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إستراتجية مقترحة لتطوير وتفعيل دور بحوث ودراسات تكنولوجيا 
 التعليم في ضوء التوجهات العالمية

 (2)أ. د. عالء الدين سعد متولي           (1)أ.عمر عبد العليم محمد 
 (4)د. مصطفي محمد محجوب  (3) أ. د. زينب محمد أمين 

 
 الدراسة:ملخص 

تيجية لتطوير وتفعيل  دور حولوو ودراسل   تهدف هذه الدراسة  إلي اقتراح إسترا
تكنولوجيلل  التعملليي  وللي تللوا التوجهلل   الع لنيللة  وتتتللنإ هللذه ا ليلل    إن لل ا 
دلي  إلكتروني  إصدار )الوولية النصلرية لتكنولوجيل  التعملييو  وتوديلد توجهل   
الحووو الترحوية ح سلتدداي نلنهد دلفلي  الن لر ارلكترونلي لعنل ويإ جنيل   و يلة 

عرولللللة ولللللي تكنولوجيللللل  التعمللللليي السللللل حجة  إ للللل د  تو يلللللف حولللللوو الن جسلللللتير الن
واللللللدكتوراه والدراسللللل    الترجنلللللة  تجيللللليي جلللللود  الدراسللللل   والحولللللوو ولللللي تلللللوا 

 النع يير النودد .
 مقدمة الدراسة:

دكتلللوراهو  هلللي النا لللرا  الر يسلللة  -تعلللد الحولللوو العمنيلللة الج نعيلللة ) ن جسلللتير
ي وي  ي حمد  ح  تح ره  النصدر الر يسي لإلسله ي لموكي  مى واق  الحوو العمن

وي التننية الح رية   كن  تعد حدايلة وجيجيلة لحل و يإ قل دنيإ يرجلى نلنهي ارحلدا  
واالحتك ر و لح وو يحد  نإ ويو انتهلى ييلره نلإ الحل و يإ ويعتوقل   إ يكونلوا قلد 
  ولللددوا ك يلللر نللللإ الفجلللوا  النعرويلللة وللللي   نللل   نلللإ سللللحجوهي كلللي تكلللوإ نللللر 

 لن كال  النجتن  ن  إيج د  لي   لومه . 
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ويععد الحوو الترحلوي تجريلرًا يتنل و  دراسلة  ل هر   و ن لكمة تتعملق حصولد  ن صلر 
العنميللة التعمينيللة نللإ ويللو العوانلل  التللي  د  إليهلل  وصللواًل لنتلل  د تعفسللر ذللل  
ونإ  ي التوص  لومو   و  الج  ويتتنإ ذل  التجرير األطر الع نلة والن ريلة 
والتجريحيلللة والنتللل  د التلللي تلللي التوصللل  إليهللل  وتفسللليره    لللي طلللرح نجنو لللة نلللإ 

  1122) مللي العنللري و وليللد نواوملل  التوصللي   والنجترولل    وقللد  كللد كلل  نللإ 
 مللى  إ الحوللو الترحللوي جلل ا ال  و21هللل  2219)د لللد  حللدام النعلل ي   و291

يجل د وملو  يتج   نإ وركلة الحولو العمنلي وهلو يسلعي لفهلي ال لواهر الترح ويلة واي
  وت  لمن كال  التي تواج  الناسس   الترحوية ويس  د  مى توسيإ  دااه .

دار  استدداي التكنولوجي  النت وة وي النيلداإ  تععد تكنولوجي  التعميي وإ وهندسة واي
الترحللوي  وذللل  لنلل  لهلل  نللإ تللص ير وللي كلل  نلل  يتعمللق ح لنيللداإ الترحللوي   ي  نهلل  

)نوند  حدالونيد    الودي ة النت وة وي النيداإ الترحويوعسإ تو يف التكنولوجي
  1121  )النعجي الوجي    و24  1112)ج ري  نجميإ,   و42  1112 وند 
  1112و  ) حلللللدالع يي الفرجللللل ني  21  1122و  )ووللللل ا صلللللالح اللللللديإ 281
فنن ونندسنة   لذا وصإ تكنولوجي  التعميي تععلد   وAECT)و  وتع ريف جنعية 41

دارة ت  وظيننا المننواد واتدوات المتاحننة لتحقينن  اتنننداا التعليميننة المن ننودةوا 
  .في ضوء خصائص واستعدادات المتعلم

تععللد حوللوو تكنولوجيلل  التعملليي نللإ نجلل ال  الحوللوو الترحويللة التللي تعسلل هي وتللا ر 
) ملللى نونلللد  حلللد النلللنعي ح لللك  كحيلللر ولللي جنيللل  نجللل ال  الترحيلللة  ويلللو يلللري 

  الللتعمي ارنسلل ني  وتولل و  ح لتللرور   إ تجيلل   نهلل  تتنركلل  وللو  و19  2998
 لإ صللي ية كيفيلة نسلل  د  األولراد  مللى الللتعمي نلإ ن ويللة  وكيفيلة  يلل د  و  ميللة 
 نمية التعمي نإ ن وية  دلر.. ونلإ  لي ال تدتملف حولوو تكنولوجيل  التعمليي  لإ 
الحووو وي النيداإ الترحوي   نة  ولكإ ن  يني ه  ويودد دصوصيته  ارتح طه  

نت جهلل   ا لو يللق حنصلل در الللتعمي  نللد ا تحلل ر نتميللرا  تصللنيي هللذه النصلل در  واي
دارتهللل   وتجوينهللل   وحيللل إ دورهللل  ولللي التممللل   ملللى ن لللكال  اللللتعمي  وتجلللدينه   واي
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ارنسللل ني  هلللذا األنلللر  دي إللللى التنلللو  الكنلللي ولللي حولللوو ودراسللل   تكنولوجيللل  
 التعميي.

