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  فاعلیة برنامج كمبیوتري لتدریس االقتصاد المنزلي :العنوان

  علي التحصیل المعرفي للطالب الصم وضعاف السمع
 /واتجاھم نحو المادة والكمبیوتر

  یعتبر الكمبیوتر من األدوات الضروریة فى العصر الذى نعیشھ بصفة عامة :ملخص
  التربیة بكل فئاتھا ومراحلھا التعلیمیة المختلفة سواء لألفراد األسویاء أووخصوًصا فى مجال 

  من ذوى االحتیاجات الخاصة حیث لم یعد ي قتصر التعلم فقط على الطالب األسویاء ذو
  القدرات العقلیة والمواھب العلمیة ، ولكن أصبح یستھدف جمیع الطالب بغض النظر عن

  ھم المختلفة حیث أصبح ینظر إلى أفراد ذوى االحتیاجاتمستویاتھم العقلیة أو خصائص نمو
  الخاصة على أنھم أفراد طبیعیون ولكن یعانون بعض المشاكل التى تتطلب التعامل معھا

  بنظرة إیجابیة لما لھم من قدرات وإمكانات كافیة یمكن توظیفھا فى مجاالت الحیاة المختلفة
  .اجاتھابحیث یستطیع أن یتكیف مع مطالب الحیاة واحتی

  وتفتقر كثیر من المعلمون إلى مھارات التواصل والتعامل مع الطالب المعاقون سمعًیا
  لذلك یجب استخدام الوسائل والطرق التدریسیة التى تساعد على سھولة عملیة التواصل مثل

  استخدام التكنولوجیا الحدیثة وتوظیفھا فى المجال التعلیمى لخدمتھم فى استیعاب وتحصیل
  . واكتساب المھارات المختلفةالمعارف

  ومن ھنا یأتى تطویر التعلیم باعتباره ضرورة حتمیة لمواكبة التطور العلمى
  والتكنولوجى السریع باعتبار أن ھدف التعلیم ھو إتاحة الفرصة للمتعلم التمكن من المتطلبات

  .نا الحالىالمعرفیة والمھاریة والوجدانیة لمواجھة التحدیات والتغیرات المستمرة فى عصر
  :مشكلة الدراسة 

  تمثل التربیة والتعلیم حق لكل فرد مھما اختلفت طبیعتھ أو خصائصھ الفسیولوجیة
  والسكیولوجیة حیث تراعى عدم التمیز بین الطالب سواء طالب عادى أو طالب من ذوى

  .االحتیاجات الخاصة
  ن ال یحصلواوطالب اإلعاقة السمعیة مثل غیرھم من ذوى االحتیاجات الخاصة الذی

  على اھتمام كاف فى تعلیمھم من خالل طرق التدریس المستخدمة ووسائل التعلیمیة المقدمة
  مع أنھم یتمیز ون بنشاط وحیویة مثلھم مثل األفراد األسویاء ومن ھنا یجب من استغاللھا فى

  .بناء مستقبلھم حتى یعود بالنفع علیھم كأفراد ثم على المجتمع الذى یتواجدون بھ
  رى الباحثة أنھ یمكن تزوید طالب الصم وضعاف السمع ببعض المفاھیموت

  والمعلومات المبسطة فى مجال االقتصاد المنز لى بھدف اكسابھم التنور والوعى بمشكالت
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  أسرتھ ومجتمعھ وإعداده لمواجھة وحل تلك المشكالت عن طریق اسلوب شیق وممتع فى
  ر لتوفیر المناخ المناسب لتحقیق أھداف ذلك ومن ھنا نبعتالدراسة من خالل استخدام الكمبیوت

  :فكرة الدراسة وتحددت فى التساؤل الرئیسى التالى 
  ما فاعل یة برنامج كمبیوترى فى تدریس االقتصاد المنزلى للتالمیذ الصم وضعاف السمع* 

  كمبیوتر؟واثر ذلك على تحصیلھم للمفاھیم النظریة واتجاھھم نحو المادة ونحو استخدام ال
  :ویتفرع ھذا التساؤل الرئیسي إلى التساؤالت الفرعیة التالیة 

   ما مدى فاعلیة استخدام برنامج كمبیوترى فى تدر یس االقتصاد المنزلى على تحصیل-١
  .التالمیذ الصم وضعاف السمع للمفاھیم النظریة لمادة االقتصاد المنزلى

