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تطوير _سالBب 'لتد5يس باستخد'\ شبكة 'النترنت

ملخص 'لمقالة :

Qذl 'لمقالة تقد\ كBفBه تطوير _سالBب 'لتد5يس باستخد'\ شبكه 'النترنBت.تستعرk بإيجاi مر'حل تطو5 'ستخد'\ 'لحاسباh بصفة عامه
كمساعد'h تد5يبBه في 'لتد5يس .ثم تقد\ بعض 'لبر'مج 'لمستخدمة محلBا HعالمBا في عملBه 'لتد5يس.ثم تبBن 5Hf شبكه 'النترنBت في
fوBلق'H لمطالب'H لمنافع'H h'زBتقديم 'لمم qء من خال'fن 'ألBتحسH 4 فعاله لتطوير'fا كأQ5HfH ة بصفة عامهBمBة 'لتعلBلعمل'

H'لعBوH.wتنتWي 'لمقالة ببعض 'لمقترحاh لبناء 'لمناQج 'لتعلBمBة في شبكه 'النترنBت.

مقدمه:  .1

مع 'لتطو5 'لرBQب للتكنولوجBا يتأكد لد2 'لعقالء منا في كل لحظه مد2 عظمه 'لخالق سبحانه Hتعالى في yياته 'لتي تعBش بBننا
HفBنا في كل لحظه.ففي مطلع سوl5 'لرحمن:

"_عوC بالله من 'لشBطا| 'لرجBم*بسم 'لله 'لرحمن 'لرحBم*'لرحمن*علم 'لقرy|*خلق 'إلنسا|*علمه 'لبBا|"

Yذ' 'لمخلوQ ل تفكرنا للحظه فيQ.|اBمه 'لبBقبل خلق 'إلنسا|..ثم يلي خلق 'إلنسا| تعل |yنجد _| 'لرحمن علم 'لقر..
'لعجBب('إلنسا|)؟فمنذ 'للحظاh 'ألHلى بعد Hالfته يبد_ بالبكاء.Hقد Qد'l 'لله 'لنجدين._O علمه 'لبكاء كأH qHسBله تفاQم بBنه HبBن
'لعالم 'لخا5جى 'لغريب عنهHÅكذلك علمه _| يلتقم ثد2 _مه.'لسؤ'Q qنا عن كمBه 'لمعلوماH h'لمعا5~ 'لتي يجب _| يعرفWا
l5في صو 'CÑ hفالمعلوما(2Å1)..لبصر'H لشم'H ا 'لسمعWا بحو'سه (منWBيتعا5~ عل hلمعلوما' lذQ ع؟من 'لمؤكد _| جزء منBلرض'

Hسائط متعد4f تلعب 'لصو45 فWBا 5Hf' كبBر'.

ثم بعد شWو5 قلBلة يبد_ في تعلم 'لنطق برموi تفWمWا 'أل\ ..فتعر~ _| ?فلWا يريد _| يأكل _H يشرH_ w حتى يريد _| ينظفه _حد بعد
H_ l5ا '5تبطت معه بصوWلكنH lا معنى عندWس لBل hلى _| ينطق بكلماÑ hكلما lينطق بأشبا l'يقضى حاجته..ثم نر |_

بحدH..áيبد_ بتكوين جمل..بالتأكBد في _qH 'ألمر ال عالقة للجمل 'لتي ينطق بWا Qذ' 'لمخلوY بقو'عد 'للغاH..hبعد قلBل يتعلم
'لجمل 'لسلBمة فى بBا| يبWر 'لعقوH..qيتعلم لغاh _خر2 لBتم 'التصاq بBنه HبBن جنسBاh _خر2 .

