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 المستخلص
 

التعليماي  فاي المجاا ظهر اهتمام المؤسسات التربوية بتطبيق منهج إدارة الجودة الشااملة 
جوانا  وفواداد  ألهامتضامين وجهاات نظار الطلباة  إلا ف البحا  . ويهادومن ضمنه التعليم التقني

ة للمعهااد ـصااممت اسااتمارة اسااتبيان ووى اات  لاا  طلبااة الصاا وف المنتهياا ، إذتقانااة المعلومااات
 . 1111 /1/5ولغاية  1111/ 1/11من  ةلمدل  وكـكرـك/ ةيـوالكلية التقن يـالتقن

غلبيااة الطلبااة ي ضاالون أوحظ باا ن لاا، إذ إحصااادياتاام جمااع البيانااات المستحصاالة وتحليلهااا  
%( وان 88-11التعلاايم المبنااي  لاا  تقانااة المعلومااات بسااب  رباا  الوقاات والجهااد حياا  شااكلوا  

سااهولة ا تصااا ت وتقويااة لمعظمهاام يت قااون مااع تطبيااق تقانااة المعلومااات فااي مجااا ت التعلاايم 
 %.39شكلوا أكثر من ثلثي العينة وبواقع حي  المؤهالت العلمية 

ت الدراسة ب ن استخدام التقانة الحديثة في التعلايم لاه أهمياة قصاو  فاي الحصاو  استنتج 
قا دة قوية من المعلومات التي مان شا نها تعرياف  بإنشاءأوصت الدراسة و ، ل  نتادج مستقبلية

 الطلبة ب همية هذا النظام في المستقب .
 

 ةالجود ،المناهج الدراسية ،تقانة المعلومات :الكلمات الم تاحية

 
Abstract 

 
     The vocational institutions interest appeared in the total quality management through the 

educational approach including technical aspect. The study aimed to visualize the students 

perspectives for the main benefits of formative technology through special questionnaire 

form conducted for the final stages of both KIRKUK Technical Institute and College from 

the period of 1/12/ 2011 till 1/5/2012 . 

      Data collected and analyzed statistically and it was found that majority of students 

preferred formative technology learning because of time consuming reasons (16- 88%) and 

most of them agreed with application of this technology in teaching field for 

communication improvement and strengthen the scientific qualification (93%).The research 

concluded that informative technology have a good approach in teaching aspect to gain a 

better future results and it recommended that establishment of strong scientific back ground 

for good quality of life . 

 
Key wards: Informative technology , Curriculum , Quality 
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  لمقدمةا
خاا  تداديات متيايادة ومتساارمة  يواجه العاال  شكا ع ماا  والمجتماع العرشال شكا ع
الخصاااو  الميااادا  العلمااال  وجاااه نتيجاااة التااااورات الساااريعة مااال كااات  المياااادي  وملااا 

لتاال يتو ااع وا، الماضاال ت نولااوجل التاال كاالدها العااال  خااألع الرشااع انخياار ماا  القاار الو
الاا  سايار ملا  جميااع  - ب هااا التقاد  العلماال والتقنالو ااد ساش ،اساتمرارها شتساارك  شيار

التدريس دخوع اآللة مجااع  ق وأساليبائ، وتجدد ارالتعلي الدياة والا  وا ب تاور  نوادل
 .(3، 5002)ال نانل، والترف م  ال مالية أصشدت ضرورة شعد أ   انت نوما  إا ، التعلي 

وتوظياف  رة تااوير منااهج التعلاي ولقد دثت المؤتمرات الدولية واإل ليمية مل  ضرو
المااؤتمر  ديااأ أ اادت اليونساا و ملاا  الاا  ماال، ماال خدمااة التعلااي  ماال اليتاارة انخياارة التقانااة

المكاروك الادولل  ومال،  7891الدولل انوع للتعلي  التقنل والملنل مال شارلي  شملمانياا ماا  
التاال مقاادت مااا   ةسااوماال مؤتمراتلااا اإل ليميااة الخم،  7885للتعلااي  التقناال والملناال مااا  

ومال الماؤتمر ،  ينياا، اإل اوادور، اإلماارات العرشياة المتدادة، اليوناا ،   مل استراليا7889
 ،قرماا ال).  7888أشرياع ماا   الثانل للتعلي  التقنل والملنل الا  مقد مل سيوع ش وريا مال

5002 ،2) 
 المنهجي للبح  اإلطار

 مشكلة البح 
 التعليمية والملنية لميلاو  تقاناة المعلوماات يعاد وادادا  امتقار العديد م  المؤسسات  إ 

يكاا ع الالشااة كااريدة أساسااية ماا   ، إالترشويااةما  أهاا  المعو ااات التاال تواجااه سااير العمليااة ا
 وال  لدوره  المل  مل تنمية ا تصاد الشألد ونلجه العلمل للمستقشع. ،كرائح المجتمع

 :إل يلدف الشدأ  البح : هدف
مستدصالة ما  الما  خاألع اليوائاد الاالاب خدماة  مال الدديثة قانةتال يفوا ع توظدراسة  -7

 تاشيقه.
 تقدي  وجلات نظر الالشة دوع اتجاهات وموائد تقانة المعلومات. -5

 منهج البح 
شاسااتخدا  اسااتمارة  الوصاايل التدليلاالماانلج الالماانلج الااا  امتمدتااه الشادثتااا  هااو  إ 

مضاأل  مختصاي  مال مجااع العماع علا ما   شاعمدة أسئلة موضومية تا  وضااستشيا  كملت 
التل تار ت لموضاوك الشداأ المجألت العلمية  إل  إضامةوال تب  الدورياتاالستعانة شم  
( ماال 2وهاا  ) *مرضاات االسااتمارة ملاا  مد مااي  ماال دقااع االختصااا  و ااد، الشدااأنيسااه 
 دصا  .اإل ( مل مجاع5)و( مل مجاع تقنية المعلومات والشرمجيات 3الداسوب و ) مجاع

  ينة البح 
 ان ساا ما  الشاة المراداع المنتلياة ما  واالشاة  ا  االشا (12) ما ت ونت مينة الشداأ 

وماا   (اإلنااأما   52ماا  الاا ور  و  52شوا اع ) ما  الشااة المعلاد التقنال والاشياة اإلدارياة
 صاورة مكاوائية شتا  اختيااره   (اإلنااأما   55ما  الاا ور  و  2شوا اع ) الشة ال لية التقنية

 .Simple Randomization Techniqu)) شسياة
 
 

                                                           
*
 .جامعة  ر و ،  لية اإلدارة وا تصاد، د توراه إدصا ، أستاا مسامد ،د. نجيب ادمد  ي ل -
 .المعلد التقنل  ر و ، ماجستير إدصا ، مدرس، يوشرت يوئيع ايليا - 
 .المعلد التقنل  ر و ، اسشاتد توراه د، أستاا مسامد، د.مات  دس  مدمد صديق -
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 البح  أداة
المقاشلاة الكخصاية ماع  أسالوبدياأ امتماد  ،للشدأ أداة  استخدمت الشادثتا  االستشيا  

