البرنامج العلمي
للمؤتمر الدولي الرابع للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد

الثــــالثـــــاء  12جمـــــادى الأول  1436هـ ( 3مــــار�س )2015
60( 8:45– 7:45د)

الت�ســـجـــيــــل

60( 9:45– 8:45د) جل�سة رئي�سة

Neil Morris#

eLi41

15( 10:00 –9:45د)

التكنولوجيا الرقمية والتعليم

ا�سـتــراحـــــــــــــــــــة
eLi4_TH1_20#

eLi4_TH1_17#

11:00 – 10:00
(60د)

ا�سـتــراحـــــــــــــــــــة

15( 11:15 –11:00د)

(60د)

12:15 –11:15

Professor Margaret Noble

جل�سة رئي�سة

eLi4_TH5_4#

�ص ــالة الــظه ــر وفرتة الـ ـغ ــداء

1:30 –12:15
( 75د)

: –1:30
(60د)

 -25ا�ستخدام املقاطع التعليمية على اليوتيوب لتح�سني
املهارات اللفظية عند الطالب يف ف�صول تعليم اللغة
االجنليزية بو�صفها لغة ثانية( .د .بودكيل جوميد)

-190جاهزية �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب للتعلم
الإلكرتوين يف جامعة �أم القرى (د.رانيه زيني)

2 30

-129ا�ستخدام التعلم املنت�شر كنموذج للتدريب
الإلكرتوين  -درا�سة تطبيقية على التعليم العام باململكة
العربية ال�سعودية
(د .حممد عما�شه)

-208دور املدونات يف تطبيق الأ�ساليب الإ�شرافية لدى
امل�شرفات الرتبويات(�أ .ماي�سه كنيد)

-66درا�سة تقوميية للحقيبة التفاعلية االلكرتونية
ملهارات التعلم والتفكري والبحث بال�سنة التح�ضريية من
وجهة نظر املدربني والطالب(�أ� .صالح ال�شمراين)

-69ا�ستخدام طالبات كلية الت�صاميم واالقت�صاد
-308درا�سة مقارنة ملبادرات التعليم اجلامعى
املنزيل بجامعة الطائف لنظام �إدارة التعلم البالك بورد
االفرتا�ضى فى كل من فنلندا وفرن�سا(د .رانيا اجلمال)
وتطوير الذات لديهن(د.هناء حممد �شيحه)

5( 2:35 – 2:30د)

.
التغريات التقنية لتعزيز طرق التدري�س

( الو�سائط الفائقة /الكتاب التفاعلي)
يف تنمية مهارات ت�صميم واجهة
التفاعل(د�.سامي �سعفان)

 -121فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم على الف�صول
االفرتا�ضية يف تنمية مهارات التدري�س الفعال ملعلمات
العلوم ال�شرعية (�أ .حليمه املنت�شري)

�-111أثر اختالف ت�صميم تقدمي الدعم التدريبى
الإلكرتوين فى جتارب املحاكاة باملختربات االفرتا�ضية
على الأداء املهارى املعملي(د.هاين ال�شيخ)

جل�سة رئي�سة

-145اثر التفاعل بني الكمبيوتر والأيباد
ومنطي عر�ض املحتوى

 -256تفعيل التعليم عن طريق اخلدمة عرب منظومة
التعلم الإلكرتوين باجلامعات ال�سعودية (د .غاده
ال�شربيني)

eLi4_TH2_19#

-78نقل مهارات التوظيف من خالل التدريب
الإلكرتوين كعمليات غري خطية بوا�سطة �شبكات
املنظمات :درا�سة جتريبية من منظور االبتكار (�أ .د.
طارق طه �أحمد)

eLi4_TH2_5#

 eLi4_TH4_3#جل�سة رئي�سة
 Dr.Ron Owstenم�شاركة الطالب يف التعلم املدمج.