   االقتصاد منزلى على األداء المھارى ما مدى فاعلیة استخدام الكمبیوتر فى تدریس-٢
  .لطالب الصم وضعاف السمع فى مادة االقتصاد المنزلى

   ما ھو اتجاه التالمیذ الصم وضعاف السم ع نحو استخدام الكمبیوتر فى تدریس-٣
  .االقتصاد المنزلى

  . ما ھو اتجاة التالمیذ الصم وضعاف السمع نحو تدریس مادة االقتصاد المنزلى-٤
  ثر طریقة التدریس على التحصیل واألداء المھارى واتجاھھم نحو مادة االقتصاد ما أ-٥

  .المنزلى والكمبیوتر
  :أھداف الدراسة 

  ھدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على فاعلیة استخدام برنامج كمبیوترى فى تدریس
  -:االقتصاد المنزلى لتالمیذ الصم وضعاف السمع وذلك من خالل ما یلى

  ف على فاعلیة استخدام برنامج كمبیوترى فى تدریس االقتصاد المنزلى على التعر-١
  .تحصیل المفاھیم النظریة للمادة



   التعرف على فاعلیة استخدام برنامج ك مبیوترى فى تدریس االقتصاد المنزلى على-٢
  .األداء المھارى للمادة

  القتصاد المنزلى التعرف على مدى فاعلیة استخدام برنامج كمبیوترى فى تدریس ا-٣
  .على اتجاه تالمیذ الصم وضعاف السمع نحو المادة 

   التعرف على اتجاه التالمیذ الصم وضعاف السمع فى استخدام الكمبیوتر فى تدریس-٤
  .االقتصاد المنزلى
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  :أھمیة الدراسة 

  بیةترجع أھمیة الدراسة الحالیة فى أنھا تتناول موضوع ذو أھمیة كبیرة فى مجال التر
  والتعلیم بوجة عام وفى مجال التربیة الخاصة لفئة الصم وضعاف السمع بوجھ خاص، ولقد

  :وضعت الباحثة ھذه األھمیة فى االعتبارات التالیة
   إدراك أھمیة استخدام الكمبیوتر كوسیلة تعلیمیة فعالة فى العملیة التربویة ودورھا الھام-١

  .والفعال فى تدریس مادة االقتصاد المنزلى
   زیادة الوعي بضرورة إعداد وتدریب معلمى االقتصاد المنزلى لطالب الصم وضعاف-٢

  السمع على أحدث الطرق العملیة والوسائل التكنولوجیة ومواكبة االتجاھات الحدیثة
  .فى برامج الكمبیوتر المتطورة فى التدریس

  استخدام إعطاء الفرصة لمساعدة تالمیذ الصم وضعاف السمع على اإلقبال فى -٣
  .التكنولوجیا ووسائل اإلتصال الحدیثة مثلھ مثل الطالب العادى

   االھتمام بتطویر مقررات التعلیم ومناھجھ واالھتمام بمستوى التحصیل المعرفى لمادة-٤
  .االقتصاد المنزلى التى تقدم إلى تالمیذ الصم وضعاف السمع

  رات ومھارات وإمكانیات اإلیمان الشدید بأن طالب الصم وضعاف السمع لدیھم قد-٥
  كامنة بھم لذلك البد من استغاللھا جیًدا إذا توافرت لھم الظروف والبیئة التعلیمیة
  المناسبة سوف تمكنھم من المشاركة بفاعلیة تجاه المجتمع ویصبحوا أفراد أكفاء

  .منتجین داجل مجتمعھم
  فى تربیة ذوى قلة وندرة األبحاث والدراسات فى مجال تطبیقات تقنیة التعلیم -٦

  االحتیاجات الخاصة حیث ال تتوافر فى علم الباحثة دراسات تتناول استخدام الكمبیوتر
  فى تعلیم الصم وضعاف السمع فى تدریس مادة االقتصاد المنزلى

   توضیح دور مادة االقتصاد المنزلى وأھمیتھا لفئة الصم وضعاف السمع من حیث بناء-٧
  وقدراتھ حتى یستطیع مواجھة المجتمع بكل تحدیاتھوإعداد الفرد وتكوین اتجاھاتھ 

