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 مستخلص باللغة العربية:

ىدفت ورقة العمل إلى التعرف عمى واقع القراءة الرقمية لدى الطالب المعمم ودورىا في 
التنمية المينية لديو، وخالليا تم طرح عدة أسئمة لمتعرف عمى مفيوم القراءة الرقمية 

التحديات التي تواجييا عند استخدام القراءة وأىميتيا ودورىا في التنمية لمطالب المعمم، وأىم 
أنيا تساعد الطالب  الرقمية لتنمية ميارات التدريس لديو، وكان من أىمية القراءة الرقمية

المعمم عمى مواكبة المستجدات في مجال التخصص وتطبيق كل ما ىو جديد، كما تسيم في 
د أساليب التعمم الذاتي، كما أنيا ترسيخ مبدأ التعمم المستمر والتعمم مدى الحياة واالعتما

 تسيم في مساعدتو عمى تنمية ميارات توظيف تقنيات التعمم المعاصرة في العممية التعميمية.
الصعوبات والتحديات التي تعوق الطالب المعمم عن القراءة الرقمية: عدم من أىم و 

ي مكان تعمميم داخل توافر اإلنترنت لدى الكثير من الطالب، وعدم توافر شبكات اإلنترنت ف
عمى القراءة الرقمية وجعميا مصدرًا رئيسًا من مصادر الحصول عمى  يمالكمية، وعدم تشجيع

ضعف ميارات الطالب في استخدام مصادر التعمم الرقمية. أيضًا المعارف وتنمية الميارات، و 
فر فييا وكان من أىم التوصيات: ضرورة تجييز غرف مصادر تعمم داخل كميات التربية يتوا

اإلنترنت ليسيل عمى الطالب الحصول عمى المعرفة الالزمة، والتوجو نحو رقمنة التعميم من 
خالل استخدام المقررات اإللكترونية التفاعمية، وحث الطالب عمى القراءة الرقمية والبحث من 

 .خالل التكميفات المصاحبة لمعممية التعميمية، مع توعيتيم بأخالقيات القراءة الرقمية

 الطالب المعمم –التنمية المينية  –: القراءة الرقمية الكممات المفتاحية
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Digital Reading: A Requirement for the Professional Development of 

the Student-Teacher (Reality and Expectation) 

Abstract 

The present working paper aims to identify the reality of digital reading and 

its role in the professional development of the student-teacher. It raised many 

questions to define the concept, significance, and role of digital reading in developing 

the student-teacher. It also investigated the most important challenges of the personal 

use of digital reading. Digital reading helps develop the skills of using contemporary 

learning techniques in education. The challenges of digital reading among the student-

teachers include the lack of internet among many students, the lack of internet 

networks in the learning areas in the faculty, the lack of encouragement of making 

digital reading a main source of gaining knowledge and skill development, as well as 

the poor skills of using the sources of digital learning among students. The study 

recommends equipping the learning resource room at the faculties of education with 

internet networks to facilitate student access to the required knowledge, the 

digitalization of education using interactive electronic courses, motivating students to 

digital reading and research through the assignments of education, and raising student 

awareness of the ethics of digital reading. 

Keywords: Digital reading, Profession development, Student-teacher 
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 مقدمة:

إن التحديات التي يواجييا العالم اليوم والتغير السريع الذي طرأ عمى جميع نواحي 
التعميمية الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية يجعل من الضروري عمى المؤسسات 

)وخاصة برامج إعداد المعمم( أن تأخذ بوسائل التعمم الحديثة لتحقيق أىدافيا ومواجية تمك 
تحديات، وقد أضاف التطور العممي والتكنولوجي كثيرًا من الوسائل التي يمكن االستفادة ال

منيا في تييئة مجاالت الخبرة لمدارسين حتى يتم إعدادىم بدرجة عالية من الكفاءة التي 
 تؤىميم لمواجية تحديات العصر.

