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 يشرث رتػ شيُيج خصدر ؼى ُحدث طوبى امجُدث 

ىالطروقىإلىىاالرتماد...ىالجودة

مطملىالمركزواتى
Centrifuge 

ى

 
خى خخضٖص اهدّر األرظٕ  -

تبهيتٌٕ اهسدٖد هنوٖج اهٌِدشج سبيؾج 
هويرنزٖبح،  اهيٌضّرث هٖنًّ يؾياًل

ّكد كدرح خنبهٖف األؽيبل اهخٕ 
 خؾخيد ؽوٕ اهؾيوج اهيضوٖج تيتوغ

خى ، َٖ يضرٔيبئخٕ أهف سٌ
يً يٖزاٌٖج اهيرانز  َخخضٖض

اهيخخضضج، أيب اهيتوغ اهيعوّة يً 
تلٖج هخّرٖد اهؾيالح األسٌتٖج 

ٌضف يوًّٖ ّٖخراّش تًٖ فاهؾٌبضر 
خنبهٖف ، شبياًل يوًّٖ دّالر

اهخرنٖة ّاهخشغٖل ّاهضٖبٌج 
 .ّاهظيبً هفخرث ؽشر شٌّاح

ٖخرنز اهيخخضًٖ اهذًٖ هِى ضوج  -
ضلٖلٖج تِذا اهٌّػ يً اهخسبرة فٕ 

سبيؾج اهيٌضّرث، تنوٖج اهٌِدشج 
ّتذهم ٖنًّ ُّ اهينبً اهيفظل هتدء 

إال أً إٌشبء اهيؾيل  ،اهؾيل
كضر اهؾيل تَ ال ٖؾٌٕ تبهيٌضّرث 

 ،اهيشرّؽبح ؽوٕ ؽدد يضدّد يً
دراشج نبفج كدى خعج كّيٖج هتل 

اهيشرّؽبح اهظخيج ؽوٕ يشخّٔ 
اهدّهج ّيؾبهسج اهيشبنل ذاح اهعبتؼ 

شيل ؽيل دراشبح خدرٖتٖج خاهلّيٕ، 
هوؾويبء ّاهيخخضًٖ تنبفج اهسِبح 

 .اهؾويٖج تبهّعً

 

 رتمادنذرىثقافظىومفكومىالجودةىواال

 
 بالكلية وحدة التعليم اإللكترونينبذة عن 

وحدة التعلٌم اإللكترونً هً من الوحدات 

المستحدثة بالكلٌة التً تهتم بدعم أنشطة التعلٌم 

قنٌات تاإللكترونً والتدرٌب والتدرٌس باستخدام ال

اإللكترونً بكلٌة تتبع وحدة التعلٌم ، والحدٌثة

دسة فنٌاً مركز تطوٌر األداء الجامعً، وإدارٌاً ناله

 . تتبع كلٌة الهندسة

نشر ثقافة التعلٌم تهدف الوحدة إلى  :أهدافها

مساعدة أعضاء هٌئة التدرٌس ، واإللكترونً بالكلٌة

على إنتاج وتحوٌل مقرراتهم إلى مقررات 

مل قدٌم دورات وورش ع، باإلضافة إلى تإلكترونٌة

، وقٌامها ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة

، اإلشراف على موقع الكلٌة وتحدٌثه على اإلنترنتب

مساعدة أعضاء هٌئة كما تعمل الوحدة على 

التدرٌس على إعداد السٌرة الذاتٌة، ومواقعهم 

 نشاء برٌد إلكترونً، ودعمهم فنٌاً إلاإللكترونٌة

  .رسمً على موقع الجامعة

 

ىاألهداف االستراتيجية للكلية

 .تدعٌم وتحسٌن القدرة المؤسسٌة .1

تطوٌر المعاٌٌر األكادٌمٌة للبرامج التعلٌمٌة  .2

لتدرٌس العلوم الهندسٌة على النحو الذى 

ٌتناسب مع طبٌعة المجتمع المصرى وٌحقق 

 .متطلبات المعاٌٌر القومٌة

 .التعلمتحسٌن وتطوٌر نظم التعلٌم و .3

 .العلمى وتنمٌة مواردةرفع كفاءة البحث  .4

المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة  ةتعزٌز المشارك .5

 .وتنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌة

 وضع منظومة التقوٌم المستمر وإدارة الجودة .6

 .بما ٌحقق أهداف الكلٌة

 