eLi4_TH3_18#

-16م�ؤ�س�سات التعليم العايل والتحول نحو جمتمع
التعلم� :أفكار وممار�سات(د .غادة النفيعي)

-67اكت�شاف �أثر الدِّ را�سة ذاتي ًا من برنامج تعليمي
يعتمد يف ت�صميمه على مبد�أ املثال املحلول على كفاءة
حل امل�سائل الريا�ضية املعقدة(د .دانية العبا�سي)

Dr Rozhan Hj Bin Mohammed Idrus

-151قيا�س �أثر ا�ستخدام الويكي يف تنمية مهارات
االت�صال الكتابي الإلكرتوين (�أ.عادل ال�سلمي)

�ضمان معايري اجلودة يف التقدمي املرن للتعليم االعتيادي و التعليم االلكرتوين

 -13الأ�س�س النظرية لنموذج بيئات التعلم ال�شخ�صي
املوجه (د .زفار �شيخ)

eLi4_TH1_21#

�-68أثر التفاعل بني �إ�سرتاتيجيتني لتق�صي الويب
و�إ�سرتاتيجيتني للتعلم الإلكرتوين الت�شاركي يف تنمية
مهارات الت�صميم التعليمي عرب الويب لدى الطالب
املعلمني بجامعة الطائف (دح�سن عبد العاطي).

�-79أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم الإلكرتوين
التعاوين يف تنمية مهارات الدرا�سة واالجتاه نحو التعلم
الإلكرتوين لدي طالب جامعة ال�سلطان(د .حممد
عمار)

eLi4_TH 5_22#

-248دور التعليم االلكرتوين يف تعزيز
جودة التعليم العايل (د .نا�صر مراد)

-77منوذج مقرتح لتقييم ممار�سات
التعليم الإلكرتوين وفق معايري تربوية
حمددة
(د .ر�أفت العو�ضي)
-97نحو مبادرات ومعايري لقيا�س وتقومي
جودة التعلم االلكرتونى (جامعة لوند
بال�سويد منوذج ًا) د .رانيا اجلمال)

ا�سـتــراحـــــــــــــــــــة
eLi4_TH2_24#

eLi4_TH 4_23#

eLi4_TH3_25#

 -155اختيار خدمة الواب التعليمية املنا�سبة اعتمادا على خ�صائ�ص اجلودة و بيانات امل�ستعمل(د.وداد قزقز)

-80كيفية توظيف برامج التعلم الإلكرتوين يف التنمية املهنية ملعلمي التعليم العام(د .حممد �آل
املطهر)

حلقة النقا�ش1

60( 3:35 – 2:35د)

جل�سة رئي�سة

Dr. George Veletsianos

eLi4_TH3_6

20( 3:55 –3:35د)
�ص ـ ــالة الع ـ ــ�صـ ـ ـ ــر

-156اال�ستخدامات التعليمية لتويرت ك�أداة من �أدوات التوا�صل االجتماعي خلدمة املقررات
التعليمية يف جامعة امللك �سعود (�أ� .أماين البابطني (

-176فاعلية الأن�شطة التعليمية القائمة على الويب �صائد الإنرتنت يف تنمية بع�ض مهارات البحث
عن املعلومات (�أ .نوف عزب(

60( 4:55 –3:55د)

 -251منطـان للتفاعل يف التغذيـة الراجعة بني الأقران ببيئات التعلم الإلكرتونية و�أثرهـا على
التح�صيل والدافعية نحو التعلم والإجتاه نحوها(د.نادر ال�شيمي)

-140فاعلية ا�ستخدام االلعاب الإلكرتونية التعليمية يف تنمية املهارات احلياتية لدي الأطفال
ذوي االحتياجات اخلا�صه (د.ا�سماء عطيه)

جل�سة رئي�سة
دكتور عبداهلل املو�سى

 -120احلياة االفرتا�ضيه ملقررات التدريب العملي جلامعة امللك عبدالعزيز(د.نورة املالكي)