لوجيل  التعمليي ولي جنهوريلة نصلر تتعدد الكمي   والنع هد التي تننح حولوو تكنو 
 العرحيلة  كنل  تتعلدد اللدوري   والنللاتنرا  التلي تن لر دراسل   تكنولوجيل  التعملليي 

و  إ حولللوو ودراسللل   214  صلللفوة 1119وقلللد  كلللد )نجلللدي   يللل  احلللراهيي  
تكنولوجي  التعميي توصم  إلي نت  د جديد   إال  ن   ال يتي إ  د  تطحيق نت  جه  

 مينية  و نج ال   دري.وي و  ن كال  تع
قلللد تعن للل  هلللذه الحولللوو  و الدراسللل   ترولللً  تكنولوجيلللً  إذ تلللتي  ملللى  ينللل   دادللل  
نللدارس  والواقلل  الترحللوي وللي و ار  الترحيللة والتعملليي ياكللد ذللل  حصنهلل  ال تنملل   ي 
إنك نيللللل   لتطحيلللللق  و تعنللللليي ن للللل  هلللللذه التجرحلللللة لعلللللد   وانللللل   هنهللللل  نجللللل  

ة النت وللة وللي النللدارس نلل  وجللود  ج وللة الدللوف نللإ ارنك نيلل   الن ديللة والح للري
التمييللللر إلللللي النسللللتود     حللللريي  إ الحلللل و يإ تعطحللللق نجنو للللة نللللإ النتميللللرا  

 الت حطة التي تهدف إلي تحط التجرحة.
وي توا ذل  وإإ حووو ودراس   تكنولوجي  التعمليي توتل ج إللي  ليل   واتلوة 

  التللي تعللوق النيللداإ الترحللوي النعلل لي لدراسللة النجتنلل   والوقللوف  مللي الن للكال
وتوديللد نللدي إسلله ي هللذه الحوللوو وللي ومهلل   نلل  إيجلل د  طللر تطحيجيللة لالسللتف د  

  حن   هذه الحووو والدراس   الس حجة.
لللذا تسللعي هللذه الدراسللة إلللي التوصلل  رسللتراتيجية نجتروللة تتنلل و  ك وللة الجوانلل  

عملللليي وللللي تللللوا النت وللللة لتطللللوير وتفعيلللل  دور حوللللوو ودراسلللل   تكنولوجيلللل  الت
 منحررا  الت لية التوجه   الع لنية ل

اسلللتج حة لمنتطمحللل   التلللي يفرتللله  الواقللل  الترحلللوي الوللل لي حوتللل   ليللل    -
لكيفيللة تنفيلللذ وتطحيلللق الحولللوو الترحويلللة حصللفة   نلللة وحولللوو تكنولوجيللل  التعمللليي 

 حصفة د صة لمنتدصصيإ ويير النتدصصيإ.



 ات تكنولوجيا التعليم في ضوء التوجهات العالميةإستراتجية مقترحة لتطوير وتفعيل دور بحوث ودراس

 

 033 السابع العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

ولوجيلل  التعملليي وللي وتلل  تلرور  وتنيللة لتفعيلل  دور حوللوو ودراسل   تكن -
 دطط  نمية لو  الن كال  التي تواج  الواق  الترحوي.

إيجلللل د ننطجللللة وهللللي ن للللتركة وللللي الحوللللوو والدراسلللل   الترحويللللة نلللل  حلللليإ  -
 النهنييإ وي الوج  الترحوي واألك دينييإ والح و يإ.

اسللللتج حة  نميللللة لمتوصلللللي   والنجترولللل   التللللي يعرتللللله  الحلللل و وإ ولللللي  -
 والناتنرا  الترحوية. الحووو و الدراس  

 أسئلة الدراسة:
وي توا ن  سحق وإإ الدراسة الو لية تو و  إيج د و  لهذه الن كمة نإ دال  

 طرح السااليإ ا تييإ  
نل  التوجهل   الع لنيللة التلي تتنلل و  تطلوير وتفعيلل  دور حولوو تكنولوجيلل   -

 التعميي.؟
لنت وة لتطوير ن  ارستراتيجية النجتروة التي تتن و  ك وة الجوان  ا -

 وتفعي  دور حووو تكنولوجي  التعميي وي توا التوجه   الع لنية؟
 أنمية الدراسة:

 ت هر  هنية الدراسة وين  يمي 
تكنولوجيلللل  التعملللليي  حوللللوو ودراسلللل   تر لللليد الجهللللود الحو يللللة الد صللللة ح -

وتوجيلل  هللذه الحوللوو لمحوللو وللي الجتلل ي  والن للكال  النموللة  تجنحللً  لدراسللة  و 
 نوتو    نتكرر .نع لجة 

نو ولة إيج د دطة حو ية نتك نمة حيإ  قس ي تكنولوجي  التعميي ولي جنيل   -
تتتلنإ الرسل    الج نعيلة ودراسل   اللدوري   جنهوريلة نصلر العرحيلة ج نع   

 والناتنرا  وي تكنولوجي  العميي.
تللووير ق  للد  ترحويللة نعرويللة لتيسللير الوصللو   مللى الرسلل    العمنيللة وللي  -

 لتعميي  وتعنيي االستف د  ننه  سواًا نإ قح  النهتنيإ  و الح و يإ.تكنولوجي  ا



 ات تكنولوجيا التعليم في ضوء التوجهات العالميةإستراتجية مقترحة لتطوير وتفعيل دور بحوث ودراس

 

 034 السابع العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

قد يتيح الحوو الول لي الفرصلة لمنهتنليإ ح تدل ذ ننولى جديلد ولي حولوو  -
 ودراس   تكنولوجي  التعميي. 

إجلللراا حولللوو ودراسللل   تكنولوجيللل  التعمللليي النسلللتجحمية ولللي تلللوا ارطللل ر  -
ننهجيللللة نوللللدد  نللللإ دللللال   التطحيجللللي نللللإ دللللال  نتلللل  د الحوللللو الولللل لي ووللللق

نتطمحلللل   كلللل  نرومللللة  وتوجيلللل  الدطللللط الحو يللللة لمج نعلللل   ألهللللي الحوللللوو وللللي 
 تكنولوجي  التعميي.
 منهج الدراسة:

تللللي اسللللتدداي النللللنهد الوصللللفي التوميمللللي وللللي  للللر  وتوميلللل  حوللللوو ودراسلللل   
يجللللل د اسلللللتراتيجي    تكنولوجيللللل  التعمللللليي التلللللي تن ولللللل  توميللللل  توجهللللل   وواقللللل  واي

تطلللوير وتفعيللل  دور حولللوو تكنولوجيللل  التعمللليي الع لنيلللة   لللي تصلللنيي وتصلللورا  ل
استحي إ إكتروني يعر  نو ور االستراتيجية النجتروة   ي توكينه    ي التوص  

 لمصور  النه  ية لالستراتيجية.
 إجراءات الدراسة:

 لللللر  التوجهللللل   الع لنيلللللة التلللللي تتنللللل و  تطلللللوير وتفعيللللل  دور حولللللوو  -2
 تكنولوجي  التعميي.