  .وتطوراتھ
  :عینة الدراسة 

  طالًبا وطالبة من طالب الصف األول الثانوى ) ٢٦( تكونت عینة الدراسة على عدد 
  .لمدارس األمل لإلعداد المھنى للصم والبكم بمحافظة المنوفیة
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  :منھج الدراسة 

  إلستقرار على منھجان المنھج الوصفى وتم اختیارفي ضوء ھدف البحث وطبیعتھ تم ا
  أحد أسالیبھ وھو المنھج الوصفى التحلیلى وذلك لتحلیل الدراسات واألبحاث العلمیة وبعض
  مقررات االقتصاد المنزلى وتحدید المفاھیم والمعار ف النظریة التى یجب أن یلم بھا تلمیذ

  عرفة المواصفات الفنیة واألسس التربویةالصم وضعاف السمع فى المرحلة اإلعدادیة وكذلك م
  والفنیة لبرامج الكمبیوتر للتالمیذ الصم وضعاف السمع ومدى فاعلیتھا فى اكتسابھم المعارف

  والمفاھیم النظریة، كذلك المنھج شبھ التجریبى باعتبار ه أفضل أسلوب یتناسب مع طبیعة
  یوتر فى تدریس االقتصاد المنزلىوھدف ھذه الدراسة وذلك لتوضیح مدى فاعلیة برنامج الكمب

  .لطالب الصم وضعاف السمع 
  :التصمیم التجریبى للدراسة 

  المجموعة( اعتمدت الدراسة فى تصمیمھا على القیاس القبلى والبعدى لعینة الدراسة 
  :طبًقا لمتغیرات الدراسة المتمثلة فى التالى ) الضابطة، والمجموعة التجریبیة 

  :والتى تتضمن  المتغیرات المستقلة -
  .البرنامج الكمبیوترى المتضمن للمفاھیم النظریة لمادة االقتصاد المنزلى * 
  : المتغیرات التابعة والتى تتضمن -

  .التحصیل المعرفى للمعارف النظریة لمادة االقتصاد المنزلى* 



  .األداء المھارى المرتبط بمفاھیم االقتصاد المنزلى* 
  . المنزلىاإلتجاة نحو مادة االقتصاد* 
  .االتجاة نحو استخدام الكمبیوتر فى التدریس* 

  :أدوات الدراسة 
  اعتمدت الدراسة الحالیة على مجموعة من األدوات وجمیعھم من إعداد الباحثة متمثلة فى

  :األتى
  . الوحدة التعلیمیة المقترحة فى مادة االقتصاد المنزلى الالزمة للبرنامج الكمبیوترى-
  .الكمبیوتر تصمیم البرنامج -
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   اختبار تحصیلى یھدف إلى قیاس تحصیل الطالب للمعارف والمفاھیم للوحد ة التعلیمیة-

  .المقترحة
   بطاقة مالحظة لتقییم األداء المھارى المرتبط بالمعارف النظریة لوحدة االقتصاد المنزلى-

  .المقترحة
  . مقیاس االتجاه نحو تدریس مادة االقتصاد المنزلى-
  .یاس اتجاه نحو استخدام الكمبیوتر فى التدریس مق-

  :فروض الدراسة 
  بین متوسطى درجات طالب ) ٠،٠١(  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة - ١

  فى القیاس القبلى والبعدى) التى درست باستخدام الكمبیوتر(المجموعة التجریبیة 
  .الختبار التحصیل المعرفى لصالح القیاس البعدى

  بین متوسطى درجات طالب ) ٠،٠١(  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة - ٢
  فى القیاس القبلى والبعدى لألداء) التى درست باستخدام الكمبیوتر(المجموعة التجریبیة 

  .المھارى لبطاقة المالحظة لصالح القیاس البعدى
  بین متوسطى درجات طالب ) ٠،٠١(  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة - ٣

  فى القیاس القبلى والبعدى) التى درست باستخدام الكمبیوتر(المجموعة التجریبیة 
  .ة نحو استخدام الكمبیوتر لصالح القیاس البعدىلمقیاس اإلتجا

  بین متوسطى درجات طالب ) ٠،٠١(  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة - ٤
  فى القیاس القبلى والبعدى) التى درست باستخدام الكمبیوتر(المجموعة التجریبیة 

