اٌٝ ؽبعت 

 .ِٓ اٜ ِىبْ ٚيزُ اٌٛطٛي اٌيٗ عٓ ؽشيك االٔزشٔذ فٝ اٜ صِبْ 

انىاع الحىسبة السحببية: ثبنيب   

اخزٍفذ اٌذساعبد فٝ رؾذيذ أٛاع اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ،فٕٙبن دساعبد ؽذدرٙب ثضالصخ 

اٌغؾبثخ اٌعبِخ : ثّب يٍٝ ( 022 ، 0206، ثذٚيخ اٌجغيٛٔٝ)أٛاع ثيّٕب ؽذدرٙب دساعخ 

 –اٌغؾبثخ اٌشخظيخ  –اٌغؾبثخ اٌّخزٍطخ  –اٌغؾبثخ اٌّغزّعيخ  –اٌغؾبثخ اٌخبطخ  –

. اٌغؾبثخ اٌّزؾذح  

:هويزات الحىسبة السحببية :ثبلثب  

عٍٝ أشطخ اٌزذسيظ ٚاٌجؾثش اٌعٍّثٝ ثثذال رشوضِٓ اُ٘ ِّيضاد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ أٙب 

اِىبٔيخ اعزخذاِٙب ٌّغثبٔذح ؽشائثك اٌزثذسيظ اٌمبئّثخ عٍثٝ ،ِٚٓ ٔةُ اٌجشِغيبد اٌّعمذح 

 فٙثثذ ثثثٓ)اٌٛطثثٛي اٌثثٝ اٌٛصثثبئك ٚاعثثزخذاَ اعٙثثضح اٌٙٛارثثف إٌمبٌثثخ ٚ اٌثثزعٍُ اٌزعثثبٚٔٝ

 (0202،004،ػجعبْ

اْ اٌزٛعثثخ ٔؾثثٛ اعثثزخذاَ اٌؾٛعثثجخ اٌغثثؾبثيخ ؽةثثٝ ثزأييثثذ عثثذد ِثثٓ إٌةشيثثبد ِٕٙثثب وّثثب 

إٌةشيخ اٌجٕبئيخ االعزّبعيخ ٚاٌزثٝ رٕةثش اٌثٝ اٌثزعٍُ وٕشثبؽ ثٕثبئٝ اعزّثبعٝ يعزّثذ عٍثٝ 

اٌزشثثبسن االعزّثثبعٝ ٚاٌزفبعثثً ثثثيٓ االفثثشاد ثٙثثذف أغثثبص ِٙثثبَ رعٍيّيثثخ ٚرمثثذيُ إٌةشيثثخ 

صيٕثثت دمحم ؽغثثٓ )ٌيخ دعّثثب ِزّيثثضا ٌٍثثزعٍُ ِثثٓ خثثالي ثيئثثخ اٌؾٛعثثجخ اٌغثثؾبثيخ االرظثثب

 ( 0205،خٍيفخ
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 جطبيقبت الحىسبة السحببية: بلث الوحىر الث  

رجزي اٌّؤعغبد اٌزعٍيّيخ عٙذا وجيشا فٝ اٌجؾش عٓ افؼً إٌةُ اٌزعٍيّيخ ِٓ ؽيش      

فبعٍيخ ِٓ خالي شجىخ اٌزمٕيبد ٚاٌغشعخ ٚاٌّشٚٔخ ٌٍؾظٛي عٍٝ رعٍُ اوضش 

اٌّعٍِٛبد ارغٙذ اٌٝ اعزّبد رطجيمبد  اْ اٌعذيذ ِٓ ششوبد رىٌٕٛٛعيب،وّب االٔزشٔذ

رطجيمبد عٛعً اٌزعٍيّيخ ِٚٓ اُ٘ رطجيمبد  اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ فٝ اٌزعٍيُ ٚعٍٝ سأعٙب

 Google Drive رطجيك عؾبثخ عٛعً اٌزعٍيّيخ

  Gmail ٚاٌجشيذ االٌىزشٚٔٝ

 العولية الحعليويةبت الحىسبة السحببية فى الذراسبت الحى جنبولث جطبيقوهن اهن 

دراسةواهويحهب   

اٌزٝ رٕبٌٚذ اصش رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ فٝ رّٕيخ ( 0204)دساعخ ثششٜ دمحم ععيذ -