نحو التعميم  لعامةلقد غير مفيوم التعميم في العصر الرقمي الكثير من اتجاىات او 
كان ييمل ميول المتعمم وقدراتو واستعداداتو، ومع  حيثالذي كان يفرضو التعميم التقميدي 

التحول نحو التعميم االلكتروني أصبح من الضروري اتاحة الفرصة لممتعممين بأن يتعمموا 
بشكل ذاتي، وبدافٍع منيم فيما يختارونو من موضوعات تتناسب مع ظروفيم واحتياجاتيم 

ميوليم واستعداداتيم. ولذلك أصبح من االىمية بمكان إعداد المعممين وتدريبيم بطريقة و 
د كان يتناسب مع التعميم التقميدي، وذلك حتى يكتسبوا ميارات تزو  عدادىم الذيإل مختمفة

المتعممين بأساليب واستراتيجيات التعمم الذاتي الذي أصبح ركيزة أساسية في التعميم في 
 (.8102)مجدي يونس،  .العصر الرقمي

 صاحبو وما التكنولوجي التطور ظل في لممعممين المينية بالتنمية االىتمام ازداد ولقد
 في والتعمم التعميم تقنيات توظيف في تمثمت والتي التعميمية العممية عمى انعكاسات من

 مع منسجمة لممعمم المينية التنمية تكون أن ضرورة ذلك تطمب وقد التعميمية، العممية
 .والمعارف المعمومات مجال في المتالحقة والتطورات المتسارعة المتغيرات

ميارات التدريس لدى الطالب المعمم ُيعد خطوة ىامة إلعداده لمواكبة  نميةواالىتمام بت
عمى القائمين عمى إعداد المعمم ضرورة توجيو المتعممين إلى يجب سوق العمل، ومن ىنا 

واالستفادة من مصادر التعمم المختمفة وخاصة مصادر التعمم الرقمية، وذلك لسد التعمم الذاتي 
  الفجوة الموجودة في برامج اإلعداد الحالية.

واألفراد يتعممون ويفكرون ويتواصمون باستخدام المغة؛ والقراءة ميارة أساسية من 
حيث ُتعد مصدر الفرد في الحصول عمى ميارات المغة وىي من أىم أدوات ووسائل التعمم، 
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جميع الجوانب، فيي التي تمده بالمعارف والمفاىيم،  فيالمعرفة الالزمة لو لصقل شخصيتو 
 وتنمي لديو الميارات.

وُتعد القراءة الرقمية من الوسائل الميمة لمحصول عمى المعرفة بأقل وقت وجيد 
( تكاد 19كوفيد كورونا )اجية فيروس وتكمفة، وفي ضوء ما مر بو العالم من تحديات لمو 

تكون أحد أىم المصادر لمحصول عمى المعمومات والمعارف الالزمة لتنمية الميارات؛ بل أىم 
 مداخل التنمية المينية لمطالب المعمم.

ويمكن تفعيل االستفادة من القراءة الرقمية بعمل مجتمعات تعمم مينية عبر وسائل 
التواصل االجتماعي المختمفة )فيس بوك..واتس آب،( أو وجيًا لوجو؛ يتم من خالليا تبادل 

 الطالب ما يقرأون من المعرفة والخبرات مع بعضيم البعض. 
و الكثير من أفراد المجتمع إلى القراءة ومع التقدم التقني اليائل وشغف األفراد بو، اتج

الرقمية؛ فيي األسيل واألقرب واألرخص، بينما بعدوا كل البعد عن القراءة الورقية نظرًا 
 لصعوبة توافرىا أحيانًا وارتفاع ثمنيا أحيانًا أخرى، مع وجود صعوبة في الحصول عمييا.

