استخدام السبورة التفاعلية يف تعليم الرايضيات

من وجهة نظر معلمي حمافظة ظفار بسلطنة عمان

فهد بن مسلم بن سامل احلمر

جامعة العلوم اإلسالمية ادلاليزية

استخدام السبورة التفاعلية يف تعليم الرايضيات
من وجهة نظر معلمي حمافظة ظفار بسلطنة عمان

فهد بن مسلم بن سآب اٟتمر
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اإلقرار
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
إنٍت أقر كأعًتؼ ،أف ىذه الدراسة من عملي كجهدم الشخصي ،أما ا١تقتطفات كاالقتباسات ،فقد
أشرت إٔب مصادرىا ُب ىامش الدراسة.
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اإلى ـ ـ ـ ــداء
يسرين أف أىدم خبلصة جهدم ىذا إٔب األايدم البيضاء
اليت دعت ٕب كساندٌب كالدم ككالدٌب،
إٔب زكجيت العزيزة كأبنائي األحبة،
إٔب كل من مد ٕب يد العوف كا١تساعدة،
إٔب كل طالب علم كابحث و
كمرب،
إليهم ٚتيعا أىدم ىذا اٞتهد ا١تتواضع ،كأسأؿ هللا أف يكوف خالصا
لوجهو الكرًن ،كصلى هللا كسلم على سيد األنبياء كا١ترسلُت نبينا دمحم
كعلى آلو كصحبو أٚتعُت

ج

الشكر والتقدير
اٟتمد هلل اٟتي القيوـ الذم علم عباده ٥تتلف العلوـ ،كالصبلة كالسبلـ على خَت الربية سيدان دمحم عليو
أفضل الصبلة كأًب التسليم ،كعلى آلو كصحبو أٚتعُت كبعد،،،
كأان أهني رساليت ىذه أتقدـ ّتزيل الشكر كعظيم االمتناف إٔب أستاذم العزيزين الربكفيسور دمحم
٧تيب بن جعفر ا١تشرؼ األكؿ ،كللمشرؼ الثاين الدكتور كرٯتبو راشد اللذين تكرما مشكورين بقبوؿ
اإلشراؼ على ْتثي ىذا ،ذلك اإلشراؼ الذم كاف لو عظيم األثر ُب ظهور ىذا البحث على الساحة
العلمية ،مقدرا ٢تما ا١تتابعة اٞتادة كالتوجيهات كالنصائح العلمية القيمة ،كما كاف ٢تا من أثر ُب تنمية
قدراٌب على البحث ،جعل هللا ىذا العمل ُب ميزاف حسناهتما ،كما ال يفوتٍت أف أتقدـ ابلشكر إٔب
أساتذٌب األفاضل بقسم الًتبية بكلية اللغات الرئيسة ١تا بذلوه من جهود علمية ٥تلصة كل ُب ٣تالو.
كالشكر موصوؿ إٔب عمادة كإدارة الكلية كرئػاسة اٞتامعة على ما لقيناه من تسهيبلت خبلؿ
فًتة الدراسة ُب اٞتامعة.
ختام ا ال يسعٍت إال أف أتقدـ ابلشكر اٞتزيل لكل من أسهم معي ُب إ٧تاز ْتثي ىذا سواء من
ن
خبلؿ اإلرشاد إٔب مراجع ،أك إسداء نصيحة علمية ،أك توجيو ،أك التعاكف ُب اإلجابة على استباانت
البحث.
كأتقدـ ابلشكر اٞتزيل ألسرٌب الكرٯتة ١تا ٖتملوه معي من عناء ُب ٥تتلف مراحل سَتٌب العلمية.
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Abstrak
Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti penggunaan papan pintar dalam
pengajaran matematik dari sudut pandangan para guru wilayah Dhofar di Oman.
Kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti kesan penggunaan papan pintar dalam
pengajaran dan pembelajaran matematik dari sudut pandangan guru sekolah
menengah di bandar Salalah, di daerah Dhofar, Oman. Kajian ini juga bertujuan
untuk mengenal pasti kesukaran yang dihadapi oleh guru matematik di sekolahsekolah tersebut dan mengetahui pendekatan mereka terhadap pengggunaan papan
pintar. (Kajian ini dijalankan ke atas guru matematik yang mengajar di sekolah
menengah di Oman). Untuk mencapai objektif kajian, penyelidik menggunakan
kaedah analisa deskriptif. Sampel kajian terdiri daripada 122 responden. Soal selidik
digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data daripada responden. Hasil
kajian mendapati tahap kesukaran menggunakan papan pintar adalah sederhana
berdasarkan skor min (3.09). Selain itu, tahap perancangan pengajaran menggunakan
papan pintar adalah lebih tinggi berdasarkan skor min (4.11), pendekatan guru
terhadap penggunaan papan pintar pula adalah pada tahap yang tinggi, iaitu mencapai
skor min (3.82). Tahap motivasi dan keinginan belajar dalam kalangan pelajar
terhadap penggunaan papan pintar juga tinggi, masing-masing mencapai skor min
(3.71) dan (3.65). Kajian ini menunjukkan bahawa terdapat kesan signifikan bagi
rancangan pengajaran, pendekatan guru terhadap penggunaan papan pintar, dan
motivasi pelajar terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran. Kajian juga menunjukkan
bahawa tiada kesan signifikan bagi kesukaran menggunakan papan pintar dalam
pengajaran dan penbelajaran. Selain itu, terdapat kesan signifikan bagi rancangan
pengajaran oleh guru yang kurang berpengalaman dan kesukaran menggunakan papan
pintar dalam kalangan guru lelaki (<0.05). Kajian ini mencadangkan agar lebih
banyak papan pintar disediakan dalam semua bilik darjah untuk membolehkan guru
dan pelajar mengoptimakan penggunaan teknologi ini. Semua guru digalakkan
menggunakan papan pintar sebagai cara untuk meningkatkan interaksi dan penyertaan
positif pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, sokongan
teknikal perlu disediakan kepada sekolah bagi menangani kemungkinan berlaku
masalah teknikal semasa menggunakan papan pintar ini dalam pengajaran, selain
keperluan menyediakan latihan kepada guru untuk menggunakannya dengan berkesan
dalam sesi pengajaran.
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ادللخص
هتدؼ الدراسة إٔب التعرؼ على استخداـ السبورة التفاعلية ُب تعليم الرايضيات من كجهة نظر معلمي
٤تافظة ظفار بسلطنة عماف ،كهتدؼ إٔب التعرؼ على أثر استخداـ السبورة التفاعلية على عملية التعليم
ُب مادة الرايضيات من كجهة نظر معلمي مدارس التعليم ما بعد األساسي بوالية صبللةٔ -تحافظة
ظفارُ -ب سلطنة عماف ،ككما هتدؼ إٔب التعرؼ على الصعوابت اليت يواجهها معلمو الرايضيات بتلك
ا١تدارس كإتاىاهتم ٨تو استخداـ السبورة التفاعلية( ،كىي دراسة أجريت على معلمي الرايضيات الذين
يقوموف بتدريس مرحلة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عماف) ،كلتحقيق أىداؼ الدراسة ،استخدـ
الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي ١تناسبتو لطبيعة أىداؼ الدراسة ،بلغ حجم عينة الدراسة (ُِِ)
معلما كمعلمة ،ك٘تثلت أداة الدراسة ُب استبانة طبقت على ٚتيع عينة الدراسة ،كقد أظهرت نتائج
الدراسة أف مستول صعوبة استخداـ السبورة التفاعلية ُب درجة متوسطة كذلك كف نقا للمتوسط العاـ