 .اٌزفىيش االثزىبسٜ ٌذٜ ؽبٌجبد اٌظف اٌضبٌش اٌضبٜٔٛ 

فبعٍيخ ثشٔبِظ رذسيجٝ لبئُ عٍٝ اٌزٝ رٕبٌٚذ (0204)دساعخ ِؾّٛد عيذ ِؾّٛد -

ٌذٜ ؽالة فٝ رّٕيخ ِٙبساد اداسح اٌّؾزٜٛ االٌىزشٚٔٝ رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ 

 .وٍيخ اٌزشثيخ 

فٝ  بٚفٛائذ٘ بِّٚيضارٙ٘زٖ اٌزطجيمبد اٌزٝ رٕبٌٚذ ( 0205صيٕت دمحم ؽغٓ خٍيفخ ،)-

اٌغؾبثيخ اٌزٝ رزبػ ثظٛسح ثبالعزفبدح ِٓ رطجيمبد اٌؾٛعجخ  ٚاٚطذاٌعٍّيخ اٌزعٍيّيخ 

 .وبٍِخ ِغبٔيخ

:هنهج البحث   

يٕزّٝ ٘زا اٌجؾش اٌٝ فئخ اٌجؾٛس اٌزٝ رغزٙذف اخزيبس اٌعاللبد اٌّغججخ ثيٓ    

اٌّزغيشاد اٌّغزمٍخ ٚاٌزبثعخ ،ٌزٌه يعذ إٌّٙظ شجخ اٌزغشيجٝ ٚإٌّٙظ اٌٛطفٝ ايؼب 

ٌزؾٍيً ادثيبد اٌجؾش ٚثٕبء ادٚاد اٌّعبٌغخ ِٓ اوضش ِٕب٘ظ اٌجؾش ِٕبعجخ ٌزؾميك ٘زا 

 .ٌٝ إٌّٙظ شجخ اٌزغشيجٝ اٌغشع ٌزٌه يزجع اٌؾش اٌؾب
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 الحصوين الحجريبى للبرنبهج

:الورحلة االولى :جن الحصوين وفقب للخطىات الحبلية   

 اٌفئخ اٌّغزٙذفخ  ،اال٘ذاف، اٌّٛػٛعبد ، خظبئض)رشزًّ عٍٝ :ِشؽٍخ اٌزؾٍيً -0

(ثيئخ اٌزعٍُ  

:ٚرشزًّ ٘زح اٌّشؽٍخ عٍٝ عذح خطٛاد ٚ٘ٝ : اٌّشؽٍخ اٌضبٔيخ ِشؽٍخ اٌزظّيُ -0  

 اٌّؾزٜٛ اٌزعٍيّٝ ٌٍجشٔبِظ رؾذيذ-                اال٘ذاف اٌعبِخ ٌٍجشٔبِظ رؾذيذ -

رؾذيذ اال٘ذاف االعشائيخ ٌّؾزٜٛ -            ٚػع عيٕبسيٛ اٌزعٍُ داخً اٌجشٔبِظ-

    اٌجشٔبِظ 

       رؾذيذ اٌٛعبئؾ اٌشلّيخ إٌّبعجخ -                      رظّيُ أشطخ ِٚٙبَ اٌزعٍُ-
          

أزبط اٌجشٔبِظ :ٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ا  

فٝ ٘زٖ اٌّشؽٍخ رُ رؾٛيً اٌىالَ اٌّىزٛة عٍٝ ٚسق اٌٝ ثشٔبِظ لبئُ عٍٝ اٌٛيت 

ثبعزخذاَ ثشاِظ خبطخ ثزظّيُ اٌّٛالع عجش االٔزشٔذ ، ِٚشد عٍّيخ االٔزبط 

:ثبٌخطٛاد االريخ   

ظّيُ اٌّٛالع اٌّغبٔيخ٘ٛ اؽذ ثشاِظ ر  Google Sites اخزيبس ثشاِظ اٌزبٌيف  -0

  ٚرظّيُ اٌّٛالع

ٌزٛػيؼ عٍّيخ اٌزٕمً ثيٓ طفؾبد اٌّٛلع اؽزٛد  رؾذيذ ثٕيخ اٌزغٛي داخً اٌّٛلع-0

اٌظفؾخ اشزًّ عٍٝ رطجيمبد أعفً اٌظفؾخ اٌشئيغيخ ٌٍّٛلع عٍٝ ششيؾ اعٍٝ ٚ 

.اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ فٝ اٌجشٔبِظ اٌزٝ يّىٓ اٌٛطٛي اٌيٙب ثبٌٕمش عٍيٙب   

