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 تقنية المعلومات تلتطبيقاالجودة المعايير القياسية وضوابط 
 المبرمجة لخدمة القرآن الكريم

 الكريم ذيب صالح الجبوريد.ايمان عبد 
 الجامعة العراقية

 /قسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية
 العراق

هدف البحث الى إعداد قائمة بالمعايير القياسية وضوابط الجودة  لتطبيقات تقنية المعلومات لخدمة -الملخص
 . القرآن الكريم

 ر وفق الخطوات اآلتية: ببناء قائمة المعايي قامت الباحثة ولتحقيق هذا الهدف 
 تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها كل القائمة وهي :-أوال
 معايير بناء وتنفيذ النظام وشاشات التشغيل.-1
 معايير أشكال العرض بالصوت والصورة .-2
 .معايير ترتبط بفلسفة البرنامج -3
 . معايير ترتبط بأهداف البرنامج-4
 البرنامج.معايير ترتبط بمحتوى  -5
 معايير ترتبط بمصادر و استراتيجيات التعلم. -6
 . معايير ترتبط باألنشطة التعليمية للبرنامج -7
 معايير ترتبط بالتقويم والتغذية الراجعة الفورية. -8
 معايير ترتبط بالمتعلمين. -9

 معايير ترتبط بأساليب التفاعل بين المتعلم والبرنامج. -11
 جوانب الفنية .معايير ترتبط بال -11

معايير ترتبط-12  بالجوانب اإلدارية لإلنتاج .  
ونظمتها على هيئة بحسب المجاالت التي تمثلها  صياغة فقرات المعيارصياغة الفقرات : قامت الباحثة ب -ثانيا

, 19, 14, 23, 21, 15, 12, 33, 27, 18, 22 ,17استبانه مغلقة  وصلت في صيغتها األولى إلى )
                                (.232ليصبح )( فقرة مرتبة على التوالي بحسب مجاالتها  11

على مجموعة من المحكمين التربويين والمختصين في التكنولوجيا والمناهج وطرق تم عرض االستبانة  و  
كل فقرة ومالءمتها للمجال لتحديد صالحية  التدريس والتقنيات التربوية والقياس والتقويم في الجامعات العراقية 

الواقعة فيه ,وقد استخدمت الباحثة إزاء كل فقرة اختيارات ثالثة )مناسب, غير مناسب, بحاجة إلى تعديل(. 
وطلبت منهم اقتراح ما يرتأونه من فقرات إضافية أخرى, وقد بينت الباحثة للسادة الخبراء إن عملية التحكيم 

 الثالثة للوصول إلى أعلى مستوى من الدقة العلمية. ستتم تبعاً ألسلوب دلفي ذي الجوالت
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عولجت االستبانة بحساب الوسط المرجح لكل فقرة إضافة للوزن المئوي تبعاً لمعادلة فيشر , وقد حظيت 
جميع الفقرات بمتوسط فوق القيمة, وبأوزان مئوية مرتفعة بشكل عام,وأعيد ترتيب الفقرات تبعاً لقوة كل فقرة 

لمئوي, وقد أورد الخبراء مالحظات واقتراحات تتعلق بتعديل أو فصل بعض الفقرات إلى فقرتين , وقيمة وزنها ا
 .( 211إضافة إلى دمج بعض الفقرات وحذف أخرى فأصبح عدد الفقرات )

ثم قامت الباحثة بتحويل قائمة المعايير إلى بطاقة تقويم محددة مقاًسا لكل فقرة وزن مدرج على سلم متدرج 
ضبط الجودة   ( لتقويم معايير  3, 2, ,1,  1)ممتاز,جيد جدا, جيد, ضعيف( أعطيت األوزان التالية ) رباعي 

 لتطبيقات تقنية المعلومات المبرمجة لخدمة القرآن الكريم .
وقامت الباحثة بتقنين فقرات البطاقة وذلك للتأكد من صدقها بعرضها على عدد من المحكمين المختصين في 

وجيا والمناهج وطرق التدريس والتقنيات التربوية والقياس والتقويم إلبداء وجهة نظرهم إزاء وضوح  مجال التكنول
كل فقرة و مدى صدقها في قياس ما وضعت ألجله , وقد أبدوا مالحظات هامة وقيمة اقتنعت الباحثة بها 

قرة وقد احتسبت ( ف214وأجرت على ضوئها التعديالت الالزمة, ليصبح عدد فقرات بطاقة المالحظة )
الباحثة ثبات البطاقة عبر األفراد باستخدام طريقة كوبر لحساب معامل االتفاق بين المالحظين وذلك بحساب 
عدد مرات االتفاق وعدد مرات االختالف بين المالحظين فتبين أن جميع معامالت الثبات لتحليل الباحث مع 

حظ األول مع المالحظ الثاني, مرتفعة وهي مرتبة كما يلي المالحظ األول, والباحث مع المالحظ الثاني, والمال
%( وهذا يعني أن أداة التحليل كانت على مستوى عاٍل من الثبات, مما يعطي %89.7 ,%86.9 ,84.8)

 .مؤشرا  إلمكانية استخدام األداة 
 وقد وضعت الباحثة بعض التوصيات وعددا من المقترحات استكماال للدراسة الحالية .

( القرآن الكريم , المعلومات  المبرمجة , تقنية ,ضوابط الجودة   , المعايير القياسية )-  الكلمات المفتاحية   
Standards and quality controls for information technology 

applications to serve the Holy Quran 
D. Eman Abdel Karim theeb Saleh al-Jubouri 

Iraqi university 

College of Education / Department of Educational and Psychological Sciences 

Iraq 

Abstract - the research goal is preparing a list of standard criteria and 

quality controls for information technology applications to serve the Holy 

Quran. 

To achieve this goal, the researcher has built a list of criteria according to the 

following steps: 

First - identify the key areas covered by the whole list which are: 

1 – Standards of system building and implementing with the operating 

screens. 

2 – Standards of display forms including audio and video presentation. 

3 – Standards which are related to the program philosophy. 

4 - Standards which are related to the program objectives. 
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5 - Standards which are related to the program content. 

6 - Standards which are related to sources and learning strategies. 

7 - Standards which are related to the program educational activities. 

8 - Standards which are associated with the amending and immediate 

feedback. 

9 - Standards which are associated to the learners. 

10 - Standards which are related to the methods of interaction between the 

learner and the program. 

11 - Standards which are related to technical aspects. 

12 - Standards which are related to the administrative aspects of the 

production. 

Secondly - the formulating of items: The researcher formulated items 

standard according to the areas they represent, and organized them in the 

form of a closed questionnaire which were in their first form like (17, 22, 18, 

27, 33, 12, 15, 21, 23, 14, 19, 11) items. There items were arranged 

respectively according to their areas to become (232). 

       And the resolution was presented to a group of educational arbitrators 

and specialists in technology, curriculum, teaching methods, educational 

technology, measurement and evaluation in Iraqi universities to determine 

the validity of each item and its suitability according its area. The researcher 

used three choices for each item (appropriate, inappropriate, need to be 

modified), and asked them to propose other additional items if it is required. 

The researcher has shown the experts that the arbitration process will be 

achieved according to the Delphi method of all three rounds to reach the 

highest level of scientific accuracy. 

           The resolution has been processed by calculating the weighted 

average of each item in addition to the weight percentile according to the 

Fisher equation. All the items have an average above the value and a high 

weighted percentage in general. The items were re-ordered depending on 

the strength of each item and the value of Centennial weight. The expert 

mentioned observations and suggestions to amending item(s) or dissociate 

some of the items into two items. In addition to integrate some other items 

and delete others bringing the number of items to (210). 

             Then the researcher transfer list of criteria to card calendar specific 

measured each item weight listed on the ladder graded four (excellent, very 

good, good, poor) were given weights following (0, 1, 2, 3) to evaluate the 

quality control standards for IT applications programmed To serve the Holy 

Quran. 

 

The researcher codified items card in order to make sure its Validity to the 
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attention of a number of arbitrators specialists in the field of technology and 

curriculum and teaching methods and educational technology and 

measurement and evaluation to express their point of view about the clarity 

of each item and whether they are true in the measure placed for him, has 

expressed Important Notes and the value of satisfied researcher by and 

conducted against which the necessary adjustments, bringing the number of 

items observation card (204) item have been calculated researcher Reliability 

of the card across individuals using the method of Cooper to calculate the 

coefficient of agreement between the observers and that counts the number 

of times the agreement and the number of times the difference between the 

observers, it is clear that all transactions fortitude to analyze researcher with 

the observed first , The researcher observed with the second, and first 

observed with the second Notably, a high rank as follows (84.8%, 86.9%, 

89.7%), and this means that the analysis tool was a high level of consistency, 

which gives an indication of the possibility of using the tool. 

        

       The researcher has developed some recommendations and a number of 

proposals to complement the current study. 

 

Keywords - (standards, quality controls, technology, information 

programmed, the Koran) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6 
 

 الفصل األول
 التعريف بالبحث

 أهمية البحث والحاجة إليه:
إف مستجدات التقنيات احلديثة مشلت سلتلف رلاالت احلياة ، وأصبح ذلا تأثَت  واضح يف شىت مظاىرىا ، وأدخلت 

، إذ  بتاإلنسانية يف تطور ؽلكن تسميتو بعصر التواصل  العادلي ، أو الكوين ، فألغت ادلسافات ، وصار ذلا دور عظيم تضطلع 
ذا يفضي إُف التذكَت يف دور ادلؤسسة التعليمية ، ويف وظائفها وغاياهتا حىت تسهم من خبللو يف تشكيل رلتمعات الغد ، وى

السَت فيو ، و٘تكُت بدؤوا يكوف التعليم يف إطار ٖتديات ادلستقبل الكثَتة جسراً ضرورياً لتمكُت الناشئة من مواصلة الطريق الذي 
، حىت ٘تتد العملية الًتبوية يف إطار شامل متفتح ، الغرض  الفرد من تنمية قدراتو على التحكم والتقوًن واٗتاذ السلوؾ ادلناسب

منو إقامة روابط بُت ادلواد ادلتعلمة وحياة الفرد اليومية ، فإدخاؿ التقنيات يف رلاؿ التعليم بات أمراً ضرورياً ألهنا تقدـ خدمات 
: " إف  (Parker اركر ) ( ، إذ يقوؿ ب 5 - 4، ص  0222عظيمة السيما من خبلؿ استعماؿ احلاسوب ) قويعة ، 

                                 (.Parker, 1997, P.106)استخداـ التقنية واحلاسوب أصبح وسيظل حجر الزاوية يف التعليم" 
مدة قياسية ،  لقد انبثقت فكرة استخداـ احلاسوب يف التعليم من خبلؿ اإلمكانات اليت استطاعت أف تقدمها ىذه اآللة يف سلتلف دروب احلياة ويف

اإلمكانات إذا ما قورنت ٔتثيبلهتا من االخًتاعات اليت توصل إليها العقل البشري واحلقب الزمنية اليت احتاجتها ىده االخًتاعات لتطويرىا ، تلك 
 للحياة العصرية . جعلت من احلاسوب ادلعيار األساس

وإدراكا لذلك من القائمُت على أمور العملية التعليمية ، والف ثورة ادلعلومات والثورة التكنولوجية ىي إحدى       
مسات العصر ، واف احلاسوب ىو الوسيلة أو األداة ذلذه الثورة باإلضافة إُف وسائل االتصاؿ األخرى ، فقد أصبح 

( ،  64، ص6996ًتبوي يف عملية التعلم والتعليم ) ادلناعي ، استخداـ احلاسوب يف التعليم نوعا من أنواع التجديد ال
التقدـ العلمي والتقٍت ادلعاصر و أحد الدعائم اليت تقود ىذا التقدـ ، شلا جعلو يف  أروع ما أنتجوإذ يعد احلاسوب 

يف مجيع دوؿ العاَف اآلونة األخَتة زلور اىتماـ ادلربُت وادلهتمُت بالعملية التعليمية ، فقد اىتمت النظم الًتبوية 
، يربز يف تسهيل عملية  باحلاسوب ، ودعت إُف استخدامو يف التعليم ؛ دلا لو من دور مهم يف عملية التعلم والتعليم 

شلا ،ضلو إتقاف التعلم استيعاب الطلبة للمادة العلمية ، إذ انو  يقدـ تلك ادلادة  بصورة مشوقة تقود ادلتعلم خطوة خطوة
فمن خبلؿ اإلمكانات اليت يوفرىا احلاسوب  ،(89، ص0222سعادة ، فصيلي للمادة العلمية )إُف توضيح ت يؤدي

من صوت وحركة وألواٍف متناسقة وجداوؿ وصور ورسوماٍت توضيحية وحجم اخلط وكثافة النص وتصميم وتوقيت 
عرض على الشاشة ، نضمن العوامل اليت تؤدي إُف ذلك التوضيح التفصيلي ، ومن مث سوؼ يزيد من تفاعل وٖتفيز 

 ( . 0224ادلعلومات وٖتقيق األىداؼ ادلنشودة ) شقور ،  الطلبة ضلو االستفادة من
 ؽلكن ابراز ىذا الدور بشكل خاص يف الدراسات القرآنية من خبلؿ النقاط اآلتية : باالضافة اُف ماتقدـ 

 إمكاف متابعة نقاط الضعف والقوة عند ادلتعلم وتسهيل عملية متابعتها. .6
 استخدامو للوسائط السمعية وادلرئية. تفاعل ادلتعلم مع ادلادة التعليمية من خبلؿ .0
 ادلساعلة يف إثبات احلقائق القرآنية العلمية. .2
 إثارة جذب انتباه ادلتعلمُت وٖتفيزه على الفهم واإلدراؾ وادلتابعة والًتكيز. .4
 اختصار الوقت واجلهد والتكلفة وٖتسُت مستوى العاـ للتحصيل الدراسي. .5
 وخاصة يف رلاؿ البحث . ادلساعلة يف االتصاؿ بالعلـو بأسرع وقت .6
 ( )الزغيب اختصار الوقت يف ٖتصيل ادلادة العلمية عرب وسائل " النت ".  .7
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وبصوره عامة إف احلاسوب ػلتوي على العديد من التطبيقات اليت ؽلكن أف ٗتدـ العملية التعليمية ، ومن تلك 
 التطبيقات : 

 ( Word )النصوص  . زلرر6
النصوص ، فمن خبللو يتم تعليم ادلتعلم الطباعة ، وتنسيق النصوص ، وتنمية التفكَت وىو أكثر استخدامًا دلعاجلة 

 اإلبداعي ، وكذلك ؽلكن من خبللو حفظ ادلعلومات ، وترتيبها يف ملفات يسهل الرجوع إليها يف أي وقت.
 ( Excel. اجلداوؿ االلكًتونية ) 0

رسومات بيانية تفيد يف ٖتليل النتائج وعمل اإلحصائيات  ويستخدـ للبيانات اجملدولة ، ومن خبلؿ ىذا ؽلكن تقدًن
 (Power Point   ) . تطبيقات البور بوينت2وتدريس الرياضيات واذلندسة واألمور ادلالية 

ؽلتاز ىذا بأنو من أكثر التطبيقات ادلمكن استخدامها يف العملية التعليمية ، إذ يتمكن ادلدرس من خبللو إعداد 
التعليمية اليت تستخدـ يف عرض ادلادة العلمية بطريقة شيقة وجذابة تصاحبها احلركة والصوت الشرائح واللوحات 

 والصورة.
 ( Auto Cad. لغة الربرلة) 4

اف تعلم لغات الربرلة ليس غاية ىف حد ذاتو بل ىى أسلوب لتعليم الطبلب أساليب التفكَت والتخطيط ادلنطقى حلل 
 (  68، ص 6999ادلسًتػلي ، )  .ادلشكبلت و تطبيق أفضل احللوؿ

 وتباينت اآلراء حوؿ استخداـ احلاسوب يف التعليم ،إذ ؽلكن أف يستخدـ باألشكاؿ اآلتية :.
 التعلم الفردي : حيث يتوُف احلاسوب كامل عملية التعليم والتدريب والتقييم أي ػلل زلل ادلدرس. .1
 يمية مساعدة للمدرس.التعليم ٔتساعدة احلاسوب : وفيها يستخدـ احلاسوب وسيلة تعل .2
 ,Roger) )إذ تكوف ادلعلومات سلزنة يف جهاز احلاسوب مث يستعاف هبا عند احلاجة :بوصفو مصدرا للمعلومات .3

1996, 28-29 
إف استخداـ احلاسوب بوصفو مصدرا للمعلومات اليت يستعاف هبا عند احلاجة يشجع على توظيف تقنية 
ادلعلومات واألساليب ادلتطورة يف تعلم وتعليم القراف الكرًن عن طريق شبكات االتصاؿ وادلعلومات شلا يتطلب تقدما 

ي والتقٍت أصبح سبباً ونتيجة لتطور ىذا ادليداف ، فهو يشمل زلتواىا ،  ونظمها ، وأدواهتا ، ذلك الف : " التقدـ العلم
يطوره ويتطور عنو وىذا النوع من العبلقة ادلتبادلة بُت ادليداف التعليمي والتعلمي للقراف الكرًن والتقدـ العلمي والتقٍت 

رًن وعلومو و ادلمارسات التعليمية للقرآف الك للربامجيفرض على ادلؤسسات الًتبوية والدعوية النظرة العلمية ادلتجددة 
 التطبيقية احلديثة وذات اجلودة العالية.

