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Abstract 

The purpose of the present study was to identify 

the status of the application of secondary school 

teachers in Saudi Arabia to the skills of employing 

artificial intelligence applications in the 

educational process from the point of view of 

school leaders and teachers, and to achieve the 

objectives of the study, the researcher used a 

questionnaire consisting of (53) skills. After 

verifying their validity and reliability, they are 

divided into five areas: skills related to creating an 

artificial intelligence environment in education, 

skills related to planning, skills related to 

implementation, skills related to teaching 

strategies, skills related to performance evaluation. 

It was applied to a sample of (386) individuals 

selected in a stratified random manner. The survey 

method was adopted in this study. After analyzing 

the data, the results indicated that secondary school 

teachers apply the skills of employing artificial 

intelligence applications in the educational process 

included in the questionnaire to a medium degree, 

as the overall relative weight of the tool reached 

( 67% ), and the descending order of skills was as 

follows: Teaching strategies with relative weight 

( 77.3% ), creating an artificial intelligence 

environment in education with relative weight 

( 76.7% ), implementation with relative weight 

( 74.7% ), planning with relative weight ( 55% ), 

performance evaluation with relative weight 

( 52% ), and the results of the study showed no 

Statistically significant differences in the status of 

secondary school teachers' application of the skills 

of employing artificial intelligence applications in 

the educational process, according to the study 

variables: job, gender, years of experience, city, 

and access to artificial intelligence courses. 
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 ملخص

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع تطبيق معلمي املرحلة 
الثانوية باململكة العربية السعودية ملهارات توظيف تطبيقات الذكاء 
االصطناعي يف العملية التعليمية من وجهة نظر قادة املدارس 

استبانة تكونت واملعلمني، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث 
( مهارة. بعد التأكد من صدقها وثباهتا، وهي موزعة على 53من )

( جماالت هي: مهارات متعلقة بتهيئة بيئة الذكاء االصطناعي يف 5)
التعليم، مهارات متعلقة بالتخطيط، مهارات متعلقة بالتنفيذ، مهارات 

بقت سرتاتيجيات التدريس، مهارات متعلقة بتقومي األداء. طامتعلقة ب
( فرًدا. وقد 386على عينة اختريت بطريقة طبقية عشوائية قوامها )

 اُُعتمد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي املسحي.
وبعد حتليل البيانات دّلت النتائج أن معلمي املرحلة الثانوية يطبقون 
مهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي يف العملية التعليمية اليت 

تبانة بدرجة متوسطة حيث بلغ الوزن النسيب العام لألداة تضمنتها االس
سرتاتيجيات ا%(، وكان الرتتيب التنازيل للمهارات كما يلي: 67)

%(، هتيئة بيئة الذكاء االصطناعي يف 77.3التدريس بوزن نسيب )
%(، 74.7%(، التنفيذ بوزن نسيب )76.7التعليم بوزن نسيب )

%(،  52ألداء بوزن نسيب )%(، تقومي ا55التخطيط بوزن نسيب )
كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائًيا لواقع 
تطبيق معلمي املرحلة الثانوية ملهارات توظيف تطبيقات الذكاء 
االصطناعي يف العملية التعليمية تبًعا ملتغريات الدراسة: الوظيفة، 

الذكاء  واجلنس، وسنوات اخلربة، واملدينة، واحلصول على دورات يف
 االصطناعي.

: مهارة التوظيف، تطبيقات الذكاء االصطناعي، الكلمات المفتاحية
 املرحلة الثانوية، اململكة العربية السعودية.
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