ىىرسالة وحدة ضمان الجودة
ضمان الجودة والتطوٌر المستمر لتحسٌن كفاءة 

وبرامجها وبما ٌتفق األداء للكلٌة بالنسبة ألنظمتها 

، وكذلك اكتساب كلٌة وأهدافها المعلنةمع رسالة ال

على آلٌات تقوٌم  المجتمع فً خرٌجٌها بناءً ثقة 

 من خالل إطار عمل مستقل معترف بها عالمٌاً 

 .ومحاٌد

كنئىالطالبىتأدـــــرةىالتحــرورى
والطاملونىوهوئظىالتدروسى

بالكلوظىببداوظىالفصلى
الدراديىاألولىمنىالطامى

ىمى2011/2012األكادوميى
ى

مىىفيىكوتجددىالدروةىلمذاركت
 أنذطظىالكلوظىالمختلفظى

 العدد

ىسبتمبر
3122 

01 
FF        EE        MM        UU  

 

 رسالة الكلية
الكلية مؤسسة تعليمية حكومية تستخدم العلم "

وكوادر بحثية من إعداد مهندسين  والمعرفة في

للمعايير القياسية  خالل برامجها التعليمية طبقا  

 ".وإتاحة خدمة مجتمعية ترضي المستفيدين

  824اعتماد رسالة الكلٌة بمجلس الكلٌة رقم تم  

 .00/01/2101بتارٌخ 

 

 رؤية  الكلية
الخمس سنوات القادمة تسعي كلية الهندسة خالل "

المحلي المجتمع رضاء إوكتساب ثقة اإلى 

لها بالمصداقية  وأن يكون مشهودا   ،واإلقليمي

 ".والتميز لمخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية

  824تم اعتماد رؤٌة الكلٌة بمجلس الكلٌة رقم 

  .00/01/2101بتارٌخ 

 

لجودة ا نى ضما ىوحدةى
لكنددظ ا ى وظ  كل

 أسرة التحرير
 وبٍر وحود ؼتد امرزاق./ د.ه.أ
 ريف أحوـد شـخبـش./ د.ه.أ

 3122أكتوبر 
 الخميس األربعاء الثالثاء ثنيناال األحد السبت
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 اجتماعات اإلدارة العلٌا للكلٌة  

 اجتماعات فرٌق إدارة المشروع  

 اجتماعات المجلس التنفٌذى لوحدة   

 ضمان الجودة 

 

 :موقع اإلنترنت
http://www.mans.edu.eg/qau  

 مدئولوظىمن؟...ىالجودة

ُاألشخبذ  امجبوؽيج وى امقيبدث لل تبمجبوؽبح وشئُميج ويعُوج امخؽنيه في امجُدث يعه يؽد خظتيق
وشئُميج امظبمة امخي خشخَل تَب يشرث امجُدث شنشنج وى  ؼالُث ؼني امجبوؽي ُامؽبونيى،

 . امحنقبح حُل دُر األظراف ذاح امصنج في ويعُوج امجُدث تبملنيج
 

 تبملنيج امخؽنيه يعه جُدث خظتيق في امظبمة دُر .1
اهخؾوٖى تبهسبيؾج، ّأٌَ اهيشخِدف  يٌغّيج ٖدرم اهعبهة أٌَ ٖيذل يضّر أً ٖسة اهتداٖج فٕ -

ٌّدّاح ّغٖرُب،  يً يضبظراح ّايخضبٌبح ضّهَ ٖدّر فنل يب اهؾيوٖج اهخؾوٖيٖج، يً األشبشٕ
فٕ  اهيٌبفشج كبدرًا ؽوٓ ّخسؾوَ خؤُوَ األشبشٕ االرخلبء تيشخّاٍ ّيِبراخَ اهخٕ إٌيب غرظِب