٘ٝ طفؾخ اٌجذايخ اٌزٝ رةٙش ٌٍّغزخذَ عٕذ وزبثخ  رظّيُ اٌظفؾخ اٌشئيغيخ ٌٍّٛلع -8

 عٕٛاْ اٌّٛلع فٝ ششيؾ اٌعٕٛاْ ٌٍّزظفؼ ٚرؼُ ٘زٖ اٌظفؾخ اٌشٚاثؾ اٌشئيغيخ ٌٍّٛلع

         

رؾشيش اٌّؾزٜٛ ثّب يشٍّخ ِٓ ِٙبساد  :ِٓ خالي  رظّيُ ثبلٝ طفؾبد اٌّٛلع - 6 

 اعزخذاَ أٛاع ٚاٌٛاْ ٚاؽغبَ ٚخٍفيبد ِٕبعجخ،  ِعشفيخ ِٚٙبسيخ

        أزبط إٌغخخ اٌزغشيجيخ ٌٍّٛلع -5         اٌشجىخ  سثؾ اٌّٛلع ثخذِبد -6
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،  رؾذيذ ِزطٍجبد اٌزشغيًو ِشؽٍخ اٌزغشيت رّضً اٌٙذف ِٓ رغشيت اٌجشٔبِظ-2

 ٚعشع اٌجشٔبِظ عٍٝ اٌغبدح اٌّؾىّيٓ 

ٚرشزًّ ٘زٖ اٌّشؽٍخ عٍٝ ٔشش ٚاعزخذاَ ٔشش ٚرٕفيز اٌجشٔبِظ :اٌّشؽٍخ اٌشاثعخ 

 اٌجشٔبِظ

 نحبئج البحث 

ٌٍّعبٌغخ االؽظبئيخ ٌّمبسٔخ   Spss))اعزخذاَ ثشٔبِظ ٚ ِٓ خالي اٌّعبٌغخ االؽظبئيخ

اٌزٝ ؽممٙب أفشاد اٌعيٕخ فٝ اٌزطجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌجعذٜ دسعبد ِغّٛعخ اٌجؾش  2ِزٛعؾ

ٌىً ِٓ االخزجبس اٌزؾظيٍٝ ٌميبط اٌغبٔت اٌّعشفٝ ٌّٙبساد اعزخذاَ رطجيمبد اٌؾٛعجخ 

اٌغؾبثيخ فٝ اٌزذسيظ ،ٚثطبلخ اٌّالؽةخ ٌميبط اٌّٙبساد اٌعٍّيخ ،ٚثزؾٍيً إٌزبئظ رجيٓ 

 :ِب يٍٝ 

ِغّٛعخ )طجيك اٌمجٍٝ الدٚاد اٌجؾش اْ ِعٍّٝ اٌّشؽٍخ االعذاديخ اظٙشد ٔزبئظ اٌز-

وبٔذ ٌذيُٙ ٔغجخ ِٕخفؼخ ِٓ ِٙبساد اعزخذاَ رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ( اٌجؾش

ؽيش ثٍغذ إٌغجخ اٌّئٛيخ ٌّزٛعؾ دسعبد ِغّٛعخ اٌجؾش فٝ االخزجبس اٌزؾظيٍٝ 

د ثٍغذ إٌغجخ ، ٚفٝ ثطبلخ ِالؽةخ االداء اٌعٍّٝ ٌزٍه اٌّٙبسا%(08.3)

،ٚرشٜ اٌجبؽضخ اْ ٘زٖ إٌغجخ رشعع اٌٝ خٍفيخ اٌّعٍّيٓ عٓ ِٙبساد اعزخذاَ %(84.0)

رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ٚأْ ٌذيُٙ ِغزٜٛ ِٓ اٌّٙبساد يؾزبط اٌٝ رّٕيزخ ثطشيمخ 

