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International Conference on Technical Sciences (ICST2019) 
  March 2019 06 – 04  

 توظيف شبكات التواصل في دعم البيئة التعليمية الجامعية
 قسم الحاسب اآللي / كلية العلوم/ جامعة طرابلس )نموذج حيوي تطبيقي(

 

 3الجدي فردوس محمد، 2نعيمة عمر البدري ،1الشلي بعبد الوهااميمة 
 جامعة طرابلس، طرابلس، ليبيا3، 2، 1

1omaima_en@yahoo.co.uk  ،2nalbadri@yahoo.com  ، 3fma_m@hotmail.com  
 

لية وتكاملية، عليمية تفاععملية التالجامعية إحدى ركائز الرسالة التعليمية؛ لجعل اليُعد التواصل بين األستاذ والطالب في البيئة التعليمية : الملخص

الساعات  تبية معمما يعزز تحصيل الطالب وأداء األستاذ. في الواقع هناك صعوبة في تواصل الطالب باألساتذة؛ لعدم توافق الساعات المك

فر المكان، وتولزمان وت التواصل العامة أو الخاصة، التي تتيح التواصل بمعزل عن االشاغرة للطالب. ومن هذا المنطلق يمكن التوجه إلى منصا

توفير لمواد واالجهد والوقت للطالب، حيث يسهل على الطالب التواصل مع أساتذته، وفتح مواضيع للنقاش، وتمكنه من الحصول على مناهج 

 ل نذكر منهاللتواص تحانات، واالطالع على آخر اإلعالنات. وهناك عدة أدواتتكاليف النسخ الورقية، كما يمكن من خاللها معرفة نتائج االم

ها عدم لتي من أبرزابياتها العامة المجانية )الفيسبوك مثالً(، والخاصة التي يتم إنشاؤها لمؤسسة معينة. وحيث أن وسائل التواصل العامة لها سل

تواصل بين  اد بيئةتواصل خاصة بقسم الحاسب اآللي لتحقيق عدة أهداف منها: إيج الخصوصية؛ لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تصميم وبناء منصة

لية ي تدعم العموتكامل الطلبة واألساتذة ال تخضع لقيود الزمان والمكان، تتوفر فيها الخصوصية والكفاءة المطلوبة، وتكون بيئة تعلم تعاوني

 التعليمية، وتحد من سلبيات شبكات التواصل العامة.

 .منصة تواصل خاصة، شبكات التواصل العامة سلبيات ،البيئة التعليمية الجامعية الكلمات المفتاحية:

 
 

 المقدمة .1

ف  الشررررررربكات االجتماعيرررررررة ب نهرررررررا مسررررررراحات    تُعررررررررب

افتراضررررية فيهررررا يتجمررررع أفررررراد مررررن نفرررر  االهتمامررررات 

للتواصررررل ومشررررراركة الصررررور ومناقشرررررة األفكررررار مرررررع 

.  وتسررررررتخدم مواقررررررع الشرررررربكات  [1]بعضررررررهم الرررررربع  

االجتماعيررررررة بشرررررركل أساسرررررري للتواصررررررل االجتمرررررراعي 

ين صررررررداقات، وتضررررررم الشرررررربكات االجتماعيررررررة وتكررررررو

مواقررررع مثررررل فيسرررربوك وتررررويتر الترررري تسررررمح بمشرررراركة 

المعرفرررة المهنيرررة والتعليميرررة برررين األقرررران، حيرررث يمكرررن 

للمررررء كتابررررة منشررررور ونشرررره والتعليررررق عليرررره، ونشررررر 

 واألفالم وغيرها من الملفات.  والروابط،الصور 

 وفررررررري اآلونرررررررة االخيررررررررة، ترررررررم  اسرررررررتخدام الشررررررربكات