هناؾ العديد من الربامج احلاسوبية ادلتاحة يف قد تعددت مواقع خدمة القرآف الكرًن يف الفًتة األخَتة ،فو 
فح القرآف تصاألسواؽ وعلى شبكة اإلنًتنت اليت يتم توظيفها يف خدمة دراسة وتعلم القرآف الكرًن، غالبيتها مشلت 

القرآف الكرًن على  كامبل بعدة لغات، مع توفر زلرؾ ْتث ؽلكن البحث فيو بكلمة أو أكثر بعدة لغات، وٖتميل الكرًن
الكرًن وليس علم متخصص بفيديو القرآف وما يتبعو  ؼلتص بتبلوات صوتية و مرئية فيحتوي على نص القرآف ملفات

للقرآف الكرًن بأصوات أشهر ادلقرئُت وشرحاً  متنوعة وقراءات متعددة من تعليم التجويد عن طريق الفيديو وتبلوات
، ومسابقات قرآنية وتبلوات من احلـر ادلكي وتفسَت علـو قرآف وفتاوى وكتب دلعاين بعض كلمات القرآف الكرًن 
اذكار الصباح  وية التعاليم اإلسبلم والسَتة النبوية وقصص األنبياء والصحابة وبعض وأخبار، وقصص من القرآف الكرًن

،وعرض أفبلـ سلتارات األذاف وكل مايتعلق وؼلدـ القرآف الكرًن وعلومو  -ادعية سلتارة  -الرقية الشرعية  -وادلساء 

 



 

8 
 

 علمية وزلاضرات تشرح بعض آيات اإلعجاز العلمي يف القرآف الكرًن والسنة النبوية.

وأدى انتشار ىذه ادلواقع  وسهولة التعامل معها إُف تنافس ادلؤسسات التعليمية يف العمل على توظيفها 
واستخدامها يف التعليم، نظرًا دلزاياىا ادلتعددة وزيادة أعداد الربامج احلاسوبية ادلطروحة عرب اإلنًتنت يف سلتلف علـو 

بدورىا بفاعلية، غلب أف يتم ذلك على ضوء رلة خلدمة القرآف الكرًن تطبيقات تقنية ادلعلومات  ادلرب القراف، ولكى تقـو 
اإللكًتوين يتطلب توفَت اجلودة يف الًتبية قبل أي شيء آخر، فالتعليم القائم على معايَت اجلودة  جملتمعاجلودة، فا معايَت

 (052،0229، ىو مفتاح العاَف اإللكًتوين وأساس المتبلؾ مفاتيح ادلعرفة التكنولوجية. )إمساعيل
ومن ىذا ادلنطلق رأت الباحثة أعلية وجود ْتث يستهدؼ اعداد معايَت قياسية وضوابط جلودة تطبيقات تقنية ادلعلومات  

 ادلربرلة خلدمة القرآف الكرًن .
 وبناءا على ماتقدم فان أهمية البحث الحالي تنطلق من :

تقنية ادلعلومات  ادلربرلة خلدمة القرآف الكرًن واليت ؽلكن  تقدـ الدراسة قائمة مقًتحة دلعايَت وضوابط جودة تطبيقات .6
 .استخدامها يف تقوًن ما تقدمو الشبكة العادلية )اإلنًتنت( والربرليات من خدمة للقرآف الكرًن

ومطوري النظم  Usersأف ٖتديد اجلوانب االغلابية والسلبية يسهم يف توجيو انتباه ادلستخدمُت للنظاـ  .0
Developersدراء ، وادلManagers   ادلخصصة خلدمة إُف معايَت اجلودة يف رلاؿ تطبيقات تقنية ادلعلومات

 القراف الكرًن بقائمة معايَت ؽلكن على ضوئها تقوؽلها ، وٖتديد احتياجاهتا  يف ىذا اجملاؿ.
ات بضرورة توظيف البحوث وادلؤ٘تر  تقدـ الدراسة استجابة الٕتاىات العادلية ادلعاصرة واستجابة للعديد من توصيات .2

 معايَت اجلودة يف رلاؿ التقنيات الًتبوية.
 قد تفيد الدراسة كبل من : .4
 رجاؿ األعماؿ والصناعات ادلعنيُت يف رلاؿ تقنيات ادلعلومات خلدمة القرآف الكرًن وعلومو 
  تكنولوجيا التعليم.ادلسؤولُت عن ٖتديد مساقات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية لطلبة كليات الًتبية وخاصة قسم                    

ؽلكن أف تضمن ىذه ادلعايَت يف مفردات مناىج طرائق تدريس الًتبية االسبلمية بكليات الًتبية، لكي يتدرب الطلبة 
 على كيفية استخداـ ىذه ادلعايَت وتطبيقها.

 ا يف تطوير أدائهم فيما يتعلق بتوظيف ىذه العاملُت يف رلاؿ تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية  لتفعليها واالستفادة منه
 ادلعايَت يف تصميم وإنتاج الوسائل والتكنولوجيا يف التعليم .

.تعد ىذه ادلعايَت )وعلى حد علم الباحثة( النواة األوُف دلعايَت تقوًن تطبيقات تقنية ادلعلومات ادلربرلة خلدمة القرآف 5
 الكرًن يف ضوء اجلودة الشاملة.

 :اهداف البحث
 .إعداد قائمة بادلعايَت القياسية وضوابط اجلودة  لتطبيقات تقنية ادلعلومات خلدمة القرآف الكرًن .1
 .لتطبيقات تقنية ادلعلومات ادلربرلة خلدمة القرآف الكرًنبطاقة تقوًن  إعداد .2

 حدود البحث:
ادلخصصة  لتعليم القراف الكرًن اليت يتم توظيفها يف خدمة  الربامج احلاسوبيةادلواقع االلكًتنية و ب يتحدد البحث احلاِف

 .واألقراص الليزرية (الشبكة العنكبوتية )اإلنًتنت ادلنشورة على  دراسة وتعلم القرآف الكرًن
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 تحديد المصطلحات:
 أوال:المعايير:

 (  629، 6980لغة: ما يقدر بو غَته، ويعٍت أظلوذًجا متحقًقا أو متصورًا دلا غلب أف يكوف عليو الشيء. ) أنيس، 
 اصطبلًحا: 

رلموعة من الشروط واألحكاـ اليت تعترب أساسا للحكم الكمي أو الكيفي من خبلؿ مقارنة ىذه الشروط ٔتا ىو قائم 
 ) Carter 1973,153وصوال إُف جوانب القوة والضعف. )

رلموعة اإلجراءات  ادلنتظمة اليت تتبعها ادلنظمة اإلنتاجية لقياس اجلودة احلقيقية ألداء ادلنتوج  ضبط الجودة : -ثانيا
 ومقارنتها بادلواصفات احملددة لو، واإلجراءات التصحيحية اليت قد تتخذ يف حالة وجود أي اختبلؼ.

 ( .     www.arwikipedia.comكفاءة) العمل بشكل أسرع وأكثرأداة تساعدنا على إصلاز التقنية: -ثالثا
 تقنية المعلومات: -رابعا

،  0226وادلعدات وادلواد اليت تستخدـ يف عملية ٗتزين ومعاجلة واسًتجاع وبث ادلعلومات )اخلوالده وعيد ،  األجهزة
احلواسب اإللكًتونية ، وبررليات احلاسوب لتحويل ادلعلومات ، وٗتزينها ، ومحايتها ، ( وىي ما يتعامل فيو مع 066

 ( .www.arwikipedia.comومعاجلتها ، ونقلها ، واستعادهتا عند احلاجة إليها )
 معايير القياسية وضوابط الجودة:التعريف اإلجرائي لل

رلموعة الشروط وادلواصفات اليت تعكس درجة إتقاف عالية يف تطبيقات تقنية ادلعلومات  ادلربرلة خلدمة القرآف الكرًن 
بناء وتنفيذ النظاـ وشاشات التشغيل ،معايَت أشكاؿ  {وتضبط جودهتا يف عدة أبعاد حددهتا أداة البحث ادلعدة ىي 

،معايَت ترتبط ٔتحتوى الربنامج  لربنامج،معايَت ترتبط بأىداؼ الربنامجالعرض بالصوت والصورة ،معايَت ترتبط بفلسفة ا
،معايَت ترتبط بالتقوًن والتغذية  ،معايَت ترتبط ٔتصادر و اسًتاتيجيات التعلم ،معايَت ترتبط باألنشطة التعليمية للربنامج

ادلتعلم والربنامج ،معايَت ترتبط باجلوانب  الراجعة الفورية،معايَت ترتبط بادلتعلمُت ،معايَت ترتبط بأساليب التفاعل بُت
 الذي بالوزف ادلئويوتقاس يف ىذه الدراسة ، ( معيارا 024وعددىا )  }الفنية ، معايَت ترتبط باجلوانب اإلدارية لئلنتاج 

 .عرب عن مدى التزاـ ىذه الربارليات هبذه ادلعايَت ي
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 الفصل الثاني
 خلفية نظرية

 تمهيد:     

اف مستجدات التقنيات احلديثة شغلت سلتلف رلاالت احلياة ، وأصبح ذلا تأثَت  واضح يف شىت مظاىرىا ، وأدخلت 
اإلنسانية يف تطور ؽلكن تسميتو بعصر التواصل  العادلي ، أو الكوين ، فألغت ادلسافات ، وصار ذلا دور عظيم تضطلع 

يفضي إُف التذكَت يف دور ادلؤسسة التعليمية ،  ويف وظائفها  بو ، فتسهم من خبللو يف تشكيل رلتمعات الغد ، وىذا
وغاياهتا حىت يكوف التعليم يف إطار ٖتديات ادلستقبل الكثَتة جسرًا ضروريًا لتمكُت الناشئة من مواصلة الطريق الذي 

لتقليص احلواجز بُت بدأ السَت فيو ، و٘تكُت الفرد من تنمية قدراتو على التحكم والتقوًن ، واٗتاذ السلوؾ ادلناسب 
قائمة الدرس      والعاَف اخلارجي ، حىت ٘تتد العملية الًتبوية إُف خارج ادلدرسة يف إطار شامل متفتح الفرص منو إقامة 

تقدـ خدمات  ألهناروابط بُت ادلواد الدراسية وحياة الطلبة اليومية ، فإدخاؿ التقنيات يف رلاؿ التعليم بات أمراً ضروريًا 
 ( 5 - 4،  0222سيما من خبلؿ استعماؿ احلواسيب . ) قويعة ، عظيمة ال

التفكَت عرب العصور التارؼلية ، وبدأ تاريخ استخداـ احلاسب يف خدمة القرآف الكرًن مع  أساليبوقد تطورت      
بداية تسعينات القرف ادلاضي وشيوع أنظمة ويندوز على احلاسوب الشخصي حيث بدأت برامج متنوعة للقراف الكرًن 

العربية اجلميلة الشكل على احلاسوب من معظمها. وقد ساعد انتشار اخلطوط  يتجزأبالظهور. وكاف التشكيل جزًء ا ال 
يف إظهار نص القرآف الكرًن بشكل مجيل. وحيث أف ىذه الفًتة صاحبت دخوؿ احلاسوب بشكل واسع إُف عمل 

ضمن نصوص  إدخاذلابالرسم العثماين وٓتطوط مجيلة و   القرآينادلطابع فقد ظهرت برامج ٖتوي إمكانية إظهار النص 
  ابنويف منتصف التسعينات بدأت برامج تفسَت القرآف بالظهور وكاف من أوذلا تفسَت  الكتب أو ادلطبوعات األخرى.

خدمة بعض ىذه التفاسَت  وقد كانتكثَت مث أعقبو عدد آخر من التفاسَت األخرى كالقرطيب ويف ظبلؿ القرآف وغَته. 
ف ْتث صريف أو على احلواسيب متواضعة بشكل عاـ حيث احتوت على خصائص البحث عن الكلمة كما ىي دو 

 (0، 0266زكي  و خضر،جذر الكلمة .) 
حىت كانت ادلواقع اليت تعٌت بالقرآف الكرًن من أوؿ ادلواقع العربية اليت حظيت  باألتساع االنًتنيتوما أف بدأت ثورة 

بالرعاية. فنجد عشرات الربامج اليت ٗتدـ القرآف الكرًن ومئات ادلواقع على شبكة االنًتنت ادلهتمة بعلـو القرآف الكرًن، 
غات أخرى فنجد من بُت ىذه اللغات اللغة ورغم أف معظم ىذه ادلواقع ىي باللغة العربية لكن ال ٗتلو الشبكة من ل

نية اإلصلليزية واللغة األلبانية واللغة البوسنية واللغة اذلولندية واللغة الفنلندية واللغة األدلانية واللغة اإليطالية واللغة البولو 
رنسية واللغة اإلندونيسية واللغة اللغة األوردية واللغة البنغالية واللغة الصينية واللغة الفارسية واللغة الفواللغة الروسية و 
ادلاليزية ولغة البشتو واللغة الربتغالية واللغة اإلسبانية ولغة التاميل واللغة السواحيلية ولغة الثاي واللغة  اليابانية واللغة

 (0، 0266زكي  و خضر،الًتكية.) 
لم ورفع التحصيل لدى ادلتعلمُت ، فادلواد أظهر التعليم الذي يستعمل احلاسب االلكًتوين فعالية يف ٖتسُت عملية التع  

التعليمية ادلستعملة يف ىذا اجملاؿ ىي من نوع الربامج اخلطية اليت يتقدـ هبا ادلتعلم ضمن طريق واحد من إطار إُف الذي 
 يليو .
لتعلم سهبًل واف جوىر التعليم باستعماؿ اآلالت يكمن يف الطريقة اليت ترتب هبا ادلادة التعليمية ،  حىت يصبح ا   

الربنامج ال  إف أو،  وؽلكن تعلمها باللجوء إُف اآللة ،  ( Program  )ىذه ادلادة ادلرتبة تسمى   أفميسورًا  ، 

 



 

00 
 

يكوف وسيلة للمراجعة أو أداة تقوؽلية . على ما ىو عليو يف حالة عدد من اآلالت التعليمية اليت استعملت  أفيقصد 
تكوف أدوات تعليمية . فالربنامج يقـو مقاـ  أفادلقصود هبا  وإظلاتكوف أداة فحص أو وسيلة تدريب ،  أفبقصد 

