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 ّٔٛرط اإلعبثخ

   :اٌغؤاي األٚيإعبثخ 
    

 ِب٠ٍٟ:ٔزوش ِٕٙب  CAI اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ثّغبػذح اٌىّج١ٛرشأّبؽ اٚ ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ 

 Tutorial اٌزذس٠ظ اٌخظٛطٟ -1

 Drill and Practice اٌزذس٠ت ٚاٌّشاْ -2

 Simulation اٌّؾبوبح -3

 Problem solving ؽً اٌّشىالد -4

 Instructional games األٌؼبة اٌزؼ١ّ١ٍخ -5

 Tutorial أٚال: اٌزؼٍُ اٌخظٛطٟ

غشاس اٌزؼ١ٍُ اٌّجشِظ . ٚفٟ ٘زا إٌٛع ِٓ االعزخذاَ ٚرٙذف إٌٝ اٌزؼٍُ ِٓ خالي ثشٔبِظ ٠زُ رظ١ّّٗ ِغجمبً ػٍٝ 

٠مَٛ اٌجشٔبِظ ثؼ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ،ٚاٌطش٠مخ اٌغبئذح فٟ ٘زا إٌٛع ِٓ االعزخذاَ ٟ٘ ػشع اٌفىشح ٚششؽٙب ، صُ إ٠شاد 

  ثؼغ األِضٍخ ػ١ٍٙب ٚفٟ ثؼغ األؽ١بْ إ٠شاد أِضٍخ ِؼبوغخ، ٚوزٌه ثؼغ األعئٍخ ٚاألعٛثخ.

 Tutorial اٌخظٛط١ِّٟضاد اٌزؼٍُ 

 رَُؼذ ٘زٖ اٌطش٠مخ ِف١ذح عذاً فٟ رؼ١ٍُ اٌؾمبئك ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚإٌظش٠بد ٚرطج١مبرٙب . -1

 رغّؼ ٌٍّزؼٍُ ثبالٔزمبي ٚاٌزمذَ فٟ اٌجشٔبِظ ؽغت لذسارٗ اٌزار١خ ِٚزطٍجبرٗ اٌزؼ١ّ١ٍخ. -2

 ١ش ِٓ اٌّؼٍِٛبدِف١ذح ثظفخ ػبِخ فٟ اٌّٛػٛػبد اٌزٟ ٠زُ رؼٍّٙب ٌفظ١بً ٚرؾزبط إٌٝ وُ وج -3

أٚ  ٠Reinforcementؼزّذ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌجشاِظ ػٍٝ أعٍٛة اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌزٞ لذ ٠ىْٛ فٟ طٛسح رؼض٠ض -4

 رٛث١خ ثغ١ؾ ؽ١ش ٠ُطٍت ِٓ اٌّزؼٍُ اٌزفشؽ ٌذساعخ ِٛػٛع ِؼ١ٓ أٚ ؽً ثؼغ اٌزذس٠جبد.

 Tutorial ػ١ٛة اٌزؼٍُ اٌخظٛطٟ

 ٚرظ١ّّٙب.رؾزبط إٌٝ ٚلذ وج١ش إلػذاد٘ب  -1

 رزطٍت إػذاد ٚرٕظ١ُ وُ وج١ش ِٓ اٌّؼشفخ ثؾ١ش رىْٛ ِٕبعجخ ٌّغزخذِٟ اٌجشٔبِظ. -2

رؾزبط فٟ إػذاد٘ب إٌٝ أعٍٛة ٠غؼً اٌّزؼٍُ ٠ؼزّذ ػٍٝ ٔفغٗ ٠ٚفُٙ ِب ٠مذَ ٌٗ ِٓ رٛع١ٙبد ٚ إسشبداد ، رٌه ألْ  -3

 اٌجشٔبِظ ال ٠مذَ اٌّغبػذح ٌٍّزؼٍُ إال ػٕذ ؽٍجٙب.