التدريس لطالب الفرقة الثالثة الواقع التربوي يكشف ذلك حيث تكًشف لي من خالل و 
طرحت عمييم سؤااًل عن واقع قراءتيم الرقمية في مجال التخصص وطمبت عندما بكمية التربية 

منيم اإلجابة عنو، وكانت النتائج غير متوقعة بالمرة وذلك في ظل التقدم التقني وامتالك 
% من 01أجاب حوالي معظم الطالب لألجيزة الذكية التي تتيح ليم القراءة الرقمية فقد 

الطالب أن قراءتيم تقتصر عمى تصفح الفيس بوك ومعرفة األخبار، وتبادل الرسائل في 
المناسبات عبر الواتس، ولم يكن يخطر ببالي وال بباليم أننا جميعًا سنواجو ضرورة حتمية 

 وىي التعمم عن بعد الذي من أىم أدواتو القراءة الرقمية.
ن ية حيث إصقل قدراتو ومياراتو التدريسلخصص( في حاجة والطالب المعمم )في أي ت

ما ُيقدم لو داخل قاعات الدراسة ال يكفي لتنمية ميارات التدريس لديو نظرًا لزيادة أعداد 
الممارسة العممية التي ىي األساس في و الطالب وضيق الوقت المخصص وىنا يقل التدريب 

 .اكتساب الميارات
لمبحث عن مصادر تعمم مصاحبة لمتعمم النظامي يستعين ومن ىنا نجد الحاجة ممحة 

ثناء بيا الطالب المعمم لصقل قدراتو التدريسية، حيث يتضح من خالل اإلشراف عمى الطالب أ
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من عدم القدرة عمى التعامل مع  وكثرة شكواىم التدريب الميداني ضعف أداء الكثير منيم
 الجيد لمدروس. عدم تمكنيم من القدرة عمى التنفيذ التالميذ مع

المعمومات والمعارف والمفاىيم، وتعمم  ىوالقراءة الرقمية مصدر ىام لمحصول عم
، وُتعد المصدر األىم لمطالب الميارات وتنمية االتجاىات لجميع أفراد المجتمع كلُّ في مجالو

المعمم، فيي تزوده بمعرفة واسعة عن فن التدريس ومياراتو؛ فمن خالليا يستطيع الحصول 
عمى كيفية التخطيط لدرسو وصياغة أىدافو، وعوامل استثارة دافعية المتعمم، وتمده بالطرق 

لفصل وتزوده والوسائل وأحدث استراتيجيات التدريس وكيفية استخداميا وتنفيذىا داخل ا
ميارات إضافية قد ال يشمميا برنامج إعداده، فكل حديث بأحدث وسائل التقويم؛ بل تكسبو 

 عبر شبكات اإلنترنت. وجديد متوافر
في ىذا التطور العممي الذي يستوجب االىتمام  الطالب المعممر بدو لذا يجب االىتمام 

بتوجييو ليكون قادرًا عمى استخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة أىدافو وأال يقتصر دوره عمى 
مجرد نقل المعرفة ولكن ليصبح لو دور توجييي وقيادي في رسم استراتيجية التدريس وتييئة 

عداد البرامج التي تساعد التمميذ لمتمميذ وتزويده بمصادر المعرفة  مجاالت الخبرة المختمفة وا 
عمى التفاعل مع ىذه المجاالت والمعايير الالزمة لضبط العممية التعميمية حتى يكون بحق 

 الموجو لعممية التعمم.
ومع زيادة أعداد الطالب الممتحقين بكمية التربية وقمة الفرص المتاحة لمممارسات 

، كان ال بد من توجيو الطالب إلى التعمم الذاتي في المدارسأو  العممية واألداء داخل الكميات
 من خالل مصادر التعمم المختمفة؛ ومن أىميا المصادر الرقمية.