ت�صميم من�صة تعلم الكرتوين لتقدمي تعلم ن�شط

eLi4_TH3_7#

جتارب وممار�سات يف التعليم العايل على ال�شبكات االجتماعية

�-31أثر �إختالف ا�سرتاتيجية التعلم الإلكرتوين امل�ستخدمة يف الويب كوي�ست يف تنمية بع�ض
م�ستويات التفكري واالجتاه نحو التعلم الإلكرتوين
(د .جنوان القباين)

-114فعالية برنامج تدريبي مقرتح قائم على التعلم املتنقل  M-learningيف تنمية مهارات االنخراط يف التعلم
وت�صميم وحدات تعلم رقمية ( بروفي�سور �أحمد حممد)

د .محمد الزغيبي
Dr. Cheikh Moulaye
Dr. Mohammed Jemni
Dr. Perry Samson

-285فاعلية اختالف منطي التدريب(االلكرتوين واملدمج)على تنمية مهارات �إنتاج الدرو�س التفاعلية لدى معلمات
احلا�سب الآيل باملرحلة الثانوية (�أ .منال النمري)

الأربعاء  13جمادى الأول  1436هـ ( 4مار�س )2015
الت�سـ ـجـ ـيـ ــل 60( 8:45– 7:45د)
60( 9:45– 8:45د)
جل�سة رئي�سة

التعلم الرقمي والتحول املبتكر للتعليم

15( 10:00 –9:45د)

ا�سـتــراحـــــــــــــــــــة

eLi4_2 Vijay Kumar#

الندوة الكربى

: – 10:00
(60د)

11 00

رئي�س اجلل�سة الدكتور زياد الدري�س ( املندوب الدائم للملكة العربية ال�سعودية لدى منظمة اليوني�سكو)

االبتكار يف التعليم والتعلم  :امل�س�ؤولية وال�شراكة الواعدة
ال�سفري ال�سعودي يف اليوني�سكو الدكتور عبدالعزيز ال�سويلم نائب مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية املهند�س خالد العتيبي نائب املحافظ امل�ساعد لل�ش�ؤون الفنية هيئة االت�صاالت و تقنية املعلومات

الدكتورة هند اخلليفه

جامعة امللك �سعود

ا�سـتــراحـــــــــــــــــــة

15( 11:15 –11:00د)

: –11:15
(60د)
12 15

جل�سة رئي�سة
Dr. Rob Kadel
االمكانات غري امل�ستغله للتعلم االلكرتوين

eLi4_TH4_9#

( 75د)
�ص ــالة الــظه ــر وفرتة الـ ـغ ــداء

1:30 –12:15

(60د)

2:30 –1:30

Prof. Olaf Zawacki-Richter

تطوير التعليم عن بـُعد عرب الإنرتنت و�سلوك �إ�ستخدام الو�سائط املتعددة يف التعليم غري
التقليدي

جل�سة رئي�سة

eLi4_TH2_10#

5( 2:35 – 2:30د)
ا�سـتــراح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

�-28إطار عمل مرن لتبني املوارد التعليمية املفتوحة يف
اجلامعات العربية(د .جميل طميزه)

-197فعالية التعلم الإلكرتوين القائم على نظرية
املوارد املعرفية املرنة الت�شعبية من وجهة نظر املتعلمني
(د�.شكري برهومي)

eLi4_TH5_28#

-157دور التعليم الإلكرتوين يف حت�سني جودة التعليم
 العايل يف امل�ؤ�س�سات اجلامعية “  -التجربة الإماراتية(�أ�.إلهام �شيلي)

-194ت�شخي�ص البنية املعرفية لدى املتعلمني من �أجل
تخطيط جيد لدرو�س التعليم عن بعد(د .الزاهري
ال�سعيد)

