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اككيلتشكك المواكك ملرلمول ايككجلمككالاعتاككولموا لمككجل  ككيةالت  يايككجل  يككجلو

ايتو تأهايجلموص لةل مواؤثلمتلموص تيجل مواشيهرلموحيجلانلعاقلمهملضيفهت   

 اككنلهككلملموا ي ككقليككمتالملهتاككيملمو ككيواايل وككي لموكك ي المح كك يل.موا ككتهرمج
.بهيمواتزميرل

يجلموص لةلمو ل بيللأها لكلموعريريل ريملبيعت يجل ييلحلهلملموت عهلموقريم  

خ الموت  موفيليجورىلموارل يتل موارل ينلمالمو   متل ييل عريرلبيعتبيللر  و ع

ه ات ررةيلأ ة جلإل  يةهب  يةيهيلموات ررةلحقالموتلبيجل ايل همل غالم اي   لتبت

 احفزملو ت  ايتع ىلعرةلأص رةلوي  نلإرايجلموت   و عييتلعيااللإيعيبييلاي لمل

.ت  مموت  ملمولمتال ت  ملمو: مإل تلمتيعيجل موا هعيج فيييتهوب يءلموات  مل

.  تيلقلإوىلب ضلانلهلهلمأل ة جلمالموشقلموثي الانلهلهلموارمخ ج: ا ح ظج
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م يال يلتتحررلملحتييعيتلمواي  بجلعيرةلمالموتف يللمإل تلمتيعا

اما الانلرلم جلتشخيصيجلو  م ولموت  يااليت شفلع هيلموه ةلبينلايله 

.كلمو م ولانللزءوميهلانلأهرمفل بينلايله لع يهلل

يواجل انله يل عزملبم هللليا   يلمل يالقلمالموتخيييلواشيليولح

:ي اإللإلمل ا يلبرلم يتلتشخيصيجلوايل

موب يجلموتحتيجل

موا ملر

X



يجمواؤ  يتلموت  يا

موت مصا

ايري
خية ا

مو هلبيء

X



موبشليجلمواؤه ج

أعهزةل

ا ملرلل ايج

موايريج

 يعيت

اؤيلة  م ينل

ارل ينل

اؤيلين

إرمليينل

X



ت ليف:

يل ا مرلي تخراه مر متأعهزةلمو  يةالموت  يايجلهال

.موا  ملوتح ينلعا يجلموت  يمل موت  م

مو ا يجليلمو  يةايضيح  يةالمإل:أيضيت اىل

..موريرم تي يجا ي يتليلموموبصليجل

مألهرمف:
موت  ايجي ا يجلموت  يايجلإثلمءلمو

يم تصيريجلموت  يم

ات  ميم تثيلةلمهتايملمو

موت  ميككككلبقيءلأثللمشلمكلعايولح م لموات  م

مليعيبيجات  مزييرةلاشيل جلمو.

ت  يولأ يوي لموت  يملوا معهجلموفل قلموفلريج.
اخت فجموات  ملمو فيييتواالا جلت  يولأ يوي لموت  يم.

X



يش الموزانلموارل البش  هلموحيوال

:عيةقيلمال عه

ا لجلموال لة  قرمل)يل موت  ينموتمييل 

(2كل4093

م تثايللموقيعيتلات ررة)مأل شيجلموا راعجل

ي....(مو  يةيل

X

الموارد الرقمية والواجهات/crp24093121101.pdf


:إوىب يءلمولؤىلمإل تلمتيعيجليحتيجل

مويريصرقلمو  مييل  ظيمجل

موا يوعجيع ايجل

موايل حجيعاقلمهملو قضيييل

موا تقب يجيعاقلمهملو تح لتل

تشيل ايعاالمليقل بح ل

ثايللمنلم ت)مل تفيرةلانلموخبلمتلموات ملةل

ي(مواا ن

موتح ي ي

موتعلي ي

موتحفيزيت زيزلثقيمجلملعتلمفل 

ت زيزلثقيمجلمو قرلموب يء.