 .رزٕبعت ِع لذسارُٙ اٌعمٍيخ ٚوزٌه ظشٚفُٙ اٌّعيشيخ ٚاٌجيئيخ 

الخزجبس اٌزؾظيٍٝ ٌميبط اٌغبٔت اٌّعشفٝ ٌّٙبساد اظٙشد ٔزبئظ اٌزطجيك اٌجعذٜ ٌ-

اعزخذاَ رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ٌزؤوذ فبعٍيخ اٌجشٔبِظ فٝ صيبدح ِغزٜٛ اٌغبٔت 

اٌّعشفٝ ٌّٙبساد اعزخذاَ رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ فٝ اٌزذسيظ ٌذٜ ِعٍّٝ اٌّشؽٍخ 

دسعبد ِغّٛعخ اٌجؾش ؽيش ثٍغذ إٌغجخ اٌّئٛيخ ٌّزٛعؾ (ِغّٛعخ اٌجؾش)االعذاديخ 

،وزٌه ثطبلخ اٌّالؽةخ ٌميبط اٌغبٔت اٌّٙبسٜ ثٍغذ إٌغجخ اٌّئٛيخ ٌّزٛعؾ %(28.4)

ٚرزفك ٘زٖ إٌزبئظ ِع ٔزبئظ اٌذساعبد اٌزٝ أوذد عٍٝ .%(36)دسعبد ِغّٛعخ اٌجؾش 

عٙبَ ثٕذ )،ٚدساعخ (0204 ،ٚائً عّبػ)فعبٌيخ اٌجشاِظ االٌىزشٚٔيخ وّب فٝ دساعخ 

 0203ؽبسق عجيذ اٌّغعٛد )،ٚدساعخ (0203ثششٜ دمحم)،ٚدساعخ (0203عٍّبْ 

 . (0202٘ذيش ِغعذ )،ٚدساعخ (
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 :ويوكن ارجبع رلك الى هب يلى 

اؽزٛاء اٌجشٔبِظ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت عٍٝ اٌٛعبئؾ اٌّزعذدح ٚاٌّعٍِٛبد اٌٛاػؾخ -0

 ٚاٌّبدح اٌزعٍيّيخ اٌٛفيشح عبعذ عٍٝ االؽزفبظ ثبٌّعٍِٛبد ثشىً افؼً ٚاعشع 

 لذسح اٌجشٔبِظ عٍٝ رٛفيش فشص ٌٍّعٍّيٓ عٍٝ اٌزشويض ٚاالٔزجبح -0

 غعً اٌّزعٍُ ِؾٛس اٌعٍّيخ اٌزعٍيّيخثٕبء اٌجشٔبِظ عٍٝ ِجبدئ إٌةشيخ اٌجٕبئيخ اٌزٝ ر-8

ِغبّ٘خ اٌجشٔبِظ فٝ صيبدح دافعيخ اٌّعٍّيٓ عٍٝ ؽت اٌزعٍُ ٚااللجبي عٍٝ رعٍُ -6

ِٙبساد اعزخذاَ رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ٚرّٕيخ ِٙبسارُٙ ثٙب ٌيظ فؾغت ثً 

 ٚرٛظيفٙب فٝ ؽشائك رذسيغُٙ

:بد اٌزبٌيخ فٝ ػٛء ٔزبئظ اٌجؾش يّىٓ ٚػع اٌزٛطي:جىصيبت البحث   

اٌعًّ عٍٝ رٛعيخ اٌّعٍّيٓ فٝ اٌّذساسط ثؼشٚسح اعزخذاَ رطجيمبد اٌؾٛعجخ -0

.اٌغؾبثيخ فٝ اٌزذسيظ ٌّب ٌٙب ِٓ ِّيضاد ِزعذدح   

رؼّيٓ إٌّب٘ظ اٌذساعيخ فٝ ِشاؽً اٌزعٍيُ اٌّخزٍفخ ثّعٍِٛبد عٓ رمٕيخ اٌؾٛعجخ -0

.اٌغؾبثيخ ٚرطجيمبرٙب اٌّخزٍفخ   

لبئّخ  ذسيجيخاٌٝ رظّيُ ثشاِظ راٌزذسيجيخ بئّيٓ عٍٝ أزبط اٌجشاِظ رٛعيخ ا٘زّبَ اٌم-8

.عٍٝ ثعغ رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ   

عًّ دٚساد رذسيجيخ ٌٍّعٍّيٓ ٌٍزذسيت عٍٝ اعزخذاَ رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ-6  