( إلى أن منصات التعمم ذات المقررات 8102وفي ىذا الصدد تشير تغريد الرحيمي )
لممتعممين خيارات  اإللكترونية المفتوحة يتيح الوصول لعد كبير من الطالب حول العالم، وتوفر

 التعمم من أي مكان وفي أي وقت، وأنيا تنمي القدرة عمى التعمم الذاتي.
( إلى أن استخدام تكنولوجيا التعميم يؤدي إلى تطوير 8112يشير ماىر صبري )و 

( إلى أن اإلنترنت بما 8110الغريب إسماعيل )يضيف كفاءة المعمم وتطوير مستوى أدائو، و 
 .ميمية وأنشطة يؤدي إلى ارتفاع مستوى الطالب المعرفي والميارييتضمنو من مواقف تع



 م2021( 98) -1ج-سبتمبرعدد                                                                             ...     القراءة الرقمية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                  - 7 - 

 القراءة نحو الطمبة اتجاىات ( بضرورة دراسة8100أوصت دراسة منصور سعيد )و 
 دراسة، و الدراسية المقررات تدريس عمى االلكترونية القراءة تأثير مدى دراسة، و االلكترونية

 .التعميمية العممية في االلكترونية القراءة أىمية مدى
؛ تطوير أداء المعمم لتحقيق معايير الجودة م مبررات استخدام تقنيات التعميممن أىو 

الخاصة بو، وتغطية جوانب القصور في ميارات المعمم التدريسية ومواكبة المعمم لما يظير 
(، وتضيف عائشة 8110)ماىر صبري،  من مستحدثات تكنولوجية ورفع ثقافتو التقنية.

إلى أن استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية يؤدي إلى زيادة التحصيل ( 8108العمري )
، وكذلك زيادة األداء العممي لميارات استخدام مصادر المعمومات الطالبالمعرفي لدى 

 اإللكترونية.
صادر ( إلى التأكيد عمى أىمية ميارات استخدام الم8100موضي الدبيان ) أوصتو 

اإللكترونية لمباحثين وضرورة اىتمام الجامعات بالدورات التدريبية لتنمية ميارات الوعي 
 الرقمي.

معمم بصفة مالمينية ل يةتنمالسبق يؤكد أىمية القراءة الرقمية وضرورتيا في  كل ما
تحصيل  ىو العصر ىذا في التعميم ميمة تعد حيث لم ،عامة والطالب المعمم بصفة خاصة

 الحصول في المتعمم ميارات تنمية ىي لمتعميم األولى الميمة بل العممية، والمعرفة المادة
 .المشكالت حل في وتوظيفيا اليائمة، التعمم مصادر عبر عمى المعمومات
 :يمكن طرح التساؤالت التالية ورقة العمل ىذهومن خالل 

 ما مفيوم القراءة الرقمية؟ -0
 لمطالب المعمم؟ما مفيوم التنمية المينية  -8
 لمطالب المعمم؟في التنمية المينية ؟ وما دورىا القراءة الرقمية أىمية ما  -3
ما التحديات التي تواجو الطالب المعمم عند استخدام القراءة الرقمية لتنمية ميارات  -4

 التدريس لديو؟
 مفهوم القراءة الرقمية: -1

الرقمية يعني إىمال القراءة الورقية، وىذا االعتقاد  قد يعتقد البعض أن االىتمام بالقراءة      
غير صحيح فالقراءة الورقية ميمة فيي تساعد القارئ عمى التركيز وتزوده  بالقدرة النقدية، 

 ووضع بعضيا وطي صفحاتو وتقميب يديو بين الكتاب أخذ في القارئ متعة وكثيرًا ما يجد
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ضافة إلى أن القراءة الورقية تسد الفجوات وىناك، باإل ىنا عالمات ووضع عمييا مالحظاتو
 وتتغمب عمى التحديات التي تواجو القراءة الرقمية. 