اهخديج  فٕ خضشًٖ دّرٍ فئً ٌُب ّيً ّٖى، ّٖيًب تؾد اهيٌبفشج ضدث فَٖ خزداد شّق اهؾيل، اهذٔ
هتبكٕ األعراف اهيشخرنج يؾَ  اهدّر األشبشٕ، تل ّاهيضرم ُّ نوٖخَ اهخٕ ٖخولبُب فٕ اهخؾوٖيٖج

تِب، ّخؾيل  اهخضق اهخٕ اهيؤششج اهخؾوٖيٖج يً اهخديج فبهعبهة ُّ يخولٕ اهسبيؾٖج، فٕ اهيٌغّيج
يً  اهغرط األشبشٕ اهسبيؾج، ُّّ فٕ ٖخولبُب اهخديج اهخؾوٖيٖج اهخٕ شًٖخض ؽوٓ اهيؤششج

 .فٕ اهخؾوٖى اهسّدث خعتٖق ٌغى
تبهنوٖج فٕ  اهخؾوٖى خعتٖق ٌغى سّدث فٕ األشبشـٕ ٖينً توّرث دّرم فئٌَ خلدى، يب ظّء ّفٕ -

 :اهيضبّر اٗخٖج

 
 :المنهج -1-1

 .اهيشخِدفج يٌَيخرسبح اهخؾوى نل يلرر خدرشَ ؽً  أشخبذ إشأل  -
 .إشأل ؽً خّضٖف اهترٌبيز اهذٔ خدرس يلرراخَ -

 
 :التقييم -1-2

 ًباضرص ؽوٓ خلٖٖى ؽيوٖخٕ اهخؾوٖى ّاهخؾوى اهذٔ خخفبؽل خالهَ يؼ أشبخذخم، ّأً خنًّ يّظّؽٖ -
إهٓ أكضٓ اهدرسبح ضخٓ ٖخضلق اهِدف اهيرسّ يً ُذا اهخلٖٖى، ّؽبدث يب ٖسرْ ُذا اهخلٖٖى 

، (االشختٖبً اهذٔ ٖخى اشخٖفبؤٍ فٕ ٌِبٖج خدرٖس اهيلرر)يً خالل أشبهٖة رشيٖج يذل االشختبٌج 
ّ تبشخخداى أشبهٖة غٖر رشيٖج يذل أً ٖشأهم أضد أشبخذخم ؽً رأٖم فٕ يلرر دراشٕ يب أّ أ

 .اهنوٖجؽً خديَ خؾوٖيٖج أخرْ خخولبُب 

 يً شٕء تنوٖخم التد ؽً أٔ رظبئم ؽدى ضبهج ففٕ ؽً اهشوتٖج، ّخخلَّ اإلٖسبتٕ تبهشوّم خضلَّ -

 .شنّام، فأضشً اشخخدايِب الشخلتبل تِب آهٖج يٌبشتج خسد ّشّف خّضٖوَ هويشئّهًٖ،

 
 :الجماعى العمل -1-3

سّدث اهخؾوٖى  خضلٖق فٕ أُيٖج دّرُى خّظٖص فٓ ّنذهم اهفِى ّاهخؾوى، فٕ زيالءم ّشبٌد شبؽد -
 .ّهّعٌم هم أفظل يشخلتال هخظيً

 .يِبراح اهؾيل اهسيبؽٓ هخٌيٖج زيالئم، يؼ اهخؾوى أداء أٌشعج فٓ اهيشبرنج ؽوٓ إضرص -
 

 :الطالبي الدعم -1-4

 ّنٖفٖج اهخضبكم اهدراشج تِب، ٌغبى يؾرفج ؽوٓ ّاضرص تبهنوٖج،  اهخبص اهعبهة دهٖل إكرأ -