رٛافش اٌشعَٛ اٌزٛػيؾيخ ٚاالسشبداد ٚاٌظٛس داخً اٌجشٔبِظ عبعذ عٍٝ اسرفبع -5

.ِغزٜٛ اٌّعٍّيٓ فٝ رعٍُ اٌّٙبساد   
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:العربيةالوراجع   

رشثٛيبد ٚيت ٚرطجيمبد عذيذح ٌٍٛيت فٝ اٌزعٍيُ ، ( . 0202)اثشا٘يُ عجذ اٌٛويً اٌفبس 

 .عبٌُ اٌىزت:اٌمب٘شح 

االرغب٘بد اٌؾذيضخ فٝ رطٛيش االداء ( . 0202)اؽّذ دمحم اٌجغيٛٔٝ ،دمحم اؽّذ اٌؾغيٕٝ 

اٌّؤعغٝ ٚاالوبديّٝ فٝ اٌّؤعغبد اٌزعٍيّيخ فبعٍيخ ٌِٛذ اٌّمشساد االٌىزشٚٔيخ فٝ 

رّٕيخ ِٙبساد رظّيُ ٚأزبط اٌشىً اٌؾشفٝ فٝ ػٛء رطٛيش االداء اٌّؤعغٝ 

اٌذٌٚٝ اٌضبٔٝ ، ،ّش اٌعٍّٝ اٌغٕٜٛ اٌعشثٝ اٌخبِظ ٚاالوبديّٝ دساعخ رغشيجيخ ،اٌّؤر

 .رطٛيش ثشاِظ اٌزعٍيُ اٌعبٌٝ إٌٛعٝ فٝ ِظش ٚاٌعبٌُ اٌعشثٝ 

رٛظيف اٌشجىبد االعزّبعيخ فٝ رّٕيخ اٌٛعٝ ( . 0200)اًِ عجذ اٌفزبػ عٛيذاْ 

اٌزىٌٕٛٛعٝ ٌذٜ ؽالة شعجخ رىٌٕٛٛعيب اٌزعٍيُ ٚارغب٘برُٙ ٔؾٛ٘ب فٝ ػٛء اٌؾٛاس 

اثؾبس ٚدساعبد اٌّؤرّش اٌذٌٚٝ اٌعٍّٝ اٌزبعع ، . اٌٛؽٕٝ ؽٛي رٛاسس اٌشثيع اٌعشثٝ 

 .( 0)اٌغّعيخ اٌّظشيخ اٌعشثيخ ٌزىٌٕٛٛعيباٌزعٍيُ ، عذد 

ٚالع اعزخذاَ خذِبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ٚرطجيمبرٙب فٝ ( . 0202)ؽٕبْ ٔبطش اٌظميخ 

 .868-02ص ص ( 08) اٌّىزجبد اٌعبِخ ، ِغٍخ ِىزجخ اٌٍّه فٙذ اٌٛؽٕيخ ، ِغٍذ

اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ خذِبرٙب ٚدٚس٘ب فٝ اٌعٍّيخ ( . 0205)صيٕت دمحم ؽغٓ خٍيمخ 

 .602-622، ص ص ( 80)ِعٝ ، عذد اٌزعٍيّيخ ِغٍخ دساعبد فٝ اٌزعٍيُ اٌغب

ٚالع اعزخذاَ اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ فٝ رذسيظ ِمشس ( . 0202)فٙذ ثٓ ػجعبْ اٌشطيطٝ 

 . 022-026، ص ص ( 02)، ِغٍذ ( 008)اٌضمبفخ ٚاٌزّٕيخ ،  عذد ِغٍخ اٌعٍَٛ ، 

فبعٍيخعٕبطش اٌزعٍُ عجش اٌٛيت فٝ رّٕيخ ( . 0205)ِبعذح طجؾٝ ِزٌٛٝ اٌجشٜ 

ص ( 86)يُ اٌّمشساد االٌىزشٚٔيخ ٌذٜ ؽالة رىٌٕٛٛعيب اٌزعٍيُ ، عذد ِٙبساد رظّ

 .803 -08ص 

: رٛظيف رىٌٕٛٛعيب اٌٛيت فٝ اٌزعٍيُ ، اٌمب٘شح ( . 0206)دمحم اٌجبرع دمحم عجذ اٌعبؽٝ 

