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التعليه اإللكرتوني يف اجلامعات اليننية الواقع واملأمول
مكدمة:
إٕ ايطفرر  ٠ايعًُٝرر ١ايرريت حككٗررا اٱْس ررإ و خٚاارر ايكرر ٕ ايعصرر  ٚ ٜٔا ٜرر١
ايكر ٕ اسبرا ٚ ٟايعصر  ٜٔو وهٓٛيٝ ٛرا امعًَٛرراص ٚا٫وعرا٫ص خ ر ص نررياا لًر٢
خسًٛب اسبٝا ٠و ناف ١اجملتُعاص امعاظ ٜٚ .٠تُريٌ ذيو سٗٛي ١اسبع ٍٛلًرٞ
اَٗا;

امعً َٛرراص ٚسرر لَ ١عازبتٗ ررا ٚاس ررت لاٗ٥ا ٚربا ٜٗٓررا ٚاس ررت

ررا خ  ٣إىل

وس ٜع ٚوا ٠إظباز امٗاّ ٚا٭لُاٍ ٚسٗٛي ١ذبكٝل ا٭ٖ اف.
ير ر يو خظ ررم يااَر را لًر ر ٢صبتُعاوٓ ررا ايعُ ررٌ لً رر ٢خٕ و ررٛا ِ٥خٚؼ ررالٗا َ ررع
َتطًمرراص ايعع ر ايرريت وتطًمٗررا وهٓٛيٝ ٛررا امعً َٛراص و شررت ٢اجملررا٫صص ٚخظررم
ايعع حيٌُ ني ٛاعب٘ ايع  َٔ ٜايتخ ٜاص اييت ف ؼت لًٓٝرا نُجتُعراص
ْاَٝرر ١يررٝي ي ر ٜٗا ايهررريا َررٔ اٱَهاْرراص اي٬زَرر ١ر ر ي٬سررتفا  ٠امريًررَ ٢ررٔ ْررٛاو
وهٓٛيٝ ٛررا امعًَٛرراص ٚا٫وعررا٫صٚ .حتُررت لًٓٝررا ر ٍ ٗررَ ٛؽررالف ١ر
وُٓ ١ٝق راوٓا ايعًُ ١ٝمبا ٜتٚ ّ٤٬طمٝع ١ايتخ٫ٛص امتسارل.١
ٜٚع ر ر ايتعًر رر ِٝخح ر ر وًر ررو اجملر ررا٫ص اير رريت و ر ر ص تهٓٛيٝ ٛر ررا امعًَٛر رراص
ٚا٫وعرا٫ص; فكر طر خص َر٪ا ا و رٝااص ٚاسرع ١و صبراٍ ايتعًرٚ .ِٝفر
ايعٌُ اسبا  ١يت ععاص ٬ٖ٪َٚص

سرٛم

 ٠ ٜوًيب حا راص اجملتُرع; ير يو ْرا ٣

نررريا َررٔ امٗررتُني ررايتعً ِٝإىل إلررا  ٠ايٓ ر و امٓرراٖ

ايتعًُٝٝرر ١يتٛان ر

امتطًمرراص اسب ٜريررٚ ١ايتكٓٝرراص امتاحررٚ .١طٗر ص خيفررات

ٜر  ٠و ايتعًررَ ِٝريررٌ

ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞاي ر ٜ ٟعتُ ر صررهٌ خساسرر ٞلًرر ٢شررمه ١اٱْنْررتص ايرريت وع ر
إح ْٛ ٣او وهٓٛيٝ ٛا امعًَٛاص ٚا٫وعا٫ص.
ٜٚتطً ر ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞو رراا ر رٜا و ط ر م ايت ر رٜي ٚط ر م وك ر ِٜ
احملتٚ ٣ٛآيٝاص وك ِٝٝايط٬بص ٚزا َٔ ايع  ٤امًك ٢لً ٢ام٪سساص ايتعًُٝٝر ١و
ٍ َٗ ٛؽالف ١ٝ ١خٕ وتٓاس طب اوٗا َع طمٝعَٚ ١تطًماص ايعع .
هجـلة األنـدلـس للعلـوم التطبيقيـة

12

العدد األول الوجلد ( )6يناير 1024م

د/يحيى عبدالرزاق هحود قطراى

التعلين اإللكتروني في الجاهعات اليونية الواقع والوأهول

فٗٓاى ذب حكٝكٜٛ ٞا ٘ اي  ٍٚايع  ١ٝاٯٕ ٜتُريٌ و نٝف ١ٝايتعراطَ ٞرع
ايتطٛر ايتهٓٛي ٞ ٛاهلاٌ٥ص ٛ ٚر ٠امعًَٛاصص ٚذب  ٜرٜ٩تٗا امستكمً ١ٝخبعٛػ
ايعًُٝرر ١ايتعًُٝٝرر١ص ٚدبسرر ٝايتعًرر ِٝا٫يهنْٚرر ٞن ح ر ايسٝاسرراص ايرريت هررٔ
ا٫ستفا َٗٓ ٠اص ٚلًٗٝا ااتٝار َا ٜٓاسمٗا َٔ ٚسا ٌ٥ايتعً ِٝا٫يهن ْٞٚامتعر ٠
ٚخٕ و رس دبارب اير  ٍٚايٓاَٝر ١ا٭ار  ٣امصرا ٗ ١ي ٚفٗرا ٚا٫سرتعاْ ١راشبءا٤
َٓٗاٚ .خٕ وتعاَ ٕٚع عؽرٗا ايرمع
وهًف ١است

يتمرا ٍ اشبرءاص ٚايرءاَ

اّ ايتعً ِٝا٫يهنْٞٚص ٚقر خشرار لمر اي

را خيفر

َرٔ

ٔ ايصرال إىل خٕ ايعرا

ايع رر ٞي ررٝي َس ررتع ا يٓكً ررْٛ ١ل ٝرر ١و صب رراٍ ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚرر ٞااظ ررٚ ١خٕ
دبارب ع

اي َ ٍٚريٌ ايٜ٫ٛاص امتخر َٚ ٠ايٝاٜرا خ مترت خٕ ايتعًر ِٝاٱيهنْٚرٞ

حيتاج إىل ورٛفا اٱَهاْراص ٚا٫سرتع ا اص امايٝر١ص ٜٚتطًر ٚقترا طر٬ٜٛص ٜٚسرتًاّ
دبٗٝرراا ٚوٗ٦ٝرر ١يً ر خ ٟايعرراّ .نُررا خن ر ايصررال خٕ ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞخظررم
ٚاقع ررا َٚطًم ررا ًَخ ررا ٜتطًر ر إل ررا  ٠ايٓ ر ر إي ٝرر٘ عٓا ٜرر ١دلمر ر اي

 )2001:340د.)

ٔ ايص ررال :

ٚزا اٖ٫تُاّ ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚما هٔ خٕ ٜسِٗ ٘ و ايت ًر لًر ٢ايهرريا
َررٔ امصررانٌ ايرريت ٜعرراَْٗٓ ٞررا ايٓ رراّ ايتعًُٝرر ٞايتكً ٝر ٟص ٚخٖررِ وًررو ا٭ ٚار
ٚامُٝااص اييت ٜسِٗ ٗا ايتعًر ِٝاٱيهنْٚرَ ٞرا ًٜر ٞدلمر ايه  ِٜايمهر ٚ ٟحيٝر٢
قط إ2009 :ص :)20
 ام  ١ْٚو ورٛفا فر ػ ايتعًر ِٝيًطر٬بص ْٚكرٌ امع فر ١إير ِٗٝعر ف ايٓ ر
لٔ اياَإ ٚامهإ اي ٜ ٟتٛا


 ٕٚف.٘ٝ

صب ١ايتعًٚ ِٝوف  ٙ ٜحت ٜ ٢ال ٞايف ٚم ايف  ١ٜني ايط٬بص َرٔ ارٍ٬
ايف ػ امتاحٚ ١حل ايف و ايتعًِ َ  ٣اسبٝاٚ ٠فل ط ٚف٘ ٚإَهاْاو٘.

()

است

ّ ايماحث ْ اّ وٝ ٛل ازبُع ١ٝا٭َ ٜه ١ٝيعًِ ايٓفي ""APAص حبٝث ٜصا ا٫سِ إىل ام٪يف ِ ايسٓ ِ ١رقِ

ايعفخ.١
هجـلة األنـدلـس للعلـوم التطبيقيـة
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 وهراف ٪ايفر ػ رني ايطر٬ب  ٕٚوف قرر ١سرم
ٚا٫قتعررا ٚ ١ٜهاٖرراص

اي ر ٚف ا ٫تُالٝرر١

ررا  ٜفررع شررعٛر ايطرر٬ب امسرراٚا ٠و وٛزٜررع ايف ر ػ و

ايعًُ ١ٝايتعً ;١ُٝٝفايطاي ٜستطٝع اٱ  ٤٫خ ٜ٘و خٚ ٟقرت  ٕٚ ٚحر ج َرٔ
ا ٍ٬ايٛسا ٌ٥اٱيهن١ْٝٚص ا٬فا يكالاص اير رس ايتكًٜ ٝر ١ايريت ذب َر٘ َرٔ
ٖر  ٙامٝررا٠ص نُرا خٕ ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚررٜ ٞترْ ٝفرري ايف ظر ١زبُٝررع ايطرر٬ب
امص ررُٛيني و ايٓ رراّ ايف ظ رر ١ذاوٗ ررا

ررا ٜؽ ررُٔ هل ررِ و ررٛف ايهترر ٚامعاَ ررٌ

ٚامعًُني.
 جيعٌ ايط٬ب ٜتُتع ٕٛجب خ ٠انء و ايتعما لٔ خفهارِٖ ٚآراِٗ٥ص ٚايمخث
لٔ اسبكا٥ل ااظ ١ايط٬ب اير ٜ ٜٔصرع  ٕٚراشبٛف خ ٚايكًرل خ ٚاشبجرٌ لٓر
َٛا ٗ ١امعًِ خ ٚاٯا .ٜٔ
ٜ تر ٝيًطاير اٱلرا ٚ ٠ا٫سرتاا  ٠ايكر ر اير  ٟحيتا ر٘ حترٜ ٢رتكٔ امرا ٠
ايعًُٝر١ص

را ٜاٜر َرٔ كتر٘ ٓفسر٘ ٚجيعًر٘ ٜتكر ّ خبطر ٢ا تر ١إىل

امستٜٛاص ايعًٝا.
 إواح رر ١ايف ظ رر ١يًطرر٬ب يًتفال ررٌ ايف ررٛر ٟإيهن ْٝٚررا ف ُٝررا  ٝررِٓٗ َ ررٔ ٗ رر١ص
 ٚ ِٗٓٝ ٚني امعًُني َٔ ٗر ١خار َ ٣رٔ ار ٍ٬ايءٜر اٱيهنْٚرٚ ٞامٓتر ٜاص
ٚاحملا  ١امماش ٚ ٠هاٖا.
 سٗٛي ١ايٛظ ٍٛإىل امعًِ حت ٢اارج خٚقاص ايعٌُ اي مس.١ٝ
 وكً ٌٝا٭لمرا ٤اٱ ارٜر ١لًر ٢ايطاير ٚورٛفا ايٛقرت اير ٜ ٟتطًمر٘ ايتٓكرٌ رني
ر ٖاص اٱ اراص ام تًف ١لء است
 است

اّ ْ ِ اٱ ار ٠اٱيهن.١ْٝٚ

اّ خسايَ ٝتٓٛلٚ ١طبتًف ١خنري قٚ ١ل اي ١و وك ِٝٝخ ا ٤ايط٬ب.

 َ الررا ٠ايف ر ٚم ايف ٜرر ١ررني ايطرر٬ب ٚاهٝررِٓٗ َررٔ ايررتعًِ ا٭سررًٛب اي ر ٟ
ٜتٓاس َع ق راوِٗ ٚحس س لتِٗ اي او.١ٝ

هجـلة األنـدلـس للعلـوم التطبيقيـة
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 وك  ِٜنِ ٖا َٔ ٌ٥امعًَٛاص و َتٓا ٍٚايطاي

َ ٕٚكا ٌ و نريا َٔ

ا٭حٝرإ  ٕٚ ٚاسبا ر ١إىل ايرن لًر ٢امهتمراص احملًٝر َٚ ١اسرً ١امهتمراص
ا٭ا  ٣ح ٍٛايعا .


هرٔ يًطاير ربطر ٞعر
حيتاج إىل حؽٛر ر اَ

ام احرٌ ايريت  ٜاٖرا سرًٗ ١خ ٚهرا َٓاسرم ١فر٬
نًُرٗا  ٫حيتراج َٓٗرا إ ٫إىل خ راا ٤سرٝط١ص خٚ

 ٣ ٜخْٗا ئ وع ٛلً ٘ٝفا٠ ٥ص ف ٝتار َرا حيتا ر٘ فعًٝراص ٚذيرو مبسرال ٠
ا٫اتماراص سٛا ٤اي او ١ٝخ ٚلٔ ط ٜل امعًِ.

ع

 وكًٝرٌ َعر ٚفاص ايسرف ٚاْ٫تكراٍ ايٓسرم ١يً رءاٚ ٤امعًُرني ٚايطر٬بص
حٝرث

هرٔ يًُ٪سسر ١ايتعًُٝٝر ١ا٫سرتفا َ ٠رٔ خفؽرٌ ايرءاَ ٚاشبرءا٤

ايعرامٝني  ٕٚاسبا ر ١إىل اْتكراٍ خَ ٟرِٓٗص حٝرث ٜرتِ ايتٛاظرٌ لرء شرمه١
اْ٫نْت.
 وكًٝرٌ خٚقراص اي ٝراب لرٔ ايعُرٌ يٮفر ا اير ٜ ٜٔتطًعر ٕٛمٛاظرً ١وعًرُِٗٝ
ٚو ٖ َ ِٖٚ ًِٗٝومطني عٌُ َاص فر ٬حيترا  ٕٛيرنى َهرإ لًُرِٗ سبؽرٛر
اي راسر ١خ ٚايرءاَ ايت رٜمٝر١ص خ ٚلًر ٢ا٭قرٌ ٜهر ٕٛذيرو و خؼرٝل اسبر ٚ
حٝث ٜتسرٓ ٢هلرِ ااتٝرار ا٭ٚقراص امٓاسرم ١سرٛا ٤ي ر ٚف ايٛطٝفر ١خ ٚطر ٚف
ايعٌُ.
 وُٓٝرَٗ ١راراص اسرت

اّ ايتهٓٛيٝ ٛرا اسب ٜرير ١ير  ٣ا٭فر ا امسرت

َني

يًتعًرر ِٝاٱيهنْٚررٞص فُررٔ ام٪ن ر خٕ امُارسررٖ ١رر ٞخفؽررٌ ايسررمٌ ٫نتسرراب
امٗراراصص حٝرث ٜعتُر ايتعًر ِٝاٱيهنْٚر ٞلًرَٗ ٢راراص ايهُمٝرٛو ٚاْ٫نْرت
ٚوطمٝكاوٗا ام تًف١

ا ٜهس ايط٬ب وُٓ ١ٝوًو امٗاراص.

 وٛفا امٓاٖ  ٚامك راص طٛاٍ ايّٛٝص و نٌ خٜاّ ا٭سمٛع

ا ٜٓاس سرا٥

ايطًمر ١ااظرَ ١رٔ ير  ِٜٗاْصر ا٫ص خار  ٣هرا اي راسرَ ١ريرٌ ايعُرٌ ٚ
امسٚ٪ي ١ٝا٭س  ٚ ١ٜهاٖا.
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ٓ ٚا ٤لً ٢ذيو جي لً ٢صبتُعاوٓا ٪َٚسساوٓا ايعٌُ اي ٚ٩ب لً ٢ؼر ٚر٠
ايتٛسررع و اسررت
اسررت

اّ ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚررٞص ٚؼر ٚر ٠و ر ر ٜامعًُررني لًرر ٢نٝفٝرر١

اَ٘ص ٚإلررا  ٠ايٓ ر و ر اَ إل ر ا امعًُررني حبٝررث و نررا لًرر ٢اسررت

ايتعً ِٝاٱيهنْٞٚص ٚوٛفا ا٭ ٗاٚ ٠اٱَهاْٝاص اي٬زَر٫ ١سرت

اّ

اَ٘ دحًُر ٞخ رٛ

ايفتٛح لُار2005 :ص .)90
ٚوسع ٢ازبُٗٛر ١ٜاي ١ُٝٓٝن اٖا َٔ ايمً إ ايٓاَٝر ١لرء عر

ام٪سسراص

اي مس ٝررٚ ١اجملتُع ٝرر ١ا٭ًٖ ٝرر ١إىل ايٛي ررٛج و ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚرر ٞاي رر٬زّ ير ر لِ
َساوٗا ايتُٓ ;١ٜٛحٝث شٗ ص ا٭لٛاّ ا٭اا ٠ايع  َٔ ٜايتخ٫ٛص ٚاشبطرٛاص
اي اَ ١ٝٱقاَ ١صبتُرع امعًَٛراصص إ ٫خٕ وًرو ازبٗر ٛوتطًر وطر ٜٛايسٝاسراص
ٚاشبطط ٚوٗ ١٦ٝلٓاظ ايمٓ ١ٝايتختٚ ١ٝايتطمٝكاص ا٫يهنٚ ١ْٝٚو ٖ ٌٝايك راص
ايمص  ١ٜو ازباَعاص ٚام٪سساص ايتعً.١ُٝٝ
ٜٚع ررا ٣ورر ا اي رر ُٔٝو إ َ رراج ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚرر ٞإىل ايع ٜرر َ ررٔ ا٭س ررماب
ايتكٓٝررٚ ١ا ٫تُالٝررٚ ١ايسٝاسرر١ٝص ٚيهررٔ َع ر ٍ اْتصررار ٖ ر ا ايررُٓط ازب  ٜر َررٔ
خْ ُر رر ١اير ررتعًِص ٚوسر ررارع ٚواور رر٘ صر ررهٌ نر ررما و خهً رر ازباَعر رراص ٚام٪سسر رراص
ايتعًُٝٝرر ١ايع ٝررٚ ١ايعامٝرر١ص حررتِ لًرر ٢ازباَعرراص ايُٝٓٝرر ١اسبهَٝٛررٚ ١ا٭ًٖٝرر١
ايتُاشَ ٞع ٖر ا ايرُٓط َرٔ ايتعًرِٝص ٚإٕ ناْرت َرا زايرت ضبر ٠ ٚص ٚهرا َمٓٝر١
لً رر ٢خس رري لًُ ٝرر ١س ررً١ُٝص  ٚربؽ ررع ي راس ررٚ ١ذبً ٝررٌ ق ٝررل  ٜال رر ٞايٛاق ررع
ٚامتطًماص اي٬زَ ١هل ا ايُٓط َٔ ايتعً.ِٝ
ٚو ؼ ٤ٛذيو مت إؼافَ ١ا  ٠اسباس اٯي َٓ ٞل  ٠سرٓٛاص يطر٬ب ام حًر١
ايرياْ ١ٜٛو ائُٝص

را شرهٌ اطر ٠ٛو ا٫دبرا ٙايعرخ ٝيٓصر كافر ١وهٓٛيٝ ٛرا

امعًَٛرراص و اجملتُررع ايررُٝف .إؼرراف ١إىل اسررت
عر

اّ اسباس رٛب ٚإْصررا ٤امعاَررٌ و

امر ارس .التمررار خٕ اجملتُررع امعًَٛرراو ٫ ٞهررٔ ٓررا ٙ٩و طررٌ هٝرراب ايفهر

امعًَٛرراوٞص اير  ٟوٓمريررل َعررا

هجـلة األنـدلـس للعلـوم التطبيقيـة
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اي رريت و رر  ٟاجملتُ ررع ٚوُٓ ررٚ ٞل ٝرر٘ َ ررٔ ا رر ٍ٬ايتعاَ ررٌ ٚايتفال ررٌ اٱجي ررا  َ ٞررع
َتطًماص لع امعًَٛاص.
ٚوكررٚ ّٛزار ٠اين ٝررٚ ١ايتعًرر ِٝع ر

ْتررا ٥ايصررٗا اص ايعاَرر ١يًتعًرر ِٝايعرراّ

ٚايفررف امتُريًرر ١و ايعررف ايتاسررع ا٭ساسررٚ ٞايعررف ايريايررث ايريرراْ ٟٛقسرراَٗا
ام تًفرر ١لررء َٛقررع ايررٛزار٠ص نُررا خٕ َهت ر اين ٝررٚ ١ايتعًررَ ِٝاْرر ١ايعاظررُ١
خطًل ام حً ١ا٭ٚىل َٔ َص ٚع ام رس ١ا٫يهن ١ْٝٚاييت وصٌُ عبرٛد َ )20رسر١ص
ٜٚع ّ امص ٚع ا٭ْٛ َٔ ٍٚل٘ و ائُٝص  ٜٗٚف إىل وعُ ِٝامٛاقع ا٫يهن ١ْٝٚلًر٢
مجٝررع َ ر ارس خَاْرر ١ايعاظررُ ١اسبهَٝٛررٚ ١ا٭ًٖٝرر ١ايرريت ٜا ٜر ل ر ٖا لررٔد)500
َ رسر رر١ص ٚر طٗر ررا مبٛاقر ررع امٓر رراطل ايتعًُٝٝر ررَٚ ١هت رر اين ٝر ررٚ ١ايتعًر رر ِٝدَر رراٜٛ
ْٛٝز.)2009/5/21:
نُررا خٕ ازباَعرراص اسبهَٝٛررٚ ١ا٭ًٖٝرر ١قاَررت عْصرراَٛ ٤اقررع إيهنْٝٚرر ١لًرر٢
شر ررمه ١اٱْنْر ررتص نُ ٗ ر ر َر ررٔ َ ر رراٖ َسر ررا ٠ ٜر ررٛر ٠وهٓٛيٝ ٛر ررا امعًَٛر رراص
ٚا٫وعا٫صص ٚقاَت ع

وًو ازباَعراص تكر  ِٜوعًر ِٝإيهنْٚر ٞدايتعًر ِٝلرٔ

عرر ) ل ررء َٛق ررع ازباَع رر١ص خ ٚقاَ ررت عْص رراَٛ ٤ق ررع ا رراػ ررايتعً ِٝاٱيهن ْٚررٞ
َست

َ ١ف ٘ٝع

ا٭ ٚاص ٚلٓاظ ايتفالٌ َع طٗ ٬ا.

 ٓ ٚر  ٠ذبًًٝٝرر ١خٚيٝرر ١قرراّ ٗررا ايماحررث مٛاقررع ازباَعرراص اسبهَٝٛررٚ ١ا٭ًٖٝرر١
لً ٢شمه ١اٱْنْتص وٛظٌ إىل خْٗا وتما ٜٔو َسرت ٣ٛاشبر َاص ٚا٭ ٚاص امتاحر١
و َٛاقع وًو ازباَعاصص ٚخن ذيو ازب ي ١ٝايكا ١ُ٥ني ٚزار ٠ايتعً ِٝايعرايٞ
ٚازباَعاص اي ١ُٝٓٝاسبهٚ ١َٝٛا٭ًٖ ١ٝحٝاٍ ٚؼع ايتعً ِٝلرٔ عر امعتُر لًر٢
ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚو وًو ازباَعاصٖٚ .ر ا َرا حر ا ايماحرث إىل ايكٝراّ مخرث
وفعر رر ًٞٝذبًًٝر ررٜ ٞتُخر ررٛر حر رر ٍٛوكٝر ررٚ ِٝاقر ررع دب ر رر ١ايتعًر رر ِٝاٱيهنْٚر رر ٞو
ازباَعرراص اسبهَٝٛررٚ ١ا٭ًٖ ٝرر ١و ازبُٗٛرٜرر ١اي ُٝٓٝرر ١يًهصررف ل ررٔ خ ٚرر٘ ايك رر٠ٛ
ٛ ٚاْ ايؽعف و وًرو ايتج رٚٚ .١ؼرع وعرٛر َكرنح َتهاَرٌ يٓ راّ ايتعًرِٝ
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اٱيهنْٚررَ ٞسررتف ٝا َررٔ دبررارب اٯا ر  ٜٔو ٚؼررع َ َ٬ر ذيررو ايٓ رراّص حٝررث
ٜع ٖ ا ايمخث ٖ ٛا٭ْٛ َٔ ٍٚل٘ ٜتٓا ٖ ٍٚا ازباْ .
ٚلًٜ ٘ٝط ح ايرماحث ايتسا٫٩ص ايتاي: ١ٝ
َ .1ررا ٖررَ ٛسررت ٣ٛامٛاقررع اٱيهنْٝٚر ١يًجاَعرراص اسبهَٝٛررٚ ١ا٭ًٖٝرر ١لًرر ٢شررمه١
اٱْنْت و ازبُٗٛر ١ٜاي١ُٝٓٝ؟
َ .2ر ررا ٖ ر ررٚ ٛاقر ررع وٛط ٝر ررف خ ٚاص ٚلٓاظ ر ر ايتعً ر رر ِٝاٱيهنْٚر رر ٞو ازباَع ر رراص
اسبهٚ ١َٝٛا٭ًٖ ١ٝو ازبُٗٛر ١ٜاي١ُٝٓٝ؟
َ .3ر ررا ٖر رر ٛايتعر ررٛر ا٭َرير ررٌ ٭ ٚاص ٚلٓاظ رر ايتعًر رر ِٝاٱيهن ْٚرر ٞو ازباَعر رراص
اسبهٚ ١َٝٛا٭ًٖ ١ٝو ازبُٗٛر ١ٜاي١ُٝٓٝ؟
أهداف البحث :
 ٜٗف ايمخث إىل :
 .1ايهص ررف ل ررٔ َس ررت ٣ٛامٛاق ررع اٱيهنْٝٚر ر ١يًجاَع رراص اسبه َٝٛررٚ ١ا٭ًٖ ٝرر ١و
ازبُٗٛر ١ٜاي ١ُٝٓٝلً ٢شمه ١اٱْنْت.
 .2ايهصررف لررٔ ٛاْ ر ايكررٛ ٚ ٠ٛاْ ر ايؽررعف و ْ رراّ ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞو
ازباَعاص اسبهٚ ١َٝٛا٭ًٖ ١ٝو ازبُٗٛر ١ٜاي.١ُٝٓٝ
 .3ايتٛظ ررٌ إىل وع ررٛر َك ررنح يٓ رراّ وعً رر ِٝإيهن ْٚررَ ٞتهاَ ررٌ َس ررتف ٝا َ ررٔ
ايتج ررارب ٚايمخ رر ٛايع  ٝررٚ ١ايعام ٝرر ;١يتخ ٜر ر ٚر ايعٓاظر ر ٚس ررمٌ وفع ٝررٌ
ا٭ ٚاص ٚل

ايصر ٚت ايريت ٜتطًر وٛف ٖرا و ْ راّ ايتعًر ِٝاٱيهنْٚر ٞو

ازباَعاص اسبهٚ ١َٝٛا٭ًٖ ١ٝو ازبُٗٛر ١ٜاي.١ُٝٓٝ
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أهنية البحث:
وهُٔ خُٖ ١ٝايمخث فُٝا  ٜو:ٞ
 .1وط ٜٛايتعً ِٝاٱيهنْٚر ٞو ازبُٗٛرٜر ١ايُٝٓٝر١ص ٚوُٓٝر ١صباير٘ مبرا ٜؽرُٔ
َسا ٠ ٜايت ا امتسارع اي  ٟوصٗ  ٙاجملُتعاص.
 .2وعاٜا ايريكاف ١اجملتُع ١ٝو صباٍ وهٓٛيٝ ٛا امعًَٛاص لاَرٚ ١صبراٍ ايتعًرِٝ
اٱيهن ْٞٚااظ.١
َ .3سر ررال ٚ ٠زار ٠ايتعًر رر ِٝايعر رراي ٞو ازبُٗٛرٜر رر ١ايُٝٓٝر رر ١و ذب  ٜر ر امعر رراٜا
ايعًُ ١ٝيًتعً ِٝاٱيهن ْٞٚو ازباَعاص اسبهٚ ١َٝٛا٭ًٖ.١ٝ
 .4اٱسررٗاّ و إ ر ا ٤امهتمرر ١ايع ٝررٚ ١ايُٝٓٝرر ١و امٛاظررفاص ٚايصر ٚت ايرريت جير
َ الاوٗا و لٓاظ ٚخ ٚاص ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚلً ٢شمه ١اٱْنْت.
 .5فر ررت اجملر رراٍ خَر رراّ إ ر ر ا ٤حبر رر ٚ ٛراسر رراص خا ر ر  ٣و ٚر لٓاظ ر ر ايتعًر ررِٝ
اٱيهنٚ ْٞٚخ ٚاو٘.
حدود البحث:
ٜكتع ايمخث اسباي ٞلًَ ٢ا : ًٜٞ
َ .1س ٚذبًَٛ ٌٝاقرع ازباَعراص اسبهَٝٛرٚ ١ا٭ًٖٝر ١و ازبُٗٛرٜر ١ايُٝٓٝر١ص
يً رر ٚج مب٪ش ر ر اص َٚعًَٛر رراص لر ررٔ اعر ررا٥غ امٛاقر ررع ٚا ر ر َاوٗاص ٚا٭ ٚار
اين  ١ٜٛاييت وك َٗا ٚوتٝخٗا.
 .2وك ْ ِٝٝاّ ايتعًر ِٝلرٔ عر امعتُر لًر ٢ايرتعًِ اٱيهنْٚر ٞو ازباَعراص
اسبهٚ ١َٝٛا٭ًٖ ١ٝو ازبُٗٛر ١ٜاي. ١ُٝٓٝ
 ٜ .3نررا ايمخررث لًرر ٢امعرراٜا ٚا٭ ٚاص ٚايعٓاظر اين ٜٛررٚ ١ايتعًُٝٝرر١ص َٚر ٣
وٛاف ٖ ر ررا و ازباَع ر رراص اسبه َٝٛر ررٚ ١ا٭ًٖ ٝر ررٜ ٫ٚ .١تٓ ر ررا ٍٚامع ر رراٜا ايفٓ ٝر رر١
ٚاهلٓ س ١ٝاشباظ ١عْصاٚ ٤وعَُٛ ِٝاقع اٱْنْت .
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منهج البحث :
اسررت

ّ ايماحررث امررٓٗ ايتخًًٝرر ٞيٛظررف ٚذبًٝررٌ َٛاقررع ازباَعرراص ايُٝٓٝرر١

اسبهَٝٛر ررٚ ١ا٭ًٖٝر رر١ص نُر ررا مت ن ر ر يو ذبًٝر ررٌ َٛاقر ررع ل ر ر َر ررٔ ازباَعر رراص
ٚام٪سس رراص ايتعً ُٝٝرر ١ايع  ٝررٚ ١ا٭ ٓم ٝرر ١يًتعر ر ف لً رر ٢دبار ٗ ررا ٚا٭ ٚاص اي رريت
وتٝخٗاص ٚامعاٜا اييت و الٗٝا و ايتعً ِٝاٱيهنْٞٚص ٚذيو ٗر ف ايتعر ف لًر٢
ْكرات ايكرٚ ٠ٛايؽرعف و وًررو امٛاقرع; ي٬سرتفا َٗٓ ٠ررا و ٚؼرع ايتعرٛر امكررنح
اير ر ٜ ٟص ررٌُ امع رراٜا اي رريت وٛظ ررٌ إي ٗٝررا ايمخ ررث يٮار ر ٗ ررا و ْ ررِ ايتعً ررِٝ
اٱيهنْٚرر .ٞنُررا اسررت

ّ امررٓٗ ايتخًًٝرر ٞر ن ر يو ر و اسررتع ا

اٱْترراج

ايفه  ٟامطمٛع خ ٚامٓصٛر لً ٢اٱْنْت امتعً ١مبٛؼٛع ايمخث.
إجراءات البحث:
اومع ايماحث اٱ ا٤اص ايتاي:١ٝ
.1

راسرر ١ذبًًٝٝرر ١يًهتا رراص ٚايمخرر ٛام ومطرر ١مبٛؼررٛع ايمخررثص ٚذيررو ٗ ر ف
ظررٝاه ١اٱطررار ايٓ ر  ٟيًمخررثص َٚع فرر ١امعرراٜا ام ومطرر ١هررٌ لٓع ر خ ٚخ ا٠
َ ومطر ر ١ررايتعً ِٝاٱيهن ْٚررٞص  ٚراس رر ١دب ررارب عر ر

ازباَع رراص و صب رراٍ

ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚي٬ستفا َٗٓ ٠ا و ٓا ٤ايتعٛر امكنح.
.2

راسٚ ١اقع ايتعًِ اٱيهن ْٞٚو ازباَعاص اسبهَٝٛرٚ ١ا٭ًٖٝر ١و ازبُٗٛرٜر١
اي َٔ ١ُٝٓٝاَ ٍ٬سر ٚذبًٝرٌ َٛاقرع وًرو ازباَعراصص ٚوٛزٜرع اسرتماْ ١لرٔ
لٓاظ ٚخ ٚاص ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚو ازباَعاصص ٚاشب ٚج مب٪ش اص َٚعًَٛاص
لٔ اعا٥غ َٚهْٛاص وًو امٛاقع ٚا٭ ٚار ايتعً ١ُٝٝايتعًُٝر ١ايريت و الٗٝرا
ٚوتٝخٗ رراص َٚرر  ٣اٛهل ررا  َٚالاوٗ ررا يًُع رراٜا امعُ رر ٗ ٍٛررا و ْ ررِ ايتعً ررِٝ
اٱيهن ْٞٚامُا ً.١
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 .3اس ررتع ا

ٚذبً ٝررٌ َٛاق ررع عرر
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ازباَع رراص ايع  ٝررٚ ١ايعام ٝرر٫ ;١س ررت ٬ػ

يفٛذج َتهاٌَ يًتعً ِٝاٱيهنْٚرٞص ٚإٕ ناْرت عر
اييت مت استع اؼٗا يٝست َرياي١ٝص  ٫ٚربً َٔ ٛع

َٛاقرع وًرو ازباَعراص
ٛاْ ايكعٛر.