االجتماعيرررة عبرررر اإلنترنرررت فررري العمليرررة التعليميرررة مرررن 

. [4-1] قبرررل العديرررد مرررن البررراحثين فررري تكنولوجيرررا التعلررريم

حيرررث ُوجرررد أن هرررذه الشررربكات تعرررزز العمليرررة التعليميرررة 

بررردور فعبرررال وتشرررجع المتعلمرررين والمعلمرررين علرررى القيرررام 

فرررري إنشرررراء المعلومررررات ومشرررراركتها برررردالً مررررن مجرررررد 

الوصررررول إلررررى المحترررروى. مررررن ناحيررررة أخرررررى، يقرررردم 

البررراحثون قائمرررة طويلرررة مرررن المخررراطر المحتملرررة الترررري 

قرررررد تنشررررر  عنرررررد اسرررررتخدام الشررررربكات االجتماعيرررررة فررررري 

 التعليم، نذكر منها:

  اآلداة المجانيرررة معرضرررة لالخترررراي أو االنهيرررار فررري

تفرررررر  البنيرررررة التحتيرررررة التقنيرررررة أيًضرررررا أي وقرررررت؛ 

تحررررررديات السررررررتخدام الشرررررربكات االجتماعيررررررة حيررررررث 

تشرررررركل األدوات القائمررررررة علررررررى شرررررربكة اإلنترنررررررت 

مصرررردر قلررررق رئيسرررري لمعاررررم الكليررررات والجامعررررات 

بسرررربب تخررررزين المعلومررررات خررررار  خرررروادم الحرررررم 

 .[5] الجامعي اآلمنة

  صرررعوبة معرفرررة شخصررريات الطرررالب الحقيقيرررة أثنررراء

النقرراش ممرررا يررؤدي إلرررى عررردم تقيرريم مخرجرررات الرررتعلم 

لرررردى الطررررالب بطريقررررة صررررحيحة: مررررثالً يمكررررن ألي 

طالررررب أن ينتحررررل شخصررررية طالررررب آخررررر ناررررراً ألن 

مواقرررررع الشررررربكات االجتماعيرررررة ال تجرررررري أي نررررروع 

مرررررررن عمليرررررررات التحقرررررررق مرررررررن شخصرررررررية األفرررررررراد 

 الراغبين في إنشاء حساب.

  صررررعوبة مراقبررررة كيفيررررة اسررررتخدام الطررررالب لمواقررررع

التواصرررررررل؛ مثرررررررل نشرررررررر محتررررررروى غيرررررررر الئرررررررق، 

واسررررتخدام التعليقرررررات البذيئررررة التررررري تشررررتت وتررررردمر 

mailto:nalbadri@yahoo.com
mailto:nalbadri@yahoo.com
mailto:fma_m@hotmail.com
mailto:fma_m@hotmail.com


ICTS24632019-CI3045 
498 

 

الطرررالب. حيرررث أشرررارت الدراسرررة التررري أُجريرررت فررري 

المخرررررررراوف الرئيسررررررررية إلررررررررى أن التحررررررررديات أو   [6]

المتعلقرررررة بتكنولوجيرررررا الشررررربكات االجتماعيرررررة تتمثرررررل 

فررري فقررردان السررريطرة، فقرررد يتعرررر  المسرررتخدم لتلقررري 

 تعليقات سلبية غير مرغوبة.