 .عبٌُ اٌىزت

اٌزعٍيُ االٌىزشٚٔٝ عجش شجىخ االٔزشٔذ ، افبق رشثٛيخ ِغذدح ( . 0206)دمحم دمحم اٌٙبدٜ 

 .اٌذاس اٌّظشيخ اٌٍجٕبٔيخ: ، اٌمب٘شح 
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اصش اخزالف ّٔؾ ٚاعٙخ اٌزفبعً فٝ ثيئخ رعٍيُ لبئّخعٍٝ ( . 0206)ِٕبٚس ِغعذ ِٕبٚس

اٌٛيت عٍٝ اٌزؾظيً اٌّعشفٝ ٌطالة اٌّشؽٍخ اٌضبٔٛيخ فٝ ِبدح االؽيبء ،  اٌغّعيخ 

ص ص ، ( 053)عذد ٍمشاءح ٚاٌّعشفخ ، وٍيخ اٌزشثيخ ،عبِعخ عيٓ شّظ اٌّظشيخ ٌ

062-060. 

فبعٍيخ ثشٔبِظ لبئُ عٍٝ اٌٛيت ٚفك ٔةشيخ اٌزعٍُ ( . 0203) ِٝ ثٕذ طبٌؼ اٌذعيّبٔٝ

االرمبٔٝ فٝ رّٕيخ ِٙبساد اداسح اٌفظٛي االفزشاػيخ ٌذٜ ِعٍّبد اٌّشؽٍخ اٌضبٔٛيخ 

 .، عبِعخ اٌمظيُ اٌغعٛديخ  ، وٍيخ اٌزشثيخ( سعبٌخ ِبعغزيش)،

فبعٍيخ اعزخذاَ ِٛلع لبئُ عٍٝ اٌٛيت ٚفك إٌةشيخ ( . 0200)ٔجيً اٌغيذ دمحم ؽغٓ 

اٌجٕبئيخ ٚاٌغٍٛويخ فٝ رّٕيخ ِٙبساد اٌزعٍُ اٌزارٝ ٚاالرغبح ٔؾٛح ٌذٜ ؽالة رىٌٕٛٛعيب 

 08صص ، ( 8)، عضء ( 02)دساعبد عشثيخ فٝ اٌزشثيخ ٚعٍُ إٌفظ ، عذد  اٌزعٍيُ ،

-02 . 

رطجيمبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ فٝ ( . 0202)أسيظ اٌفبعٛسٜ ٚ شزٜ خٍف اٌفبعٛسٜ 

-048ص ص ،اٌّىزجبد ، اٌّؤرّش اٌذٌٚٝ اٌضبٌش فٝ إٌشش األٌىزشٚٔٝ ٌغبِعخ األسدْ 

022  . 

 اٌّفَٙٛ ٚاٌزطجيمبد ٚاالفبدح ِٕٙب ،: اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ (.0203)أعّبء ثٕذس طمش 

 .  843-824، وٍيخ االداة ، عبِعخ عٛ٘بط ، ص ص ( 0)ِغٍذ ( 62)عذد

اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ِغزمجً اٌزؾٛي االٌىزشٚٔٝ ٌألعّبي ،ِغٍخ (.0204)أِيٓ ثٓ ععيذ 

، عبِعخ اٌعٍَٛ األعالِيخ اٌعبٌّيخ ص ( 6)اٌّضمبي ٌٍعٍَٛ األلزظبديخ ٚاألداسيخ ،ِغٍذ 

 .  32-50ص 

ثشِغيبد اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ ٚدٚس٘ب فٝ رطٛيش خذِبد (. 0206)ثذٚيخ دمحم اٌجغيٛٔٝ 

دساعخ رطجيميخ عٍٝ ِٛالع اٌزخضيٓ اٌغؾبثٝ ثبالٔزشٔذ ،اٌّغٍخ اٌذٌٚيخ :اٌّعٍِٛبد 

 .65 -00ص ص (  0)ِغٍذ ،(8)عذد  ٌعٍَٛ اٌّىزجبد ٚاٌّعٍِٛبد ،

 أصش ثيئخ اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ فٝ رّٕيخ اٌزفىيش(. 0204)ثششٜ دمحم ععيذ اٌض٘شأٝ 

