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  ض١بق إٌّشأ األصٍٝ
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استخدام المواقع اإللكترونية  
 كايرو دار نموذًجا.. فى التعليم عن بعد
 

 

  هحوذ البذَىي.أ

 ا١ٌَٛ اٌطبثغ
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.. اضزخداَ اٌّٛالغ اإلٌىزر١ٔٚخ فٝ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼد

 اوب٠رٚ  اا ّٔٛوذًج 

ضر٠ؼخ ػٍٝ اٌٛالغ اٌّؼ١ع فٝ ِصر، اثّب رىْٛ ٌٙب  إغالٌخ أثدأ فٝ ػرض

 فف١ّب وبٔذ ا١ٌبثبْ رذزفً ثأ١ِخ آخر ِٛاغٓ ٠بثبٔٝ فٝ رؼٍُ اٌىّج١ٛرر، . الالٌزٙب

ٚرذٛي إٌظبَ اٌدااضٝ ثبٌىبًِ إٌٝ ٔظبَ رىٌٕٛٛجٝ لبئُ ػٍٝ ٚضبئً اٌزؼ١ٍُ ػجر 

اٌٛضبئػ اٌّزؼد ح، وبْ اٌجٙبز اٌّروسٜ ٌٍزؼجئخ ٚاإلدصبء ٠ؼٍٓ ٚلزٙب أْ ٔطجخ 

 26 إٌٝ 2013ػبَ اي، لجً أْ رٕخفط ٘ذٖ إٌطجخ فٝ  %29    أ١ِخ اٌىزبثخ، ٔذٛ

 .ة إدصبء اضّٝشثخ، % 

أاا  ا١ٌَٛ اٌطبثغ أْ رىْٛ ٌٗ ثٛاثزٗ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٝ رمدَ ِٕب٘ج اٌزرث١خ 

 فّٓ ٕ٘ب وبْ ؛ٚاٌزؼ١ٍُ ثطر٠مخ ِجططخ، ٚرىْٛ لب اح أْ رمدَ خدِخ رؼ١ّ١ٍخ ١ِّسح

 د١ث أا٠د ٌىب٠رٚ ؛ثٛاثخ ا١ٌَٛ اٌطبثغ اٌّؼرف١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ" وب٠رٚ  اا "إٔشبء ِٛلغ 

 أْ ٠ٕؼُ ثبٌّؼٍِٛبد فٟ لبٌت ، اا أْ ٠طزط١غ غبٌت اٌثب٠ٛٔخ اٌؼبِخ ِٓ خالٌٗ

 ػجر ِؼًّ ، ٠ٚمَٛ ثئجراء االخزجبااد ٚاالِزذبٔبد رفبػ١ًٍجب،رفبػٍٟ ررف١ٟٙ

 . اٌذٞ ٠مّدَ اٌزجباة اٌؼ١ٍّخ أٚالًج ثأٚي،وب٠رٚ اا
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 أْ رىْٛ ِٕبضجخ ٌٍؼّر ،اٚػٝ فٝ اٌّب ح اٌزٝ ٠مدِٙب ِٛلغ وب٠رٚ  اا   

أْ رجّغ ث١ٓ اٌزش٠ٛك ٚ ِٚجططخ، ٚٔبثؼخ ِٓ اٌّمرا اٌدااضٝ،،اٌسِٕٝ ٚاٌؼمٍٝ

  رزٕبضت ِغ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚغج١ؼخ اٌّب ح اٌزؼ١ّ١ٍخ، ثبإلظبفخ إٌٝ أْ رىْٛ ،ٚاالثزىبا

 د١ث رّىٕه غج١ؼخ اٌٛضبئً ؛غرق اٌؼرض ثئخراذ ج١د ٚرٕبضك ٌٛٔٝ

 ِٚب ح رؼ١ّ١ٍخ ثطر٠مخ ِجزىرح  ٚغرلٗ، ِٓ رمد٠ُ  أضب١ٌت اٌؼرض،اٌزىٌٕٛٛج١خ

 .ِث١رح لب اح ػٍٝ جذة األػ١ٓ
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: الوسائط التى استخدمها موقع كايرو دار

: استخذم كاَزو دار وسائط هتعذدة  

-  Still image صٛا ثبثزخ   - Sound صٛد-  Text ٔص ِىزٛة "

 فالظ– خرائػ - ف١د٠ٛ– اضَٛ رٛظ١ذ١خ 
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 ٔظر٠خ رج١ّغ اٌّؤثراد ٌزمد٠ّٙب إٌٝ اٌطبٌت،  ِٓ خالي غجمذفٝ اٌّٛلغ 

 د١ث اٚػٝ فٝ وً  اش أْ ٠ذزٜٛ ػٍٝ ٔص ؛رذ٠ًٛ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ إٌٝ رؼٍُ

 ال رس٠د ِدح وً ف١د٠ٛ ػٍٝ ٔصف ،ِىزٛة، ٚٔص ف١د٠ٛ ثبٌصٛد ٚاٌصٛاح

 .ضبػخ،  ثبإلظبفخ إٌٝ فالظ ٌألضئٍخ فالظ أضئٍخ ٚفالظ ٔشبغ رفبػٍٝ

 :أوًًل الفيديوهات

 ِٓ خالي ،اٚػٝ خالي رطج١ً اٌف١د٠ٛ٘بد أْ رىْٛ جبوثخ ٚثط١طخ    

ِجٙس ػٍٝ أػٍٝ ِطزٜٛ " اضزد٠ٛ" ِٓ خالي ،اضزخداَ اٌٛضبئً اٌذد٠ثخ فٝ اٌشرح

 ".ا١ٌَٛ اٌطبثغ" اخً 
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: النص الكتابى والشرح: ثانًيا