 :صياغة االستشيا  شمردلتي  ت والعينة 
يمات ملا  ميناة ووتصامي  االساتشيا  و انسئلة صياغةديأ ت   انوليةمردلة الصياغة  -7

 تهماد  صاألدي ( وتشياا pretest) انولية( استمارة لغرض التجرشة 72) تكمل مكوائية
 .%(12صألديته )ديأ  انت 

 ا  االشا(  12)  ما تا  تويياع االساتمارة ملا  ميناة مكاوائية النلائية مقد مردلة الصياغة  -5
 .(5075-5077)للعا  الدراسل  أمألهالما ورة  لأل سا المرادع المنتلية م  واالشة 

 
 اإلحصادية  الوساد

جاداوع الشداأ  تدلياع مال  71 إصادار  SPSS ةاإلدصائي يةمجرالشت الديمة استخدم
 المدروساة الستخراج العأل اة شاي  المتغيارات اإلدصائية المقاييسمتماد مل  المع ا الميدانل

 . الت رار والنسب المئوية
 البح  حدود

 .                                                           2/5075 /7وانتل  مل  5077 /7/75: شدأ العمع مل هاا الشدأ مل  ةيناالىم الحدود -1

المجتماع(   سا  صادة و الداساوب أنظماة) سا   : المعلاد التقنال  ر او المجا  المكااني -1
    (.رمجيات الشهندسة  س   ) وال لية التقنية

صادة المجتماع و ،داساوبأنظماة ال سامل ما   المنتلياةالشة المرادع  المجا  البشري: -9
ل ما الشرمجياات هندساة الشاة المراداع المنتلياة ما   سا   و ،المعلاد التقنال  ر او مل 

 ال لية التقنية.

 
 النظري الجان 

 التعليم -1

المعلوماات واالتصااالت ومصار اال تصااد العاالمل سالعة  تقانةيعد التعلي  مل مصر  
  م  المل  أ  ندر  أنه يجاب مليناا أ  أ ثر ديوية ومقدمة للنجاح و وة مدر ة للتغيير، لال

" القضاايا نتعامع اليو  مع التعلي  شاريقة تختلف م  الماضل ملقد أكار التقرير المعناو  شا  
أ  العاال  لا  يكالد  إلا والتال أمدتاه اللجناة القومياة للتعلاي  ومساتقشع أمري اا  األكثر أهمياة "

الكاعوب ودتا  شقاؤهاا مرتشااا  شقادرتلا ي او  نجااح انما  وإا ، مردلة مثع المردلة الدالية
وال يوجااد ماال المجتمااع اليااو  مجاااع واسااع لغياار الماااهري  الاااي  ال يجياادو  ، ملاا  الااتعل 

 الدديثااااااة تقاناااااةالوتددياااااد المكااااا ألت ودللااااااا وتعلااااا  ، دا  مصاااااادر المعرمااااااة  ااااا استخ
 .(1، 5007وسنينة،  )ش

مجاااالت  إلاا شااع يمتااد ، ي المعلومااات واالتصاااالت ملاا  التعلاا تقانااةوال يتو ااف تاامثير 
العمااع والتاال تعاارف شمنلااا امجمومااة الملاا  والوظااائف التاال تنكاام ماال سااوق العمااع نتيجااة 

 ،ة اللائلة مل مجاع االتصاالت شما يتالب تومير ال اوادر المدرشاة للعماع شلااقنيالتاورات الت
متألدقاة مال ولقاد أدت التااورات اللائلاة وال تنمية والتقاد  مال المجتماع اوشما يدقق خاا ال

إيجاد وا ع جديد م  كمنه إدداأ تغيرات  شيارة مال كات   إل مجاع االتصاالت والمعلومات 
وشالتاالل تا  اساتدداأ ، ادل الدياة اال تصادية واالجتمامياة والعسا رية واليضاا  وغيرهااون

انخيااض الالاب  ، مضاأل  ما وما  ثا  مجااالت مماع جديادة، العديد م  التخصصات الجديدة
 .(9،  5003التويجر ،) التخصصات والوظائف انخر مل  شعض 
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 تقانة المعلومات في مجا  جودة ال -1

لألنتقاادات المتصاامدة لتادنل  لقد ظلر ميلو  ضما  الجودة مل التعلي  الجامعل نتيجة  
ادة مال ساوق العماع، والتناامس دامضاأل ما  المنامساة ال،  ليته وارتياكالتعلي  العالل، نومية 

، وانتكارت لاال  الليئاات للعولماةللتوجاه العاالمل  نتيجة  سات التعلي  العالل سؤالعالمل شي  م
العالميااة لضااما  الجااودة ماال التعلااي  العااالل، التاال مملاات ملاا  تدديااد السياسااات والمعااايير 

شلا وتدقيقلاا مال  انخاسساته ؤمل  مما ايإل وأصشحلضما  جودة الشرامج مل التعلي  العالل 
 .(3، 5003)شدخ ، لألمتراف شلا وامتمادها ا  أساسي ا  متالشرامجلا شوصيه ش

ع شتاادنل دااديات تتصاامنلااا والعالميااة تتعااانل شعااض مؤسسااات التعلااي  العااالل العرشيااة 
الشلادا   ساوق العماع وخااا التنمياة مال معظا متلا الدتياجاات نومية مخرجاتلا ومد  موا 
سسات ل  تعد تكا ع اات م  تخصصات وشرامج هاه المؤ    ثيرا  العرشية مل  دد سوا ، وإ

وتعااانل مخرجاتلااا ماا  منلااا  وأصااشح سااوق العمااع المدلاال مكااشعا   ،المجتمااعلداجااة  أولويااة
وماا  الضاارور  شاااع الجلااود  ،واالجتماميااة اإلنسااانيةتخصصااات العلااو   الشاالااة والساايما

اة الظاروف رامالتومير شنية تدتية متاورة م  كش ات االتصاالت والمعلومات وتاشيقاتلا وم
شت لية معقولة لجميع اليئات مل المجتماع العرشال و اال   إليلايسلع النياا لوالوانية   ليميةاإل

 إلاا لتسااليع الوصااوع  واإلمااأل اسااتثمار التقااارب ميمااا شااي  تقانااة المعلومااات واالتصاااالت 
 إنتاااجلا  وخاصااة مال التعلااي  الجاامعل وتر يااي  اماة الجلااود م ،الجاودة مال  امااة المجااالت

للتعلااي  المتواصااع والتاادريب  را  شااونيااة وشنااا  شواشااة تعليميااة ال ترونيااة ت ااو  منمناااهج ال تر
وللااااه الشواشاااة المقااادرة ملااا  تلشياااة ادتياجاااات المساااتييدي  مااا  الالشاااة والمدرساااي   ،اليعااااع