  انتهررررراك خصوصرررررية الطالرررررب أو األسرررررتاذ: ال يُنارررررر

إلررررى الشرررربكات االجتماعيررررة علررررى أنهررررا بيئررررة آمنررررة، 

كم علرررى الررررغم مرررن أنهرررا تقررردم خررردمات مختلفرررة للرررتح

فررررري الوصرررررول. ففررررري دراسرررررة أُجريرررررت فررررري معهرررررد 

لتعلررريم المعلمرررين فرررري سرررنيافورة، تررررم  فيهرررا اسررررتخدام 

الفيسررربوك فررري دورترررين: لوضرررع اإلعالنرررات وتبرررادل 

المرررررررروارد، وتنارررررررريم درو  أسرررررررربوعية وإجرررررررررراء 

مناقشررررررات عبررررررر اإلنترنررررررت. أاهرررررررت النتررررررائج أن 

الطررالب كرررانوا قلقررين مرررن ناحيرررة أنرره يمكرررن اكتشررراف 

كرررراديمي فرررري الرررردورة مررررن قبررررل أصرررردقاء أدائهررررم األ

اجتمرررررراعيين، أو مررررررن أنرررررره يمكررررررن الوصررررررول إلررررررى 

معلومررراتهم الشخصرررية والحيررراة االجتماعيرررة مرررن قبرررل 

أن الخصوصرررررية  ]1[ المعلرررررم. تؤكرررررد هرررررذه الدراسرررررة 

وأمرررررران اإلنترنررررررت أصرررررربحا الشرررررريل الشرررررراغل فرررررري 

 المجال االجتماعي في بيئات التعلم.

  شررررربكات التواصرررررل االجتمررررراعي أدوات جيررررردة لررررردعم

التواصرررل والتفاعرررل االجتمررراعي ولكرررن لررري  للتعلررريم 

المتعلمرررررررين أن  [7، 1]مي؛ تاهرررررررر األبحررررررراث الرسررررررر

يميلررررررون إلررررررى فصررررررل سالحيرررررراةس عررررررن سالدراسررررررةس 

وسالمنررررزلس عررررن سالمحاضررررراتس ألنهررررم ال يريرررردون 

 خلط التعليم مع الحياة االجتماعية.

  االفتقرررررار إلرررررى مهرررررارات التعامرررررل مرررررع تكنولوجيرررررا

 .[8] المعلومات واالتصاالت لدى بع  الطالب

  تشرررررتيت االنتبررررراه؛ غالبًرررررا مرررررا يُنارررررر إلرررررى وسرررررائل

التواصررررل االجتمرررراعي علرررررى أنهررررا تشررررتت االنتبررررراه، 

فهررري عبرررارة عرررن منصرررة تحتررروي علرررى الكثيرررر مرررن 

لمررررررتبط بعررررردد كبيرررررر مرررررن الوصرررررالت المحتررررروى ا

المختلفررررة، لدرجررررة أنهررررا تشررررتت انتبرررراه المسررررتخدمين 

عررررررن غرضررررررهم األساسرررررري. فررررررالمعلمون يشررررررعرون 

برررالقلق مرررن أنررره بمجررررد أن يُطلرررب مرررن الطرررالب فرررتح 

هرررذه الخررردمات عبرررر اإلنترنرررت، يرررتم جرررذب انتبررراههم 

لمتابعررررة أشرررررياء اخرررررى ، واالنشررررريال عررررن أنشرررررطة 

 . [9] التعلم الخاصة بهم

  صرررررعوبة اسرررررتخدام الشررررربكات االجتماعيرررررة ك نامرررررة

 Learning Managementإدارة تعلرررررررم ) 

System ناررررررررررراً لكررررررررررون بعرررررررررر  الشرررررررررربكات  :)

يسرررررربوك ال ترررررردعم بعرررررر  أنررررررواع االجتماعيررررررة كالف

الملفررررات كملفررررات العرررررو  التقديميررررة، يجررررب علررررى 

المعلررررررم تحميررررررل الملفررررررات إلررررررى تطبيقررررررات أخرررررررى 

  .[1]ووضع الروابط على هذه الشبكات 

  مصرررردر للقلررررق فيمررررا يتعلررررق بقضررررايا حقرررروي الترررر ليف

 .[10]والملكية 

نسرررررتنتج ممرررررا سررررربق وجرررررود العديرررررد مرررررن اإليجابيرررررات 

والسرررررلبيات السرررررتخدام وسرررررائل التواصرررررل االجتماعيرررررة 

 وهرررذا مرررا دفعنرررا لتصرررميم وبنررراءالمجانيرررة فررري التعلررريم. 

شررربكة تواصررررل خاصررررة بقسررررم الحاسررررب اآللرررري؛ يمكننررررا 

مرررررررن خاللهرررررررا االسرررررررتفادة مرررررررن الجوانرررررررب اإليجابيرررررررة 

للتواصررررل والتيلررررب علررررى الجوانررررب السررررلبية الموجررررودة 

 في شبكات التواصل االجتماعي.