 ظل زيادة تدفق المحتوى الرقمي من تطبيقات الحاسب إلى األجيزة اليدوية  ولكن في      
تطبيق الكتب وفي ظل الزيادة المطردة لمبيعات الكتب انتشار وفي ظل مثل األيباد، 

اإللكترونية، يبدو أننا مقبمين عمى تحول في عالقتنا بالمعمومات وبطريقة تمقييا. حيث تشير 
الدالئل األولية إلى وجود مقدار ىائل من المعمومات، ومقدار كبير من التقنيات والوسائل، بما 
يعني أننا ربما سنكون أمام أسموب حديث يدمج بين المعمومات والوسائل لكي نصبح أمام 

نكون حينئذ قادرين عمى التعمق في المعمومات قد قة غير تقميدية لعرض المعمومات، و طري
 بشكل أفضل مما نفعمو حاليًا في اإلنترنت. 

وكما لكل زمن خصوصيتو فالمستقبل يجعل لمثقافة التي تولدت عن القراءة من الكتب       
وفي ىذا اإلطار تثبت  الرقمية خصوصية منسجمة مع مكونات الحياة في ظل التكنولوجيا،

الدراسات أن في حالة القراءة من الكتاب الورقي فإن مناطق الدماغ المرتبطة بالمغة والذاكرة 
والتحميل البصري ىي التي تكون مطموبة، أما في حالة القراءة من الكتاب اإللكتروني تكون 

عطاء الحمول لممسائل متحركة بشكل كب ير، إذا نحن لسنا المناطق المرتبطة بأخذ القرار وا 
)أحمد  أمام تحول عمى مستوى الوسائل فقط بل إنو أعمق من ذلك، إنو تحّول ثقافي ومعرفي.

 م(8100الحبشي، 
القراءة الرقمية ليست مجرد تصفح أخبار من ىنا وىناك عمى صفحات مواقع التواصل و 

نما ىي القدرة عمى الفيم واالستنتاج واالستقصاء والربط  واالستفادة مما تم االجتماعي، وا 
 قراءتو.

محصول عمى المعمومات توظيف التكنولوجيا لقدرة الطالب المعمم عمى ىنا: ويقصد بيا 
والمفاىيم والميارات المرتبطة بميارات التدريس وتوظيفيا عند التخطيط لمدرس وتنفيذه 

 وتقويمو مما يمكنو من األداء الجيد.
 مفهوم التنمية املهنية للطالب املعلم: -2

مساعدة  ىالوسائل المنيجية وغير المنيجية اليادفة إل يقصد بالتنمية المينية تمك     
ضافة معارف وقيم مينية ل عمي تعمم ميارات جديدة، طالب المعممال  و عمىتنمية قدراتوا 
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تحقيق و بموغ معايير عالية الجودة لإلنجاز األكاديمي و  العمل التدريسيو الممارسات المينية، 
  .وتحقيق نواتج تعمم إيجابية البولط تربية فاعمة

المعارف والميارات التي اكتسبيا في و  الطالب المعمم عمى المعموماتيقتصر  ويجب أال   
؛ بل يجب تدريبو عمى التعمم المستمر وكسب المعمومات والمعارف والميارات مؤسسات اإلعداد

 في أي مكان وزمان.
ومن ىنا تأتي أىمية القراءة الرقمية في التنمية المينية لمطالب المعمم فيي تساعده       

عمى مواكبة المستجدات في مجال التخصص وتطبيق كل ما ىو جديد، كما تسيم في ترسيخ 
مبدأ التعمم المستمر والتعمم مدى الحياة واالعتماد أساليب التعمم الذاتي، كما أنيا تسيم في 

 .تنمية ميارات توظيف تقنيات التعمم المعاصرة في العممية التعميميةمساعدتو عمى 
االنفجار المعرفي اليائل ودخول العالم عصر ويأتي ذلك نتيجة الثورة المعرفية و      

وتعدد أدوار المعمم والمتغيرات المتسارعة في مجال واالتصاالت والتقنية العالية،  المعموماتية
أصبحت ىناك ضرورة ممحة إلى معمم متطور بشكل مستمر تالي استراتيجيات التدريس وبال
يمبي حاجات المتعمم في التعمم ويمبي احتياجات المجتمع ومتطمباتو  مليواكب روح العصر؛ معم