المعلوماات التال يشدثاو  منلااا ش –والمختصاي  والشاادثي   األ شدساب ادتياجاتااه واهتماماتاه 
والا   ،ممللا  أماا   نل  أو اال  م  مس أم  ريب التياملل  لما واالنخراا مل شرامج التد

 شاااارشا المسااااتييد شالخاااادمات ديثمااااا وجاااادت ماااا  اريااااق تقانااااة المعلومااااات واالتصاااااالت
 .(6، 5005)السعود،

 تطوير المناهج الدراسية -9

 وإم انيااةسااية ماال االهتمااا  شمدتوياتلااا ووضااوح غايتلااا اتتمثااع جااودة المناااهج الدر
جاناب  إلا ، المجتمع( انمور أوليا  تلا مل تلشية رغشات المستييدي  )الاألب،تدقيقلا ووا عي

ق التاادريس ووسااائع وأساااليب التقااوي  التاال يجااب أ  ت ااو  ائاااالهتمااا  المماثااع شجااودة ار
 إلا مل  تدقيق التدسا  المساتمر مال ممليتال التعلاي  والاتعل  الموجاه العمع  دائمية أولوياتلا

ساة اناا سانوات الدرمالا  و ،عوملارات الاألب مل  ندو متواصتدقيق التدس  مل  درات 
 .(2، 5000)ايوب، الموارد ميما شعد اللدر اللائع مل الا  سيجنشنا انولية 
تلا   جودة المنلج تعنل اتومر خصائ  معينة مل المناهج المدرسية شديأ تنع س إ 

ا مااتق  يسااتند أهميااة وجااود تخاااي إلاا وهااو مااا يكااير  الخصااائ  ملاا  مسااتو  الخااريجي 
ونؤ اد مال  ،يق مل ظع متاشعاة دائماة ومساتمرةتنييا التخايا شك ع د وا ع لمعايير الجودة و

مجاودة المانلج مال  ،ت اليردياةراضرورة تجنب العكوائية والشعاد ما  القارا مل  هاا السياق
نلج انااألق الما ولتدقيق ال  التم   ينشغل مرامااة ،التم   جعم  أ تعلما  تعنل   اإلاارهاا 

وضااما  التجريااب المياادانل للماانلج  شااع الكااروك ماال  نهدامااهماا  ملسااية المجتمااع ومدقااق 
ناهج الماورة ووجوب ممل  الال وادر التدريسية تعميمه وتم ي  المعلمي  م  خألع تدريب 

 .(9، 5007)العياو ، تقوي  موضومية لقياس مستو  التم   أدواتاالمتماد مل  
 )دااااااامظ الماااااانلج المدرساااااال ودة ماااااال اااااا ر الجق معااااااايي اااااا   دواماااااال تاشي اااااا وم

 :(3، 5000مصاي ،و
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 .تاشيقلا وتعديللا إم انيةاالستمرارية والتاوير: أ   -2
 .تالمكار ة مل التصمي  واتخاا القرارا مشدأتدقيق  -2
 

 الجان  الميداني

تاا  استدصاااع الموامقااة الأليمااة ماا  ممااادتل المعلااد التقناال وال ليااة التقنيااة  ر ااو  
ت  تنظاي  جادوع ليياارة  اع مردلاة ما  المراداع  ، إالغرض توييع االستمارات مل  الالشة

وشوا اع يياارتي   (تقنياة هندساة الشرمجياات   أنظماة الداساوب صدة المجتماع  ) الدراسية
 أهداف الشدأ وأشعاده المستقشلية مل خدمة مجاع التعلي . لتوضيح

تاا  توييااع اسااتمارة االسااتشيا  المرمقااة ماال نلايااة الشدااأ والتاال كااملت ثااألأ مقاارات 
( ساؤاال يتعلاق معظملاا ما  77أساسية  انت انول  تتعلق شمسئلة )نعا  و ال( دياأ كا لت )

قارة الثانياة م انات تتضام  أسائلة الخياار أماا الي ،ميلو  تقانة  المعلومات وموائدها المساتقشلية
 اناات اليقاارة الثالثااة   ماا  متعاادد تتعلااق غالشيتلااا ماا  ميلااو  جااودة التعلااي  االل تروناال وأخياارا  
 تتضم  انسئلة الميتودة  التل تتناوع جانب المنلج الدراسل  وجودتلا.

 

 7 جدوعال
 توييع العينة دسب الجنس

 الكلية/المعهد ذ % أ % المجموع

 ال لية التقنية 2 73،9 52 96،5 58  

 لتقنلد االمعل 52 25،5 55 21،9 26

 المجموك ال لل 59 31،3 21 65،1 12

    أنث  أ=      ،ا= ا ر            
 

 سا  صادة  [ويمت االستمارات ملا  الصايوف المنتلياة مال المعلاد التقنال  ر او  
تا  جماع  ] سا  هندساة الشرمجياات [و  وال لياة التقنياة  ر ا ]المجتمع و س  أنظماة الداساوب

والااا  مااا  ارياااق اساااتخدا  الديماااة  ،الشياناااات المستدصااالة واساااتخراج الجاااداوع الأليماااة
 ة(. أمااا إجاشااات انساائلة المتعاادد5، ال=7ديااأ تاا  ترميااي إجاشااات )نعا  = ،SPSSاإلدصاائية 

 لااااياناتشلاااا ونتائجاشل واالنداااراف المعياااار  لتدلياااع االختياااار مقاااد اساااتخد  الوساااا الدسااا
 .(60 ،5009، )القاضل
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نألدظ  ، إا( توييع العينة الممخواة م  ال لية التقنية والمعلد التقنل7جدوع )اليشي  
 .%(65،1 -21شو ع ) اإلناأنسشة  انت م   أمل شم  

 

 5جدوع ال
 د تقانة المعلوماتئرائل  ليواشدسب آتوييع العينة 

ا نحراف 
 المعياري

الوسط 
منع %   % الحسابي (4-1األسدلة     

0.218 0.32 62.3 28 32.1 56 
هع تتر  ان األ  أماا  ال ومشياوتر وأجلاية  -7

 االل ترونل.العرض 

0.351 0،99 75 8 99 11 
استعماع الوساائع الت نولوجياة يساامد ملا   -5

رشااح الو اات وداارق المرادااع ماال مجاااع 
 التعلي  والت وي  والتعل 

0.781 0.86 2 3 86 21 
وجيااا الدديثااة ماال مجاااع المعلومااات الت نول -3

واالتصاع هاو ساألح او دادي  مال  ناوات 
 التواصع والتشادع

0.397 0.93 71،3 73 95.1 65 

ماااؤهألت لتصاااشح هاااع ا ساااش  الداساااوب  -2
التقنياااااات  مناااااتج للمعاااااارف مضاااااأل  مااااا 

 .الدديثة

N=75 

         مداد الشادثتيالجدوع م  إ المصدر:
 

وال  ل سب الو ت  ،  التقنلالالشة ييضلو  التعلي شيةأغل( شم  5يتضح م  جدوع )
أما  ،%( م  العينة99-66ديأ ك ع ) ،له انمثعورشح اليم  م  خألع االستغألع 