 مشكلة الدراسة .2

مررن خررالل اسررتقراء واقررع قسررم الحاسررب اآللرري )مجررال  

 وجود المشاكل اآلتية:الدراسة( تبين 

صرررررعوبة التواصرررررل برررررين الطالرررررب واألسرررررتاذ وذلرررررك  .أ

 لعرردم توافرررق السررراعات المكتبيرررة لاسرررتاذ مرررع مواعيرررد

معارررررم الطلبرررررة، وتعرررررذبر تحديرررررد مواعيرررررد تناسررررررب 

 الطرفين.

صرررعوبة إيجررراد بيئرررة تعاونيرررة تكامليرررة برررين الطلبرررة  .ب

 بالكفاءة المطلوبة.

عرررردم ترررروفر منصرررررة إعالميررررة يطلرررررع مررررن خاللهرررررا   . 

الطالررررررب واألسررررررتاذ علررررررى اإلعالنررررررات والجررررررداول 

 الدراسية دون الحاجة للحضور الشخصي للقسم.
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 أهداف الدراسة .3

إعررررداد شرررربكة تواصررررل خاصررررة بقسررررم الحاسررررب اآللرررري 

 للتواصل بين الطلبة واألساتذة لتحقيق التالي: 

خلررررق جررررو للتواصررررل فرررري مجتمررررع افتراضرررري بررررين  .أ

الطلبرررررة وأعضررررراء هيئرررررة التررررردري ، يتيلرررررب علرررررى 

 لي الزمان والمكان.عام

الفصرررررررل برررررررين العالقرررررررات االجتماعيرررررررة والبيئرررررررة  .ب

 التعليمية.

الحررررررد مررررررن الجوانررررررب السررررررلبية وتبنرررررري الجوانررررررب  . 

 اإليجابية في شبكات التواصل المجانية.

تشررركيل بيئررررة تعلررررم تعرررراوني وتكرررراملي لرررردعم العمليررررة  .د

 التعليمية في البيئة الجامعية.

الرررب زيرررادة كفررراءة وسررررعة الخررردمات التررري تقررردم للط .ه

 واألستاذ وكذلك اإلداري بالقسم.

 األهمية .4

تكمررررن أهميررررة الدراسررررة فرررري تعزيررررز العمليررررة التعلميررررة 

 والتي تتمثل في الجوانب التالية:

  ترررروفير الجهررررد والوقررررت للمسررررتفيدين، حيررررث يسرررررهل

علررررى الطلبررررة التواصررررل مررررع أسرررراتذة المررررواد وفررررتح 

مواضرررريع للنقرررراش، كمررررا يمكررررن للطالررررب الحصرررررول 

علررررى منرررراهج المررررواد، ومعرفررررة نتررررائج االمتحانررررات، 

واالطرررالع علرررى آخررررر اإلعالنرررات، وتررروفير تكرررراليف 

 النسخ الورقية. 

 كرررار، إدخرررال أسررراليب جديررردة تشرررجع علرررى طرررر  األف

وتعزيرررررررررز رو  المشررررررررراركة والتواصرررررررررل، ونقرررررررررل 

 المعارف والمهارات والتحفيز على اإلبداع.

  تطبيرررررق العديرررررد مرررررن االسرررررتراتيجيات الحديثرررررة فررررري

التررررردري  مثرررررل الرررررتعلم القرررررائم علرررررى المشرررررروعات 

والعصرررف الرررذهني وغيرررره، وتقرررديم التيذيرررة الراجعرررة 

 المناسبة وتصحيحها إذا كانت خاطئة. 

  التعلرررريم مررررن مرحلررررة التنرررراف ، المسرررراهمة فرررري نقررررل

إلرررررى مرحلرررررة التكامرررررل مرررررن خرررررالل مطالبرررررة جميرررررع 

المتعلمررررررررين بالمشرررررررراركة فررررررررري الحرررررررروار وجمرررررررررع 

 المعلومات.