X



2.2

3.2

1.2

X



.  مموات إاتيعلموت  ايتتهرفلموا ملرلمول ايجلإوىلتي يلل

جلمالمهالوي تلهرميلمالحرللمتهل انله يل  يلر ايل ت يءالعنلموغيةي

.إرايعهييل  ت يءالعنلموقياجلمواضيمجلانل لمءللوك

نلوملي نلعبثيلأنلت فقلموا ييلمتلانلمألا مالعبللمو يوملا

ي تفزلايله لا ت  لويصبحل حلملت  ياييليغليلموات  مل ل ا جأعال

.هتب يلإلا ي يتهلا تثالمل الح م هل ع ملحبهمض وهل يلتقال

لضلو نلحي ايل تفحصلمو ريرلانلموبلاعييتلموا رةلوهلملموغ

ل   للل.موخ امو ريرلانلا يانلبهييل عرل(موبلاعييتلمواقت ية)مو بيال

انليلفلاه ر الهلهلموتيبيقيتيل إ ايلموابل وجمواعه رمتيب يل

و ظلةل يؤ  بهي ثيللموت يؤلتلانلأعالتقييملم  الوهيليلتقال

.مواخز نلمو ي الانلموا ملرلمول ايجإ  يءعريرةلانلأعال

X



جاقتضييتلايل بالموبلاع:

يلل ا.ا ييلأ لهايل ارل يتلات  ا نل ات  ايتيلارل  نل: تحريرلموفةجلموا تهرمج

.بيوت  ايتي بغالتحريرل نلموا تهرمينل

نل اقيب تهيلاولمحتييعيتلموا تهرمي: تحريرلاخت فلاضياينلموا  نلموا تهرف

.مواخت فج

نص يريقلمواضياينلالتبجلح  لمو  عيجل مواضياي: ب يءلأ عيجل ضولموا فيت.

يخ جيليلموبييي لموب لب ي ت: تحريرلموتيبيقيتل موبلاعييتلموا يعرةلمالمإل عيز 

.....ايي ليلا مالإ ريزمينيلم ت ش  يلبي كيلميع مالرليا يفلمالشيل
تشعيللل مل(mapping)و تيبيق.

ت  ايج ية يتل: مختييلليليقجلمو لض(object learning) أ لعلضل ياالو رل.

X



تشعيللل مل(mapping)و تيبيق.

12

3

4

ه ر جلموتيبيقاقتضييتل:

X



ه ر جلموتيبيقاقتضييتل:

1

تلمعال  ىلمواحت ى

يجموص لل مول  ملموت ضيح+ 

  يةيل ا يجلبصليج+ 

ت كككررلموا ت ييت+ 

تلمعالملختييلمتل موت عهيت

عيجموبيرم  تلمعالمواقتضييتل

..(موات جموترلجيلموب ييجيل)

X



2

ت  علمأل شيجلمعالي+ 

يلمعالموفل قلموفلريج+

يلمعالم ت ايالمواؤثلمتل+

موص تيجلأ لموالةيج

ملختييلمتليلمعالعش مةيجل

(موتايزلعنلمو تي لموارل ا)

موترلجل مللتقيءلماللمعالي

.مإل عيز

مإلثيلةل موتش يقللمعالي

ي تخرملتق ييتلموا يعرة

(hints and clues)

يلمعال ض حلموت  يايت+  ه ر جلموتيبيقاقتضييتل:

X



3

.بيوشل حيتتغ المواحت ىل+ 

ا فيتلاخت فجلملاترمرمتل+

(DOCيPPtيPDFص لي)

رل ثيةقلخيصجلبيوارل يل  + 

(.ة)ت  نلأخلىلخيصجلبيوات  م

ه ر جلموتيبيقاقتضييتل:

X



4

موا تخرمليتتصايمل معه
(User Interfaces Design)أ لايل

Graphical)أيضيل يصي ح نلع يه User 
Interface)ي تبللانلأ ي ييتلتي يلل

هرفلمو معهيتل. ت  يقهم تخرمملموبل ياجل

اولموتيبيقيجله لإحرمثلت مصالتفيع الم يا

 انله يلتمتالأهايجلإعرمرلهلهل.موا تخرم

مو معهيتلا تم  ينلبا يييللمواصااينل
:مواتخصصينلموتيويج

ه ر جلموتيبيقاقتضييتل:

X



4

تلمعالموعايويجلموهيرمجل+ 

يحلح نلت زيولمإليق  يتلع ىل + 

مو معهجيلموب ييجل موته يجل

(Focus).

:(Consistancy)موت ي قل+ 

/  مواصي حيت/ مواحت ى/مو معهيت)

..(مإليق  يتل

م تخرمملتق يجل: ه وجلمإلبحيل+

ق  يتل مإليموتش بيج مول مبيلمو  ممل

(tab) موتب ي لمورموج

Icon)موا يعرةل+ and tooltips)

تلمعالموعاه للموا تهرفل+ 

(Metaphor)مل ت يلةل+

ه ر جلموتيبيقاقتضييتل:

يلموتق يالانلمو ص صلموا ت بج+ 

 عرملم تخرمملشلييل

(Slider)موتاليل

X



تلمعالموعايويجلموهيرمجل+ 
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تلمعالموعاه للموا تهرفل+ 