دامه مل معارف التواصع والتشادع وهو سألح يم   استخ ،شالنسشة الستخدا  الداسوب
  .%( م  مجموك العينة المدروسة86-15ك ع نسشة )م

 ان سا مل  هاإجراؤالنتائج التل ت  الدصوع مليلا مل الدراسة التل ت   أ دتههاا ما 
استجاشة الالشة للتعلي  االل ترونل  أظلرتوالتل 5070/العلمية للمعلد التقنل  ر و  

شسشع  مل التدصيع العلمل والمعرمل م  خألع االرتقا  وموائده ومياياه المستقشلية
 .(8،  5070)القاضل، ليئات التدريسيةالتواصع المتشادع شي  المتعلمي  وال

 

 3جدوع ال
 المعلومات  التجاهات تقانة رائل آدسب شالالشة توييع 

ا نحراف 
 المعياري

الوسط 
(8-5األسدلة   نعم %   % الحسابي  

0.527 0.38 6.1 2 83.3 21 

الدديثاة مال مجااع  التقاناةهع سامدت  -2
المعلوماتياااة واالتصاااااع ملاااا  تقويااااة 

العقلياااة مثاااع القااادرة ملااا  الماااؤهألت 
التي يااااار والشرهناااااة وداااااع المكاااااا ع 

 .واإلنتاجوالقدرة مل  التعل  

0.212 0.61 33.3 52 66.1 20 

تخااااب المعرمااة الضاامنية  قانااةهااع الت -6
المتناغماة ماع  انمارادالتل مال مقاوع 

والخشااارات والقاااي  والعقاااوع  انم اااار
 .وانداسيس
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ا نحراف 
 المعياري

الوسط 
(8-5األسدلة   نعم %   % الحسابي  

0.556 0.82 2.3 2 82.1 21 
ملا   لإلنساا مساامدة  التقاناة دهع تعا -1

تيسااير وتدليااع الخشاارة التاال ماال مقلااه 
 استخداملا لتوليد خشرة جديدة. وإمادة

0.772 0.88 7.3 7 89.1 24 
ملماااااة لعملياااااة تنا اااااع   قاناااااةهاااااع الت -9

المعلومات والمعارف شاي  المساتويات 
 المختلية مل المؤسسة.

N=75 

  الجدوع م  امداد الشادثتي المصدر:
   

المعلومااات ماال مجاااالت التعلااي   تقانااةيشااي  شاام  معظاا  الالشااة مااع تاشيااق  3جاادوع ال 
المختليااة لمااا للااا ماا  موائااد ومنااامع ماا  ديااأ ساالولة االتصاااع وتقويااة المااؤهألت العلميااة 

-2ما   لألسائلة( 20-12تراودات شاي  ) إا ،الالشة متقارشاة إجاشاتو انت  ،وتدليع الخشرة
 %( .83،3العينة ) م  ثلثل أ ثروك لت نسشة  ،9

 أهمياةهاا يؤ د شم  استخدا  التقنيات الدديثة مال مجااالت المعرماة ومنلاا التعلاي  لاه و
صاعيد الالشاة والتادريس والمخرجاات  شر  مل الدصوع مل  نتائج راهنة ومستقشلية ملا  

 المردلية.
والتاال جااا ت مااشقااة 5002 /ماال ساالانة ممااا   أجريااتماا  خااألع الدراسااات التاال 

 الدديثة مل مجاع التدريس لاه دور ماماع استخدا  التقانات إ  إل لتل تكير وا ،الشدأ لنتائج
 إلا المخرجات العلمية التال يم ا  شواسااتلا الوصاوع  و ال  مل ،ومؤثر مل مملية التعلي 

 .(2، 5002)ال ند ،مرادع متقدمة 
د ماا  ومؤلااف ماا  ماادماال التاااور العلماال  التعلااي  االل تروناال هااو نظااا  مت امااع  إ 

العناصر التل يت  التعامع معلا شمسلوب ململ مخاا ومدروس شديأ ال يم   االنتقااع ما  
 شعااد التم ااد ماا  اسااتييائلا للمتالشااات الموضااومة  اال ال تكاا ع مشئااا   إال أخاار  إلاا ممليااة 
مستويات التعلي  التل هل مساؤولية جمياع  أ ص للعملية الألدقة شلا م  أجع تدقيق  ومعو ا  

 مالية وشيوائاد مجيياة مساتقشلية إنتاجيةمما ينتج منه تدقيق  يا ة  ،ل  ااك التعلي العاملي  م
 .(72،  5007سنينة،)شو 

 قصادوتاوير الشرامج والخاا الدراساية ي جميع المدخألت ندا   التدسي  المستمر إ
لضاما  جاودة مناصار العملياة  انو اات وشم صار انهادافما   ان شارتدقياق العادد  شه إلا 
ولوائدلااا  وأنظمتلاااالجامعيااة  واإلدارةماا  الاالااب والماادرس  ليميااة الم ونااة للااا شااد ا  التع

ق التاادريس المختليااة ائااوالمراجااع وار المااادة العلميااة والمختشاارات ماا  أل  ضاام ،وتكااريعاتلا
 (.6،  5003)التويجر ، 

 
 2 دوعجال

 المعلومات مل التعلي  لتاشيقات تقانة رائل آدسب شتوييع العينة 
ط الوس

 الحسابي
ا نحراف 
 المعياري

N % ا سدلة ا جابة 

  نع 61 98.3% 0.377 7.77

ل ثيااار مااا   داااأل   قاناااةالت دهاااع تعااا
 إلاااا الموضااااومات التاااال شداجااااة 

 معلومات
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ط الوس
 الحسابي

ا نحراف 
 المعياري

N % ا سدلة ا جابة 

  ال 9        70.1%  

 نع  12 89.1% 0.772 7.07

المعلوماااات ماااال  قانااااةل  تهاااع تسااا
 خدمة المجتمع واالمراد

  ال 7 7.3%  

7.75 0.351 
99% 
75% 

66 
8 

 نع 
 ال      

 إيجادالدديثة مل   قانةهع تعتمد الت
جااااااااودة ماليااااااااة ماااااااا  الشاااااااارامج 
االل ترونيااة التاال تسااامد ملاا  ملاا  

 ع.الموضوك شصورة امض

 نع  25 26% 0.200 7.22

هااااااااع تضاااااااام  جااااااااودة التعلااااااااي  
االل تروناال تقليااع اليااروق اليرديااة 

 شي  المتعلمي 

  ال 33 22%  

     الجدوع م  امداد الشادثتي المصدر:
 

 إلاا و  أ  ال ثياار ماا  الموضااومات تدتاااج أغلشيااة الالشااة يعااديوضااح أ   2 جاادوعال
ل  مال خدماة وأنلا تسا %( 98.3 –61ديأ ك لوا ) ،دلوع شوجود تقانة المعلومات الدديثة