HبWذ' يتأكد لدينا _| 'إلنسا| يبد_ عملBه 'لتعلBم بتعلم 'لكلماH hمعانWBا HمدلوالتWا Hصو5 لWا _| _مكن ÅبحBث لو Hجدh نفس 'لكلمة
|Hلكلمة بد' lذWكلمه علم :ف qعندما نقو qل 'لمثاBا5 'لمعنى 'لمناسب (على سبBع 'إلنسا| 'ختBفى جمل مختلفة يستط
تشكBل للحرH_ ~H بدH| صوl5 يكو| لWا معانى كثBرÅ4فأiH'| نطقWا كاآلتي :فعلÅ فعلÅفعلÅفعل..Hلكن H 'CÑجدh صوl5 علم مصر
Hكتبت تحتWا Qذl 'لكلمةÅكلنا يفWم ماC' تعنى Qذl 'لحرH~ حتى بدH| _| ينطقWا _حد _H _| يكو| Qناä تشكBل للحرQH .(~Hذ'
_يضا يؤكد 'إلعجاi 'لعلمى لآلية 'لكريمة 'لمكتوبة فوY عنو'| Qذl 'لمقالة.فأqH شىء تعلمه سBدنا fy\ –علBه Hعلى نبBنا 'لصال4
l5لقد fذ' 'ستحق 'لتكريم من 'لله با| _مر 'لمالئكة بالسجوWلH Åلتعلم'H و _صل 'لعلمQH ÅاWلتH'بكل مد hاBو 'لمسمQ– \لسال'H
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l5لقد fذ' 'ستحق 'لتكريم من 'لله با| _مر 'لمالئكة بالسجوWلH Åلتعلم'H و _صل 'لعلمQH ÅاWلتH'بكل مد hاBو 'لمسمQ– \لسال'H
'لله 'لتى HضعWا فى Qذ' 'لكائن.

Hنجا@ 'لعملBة 'لتعلBمBة يزf'f كلما 'ستطعنا Ñ| نعبر عن 'لمعلوماh بوسائل متعد4f فى جمBع 'ألعما5 .فنجد _| 'نسب _سالBب
تعلBم 'لصغا5 حرH~ 'لWجاء Qى 'ستخد'\ 'لصو5 'لتى تبد_ بكل حر~ Qجائى(_…_سدwÅ..بطهÅ..'لخ).Hيتم 'لتد5يج فى مستو2
hندسة نجد صو5 'لمقا?ع فى 'لمحركاWل' hاBفى كلH لطب يتم 'ستخد'\ صو5 'لمقا?ع فى علم 'لتشريح' hاBم لنجد فى كلBلتعل'
H_جز'ء 'لماكBناQ hما من _نسب 'لطرY فى تد5يس 'لمو'f 'لمتعلقة بWذl 'لمو'ضBع.Hقد سمعنا من 'لكثBر من حفظه 'لقرy| 'لكريم
_| تذكر شكل 'لصفحة 'لموجو4f فWBا كل yيه Hمكا| 'آلية فى 'لصفحة تساعد كثBر' فى تذكر 'آلياH.hفى علم 'لنفس يقوq 'لعلماء

'نه لو 'شتركت 'كثر من حاسة من حو'd 'إلنسا| فى fÑخاq 'لمعلومة لمخ 'إلنسا| تكو| فرصه تذكرQا _كثر .

hمرتبطة بصوH ةBيفضل _| تكو| مرئHÅ فى شكل مبسط hة توفر لنا تقديم 'لمعلوماBمBلة تعلBاجنا لوسBنا يتضح 'حتQ من
HصوÅl5سWله 'لتعامل ÑÅمكانBة تكر'Q5ا بنفس 'لكBفBة(أل| 'لتكر'5 يعلم 'لشطا5)Ñ ÅمكانBة 'لتعامل معWا عن بعدHÅكذلك سWوله
'إلضافة علWBا _H تعديلWا بو'سطة مؤلفWا Hf| 'لحاجة إلعاÑ 4fنتاجWا من جديد.كل Qذ' H'كثر تم توفBرl باستخد'\ 'لماf5 'لمسمى
hت فقد تم _ضافه بعد جديد الستخد'ماBمع 'نتشا5 'ستخد'\ شبكه 'النترنH. 4fا 'لوسائط 'لمتعدBوتر خاصة مع تطوير تكنولوجBكمب