-260فاعلية الألغاز الإلكرتونية (Electronic
 )Puzzlesيف تنمية حت�صيل وبقاء �أثر مفردات اللغة
الإجنليزية لطالبات ال�صف الثاين متو�سط (�أ .م�شاعل
احلربي)

-32معايري جودة واعتماد برامج التعليم االلكرتوين
من منظور بع�ض هيئات االعتماد الدولية � :إجراءات
مقرتحة للجامعات العربية (د .يا�سر املهدي)

-51الف�صل املقلوب  :درا�سة جتريبية (د .جواتي بنت
جوهاري)

60( 3:35 – 2:35د)

-220تطوير منوذج للت�صميم التحفيزي للمقرر املقلوب
و�أثره على نواجت التعلم وم�ستوى جتهيز املعلومات وتقبل
م�ستحدثات التكنولوجيا امل�ساندة لذوي االحتياجات
اخلا�صه (د�.أكرم علي)

 -52ا�ستخدام منوذج الويب كوي�ست يف حت�سني �أداء
القراءة الناقدة لدى طالب املرحلة الثانوية بالتعليم
العام (د .منال حممد)

eLi4_TH 1_29#

 )Sloodle(-229فاعلية بيئة تعلم �إفرتا�ضية ثالثية
الأبعاد يف تنمية مهارات ا�ستخدام نظام �إدارة بيئات
التعلم االفرتا�ضي
(�أ .فاتن الياجزي)

 eLi4_TH1_11#جلسة رئيسة
Richard L. Edwards

 -207جتربة ا�ستخدام الف�صول االفرتا�ضية با�ستخدام
التعلم املزيج لتدري�س مقررات علوم احلا�سب وتقنية
املعلومات يف جامعة الطائف(د� .صاحلة الزهراين)

eLi4_TH 1_27#

 -239فعالية التدري�س مب�ساعدة احلا�سب الآيل يف
تعليم الريا�ضيات للمتعلمني عن بعد( .د .ال�شيخ كامران
م�سعود)

تعزيز التح�صيل الدرا�سي من خالل التعلم االلكرتوين و حتليل بيانات التعليم و املمار�سات
التي تركز على املتعلم

eLi4_TH 2_26#

� -141أثر ا�ستخدام تلميحات الفيديو الرقمية يف تنمية
مهارتي اال�ستماع والتحدث لدى الأطفال �ضعاف ال�سمع
مبرحلة ريا�ض االطفال(د� .أحمد حممد حممد ال�سيد
احلفناوي)

eLi4_TH2_31#

eLi4_TH 3_30#

� -294أبعاد جودة وتقييم نظم التعلم الإلكرتوين (د.
عمرو عبدالعزيز)

-175فاعلية بيئة تعلم �شخ�صية لتنمية مهارات مونتاج
الفيديو الرقمي لدى طالبات ماج�ستري تقنيات التعليم
(�أ .رنا �شاهيني)
-201العالقة بني �ألعاب ال�شبكات االجتماعية
( )Social Network Gamesوالدافعية لإجناز
املهام واالجتاه نحو التعلم االجتماعى لدى املعاقني(د.
�إميان مهدي)

-241ربط الف�صول الدرا�سية  :ربط الثقافات (د� .سمرية -34املوارد التعليمية املفتوحة :فر�ص وحتديات التعليم
العايل ( �أ� .أمنه بهلول )
حممد)

-146مقرتح ب�إن�شاء مدر�سة افرتا�ضية عربية كتطبيق
للتعلم الإلكرتوين احلديث(د.عماد �سرحان)

-290فاعلية ف�صل افرتا�ضي ملعلمات احلا�سب الآيل
لإك�سابهن بع�ض مهارات ت�صميم كائنات التعلم الرقمي
(�أ.مناهل العمودي)