األثزىبسٜ ٌذٜ ؽبٌجبد اٌظف اٌضبٌش اٌضبٜٔٛ ثبٌطبئف ، ِغٍخ وٍيخ اٌزشثيخ  ،وٍيخ 

 .  53-62اٌزشثيخ ،عبِعخ أعيٛؽ ص ص 
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رظٛس ؽىِٛخ اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ فٝ اٌّؤعغبد اٌؾىِٛيخ (.0204)ثالي ِغشؽذ 

، وٍيخ (4)،ِغٍذ (8)،ِغٍخ األعزشاريغيخ ٚاٌزّٕيخ ،عبِعخ عجذ اٌؾّيذ ثٓ ثبديظ ،عذد

 .اٌعٍَٛ االلزظبديخ 

اٌزعٍُ اٌمبئُ عٍٝ اٌٛيت ، ِؾبػشح عٍٝ عٛعً (. 0208)عجذ اٌشؽّٓ اٌض٘شأٝ 

دسايف ، ِزبػ عٍٝ اٌشاثؾ 

http://drive.google.com/file/d/0b6qefekujfvnvuvvuujmlu82vuk

/view?usp=sharing 

اٌغؾبثيخ ٌزّٕيخ ثشٔبِظ ِمزشػ لبئُ عٍٝ رطجيمبد اٌؾٛعجخ (.0203)دمحم عٍٝ اٌؾبيظ

اٌّٙبساد األٌىزشٚٔيخ اٌزعٍيّيخ ٌذٜ ؽالة اٌّعٙذ اٌعبٌٝ ٌٍذساعبد إٌٛعيخ ،اٌغّعيخ 

 .  602-652، ص ص ( 85)اٌعشثيخ ٌزىٌٕٛٛعيب اٌزشثيخ ، عذد

ثشٔبِظ رذسيجٝ لبئُ عٍٝ رطجيمبد اٌؾٛعجخ ( . 0204)ِؾّٛد عيذ ِؾّٛد أثٛ ٔبعٝ 

د اداسح اٌّؾزٜٛ األٌىزشٚٔٝ ،ِغٍخ وٍيخ اٌزشثيخ اٌغؾبثيخ  ٚفبعٍيزخ فٝ رّٕيخ ِٙبسا

 .  222-522عبِعخ اعيٛؽ ص ص  –وٍيخ اٌزشثيخ ( 86)، ِغٍذ ( 0)،عذد

 دٚس اٌؾٛعجخ اٌغؾبثيخ فٝ رطٛيش خذِبد اٌّعٍِٛبد(. 0202)ٔبطش ِزعت اٌخشيٕظ 

دساعخ ِمبسٔخ ، اٌّغٍخ اٌعٍّيخ ٌٍّىزجبد ٚاٌٛصبئك ٚاٌّعٍِٛبد :فٝ اٌّىزجبد األوبديّيخ 

 .  68-4عبِعخ اٌمب٘شح ص ص  ،،وٍيخ األداة (6) ، عذد (0)،ِغٍذ 

 :اٌّشاعع األعٕجيخ

Simpkins, B.K.(2015) Homeland Security Training Transfer : 

Does Training delivery Method Matter ? Doctoral 

dissertation, Eastern Kentuck University, United States, 

Kentucky . 

Kumar, R. (2014). Cloud Computing in Elearning for 

Different Perspectives of Teacher Education . International 

Jornal of Multidisciplinary Research and Development, 1,(6)   

. 



 التعلم القائم على الويب وتهمية استخدام بعض تطبيقات احلوسبة السحابية
 أ/نهى الهوبى الضوى حممد               د/ مهصور عبد الفتاح أمحد         أ.د/عماد شوقى ملقى سيفني         

 2020أبريل                                           - 203 -                                   واألربعون  ثالثالعدد ال

Mansour, A, (2013). The Adoption of Cloud Computing 

Tachnology in higher Education Institutions: Concerns and 

Challenges (Case  Study on Islarnic University of Gaza  

Wettasing, R. (2012). Check the Status of Secondary 
Schools that tried Integrating the Traditional Method and the 
Use of Computhing Applications in ataeaching And 
Learning. Master theis, Providence University, Taiwan.    

Bahga,A.& Madisetti, V. (2013).Using Google Drive 
Tofacilitate a blended approach to authentic learning .british 
journal of educational technology 44 (4) 594-606                  

                                              .   

  


