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 مقذمة:
 :الذراسةمذخل 

أعضدا  ىیةدة  لدد  تتوفر أن البد التي الضروریة الكفایات من التكنولوجیة الكفایات وتعد
 أن ولكي یستطیع العالم في یحدث الذي التعمیم مجال في السریع المعرفي التقدم لمواكبة التدریس
 ولكدون األساسدیة التكنولوجیدة والميدارات لممعدار  إتقاندو وجوب عمیو األخر  الثقافات مع یتال م
 تحقیق في ومؤثر عنصر  فعال فيو ىامة مكانة یحتل الجامعي النظام في التدریس ىیةة عضو
 مستعدین جعميمو  ميارات تدریس یمتمكون أعضا  ىیةة التدریس من جیل وألعداده التربیة أىدا 
 (624:64)                                                   .الجدیدة بأدوارىم لمقیام وقادرین

ویعد عضو ىیةة التدریس أحد أىم أركان منظومدة التعمدیم الجدامعا والمدؤثر فیيدا   حیدث 
یمثل العمود الفقر  فا تقدميا وتحمل أعباةيا   فيدو المعندا بدعدداد الكدوادر الب دریة المنتجدة فدا 
المجتمع عما اختال  تخصصاتيا   ورفع مستواىا خصوصًا فا عصر یتسم بالمعموماتیة   كما 

  ىیةة التدریس فا كمیات التربیة الریاضیة ىم المخولون بدعداد األجیدال القادمدة   ممدا أن أعضا
یجعددددل الجامعددددات بحاجددددة الددددا أعضددددا  ىیةددددة تدددددریس متمیددددز  ا عددددداد واألدا    وذو  كفددددا ات 
وميارات تعمیمیة عالیة یمكنيم ترجمتيا الا أسالیب تعمیمیة فعالة فكفا ة عضدو ىیةدة التددریس ال 

ط بما لدیو من عمم فا تخصصو   بل ال بد من قیاس مدد  امتالكدو لمكفایدات التدریسدیة تقاس فق
 ( 24::64)                                                           الالزمة وممارستو ليا .

وقددد حرصددت عدددد مددن الجامعددات عمددا ا رتقددا  بمسددتو  أعضددا  ىیةددة التدددریس لدددیيا   
( بوالیة أیوا األمریكیة التا قامدت بددطالق Land Greatجامعة الند جریت ) ومن تمك الجامعات

( عضدو 6000م( والدذ  یضدم أكثدر مدن )2006م روع تأىیدل وتددریب ىیةدة التددریس فدا عدام )
( سددنوات وىدفددو األساسددا ىددو تطددویر 4مددن مختمدد  جامعددات الوالیددات المتحدددة األمریكیددة لمدددة )

ألربعة أدوار متوقعة مدنيم عندد اسدتخدام تكنولوجیدا التعمدیم وىدا  كفایات األعضا  الم اركین وفقاً 
 مست ددددار   ومسدددداعد   ومدددددرس   ومصددددمم ووضددددع أسددددس لمكفایددددات المطموبددددة فددددا عضددددو ىیةددددة

  (24:64)                                                                         التدریس .
 :الذراسةمشكلة 

 عناصدر مدن عمیو یتوفر ما مد  عما جامعي تدریس أو تعمیم أي ونجاح تطویر یعتمد
 التعمیمدي النظدام فدي األساسدي الدركن ىدي التدریسدیة فاليیةدة التددریس  أعضدا  ىیةدة مدن جیددة

 وبدین وبدرام،  وأىددا  فمسدفة مدن تمثمو بما التعمیمیة المدخالت بین الوصل وىي حمقة الجامعي
 الميتمدة التنظیدر اتجاىدات مدن الكثیدر أقدرت حیدث الطالدب فدي  المتمثمدة التعمیمیدة المخرجدات
 التددریس ىیةدة أعضدا  وميدارات كفایدات تطدویر بضرورة الجامعیة المؤسسة في التعمیم بموضوع