 .التغييرات والمستجدات المتالحقةتمك مواكبة و نحو التقدم والرقي 
ذا تم تدريب الطالب المعمم وتنمية اتجاىاتو نحو القراءة  الرقمية اليادفة سوف يجعل منو  وا 

 معممًا متمكنًا؛ بل مبدعًا.
 لتنمية املهنية للطالب املعلم:يف ا أهمية القراءة الرقمية ودورها -3
 لمقراءة الرقمية أىمية كبيرة لمطالب المعمم منيا ما يمي:          
 تمرين تعمل عمى و الكفاءة والسرعة في البحث عن المعمومة تنمي  القراءة الرقمية

الرقميون ميارات  القراءونتيجة لمتفاعل المتزايد مع الشاشة يكتسب  ؛العمميات العقمية
 التي نشأت عمى قراءة الكتب الورقية. االجيالفضل من أمعينة بشكل 

 .تمده بمعمومات ومعارف وميارات تساعده عند التخطيط والتنفيذ والتقويم لمدرس 
  قاعات الدرس وحاجات المتعممين.سد الفجوة المعرفية بين ما يقدم في 
 .)تساعده في تعمم كيفية عمل عروض تقديمية )بور بوينت 
 .تساعده في الحصول عمى أحدث استراتيجيات التدريس واالستفادة منيا 
 .تمده بنماذج تدريسية من خالل اليوتيوب 
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 .تساعده في الحصول عمى معمومات في مادة التخصص 
  ،من خالل االطالع عمى خبرات اآلخرين.تسيم في تنويع الخبرات لديو 
  ما يتوافر عبر شبكات اإلنترنت من معمومات ومعارف حديثة قد ال يتوافر من خالل القراءة

 الورقية.
 .تنوع المادة المقروءة؛ حيث يختار كل طالب ما يناسب ميولو وقدراتو وحاجاتو واتجاىاتو 
 .تساعده عمى التعمم الذاتي والمستمر 
 فة الحد األدنى إلى ثقافة االتقان والتمكن والجودة.التحول من ثقا 
 .تسيم في زيادة ثقتو في أدائو بشكل جيد 
  تنمي لديو ميارات التفكير العميا لديو. 
  بسيطة، إضافة إلى سيولة حمل الشاشة ونقميا عند تكمفتيا سيولة الحصول عييا و

مكان من العالم، إلى السفر والترحال، مع إمكانية الوصول ألي كتاب بأي لغة في أي 
سيولة في عممية البحث والتنقيب والنسخ والتنزيل وغيرىا من الفوائد التي تفتح المجال 

 لمسؤال عن مواكبة عالمنا العربي ليذا النوع الجديد من القراءة.
  القراءة عمى اإلنترنت تغّير في طرق قراءة النصوص وفيميا وتحميميا. ومع االبحار في

القراءة تحميقًا فوق النصوص، من طريق مسح الصفحات أفقيًا وعموديًا.  عالم النت، تغدو
 وفي حال عدم العثور عمى المطموب، يجري التنّقل بسرعة ىائمة من موقع إلى موقع آخر. 

 الصعوبات والتحديات اليت تعوق الطالب املعلم عن القراءة الرقمية: -4

الطالب المعمم عن القراءة الرقمية منيا ىناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تعوق 
 ما يمي:

 .عدما توافر اإلنترنت لدى الكثير من الطالب 
 .ضعف شبكة اإلنترنت في مناطق معينة 
 .عدم توافر شبكات اإلنترنت في مكان تعمم الطالب المعمم داخل الكمية 
 مصدرًا  عدم تشجيع أعضاء ىيئة التدريس لمطالب المعمم عمى القراءة الرقمية وجعميا