 Drill and Practice ٠ت ٚاٌّّبسعخصب١ٔب : اٌزذس

٠ٙذف ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ ثّغبػذح اٌؾبعت إٌٝ إػطبء فشطخ ٌٍّزؼ١ٍّٓ ٌٍزذسة ػٍٝ إرمبْ ِٙبساد عجك رذس٠غٗ. 

ٚفٟ ٘زا إٌٛع ِٓ االعزخذاَ ٠مذَ اٌؾبعت ػذداً ِٓ اٌزذس٠جبد أٚ اٌزّش٠ٕبد أٚ اٌّغبئً ػٍٝ ِٛػٛع ِؼ١ٓ عجمذ 

 ِب. دساعزٗ ِٓ لجً ثطش٠مخ

 Drill and Practice ١ِّضاد اٌزذس٠ت ٚاٌّّبسعخ

 رمذ٠ُ اٌفشطخ ٌٍزؾىُ اٌذل١ك ٚاٌّٛعٗ ٌز١ّٕخ ِٙبساد ِؼ١ٕخ ٚرمذ٠ُ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌفٛس٠خ. -1

رٛع١ٗ اٌّزؼٍُ ػٓ ؽش٠ك أعٍٛة ػالعٟ ٌز١ّٕخ ِٙبساد ِؼ١ٕخ رُؼذ عٛ٘ش٠خ إلعبدح اٌّٙبسح األعبع١خ ٚ٘زا ِب  -2

 األعب١ٌت اٌزم١ٍذ٠خ.رؼغض ػٕٗ 

 رؼزجش ِؼٍُ ٠زؼبًِ ِغ وً ؽبٌت ػٍٝ ؽذٖ ٌزذس٠جٗ ػٍٝ ِٙبسح ِؼ١ٕخ ٚرمذ٠ُ اٌؾً اٌظؾ١ؼ ٌٗ فٟ اٌؾبي. -3

رُؼذ ٘زٖ اٌزذس٠جبد ِّٙخ ٌز١ّٕخ ثؼغ اٌّٙبساد ٚرٌه ٌزؼش٠ف اٌّزؼٍُ ثأخطبئٗ ٌٚزمذ٠ُ األعب١ٌت اٌؼالع١خ  -4

 إٌّبعجخ.

 Drill and Practice ػ١ٛة اٌزذس٠ت ٚاٌّّبسعخ

أْ اٌّؼ١ٍّٓ رذسثٛا ػٍٝ اعزؼّبي ثشاِظ اٌزذس٠ت ٚؽش٠مخ رشغ١ٍٙب ِٚؼشفخ ِؾزٛا٘ب وجشاِظ ٌٚىٓ ٌُ ٠زذسثٛا ػٍٝ  -1

 االعزغبثخ ٌؾبعبد اٌّزؼ١ٍّٓ أصٕبء اعزخذاِٙب ثطش٠مخ رشث٠ٛخ.

٠ُٕشئٙب ثٕفغٗ ، ٚثزٌه فئْ  أٔٙب رؼزّذ ػٍٝ اخزجبساد االخز١بس ِٓ ِزؼذد ال ػٍٝ اعزمجبي اعزغبثبد اٌطبٌت اٌزٟ -2

 ٘زٖ اٌجشاِظ ٌٙب لذسح ِؾذٚدح ػٍٝ رم١١ُ أداء اٌّزؼٍُ .

 Simulation صبٌضب : اٌزؼٍُ ثبٌّؾبوبح

رٙذف ٘زٖ اٌطش٠مخ إٌٝ رمذ٠ُ ّٔبرط رف١ذ ثٕبء ػ١ٍّخ ٚالؼ١خ ِٓ خالي ِؾبوبح رٌه إٌّٛرط ٚاٌزذس٠ت ػٍٝ ػ١ٍّبد 

فبٌّؾبوبح ػ١ٍّخ رّض١ً أٚ إٔشبء ِغّٛػخ ِٓ اٌّٛالف رّض١الً أٚ رم١ٍذاً ألؽذاس ٠ظؼت اٌم١بَ ثٙب فٟ ِٛالف فؼ١ٍخ. 