 إلا بالنظر التعمیم العالي في النوعیة جودة تحقیق عن المبا رون المسؤولون الجامعا ألنيم ىم
 والمعرفدة  العمدم مجدال فدي تحددث التدي التطدورات اتجداه عداتقيم عما الممقاة والمسؤولیات األدوار
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 أىددافيا تحقیدق فدي الجامعیدة المؤسسدة ونجداح ونوعیتدو العدالي التعمدیم مسدتو  أن إضدافة إلدا
 فدي الجواندب متعدددة وظداة  وليدم التعمدیم  قدادة باعتبارىم ىیةة التدریس  أعضا  بنوعیة مرىون

 أن كمدا السدریع  والتعمدیم المعرفي بالتقدم بمدانيم و عوبيم لیمتحقواإلا  والتكنولوجیا المعار  نقل
 میدان في جدیدة مفاىیم عما توظی  الجامعي األستاذ بقدرة مرتبط التدریسیة العممیة فعالیة زیادة

تبداع التددریس  النظدري والمسدتو  المسدتو  بدین الدربط عمدا تسداعد حدیثدة تكنولوجیدة وسداةل وا 
 (9::6)                                     .التعمیمیة لمممارسات التنفیذي ا جراةي

 بالجامعدة  التعمیمیدة العممیدة فدي التددریس ىیةدة عضدو یمعبدو الدذي الددور ألىمیدة ونظدرا
 مدن امتالكدو لمجموعدة مدن البدد فعدال  ب دكل والتعمیمدي التربدوي القیدام بددوره مدن یدتمكن ولكدي

 والكفایدات ا نسدانیة  والكفایدات التدریسدیة  التقویمیدة والكفایات الكفایدات مثدل المينیدة الكفایدات
 العممیدة نوات، عما بالتالي فتؤثر أداةو الميني  مستو  عما إیجابا ستنعكس والتي التكنولوجیة  

  لذا تحدد م كمة الدراسة الحالیة فدا التعدر  عمدا مدد  الكفایدات التكنولوجیدة  والتربویة التعمیمیة
 ةة التدریس بقسم المناى، وطرق التدریس ببعض كمیات التربیة الریاضیة بمصر.لد  أعضا  ىی

 ىذا وتتمخص م كمة الدراسة في محاولة ا جابة عمي التساؤل التالي :
ألعضاء هيئة التدريس ببعض كميات التربية  درجة توافر الكفايات التكنولوجيةما 

 الرياضية بمصر ؟
 :الذراسة أهمية 
 الدراسة من خالل ما يمى :تتضح أهمية  
 . التعر  عما الكفایات التكنولوجیة لد  أعضا  ىیةة التدریس 
   مسددداعدة أعضدددا  ىیةدددة التددددریس بكمیدددات التربیدددة الریاضدددیة عمدددا تحسدددین أداةيدددم

 التعمیما فا ضو  الكفایات التكنولوجیة التا تتوفر لدیيم .
 عضددا  ىیةددة التدددریس فددا إثددرا  البحددث التربددو  فددا مجددال الكفایددات التكنولوجیددة أل

 كمیات التربیة الریاضیة بمصر .

 هذف الذراسة:
تيدددد  الدراسدددة الدددا التعدددر  عمدددا الكفایدددات التكنولوجیدددة ألعضدددا  ىیةدددة التددددریس بدددبعض 

 كمیات التربیة الریاضیة بمصر وذلك من خالل :
إعداد قاةمة بالكفایات التكنولوجیة ألعضا  ىیةة التدریس ببعض كمیدات التربیدة الریاضدیة   -6

 بمصر.
 الك   عن مد  توافر الكفایات التكنولوجیة ألعضا  ىیةة التدریس عینة الدراسة   -2
وجدود  –)الدرجدة العممیدة المقارنة بین مسدتو  تدوافر الكفایدات التكنولوجیدة وفقدًا لمت یدرات  -4