 رئيسًا من مصادر الحصول عمى المعارف وتنمية الميارات.
 ليطبق فييا الطالب  المعمم ما حصمو من معارف  عدم توافر اإلمكانات داخل المدارس

 من خالل قراءاتو الرقمية.وميارات 
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  عدم وجود قاعات مجيزة ومرتبطة بشبكة اإلنترنت كي يستطيع الطالب المعمم من خالليا
 وتسير جنبًا إلى جنب مع المكتبة الورقية.البحث 

 .ضعف ميارات الطالب في استخدام مصادر التعمم الرقمية 
  عدم تحديد اليدف من القراءة لدى الكثير من الطالب مما يؤدي بيم إلى التشتت وبالتالي

 ال تتم الفائدة.
 توصيات:

 من خالل ورقة العمل المطروحة يمكن تقديم التوصيات التالية:
يتوافر فييا اإلنترنت ليسيل عمى الطالب داخل كميات التربية غرف مصادر تعمم  تجييز -

 الحصول عمى المعرفة الالزمة.
 التوجو نحو رقمنة التعميم من خالل استخدام المقررات اإللكترونية التفاعمية. -
المصاحبة لمعممية من خالل التكميفات والبحث حث الطالب عمى القراءة الرقمية  -

 التعميمية.
توجيو الطالب المعمم إلى مواقع ومصادر التعمم الرقمية التي يمكن االستفادة منيا في  -

 .تنمية ميارات التدريس لديو
 توعية الطالب بأخالقيات القراءة الرقمية. -
 إتاحة الفرصة لمطالب لمتعمم الذاتي. -
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 املراجع

  (9102أحمد الحبشي ) -

-https://www.rqiim.com/ahmed

elhabchi/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8

-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%A9

-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8

-%D9%88-%8A%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9

-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%9F?fbcl

-id=IwAR2Ts69egBUAccbmR9ha

TKnx0yeihZOQJT_G0VmK2a5gXnpeZCx5CtbEmQ 

، منصات التعمم ذات المقررات اإللكترونية المفتوحة هائمة (9102) تغريد عبد الفتاح الرحيمي -
في مؤسسات التعميم العالي بالسعودية "الفرص والتحديات" المؤتمر الدولي  Moocsااللتحاق  

 الثالث لمتعمم اإللكتروني )التعمم اإلبداعي الرقمي(، القاهرة: الدار المصرية المبنانية.
، برنامج تدريبي قائم عمى االحتياجات المعموماتية لتنمية (9109)عائشة بمهيش محمد العمري -

استخدام المصادر اإللكترونية لدى طالبات الدراسات العميا بجامعة طيبة، مجمة مستقبل مهارات 
  ية، كمية التربية، جامعة عين شمس.التربية العربية، المركز العربي لمتعمم والتنم

 (9102)،تسونامي رقمي يجتاح عالم القراءة والكتابةعبد الرازق التجاني،  -
https://aawsat.com/home/article/822686/%D8%AA%D8%B3%D9%88%

-D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A

-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A

-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD

-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85

-4%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D8%A7%D9%8

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D

-8%A9?fbclid=IwAR2q7lEEWTY0U7UeJoOrBPra_CATBqf6V

NKQjQ0l8Cd2HAG5OPFu4EfQ6I 

، فعالية توظيف اإلنترنت في تنمية الجوانب المعرفية ودعم األداء (9110) الغريب زاهر إسماعيل -
(، كمية 3لماجستير في التربية، مجمة دراسات تربوية واجتماعية، العدد )الدراسي لدى طالب ا
 التربية، جامعة حموان.