  .عدىلمقیاس اإلتجاة نحو مادة االقتصاد المنزلى لصالح القیاس الب
  بین متوسطى درجات طالب ) ٠،٠١(  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة - ٥

  ومتوسطى درجات طالب) التى درست باستخدام الكمبیوتر(المجموعة التجریبیة 
  فى القیاس البعدى الختبار) التى درست بالطریقة التقلیدیة(المجموعة الضابطة 

  . التجریبیةالتحصیل المعرفى لصالح المجموعة
  بین متوسطى درجات طالب ) ٠،٠١(  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة - ٦

  ومتوسطى درجات طالب) التى درست باستخدام الكمبیوتر(المجموعة التجریبیة 
  فى القیاس البعدى لألداء المھارى) التى درست بالطریقة التقلیدیة( المجموعة الضابطة 

  . لصالح المجموعة التجریبیةلبطاقة المالحظة
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  بین متوسطى درجات طالب ) ٠،٠١(  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة - ٧

  ومتوسطى درجات طالب) التى درست باستخدام الكمبیوتر(المجموعة التجریبیة 
  اسفى القیاس البعدى فى المقی) التى درست بالطریقة التقلیدیة(المجموعة الضابطة 

  .اإلتجاة نحو مادة االقتصاد المنزلى لصالح المجموعة التجریبیة
  بین متوسطى درجات طالب ) ٠،٠١(  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة - ٨

  ومتوسطى درجات طالب) التى درست باستخدام الكمبیوتر(المجموعة التجریبیة 
  فى القیاس البعدى مقیاس اإلتجاة) یةالتى درست بالطریقة التقلید( المجموعة الضابطة 

  .نحو استخدام الكمبیوتر لصالح المجموعة التجریبیة
  :إجراءات الدراسة 

  :وتمت وفًقا للخطوات التالیة 
   اإلطالع على الدراسات والبحوث التربویة السابقة والمرتبطة بموضوع الدراسة واإلستفادة-

   والبرنامج الكمبیوترى، كذلك تحدیدمنھا فى إعداد اإلطار النظرى وأدوات الدراسة
  .خصائص نمو طالب الصم وضعاف السمع واحتیاجاتھم ومتطلباتھم



   تحلیل بعض مقررات االقتصاد المنزلى وبعض الدراسات والمراجع العلمیة المتخصصة-
  فى مجاالت االقتصاد المنزلى بھدف تحدید بعض موضوعات الوحدة التعلیمیة المقترحة

  طالب الصم وضعاف السمع من حیث المستوى العلمى واالھتماماتوالتى تناسب ال
  .والمیول

   تصمیم قائمة مقترحة بالم وضوعات االقتصاد المنزلى فى صورة وحدة تعلیمیة لطالب-
  .الصم وضعاف السمع

   عرض الوحدة التعلیمیة على الخبراء المحكمین متخصیین فى مجال االقتصاد المنزلى-
  .یسوالمناھج وطرق التدر

   تصمیم وإنتاج برنامج كمبیوترى یشمل الوحدة التعلیمیة فى صورة مبرمجة ثم إجازة-
  البرنامج المصمم والتأكد من سالمة تطبیقھ من خالل عرضھ على السادة المحكمین إلبداء

  .الرأى فیھ ثم إجراء التعدیالت الالزمة فى ضوء أراء المحكیمن
   سیر خطوات البرنامج من موضوعات الدرس إعداد دلیل المعلمة والذى یحتوى على-

  .وعناصره وتقویمھ والوسائل واألنشطة التعلیمیة التى یمكن للمعلمة استخدامھا فى الدرس
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   عرض دلیل المعلمة على السادة المحكمین إلبداء الرأى والمالحظات واإلقتراحات فیھ-

  .وإجراء التعدیالت الالزمة
  ى تشتمل على اختبار تحصیلى، إعداد مقیاس االتجاة نحو مادة إعداد أدوات الدراسة وھ-

  .االقتصاد المنزلى، عداد مقیاس اإلتجاة نحو استخدام الكمبیوتر، بطاقة مالحظة
   عرض أدوات الدراسة على المحكمین إلجراء التعدیالت الالزمة ، وتطبیقھا على عینة-