 .هِب اهيٌغيج االيخضبٌبح ّاهلّاؽد ٌغى ّنذهم تِب، تبهخخضضبح اهيخخوفج

 .اهيخبضج تبهنوٖج اهشتبة رؽبٖج يً خديبح االشخفبدث ؽوٓ إضرص -

 ؽوٓ أخعبئم، هخؾيل ؽوٓ أشتبة خلف هنٕ االيخضبٌبح، فٕ ٌخبئز أشخبذم يٌبكشج ؽوٓ إضرص -

 .اهلبديج االيخضبٌبح خسٌتِب فٕ

خرٖد، ّاعوة  يب نل ؽً تم، ّاشأهَ اهخبص األنبدٖيٕ يؼ اهيرشد اهدائى اهخّاضل ؽوٓ إضرص -
 .تبشخيرار ٌضٖضخَ

 

 :والتجهيزات بالكلية المىارد -1-5

... اهيؾبيل ضبشة آهٕ، ّأدّاح ّأسِزث ينختج)اهنوٖج  يً يّارد االشخفبدث ؽوٓ سٖدًا إضرص -
 (إهخ

 .أسوم فِٓ يً اهيّارد، ُذٍ أضشً اشخخداى -

 ٖختؼ فٕ اهؾدد اهلبدى

 امصفحج امراتؽج  -  1111  -شتخوتر    - امؽبشر امؽدد 

وطبىتكنئظىلصودلظى
اىرلىىمحصولكبالمنصورةى

ىالرتمادىاألكادوميا
ى

تً تتقدم أسرة كلٌة الهندسة إلى كلٌ

جامعة  -والطب الصٌدلة 

المنصورة بخالص التهنئة على 

اعتماد ا مؤخراً على محصوله

الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم 

 كافة استٌفاء بعد، واالعتماد

 ترتبط التً األكادٌمٌة المعاٌٌر

 والفاعلٌة المؤسسٌة بالقدرة

 المراجعٌن تقارٌر وفق التعلٌمٌة

 .والخبراء

جدٌر بالذكر أن صٌدلة المنصورة 

 االعتماد على تحصل كلٌة لهً أو

طب كلٌة بالجامعة، بٌنما تعد 

 مستوى علىاألولى المنصورة 

 تحصل التً الجمهورٌةكلٌات طب 

فً كل من  األكادٌمً االعتماد على

 والدراسات البكالورٌوسمرحلتً 

 .العلٌا

 
 

 
 

 

لجودة ا نى ضما ىوحدةى
لكنددظ ا ى وظ  كل

 .مبنى اإلدارة، الدور الثانً

 65503: الرقم البرٌدي
 :تليفون

2288816-151 (0223 )
2288015-151 (0223) 

 151 – 2288321:فاكس

ى
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 "مخرجات المشروع"

  41/19/3122حتي 

  

اًٗ خؾدٖل يلرراح  ٔسرٖ -
اهتنبهّرّٖس ّاهدراشبح  خٕيرضو

اهؾوٖب عتلًب هيالضغبح اهيراسؾًٖ 
 .اهخبرسًٖٖ

إؽداد ّإٌخبر أٖظًب  ٔسرٖ -
يلررًٖ دراشًٖٖ نيلرراح 

هنخرٌّٖج عتلًب هيؾبٖٖر اهيرنز إ
 .ٕهنخرٌّاهلّيٓ هوخؾوٖى اإل

 
6

هنخرٌّٓ هلعبػ إخى خضيٖى يّكؼ  -
اهدراشبح اهؾوٖب ّاهتضّد ؽوٓ 

 ٔهنخرٌّٓ ٖضّيّكؼ اهنوٖج اإل
سيٖؼ أٌشعج اهدراشبح اهؾوٖب 

 .ّاهتضّد
خى خّذٖق ّاؽخيبد اهخعج اهتضذٖج  -

هونوٖج هخّانة رشبهج ّأُداف 
 .اهنوٖج االشخراخٖسٖج

 

 

ى:أخالقىوآدابىالمكنــظ
 (2)مدئولوظىمذتركـــظى

 امظالة ألداء امفؽبمج اموخبتؽج 1/9

ٓ  األير ّهٓ ٖفبسأ أً ٖضص ال -  فـ
ً  اهدراشٓ اهفضل ٌِبٖج اتٌـَ أّ   تـأ
ٓ  تشـدث  خـدُّر  اتٌخَ  يشـخّاٍ  فـ