 ریبیة( .دورات تد
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 : الذراسةتسبؤالت 
ألعضدددا  ىیةدددة التددددریس حتیاجدددات التدریبیدددة وا  مدددا مدددد  تدددوافر الكفایدددات التكنولوجیدددة -6

 ببعض كمیات التربیة الریاضیة بمصر ؟
ىددل توجددد فددروق دالددة احصدداةیًا بددین أعضددا  ىیةددة التدددریس فددا مددد  تددوافر الكفایددات  -2

 ؟وجود دورات تدریبیة(  –)الدرجة العممیة التكنولوجیة تعز  لممت یرات التالیة 
 

 الذراسة :إجــراءات 
 : الذراسةـج ـنهم

 جددرا ات إعددداد وبنددا  مقیدداس الكفایددات متددو ةنظددرًا لمال الوصددفيالمددني،  الدددارساسددتخم 
 التكنولوجیة ألعضا  ىیةو التدریس ببعض كمیات التربیة الریاضیة بمصر.

 
 : الذراسةعينة جمتمع و

 الدراسة:هجتوع 

أعضددا  ىیةددة التدددریس بقسددم المندداى، وطددرق التدددریس  یتحدددد مجتمددع الدراسددة الحددالي مددن
والبددالع عددددىم  والتددا تددم اختیددارىم بالطریقددة العمدیددة بمصددر قیددد الدراسددةكمیددات التربیددة الریاضددیة ب
  .( عضو ىیةة تدریس 99)

 عيٌة الدراسة:

( عضو ىیةة تدریس مدن 6:العمدیة وقواميا )قام الدارس باختیار عینة الدراسة بالطریقة 
بنسدبة  أعضا  ىیةة التدریس بقسم المناى، وطرق التدریس ببعض كمیات التربیة الریاضیة بمصر

 .%( ::.46مةویة )
 

 : مجع البيبنبت أدوات
 الدراسات العربیة واألجنبیة . -

 مقیاس الكفایات التكنولوجیة )إعداد الدارس( . -

ــة   ــة ألعضــبء هيئ ــبت التكنىلىجي ــبا الكفبي ــة اقي ــبملت العلمي حســبة ااع
 التذريس بكليبت الرتبية الريبضية :

 صدق الوقياس : - أ

 صدق ا تساق الداخما -  صدق المحكمين -
 ثثات الوقياس : - ب

  Cronbach's alphaثبات المقیاس باستخدام معامل ألفا كرونباخ  -
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 الذراسـة االستطلعيـة :
 الدراسة االستطالعية األولى :  -3

م حتدددددا :6/60/206قدددددام الددددددارس بتطبیدددددق الدراسدددددة االسدددددتطالعیة األولدددددا فدددددي الفتدددددرة مدددددن 
م عمددددا السددددادة الخبددددرا  وذلددددك لعددددرض المحدددداور الرةیسددددیة   والمحدددداور الفرعیددددة   :29/60/206

التدددریس والعبددارات الخاصددة لكددل محددور مددن محدداور مقیدداس الكفایددات التكنولوجیددة ألعضددا  ىیةددة 
 لمتحقق من الصدق المنطقا لمالةمة العبارات المقترحة لكل محور. 

 الدراسة االستطالعية الثاًية :  -2

 –قدددام الددددارس بتطبیدددق الدراسدددة ا سدددتطالعیة الثانیدددة بكمیدددات التربیدددة الریاضدددیة )جامعدددة بنيدددا 
م عما السادة :66/206/:م حتا :6/66/206( فا الفترة من  أسیوطجامعة  –جامعة دمیاط 

العممیدة لمقیداس الكفایدات التكنولوجیدة ألعضدا  ىیةدو التددریس  تالمدرسین بيد  حساب المعامال
 ببعض كمیات التربیة الریاضیة .