ادلشرؼ بالنسبة إُف الطالب،إذ يقوده يف خطوات تعليمية منتظمة ومًتابطة الواحدة تلو األخرى ليحصل من ذلك على 
 .  (Frame )س تدعى كل واحدة منها باإلطارأكرب قدر شلكن من التعليم  والربنامج يقسم على عدة وحدات أسا

واف الربنامج ىو حجر الزاوية يف التعليم ادلربمج ، واستناداً إُف درجة التعقيد ادلوجود يف ادلنهج فانو يقرر إما وضعو      
ادلتتابعة ، يف آلة تعليمية أو طبعو يف كتاب ، ويف حالة كوف الربنامج من النوع اخلطي أي عبارة عن رلموعة من األطر 

فانو ؽلكن  وضعو يف آلة أو كتاب ، أما إذا كاف الربنامج يشتمل على شعٍب فانو يف العادة يوضع يف آلة ، وإذا كاف 
 ( 649 - 648،  6992التشعب معقداً أو متداخبًل فانو من الضروري ربط اآللة ْتاسب الكًتوين . ) عدس ، 

 ي :وتتلخص عملية البرمجة في أربع مراحل ه     
 ٖتديد أىداؼ الربنامج اليت ينبغي ٖتقيقها من معلومات ، ومهارات ، وسلوكيات .  -6
تقسيم ادلادة التعليمية على أجزاء صغَتة متدرجة من السهل إُف الصعب ، ومن ادلعلـو إُف اجملهوؿ، إذ تكوف مرتبة  -0

 منطقياً ، أي كل خطوة تكوف نتيجة  لسابقتها ، وتؤدي إُف اخلطوة البلحقة 
 ل خطوة أو إطار يف الربنامج يتطلب من الطالب استجابة معينة .ك -2
 .كل استجابة تتبعها عملية تعزيز فوري أي تثبت الطالب من صحة إجابتو فورا  -4

 اآلتية:بالخصائص وعالوة على ماسبق فان التقنيات المبرمجة تتميز 
 ، ومن الصعب إُف ادلركب .  التدرج من ادلعلـو إُف اجملهوؿٖتقيق ادلبدأ الًتبوي الذي يتمثل يف -6
مراعاة الفروؽ الفردية وضماف حرية التحكم يف مسار تعليم ادلتعلم اذ ؽلكنو التقدـ حسب قدراتو النوعية ال  -0

 حسب خطة ادلقرر .
 .ٖتمل ادلتعلم مسؤولية اجلزء األكرب من العملية التعليمية ، وبالنتيجة ضماف إغلابيتو وتفاعلو ادلستمر  -2
 علم إُف االستجابة الصحيحة وبالنتيجة االطلفاض الشديد يف معدؿ الوقوع يف اخلطأ . ضماف وصوؿ ادلت -4
 ضماف التعزيز الفوري عن طريق التغذية الراجعة ، إذ يعرؼ ادلتعلم نتيجة استجابتو بعد اإلدالء هبا مباشرة . -5

 (    274 - 272،  6987) إبراىيم ، محادة ، 
آفاقًا كثَتة ونافعة للتعلم والتعليم، فهي تعمل على تشجيع التعليم على كل ادلستويات ولقد فتحت التقنيات ادلعاصرة 

( متاحًا يف أي مكاف،  Learning on Demandادلتعلقة بالقرآف الكرًن، وٕتعل مبدأ التعلم عند الطلب )
فالتعليم ٔتساعدة احلاسوب يستند إُف أساس نظرية أف الكومبيوتر ادلربمج بطريقتو اجلديدة ؽلكن أف ؽلد بتعليم مرف ، 
ويستطيع الطالب البطيء أو السريع أف يتقدـ من موضوع  إُف آخر ، أو التحكم بادلواد بطريقة مستقلة . ) ريتشي ، 

0222  ،604 - 605  ) 
 آثار استخدام التقنيات المعاصرة في تعلم القرآن الكريم وتعليمه:

 إف استخداـ التقنيات ادلعاصرة يف تعلم القرآف الكرًن وتعليمو يعود على ادلتعلمُت وادلعلمُت بالفوائد التالية: 
ت احلصة، توفَت فرصة تعلم القرآف الكرًن يف أي وقت ويف أي مكاف دوف االقتصار على غرفة الصف أو وق -6

 فاحلاسوب واإلنًتنت موجوداف يف البيت وادلدرسة وحىت يف األسواؽ واحملبلت التجارية.
تطوير مهارات ادلعلمُت والطبلب ليتجاوز رلرد حفظ آيات القرآف الكرًن وتبلوهتا بالشكل الصحيح، وزيادة  -0

 ف وتبلوتو وتعلم علومو.قدرهتم على استخداـ التقنيات احلديثة والتفاعل معها وربطها ْتفظ القرآ
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تطوير ادلعلم مهنياً وأكادؽلياً، كادلشاركة يف ادلؤ٘ترات احلية من خبلؿ الربيد اإللكًتوين، والتحاور مع ادلعلمُت ذوي  -2
 العبلقة يف البلداف األخرى، وٖتسُت أساليب التدريس من خبلؿ تبادؿ اخلربات.

وخاصة تلك اليت تعُت على احلفظ، وتلتقي مع اإللكًتونية، م والتعليملسريع يف أدوات التعلّ االستفادة من التطور ا -4
يات  نشر رسالة القرآف الكرًن على ادلستو  -5                         رغبات الطبلب وىواياهتم كاستخداـ اإلنًتنت.

 (60واإلقليمية والعادلية.) الصبيحي، كافة، احمللية
 :المعلومات لخدمة القرآن الكريمتقنية مجاالت توظيف 

 وفقا لبعدين: تطبيقات تقنية ادلعلومات خلدمة القرآف الكرًنؽلكن ٖتديد رلاالت استخداـ 
 وهي :   أقسامتنقسم إلى ثالثة و من حيث نوعيتها :- أوال
 استخدام الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت (:-1
خلدمة القراف الكرًن ،وؽلكن تعداد أىم موضوعات ىذه ادلواقع ، آالؼ ادلواقع ادلربرلة  تتضمن الشبكة العنكبوتية 

وؽلكن تصنيفها إُف مواقع متخصصة لعرض القرآف الكرًن عن طريق الصوت والصورة ،مواقع خاصة بادلقارىء 
 اٍف---- اإللكًتونية ،مواقع شخصية يف خدمة األمور ادلتعلقة بالقراف الكرًن  ،مواقع تابعة دلؤسسات تعليمية إلكًتونية

 البرامج الحاسوبية والبرمجيات المخصصة  لتعليم القران الكريم : -0
برنامج القرآف الكرًن  أنتج العديد من الربامج احلاسوبية لغايات تعليم القراف الكرًن وعلومو ادلختلفة ومن أمثلتها :   

وادلوسوعة الشاملة يف  علم التجويد ، وبرنامج نوؼ للقرآف وبرنامج مصحف ادلدينة النبوية للنشر احلاسويب ، 
 اٍف----ومصحف دار الرسم العثماين الرقمي بالروايات األربع 

 استخدام الشبكة العنكبوتية والبرامج الحاسوبية :المختبرات المتخصصة التي تجمع بين  -2
التعليم عن بعد ، أو استخدامها يف وىدفها توفَت البيئة ادلبلئمة للمتعلم لكي يتلقى التعليم يف القراف الكرًن عن طريق 

 . التعليم اإللكًتوين ادلتزامن أو ادلدمج يف التعليم احلضوري
 :تقنية المعلومات المبرمجة لخدمة القرآن الكريممن حيث نوعية المادة اإللكترونية المستخدمة في  -ثانيا
وادلقصود هبا ىو نوع ادلادة اإللكًتونية ادلستخدمة يف وسيلة التقنية لتمثل ادلادة األساسية للتعلم وىي مرتبة حسب    

 ظهورىا ، وحسب تداخلها على النحو التاِف : 
 وىي مصادر تعاًف معاجلة إلكًتونية عن طريق ٖتويلها من كوهنا مادة ورقية إُف مادة رقمية ، وذلك النصوص : -6

عن طريق ادلواقع اليت ٘تكِّن ادلستخدـ من إضافة النص القرآين إُف الوثائق وملفات النصوص مع احتفاظها ٓتصائص 
 وتنسيقات الرسم العثماين اجلميل. 

 ، وتشتمل على :  الملتيميديا -2
  .الصوت : وتتضمن العديد من التسجيبلت  وختمات ادلشايخ اليت يستفاد منها 
 لعديد من الصور دلقاطع ادلخارج والصفات .الصورة : وتتضمن ا 
 . مقاطع الفيديو : وتتضمن التبلوات ادلسجلة تلفزيونيا 
  . فبلشات توضيحية للمخارج والصفات 
واد التعليمية السابقة ، وتعرؼ بأهنا : " رلموعة من ػػػػػػػػػػػػ: وادلقصود هبا ادلكتبة ادلشتملة على ادلالمكتبات الرقمية  -3

 الباحثُت تصّرؼرآنية توضع ٖتت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالدراسات القاإللكًتونية واإلمكانات الفنية ذات العبلقة  ادلصادر
خزف  لنظم ودعم ، امتداد ىي الرقمية ادلكتبات فإف وبذلك،  عنها واستخدامها وادلهتمُت،بادلعلومات،والبحث
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 بغض النظر عن الوعاء سواء كاف نصًيا أو صوتًيا أو يف شكل صور ادلعلومات الرقمية ادلعلومات واسًتجاعها اليت تدير
الثابت ، وتكوف متاحة على شبكة بنوعيها الثابت وغَت 

(www.elearning.edu.sa/training/elearning.html) 
) .: برامج تكرار اآليات والتعلم الذايت ، والتحفيظ،وتعليم القراءات ، ورسم ادلصحف وضبطو معالجات خاصة  -4
 (68-66، يبغالز 

 :تطبيقات تقنية المعلومات المبرمجة لخدمة القرآن الكريمنماذج لبعض 
تعددت مواقع خدمة القرآف الكرًن يف الفًتة األخَتة ، وظهرت مواقع إبداعية رائعة تعرض القرآف كتابًة وصوتاً وتفسَتاً ، 

 ادلتخصصة يف خدمة القرآف الكرًن :وتقدـ أدوات مفيدة وشليزات جديدة وسنستعرض أىم ادلواقع 
 موقع القرآف الكرًن PDF القرآف الكرًن مباشرة و لتحميل القرآف الكرًن بصيغة أحدث تقنية لقراءة :القرآف الكرًن (6

  /holyquran http://www.theholyquran.org بلغات كثَتة
: قراف تنزيل ٖتميل مصحف تبلوة القرآف الكرًن مباشرة ماىر ادلعيقلي، امحد العجمي ،سعد قرآف القرآف الكرًن  (0

 quranw.comالغامدي ،مشاري العفاسي 
حف القرآف الكرًن بُت فبلشي لتصبح مجيع مصا موقع ينشر القرآف الكرًن بشكل ملف: ادلصحف الشريف بالفبلش (2

  /http://www.quranflash.comيديك
اإلصدارات وكذلك النادر منها .. ويوجد نسخة  موقع متخصص بتبلوات القرآف الكرًن يهتم ّتديد : رياض القرآف (4

 quran.net-http://www.ryadhمنو بػاإلصلليزية 
 مباشر على مدار الساعة إذاعة القرآف الكرًن من نابلس، فلسطُت، بث (5

radio.com/-http://www.quran  
 quran.paramegsoft.comتماع وٖتميل القراف الكرًن : اسالقراف الكرًن لبلستماع والتحميل  (6
 quran.muslim-web.comالقرآف الكرًن، قابل للسماع أو القراءة )بصيغة لاير واف(  (7
 www.dnzh.com: نسخة كاملة منقحة من القرآف الكرًن القرآف الكرًن  (8
 www.montadaalquran.comيطرؽ أبواب مهمة القرآف وٖتديات العصر  إسبلمي: موقع  منتدى القرآف (9

 www.rw-gs.com والقدسية النبوية حاديثواأل: الرواد للقرآف الكرًن والتبلوات النادرة  رواد القراف الكرًن (62
 www.altheqa.orgالقراء  وإصدارات: للقرآف الكرًن والتبلوات النادرة  الثقة للقرآف الكرًن (66
 holy-quran.netالعلمية للقرآف الكرًن و التدبر فيو و األدلة العلمية ادلتصلة بو  : ادلوسوعة العلم و القرآف الكرًن (60
: موقع ادلهندس عبد الدائم الكحيل لئلعجاز العلمي يف القرآف والسنة  أسرار إعجاز القرآف (62

www.kaheel7.com 
عالية اجلودة جملموعة متميزة من القراء برابط مباشر واحد ؽلكنك ٖتميل  MP3  بصيغةالقرآف الكرًن : شبكة ادلسلم (64

إذاعة  -القنوات  إذاعات القرآف الكرًن و -الربامج والكتب اإلسبلمية  - MP3 كامل ٔتساحة صغَتة ادلصحف
 http://www.el-moslem.comادلوقع

 Mp3 nas.com-quran.y: مكتبتك الصوتية الشاملة للقرآف الكرًن بصيغة اجلواؿ  Mp3القرآف الكرًن  (65

 

http://www.theholyquran.org/
http://quranw.com/
http://quranw.com/
http://www.quranflash.com/
http://www.ryadh-quran.net/
http://www.quran-radio.com/
http://www.quran-radio.com/
http://quran.paramegsoft.com/
http://quran.paramegsoft.com/
http://www.dnzh.com/theholyquran.cgi
http://www.dnzh.com/theholyquran.cgi
http://www.montadaalquran.com/
http://www.montadaalquran.com/
http://www.rw-gs.com/
http://www.rw-gs.com/
http://www.altheqa.org/
http://www.altheqa.org/
http://holy-quran.net/
http://holy-quran.net/
http://www.kaheel7.com/
http://www.kaheel7.com/
http://quran.y-nas.com/
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الكرًن طواؿ ساعات الليل والنهار وفق منهجية : القناة العربية األوُف ادلتخصصة يف تبلوة القرآف قناة اجملد الفضائية  (66
  ,www.quran.tv http://www.almajdtv.comخاصة 

www.kquran.com/Almajd,TV.html 
التبلوات اجلميلة والنادرة لقراء القرآف الكرًن ويهتم ادلوقع أيضًا بعلـو  موقع يهتم بعرض أفضل :  آؿ داودموقع مزامَت (67

  http://mazameer.comومنوعات أخرى القرآف
 القراءات وغَتهبًتتيل القرآف الكرًن وبو دروس الًتتيل وعلم  موقع يهتم : ترتيل القرآف الكرًن (68

http://www.tarteel.com  
 . ألشهر القراء القرآف الكرًن استماع و تبلوة ٖتميل ادلصحف الكامل : كتاب اهلل (69

http://www.kitablah.com/  
 القرآف الكرًن وي على ملفات ومواد ٗتدـ علـوىذا ادلوقع ػلت : علـو القرآف الكرًن (02

http://qurankareem.info/  
كامبل بعدة لغات، مع توفر زلرؾ ْتث ؽلكن البحث فيو بكلمة أو أكثر بعدة  تصفح القرآف الكرًن :عاَف القرآف (06

 من التحديثات ادلستمرةالقرآف الكرًن على ملفات. وغَت ذلك  لغات. ٖتميل
http://www.koranworld.com  

والسَتة النبوية وقصص  إسبلمي ؼلتص بتبلوات صوتية و مرئية وقصص من القرآف الكرًن موقع الذكر احلكيم : موقع (00
  http://www.alzkr.coالتعاليم اإلسبلمية وبعض  األنبياء والصحابة

 www.4quran.com : القرآف الكرًن بدقة صوتية عػػاليػػةشبكة الذكر احلكيم للقرآف الكرًن  (02
حفظ الذكر إال بالتلقي ادلباشر  ووعده احلق وما كافإجازة القراف الكرًن :بالتلقي ادلباشر لقد حفظ اهلل الذكر كما وعد  (04