، من الوسائل التعميمية إلى تكنولوجيا التعميم، سمسمة الكتاب (9112) ماهر إسماعيل صبري -
 ( الجزء األول، الرياض: مكتبة الرشد.3الجامعي )

https://www.rqiim.com/ahmed-elhabchi/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%9F?fbclid=IwAR2Ts69egBUAccbmR9ha-TKnx0yeihZOQJT_G0VmK2a5gXnpeZCx5CtbEmQ
https://www.rqiim.com/ahmed-elhabchi/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%9F?fbclid=IwAR2Ts69egBUAccbmR9ha-TKnx0yeihZOQJT_G0VmK2a5gXnpeZCx5CtbEmQ
https://www.rqiim.com/ahmed-elhabchi/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%9F?fbclid=IwAR2Ts69egBUAccbmR9ha-TKnx0yeihZOQJT_G0VmK2a5gXnpeZCx5CtbEmQ
https://www.rqiim.com/ahmed-elhabchi/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%9F?fbclid=IwAR2Ts69egBUAccbmR9ha-TKnx0yeihZOQJT_G0VmK2a5gXnpeZCx5CtbEmQ
https://www.rqiim.com/ahmed-elhabchi/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%9F?fbclid=IwAR2Ts69egBUAccbmR9ha-TKnx0yeihZOQJT_G0VmK2a5gXnpeZCx5CtbEmQ
https://www.rqiim.com/ahmed-elhabchi/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%9F?fbclid=IwAR2Ts69egBUAccbmR9ha-TKnx0yeihZOQJT_G0VmK2a5gXnpeZCx5CtbEmQ
https://www.rqiim.com/ahmed-elhabchi/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%9F?fbclid=IwAR2Ts69egBUAccbmR9ha-TKnx0yeihZOQJT_G0VmK2a5gXnpeZCx5CtbEmQ
https://www.rqiim.com/ahmed-elhabchi/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%9F?fbclid=IwAR2Ts69egBUAccbmR9ha-TKnx0yeihZOQJT_G0VmK2a5gXnpeZCx5CtbEmQ
https://www.rqiim.com/ahmed-elhabchi/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%9F?fbclid=IwAR2Ts69egBUAccbmR9ha-TKnx0yeihZOQJT_G0VmK2a5gXnpeZCx5CtbEmQ
https://www.rqiim.com/ahmed-elhabchi/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%9F?fbclid=IwAR2Ts69egBUAccbmR9ha-TKnx0yeihZOQJT_G0VmK2a5gXnpeZCx5CtbEmQ
https://aawsat.com/home/article/822686/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9?fbclid=IwAR2q7lEEWTY0U7UeJoOrBPra_CATBqf6V-NKQjQ0l8Cd2HAG5OPFu4EfQ6I
https://aawsat.com/home/article/822686/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9?fbclid=IwAR2q7lEEWTY0U7UeJoOrBPra_CATBqf6V-NKQjQ0l8Cd2HAG5OPFu4EfQ6I
https://aawsat.com/home/article/822686/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9?fbclid=IwAR2q7lEEWTY0U7UeJoOrBPra_CATBqf6V-NKQjQ0l8Cd2HAG5OPFu4EfQ6I
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التعميمية إلى تكنولوجيا التعميم، سمسمة الكتاب ، من الوسائل (9112) ماهر إسماعيل صبري -
 ( الجزء الثاني، الرياض: مكتبة الرشد.3الجامعي )

http://akhbar- ، المهارات الالزمة لممعمم في العصر الرقمي، (9102) مجدي يونس -

elnharda.com/2018/11/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A

-7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

-8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9%D

-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82/ 
، اتجاهات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة أسيوط نحو (9100) منصور محمد سعيد -

 .(32اآلداب، جامعة أسيوط، العدد )القراءة اإللكترونية، دراسة ميدانية. المجمة العممية لكمية 
، تنمية اتجاهات الوعي المعموماتي الرقمي لدى أعضاء هيئة التدريس (9100) موضي الدبيان -

، اإلسالمية وتأثيرها عمى البحث العممي، مجمة دراسات المعموماتبجامعة اإلمام محمد بن سعود 
 .(01، العدد )الرياض: جمعية المكتبات والمعمومات السعودية

 