(Metaphor)مل ت يلةل+

م تخرمملتق يجل: ه وجلمإلبحيل+

ق  يتل مإليموتش بيج مول مبيلمو  ممل

(tab) موتب ي لمورموج

X

يلموتق يالانلمو ص صلموا ت بج+ 

 عرملم تخرمملشلييل

(Slider)موتاليل
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X
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(Slider)موتاليل



تلمعالموعايويجلموهيرمجل+ 
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تلمعالموعايويجلموهيرمجل+ 

يحلح نلت زيولمإليق  يتلع ىل + 
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(Focus).
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ب يءلمو معهج

ل مبيلمو معهج

Edu-Media Svt
E-Content Sevico

Math

1

4

4

6
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Edu-Media Svt
E-Content Sevico

Math

1

4

4

6
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!!!موا ت ىلتعي زل

!!!مو ص صلآمككككجل

مواحت ى قصلع ىلا ت ىل  ىل

Edu-Media Svt
E-Content Sevico

Math

1

4

4

6

X



 لللت عرلتايلينلو تق يملأ
!!!مولمتامورعمل

Edu-Media Svt
E-Content Sevico

Math

1

4

4

6

X
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إ لمهيتحي و يلانلخالالهلهلموشلمةحلع ىلععالأنل ت  فلع رل

م تثايللموا ملرلمول ايجل عاقلملحتييجلمو ي الوهييل بي يل لوكلعا جلان

مواحررمتلوه ر جلهلهلموا ملرلبش اليتايشىلاولايلم تح  هلمواصاا نل

.مواتخصص ن

يتل تيل  يلخالالهلهلمولح جلإوىلب ضلع م  لبؤ له ر جلموتيبيق

نل  تا ىلأ.مو ي يجموا عزةلانليلفلموشل يتلموات ي رةلاول زملةلموتلبيجل

ايلت عزلرلم يتلعايقجلوت بشلمالهلملمواعيالوي لانلأعالموهرمل موقرحل إ 

.انلأعالمللتقيءل ع رةلملختييل

ع ىل انله يلأ تلحلأنل  شئلخالييلانلموارل ينل مواصااينلوت   
:هلملمو االت قيجلوهلانلموش مة ل تل زلع ىلمواحي للموتيويج

مو  اامواحت ىل

 ا ت ى

موات  اين

ملختييلمتل

موبيرم  عيج

 موقيايج

موتصليفل

موريرم تي ا

موعي  لموتق ال

 موبلاعج

موعي  لموعايوال

 إبرمعيجلمويلح

X



مورويالموبيرم  عايل2009 زملةلموتلبيجلمو ي يجيل.

يمول ايجموبيرم  عيجمو رةليل2011مو ي يجيل زملةلموتلبيجل

يمول ايجموبيرم  عيجمو رةليل2012 زملةلموتلبيجلمو ي يجيل

هيلمال يفيجلتربيللأ يتلةلموت  يململبترمةالو ا ملرلمول ايجل ت ظيفيل( )2011اشيييل  لمورين
.أ  يميلبحثلو يالرب  ملال زلت  ينلافتشالموت  يملتحتلإشلمفلمور ت للاحارلموترلي 

 Robert Bibeau ,"Les TIC à l'école :  proposition de taxinomie et analyse des obstacles à 
leur intégration", In:http//:www.robertbibeau.ca/taxinomie2.doc

 Brassard Daele, “Designing and implementing ICT supported learning scenarios”, in   

http://www.nomad.qc.ca/publications/brassard_daele_esnault_elearn2007_vf.pdf
 http://www.uie.com/articles/
 http://www.uie.com/articles/designing_scenarios/
 http://www.uie.com/articles/viz_design_essentials/
 http://www.uie.com/articles/efficient-visualization/
 http://www.usernomics.com/ergonomics-standards.html
 http://alzaid.ws/blog/2006/06/09/
 http://www.mostafa-gawdat.net/index.php?ind=reviews&op=entry_ view&iden=173
 http://bokardo.com/principles-of-user-interface-design/

X

http://www.nomad.qc.ca/publications/brassard_daele_esnault_elearn2007_vf.pdf
http://www.mostafa-gawdat.net/index.php?ind=reviews&op=entry_


http://www.ambysoft.com/essays/userInterfaceDesign.html
http://www.macgregor.net/speaking/digitaleve/UID.swf (The principles of UID) 
http://blog.teamtreehouse.com/10-user-interface-design-fundamentals
http://web.cs.wpi.edu/~matt/courses/cs563/talks/smartin/int_design.html
http://www.terraeclipse.com/posts/10-principles-for-user-interface-design
http://www.developer.com/design/the-8-principles-of-great-user-interface-
design.html
 http://fr.slideshare.net/op205/lecture-7-software-engineering-and-design-user-
interface-design
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