لبلستجاابت البالغ ( ،)3.09كأف مستول التخطيط للدركس ابستخداـ السبورة التفاعلية ُب درجة
مرتفعة؛ كذلك كف نقا للمتوسط العاـ لبلستجاابت البالغ ( ،)4.11كأف إتاىات ا١تعلمُت ٨تو استخداـ
السبورة التفاعلية مرتفعة كذلك كف نقا للمتوسط العاـ لبلستجاابت البالغ ( ،)3.82كأف مستول دافعية
الطبلب ٨تو التعلم ابستخداـ السبورة التفاعلية مرتفعة كذلك كف نقا للمتوسط العاـ لبلستجاابت البالغ

( ،)3.71كأف عملية التعليم مرتفعة كذلك كف نقا للمتوسط العاـ لبلستجاابت البالغ ( ،)3.65ككما
أظهرت النتائج أيضا كجود أثر ذم داللة إحصائية للتخطيط للدركس ،كإتاىات ا١تعلمُت ٨تو استخداـ
السبورة التفاعلية ،كالدافعية ٨تو التعلم على عملية التعليم عند مستول الداللة اإلحصائية (،)0.05
كعدـ كجود أثر ذم داللة إحصائية لصعوبة استخداـ السبورة التفاعلية على عملية التعليم عند مستول
الداللة اإلحصائية ( .)0.05كتبلورت النتائج أيضا كجود أثر ذم داللة إحصائية للتخطيط للدركس
لذكم ا٠تربة األقل ،ككجود أثر ذم داللة إحصائية للذكور ابلنسبة لصعوبة االستخداـ عند مستول داللة
أقل من (َٓ .)َ.كقد أكصت الدراسة بتوفَت ا١تزيد من أجهزة السبورة التفاعلية ُب ٚتيع القاعات
التدريسية بشكل يتيح للمعلمُت كالتبلميذ االستخداـ األمثل ٢تذه التقنية ،كتشجيع ٚتيع ا١تعلمُت على
توظيف السبورة التفاعلية ُب التدريس كتقنية تزيد من تفاعل التبلميذ كمشاركتهم اإل٬تابية ُب ا١تمارسة
التعليمية كالتعلمية ،كضركرة توفَت الدعم التقٍت اب١تدارس ١تعاٞتة ا١تشاكل التقنية ا١تمكن حدكثها أثناء
استخدامها ُب التدريس داخل ا١تدارس ،كتدريب ا١تعلمُت على توظيفها بفاعلية ُب التدريس.
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Abstract
The objective of this study is to identify the use of smartboard in teaching
mathematics from the point of the view of teachers in Dhofar Governate of Oman.
The study also aims to identify the effect of smartboard use on teaching mathematics
from the points of view post-primary school teachers in Salalah city, in Dhofar
Governate of Oman. The study also aims to identify the difficulties faced by
mathematics teachers in these schools and their attitudes towards the use of
smartboard. (This is a field study conducted on mathematics teachers in post-primary
schools in Oman). To achieve these goals, the study used the descriptive analytical
methods. The sample consisted of 122 respondents. Questionnaire has been used as
an instrument to obtain information from the respondents. The finding showed that the
difficulty level of using the smartboard was moderate based on a mean score of (3.09).
In addition, the lesson planning using smartboard was in higher based on a mean score
of (4.11). Teacher's approaches towards the use of smartboards were at a high level as
its mean score is (3.82). Similarly, students' motivation level and their learning
passion towards learning using smartboard were also high, each has mean scores of
(3.71) and (3.65). This study showed that there are significant of lesson planning,
teachers’ approaches, and students motivation toward smartboard. It was also found
that there is no significant of difficulties using the smartboards in teaching and
learning process. In addition, there is significant of lesson planning by less
experienced teachers and the difficulties among male teachers using smartboard
(<0.05). This study suggests that more smartboards should be provided in all
classrooms to enable teachers and students to optimize the use of this technology. All
teachers are encouraged to use smartboards as teaching aid to enhance interaction and
positive participation of students in teaching and learning process. In addition,
technical support should be provided to solve technical problems while using
smartboards as well as to train teachers to utilize them effectively in teaching and
learning process .
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ٓ ْ.ْ.النتائج ا١تتعلقة ابإلجابة عن السؤاؿ ا٠تامس

ُٔٔ
ُْٕ
ُٕٔ
ُٖٕ

ٔ ْ.ْ.النتائج ا١تتعلقة ابإلجابة عن السؤاؿ السادس
ٓ ْ.األسئلة ا١تفتوحة
ُ ْ.ٓ.النتائج ا١تتعلقة ابإلجابة عن السؤاؿ األكؿ ا١تفتوح

ُٕٗ
ُّٖ
ُّٖ

ِ ْ.ٓ.النتائج ا١تتعلقة ابإلجابة عن السؤاؿ الثاين ا١تفتوح
ٔ ْ.ا٠تبلصة

ُٖٓ
ُٖٔ

الفصل اخلامس :مناقشة النتائج والتوصيات
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ُ ٓ.التمهيد
ُ ٓ.ِ.مناقشة النتائج ا١تتعلقة ابلسؤاؿ األكؿ
ِ ٓ.ِ.مناقشة النتائج ا١تتعلقة ابلسؤاؿ الثاين