  تحويرررل العمليرررة التعليميرررة مرررن طرررور التلقرررين والتلقررري

 إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمية المهارات.

 منهج الدراسة .5

ن بع مدخل مالتحليلي في الدراسة، وات استخدام المنهجتمب 

فررري التحليررل، كمرررا   ]12-11[( DownTopأعلررى ألسررفل )

(، ومررن Down Topاسرتخدم مردخل مرن أسف رر ل ألعلرى )

، ( في بناء قاعدة الشربكةInner/outالداخ ل إلى الخ  ار )

حيث تم تجميع الصفات المراد تخزينهرا عرن عضرو هيئرة 

بمناومة الدراسة واالمتحانرات  والطلبة وربطهاالتدري  

 قسم، وتم تنفيذ الشبكة وتجربتها. بال

 التواصل الخاصة  مميزات شبكات .6

لعررررل مررررن أبرررررز مميررررزات شرررربكات التواصررررل الخاصررررة 

هرررررو الحرررررد مرررررن الجوانرررررب السرررررلبية وتبنررررري الجوانرررررب 

اإليجابيرررة فررري شررربكات التواصرررل المجانيرررة. ويرررتم ذلرررك 

 من خالل النقاط التالية:

  ربررررط شرررربكة التواصررررل الخاصررررة بمناومررررة الدراسررررة

واالمتحانررررات، بحيررررث تتكررررون مجموعررررة لكررررل مررررادة 

تلقائيرررراً فرررررور االنتهررررراء مررررن تسرررررجيل مرررررواد الفصرررررل 

الدراسرررري تتضررررمن الطلبررررة المسررررجلين بهررررا ويكررررون 

أسرررررتاذ المرررررادة مشررررررف المجموعرررررة، وفررررري حرررررالتي 

اإلضررررررررافة واإلسررررررررقاط تتعرررررررردل قائمررررررررة الطررررررررالب 

تلقائيرررراً. وبررررذلك تتكررررون  المسررررجلين فرررري المجموعررررة

 كل مجموعة من الطلبة الفعليين في المادة. 

  ،الرررررررتحكم فررررررري خصوصرررررررية الشررررررربكة وأعضررررررراءها

 وتكون قابله للتطوير حسب احتياجات القسم.

  ترررروفير نرررروع مررررن السرررررية مررررثالً إرسررررال تقيرررريم لكررررل

 .ىحدطالب على 

  تقررررررررديم خرررررررردمات اإلعالنررررررررات الخاصررررررررة بالطلبررررررررة

 واألساتذة.
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 دية المتبعة في التواصللطريقة التقليا .7

طريقرررة التواصرررل المتبعرررة بالقسرررم يمكرررن أن نجملهرررا فررري 

 النقاط التالية: 

يُوضررررع الجرررردول الدراسرررري واإلعالنررررات فرررري لوحررررة  .أ

 اإلعالنات الخاصة بالقسم. 

مقابلرررة أسررررتاذ المررررادة شخصررررياً بعررررد المحاضرررررة أو  .ب

مررررن خررررالل السرررراعات المكتبيررررة أو تحديررررد موعررررد 

 مسبق.

يسررررتلم الطالررررب الواجبرررررات النسررررخة الورقيررررة مرررررن  . 

 بالكليررررة، والنسررررخةالمررررنهج مررررن محررررل التصرررروير 

 ي.اإللكترونية تُسلم باليد أو بالبريد اإللكترون

 تسليم الواجب مباشرة أو بالبريد االلكتروني. .د

واالمتحررران يكرررون  بنتيجرررة الواجبررراتتبليرررل الطلبرررة  .ه

 اإلعالنات.وقت المحاضرة أو في لوحة 

الطلبرررة بتلجيرررل محاضررررة، ألي اررررف يمنرررع  تبليرررل .و

 األستاذ من الحضور، يكون عن طريق القسم.

