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 المستخلص 

الرافدين؛ كمية ؛ كمية التراث؛ كمية المنصور؛ كمية أنظمة إدارة المحتوى المعمومات؛تكنولوجيا الكممات المفتاحية. 
 .المأمون

تيدف الدراسة الى بيان أىمية استخدام تكنولوجيا المعمومات في دعم العممية التعميمية لتنمية الميارات العممية 
 التعميمية.والعممية لمطمبة في الكميات االىمية من خالل دراسة واقع العممية 

استخدمت الدراسة المنيج المسحي واعتمدت عمى استخدام العينة العشوائية الطبقية التناسبية لتمثل مجتمع  
 تكنولوجيا المعمومات في التعميم، لجمع البيانات حول الفئات التي تستخدم االستبانوالدراسة، باستخدام اداة 

 %(.8اي وبنسبة )( استمارة 022والبالغ عددىا )
أي بنسبة ( استمارة 022)المعنية بالدراسة والبالغ عددىا بالطمبة لألقسام  اســــتبانو خاصةع استمارة كما تم توزي 
 %( لمعرفة مدى تقبميم الستخدام التكنولوجيا والميارة التي يتمتعون بيا الستخدام تكنولوجيا المعمومات.7)

 وخرجت الدراسة بنتائج عدة منها: 
المنصور بوسط حسابي ية في استخدام تكنولوجيا المعمومات حيث سجمت كمية توجد فروق بين الكميات االىم .1

 وسط حسابي مرجحب كمية الرافدين(، و 70.71) هقدر وبوسط حسابي مرجح المأمون  (، وكمية72.07)مرجح 
  (.70.70وسط حسابي مرجح )التراث الجامعة محققًة (، وكمية 77.19)

نتائج البينت  حيثتقبل الطمبة في استخدام تكنولوجيا المعمومات في العممية التعميمية مع المواد الدراسية  .0
 (70.07ارتفاع مستوى االستجابات عمومًا محققًة المستوى )جيد( وبمتوسط قياس كمي قدرة )

قيا تسير بشكل عشوائي ال توجد خطط مدروسة الستثمار استخدام تكنولوجيا المعمومات مما جعل عممية تطبي .7
 التدريسي والطالب.ينطوي عمى كثير من التردد في التواصل ما بين 

ضعف الحوافز المادية والمعنوية لمتدريسين في توظيف تكنولوجيـا المعمومـات دعمـا لممنـاىج حيـث ان توظيـف  .0
 التكنولوجيا تحتاج الى الكثير من الجيد والوقت والخبرة من قبل التدريسين.

 أهمها. التوصياتالدراسة بمجموعة من  وقد خرجت

ضرورة االىتمام المباشر من قبل الكميات االىمية باستحداث مركز دعم الكتروني عمى غرار مركز ابن سينا  (1
 في مجال دعم المواد الدراسية. لمتدريسين والطمبة يتحمل مسؤولية تقديم الدعم االلكتروني 

معايير الجودة الشاممة باستخدام تكنولوجيا المعمومات لدعم المواد الدراسية  بتطبيقضرورة االلتزام  (0
لمحصول عمى مخرجات عمى درجة عالية من الكفاءة والميارة في مواكبة التطورات التي يشيدىا العالم عمى 

 معايير.مستوى التكنولوجيا ووفق 
عم احتياجات التدريسين المتعمقة في ضرورة تبني الكميات االىمية نظام معمومات متكامل يعمل عمى د (7

عمى احتياجات المواد الدراسية  اً استخدام تكنولوجيا المعمومات وتطبيقات االنترنت ليدعموا بدورىم الطمبة بناء
 وخارجيا.اليامة داخل الكمية 

 

 