ِٓ ٚالغ اٌؾ١بح ؽزٝ ٠ز١غش ػشػٙب ٚاٌزؼّك ف١ٙب العزىشبف أعشاس٘ب ٚاٌزؼشف ػٍٝ ٔزبئغٙب اٌّؾزٍّخ ػٓ لشة . 



زىٍفزٗ أٚ ٌؾبعزٗ إٌٝ ٚرٕشأ اٌؾبعخ إٌٝ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌجشاِظ ػٕذِب ٠ظؼت رغغ١ذ ؽذس ِؼ١ٓ فٟ اٌؾم١مخ ٔظشاً ٌ

 إعشاء اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌّؼمذح.

  ١ِّSimulationضاد اٌزؼٍُ ثبٌّؾبوبح

 رغّؼ ٌٍطبٌت ثبسرىبة أخطبء ال رىْٛ ٔزبئغٙب ع١ئخ . -1

 رغّؼ ٌٍطبٌت ثّّبسعخ ثؼغ اٌغٍطخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ. -2

٠ض١ش رفى١شٖ ٚ ٠غزخذَ إِىبٔبد اٌؾبعت اٌّزمذِخ رمذَ ِٛالف رؼ١ّ١ٍخ غ١ش رم١ٍذ٠خ ثبٌٕغجخ ٌٍّزؼٍُ ٚرٌه ثشىً  -3

  ٚاٌزٟ ال رزّزغ ثٙب اٌٛعبئؾ األخشٜ .

 ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب دساعخ اٌؼ١ٍّبد ٚاإلعشاءاد اٌزٟ ٠ظؼت دساعزٙب ثبٌطشق اٌزم١ٍذ٠خ . -4

ٌزطج١مٙب فٟ ث١ئخ رز١ؼ اٌفشطخ ٌزطج١ك ثؼغ اٌّٙبساد اٌزٟ رُ رؼٍّٙب فٟ ِٛالف سثّب ال رزٛافش ٌٍّزؼٍُ اٌفشطخ  -5

 ؽم١م١خ .

 Simulation ػ١ٛة اٌزؼٍُ ثبٌّؾبوبح

 رزطٍت لذساً وج١شاً ِٓ اٌزخط١ؾ ٚاٌجشِغخ ٌزظجؼ فؼبٌخ ِٚؤصشح ٚشج١ٙخ ثبٌظشٚف اٌطج١ؼ١خ. -1

 راد ِٛاطفبد خبطخ ٚرٌه ٌزّض١ً اٌظٛا٘ش اٌّؼمذح ثشىً ٚاػؼ Hardware رزطٍت أعٙضح ؽبعت ِٚؼذاد -2

ػًّ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّجشِغ١ٓ ٚ ػٍّبء إٌفظ ٚخجشاء إٌّب٘ظ ٚؽشق اٌزذس٠ظ ٚ خجشاء اٌّبدح رؾزبط إٌٝ فش٠ك  -3

 ٚال ٠خفٟ ِب فٟ رٌه ِٓ ٚلذ ٚعٙذ ٚرىٍفخ ِبد٠خ وج١شح .

 

 Problem solving ساثؼب : ؽً اٌّشىالد

ثؼ١ٍّبد ٚخطٛاد رجذأ ٟ٘ اٌؾبٌخ أٚ اٌغؤاي اٌزٞ ٠ؾزبط إٌٝ إعبثخ ١ٌغذ ِؼشٚفخ ١ٌٚغذ عب٘ضح ثً الثذ ِٓ اٌّشٚس 

 ثزؾذ٠ذ اٌّشىٍخ ٚفؾظٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ِٚٓ صُ اٌٛطٛي إٌٝ ٔزبئظ ِؼ١ٕخ ثٕبًء ػٍٝ رٍه اٌخطٛاد.