 األفواه ادلتِقنة ىذا ىو السبيل الوحيد والصحيح لتعلم تبلوة القرآف من احملفظُت اجمليدين تتلقي األمساع ادلرىفة من
http://www.ejazaonline.com/ 

ادلقاطع القرآنية وأكثرىا تأثَتًا ، ويتم ٖتديثو بشكل دوري  أفضلػلتوي ادلوقع على  :خاشعةيت يف قرآف ، تبلوات  (05
الصباح وادلساء  أذكار و ؽلكن االستماع إُف ادلصحف كامبلً بعد اختيار ادلقرئ ادلفضلو  باجلديد من ادلقاطع واألصوات

  http://quransound.comسلتارات األذاف -سلتارة  أدعية -الرقية الشرعية  -
مشغل فبلشي لتشغيل سور القرآف  ػلتوي موقع صوت القرآف:االستماع للقرآف الكرًن بأصوات العديد من القراء  (06

 http://quransound.comمصحف فبلشي ذو جودة عالية ودقة كبَتة و  الكرًن
تميز ادلوقع بتقدًن خدمة اختيار ادلقاطع اليت يريديها الزائر ووضعها يف تسلسل قوائم تشغيل لسماع القرآف: ي -نور  (07

ْتيث يستمع إليها واحدة بعد األخرى ، فيقـو باختيار القارئ مث يضيف أي سورة يف القائمة ويكرر العملية حىت 
حفظ قائمة التشغيل يف ادلوقع ػلصل على ترتيب متسلسل ، ؽلكن تغيَت الًتتيب وتقدًن ما تريد أو تأخَته ، كما ؽلكن 

 / http://www.nooor.usذاتو للرجوع إليها يف وقت الحق دوف احلاجة للتسجيل.
08)  mp3: االختيار من بُت عدد كبَت من و  متخصص يف االستماع للقرآف وٖتميل سور القرآف الكرًن قرآف

 القراءة أثناءعرض صورة ثابتة لصفحة ادلصحف  ةوإمكانيو  ة وليس لآليات منفردةاالستماع للسورة كاملو  ادلقرئُت
http://www.mp3quran.ne t/ 

 

http://www.quran.tv/
http://www.quran.tv/
http://www.quran.tv/
http://www.almajdtv.com/
http://www.kquran.com/Almajd,TV.html
http://mazameer.com/
http://www.tarteel.com/
http://www.kitablah.com/
http://www.kitablah.com/
http://qurankareem.info/
http://www.koranworld.com/
http://www.koranworld.com/
http://www.alzkr.co/
http://www.4quran.com/
http://www.4quran.com/
http://www.ejazaonline.com/
http://quransound.com/
http://www.nooor.us/
http://www.nooor.us/
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 إضافة إمكانيةمع  يعرض نص اآليات أثناء التبلوةو  راديو القرآف الكرًن: مشغل فبلشي ػلتوي على عدد كبَت من القرّاء (09
   http://www.radioquran.netاألخرىمشغل التبلوة يف ادلواقع 

لغات ؽلكن من تصفح ادلصحف على ىيئة صور ثابتة واالستماع للقرآف  62ادلوقع متوفر بأكثر من : موقع تبلوات (22
          islam.com-http://quran.al  األحزاب أواختيار القرّاء أو السور أو األجزاء  مع الكرًن بواسطة الفيديو

 واإلطبلع االستماع: يقدـ موقع طريق القرآف ٓتدماتو يف    الفرقاف للعلـو الشرعية على شبكة اإلنًتنت موقع معهد (26
 www.quranway.netعلى القرآف وزلاضرات البث ادلباشر 

ادلوقع  القرآف الكرًن من خبلؿ  االستماع أو ٖتميل أي سورة من ؽلكنك :استمع للقرآف الكرًن (20
http://www.ilmaroc.com  

ٖتميل  مع انقطاع بدوف القراء ألشهر القراف  تبلوة و وٖتميل استماع: الكرًن القرآف موقع (22
 http://www.kquran.comالتبلوات

ابن كثَت وتفسَت  )بدقة يف آيات القرآف الكرًن، والبحث يف التفاسَت البحث : موقع متخصص يف آيات القرآف الكرًن (24
  http://quran.ksu.edu.sa ادلوقع باللغة االصلليزية - ( بلغات سلتلفة اجلبللُت

عرض تفسَت و االستماع و  مشروع القرآف الكرًن :موقع متكامل متميز فيو استعراض للقرآف الكرًن بالرسم العثماين   (25
البحث عن كلمة معينة بسرعة عالية ،  ةوإمكانيو  اختيار كتاب التفسَت واختيار اللغة إمكانيةآيات القرآف الكرًن مع 

واجهة باللغة العربية و  األجزاء -الصفحات  -اآليات  -االنتقاؿ السلس بُت السور و  مع عرض اآلية كتابيًا ورمسياً 
 / http://quran.ksu.edu.sa باالصلليزية وأخرى

للعديد من القراء ، يعرض آيات القرآف  ػلوي رلموعة من ادلصاحف ادلرتلة موقع: فيت يف قرآ -سكربت القرآف الكرًن  (26
الًتمجة تظهر أسفل كل آية وؽلكن االختيار من بُت ترمجات ولغات   و الكرًن بشكل منفصل بالرسم العثماين ) صور ( 

باإلضافة إُف مشغل فبلشي عرض تفسَت اجلبللُت ٖتت كل آية بالعربية يو  االستماع إُف السورةوؽلكن من  كثَتة
والرقية الشرعية واألذكار وغَتىا من  قارئ 02اخلاشعة واالختيار من بُت حواِف  التبلوات لبلستماع للعديد من

  http://www.tvquran.comاخلدمات النافعة
: إذاعة طريق السماء لتحفيظ القرآف، وػلوي القرآف رلودة متاح للتنزيل واإلستماع. طريق السماء  (27

www.samaway.com 
 إخفاءخاصية وؽلتلك  ستعرض آيات القرآف الكرًن بالرسم العثماين أو باخلط العادي ادلشكلي موقع مسلم ويب: (28

التنقل بُت و  يعرض التفسَت من عدة مصادرو  عند النقر عليها هبدؼ مراجعة حفظ القرآف الكرًن وإظهارىا اآليات
  قارئ 02من  أكثراالستماع ادلتصل آليات القرآف الكرًن بصوت و  وسور وآيات القرآف الكرًن بسبلسة أجزاء

http://www.muslim-web.com 
ؽلكن  ترمجة ادلعاين و أوابن كثَت  أوعرض تفسَت اجلبللُت و  النتائج إظهارية بعد ؽلكن االستماع لآل الباحث القرآين: (29

البحث يف  أما. البحث عن طريق الكلمة الكاملة أو جزء من كلمة ، كما ؽلكن تبديل مجيع أشكاؿ حروؼ األلف
طباعة النص مباشرة ن من وؽلك ..اٍف -الًتمذي  -مسلم  -السنة يتم باختيار أحد كتب احلديث ادلشهورة : البخاري 

  http://www.quranicresearcher.comأو حفظو أو مشاركتو

 

http://www.radioquran.net/
http://quran.al-islam.com/
http://www.quranway.net/
http://www.ilmaroc.com/
http://www.ilmaroc.com/
http://quran.ksu.edu.sa/
http://quran.ksu.edu.sa/
http://www.tvquran.com/
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http://www.samaway.com/
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ؽلكن البحث عن أي كلمة يف القرآف الكرًن لتظهر اآليات اليت ذكرت فيها  :متقدـ  زلرؾ ْتث قرآين -الفانوس   (42
ؽلكن عرض ترمجة معاين اآليات ٖتت  و  أو االستماع إليها كما ؽلكن تغيَت القارئ ؽلكن نسخ اآليةو  الكلمة بالتشكيل

  http://iphoneislam.comيتم ذكر معلومات اآلية ومعلومات السورة ادلوجودة فيها بشكل مفصلو  كل آية
صفحة من ترمجات ادلعاين و التفسَت  22222و ػلتوي على حواِف القرآف الكرًن  يعٌت ادلوقع بنشر : تفسَت دار القرآف (46

  http://www.quranhome.comلغة 28 بأكثر من
كثَت واجلبللُت باإلضافة ألحكاـ التبلوة و موضوعات   وابن: ػلوي تفسَتات القرآف للطربي والقرطيب القرآف الكرًن  (40

 quran.al-islam.comالقرآف الكرًن 
 إمكانيةمع  وأدلانية: القراف الكرًن نص وتبلوة لعدة قراء مع تفسَت اجلبللُت وتفسَت بن كثَت وترمجة اصلليزية القراف الكرًن  (42

 quran.alsaeed.orgلبحث ا
تبلوة السورة  و نسخ اآليات إمكانيةقراءة القرآف الكرًن بعد اختيار السورة مع  ؽلكن من موقع القرآف الكرًن للجميع : (44

حفظ السورة مع تفسَتىا   و االختيار من بُت مخسة تفاسَت إمكانيةتفسَت اآلية بعد النقر عليها مع  و ادلختارة صوتياً 
 /http://www.quran-for-all.comوورد أو ملف نصي  كامبًل يف ملف

الكرًن  موقع متخصص وشامل لكل مايتعلق وؼلدـ القرآف الكرًن وعلومو ػلتوي على نص القرآف : عاَف القرآف الكرًن (45
وليس علـو متخصص بفيديو القرآف وما يتبعو من تعليم التجويد عن طريق الفيديو وتبلوات متنوعة وقراءات متعددة 

سابقات قرآنية وتبلوات من احلـر ادلكي وتفسَت علـو قرآف فتاوى كتب أخبار، صوتيات مرئيات فبلشات مسابقات وم
   http://www.hqw7.comصور جواؿ

: موقع إسبلمي على مذىب أىل السنة واجلماعة بإشراؼ الشيخ زلمد الصاوي يتضمن ادلوقع قاعات القرآف أونبلين  (46
 www.quranonline.usتمباشرو منتديالتحفيظ القرآف وقاعة بث 

 لكرًن جلميع ادلسلمُت: مستقل يهدؼ إُف إيصاؿ القرآف اادلكتبو الصوتيو للقراف الكرًن   (47
www.mp3quran.net 

: متخصص يف الصوتيات وادلرئيات للقرآف الكرًن وبأصوات مشاىَت القراء يف العاَف العريب صوت القرآف احلكيم  (48
www.quran-voice.com 

: موقع القارئ الشيخ ادلرحـو عبد الباسط عبد الصمد للقراءات النادرة والقرأف اجملود الشيخ عبد الباسط عبد الصمد  (49
 www.abdalbasit.comبصوت الذىب اخلالص

: سلتص بالقرآف والتجويد وتصحيح التبلوة ونقل الدروس واحملاضرات نقل مباشر. القرآف الكرًن شبكة  (52
www.quran-karem.com 

 www.markaz1.com: ادلركز العادلي األوؿ لتعليم القرآف والسنة ادلركز العادلي للقرآف الكرًن  (56
 www.qurani.com: دورات مكثفة يف ٖتفيظ القرآف الكرًن. قرأين (50
 www.islamnoon.com: نوف لؤلْتاث والدراسات القرآنية نوف (52
مج اويقدـ أفكارا وبر  التحفيظ والدور النسائية ، حللقات : يعد موقع قاؼ موسوعة ضخمة قاؼ خلدمة القرآف الكرًن (54

  www.qaaaf.orgوػلوي ْتوث ومقاالت ومنتديات تعٌت بالقرآف،  وحلوؿ إلكًتونية متطورة
أْتاث تفسَت القرآف و الفقو ادلوسوعية و أْتاث الفقو و السنة و األْتاث الشرعية : موقع متخصص يف التفسَت اجلامع  (55

  .http://www.tafsirs.comادلتنوعة،برنامج تفسَت القرآف
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http://www.quranonline.us/
http://www.quranonline.us/
http://www.mp3quran.net/
http://www.quran-voice.com/
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الشعراوى   متوِفالكرًن بطريقة مبسطة لفضيلة الشيخ زلمد  القرآف: تفسَت تفسَت القرأف )الشعراوى(  (56
www.nourallah.com 

غَتىا أناشيد و  -خطب  -قصص و عرب  -زلفظ القرآف الكرًن  -: متميز ػلتوي على قسم للتبلوات طريق اإلؽلاف  (57
www.emanway.com 

 : العودة للدين الصحيح و نبذ اخلرافات و ذلك بالتمسك بالقرآف الكرًن وحده كمصدر تشريعمنطق اإلسبلـ  (58
islamlogic.com 

: شامل دلواضيع القرآف وعلومو وتفسَته وغريب األلفاظ ورللة البحوث ... رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف بادلدينة  (59
www.qurancomplex.org 

  www.iraqquran.com: شبكة العراؽ للقرآف الكرًن شبكة العراؽ للقرآف الكرًن  (62
: وهتدؼ لتحفيظ القرآف الكرًن بادلنطقة الشرقية ، كما تتناوؿ علـو التجويد اجلمعية اخلَتية لتحفيظ القرآف الكرًن  (66

 www.altheker.netوالتبلوة والقراءة 
 عن رابطة العاَف اإلسبلمي ٖتقيقاً  عادلية خَتية ذات شخصية اعتبارية منبثقة : ىيئة الكرًن اذليئة العادلية لتحفيظ القرآف (60

يف رلاؿ  على مستوى العاَف ادلتخصصة نوعها كتاب اهلل تعاُف والعلـو ادلتعلقة بو و ىي األوُف من ألىدافها خلدمة
  http://www.hqmi.org.saالكرًن العناية بالقرآف

 االعتبارية : ىي إحدى ىيئات رابطة العاَف اإلسبلمي ذات الشخصية القرآف والسنة اذليئة العادلية لئلعجاز العلمي يف (62
 والعمل على نشرىا اإلعجاز العلمي يف القرآف الكرًن والسنة ادلطهرة ،  ادلستقلة ؛ تسعى إلظهار أوجو

http://www.nooran.org 
وإحياء سنة التدبر يف أوساط ادلسلمُت، وربط األمة بالقرآف الكرًن  العادلية لتدبر القرآف الكرًن السعي إُف نشر اذليئة (64

كتاب اهلل تأمبلً  وعمبًل. و أف يتخذ ادلسلموف من القرآف منهج حياة يف مجيع رلاالت حياهتم والعيش مع وتدبرًا تبلوة
  ./http://www.tadabbor.comوتفكرًا

مت انتقائها  وادلشايخبة صوتية تضم تبلوات قرآنية وزلاضرات ودروس علمية جلميع العلماء : مكتأقباس ادلكتبة الصوتية  (65
 mp2 www.aqbas.comالسنة واجلماعة ّتودة  أىلبعناية وفق منهج 

 www.halqat.comالكرًن يهتم ْتلقات ٖتفيظ وتعليم القرآف: حلقات  (66
 www.althkr.com: استمع للقرآف الكرًن بصوت العديد من القراء استمع للقرآف الكرًن  (67
 www.almottakon.com: القرآف الكرًن خارج قصص التاريخ ادلتقوف الدعوة للقرآف الكرًن  (68
الشريفة باللغة العربية  النبويةوالسنة  أوؿ زلرؾ ْتث متخصص يف القرآف الكرًن : األوىف (69

  www.alawfa.comواإلنكليزية
و  .ينتهجوف هنج السلف الصاٌف يف فهم اإلسبلـ وتطبيقو : موقع ألىل السنة واجلماعة الذين إذاعة طريق اإلسبلـ (72