يطلررررع أعضرررراء هيئررررة الترررردري  علررررى اإلعالنررررات  .ز

الخاصرررررررة بهرررررررم؛ بلوحرررررررة اإلعالنرررررررات أو تررررررر تيهم 

 رسالة بالنقال أو البريد اإللكتروني.

يتواصرررررررل الطلبرررررررة مرررررررع بعضرررررررهم بحضرررررررورهم  . 

شخصرررريا إلررررى الجامعررررة أو أي مكرررران آخررررر محرررردد 

 .مسبقاً 

كة الترري يقرروا بهررا ن رراا شررب العمليررات )اإلجررراتات  .8

 التواصل 

جديرررد النارررام بدايرررة كرررل فصرررل دراسررري  ة. تهيئررر8.1

 يلي: كما

   تحديررررد المسررررتخدمين )األسرررراتذة والطلبررررة(، يُنشرررر

( لكررررررل عضررررررو create accountحسرررررراب )

 تلقائيا. 

  اليررراء مجموعرررات مرررواد الفصرررل السرررابق، وفرررتح

 مجموعات لمواد الفصل الحالي. 

تفعيررررررل المسررررررتخدم؛ عنررررررد دخولرررررره ألول مرررررررة  8.2

 الستكمال بياناته.

مجموعررررات خاصررررة ب عضرررراء الشرررربكة، يمكررررن  8.3

للعضررررررو إنشرررررراء مجموعررررررة خاصررررررة ويكررررررون هررررررو 

 مشرف المجموعة ومسؤول عن االعمال اآلتية:

  ومعالجتها.كتابة مناشير 

 .إضافة عضو جديد 

 معالجة االنضمام إلى المجموعة 

 الصفحة الشخصية والمجموعات 8.4

 يمكن القيام باألعمال التالية:

  .كتابة منشور، تنزيل ملفات وصور ونشرها 

 .تعديل منشور تم كتابته وإليائه 

 .استقبال مناشير ومشاركتها 

 الواجبات واالمتحانات 8.5

 األستاذ:ها األعمال الذي يقوم ب

  إرسرررال الواجرررب ألعضررراء مجموعرررة المرررادة التررري

 يقوم بتدريسها.

 .رصد درجات الواجب أو اإلمتحان 

  إرسررررررال رسرررررررائل خاصرررررررة لكرررررررل طالرررررررب فررررررري

 المجموعة بدرجته.

 مكين الطالب من العمليات التالية:ت

 .استقبال الواجب 

 .ارسال الحل 

 .استقبال الدرجات في رسالة خاصة 

الخاصرررررررررة باألسررررررررراتذة أو ارسرررررررررال اإلعالنرررررررررات  8.6

 بالطلبة أو لجميع األعضاء.

 الخدمات التي تقدمها شبكة التواصل .9

 خدمات مشتركة لجميع األعضاء. 9.1

، إمكانية فتح صحفة شخصية تلقائيا عند تفعيل المستخدم

 واإلشراف عليها والتحكم بها.

 الخدمات التي تقدم لعضو هيئة التدري . 9.2

والواجبررررات الخاصررررة ( المررررنهج uploadرفررررع ) .أ

بكرررررل مرررررادة فررررري المجموعرررررة المخص صرررررة لهرررررا، 

 وكتابة اإلعالنات الخاصة به.
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رصررررد درجررررات الطلبررررة، وإرسررررالها تلقائيررررا علررررى  .ب

 هيئة رسائل خاصة.

 للنقاش.وضع أسئلة وفتح حوارات  . 

االطبرررررالع علرررررى اإلعالنرررررات الخاصرررررة ب عضررررراء  .د

 هيئة التدري .

 الخدمات التي تقدم للطالب. 9.3

التواصررررل بررررين الطالررررب وأسررررتاذ المررررادة  إمكانيررررة .أ

 من خالل المجموعة.

معرفرررررة مواعيرررررد تسرررررليم الواجبرررررات ونتائجهرررررا  .ب

 واالمتحانات. 

 مناهج المواد. (download)تحميل  . 