 Problem solving ١ِّضاد ؽً اٌّشىالد

أْ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؾبعت ٚاٌطبٌت فٟ ٘زٖ اٌطش٠مخ رزؼذٜ ِغشد اٌزؼبًِ اٌغطؾٟ إٌٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌؼمً ٚاٌزفى١ش  -1

 إٌبلذ.

 ٘زٖ اٌطش٠مخ ٠زُ اٌزؼبًِ ِغ اٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍب فٟ ِغبي األ٘ذاف اٌّؼشف١خ. فٟ -2

 رؼض٠ض ِٙبسح اإلثذاع ٚاٌزفٛق ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚاٌمذسح ػٍٝ ثٕبء ثشاِظ فٟ اٌؾبعت ا٢ٌٟ. -3

 رغبػذ اٌطبٌت ػٍٝ ثٕبء ثشاِظ أخشٜ. -4

 Problem solving ػ١ٛة ؽً اٌّشىالد

( ٚ٘زٖ اٌٍغبد رىبد رىْٛ فٟ BASIC & Pascalٌغز١ٓ ّ٘ب ٌغخ اٌج١غه ٚاٌجبعىبي )أْ ٘زٖ اٌطش٠مخ رؼزّذ ػٍٝ  -1

  ؽش٠مٙب إٌٝ اٌضٚاي.

أٔٙب ال رٕبعت اٌّغز٠ٛبد اٌذ١ٔب فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ثً ٟ٘ خبطخ فٟ اٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍب، ٚلذ ٠زطٍت اٌؼًّ ِؼٙب أْ  -2

 زٖ اٌطش٠مخ.٠ىْٛ اٌّزؼٍُ ٌذ٠خ خٍف١خ فٟ اٌؾبعت لجً اٌجذء فٟ اعزخذاَ ٘

 رزطٍت ِٙبساد ػ١ٍب ِٓ اٌطالة أٞ أْ اٌطبٌت اٌؼؼ١ف لذ ال ٠غزط١غ اعزخذاِٙب. -3

 أٔٙب رٕبعت ثؼغ اٌّٛاد ٚخبطخ اٌش٠بػ١بد. -4

 

 Instructional games خبِغب : األٌؼبة اٌزؼ١ّ١ٍخ

اٌزخ١ٍ١خ اٌزٟ رؾًّ اٌزال١ِز ػٍٝ رؼبٌظ ٘زٖ اٌجشاِظ اٌىض١ش ِٓ اٌّٛاػ١غ ٌٚىٕٙب رؼزّذ فٟ رؼ١ٍّٙب ػٍٝ اٌّجبس٠بد 

اٌزٕبفظ ٌىغت اٌؼالِبد. ٚػٍٝ اٌزال١ِز ٌىٟ ٠فٛصٚا أْ ٠ؾٍٛا ِغبئً س٠بػ١خ ٠ّٚؾذدٚا ٔمبؽبً ػٍٝ شجىخ إؽذاص١بد 

 ٚلشاءح اٌزؼ١ٍّبد ٚرفغ١ش٘ب ٚرؾ١ًٍ اٌّغبئً إٌّطم١خ.

 Instructional games ١ِّضاد األٌؼبة اٌزؼ١ّ١ٍخ

 ٠ذفؼٗ ٌٍّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٟ اٌذسط ٚؽفض ؽبلبرٗ ِٓ أعً ِٛاطٍخ اٌؼًّ ِغ اٌجشٔبِظ.إصبسرٙب ٌٍّزؼٍُ ثشىً  -1

اٌمذسح ػٍٝ ِغبػذح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزغٍت ػٍٝ اًٌٍّ أٚ اٌشربثخ اٌزٟ لذ رظ١جٗ ِٓ عشاء دساعخ ثؼغ اٌّٛػٛػبد  -2

  اٌغ١ش ِؾججخ أٚ اٌّغشدح ثبٌٕغجخ ٌٗ.