 %(.89.1-12) وانمرادالمجتمع 
 إلا شغاداد  دياأ ناوه  –شا  اللياث  ا–السامرائل مل شدثه مل  لية الترشياة  أ دههاا ما 

ضااارورة اساااتخدا  الجاااودة مااال القااااامي  الخااادمل واإلنتااااجل للدصاااوع ملااا  نتاااائج جيااادة 
تاشيقااه ماال المجاااع التعليماال ان اااديمل ماا  أجااع االرتقااا   مضااأل  ماا  ،وشمواصاايات ماليااة

 .(1 ،5006شمستو  العملية التعليمية )السامرائل،
 ة اليردياة شاي  الالشا اليرو اات  االل ترونال يقلاع ما  التعلاي إلا  أ  أيضاالشدأ  أكار

 التعليمياة.مال العملياة  جيادا     استخدا  الشرامج مالية الجودة تعاال ماردودا  %( وأ26 -25)
ا  إدارة لمتالشااات نظاا انساسااية المشاااد  أهاا الشدااأ الااا   ااا  شااه العااياو  دااي  وضااع  إ 

ضاارورة امتماااد تلاا  المعااايير  وأ اادراق سسااات التعليميااة ماال العااالجااودة الجامعيااة ماال المؤ
 .(9 ،5007، )العياو  للمواصيات العالمية العلمية ومقا  مل الشرامج  أساسا

 

 2دوع جال
 ريسوالتدرا  الالشة لميلو  تقانة المعلومات مل مجاع التعلي  توييع آ

ا نحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

ع
مو
ج
لم
 ا

 مكملة لها
 أساس
 التعليم

 ال قرات نعم طبعا  

1.129 7.85 12 
68 

(85)%   
 

6 
(9)%   

 
- - 

 المعلوماات تقاناةهع  -7
هااال أسااااس للاااتعل  أ  

 م ملة له

0.123 5.6 12 
21 

(16)%   
 

- 

6 
(9)%   

 

75 
(76)%   

 

 م اا  ماال رأياا يهااع  -5
 قانااااااااااااةتدااااااااااااع ت أ 
 معلومااااااااات مدااااااااعال
الدراساااااااااية   تااااااااابال

 تدريسالمل  المعتمدة

  .ثتيالجدوع م  امداد الشاد المصدر:
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و  شاام  تقانااة ماا  العينااة يعااد (%85-68  )أإلاا   أمااألهالنتااائج ماال الجاادوع  أكااارت
وهاا يتااشق مع النتائج التل ت  الدصوع مليلا مال  له، أساسا  المعلومات م ملة للتعلي  وليس 

مل  القااك الترشو  والتال  5006 -جدة/مل الممل ة العرشية السعودية  أجريتالدراسة التل 
والا  الخاتألف القااامي  التعليمال  ،لاه ولايس م ماأل  أسااس   التعلي  االل ترونل شم أظلرت

)مشاااد  شعادهااااوأوالترشااو  مااا  دياااأ تاشيااق التقاناااة الدديثاااة وساااشع اسااتخداملا وميلوملاااا 
 .(70،  5006ال ري ،

 أكااارت إا ،  ماال مجاااع التعلياا قانااةالالشااة دااوع تاشيقااات الت را آ أ  2جاادوع اليشااي  
المعلوماات مداع قاناة تدع ت أ توامق مل  مشدأ ال ل العينة المدروسة م  ثلث أ ثرالنتائج شم  

 :ية تاآل لألسشابللتعلي  وال   ونلا م مأل  يعد وإنما ،ال تب الدراسية
ت التواصاع ماع العاال  االالدديثاة وماتح مجا شاالمتمااد ملا  التقانااتالتقنل تاوير التعلي   -7

 الخارجل.
ماال القامااات والمختشاارات والااور  الالشااة  نماادادخ  ال شياار يدااع المكااا ع المترتشااة  للاا -5

 الدراسية.

ماا  او   المناااهج المتاااورة ماا   شااع المختصااي  إماادادالمر ااي  ماال  انساالوبامتماااد  -3
 .الخشرة

يرغشااو  ماال تاشيااق هاااا الميلااو  ( ماا  العينااة ال%9-6أ  ) أيضااا الشدااأ  مااا أظلاار
 التالية: لألسشاب

لماا يتالشاه التجدياد ما   ،ا التعلاي  الاا  يسال ونه دالياا  تغيار نما التدريسايي رمض شعض  -7
 قنيات دديثة وتدريب مر ي الستيعاشه.تامتماد مل  

لتاوير ااتل  شامتمااد تقنياات دديثاة ل اونل  امتمادوا ملا  نماا  التدريسيي رمض شعض  -5
 تدريسل  خألع سنوات خدمتل . أسلوبثاشت مل 

مال  لياة الترشياة الرياضاية مال  أجرياتالنتائج التال اساتخرجت ما  الشداأ والتال  إ 
ال لياة اساتخدا   ورماض تدريساي ، إاجامعة شاشع والتل جا ت متوامقة مع نتائج الشدأ الدالل

 أ ثاار دوجلاا أاااوعو اات  إلاا التقاناات الدديثااة ماال التاادريس والاا  الدتياااج مثااع هاااه التقانااة 
الالشاة شكا ع  إلا  هوإيصاالف لتاشياق مثاع هااا الميلاو  واستيعاب متواصع مع تدريس م ثا

 .(73، 5070، )الرشيعل ململ صديح
 شواساااتلاتاال لا أساساايةالليئااات التدريسااية ماال الجامعااات العرا يااة تكاا ع كااريدة  إ 

لشيتل  تعارض هاا الميلاو  اغمضع  إااول   ة التعلي ، مسؤوليمل دمع ا يم   االمتماد مليل
 وإدرا لااالتقانة الدديثة  هاه يعاب مثعؤهألت التل تجعلل   ادري  مل  استلمللعد  امتأل ل  

ة التعليميااة ويعااال شالصااورة التاال تم اا  الاالااب ماا  االسااتيادة القصااو  شكاا ع يخااد  العملياا
 يجاشية.نتائج معالة وإ
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 6جدوع ال
 نل ودور المدرس ميهتروتجاه التعلي  االل  رائل شدسب مياهي   الالشة وآتوييع العينة 

 
  د الشادثتيم  امدا المصدر:

 

 كا ع د، إا شعاالتعلاي  ما   ل يعنلنرولي  االل تدة التعوشم  ج أمألهح م  الجدوع يتض
جدولاه  وأو ااتوهاا يعنل شام  الاالاب لاه درياة االختياار مال تددياد مدرسايه  %(79-52)

ر  ا رونل المستم ا ت  االل  ا ة للتعلي  أما شالنسش ،ه ب مي  ه ويرغ   ق ما يرتئي  وم مل  المناسب
    تاوير المنااهج الدراساية مقاد كا لت نساشةل شالنسشة أما %(. 33،02-52) ع    ك م ة   للالش
-70تقانة ال مشياوتر واالنترنيات مال مجااع المعلوماات والتعلاي  ) وأخات (57.03% -76)