 يد النتطمح   الجحمية لتطحيق ارستراتيجية النجتروة.تود -1
تصلللنيي ارسلللتراتيجية النجترولللة التلللي تتنللل و  تطلللوير وتفعيللل  دور حولللوو  -4

 تكنولوجي  التعميي.
 التوجهات العالمية:

تعللدد  الحوللوو والدراسلل   التللي تن وللل  توميلل  توجهلل   وتجيلليي وواقلل  الحوللوو 
  هللدو  جنيعهلل  إلللي إيجلل د  ليلل   نتفرقللة والدراسلل   الترحويللة وتكنولوجيلل  التعملليي

لتطللللوير وتفعيلللل  دور حوللللوو تكنولوجيلللل  التعملللليي وللللي النجتنلللل   ونللللإ الدراسلللل   
)دميلل  لحللد    ونللد نونللود  الترحويللة التللي  وصلل  حللحع  هللذه  ا ليلل    دراسللة

)د لللللللد  حللللللدام النعلللللل ي   و1111) لللللل رف  طلللللل ري و  مللللللي جحللللللراإ   و1111
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  ولعل  و1121)يلونس ال لواحكة   هلو2241 )ونيد هال  العصيني  هلو2219
  حر  توصي   هذه الدراس   

   تللرور  توميلل  النتلل ج الحو للي وللي كلل  قسللي كنرومللة تنهيديللة نللإ ن للرو
  وس  يتي جني  الحووو والدراس   الترحوية.

  تللللرور  الجيلللل س الكنللللي والكيفللللي لإلنتلللل ج العمنللللي  والنراجعللللة الننهجيللللة
 عمني. النن نة لمحووو لتجمي  الهدر ال

   الن للر وللي دراسللة حعلل  الجوانلل  والنجلل ال  التللي لللي يللتي دراسللته  وذللل
 وس  األولوي   الحو ية النوتو ة لك  قسي.

   وت  دريطة حو يلة نسلتجحمية للولويل   الحو يلة لمحولو الترحلوي ولي كل
 قسي  وك  ج نعة حهدف توديد ارط ر الع ي لمحوو وي ك  نج  

  إ  وكلللل رهي  نللللد ادتيلللل ر ن للللكالتهي توديللللد نصللللدر يسللللتجي ننلللل  الحلللل و و
 الحو ية و دي تجييد الح و يإ  و نص در   را هي ووري تهي.

  االهتنللللل ي ونرا للللل   النعللللل يير العمنيلللللة الع نلللللة ونعللللل يير الحولللللو العمنلللللي
 نللد  هلللو2241)ونيللد هللال  العصلليني النوتللو ة التللي توصللم  إليهلل  دراسللة 

و يفه   ند توكيي الحووو ادتي ر نوتو    حووو الن جستير  و الدكتوراه  وت
 والدراس   الترحوية.

  وت  د رطة حو ية لطال  الدراس   العمي  وي النوتو    التي ينحمي
 الحوو وي  تف دي  لمتكرار وتع ي ًا لإلسه ي العمني.

  االهتن ي ح ستدداي ننل هد حو يلة تدلرج  لإ األننل ط التجميديلة السل  د  ولي
يللللة كللللل لحووو ارجرا يللللة )حولللللوو الفعللللل و الننلللل هد الحو يلللللة وللللي األوسللللل ط الترحو 

 ِ(Action Research و والدراسل   النسلتجحمية حك ولة صلوره   والحولوو النو يلة
(Qualitative Research و حك وللللللة  نو هلللللل    سلللللل لي  التوميلللللل  الحعللللللدي

 والححميونتري  و يتً  الت ريدي لالستف د  نن  وي توجي  النستجح .
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راسلللل   تن وللللل  اسللللتراتيجي   وتصللللورا  كنللل   إ هنلللل    ديللللد نللللإ الحوللللوو والد
نجتروللة وللي تو يللف تكنولوجيلل  التعملليي وتطللوير حوو هلل  وللي جنيلل  دو  العلل لي   

و التللي Chan 1996نلإ  ولللي هلذه الدراسلل   التللي تلي التوصلل  إليهل   دراسللة )
ادتصر  ن رو يإ حوو  و د  نجهودا  وردية لتوديد و لة حووو تكنولوجي  

نسلللتجحمه    لللي قلللدن  ن لللرو  حو لللي نتطلللور لكيفيلللة  ديلللدوتوالتعمللليي ولللي تللل يواإ  
استدداي التكنولوجي  وي ت يواإ   ي  نه  ق ن  حتوديد توجه   حووو تكنولوجي  
التعملليي وللي تلل يواإ   للي وتللع  اسللتنحط   طللرًا  نميللة السللتدداي التكنولوجيلل  وللي 
التعملللليي وللللي تلللل يواإ  وحللللذل  تكللللوإ ادتصللللر  نسلللل و    ديللللد  لتوميلللل  الحوللللوو 

 و يفه  نح  ر  وي النيداإ الترحوي.لت
هللدو  لمك للف  للإ الطريجللة التللي يعن للر حهلل  إلللي  (Simsek 2005)دراسننة  

دو  وللللو  العلللل لي ) نريكلللل   كنللللدا  اندونيسللللي   تركيلللل    6تكنولوجيلللل  التعملللليي وللللي 
التعمليي ولي كل  دوللة  تكنولوجيل نيجيري   حولنداو وكيف تدتملف  راا النهنيليإ ولي 

و نللإ دحللراا تكنولوجيلل  التعملليي  حهللدف 42إ  لل ر  وللي إ للداده )ح سللتدداي اسللتحي 
تووير ندطلط توتليوي ألن لطة الحولوو ولي نجل   تكنولوجيل  التعمليي  وتوسلي  
دا ر  نط ق تو يف تكنولوجي  التعميي  وتووير را. جديد  وي الن ر إلي الوت  

سللة  إ كلل  الولل لي لتكنولوجيلل  التعملليي كلل ه وللي حمللده  ونللإ  حللر  نتلل  د هللذه الدرا
الن  ركيإ يت حعوإ تطورا  النج   نإ دلال  الكتل  واللدوري   والنجل ال   و إ 
نجلللل ال  العنلللل  وللللي تكنولوجيلللل  التعملللليي تدتمللللف تن نللللً   للللإ دراسلللل   تكنولوجيلللل  
التعميي  كن  اتفج  جني  تع ريف الن  ركيإ لتكنولوجيل  التعمليي  ملى  نهل  ت لن  

والللتعمي  واتفجلل  جنيعهلل   مللي  إ الهللدف كلل  الننتجلل   التكنولوجيللة وللي التعملليي 
 الر يسي لتكنولوجي  التعميي هو توسيإ التدريس.