'لحاسب فى 'لعملBة 'لتعلBمي4

qHى :'لمحو5 'ألQ 5Hت.تتكو| 'لمقالة من _5بعه محاBب 'لتد5يس باستخد'\ شبكه 'النترنBه تطوير _سالBفBلمقالة تقد\ ك' lذQH
يستعرk بإيجاi مر'حل تطو5 'ستخد'\ 'لحاسباh بصفة عامه كمساعد'h تد5يبBه فى 'لتد5يسÅ'لمحو5 'لثانى يقد\ بعض 'لبر'مج
'لمستخدمة محلBا HعالمBا فى عملBه 'لتد5يس.'لمحو5 'لثالث يبBن 5Hf شبكه 'النترنBت فى 'لعملBة 'لتعلBمBة بصفة عامه Q5HfHا
كأf'4 فعاله لتطوير HتحسBن 'ألf'ء من خالq تقديم 'لممBز'H h'لمنافع H'لمطالب H'لقBوH f'لعBوH.wتنتWى 'لمقالة بالمحو5 'لر'بع 'لذ2
يقد\ 'لخالصة Hبعض 'لمقترحاh لبناء 'لمناQج 'لتعلBمBة Hمتابعة 'لطلبة من خالq نظا\ مبسط تم بناlé باستخد'\ لغة QHhtmlى
'للغة 'لمستخدمة فى بناء H'جWاh 'لمستفBد فى شبكه 'النترنBت.نبد_ بعرk مر'حل تطو5 'ستخد'\ 'لحاسباh كمساعد'h تد5يبBه

فى 'لتد5يس.

2-مر'حل تطو5 'ستخد'\ 'لحاسباh كمساعد'h تد5يبBه فى مر'حل

qلمر'حل من خال' lذQ iيجاÑ يمكنH hك 'لمربو?ة على 'لحاسباBلجر'ف'H kلعر' lزWج_H hا 'لحاسباB5تبطت بتا5يخ تطو5 تكنولوج'
'لعرk 'آلتى :

:hا 'لحاسباBمجا5'4 تكنولوجH ~2-1 مرحله 'الستكشا

تماما كما حدH áيحدá لجمBع 'لمخترعاh 'لحديثة فى بد'ية 'لطريق 'لطويل لBسلك 'الختر'a 'لجديد مساl5 'لطبBعى Hيفرk نفسه
على 'لجمBع نجد 'لكثBر من 'لتجاw5 'لتى قد يفشل بعضWا Hقد يعانى 'لمستكشفو| 'ألH'ئل HÅلكن فى 'لنWاية 'لعملBة 'لجBدQ 4ى

'لتى تفرk نفسWا (_ين _qH جWاi تلBفو| من 'لتلBفو| 'لمحموH qكBف 'لحاq 'آل| ).

مع 'لجBل 'ألqH للحاسب حتى بد'ية 'لجBل 'لر'بع لم يخطر حتى على باq 'لعاملBن فى مجاq 'لحاسب _H 'لتد5يس ما ستكو| علBه
_جWز4 'لعرk 'لمربو?ة مع 'لحاسباHÅhكذلك 'نتشا5 'ستخد'مWا .H_يضا 'لتقد\ فى _سالBب 'لطباعة باستخد'\ تكنولوجBا 'للBز5
hستخد'\ فونتا'H ëق 'لنصوBو5 بر'مج تنسWX قد ساعدH. فا حتى بد'ية 'لعقد 'لماضىHشفا~ لم يكن معر Y5H للطباعة على
lذQ لت'iالH) 2ألخر' kHلعر'H لتد5يس' hاBز4 'إلسقا? فى عملWلمطبوعة على _ج' hلشفافا' kر4 فى 'لطباعة بالبدء فى عرBكث
lزWعد\ توفر _ج qه فى حاBكطريقه _ساس H_ مع 'لحاسب kلعر' lزWتعطل _ج qلطريقة مستخدمه _ما كبديل 'ضطر'25 فى حا'