ُٕٖ
ُٕٖ
ُٕٖ

ّ ٓ.ِ.مناقشة النتائج ا١تتعلقة ابلسؤاؿ الثالث

ُٖٗ

ُْٓ
ُٓٓ

ُ ْ.التمهيد
ِ ْ.التحليل األكٕب للبياانت

ؾ

ْ ٓ.ِ.مناقشة النتائج ا١تتعلقة ابلسؤاؿ الرابع
ٓ ٓ.ِ.مناقشة النتائج ا١تتعلقة ابلسؤاؿ ا٠تامس
ٔ ٓ.ِ.مناقشة النتائج ا١تتعلقة ابلسؤاؿ السادس

ُُٗ
ُِٗ
ُٓٗ

ّٓ.النتائج
ْ ٓ.التوصيات
ٓ ٓ.ا١تقًتحات

ُٕٗ
ُٖٗ
ََِ

قائمة ا١تصادر كا١تراجع
ا١تبلحق

َُِ
ُِٔ

ؿ

قائمة اجلداول
الصفحة

اجلدول
اٞتدكؿ (ُ:)ِ،

مقارنة بُت السبورة التفاعلية كالسبورة التقليدية

ُٖ

اٞتدكؿ (ِ:)ِ،

إحصائية السبورات التفاعلية ،كالشاشات التفاعلية ابحملافظات التعليمية
ابلسلطنة
الدراسات اليت تناكلت السبورة التفاعلية

َُُ
ُِْ

اٞتدكؿ (ُ:)ّ،

عينة الدراسة كفق ا١تدرسة

َُْ

اٞتدكؿ (ِ:)ّ،

توزيع عينة الدراسة كفق اٞتنس

ُِْ

اٞتدكؿ (ّ:)ّ،

مستوايت ا١توافقة على فقرات االستبانة ،كتعبَتاهتا اللفظية كتقديراهتا

ُّْ

اٞتدكؿ (ْ:)ّ،

الكمية
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات ٤تور صعوبة استخداـ السبورة
التفاعلية

ُْٓ

اٞتدكؿ (ّ:)ِ،

اٞتدكؿ (ٓ:)ّ،

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات ٤تور التخطيط للدركس ابستخداـ
السبورة التفاعلية
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات ٤تور إتاه ا١تعلمُت ٨تو استخداـ
السبورة التفاعلية

اٞتدكؿ (ٕ:)ّ،

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات ٤تور الدافعية ٨تو التعلم

ُْٗ

اٞتدكؿ (ٖ:)ّ،

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات ٤تور عملية التعليم

َُٓ

اٞتدكؿ (ٗ:)ّ،

معامبلت الثبات الداخلي حملاكر االستبانة

ُِٓ

اٞتدكؿ (ُ:)ْ،

عدد االستباانت ا١توزعة كا١تسًتجعة

ُٓٓ

اٞتدكؿ (ِ:)ْ،

القيم ا١تتطرفة

ُٔٓ

اٞتدكؿ (ّ:)ْ،

درجة التفلطح كاإللتواء

ُٕٓ

اٞتدكؿ (ْ:)ْ،

تضخم التباين كالتباين ا١تسموح

ُُٔ

اٞتدكؿ (ٓ:)ْ،

توزيع أفراد العينة كفقا للمتغَتات الدٯتوغرافية

ُِٔ

اٞتدكؿ (ٔ:)ْ،

٪توذج العبلقة التأثَتية الستخداـ السبورة التفاعلية كعملية التعليم

ُْٔ

اٞتدكؿ (ٔ:)ّ،

ـ

ُْٔ
ُْٖ

اٞتدكؿ (ٕ:)ْ،

اختبار التباين األحادم ( )ANOVA

ُْٔ

اٞتدكؿ (ٖ:)ْ،

معامل ميل استخداـ السبورة التفاعلية على عملية التعليم

ُٓٔ

اٞتدكؿ (ٗ:)ْ،

ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كقيمة"ت" لكشف الفركؽ

ُٕٔ

كفقا ١تتغَت اٞتنس
اٞتدكؿ (َُ :)ْ،ا ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كقيمة"ت" لكشف الفركؽ
كفقا ١تتغَت سنوات ا٠تربة
اٞتدكؿ (ُُ :)ْ،ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لصعوبة استخداـ السبورة
التفاعلية
اٞتدكؿ (ُِ :)ْ،ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية للتخطيط للدركس ابستخداـ
السبورة التفاعلية

َُٕ
ُْٕ
ُٕٔ

اٞتدكؿ (ْ :)ُّ،ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية الٕتاىات ا١تعلمُت ٨تو
استخداـ السبورة التفاعلية
اٞتدكؿ(ُْ :)ْ،ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لدافعية الطبلب ٨تو التعلم

َُٖ

ابستخداـ السبورة التفاعلية
اٞتدكؿ (ُٓ١ :)ْ،تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لعملية التعليم

ُِٖ

اٞتدكؿ (ُٔ :)ْ،التكرارات كالنسب ا١تئوية للمعوقات (السؤاؿ ا١تفتوح)

ُْٖ

اٞتدكؿ (ُٕ :)ْ،التكرارات كالنسب ا١تئوية للتغلب على ا١تعوقات (السؤاؿ ا١تفتوح)

ُٖٓ

ف

ُٖٕ

قائمة األشكال
الصفحة

الشكل
الشكل (ُ )Q-Q-Plot( :)ْ،يوضح التوزيع الطبيعي للبياانت

ُٖٓ

الشكل (ِ :)ْ،الرسم البياين ( )Histogramيوضح التوزيع الطبيعي للبياانت

ُٗٓ

الشكل (ّ )Scatter plot( :)ْ،يوضح التوزيع ٕتانس التباين

َُٔ

س

قائمة ادلالحق
الصفحة

ادللحق
ا١تلحق (ُ) :االستبانة ُب صورهتا األكلية

ُُٕ

ا١تلحق (ِ) :االستبانة ُب صورهتا النهائية

ِِِ

ا١تلحق (ّ) :قائمة احملكمُت

ِِٖ

ا١تلحق (ْ) :خطاب تسهيل مهمة ابحث من ا١تديرية العامة للًتبية كالتعليم ٔتحافظة ظفار

ِِٗ

ا١تلحق (ٓ) :السبورة التفاعلية كمكوانهتا

َِّ

ع

قائمة ادلصادر وادلراجع
أوال :القرآن الكرمي
اثنيا :ادلراجع العربية

أاب٪تي ،فهد عبدالعزيز . )َُِٓ( .أثر برانمج تعليمي ابستخداـ السبورة الذكية ُب اكتساب طبلب
ا١ترحلة االبتدائية أحكاـ التجويد٣ .تلة العلوـ الًتبوية ،العدد األكؿ،كلية الًتبية،جامعة ا١تلك
سعود.
أبو جابر ،ماجد كأبو عمر ،عبد اللطيف .)َََِ( .إتاىات الطبلب كا١تعلمُت ٨تو اٟتاسوبُ ،ب
مدارس ٤تافظات جنوب االردف٣ .تلة دراسات ُب العلوـ الًتبوية ،اجمللد ِٕ ،العدد الثاين،
اٞتامعة األردنية ،عماف ،ا١تملكة األردنية اا٢تامشية.