 .4وكر ر  ِٜوع ررٛر َك ررنح يٓ رراّ ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚرر َ ٞال ٝررا ا٭ ٚاص ٚايعٓاظر ر
ٚامٛاظرفاص ٚايصر ٚت ايرريت ٜٓم ر ٞوٛف ٖررا و َٛاقررع ايتعًر ِٝاٱيهنْٚرر ٞلًرر٢
شمه ١اٱْنْت  ٚريٌ ٖ ا ايتعٛر امكنح اطَ ١تهاًَ ٚ ١اٖا ٠يًتطمٝل َع
إَهاْٝرر ١إ ارراٍ وع ر ٬ٜص َٚكنحرراص يًتطرر ٜٛمبررا ٜتفررل ٚط ر ٚف ازباَعرراص
اي ١ُٝٓٝاسبهَٝٛرٚ ١ا٭ًٖٝرٚ ١إَهاْاوٗرا ٚا٭ٖر اف ايريت وسرع ٢يتخكٝكٗرا لرء
وًو امٛاقع.
مصطلحات البحث:
عناصر انتعهيم االنكتروين:

ٖ رر ٞا٭ رراا ٤امه ْٛرر ١يٓ رراّ ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚررٚ ٞوص ررٌُ :ا٭ٖر ر اف ٚامعً ررِ
ٚايطاي ر ٚاحملتررٚ ٣ٛايط ر م ٚا٭سررايٚ ٝايتكرر ِٜٛايرريت وتفالررٌ َررع عؽررٗا لررء
ا٭ ٚاص ٚاشب َاص امتاح ١لً ٢شمه ١اٱْنْت يتخكٝل وعًِ خفؽٌ.
أدواث انتعهيم اإلنكتروين:

ٖ ٞا٭ ٚاص ايتاآَ ١ٝدٚقت َٛحر ٚخَرانٔ طبتًفر)١ص ٚهرا ايتاآَٝر١دخٚقاص
طبتًفررٚ ١خَررانٔ طبتًفرر )١ايرريت وسررت

ّ و ايتٛاظررٌ ٚايتفالررٌ ررني لٓاظ ر

ايتعًر رر ِٝاٱيهنْٚر رر ٞيتر ررٛفا ٦ٝر رر ١وعًُٝٝر رر ١وعًُٝر رر ١وتٓاس ر ر ٚطمٝعر رر ١ايم ٦ٝر ر١
اٱيهن ;١ْٝٚيتخكٝل ا٭ٖ اف امتٛاا ٠و ا٭ف ا امستٗ فني.
اجلامعاث احلكوميت:

ٖرر ٞازباَعرراص ايرريت وص ر ف اسبهَٛرر ١لًٗٝررا ٚاٛهلرراص ٜٚررتِ وعررٝني امررٛطفني
اٱ ارٜني ٚا٭نا

ٝني فٗٝا َٔ قمٌ ازبٗاص امٓات ٗرا و اسبهَٛر١ص ٚوتراح فٗٝرا

اي راس ١و ايٓ اّ ايعاّ صهٌ شم٘ صباْ.ٞ
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اجلامعاث األههيت:

ٖ رر ٞاَع رراص وصرر ف لً ٗٝررا ٚزار ٠ايتعً رر ِٝايع ررايٞص ٛ ٚهل ررا ايكط رراع اشب رراػ
ٜٚص ف لً ٢ايتعٝني فٗٝا ص ٚوتِ اي راس ١فٗٝا َكا ٌ َمًغ َاي ٞضب .
اإلطار النظري للبحث:
وٓاٚي ررت ايع  ٜرر َ ررٔ ايهتا ر رراص ٚايمخ رر ٛايتعًر رر ِٝاٱيهن ْٚرر ٞو ازباَعر رراص
ٚام٪سسرراص ايتعًُٝٝرر ١ايع ٝررٚ ١ايعامٝرر١ص  ٚراسرر ١وفخعرر ١ٝهلررا ظبر خْٗررا خنر ص
لً ٢ؼ ٚر ٠ومف ايتعً ِٝاٱيهنْٚر ٞالتمرارٜ ٙسرال و ايت ًر لًر ٢ايهرريا َرٔ
َصه٬ص ايتعً ِٝايتكًٟ ٝص ٚذب ٜ

ٗراص ايتُٜٛرٌ ٚإْصرا ٤ايمٓٝر ١ا٭ساسر ١ٝير٘ص

ٚإلررا  ٠ايٓ ر و امٓرراٖ ٚايررءاَ ايتعًُٝٝرر ١حبٝررث وتٓاسر َٚتطًمرراص ايتعًررِٝ
اٱيهنْٚررٞص  ٚر ٍ ٗررَ ٛهريفرر ١يتع ر  ٌٜا٫دباٖرراص عبرر ٛايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞو
اجملتُع دضبُ لم اسبُ2001 : ٝص .)317
ٚخنر ر ص وً ررو اي راس رراص خٕ ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚرر ٜ ٞررتِ ل ررٔ ط  ٜررل ا٫وع رراٍ
ٚايتٛاظٌ ني امعًِ ٚايطاي ص ٚلٔ ط ٜرل ايتفالرٌ رني ايطاير ٚٚسرا ٌ٥ايتعًرِٝ
ا٫يهن ْٝٚر رر ١ا٭ار ر ر  ٣ناير ر ر رٚس ا٫يهن ْٝٚر ررٚ ١امهتم ر رر ١ا٫يهن ْٝٚر ررٚ ١ايهت ر رراب
ا٫يهن ْٞٚدإ اٖ ٔ ِٝلم اهلل احملٝسٔ2002 :ص .)4
 ٜٚنررا ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚرر ٞلً رر ٢وًم ٝرر ١حا رراص ايط رر٬ب َ ررٔ ح ٝررث ذب ٜرر
َتطًمرراص احملترر٣ٛص ٚايت ً ر لًرر ٢ايكٝررٚ ٛايعكمرراص ايرريت وعررن

سررم ٌٝايٓ رراّ

ايتعًُٝرر ٞايتكً ٝر ٟص ٚخٕ ٜترراح يًطاي ر ايررتعًِ و ط ر ٚف خفؽررٌ ٜٚتطً ر ذيررو
وٛف لٓاظ اي افع١ٝص ٚايت طٝط دضبُ ضبُ اهلا 2005 : ٟص .)118
 ٜٚالر رر ٢لٓ ر ر ا٭ا ر ر ٓ ر رراّ ايتعًر رر ِٝاٱيهنْٚر رر ٞو ازباَعر رراص خٕ خيؽر ررع
ي٬لتُررا ٚاٱش ر اف ا٭نررا

َ ٞررٔ قمررٌ ٚزار ٠ايتعًرر ِٝايعرراي ٞالتمارٖررا ازبٗرر١

ام ٛي رر ١اٱشر ر اف لً رر ٢ازباَع رراص اي ُٝٓٝرر١ص فازباَع رراص اي رريت وًت رراّ تٛظ ررٝاص
ٚق ر اراص ايررٛزار ٠وع ر ر شررٗا َ ٠عتُ ر  ٠خنا
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اّ ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚرر ٞررٓفي

وً ررو ازباَع رراص ل ررء ايتعً رر ِٝل ررٔ عرر اس ررت

ازبٓ ٚ ٠ ٛفي امعاٜا اييت ربؽع هلا شٗا اوٗا و ايتعً ِٝايتكً.ٟ ٝ
 ٜٚال رر ٢خٕ و ررٌ امم ررا  ٨اين  ٜٛرر ١و رر ٠ ٛطرر م ايترر رٜي ٚخس رراي ٝاي ررتعًِ
خساسررا معرراٜا وطررَ ٜٛكر راص ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞلررٔ عر ص ٚخٕ  ٜنررا فٝرر٘ لًرر٢
ازباْر ر ايتخع رر ًٞٝيًطاير ر ص ٚخٕ وعكر ر ا٫اتم رراراص ص ررهٌ َٓ ررت ِ و َٛالٝر ر
ضبر َ ٠ع ٚفرر ١سرًفا ير  ٣ايطرر٬بص ٚوعكر ااررٌ ازباَعرراص  ٚقا ر ١واَررَٗٓ ١رراص
إؼاف ١إىل وٛف ايتٚ ٘ٝ ٛاٱرشا ٚاٱش اف ا٭نرا
ايس ررا و راس ررتِٗ دضبُر ر ررٔ ٜٛس ررف خ

ٞ

را ٜسرٌٗ لًر ٢ايطر٬ب

ر ر لفٝف ررٖ1425 :ٞر رر) .نُ ررا  ٜال رر٢

نر ر يو يتخس ررني ٚوط رر ٜٛايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚرر َ ٞررا  ًٜرر(Diane Harley, ٞ
):.&Shannon Lawrence: 2006, 27
 ايتٓسر ررٝل ٚايتٛاظر ررٌ ر ررني اهل٦ٝر رراص ٚام٪سسر رراص امعٓٝر رر١ص ٚامصر ررت ً ١ر رايتعًِٝ
اٱيهن ْٞٚحتٚ ٢إٕ ناْت َتٓافس ١و ضباٚي ١ايتٓسٝل ٗٓٝا.
 وط ٜٛازباْ اي قا  ٞلً ٢وًو ام٪سساص ٜٓٚم  ٞخٕ وك ّٛازبٗراص اي مسٝر١
ٛؼع ش ٚت َٚعراٜا ضبر  ٠وؽرُٔ ذبكٝرل ازبرَ ٠ ٛرع لر ّ فر

حرٛا ا

َٚعٛقاص خَاّ وطٚ ٜٛوٓ  ِ ْ ِٝايتعً ِٝاٱيهن.ْٞٚ
 ذب  ٖ ٜف ٜؽُٔ ذبكٝرل ر ٠ ٛايتعًرِٝص ر

ايٓ ر لرٔ َهرإ ايرتعًِ خٚ

ْٛع ام٪سس.١
 مجع َعًَٛاص قٝك ١لٔ خ ا ٤ايط٬ب  ٣ َٚذبكٝل ا٭ٖ اف احمل .٠
 لٌُ وٛل ١ٝصبتُع ١ٝيتريكٝرف اجملتُرع لرٔ خفؽرٌ ايسرمٌ يؽرُإ ازبر ٠ ٛو
ايتعً.ِٝ
 وعُٓ ٚ ِٝاَٛٚ ِ ْ ٤اقع ايتعً ِٝاٱيهنٚ ْٞٚفكا ٫حتٝا اص ايط٬ب.
 ٜٚال ٢و وعُ ِٝايتعًر ِٝاٱيهنْٚر ٞؼر ٚر ٠اٖ٫تُراّ امر اٌ امٓ ر َٞٛو
وط ٜٛامك راص ٚايءاَ امعتُ  ٠لً ٢ايتعً ِٝاٱيهنْٚر ;ٞمبرا ٜسرال لًر ٢فٗرِ
خلُل ٚخاٌ يعٓاظ َٚهْٛاص ٖ  ٙايرءاَ ٚامكر راص اي راسر١ٝص ٚايت نٝر لًر٢
هجـلة األنـدلـس للعلـوم التطبيقيـة
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َفٗرر ّٛازبرر ٠ ٛايصرراًَ ١و وطرر ٖ ٜٛر  ٙامك راصدلم ر ايعاٜا طًمرر ١لم اسبُ ٝر :
2005ص . )358
نُا خشار ضبُ لط ١ٝمخٝي إىل خٕ وٛطٝف ايتعً ِٝاٱيهنٜ ْٞٚستٓ إىل
ل ر َررٔ امتطًمرراص ٜفررن

وٛف ٖررا يؽررُإ ظباحرر٘ ٚا٫سررتفا  ٠ايكعررَٓ ٣ٛرر٘

دضبُ لط ١ٝمخٝي2003 :ص :)253
 ايررٛل ٞامسررتخ اصص  ٚراسرر ١خُٖٝرر ١وٛطٝفٗرراص ٚذب ٜر اعا٥عررٗا ٚفٛا٥ر ٖا
ٚا٭ٖ ر اف ايرريت هررٔ خٕ ذبككٗرراص ٚامصرره٬ص ايرريت وسررِٗ و حًررٗاص ٚامعٛقرراص
اييت هٔ خٕ ذب َٔ وٛطٝفٗا.
 راس رر ١ازبر ر  ٣ٚا٫قتع ررا  َ ١ٜررٔ اس ررت

اّ ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚررَ ٞكارْ رر َ ١ررع

ايتعً ِٝايتكً.ٟ ٝ
 ايت طررٝط ايسررًٚ ِٝايصرراٌَ زبُٝررع ايعٛاَررٌ امرر ٠ ٪و ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚررٞ
نُستخ

و صباٍ ايتعً.ِٝ

 وٗ ١٦ٝايٓ راّ ايتعًُٝر ٞايكرا ِ٥يًتٛافرل َرع اسرت

اّ امسرتخ اص ايريت َٓٗرا

ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚحبٝث ٜصٌُ ايت ٝا امٓ  ١َٛصهٌ ناٌَ.
 وٛفا امتطًماص اما ٚ ١ٜايهفا٤اص ايمصر  ١ٜاي٬زَرٚ ١وصرٌُ ا٭ ٗراٚ ٠ايرءاَ
امتطًم١ص نُا وصٌُ خٜؽا ام راٚ ٤اشبءاٚ ٤ايفٓٝني ٚامٛطفني.
 و ر ر ٜا٭ف ر ا ايعرراًَني و ايٓ رراّ صررهٌ ناَررٌ حتررٜ ٢هْٛررٛا قررا ر ٜٔلًرر٢
است

اَ٘ ا٫ست

اّ ا٭َريٌ.

 ٜٚال ٢و اي ا َٔ ١ٜايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚخٕ ٜمتع لٔ امكع اي حب ٞايمختص
ٜٚه ٕٛااؼعا يفخغ ايمٝاْاصص ٜٚتِ وعٓٝف ايمٝاْاص وعٓٝفا ضب اص ٚخٕ ٜهٕٛ
ْ اّ ايتعًِ لٔ ع ااؼعا يً قا  َٔ ١قمرٌ ازبٗراص امسرٛ٦ي(Diane Harley, .١

) ٚ .&Shannon Lawrence: 2006هرٔ خٕ وعُرٌ ام٪سسرَ ١رٔ خ رٌ اير

َ .رع

ل ر ّ إهفرراٍ ازبرر ٠ ٛو َسررت ٣ٛايتعًرر ِٝاي ر  ٟوك َرر٘ لً رَ ٢سررت ٣ٛلررايٞص حٝررث
وسرِٗ ازبرر ٠ ٛو ذبسررني مسعر ١ام٪سسرر ١ايرريت وكر ّ ايءْرراَ ص ٚذيررو ررايننٝا
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لًر رر ٢امسر ررتًٗو ٚوٛطٝر ررف امر ررٛار امتاحر ررٚ ١ذب  ٜرر َعر رراٜا رفٝعر رر ١امسر ررت ٣ٛو
ايتعً.(Diane Harley, &Shannon Lawrence: 2006,24) .ِٝ

إٕ وع ررُ ِٝوعً ررِ إيهن ْٚرر ٞذ ٚرر ٠ ٛلاي ٝرر ١لًُ ٝررَ ١عكرر ٜٓ ٠م رر ٞخٕ ٜرر ومط
مبفرراٖ ِٝازبرر ٠ ٛو َررا  ًٜرر(Colla J. MacDonald and Terrie Lynn ٞ
):Thompson: 2005, 19
 ايتٓاس

ني وعُ ِٝضبت ٣ٛايتعًِ اٱيهنٚ ْٞٚاحتٝا اص ايط٬ب.

 ايعٌُ لً ٢وعاٜا ضب ٛا٭َ ١ٝاسباس ١ٝ ٛنؽُإ يًتعًِ .
 نفا ٠٤ايتعً ِٝايعاّ.
ْٛ ل ١ٝايت  ١ٜام و  ٠لء ا٭ ٚاص امست
ٜٚتطً ر اسررت

َ.١

اّ ْ ررِ ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞوررٛف ل ر َررٔ ا٭ ٚاص و امٛقررع

اهٔ َٔ ذبكٝل ايتفالرٌ ٚايتٛاظرٌ إيهنْٝٚرا وعرٛ

ايتٛاظرٌ ٗ ٚرا ي ٛر٘ رني

امعًر ررِ ٚايطاي رر ص ٚق رر خن رر خن رر ّ فتخر رر ٞخٕ خ ٚاص ايتعًر رر ِٝا٫يهنْٚر رر ٞلًر رر٢
اٱْنْت وصٌُ ايٓعٛػ امهت١ ٛص ٚايعرٛصص ٚايعرٛر ايريا تر١ص ٚايعرٛر امتخ نر١ص
ٚاي س ّٛاشبطٚ ١ٝامتخ ن١ص ٚاي ٚا ط ايفا٥ك١ص ٚقٛال ايمٝاْاصص ٚخ ٚاص ايتفالٌ
ٚا٫وعاٍص ٚخ ٚاص ْ اّ ل

امك راص دخن ّ فتخَ ٞعطف2006 :٢ص .)150

 ٜٚر ر  ٣ضبُ ر ر لم اسبُ ٝر ر خٕ اسر ررت

اّ خ ٚاص ا٫وعر رراٍ ٚايتفالر ررٌ و ٦ٝر رر١

ايتعً ر ر رر ِٝاٱيهن ْٚر ر رر ٞوتطًر ر ر ر و ر ر ررٛف اشبع ر ر ررا٥غ ايتاي ٝر ر رر ١دضبُر ر ر ر لمر ر ر ر
اسبُ ٝص:)2005:41
 خٕ وه ٕٛايٛطٝف ١ا٭ساس ١ٝيٮ ٚاص ذبكٝل ايتفالٌ اٱْساْ ;ٞيتعٜٛ

هٝاب

ا٫وعاٍ امماش ًٗ ٚا ي ٘ ٛااٌ ايفعٌ اي راس ٞايتكً. ٟ ٝ
 ٜ الر ر رر ٢و وعر ر ررُ ِٝا٭ ٚاص خٕ ور ر ررٛف ام ْٚر ر رر ١و ا٫وعر ر رراٍ ٚايتفالر ر ررٌ ر ر ررني
امست

َني.

 إذا وع ر ص ا٭ ٚاص فعْٗررا وع ر ر  ٬ٜلررٔ عؽررٗا و ذبكٝررل ٚطررا٥ف ا٫وعرراٍ
ٚايتفالٌ ٚايتعًِ .
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 وعٌُ ا٭ ٚاص َع عؽٗا و إطار َتهاٌَ .
ٜ تٛقررف ا٫لتُررا لًرر ٢عر

ا٭ ٚاص َررٔ اْر ام٪سسرر ١خ ٚامعًررِ لًرر ٢ح ر ٚ

خٖ اف وٛطٝفٗا .
ٜ تٛق ررف اس ررت
ا٫ست

اّ ٖر ر  ٙا٭ ٚاص َ ررٔ اْر ر ايطاير ر لً رر ٢حا ت رر٘ َ ررٔ ٖر ر ا

اّص َريٌ اسبا  ١إىل طً َسرال  ٠خ ٚاسبا ر ١إىل ا٫وعراٍ ٚايتفالرٌ

َع امعًِ ٚاياَ. ٤٬
ٜٚع ررٓف حس ررٔ حس ررني زٜت رر2005 :ٕٛص  )28خ ٚاص ا٫وع رراٍ ٚايتفال ررٌ و  ٦ٝرر١
ايتعًِ اٱيهن ْٞٚإىل:
 ايتفالررٌ امترراأَ ٖٚ : Synchronous Interactionرر ٛايتفالررٌ امماشرر و
ايٛقت ذاو٘ ني ايطاي ٚامعًِ خ ٚني ايطاي ٚخق اْ٘ و ايًخ  ١ذاوٗاص ٜٛٚ
ل َٔ ا٭ ٚاص خ ٚايتطمٝكاص اييت وست

ّ و ايتعًِ اٱيهن ْٞٚٱاراّ ٖر ا

ايتفالٌ َٓٗا :ه ف اسبٛار امماش Chat Roomsص ٚايًٛح ا٭ ٝ

ايتصرارنٞ

Shared White Boardص  َٚرر٪ا اص ايفٝر ر Video Conferences ٜٛص
ٚام٪ا اص ايسُع. Audio Conferences ١ٝ

 ايتفالررٌ هررا امترراأَ ٖٚ :Asynchronous Interactionرر ٛايتٛاظررٌ هررا
امماش ر ررني ايطاي ر ٚامعًررِ خ ٚا٭ق ر إ يررٝي و ايًخ رر ١ذاوٗرراص حٝررث  ٜٛر
فاظٌ زَف ني اي سراي ١ايريت  ٜسرًٗا امعًرِ إىل ايطاير خ ٚإىل خق اْر٘ ٚوًكٝر٘
ر اً لًٗٝاص خ ٚني اي ساي ١اييت  ٜسًٗا امعًِ خ ٚخح ا٭ق إ إىل ايطاي ٚوًكرٞ
خ َِٗٓ ٟر ا لًٗٝاص  َٔٚني ٖر  ٙا٭ ٚاص خ ٚايتطمٝكراص ايءٜر اٱيهنْٚرe- ٞ

mailص ٚايكٛا ِ٥ايءMailing Lists ١ٜ ٜص ٚصبُٛل ١ا٭امارNews Groupص
ٚيٛحرراص ايٓكرراط اٱيهنْٝٚررThreaded Discussion ١ص َٓٚت ر ٜاص امٓاقصرر١
.Discussion Forums
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ٝف  "Jeffrey W. Alstete" ٟلً ٢ؼ ٚر ٠خٕ وصٌُ خْ ُ ١ايتعًرِٝ

اٱيهن ْٞٚلً ٢ايعٓاظ ٚا٭ ٚاص اييت وسال لً ٢ايتفالرٌ ٚوصرٌُ ٖر  ٙا٭ ٚاص
ٚايعٓاظ ر ايء ٜر اٱيهنْٚررٞص ٚيٛحرراص امٓاقصرراصص ٚاحملا رر١ص َررع َ الررا ٠وٝ ٛررل
احمل ت٣ٛص ٜٚتطً ٖ ا ايرُٓط نر يو رٚا رط وصرعم ١ٝوسرٌٗ لًُٝر ١ايتٓكرٌ رني
ايع ررفخاص ٚايعٓاظر ر امتاح رر ٚ .١ه ررٔ يًُص ررارنني اس ررت

اّ ٗ رراز ايهُم ٝررٛو

ايص عرر ٞيًٛظرر ٍٛإىل اٱْنْررت .نُررا خشررار إىل اينا ررط ٚايتهاَررٌ ررني لٓاظر
ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚيًُسال  ٠لً ٢ذبكٝل خ ا ٤خفؽٌ َع َ الا ٠سرٗٛي ١ايٛظرٍٛ
إيٗٝا د.)Jeffrey W. Alstete:2001,49
ٚخشرار ر ٚف رٚب " "Prof Rob Koperإىل ؼر ٚر ٠خٕ ٜصرتٌُ َٛقرع ايتعًرِٝ
اٱيهنْٚرر ٞلًرر ٢ظررفخ ١رٝ٥سررٚ ١ٝوررٛفا خ اٚص ايتفالررٌ َررع امٛقررعٚ .وررٛفا آيٝرر١
يتس ررٗ ٌٝلًُ ٝرر ١ايتس ررج ٌٝوته رر َ ٕٛررٔ َر ر حًتني  ًَ :رر ٧اس ررتُار ٠ايتس ررج ٌٝو
ايع ررفخ ١اي ٝ٥س رر١ٝص ٚوس ررج ٌٝاير ر ا ٍٛإىل ايٓ رراّ اس ررت

اّ اس ررِ امس ررت

ّ

ٚنًُ ١ايس ).(Prof Rob Koper :2000,3
 ٚررا ٜٓم رر َ ٞالاورر٘ و َٛاقررع ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞوررٛفا َعرراٜا قٝكرر ١لًرر٢
آيٝرر ١ايتسررج ٌٝو ايٓ رراّص ٚإرسرراٍ ٚاسررتكماٍ رسررا ٌ٥ا٭لؽررا٤ص ٚإواحررَ ١سررال ٠
وصٌُ وٛفا صبُٛل َٔ ١ا٭سٚ ١ً٦وٛفا خ  ٛر ١لًٗٝرا دا٭سر ١ً٦ايصرا٥ع)١ص نُرا
 ٜال ٢ر خٜؽا ر وٛفا خ ٚاص ايمخثص ٚقٛا ١ٜ ٜ ِ٥جملُٛلاص امسرت
ًَف ااػ يهٌ َست

َنيص ٚإواحر١

ّص ٚإواحر ١نتر إيهنْٝٚر١ص ٚخٕ وهر ٕٛلًرٚ ٢ا ٗر ١امٛقرع

إلْ٬رراص وسررٌٗ ايتفالررٌ ررني ايطرر٬ب ٚاحملاؼر  ٜٔو ٦ٝرر ١خنا

ٝرر١ص  ٜٚالرر ٢و

ذيو ام ٚ ١ْٚايتهًف ١امٓاسمٚ ١س ل ١وط ْ ٜٛاّ ايتعًر ِٝاٱيهنْٚر(Azeta .ٞ

).A. A & Others: 2008, 193
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ٜٚررتِ وك ر  ِٜايتعًرر ِٝو ْ ررِ ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚررَ ٞررٔ اررَ ٍ٬ررا ًٜرر ٞدطررارم
لم اي ٚ٩ف لاَ 2007:ص :)43


ايٛسا٥ط امتع  ٠امعتُ  ٠لً ٢ايهُمٛٝو .



ايٛسا٥ط امتع  ٠امعتُ  ٠لً ٢اٱْنْت.