 االطبالع على اإلعالنات الخاصة بالطلبة. .د

 التواصل مع زمالئه من الطلبة. .ه

 الخدمات التي تقدم لمشرف الموقع.  9.4

بدايرررة كرررلب فصرررل دراسررري جديرررد، تهيئرررة الموقرررع  .أ

وذلررك بعررد عمليررة تسررجيل المررواد فرري مناومررة 

 التسجيل.

إمكانيررررة إضررررافة عضررررو هيئررررة ترررردري  جديررررد،  .ب

حيرررث تُرسرررل رسرررالة علرررى البريرررد اإللكترونررري 

 المبدئية.تلقائياً بها كلمة السر 

ررررة برررراإلدارة ألعضرررراء  .  نشررررر اإلعالنررررات الخاصب

 وإليائها.هيئة التدري  والطلبة، 

التقنيررررات والخوارزميررررات المسررررتخد مة فرررري هرررر ا  .10

 المشروع

 Client-Side العميرلجانرب  البرمجيرة: ليراتالبيئرة 

Languages:  ليرررررررةHTML ليرررررررة ،CSS،  ليرررررررة

JavaScript مكتبرررة ،jQuery ليرررات جانرررب الخرررادم .

Server-Side Languages:  ليرررررررةPHP، 

MySql Server.  خوارزميررة التشررفيرSHA256. 

 .JSONبنية 

 لـــكة التواصـــريطة شبــــخ .11

 

 خريطة شبكة التواصل(: 1رق  م )كل  ش
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 كةـــات الشبـــاشــش .12

 

تاهرررر هرررذه الشاشرررة لتسرررجبل دخرررول المسرررتخدم 
حالرررررة  يالموقررررع( وفرررر)األستاذ/الطالب/مشرررررف 

دخررول المسررتخدم ألول مرررة يجررب الضرريط علررى 
مسرررتخدم جديرررد السرررتكمال بياناتررره واتمرررام عمليرررة 

 تفعيله

 شاشة تسجيل الدخول (:2)رق  م كل  ش

حرا وبالضريط علرى المجموعرات نال (3)شركل  لشاشرة الرئيسرية لاسرتاذلمن شاشة دخول المسرتخدم يرتم الردخول 
 .الخاصة(اهور جميع المجموعات المشترك بها )مجموعات المواد التي يدرسها و المجموعات 

 الرئيسية لاستاذشاشة ال (:3)رق  م كل  ش
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 الضرريط علررى زر اإلعالنررات تاهرأيقونررة إعالنررات خاصررة ب عضرراء هيئررة عنرردوفرري الشاشررة الرئيسررية لاسررتاذ 
  .(4)شكل وبالضيط عليها تاهر لوحة اإلعالنات وبها كل اإلعالنات الخاصة باألساتذة  ،التدري 

 اإلعالنات الخاصة باألساتذة(: شاشة 4ش كل رق  م )

الشاشررة هررذه وفرري . مجموعررات المررواد بالضرريط عليهررا يررتم عررر  الشاشررة الخاصررة بالمررادة ىحرردإعنررد اختيررار 
 نة. وبالضررريط علرررى ايقونرررة اإلعالنرررات يمكرررالشاشررر رعلرررى يسرررابالمرررادة تاهرقائمرررة ب سرررماء الطلبرررة المسرررجلين 

ت دخرال درجراإلدرجرات الطلبرة ياهرر نمروذ  اختياراالمتحران  ايقونة الضيط على، وبنشرموضوع أو رفع منهج
 .5 شكل انارللطلبة في هذه المادة مع خيار حفاها فقط أو إرسالها للطلبة على هيئة رسائل خاصة 

 الشاشة الخاصة بمادة معينة(: 5ش كل رق  م )
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رئيسررية لشاشررة الل لذا كرران المسررتخدم طالبرراً يررتم الرردخولفرر ، يررتم تحديررد نرروع المسررتخدمشاشررة دخررول المسررتخدمفرري  
 أيقونرة دم،في الشريط العلوي لهاعدد من األيقونات )أيقونة الرجوع للصرفحة الرئيسرية للمسرتخحيث يوجد  ،للطالب
ى داللرة علر باللون األحمرر تاهر (.  نالحا أن أيقونة الرسائلنموذ  للبحث، اإلعدادات، تسجيل الخرو  الرسائل،