�صـــــالة العـــــ�صــــــــر

20( 3:55 –3:35د)
حلقة النقا�ش2
االبتكار الكا�سح يف اجلامعات
الدكتور عبداهلل الوليدي
Mr. Vijay Kumar
Prof. George Veletsianos
Mr. Stephen Downes

60( 4:55 –3:55د)

eLi4_TH1_32#

 eLi4_TH2_12#جل�سة رئي�سه
الربوف�سور حممد اجلمني
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من �أجل التعليم يف العامل العربي :برامج الألك�سو الجديدة

-17فاعلية برنامج مقرتح قائم على نظام املوودل لتنمية التح�صيل و االجتاه نحو املهنة لدى الطالبات املعلمات (د .منال قادي)
-64فاعلية برنامج تعليمي �إلكرتوين با�ستخدام احلوا�سب اللوحية لإك�ساب طفل ما قبل املدر�سة بع�ض املفاهيم الريا�ضية (د .نوار احلربي)
� -195إطار للتدري�س التفاعلي والتعلم با�ستخدام اجلوال عرب تقنية االت�صاالت امليدانية (( )NFCد.نور حممد)

الـخميــــ�س  14جمــــادى الأول  1436هـ ( 5مــــار�س )2015
60( 8:45– 7:45د)

الت�ســـجـــيــــل

60( 9:45– 8:45د)جل�سة رئي�سة

Craig Weiss#

15( 10:00 –9:45د)

 eLi4_TH3_8التعلم املتنقل والت�شاركي من خالل الألعاب

ا�سـتــراحـــــــــــــــــــة
eLi4_TH 1_35#

11:00 – 10:00
(60د)

عنا�صر الت�صميم يف بيئة التعلم ال�شخ�صي

 eLi4_TH4_13#جلسة رئيسة
Mr. Stephen Downes

15( 11:15 –11:00د) ا�سـتــراح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

12:15 –11:15

(60د)

 -83ق�ضايا يف �إمكانية الو�صول و اجلودة
�”-221أثر التفاعل بني منط الدعم
يف التعلم املفتوح و التعلم عن بعد و التعلم
الإلكرتوين املتنقل والأ�سلوب املعريف يف
تنمية التح�صيل وبقاء �أثر التعلم لدى طالب االلكرتوين و دعم التحول �إليه( .د .حممد
ح�سني)
الدرا�سات العليا) د� .أ�شرف زيدان(

-98خمترب الكرتوين ملقرر هند�سة
امليكاترونك�س :خمترب مبتكر للتعلم عن
بعد (د.زول رزايل)

-131من�صات املحتوى الرقمي للطالب
ال�صم يف برامج التعلم االلكرتوين(د.
حمد حامد)

-144تقييم ت�صاميم املقرارات املدجمه ل�ضمان
اجلودة و التح�سني امل�ستمر يف جامعة �أم القرى (د.
ح�سن ال�صباغ)

 -181دور التقييم التكويني يف تدري�س الريا�ضيات
(الربوفي�سوره فاطمة عزمي)

-188درا�سة ا�ستطالعية :تقييم م�شاركات الطالبات يف
منتديات النقا�ش االكرتونية من وجهة نظر الطالبات(�أ.
خوله الدوي�ش)

ا�سـتــراحـــــــــــــــــــة

5( 2:35 – 2:30د)

60( 3:35 – 2:35د)

 -149نظرة عامة على اختبار الكتاب
املفتوح عرب بالك بورد حتت نظام �إدارة
التعلم االلكرتوين (د.خالد املهنا)

-223فاعلية املحاكاة االلكرتونية لواجهة
امل�ستخدم الر�سومية لتنمية مهارات ادارة
قواعد البيانات لدى طالبات ال�صف الثاين
ثانوي بجدة (�أ� .ساميه جابر ال�سلمي)

 75( 1:30 –12:15د)
�ص ــالة الــظه ــر وفرتة الـ ـغ ــداء

-199تكيف التعلم االلكرتوين با�ستخدام �أ�ساليب التعلم
التلقائي (�أ .وان فطني فتحة بنت يحيى)