ها خٕ ظباح ْ اّ ايتعًِ اٱيهن ْٞٚخ ٚفصً٘ و ذبكٝل ا٭ٖ اف ٜعتُر لًر٢
ايتفالً ٝررٚ "activity" ١ام  ْٚرر "flexibility" ١اي رريت حيككٗ ررا وع ررُ ِٝامكر ر راص
ايتعً ١ُٝٝلء اٱْنْتص جباْ وًم ١ٝحا راص ايطاير و ا٫وعراٍ ٚايتفالرٌ َرع
امعًر ررِ ٚخق اْر رر٘ ٚام٪سسر رر ١ايتعًُٝٝر ررَٚ ١عر ررا ر اير ررتعًِ اٱيهنْٚر رر ٞامتاحر رر ١لر ررء
اٱْنْ ررت; ير ر ا ٜ ٫هف رر ٞو ٖر ر  ٙاسباي رر ١صبر ر ْصر ر امكر ر راص خ ٚضبتٛاٖ ررا ل ررء
اٱْنْ ررت صبر ر  َ ٠ررٔ ايتع ررُ ِٝايك ررا ِ٥لً رر ٢ايتفالً ٝرر َ ١ررع لٓاظر ر ايٓ رراّ خٚ
ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝص ٭ْ٘ و ٖ  ٙاسباي ١ئ ٜاٜر لرٔ إلرا ْ ٠صر امكر راص امطمٛلر١
خ ٚايهت لً ٢امٛاقع ايتعً ;١ُٝٝي ا و ٗ خُٖٝر ١خ ٚاص ا٫وعراٍ ٚايتفالرٌص َريرٌ:
ايء ٜرر اٱيهنْٚر ررٞص ٚاسبر ررٛار امماشر ر ص ٚيٛحر رر ١ايٓص رر اصص ٚامر رر٪ا اصص َٓٚت رر ٜاص
امٓاقص ١دضبُ لم اسبُ ٝص . )6 :2005
 ٜٚال رر ٢نر ر يو و اي ررتعًِ ل ررٔ عر ر امعتُر ر لً رر ٢ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚرر ٞخٕ
ٜصتٌُ لً ٢ايتفال٬ص ايتاي:(Eric Bray & Others: 2008) ١ٝ


ايتفالٌ ني امعًِ ٚايطاي .



ايتفالٌ ني ايطاي ٚاحملت. ٣ٛ



ايتفالٌ ني ايط٬ب عؽِٗ ايمع .



ايتفالٌ ني ايطاي ٚٚا ٗ ١امست

ّ.

ٚخٖ ررِ ايعٛاَ ررٌ اي رريت وكً ررٌ َ ررٔ ايتٛس ررع ٚذبر ر َ ررٔ اْ٫ر ر فاع عب رر ٛايتعً ررِٝ
اٱيهنٖ ٞ ْٚر ٛلاَرٌ امٛ ٛقٝرٚ ١لر ّ ورٛف ؼرٛا ط فالًر ١و ايتعًر ِٝاٱيهنْٚرٞ
سررٛا ٤فُٝررا خيررغ امٓرراٖ امتاحرر ١لًرر ٢شررمه ١اْ٫نْررتص خ ٚطمٝعرر ١ايع٬قرراص ررني
ا٭ف ا ص  ٣ َٚايت ن َٔ ش ع ١ٝايط ف اٯا اي ٜ ٟرتِ ايتعاَرٌ َعر٘ص ٚلر ّ
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ورٛف ؼرُاْاص لًُٝر ١و ايتكًٝرٌ َرٔ اْتخراٍ ش عرٝاص خفر ا َرٔ قمرٌ خشر اػ
آا ر ٚ .ٜٔإٕ حاٚيررت ع ر

ازباَعرراص ٚام٪سسرراص وررٛفا ؼررُاْاص ذب ر َررٔ ل ر ّ

امٛ ٛق .١ٝنُرا خٕ ح ا ر ١فهر  ٠ايرتعًِ اٱيهنْٚرٞص ٚوعر ا٭يفرات امك َر ١ايريت
وريمت ظباحا ًَُٛساص ٚافتكار ايهريا َٔ ايتجارب و صباٍ ايتعًِ اٱيهنْٚرٞ
و ايتعً ِٝايعاّ إىل ايتهاٌَص ٚايننٝا لً ٢ازبٛاْ ايصرهًٚ ١ٝخحٝاْرا اي لاٝ٥ر١
و صباٍ ايتعًِ اٱيهن.ْٞٚ
ٚوست

ّ ايع  َٔ ٜايٛسا ٌ٥يتكً ٌٝايعايٚ ١وعاٜا اي ٚا ط ا ٫تُال ١ٝني

ايط٬ب است

اّ ا٭ساي ٝايتاي ١ٝدْم ٌٝا لاَ2008 :ٞص :)269

 وصجٝع وما ٍ رسا ٌ٥ايء ٜاٱيهن ْٞٚني ايط٬ب.
 اي ر شٚ ١احملا  ١ني ايط٬ب ط قٗا ام تًف ١ايٓعٚ ١ٝايعٛوٚ ١ٝام .١ٝ٥
 امٓت ٜاص َٚا وتٝخ٘ َٔ ْكاشاص ٚوما ٍ يٰراٚ ٤ا٭فهار.
 ايتهًٝفاص ٚامصارٜع ازبُال ١ٝني ايط٬ب.
 است

اّ ايكٛا ِ٥ايء.١ٜ ٜ

نُا خشار يٛٝس َٓٝرٛاٍ " "Luís Manuelإىل خٕ َٛاقرع ايتعًر ِٝاٱيهنْٚرٞ
وتطً إواح ١ايٛظ ٍٛإىل ايٓعٛػ ٚايع ٚ

و شهٌ إيهن ْٞٚصرهٌ سرٌٗ َرع

َ الررا ٠ل ر ّ اْتٗرراى حكررٛم ام٪يررف ايفه ٜرر١ص  ٜٚالرر ٢ن ر يو ايتخ ر ٜث اي ر اِ٥
يًُعًَٛرراصص ٚوررٛفا قررٛاٜ ٜ ِ٥رر١ص ٚصبُٛلرراص ْكرراط دبُررع امت ععررني َعررا
مٓاقصَٛ ١ؼٛع َعنيص ٚذب  ٜاي ٚر اي  ٟهٔ خٕ ٜكر ّٛر٘ ايطاير ٚايتعر ٬ٜص
ايرريت ه ررٔ خٕ  ٜاًررٗاٚٚ .ؼ ررع َعرراٜا قٝك رر ١يًخعرر ٍٛلً رر ٢وكٝررَٛ ِٝؼ ررٛلٞ
يًطاي ر ص ٚٚؼررع رٚا ررط َررع َٛاقررع خا ر ٣ص ٚإواحرر ١لًُٝرر ١ا٫وعرراٍ ررامعًِ لررء
ايء ٜاٱيهنْٞٚص  َٚالا ٣ َ ٠قاْْ ١ْٝٛص امعًَٛاصٚ .إواح ١إَهاْٝر ١ايٛظرٍٛ
ايعررفخاص  ٕٚقٝرر ٛص فُٝررا جي ر وررٛفا

يررمع

اٜرر ١يعررفخاص خا ر ٜ ٣تطً ر

اير ا ٍٛإيٗٝرا إ اراٍ نًُرَ ١ر ٚر (Luís Manuel Borges Gouveia: 1998

).,5:9
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ٚح نٌ َٔ ضبُ اهلا َٚ ٟعطف ٛ ٢ص َعاٜا  ٛص ضبت ٣ٛايتعًِٝ
اٱيهن ْٚررٚ ٞاي رريت اريً ررت و ايس ررًط ١ايفه  ٜرر١ص ٚاي ق رر١ص ٚامٛؼ ررٛل١ٝص ٚاسب ا رر١ص
ٚايت ط ١ٝدايصُ)ٍٛص ٚام ١َ٤٬يًف ١٦امستٗ ف ١دضبُ ضبُ اهلا َٚ ٟعطف٢
 ٛص ظاحل.)2009 :
ٚق ر ّ نررٌ َررٔ(Davey Yeung: 2005) (Jia Frydenberg: 2002) :
) (Jakob Nielsen:2002,30دإ إ فٛز ٟلُ (Azeta A.A&Others: 2009 :

)َ (Davey Yeung: 2005) (Ehlers: 2004) 2008, 189كنحراص معراٜا
ؼُإ  ٠ ٛايتعً ِٝا٫يهن ْٞٚوتُريٌ و ايعٓاظ اي ٝ٥س ١ٝايتاي:١ٝ
 ا٫يتررااّ ام٪سسررٜٚ :Institutional Commitment ٞصررٌُ ا٫يتررااّ امررايٞص
ٚايت طٝط اما ٟص ٚاي لِ ايتكفص ٚايصها ٣ٚايكاْ.١ْٝٛ
 ا رر َاص ايطاي رر

ٜٚ :Student Servicesكعر ر ر رر٘ وك رر  ِٜايتعًُٝر رراص

ٚايٓعر ررا ٥امٓت ُر رر ١يًطاي ر ر ص ٚضباٚير رر ١وكًٝر ررٌ ح ر ر  ٚخاطر رراَ ٤ر ررٔ قمر ررٌ
امست

ّص ٚوٛفا وعًُٝاص يًُست

ّ و ايعفخ ١اي ٝ٥س ١ٝيًُٛقعٚٚ .ؼرٛح

ايٛطا٥ف ٚاشبٝراراص صرهٌ َصراٖ حبٝرث ٖ ٜ ٫رل  ٫ٚجير امسرتف ٝظرع١ ٛ
لٓ وعف امٛقع ٚايتٓكٌ َٔ َهإ ٯا ص ٚخٕ وه ٕٛوعًُٝراص اسرت

اّ امٛقرع

ٚاؼخٚ ١ٝ٥ َٚ ١سًٗ ١ا٫سن اع لٓ اسبا  ١إيٗٝا.
 ايتهٓٛي ٝ ٛررا ٚ :Technologyوص ررتٌُ لً رر :٢ايته ٝررف ٚايص ع رر١ٝص ٚإَهاْ ٝرر١
ا٫وعاٍ امتاأَص ٚوٛف احملت ٣ٛايتكف.
 امعًَٛراص ٚايصرفافٜٚ :Information and Transparency ١ٝصرٌُ وكر ِٜ
امصٛرٚ ٠ايٓع ص ٚامعًَٛاص ايتٓ ١ُٝٝص َٚعًَٛاص لٔ ا٭ٖ اف ٚاحملتٜٛاص.
ٖٝ هٌ امك ر ٜٚ :Course Structureصتٌُ لً ٢اير لِ ايص عر ٞو لًُٝراص
ايتعًِص َٚك َ ١و ازبٛاْ ايتكٓٚ ١ٝامؽُٕٛص ٚامُٗاص ٚا٫اتماراص.
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 ف ررٔ ايتعً ررٜٚ :Didactics ِٝر ر ومط ت ررٛفا َعً َٛرراص خساس رر١ٝص ٚلر ر

َ ررٛا

ايٛس ررا٥ط امتعرر  ٠اٱ ا ٝ٥رر١ص ٚايت ٝ ٛرر٘ ٚايتٓ رر ِٝيتخك ٝررل ا٭ٖرر افص  ٚل ررِ
ايتعًِص ٚايت  ١ٜاي ا ع ١يتك ّ ايطاي .
 وعررُ ِٝايت ر رٜي ٚوطرر ٜٛامك ر ر Instructional Design and Course

ٜ :Developmentعتُ ر وعررُ ِٝايت ر رٜي لًرر ٢خ ٚاص يًتٛاظررٌ ايتررااَفص
ٚاي ررتخهِ و اي ررتعًِ;

ررا ٜس ررِٗ و ذبس ررني وطمٝك رراص اي ررتعًِ ا٫يهن ْٚررٞص

ٚوطٖ ٜٛا ٚفل خ ٚاص اٱْتاج اسب ٜري.١
 لًُٝر رراص ايتعًر ررٚ ِٝاير ررتعًِ ٚ :Teaching/Learning Processوصر ررٌُ:
ايٓصرراطاص ذاص ايع٬قرر ١امٓٗرراجص خ ٚخسررايٝ

ايتر رٜيص ٚو ن ٝر َمررا  ٨رر٠ ٛ

ايتر ر رٜي اي رريت وتُري ررٌ و :إلط رراَ ٤عً َٛرراص يًط رر٬ب ل ررٔ َتطًم رراص امكر ر ر
ٚايتجٗٝااص ٚايتكٓٝاصص ٚوك  ِٜاير لِ ايفرفص َٚتا عر ١ايتٛاظرٌ رني ايطر٬ب
ٚامعًُ ررني ٚايط رر٬ب عؽ ررِٗ اي ررمع ص ٚإواح رر ١امهتم رر ١ا٫يهن ْٝٚررٚ ١إَهاْ ٝرر١
ايمخثص ٚوكَ ِٝٝستَٗ ٣ٛاراص ايطاي َٚع فت٘ص ٚوك ِٜٛامك راص ا٫يهن١ْٝٚ
َٔ قمٌ ام٪سسَ ١ع َ الآَ ٠اسم ١امك راص مستٜٛاص يًطر٬ب ايكرا ر ٜٔلًر٢
امصارن ١و ايتعً ِٝايعفٚ ٞهاِٖ.
 آيٝر ١وٛظرر ٌٝضبتر ٣ٛامكر ر ٚ :Program Deliveryو ذيرو و نٝر لًرر٢
َ الررا ٠حا ٝرراص ايطرر٬ب و ايط ر م امسررت

َ ١و وٛظرر ٌٝضبترر ٣ٛامك ر راصص

ٚحل ايط٬ب و اشبعٛظ ١ٝو حج اص ايعف لً ٢اٱْنْتص ٚوك  ِٜاي لِ
يًط٬ب عٛر ٠اهِٓٗ َٔ ايتعًِ اهلا ف.
 ايتهايٝف  :Financesايتعًِ ا٫يهنٜ ْٞٚتمع لا ٪َ ٠سسراص وعًر ِٝحهَٝٛر١
خ ٚااظرر١ص ٖٚررٜ ٛتطً ر َماي را نررما ;٠ا٭َ ر اي ر  ٜٛ ٟر  ٚرر٪َ ٛسسرراص
وسررال لًرر ٢و طٝرر ١وًررو اممررايغ امايٝرر ١وسررِٗ و ايتطررٚ ٜٛذبسررني َسررت٣ٛ
ايتعً ِٝا٫يهن.ْٞٚ
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 ايتٓ رر ِٝايكرراْ :Regulatory and Legal Compliance ْٞٛفررايت ااص
ايسر ٜع ١و ايم٦ٝر ١حر ٍٛحكرٛم ايٓسرق ٚحكرٛم امًهٝر ١ايفه ٜر ١ذبرتِ امٛازْر١
ررني ا٫حتٝا رراصص ٚٚؼررع ر اَ إ الٝررَ ١كا ررٌ ا٫حتٝا رراص; يًخُاٜرر ١ؼ ر
ا٭اطا ٤ها امتعُ .٠
 وكرر ِٜٛايءْرراَ  :Program Evaluationحبٝررث  ٜالرر ٢ايتكرر ِٜٛايصرراٌَ
يءْرراَ ايتعًرر ِٝا٫يهنْٚررٞص  ٗ ٜٚر َررٔ ارر ٖ ٍ٬ر  ٙايررءاَ اات٬فرراص و
ٗ ٚاص ايٓ

حَ ٍٛعاٜا ايتك ِٜٛلء ايصمهاص.

 اْ٫سررجاّ ررني ايٓ رراّ ٚايعررا اسبكٝكرر ٞيًُسررتفٝ

Match between

ٜٚ :system and the real worldعرف ارومرات َفر اص امٛقرع َٚفاُٖٝر٘
ٚي ت٘ مبا  ٜيف٘ امستفٚ ٝايمع لٔ است

اّ امعطًخاص ايمع ٠ ٝلٓ٘.

 سررٝط  ٠امسررتفٚ ٝح ٜترر٘ ٜٚ :User control and freedomر ومط ذيررو
تخهِ امستف ٝو ايسا ٚاٱحبرار رني لٓاظر ايٓ راّص  ٚك رور٘ لًر ٢ايتٓكرٌ
يٮَاّ خ ٚاي ٛع يً ًف.
 ايريمرراص ٚامعرراٜا ٚ :Consistency and standardsذيررو تٛح ٝر  ٚمرراص
است

اّ امعطًخاص ٚايٛطرا٥ف ٚخسرًٛب ايعُرٌص ٚاسرت

اّ ا٭شرهاٍ امٛحر ٠

ٚام يٛف.١
ْٚ َ رٚ ١نفرا ٠٤ا٫سرت

اّ  ٜ :Flexibility and efficiency of useالر٢

و وعُ ِٝامٛقع ايمساطٚ ١ايسٗٛي ١م الاَ ٠ستٜٛاص امستف ٜٔ ٝسٛا ٤ناْٛا
َمت ٥ني خ َٔ ٚذ ٣ٚاء.٠
 ازبٛاْ ازبُاي ١ٝو ايتعَُ :Aesthetic and minimalist design ِٝرٔ
حٝث ايصهٌ ايعاّ ٚاست

اّ ايكٛاٚ ِ٥ايعٛر ٚايتٛازٕ ني خ راا ٤ايصرهٌ ايعراّ

يًُٛقع.
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إجراءات البحث:
إعداد أداة انبحث:

قاّ ايماحث عل ا قا ١ُ٥ي ظ َستَٛ ٣ٛاقع ازباَعراص ايُٝٓٝر ١لًر ٢شرمه١
اٱْنْررت ايرريت ٜعتُ ر لًٗٝررا ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞو وًررو ازباَعرراصص ٚوص ررتٌُ
ايكا ١ُ٥ل ً ٢امعاٜا ايريت ٜتطًر وٛف ٖرا و امٛاقرعص ٚوصرٌُ ا٭ ٚار ايريت ٜتٝخٗرا
امٛقع يهٌ لٓع و َٓ  ١َٛايتعًر ِٝاٱيهنْٚرٞص ٜٚصرٌُ خٜؽرا ازبٛاْر ايفٓٝر١
ٚوعررُ ِٝايعررفخاص ٚإَهاْٝرر ١ايٛظرر ٍٛسررٗٛي١ص ٚايٛسررا٥ط امتع ر  ٠امسررت

َ١

ف٘ٝص ٚااظٝيت ايتفالٌ َع امتعف ٚاْ٫سجاّ ني َهْٛاص امٛقعص نُا وؽُٓت
َ  ٣وٛف خ ٚاص ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚو وًو امٛاقع.
ٚق قسِ ايمخث نٌ لٓع إىل صبُٛل َٔ ١ايٓكرات ايتفعر١ًٝٝص يٝرتِ ٓرا٤
لًٗٝا اسبهِ لً ٣ َ ٢ظباح امٛقرع خ ٚفصرً٘ٚ .وتُٝرا امعراٜا ايريت خٚر ٖرا ايمخرث
ام  ْٚرر١ص إذ ه ررٔ وٛطٝفٗ ررا لٓر ر ايمر ر  ٤و لًُ ٝرر ١وع ررُ ِٝامٛق ررع يًت نر ر َ ررٔ
وٛفاٖرراص نُررا هررٔ خٕ وسررت

ّ و وكٝرر ِٝامٛقررع ع ر َ ر ٚر ع ر

ايٛقررت لًرر٢

ْص  ٙلً ٢اٱْنْت.
ٚمت ذب  ٜر ٓرر ٛقاُ٥رر ١ا٫سررتماَْ ١ررٔ ارر ٍ٬إطرر٬ع ايماحررث لًرر ٢اي راسرراص
ايسا ك١ص ٓ ٚا ٤لً ٢ذبًٝرٌ َٛاقرع عر
اء ٠ايماحث و وعُٚ ِٝإل ا

ازباَعراص ايع ٝرٚ ١ايعامٝر١ص َٚرٔ ارٍ٬

اَ ايتعً ِٝاٱيهن.ْٞٚ

صدق األداة وثباهتا:

ع ر اْ٫تٗرراَ ٤ررٔ إل ر ا قاُ٥رر ١اي ظ ر و ظررٛروٗا ا٭ٚيٝرر١ص مت ل ؼررٗا لًرر٢
صبُٛلر ررَ ١ر ررٔ احملهُر ررني امت ععر ررني و صبر رراٍ وهٓٛيٝ ٛر ررا ايتعًر ررٚ ِٝشر ررمهاص
اْ٫نْت ٚطر م ايتر رٜيد*)ص ٚذيرو ٗر ف َع فر ١آراٗ٥رِ و ايعمراراص ٚامعًَٛراص
ايعاَررٚ ١ايعٓاظ ر ٚا٭ ٚاص ٚاشب ر َاص امتطًمرر ١يًتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞمع فرر َ ١ر ٣
د*) ًَخل د )1قا ١ُ٥مسا ٤احملهُني لً ٢خ ا ٠ايمخث.
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خُٖٝتٗاص ٚاروماطٗا اجملراٍص ٚايعرخ ١ايً ٜٛر ١يهرٌ َٓٗرا ررٛؼع لَ٬ر ١د )خَراّ
نرٌ لمرار ٠ذبرت ا٭ُٖٝر ١اير  ٜ ٟاٖرا َٓاسرم ١دنرما ٠ر َتٛسرط ١ر َٓع َرر)١ص خٚ
ذبررت هررا َ ومطرر ١و حايرر ١ل ر ّ ارومررات ايعمررار ٠مبجاهلرراص ٚوع ر  ٌٜايعمررار ٠ايرريت
ذبتاج إىل وع  ٌٜو َهإ طبعغ خل ي يوص ٚإؼافَ ١ا  َٔ ْ٘ٚ ٜلماراصص َع
نتا  ١اجملاٍ امٓاس يًعمار ٠امؽاف ١خَاَٗا و امهإ اعغ ي يو.
 ٚع إ ا ٤ايتع ٬ٜص لً ٢قا ١ُ٥رظر َٛاقرع ايتعًر ِٝاٱيهنْٚرٚ ٞفكرا ٯرا٤
احملهُني قاّ ايماحث عل ا قا ١ُ٥اي ظ و ظٛروٗا ايٓٗا ١ٝ٥د**).
نتائج البحث:
انسؤال األول:

يٲ ا  ١لٔ ايس٪اٍ ا٭ ٍٚاي ٜ ٟتُريٌ وَ" :ا َٖ ٛستَٛ ٣ٛاقع ْ اّ ايتعًِٝ
اٱيهنْٚر ٞو ازباَعرراص اسبهَٝٛررٚ ١ا٭ًٖٝرر ١و ازبُٗٛرٜرر ١ايُٝٓٝرر١؟"; مت وكٝررِٝ
َٛاقع ازباَعاص اي ١ُٝٓٝاسبهٚ ١َٝٛا٭ًٖٓ ١ٝا ٤لً ٢امعراٜا امعر َ ٠سرمكا ايريت
وصٌُ :ازبٛاْ ايفٓٚ ١ٝوعرُ ِٝايعرفخاص ٚإَهاْٝر ١ايٛظر ٍٛسرٗٛيٚ ١ايٛسراٌ٥
امست

َٚ ١ااظرٝيت ايتفالرٌ َرع امتعرف ٚاْ٫سرجاّ رني َهْٛراص امٛقرعٚ .قر

قسِ ايمخث نٌ َعٝار إىل صبُٛل َٔ ١ايٓكات ايتفع ١ًٝٝهٔ ايتع ف لًٗٝا
َرٔ ار ٍ٬وعرف امٛقررع ٚذبًٝرٌ لٓاظر ٚ .ٙقر مت اير ا ٍٛإىل َٛاقرع ازباَعرراص
اي ُٝٓٝرر ١اسبه َٝٛرر١ص ٚور ر رج ايماح ررث و وع ررفخٗا مب ررا ٜهف ررٌ اس ررتع ا
اشب ر َاص ٚا٭ ٚاص ايرريت وتٝخٗرراص نُررا مت اسررتع ا

مج ٝررع

َٛاقررع ايررتعًِ لررٔ ع ر و

وًو ازباَعاص.
 َٚررٔ ا رر ٍ٬ذبً ٝررٌ ايماح ررث مٛاق ررع ازباَع رراص اي ُٝٓٝرر١ص  ٓ ٚررا ٤لً ررْ ٢ت ررا٥
ا٫ستماْ ١اييت ٚزلٗا ايماحث لً ٢ع

ازباَعاصص اييت ٜتطًر اير ا ٍٛيرمع

ا َاص ٚخ ٚاص ايتعًِ لٔ ع فٗٝا :اسِ َست

ّ ٚنًُٚ َ ١رص وعط ٘ٝازباَع١

د**) ًَخل د )2قا ١ُ٥اي ظ و ظٛروٗا ايٓٗا.١ٝ٥
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َني خ ٚيطٗ ٬ا; وٛظرٌ ايماحرث إىل خٕ ٚؼرع وًرو امٛاقرع ٜتُريرٌ فُٝرا

:ًٜٞ
أوال  :اجلامعاث احلكوميت:

 ٍٚدٜٛ )1ؼ َٛاقع ازباَعاص اسبه ١َٝٛلً ٢شمه ١اٱْنْت
اي قِ
.1

اسِ
ازباَع١
اَع١

http://www.sanauniv.n
et

اَع١

http://www.adenuniver
sity.edu.ye

_

اَع ١وعا

http://www.tu-y.net

http://www.pyemen.coml

ل ٕ
.3
.4

اٱْنْت
http://sugrades.com/index.php

ظٓعا٤
.2

لٓٛإ ازباَع ١لً ٢اٱْنْت

لٓٛإ ايتعًِ لٔ ع يًجاَع ١لً٢

اَع١
حؽ َٛص
يًعًّٛ
ٚايتهٓٛيٛ

http://www.hust.edu.y
e

http://www.hust.edu.ye/l
earningway

ٜا
.5

اَع١

http://test.attawon.net

http://test.attawon.net/

اَع ١إب

http://www.ibbunv.co
m.ye

_

اَع١

http://www.hoduniv.ed
u.ye

_

_

_

ذَار
.6
.7

اسب ٠ ٜ
.8

اَع١
لُ إ

استك ا ٤ايٓتا ٥و

 ٍٚد َٔٚ )1ا ٍ٬ذبً ٌٝوًو امٛاقع ْستٓت َا :ًٜٞ
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 .1اتًو ازباَعاص اي ١ُٝٓٝاسبهَٛ ١َٝٛاقع لً ٢شمه ١اٱْنْت ل ا اَعر١
لُ إص نُا اتًرو عر

وًرو ازباَعراص َٛاقرع يًرتعًِ لرٔ عر ص يهٓٗرا

شم٘ َتٛقف ْ ١ا يتٛقف ْ راّ ايرتعًِ لرٔ عر فٗٝراص هرا خٕ َٛاقرع ايرتعًِ
لٔ ع يمع

ازباَعاص ذبت اٱْصا ٤نُا و َٛقع اَع ١ذَار.