  .الصعوبة والتمیزیة والزمناستطالعیة لحساب الصدق والثبات ومعامالت السھولة و
   تحدید عینة الدراسة وتقسیمھا إلى مجموعتین التجریبیة والضابطة من طالل الصف األول-

  .الثانوى
  . تطبیق أدوات الدراسة على عینة الدراسة قبلًیا -
  عن طریق استخدام(  تدریس الوحدة التعلیمیة المبرمجة على المجموعة التجریبیة -

  )عن طریق الطریقة التقلیدیة المعتاد علیھا( س على المجموعة الضابطة وتدری) الكمبیوتر 
  . تطبیق أدوات الدراسة بعدًیا على عینة الدراسة-
   تجمیع البیانات الناتجة وتصحیح كل من االختبار التحصیلى ومقیاس االتجاة نحو مادة-

  یس، وبطاقة المالحظةاالقتصاد المنزلى، ومقیاس االتجاة نحو استخدام الكمبیوتر فى التدر
  .ثم تبویب الدرجات

  . معالجة البیانات وتفسیر وتحلیل النتائج التى تم التوصل إلیھا-
  . تقدیم التوصیات المقترحة بناًءا على النتائج التى تم التوصل إلیھا من واقع نتائج الدراسة-

  :نتائج الدراسة 
  :أسفرت نتائج الدراسة عن ما یلى 

  مبیوتر المقترح بالفاعلیة فى تنمیة المعارف النظریة والمھارات اتصف برنامج الك– ١
  واإلتجاھات نحو مادة االقتصاد المنزلى ونحو استخدام الكمبیوتر فى التدریس لدى طالب

  الصف األول الثانوى للصم وضعاف السمع بمدارس األمل للصم والبكم بمحافظة
  .المنوفیة

  بین متوسط ى درجات طالب ) ٠،٠١( ستوى داللة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند م- ٢
  ومتوسط ى د رجات طالب) التى درست باستخدام الكمبیوتر ( المجموعة التجریبیة 
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  فى القیاس البعدى الختبار التحصیل) التى درست بالطریقة التقلیدیة ( المجموعة الضابطة 

  .المعرفى لصالح المجموعة التجریبیة
  بین متوسط ى درجات طالب ) ٠،٠١( ات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  توجد فروق ذ- ٣

  ومتوسط ى درجات طالب) التى درست باستخدام الكمبیوتر ( المجموعة التجریبیة 
  فى القیاس البعدى لألداء المھارى) التى درست بالطریقة التقلیدیة ( المجموعة الضابطة 

  .بیةلبطاقة المالحظة لصالح المجموعة التجری
  بین متوسط ى درجات طالب ) ٠،٠١(  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة - ٤

  ومتوسط ى درجات طالب) التى درست باستخد ام الكمبیوتر ( المجموعة التجریبیة 
  فى القیاس البعدى فى المقیاس) التى درست بالطریقة التقلیدیة ( المجموعة الضابطة 
  .قتصاد المنزلى لصالح المجموعة التجریبیةاإلتجاة نحو مادة اال



  بین متوسط ى درجات طالب ) ٠،٠١(  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة - ٥
  ومتوسط ى درجات طالب) التى درست باستخدام الكمبیوتر ( المجموعة التجریبیة 
  دى مقیاس اإل تجاةفى القیاس البع) التى درست بالطریقة التقلیدیة ( المجموعة الضابطة 

  .نحو استخدام الكمبیوتر لصالح المجموعة التجریبیة
  :توصیات الدراسة 

  أكدت الدراسة الحالیة على أھمیة استخدام الكمبیوتر كأسلوب للتدریس فى مادة
  االقتصاد المنزلى وأثرة الكبیر على تنمیة التحصیل الدراسى والمھارات األدائیة واالتجاة

  :یوتر ، واستناًدا لما سبق توصى الباحثة بما یلى نحو المادة والكمب
   تطبیق تدریس مادة االقتصاد المنزلى فى المراحل التعلیمیة بكل مستویاتھا فى التعلیم العام-

  .وخصوًصا فى تعلیم طالب التربیة الخاصة بكل فئاتھا
  ى التعلیم تدریب المعلمین وعمل دورات تدریبیة لھم على كیفیة استخدام التكنولوجیا ف-

  والتدریب على استخدام الكمبیوتر بكل مھاراتھ المتنوعة حتى یكون المعلم قادر على
  .استغالل ھذة األداة فى العملیة التعلیمیة بأفضل كفاءة وفاعلیة ممكنة