 اذلائل يف العاَف من حولنا التكنولوجي بقوة يف اإلعبلـ اإلسبلمي، ورلاراة التقدـ  يأمل يف ادلساعلة مشروع إسبلمي نبيل
 http://www.islamway.com 
 و شرح  إُف الدعاء و ادلرجع الشامل باإلضافةيا مسلم  اآلفالسورة تفضل  و اخًت ادلقرئ و أمامكادلصحػػف  :القرآف (76

  http://www.lequran.comالقرآف مث منتدى لنقاش 
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http://www.althkr.com/
http://www.almottakon.com/
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 يف العاَف اإلسبلمي بصيغة القراء مصحفا كامبل دلشاىَت 52موقع ػلتوى على أكثر من  : اإلحساف للقرآف الكرًن (70
MP3 سويد رشديالتجويد أؽلن   ودروس التجويد استماع وٖتميل دروس القراف إذاعات 

http://www.alihssen.com/  
 بإشراؼ رلموعة كبَتة من القراء اجملازين من  عز وجل عرب النت شبكة قرآنية فرصتك حلفظ كتاب اهلل :  شبكة احلافظ (72

 : شبكة التفسَت و الدراسات القرآنية                   http://www.7afed.comاإلسبلمية مجيع الببلد 
 http://www.tafsir.orgملتقى ألىل التفسَت إُف باإلضافة ودراسة القرآف الكرًن موقع واسع و شامل لتفسَت

  
 www.eajaz.comقرآف والسنة  (74
 .اذلادفة اإلسبلميةمنتدى سلتص بتبلوات القراء وادلواضيع  : ملتقى الفجر للقرآف الكرًن (75

http://www.alfajrnet.com 
الفلسطيٍت ودورىا يف خدمة كتاب اهلل  ادلوقع يربز نشاط مؤسسة الفرقاف يف الداخل : مؤسسة الفرقاف لتحفيظ القراف (76

ادلسلمُت من  أبناءجديد معتز بقرانو يف ظل اذلجمة الصهيونية على  عز وجل وسعيها لنشر القراف وعلومو وٗتريج جيل
 http://www.alforkan.orgىويتهم اجل طمس

تبلوات ، أدعيو ، خطب ، أناشيد ،  , ادلوقع الرمسي للقارئ عامر بن أمحد ادلهلهل : موقع القارئ عامر أمحد ادلهلهل (77
 .http://www.almohalhal.comتراويح ، قياـ

  ./http://www.quranei.comوالسورة اآليةوقراءات مع حفظ  موقع قراين :لبلستماع والتحميل لعده قراء (78
وأئمة ادلسجد النبوي، ٕتد لدينا التبلوات النادرة لكبار قراء ادلدينة  هنتم بقراء ادلدينة ادلنورة : قراء طيبة الطيبة شبكة (79

   .http://www.qurrataiba.comالنبوية
على تبلوة كتاب اهلل عز وجل فقط  ٖتوي شبكة متخصصة تعٌت بنشر مشاىد الفيديو اليت : quran video مثاين (82

  . واجلماعة من شىت أقطار ادلعمورة ، بصوت قراء العاَف اإلسبلمي من أىل السنة
http://www.quranvideo.net/ 

  http://www.fadjrelislam.comإسبلمي : موقع للقراف الكرًن و منتدىاإلسبلـموقع فجر  (86
  .zone.info-http://www.dzاإلسبلـالكرًن أذكار و كل شيء عن  موقع للقرآف :قرأين حيايت (80
طبلب العاَف لتقدًن العلم ذلم بطريقة سهلة  فةالقرآنية معهد تعليمي يهدؼ إُف خدمة طلبة العلم لكا تالقراءامعهد  (82

 يتبع منهج أىل السنة واجلماعة وال يتبع أي جهة رمسية أو غَت رمسية مبسطة وتكوف يف متناوؿ اجلميع وادلعهد
http://www.studyqeraat.com 

للعاَف ادلفسر الشيخ السيد عبد السبلـ الشهَت بالشيخ  سياؽ ادلبوب بالربطيعد تفسَت ال : السياؽ ادلبوب بالربط تفسَت (84
ـ ىو أحد التفاسَت ذات الفكرة اجلديدة يف توضيح ادلعٌت  6985البحوث اإلسبلمية عاـ  بدوي ربيع واجملاز من رلمع

  .http://www.alsiaq.comتيسَتا و
 لغة 02اإلسبلمية الشاملة للقرآف الكرًن والسنة النبوية ترمجة معاين القرآف لػ  ادلوسوعة : اإلسبلمية الشاملةادلوسوعة  (85

 http://tahadu.orgتفسَت القرآف السَتة النبوية احلديث
مشروع ضخم خلدمة كتاب اهلل تعاُف يف كل ما ػلتاجو :ادلوسوعة اإللكًتونية الشاملة للقرآف الكرًن )ادلصحف اجلامع(  (86

مستخدمو شبكة اإلنًتنت وؽلثل أكرب موقع إلكًتوين عن القرآف الكرًن. ادلشروع ينشر يف إصدارات متبلحقة. صدر 
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ادلصحف  : (. تتكوف ادلوسوعة من ثبلثة عشر قسما يعترب كل منها موقعا قائما بذاتوV 2.25اآلف اإلصدار الثالث )
اجلامع ، التفسَت ،القراءات العشر، البحث ادلوضوعي يف القرآف ،مكتبة القرآف ،ادلتشاهبات ،معجم آيات القرآف 
،مفردات ألفاظ القرآف ،ْتث يف القرآف ، ترمجات معاين القرآف ، إعراب القرآف ، مصحف التجويد ، معلومات متنوعة 

  .http://www.mosshaf.comعن القرآف.
ادلعاين..  ترمجة: ػلوي القرآف الكرًن قابل للبحث بعدة تفسَتات.. باإلضافة دلفاتيح السور..  ىدى اإلسبلـ اإلعجاز (87

 www.hadielislam.comاإلعجاز العلمي والتبلوة 
 باىرة: مقاالت يف اإلعجاز العلمي والعددي يف القرآف الكرًن. ظواىر اإلعجاز العلمي والعددي يف القرآف الكرًن  (88

 www.i3gaz.comتشهد على صدؽ رسالة اإلسبلـ وعلى عظمة اهلل سبحانو وتعاُف
و  إسبلميةمدونة تعرض تسجيبلت نادرة لتبلوة القرآف الكرًن و صور و خلفيات  أفضل: وِف النعم للقرآف الكرًن  (89

 walyelneam.blogspot.comىف القرآف الكرًن  العلمي اإلعجازمقاالت إسبلمية و مقاالت حوؿ 
الباحث اللغوي زلمد  يف أسرار اإلعجاز البياين للقرآف ، بإشراؼ موقع متخصص : موقع أسرار اإلعجاز البياين للقرآف (92

  http://bayan7.comإمساعيل عتوؾ
العلمية اليت أوردىا القرآف الكرًن و السنة النبوية و اليت مت  موقع يبُت احلقائق : العلمي يف القرآف والسنة اإلعجاز (96

 /http://www.science4islam.comمن قبل علماء ىذا العصر اكتشافها و تأكيدىا
موقع إسبلمي متخصص يف  : : اإلعجاز العلمي يف ادلوسوعة اإلعجاز العلمي للقرآف و السنةإعجاز القرآف الكرًن  (90

ة يضم مئات األْتاث العلمية اليت تتناوؿ اإلعجاز العلمي يف والسنة بتسع لغات عادلي قضية اإلعجاز العلمي يف القرآف
  /http://www.55a.netيضم مئات الصور وادلراجع العلمية القرآف والسنة كذلك

ازي البياين ولو القرآف الكرًن وعلومو وإظهار اجلانب اإلعج لتفسَت القرآف ملتقى قرآين، يعٌت بتفسَت ملتقى البياف (92
ورسائل  على مكتبة فيها كتب متنوعة، يالنحوية ػلتو القرآنية ومناىج ادلفسرين والدراسات  اىتماـ ّتانب القراءات

 http://www.bayan-alquran.netجامعية 
والتنزيل، اإلعجاز العلمي يف القرآف وأحاديث  لبلستماع: ويتناوؿ القرآف الكرًن بتسجيبلت صوتية قابلة القرآف الكرًن  (94

 www.quransite.comيف ما يتناوؿ القرآف 
نوع اخلط وحجمو و النسخ  عرض القرآف الكرًن كتابيا وليس رمسيًا مع التمكن من تغيَت:ي من رب العادلُت -تنزيل  (95

ترمجة و  لكل آية هبدؼ احلفظ إعادةٖتديد  إمكانيةو  تغيَت القارئ إمكانيةوتبلوة اآليات منفصلة أو متصلة مع  ببساطة
اجلزء  -اآلية  -التنقل يف ادلصحف بواسطة : السورة و  معاين القرآف الكرًن باللغة االصلليزية عند ٘ترير ادلؤشر على اآلية

   http://tanzil.net البحث يف كلمات القرآف الكرًنو  الصفحة -
على  يتميز بأف نتائج البحث تأيت ، ب شامل : البحث عن آيات القرآف الكرًن بواسطة كلمة زلددةيمصحف مكة و  (96

 ادلنتديات وادلواقع اآلية جاىز لنسخو إُف ىيئة صور كل كلمة عبارة عن صورة مستقلة ويظهر كود عرض 
makkah.com-http://www.moshaf  

 فيمكن  حسب تقسيمها وتصنيفها  عدد كبَت من كتب التفاسَت ؽلكن االختيار من بينها موقع تفسَت القرآف الكرًن: (97
مواضيع  -القرآف  إعرابعلى :  أيضاػلتوي و  احملتوى مباشرةٖتديد السورة واآلية ومن مث اختيار كتاب التفسَت لعرض 

 http://www.altafsir.com القرآف وغَتىا من األبواب أحكاـ -القرآف 

 

http://www.mosshaf.com/
http://www.hadielislam.com/
http://www.i3gaz.com/
http://www.i3gaz.com/
http://walyelneam.blogspot.com/
http://walyelneam.blogspot.com/
http://bayan7.com/
http://www.eajaz.com/
http://www.eajaz.com/
http://www.55a.net/
http://www.quransite.com/
http://www.quransite.com/
http://www.quransite.com/
http://tanzil.net/
http://www.moshaf-makkah.com/
http://www.moshaf-makkah.com/
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لغة عادلية، وتعد من أكرب  55ٖتتوي ىذه الصفحة على القرآف الكرًن وترمجة معانية بأكثر من  ترمجة القرآف الكرًن: (98
دلعاين القرآف الكرًن أو أجزاء منو     الصفحات اليت ٖتتوي على ترمجات 

http://IslamHouse.com24767    
القرآف الكرًن وكيفية تعلم القرآف الكرًن خطوة خطوة  موقع يوفر ادلعلومات عن معلم -إصلليزي  معلم القرآف الكرًن (99

  alquran-teachers.orgعن طريق اسكايب وغَتىا. 
مدرسة لتعليم القرآف الكرًن من خبلؿ شبكة اإلنًتنت وتدريس  -إصلليزي  شبكة اإلنًتنتتعليم القرآف الكرًن على (622

  www.bestquranreading.comالطبلب أحكاـ التجويد والًتتيل. 
موقع متخصص يف القرآف الكرًن وعلومو ػلتو ي على :البحث يف  -)عريب / إصلليزي(  القرآف الكرًن وعلومو(626

، التفاسَت،تبلوات قرآنية بأصوات سلتلف القراء، وإعجاز وتسجيبلت ومنها القرآف الكرًن، عرض القرآف الكرًن
 برنامج ادلتصفح االلكًتوين.  وأشهرىارلانية  تسجيبلت نادرة. كما يقدـ ادلوقع برامج

http://www.ketaballah.net.  
موقع إسبلمي يقدـ خدمة تدريس القرآف الكرًن مع التجويد من خبلؿ  -إصلليزي  تعلم القرآف الكرًن عرب اإلنًتنت(620

 رًن من بيتو لوحده. شبكة اإلنًتنت، وؽلكن للطالب وادلتعلم متابعة تعلم القرآف الك
www.quranreading.com  

اإلنًتنت من أكادؽلية تعليم القرآف موقع لتعليم القرآف الكرًن عرب شبكة  -إصلليزي  أكادؽلية تعليم القرآف الكرًن(622
  www.quranlearningacademy.comالكرًن. 

ة متخصصة يف تعليم القرآف الكرًن من خبلؿ شبكة اإلنًتنت، رلموع -إصلليزي  تعليم القرآف الكرًن على الشبكة(624
ويشتمل الربنامج على تعليم القرآف الكرًن، وٕتويده، وترمجة معانيو وبعض األدعية ادلختارة. 

www.quranonlineteacher.com 
مدرسة لتعليم القرآف الكرًن والتجويد على الشبكة ومصدر التعليم القرآين واحلديث  -إصلليزي  ادلدرسة القرآنية(625

  www.iquranschool.comوالفقو والدراسات اإلسبلمية. 
موقع لتعليم القرآف الكرًن عن بعد حيث يوفر تعليم القرآف الكرًن من البيت أو أي  -إصلليزي  تعليم القرآف الكرًن(626

ث أف ادلعلم يرشد الطبلب من خبلؿ التواصل اإللكًتوين عرب شبكة اإلنًتنت. مكاف يف العاَف ْتي
www.qurantutoring.com 

موقع لتعليم القرآف الكرًن مع التجويد من خبلؿ شبكة اإلنًتنت.  -إصلليزي  لشبكةتعليم القرآف الكرًن عرب ا(627
www.quranonlinelearning.com 

  www.safarah.netرات تعليمية لتعلم القرآف الكرًن  دو  -عريب  حلقات مع السفرة(628
تصميمها تنوعًا كبَتاً و  يف بيئات التعلم عرب اإلنًتنت تنوع نبلحظ فإننانظرة على ادلواقع االلكًتونية ادلستعرضة  وبإلقاء

ادلتعلم  و مدى التفاعل ادلتاح مع يتيحها النظاـ اليتو تتابع الصفحات  واجهات التفاعل تصميم يفيظهر ىذا التنوع 
 إمكانيةادلقررات و األىداؼ دوف وجود  و تنوع ٗتتلف و تتنوع لتتناسب مع تنوع ادلتعلمُت اليتو غَتىا من ادلتغَتات 

َت تقييم تلك ادلواقع و مراحل تقييمها هبدؼ التعرؼ على منهجيات بناء معاي زلاولة إُفشلا يدفعنا  للمفاضلة بينها
ٖتديد معايَت تقيس مدى ثبات اإلنًتنت ومدى سهولة ولوجو وأدائو كوسيلة من وسائل التواصل  إُفالوصوؿ 

 اجلماىَتي.