َٛ .2اقع خهً ازباَعاص اسبه ١َٝٛلمار ٠لٔ لاٚ ١ٜإل ٕ٬يًجاَعرٚ ١ايهًٝراص
امتاح ١فٗٝا ٚايت ععاص امتٛف  ٠فٗٝاص فُٛاقرع عر

ازباَعراص لمرار ٠لرٔ

َعًَٛاص إ ارٜر ١فكرط وتُريرٌ و ايعٓرٛإ ٚخرقراّ اهلراوف ٚايءٜر اٱيهنْٚرٞص
ٚل

ْم  ٠وارخي ١ٝلٔ ازباَع١ص ٚو نا ع

ازباَعاص لً ٢ل

ظرٛر

ااظ ١حبؽٛر ش عٝاص رمسٚ ١ٝشعم ١ٝيفعايٝاوٗا ٚخْصطتٗا.
 .3اقتع ررار َٛاق ررع ازباَع رراص ٚااظ رر ١ايع ررفخ ١اي ٝ٥س رر ١ٝلً رر ٢لرر

خام ررار

ا٭ْصط ١اييت ٜكٗ ّٛا امسٛ٦ي ٕٛو ازباَعٚ ١ااظ ١رٝ٥ي ازباَع١ص ٚخهً
امٛاقع ٜ ٫تِ ذب ٜث ا٭امار ٚا٭ْصط ١فٗٝرا اسرتُ ارص ٜٚمكر ٢اسبر

لًر٢

امٛقع يفن ٠ط ٕٚ ١ًٜٛخ ٟو ٝا خ ٚذبر ٜثص لر ا َٛقرع اَعر ١لر ٕ َٛٚقرع
اَع ١وعا ٜتِ ذب ٜث امعًَٛاص ٚا٭امار فُٗٝا استُ ار.
 .4وك ر ّ َٛاقررع ع ر

ازباَعرراص ايُٝٓٝرر ١اسبهَٝٛرر ١وع ٜفررا ايهًٝرراص ايتا عرر١

يًجاَع١ص َع ل

ايت ععاص ام تًف ١و ايهًٚ ١ٝخلؽا٦ٖٝ ٤ر ١ايتر رٜي

فٗٝرراص ٚامك ر راص امتطًمرر ١يهررٌ قسررِص ل ر ا َٛقررع اَعرر ١ذَررار حٝررث ٜع ر
خمسا ٤ايهًٝاص  ٛ ٚ ٕٚخ ٟوفاظٌ خا .٣
 .5ل ّ دب ٝ ٜاْراص عر

اشبر َاص امتاحر ١لًرَٛ ٢اقرع ازباَعراص فمعؽرٗا

ق َؽ ٢لًٚ ٘ٝقت ط ٕٚ ٌٜٛذب ٜثص ٚوفتك خظ ً٬إىل وارٜق آار ذبر ٜث
َريٌ ٖ ١٦ٝايت رٜي و َٛقع اَع ١ظٓعا٤ص ٚق اراص صبًري اَعر ١ظرٓعا٤
وتاح حت ٢ايعاّ ّ2005ص ٚش ٚت ايكمٚ ٍٛايتسج ٌٝو َٛقع اَع ١اسب ٜر ٠
ٜعرر ٛإىل لرراّ ّ2007/2006ص ْٚتررا ٥ايطرر٬ب و اَعرر ١حؽ ر َٛص وعرر ٛإىل
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ايعرراّ ّ2003/2002ص ٚن ر يو إظ ر اراص ازباَعرراص َع ُٗررا ق ر ٜ ٫ٚ ِٜررتِ
ذب ٜريٗا صهٌ ٚر.ٟ
ٖٓ .6اى ار َاص لًرَٛ ٢اقرع عر
َريررٌ :ايصرر ٕٛ٦ا٭نا

ازباَعراص ذبرت اٱْصرآَ ٤ر فرن ٠طًٜٛر١

ٝرر ١و اَعرر ١ظررٓعا٤ص ٚنر يو عر

اشبر َاص و

نًٝراص اَعر ١ظرٓعا٤ص َٚع رِ اشبر َاص ٚايعٓاظر و َٛقرع اَعر ١ذَررارص
نُا و ام انا ايعًُ١ٝص  ٚا ٠ ٥ايتطٚ ٜٛايت رٚ ٜايت ٖٚ ٌٝهاٖا.
.7

ع

امٛاقع وهتف ٞع راج خمسا ٤ع

اشبر َاص ٚايعٓاظر ٚا٭ ٚاص إ ٫خْر٘

ٜتع ر ر اي ر ا ٍٛإيٗٝرراص نُررا و َٛقررع اَعرر ١ظررٓعا ٤و ا٭ٜكْٛرر ١اشباظرر١
عخٝفَٓ" ١ء ازباَع"١ص ٚايتسج ٌٝاٱيهن ْٞٚو َٛقع اَع ١وعا.
.8

وعاَْٛ ٞاقع ع

ازباَعاص َٔ َصه٬ص فٓ ١ٝسٛا ٤و ايصهٌ خ ٚايتعُِٝ

خ ٚاحملتر رر ٣ٛخ ٚاي ر ر ٚا ط َرير ررٌ :ظر ررع ١ ٛاْ٫تكر رراٍ إىل َٛقر ررع ازباَعر رر ١لٓ ر ر
اي ر ا ٍٛإىل خٜكْٛرر ١ايهًٝرراص و َٛقررع اَعرر ١ظررٓعا٤ص نُررا خٕ شررهٌ َٛقررع
اَع ١إب ٜتسِ ٓٛع َٔ ازبُٚ ٛاي وا .١
َٛ .9اقع ع

ازباَعراص ْصرط ٚفعراٍ  ٚرارس ٚر ٙصرهٌ َتُٝرا و ايتفالرٌ

َ ررع ايط رر٬بص نُ ررا و فعاي ٝرر ١ايكا ُ٥رر ١ايء ٜ ٜرر ١مٛق ررع اَع رر ١وع رراص يهٓٗ ررا
ذبت ر رراج إىل ايتط ر ررٚ ٜٛايتفال ر ررٌ َ ر ررٔ قم ر ررٌ ازبٗ ر رراص اي مس ٝر ررٚ ١ايط ٝ ٬ر رر١
ٚاجملتُع.١ٝ
 .10وع ر

َٛاقررع ع ر

ازباَعرراص اسبهَٝٛررْ ١م ر  ٠لررٔ اي راسرراص ايعًٝررا فٗٝرراص

ٚوص ررٌُ شر ر ٚت ايكم ررٚ ٍٛاجمل ررا٫ص ٚايت عع رراص امت ررٛف  ٠نُ ررا و اَع رر١
ظٓعا٤ص  ٚاَع ١اسب ٠ ٜص  ٚاَع ١وعاص  ٚاَع ١ذَارص  ٚاَع ١إب.
 .11وررٛف ٝاْرراص إحعررا ١ٝ٥لررٔ ايطرر٬ب ٚامررٛطفني ٚصبتُررع ازباَعرر ١هررا خْرر٘
ق  ِٜنُا و َٛقع اَع ١إب َٓ ايعاّ .2005
ٜ .12تَٛ ٝقع اَع ١ل ٕ ايءْاَ اْ٫ت ا  ٞي ٝ٥ي ازبُٗٛر ١ٜلً ٞلم اهلل
ظاحل.
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 .13وكررَٛ ّٛاقررع ع ر

التعلين اإللكتروني في الجاهعات اليونية الواقع والوأهول

ازباَعرراص ررايتع ٜف ررمع

ام انررا ٚامٓصرر٦اص ايتا عرر١

يهٌ اَعر ١نامستصرفٝاص ٚامطرا ع ٚام انرا ايمخريٝرَ ١ريرٌ اَعر ١ظرٓعا٤
 ٚاَع ١اسب .٠ ٜ
 .14خ ٚاص ايتعررف ٚايتفالررٌ ٚاٱحبررار ررني ٓاٜررا مجٝررع امٛاقررع ٚاؼررخ١ص هررا خٕ
ا٭ ٚاصص نُ ررا و ا٭ٜك ْٛرراص اي ٝ٥س رر١ٝ

ٖٓ رراى ظ ررع ١ ٛو اي ررتخهِ و عر ر

مٛقررع اَعرر ١حؽر َٛصٚ .اٱحبررار و َٛاقررع مجٝررع ازباَعرراص اطرر ٞشررمهٞ
ٜسٌٗ ايتٓكٌ ني خ اا ٤امٛقع ٚخ ٚاو٘ ام تًف.١
.15

هٔ اي ا ٍٛإىل مجٝع امٛاقع  ٕٚاسبا  ١إىل اسِ َست
لر ر ا عر ر

ّ ٚنًُٚ َ ١ر

اشبر ر َاص ٚايعٓاظر ر و َٛق ررع اَع رر ١ظ ررٓعا٤ص  ٚاَع رر ١ذَ ررارص

 ٚاَع ١وعا ها خٕ ايتسجَ ٌٝتاح و َٛقع اَع ١وعا.
 .16وتر ررٛف ظر ررٛر و َٛاقر ررع ازباَعر رراص َ ومطر رر ١مبٓصر رر٦اص ازباَعر رر١ص ٚخْصر ررط١
َسٛ٦ي ٞازباَع.١
 .17وصتٌُ ع

امٛاقع لً ٢ا ا٥ط ربطٝط ١ٝيًُٛقع نُا و اَع ١ل ٕ

 .18ل ر ّ  ٚرر ٛوعًُٝرراص وٛؼ ر يًُسررت

ّ نٝفٝرر ١اسررت

ذيو لً ٢إواح َ ١اسً ١إ ار ٠امٛقع و َٛاقرع عر

اّ امٛقررع ٜٚكتع ر

ازباَعراص َريرٌ اَعر١

ظٓعا٤ص  ٚاَع ١وعاص  ٚاَع ١ذَار.
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ثانيا اجلامعاث األههيت:

 ٍٚدٜٛ )2ؼ َٛاقع ازباَعاص ا٭ًٖ ١ٝلً ٢شمه ١اٱْنْت
اي قِ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اسِ ازباَع١
اَع ١ايعًّٛ
ٚايتهٓٛيٝ ٛا

لٓٛإ ازباَع ١لً ٢اٱْنْت
http://www.ust.edu
-

-

http://www.nationaluni
.net

http://nu-y.com

http://sabauni.net

http://sabauni.net/moo
dle

http://andalusuniv.net

http://andalusuniv.net/
moodle

http://www.qau.edu.ye

-

اي١ُٝٓٝ
ايٛطٓ١ٝ
اَع ١سم
اَع١
ا٭ْ يي
اَع ١امًه١
خر٣ٚ

لً ٢اٱْنْت
http://www.dl.ust.edu.y
e

ازباَع١
ازباَع١

لٓٛإ ايتعًِ لٔ ع يًجاَع١

اَع ١آزاٍ
.7

يًعًّٛ

http://www.azal.edu.ye

-

ٚايتهٓٛيٝ ٛا
.8

اَع١
امستكمٌ

http://www.futureuniv.
net

-

اَع ١ايعًّٛ
.9

ايتطمٝك١ٝ

http://applied-asu.com

-

ٚاٱ تُال١ٝ
.10
.11

اَع ١ايعًّٛ
اسب ٜري١
اَع ١ائُٝ

http://www.umsedu.com

http://www.umsedu.com//distance_lear
/ ning

http://www.yemenuniv
ersity.com

_
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ازباَع١
.12

ايًمٓاْ١ٝ
اي ٚي١ٝ

التعلين اإللكتروني في الجاهعات اليونية الواقع والوأهول

http://www.liu.edu.lb/
yemen

_

اَع ١ار
.13

ايس ّ٬اي ٚي١ٝ

-

يًعًّٛ

_

ٚايتهٓٛيٝ ٛا
.14
.15

اَع ١اٱ إ
اَع١
ا٭حكاف

استك ا ٤ايٓتا ٥و

http://www.jameatale
man.org

_

http://www.ahgaff.edu

_

 ٍٚد َٔٚ )2ا ٍ٬ذبً ٌٝوًو امٛاقع ْستٓت َا :ًٜٞ

 .1وررٛف َٛاقررع ازباَعرراص ايُٝٓٝرر ١ا٭ًٖٝرر ١لًرر ٢شررمه ١اٱْنْررتص لر ا ازباَعرر١
اي١ُٝٓٝص  ٚاَع ١ار يس ّ٬اي ٚي ١ٝيًعًٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛاص نُا وتٛف َٛاقرع
يًتعًِ لٔ عر دايرتعًِ اٱيهنْٚر )ٞو لر َرٔ ازباَعراص ا٭ًٖٝر١ص ٚوعُرٌ
صررهٌ ْصررط نُررا و َٛقررع اَع رر ١ايعًررٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛررا  ٚاَعرر ١ايعً ررّٛ
اسب ٜري١ص فُٝا َٛاقع ازباَعاص ا٭ا  ٣وعٌُ صهٌ َتفاٚص.
 .2وٛف َٛقع يًجاَع ١ايًمٓاْ ١ٝاي ٚي ١ٝف ع اي ُٔٝاييت وتمع ام نرا اي ٝ٥سرٞ
و يمٓإ يهٓ٘ ٜ ٫عٌُص ٚن يو َٛقع ازباَع ١اي ٝ٥سر ٞو يمٓرإ  ٜٛ ٫ر
فٝرر٘ هررا شررعار ازباَعرر ١سررم خْرر٘ ٜررتِ ذب ٜريرر٘ حس ر رسررايَ ١تاحرر ١لًرر٢
امٛقع.
َٛ .3اقرع خهًر ازباَعراص ا٭ًٖٝرر ١لمررار ٠لرٔ لاٜررٚ ١إلر ٕ٬يًجاَعررٚ ١ايهًٝرراص
امتاحر رر ١فٗٝر ررا ٚربععر رراوٗاص فُٛاقر ررع ع ر ر
َعً َٛرراص إ ار ٜرر ١فك ررطص ٚلر ر
اٱيهنْٞٚص ٚل

ازباَعر رراص ٜتؽر ررُٔ َٛقعٗر ررا

لٓ ررٛإ ازباَع ررٚ ١خرق رراّ اهل رراوف ٚايء ٜرر

ْم  ٠وارخي ١ٝلٔ ازباَع ١نُا و َٛقع اَعر ١ايرُٔٝص
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 ٚاَع ١امستكمٌص ٚو نا ع

ازباَعاص لً ٢لر

ظرٛر ااظر ١حبؽرٛر

ش عٝاص رمسٚ ١ٝشعم ١ٝيفعايٝاوٗا ٚخْصطتٗا.
 .4اقتعار َٛاقع ازباَعاص لً ٢ل

خامار ا٭ْصط ١اييت ٜكٗ ّٛا امسرٛ٦يٕٛ

و ازباَعٚ ١ااظ ١رٝ٥ي ازباَع١ص ها خٕ َع ُٗرا ٜ ٫رتِ ذبر ٜث ا٭امرار
ٚا٭ْصرط ١صرهٌ َسررتُ ٜٚمكر ٢اسبر

ٚايٓصرات لًر ٢امٛقررع يفرن ٠طًٜٛرر١

 ٕٚخ ٟو ررٝا خ ٚذبر ر ٜث لر ر ا َٛق ررع اَع رر ١ايعً ررٚ ّٛايتهٓٛي ٝ ٛرراص َٛٚق ررع
اَع ١ا٭ْ ييص ٜتِ دب  ٜامعًَٛاص ٚا٭امار فُٗٝا صهٌ َستُ .
 .5وك ّ َٛاقع ع
ل

ازباَعراص ا٭ًٖٝر ١وع ٜفرا ايهًٝراص ايتا عر ١يًجاَعرَ ١رع

ايت ععاص ام تًف ١و ايهً١ٝص ل ا نً ١ٝايً راص ٚايعًر ّٛاٱْسراْ١ٝ

و اَع ١امستكمٌ وع
 .6ل ّ دب ٝ ٜاْراص عر

خمسا ٤ايت ععاص  ٕٚذن خ ٟوفاظٌ خا .٣
اشبر َاص امتاحر ١لًرَٛ ٢اقرع ازباَعراص فمعؽرٗا

ق َؽ ٢لًٚ ٘ٝقت ط ٕٚ ٌٜٛذب ٜثص ٚوفتكر إىل ورارٜق آار ذبر ٜث َريرٌ
ايتك ِٜٛازباَع ٞزباَع ١اٱ إ ٜع ٛإىل ايعراّ ّ2006ص ٚنر يو ايتكرِٜٛ
ازباَع ٞزباَع ١سم ٜع ٛإىل ايعاّ ازباَع.ّ2009/2008 ٞ
 .7وست

ّ ع

فتسر ررت

ازباَعاص ا٭ًٖ ١ٝاَ وعً ِٝإيهن ْٚ ْٞٚرِ إ ارَ ٠تعر ٠

ّ اَعر رر ١ايعًر ررٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛر ررا ْ ر رراّ LMSص ٚوسر ررت

ّ اَعر رر١

ا٭ْر يي ْ رراّ Moodleص ٖٚرر ْ ٞررِ َع ٚفررٚ ١وترر ٝخ ٚاص وفالًٝررَ ١تعر ٠
يهٓٗا  ٫وٛطف صهٌ نما و وًو ازباَعاصص فُٝرا وسرت

ّ اَعر ١سرم

ْ اّ  ELCص  ْ ٖٛٚاّ يٝي َعر ٚف ٚيهٓر٘ ٜترٜٚ ٝرٛف ر ر ١وفالًٝر ١لايٝر١ص
 ٚذب

ك ١ٝازباَعاص ايٓ اّ امست

ٖٓ .8اى ع

اشب َاص لًرَٛ ٢اقرع عر

ّ.
ازباَعراص ذبرت اٱْصرآَ ٤ر فرن٠

طَ ١ًٜٛريٌ ا َ ١ا٭امار لًَٛ ٢قرع اَعر ١اٱ رإص ٚا َر ١اشبر جيني و
اَع ١سم .
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.9

ع

التعلين اإللكتروني في الجاهعات اليونية الواقع والوأهول

امٛاقع وهتف ٞع راج خمسا ٤ع

اشبر َاص ٚايعٓاظر ٚا٭ ٚاص إ ٫خْر٘

ٜتعر ر اير ا ٍٛإيٗٝررا نُررا و َٛقررع اَعر ١ايرر ُٔٝو ا٭ٜكْٛرراص اشباظرر ١ر
"لررٔ ازباَعرر"ٚ "١رٚا ررط خا ر "٣ص ٚإظ ر اراص َ نررا ايمخرر ٛايتررا ع زباَعرر١
اٱ إ.
َٛ .10قع اَع ١ايعً ّٛايتطمٝكٚ ١ٝا ٫تُالٝرَ ١تٛقرف َٓر ايعراّ ّ2008ص ٚ
ٜط خ لً ٘ٝخ ٟو ٝا.
 .11وعاَْٛ ٞاقع ع

ازباَعاص َٔ َصه٬ص فٓ ١ٝسٛا ٤و ايصهٌ خ ٚايتعُِٝ

خ ٚاحملت رر ٣ٛخ ٚاير ر ٚا ط َري ررٌ َٛق ررع اَع رر ١ا٭حك رراف  ٫ه ررٔ ايع رر ٠ ٛإىل
ايع ررفخ ١اي ٝ٥س رر ١ٝس ررم  ٚرر ٛاً ررٌ ف ررفص ٚنر ر يو ايٓس ررم ١زباَع رر١
اٱ إ لٓ اي ا ٍٛإىل خ ٟا َ ٫ ١هٔ ايع ٠ ٛيًعفخ ١اي ٝ٥س١ٝص نُا
خٕ َٛقع اَع ١امستكمٌ و ٗ ايعفخ ١اي ٝ٥سر ١ٝ٭ ٟا َر ١اايٝر١ص ٖٚر ا
ٜٓطمررل لًرر ٢خٜكْٛرر ١ا٫اتمرراراص و َٛقررع ازباَعرر ١ايٛطٓٝرر١ص نُررا خٕ َٛقررع
اَع رر ١آزاٍ يًعً ررٚ ّٛايتهٓٛي ٝ ٛرراص َٛٚق ررع اَع رر ١اي رر ُٔٝوتس ررِ ٓ ررٛع َ ررٔ
ازبُٚ ٛاي وا .١
َٛ .12اقع ع

ازباَعراص ْصرط ٚفعراٍ  ٚرارس ٚر ٙصرهٌ َتُٝرا و ايتفالرٌ

َع ايطر٬ب ٜٓٚطمرل ذيرو لًرَٛ ٢قرع اَعر ١ايعًرٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛراص َٛٚقرع
اَع ١ا٭ْ ييص َٛٚقع اَع ١ايعً ّٛاسب ٜري.١
 .13خ ٚاص ايتعف ٚايتفالٌ ٚاٱحبار ني ٓاٜا مجٝع امٛاقع ٚاؼخ١ص ل ا ع
اشبًٌ ايفف و َٛقع اَع ١ا٭ْ يي لٓ ايٓك لً ٢خٜك" ١ْٛلٔ ازباَعر"١
و ٗ رر ايكاُ٥ر رر ١امٓس رر ي ١و َٛؼر ررع آا رر ص ٚل رر ّ ايك رر ر ٠لًر رر ٢ايعر رر ٠ ٛإىل
ايعرفخ ١اي ٝ٥سر ١ٝمٛقرع اَعر ١ايعًرٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛرا لٓر اير ا ٍٛيررمع
اشب َاص َريٌ ْا  ٟاشب جيني ٚايتعًر ِٝلرٔ عر ٚ .اٱحبرار و َٛاقرع مجٝرع
ازباَعاص اط ٞشمهٜ ٞسٌٗ ايتٓكٌ ني خ ااٚ ٤خ ٚاص امٛقع ام تًف.١
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 .14وترٛف رٚا ررط يررمع
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ازباَعرراص ٚام٪سسراص ايمخريٝرر ١ا٭ار  ٣نُررا و َٛقررع

اَع ١ائُٝص َٛٚقع اَع ١سم ص َٛٚقع اَع ١امًه ١خر.٣ٚ
 ٛ ٚ .15وعًُٝاص ْع١ٝص ٚن يو لً ٢شهٌ ظرٛر َتخ نر ١وٛؼر اسرت

اّ

ْ رراّ ايتعًرر ِٝلررٔ عر و َٛقررع اَعرر ١ايعًررٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛرراص ٚوررٛف َٛاقررع
ازباَعاص ا٭ا  ٣ا َ ١ايتٛاظٌ َع إ ار ٠امٛقع َريٌ اَع ١امستكمٌ.
َٛ .16اقررع ازباَعرراص ايرريت وررٛف ْ رراّ ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚررٜ ٞتطًر اي ر ا ٍٛإىل
َٛاقع ع

خ ٚاص ايتعً ِٝاسِ َست

ّ ٚنًُٚ َ ١ر وعط ٘ٝازباَع ١يهرٌ

ايطاي لٓ ايتسجٌٝص ٜٚتَٛ ٝقع اَع ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛرا ايهرريا َرٔ
اشب َاص لً ٢ايصرمه ١هرٔ اٱطر٬ع لًٗٝرا  ٕٚاسبا ر ١إىل اسرِ َسرت
ٚنًُر رر َ ١رر ٚرص فُٝر ررا وتر ررٝ

ّ

اَعر رر ١ايعًر رر ّٛاسب ٜرير رر ٚ ١اَعر رر ١امًهر رر ١خر٣ٚ

ازبر ا ٍٚاي راسرر ;١ٝو حررني ٜ ٫سررُ اير ا ٍٛيمرراق ٞاشبر َاص إ ٫يٮفر ا
امصننني اي  ٜٔي  ِٜٗاسرِ َسرت

ّ ٚنًُرَ ١ر ٚر .هرا خٕ َٛاقرع عر

ازباَعرراص وترر ٝايتسررج ٌٝيهررٌ َررٔ  ٜهر و ذيرروص نُررا و َٛقررع اَعرر١
ا٭ْ يي وّ َٔ اي ا ٍٛإىل ع

اشب َاص ٚا٭ ٚاص امتاحر ١لًرَٛ ٢قرع

ايتعً ِٝاٱيهن.ْٞٚ
 .17وست

ّ ايعٛر و خهً َٛاقرع ازباَعراص ا٭ًٖٝر ١يهرٔ و ازبٛاْر امتعرً١

رراين ٜٚيًجاَع رراص ٚلر ر
لاٞ٥ص ها خٕ است
ٜ .18سررت

خْص ررطتٗاص ٚإ ر ر از ايمٓ ٝرر ١ايتخت ٝرر ١هل ررا ص ررهٌ

اّ ايعٛر و وٛؼ ٝاحملت ٣ٛضب ٚ

ّ ايعررٛص نجرراَ ٤ررٔ احملترر ٣ٛو َٛاقررع ع ر

حٝث وٛف ع

ازباَعاص وسج ٌٝظٛو ٞيمع

ا.

ازباَعرراص ا٭ًٖٝرر١ص

َك راوٗا لًر ٢امٛقرع َريرٌ

َٛقع اَع ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛا.
 ٜ .19ررتِ ايتع  ٜررف ررمع

ام ان ررا ٚامٓص رر٦اص ايتا ع رر ١يه ررٌ اَع رر ١ن ررام انا

ايمخريٚ ١ٝام ارس نُا و َٛقع اَع ١امًهر ١خر٣ٚص ٚلر
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ايعًُٝر رر ١نُر ررا و َٛقر ررع اَعر رر ١سر ررم ص  ٚاَعر رر ١اٱ ر ررإ  ٚاَعر رر ١ايعًر ررّٛ
اسب ٜري١ص  ٚاَع ١ايعً ّٛايتطمٝكٚ ١ٝا ٫تُال.١ٝ
 .20وص ررتٌُ امٛاق ررع لً رر ٢ار ر ا٥ط ربطٝط ٝرر ١يًُٛق ررع نُ ررا و اَع رر ١ايعً ررّٛ
ايتطمٝكٚ ١ٝا ٫تُال١ٝص  ٚاَع ١ا٭ْ يي.
انسؤال انثاين:

يٲ ا رر ١ل ررٔ ايس رر٪اٍ ايري رراْ ٞايرر ٜ ٟتُري ررٌ و  َ " :ررا ٖ ررٚ ٛاق ررع وٛط ٝررف خ ٚاص
ٚلٓاظر ر ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚرر ٞو ازباَع رراص اسبه َٝٛررٚ ١ا٭ًٖ ٝرر ١و ازبُٗٛر ٜرر١
اي ُٝٓٝرر١؟ "; ق رراّ ايماح ررث يٲ ا رر ١ل ررٔ ٖر ر ا ايس رر٪اٍ تخً ٝررٌ َٛاق ررع ازباَع رراص
ايُٝٓٝرر ١اسبهَٝٛررٚ ١ا٭ًٖٝررٚ ١ايت ر رج و ايتعررف َررٔ َٛقررع ازباَعرر ١إىل َٛاقررع
ايهًٝاص ٚاشب َاص ٚا٭ٜكْٛاص اييت وتٝخٗا وًرو امٛاقرعص نُرا مت ذبًٝرٌ َٛاقرع
ايتعًِ لٔ ع و وًو ازباَعاصص ٓ ٚا ٤لًْ ٢تا ٥ا٫ستماْ ١اييت ٚزلٗا ايماحث
لً ٢ازباَعاص اييت ٜتطً اي ا ٍٛيمع
اسررِ َسررت

ا َاص َٛاقعٗا ٚخ ٚاص وًو امٛاقع:

ّ ٚنًُررَ ١ر ٚر وعطٝرر٘ ازباَعرر ١يًُسررت

َني خ ٚيطٗ ٬ررا; وٛظررٌ

ايماحث إىل خٕ ٚؼع ا٭ ٚاص ٚاشب َاص و وًو امٛاقع وتُريٌ فُٝا :ًٜٞ
أوال :توفر عناصر انتعهيم اإلنكتروين:

ازباَعاص اسبه:١َٝٛ
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 ٍٚد ٣ َ ) 3وٛف لٓاظ ايتعًِ اٱيهن ْٞٚدايتعً ِٝلٔ ع ) ٚ ٚرٖا و ازباَعاص
اسبه ١َٝٛد.)
ايٓسم ١ام ١ٜٛ٦يتٛف ٖا و ازباَعاص

لٓاظ
ّ

ايتعًِ

نما٠

ؼعٝف١

َتٛسط١

ايٛزٕ

َٓع َ١

ايٓسيب

و وٝ
اَٗا

است

اٱيهنْٞٚ

ص

%

ص

%

ص

%

ص

%

يٮ ٚاص

.1

ا٭ٖ اف.

-

-

2

28,57

2

28,57

3

42,86

0,9

2

.2

احملت.٣ٛ

-

-

-

1

14,29

6

85,71

0,1

4

-

ط ٜك١
.3

وك ِٜ

-

-

-

-

-

-

7

100

0

5

امك راص.
.4
.5
.6
.7

ا٭ستاذ
ازباَع.ٞ
ايطاي .
إ ار٠
ايتعًِ.
ايت رٜماص
ٚا٭س.١ً٦

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

28,57

-

-

3

2

28,57

2

-

-

-

1

14,29

6

42,86
-

-

7

100

0

5

5

71,43

0,3

3

28,57

1,4

1

85,71

0,1

4

ايتكِٜٛ
.8

ٚا٫اتمارا

-

-

-

-

-

-

7

100

0

5

ص.
.9

خٚيٝا٤
ا٭َٛر.

-

-

-

-

-

-

7

100

0

5

اسررتك ا ٤ايٓتررا ٥و ر  ٍٚدْ )3سررتٓت خٕ وررٛف لٓاظ ر ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞو
ازباَعاص اسبه َ ١َٝٛوما ٚفكا ما :ًٜٞ
 .1إ ار ٠ايررتعًِٜٛ :ؼ ر ازب ر  ٍٚخْٗررا وتررٛف

ر ررَ ١تٛسررطٓ ١سررم ١د)%42,86ص

 ٚر  ١ؼعٝفٓ ١سم ١د)%28,57ص  ٫ٚوٓفر خ ٟلًُٝر ١إ ارٜر ١و دَ )%28,57رٔ
د  )مت حساب ايٓسم ١امٚ ١ٜٛ٦ايته ار ٓا ٤لً ٢ازباَعاص اييت هلا َٛاقع لً ٢شمه ١اٱْنْت  ٖٞٚد )7اَعاص.
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َٛاقع ازباَعاص اسبه١َٝٛص فرع ار ٠ايرتعًِ وعر َرٔ خنرير ايعٓاظر ورٛف ا و
اهلٝهررٌ اٱ ار ٟيهررٌ اَعرر١

َٛاقررع ازباَعرراص اسبهَٝٛرر١ص حٝررث ٜررتِ ل ر

ٚنًٝاوٗاص نُرا وتراح شر ٚت ايتسرجٚ ٌٝايكمرٚ ٍٛرسر ّٛايتسرج ٌٝو عر
ازباَعرراص نُررا و َٛقررع اَعرر ١إبص إ ٫خٕ ع ر

َٛاقررع

ا٭ ٚاص و ع ر

ازباَعاص َتٛف ٚ ٠يهٓٗا ذبرت اٱْصرا ٤نُرا و َٛقرع اَعر ١ذَرارص ٚوترٛف
خٜك ١ْٛايتسرج ٌٝاٱيهنْٚر ٞو َٛقرع اَعر ١وعرا هرا خْٗرا  ٫وعُرٌٚ .وكرّٛ
َٛاقررع ع ر

ْتررا ٥ايطرر٬ب إ ٫خْرر٘ ق ر  ِٜنُررا و َٛقررع

ازباَعرراص ع ر

اَع ١حؽ َٛص َٓ ايعاّ اي راسّ 2003 /2002 ٞص نُا وع
َٛق ررع اَع رر ١ظ ررٓعا ٤و عر ر

ايٓتا ٥و

ايهً ٝرراص ٚا٭قس رراّ حت رر ٢ايع رراّ ازب رراَعٞ

َٛٚ ّ2009/2008قررع اَعرر ١وعررا حترر ٢ايعرراّ ٚ .2009/2008ن ر يو اسبرراٍ
ايٓس ررم ١يًتك رر ِٜٛازب رراَعٜ ٞت ررٛف و َٛق ررع اَع رر ١وع رراص َٛٚق ررع اَع رر١
حؽ ر َٛصص ُٓٝررا ٜتررٛف و اَعرراص خا ر ٣ص ٚيهررٔ

ٜررتِ ذب ٜريرر٘ نُررا و

َٛقرع اَعر ١ظررٓعآَ ٤ر ايعراّ اي راسررَٛ ٚ ّ2007/2006 ٞقرع اَعر ١ذَررار
َٓ ايعراّ اي راسرّ2006/2005 ٞص خَرا و َٛقرع اَعر ١لر ٕ فتترٛف ظرفخ١
ااي َٔ ١ٝخٝ ٟاْاص .
 .2ا٭ٖ اف :وتٛف ا٭ٖ اف ر َ ١تٛسطٓ ١سرم ١د)%28,57ص  ٚر ر ١ؼرعٝف١
ٓس ررم ١د)%28,57ص  ُٓٝررا وٓعر ر ّ و ح ررٛاي ٞد َ )%42,86ررٔ َٛاق ررع ازباَع رراص
اسبه َٝٛرر١ص ٜٚكتعرر لرر

ا٭ٖرر اف و َٛاق ررع ازباَع رراص اسبه َٝٛرر ١لً رر٢

خٖ ر اف ازباَعررٚ ١رسررايتٗاٚ .وٗ ر ف َع ررِ امٛاقررع إىل اين ٜٚر يًجاَع رراص
ٚإشررٗار خْصررطتٗاص ٚإٕ ناْررت خٜكْٛرر ١ا٭ٖ ر اف و َٛقررع اَعرر ١حؽ ر َٛص
لمار ٠لٔ ظفخ ١اايَ ١ٝرٔ خٝ ٟاْراصص  ٫ٚوترٛف ا٭ٖر اف و َٛقرع اَعر١
إبص َٛٚقر ررع اَعر رر ١اسب  ٜرر ٠ص  ٫ٚوتر رر ٝخَ ٟر ررٔ ازباَعر رراص خٖ رر اف امر ررٓٗ
ٚاحملت ٣ٛهٌ َستٜٛاوٗا ايعاَٚ ١ايتعً.١ُٝٝ
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 .3ايطاي ر ٜٛ :ؼ ر ازب ر  ٍٚل ر ّ  ٚرر ٛخٚ ٟر يًطاي ر إ ٫ر رر ١ؼررعٝف ١و
دَ )%28,57ررٔ ازباَعرراصص ٜٚتُريررٌ ذيررو و  ٚرر ٛع ر
اييت وع

ازب ر اٚ ٍٚايٓتررا٥

و امٛاقع َريٌ َٛقع اَع ١ظٓعاَٛٚ ٤قع اَع ١وعا.