 ؾبعت ا٢ٌٟ.رغبػذ اٌطالة ػٍٝ رى٠ٛٓ ارغبٖ ا٠غبثٟ ٌٍ -3

 Instructional games ػ١ٛة األٌؼبة اٌزؼ١ّ١ٍخ

رمذَ ثؼغ ٘زٖ اٌجشاِظ اٌظٛس ٚاٌّؤصشاد اٌظٛر١خ ٚاٌزٟ رظٙش أؽ١بٔبً ػٕذ ؽذٚس اعزغبثخ خبؽئخ ِّب ٠ُؼذ رؼض٠ضاً  -1

 العزغبثخ اٌّزؼٍُ.

 ٔغج١بً ِٚٓ خالي اٌؼذ٠ذ ِٓ اإلعشاءاد.أْ ٘زٖ اٌجشاِظ رّٕٝ عضءاً طغ١شاً أٚ لذساً ل١ٍالً ِٓ اٌّٙبساد فٟ ٚلذ وج١ش  -2



رؾزبط إٌٝ ٚلذ وج١ش فٟ اإلػذاد ٚاٌجشِغخ، ٟٚ٘ ِٕبعجخ فٟ ثؼغ اٌّشاؽً ٚخبطخ اٌّشاؽً األٌٚٝ ِٓ اٌزؼ١ٍُ  -3

 اٌؼبَ.

 

  :اٌضبٔٝاٌغؤاي إعبثخ 
اٌجشِغةخ، ِٚةٓ صةُ اٌمٛاػةذ رؾةذد ثٛاعةطخ ٌغةخ  ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ األٚاِش، رىزت ٚفك ِغّٛػةخ ِةٓ غخ اٌجشِغخٌ 

 .اْ رٕفز ػٍٝ عٙبص اٌؾبعٛة رّش ٘زٖ األٚاِش ثؼذح ِشاؽً إٌٝ

رمغُ ٌغبد اٌجشِغخ ثٕبء ػٍٝ لشثٙب ِٓ اٌٍغبد اإلٔغب١ٔخ إٌٝ ٌغخ ػب١ٌخ اٌّغزٜٛ )لش٠جخ ِةٓ اٌٍغةخ اٌزةٟ ٠فّٙٙةب اٌجشةش( 

ٚرمغةُ أؽ١بٔةب ثٕةبء ، ٚ٘ةٟ لش٠جةخ ِةٓ ٌغةخ ا٢ٌةخ Assembly وٍغخ األعة١ّجٍٟ) ِٕخفؼخ اٌّغزٜٛ ٌٚغخ ٚعبفب عٟ ِضً

ُطّّذ ٌىٟ رؼًّ ػٍٝ أعٙضح ِؼ١ٕخ، ِضً أْ رمَٛ شةشوخ ِةب  ػٍٝ األغشاع اٌّشغٛثخ ِٓ اٌٍغخ اٌّغزخذِخ. ٕ٘بن ٌغبد

 ، ٚرٛفش ٌٗ د١ًٌ اعزؼّبي ٠ؾزٛٞ ػٍٝ األٚاِش اٌزةٟ رٕفةز ػ١ٍةٗ، ٕٚ٘ةبن(CPU) ِؼبٌظ ِشوضٞ ثئٔزبط عٙبص ؽبعٛة أٚ

، Virtual Machine افزشاػة١خ شىً ِغزمً ػٓ ٔٛع ا٢ٌخ، أٞ أٔٙب رؼًّ ػّٓ آٌةخٌغبد أخشٜ أوضش ػ١ِّٛخ رؼًّ ث