 
 الدراسة االستطالعية الثالثة : -3

م حتدددددا :8/66/206مدددددن قدددددام الددددددارس بتطبیدددددق الدراسدددددة ا سدددددتطالعیة الثالثدددددة فدددددا الفتدددددرة 
م عمددددا السددددادة الخبددددرا  وذلددددك بيددددد  التعددددر  عمددددا الدرجددددة المعیاریددددة لمقیدددداس :62/66/206

 الكفایات التكنولوجیة ألعضا  ىیةو التدریس ببعض كمیات التربیة الریاضیة .
 الذراسـة األسبسيـة :

لكفایددددات قددددام الدددددراس بتطبیددددق الدراسددددة األساسددددیة بعددددد حسدددداب المعددددامالت العممیددددة لمقیدددداس ا
جامعددة  –التكنولوجیددة ألعضددا  ىیةددو التدددریس بددبعض كمیددات التربیددة الریاضددیة ) جامعددة الزقددازیق 

فدرع جامعدة أسدیوط بدالواد   –جامعدة دمیداط  –جامعدة أسدوان  –جامعدة جندوب الدواد   –أسیوط 
م حتددددددا :66/206/:6جامعددددددة بنددددددا سددددددوی ( فددددددا الفتددددددرة مددددددن  –جامعددددددة سددددددوىاج  –الجدیددددددد 

( عضو ىیةة تدریس بيد  التعر  عما مسدتو  6:عینة عمدیة قواميا ) م عما:46/62/206
 الكفایات التكنولوجیة ألعضا  ىیةو التدریس بكمیات التربیة الریاضیة السابق ذكرىا.

 أسلىة ااعبجلة اإلحصبئية للبيبنبت :
 تم تحمیل البیانات المستخمصة من ىذه الدراسة وفقًا لألسالیب ا حصاةیة التالیة :

 االنحرا  المعیاري. 4/8/2 المتوسط الحسابي. 4/8/6
 ا لتوا  4/8/6 الوسیط. 4/8/4
 Cronbach's alphaمعامل ألفا كرونباخ  4/8/4 معامل االرتباط لبیرسون. :/4/8

 في اتجاه واحد تحمیل التباین 4/8/8 النسبة المةویة. 4/8/9
 لمجموعتیناختبار )ت(  LSD 4/8/60اقل فرق معنوي  4/8/9
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 االستخلصبت والتىصيبت :
 : االستخلصبت

ومن خالل المعالجات ا حصداةیة  الدراسةوفروضو وفي حدود عینة  الدراسةفي ضؤ أىدا  
 وعرض ومناق ة النتاة، أمكن التوصل إلي االستخالصات التالیة :

النسددددبة المةویددددة لمسددددتو  الكفایددددات التكنولوجیددددة ألعضددددا  ىیةددددو التدددددریس بكمیددددة التربیددددة  -
 %( وىا تمثل درجو اآلدا  الُمرضا .  82.29الریاضیة جامعة أسیوط )

النسددددبة المةویددددة لمسددددتو  الكفایددددات التكنولوجیددددة ألعضددددا  ىیةددددو التدددددریس بكمیددددة التربیددددة  -
 %( وىا تمثل درجو اآلدا  الُمرضا . 80.82جامعة أسیوط )بالواد  الجدید الریاضیة 

النسددددبة المةویددددة لمسددددتو  الكفایددددات التكنولوجیددددة ألعضددددا  ىیةددددو التدددددریس بكمیددددة التربیددددة  -
 %( وىا تمثل درجو اآلدا  الُمرضا .  99.46) دمیاطالریاضیة جامعة 

النسددددبة المةویددددة لمسددددتو  الكفایددددات التكنولوجیددددة ألعضددددا  ىیةددددو التدددددریس بكمیددددة التربیددددة  -
 %( وىا تمثل درجو اآلدا  الُمرضا .  9:.99) جنوب الواد لریاضیة جامعة ا