 .4ايت ر ر رٜماص ٚا٭سر ررٜٛ :١ً٦ؼ ر ر ازب ر ر  ٍٚخٕ د )%14,29فكر ررط َر ررٔ ازباَعر رراص
اي ١ُٝٓٝوٛف ع

ايت رٜماص ر  ١ؼعٝف١ص ٜٚتُريٌ ذيو و َٛقع اَع١

وعا اييت وٛف يفاذج ااتماراص يسٓٛاص سا ك ١يع َٔ امك راص و َٛقعٗا.
 .5احملتٜٛ :٣ٛؼ ازب  ٍٚخٕ احملت ٣ٛامكر ّ لًرَٛ ٢اقرع ازباَعراص اسبهَٝٛر١
ريرٌ د )%14,29ر رر ١ؼرعٝف ١فكررطص ٜٚتُريرٌ ذيررو و ورٛفا َٛقررع اَعرر١
وعررا عر

امكر راص لًرر ٢امٛقررعص ُٓٝررا  ٫وكر ّ خَ ٟررٔ ازباَعرراص اسبهَٝٛرر١

ا٭ا  ٣احملت ٣ٛيطٗ ٬ا.
 .6وك  ِٜامكر راص لًر ٢امٛقرعٜٛ :ؼر ازبر  ٍٚخْر٘ ٜ ٫رتِ وكر  ِٜامكر راص لًر٢
ايصمه ١لء َٛقع ازباَعاص اسبه.١َٝٛ
 .7ا٭ستاذ ازباَعٜ ٫ :ٞتاح خٚ ٟر يٮستاذ ازبراَع ٞو ازباَعراص اسبهَٝٛر١ص
ل ا ٚر ٙنُسرت
عر ر

ّ لرا  ٟيًُٛقرع نر َ ٟسرت

ّ آار ص ٚإٕ قاَرت َٛاقرع

ازباَع رراص تكرر ْ ِٜمرر  ٠س ررٝط ١ل ررٔ خلؽ ررا ٦ٖٝ ٤رر ١ايترر رٜي ف ٗٝرراص

ٜٚتُريررٌ ذي ررو و َٛق ررع اَعرر ١اسب ٜرر ٠ص َٛ ٚق ررع اَعرر ١ظ ررٓعا٤ص ه ررا خٕ
عر

ايمٝاْرراص فٗٝررا ق

ررٜ ٫ٚ ١ررتِ ذب ر ٜريٗاص َٗٓٚررا َررا ٖرر ٛذبررت اٱْصررا٤

نُا و َٛقع اَع ١ذَار.
 .8اَ٫تخاْاصٜ :كتع إ ا ٤اَ٫تخاْراص و مجٝرع ازباَعراص اسبهَٝٛر ١لًر٢
ا٭سًٛب ايتكً ٟ ٝو ازباَع.١
 .9خٚيٝا ٤ا٭َٛرٜٛ :ؼ ازب  ٍٚخْ٘ ٜٛ ٫

خٚ ٟر ٭ٚيٝا ٤ا٭َٛر و ازباَعاص

اسبه.١َٝٛ
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اجلامعات األهلية:
 ٍٚد ٣ َ ) 4وٛف لٓاظ ايتعًِ اٱيهن ْٞٚدايتعً ِٝلٔ ع ) ٚ ٚرٖا و ازباَعاص
ا٭ًٖ ١ٝد.)
ّ

ايٓسم ١ام ١ٜٛ٦يتٛف ٖا و ازباَعاص

لٓاظ

ايٛزٕ

و وٝ

نما٠

َتٛسط١

ؼعٝف١

َٓع َ١

ايٓسيب

اٱيهنْٞٚ

ص

%

ص

%

ص

%

ص

%

يٮ ٚاص

1

ا٭ٖ اف.

2

16,66

4

33,33

1

8,3

5

41,67

1,3

2

2

احملت.٣ٛ

2

16,66

1

8,3

1

8,3

8

66,67

1,1

3

3

وك ِٜ

-

-

1

8,3

-

-

11

91,67

0,3

6

-

-

-

-

1

8,3

11

91,67

0,1

8

-

-

2

16,66

4

33,33

5

41,67

0,7

4

6

50

4

33,33

-

-

1,8

1

-

-

2

16,66

1

8,3

9

75

0,4

5

-

-

-

-

-

-

12

100

0

9

-

-

-

-

2

10

83,33

0,2

7

ايتعًِ

امك راص.
4

ا٭ستاذ
ازباَع.ٞ

5

ايطاي .

6

إ ار٠
ايتعًِ.

7
8
9

ايت رٜماص
ٚا٭س.١ً٦
ايتكِٜٛ
ٚا٫اتماراص.

خٚيٝا٤
ا٭َٛر.

2

16,66

16,66

اَٗا

است

اسررتك ا ٤ايٓتررا ٥و ر  ٍٚدْ )4سررتٓت خٕ وررٛف لٓاظ ر ايررتعًِ اٱيهنْٚرر ٞو
ازباَعاص ا٭ًٖ َ ١ٝوما ٚفكا ما :ًٜٞ

د )مت حساب ايٓسم ١امٚ ١ٜٛ٦ايته ار يًجاَعاص اشباظ ١اييت هلا َٛاقع لً ٢شمه ١اٱْنْتص  ٖٞٚد )12اَع ١ع استمعا
َٛقع ازباَع ١ايًمٓاْ ١ٝاي ٚي ١ٝاييت ٜ ٫عٌُ َٛقعٗا.
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 .1إ ار ٠اي ررتعًِٜٛ :ؼر ر ازبرر  ٍٚخْٗ ررا وت ررٛف ٓس ررم ١د )%16,66ر رر ١ن ررما٠ص
ُٓٝا وتٛف

ر َ ١تٛسطٓ ١سم ١د)%50ص  ٚر  ١ؼرعٝفٓ ١سرم ١د)%33,33

َررٔ ازباَعرراص ا٭ًٖ ٝرر١ص فُع ررِ َٛاقررع ازباَع رراص ا٭ًٖٝرر ١وس رراِٖ و إ ار٠
ايتعًرر ِٝر ر اص َتفاٚورر ١حٝررث وتررٛف ش ر ٚت ايكمررٚ ٍٛايتسررجٚ ٌٝاي سررّٛ
اي راسر ١ٝامطً ٛر ١و نرٌ ربعرغص نُرا ٜتراح ايتكر ِٜٛازبراَع ٞو خهًر
َٛاقع ازباَعراصص ٚوترٝ

اَعر ١سرم سر ا اي سر ّٛلرء امٛقرعص ٚوتراح ْترا٥

ايطرر٬ب لًرر ٢امٛقررع و اَعرر ١ايعًررٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛرراص  ٚاَعرر ١سررم ص  ٚاَعرر١
امًه ١خر٣ٚص  ٚاَع ١ايعً ّٛاسب ٜري. ١
 .2ا٭ٖ اف :وتٛف ا٭ٖ اف ر  ١نمآ ٠سم ١د)%16,66ص ُٓٝا وتٛف

ر ١

َتٛسرطٓ ١سرم ١د)%33,33ص  ٚر ر ١ؼرعٝفٓ ١سرم ١دُٓٝ )%8,3را  ٫وتررٛف و
ح ر ررٛاي ٞد َ )%41,67ر ررٔ ازباَع ر رراص ا٭ًٖ ٝر رر١ص  ٚر ررايٓ

إىل َٛاق ر ررع ايتعً ر ررِٝ

اٱيهن ْٞٚظب خٕ وًو امٛاقع وٗ ف يًن ٜٚيًجاَع ١التمارٖرا َصر ٚلا
رحب ٝررا لر ر ا اَع رر ١اٱ ررإ  ٚاَع رر ١ا٭حك ررافص فت٪نر ر َٛاقعُٗ ررا خُْٗ ررا
ٜٗر فإ يٓصر ايعًررِ ايصر ل ٞر افع ارراَ ٕٚ ٟكا ررٌ َررا ٟص ٚوررٛف َٛاقررع
ازباَعراص ا٭ًٖٝرر ١خٖر افٗا لًررَٛ ٢اقعٗررا لر ا َٛقررع اَعر ١ايررُٔٝص َٛ ٚقررع
اَع رر ١ايعً رر ّٛايتطمٝك ٝررٚ ١ا ٫تُال ٝرر١ص  ْٚررٛف َٛاق ررع عر ر
خٖر ر اف امكر ر راص و َٛاق ررع عر ر

ازباَع رراص

ازباَع رراص مبس ررتٜٛاوٗا ام تًف رر ١ايعاَ رر١

ٚايتعًُٝٝرر ١نُررا ٖرر ٛاسبرراٍ و َٛقررع اَعرر ١ايعًررٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛرراص َٛٚقررع
اَع ١سم .
 .3احملتٜ :٣ٛتٛف احملت ٣ٛر  ١نمآ ٠سم ١د)%16,66ص ُٓٝرا ٜترٛف

ر ر١

َتٛسررطٓ ١سررم ١د)%8,3ص  ٚر رر ١ؼررعٝفٓ ١سررم ١د)%8,3ص ُٓٝررا ٜ ٫تررٛف و
ح ررٛاي ٞد َ )%66,67ررٔ ازباَع رراص ا٭ًٖ ٝرر١ص ح ٝررث ٜت رراح ضبت رر ٣ٛامكر ر راص و
َٛاقع ع

ازباَعاص ا٭ًٖ ١ٝاييت وٛف ْ راّ ايتعًر ِٝاٱيهنْٚر ٞلرٔ عر

َريٌ اَع ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛاص  ٚاَع ١سرم ص  ٚاَعر ١ا٭ْر ييٜٚ .كتعر
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وك  ِٜامك راص لء امٛاقع لً ٢شرهٌ نتر وكًٜ ٝر ١مت ذبًٜٛرٗا إىل نتر
ٚايتفالًٝر١ص هررا خٕ َٛقررع

إيهنْٝٚر ١نُررا ٖر ٕٚ ٞو ررٝا و خسرًٛب ايعر

اَعرر ١ايعًررٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛررا ٜك ر َٗا لًرر ٢شررهٌ ْررغ ظررٛوَ ٞسررجٌ لًرر٢
امكرر راص اي راس رر ١ٝو

امٛق ررعص ٜٚت ررَٛ ٝق ررع اَع رر ١اٱ ررإ ضبت رر ٣ٛعرر

ازباَع رر ١نج ررا َ ٤ررٔ اينٜٚر ر يًعً ررِ ايصر ر لٞص ٚي ررٝي نج ررا َ ٤ررٔ ْ رراّ
ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚلٔ ع .
 .4ايطاي ٜٛ :ؼ ازب  ٍٚخٕ ايطاي ٜعطٚ ٢را ر اص َتفاٚو ١وناٚح رني
ْسررم ١د )%16,66ر ررَ ١تٛسررط١ص ْٚسررم ١د )%33,33ر رر ١ؼررعٝف١ص ُٓٝررا ٫
ٜعطر ررٚ ٢را و حر ررٛاي ٞدَ )%41,67ر ررٔ ازباَعر رراص ا٭ًٖٝر رر١ص حٝر ررث ٜ ٫سر ررُ
ايتفال ررٌ و ازباَع رراص ا٭ًٖ ٝرر ١لر ر ا و عر ر

ازبٛاْر ر اٱ ار ٜرر١

يًطاير ر

امتعررً ١ص ر ٚت ايكمررٚ ٍٛايتسررجٌٝص ٚاٱ ا رر ١لررٔ ع ر

وسررا٫٩ص ايطرر٬ب

لررء امٛقررع و ازباَعرراص ا٭ًٖٝرر١ص ٚوترر ٝايٓتررا ٥لًرر ٢امٛقررع َريررٌ اَعرر١
ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛاص  ٚاَع ١سم ص  ٚاَع ١ا٭ْ ييص  ٚاَع ١امًه ١خر.٣ٚ
 .5ايترر رٜماص ٚا٭س ررٜٛ :١ً٦ؼرر ازبرر  ٍٚخْٗ ررا وت ررٛف
د)%16,66ص ُٓٝررا وتررٛف

ر ررَ ١تٛس ررطٓ ١س ررم١

ر رر ١ؼررعٝفٓ ١سررم ١د)%8,3ص ٚوٓع ر ّ و دَ )%75ررٔ

َٛاقع ازباَعاص ا٭ًٖ١ٝص حٝث و ٛر و عر

امكر راص امتاحر ١لًر ٢امٛاقرع

و رٜماص ٚخس ١ً٦ؼُٔ امك راص و َٛقع اَع ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛراص َٛٚقرع
اَع ١سرم ص َٛٚقرع اَعر ١ا٭ْر ييص ٚيهٓٗرا يٝسرت صرهٌ وفرالً ٞحٝرث ٫
وسجٌ إ ا اص ايط٬ب  ٫ٚوت ٝو ٜر ١را عر ١سر ٜع١ص ٚإٕ ورٛف ص ايتفالًٝر١
و ع

اَ ازباَعراص امتاحر ١لًر ٢شرهٌ اسرطٛاْاص يٝارٜر "CD" ١نُرا

و اَع رر ١ايعً ررٚ ّٛايتهٓٛي ٝ ٛرراص ٚو ٛر ر خحٝاْ ررا خ ٚاص ا٫اتم رراراص ٚيهٓٗ ررا
ااي َٔ ١ٝخٝ ٟاْاص نُا و َٛقع ازباَع ١ايٛطٓ.١ٝ
 .6وك  ِٜامك راص لً ٢ايصمهٜٛ :١ؼر ازبر  ٍٚخْر٘ ٜرتِ وكر  ِٜامكر راص ٓسرم١
د )%8,3فكط لً ٢ايصمه ١ر َ ١تٛسرط١ص ُٓٝرا وٓعر ّ و حرٛاي ٞد)%91,67
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َررٔ ازباَعرراص ا٭ًٖٝرر١ص حٝررث ٜ ٫ررتِ وك ر  ِٜامك ر راص لًرر ٢شررمه ١اٱْنْررت
صهٌ َماش ص ل ا  ٛ ٚع
ع

امك راص لً ٢شهٌ وسج٬ٝص ظرٛو ١ٝ٭سراو ٠

امٛا و َٛقع اَع ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛا.

 .7خٚيٝا ٤ا٭َٛرٜ ٫ :تاح خٜٛ ٚ

خٚ ٟر ٭ٚيٝرا ٤ا٭َرٛر سرٚ ٣ٛر ضبر ٚ

ريرٌ

د )%16,66ر رر ١ؼ ررعٝف ١فك ررطص ٜٚتُري ررٌ ٚر خٚيٝررا ٤ا٭َ ررٛر و َتا ع رر ١س ررا
راس ١ط ِٗ ٬و ع

ازباَعراص نجاَعر ١ايعًرٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛراص  ٚاَعر١

سررم ص ااظررَ ١ررِٓٗ ذ ٟٚايطرر٬ب ام ن ررني و اشبررارج.يهٔ  ٫و ٛر آيٝرر ١و
َٛاقع ازباَعاص وسِٗ و ايتفالٌ َع خٚيٝا ٤ا٭َٛر.
 .8ا٭ستاذ ازباَعٜٛ :ٞؼ ازب  ٍٚخٕ ا٭ستاذ ازبراَعٜ ٫ ٞكر ّٛر ٚ ٟر لًر٢
َٛقع ازباَعاص ا٭ًٖ ١ٝإٓ ٫سم ١د )%8,3ر  ١ؼعٝف١ص ُٓٝرا ٜ ٫كر ّٛر ٟ
ٚر و د َٗٓ )% 91,67ر رراص ف ر ررٜ ٬ت ر رراح يٮس ر ررتاذ ازب ر رراَع ٞخٚ ٟر و ايتعً ر ررِٝ
اٱيهنْٞٚص ل ا ع

ا٭ ٚار اييت ٜكٗ ّٛرا عر

ايط٬ب لء شمه ١اٱْنْت يٲ ا  ١لًر ٢عر

ا٭سراو  ٠و ايتٛاظرٌ َرع
وسرا٫٩وِٗص ٚوسرج ٌٝعر

اي رٚس لً ٢امٛقع ٜٚتُريٌ ذيو و َٛقع اَع ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛا .
 .9اَ٫تخاْرراصٜ :كتعر إ ر ا ٤اَ٫تخاْرراص يًطرر٬ب امًررتخكني ٓ رراّ ايتعًررِٝ
اٱيهنْٚرر ٞدايتعًرر ِٝلررٔ ع ر ) و مجٝررع ازباَعرراص ا٭ًٖٝرر ١لًرر ٢ا٭سررًٛب
ايتكًٝر ر  ٟو َكر ر ازباَع رر١ص ٚوك رر ّٛعر ر

ازباَع رر ١عُ ررٌ اَ٫تخاْ رراص و

َٛاقررع دبُررع يًطرر٬ب حس ر احملاف رر ١خ ٚايكط ر ايرريت  ٜٛر فٝرر٘ ايطرر٬بص
ٚذيو ْ ا يع ّ وٛف امٛ ٛق ١ٝو ا٫اتماراص اٱيهن.١ْٝٚ

هجـلة األنـدلـس للعلـوم التطبيقيـة

51

العدد األول الوجلد ( )6يناير 1024م

التعلين اإللكتروني في الجاهعات اليونية الواقع والوأهول

د/يحيى عبدالرزاق هحود قطراى

ثانيا :توفر أدواث انتعهيم اإلنكتروين:

ازباَعاص اسبه:١َٝٛ
 ٍٚد ٣ َ ) 5وٛف خ ٚاص ايتعًِ اٱيهن ْٞٚدايتعً ِٝلٔ ع ) و ازباَعاص
اسبه.١َٝٛ
ايٓسم ١ام ١ٜٛ٦يتٛف ٖا و ازباَعاص

خ ٚاص
ّ

ايتعًِ
اٱيهنْٞٚ

1

امهتم١

نما٠

َتٛسط١

%

ص

ايٛزٕ

ؼعٝف١

ص

%

ص

%

-

-

3

42,86

4

57,14

-

-

-

1

14,29

-

-

-

َٓع َ١

ايٓسيب

%

يٮ ٚاص

ص

اَٗا

است

1,4

2

2

28,57

4

57,14

0,6

4

-

-

7

100

0

6

4

امٓت ٜاص

-

-

1

14,29

1

14,29

5

71,43

0,4

5

5

ْكٌ امًفاص

-

-

3

42,86

2

28,57

2

28,57

1,1

3

4

- 57,14

-

-

3

42,86

1,7

1

2
3

6

اٱيهن١ْٝٚ
ايءٜ
اٱيهنْٞٚ
احملا ١
امماش ٠

ضب ناص
ايمخث

-

-

استك ا ٤ايٓتا ٥و ر  ٍٚدْ )5سرتٓت خٕ اسرت

-

و وٝ

اّ خ ٚاص ايرتعًِ اٱيهنْٚر ٞو

ازباَعاص اسبه َ ١َٝٛومٚ ١فكا ما :ًٜٞ
 .1ضب ناص ايمخثٜٛ :ؼ ازب  ٍٚخْٗا وتٛف و عر

ازباَعراص اسبهَٝٛر١

ر رر ١ن ررمآ ٠س ررم ١د)%57,14ص  ُٓٝررا  ٫وت رراح و د َ )%42,86ررٔ ازباَع رراص
اسبه١َٝٛص حٝرث وترٛف ضب نراص حبرث و َٛاقرع نرٌ َرٔ اَعر ١ظرٓعا٤
 ٚاَع ١وعا  ٚاَع ١إب  ٚاَع ١ذَار.
 .2امهتم ١اٱيهن :١ْٝٚوتٛف امهتم ١اٱيهنْٝٚر ١و مجٝرع ازباَعراص اسبهَٝٛر١
ها خْٗا  ٫وتٛف

ر  ١نما ٠و خَٗٓ ٟاص ٚوترٛف

ر رَ ١تٛسرطٓ ١سرم١

د)%42,86ص  ٚر ر رر ١ؼر ررعٝفٓ ١سر ررم ١د)%57,14ص حٝر ررث وتر ررٛف خٜكْٛر رر ١امهتمر رر١
اٱيهن ١ْٝٚو مجٝع امٛاقعص ها خْٗا وكتع لً ٢ايتع ٜف ٓ راّ ايفٗ سر١
ٚا٭رشر ررف ١و َهتمر رر ١ازباَعر ررٚ ١ايهًٝر رراصص فُٝر ررا وكتع ر ر امهتمر رر ١و ع ر ر
هجـلة األنـدلـس للعلـوم التطبيقيـة
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ازباَعاص لً ٢رٚا ط يعٓاَ ٜٔٚهتماص لام ١ٝنُا و َٛقرع اَعر ١ظرٓعا٤ص
خَا و َٛقع اَع ١ل ٕ فتٛ
عر

ظفخ ١ااي َٔ ١ٝخٝ ٟاْراصص ٚوترَٛ ٝاقرع

ازباَعرراص نت ر َتهاًَرر ١هررٔ يًُسررت

اَعرر ١وعررا .نُررا ٜعر

ّ وٓاًٜررٗا نُررا و َٛقررع

َٛقررع اَعرر ١اسب ٜر َٛٚ ٠قررع اَعرر ١إب وعر ا ا

رقُٝا مبكتٓٝاص امهتم ١ام نا ١ٜيًجاَعَٚ ١هتماص ايهًٝاصص ٚوعر
ع

َٛاقرع

ازباَعاص اهلٝهٌ اٱ ار ٟاشباػ امهتماص و ازباَعٜٚ ١تُريرٌ ذيرو

و َٛقررع اَعرر ١اسب  ٜر  .٠نُررا ٜع ر

َٛقررع اَعرر ١اسب  ٜر  ٠إظ ر اراص

خلؽا ١٦ٖٝ ٤ايت رٜي و ازباَع ١اٱظ اراص حت ٢ايعراّ ّ2008ص يهرٔ ٜ ٫رتِ
ذب ٜريرر٘ صررهٌ َسررتُ  .نُررا وترراح اي ر ٚرٜاص ٚاجملرر٬ص ايعررا ر ٠لررٔ ع ر
ازباَعاص صهٌ ناٌَ نُا ٖ ٛاسباٍ و صبً ١اَعر ١ذَرارص ٜٚترَٛ ٝقرع
اَعرر ١ظررٓعا ٤ايٓصر  ٠امعًَٛاوٝرر ١م نررا اسباسر يهٓٗررا آار ل ر ٖرر ٛلرراّ
ّ2005ص  ٜٚررٛف َٛق ررع اَع رر ١حؽر ر َٛص عرر
رٚا ررط مٛاق ررع عر ر

إظر ر اراص ازباَع رر١ص ٚوت ررٛف

ازباَع رراص ٚامهتم رراص ٚام ان ررا ا٭نا

 ٝرر ١اي ُٝٓٝرر١

ٚايع ٝررٚ ١ايعامٝرر ١نُررا و َٛقررع اَعرر ١ظررٓعا٤ص َٛٚقررع اَعرر ١اسب  ٜر ٠ص
َٛٚقع اَع ١حؽ َٛصص َٛٚقع اَع ١إب.
ْ .3كرٌ امًفرراصٜٛ :ؼر ازبر  ٍٚخْٗررا وتررٛف و عر
خْٗ ررا  ٫وت ررٛف

ازباَعرراص اسبهَٝٛرر ١هررا

ر رر ١ن ررما ٠و خ َٗٓ ٟرراص ٚوت ررٛف ٓس ررم ١د )%42,86ر رر١

َتٛسررط١ص ٓ ٚسررم ١د )%28,57ر رر ١ؼررعٝف١ص ُٓٝررا  ٫وترراح و دَ )%28,57ررٔ
ازباَع رراص اسبه َٝٛرر .١ح ٝررث ٜت ررَٛ ٝق ررع اَع رر ١وع ررا إَهاْ ٝررْ ١ك ررٌ عرر
ايهت ص ُٓٝا ٜتَٛ ٝقع اَع ١حؽ َٛص َٛٚقع اَع ١ذَرار إَهاْٝرْ ١كرٌ
اجمل٬ص ايعا ر ٠لٓٗا.
 .4ايءٜر رر اٱيهن ْٚر ررٜ :ٞس ر ررت

ّ ايء ٜر ر اٱيهن ْٚر رر ٞو َٛاق ر ررع ازباَع ر رراص

اسبه َٝٛر رر ١ر ر ررَ ١تٛس ر ررطٓ ١س ر ررم ١د)%14,29ص  ٚر ر رر ١ؼ ر ررعٝفٓ ١س ر ررم١
د)%28,57ص ُٓٝررا ٜ ٫سررت
هجـلة األنـدلـس للعلـوم التطبيقيـة
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ازباَعرراص ا َرر ١ايء ٜر اٱيهنْٚررَ ٞريررٌ اَعرر١

حٝررث وررٛف َٛاقررع ع ر

وعرراص  ٚاَعرر ١ظررٓعا٤ص  ٚاَعرر ١ل ر ٕ; يهٓرر٘ ٜ ٫سررت
َٛق ررع اَع رر ١وع ررا ل ررء اس ررت

ّ صررهٌ فعرراٍ إ ٫و

اّ ايكا ُ٥رر ١ايء ٜ ٜرر ١يٮفر ر ا اير ر اهمني و

ا٫شناى.
ّ امٓتر ر ٜاص ر ررَ ١تٛس ررطٓ ١س ررم ١د)%14,29ص  ٚر رر١

 .5امٓتر ر ٜاص :وس ررت

ؼر ر ررعٝفٓ ١سر ر ررم ١د)%14,29ص ُٓٝر ر ررا ٜ ٫سر ر ررت

ّ و حر ر ررٛاي ٞدَ )%71,43ر ر ررٔ

ازباَعاصص فُٛقرع اَعر ١وعرا ٖر ٛامٛقرع ايٛحٝر اير  ٟوترٛف فٝر٘ َٓتر ٜاص
ْصررطٚ ١فعايرر ١وترر ٝح ٜرر ١امصررارنٚ ١اسبررٛار يتٓررا ٍٚقؽرراٜا ازباَعرر ١ررني
ايط٬ب ٚامٗتُنيص ُٓٝا ٜٛ

و َٛقع اَع ١اسب َٓ ٠ ٜت ٜ ٫ ٣عٌُ.