73،3.)% 
التعلااي  تقاناة المعلومااات والتال تؤياد شام   ما  ميااهي  أجريااتساات التال الدرا أكاارت

صاي  وساشع  وإيجاادسألح او ددي  يم   استخدامه لتعييي العملية التعليمياة  رونل هواالل ت
المنااهج الدراساية التال تخاد  الاالاب  مناد الداجاة لتااوير إليلااملمية مد مة يم   اللجاو  

 .(6،  5008، )ماد  وتعيي الناتج العلمل المستدصع
الااادرس ودور  إدارةنااال مااال الالشاااة داااوع جاااودة التعلاااي  االل ترو نرا أماااا شالنساااشة  

   التدريب االل ترونل هو مقيااسأغلشية الالشة يعدو  شمالنتائج شم   أظلرتالمدرس ميه مقد 
المااادة العلميااة شصااورة  إيصاااعالماادرس يمخااا ملاا  ماتقااه  إ  إا ،ومؤكاار للماادرس الجيااد

 جيد. ا  لقيواضدة وشسياة شاستخدا  التقانات الدديثة االل ترونية التل تجعع م  الاالب مت
الناصاارية ملاا  الشااة الصااف /ماال المعلااد التقناال أجريااتالدراسااة التاال  أ دتااها هاااا ماا
رونال ماال تاالل  ات التعلاي نااوالتال جاا ت متوامقااة ماع  اساتخدا  تق اإلل ترونيا الثاانل لقسا  

اساال وتنميااة والتاال تييااد ماا  نسااشة تدصاايلل  الدر للمناااهج العلميااة انساساايةالمااواد  تاادريس
 (.9،  5001)الدسناو ، لعلميةا أم اره 

 
 1 جدوعال

 دسب مقترداتل  لتدسي  التعلي  االل ترو شتوييع العينة 
 االسئلة االجابة % N االنحراف المعياري الوسط الحسابي

المعلوماات اضاامت لا   قانةهع ت نع  28 62.3% 7.32 0.218
 مل  المنلج الدراسل ئا  كي

  ال 56 32.1%  
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 االسئلة االجابة % N االنحراف المعياري الوسط الحسابي

المعلومااات تسااامد ماال  قانااةهااع ت نع  63 92% 7.76 0.368
 انجاي مكروك التخرج

  ال 75 76%  

0.291 7.31 65.1% 
31.3% 

21 
59 

 نع 
 ال

هع تعانل م  صعوشات ومكا ع 
 دراسية

0.326 7.92 72.1% 
92.3% 

77 
62 

 نع 
 ال

هااااااع تيضااااااع االمتماااااااد ملاااااا  
ق التقليديااااة ماااال التعلااااي  ائااااالار

 االل ترونل

0.280 7.38 67.3% 
39.1% 

26 
58 

 نع 
 ال

المعلوماااات مااا  قاناااة ت دهاااع تعااا
 ضروريات الدياة

  م  إمداد الشادثتي المصدر:

 

كااار أأ    التعلااي  االل تروناال دياا ة دااوع تدسيااشاا الال يوضااح مقتردااات 1 جاادوعال     
%( ماا  65.1 – 21)   وإ %(92-63مكااروك التخاارج ) إل ماااع تهضاارور إلاا الالشااة 

ق التقليديااة ماال ائاا%( ال ييضاالو  الار 92.3-62  )ية وإالعينااة يعااانو  ماا  مكااا ع دراساا
 االل ترونل.التعلي  

مقتاارح لقياااس ضااواشا الجااودة  أنمااواجضاارورة تاشيااق  إلاا  5002/أكااار القرمااا 
التال تاشاق مكااريع التخارج  انردنياةسسات العلمية وم  ضمنلا الجامعاات ؤالكاملة مل الم

 ةلة مال تساليع ملماة الشداأ والتقصال شصاورمل المراداع النلائياة لماا للاا ما  مياياا ميضا
 .(2،  5002)القرما ،  وأسلع أمضع

ضاارورة  إلاا  أكااارماال جامعااة شغااداد ديااأ  أجراهاااماال دراسااته التاال  أ اادال نااانل  إ 
لمتالشاااات النجااااح  أساساااا   االجاااودة مااال  اماااة الجامعاااات العرا ياااة وامتمادهااا مشااااد تدقياااق 

 .(1، 5001)ال نانل، قصو  م  النتائج المستقشليةال لألستيادةواالرتقا  شالتعلي  العلمل 
للشدااأ الدااالل ماال امتماااد معااايير الجااودة  جااا ت نتااائج دااامظ و مصاااي  مااشقااة

سساات الترشوياة  اماة لغارض تاومير و سار دااجي الو ات شمساسيات العلاي  مال المؤالمتعلقة 
 .(3، 5007)دامظ و مصاي ، والجلد لد  الالشة

ات يتيجااسااتر نهاا االثنااا  ملاا  رساا  الخاااوا العريضااة  يااوب و شاادخ مقااد أ اادأمااا أ
ومداولااة الدصااوع ملاا  نتااائج  انردنيااةالجااودة الكاااملة ومجاااالت تاشيقلااا ماال الجامعااات 

 .(6،  5003، شدخ  8، 5000مند االلتيا  شلا )ايوب  أمضع
تدديااد  (Klocnski   ،5000) و (Xue  ،7880)  ااع ماا  أجراهاااأ اادت الدراسااة التاال 

الجودة الكاملة مل مؤسسات التعلي  العالل واالساتيادة  إدارةوالنجاح مل تاشيق  خياقاإلمد  
 الالشة لتسليع ملمة التعلي  وتوصيع المعلومات لمستو  الاالب. وأشداأمنه مل مكاريع 
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 الدراسات السابقة

 بيةرالدراسات الع
 ت اسم الدراسة السنة الباح  ملخص الدراسة

ودة الكااااملة  ماااادة دراساااية ماااادة الجااا إدخااااع
 إدار تدرس مل  ليات الترشوية و رر  منلج 

 دديأ

 إدارةمتالشااااااااات تاشيااااااااق  5002 ال نانل
الجااودة الكاااملة ماال  ليتاال 
الترشياااة اشااا  اللياااث   واشااا  

 الركد جامعة شغداد

7 

ضاارورة  يااا  المااديري  والمسااامدي  ورؤسااا  
ماال الجامعااات  اإلداريااةماال الوداادات  ان سااا 
شتساااليا الضاااو  ملااا  وضاااع وثيقاااة  نياااةانرد

خاصاااة شاااالجودة الكااااملة ماااع اساااتخدا  نظاااا  
 نظا  الجودة  إلنكا  دليع  8000االييو 

لقياس درجة  أنمواجتاوير  5002 القرما 
الجودة الكاملة  إدارةتاشيق 

ماال  اإلداريااةماال الوداادات 
 انردنيةالجامعات 

5 

 أنمااواجالعامااة شتشناال  انردنيااة يااا  الجامعااات 
الجاااااودة الكااااااملة الاااااا  تااااا  تااااااويره  إدارة