.( hمع 'لحاسبا kعر

Hكذلك مع تطو5 بر'مج 'لجر'فBك H'لتعامل مع 'لصو5 على 'لحاسب تم 'لبدء فى 'ستخد'\ مخرجاh 'لحاسب على شر'ئح _فال\

hنتشا5 'لحاسبا'H خر 'لعقد 'لماضى'H_ معH .((1) شكل 5قم)نة بالصو45Bإلسقا? 'لمب' lزWلتصوير 'لملونة 'لموجبة على _ج'
lزWلحاسب على _ج' hا5 مخرجاWXمباشر تقو\ بإ kعر lزWج_ fلحاجة لوجو' hرWX 4fا 'لوسائط 'لمتعدBتقد\ تكنولوجH ةBلشخص'
iاWج fجوH \يلزH ةBلشخص' hا مع 'لحاسباWيتم 5بط ( مQشكل 5قم 2 يوضح _حد) PC viewer kعر lزWج_ hرWإلسقا?.فظ'
Ñسقا? بعدساh (كالمبBن بشكل 5قم 1 _لى يمBن) إلسقا? 'لصو45 على شاشاh عاfيه كالمبBنة فى 'على شماq 5قم H .(1)قد
بد_Q hذl 'ألجWزH_ 4ال بإWXا5 _5بعه _لو'| فقط H_ٌقل resolutionثم تطوQ h5ذl 'ألجWز4 لتقو\ بإWXا5 ماليBن 5fجاh 'أللو'| H_على

فى 'لـ Hresolutionنقاء 'لصوH h'لصو45.

-2. مرحلة 'لنضوH î'لتوسع فى Ñنتاî 'لوسائط تعمBم 'الستخد'\: - -2

HحBث Ñ| 'لنجا@ يتلوl نجا@ فى عالم 'لتجاH 45'ألعماq فقد تم Ñنشاء 'لعديد من 'لشركاh إلنتاH îتوiيع _جWزl 'لعرH k'إلسقا?
kكذلك 'نخفاH 4زWألج' lذQ اBلمزيد من 'لتقد\ فى تكنولوج hلشركا' lذQ نB2 'لتنافس بf_ قدH.hلمربو?ة على 'لحاسبا'

_سعاQ5ا.فظWرh _جWزl 'إلسقا? ثالثى 'لشعاHÅaتالl _حا2f 'لشعاa كالمبBن بشكل 5قم (3).

Hتم تجBWز فصوq تعلBمBة بأجWز4 'إلسقا? Qذl فى كثBر من 'لجامعاH hبعض 'لمد'd5 فى 'لوالياh 'لمتحدH 4بعض 'لدqH 'لمتقدمة
(شكل 5قم 4).

Hفى مصر بد_ 'نتشا5 'لقاعاh 'لمجWز4 بWذl 'ألجWز4 فى 'لكثBر من 'لوH h'5'i'لمؤسساH h'لBWئاh(توجد قاعه مجWزl على 'على
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Hفى مصر بد_ 'نتشا5 'لقاعاh 'لمجWز4 بWذl 'ألجWز4 فى 'لكثBر من 'لوH h'5'i'لمؤسساH h'لBWئاh(توجد قاعه مجWزl على 'على
مستو2 فى مبنى 'لBWئة 'لعامة لألنفاY 'لموجو4f فى مBد'| 5مسBس بالقاQر4).

hاBلمستشف'H لمعامل'H ةBمBلتعل' qز بعض 'لفصوBWلتد5يس تم تج'H kب 'لعرBسال_H لحاسب' hمع 'لتقد\ فى 'ستخد'\ شبكاH
.qلفصو' lذQ ز4 'لموضحة بشكل 5قم (5) فىWعى _| نجد بعض من 'ألجBقد _صبح من 'لطبHÅhة بشبكه حاسباBمBلتعل'

hقاBع 'لتطبBث _| جمBح kHلعر'H h'لمحاضر' f'ر فى _عدB5 كبHf hعلى 'لحاسباwindowsلBم 'ستخد'\ نظم 'لتشغBقد كا| تعمH
2f_ اW4 بfلموجو' hلفونتا' fكذلك عدHÅ اWنBما بBف hلمعلوما'H hاناBلب'H 5يمكن تناقل 'لصو windowsلبر'مج 'لتى تعمل على 'لـ'H