النسددددبة المةویددددة لمسددددتو  الكفایددددات التكنولوجیددددة ألعضددددا  ىیةددددو التدددددریس بكمیددددة التربیددددة  -
 %( وىا تمثل درجو اآلدا  الُمرضا .  98.48) الزقازیقجامعة لمبنات الریاضیة 

وجیددددة ألعضددددا  ىیةددددو التدددددریس بكمیددددة التربیددددة النسددددبة المةویددددة لمسددددتو  الكفایددددات التكنول -
 %( وىا تمثل درجو اآلدا  الُمرضا .  69.:9) بنا سوی الریاضیة جامعة 

النسددددبة المةویددددة لمسددددتو  الكفایددددات التكنولوجیددددة ألعضددددا  ىیةددددو التدددددریس بكمیددددة التربیددددة  -
 %( وىا تمثل درجو اآلدا  الُمرضا .  :9) سوانالریاضیة جامعة أ

النسددددبة المةویددددة لمسددددتو  الكفایددددات التكنولوجیددددة ألعضددددا  ىیةددددو التدددددریس بكمیددددة التربیددددة  -
 .  الضعی %( وىا تمثل درجو اآلدا   96.96) الزقازیقجامعة لمبنین الریاضیة 

النسددددبة المةویددددة لمسددددتو  الكفایددددات التكنولوجیددددة ألعضددددا  ىیةددددو التدددددریس بكمیددددة التربیددددة  -
 .  الضعی وىا تمثل درجو اآلدا   %( :49.4) سوىاجالریاضیة جامعة 

فددروق دالددو إحصدداةیا بددین درجددات مقیدداس الكفایددات التكنولوجیددة ألعضددا  ىیةددة  ال توجددد -
 بمصر قید الدراسة . التدریس بكمیات التربیة الریاضیة

( بدین درجدات كفایدات الثقافدة التكنولوجیدة 0.06توجد فروق دالو إحصاةیا عند مسدتو  )  -
بمصدر  تكنولوجیة ألعضا  ىیةدة التددریس بكمیدات التربیدة الریاضدیةفي مقیاس الكفایات ال

 قید الدراسة .

فددروق دالددة إحصدداةیًا بددین درجددات )كفایددات الددتعمم ا لكترونددا   كفایددات اسددتخدام  ال توجددد -
األجيدددزة التعمیمیدددة ( فدددا مقیددداس الكفایدددات التكنولوجیدددة ألعضدددا  ىیةدددة التددددریس بكمیدددات 

 .الدراسة قید بمصر التربیة الریاضیة 
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( بین درجات محور التخطدیط فدي مقیداس  0.06فروق دالو إحصاةیا عند مستو )  توجد -
 قید الدراسة بمصر الكفایات التكنولوجیة ألعضا  ىیةة التدریس بكمیات التربیة الریاضیة 

( بین درجات محدور التصدمیم فدي مقیداس  0.06فروق دالو إحصاةیا عند مستو )  توجد -
 قید الدراسةبمصر جیة ألعضا  ىیةة التدریس بكمیات التربیة الریاضیة الكفایات التكنولو 

( بددین درجددات محددور التقددویم فددي مقیدداس  0.06فددروق دالددو إحصدداةیا عنددد مسددتو )  توجددد -
 قید الدراسةبمصر الكفایات التكنولوجیة ألعضا  ىیةة التدریس بكمیات التربیة الریاضیة 

( بین درجات محور الواقع ا فتراضا في  :0.0فروق دالو إحصاةیا عند مستو )  توجد -
قیدد بمصدر مقیاس الكفایات التكنولوجیة ألعضا  ىیةة التددریس بكمیدات التربیدة الریاضدیة 

 . الدراسة

( بین درجات محدور ا نترندت فدي مقیداس  0.06فروق دالو إحصاةیا عند مستو )  توجد -
 قید الدراسةبمصر بیة الریاضیة الكفایات التكنولوجیة ألعضا  ىیةة التدریس بكمیات التر 