 ُٖئـج  ؽظّ ٖوفح أً دًّ اهدراشٓ،
 يٌضٌٓ إهٓ اهٌغر ّيؾبٌٍّّاهخدرٖس 

ٓ  اهِتّع  اهفضـل  خـالل  األداء فـ
 .أخالكٖج يشئّهٖج ُّذٍ اهدراشٓ

 درُس إؼظبء ؼى االوخيبغ 1/11
 خصُصيج

 اهخضّضٖج اهدرّس ضتضحأ -
 اهسيٖؼ، يٌِب ٖشخبء اسخيبؽٖج غبُرث
 أذرُب ّٖؾبٌٓ ، اهتؾط يٌِب ّٖفٖد

 ّاهؾيوٖج األيّر ّأّهٖبء اهعالة
 اهدرّس ّخفشٓ اهخؾوٖيٖج،

 يً اهيٌِج ألخالق إُدار اهخضّضٖج
 .اهّسٍّ سيٖؼ

 اهعبهة تًٖ اهشبيٖج اهؾالكج إً -
 ال يؾبٌَّٖ/  اهخدرٖس ُٖئج ّؽظّ
 ٖشخأسر أً ضد إهٓ خخدُّر أً ٖسّز

/  اهخدرٖس ُٖئج ؽظّ اهعبهة
 ؽٌدٍ ّّٖغفَ ّكخَ ّٖشخرْ يؾبٌَّٖ
 ُذٍ، ضٖد خخٌبفٕ اهذيً هَ ّٖدفؼ

 ُٖئج ؽظّ ينبٌج يؼ خيبيًب اهؾالكج
 .ّاضخرايَ يؾبٌَّٖ/  اهخدرٖس

 

 ٖختؼ فٕ اهؾدد اهلبدى

 نيضدر فلع هٖس ٌفشَ إهٓاهخدرٖس 
 ؽوَٖ ّإٌيب هعالتَ، تبهٌشتج هويؾرفج

 اهيؾرفج، يضبدر عالتَ أً ٖؾرِّف
 ّاهٌغرث إهِٖب، اهوسّء ؽوٓ ّٖدرتِى
 يً ؽوَٖ ٖضضوًّ هيب اهٌلدٖج

 ؽظّ ٌٖسص فشٖئًب ّشٖئًب، يؾوّيبح
 خٌيٖج فٓ يؾبٌَّٖ/  اهخدرٖس ُٖئج

 فٕاهخؾوى اهذاخٕ ؽوٓ  عالتَ اؽخيبد
 ظّؽ ّرؽبٖج ّإشراف خّسَٖ غل
  .ّيؾبٌَّٖ اهخدرٖس ُٖئج

 يؾبٌَّٖ/  اهخدرٖس ُٖئج ؽظّ إً -
 ّاالسبتبح اهيؾبرف نل ٖخٖص اهذْ

 يٌِى يشلج دًّ هعالتَ اهٌيّذسَٖ
 األسل فٓ اهعالة إهٓ ٖشئ إٌيب

 وٓضضوّا ؽ ّإً ضخٓ اهعّٖل،
 .االيخضبً فٓ ؽبهٖج درسبح

 تيى امفرديج امفرُق وراؼبث 1/8
 امظالة

 اهخدرٖس ّيؾبٌُّّى ُٖئج ؽظّ -
 ؽوٓ يسِّدُى ّٖزؽّا تأً يعبهتًّ

 يً ٖخأندّا ّأً اهعالة، نل
 ٌشتج خفبّخح ّهّ اهسيٖؼ يشبرنج

 ؽٌبٖج ّٖسِّا أً ّؽوَٖ اهيشبرنج،
 ذهم نبً ّهّ كدرث، هألكل خبضج
 اهشٖبشج ّفق اهدرس، ّكح خبرر
كدرث،  األكل اهعالة هرؽبٖج اهيختؾج
 .أخالكٖج يشئّهٖج ُّذٍ

