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 أ.م.د/ خالد عبد الرازق عبد التواب

 مصر( –اكتوبر  6)مدرس كلية الفنون التطبيقية جامعة 

 المملكة العربية السعودية( –جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الرياض  -ة اإلعالم واالتصال )أستاذ مساعد كلي

 
 ملخص البحث بالعربية:

ٌعتبر التعلٌم اإللكترونى هو أحدث أنواع التعلم التى ظهرت فى مجال التعلٌم الذى تدعمه التكنولوجٌا، وهو ٌتوافق مع 

، حٌث من الروافد األساسٌة الداعمة   0202االحتٌاجات اإلجتماعٌة ، ومتطلبات تحقٌق رؤٌة المملكة العربٌة السعودٌة 

العصرٌة، وذلك تلبٌة لالحتٌاجات اآلنٌة والمستقبلٌة ودفع عجلة التنمٌة الشاملة  لمنظومة التعلم المتكاملة فً المجتمعات

نحو مجتمع المعرفة ؛ و ٌساهم نظام التعلم اإللكترونً فً صناعة المعرفة وفتح مجاالت واسعة للتعلم الذاتً المرن 

تعلٌمٌة تفاعلٌة غنٌة بمصادر التعلم . والمستمر وتسهٌل انسٌاب المعلومات  والخبرات التربوٌة بطرٌقة حدٌثة فً بٌئة 

وٌأتً االتجاه العالمً الٌوم نحو التعلم اإللكترونً مواكبا للتطورات السرٌعة والمتالحقة فً المجال التقنً، إٌمانا بأهمٌته 

لتنافس وفق ولالستفادة من مزاٌاه وتطبٌقاته المتنوعة بما ٌحقق أهداف التعلم وٌرتقً بالعملٌة التعلٌمٌة إلى مستوٌات ا

 معاٌٌر الجودة للوصول إلى مخرجات تعلٌمٌة مؤهلة للعالم الرقمً فً التخصصات العلمٌة المختلفة. 

وٌعرض الباحث النقلة النوعٌة التً ٌؤدٌها التعلم اإللكترونً، فً عملٌة تدرٌس عناصر االعالن المرئً وتصمٌمه 

لطالب كلٌات اإلعالم واالتصال والتصمٌم؛ حٌث ٌوضح الباحث الروافد المتعددة لمقرر عناصر االعالن المرئً 

 وتصمٌمه، فً مجال اإلعالم واالتصال، ومنها: 

 أو الطرٌقة الفنٌة التً ٌعالج بها العنصر فً التصمٌم إلعطاء تأثٌر معٌن.التقنٌة  -1

 اللغة التً تصف وتحلل التأثٌر البصري الناتج عن التطبٌق الناجح للطرٌقة المستخدمة وتقٌٌم مدى نجاح التصمٌم. -0

 الزخارف.، ومنها أٌضا: الخط، الفراغ، الشكل المسطح، والشكل المجسم، الضوء، اللون، الملمس، 

ثم توجه الباحث إلى االستفادة من ممٌزات التعلم اإللكترونً؛ حٌث ٌتم تجهٌز مقرر عناصر التصمٌم المرئً )كلٌة    

جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمٌة(، لعرضها من خالل منظومة التعلم اإللكترونً بجامعة  -اإلعالم واالتصال 

 ة التعلٌم اإللكترونى، وفٌها ٌتم عرض نظام تدارس وخصائصه ومكوناته.    اإلمام والتى تستخدم نظام تدارس إلدار

وٌقدم الباحث تطبٌقا عملٌا الستخدام التعلم اإللكترونً لتدرٌس وحدة عناصر تصمٌم اإلعالن المرئً، وذلك من خالل 

رئى، لعرضها من خالل التعلٌم عملٌة اعداد المادة العلمٌة لعناصر تصمٌم االعإلن المدراسة أحد البرامج األساسٌة فى 

 "  Macromedia Dream weaver MXكترونً " اللا

 ثم ٌعرض الباحث النتائج والتوصٌات والمراجع.


