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 7102/7177الخطة البحثية لقسم تكنولوجيا التعليم 

 الموضوعات الفرعية المحاور الرئيسية م

 بيئات الويب التفاعمية وتطبيقاتيا التعميمية. 1

 .نتاج بيئات التعمم التفاعمية  ميارات تصميم وا 
  الدمج بين أدوات الويب والحوسبة السحابيةتصميم بيئات تعميمية قائمة عمى. 

 أنماط الدعم المختمفة ببيئات الويب التفاعمية. 
 أساليب التعمم النشط عبر الويب. 

 تطبيقات اإلنفوجرافيك في التعميم 2

 .أنماط تقديم االنفوجرافيك 
 االنفوجرافيك ودوره في التعميم. 
 معايير تصميم االنفوجرافيك. 

 الذكاء االصطناعى والنظم الخبيرة 3

 والنصوص البيانات وتحميل االشارات معالجة. 
 المعرفة عمى القائمة النظم. 
 .التنقيب في البيانات والنصوص التعميمية 
 تصميم نظم تعميمية ذكية. 

 تطبيقات النانو تكنولوجى فى التعميم.  االلى الحاسب مجال فى التكنولوجية المستحدثات 4



 الموضوعات الفرعية المحاور الرئيسية م

 .نظم ادارة التعمم االلكترونى 
 .تطبيقات الحاسبات الموزعة والمتوازية فى التعميم 

 تطبيقات الواقع المعزز في التعميم. 5

 .تقنيات الواقع المعزز 
 نتاج الواقع المعزز  .ميارات تصميم وا 
 تطبيقات الواقع المعزز في الصور. 

 لحوسبة السحابية وتطبيقاتيا التعميميةا 6

 . تقنيات الحوسبة السحابيو 

  الحوسبة السحابيوتطبيقات ميارات تصميم وانتاج. 
 .تصميم نظام تعميمي قائم عمى الحوسبة السحابية 

 

7 

 

 

 التعميم. تطبيقات اليواتف الذكية في

 .فاعمية التعمم النقال عبر تطبيقات الويب 
 .التطبيقات التفاعمية لميواتف الذكية 
  التفاعل مع اليواتف الذكيةأنماط. 

 .االتجاىات نحو تطبيقات اليواتف الذكية 

 تكنولوجيا التعميم لذوي االحتياجات الخاصة 8

 تأثير األلعاب التعميمية لذوي االحتياجات الخاصة. 
 متطمبات ذوي االحتياجات الخاصة التعميمية. 
 .توظيف الوسائل التعميمية لمتحدي اإلعاقة البصرية 



 الموضوعات الفرعية المحاور الرئيسية م

 دور التعمم عن بعد لذوي االحتياجات الخاصة. 

 تكنولوجيا التعميم وعالج صعوبات التعمم. 9

 .استخدام التقنيات التعميمية في عالج صعوبات التعمم 
 .تصميم بيئات تعميمية تفاعمية لعالج صعوبات التعمم 
 .تأثير األلعاب االلكترونية لعالج صعوبات التعمم 

 االفتراضية ونظم إدارتيابيئات التعمم  11

 .نتاج كائنات التعمم االفتراضية  ميارات تصميم وا 
 .أنماط التفاعل المختمفة بالفصول االفتراضية 
 .أنماط التفاعل المختمفة داخل المعامل االفتراضية 
 .معايير إنتاج المتاحف االفتراضية 

 آليات التقويم في بيئات التعمم االلكترونية. 11

  برنامج تدريبي قائم عمى األنشطة االلكترونيةتصميم. 
 .ميارات تصميم االختبارات االلكترونية 
 .تقويم األقران في بيئات التعمم االلكتروني 
 .التقويم االلكتروني 

 تكنولوجيا التعميم ومتطمبات سوق العمل 12
 التعمم االلكتروني ومستحدثات تكنولوجيا التعميم. 
  الرقمية.المستودعات 



 الموضوعات الفرعية المحاور الرئيسية م

 .تطبيقات تكنولوجيا التعميم في المواقف التعميمية 
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