أبو ٛتادة ،سها .)َُِّ( .أثر توظيف السبورة الذكية ُب تدريس اٞتغرافيا على تنمية ا١تفاىيم اٞتغرافية
كمهارة استخداـ ا٠ترائط لدل طبلب الصف التاسع ُب ٤تافظة غزة رسالة ماجستَت غَت
منشورة ،جامعة األزىر ،غزة.
أبو رزؽ ،ابتهاؿ ٤تمود .)َُِِ( .أثر استخداـ تكنولوجيا السبورة التفاعلية ُب إكساب الطلبة ا١تعلمُت

مهارة التخطيط لتدريس مادة اللغة العربية كإتاىاهتم ٨توىا كأداة تعليمية .اجمللة الدكلية لؤلْتاث
الًتبوية /جامعة اإلمارات العربية ا١تتحدة ،العدد ِّ.
أبو زينة ،فريد كامل؛ كعبابنة ،عبدهللا يوسف .)َُُِ( .تدريس الرايضيات للمبتدئُت :رايض األطفاؿ
كا١ترحلة االبتدائية .الكويت :مكتبة الفبلح للنشر كالتوزيع.
أبو العينُت ،رىب إبراىيم ٤تمود .)َُُِ( .أثر السٌبورة التفاعلي على ٖتصيل الطبلب الناطقُت بغَتىا
ا١تبتدئُت كا١تنتظمُت ُب مادة اللغة العربية .ديب ،كلية اآلداب كالًتبية ،األكادٯتية العربية ا١تفتوحة،
رسالة ماجستَت غَت منشورة.

أبو النصر ،ندل ُِ .)َُِِ( .مليوف دينار ١تشركع السبورة التفاعلية ١تدارس ا١ترحلة ا١تتوسطة .جريدة
األنباء ُِِّٓ.
أٛتد ،فاطمة كماؿ .)ََِٗ( .فاعلية برانمج تدرييب قائم على التعلم اإللكًتكين ا١تدمج ُب تنمية

مهارات تدريس الًتبية األسرية كاالٕتاه ٨تو التعليم اإللكًتكين لدل الطالبات ا١تعلمات.
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إٝتاعيل ،عماد سيد .)ََِّ( .برانمج مقًتح لتدريس الرايضيات لتبلميذ الصف ا٠تامس االبتدائي
ابستخداـ اٟتاسب اآلٕب كدراسة أثره على ٖتصيلهم الدراسي كإتاىاهتم ٨تو الرايضيات .رسالة
ماجستَت غَت منشورة ،جامعة جنوب الوادم فرع سوىاج ،مصر.

إٝتاعيل ،الغريب ازىر .)ََِٓ( .تصميم كاستخداـ بيئات كمصادر التعليم اإللكًتكين اٞتامعية .كرقة
عمل مقدمة ١تؤ٘تر ا١تعلوماتية كالقدرة التنافسية للتعلم ا١تفتوح رؤل عربية تنموية ،العريش ،قرية

ٝتا العا١تية.
استيتية ،دالؿ ملحس كسرحاف ،عمر موسى .)ََِٕ(.تكنولوجيا التعليم كالتعليم اإللكًتكين .ط ُ،
عماف :دار كائل للنشر.
اشتيوم ،فوزم فايز؛ كعلياف ،رْتي مصطفى .)ََُِ( .تكنولوجيا التعليم (النظرية كا١تمارسة) .ط ُ،
عماف :دار صفاء للنشر كالتوزيع ،األردف.

االقتصادية اإللكًتكنيةٕ .)ََِٕ( .تربة السبورة الذكية ُب ََُ مدرسة .ايسًتجعت ُب اتريخ ِِ
فرباير َُِٖ ،من
http://www.aleqt.com/2007/11/14/article_116641.html

هببهاين .اقباؿ (َُِِ) .أ٫تية تدريب ا١تعلم على استخداـ السبورة التفاعلية ،جامعة الكويت.
بيومي  ،أٛتد حسُت .االٕتاىات اٟتديثة ُب التدريب ،تقرير من متدرب الكود ٕ ً ،ب اسًتجاعو بتاريخ
ُِ يناير َُِٖ.

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xFBJX8T29OUJ:pathways

جامعة القدس ا١تفتوحة .)ُِٗٗ( .تكنولوجيا الًتبية .جامعة القدس ا١تفتوحة ،فلسطُت ،القدس.
اٞتهورية ،أمل  . )َُِِ( .ا١تدرسة بػ ػ (ََِ) درس إلكًتكين ايسًتجعت ُب اتريخ ُِ نوفمرب،

َُِٕ.

?http://forum.moe.gov.om/~moeoman/web/showtopic.php
CatID=1&ID=840
اٞتوير ،أماين عبد هللا .)ََِٗ( .أثر استخداـ السبورة الذكية على التدريس اٞتماعي .رسالة ماجستَت
منشورة ،جامعة األمَتة نورة اب١تدينة ا١تنورة ،ا١تملكة العربية السعودية.

اٟتازمي ،مطلق طلق .)ُٗٗٓ( .الرايضيات كاٟتاسوب .مكتب الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج العريب،
ا١تملكة العربية السعودية.
اٟتجي ،أنس ابن فضل .) ََِِ ( .عقبات ٖتوؿ دكف تطبيق التعليم اإللكًتكين٣ .تلة ا١تعرفة  ،العدد
ُٗ  ،شواؿ.
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اٟتراصي ،بدرية بنت سآب .)ََِٖ( .أثر استخداـ برانمج كابرم Geometry11 -(Cabri
)ُ plusب تدريس ا٢تندسة على التحصيل ا٢تندسي كمهارات الربىاف الرايضي لدل طالبات
الصف التاسع األساسي .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة السلطاف قابوس :سلطنة عماف.