وّب اٚػٝ خالي اٌشرح،  أْ ٠ىْٛ إٌص جبوثًجب، ٠عُ ِجّٛػخ ِٓ    

 دزٝ ال ٠ًّ اٌمباا ؛ ٌىطر اٌذدح ػٍٝ اٌصفذخ اإلٌىزر١ٔٚخ؛اٌصٛا إٌّبضجخ

ب  .ضر٠ؼًج
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: األسئلة: ثالًثا

صخ  ":، رىْٛ ٕ٘بن ِجّٛػخ ِٓ األضئٍخ اٌّٛظٛػ١خ٠مدَػٍٝ وً  اش    

 "ٚخطأ ٚاخز١با ِزؼد 
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: فالش التجارب التفاعلية: رابًعا

 ثّب ،٠مدَ رجرثخ د١خ، ِٓ خالي اٌّؼبًِ االفزراظ١خ ػٍٝ ِٛلغ وب٠رٚ  اا   

 . ِغ إربدخ إػب رٙب فٝ دبٌخ اٌخطأ،٠ّىٓ اٌطبٌت ِٓ إجراء اٌزجرثخ ثٕفطٗ
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 أٚي ِٛلغ رؼ١ٍّٝ فٝ اٌشرق األٚضػ، ٔجخ خالي  ٠ؼدوب٠رٚ  اا اٌذٜ    

ب 50 ٚاٌدخٛي ظّٓ أفعً ،، فٝ رمد٠ُ خدِخ فؼبٌخ2014  2013ٚ ْػبِٟاي  ِٛلؼًج

وبْ ٠مدَ ثجبٔت اٌخدِخ اٌزؼ١ٍّخ ِب ح رفبػ١ٍخ جبوثخ ٌطالة اٌجبِؼبد   إو؛فٝ ِصر

 أُٔٙ ،ٚاٌّدااش، ٚأود أوثر ِٓ غبٌت ِٓ أٚائً اٌجّٙٛا٠خ فٝ اٌؼب١ِٓ اٌّبظ١١ٓ

. اضزفب ٚا ِٓ اٌّب ح اٌّمدِخ ػٍٝ ِٛلغ وب٠رٚ  اا
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 غ١ر ِطزج١جخ ٌٙذا إٌٛع  ٚررو١جزٗ،غ١ر أٔٗ ِب زاٌذ ػم١ٍخ اٌطبٌت اٌّصرٜ

 فرغُ أْ ػد  ِٓ ٠طزخدِْٛ االٔزرٔذ فٝ اٌّٛالغ اإلٌىزر١ٔٚخ ؛ِٓ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

ب، إال أْ اٌطبٌت اٌّصرٜ ٠فعً 30ُِٕٙ ألً ِٓ  % 75 ١ٍِْٛ ِٛاغٓ، 37 ًِج  ػب

. اٌجٍٛش أِبَ أضبرذح اٌداٚش اٌخصٛص١خ

ٔذزبذ فٝ ِصر، إٌٝ إجراء اٌّزخصص١ٓ ٌدااضبد دٛي ِدٜ رمجً 

 أٚ ، د١ث إٔٗ ٠ّىٕه ٚأْ رجٍص ػٍٝ اٌالة رٛة؛اٌجّٙٛا، ١ٌ٢بد وٍُ اإلٌىزرٚٔٝ

، ػٍٝ learn ػٍٝ رطج١ك أٔدا٠ٚد، ٚأٔذ رىزت ِثالًج وٍّخ" play stor"ٚأٔذ رفزخ 

ا ِٓ اٌّٙبااد ٚاألٔشطخ  ٠ّىٓ اوزطبثٙب ٚرؼٍّٙب ِٓ ،٠ٛر١ٛة أْ رىزشف أْ وث١رًج

ا ثبٌجذث ٚاٌزؼ١ٍُ، غ١ر أْ  ا ِٓ اٌّٛض١مٝ ٚاٌؼسف ٚاٌطجخ، ِرٚاًج ػٍٝ ثؼد، ثدءًج

ب ثّب رشزٙٝ اٌطفٓ ًّج  فّثالًج ِٛلغ أوب ١ّ٠خ اٌزذر٠ر ؛اٌر٠بح ال رأرٝ  ائ

 :فريق مالتى ميديا يضم كاًلً من 

،  لقسن الوالتوذَاَ ًرا تنفُذاهحوذ بكز هذَزًر ، أحوذ بكز رئُس قسن الولتُوذَا 

هانً  َ ًرا، تعلُناهحوذ  الل هصونًر ، هنُز حسنً هنسق فزَق التصوُن التعلُوً

، سواح هالل هصون جزافُك َ ًرا، تعلُناهحوذ هالكً هصونًر ،  الح هصون جزافُك

 .حوذ هصون جزافُكأدالُا ، نُزهُن سلُن هصون جزافُك

  

  

 

 

  

 