 

http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=alquran-teachers.org&action=go&id=78546
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=alquran-teachers.org&action=go&id=78546
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.bestquranreading.com&action=go&id=44704
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.ketaballah.net&action=go&id=20244
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.ketaballah.net&action=go&id=20244
http://www.ketaballah.net/
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.quranreading.com&action=go&id=15419
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.quranreading.com&action=go&id=15419
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.quranlearningacademy.com&action=go&id=56060
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.quranlearningacademy.com&action=go&id=56060
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.quranonlineteacher.com&action=go&id=73290
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.quranonlineteacher.com&action=go&id=73290
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.iquranschool.com&action=go&id=63465
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.iquranschool.com&action=go&id=63465
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.qurantutoring.com&action=go&id=50433
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.qurantutoring.com&action=go&id=50433
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.quranonlinelearning.com&action=go&id=62526
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.safarah.net&action=go&id=40417
http://www.islamicfinder.org/action.php?sid=144648682&url=www.safarah.net&action=go&id=40417
http://www.safarah.net/
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  منهجيات بناء معايير التقييم:
تقييم ذاهتا ؽلكن بواسطتها ثبلث منهجيات لعملية ال إتباعموقع إلكًتوين على أسس علمية سليمة ينبغي  أيلتقييم 

 تقدًن تقييم علمي سليم موثوؽ فيو ويعتمد عليو وىذه ادلنهجيات الثبلث ىي
 منهجية التقييم اآللية بالحاسوب: -أوال

ادلوقع ذاتو جلمع البيانات وٖتليلها  استعماؿمن التحديات اذلامة يف عملية التقييم ألي موقع الكًتوين إمكانية 
 منها يف تقييم ادلوقع نفسو، ولتقييم موقع ما على شبكة اإلنًتنت ىناؾ العديد من الوسائل  منها: واالستفادة

الربامج دلراقبة وٖتليل وإصدار التقارير حوؿ ادلوقع، وىي وسيلة ناجحة فاعلة يف نشاط التقييم للمواقع  استخداـ-6
 .واحلكم عليها ْتيادية ودوف ٖتيز أو تغليب لوجهة نظر عن أخرى

ادلوقع من عدد  باستخداـٖتليل ادللفات وادلقصود بادللفات السجل الذي تتجمع فيو بشكل دوري بيانات خاصة -0
 (Web Serverزوار ومشاركات وتعليقات وردود ويطلق على ذلك السجل أو تلك ادللفات )خادمات الويب 

 .دوالردودالرأي هبدؼ مجع اآلراء وادلعلومات والتعليقات  استطبلع-2
قيم للموقع بتصفحو ومتابعة عناصره وأجزائو للحكم عليو وتسجيل مبلحظاتو وتفنيد  استعماؿ-4

ُ
ادلوقع نفسو وقياـ ادل

 جوانبو اإلغلابية والسلبية يف ظل وثيقة معيار ػلكم تلك العملية. 
 منهجيــة التقييم باســتطالع الرأي: -ثانيا

التقييم وقوائم ادلراجعة، بدور ىاـ وفاعل  استماراتالرأي وأدوات مجع البيانات وادلعلومات من  استطبلعتقـو وسائل 
يف عملية التقييم ، وتبدأ ىذه العملية بعد النشر أو البث التجرييب للموقع وؽلكن أف تبدأ خبلؿ فًتة التأسيس للموقع 

ر يف إطار الدراسة التسويقية والدؽلوجرافية دلستخدمي وتصميمو، أو أف يشرع فيها القائموف عليها قبل مرحلة التطوي
من  واالستفادةومتطلباهتم من ادلوقع  احتياجاهتمللموقع، هبدؼ التعرؼ على  استخدامهمادلوقع الفعليُت أو احملتمل 

ما قد سقط  خرباهتم ومقًتحاهتم، وؽلكن أف تتم أيضاً أثناء مرحلة التطبيق )التنفيذ الفعلي للموقع( وذلك هبدؼ تدارؾ
 سهواً عند التصميم ادلبدئي للموقع والتأكد من أف ادلوقع سوؼ يصلح للغرض الذي بٍت من أجلو.

                                                   -منهجيــة التقييم بواسطة التصميم التجريبي وشبه التجريبي: -3 
صادر أو احملتويات اإللكًتونية على عمـو استخدامها ونوعيات ويعد من األساليب الناجحة يف تقييم ادلواقع أو ادل

ادلعلومات ادلقدمة فيها، فنجاحها يكمن يف تأثَتىا على القائم بعملية التقييم، حيث ؽلكن من خبلؿ ىذا األسلوب 
بعضها البعض التعرؼ على كافة أجزاء وعناصر ادلوقع أواحملتوى الرقمي احململ عليو وعبلقة تلك األجزاء والعناصر ب

ادلرتبطة اليت ال ؽلكن فصلها عن  واألجزاءعلى بعضها ، ومن أمثلة العناصر  واعتمادىاداخل ادلوقع ومدى تأثَتىا 
بعضها: تكلفة اإلنشاء، الفائدة ادلرجوة ، مدى مناسبة التكلفة للغرض من ادلوقع ادلنشأ ، ولكن ىناؾ ما ىو جدير 

  (5-2تلك التأثَتات عن بعضها.) اخلوِف، باإلشارة إليو من وجود زلاوالت لفصل
 : مراحل تقييم المواقع اإللكترونية

 ٘تر عملية تقييم احملتوى الرقمي ٔترحلتُت أساسيتُت علا: 
 ادلرحلة اذلندسية  .6
 مرحلة التقييم الفعلي .0

التقييم واليت  استمارةوتتوقف مرحلتا التقييم بشكل أساسي على تسجيل اإلستجابات حوؿ التساؤالت ادلطروحة يف  
بل وبالضرورة دراسة سلوؾ الزوار ومستخدمي ادلوقع فهي تفيد إف َف تكن  األعليةتشمل عناصر ومفردات التقييم. ومن 
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تدعم بشكل فاعل ومؤثر ما يتوجب توافره ومراعاتو لرفع كفاءة ادلوقع ومستوى تأثَت احملتوى الرقمي، فادلبلحظة وحدىا 
 (5كًتوين عند بنائو وهتيئتو للنشر.) اخلوِف،ال تكفي لتقييم ادلوقع اإلل

 :تطبيقات تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريممنهجية العمل في ضبط المعايير القياسية لجودة 
لتحديد منهج العمل يف ضبط معايَت اجلودة البد من ٖتديد ادلفهـو أوال، فما ىو ادلقصود بضبط معايَت اجلودة، ولئلجابة 

 اجلودة (. –ادلعايَت –عن السؤاؿ ؽلكن تقسيم ادلفهـو إُف ثبلثة أقساـ تشكلها الكلمات الثبلث) الضبط 
 أوال: الضبط

ويعٍت وضع نظاـ واضح يف التعامل مع معايَت ركز على تلبية معايَت اجلودة، ىو ذلك اجلزء من إدارة اجلودة الذي ي  
اجلودة، تلتـز بو الربامج احلاسوبية ادلتاحة يف األسواؽ وعلى شبكة اإلنًتنت اليت يتم توظيفها يف خدمة دراسة وتعلم 

 القرآف الكرًن ، وىذا يشمل توضيح األىداؼ، وخطوات العمل، وآلية التنفيذ. 
العامة، فهي أىداؼ وزارة الشؤوف اإلسبلمية  األىداؼداؼ تنقسم إُف أىداؼ عامة، وأخرى خاصة، أما واألى

واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد ٔتعٌت أف الوزارة ٖتدد أىدافا عامة لكل من )اجلهات األكادؽلية، اجلهات اخلَتية، وشركات 
اخلاصة بأعلية االستفادة من التقنية احلديثة  األىداؼتتعلق تقنية ادلعلومات( اليت تعٌت بالقراف الكرًن وعلومو بينما 

 العامة وعلى مستويُت: األىداؼوتسخَتىا يف خدمة 
 ادلستوى الداخلي: وىو الذي ؼلتص بالتجهيزات واألنظمة اليت تستخدـ يف أغراض التحضَت والطباعة.  -6
 الناس.ادلستوى اخلارجي: وىو ادلنتج النهائي الذي يستفيد منو عامة  -0

اخلاصة ْتيث تلتقي األىداؼ مجيعا يف رسم سياسة واحدة، وتسعى وزارة  األىداؼالعامة و  األىداؼوتنسجم 
الشؤوف اإلسبلمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد من جانبها لتطبيقها على اجلامعات، وتسعى اجلامعات بدورىا لتطبيقها 

 على الكليات وادلراكز العلمية ادلوجودة فيها . 
والضبط ال يعٍت رلرد وضع األىداؼ، وإظلا التطبيق، وىذا ػلتاج إُف آلية عمل مشًتكة بُت وزارة الشؤوف 
اإلسبلمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد )اجلهات األكادؽلية، اجلهات اخلَتية، وشركات تقنية ادلعلومات(، ٔتعٌت وجود 

التحسُت  جود جلاف يف اجلهات الثبلثة تطبق ىذه ادلعايَت من اجلجلاف خاصة بالوزارة تراجع ادلعايَت بُت فًتة وأخرى، وو 
 والتوجيو و ضماف النوعية . 

 ثانيا : المعايير
وتعٍت وجود أسس يتم ٔتوجبها تقييم برامج التعليم، ومدى مبلءمتها للمستجدات العلمية والفكرية وىذه ادلعايَت ٘تثل    

يتم وضعها من قبل جلنة متخصصة باالشًتاؾ مع ادلستفيدين من اخلدمة التعليمية وكل  إذ خطة عمل متابعة اجلودة
أصحاب ادلصلحة اسًتشادا بادلعايَت العادلية و باحملافظة على اذلوية القومية، وىذه ادلعايَت ٘تثل احلد األدىن ادلطلوب 

 توافره يف الربامج التعليمية

وضوابط اجلودة واليت تعد سلرجات زلددة تقررىا ادلؤسسة التعليمية وتكوف مستمدة وؽلكن تسميتها  بادلعايَت القياسية    
من مراجع خارجية قومية و /أو عادلية وال تقل عن احلد األدىن للمعايَت القياسية القومية و اليت تستويف رسالة ادلؤسسة 

 ادلعلنة.
  :أنواعثبلثة  إُفوؽلكن تصنيفها 

 واليت ٘تثل توصيفا دلا غلب أف يعرفو الطبلب و يستطيعوف القياـ بو  Content Standards معايَت احملتوى -6
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 مدى مطابقة األداء للمعايَت احملددة  Performance Standardsمعايَت األداء -0
 واليت توضح الكيفية اليت غلب أف يكوف عليها األداء.     Proficiency Standardsمعايَت اجلدارة  -2
بأهنا: تكامل ادلبلمح واخلصائص دلنتج أو تعرؼ و :                                                   الجودة  -ثالثا

خدمة ما بصورة ٘تكن من تلبية احتياجات ومتطلبات زلددة أو معروفو ضمنا ، أو ىي رلموعة من اخلصائص 
 ادلتوقعة من قبل ادلستفيد"وادلميزات لكياف ما تعرب عن قدرهتا على ٖتقيق ادلتطلبات احملددة أو 

 تعريفاً إجرائياً بأهنا: مجيع األنشطة اليت ينبغي القياـ هبا لضماف  و يعرفها معهد علـو االتصاالت بوزارة التجارة األمريكية
 بادلعايَت واإلجراءات اليت تؤدي إُف سلرجات وخدمات ٖتقق متطلبات األداء. االلتزاـ

 :وىذه اخلصائص ىيـ عوامل اجلودة الشاملة تقو   اليت اخلصائص عة منرلمو  على9606شتمل نظاـ ايزو قد او 
 وىي مقياس ػلدد مدى قدرة النظاـ الربرلي على ٖتقيق الوظائف اليت صمم من أجلها. الوظائفية: -6
 وىو معامل لتحديد مدى سهولة استخداـ واستعماؿ النظاـ من قبل ادلستخدمُت. االستعمالية: -0
 وىي مقياس لتحديد مدى أداء النظاـ لؤلعماؿ ادلختلفة بفعالية وبطريقة صحيحة. الكفاءة: -2
وىو معامل ػلدد مدى قابلية ٖتميل النظاـ الربرلي على أجهزة ونظم سلتلفة دوف إجراء تعديبلت  االنتقالية: -4

 جوىرية عليو.
                                ىي مقياس لتحديد قدرة النظاـ الربرلي على العمل بدوف أخطاء لفًتات زمنية زلسوبة. االعتمادية: -5
وىو معامل ػلدد مدى إمكاف تصحيح أي أخطاء قد تطرأ على النظاـ مستقببًل، وكذلك  قابلية الصيانة:    -6

 (00-06،، ) رجبإمكاف تطوير النظاـ وٖتديثو.
 تطبيق المعايير القياسية وضوابط الجودة: سالمة

                                                             من أجل التطبيق بشكل صحيح وسليم، غلب توافر عدة شروط منها: 
٘تثل  توافر الرغبة الصادقة يف كل األطراؼ ابتداء من ادلتعلم، وانتهاء بادلؤسسة للعمل من أجل تطبيق معايَت-6

اسًتاتيجية دائمة، وليست مرحلية، فاجلودة ليست وليدة حلظة أو مرحلة، وإظلا ىي سياسة عامو البد من اعتمادىا 
 وتطبيقها. 

تعاوف اجلهات ادلعنية ذات الشأف يف عملية ضبط معايَت اجلودة والنوعية، وفق أسس ثابتة وواضحة يتم تطبيقها -0
 على اجلميع.

ادلعايَت النظرية، وإظلا االنتقاؿ من ادلعيار النظري إُف التطبيق العملي ، حىت تكوف عملية عدـ االكتفاء بوضع -2 
 الضبط عملية جادة. 

 مراجعة ادلعايَت من فًتة إُف أخرى، حسب متغَتات العمل، وما غلد من ظروؼ مستحدثو.-4
 بادلؤسسة. اعتماد مبدأ الثواب والعقاب يف عملية التقييم ابتداء من الفرد، وانتهاء-5
مراجعة مواقع خدمة القرآف الكرًن  ادلتماثلة، ويقـو هبذه ادلهمة فريق عمل يلتقي ويزور ادلرافق ذات الشأف، ويقدـ -6

تقريرا عما إذا كاف  ادلوقع يليب التوقعات ادلطلوبة،من معايَت اجلودة والنوعية وػلكم الفريق على مدى مصداقية 
 عن نفسها.ادلعلومات اليت قدمتها ادلؤسسة 
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

"ادلعايَت القياسية وضوابط اجلودة لتطبيقات إعداديف  أىدافويتضمن ىذا الفصل إجراءات البحث من اجل ٖتقيق     
 "لتطبيقات تقنية ادلعلومات خلدمة القرآف الكرًن بطاقة تقوًن " إعداد " وتقنية ادلعلومات  ادلربرلة خلدمة القرآف الكرًن 

  فضبًل عن ذكر الوسائل اإلحصائية ادلستخدمة يف ىذا البحث.
 :""المعايير القياسية وضوابط الجودة لتطبيقات تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم  إعدادإجراءات -أوال

"ادلعايَت القياسية وضوابط اجلودة لتطبيقات تقنية ادلعلومات   إعداديتطلب ٖتقيق ىدؼ البحث احلاِف ادلتمثل يف 
 " ، ولتحقيق ذلك اعتمدت الباحثة ادلصادر اآلتية:ادلربرلة خلدمة القرآف الكرًن 

 . تطبيقات تقنية ادلعلومات  ادلربرلة خلدمة القرآف الكرًنمراجعة البحوث وادلصادر ذات العبلقة بتقوًن جودة -6
 الوسائل التعليمية التقنية سواء أكانت العربية منها أـ األجنبية. وإنتاجت اخلاصة ّتودة تصميم مراجعة الدراسا-0
 تقنية ادلعلومات  ادلربرلة خلدمة القرآف الكرًنإجراء دراسة استطبلعية للتوصل إُف فقرات ٘تثل معايَت جودة -2

وضوابط اجلودة لتطبيقات تقنية ادلعلومات  ادلربرلة خلدمة  "ادلعايَت القياسيةوقد قامت الباحثة بتحديد اجملاالت اليت ٘تثل 
( رلاال تتوزع عليها 60مغلقة  ومت التوصل إُف ) استبانووما تتضمنو من فقرات واليت أتت على ىيئة القرآف الكرًن "

 (6( فقرة كما ىو مبُت يف اجلدوؿ )020فقرات ادلعايَت اليت وصلت يف صيغتها األوُف إُف )
 (1جدول )

المعايير القياسية وضوابط الجودة لتطبيقات تقنية المعلومات  المبرمجة دد الفقرات ونسبها المئوية في كل مجال من مجاالت ع
 لخدمة القرآن الكريم

 النسبة ادلئوية عدد الفقرات اجملاالت ت
 %7322 67 معايَت بناء وتنفيذ النظاـ وشاشات التشغيل  .6
 %9348 00 بالصوت والصورةمعايَت ترتبط بأشكاؿ العرض   .0
 %7376 68 معايَت ترتبط بفلسفة الربنامج  .2
 %66364 07 معايَت ترتبط بأىداؼ الربنامج  .4
 %64300 22 معايَت ترتبط ٔتحتوى الربنامج  .5
 %5367 60 معايَت ترتبط ٔتصادر و اسًتاتيجيات التعلم  .6
 %6347 65 معايَت ترتبط باألنشطة التعليمية للربنامج  .7
 %9325 06 معايَت ترتبط بالتقوًن والتغذية الراجعة الفورية  .8
 %9396 02 معايَت ترتبط بادلتعلمُت  .9

 %6322 64 معايَت ترتبط بأساليب التفاعل بُت ادلتعلم والربنامج  .62
 %8369 69 معايَت ترتبط باجلوانب الفنية  .66
 % 4374 66 باجلوانب اإلدارية لئلنتاج معايَت ترتبط  .60

 %111 232 اجملموع
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 تطبيق أسلوب دلفي:-4
 الجولة األولى:

تقنية ادلعلومات  ادلربرلة تقاس هبا جودة  أف( خبَت  باعتبار أهنا ٘تثل ادلعايَت اليت ؽلكن 65مت عرض االستبانة على )
من ناحية ومرفقاً معها ما يوضح االستبانة مع ٖتديد ادلطلوب عملو بصدد فقرات االستبانو وذلك  خلدمة القرآف الكرًن

صبلحية كل فقرة ومبلءمتها للمجاؿ الواقعة فيو. وقد استخدمت الباحثة إزاء كل فقرة اختيارات ثبلثة )مناسب، غَت 
مناسب، ْتاجة إُف تعديل(. وطلب منهم اقًتاح ما يرتأونو من فقرات إضافية أخرى، وقد بينت الباحثة للسادة اخلرباء 

 دلفي ذي اجلوالت الثبلثة للوصوؿ إُف أعلى مستوى من الدقة العلمية.إف عملية التحكيم ستتم تبعاً ألسلوب 
 نتائج الجولة األولى:

يف التكنولوجيا وادلناىج وطرؽ التدريس والتقنيات الًتبوية والقياس والتقوًن ( خبَتًا من ادلتخصصُت يف 60أجاب )
واعًتاضات على بعض الفقرات من بعض فقط على االستبانة وكانت ىناؾ تعليمات واقًتاحات  اجلامعات العراقية

اخلرباء وقد اضلصرت يف عدد زلدود جدًا من الفقرات، إضافة إُف إف أربعة من اخلرباء ابدوا عدـ موافقتهم على بعض 
الفقرات، علماً بأنو َف تنل كل فقرة من الفقرات اليت مت االعًتاض عليها سوى تكرار واحد وقد أورد اخلرباء مبلحظات 

ت تتعلق بتعديل أو فصل بعض الفقرات إُف فقرتُت أو أكثر، إضافة إُف دمج بعض الفقرات وحذؼ أخرى،  واقًتاحا
 كما ستبينو الباحثة الحقاً يف اجلولة الثانية.