اٟتريب ،دمحم بن صنت .)ََُِ( .إتاىات معلمي الرايضيات اب١ترحلة ا١تتوسطة ٨تو استخداـ التعليم
اإلليكًتكين ُب التدريس .رسالة الًتبية كعلم النفس ،كلية الًتبية ،جامعة ا١تلك سعود،
العدد(ّْ).
حسب هللا ،دمحم عبداٟتليم دمحم .)ََِِ (.فاعلية برانمج مقًتح ُب تنمية إتاىات الطبلب ا١تعلمُت ٨تو

استخداـ السبورة اإللكًتكنية.اتريخ الزايرة َُِِٖ/ِ/ـ.
http://ezproxy.squ.edu.om
اٟتسن ،عصاـ كالبدكم٤ ،تاسن .)َُِٔ( .أثر استعماؿ تقنية السبورة الذكية ُب ٖتصيل تبلميذ الصف

الثامن ٔترحلة التعليم األساسي ٔتحلية ا٠ترطوـ ُب مادة العلم ُب حياتنا٣ .تلة كلية الًتبية
األساسية للعلوـ الًتبوية كاإلنسانية.ّٕ-ّ،)ِٔ( ،
حسُت ،شذل دمحم ٥تتار .)َُِٓ( .فاعلية استخداـ برانمج تعليمي ٤توسب ُب تدريس العلوـ ا٢تندسية
كحدة الرسم ا٢تندسي على زايدة التحصيل األكادٯتي لطبلب الصف الثاين الثانوم .رسالة
ماجستَت غَت منشورة ،جامعة السوداف للعلوـ كالتكنولوجيا.
اٟتياصات ،كفاء دمحم ٛتداف.)ََُِ(.الكفاايت التكنولوجية البلزمة للمعلمُت كدرجة ٦تارستهم ٢تا من
كجهة نظر مديرم ا١تدارس كا١تشرفُت الًتبويُت٣ .تلة جامعػػة االنب ػػار للعلػػوـ االنساني ػػة ،العػػدد

الثالث.ُّْٖٗٗٓٔ :ISSN .
اٟتيلة ،دمحم ٤تمود .)ََِِ( .تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكَت بُت القوؿ كا١تمارسة.عماف :دار
ا١تسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة.
عماف :دار ا١تسَتة للنشر
اٟتيلة ،دمحم ٤تمود .)ُٖٗٗ( .تكنولوجيا التعليم بُت النظرية كالتطبيق( .ط ُ)ٌ ،
كالتوزيع.
ا٠تطيب ،لطفي دمحم .)َََِ( .إتاىات ا١تعلمُت ُب ٤تافظة اربد ٨تو تكنولوجيا التعليم ٣.تلة العلوـ
الًتبوية كالدراسات اإلسبلمية٣ ،تلد (ُْ) ،عدد (ُ) ،جامعة ا١تلك سعود ،ا١تملكة العربية

السعودية.
ٜتيس ،دمحم بن عطية .)ََِّ( .عمليات تكنولوجيا التعليم .ط (ُ) ،القاىرة :دار الكلمة.
خوخ ،عبد هللا .)َُٖٗ( .مسؤكلية ا١تعلم٣ .تلة كلية الًتبية ،اجمللدّ ،العدد(ٔ).

111

دحبلف ،عمر .) َُِْ( .أثر استخداـ األلواح التفاعلية ُب التحصيل الدراسي كبقاء أثر التعلم لدل
طبلب الصف السابع األساسي ُب مادة اللغة العربية كإتاىاهتم ٨توىا٣ .تلة ا١تنارةَِ ،
(ِ/ب).
حسن ،دٯتة .) َُِٕ( .إتاىات ا١تدرسُت ٨تو استخداـ تقنية السبورة التفاعليػة فػي صفوؼ ا١تدرسة
االبتدائية كٖتديد عوائػق اسػتخدامها٣.تلة اٖتاد اٞتامعات العربية للًتبية كعلم النفس ،اجمللد
ا٠تامس عشر ،العدد الثالث.
الراشد  ،فارس إبراىيم .)ََِّ) .التعليم اإللكًتكين كاقع كطموح٣ .تلة التدريب كالتقنية.

رشاش ،أٛتد ايسر .)ََِٖ( .تكنولوجيا الوسائل ا١ترئية .ط ُ  ،األردف :دار كائل للنشر.
رشيد ،أبو عمرك ابراىيم .)َُِِ( .السبورة التفاعلية كتكنولوجيا التعليم كذكم االحتياجات ا٠تاصة.
اسًتجعت ُب اتريخ ِّ َُِٖ-ُ-

http://alrashid2222.maktoobblog.com
الرشيدم،ك شقراف .)َُِِ(.السبورة التفاعلية التدريب ابستخداـ ا١تؤثرات ا٠تاصة اسًتجعت بتاريخ -
25يناير  2018من ا١توقع
www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=135

الرشيد ،سآب ىاشم .)َُِْ( .أثر استخداـ السبورة التفاعلية ُب ٖتصيل طلبة الصف اٟتادم عشر ُب
مادة األحياء كإتاىاهتم ٨توىا كأداة تعليمية ُب الكويت .رسالة ماجستَتغَت منشورة،كلية العلوـ
الًتبوية،اٞتامعة األردنية.

الركاحية ،بدرية أٛتد .)َُِّ( .فاعلية تدريس ا٢تندسة ابستخداـ السبورة التفاعلية ُب التحصيل
ا٢تندسي كبقاء أثر التعلم لدل طالبات الصف السابع األساسي.رسالة ماجستَت غَت
منشورة،كلية الًتبية،جامعة السلطاف قابوس،سلطنة عماف.
الزبوف ،مأموف؛ كٛتدم ،نرجس .)َُِْ( .درجة امتبلؾ معلمي ا١ترحلة األساسية األردنية للمهارات

البلزمة الستخداـ اللوح التفاعلي كإتاىاهتم ٨تو استخدامو ُب التدريس الصفي٣.تلة العلوـ
الًتبوية ،اجمللد ُْ ،العدد ِ.،
الزعيب ،شيخة دمحم صغَت .)َُُِ( .أثر برانمج تعليمي ابستخداـ السبورة التفاعلية ُب التحصيل
الدراسي ١تادة العلوـ لدل تبلميذ الصف ا٠تامس اإلبتدائي .جامعة الكويت ،رسالة ماجستَت
غَت منشورة.
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زىراف ،عبد العزيز عثماف .)ََِِ( .كاقع استخداـ اٟتاسب اآلٕب كاإلنًتنت ُب تدريس الرايضيات
اب١ترحلة الثانوية من كجهة نظر ا١تعلمُت كا١تشرفُت الًتبويُت .رسالة ماجستَت)غَت منشورة( ،كلية
الًتبية ،جامعة أـ القرل ،مكة ا١تكرمة.