ودادات  إنكاا والكروك مل تاشيقه م  خاألع 
 لضشا الجودة الكاملة ميلا

مقتاااارح للتاااااوير  أنمااااواج 5003 شدح
تاشيقاااااه  وإم انيااااة اإلدار 

 انردنياااااةمااااال الجامعاااااات 
 العامة

3 

الجدياادة لتاااوير الاانظ  الترشااو   اإلسااتراتيجية
تسااتند  أ يجااب الترشويااة  اإلدارةوماال مقاادمتلا 

 إلااا ماااد تع وأ  ،مصااارية دديثاااة أساااسملااا  
 الجودة الكاملة  منلج وثقامة للا شإدارة انخا

الجاااااااااودة الكااااااااااملة  إدارة 5005 السعود
مقتااااارح لتااااااوير  أنماااااواج
المدرساااااااااية مااااااااال  اإلدارة
 انرد 

2 

وجود مروق اات داللة إدصاائية شاي  أمضاا  
هيئة التدريس مل تقادير ماملياة اساتخدا  نظاا  

دارة الجاااودة الكااااملة مااال تااااوير الجامعاااات إ
انردنيااة ومقااا للجامعااة. ومااد  وجااود مااروق 
اات داللة إدصائية شي  أمضا  هيئة التدريس 
ماال ماااد  تقااادير مامليااة اساااتخدا  نظاااا  إدارة 
الجودة الكاملة مل تااوير الجامعاات انردنياة 

 ومقا للمرتشة العلمية.

مااد  مامليااة اسااتخدا  نظااا   5000 أيوب
ارة الجاااودة الكااااملة مااال إد

تاااااااااوير أدا  الجامعااااااااات 
 انردنية. 

2 

تدسااي  الجااودة ال يداادأ ششسااااة ماا  اريااق 
العااااملي  ملااا  التي يااار شالجودة.وهااااا  إرغاااا 

 إلاا المناسااشة للوصااوع  اننظمااةيتالااب تليئااة 
 .انهداف

الجودة  إدارةمتالشات نظا   5007 العياو 
الجامعيااااة ومقااااا للمواصااااية 

 الجامعات مل   العالمية
-ISO 9000)العرا ياااااة

2000) 

6 

تخااايا جااودة التعلااي  ماا  خااألع إمااداد خاااة 
للجودة وتمسيس نظا  معلومات كااملة ود يقاة 
إلدارة الجودة.تقاااااااوي  ماااااااورد  الخااااااادمات 
والمسااااتليمات لل ليااااة ملاااا  أساااااس الومااااا  
شمتالشاااات التعا د.ومرا شاااة العملياااة التعليمياااة 

عملاااال داخااااع ال ليااااة وأساااااليب اإلكااااراف ال
 .وأساليب االختشارات

دامظ و 
 مصاي 

 إدارةمتالشااااااااات تاشيااااااااق  5000
الجاااااودة الكااااااملة ش لياااااات 
الترشيااااااة ماااااال الجامعااااااات 

 المصرية

1 

مااا  داجاااات  التخاااايا االساااتراتيجل اناأل اااا  
سوق العمع هي ع وأنكاة التعلي  الجامعل مل 
ضاو  المتغيارات ماال الشيئاة المديااة وت ثيااف 

التعلاي  الجاامعل ملا   استخدا  الت نولوجيا مال
اخاااتألف أكااا اللا شماااا يااادم  ويثااار  العملياااة 

 التعليمية.

التعلااااااااااي   إدارةتاااااااااااوير  7881 مصاي 
الجاااااامعل المصااااار  مااااا  
خاااألع العماااع ملااا  تاشياااق 

 الجودة الكاملة إدارة

9 
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 ت اسم الدراسة السنة الباح  ملخص الدراسة
الجودة الكاملة  إدارة وأساليبتدريس مياهي   -

 وتاشيقاتلا مل مردلة التعلي  الثانو .
يس مياااااهي  وأساااااليب الجااااودة ت ثياااف تاااادر -

 الكاملة وتاشيقاتلا مل  ليات الترشية.

الجاااااااااودة الكااااااااااملة  إدارة 7882 درشاس
منلاااا مااال  اإلماااادة وإم انياااة

 القااك التعليمل السعود 

8 

 

 األجنبيةلدراسات ا
 ت اسم الدراسة السنة الباح  ملخص الدراسة

 إدارةوالنجااح مال تاشياق  اإلخيااقتدديد ماد  
 كاملةالجودة ال

Klocnski 2000 والنجااااح مااال  اإلخيااااق
الجاااااودة  إدارةتاشياااااق 

الكاملة مال المؤسساات 
 التعليمية

70 

 أنماواجشناا   إلا سسة التعلي  الدالل تدتااج مؤ
 الجودة الكاملة  إلدارةخا  

Xue 1990  الممارساااااات المتعلقاااااة
شااااالجودة الكاااااملة ماااال 
مؤسسات التعلي  العالل 
ومقاااا لمعاااايير ماااال ول  

 ريجشالد

77 

  ستنتاجاتا
 التقليدياة وانسااليب االل ترونالتادريس شاالتعلي  الالمساتخد  مال  انسالوبمند مقارنة 

 :يةتللتعلي  تتشي  لنا الميايا اآل
ساالولة التواصااع مااع الاالااب ماا  خااألع تااومير شيئااة تيامليااة مسااتمرة وتيويااده شالمااادة  -7

دوشة شالرساومات والصاور العلمية شصورة واضادة ما  خاألع التاشيقاات المختلياة مصا
 الييديو. أواليلمية  انكراةمرض مقااع م   أدياناوالصوت 

اليرصااة لتجاااوي  يااود اليمااا  والم ااا  ماال العمليااة التعليميااة  االل ترونااليتاايح التعلااي   -5
 والدصوع مل  المعلومات مشر الداسوب مل التو واللدظة.

 الساامات أو اات خاارجوالالشاة  يتيح استخدا  الشريد االل ترونل التواصاع شاي  المادرس -3
ماا  خااألع درس استيساااراته للماا إرساااع إم انيااة مااا تتاايح للاالااب  ،الم تشيااةوالرساامية  

ملاا   مقياادا   شقاا  ي أ ماا   شاادال   درسوهاااه ميااية ميياادة ومألئمااة للماا ،لالشريااد االل تروناا
 أومائدة للاي  تتعارض سامات مملل  مع الجادوع اليمنال للمادرس  أ ثروت و   ،م تشه

 .  التمجيعمند وجود استيسار مل أ  و ت ال يدتمع 
ساامح ق مختليااة ومدياادة تائااالمااادة المالوشااة شار تااوميرماال  الل ترونااليسااامد التعلااي  ا -2

 انم اارير اي  ملا   أ  أيضااويتايح للمادرس  ،للاالاب ميضالةشالتدوير ومقا للاريقة ال
اي  يعااانو  ماا  صااعوشة ويااومر للاااألب الاا ، تاشتااه وتجميعااه للمداضاارة أثنااا الملمااة 

ت او  مرتشاة ومنساقة شصاورة  ننلااوالا   ،التر يي وتنظاي  الملاا  االساتيادة ما  الماادة
 سللة وجيدة.