 الجولة الثانية:
على  بعد أسبوعُت على اجلولة األوُف، أرسلت الباحثة تقريرًا إُف أولئك اخلرباء األربعة الذين كانت لديهم اعًتاضات

 عدد متفرؽ من الفقرات )واليت َف تنل أي تكرار يذكر من سواىم( يلخص ذلم ادلوقف.
ومت إعبلـ ىؤالء اخلرباء إهنم قد انفردوا بآرائهم تلك عن باقي إمجاع اخلرباء الذين أجابوا على االستبانة وكاف عددىم 

 ادلوقفُت اآلتيُت:وطلبت الباحثة من كل منهم مراجعة أحكامو واٗتاذ احد  ( خبَتاً 60)
 االتفاؽ على ما امجع عليو اخلرباء.-أ

 إذا ثبتوا عليها. -كتابة ادلربرات حوؿ اعًتاضاهتم-ب
 نتائج الجولة الثانية:

اتفق خبَتاف مع زمبلئهم اآلخرين بالنسبة للفقرات اليت َف يوافقوا عليها يف اجلولة األوُف، وعدلوا من مواقفهم السابقة 
( فقرات متفرقة أيضاً، 00ا جاء يف التقارير ادلرسلة إليهم. وبقي خبَتاف عند موقفيهما فيما ؼلص )بعد اطبلعهم على م

علمًا باف الباحثة قد أخذت مبلحظاهتم وتعليماهتم ٓتصوص تعديل فقرات أخرى وقد اعلموا من خبلؿ التقارير 
 بذلك.

اعًتاضات، وأرفقت االستبانة االستطبلعية األوُف وقد قامت الباحثة بإعبلـ باقي اخلرباء حوؿ ما حصل من تعديبلت و 
 مع االستبانة األخَتة اليت طرا عليها التعديل والتغيَت عند بداية اجلولة الثالثة.

 الجولة الثالثة:
( خبَتًا مث اسًتدت 60( فقرة إُف )062وبعد مرور أسبوعُت أعيدت االستبانة بصيغتها اجلديدة وىي ٖتتوي على )

 ( خرباء فقط، بعد أف أجابوا عليها معززين صبلحية فقراهتا مجيعاً مع إعطاء وزف لكل فقرة.62االستبانة من )
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 المعالجات اإلحصائية لفقرات المعيار:-5
(  إضافة للوزف (Fisher, 1955, p. 323عوجلت االستبانة ْتساب الوسط ادلرجح لكل فقرة تبعًا دلعادلة فيشر 

%(  52322-636%(  كحد أعلى و )622-2ادلرجحة و ادلئوية ذلا اضلصرت بُت )قيم األوساط ادلئوي وقد تراوحت 
، أي إف مجيع الفقرات قد حظيت ٔتتوسط فوؽ القيمة، وبأوزاف مئوية مرتفعة بشكل عاـ،فأعيد ترتيب كحد أدىن

ديل أو فصل بعض الفقرات تبعًا لقوة كل فقرة وقيمة وزهنا ادلئوي، وقد أورد اخلرباء مبلحظات واقًتاحات تتعلق بتع
وقد علل بعض  ( 062الفقرات إُف فقرتُت ، إضافة إُف دمج بعض الفقرات وحذؼ أخرى فأصبح عدد الفقرات )

اخلرباء ارتفاع الوسط ادلرجح لكل الفقرات بأنو يعود إُف اجلهد الذي بذؿ يف تصميم الشكل األوِف للمعايَت شلا يفيد 
اليت ؽلكن اعتمادىا الحقًا يف تقييم مدى جودة التقنية ادلعدة خلدمة القراف بسبلمة وقوة الفقرات الواردة للمعايَت و 

 ( يوضح ذلك 0الكرًن ومن مث اعتماد النتائج اليت يتم التوصل إليها ،واجلدوؿ )
 (2الجدول )

اً حسب الوسط المرجح مرتبة تنازلي المعايير القياسية وضوابط الجودة لتطبيقات تقنية المعلومات  المبرمجة لخدمة القرآن الكريم
 والوزن المئوي

 الوزن المئوي الوسط المرجح الرتبة ت

 اوال :معايير بناء وتنفيذ النظام وشاشات التشغيل
6.  6 2 622% 
0.  6 2 622% 
2.  6 2 622% 
4.  6 2 622% 
5.  0 039 96367% 
6.  2 038 92322% 
7.  2 038 92322% 
8.  4 037 92% 
9.  4 037 92% 

62.  5 036 86366% 
66.  5 036 86366% 
60.  5 036 86366% 
62.  6 035 82322% 
64.  6 035 82322% 
65.  7 034 82% 
66.  8 032 76367% 
67.  9 032 76367% 

 ثانيا: معايير ترتبط بأشكال العرض بالصوت والصورة
6.  6 2 622% 
0.  6 2 622% 
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2.  6 2 622% 
4.  0 039 96367% 
5.  2 038 92322% 
6.  2 038 92322% 
7.  4 037 92% 
8.  4 037 92% 
9.  5 036 86366% 

62.  5 036 86366% 
66.  5 036 86366% 
60.  6 035 82322% 
62.  6 035 82322% 
64.  7 034 82% 
65.  8 032 76367% 
66.  9 032 76367% 
67.  9 032 76367% 
68.  9 032 76367% 
69.  62 030 72322% 
02.  66 036 72% 
06.  60 0 66367% 

 ثالثاً:: معايير ترتبط بفلسفة البرنامج
6 6 2 622% 
0 0 039 96367% 
2 0 039 96367% 
4 0 039 96367% 
5 2 038 92322% 
6 4 037 92% 
7 4 037 92% 
8 5 036 86366% 
9 5 036 86366% 
62 6 035 82322% 
66 6 035 82322% 
60 7 030 72322% 
62 8 036 72% 

64 9 0 66.67% 
6.  6 2 622% 
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0.  6 2 622% 
2.  0 039 96367% 
4.  2 038 92322% 
5.  2 038 92322% 
6.  4 037 92% 
7.  5 036 86366% 
8.  6 035 82322% 
9.  6 035 82322% 

62.  6 035 82322% 
66.  6 035 82322% 
60.  6 035 82322% 
62.  7 034 82% 
64.  7 034 82% 
65.  7 034 82% 
66.  8 032 76367% 
67.  9 030 72322% 
68.  9 030 72322% 
69.  62 0 66.67% 
02.  66 639 62322% 
06.  60 638 62% 
00.  62 637 56367% 

 بمحتوى البرنامجخامسا: معايير ترتبط 
6 6 2 622% 
0 0 039 96367% 
2 2 038 92322% 
4 4 037 92% 
5 4 037 92% 
6 4 037 92% 
7 5 036 86366% 
8 5 036 86366% 
9 6 035 82322% 
62 6 035 82322% 
66 6 035 82322% 
60 7 034 82% 
62 7 034 82% 
64 8 030 72322% 
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65 8 030 72322% 
66 8 030 72322% 
67 9 036 72% 
68 9 036 72% 
69 62 0 66.67% 
02 62 0 66.67% 
06 66 639 62322% 
00 60 638 62% 
02 60 638 62% 
04 62 637 56367% 
05 64 636 52322% 
06 64 636 52322% 
07 64 636 52322% 
08 64 636 52322% 

 سادسا: معايير ترتبط بمصادر و استراتيجيات التعلم:
6 6 2 622% 
0 0 039 96367% 
2 2 038 92322% 
4 2 038 92322% 
5 4 037 92% 
6 5 036 86366% 
7 6 035 82322% 
8 7 034 82% 
9 8 032 76367% 
62 9 030 72322% 
66 62 036 72% 
60 66 639 62322% 

 سابعا: معايير ترتبط باألنشطة التعليمية للبرنامج
6 6 2 622% 
0 0 039 96367% 
2 2 038 92322% 
4 4 037 92% 
5 5 036 86366% 
6 6 035 82322% 
7 7 034 82% 
8 8 030 72322% 
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9 9 0 66.67% 
62 62 639 62322% 
66 66 638 62% 
60 60 638 62% 

 معايير ترتبط بالتقويم والتغذية الراجعة الفورية:-ثامنا
6 6 2 622% 
0 6 2 622% 
2 6 2 622% 
4 6 2 622% 
5 0 039 96367% 
6 0 039 96367% 
7 2 038 92322% 
8 2 038 92322% 
9 4 037 92% 
62 5 036 86366% 
66 5 036 86366% 
60 6 035 82322% 
62 6 035 82322% 
64 7 034 82% 
65 8 030 72322% 
66 9 036 72% 
67 62 639 62322% 
68 62 639 62322% 
69 66 638 62% 
02 66 638 62% 

 معايير ترتبط بالمتعلمين.-تاسعا 
6 6 2 622% 
0 6 2 622% 
2 0 039 96367% 
4 0 039 96367% 
5 0 039 96367% 
6 2 038 92322% 
7 2 038 92322% 
8 4 037 92% 
9 5 036 86366% 
62 5 036 86366% 
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66 6 035 82322% 
60 6 035 82322% 
62 7 034 82% 
64 7 034 82% 
65 7 034 82% 
66 8 032 76367% 
67 9 030 72322% 
68 62 030 72322% 
69 66 036 72% 
02 66 036 72% 
06 60 639 62322% 

 معايير ترتبط بأساليب التفاعل بين المتعلم والبرنامج:-عاشرا
6 6 2 622% 
0 0 039 96367% 
2 0 039 96367% 
4 2 038 92322% 
5 4 037 92% 
6 5 036 86366% 
7 6 035 82322% 
8 7 034 82% 
9 7 034 82% 
62 8 032 76367% 
66 9 0 66.67% 
60 62 639 62322% 
62 66 638 62% 
64 66 638 62% 

 معايير ترتبط بالجوانب الفنية : -حادي عشر
6 6 2 622% 
0 6 2 622% 
2 0 039 96367% 
4 0 039 96367% 
5 0 039 96367% 
6 2 038 92322% 
7 2 038 92322% 
8 4 037 92% 
9 5 036 86366% 
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62 6 035 82322% 
66 7 034 82% 
60 7 034 82% 
62 7 034 82% 
64 8 032 76367% 
65 8 032 76367% 
66 9 030 72322% 
67 62 0 66.67% 
68 62 0 66.67% 

 ثاني عشر: معايير ترتبط  بالجوانب اإلدارية لإلنتاج :
6 6 2 622% 
0 0 039 96367% 
2 2 038 92322% 
4 4 037 92% 
5 4 037 92% 
6 5 036 86366% 
7 6 032 76367% 
8 7 030 72322% 
9 8 639 62322% 
62 9 638 62% 
66 9 637 56367% 

  
 إعداد بطاقة التقويم: -ثانيا

مت اشتقاؽ فقرات بطاقة التقوًن من قائمة ادلعايَت اليت  أعدهتا الباحثة يف اخلطوة السابقة فقامت الباحثة بتحويل قائمة 
ادلعايَت إُف بطاقة تقوًن  وقد حددت الباحثة مقاًسا لكل فقرة من فقرات بطاقات التقوًن وزف مدرج وفق سلم متدرج 

ضبط  معايَت لتقوًن( على التوالي  1,1,2,3يت األوزاف التالية )أعط ممتاز,جيد جدا, جيد, ضعيف(رباعي )
 اجلودة  لتطبيقات تقنية ادلعلومات خلدمة القرآف الكرًن .