الزىراين ،مرًن سعد أٛتد .)ََُِ( .كاقع استخداـ ا١تستحداثت التكنولوجية ُب ٥تتربات العلوـ اب١ترحلة
الثانوية من كجهة نظر مشرفات كمعلمات العلوـ ٔتكة ا١تكرمة.رسالة ماجستَت ،قسم ا١تناىج

كطرؽ التدريس ،كلية الًتبية ،جامعة أـ القرل ،مكة ا١تكرمة.
زيتوف ،حسن حسُت .)ََِٕ( .التعليم اإللكًتكين ،ا١تفهوـ ،القضااي ،التخطيط ،التطبيق ،التقييم .

الرايض :الدار الصولتية للًتبية.
سآب ،أٛتد .)ََِْ( .تكنولوجيا التعليم كالتعليم اإللكًتكين .الرايض :مكتبة الرشد.
السبورة الذكية ( .Board Smartد.ت .).مؤسسة مهارات النجاح للتنمية البشرية ،ايسًتجعت ُب
اتريخ ُِ يناير َُِٖ ،من
http://sst5.com/TrainigAssistantDetail.aspx?Ts=10
السبيعي ،سلطاف فاّب .) ََِِ ( .استخدامات اٟتاسوب ُب تدريس ا١تواد االجتماعية لطلبة ا١ترحلة
الثانوية ُب ا١تدارس السعودية .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،اٞتامعة األردنية ،ا١تملكة األردنية

ا٢تامشية.
سرااي ،عادؿ .)ََِٗ( .تكنولوجيا التعليم كمصادر التعلم اإللكًتكين مفاىيم نظرية كتطبيقات عملية.
اٞتزء الثاين ،الرايض :مكتبة الرشد.

سركر ،علي إٝتاعيل.)ََُِ( .كيف نوظف التقنية اٟتديثة ُب تعليم كتعلم الرايضيات؟ .دكرية التطوير
العريب ،عدد (ْٓ).
السعدم ،كالشمرم ،دمحم خزًن .)َُُِ( .أثر استخداـ التعلم ا١تدمج ُب تدريس مادة اٞتغرافيا على
ٖتصيل طبلب الصف الثالث ا١تتوسط ُب ٤تافظة حفر الباطن كإتاىاهتم ٨توه .رسالة دكتوراه،

كلية الدراسات العليا ،اٞتامعة األردنية ،األردف.
سبلمة ،حسن .)ََِٔ( .التعلم ا٠تليط التطور الطبيعي للتعلم اإللكًتكين .اجمللة الًتبوية ،كلية الًتبية
بسوىاج ،جامعة جنوب الوادم ،العدد الثاين كالعشركف ،يناير.

سبلمة ،عبد اٟتافظ ك الدايل ،سعد .)ََِْ( .سلسلة تقنيات التعليم:مدخل إٔب تكنولوجيا التعليم.
الرايض  :دار ا٠تر٬تي للنشر.
السلطي ،مؤنس دمحم .)ََِّ( .التعليم اإللكًتكين على اإلنًتنت٣ .تلة العلوـ كالتقنية ،اجمللدُٕ،
العددٓٔ.
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سليماف ،دمحم السيد. )ََِٖ( .فاعلية برانمج مقًتح للوسائط الفائقة ا١تتصلة ابإلنًتنت ُب إكساب
مهارات إعداد كتصميم الدركس اإللكًتكنية لدل طبلب تكنولوجيا التعليم بكلية الًتبية جامعة
األزىر .رسالة دكتوراه غَت منشورة ،كلية الًتبية ،جامعة األزىر.
ٝتاحو  ،أشرؼ  .)َُُِ( .السبورة الذكية  Active Boardاسًتجعت بتاريخ َُُِّٕ/ٕ/

http://www.abegs.org/sites/Upload/DocLib3/8543السبورةَِ%الذ
كيةَِ%(َِ%التفاعليةActivBoard.pdfَِ%)َِ%
سويداف ،أمل عبد الفتاح .)ََِٕ(.التقنية ُب التعليم مقدمات أساسية للطالب ا١تعلم .ط (ُ)،
عماف :دار الفكر للنشر.
شحاتو ،ا٢تدل موسى علي .)َُِٓ( .أثر السبورة التفاعلية ُب ضوء الذكاءات ا١تتعددة على ٖتصيل
الطالبات ُب مادة العلوـ اب١ترحلة األساسية ابألردف .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة الزعيم

األزىرم.
الشرىافٚ ،تاؿ بن عبد العزيز .)ََِِ( .أثر استخداـ اٟتاسوب ُب ٖتصيل طبلب الصف األكؿ
الثانوم ُب مقرر الفيزايء ٣.تلة العلوـ الًتبوية كالنفسية ،اجمللد (ّ) ،العددّ،جامعة البحرين،
البحرين.

الشمي ،اندر كاٝتاعيل ،سامح .)ََِٖ( .مقدمة ُب تقنيات التعليم .الطبعة األكٔب ،عماف :دار الفكر.
الشهرم ،فايز عبد هللا .)ََِِ( .التعليم اإللكًتكين ُب ا١تدارس السعودية قبل أف نشًتم القطار ىل
كضعنا القضباف .الرايض :دار ا١تعرفة.

الشيخ ،عمر .)ُّٖٗ( .التقنيات الًتبوية كالتطوير الًتبوم ُب الوطن العريب.رسالة ا١تعلم ،العدد االكؿ
آذار  ،اجمللد الرابع كالعشركف.
الصباغ ،ىبة( .د.ت .).استخداـ السبورة الذكية كفق إطار مقًتح ١تعايَت اٞتودة الشاملة .ق ٌدـ إٔب ا١تؤ٘تر
العلمي الثالث لكلية العلوـ الًتبوية ّتامعة جرش ا٠تاصة ،األردف.
الصحفي ،دمحم .)َُِّ( .أثر استخداـ السبورة التفاعلية ُب ٖتصيل طبلب الصف األكؿ الثانوم ُب
مادة الرايضيات كدافعيتهم ٨توىا .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة الَتموؾ،األردف.
الطحيح ،سآب مرزكؽ .)ََِْ( .التعلم عن بيعد كالتعلم اإللكًتكين مفاىيم كٕتارب  :التجربة