 كد   مى  إ  ود العن صر الر يسلة لتطلوير  (Caffarella 2005) دراسة ن  
نج   ونهنة تكنولوجي  التعميي تتن   وي دلي  لرس    الدكتوراه ح لوالي   النتود  

و  حويلو ينكلإ اسلترج  ه  حلصك ر نلإ 1112  2911األنريكية ولي الفتلر  نلإ )
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طريجللة  كنلل  يععطللي دال لل  تجعلل  نللإ الننكللإ إلجلل ا ن للر   قللر  و ك للر وللي هللذا 
النجللل    كنللل  يعلللوور ورصلللة   وتللل  ولللي تعلللرف حولللوو هلللذا النجللل   ونعسللل  د  
النهنيللليإ لتوديلللد دراسللل تهي واتج هللل تهي الحو يلللة  لللإ طريلللق الحنللل ا  ملللى حولللوو 

 ي النستجح  وي النهلو  حهلذا النجل   ح لك  جنل  ي الس حجيإ  كن  يس  د ح و
 4211حداًل نإ  إ يعن  كاًل ننهي وي   لة ن  نفس . ويووي هذا الدلي   مى 

ج نعللللة  نريكيللللة  وهللللذا الللللدلي  نتلللل ج تجنيلللل  دراسللللتيإ  61رسلللل لة دكتللللوراه نللللإ 
و  إت وة إللي 2988 2981   2986  2911س حجتيإ هن  دلي    طروو   )

  ويتتللللح  هنيللللة هللللذه النتلللل  د  نللللد النج رنللللة 1112  2989دليلللل   طروولللل   
الكنية وي ارنت ج الحو ي لحووو دكتوراه تكنولوجي  التعميي حيإ الوالي   النتود  
األنريكيللة وحللليإ جنهوريلللة نصلللر العرحيلللة ليتحللليإ نلللدي الفلللرق ال  سللل  وتلللى ولللي 

 .النج رنة الكنية
  الترحويلة وحولوو تكنولوجيل  حلد   دراسلة العالقلة حليإ النن رسل  أما في اليابان

التعميي ننذ حداي   إدد   ن ي تكنولوجي  التعميي وي الي ح إ  ونن  يد   مى ذل  
التجريللر الللذي لدلل  ويلل  ننهجيللة حوللوو تكنولوجيلل  التعملليي و سللس تطحيجهلل  وللي 
النن رسللل   الترحويللللة النيدانيلللة  و كللللد  ملللى تو يللللف هلللذه الحوللللوو ولللي النيللللداإ 

 دي حللللل  دراسلللل   ونلللللدوا  ونلللللاتنرا  الجنعيلللللة الي ح نيلللللة الترحللللوي  وهلللللذا نللللل  تنللللل
 .وMinoru , Maomi , 2009) (JSET)لتكنولوجي  التعميي 

 مللي  إ  ديللد نللإ نوتللو     (Costa 2007)أمننا فنني البرتفننال فقنند أكنند 
و نوتلو ً   28الر يسة األك ر دراسة   ن ا توميل  الحولوو والدراسل   نلإ حليإ )

لر يسلللة والنسلللتجحمية لمحولللو ولللي نجللل   نللل   وولللي قلللد تكلللوإ حن  حلللة االتج هللل   ا
 ق  للد  مللي تللرور  إن لل ا  هلللو2241)ننلل   نونللد  حللدالع ي  السننعودية أكنندت 

ن  ا نرك  يععني حن ر الحووو النتدصصة وي  حي ن   واي داد دريطة حو ية  واي
  التعميي ارلكتروني
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و  إ الحللل و يإ ولللي تركيللل  تفتللل  الن لللر النوملللي دوإ الدوليلللة  ويلللويالحنننظ أن 
تكنولوجي  التعميي وي تركيل  تعكلس توجهل   الدراسل   الع لنيلة    حوووتوجه   

وهللذا يعفسللر ت ايللد نعللد  ن للر الدراسلل   النوميللة سللنوي  ح للك  نموللو  نلل   يلل د  
 ,GÖKTAŞ)و TOJETحسلح  ت ايلد  لعحية دوريلة ) 1119واتلوة حعلد  ل ي 
et al. 2012)   وتععلد دراسلة(GÖKTAŞ, et al. 2012) لدراسل   نلإ ا

التركيللة التللي ق نلل  حدراسللة وتوميلل  دراسلل   تكنولوجيلل  التعملليي وتوديللد توجه تهلل  
ويللو  للنم  الع للر   للواي األولللي نللإ الجللرإ الولل دي والع للريإ  التللي تتللنن  

دوريلللة ترحويلللة   لنيلللة  إتللل وة إللللي  نهللل  ق رنللل  حللليإ الدراسللل    41نع لللر  ولللي 
لتعملليي وللي تركيلل  طحجللً  لمتوجهلل   الع لنيللة والنوميللة لتوديللد توجهلل   تكنولوجيلل  ا

الع لنيلللة  نلللإ  ننلللوذج توميللل  دراسللل   تكنولوجيللل  التعمللليي  كنللل   إ هلللذه الدراسلللة 
 1تنيللل   حنيللل   حو يلللة ه نلللة جلللدًا  نهللل  نتللل ج ن للل ركة وريلللق  نللل  حو لللي تكلللوإ 

حلل و يإ وهللذا يكلل د يكللوإ ننعللدنً  وللي جنيلل  الدراسلل   النصللرية حهللذا العللدد نللإ 
 اود .الح و يإ وي دراسة و 

وتللللع   و1124)نونللللد  حللللدالفت ح  سللللجو   نجللللدي سللللعيد  جلللل  دراسللللة أمننننا 
تصلللور نسلللتجحمي لحولللوو تكنولوجيللل  التعمللليي حدوللللة ومسلللطيإ النوتملللة نلللإ دلللال  

و ط لحل  وط لحلة نلإ طلال  التعمليي 91تطحيق استحي إ  ملى  ينلة   لوا ية نلإ )
نولوجيللللة العلللل ي  ونلللل مهي نللللإ طللللال  الجلللل نعييإ حهللللدف توديللللد ارنك نيلللل   التك

قمينيللة   للي توديللد نسللتجح   النت وللة   للي توميلل  حوللوو ودراسلل   نوميللة و رحيللة واي
حوللللوو تكنولوجيلللل  التعملللليي وللللي تللللوا كلللل  ذللللل  ح رتلللل وة إلللللي دراسللللة العوانلللل  
الفمسللللطينية الدادميللللة وتطللللور الفكللللر الترحللللوي والتكنولللللوجي لمنجتنلللل  الفمسللللطيني 