( بدددین درجدددات محدددور مواقدددع التواصدددل  :0.0فدددروق دالدددو إحصددداةیا عندددد مسدددتو )  توجدددد -
ا جتمددداعا فددددي مقیدددداس الكفایدددات التكنولوجیددددة ألعضددددا  ىیةدددة التدددددریس بكمیددددات التربیددددة 

 . قید الدراسةبمصر الریاضیة 

الوسداةط المتعدددة   مدؤتمرات فروق دالو إحصاةیا بین درجدات المحداور الفرعیدة ) توجد ال -
التعمم   البرمجیات التعمیمیة   المقدرر ا لكتروندا   الحاسدب اآللدا   السدبورة التفاعمیدة ( 
فا مقیاس الكفایات التكنولوجیة ألعضا  ىیةدة التددریس بكمیدات التربیدة الریاضدیة بمصدر 

 قید الدراسة

التربیددة الریاضددیة بددالواد   تدداكمیتوجددد فددروق دالددة إحصدداةیًا بددین أعضددا  ىیةددة التدددریس ب -
 باختال  الدرجة العممیة .جامعة أسیوط    وأسیوط الجدید

ال توجددد فددروق دالددة إحصدداةیًا بددین أعضددا  ىیةددة التدددریس بكمیددة التربیددة الریاضددیة جامعددة  -
جامعدة الزقدازیق   كمیدة التربیدة الریاضدیة  والبندات التربیدة الریاضدیة لمبندین تدادمیاط   كمی

و جامعدددة أسدددوان و الدددواد    كمیدددة التربیدددة الریاضدددیة جامعدددة بندددا سدددوی  جامعدددة جندددوب 
 .باختال  الدرجة العممیةجامعة سوىاج 

بمصدر  التربیدة الریاضدیة اتال توجد فروق دالة إحصاةیًا بین أعضدا  ىیةدة التددریس بكمید -
 .فا الحصول عما دورات تدریبیة قید الدراسة
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 التىصيبت :
ومن خالل المعالجات ا حصداةیة  الدراسةوفروضو وفي حدود عینة  الدراسةفي ضؤ أىدا  

 التالیة : التوصیاتأمكن التوصل إلي وا ستخالصات وعرض ومناق ة النتاة، 
 إعادة تطبیق الدراسة عما األقسام العممیة األخر  بكمیات التربیة الریاضیة بمصر . -
سام الم ابية بكمیدات التربیدة الریاضدیة إجرا  دراسة مقارنة بین نتاة، الدراسة الحالیة واألق -

 بدول العالم .
 میم لمعاونا أعضا  ىیةة التدریس إجرا   دراسة تتناول برام، تدریبیة عما تكنولوجیا التع -
مكانات فا العممیة ضا لحل م كمة المكان والزمان وا فتراإجرا  دراسة تتناول التعمیم ا  -

 التعمیمیة .
   والمتابعة عن ُبعد .  راول ا إجرا  دراسة تتنا -
 وفدددا ىدددذا السدددیاق یقدددوم الددددارس بعرضدددو فدددا  دددكل م دددروع االسدددتفادة مدددن نتددداة، الدراسدددة  -

تنفیدددذي مقتدددرح لتحسدددین مسدددتوي الكفایدددات التكنولوجیدددة ألعضدددا  ىیةدددة التددددریس بكمیدددات 
 الدراسة عما النحو التالا :التربیة الریاضیة قید 

 أوالً : إعتببرات أولية :
 المشروع :تحديد فمسفة  - أ

كمیات التربیة الریاضیة بالمقترح لتدریب أعضا  ىیةة التدریس  الم روع التنفیذ یعتمد 
وكیفیة االستفادة منيا فا تحسین وتنمیة وتطویر عما تكنولوجیا التعمیم  قید الدراسة بمصر

أعضا  ىیةة التدریس مما ینعكس إیجابًا عما أداةيم التدریسا ورفع مستو  تحصیل الطالب 
 ویقوم البرنام، المقترح عما ال رح النظر  واألدا  العمما .