العربية (ط .)ُ .الكويت :شركة الكتاب.
طبلؿ ،األٝترم .)َُُِ( .أثر التدريس ابستخداـ السبورة التفاعلية كالسبورة التقليدية على التحصيل
الفورم كبقاء أثر التعلم لدل طبلب الصف السادس االبتدائي٣ .تلة تطوير األداء اٞتامعي.
عامر ،طارؽ عبد الرؤكؼ .)ََِٕ( .التعليم كا١تدرسة اإللكًتكنية.القاىرة :دار السحاب للنشر كالتوزيع.
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عبد هللا ،أٛتد عابد .)ََِٕ( .السبورة اإللكًتكنية ُب التعليم مكوانهتا ،استخداماهتا ،كخصائصها
التعليمية.الًتبية -البحرين.)َِ(ٕ ،
عبد هللا ،حسُت أٛتد .)ََُِ( .أثر تدريس الرايضيات ا١تعزز ابٟتاسوب ُب إتاىات الطلبة كٖتصيلهم
ُب ا١تادة ُب الصف الثاين الثانوم العلمي ُب الدكحة .رسالة ماجستَت غَت منشوره ،جامعة
القديس يوسف ،بَتكت ،لبناف.
عبد اٟتميد ،دمحم زيداف .)ََِٕ( .التعليم اإللكًتكين٣ .تلة مركز البحوث ُب اآلداب كالعلوـ الًتبوية،
العدد الثامن ،كلية ا١تعلمُت ابلباحة.

عبد اٟتميد ،دمحم .)ََِٓ( .منظومة التعليم عرب الشبكات .الطبعة األكٔب  ،القاىرة :عآب الكتب.
عبد السبلـ ،مندكر .)ََِٗ( .كسائل كتقنيات التعليم مفاىيم كتطبيقات .اٞتزء الثاين .الرايض:مكتبة
الرشد.

العريفي ،يوسف عبد هللا .)ََِّ( .التعليم اإللكًتكين تقنية كاعدة كطريقة رائدة .كرقة عمل مقدمة
لندكة التعليم اإللكًتكين خبلؿ الفًتة ُِ  ِّ-ابريل ،الرايض  :مدارس ا١تلك فيصل.
العريٍت ،عبد الرٛتن .)ََِِ) .من التعليم ا١تربمج إٔب التعليم اإللكًتكين٣ .تلة ا١تعرفة ،العدد كاحد
كتسعوف ،ديسمرب.

العطركزم ،دمحم .)ََِِ( .التعليم اإللكًتكين -أحد ٪تاذج التعليم اٞتامعي عن بعد ، .ا١تؤ٘تر القومي
السنوم التاسع ( العريب األ كؿ ) مركز تطوير التعليم اٞتامعي ّتامعة عُت مشس  " :التعليم
اٞتامعي عن بعد  :رؤية مستقبلية ،من ُٕ ُٖ-ديسمرب .
العلي ،عمر .)ََُِ( .مدل اكتساب طلبة الصف العاشر ١تهارات التقدير كاالتصاؿ الرايضي كاأل٪تاط
كالعبلقات الرايضية .رسالة ماجستَت ،جامعة الَتموؾ ،إربد ،األردف.
عماف :دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع،
علياف ،رْتي .)ََُِ( .مصادر التعلم .الطبعة العربيةٌ .
األردف.

السبورة

الذكية

التفاعلية

اسًتجعت

ِٓ

(َُُِ).
حارص.
عمار،
يونيو http://smarttech.com
العمرم ،أكرـ؛ كالعمرم ،دمحم .)ََِٔ) .توجهات معلمي ا١تدارس األساسية ُب مديرية تربية اربد األكٔب
٨تو تنمية ا١توارد البشرية الحتياجات التعلم اإللكًتكين٣ .تلة العلوـ الًتبوية كالنفسية ،اجمللد ٕ ،
العدد ِ.
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العمودم ،دمحم سعيد .)ََُِ( .إتاىات طلبة الفيزايء ٨تو استخداـ اٟتاسوب كالربامج التعليمي
اٞتاىزة ُب تعلم الفيزايء ُب كلية الًتبية ُب جامعة عدف٣ .تلة الًتبية ،العدد الثالث ،جامعة عدف،
اٞتمهورية اليمنية.

عودة ،فراس أٛتد .)َُِْ( .السبورة الذكية.جامعة القدس ا١تفتوحة.
عيادات ،يوسف .)ََِٓ( .التعلم اإللكًتكين  :العقبات كالتحدايت كاٟتلوؿ ا١تقًتحة٣ .تلة دراسات
تربوية كاجتماعية ،اجمللد ُُ ،العددّ .
الغريب ،نورة علي .)َُِّ( .إتاه طالبات الصف األكؿ الثانوم ٨تو استخداـ السبورة التفاعلية ُب
الكيمياء .رسالة ماجستَت غَت منشورة،كلية العلوـ االجتماعية،جامعة االماـ دمحم بن سعود
االسبلمية،السعودية.
الفار ،إبراىيم .)ََِْ( .تربوايت اٟتاسوب كٖتدايت مطلع القرف اٟتادم كالعشرين  .القاىرة :دار

الفكر.
فؤاد ،طارؽ عبد الرؤكؼ .)ََِٖ( .التعليم كا١تدرسة اإللكًتكنية .القاىرة :دار السحاب للنشر كالتوزيع.
فرج ،عبد اللطيف بن حسُت .)ََِِ( .طرؽ التدريس ُب القرف ا ٟتادم كالعشرين .عماف :دار
ا١تسَتة ،ا١تملكة األردنية ا٢تامشية.

الفرماكم ،دمحم .)َُِِ( .السبورة الذكية .اسًتجعت
http://education.own0.com/t40-topic
الفرماكل (ََِٖ) .أجهزه العركض ُب تكنولوجيا التعليم .من ا١توقع اإللكًتكين .آخر زايرة للموقع
ُب

اتريخ

ِٕيونيو

بتاريخ ِٕ يناير.َُِٖ ،
http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/topics/73130/posts/146
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القصييب ،كائل سآب .)ََِٗ( .معوقات استخداـ اٟتاسوب كشبكة ا١تعلومات الدكلية (االنًتنت) ُب
تدريس الرايضيات للصف االكؿ ا١تتوسط ُب ٤تافظة الطائف .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،
كلية الًتبية ،جامعة أـ القرل.
قنديل ،أنيسة .)َُِّ( .اللواح الذكية "التفاعلية" ُب مدارسنا٣ :تاراة أـ ضركرة؟ .فلسطُت :مكتبة

األلوكة.
الكرش ،دمحم أٛتد دمحم. )ُٖٗٗ( .أثر تدريس كحده ىندسية ٔتساعدة اٟتاسوب ُب التحصيل كتنمية
مهارات الربىاف الرايضي لدل طبلب الصف األكؿ الثانوم .رسالة ا٠تليج العريب ،عدد (َٕ).
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الكلباين ،عائشة بنت سيف .)ََِٖ( .أثر استخداـ اللوحات ا٢تندسية الدائرية ُب تدريس كحدة
الدائرة عل ى التحصيل كاالٕتاه ٨تو ا٢تندسة لدل طالبات الصف التاسع .رسالة ماجستَت غَت
منشورة ،جامعة السلطاف قابوس ،سلطنة عماف.