الرسل    والحولوو الفمسلطينية وكذل  العوان  الد رجية   لي وتل  ق  نلة نسلتجح  
ولللي تكنولوجيللل  التعمللليي ح لنسلللحة لنوتلللو    النتميلللر النسلللتج   والنتميلللر التللل ح   
 واألس لي  اروص  ية النستددنة وي توا  ن صر ونكون   تكنولوجي  التعميي.
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نللإ حلليإ التوجهلل   الع لنيللة وللي تكنولوجيلل  التعملليي إصللدار )الكتلل   السللنوي وللي 
 Educational Media and Technologyو )تكنولوجيللل  التعمللليي

Yearbook (EMTY) و  ويصللدر هللذا الكتلل   سللنويً  ويجللوي حتوريللره كلل  نللإ
(Michael Orey, Robert Maribe Branch و  سل تذ  تكنولوجيل  التعمليي

و ح لواليلل   النتوللد  األنريكيللة  University of Georgiaحج نعللة جورجيلل  )
لكترونيل ً  و  ويتنل و  كل  نل  Springer ملى ق  لد  الحي نل   ) ويتي ن لره ورقيلً   واي

ل  صمة حتكنولوجي  التعميي وتطويره   وكلذل  دراسلة نتل  د الدراسل   السل حجة نل  
الن للللر إلللللي التوجهلللل   النسللللتجحمية  حهللللدف نسلللل  د  النتدصصلللليإ والنن رسلللليإ 
لتكنولوجيللل  التعمللليي  وقلللد  صلللحو  هلللذه الووليلللة نرجعيلللة نعي ريلللة ولللي نكتحللل   

وجيلللل  التعملللليي تللللوور سللللجاًل ت ريديللللً  لمحوللللوو والدراسلللل   الو ليللللة وتطللللورا  تكنول
 النج  .

و  جلل اا وللي كلل  إصللدار نللإ 1ويتتللنإ هللذا الكتلل    للد   جلل اا قللد تصلل  إلللى )
 ارصدارا   ويتتنإ 

التوجهل   والحولوو والدراسل    تتنل و  نمدصل   دكتلوراه تكنولوجيل  التعملليي   - 
وحللللراند التننيللللة النهنيللللة أل تلللل ا هي للللة التللللدريس  نلللل  دراسللللة نواقلللل  ارنترنلللل  

 النتدصصة والنتصمة حتكنولوجي  التعميي.
نراكلللل  ونع هللللد تكنولوجيلللل  التعملللليي النعتنللللد  لنللللنح الللللدرج   العمنيللللة وللللي  - 

 لتعميي.تكنولوجي  ا
 الندرسة ونكتحة الوس  ط. -جل
سه ن تهي. -ا  قي دا  وكح ر و من ا النج   وي تكنولوجي  التعميي واي
نعمونلل    للإ النن نلل   والجنعيلل   النهنيللة وللي تكنولوجيلل  التعملليي حصنريكلل   -هللل

 ال ن لية.
 حراند الدراس   العمي  حصنريك  ال ن لية وي تكنولوجي  التعميي. -و
 لنطحو ة ويير النطحو ة.النص در ا - 
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وك  ج ا نإ األج اا يتكوإ نإ نجنو ة نإ الفصو  تحد  حفص  النجدنة الذي 
 يت  نجنو ة نإ االوترات   يجوي  ميه  هذا الج ا.

 -المتطلبات القبلية لتنفيذ اآلليات المقترحة:
  وصللر جنيلل  ج نعلل   وكميلل   ونع هللد جنهوريللة نصللر العرحيللة التللي تنللنح

 ر والدكتوراه وي جني   قس ي تكنولوجي  التعميي.درجتي الن جستي
  وصلللللر جنيللللل  ج نعللللل    و نع هلللللد  و ناسسللللل    و جنعيللللل   تجلللللوي حن لللللر

 دوري   تتتنإ دراس   تكنولوجي  التعميي.
 .االتف ق  مي تصنيف نودد لحووو ودراس   تكنولوجي  التعميي 
 .االتف ق  مي  ننوذج لتومي  حووو ودراس   تكنولوجي  التعميي 

 -ستراتيجية المقترحة:اإل
تللتمد  ارسللتراتيجية النجتروللة لتطللوير وتفعيلل  دور حوللوو ودراسلل   تكنولوجيلل  

 التعميي وي النج ط الت لية 
 .تكميف هي ة حو ية قونية  و إن  ا هي ة قونية 
 .إن  ا دلي  إلكتروني 
  تسجي  الحي ن   التفصيمية ك  حوو / دراسة 
 لنصريةو. إصدار )وولية تكنولوجي  التعميي ا 
 .توجه   الحووو الترحوية ح ستدداي ننهد دلفي 
 .الن ر ارلكتروني لعن ويإ جني   و ية النعروة الترحوية الس حجة 
  .  إ  د  تو يف حووو الن جستير والدكتوراه والدراس 
 .الترجنة 
 . تجييي جود  الحووو والدراس   وي توا النع يير النودد 

  والج ا الت لي يعرته  تفصياًل 
)نرك  التني  الحو ي ولي  تكليا نيئة بحثية قومية أو إن اء نيئة قومية -1

تكنولوجيللل  التعملللييو   و إن للل ا وولللدا  حو يلللة دادللل  كللل  قسلللي تكنولوجيللل  التعمللليي 
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حج نع   جنهورية نصر العرحية  مى  إ تر سه  وود  إدارية تجلوي ح لتنسليق نل  
او  ارستراتيجية والنجترو   حيإ جني  هذه الوودا   تهدف جنيعه  لتوجيق نر 

 النودد  وي ح قي العن صر.
  يتصلف هلذا اللدلي  إن اء دليل إلكتروني  امل لبحوث تكنولوجيا التعلنيم -2

 ح  تي
  رسل    اللدكتوراهو التلي ننوتهل   -يتتنإ جنيل  الحولوو )رسل    الن جسلتير

ر الج نعلللل   ونع هللللد حجنهوريللللة نصللللر العرحيللللة التللللي تنللللنح درجتللللي الن جسللللتي
 والدكتوراه وي تكنولوجي  التعميي   و نن هد وطرق تدريس تكنولوجي  التعميي. 