التكنولوجيا الرقمية لتو�سيع افاق التعليم
والتعلم

60( 2:30 –1:30د)

-118فاعلية ا�سرتاتيجية مقرتحة قائمة على التعلم
الأ�صيل  Authentic Learningيف تقدمي تغذية
راجعة �إلكرتونية والر�ضا عنها لدى طالبات جامعة
(د.ح�صة ال�شايع)
 -102دور ال�شبكات االجتماعية يف دعم التعلم القائم
علي امل�شروعات لدي طالب تكنولوجيا التعليم (د .رانيا
ك�ساب)

 -88جهاز اللوح التفاعلى فى التعليم قبل اجلامعي
(د .منت�صر هالل)

جل�سة رئي�سة

Dr. Demetrios G Sampson

 eLi4_TH3_15#جلسة رئيسة
Prof. Steve Wheeler

-60واقع و �آفاق التعليم عن بعد يف اجلزائر (د� .شنوف
عمار)

eLi4_TH1_14#

-55جودة ا�ستخدام �أجهزة التعلم النقال
يف عمليات التعليم (د� .أحمد الرفاعي)

�-2أثر برجمية مقرتحة قائمة على الألعاب
الإلكرتونية يف تنمية بع�ض مهارات الثقافة
الب�صرية وا�ستخدام احلا�سوب لدى الأطفال
ذوي الإعاقة ال�سمعية (د .ال�سيد�أبو خطوة)

دور تقنيات التوا�صل االجتماعي والتعليم املتنقل يف تطوير التعليم

eLi4_TH4_33#

�-37أثر التدري�س عرب �شبكة التوا�صل االجتماعي (في�س
بوك) على التح�صيل الدرا�سي يف مقرر احلا�سب الآيل
لدى طالب ال�صف الثاين الثانوي (�أ .عمر العطا�س)

eLi4_TH2_36#

-110التعلُّم الإكرتوين املنت�شر نقلة جديدة -243فاعلية برجمية و�سائط فائقة يف
تنمية مهارة حل امل�سائل الفيزيائية لدى
نحو تفريد التعليم اجلامعي :من تعلُّم كل
املجموعة �إىل تعلُّم كل فرد يف املجموعة (د .طالبات ال�صف الأول ثانوي يف مدينة بريدة
(�أ� .إميان علي حمد امل�ضيان)
ع�صام احل�سن)

eLi4_TH1_34#

�-286أثر بع�ض تطبيقات التعلم النقال على تنمية
مهارات احل�س العددي يف مادة الريا�ضيات لدى
طالبات ال�صف الثاين الثانوي يف مدينة بريدة (�أ.نورة
ال�سعوي)

eLi4_TH1_37#

� -143أثر اختالف ا�سرتاتيجيتي للتعلم
الإلكرتوين بربنامج تدريبي يف تنمية
التفكري الإبداعي لت�صميم املحتوى
الرقمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س(د.
حممود احلفناوي)

eLi4_TH5_38#

 eLi4_16#جل�سة رئي�سة
الدكتورة هند اخلليفة
توجهات تقنية مبتكرة يف التعلم الإلكرتوين :من التقليدية للإبداعية

حلقة النقا�ش3

كيف ميكننا ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي لتعزيز التعليم.
- Dr. Ron Owston - Prof. Richard Edwards - Mr. Craig Weiss

Prof. Steve Wheeler

 Dr. Cheikh ould Moulayeاملوزانة بني بقاء التعليم الإلكرتوين متاحا للمتعلمني
20( 3:55 –3:35د)

�صــــــالة العـــــ�صـــــــــر

60( 4:55 –3:55د)

خـتـــــــــــام املـ�ؤتـمـــــر

ا�ستعرا�ض م�شاركات اجلامعات الفائزة بجائزة التميز