الكنعاف ،ىدل بنت دمحم .)ََِٖ( .استخداـ التعليم اإللكًتكين ُب التدريس .كرقة عمل مقدمة ١تلتقى
التعليم اإللكًتكين األكؿ ،متوفر على موقع ا١تلتقى على www.elf.gov.sa ،اإلنًتنت،
اتريخ التصفح َُِْٖ/ُ/ـ.
دمحم نور ،إٯتاف دمحم صديق .)َُِٓ( .فعالية استخداـ السبورة التفاعلية ُب تدريس مادة العلم ُب حياتنا(

دراسة ٕتريبية) .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة السوداف للعلوـ كالتكنولوجيا.
٤تمود ،إبراىيم كجيو. )ََِٖ( .أثر استخداـ حل ا١تشكبلت ُب تدريس الرايضيات على ٖتصيل الطلبة
ُب ا٢تندسة كالتفكَت الرايضي مدخل إٔب علم النفس التعليمي .رسالة ماجستَت غَت منشورة،
جامعة ا١تنصورة :مصر.
آؿ ٤تيا ،عبد هللا بن ٭تِت .)ََِٖ( .أثر استخداـ اٞتيل الثاين للتعلم اإللكًتكينE-،
 Learning2.0على مهارات التعليم التعاكين لدل طبلب كلية ا١تعلمُت ُب أهبا  .رسالة
دكتوراه غَت منشورة ،كلية الًتبية ،جامعة أـ القرل.

احمليسن ،إبراىيم بن عبد هللا .)َََِ( .تعليم ا١تعلومات ُب التعليم العاـ ُب ا١تملكة العربية السعودية :
أين ٨تن اآلف ؟ كأين ٬تب أف تتجو ؟ نظرة دكلية مقارنة٣ .تلة جامعة ا١تلك سعود  ،الرايض،
العدد ُٗ.
احمليسن ،إبراىيم ،كىاشم ،خد٬تة .)ََِِ( .ا١تدرسة اإللكًتكنية :مدرسة ا١تستقبل دراسة ُب ا١تفاىيم
كالنماذج .كرقة عمل مقدمة لندكة مدرسة ا١تستقبل ،كلية الًتبية ،جامعة ا١تلك سعود ،الرايض .
ا١تسلم ،إبراىيم أٛتد .)َُِّ( .التقنية اٟتديثة ُب التعليمْ.تث منشور ٣تلة
الشرؽ،العدد(ُْٓ)،صُٖ،الرايض.
ديسمرب،

َُِٕ

ٖ
اتريخ
ُب
أسًتجعت
(ََِٗ).
مشرؽ،
من http://www.madinahx.com/t2038.html
ا١تطاعٍت ،موزة دمحم .)ََِٗ( .فاعلية استخداـ برانمج جيوجربا ُب تنمية التفكَت ا٢تندسي كاكتساب

التعميمات ا٢تندسية كاالحتفاظ هبا لدل طالبات الصف التاسع األساسي .رسالة ماجستَت غَت
منشورة ،جامعة السلطاف قابوس ،سلطنة عماف.
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مطاكع ،دمحم .)ََِِ( .معايَت كمتطلبات تطوير التعليم اٞتامعي ُب ضوء ا١تستحداثت التكنولوجية ُب
ضوء ا١تستحداثت التكنولوجية ٣.تلة القراءة كا١تعرفة ،كلية الًتبية ،جامعة عُت مشس ،العدد
(ّٗ).

مقبل ،عبد الرحيم .)َُِِ( .التكنولوجيا ُب عملية التعلم كالتعليم ،ط ِ  ،عماف :دار الشركؽ للنشر
كالتوزيع ،األردف.
ا١توسى ،عبد هللا .)ََِٖ( .استخداـ تقنية ا١تعلومات كاٟتاسوب ُب التعليم األساسي .الرايض :مكتب
الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج.

ا١توسى ،عبد هللا كا١تبارؾ ،أٛتد .)ََِٓ( .التعليم اإللكًتكين :األسس كالتطبيقات .الرايض :شبكة
البياانت.
ا١تياحي ،سليماف .)ََِٕ( .السبورة الذكية التفاعلية٣ .تلة التطوير الًتبوم -سلطنة عماف)ّٕ(ٔ ،

ٔ.َُ-
النملة ،عبد العزيز .)ََِّ( .مفهوـ التعليم اإللكًتكين ،كيف ٯتكن االستفادة من التعليم اإللكًتكين .
كرقة عمل مقدمة لندكة التعليم اإللكًتكين ،الرايض :مدارس ا١تلك فيصلً ،ب اسًتجاعو ُب
َُُِّٖ-ِ-ـ. http://www.kfs.sch.sa/ar/e-learning.htm .

ا٢تاجرم ،سآب بن ٛتد .)َُِِ( .فاعلية تدريس ا٢تندسة ابستخداـ برانمج الراسم
ا٢تندسي ) (Geometric sketchpadعلى التفكَت ا٢تندسي كمهارات الرسم ا٢تندسي
لدل طلبة الصف الثامن األساسي .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة السلطاف قابوس:

سلطنة عماف.
ا٢تادم ،دمحم .)ََِٓ( .التعليم اإللكًتكين عرب شبكة اإلنًتنت .القاىرة :الدار ا١تصرية اللبنانية ،طُ .
كزارة الًتبية كالتعليم .)َُِٖ( .التقرير الوطٍت للدراسة الدكلية للرايضيات كالعلوـ TIMSS 5102
.ساطنة عماف.

ايسر ،أٛتد سعد .)ََِٔ( .التعليم اإللكًتكين .عماف :دار الثقافة ،طُ .األردف.
ٯتاين ،ىناء بنت عبد الرحيم  .)ََِٓ(.التعليم اإللكًتكين ١تواجهة التحدايت اليت تواجو التعليم العإب
السعودم ُب ضوء متطلبات عصر تقانة ا١تعلومات  .دراسة دكتوراه غَت منشورة ،مكة ا١تكرمة،
كلية الًتبية  ،جامعة أـ القرل.
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