   المشروع :طبيعة  - ب
كمیات تم تصمیم الم روع التنفیذ  المقترح وذلك لتمبیة احتیاجات أعضا  ىیةة التدریس ب

قید الدراسة من مستحداثات تكنولوجیا التعمیم بيد  رفع  التربیة الریاضیة بمصر
 مستواىم التقنا .

 :مسئولية التنفيذ واإلشراف  –ج 
یقترح الدارس أن تقع مسةولیة التنفیذ عما عاتق وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكل كمیة 
 من الكمیات عینة الدراسة وأن یتولا مسةولیة ا  را  قسم المناى، وطرق التدریس بكل كمیة .  
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 : أساليب التنفيذ -د
وع من خالل ال رح النظر  والتدریب العمما یقترح الدارس أن یتم التدریب عما الم ر 

وذلك بالتنسیق بین وحدة ضمان الجودة واالعتماد وقسم المناى، وطرق التدریس بكل كمیة مع 
ضرورة االستفادة من خبرات الكمیات األخر  فا ىذا المجال   ومن المتوقع أن یتم التدریب 

( ساعة 60ضرات النظر    )( ساعة لممحا20خالل ع رة أسابیع بدجمالا عدد ساعات )
( ساعة 40لممحاضرات العمما   لیصبح إجمالا عدد ساعات الم روع التنفیذ  المقترح )

 تدریبیة بحد أقصا تختم  من كمیة وآخر  حسب احتیاجات أعضا  ىیةة التدریس بكل كمیة .
 المشروع :تقويم  -ه

 یتم تقویم الم روع عما أكثر من مستو  عما النحو التالا :
 ویتم قبل البد  بعممیة التدریب . التقويم القبمى : -
 ویكون أثنا  الدراسة لكل محور من محاور التدریب . التقويم الذاتى : -
لتقویم مد  تحقیق الم روع ألىدافو واالستفادة من نتاةجو فا  التقويم البعدى : -

 برام، أخر  .
سموك المتدرب أثنا  ویكون التقویم عما  كل أسةمة تحریریة أو  فيیة أو مالحظة 

 التنفیذ العمما   أو توزیع استبیان لتحدید مد  االستفادة من التدریب .
 : ااشروعثبنيًب : هذف 
كمیات التربیة بالمقترح الا اكساب أعضا  ىیةة التدریس  الم روع التنفیذ یيد  
 الكفایات التكنولوجیة .قید الدراسة ا حتیاجات التدریبیة الالزمة لتحسین مستو  الریاضیة بمصر 
 : ااشروعثبلثًب : حمتىي 
من خالل المحاور  الم روعالحالا أن یطبق  الدراسةبعد التوصل لنتاة،  الدارسیقترح 
وفق مراحل  عداد عضو ىیةة تدریس قادر عما التعامل مع مستجدات العصر الفرعیة وذلك 

 ألداةو وىا كالتالا : ویمتمك قدرًا كافیًا من الكفایات التكنولوجیة الالزمة
 : مرحمة اإلعداد المرحمة األولى

تيد  ىذه المرحمة الا ن ر ثقافة الكفایات التكنولوجیة والتعر  عما العالم االفتراضا  
 لتعمیم التا ال تق  عند حد معینالذ  نحن بصدده وكیفیة االستفادة من مستحدثات تكنولوجیا ا

وذلك عبارة عن مدخل لمتعر  عما الكفایات التكنولوجیة كما ىو موضح باألسبوع األول فا 
 البرنام، التدریبا المقترح وی مل التعری  بالكفایات التكنولوجیة عما مایما :