وتاومير الو ات للا   أم ااره مل تم ي  الالشة ما  التعشيار ما   الل ترونليسامد التعلي  ا -2
 وأجاد  أ ثاروالشداأ ما  الدقاائق والمعلوماات شوساائع  ل داخع المداضرةللمكار ة م

 مما هو متشع مل  امات الدرس التقليدية.

ما  خاألع  للمقاررات الدراساية  اإلدارياة انمشاا مال تخيايض  االل تروناليسامد التعلاي   -6
 وتقياي المعلومات والواجشات للاألب  إيصاعاالل ترونية مل  واندواتاستغألع الوسائع 

   أدائل .
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 التوصيات
المعلوماات  قاناةمال مجااع اساتخدا  تلادورات المتخصصاة العديد م  ا إل الداجة الملدة  -7

 واالتصاالت مل التعلي . 
ت ثيااف الجلااود دااوع إجاارا  دراسااات مسااتقشلية لتوضاايح ميلااو  تقانااة المعلومااات لالشااة  -5

ماع ضارورة تألمال المعو اات مناد اساتخدا  الداساوب  الجامعات وشك ع دور  مساتمر
 .م   شع المدرسي 

ادع الخشرات مال مجااع اساتخدا  الداساوب وملدقاتاه مال التعلاي  ماع وتشتكجيع التواصع  -3
 ل و  الخشرة مل داخع الجامعة.تيم آخري مدرسي  

خلق شيئة جامعية تتم   م  خألللا تيويد الالشة ش اماة االدتياجاات المالوشاة والمصاادر  -2
 والمراجع الضرورية دوع موضوك تقانة المعلومات.

ات العلميااة التاال تخاات  شجانااب تقانااة المعلومااات والتاال تكاايد مقااد االجتمامااات والناادو -2
شيوائااده المسااتقشلية ماا  أجااع تدقيااق شنيااة تدتيااة  ااادرة ملاا  ترسااي  جوانااب المعرمااة 

 واالتصاالت العلمية الرصينة.
 دأ اإلدارة العليا مل الويارة مل  دم  تاشيق التعلي  االل ترونل. -1
   االل ترونل مل  مستو  ويارة الترشية والتعلي .إنكا  إدارة مستقلة إلدارة التعلي -9
دموة مؤسسات القااك الخا  المدلية والعرشياة والعالمياة لتقادي  ماا لاديلا ما  ماروض  -8

 دوع التعلي  االل ترونل وتاشيقاته.
اتخاااا إجاارا ات رساامية سااريعة ماا   شااع الااويارة المتماااد التعلااي  االل تروناال شصاايته  -70

 .تعلي رتقا  شالشد منه لإلاستراتجيا الخيارا 
 
 مصادرال
دراسة مقارنة نثار اساتخدا  شعاض تقنياات التعلاي  االل ترونال مال تادريس ا ،مومق ،ألدسناو  .7

/ الناصارية  /المعلاد التقنال  ،اتي يره  العلمال وتنميةمل تدصيع الالشة  أساسيات اإلل تروني 
 .5001 ،  س  اإلل تروني 

 ،اانردنياةالجامعاات  أدا الجاودة الكااملة مال تااوير  إدارةا  امد  ماملية استخدا  نظ ،أيوب .5
5000. 

 ،العامااةا انردنيااةتاشيقااه ماال الجامعااات  وإم انيااة اإلدار مقتاارح للتاااوير  أنمااواجا ،شاادح .3
5003. 

المجلاة  ،ارؤية مال ضاشا النومياة لتااوير التعلاي  العاالل والشداأ العلمالا، ،المنجل،شوسنينة  .2
  ،تاونس ،المنظماة العرشياة للترشياة والثقاماة والعلاو ،( 5العادد ) ،( 57لاد )المج ،العرشية للترشية

5007. 
امنلجيااة وأساااليب الشدااأ العلماال وتدليااع الشيانااات شاسااتخدا   ،القاضاال دالع،مدمااود  ،الشياااتل .2

 .5009،انرد  مما –دار الدامد للنكر والتوييع ،ا  SPSSالشرنامج اإلدصائل
مجلااة المسااتقشع  ،ا التعلااي  العرشاال الوا ااع والمسااتقشعا  ،مااا  مشااد العييااي شاا  مث ،التااويجر   .6

 (.5003)،لشنا  ،شيروت  ،مر ي دراسات الوددة العرشية ،(585العدد )،العرشل 

الجاااودة الكااااملة ش لياااات الترشياااة مااال الجامعاااات  إدارةامتالشاااات تاشياااق  ،داااامظ ومصااااي  .1
 .5000 ،المصريةا

 نظاورريسل  لية الترشياة الرياضاية جامعاة شاشاع وماق متد يايات ا تقوي  ،الرشيعل مدمود داود .9
 .5070،جامعة شاشع،م  وجلة نظر الشتل ا ألجودهإدارة 

-جامعة شغداد،اإدارة الجودة الكاملة مل القاامي  اإلنتاجل والخدملا ،السامرائل ملد  صالح .8
 . 5006 ،دار جرير للنكر والتوييع مما  ، لية الترشية اش  الليث 
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ادراسااة تقويميااة لتجرشااة الااتعل  االل تروناال شماادارس الشيااا  ، يملااا مشااد العيياا  مشااد ال ااري .70
 . 5006،النمواجية للشنات شجدةا

 مل الجامعاات العرا ياة الجودة الجامعية ومقا للمواصية العالمية إدارةامتالشات نظا   ،العياو  .77
(ISO 9000-2000)5007 ،ا. 

 . 5008 ،مو ع ومنتد  ت نولوجيا التعلي  ،مةاع العولظامناهج التعلي  مل ، وثر جميع  ،ماد  .75
ادراساة ما  ماد  إم انياة تاشياق ،يوسف نيارت الياس،مثما  مومق يدي ،القاضل مات  دس  .73

 .5070التعلي  االل ترونل مل ان سا  العلمية ل ليات ومعاهد هيئة التعلي  التقنلا
مال  اإلدارياةلة مال الودادات الجودة الكاام إدارةلقياس درجة تاشيق  أنمواجاتاوير  ،القرما  .72

 .5002 ،اانردنيةالجامعات 
الجودة الكاملة مل  ليتل الترشية اش  الليث   واش  الركد جامعة  إدارةامتالشات تاشيق  ،ال نانل .72

 .5002 ،شغدادا
ا دراسة م  وا ع استخدا  التقنيات التعليمية الدديثة والصاعوشات التال ،سال  ش  مسل   ،ال ند  .76

   .5002 ، لية الترشية شنيو  ،ارس التعلي  العا  شسلانة ُمما اتواجللا شمد