 وفيما يلي عرض لئلجراءات اليت مرت هبا بطاقة التقوًن: 
 صدق البطاقة:

(، فاالختبار .Tyler, 1971,28يعد الصدؽ من اخلصائص ادلهمة اليت غلب االىتماـ هبا يف بناء ادلقياس )
                                 (.62، 6989الذي يقيس السمة أو القدرة ادلراد قياسها واليت وضع من اجلها )مسارة وآخروف،  الصادؽ ىو االختبار

 ويشَت أيبل إُف إف أفضل وسيلة الستخراج الصدؽ الظاىري قياـ عدد من اخلرباء وادلتخصصُت بتقدير مدى ٘تثيل
 (.Eble, 1972. p. 79فقرات ادلقياس للسمة ادلراد قياسها )
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وقامت الباحثة بعرض فقرات البطاقة على عدد من احملكمُت ادلختصُت يف رلاؿ التكنولوجيا وادلناىج وطرؽ التدريس 
والتقنيات الًتبوية والقياس والتقوًن إلبداء وجهة نظرىم إزاء وضوح كل فقرة و مدى صدقها يف قياس ما وضعت ألجلو  

بطاقة ا وأجرت على ضوئها التعديبلت البلزمة، ليصبح عدد فقرات وقد أبدوا مبلحظات ىامة وقيمة اقتنعت الباحثة هب
 على رلاالهتا: بطاقة التقويم( يبُت توزيع فقرات 2واجلدوؿ )  ( فقرة024) التقويم

 (3الجدول ) 
 تطبيقات تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريمبطاقة تقويم يبين توزيع فقرات 

 عدد الفقرات المجال ت
 67 وتنفيذ النظاـ وشاشات التشغيل. معايَت بناء  .1
 06 معايَت أشكاؿ العرض بالصوت والصورة .  .2
 64 .معايَت ترتبط بفلسفة الربنامج  .3
 00 . معايَت ترتبط بأىداؼ الربنامج  .4
 08 معايَت ترتبط ٔتحتوى الربنامج.  .5
 60 معايَت ترتبط ٔتصادر و اسًتاتيجيات التعلم.  .6
 60 . التعليمية للربنامجمعايَت ترتبط باألنشطة   .7
 02 معايَت ترتبط بالتقوًن والتغذية الراجعة الفورية.  .8
 67 معايَت ترتبط بادلتعلمُت.  .9

 62 معايَت ترتبط بأساليب التفاعل بُت ادلتعلم والربنامج.  .11
 67 معايَت ترتبط باجلوانب الفنية .  .11
 66 معايَت ترتبط  باجلوانب اإلدارية لئلنتاج .  .12

 024 المجموع
 ثبات البطاقة:

 ويقصد بو دقة ادلقياس يف ادلبلحظة وعدـ تناقضو مع نفسو واتساقو فيما يزودنا بو من معلومات عن سلوؾ الفرد 
 ( وألجل احلصوؿ على ثبات البطاقة قامت الباحثة باستخراجو بطريقتُت علا :626،ص 6987) ابوحطب، 
يقصد بالثبات االتساؽ يف النتائج ويعد ادلقياس ثابتاً إذا أعطى نتائج متسقة عند إعادة   ثبات البطاقة عبر الزمن: -أ

ويقصد بثبات البطاقة عرب الزمن ىنا نسبة االتفاؽ بُت نتائج تطبيقو وللتأكد من ثبات ادلعايَت استخدمت الباحثة 
حص ثباهتا، حيث كانت ادلدة الزمنية بُت كل عمليات الرصد الثبلثة اليت قامت بإجرائها الباحثة على البطاقة ادلراد ف

مبلحظة وأخرى ىي ثبلثة أسابيع تقريًبا، وقد أسفرت عمليات الرصد عن وجود اتفاؽ كبَت بُت النتائج يف ادلرات 
الثبلث اليت قامت هبا الباحثة فقد كانت نسبة االتفاؽ كانت عالية بُت كل عملييت ٖتليل متتاليتُت، حيث بلغت بُت 

ؽلثل  إذ( ومت احلكم عليها من خبلؿ استخداـ ادلعيار ادلطلق، 2396(وبُت الثانية والثالثة )  2392والثانية )األوُف 
( ، وقد بلغ 2386ادلعيار ادلطلق بًتبيع معامل الثبات احملسوب وقد بلغ معامل الثبات بُت األوُف والثانية بعد الًتبيع )

( وتعد ىذه ادلعامبلت مرتفعة إذا ما قارناىا بقيمة ادلعيار ادلطلق إذ 2382بيع )معامل الثبات بُت الثانية والثالثة بعد الًت 
، 6977( وىي مرتفعة وفقا ذلذا ادلعيار )البيايت واثناسيوس،2372-2352نبلحظ إف قيمة الثبات ىذه تقع ما بُت )

 (.694ص
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اليت توصلت إليها الباحثة وبُت نتائج ويقصد هبا مدى االتفاؽ بُت نتائج التحليل  ثبات البطاقة عبر األفراد:-ب
 الرصد اليت توصل إليها ادلختصوف يف رلاؿ الوسائل التعليمية، وقد اختارت الباحثة اثنُت من ادلختصُت يف رلاؿ

، وطلب منهما القياـ  يف اجلامعات العراقيةالتكنولوجيا وادلناىج وطرؽ التدريس والتقنيات الًتبوية والقياس والتقوًن 
فكانت مجيع معامبلت التحليل بشكل مستقل، وأسفرت النتائج عن وجود اتفاؽ كبَت يف عمليات الرصد،  بعملية

باستخداـ الثبات لتحليل الباحث مع ادلبلحظ األوؿ، والباحث مع ادلبلحظ الثاين، وادلبلحظ األوؿ مع ادلبلحظ الثاين 
، مرتفعة وىي مرتبة كما يلي بلحظُت حلساب معامل  االتفاؽ بُت ادل Cooper Coefficient طريقة كوبر

( وىذا يعٍت أف أداة التحليل كانت على مستوى عاٍؿ من الثبات، شلا يعطي مؤشرا    1,88، 1,87،  1,88)
تقييم مدى جودة التقنية ادلعدة خلدمة القراف الكرًن و قوة معامل االتفاؽ بُت ادلبلحظُت يف  إلمكانية استخداـ األداة

 دؽ عملية ادلبلحظة وىذا يدؿ على ص.

. 
 األساليب اإلحصائية :

 مت يف ىذا البحث استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:
 الوسط ادلرجح .6
 الوزف ادلئوي . .0
  Cooper Coefficientمعامل كوبر  .2
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج ومناقشتها

 البحث . أىداؼيعرض ىذا الفصل أىم النتائج اليت مت توصلت إليها الباحثة لتحقيق 
 لتطبيقات تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم : إعداد قائمة بالمعايير القياسية وضوابط الجودة-اوال

قيم األوساط ادلرجحة و حت بناًءا على نتائج تطبيق االستبانة، حظيت مجيع ادلعايَت بدرجة أعلية عالية جًدا اذ تراو 
شلا يدلل على أعليتها واعتبارىا  %( كحد أدىن،52322-636%(  كحد أعلى و )622-2ادلئوية ذلا اضلصرت بُت )

متطلًبا أساسًيا ينبغي توفره يف تقنية ادلعلومات اليت ٗتدـ تعليم القراف الكرًن وتعلمو ، وبذلك ٖتددت قائمة ادلعايَت 
( معياًرا  062دة  لتطبيقات تقنية ادلعلومات خلدمة القرآف الكرًن يف اثٍت عشر رلاال تضمنت ) القياسية وضوابط اجلو 

 ؽلكن اإلعتماد عليها يف تقوًن تقنية ادلعلومات خلدمة القرآف الكرًن وتطويرىا .
 تطبيقات تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريم:بطاقة تقويم  إعداد -ثانيا
قامت الباحثة بتحويل قائمة ادلعايَت اليت توصلت اليها إُف بطاقة تقوًن  وقد حددت الباحثة مقياًسا لكل فقرة من    

أعطيت األوزاف التالية  ممتاز,جيد جدا, جيد, ضعيف(رباعي )فقرات بطاقات التقوًن على وفق سلم متدرج 
( 4يقات تقنية ادلعلومات خلدمة القرآف الكرًن واجلدوؿ )ضبط اجلودة  لتطب معايَت لتقوًن( على التوالي  1,1,2,3)

 )انظر ادلبلحق(يوضح ذلك 
 (4جدول )

 تطبيقات تقنية المعلومات لخدمة القرآن الكريمبطاقة تقويم 

ودة احملسوبة بالوزف ادلئوي وفقا اجلتقارف قيمة  معامل عند تقوًن تطبيقات تقنية ادلعلومات ادلربرلة خلدمة القرآف الكرًن  و
 (5يوضحها جدوؿ )وكما قيم معامل اجلودة  لقيم دلا يقابلها من 

 (5جدول )
 قيم معامل الجودة وما يقابلها من تقويم لجودة النظام

 جودة النظاـ قيم معامل اجلودة

 ضعيف %05-صفر

 جيد 52%-06%

 جيد جدا 75%-56%

 ممتاز 622%-76%
 التوصيات :

 ضوء النتائج التي تم التوصل إليها  فإن الباحثة توصي باآلتي :في 
ضرورة توظيف ادلعايَت القياسية وضوابط اجلودة اليت توصل اليها البحث يف تصميم وإنتاج الربارليات االسبلمية  .6

متعددة ادلستويات ومجيع تطبيقات تقنية ادلعلومات ادلربرلة خلدمة القرآف الكرًن اذ بدوره يساعد اختبارات آلية 
 لسد الفراغ يف ىذا اجملاؿ.
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ضرورة استفادة مهندسي الربرليات من بطاقة التقوًن اليت أعدىا البحث يف يف تصميم وبناء االنظمة االلية  .0
 متعددة ادلستويات اليت ٗتدـ تعلم وتعليم القرآف الكرًن

ة الربامج احلاسوبية ادلنتجة لغايات تعليم اعتماد ضوابط اجلودة اليت توصل إليها البحث يف إعداد سجبلت اجلود .2
 القراف الكرًن وعلومو ادلختلفة و مواقع خدمة القرآف الكرًن ادلنشورة على الشبكة العنكبوتية)اإلنًتنت( . 

تضمُت مساقات التقنيات الًتبوية والوسائل التعليمية ادلعايَت القياسية وضوابط اجلودة لتطبيقات تقنية ادلعلومات  .4
ة خلدمة القرآف الكرًن اليت تدرس يف قسم تكنولوجيا التعليم  وقسم العلـو الًتبوية والنفسية وقسم علـو ادلربرل

 القراف والًتبية االسبلمية بكليات الًتبية.
ادلختصُت يف رلاؿ علـو القراف والًتبية اإلسبلمية والتكنولوجيا وادلناىج وطرؽ التدريس والتقنيات ينبغي إشراؾ  .5

وكفاءة عالية واقتصادية تصمم خصيصًا خلدمة  ذات جودة شلتازةمعًا إلنتاج نظم بررلية  لقياس والتقوًنالًتبوية وا
 تعليم وتعلم القرآف الكرًن والعلـو الشرعية. 

تفعيل النتائج اليت توصل اليها البحث من اجل نشر ثقافة ضماف اجلودة يف الربارليات االسبلمية واالستفادة  .6
  ISOمنها يف هتيئة مراكز اإلنتاج للحصوؿ على شهادة اجلودة العادلية 

 المقترحات :
 في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها تقترح الباحثة إجراء الدراسات والبحوث اآلتية :

ضوء ادلعايَت القياسية  يفراسة مستوى جودة الربامج احلاسوبية ادلنتجة لغايات تعليم القراف الكرًن وعلومو ادلختلفة د .6
 وضوابط اجلودة اليت أعدىا البحث احلاِف.

أعدىا تقييم مستوى جودة مواقع خدمة القرآف الكرًن ادلنشورة على الشبكة العنكبوتية )اإلنًتنت ( باعتماد ادلعايَت اليت  .0
 البحث احلاِف من وجهة نظر مستخدمي النظاـ، وادلطورين، وادلتخصصُت يف اجملاؿ التعليمي..

 بناء بنوؾ أسئلة اختبارات آلية متعددة ادلستويات تشمل أجزاء ادلصحف الشريف الثبلثُت وفق أظلوذج راش. .2
 لقراف الكرًن .بناء بنوؾ أسئلة اختبارات آلية متعددة ادلستويات دلادة اإلعجاز العلمي ل .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المصادر
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ابػػػراىيم ، محػػػادة . االٕتاىػػػات ادلعاصػػػرة يف تػػػدريس اللغػػػة العربيػػػة واللغػػػات احليػػػة االخػػػرى لغػػػَت النػػػاطقُت هبػػػا ، دار الفكػػػر  .6
  6987العريب ، القاىرة ، 

االصللػػػػػػػو (، مكتبػػػػػػػة 2(: التقػػػػػػػوًن النفسػػػػػػػي، ط )6987ابػػػػػػو حطػػػػػػػب، فػػػػػػػؤاد؛ عثمػػػػػػػاف، سػػػػػػػيد امحػػػػػػػد ؛ صػػػػػػادؽ، امػػػػػػػاؿ ) .0
 ادلصرية.

 -تطبيقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا-نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا -إنتاجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا–(. ادلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػررات اإللكًتونية:تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػميمها 0229إمساعيل،الغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػب زاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػر.)  .2
 تقوؽلها،القاىرة، عاَف الكتب.

 0،ج 0(. ادلعجم الوسيط ، بَتوت ، دار إحياء الًتاث العريب، ط  6980أنيس، إبراىيم.)  .4
(: االحصاء الوصفي واالستدالِف يف الًتبية وعلم النفس ، بغداد 6977البيايت ،عبد اجلبار توفيق و أثناسيوس ، زكريا ) .5

 ، مؤسسة الثقافة العمالية.
اخلطيب ، عبد اهلل عبد الرمحن ،دراسة ٖتليلية دلواقع اإلنًتنت احلكومية ادلهتمة بالقرآف الكرًن وعلومو يف دولة اإلمارات  .6

 ادلدينة ادلنورة. –عاصرة )تقنية ادلعلومات( ندوة القرآف الكرًن والتقنيات ادل ،العربية ادلتحدة 
(طرؽ تدريس الًتبية اإلسبلمية وأساليبها وتطبيقاهتا العملية ،  دار حنُت ،  0226اخلوالده ، ناصر، و عيد ، ػلِت ،)  .7

 ، وما بعدىا 066،  ـ ، ص : 6األردف ، ومكتبة الفبلح ، الكويت ، ط
كلية   –قسم ادلكتبات وادلعلومات ،إلنًتنت ، دراسة مقارنة ومعيار مقًتح  اخلوِف ، أودي مجاؿ، معايَت تقييم مواقع ا .8

 جامعة اإلسكندرية –اآلداب 
رجب،عبد احلميد زلمد،استخداـ اساليب التعليم االلكًتوين ادلوائم يف خدمة جودة تعليم وتعلم القرآف الكرًن، ندوة  .9

 ادلدينة ادلنورة –القرآف الكرًن والتقنيات ادلعاصرة )تقنية ادلعلومات( 
زينب علي النجار ، الدار الدولية  2زلمد امُت ادلفيت ، ود 2ريتشي ، روبرت . التخطيط للتدريس ، ترمجة د .62

                                                        . 0222لبلستثمارات ، مصر ، 
العربية السعودية، جػامعة طػيبة، كلية اآلداب والعلـو  لزعيب ،أمحد ، استخداـ احلاسوب يف الدراسات القرآنية ، ادلملكة .66

 ة اإلنسانية ، قسم الدراسات القرآني
( ، أنظمة ادلعلومات يف خدمة القرآف الكرًن، كلية ادلعلومات 0266زكي  ،أكـر زلمد، و خضر  ، زلمد زكي ، ) .60

 ، ادللتقى اإلقليمي األوؿ لكليات القرآف الكرًن.  واالتصاالت ،اجلامعة العادلية اإلسبلمية يف ماليزيا
أمحد، استخداـ احلاسوب يف الدراسات القرآنية، ادلملكة العربية السعودية ، جػامعة طػيبة، كلية اآلداب والعلـو ،  الزعيب .62

 اإلنسانية، قسم الدراسات القرآنية
، دار 6الًتبيػػة والتعلػػيم ، ط واالنًتنػػت يف ميػػادينسػػعادة ، جػػودت امحػػد ،عػػدؿ فػػايز السػػرطاوي ، اسػػتخداـ احلاسػػوب  .64

 .0222الشروؽ للنشر والتوزيع ، عماف ، 
 ، )االنًتنيت(.0224شقور ، علي زىدي ، احلاسوب والتعليم ، رللة ادلعلم ،  .65
ندوة  ،افاؽ ٕتربة و   التعليم اإللكًتوين للقرآف الكرًن يف مجعية احملافظة على القرآف الكرًن ،الصبيحي ، عمر زلمد باير .66

 ادلدينة ادلنورة. –القرآف الكرًن والتقنيات ادلعاصرة )تقنية ادلعلومات( 
 . 6992، مركز الكتب االردين ،  2عدس ، عبد الرمحن ، وزليي الدين توؽ . ادلدخل اُف علم النفس ، ط .67
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 ، الػػػػػػتعلم اإللكػػػػػػًتوىن عػػػػػػرب اإلنًتنػػػػػػت....ظلوذج مقػػػػػػًتح دلعػػػػػػايَت جػػػػػػودة التصػػػػػػميماكػػػػػػـر فتحػػػػػػى مصػػػػػػطفى علػػػػػػى ،  .68
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=23&page=news&task=show

&id=214 
 .0222، بغداد ،  7مد ، أثر التقنيات احلديثة يف رلاؿ ادلعلومات واالتصاؿ ، رللة آفاؽ عربية ، العدد قويعة ، زل .69
 .6999ادلسًتػلي ، حساـ ، كيف تستخدـ الكمبيوتر واإلنًتنت ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عماف ،  .02
، قطػر  8حػل إنتاجهػا ، رللػة آفػاؽ تربويػة ، العػدد أظلاط بررليات التعليم ٔتسػاعد احلاسػب ومرا ادلناعي ، عبد اهلل ساَف ، .06
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