 التعری  بالبرنام، التدریبا وأىمیتو  الفرق بین أنماط التعمیم المختمفة 
 مفيوم تكنولوجیا التعمیم  ولوجیا التعمیم فا التعمیم الجامعادور تكن 
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 مفيوم التعمیم االلكترونا  معاییر الجودة فا تطبیق تكنولوجیا التعمیم 
 مفيوم التعمیم االفتراضا  سمبیات تكنولوجیا التعمیم وكیفیة عالجيا 
   كیفیة تخطیط وتصمیم وتقویم المستحدثات التكنولوجیة 
 من تطبیق تكنولوجیا التعمیم الفواةد التا تعود عما عضو ىیةة التدریس 

 : مرحمة التدريب : المرحمة الثانية
تيد  ىذه المرحمة الا اكساب أعضا  ىیةة التدریس الكفایات التكنولوجیة الالزمة طبقًا 

وما توصمت الیو  الدراسةلمستو  أعضا  ىیةة التدریس بكل كمیة من كمیات التربیة الریاضیة قید 
الم روع التنفیذ  المقترح من األسبوع الثانا حتا األسبوع التاسع الدراسة وىذا ما یتضح فا 

 ومنو عما سبیل المثال :
 : الجامعات اإلفتراضية 

 الجامعة ا فتراضیة .وتعری  ما ىیة  -
 ن أة الجامعة ا فتراضیة . -
 تحمیل تكوین الجامعة ا فتراضیة . -
 عممیات الجامعة ا فتراضیة والذ  ی مل عما . -

  التعمیمیة .العممیة  . البرام، الدراسیة بالجامعة ا فتراضیة 
 . التعمم مد  الحیاة  . العممیات ا داریة 

 العنصر الب ر  بالجامعة ا فتراضیة وی مل عما .  -
  أعضا  ىیةة التدریس   الطالب 
  الفنیون   أمنا  المكتبة 

 نموذج لجامعة إفتراضیة . -
 : الفصول اإلفتراضية 

 نافذة الدرد ة . - النظام .التعر  عما واجية  -
 نافذة الصوت . - مكونات  ریط القواةم . -
 مكونات  ریط الحالة . - مكونات  ریط األدوات . -
 نموذج لفصل إفتراضا . - مكونات الموحة البیضا   -
  نافذة الم اركین . -
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 اإللكترونى مؤتمرات التعمم : 
 ماىیة مؤتمرات التعمم ا لكترونا . -
 لبد  إجتماع .كیفیة إرسال مكالمة  -
 الميارات الفنیة األولیة لمتعامل مع مؤتمرات التعمم ا لكترونا . -
 تنظیم وتنفیذ مؤتمرات الفیدیو )الت  یل   ا تصال   إنيا  ا تصال( . -
 ( .Moodle – Web CTنظم إدارة التعمم مثل ) -
 تطبیقات مؤتمرات الفیدیو التربویة واستخداميا الجامعا . -
 تمرت الفیدیو .آلیة عمل  بكات مؤ  -

 المرحمة الثالثة : مرحمة اإلبداع التكنولوجى :
تيد  ىذه المرحمة الا انتقال عضو ىیةة التدریس من ممارس لتكنولوجیا التعمیم الا 

  وليذه المرحمة ا تراطات  التعمیمیىةمبدع ومطور لمتكنولوجیا الحدیثة واستخداميا فا العممیة 
خاصة حیث ت ترط عما عضو ىیةة التدریس المنضم لمبرنام، التدریبا أن یتم متابعتو بنا ًا 

بعد جمع استبیانات عما توصی  وتقریر المقرر الذ  یقوم بتدریسو لمدة فصل دراسا وذلك 
ما یسما بالتقییم الطالب ویتضح ذلك فا الم روع التنفیذ  المقترح فا األسبوع العا ر وىو 

 ا لكترونا كما تيتم تمك المرحمة أیضا بالتعر  عما ما یما :
 م كالت الطالب فا العممیة التعمیمیة  نماذج لإلختبارات ال فيیة 
 الوساةل الحدیثة لتقییم الطالب  نماذج لإلختبارات التحریریة 
 طرق تقییم عضو ىیةة التدریس لنفسو  
  باستخدام التكنولوجیانماذج لمواجبات الدراسیة  
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