 .6احملا ر رر ١امماش ر ر  ٫ :٠وتر ررٛف ا َر رر ١احملا ر رر ١امماش ر ر  ٠و خَ ٟر ررٔ َٛاقر ررع
ازباَعاص اسبه.١َٝٛ
اجلامعاث األههيت:

 ٍٚد ٣ َ ) 6وٛف خ ٚاص ايتعًِ اٱيهن ْٞٚدايتعً ِٝلٔ ع ) و ازباَعاص ا٭ًٖ١ٝ
ّ

ايٓسم ١ام ١ٜٛ٦يتٛف ٖا و ازباَعاص

خ ٚاص ايتعًِ

ايٛزٕ

و وٝ

َٓع َ١

ايٓسيب

ص

%

ص

%

ص

%

يٮ ٚاص

3

25

2

16,67

7

58,33

0,7

4

5

41,67

1

8,33

4

33,33

1,4

1

-

-

1

8,33

1

8,33

83,33 10

0,3

6

 .4امٓت ٜاص

3

25

3

25

1

8,33

5

41,67

1,3

2

ْ .5كٌ امًفاص

1

8,33

1

8,33

1

8,33

9

75

0,5

5

4

- 33,33

-

-

-

8

66,67

1

3

.1
.2
.3

.6

اٱيهنْٞٚ

امهتم١
اٱيهن١ْٝٚ
ايءٜ
اٱيهنْٞٚ
احملا ١
امماش ٠

ضب ناص
ايمخث

نما٠
ص

2

َتٛسط١
%

16,67
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استك ا ٤ايٓتا ٥و ر  ٍٚدْ )6سرتٓت خٕ اسرت

اّ خ ٚاص ايرتعًِ اٱيهنْٚر ٞو

ازباَعاص ا٭ًٖ َ ١ٝومٚ ١فكا ما :ًٜٞ
 .1ايء ٜر ر اٱيهنْٚر رر :ٞوتر ررٛف و ازباَعر رراص ا٭ًٖٝر رر ١ر ر رر ١نر ررمآ ٠سر ررم١
د)%16,67ص  ٚر َ ١تٛسطٓ ١سم ١د)%41,67ص  ٚر ر ١ؼرعٝفٓ ١سرم ١د)%8,33ص
ُٓٝررا  ٫وتررٛف و دَ )%33,33ررٔ َٛاقررع ازباَعرراص ا٭ًٖٝرر١ص فُٛاقررع ازباَعرراص
ٜس ررت

ّ ف ٗٝررا ايءٜر ر اٱيهن ْٚرر ٞيًتٛاظ ررٌ ررني ايط رر٬ب ٚازباَع رر ١ص ررهٌ

َتفاٚص َريٌ اَعر ١ايعًرٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛراص  ٚاَعر ١سرم ص  ٚاَعر ١امًهر ١خر٣ٚص
 ٚاَع رر ١ا٭ْر ر ييص ٚازباَع رر ١ايٛطٓ ٝرر١ص  ٚاَع رر ١ايعً رر ّٛاسب ٜري رر١ص  ٚاَع رر١
امسررتكمٌص  ٚاَعرر ١ا٭حكررافص ٚوررٛف ٖر  ٙازباَعرراص ا َرر ١ايكررٛا ِ٥ايءٜ ٜرر١
٫ستكماٍ اي سراَ ٌ٥رٔ وًرو ازباَعراصص نُرا وتر ٝوٛاظرٌ ايطر٬ب ٚا٭فر ا
َع وًو ازباَعاص.
 .2امٓت ر ٜاص : :وتررٛف و ع ر
ٚوتٛف

ازباَعرراص ا٭ًٖٝرر ١ر رر ١ن رمآ ٠سررم ١د)%25ص

ر َ ١تٛسرطٓ ١سرم ١د)%25ص  ٚر ر ١ؼرعٝفٓ ١سرم ١د)%8,33ص ُٓٝرا

 ٫وت ررٛف و د)%41,67ص فُٛاق ررع عر ر
َٛاقعٗاص ٚيهٔ ٜ ٫تاح است

ازباَع رراص ا٭ًٖ ٝرر ١و ررٛف َٓتر ر ٜاص و

اَٗا إ ٫يٮف ا امصرننني و ايٓ راّص نُرا و

َٛق ررع اَع رر ١ايعً ررٚ ّٛايتهٓٛي ٝ ٛرراص َٛ ٚق ررع اَع رر ١س ررم ص َٛ ٚق ررع اَع رر١
ا٭ْر ر ييص ٚوت رراح يًجُ ٝررع و َٛق ررع اَع رر ١اي ررُٔٝص َٛٚق ررع اَع رر ١ايعً ررّٛ
اسب ٜري١ص َٛٚقع اَع ١امستكمٌص  ٫ٚوعٌُ و َٛقع ازباَع ١ايٛطٓ.١ٝ
 .3ضب ن رراص ايمخ ررث :وت ررٛف ضب ن رراص ايمخ ررث و عر ر

ازباَع رراص ا٭ًٖ ٝرر١

ر رر ١ن ررمآ ٠س ررم ١د)%33,33ص  ُٓٝررا  ٫وت ررٛف و د َ )%66,67ررٔ ازباَع رراص
ا٭ًٖ١ٝص حٝث وتٛف ضب ناص حبث و ع

َٛاقع ازباَعاص ا٭ًٖ ١ٝوصرٌُ

ايمخث اي ااً ٞو امٛقع ٚايمخث لء ضب نراص ايمخرث نُرا َٛقرع اَعر١
اٱ ررإص خ ٚايمخ ررث ايرر ااً ٞفك ررط نُ ررا و َٛق ررع اَع رر ١امس ررتكمٌ َٛٚق ررع
اَع ١امًه ١خر٣ٚص ٚازباَع ١ايٛطٓ.١ٝ
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 .4امهتم ١اٱيهن :١ْٝٚوتٛف و ع
نررما ٠و خَٗٓ ٟرراص ٚوتررٛف

ازباَعاص ا٭ًٖ ١ٝها خْٗا  ٫وتٛف

ر ١

ر ررَ ١تٛسررطٓ ١سررم ١د)%25ص  ٚر رر ١ؼررعٝف١

ٓس ررم ١د)%16,67ص  ُٓٝررا  ٫وت ررٛف و خهًر ر ازباَع رراص ا٭ًٖ ٝررٓ ١س ررم ١اري ررٌ
دَٗٓ )%58,33اص فمع

َٛاقع ازباَعراص ا٭ًٖٝر ١وترٛف فٗٝرا َهتمر ١إيهنْٝٚر١
ًَ رغ وع ٜفر ٞلرٔ امهتمر ١نُرا َٛقرع اَعر١

ها خْٗا وكتعر لًر ٢لر

ايعًرر ّٛاسب ٜريرر١ص  ٚاَعرر ١ا٭ْر يي  ٚاَعرر ١امًهرر ١خر٣ٚص ٜٚتررَٛ ٝقررع اَعرر١
ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛاص َٛٚقع اَع ١سم وٓا ٌٜع
وررٛف

إظ اراص ازباَع١ص نُا

اَعرر ١امًهرر ١خر ٣ٚحع ر رقُرر ٞمبكتٓٝرراص َهتمرر ١ازباَعرر١ص نُررا وررٛف

َٛاقع ع

ازباَعراص ايمخرٚ ٛاي راسراص ايريت خ ٜرت و ازباَعر ١نُرا و

َٛقع اَع ١اٱ إ َٛٚقع اَع ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛا َٛٚقع اَع ١سم .
ْ .5كٌ امًفاص :وتٛف ا َْ ١كٌ امًفاص و ع
ر ر رر ١نر ررمآ ٠سر ررم ١د)%8,33ص ٚوتر ررٛف

ازباَعاص ا٭ًٖٝر ١حٝرث وترٛف
ر ر ررَ ١تٛسر ررطٓ ١سر ررم ١د)%8,33ص

 ٚر  ١ؼعٝفٓ ١سم ١د)%8,33ص ُٓٝا  ٫وتاح و د َٔ )%75ازباَعاص ا٭ًٖ.١ٝ
حٝث وترَٛ ٝاقرع عر

ازباَعراص ْكرٌ ٚوٓاٜرٌ عر

امًفراص نُرا و َٛقرع

اَع رر ١ايعً ررٚ ّٛايتهٓٛي ٝ ٛررا اير ر ٜ ٟت رر ٝوٓا ٜررٌ صبً رر ١ازباَع ررًَٚ ١فر رراص
وعًُٝرراص اسررت

اّ ايٓ رراّ لًرر ٢شررهٌ ْررغ ٚف ٝر ٜٛص ٚن ر يو َٛقررع اَعرر١

اٱ إ ٜت ٝوٓاٜرٌ نتر ٚحبرًَٚ ٛفراص فٝر ٚ ٜٛظرٛو١ٝص خَرا َٛقرع اَعر١
سم فٜ ٬سُ س ٣ٛتٓا ٌٜإظ اراص ازباَع ١فكط.
 .6احملا  ١امماش  :٠وتٛف و عر
نررما ٠و خَٗٓ ٟرراص ٚوتررٛف

ازباَعراص ا٭ًٖٝر ١هرا خْٗرا  ٫وترٛف

ر ر١

ر ررَ ١تٛسررطٓ ١سررم ١د ٚ )%8,33ر رر ١ؼررعٝف١

ٓسم ١د )%8,33ر خٜؽارص ُٓٝا  ٫وتٛف و خهً ازباَعراص ا٭ًٖٝرٓ ١سرم ١اريرٌ
د)%83,33ص فرر ٬وتررٛف ا َرر ١احملا ررٚ ١ايتخرراٚر امماشر ررني ايطرر٬ب ٚا٭سرراو ٠
ازباَعٝني إ ٫يًتٛاظٌ َع ا٭ف ا امص فني لً ٢ايت ععراص ا٭نا

ٝر ١و

َٛقع اَع ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٝ ٛاص حٝث ٜترٛف لًر ٢امٛقرع ر  ٍٚحير ٚقرت
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وٛا ر امت ععررنيص يهٓٗررا  ٫وسررت
ْاَ يهٓ٘ ٜ ٫ست

امك ر راص لًرر ٢امٛقررعص ٜٚتررٛف

ّ يع ر

ّ و َٛقع اَع ١سم .

انسؤال انثانث:

يٲ ا رر ١لررٔ ايسرر٪اٍ ايريايررث اي ر ٜ ٟتُريررٌ وَ" :ررا ٖرر ٛايتعررٛر ا٭َريررٌ ٭ ٚاص
ٚلٓاظر ر ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚرر ٞو ازباَع رراص اسبه َٝٛررٚ ١ا٭ًٖ ٝرر ١و ازبُٗٛر ٜرر١
ايُٝٓٝرر١؟"; قرراّ ايماحررث تخ  ٜر َعرراٜا َٛٚاظررفاص ايتعررٛر َررٔ ارر ٍ٬اٱطرر٬ع
لً رر ٢ايمخ ررٚ ٛايهتا رراص ايس ررا ك ١اي رريت وٓاٚي ررت َع رراٜا وع ررُٚ ِٝإلر ر ا َٛاق ررع
ايتعًر ِٝاٱيهنْٚرٞص ٚخٖرِ ٖر  ٙايمخرٚ ٛايهتا راص (Jia Frydenberg: 2002:ص
(Jakob Nielsen: 2002)ٚص ٚدرَرا ٟخ

ر لمر اسب)2005:ٞص ٚدلم اي شر ٝرٔ

لمرر ايعاٜا ح رراف )2005 :ص  (Davey Yeung: 2005)ٚص ٚد رر ر ررٔ لمرر اهلل
ايعراحل)2006 :ص ٚدرؼررا ضبُر ايٓجررارْٜٝٛ :ر)2007 ٛص ٚدحٓررإ حسررٔ لًرر ٞاًٝررٌ:
)2008ص ٚدْم ٝررٌ ررا لاَ رر)2008 :ٞص ٚدحس ررٔ ايم رراوع ضبُرر لمرر ايعاط)2009 :ٞص
ٚدضبُ ر ضبُ ر اهلررا َٚ ٟعررطف ٢رر ٛص ظرراحل)2009 :ص ٚدضبُ ر لم ر ايه ِٜ
َر٬ح)2010:ص ٓ ٚرا ٤ر خٜؽرا ر لًر ٢ذبًٝرٌ ايماحرث مٛاقرع عر

ازباَعراص ايع ٝر١

ٚايعام ٝرر١ص  َٚررٔ ا رر ٍ٬ا ررء ٠ايماح ررث و صب رراٍ وع ررُٚ ِٝإلرر ا رر اَ ايتعً ررِٝ
اٱيهن.ْٞٚ
 ٜٚنرا ايتعررٛر امكررنح لًر ٢إْصرراَٛ ٤اقررع َتهاًَر ١يًتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞلًرر٢
شمه ١اٱْنْت و ازباَعاص اي ١ُٝٓٝاسبهٚ ١َٝٛا٭ًٖ١ٝص ٜٚصتٌُ لً ٢وفعٚ ٌٝر
نٌ لٓع و َٓ َٛر ١ايتعًر ِٝاٱيهنْٚرٞص  َٚالرا ٠ورٛفا ٚوفعٝرٌ ا٭ ٚاص ايريت
هررٔ َررٔ ا٬هلررا وك ر  ِٜا ر َاص وعًُٝٝررَ ١تٓٛلررَٚ ١تُٝررا ٠يًطرر٬بص  َٚالررا٠
َعرراٜا ايتعررُ ِٝامتطًمرر ١ٱْترراج ايٛسررا٥ط امسررت

َ ١و امٛاقررع اٱيهن ْٝٚرر١ص

ٚخ ٚاص ايتفالٌ ٚو َني امٛاقع; ٚذيو ضباٚي ١يتط ِ ْ ٜٛايتعًِ اٱيهن ْٞٚو
ازباَع رراص اي ُٝٓٝرر ١اسبه َٝٛررٚ ١ا٭ًٖ ٝرر١ص يتُه ٗٓٝررا َ ررٔ صب ررارا ٠ايتكرر ّ ايعًُ ررٞ
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ٚايتهٓٛي رر ٞ ٛاير ر ٜ ٟص ررٗ  ٙايع ررا ص ٜٚص ررٌُ ايتع ررٛر امك ررنح احمل رراٚر اي ٝ٥س رر١ٝ
ايتاي:١ٝ
خ : ٫ٚلٓاظ ايتعً ِٝا٫يهن.ْٞٚ
اْٝا  :خ ٚاص ايتعً ِٝاٱيهن.ْٞٚ
ايريا  :وعُ ِٝلٓاظ ايٛسا ٌ٥امتع .٠
را عا  :ا َاص ايتفالٌ ٚامسال .٠
ٜٚصتٌُ نٌ ضبٛر َٔ احملاٚر ايسا ك ١لً ٢ل َٔ ا٭ راا ٤ايف لٝر ١حبٝرث
وصر ررتٌُ نر ررٌ َٓٗر ررا لًر ررَ ٢ع ر راٜا اسر ررت

اَٗا ٚوٛطٝفٗر ررا و َٛاقر ررع ايتعًر ررِٝ

اٱيهنْٞٚص ٜٚتُريٌ ايتعٛر امكنح صهٌ َفعٌ فُٝا :ًٜٞ
خ : ٫ٚلٓاظ ايتعً ِٝا٫يهن:ْٞٚ
خ .ا٭ٖ اف :Objectives
ا٭ٖر اف ٖرر ٞايرريت ذبر طمٝعرر ١لُررٌ ازباَعرر١ص ٖٚرر ٞيٝررٌ يًُعًررِ و إل ر ا
ّ

اير رٚسص ٚاهررٔ ايطاير َررٔ َع فررَ ١ررا َ٪ٜررٌ َٓ ر٘ ذبكٝكرر٘ص  ٚهررٔ خٕ وسررت

ا٭ٖ اف نُعاٜا ٫اتٝرار خفؽرٌ ط ا٥رل ايتر رٜيص ٚو شر إىل ا٭سرًٛب ا٭َريرٌ
يعًُ ١ٝايتكِٜٛص  ٜٚال ٢و ا٭ٖ اف اشباظ ١مبٛاقع ازباَعاص ايَ ١ُٝٓٝا :ًٜٞ
 إواح ١خٖ اف ازباَعٚ ١ذب ٖ ٜا يًُست

َني.

 ذب  ٜاهل ف َٔ إْصا ٤امٛقع اٱيهن ْٞٚيًجاَع.١
 إواح ١خٖ اف امك راص ٚذب ٖ ٜا يًُست

َني .

 إواحَ ١ستٜٛاص طبتًف ١يٮٖ اف ايعاَٚ ١ايتعً.١ُٝٝ
 خٕ وعر ررف ا٭ٖ رر اف ايتعًُٝٝر رر ١ا٭ ا ٤ايٓٗر ررا ٞ٥امطًر ررٛب َر ررٔ ايطاي رر
اْ٫تٗا َٔ ٤راس ١امك ر.
 ظٝاه ١ا٭ٖ اف ايتعً ١ُٝٝصهٌ إ اٚ ٞ٥قا ٌ يًكٝاس.
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 خٕ وعف ا٭ٖ اف ازباْر امٗرارٚ ٟامعر و ايريت سٝهتسرمٗا ايطاير و نرٌ
ٚح ٚ َٔ ٠ح اص امك ر.
 خٕ وه ٕٛخٖ اف ايرتعًِ قا ًر ١يًتخكٝرل و ؼرَ ٤ٛرت ااص ايٛقرت ٚاعرا٥غ
ايط٬ب.
 ارومات ا٭ٖ اف اسرناوٝجٝاص ايتعًرٚ ِٝاحملترْٚ ٣ٛصراطاص ايرتعًِ ٚوكرِٜٛ
ا٭ ا.٤
 ظٝاه ١خٖ اف وَُٓٗ ٞاراص ايتفها ايعًٝا.
ب  .احملت:Content ٣ٛ
ٜتطً ر ر إل ر ر ا ضبتر رر ٣ٛايتعًر رر ِٝاٱيهنْٚر رر ٞذبًٝر ررٌ امعر ررارف ٚامٗر رراراص إىل
َهْٛاوٗررا ا٭ٚيٝررٚ ١و وٝمٗررا ٚٚؼررعٗا و وسًسررٌ ٜتٓاسر ٚطمٝعرر ١امررا  ٠ايتعًُٝٝرر١
ٚاعا٥غ ايط٬بص  ٜٚالر ٢و ضبتر ٣ٛايتعًر ِٝاٱيهنْٚر ٞلًر ٢شرمه ١اٱْنْرت
َا :ًٜٞ
 إواح ١ضبت ٣ٛمجٝع امك راص لًَٛ ٢قع اْ٫نْت.
 إواح رر ١ضبت رر ٣ٛمج ٝررع امكرر راص لً رر ٢اس ررطٛاْاص CDص  ٜٚال رر ٢ف ٗٝررا خٕ وه ررٕٛ
وفالً١ٝص ٚوصتٌُ لًْ ٢غ َهتٛب ٚظٛص ٚظٛر ٚيكطاص ف.ٜٛ ٝ
 ارومات احملت ٖ ٣ٛاف امك ر.
 َ الا ٠احملت ٣ٛيًُست ٣ٛاي راس ٞيًط٬ب.
 ٜ ال ٢و احملت ٣ٛايريكٚ ١اي ٛع إىل َعا ر ظخٝخ.١
 ٜ ال ٢و احملت ٣ٛلٓ ا٫قتماس خ ٚا٫ستصٗا ايك ِٝايعًُٚ ١ٝامٗٓ.١ٝ
 ٜ ال ٢ايسٗٛيٚ ١ايٝس و ل
 ل

احملت.٣ٛ

احملت ٣ٛط ٜكَٓ ١طكَٚ ١ُ َٓ ١ٝتسًسًَٚ ١تتا ع. ١

 و رج احملت ٣ٛو ل

اما  ٠ايعًُ َٔ ١ٝايمسٝط إىل امعك .

 اً ٛاحملت َٔ ٣ٛا٭اطا ٤ايعًُٚ ١ٝاٱَٚ ١ٝ٥٬ايعٝاه.١ٝ
 و ا ط احملت َٔ ٣ٛحٝث اما  ٠ايعًُٚ ١ٝا٭َريً ١امعاحم.١
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 ٜ ال ٞاحملت ٣ٛا٫يتااّ ازبٛاْ ايص لٚ ١ٝا٭ا٬قٚ ١ٝايٛطٓ.١ٝ
 اٝا احملت ٣ٛازب ٚ ٠ايتخ ٜث اي ا.ِ٥
 ٜ ال ٢و احملت ٣ٛايت ن َٔ حكٛم ايطمع ٚايٓص .
 ر ررط احملترر ٣ٛمبٛاقررع إْنْررت خار  ٣يًترراٚ ٚاٱ ر ا٤ص  ٜٚالرر ٢و وًررو امٛاقررع
ام تار ٠امٛ ٛق.١ٝ
 وكس ِٝاحملت ٣ٛإىل خ ااَ ٤نا ط.١
 ارومات احملت ٣ٛحبا اص ٚوطًعاص امستف.ٜٔ ٝ
 َ الا ٠قٛال ايً  ١ايع  ١ٝايفعخ ٢و ظٝاه ١ايٓغص ٚايعٛص امست

ّ.

 ذب  ٜاسِ ام٪يف يهٌ َك ر.
 ل ّ است
 است

اّ ا٭يفاط ٚاي َٛز امٗجٛر٠ص خ ٚها ايصا٥ع.١

اّ لَ٬اص ايتٓكٝط ٚاينق ِٝصهٌ ظخَٚ ٝنا ط.

 ٜ ال ٢و فك اص ايهتاب ٚؼٛح ايفٛاظٌ ٗٓٝا.
 ٜ ال ٢خٕ وه ٕٛايفك اص قعا.٠
 اً ٛاحملت َٔ ٣ٛايتخّٝا ايف ٟٛ٦خ ٚام ٖيب خ ٚامٓاطك ٞخ ٚايسٝاس.ٞ
 خيً ٛاحملت َٔ ٣ٛخ ٟلاٜاص خ ٚإلْ٬اص دبار.١ٜ
 ايتع ٜف امعطًخاص ٚامفاٖ ِٝازب ٚ ٠ ٜاي ٜم ١لً ٢ايطاي .
 است

اّ امعطًخاص ا٭ ٓم ١ٝق١ص ٚف ٢ح  ٚاسبا  ١إيٗٝا.

ج .ط ٜكر ١وكر  ِٜامكر راص لرء امٛقرع Method of delivery of courses

:through the site
ٜعتُرر ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚرر ٞايفعَّ رراٍ لً رر ٢وكرر  ِٜامكرر راص ط ٜك رر ١وس ررِٗ و
وفعٝررٌ ٚر ايطاي ر و ايتعً رِٝص فررٜ ٬هرر ٕٛايطاي ر َتًررل يًُعًَٛرراص فكررط ررٌ
َصارنا  ٚاحريا لٔ امعًَٛر ١صرت ٢ايٛسرا ٌ٥امُهٓر١ص َرع َ الرا ٠خٕ ٜتراح يًُعًرِ
ٚر إجيا  ٞو اٱش اف ٚايت ٘ٝ ٛيهٌ طاي لً ٢ح ٠ص خ ٚزبُٝع ايط٬ب و ٚقت
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ضب ر سررًفاص  ٜٚالرر ٢و وك ر  ِٜامك ر راص لًرر ٢شررمه ١اٱْنْررت و ْ ررِ ايتعًررِٝ
اٱيهنَ ْٞٚا :ًٜٞ
 اسر ررت

اّ ط ر ر م َتع ر ر  ٠و وك ر ر  ِٜامك ر ر راص وصر ررٌُ :احملاؼ ر ر ٠ص ٚامٓاقصر رر١

ازبُال١ٝص ٚاسبٛار ايف ٟص ٚحٌ امصه٬صص ٚايععف اي ٖف.
 وعُ ِٝامك راص حبٝث وسال لً ٢ايتعًِ اي او ٞيًطاي .
 و ٘ٝ ٛايط٬ب إىل خْصط ١إؼاف ١ٝف ٚ ١ٜمجال ١ٝارسْٗٛا.
َ سر ررال  ٠نر ررٌ طاي ر ر لًر رر٢

ارسر رر ١اير ررتعًِ اي ر ر اوَ ٞر ررٔ ار رر ٍ٬اسر ررت

اّ

امٛسٛلاصص ٚ ٚا ٥امعارف ٚايتهًٝفاص.
 است

اّ ط م وعًَٓ ِٝاسم ١يٓٛع َٚست ٣ٛامع ف١ص ٚامٗاراص امطً.١ ٛ

 اس ررت

اّ اس ررناوٝجٝاص ٚطرر م اي ررتعًِ خ ٚاص اوع رراٍ واآَ ٝرر١ص ٚه ررا واآَ ٝرر١

وتسل َع خٖ اف امك ر ْٚصاطاو٘.
 إواحْ ١صاطاص وصجع ايتفالرٌ ايٓصرط رني امعًرِ ٚايطاير  ٚرني ايطر٬ب َرع
عؽِٗ ايمع .
 َ الا ٠خٕ وٛف ْصاطاص ايتعًِ ف ظا ناف ١ٝيتطمٝل امٗاراص ٚإوكاْٗا.
 .ا٭ستاذ ازباَع:Professor ٞ
إٕ ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚامتُٝا ٜعط ٞا٭سرتاذ ازبراَعٚ ٞرا فعرا ٫و َسرال ٠
ايط٬ب و ا٫لتُا لً ٢خْفسِٗص ٚيٝهْٛٛا ْصطني َمته ٜٔص ٚظاْعَٓ ٞاقصراصص
 َٚررتعًُني ذاو ررٝنيص رر  َ ً٫ررٔ انتف ررا ِٗ٥اس ررتكماٍ امعً َٛرراصص ٚذي ررو يتطم ررل
ايٓ ٜاص اسب ٜري ١امتُ نرا ٠حر ٍٛايطاير ٚايريت ذبكرل خسرًٛب ايرتعًِ اير اوٞص
ٚخِٖ ا٭ ٚار اييت ٜٓم  ٞخٕ ٜكٗ ّٛا ا٭ستاذ ازباَع ٞو ْ اّ ايتعً ِٝاٱيهنْٞٚ
ٖ:ٞ
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 وفعٝر ررٌ ٚر ا٭سر ررتاذ ازبر رراَع ٞو ايتعًر رر ِٝاٱيهنْٚر رر ٞنُ طر ررط َٚص رر ف
. ٜ َٚ ٘ َٛٚ
 إواح ١ل
 ذب ٜ

ع

اي رٚس َماش  ٠يٮستاذ ازباَع.ٞ

 ٍٚزَف يتٛا

ا٭ستاذ امماش لً ٢ايٓ اّ.

 َ الا ٠إسٗاّ ا٭ستاذ ازباَع ٞو إل ا احملت.٣ٛ
 وٛا

ا٭ستاذ امماش يٲ ا  ١لً ٢وسا٫٩ص ايط٬ب و نٌ َك ر.

 إجيا آيٝاص وسال ا٭ستاذ ازباَع ٞلًَ ٢تا ع ١وعً ِٝط.٘ ٬
 حف ْتا ٥ايطاي يٝطًع لًٗٝا ا٭ستاذ ٫حكا.
 إواح ١آيٝاص وسال ا٭ستاذ ازباَع ٞلًَ ٢تا ع ١وك ّ ٚخ ا ٤ايط٬ب امٗار.ٟ
 إظ ار ا٭ستاذ ازباَع ٞوكارٚ ٜر ١ٜلٔ َست ٣ٛنٌ طاي .
 ذبفٝا ا٭ساو  ٠ازباَعٝني لً ٢حؽٛر ام٪ا اص ٚايٓ ٚاص صهٌ َستُ .
 ايت ٖ ٝررٌ امس ررتُ يٮس ررتاذ ازب رراَع ٞمٛانم رر ١ايتط ررٛراص امتس ررارل ١و صب رراٍ
ايت عغ خ ٚا٭ ا ٞ٥امٗف و صباٍ ايت رٜي.
ٖر.ايطاي :Student
ايطاي ر َٚررا تًهرر٘ َررٔ اعررا٥غ لكًٝررْٚ ١فس رٚ ١ٝا تُالٝررٚ ١اًكٝرر١ص َٚررا
ي  َٔ ٜ٘رهم ٚ ١افرع يًرتعًِص ٖر ٛا٭سراس و ايعًُٝر ١ايتعًُٝٝر١ص فر ٜٛ ٬ر وعًرِ
 ٕٚطاي ر ص  ٚايترراي ٞف رعٕ اي ر افع إىل ايررتعًِ ي ر  ٣ايطاي ر ٖرر ٛا٭سرراس و ظبرراح
ايعًُ ١ٝايتعً ٜٚ ١ُٝٝال ٢خٕ ٜك ّٛايطاي و ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚمبا :ًٜٞ
 إواح ١ايتفالٌ يًطاي َع ا٭ستاذ ٚاٱ ارٚ ٠امك راص لء شمه ١اٱْنْت.
 إ ار ٠اٝاٍ ايطاي لٔ ط ٜل خساي ٝإ ار ٠ايتفها.
 وٛف خْصطَ ١تٓٛل ١يًطاي .
 َ الا ٠احملتٚ ٣ٛا٭ستاذ ازباَع ٞيًفر ٚم ايف ٜر ١يهرٌ َرتعًِ يًرتعًِ حسر
س لت٘ ٚق راو٘ .
 َ الا ٠ايف ٚم ايف  ١ٜو ْٛل ١ٝايتعًِ اي او ٞخ ٚايف  ٟخ ٚايتعا.ْٞٚ
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 وٛفا ًَف إظباز ااػ هٌ طاي .
 إواحْ ١تا ٥ايط٬ب ٚذب ٜريٗا لً ٢امٛقع.
َ تا ع ١وك ّ ايطاي و وعًُ٘ صهٌ َستُ .
 .ٚإ ار ٠ايتعً:Department of Education ِٝ
وتعرٌ إ ار ٠ايتعًر ِٝازبٛاْر اٱ ارٜر ١يًرتعًِ اٱيهنْٚرٞص ٜٚعترء ْ راّ إ ار٠
ايررتعًِ اٱيهنْٚررَ ٞررٔ خٖررِ َهْٛرراص ايررتعًِ اٱيهنْٚرر .ٞفٗررَٛ َٓ ٛررَ ١تهاًَرر١
َسٛ٦ي ١لٔ إ ار ٠ايعًُ ١ٝايتعًُٝٝر ١اٱيهنْٝٚر١ص ٖٚر  ٙامٓ َٛر ١وصرٌُ ازبٛاْر
اٯو:١ٝ
 إواح ١ايكٝاّ ايعًُٝاص اٱ ار ١ٜإيهنْٝٚا.
 ايتع ٜف ايص ٚت امتطًم ١ي٬يتخام ازباَع.١
 إ ا ٤ايعًُٝاص اٱ ار ١ٜامتطًم ١يًكمٚ ٍٛايتسج.ٌٝ
 إواح ١ايص ٚت اماي ١ٝامتطًم ١ي٬يتخام.
 ايسُاح س ا اي س ّٛاي راس ١ٝإيهنْٝٚا.
 ل

ايص ٚت امتطًم ١يًتٛطٝف و ازباَع.١

 إواح ١ازب ا ٍٚاي راسٚ ١ٝذب ٜرياوٗا.
 وك ْ ِٜتا ٚ ٥ر اص ايط٬ب صهٌ س ٜع.
 ربررا ٜٔر رراص نررٌ طاي ر حبٝررث وسررجٌ مجٝررع ر اورر٘ يً ررٛع إيٗٝررا لٓ ر
اسبا ١ص ٚوت ٝوتمع َست ٣ٛايطاي و نٌ ايت ععاص.
 إواحر رر ١رر ٜٛ ٍٚؼ رر وٛا رر اٱ ارٜر ررني لًر رر ٢امٛقر ررع َماش رر  ٠يٲ ا ر رر ١لر ررٔ
استفساراص ايط٬بص خ ٚل

ع

اي رٚس.

 إواح ١اهلٝهٌ اٱ ار ٟيًجاَع ١سٛاَٗٓ ٤ا ا٭نا

 ٞخ ٚايٛطٝف.ٞ

 ٛ ٚ ي ٌٝضب  ٠ف ٘ٝامسٛ٦يٝاص اٱ ار ١ٜيهٌ ٗ.١
ٚ ؼع ؼٛا ط يٓ اّ اسبؽٛر ٚاْ٫ع اف.
 وعُ ْ ِٝاّ ٱ ار ٠ام ازٕ ٚامصنٜاص و ازباَع.١
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 ذب َ ٜعًَٛاص ٚاؼخ ١لٔ لٓٛإ ازباَعَ ١رٔ حٝرث ام ٜٓرٚ ١اسبرٚ ٞاممراْٞ
ايتفعَ ٌٝع ذن لٓا ٜٔٚايف ٚع ايتفع ٌٝو حاي ١وٛف ٖا.
ز .ايت رٜماص ٚا٭س:Exercises and questions ١ً٦
ايت رٜماص ٚا٭س ٖٞ ١ً٦لمار ٠لٔ خ ٚاص وٛف و  ١ٜرا ع ١مر  ٣اهرٔ ايطاير
َ ررٔ احملت رر ٣ٛايتعً ُٝررٞص ٚوعرر

ررا َ ٤ررٔ ايهترر ٚامكرر راص اي راس رر١ٝص  ٜٚال رر ٢و

ايت رٜماص ٚا٭س ١ً٦و َك راص ازباَعاص اٱيهنَ ١ْٝٚا :ًٜٞ
 إواح ١وك ِٜٛايطاي إيهنْٝٚا .
 وٓ ررٛع ايتر ر رٜماص ٚا٭س رر ١ً٦يه ررٌ َٛؼ ررٛع ررني َك ررايَٛٚ ٞؼ ررٛلٚ ٞور ر رٜماص
َٗار.١ٜ
 إلطا ٤ايطاي خنري َٔ ف ظ ١يٲ ا .١
 وٛفا امك ر وك ٛا قمًٝا مست ٣ٛايطاي .
 و ررٛفا طر ر م وك رر ِٜٛذاو ٝررَ ١تٓٛل ررَٚ ١تهرر ر ;٠ي ررتُهني ايطايرر َ ررٔ ذب ٜر ر
َست ٣ٛوك َ٘ و اي راس.١
 إواح ١خسَ ١ً٦فتٛح ١وسال لً ٢اٱ اع ٚايتفها.
 وٛفا ف ظ ١يًطاي م ا ع ١إ ا او٘ ٚوٓكٝخٗا قمٌ و نٖ ٝا.
 حف ْتا ٥ايطاي و سجٌ ااػ يهٌ ا َٔ ٤احملت.٣ٛ
 وٛفا ٓٛى خس ١ً٦يًُك راص.
 وعخ ٝإ ا اص ايط٬ب وًكاٝ٥ا  ٚصهٌ س ٜع.