وكررذلك يوجررد علررى يمررين الشاشررة عمررود يحترروي علررى المعلومررات الشخصررية للمسررتخدم و  وجررود رسررائل واردة.
 ات نالحرا اهرور جميرعالخاصرة بره، وبالضريط علرى المجموعر واإلعالنرات، والصرور المجموعات المنضم إليهرا،

ترك المجموعات المشترك بها )مجموعات لمرواد الطالرب التري يردر  بهرا باإلضرافة إلرى مجموعاتره الخاصرة المشر
خدم من قبرل المسرت عر  المواضيع المضافة سابقاً وويتضمن وسط الشاشة نموذ  إلضافة موضوع جديد،  بها (،

 .(6ل )شك نفسه أو من قبل أعضاء المجموعات الُمشترك بها

 الشاشة الرئيسية للطالب(: 6ش كل رق  م )

ر  عرم أيقونة )إعالنات خاصة بالطلبة( وبالضيط عليهرا  يرت اإلعالنات تاهرأسفلها زرع ند الضيط غلى 
 .7، انارشكل لوحة اإلعالنات في وسط الصفحة وبها كل اإلعالنات الخاصة بالطلبة )إذا توفرت(

 عالنات الخاصة بالطلبةشاشة اإل(: 7ش كل رق  م )
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وبالضريط عليهرا  فري الشرريط العلروي أيقونرة اإلعردادات ياهرر في الصفحة الرئيسية لمشرف الموقع  
 وعلى يمين الشاشة توجد أيقونة اإلعالنات .  ،إضافة عضو هيئة تدري و تهيئة الموقع، هر قائمة بهاات

يررتم مسررح جميررع  حيررث ،فصررل دراسرري جديررد الموقررع لبرردءيجررب الضرريط علررى تهيئررة  فرري بدايررة كررل فصررل
يئرة همجموعات المواد الدراسية للفصل السابق ومحتواها وفتح مجموعرات جديردة وإضرافة الطلبرة وأعضراء 

 .(8)شكل  التدري  بها

 الصفحة الرئيسية لمشرف الموقع(: 8ش كل رق  م )

ة إعالنررات خاصرروأيقونررة إعالنررات خاصررة بالطلبررة ،  أيقونررة اإلعالنررات  تاهرأسررفلهالررى ععرر ند الضرريط 
ضرافة ر  عمرود فري وسرط الصرفحة وبره نمرود  إلعهما يتم احدإوبالضيط على  ،ب عضاء هيئة التدري 
ً إعالن وتعر  أسفله    .9، انار الشكل اإلعالنات التي قام بنشرها سابقا

 شاشة اإلعالنات لمشرف الموقع(: 9ش كل رق  م )
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 اتــــــالتوصي .13

تتمحور توصيات الدراسة حول إضافة بع  الخدمات 
لشبكة التواصل الخاصة بقسم الحاسب اآللي، وتتمثل 

 في:
  هج والواجبرررررراتالكترونيررررررة للمنررررررإتكرررررروين مكتبررررررة، 

حيرررث يرررتم االحتفررراا بمنررراهج وواجبرررات المرررواد فررري 

فررررري بدايررررررة  هرررررائمرررررن إليا بررررردالً إلكترونيرررررة مكتبرررررة 

 الفصل.

 مرررن أعضررراء هيئرررة التررردري   ل نترررائج المرررواداتقب سرررا

وتحويلهررررا إلررررى مناومررررة  ،نهايررررة الفصررررل الدراسرررري

 واالمتحانات. الدراسة

 لالطرررررالع علرررررى  عرررررر  كشرررررف درجرررررات للطالرررررب

 .وضعه الدراسي الحالي

 .عمل رقابة لجميع المجموعات 
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