  يتتنإ جني  دراس   دوري   وناتنرا  التي نع ر  وي ج نع    و نع هد
  و ناسس    و جنعي   تكنولوجي  التعميي حجنهورية نصر العرحية.

    الدرجلة العمنيلة يتتنإ النفردا  الت لية   )سلنة الن لر   الج نعلة   الكميلة
   اسي الح وو   نو  الح وو    نواإ الحووو.

     نراو  التنفيذ وي توا  د  نستوي    ننية  مي الترتي  الت لي 
  1121  1122و حووو2
  1121  1116و حووو1
  1111  1112و حووو4
 و  حر  حووو الجرإ الع ريإ2
     الحرنجة  مي  الو نستوي 
o ( تطحيج   نكتحيةDesktop Applicationو 
o (  تطحيج   ويWeb Applicationو 
o ( تطحيق نونولة  مي األجه   الكفيةApp Storeو 
   تصنيف حووو الدلي  ووجً  لمتصنيف الذي يتي االتف ق  مي  نإ قح   س تذ

 ودحراا النج  .
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 كل  ح ولو حتسلجي  حو ل  )ن جسلتير  دكتلوراهو  يتي تولديو اللدلي  حلصإ يجلوي
طً  لمنللنح  وكلل  ج نعللة  و كميللة  و نعهللد  و جنعيللة  و دراسللت   ويكللوإ ذللل   للر 

النلللاتنرا و التلللي تجلللوي  - و ناسسلللة نسللل ولة  لللإ تسلللجي  دراسللل   )اللللدوري   
 حن ره .

ووجللً  ألننللوذج نجتللرح تسننجيل بيانننات كننل بحننث ف دراسننة فنني: تجنيلل   للي  -4
ا لتومي  رسل لة / دراسلة ولي تكنولوجيل  التعمليي  يلتي االتفل ق  ميل  نلإ قحل  الدحلرا

و سل تذ  النجل  .  ملي  إ يلتي حرنجلة األننلوذج  ملى  لالو نسلتوي   )تطحيجلل   
تطحيق نونولةو ح ستدداي تطحيجل   نج نيلة يلتي ن لره   -تطحيق وي   -نكتحية 

 و النت وة لدي الج نع   النصرية.Server مى  ود الدوادي )
 إ لن  إن اء )حولينة تكنولوجينا التعلنيم المصنرية( مطبوعنةت إلكترونينة ع -4

 يتي إصداره  وي ين ير نإ ك    ي  حويو تتتنإ األج اا الت لية  
 مكتبة تكنولوجيا التعليم المصرية: -أ

الحوللوو  نمدصلل   حوللوو الن جسللتير والللدكتوراه وللي تكنولوجيلل  التعملليي حجنيلل  (1)
 ج نع   جنهورية نصر العرحية دال  الع ي الن تي.

تكنولوجيللل  التعمللليي دلللال  العللل ي  الدراسللل     نللل ويإ دراسللل   دوريللل   ونلللاتنرا (0)
 الن تي.

 حي ن   النج ال  النطحو ة وارلكترونية لمنتدصصيإ وي تكنولوجي  التعميي.(3)
 النص در النطحو ة األدر.  الكت  التي تي ن ره  دال  الع ي الن تي.(4)
  ر  لنواق  الوي  ذا  الصمة حتكنولوجي  التعميي.(2)
 ميي. الوس  ط ارلكترونية وي تكنولوجي  التع(2)

   نلللل ويإ حوللللوو ودراسلللل   مكتبننننة دراسننننات تكنولوجيننننا التعلننننيم العربيننننة -ب
تكنولوجيللل  التعمللليي الع لنيللللة ولللي ترتيللل  نوتللللو ي   و ووجلللً  لمتصلللنيف النجتللللرح 

 النعتفق  مي .
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تتتلللنإ  نللل ويإ حولللوو  مكتبنننة دراسنننات تكنولوجينننا التعلنننيم اتجنبينننة: -جنننن
ح ولو  و نتدصلل  )اسلي و كمنللة  ودراسل   تكنولوجيل  التعملليي األجنحيلة   ولكلل 

نللرورو يسللتددنهن  رتلل وة الحوللوو والدراسلل   العرحيللة والع لنيللة التللي توصللل  
إليهللل    مللللي يللللتي تصللللنيف و  ميللللة الحللل و يإ  و النتدصصلللليإ وللللي إ للللراا نكتحللللة 

 الوولية ح لحووو العرحية واألجنحية.
 الت لية. التي يتي التوص  إليه  نإ النرومةتوجهات تكنولوجيا التعليم  -ا 
تتلل ف حوسلل  النسللتود    )الجنعيلل   والللدوري    نع هللد  أجننزاء أخننر  -نننن

وكميللل   تكنولوجيللل  التعمللليي  الج نعللل   والنع هلللد التلللي تنلللنح اللللدرج   العمنيلللة  
 سلللل تذ  النجلللل   وارسلللله ن   العمنيللللة  الدراسلللل   النن للللور    لنيللللً   وللللي تللللوا 

 النستجدا  التي يفرته  الواق .
و   1126و ويتن و  ن  تلي ولي )1121وي  وا   )صدار األو   مى  إ يكوإ ار

 يسحق ارصدار األو   إصداريإ حعنواإ  كن  
و  وتتي  ن ويإ حووو 2212-2222 حولية تكنولوجيا التعليم المصرية) -

 ودراس   تكنولوجي  التعميي التي نعنو   و نع ر  دال  هذه الفتر .
و  وتتي  ن ويإ القرن الع رين - حولية تكنولوجيا التعليم المصرية) -

 حووو ودراس   تكنولوجي  التعميي التي نعنو   و نع ر  دال  الجرإ الع ريإ.
 توجهات تكنولوجيا التعليم :  -4
  إجراا دراسة  مي النجتن  تستددي ننهد دلفي حويو يلتي تو يل  اسلتحي إ

 للل    ملللي  ينللل   نتعلللدد  ونتنو لللة نلللإ الناسسللل   التعمينيلللة نلللإ نلللدارس وهي
وجنعيللللل   لتوديلللللد ال لللللواهر والن لللللكال  واالوتي جللللل    والنهللللل را  النطملللللو  
تننيتهلل   و إكسللل حه  وسلللح  التطلللوير  ونلللدي إسللله ي تكنولوجيللل  التعمللليي ولللي تننيلللة 

كس   النه را  النطموحة وي إنج   نه نهي.  واي
  إ داد دراسة تستددي ننهد دلفي يس هي ويه  ح ك   س سي   تل ا لجنلة