اٛٓ ١ٜى ا٭س َٔ ١ً٦خ ٟاانام.

 است

اّ وكٓٝاص َٓاسم ١ي لِ ايتك ِٜٛامستُ ٭ ا ٤ايطاي َريرٌ ا٫وعراٍ

ايتااَف ٚها ايتااَف.
 وٓٛع َستٜٛاص ظع ١ ٛا٭س َٔ ١ً٦حٝث ايعع.١ ٛ
 وٓر ررٛع َسر ررت ٣ٛا٭سر رر ١ً٦حبٝر ررث وصر ررتٌُ لًر ررَ ٢سر ررتٜٛاص ايت ر ر ن ٚايفٗر ررِ
ٚايتطمٝل ٚايتخً....ٚ ٌٝ
هجـلة األنـدلـس للعلـوم التطبيقيـة

64

العدد األول الوجلد ( )6يناير 1024م

التعلين اإللكتروني في الجاهعات اليونية الواقع والوأهول

د/يحيى عبدالرزاق هحود قطراى

 خٕ وتهاٌَ َف اص ايت رٜماص َع خٖ اف امك راص.
 وك  ِٜيفاذج سبٌ ع

ايت رٜماص.

 وٓاس وٛزٜع ا٭سٚ ١ً٦ايت رٜماص َع خُٖ ١ٝفع ٍٛامك راص ٚفك اوٗا .
 وٛفا و  ١ٜرا عَٓ ١اسم ١يًطاي .
 وعاٜا اٱ ا اص ايعخٝخ ١عماراص إجيا .١ٝ
 ظٝاه ١و رٜماص وعتُ لً ٢ايتفها اي او ٞيًطاي .
 ل

استجا اص ايطاي َٚستٛا ٙلك اٱ ا َ ١ماش . ٠

ح .ايتكٚ ِٜٛا٫اتماراص :Evaluation and testing
وعر ا٫اتمرراراص َررٔ خٖررِ لٓاظ ر ايعًُٝرر ١ايتعًُٝٝرر١ص ٚوسررت

ّ يًخهررِ لًرر٢

َ  ٣ايٓجاح و ذبكٝل ا٭ٖ اف امٓص٠ ٛص ٚذب  ٢ا٫اتمراراص ُٖٝر ١نرما ٠و
مجٝررع ام٪سسرراص اين ٜٛرر ١ايتكًٜ ٝررٚ ١اٱيهنْٝٚرر ;١يهْٗٛررا ٚسرر ١ًٝيًخهررِ لًرر٢
فالً ١ٝايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝاين ١ٜٛص ٚوسال ا٫اتماراص لًر ٢وصر ٝغ ايعكمراص
ٚامصه٬ص ايتعً١ُٝٝص ٚوك ّ اسبً ٍٛامٓاسمٚ ١خ ٚر٘ حًرٗاٖٚ .رَُٗ ٞر ١يًجاَعراص
حب ٝررث ور ر فعٗا م ا ع رر ١خٖر ر افٗاص َٚع ف ررَ ١ر ر  َ٤٬َ ٣رر ١ام ررٓٗ يتخك ٝررل ٖر ر ٙ
ا٭ٖ افص  ٜٚال ٢و اَتخاْاص ازباَعاص اٱيهنَ ١ْٝٚا :ًٜٞ
 إ رر ا ٤ا٫اتمرراراص ايٓٗا ٝ٥رر ١و َ ان ررا دبُ ررع يًط رر٬ب و ازباَع رر ١خ ٚا ررارج
ازباَع.١
 وٛفا ؼُاْاص ناف ١ٝيًت ن َٔ ش ع ١ٝايطاي امتك ّ ي٬اتماراص.
ٚ ؼع ؼُاْاص مٓع هض ايط٬ب ا ٍ٬ا٫اتماراص.
 ارومات ايتكٚ ِٜٛا٫اتماراص ا٭ٖ اف.
 اٝررا ايتكررٚ ِٜٛا٫اتمرراراص ايصررُٛي ١ٝو قٝرراس خٖررِ خٖ ر اف ايررتعًِ اشباظرر١
امع فٚ ١امٗاراص امطً ١ ٛو امك ر.
 إ ا ٤وكٚ ِٝٝر ٟيهٌ لٓاظ ٚخ ٚاص ْ اّ ايتعًِ اٱيهن ْٞٚو ازباَع.١
 خٕ وصٌُ لًُ ١ٝايتك ِٜٛايع٬ق ١ني ايفالًٚ ١ٝايتهًف.١
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 است

التعلين اإللكتروني في الجاهعات اليونية الواقع والوأهول

اّ طب اص ايتك ِٜٛايٓٗا ٞ٥و لًُ ١ٝوك ِٜٛفالً ١ٝايٓ اّ.

 ارباذ ق اراص َٓاسم ١يتخسني فالً ١ٝايٓ اّ ٚنفا٤و٘ ٓا ٤لًْ ٢تا ٥لًُ١ٝ
ايتك.ِٜٛ
 و حاي ١ا٫اتماراص اٱيهن ١ْٝٚجي ارباذ إ ا٤اص يًت َني ٚاسبُا ١ٜوتُريرٌ
و:
.1

ا ١ٜإ ا اص ايط٬ب تك ٝٝاي ا ٍٛلًٗٝرا سرَ ٣ٛرٔ قمرٌ امعًرِ ٚامعرُِ
ايتعً.ُٞٝ

َٓ .2ع ايط٬ب َٔ اي رض ار ٍ٬ا٫اتمرارص ٛؼرع قٝر ٛلًر ٢اير ا ٍٛي٬اتمرار
إٛ ٫اسط ١خرقاّ ٖ١ٜٛص ٚوكعا زَٔ اٱ ا .١
ٚ .3ؼع خسر ١ً٦وعتُر لًرَٗ ٢راراص ايعكرٌ ايعًٝرا و ايرتفها َرع إواحر ١اسب ٜر١
يًط٬ب ا٫ستعاْ ١مب ا ع ٚنت يٲ ا .١
.4

ا ١ٜاَ ا٫اتمار َٔ ا٫انام.

 .5ايت نر ر َ ررٔ ٖ ٜٛرر ١امس ررت
اسر ررت

ّ ٚخْ رر٘ ٖ رر َ ٛررٔ جيٝر ر لً رر ٢ا٫اتم ررارص ٚذي ررو

اّ نر رراَاا اي ٜٛرر اير رريت وتر ررَ ٝصر رراٖ  ٠ايطاي رر ص ٚايت ن رر َر ررٔ

ش عٝت٘.
َ .6كارْ ١ا٭ ا ٤اسباي ٞيًطاي َع خ ا٥ر٘ و امر اص ايسرا ك ١يًت نر َرٔ َر ٣
ا٫وسام و وطٛر خ ا ٘٥ن ا ٠يهصف اي ض.
تَ .صارن ١خٚيٝا ٤ا٭َٛر :Parents
إٕ ايتعً رر ِٝقؽ رر ١ٝصبتُع ٝرر ٫ ١ر ر خٕ ٜص ررارى فٗٝر را مج ٝررع ا٭طر ر اف ا٭سر ر ٠
ٚازباَع١ص ٚو ٖ ا اٱطار خن ص اَ ايتطر ٜٛاين ر ٟٛلًر ٢خُٖٝر ١إلطراٚ ٤ر
خنررء ٭ٚيٝررا ٤ا٭َررٛر يًُسرراُٖ ١و لررِ ايعًُٝرر ١ايتعًُٝٝررَ ١ررٔ ارر ٍ٬امسرراْ ٠
ٚامتا ع رر ١امس ررتُ  ٠يًتخع رر ٌٝايعًُ رر ٞ٭ ٓ رراِٗ٥ص ٚنر ر يو ل ررِ ٚر ازباَع رر١
ٚايت ن ر َررٔ َٛ ٛقٝرر ْ ١ررِ ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚررٞص فازباَعرر ٫ ١وسررتطٝع وطررٜٛ
لًُررٗا ٚذبكٝررل خٖر افٗا ٚامؽرر ٞقر َا و ٖر ا ايط ٜررل  ٕٚلُررٌ طبطررط ٗ ٚر
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َررٓ ِ َٚصررنى َررع خٚيٝررا ٤ا٭َررٛر ٪َٚسسرراص اجملتُررع احملًررٞص  ٜٚالرر ٢خٕ ٜترراح
٭ٚيٝا ٤خَٛر ايط٬ب و ْ ِ ايتعً ِٝاٱيهنَ ْٞٚا :ًٜٞ
 اٱط٬ع لًًَ ٢ف إظباز ايطاي .
 ايتٛاظٌ َع ازباَعَٚ ١ع َ رس ٞامٛا لء ايء ٜا٫يهن.ْٞٚ
َ صاٖ ٬َ ٠ح اص امعًِ لً ٢وهًٝفاص َٚصارٜع ايطاي .
 است

اّ ه ف حٛار وااَف َماش َع امعًِ.

َ صاٖ  ٠ايتكار ٜام رس.١ٝ
 َ ا ع ١احملت ٟٛايتعًٚ ُٞٝإ ا ٤اي خ ٟف.٘ٝ
 امساُٖ ١و إجيا حً ٍٛيمع

ايكؽاٜا اجملتُع ١ٝايتٓسٝل َرع ازباَعراص

لء ايتٛاظٌ امماش خ ٚاٱيهن.ْٞٚ
ثانيا أدواث انتعهيم اإلنكتروين:

وصتٌُ ا٭ ٚاص و ايتعً ِٝا٫يهن ْٞٚلً ٢لٓاظ َتع ٠ص  َٔٚخُٖٗا َا : ًٜٞ

خ .امهتم ١اٱيهن: Electronic Library ١ْٝٚ
امهتمر ١اٱيهنْٝٚرر ١وعهرري َفٗرر ّٛاٱواحرَ ١ررٔ عٝر حملتٜٛرراص امهتمرراص
ٚار َاوٗا ٚهاٖرا َرٔ َعرا ر امعًَٛراص اٱيهنْٝٚر١ص ٚوسرتعني و ذيرو صرمه١
إيهنْٝٚر ١واْ ٚرا عَهاْٝراص ايٛظر ٍٛإىل امهتمر ١خ ٚامعرا ر ايعامٝر ١اشبار ٝر١
ٚاسر ررت ّ٬اي ٛر ررا٥ل َٓٗر رراص  ٜٚالر رر ٢و امهتمر رر ١اٱيهنْٝٚر رر ١اشباظر رر ١ازباَعر رراص
اٱيهنَ ١ْٝٚا :ًٜٞ
 وٛفا َ ا ع يهاف ١ايت ععاص.
 وك  ِٜا َ ١اسبع ٍٛإيهنْٝٚا لً ٢ايهت ٚايمخ ٛايع  ٚ ١ٝا٭ ٓم.١ٝ
 وك  ِٜا َ ١اسبع ٍٛإيهنْٝٚا لً ٢ايهت ٚايمخ ٛامٓتج ١و ازباَع.١
 وك ر  ِٜا َرر ١اسبع رر ٍٛإيهنْٝٚررا لًرر ًَ ٢ع رراص ايهت ر ٚايمخرر ٛايع  ٝرر١
ٚا٭ ٓم ١ٝاييت ٜعع اسبع ٍٛلًْ ٢سق ناًََٗٓ ١ا.
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 وك ر ر  ِ ٜا َر رر ١ايهصر ررف ايهنْٝٚر ررا لًر رر ٢لٓر ررا ٜٔٚايهت ر ر ٚايمخر رر ٛايع ٝر رر١
ٚا٭ ٓم.١ٝ
 خٕ وصتٌُ لً ٢ع

ايءاَ ام ومط ١ت ععاص ايط٬ب.

 خٕ وصرتٌُ لًرٝ ٢اْراص حر ٍٛاجملتُرع َريرٌ

ٝاْراص اٱحعرا٤اص ايسرهاْ١ٝ

ٚا٫ستٗ٬ن.١ٝ
 خٕ و ومط ٚا ط ي ٚاَ ٥عارف ضبًٚ ١ٝلام ١ٝإيهنَ ١ْٝٚتٓٛل.١
 خٕ وصرتٌُ امهتمر ١لًر ٢وسرٗ٬ٝص يًر ط رني اشبر َاص ايممًٛٝه افٝر ١لًر٢
ايصمهٚ ١ا َاص امعًَٛاص ٚاهل٦ٝاص ا ٫تُال١ٝص ٚشمهاص امهتماص.

 ذب ٜث ام ا ع ٚامعا ر استُ ار.
 ايريك ١و امعا ر ٚظختٗا َٚع ف ١ام٪يفني.
 وٛفا َعًَٛاص لٔ ام٪يف اهٔ َٔ ا٫وعاٍ ٘.
 ايت ن َٔ َ ا عٚ ١فخغ امعًَٛاص امتؽُٓ ١و ايهت ٚام ا ع.
 ذبً ٢امعا ر امٛؼٛل١ٝص ٚل ّ ايتخٝا.
 اً ٛام ع ٚامع ر َٔ ا٭اطا ٤ايً ٚ ١ٜٛاٱَٚ ١ٝ٥٬ايطمالٚ ١ٝامٓٗج. ١ٝ
 ذب ٜر َمررا  ٨ايفٗ سررٚ ١ايتعررٓٝف يًُختٜٛرراص :دٖجرراٞ٥ص ربععررٞص رقُررٞص
زَفص

اوص خا .)٣

 وٛف ا ٜط ١خ ٚقا ١ُ٥ضبتٜٛاص يًُعا ر .
 وٛف لِ فف َٔ قمٌ َت عغ َتٛا

استُ ار لً ٢اشبط.

ب .ايء ٜاٱيهن:Mail Electronic ْٞٚ
ٖرر ٛا َرر ١ومررا ٍ اي سررا ٌ٥آيٝررا لررء شررمه ١اٱْنْررت ررني ا٭فر ا ص ٜٚعر ايءٜر
اٱيهنْٚرر ٞخنري ر ا ر َاص اٱْنْررت اسررت

اَا ٚخٚسررعٗا اْتصرراراص ٜٚتخررتِ لًرر٢

ازباَعرراص خٕ وعُررٌ لًرر ٢وررٛفا  ٜر ايهنْٚرر ٞؼررُٔ خ ٚاص ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚررٞ
حتٜ ٢تسٓ ٢هلرا وٛطٝفر٘ ٚا٫سرتفا َ ٠رٔ ا َاور٘ يتٝسرا ٚوسرٗ ٌٝايتٛاظرٌ رني
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خف ر ر ا َٓ َٛر رر ١ايتعًر رر ِٝاٱيهنْٚر ررٚ ٞلٓاظ ر ر ٙص  ٜٚالر رر ٢و اسر ررت

اّ ايء ٜر ر

اٱيهنَ ْٞٚا :ًٜٞ
 وٛفا  ٜإيهن ْٞٚااػ ازباَع.١
 إواحرر ١ايء ٜر اٱيهنْٚرر ٞ٭لؽررا٦ٖٝ ٤رر ١ايت ر رٜيص ٚوصررجٝع ايطرر٬ب لًرر٢
است
 است

اَ٘ص  ٚهٔ ٚؼع رٚا ط يعٓا ٜٔٚخلؽا ١٦ٖٝ ٤ايت رٜي لً ٢امٛقع.
اّ ايء ٜاٱيهن ْٞٚنٛسٝط ني ا٭ستاذ ٚايط٬ب.

 إواح ١إرساٍ ايٛا ماص امٓاي ١ٝيًط٬ب.
 إواح ١إرساٍ حٌ ايٛا

امٓاي ٞيٮستاذ َٔ قمٌ ايط٬ب.

 إواح ١إرساٍ ايتعًُٝاص ٚاٱرشا اص يًط٬ب.
 إواح ١يًُ رس اي لً ٢استفساراص ايط٬ب.
 وسٗ ٌٝايتٛاظٌ ني امت ععني و شت ٢اجملا٫ص.
 إواح ١ايتٛاظٌ ني خلؽا ١٦ٖٝ ٤ايت رٜي ٚاٱ ارٜني.
 إواح ١إرساٍ ايًٛاٚ ٥ايتعًُٝاص ٭لؽا ١٦ٖٝ ٤ايت رٜي.
 است

اّ ايء ٜاٱيهن ْٞٚو إرساٍ ايٓتاٚ ٥اي ر اص يًط٬ب.

 است

اّ ايء ٜاٱيهن ْٞٚٱرساٍ وكار ٜ٭ٚيٝا ٤خَٛر ايط٬ب.

 إواح ١إرساٍ ازب اٚ ٍٚاٱلْ٬اص ٚايتعُُٝاص يٮش اػ امستٗ فني.
 ربعررٝغ ٚقررت ضب ر َررٔ قمررٌ امعًررِ يً ر لًرر ٢ايتهًٝف راص ايرريت  ٜسررًٗا
ايط٬بص ٚن يو لً ٢رسا ٌ٥ايء ٜاٱيهن ْٞٚيًط٬ب.
 إل رر ّ٬ايط رر٬ب ٛظ رر ٍٛايتهًٝف رراص يتكً ٝررٌ قً ررل ايط رر٬ب َ ررٔ َرر ٚ ٣ظ ررٍٛ
وهًٝفاوِٗ ٚإ ا اوِٗص ٚزٜا  ٠افعٝتِٗ.
 است

اّ ايء ٜاٱيهن ْٞٚيٲ ا  ١لٔ خس ١ً٦ا٫اتمراراص امكايٝر ;١٭ْٗرا ٫

زايت وعتُ لً ٢ايعٓع ايمص  ٟو ايتعخ. ٝ
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ج.احملا :Chat ١
ٜٓم  ٞايننٝا لً ٢اسبٛاراص امماش َ ٫ ٠رٔ اسبرٛاراص هرا امماشر  ٠خ ٚهرا
امتاآَ ;١يتخكٝل ايتفالٌ اٱْساْ ;ٞيتعٜٛ

هٝاب ا٫وعراٍ ٗ ٚرا ي ٛر٘ اارٌ

ايكالرر ١ايتكً ٜ ٝر ٜٚ .١الرر ٢فٗٝررا و ن ٝر امعًُررني خ ٓررا ٤امٓاقصرراص لًرر ٢ايٓكررات
اهلاَرر١ص  ٖٚر ا ٜسررِٗ و وعاٜررا ايع٬قرر ١اين ٜٛرر ١ررني ايطرر٬ب ٚامعًُررنيص ٚوصررهٌ
حافاا لً ٢ايتفها ايٓاق ص ٚوسِٗ احملا  ١و وعاٜا ايتفالٌ رني ايطاير ٚامعًرِ
نُا و ايفع ٍٛاي راس ١ٝايتكً َٔ ;١ٜ ٝا ٍ٬وصجٝع ايت َٝ٬لً ٢امصرارن١
و حررٛاراص َريُ ر ٠ص ٚط ر ح ا٭سرر ١ً٦لًررِٗٝص َٚسررال  ٠ايطرر٬ب لًرر ٢ايت ً ر لًرر٢
عر

ايعكمرراص ايرريت وعنؼررِٗص  ٜٚالرر ٢و احملا رراص ايهتا ٝررٚ ١ايعررٛوٚ ١ٝام ٝ٥رر١

َا:ًٜٞ
 إواحْ ١اَ ضبا ١ص ٚذباٚر وااَف َٚماش و امٛقع.
 إواح ١ايتخاٚر امهتٛب ٚايعٛوٚ ٞام  ٞ٥امماش .
ٜ تِ وعُ ٙ ٖ ِٝا٭ ٚاص حبٝرث ورٛف ام ْٚر ١و ا٫وعراٍ ٚايتفالرٌ ٚايتعًرِٝ
ٚايتعًِ ص ٚإَهاْ ١ٝنٌ طاي و اسبر ٜث َرع امر رس صرهٌ فر ٟص خ ٚهرٔ
إواحتٗا يٝسُعٗا مجٝع ا٭ف ا .
 ذب  ٜخٚقاص وٛا
 ث ع

ام رسني ٚاٱ ارٜني.

اي رٚس ٚامك راص واآَٝا ني ا٭ستاذ ازباَعٚ ٞايط٬بص ٜست

فٗٝا وكٓٝاص ٚٚساَ ٌ٥تع .٠
 ذب ْٛ ٜل ١ٝاحملا َ ١سمكا حتٜ ٢تسٓ ٢يًط٬ب ا٫ستع ا هلا.
 ذب  ٜاي رٚس ٚامٛؼٛلاص اييت وتطًر وٛا ر مجٝرع ايطر٬ب لًر ٢ر اَ
احملا  ١امماش .٠
 لك ا ٫تُالاص است

اّ ايعٛص ٚايعٛر ٠ني ايط٬ب عؽِٗ ايع .

 لك ا ٫تُالاص است

اّ ايعٛص ٚايعٛر ٠ني ام رسني و ازباَع.١

 لك ا ٫تُالاص است

اّ ايعٛص ٚايعٛر ٠ني إ ار ٜٞازباَع.١
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ايتجارب امعًُ ١ٝلً ٢ايط٬ب عٛرَ ٠تاآََ ١ماش .٠

 اسب ر ػ لًرر ٢خٕ ٜهرر ٕٛيًطاي ر

ٚر ْصررط و اي ر رس اٱيهنْٚررَ ٞررٔ اررٍ٬

امصارن ١ايعٛو ١ٝخ ٚايهتا  ١ٝخ ٚام .١ٝ٥
 استؽرراف ١لررا خ ٚخسررتاذ َرٔ اَعرراص خار  ٣ٱيكررا ٤ضباؼر َ ٠ماشر  ٠لًرر٢
ايط٬ب.
 لك ا ٫تُالاص ني ام راٚ ٤اي رسني.
 ٜ ال ٢وٛفا مسالاص َٝٚه فْٛاص ذاص  ٠ ٛلاي.١ٝ
 ٜ ال ٢وٛفا ناَاا  ٜٚذاص  ٠ ٛلاي.١ٝ
َٗا امعًِ لٓ اسبا  ١إيٗٝا.

 خٕ وصتٌُ ايءاَ لً ٢خ ٚاص ايتٓمٜ ٘ٝست

 إواحرر ١إَهاْٝرر ١ايتٛاظررٌ امماش ر ررني ايطرر٬ب يتجسرر ٝإسررناوٝج ١ٝايررتعًِ
ايتعا.ْٞٚ
 لك ٚراص لًُ ١ٝيتُٓ ١ٝامٗاراص و ايت ععاص ٚامٗاراص ام تًف.١
 لك ْ ٚاص ٭لؽا ١٦ٖٝ ٤ايت رٜي و ربعغ َعني مٓاقص ١قؽر ١ٝوتطًر
وما ٍ اٯرا ٤حٝاهلا.
 .امٓت ٜاص :Forums
وع امٓت ٜاص إح  ٣خِٖ خ ٚاص ا٫وعاٍ ٚايتفالرٌ و ٦ٝر ١ايرتعًِ اٱيهنْٚرٞص
ٖٚرر ٞوسررُ يهررٌ ف ر َصررنى فٗٝررا خٕ ٜكرر ّٛع ر

خفهررارٚ ٙوعررٛراو٘ و قؽرر١ٝ

َع١ٓٝص ٜٚتراح يٮفر ا اٯار  ٜٔاٱطر٬ع لًٗٝراص ٚوسرج ٌٝاير  ٚلًٗٝراص َرع  ٚرٛ
رقا ررَ ١عٓٝررَ ١ررٔ قمررٌ اهل٦ٝرر ١خ ٚا٭ف ر ا امص ر فني لًرر ٢امٓت ر ٣ص فًررِٗ ظرر٬حٝاص
حر ر ف امٛؼ ررٛلاص ٚاير ر  ٚاي رريت ور ر  ٣وً ررو اهل ٦ٝرر ١امصر ر ف ١خْٗ ررا  ٫وٓاسر ر َ ررع
امٛؼٛع خ ٚوتعار

َع آرا ٤امصر فني خ ٚسٝاسر ١امٓتر ٜٚ .٣صرتٌُ امٓتر  ٣ايٛاحر

خحٝاْاً لً ٢ضباٚر ٚربععاص طبتًفٜ ١تعٌ نٌ َٓٗا مبٛؼٛع َعني;  َٔٚرِ
فرعٕ َر  ٣امٛؼرٛلاص امط ٚحرر ١يًٓكراط ٚاسررعص ٚوٓكسرِ امٓتر ٜاص إىل َٓ :تر ٜاص
لاَ ١وسُ يًراٚار ايتسرجٚ ٌٝامصرارن ١و ايتعًٝرلص َٓٚتر ٜاص ااظر ٫ ١هرٔ
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ايتس ررجٚ ٌٝامص ررارن ١ف ٗٝررا إ ٫٭فر ر ا هل ررِ ل٬ق رر ١ررامٛقعص ٜٚتطًر ر ايتس ررجٌٝ
يًعؽ ١ٜٛو نٌ َٓٗا داسِ َست

ّص ٚنًُٚ َ ١رص  ٜ ٚإيهن ٜٚ )ْٞٚالر ٢و

امٓت ٜاص حت ٢وه ٕٛفالًَ ١ا :ًٜٞ
 وٛفا َٓت ٜ ٣ت ٝايتٛاظٌ ني ا٭ف ا و ازباَع.١
 فرت رراب ا٫شرناى ٚامصرراٖ  ٠و عر
ذيو حت َٔ ٢ها امست

خ رراا ٤امٓتر  ٣زبُٝررع َرٔ  ٜهر و

َني يًٓ اّ.

 حع ا٫شناى ٚامصاٖ  ٠يمع

احملاٚر اشباظ ١سا اي راسرَٚ ١صرانًٗا

لً ٢خلؽا ١٦ٖٝ ٤ايت رٜي ٚايط٬ب.
 ااتٝررار ٖ٦ٝررَ ١ص ر ف ١لًرر ٢امٓت ر  ٣وهرر ٕٛلًررَ ٢سررت ٣ٛلرراٍ َررٔ امٛؼررٛل١ٝ
ٚسع ١ايماٍ.
 ذب  ٜامص فني لً ٢نٌ صباٍ خ ٚا َٔ ٤امٓت  ٣لً ٢خساس ايت عغ.
 اي لً ٢نٌ ايتسا٫٩ص صهٌ س ٜع.
 وٛفا َٓاخ ٜصع ف ٘ٝازبُٝع اسب  ١ٜو امٓاقص. ١
 قم ٍٛاٯرا ٤ايٓاق  ٠ٱ ار ٠ازباَع.١
 اط٬ع إ ار ٠ازباَع ١لً ٢آرا ٤ايط٬ب ٚامصارنني.
 إواح ١إَهاْ ١ٝوما ٍ اي سا ٌ٥ني ا٭ف ا امصننني.
 إواح ١و امٓت  ٣لٓا ٜٔٚع

امٛاقع خ ٚامعا ر اييت وف ٝامست

َني.

 حع ا٫شناى و امٓت  ٣ساي ١وفع ٌٝلء ايء ٜاٱيهن.ْٞٚ
 ذب  ٜا٭ش اػ اي  ٜ ٜٔي ٕٛآرا ٤ها ٥٫ك١ص ٚٚؼعِٗ ذبت ايتخهِ.
 إٜكاف اشناى ا٭ف ا اي ٜ ٜٔتُا  ٕٚو ط ح آرا ٤ها ٥٫ك ١ع ذب .ِٖ ٜ
 لر ّ إطٗررار ايتخٝررا لًرر ٢خسرراس امٓاطكٝرر١ص ٚام ٖمٝرر١ص ٚاسبا ٝرر١ص ٚاعررا٥غ
ازبٓيص ٚايعُ .
 و سٝق  ٚلِ و ا ط خلؽا ٤امٓت ٚ ٣وك ١ٜٛايع٬ق.ِٗٓٝ ١
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 ربعٝغ َٓت  ٣يًتهًٝفراص ٚامصرارٜع اشباظر ١رايط٬ب حسر ايت عرغ
ٚخستاذ اما .٠
ٖر .ايكٛا ِ٥ايء:Mailing lists ١ٜ ٜ
وته ٕٛايكاُ٥ر ١ايءٜ ٜرَ ١رٔ لر َرٔ لٓرا ٜٔٚايءٜر اٱيهنْٚرٜ ٞرتِ ذبٜٛرٌ
اي سررا ٌ٥إيٗٝررا و لًُٝررٚ ١اح ر ٠ص ٚوعتررء ٖ ر  ٙايكررٛاَ ِ٥ف ٝر ٚ ٠فكررا ٖ٫تُاَرراص
ا٭ش اػص  ِ َٔٚإرساٍ اي سا ٌ٥اييت هلا ل٬ق ١امٛا ٚايت ععراص ايريت وكرع
و ا٥رر  ٠اٖتُاَ رراوِٗص ٚوص ررتٌُ ايك ررٛا ِ٥ايء ٜ ٜرر ١لً رر ٞصبُٛل رراص ن ررما َ ٠ررٔ
امصننني و طبتًف ايت ععاص ٚاجملا٫ص يع

ا٭امار خ ٚيط ح ا٭سر ١ً٦خٚ

يٓص ر ر ام ر ر ن اص ام تًفر رر١ص ٜٓٚم ر رر ٞخٕ  ٜالر رر ٢يتفعٝر ررٌ ايكر ررٛا ِ٥ايءٜ ٜر رر ١و
ازباَعاص َا :ًٜٞ


لٌُ قا ١ُ٥عٓا ٜٔٚايط٬ب ايء ١ٜ ٜو نٌ َست ٣ٛراس.ٞ



لٌُ قا ١ُ٥عٓا ٜٔٚايط٬ب ايء ١ٜ ٜي  ٣نٌ خستاذ اَع.ٞ



لٌُ قا ١ُ٥عٓا ٜٔٚايط٬ب ايء ١ٜ ٜو ازباَع.١



إواح ١قا ١ٜ ٜ ١ُ٥عٓا ٜٔٚخساو  ٠ازباَع.١



و ٘ٝ ٛايط٬ب ٚام رسني يًتسج ٌٝو ايكٛا ِ٥ايء.١ٜ ٜ



ايعُررٌ لًرر ٢اشررناى ا٭سرراو  ٠ازبرراَعٝني و قررٛاٜ ٜ ِ٥رر ١لامٝرر َ ١ومطرر١
ت ععاوِٗ.