خّاضـل اهٌشــرث اشــخؾراط   -
يلخعفبح يً اهدهٖل اهذٔ أؽدخـَ  

دهٖـل   –اهنوٖـج خضـح ؽٌـّاً    
األخالق اهيٌِٖج، ّٖينً االعالػ 
ؽوٓ يضخّاٍ تبهنبيل يً خـالل  

 :اهراتع اهخبهٕ
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/  اهخدرٖس ُٖئج ؽظّ ؽوٓ -
 سِدٍ كضبرْ ٖتذل أً يؾبٌَّٖ
 ّأً اهخدرٖس يِبراح إلخلبً
 اهعرق ؽوٓ هوخؾرف ٖشؾٓ

 ّاهّشبئل هوخدرٖس اهيخخوفج
 خؾبٌَّ اهخٕ ّاألشبهٖة ّاألدّاح

 ّفق تئكخدار اهدرس أداء فٕ
 هسؾل شبؽًٖب هدَٖ، كدرث أكضٓ
 اهعالة إً .ّيفٖدًا يشّكًب درشَ
/  اهخدرٖس ُٖئج ؽظّ هدْ أيبٌَ

 ؽوٓ ٖضرص أً ّٖسة يؾبٌَّٖ
 خعّٖرٍ خالل يً األيبٌج ُذٍ

 .ّيِبراخَ ّهلدراخَ هٌفشَ

 وصبدر تشأى امظالة خُجيٌ 1/7
 اموؽرفج

 جـُٖئ ّـؽظ ٌٖغر أً ٖسة -

 

 
ّظؼ خعج يخنبيوج هخلٖٖى  ٔسرٖ -

 .األداء اإلدارْ األنبدٖيٓ تبهنوٖج
اهتدء فٓ ّظؼ دهٖل اهسّدث  -

 .هونوٖج

إٌشبء ّخسِٖـز  االٌخِبء يً  -
/ كبؽــج اهيؾبيــل االفخراظــٖج

 .االيخضبٌبح االهنخرٌّٖج
اإلؽداد إلؽبدث خسِٖز ّرشج  -

ؾداح ّيشخيالخِب يً اهياهيبنٌٖبح 
 .اهيخخوفج ّاهخسِٖزاح

االشخيرار فٓ دؽى فرص  -
 يل ـبد فرص ؽـة ّإٖسـاهخدرٖ

  ختؼٖ.                هعالة اهنوٖج

رافٓ هونوٖج غٌغبى اهيؾوّيبح اهس
الشخنيبل خضّٖل خّذٖق اهٌغى 

 ٔهنخرٌّٓ ذإاإلدارٖج إهٓ ٌغبى 
 .كّاؽد تٖبٌبح

 

خى االٌخِبء يً إٌشبء يّكؼ  -
هنخرٌّٓ هلعبػ شئًّ خديج إ

اهيسخيؼ ّخٌيٖج اهتٖئج ؽوٓ يّكؼ 
 .هنخرٌّٓإلاهنوٖج ا

ٖج إٌشبء كبؽدث تٖبٌبح خرٖسٓ اهنو -
ّإشِبر راتعج اهخرٖسًٖ تبهنوٖج يً 
خالل راتع اهخرٖسًٖ ؽوٓ يّكؼ 

 .اهنوٖج االهنخرٌّٓ

ؽلد ٌدّاح هوشبدث أؽظبء ُٖئج  -
اهخدرٖس ؽً نخبتج ٌيبذر اهيشبرٖؼ 

 .اهتضذٖج

 خرجات المشروعم
 (41/19/3122حتى )

 