 النس  ديإ واألس تذ  وي تكنولوجي  التعميي  حويو تتتنإ    ترقي األس تذ 
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 .نت  د حووو ودراس   الع ي الس حق .1
 نلل ويإ حوللوو ودراسلل   تكنولوجيلل  التعملليي العرحيللة واألجنحيللة التللي سلليتي  .0

 ن ره  نإ قح  الح و يإ والنتدصصيإ دال  ذل  الع ي.
 إت و    دري ألس تذ  النج  . .3
 تم من خالل مستويين الن ر اإللكتروني: وي -2
   الن للر ارلكترونللي لل للداد السلل حجة والت ليللة لمكتلل  ولللدوري   والنللاتنرا

النتدصصة وي تكنولوجي  التعميي  مي نواق  الوي  نإ دال  تو يف تطحيج   
الويللللل  النج نيلللللة النتدصصلللللة ولللللي الجوانللللل  العمنيلللللة   ملللللي سلللللحي  الن للللل   ال 

 الوصر 
o كت   تطحيق وي  لن ر نكتحة توتوي  مي 

 PhpMyLibrary-2.2.1-3 
o  تطحيق وي  رن  ا نوق  ردار  دورية  منية  

ojs-3.0b1.tar 
o  دار  جني  نه ي ناتنر   تطحيق وي  رن  ا واي

ocs-2.3.6.tar 
    إ داد وتدري  وتوفي  الح و يإ  مي الن ر وي الدوري   وقوا د الحي ن

 و .H index) النتدصصة التي تنتم  نع نال  تص ير   لية   و نا ر
اللدوري   والنلاتنرا   إعادة توظيا بحوث الماجستير والدكتوراه ودراسنات -2

النتدصصة وي تكنولوجي  التعمليي ولي تلوا )ارطل ر التطحيجليو النتنركل  ولو  
 وت   لي   تنفيذ وتطحيق الحوو  و الدراسة  يعن   هذا ارط ر   

 دطلة الحولو إللى  تووي   نصر ) هنية الحووو اللذي يفرتل  الح ولو ولي
دطللللوا  ونراولللل   نميللللة لكلللل  نللللإ يريللللد االسللللتف د  نللللإ هللللذا الحوللللو   مللللى  إ 

 يتتنإ النراو  العنمية وي توا الحوو الو لي والنت  د التي توص  إليه .
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  لي   التنفيلذ والتطحيلق التلي يستدمصله  الح ولو ولي تلوا ارطل ر الن لري 
 ي  نإ نت  د.والدراس   الس حجة وارط ر التجريحي ون  توص  إل

  حن  حة توصي   ونجترو    نمية و لي   تنفيذ لن   هذه الحووو وي توا
 الحوو الو لي والدطوا  والنراو  الننهجية.

  تصلور نتك نل  لكل  العن صلر الن للتركة ولي تطحيلق هلذا الحولو  و الدراسللة
 ن ل  )دور النعملي  دور النللتعمي  الحي لة النن سلحة لمتطحيللق  االوتي جل   النطموحللة

 لمتطحيق     ر التطحيقو. لمتطحيق  الكعمفة االقتص دية
  التصور األن   لمح وو وي كيفية تنفيذ ن   هذه الحووو وي توا ك  نلإ

 الدحرا  التي اكتسحه  دال  إ داد الحوو  والنت  د التي توص  إليه .
   تجنيلللل   وراق العنلللل  ونراولللل  ودطللللوا   نميللللة ينكللللإ اسللللتددانه  نح  للللر

 نتدصصيإ وي هذا النج  . لمنهنييإ المير
إ لللداد وتلللدري  وتوفيللل  الحللل و يإ  ملللي ترجنلللة نجللل ال  وحولللوو  الترجمنننة: -6

 ودراس   تكنولوجي  التعميي األجنحية نإ جني  المم   إلي الممة العرحية .
التلللي سللليتي ن لللره  حعلللد ذلللل  ولللي تلللوا  تقينننيم جنننودة البحنننوث والدراسنننات: -1

س تذ  النس  ديإ واألس تذ  ح  تح رهل   هلي النع يير التي يودده  لج إ ترقي   األ
كي إ هدف إلي نس و   إ إنت ج الحووو كنً  وكيفً    مي  إ يلتي إ ل د  الن لر 

 وي هذه النع يير ك  دنس سنوا .
تلللصتي هلللذه النروملللة كللل در نروملللة نلللإ هلللذه االسلللتراتيجية توجيجلللً    

ويلللتي تطحيلللق  ألولللد نو ورهللل  حإن للل ا دليللل  لحولللوو ودرسللل   تكنولوجيللل  التعمللليي 
 النع يير  مي الحووو والدراس   النستجحمية.

 



 ات تكنولوجيا التعليم في ضوء التوجهات العالميةإستراتجية مقترحة لتطوير وتفعيل دور بحوث ودراس

 

 042 السابع العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

 التوصيات:
  تحني رايلة لتمييلر نفهلوي تكنولوجيل  التعمليي للدي جنيل  العل نميإ ح لنيلداإ

الترحوي  نإ دال  إ راكهي وي توديد الن كال  الحو ية التي تواجههي  ي إجراا 
 الحووو التي تجوي حو  هذه الن كال . 

 وو تكنولوجي  التعميي حك  قسي نإ  قس ي تكنولوجي  التعمليي إ داد دلي  حو
حجنهوريللة نصللر العرحيللة  يتتللنإ ) لل ي النللنح  الدرجللة العمنيللة  اسللي الح وللو  
العنواإو إت وة إلى )الج نعة  الكمية  الجسليو   لي تصلنيف  نل ويإ الحولوو ولي 

 توا التصنيف النجترح لتوديد النج ال  والدطط الحو ية لمجسي.
 دارا  نلللديري   ونراكللل  تلللدري  تكم يلللف و ار  الترحيلللة والتعمللليي كنلللدارس واي

حإ داد دطة سنوية نإ الندارس حن ي تكنولوجيل  التعمليي النطملو  إجلراا حولوو 
ويهلل    للي توللدد  قسلل ي تكنولوجيلل  التعملليي دطللة  ننيللة لتنفيللذ هللذه الحوللوو ووسلل  

  هنية ك  نوتو .
 لمحووو التي تجتروه   و تننوهل  تن يي  قس ي تكنولوجي  التعميي ونن هجه  

 نإ حووو ن جستير  و دكتوراه  و حووو دوري    و حووو ناتنرا . 
 البحوث المقترحة:

  إجللللراا حوللللوو حمللللر  الوصللللو  رن لللل ا ووللللدا  حو يللللة ت حعللللة ألقسلللل ي
تكنولوجي  التعميي  و نرك  تني  حو يلة ولي تكنولوجيل  التعمليي ولي تلوا التجل ر  

 العرحية والع لنية.
    إجللراا حوللوو تجيينيللة لحوللوو ودراسلل   تكنولوجيلل  التعملليي  مللى نسللتوي

  د  
   النع يير العمنية الحو ية 
 نع يير تكنولوجي  التعميي 
 .األدط ا ال   عة وي نفردا  ونكون   الحوو 



 ات تكنولوجيا التعليم في ضوء التوجهات العالميةإستراتجية مقترحة لتطوير وتفعيل دور بحوث ودراس

 

 042 السابع العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

 المراجع:
و  النعجللللي الللللوجي   و ار  الترحيللللة والتعملللليي 1118نجنلللل  الممللللة العرحيللللة ) -

 النصرية.
,. تكنولوجيلللللل  التعملللللليي  الن تللللللي والو تللللللر والنسللللللتجح  جلللللل ري  نجملللللليإ -

و. ترجنة ص لح حإ نح ر  الدح سلي و حلدر حلإ 1112)
. الريلللل    وهرسللللة نكتحللللة 1 حللللدام الصلللل لح. النجمللللد 

 النم  وهد الوطنية.
هللللو.  توجهللل   حولللوو تعمللليي العملللوي ولللي 2241ونيلللد هلللال  العصللليني ) -

لعمنيلة توا  هنية النج ال  العمنية وحع  النعل يير ا
الع نة والحو ية وي رسل    الدراسل   العميل  حجل نعتي  ي 

 1118  2991الجلللر. واليرنلللو  دلللال  الفتلللر  نللل  حللليإ 
)دراسللة توميميللة نج رنللةو.  رسلل لة دكتللوراه  كميللة الترحيللة  

 ج نعة  ي الجر..
هلللو.  توجهلل    حولل و تعملليي 2219د لللد حللإ  حللد ام حللإ صلل لح النعلل ي ) -

  العميللللل  حج نعللللل   الننمكلللللة الري تلللللي   ولللللي الدراسللللل 
العرحيلللة السللللعودية )دراسلللة توميميللللة لرسللل    الن جسللللتير 

 والدكتوراهو.  رس لة ن جستير ج نعة  ي الجر..
يللة جھو.  تجللويي حعلل  ارجلرااا  النللإ1111دميل  لحللد    ونللد نونلود ) -

النسلللللتددنة ولللللي رسللللل    الن جسلللللتير النجدنلللللة لكميللللل   
 .  رسلللللللل لة الترحيللللللللة وللللللللي الج نعلللللللل   الفمسللللللللطينية حملللللللل  

 ن جستير.
و.  سلللن   الحولللو ولللي رسللل    1111 للل رف  طللل ري  و  ملللي جحلللراإ ) -

الن جسللللتير والللللدكتوراه  للللإ  التعملللليي وللللي ارسللللالي  وللللي 
.  نجملللة 1112 -2912الج نعللل   األردنيلللة نلللإ  للل ي 
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ج نعللللللللة النملللللللل  سللللللللعود العمللللللللوي الترحويللللللللة والدراسلللللللل   
 ارسالنية.

وير التعمليي  نلذكر  ج نعيلة و. تكنولوجيل  تطل1112 حدالع يي الفرجل ني ) -
 يير نن ور .

و.  طحيعللللة حوللللوو تكنولوجيلللل  التعملللليي 2998 مللللى نونللللد  حللللد النللللنعي ) -
النسللللللل را  الو ليلللللللة و النسلللللللتجحمية.  النلللللللاتنر العمنلللللللي 

 ..62ل19الس دس لمجنعية النصرية لتكنولوجي  التعميي 
ولي و.  واقل  الحولو ولي الترحيلة العمنيلة 1122 مي العنري  وليد نواوم  ) -

.  النجملللة األردنيلللة 1119 - 1111األردإ ولللي الفتلللر  
 .118- 291  1  رقي 1وي العموي الترحوية 

و.  الحولللو العمنلللي ولللي نجللل   تكنولوجيللل  1119نجلللدي   يللل  إحلللراهيي ) -
التعمللليي كركيللل   لتوجيلللق جلللود  التعمللليي العللل لي.  توريلللر 
كميللللللة الترحيللللللة النو يللللللة ح لننصللللللور . النللللللاتنر السللللللنوي 

العرحلللي الراحللل  و اال تنللل د األكللل ديني  -  )اللللدولي األو 
لناسسللل   وحللللراند التعملللليي العلللل لي النللللو ي وللللي نصللللر 

 .216-229والع لي العرحي   الواق  والنصنو  .. 
و. الحوو العمنلي ولي تكنولوجيل  التعمليي. 1112نوند  حد الونيد  وند ) -

 الج هر     لي الكت .
.  نسلتجح  رسل    و1124نوند  حد الفت ح  سجو   نجدي سعيد  جل  ) -

تكنولوجيلللل  التعملللليي وللللي ومسللللطيإ وللللي تللللوا التوجهلللل   
الع لنيللة وارنك نيلل   النت وللة.  نللاتنر الدراسلل   العميلل  
حللللللليإ الواقللللللل  و وللللللل ق ارصلللللللالح والتطلللللللوير. الج نعلللللللة 

 ارسالنية حفمسطيإ.
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هلللو.  دراسللة توميميللة لرسلل    الن جسللتير 2241ننلل   نونللد  حللد الع يلل  ) -
التعملليي ارلكترونللي حج نعللة النملل   والللدكتوراه وللي نجلل  

هلللل إللللي 2222سلللعود ولللي ندينلللة الريللل   دلللال  الفتلللر  
هللل.  رسلل لة ن جسللتير ج نعللة النملل  سللعود كميللة 2211

 الترحية قسي الوس    وتكنولوجي  التعميي.
و . تكنولوجيللل  التعمللليي  دار النلللرو  لمطح  لللة 1122ووللل ا صلللالح اللللديإ ) -

 جوة  النني .والن ر والتو ي   طحعة ن يد  ونن
و.  اسلللللتدداي نصللللل در النعمونللللل   ارلكترونيلللللة 1121يلللللونس ال لللللواحكة ) -

النعتنلللللد   ملللللى ارنترنللللل  ولللللي الرسللللل    واألطرووللللل   
الترحويللللللة  دراسللللللة توميميللللللة لالست لللللله دا  النرجعيللللللة.  
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