   إثراء مقررات مادة االقتصاد المنزلى وإعادة تخطیطھا وتطویرھا حول مراعاة إمكانیة-
  ر بكل أنماطة التعلیمیة فى تدریسھا فى المراحل التعلیمیةتوظیف استخدام الكمبیوت

  .المختلفة
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   یجب على وزارة التربیة والتعلیم أن تقوم بتوفیر معامل خاصة بالكمبیوتر لتدریب وتعلیم-

  الطالب على تلك التقنیة الحدیثة بحیث یستطیع أن یتواكب مع العصر الذى یتمیز بالتطور
  .والتغیر المستمر

   ضرورة العمل على تھیئة المناخ المناسب والبیئة الصفیة لمتطلبات ألیات استخدام-
  .الكمبیوتر فى تدریس المواد الدراسیة األخرى

   تقدیم مقررات الحاسب اآللي ذات عدة مستویات للطالب فى المراحل التعلیمیة بكل-
   وتدریبھم على كیفیةمستویاتھا تھدف إلى تزوید الدارسین لمعلومات وافیة عن الكمبیوتر

  استخدامھ للتالمیذ من ذوي االحتیاجات الخاصة بصفة عامة، والتالمیذ الصم وضعاف
  .السمع بصفة خاصة

   االھتمام بالموضوعات التى تحظى باھتمام المعاقین سمعًیا سواء كانت موضوعات-
  قاءاتاجتماعیة مثل الزواج، التعلیم، واألعمال والمشاریع الیدویة من خالل عمل ل

  وندوات عامة من قبل متخصصین فى مجال االقتصاد المنزلى بكل فروعھا من أجل
  تحسین جودة الحیاة والعمل على تطویر المناھج الدراسیة التى تخدم طبیعة حیاة ھؤالء

  .األفراد
   العمل على دمج طالب الصم وضعاف السمع مع المجتمع وذلك لتغییر االتجاھات الخاطئة-

  طالب لتنمیة تواصلھم األجتماعى وزیادة خبراتھم الیومیة واندماجھم داخلتجاة ھؤالء ال
  .المجتمع الذى یعیش بھ

   یجب التركیز على توحید لغة التواصل بینھم وھى لغة األبجدیة اإلشاریة بین كل طالب-
  .اإلعاقة السمعیة حتى یسھل عملیة التواصل بینھم وبین غیرھم من المجتمعات األخرى

  م من جانب الدولة بالمھن األكثر تطوًرا وحداثة والتى تستخدم التقنیات والتكنولوجیا األھتما-
  .الحدیثة 

   ضرورة العمل على توعیة المجتمع وأفرادة من خالل عمل لقاءات تثقیفیة لنشر الوعى-
  للتعرف على قدرات الصم وأمكاناتھم الكامنة التى البد من استغاللھا والعمل على

  .تطویرھا
  ورة تصمیم برمجیات تعلیمیة خاصة للطالب الصم وضعاف السمع لتواجھ العقبات ضر-

  .والمشكالت التى تواجھھم فى التعلم والعملیة التعلیمیة 
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   العمل على إجراء تعدیالت على المقررات والمناھج المقدمة للصم وضعاف السمع بھدف-

  دھم إلى المستقبل بكل تغیراتھتقدیم الموضوعات التى تھم اتجاھاتھم ومیولھم وتع
  .وتطوارتھ 

   تدریب المعلمین على إعداد مواقف وأنشطة تدریسیة بواسطة الكمبیوتر لما یمتلك من-
  إمكانات الصورة والصوت والحركة واللون، بھدف تحریر المادة العلمیة من الملل

  .والرتابة والنمط التقلیدى المعتاد علیة



  ھتمام بمجال التربیة والتعلیم والعمل على تطویره لطالب ذوى تبنى مؤسسات بحثیة فى اال-
  .االحتیاجات الخاصة بكل فئاتھا

   العمل على تعزیز ومكافأة المعلمون الذین یسعون دائًما فى استخدام كل ما ھو جدید فى-
  عالم التكنولوجیا والكمبیوتر بھدف مساعدة طالبھم على التحصیل األكادیمى وعلى

  .ھم فى التعلیممواجھة مشكالت
  
  

 