ّخّزٖؼ اإلضدار اهخبشؼ  عتبؽج -
هوٌشرث رتؼ اهشٌّٖج هّضدث ظيبً 

 .اهسّدث

االٌخِبء يً خّذٖق ّاؽخيبد اهخعج  -
شخراخٖسٖج هونوٖج عتلًب هيخعوتبح اال

اهِٖئج اهلّيٖج هظيبً سّدث اهخؾوٖى 
 .ّاالؽخيبد

االٌخِبء يً خّذٖق ّاؽخيبد  -
 .ظّاتع اهِٖنل اهخٌغٖيٓ هونوٖج

االٌخِبء يً خّذٖق ّاؽخيبد  -
اهخّضٖف اهّغٖفٓ األنبدٖيٓ 

 . ّاإلدارْ

لــاهتدء فٓ خدرٖة فرٖق هخشغٖ 

ى...دؤالىوجواب

من بعد فقط ، ولكنه من الممكن أن ٌتم 

داخللل حجللرات الدراسللة العادٌللة وفللً 

 .وجود المعلم

 

تعلٌمٌلة  فهلو عملٌلةالتتعلم متن بعتد  أما

رسلللمٌة تلللتم دون أن ٌلتقلللى المعللللم أو 

، المللتعلم فللً مكللان واحللد ووقللت واحللد

 ،ملللن خلللالل الوسلللائط المختلفلللةوذللللك 

  .لكترونٌةإسواء كانت مطبوعة أو 

 

 

تلللك األنشللطة  التعليم اإللكترونتتييقصتتد بتت

التعلٌمٌة التى تتضمن الكمبٌوتر والشلبكات 

التفاعلٌللة مًعللا وفللً وقللت واحللد ، ومللع أنلله 

لللٌس بالضللرورة أن ٌكللون الكمبٌللوتر هللو 

العنصلللر المركلللزي فلللً النشلللاط أو تقلللدٌم 

المحتللللللوى التعلٌمللللللً، إال أن الكمبٌللللللوتر 

والشبكة لهما الدور الحاسم والكبٌر فً هذا 

 .النشاط التعلٌمى

 لمـون مجرد تعـً ال ٌكـاإللكترون والتعلٌم
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ىالتدروسى ىهوئظ أرضاء
ى ىالجودة  فيومذرورات

 الجامطات

ٍيبك ؼدث ردُد أفؽبل وحخونج 
تيى أؼطبء ٍيئج امخدريس خجبً 

رؤيج خظرح منخظُير  جيأ
ُامخجُيد توؤششبح امخؽنيه 

وى  - امجبوؽى، يولى إجوبمَب
ؼنى اميحُ  - ُجَج يعر شييج

 :(Senge, 1991)امخبمى 
 

ُّّ  :Apathyامالوتبمى   -
اهشخص اهذْ ٖضؾة خضٌٖفَ 

 .نيؤٖد أّ يؾبرط

 Nonامرافض  -

Compliance:  اهشخص ُّّ
اهذْ ال ٖرْ أْ يٌبفؼ يً ّراء 
األخذ تبهرؤٖج اهيعرّضج، ّيً 
ذى ٖرفط اهيشبرنج أّ تذل 

 .اهسِد

 Grudgingاموشبير اموخذور  -

Compliance:  اهشخص ُّ
اهذٔ ال ٖرْ يٌبفؼ يخّكؾج يً 
األخذ تبهرأٔ اهيعرّش، ّهنٌَ 
ال ٖرٖد أً ٖفلد ّغٖفخَ؛ ّيً 

عر هويشبرنج ّتذل كدر ذى ٖظ
 .يً اهسِد

 :Genuineاموشبير امحقيقى  -
ُّّ اهشخص اهذْ ٖرنز ؽوٓ 
اهيٌبفؼ اهيخّكؾج يً األخذ 
تبهرؤٖج اهيعرّضج ّٖختؼ ضرفٖج 

 .اهلّاًٌٖ

ُّّ  :Enrollmentاموُافق  -
اهشخص اهيؤٖد هورؤٖج 
اهيعرّضج؛ ّيً ذى ٖتذل يب 
ٖشخعٖؼ يً سِد فٕ إعبر رّش 

 .اهلبًٌّ

 :Commitmentامونخزه  -
ُّّ اهشخص اهيؤٖد هورؤٖج 
اهيعرّضج ؛ ّيً ذى ٖتذل سًِدا 
ألسل األخذ تِب ضخٓ ّإً خعوة 
ذهم ّظؼ هّائص ّكّاًٌٖ 

 .سدٖدث
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