.kHلعر'H h'لمحاضر' f'فى _عدpower point نتشا5 'ستخد'\ برنامج'H @لى نجاÑ

2-3 مرحله 'العتماf 'لكلى على 'لحاسباh فى عملBاh 'لتد5يس:

internet)_صبح Qناä بعد yخر فى 'لتعلBم _ال QHو 'لتعلBم _ال QHو 'لتعلBم عن بعد ÅحBث _صبح بانتشا5 شبكه 'لحاسباh 'لدHلBة (
لز'ما على _عضاء BQئه 'لتد5يس H'لطلبBة فى 'لكثBر من 'لجامعاh فى 'لوالياh 'لمتحد4 'ألمريكBة 'لتعامل عن ?ريق شبكه
'النترنBت.فBقو\ عضو BQئه 'لتد5يس ببناء صفحه (home page)لكل ما4f يقو\ بتد5يسWا HÅقاعاh 'لمحاضر'h مجWزl تلقائBا بأجWز4
'إلسقا? Hموجوf حاسب مربو? على شبكه 'النترنBت H'لمطلوw من عضو BQئه 'لتد5يس f'خل قاعه 'لمحاضر'Q hو 'لدخوq على
'لصفحة 'لخاصة بالماH 4f'لتد5يس من خاللWا .Hيتم _يضا _عد'f 'لتما5ين H'لمشا5يع H'لو'جباh على 'لصفحاh 'لخاصة بكل ماH.4fيتم
_يضا متابعة 'لطالw(حضو5/غBا5f/wجاh/'لرf على _2 'ستفسا5 /..'لخ ) من خالQ qذl 'لصفحاh .'ألشكاq 5قم (7Å6) تبBن _شWر

'لبر'مج 'لمستخدمة للتعامل مع شبكه 'النترنBت .

Hقد _عطت Qذl 'لطريقة بعد yخر لعملBه 'لتعلمÑÅال QHى 'لتعلBم عن بعدÅحBث _| 'لمطلوw من 'لطالب متابعة 'ألنشطة 'لمختلفة
لجمBع 'لمو'f 'لموجوf لWا صفحاh على شبكه 'النترنBت من _2 مكا| فى 'لعالم .Hمما يذكر 'آل| فى 'لتقد\ فى مجاq _جWز4
'لعرk بأنه يمكن 'لعرk على _2 سبو45 بBضاء Hكذلك تكنولوجBا لمس 'لشاشة Hكذلك تزHيد _جWزl 'لعرk بكامBر'h تلBفزيونBة

. kز4 'لعرWر من 'ألماكن.شكل 5قم (8) يوضح 'لتطو5 فى _جBقة _صبحت متوفر4 فى كثBثH 2_ kلعر

Hقد _صبح لز'ما علBنا فى جامعه 'لقاQر4 _| نكو| سباقBن فى Qذ' 'لمجاH.qفى 'عتقاf 'لمؤلف Ñ| 'لتد5يس باستخد'\ شبكه
'النترنBت ستفرk نفسWا خالq شWو5 قلBلة لما لWا من منافع سنناقشWا خالq 'لمحو5 'لتالى .

 

   
)تصـ<   بــنــا

   

 جـمـ#ـع )لحـقـIE محـفHEـة لـمـEقـع تكـنـEلـEج#ـا )لتـعلـ#ـG |  FعE 2(2تصمـF )لـمEقـع E)لمـنـتD2 : &بـ#ـع عبـ2 )لفـتاA Bبـنـجـ?
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