 .عبفب ِضً ٌغخ
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ثغشع رٕف١ز  اٌؾبعٛة ٟ٘ ثبألعبط ؽش٠مخ رغًٙ ٌٍّجشِظ وزبثخ ثشٔبِغٗ فٟ ١٘ئخ رؼ١ٍّبد ٚأٚاِش ٠فّٙب ٌغخ اٌجشِغخ

، ٠ٚجذأ ػٍٝ 1ٚ  0ثٙب اٌجشِغخ إٌٝ عٍغٍخ ِٓ  اٌؼًّ اٌّطٍٛة. ِٚٓ اٌّؼشٚف اْ اٌؾبعٛة ٠ؾٛي اٌٍغخ اٌّىزٛثخ

ػ١ٍّخ  اٌجشِغخ اٌّخزبسح ِغّٛػخ ِٓ اٌٍجٕبد األعبع١خ ٌالعزٕبد ػ١ٍٙب خاليرٛفش ٌغخ  أعبعٙب ػٍّٗ. ٌٚىزبثخ األٚاِش

 .اٌؼًّ اٌّطٍٛةٚرٕظ١ّٙب ثغشع أداء  ِؼٍِٛبد رى٠ٛٓ اٌجشٔبِظ ِٚغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ اٌزٟ رّىٓ ِٓ اٌزؼبًِ ِغ

 :رزّضً ٘زٖ األعظ ٚاٌمٛاػذ ثظفخ ػبِخ فٟ

 اٌّؼٍِٛبد ٚرخض٠ٕٙب 

 األٚاِش ٚرٕظ١ُ ع١ش٘ب 

 اٌزظ١ُّ اٌخبص        

 ( ٌٙزٖ األعظ ٚاٌمٛاػذ) ٠ٚمذَ اٌطبٌت ششػ  

 :اٌضبٌشاٌغؤاي إعبثخ 
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 :البرامج الجاهزة ، والبرامج الغير جاهزة - ب

العبيددب  ددن ال  ددكم يال  ايقددك  القيددكم ا يذيدد   ال ددت   دديم لم مدد  بم الاددما   يقصددب ا ددك  مددكالبررما ا الهرر:     
اليظكم، بين الحكجة فت كثيم  ن األحيدكن للدى القيدكم اج دب ام جدت، ي كلادك  اكالع  كب عمى يظكئف جكهزة يبع  ك

قممت ال امة فت  جكل ال عك دل  دل لتدك  الام جدةا لد ا فدكن  مدك اليظدكئف    يح ال م  ب ين الاما    ك  حقق ه ه
الع دلا   يدكما ، ي كدن امد  با  ك ا ا   مدم األ دم فدت لة  محمدة  دن  ماحدل لم مد  بم عمدى لدكل عدكبة  ظ دم

 ل حقيق  كية ال م  بم
ال مد  ب ين فدت  يذيد  اع دكل  حدببة،  ال يج دة ل ب دةالبـرامج الجـاهزة   عب ال  ايقدك  ههدم بما ا التطبيق:ت   

ييدد كم ال كلددم ه ثمددة  حصددكئيةااال ياقددل ي يذيدد  الع ميددك  اإ يا يددكما    عددببة،  ثددل  عكلجددة اليصددي  ي صدد يم
 Power ، برنـامجExcel برنـامج  ،Word معالجة النصـو مثل برنامج  لماما    ل  كم   يزا  كل  ي دكا

Point ،  برنامج Accessبرنامج ، Front Page ن اما   ال  ايقك ا ، ي يمهك  
باستخدام أحد لغات البرمجة أو باستخدام أما البرامج غير الجاهزة هى البرامج التى يتم تصميمها أو كتابتها 

 ا أحد البرامج التطبيقية، مثل كتابة برنامج لحساب تقديرات الطالب باستخدام الفيجوال بيزيك، ....

 ِغ أؽ١ت ر١ّٕبرٟ ٌىُ ع١ّؼبً ثبٌٕغبػ ٚاٌزفٛق
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