اس ررت

اّ ايك ررٛا ِ٥ايء ٜ ٜرر ١و إرس رراٍ ايتعُ ُٝرراص ٚايٓصر ر اص إىل ايط رر٬ب

ٚامصننني.


لٌُ قا ١ٜ ٜ ١ُ٥ربغ ام تعني اٱ ارٜني و مجٝع ايص ٕٛ٦اٱ ار.١ٜ
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ْ .ٚكٌ امًفاص : FTP
ْكٌ امًفاص وعف إواح ١مجٝع خْٛاع امًفاص :ايٓعرٚ ١ٝايعرٛر ًَٚفراص ايفٝر ٜٛ
ٚامكا٫ص ٚاي ٚرٜاص ٚايتكرارٚ ٜايمخر ٛص اٱؼراف ١يرءاَ ايهُمٝرٛو اجملاْٝر ١و
َٛاقررع ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞايرريت ٜسررت

َٗا ايطرر٬ب ٚخلؽررا٦ٖٝ ٤رر ١ايت ر رٜي و

ْ اّ ايتعً ِٝاٱيهن ٜٚ ْٞٚال ٞو ذيو َا :ًٜٞ
 وٛفا ًَفاص ٚنت  ٚاَ وعً َٚ ١ُٝٝا ع هٔ وٓاًٜٗا لرء ايٓ راّ َرٔ
شمه ١إْنْت .
 وٛفا ًَفاص ظٛر ٚرس. ّٛ
 إواحًَ ١فاص ظٛوٚ ١ٝيكطاص ف. ٜٛ ٝ
 وٛفا اَ نُمٛٝو اات٬ف خْٛالٗا ٚاست

اَاوٗا.

 سررٗٛي ١ذبُٝررٌ امًفرراص ٚس ر لتٗا ٚذيررو تجا٥رر ١امًفرراص ايطًٜٛررٚ ١وكًٝررٌ
حجِ امًفاص ااظ ١ايعٛر ت ٝا ظ ١ ٝاسبف .
 وسج ٌٝضباؼ اص خلؽا ١٦ٖٝ ٤ايت رٜي لً ٢امٛقع يٲط٬ع لًٗٝا َٔ قمٌ
ايط٬ب.
ز .ضب ناص ايمخث :searching
إٕ ا َر رر ١ضب نر رراص ايمخر ررث خ ا ٠وسر ررت

ّ يتسر ررٗ ٌٝايٛظر رر ٍٛإىل َعر ررا ر

امعًَٛاصص ٚق خظرمخت َرٔ خنرير ار َاص ايمخرث ٚا٫سرن اع اسرت

اَاص ٖٚرٞ

و ررٛف ط ٜك رر٘ س ررًٗ٘ يًٛظ رر ٍٛإىل امعً َٛرراص لً رر ٢اٱْنْ ررتص ٜٓٚم رر ٞوٛفاٖ ررا و
َٛاقع ايتعً ِٝاٱيهنَ ْٞٚع َ الاَ ٠ا :ًٜٞ
 إواح ١ايمخث ااٌ امٛقع يًُست

ّ.

 إواح ١را ط و َٛقع ازباَعَ ١ع ضب ى حبث سرٝط ٜتر ٝايمخرث ايهًُر١
خ ٚعمررار٠ص  ٜٚالر ٢خٕ ٜهرر ٕٛحبررث َتكر ّ ٜترر ٝايمخررث لررٔ ايعررٛر ٚايف ٝر ٜٛ
ٚهاٖا َٔ خْٛاع امًفاص.
 َ الا ٠سٗٛي ١ايتخُٛ ٌٝاسط ١ضب ناص ايمخث.
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ثانثا تصميم انوسائم املتعددة:

وصٌُ ايٛسا ٌ٥امتعر  ٠ايٓعرٛػ امهت ٛرٚ ١ايعرٛر امتخ نرٚ ١ايعرٛر ايريا تر١
ٚامتخ نررٚ ١ا٭ظررٛاص ايرريت ٜٓم رر ٞخٕ وصررتٌُ لًٗٝررا َٛاقررع ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚررٞ
ٚخُٖٗا َا :ًٜٞ
خ .ايٓغ امهتٛب ٚا٭يٛإ :Text and colors
وس ررت

ّ ايٓع ررٛػ امهت ٛرر ١و َٛاق ررع ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚرر ٞيصر ر ح احملت رر٣ٛ

ايتعًُٞٝص ٚوفسرا ٚوٛؼر ٝاحملتر٣ٛص ٚو نرريا َرٔ ا٭حٝرإ و هٝراب ايرٓغ قر
عبترراج إىل ل ر نررما َررٔ ايعررٛر  ٚاي سررَٛاص يتخررٌ ضبررٌ نًُرراص قًًٝرر١ص ٚإذا
ن ر ررإ اي ر ررٓغ امس ر ررت

ّ ش ر ررارح حملت ر رر ٣ٛاي س ر ررِ َري ر ررٌ اشبر ر ر ا٥ط ٚاي س ر ررَٛاص

ايتٛؼررٝخ١ٝص ف مبررا ايكًٝررٌ َررٔ ايهًُرراص و َهاْٗررا ايعررخٜ ٝؽررالف َررٔ و ر ا
ايعٛر ٜٚ ;٠ال ٢و است

اّ َٛاقع ايتعً ِٝاٱيهن:ْٞٚ

 خٕ وه ٕٛايٓعٛػ امست
 است

َٚ ١اؼخٜ ١سٌٗ ق ا٤وٗا.

اّ خيفات اشبط ايٛاؼخٚ ١اييت ٜسٌٗ ق ا٤وٗاص ٚايمع لرٔ اشبطرٛت

اماا ف.١
 وٓاسر حجررِ اررط ايررٓغ امهتررٛب َررع ٚطٝفترر٘ نعٓررٛإ رٝ٥سرر ٞخ ٚف لرر ٞخٚ
ْغ لا .ٟ
 وٓاس ل ايهًُاص و ايسط ايٛاح ٚلر ايسرطٛر لًر ٢ايصاشر ١ايٛاحر ٠
َع طمٝع ١ايطاي ٚق راو٘ ٚلُ .ٙ
 امسافاص ني ايهًُاص ٚاؼخٜ ١سٌٗ لً ٢ايطاي ق ا ٠٤ايعماراص.
 است

اّ اي سٚ ّٛاشب ا٥ط ٚازب ا ٍٚو ل

اما  ٠ايتعً.١ُٝٝ

 ايتكً ٌٝقر ر اٱَهرإ َرٔ  ٚر ٛايٓعرٛػ امهت ٛر ١و ٚا ٗر ١ايتفالرٌ إ ٫إذا
ناْت ٖٓاى حا  ١ي يو.
ٜ صتٌُ ل
 ا٭يٛإ امست

ا َٚ ١صٛق.١

احملت ٣ٛلً ٢خيٛإ

َ ١و نتا  ١ايٓغ  ٫وا ٜلٔ  ١ ٬خيٛإ.
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 وٛطٝف ا٭يٛإ يتٛؼ ٝايعٓاظ ٚا٭فهار.
 ٜ ال ٢وما ٜٔخيٛإ ايهًُاص َع اشبًف ١ٝيسٗٛي٘ ايك ا.٠٤
 ماص ا٭يٛإ امست
 ر ط است

اّ ع

َ ١و شاشاص ٚلٓاظ امٛقع.
ا٭يٛإ مب يَ ٍٛعني.

 اشبًفٝاص ذاص خيٛإ وسال لًٚ ٢ؼٛح احملت.٣ٛ
 اًفٝاص امٛقع سٝط ١ها َاا ف.١
 است
است

اّ ا٭يٛإ زب ب اْ٫تما ٙحٝاٍ ْكطَ ١عٚ ١ٓٝايمع لٔ ايعصرٛا ١ٝ٥و
اَٗا.

 َ الا ٠ايع٬قر ١ايعهسر ١ٝرني ايرٓغ ٚاشبًفٝر ;١فرعذا نرإ ايرٓغ ًر ٕٛفراو
وه ٕٛاشبًف ١ٝذاص ي ٕٛانٔ ٚايعهي ظخ. ٝ
 است

اّ خيٛإ ضب  ٠يًر ٚا ط ٖٚر ٛهايمرا ا٭زرم ٜٚرت ا يْٛر٘ إىل ير ٕٛآار

ع است

اَ٘  ٖٛٚهايما ايمٓفسج ٞخ ٚايمف.

ب .ايعٛر ٚاي س:Images ّٛ
هٔ وع ٜفٗرا لًر ٢خْٗرا يكطراص سرانٓ ١٭شرٝا ٤حكٝكٝر ١هرٔ ل ؼرٗا ٭ٜر١
فن ٠زَٓ١ٝص ٚق و٪ا خ ٓا ٤اٱْتاج َٔ ايهت ٚام ا ع لٔ ط ٜل اماس ايؽرٞ٥ٛ
" "Optical Scannerخ ٚايهراَاا اي قُٝر١ص ٚوسرت
فه ٠ص  ٜٚال ٢لٓ است
 است

ّ يتٛؼر ٝاحملتر ٣ٛخ ٚإ ر از

اّ ايعٛر و َٛاقع ايتعً ِٝاٱيهنَ ْٞٚا :ًٜٞ

اّ ايعٛر ٚاي س ّٛيت ل ِٝايٓغ.

 خٕ و ومط ايعٛر ا٭ٖ اف ٚاحملت.٣ٛ
 است

اّ ايعٛر و ٚا ٗ ١امٛقع ٱؼفاْٛ ٤ع َٔ ازبُاٍ ٚايتصٜٛل.

 خٕ وعء ايعٛر لٔ ايصٛ ٤ٞؼٛح ٚوه ٕٛقٝكٚ ١ظخٝخ ١لًُٝا.
 خٕ  ٜال ٢ل ّ احتٛا ٤ايعٛر لً ٢وفاظ ٌٝنريا ٠وصتت اْتما ٙايطاي .
 خٕ وه ٕٛايعٛر َستكً ١إ رانٝا حبٝرث ٜ ٫صرٗ ٛا اي ُرٛ

خ ٚايتر ااٌ رني

خ اا ٤ايصهٌ ٚاشبًف.١ٝ
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 خٕ وتهاٌَ ايعٛر َع ايٓغ ٚايعٛص و امك راص.
 لٓ َا وه ٕٛاي س ّٛشارح ١يًُختر ٣ٛجير خٕ وعُرٌ لًر ٢ومسرٝط ٚوٛؼرٝ
امعاْ ٞامعك  ٠يًُك ر.
 ٜ ال ٢ل ّ امماي  ١و است

اّ ايعٛر.

ٚ ؼع ايعٛر ااٌ إطار حت ٢وهَ ٕٛستكً ١إ رانٝا
 ماص َٛؼع ايعٛر ٚاي س ّٛو نٌ خ اا ٤امك راص.
ج .ايعٛص :Sound
ايً رر ١امٓطٛقرر ١و َٛاقررع ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞوهرر ٕٛو ظرٛر ٠خحا ٜررث ٱلطررا٤
ايطايرر إرش ررا اص ٚو ٗٝ ٛرراص يهٝف ٝرر ١ايس ررا و ايءْ رراَ ص خ ٚيصرر ح احملت رر َ ٣ٛررٔ
ا ٍ٬ايتعًٝل لً ٢ظٛر ٠خ ٚرسِ  ٗ ٜلً ٢ايصاش ٚ ١هرٔ مسراع ٖر  ٙايً رَ ١رٔ
ار رر ٍ٬ايسر ررُالاص  Speakersامًخكر رر ١جبٗر رراز ايهُمٝر ررٛو ص  ٜٚالر رر ٢و ايعر ررٛص
امست

ّ و َٛاقع ايتعً ِٝاٱيهنَ ْٞٚا :ًٜٞ

 وٛفا َكاطع ظٛوَ ١ٝسجً ١يًُك راص ايتعً ١ُٝٝلً ٢امٛقع.
 است

اّ ايعٛص يت ل ِٝاحملت.٣ٛ

 است

اّ ايعٛص يًتعاٜا ٚايت  ١ٜاي ا ع.١

 ايعٛص امست
 است


اّ ع

ّ ذ ٠ ٛ ٚلايٚٚ ١ٝاؼ ٚااٍ َٔ ايتصٜٛض.
ام ٪اص ايعٛو ١ٝيتٛؼ ٝاحملت.٣ٛ

ا ١ٜام ٪اص ايعٛو ١ٝايت رج ٚااتفاٖ٩ا ايت رج.

 خٕ وه ٕٛام ٪اص ايعٛو ١ٝامست
 است

َٚ ١اؼخ َٚ ١ومط ١احملت.٣ٛ

اّ امٛسٝك ٢اهلا  ١٥ن ًف ١ٝيمع

 دبٓ ايت ااٌ ني ا٭ظٛاص امست
 دبٓ است

ايعٓاظ .

َ.١

اّ ايع َ ٣ع ايعٛص.

 وٛافل ايعٛص َع يكطاص ايفٚ ٜٛ ٝايٓغ.
 اهني ايطاي َٔ ايتخهِ و مساع ايعٛص.
هجـلة األنـدلـس للعلـوم التطبيقيـة

77

العدد األول الوجلد ( )6يناير 1024م

د/يحيى عبدالرزاق هحود قطراى

التعلين اإللكتروني في الجاهعات اليونية الواقع والوأهول

 َ الا ٠ظ حجِ ًَف امٛسٝكٚ ٢ايعٛص.
 .يكطاص ايفٚ ٜٛ ٝاي س ّٛامتخ ن:Videos and animation١
ٜتِ است

اّ يكطاص ايف ٜٛ ٝو َٛاقع ايتعً ِٝاٱيهنْٚر ٞنجراَ ٤رٔ خ ٚاص

ايتعً ِٝاٱيهنْٞٚص نجا َٔ ٤لٓاظ احملتر ٣ٛٱلطرا ٤احملترٚ ٣ٛاقعٝر ١وتٝخٗرا
َك رراطع ايفٝر ر  َ ٜٛررٔ ا رر ٍ٬ايع ررٛرٚ ٠ايع ررٛص ٚاسب ن رر١ص خ ٚيتٛؼ رر ٝنٝف ٝرر١
اسررت

اّ امٛقررع مررا وررٛف  ٙوًررو امكرراطع َررٔ وتررا ع و و وٝر َٗرراراص ا٫سررت

اّص

 ٜٚال ٢و ذيو َا :ًٜٞ


وٛفا َكاطع فَ ٜٛ ٝسجً ١يص ح امك راص ايتعً ١ُٝٝلً ٢امٛقع.



خٕ وه ٕٛايعٛر امتخ نٚ ١اؼخ ٚ ١سٝط.١



است

اّ يكطاص ايف ٜٛ ٝيت ل ِٝاحملت.٣ٛ



خٕ وٛافل يكطاص ايفَ ٜٛ ٝع ايٓغ ٚايعٛص.



است

اّ يكطاص ايف ٜٛ ٝايٛاؼخٚ ١اشباي َٔ ١ٝاٖ٫تااز ٚايتصٜٛض.



است

اّ يكطاص ايف ٜٛ ٝايكعا.٠



اهني ايطاي َٔ ايتخهِ و ل



َ الا ٠ظ حجِ ًَفاص ايف.ٜٛ ٝ



َٓاسم ١اسب ن ١يًخ

يكط ١ايف.ٜٛ ٝ

و ايس ل.١

رابعا  :خدماث انتفاعم واملساعدة:

خ .اشب َاص ايعاَ ١يًتعف :Public Services browsing
وستًاّ َٛاقع ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚوٛف ل َٔ اشبر َاص ٚايعٓاظر و امٛقرع
حتٜ ٢ه ٕٛامٛقع لًَ ٢ست ٣ٛلاي َٔ ٞازبٚ ٠ ٛايتُٝرا ٚخٖرِ وًرو اشبر َاص َرا
:ًٜٞ
 ايتع ٜف ازباَعٚ ١ازبٗ ١امٓف  ٠يًتعً ِٝاٱيهن.ْٞٚ
 وٛفا خف ا َت ععني و ظٝاْ ١ايٓ اّ.
 وط ٜٛص ٚوع ٌٜص ٚذب ٜث ايٓ اّ صهٌ ا.ِ٥
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 ظٝاْ ١ايٓ اّ صهٌ ٚر.ٟ
 اٝا ٚا ٗ ١امٛقع ايتصٜٛل ٚاٱ ارٚ ٠ازباذ .١ٝ
 وٛفا وك ِٜٛزَف قٝل يسا اي راس.١
 اهني ايط٬ب َٔ طمالَ ١ف اص احملتٚ ٣ٛا٫حتفاط ٗا.
 خٕ ٜه رر ٕٛايٓ ر رراّ قر ررا را لًر رر ٢اس ررتٝعاب ل رر نر ررما َر ررٔ امسر ررت

َني ٕٚ

َصانٌ فٓ.١ٝ
 است

اّ نًُاص َتعارف لًٗٝا ي  ٣امست

 إواح ١إَهاْ ١ٝطمال ١ع

َني  ٕٚو ٝا خ ٚوم .ٌٜ

احملت َٔ ٣ٛقمٌ ايط٬ب.

 إواحَ ١عًَٛاص لٔ ازباَعٚ ١خْصطتٗا ٚذب ٜريٗا صهٌ ا.ِ٥
 ل

اشب َاص ٚام انا امتعً ١ازباَع.١

 خٕ ٜصتٌُ َٛقع ازباَع ١لٔ َعً ١َٛلٔ اجملتُع احملٝط ازباَع.١
 اٱل رر ٕ٬ل ررٔ ايٓر ر ٚاص ٚام رر٪ا اص اي رريت وك ُٗٝررا ازباَع رر١ص خ ٚوص ررارى ف ٗٝررا
استُ ار.
 ل

ٚقت آا وع  ٌٜيهٌ لٓع َٔ ايعٓاظ .

 ل

ل ام اص اييت مت فٗٝا ايتخ ٜث.

 ذب ٜث اي ٚا ط امٛاقع ا٭ا  ٣نًُا لت اسبا  ١ي يو.
 َ الا ٠كا ٤امعًَٛاص امُٗ ١لًٚ ٢ا ٗ ١امٛقع.
 ايت ن َٔ خٕ مجٝع لٓاظ ايٛظر٬ص اشباظر ١ايعٓاظر َٚهْٛراص ايٓ راّ
وعٌُ صهٌ َٓاس .
 إواح ١إَهاْ ١ٝايتج ٍٛحب  ١ٜو خر اٚ ٤لٓاظ ايٓ اّ اٱيهن.ْٞٚ
 إواح ١لٓا ٜٔٚع

ام٪سساص ٚازباَعاص ٚامهتماص لً ٢شمه ١اٱْنْت.

 إواح ١امٛاقع ايص ع ١ٝ٭لؽا ١٦ٖٝ ٤ايت رٜي و ازباَع.١
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ب .ايتعًُٝاص :Help
ايتعً ُٝرراص لم ررار ٠ل ررٔ آي ٝرراص وصر ر ح يًُس ررت
ٚايٓ رراّ حبٝررث وسررٌٗ يًُسررت
ذبفررا ا٭ف ر ا لًرر ٢اسررت
ار رر ٍ٬ا٫سر ررت

َني نٝف ٝرر ١اس ررت

اّ امٛق ررع

ّ ايتجررٚ ٍٛاٱحبررار سررٗٛي ٚ ١قرر ١لايٝرر ١حترر٢

اّ امٛقررعص ٜٛ ٫ٚا ٗررٛا ط ٜكًررا َس ر  ٚا ٜعٝررل وك ر َِٗ

اّص ٖٚر ررَ ٞر ررٔ ايعٛاَر ررٌ اهلاَر رر ١يٓجر رراح وطمٝر ررل ْ ر ررِ ايتعًر ررِٝ

اٱيهنْٞٚص فعذا ناْت ٚاؼخ ٚ ١قٝك ١فعْٗا وسال لً ٢ذبكٝل خٖ اف ايتعًِٝص
ٚإٕ ناْررت هاَؽرر ١فعْٗررا وع قررٌ سررا ايطاي ر و ايتعًررِٝص  ٜٚالرر ٢و وعًُٝرراص
َٛاقع ازباَعاص اٱيهنَ ١ْٝٚا :ًٜٞ
 وك  ِٜإرشا اص است
 است

اّ امٛقع ٚايٓ اّ يًطاي

ٛؼٛح.

اّ ي َ ١مسط ١و ايتعًُٝاص.

َ سال  ٠ايطاي لٓ ح  ٚاشبط .
 إطٗار امسال ٓ ٠ا ٤لً ٢طً ايطاي هلا.
 وك  ِٜايتعًُٝاص اشباظ ١مبَُٗ ١ع ١ٓٝنجاَ ٤عاح هل  ٙامُٗ.١
 وٛحَٛ ٝؼع ايتعًُٝاص ٚامسال  ٠و نٌ ا٭ اا.٤
 وك  ِٜلِ خنا

 ٞلء ربعٝغ َ ش  ٜٔيًط٬ب يت ِٗٗٝ ٛعب ٛامسار

ا٭فؽٌ يتعً.ُِٗٝ
 ذب  ٜر

ر ٛ ٍٚقررت  ٚرر ٛام ش ر  ٜٔا٭نررا

ٝني ٚايفٓررٝني لًرر ٢اشب ررط

امماش .
 و ررٛفا َس رراح ١و ايصاش رر ١يعر ر

اي س ررا ٌ٥ح رر ٍٛا٭اط ررا ٤اي رريت  ٜوهمٗ ررا

ايطاي .
 وٛفا ا ٜط ١وٛؼٝخ ١ٝيًُٛقع يتسٗ ٌٝاست
 و ٘ٝ ٛامست

اَ٘.

ّ يتخكٝل استعُاٍ س ٜع  ٚقٝل يًُٛقع.
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جٚ.ا ٗ ١امٛقع :Main site
ٚا ٗ ١امٛقع وتعرٌ رايٓ

ايعراّ ٚايع٬قر ١رني احملترٚ ٣ٛايتعرف ٚايتفالرٌص

ٜٚتؽُٔ وعُٚ ِٝا ٗ ١امست

ّ :وعُ ِٝايعفخاص ٚامٛقعص ٚوعرُ ِٝاحملتر٣ٛص

ٚوع ررف اٱْنْ ررتص ٚس ررٗٛي ١ايٛظ ررٍٛص ٚلٓاظر ر ايع ررفخ ١اي ٝ٥س رر١ٝص  ٜٚال رر ٢و
ٚا ٗ ١امٛقع ٚايعفخ ١اي ٝ٥س ١ٝي٘ َا :ًٜٞ
 َ الا ٠ايمساطٚ ١ايٛؼٛح و ل
 ايتٓاسل و خسًٛب ل

ايعٓاظ  ٕٚصبٗا عٓاظ لصٛا.١ٝ٥

ايعٓاظ ص َٛٚاقع امعًَٛاصص ٚاست

اّ ايًرٕٛص ٚشرهٌ

اشبط ٚحجُ٘ َٔ شاش ١٭ا .٣
 ايٛح ر ٚ ٠و ر ا ط خ رراا ٤امٛقررع و نررٌ َتهاَررٌ َررع ايننٝررا لًرر ٢ايعٓاظ ر
اي ٝ٥س.١ٝ
ٜ تؽر ررُٔ وعر ررُٚ ِٝا ٗر رر ١ايتطمٝر ررل اسر ررت

اّ خسر ررايٚ ٝخ ٚاص إحبر ررار سر ررًٗ١

ٚٚاؼخ ١يًتفالٌ ٚا٫وعاٍ َع ايءْاَ .
 وكس ِٝامعًَٛاص امع ٚؼ ١لً ٢امٛقع إىل خ ااٚ ٤ر طٗا معؽٗا.
 دبٓ ل

َعًَٛاص َهريف ١لً ٢ايصاش ١ايٛاح .٠

ٚ ؼٛح ٚو فل َٓطك ٞيًُعًَٛاص امع ٚؼ ١لً ٢امٛقع.
 خٕ وه ٕٛايً ٚ ١ايهًُاص ٚامعرطًخاص امسرت

َ ١و ٚا ٗر ١امٛقرع َتفكرَ ١رع

َستٜٛاص ايط٬ب سٛا ٤و ايمهايٛرٜٛسص خ ٚاي راساص لًٝا.
 َ الا ٠خٕ وهٚ ٕٛا ٗ ١امٛقع َتع  ٠ايً اص.
 .خ ٚاص ايتعف ٚايتفالٌ :Navigation and interaction tools
ٜكع ر ر ٚاص ايتعررف ٚايتفالررٌ و َٛاقررع ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚررٖ ٞرر ٞايتٓكررٌ
ٚاٱحبررار ررني خ ٚاص ٚخ رراا ٤امٛقررع ٚل٬قرر ١نررٌ خ ا ٠خ ٚا َرر ١اشبر َاص ٚا٭ ٚاص
ا٭ا  ٣لً ٢امٛقع  ٜٚال ٢فٗٝا َا :ًٜٞ
اّ خ ٚاص سًٗٚٚ ١اؼخ ١يًتٓكٌ ٚاٱحبار و امٛقع.



است



وٛفا خٜكْٛاص َتع  ٠مسال  ٠ايطاي لً ٢ايتٓكٌ ني ا٭ ااٚ ٤ايعٓاظ .
هجـلة األنـدلـس للعلـوم التطبيقيـة

81

العدد األول الوجلد ( )6يناير 1024م

د/يحيى عبدالرزاق هحود قطراى

التعلين اإللكتروني في الجاهعات اليونية الواقع والوأهول

َني.



وٛؼٚ ٝطٝف ١نٌ خ ا ٠خ ٚخٜك ١ْٛيًُست



اقنإ نٌ را ط خ ٚخ ا ٠تٛؼْ ٝع.ٞ



إواح ١وًُٝخاص َهت ١ ٛلٓ اٱشار ٠اماٚس لً ٢خ ٟخٜك.١ْٛ



وريمٝت خ ٚاص ايتعف ٚايتفالٌ و نٌ خ اا ٤امٛقع.



و ا ط مجٝع ظفخاص امٛقع َع عؽٗا ايمع .



اشتُاٍ نٌ ايعفخاص لً ٢خ ا ٠يًتخ ى يٮَاّ ٚاشبًف.



وٛفا رٚا ط مٛاقع خا  ٣و ومط امك ر ٚايٓ اّ.
ََ ١سمكا.



َ الا ٠و ا ي ٕٛاي ا ط خ ٚا٭ ا ٠امست



وٓررٛع طر م اٱحبررار و امٛقررع ررني اشبطٝررٚ ١ايصررمهٚ ١ٝاهل َٝررٚ ١فكررا يطمٝعرر١
امك ر ٚاهل ف.




َ الا ٠خٕ مجٝع ا٭ ٚاص ٚايكٛا ِ٥وعٌُ ايٓك لًٗٝا َ ٚ ٠اح .٠
خٕ ٜه رر ٕٛايطاير ر ٖ رر َ ٛررٔ  ٜررتخهِ و وسًس ررٌ لرر

احملت رر َ ٣ٛررع إَهاْ ٝرر١

ا٫اتٝار ني خْٛاع طبتًف َٔ ١ايتخهِ ني ايطاي ٚاحملت.٣ٛ


ذب  ٜقٛال امصارن ١و ايتفال٬ص ايف ٚ ١ٜازبُالٚ ١ٝخ ٚار َٚسرٛ٦يٝاص
امصارنني.



ذب  ٜر خْ ررٛاع ايتكٓ ٝرراص ايرريت س ررٝختا ٗا ايطايرر يًتفالررٌص ٚامع ررا ر اي رريت
و لِ است



اّ ٖ  ٙايتكٓٝاص.

وررٛفا و ٜرر ١را عرر ١يتهًٝفرراص امك ر ر ٚاسررتجا اص ايطاي ر ٚاستفسرراراو٘ و
وٛقٝت َٓاس .



وصجٝع ايطر ٬ب لًر ٢طر ح خسرً٦تِٗ اشباظر ١حر ٍٛامكر ر ٬َٚح راوِٗ لرٔ
خسًٛب و رٜس٘.
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ٖر .و َني امٛقع :Secure site
إٕ ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚررٜ ٞتطًر ر  ٚرر ٛؼ ررُاْاص و٪نر ر يًُس ررت

َني و ررٛف

اَ ذباف لً ٢امٛقع ٚامًفراص ٚا٭ْ ُر ١امتاحر ١لًٝر٘ َرٔ ا٫ارنام ٚايعمرثص
نُررا وعُررٌ لًرر ٢إجيررا قٝرر ٛلًرر ٢اي ر ا ٍٛيررمع

لٓاظ ر ايٓ رراّ إ ٫يٮف ر ا

ام ومطني ايٓ اّ نط٬ب خ َ ٚرسني خ ٚإ ارٜنيص ٚنٌ َِٓٗ ٜتاح ي٘ اير ا ٍٛو
ح  ٚامست ٣ٛامسُٛح ي٘ راٱط٬ع  ٕٚدبراٚز ذيرو امسرت٣ٛص  ٜٚالر ٢ير يو و
ْ اّ ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚيًجاَعاص َا :ًٜٞ
 وٛفا اَ سبُا ١ٜامٛقع َٔ ايتعف ٚا٫انام ٚايعمث.
 خٕ ٜص ررنت يًر ر ا ٍٛإىل عر ر

ار ر َاص ايٓ رراّ ٚامكر ر راص اس ررِ َس ررت

ّ

ٚنًُٚ َ ١ر.
 إواح ١اي ا ٍٛيمع

ايعٓاظ ٚاشب َاص  ٕٚاسِ َست

 خٕ ٜٛف ايٓ اّ ايتع ف لً ٢ا٭ف ا امتٛا

ّ ٚنًُٚ َ ١ر .

 ٜٔو فن ٠ضب .٠

 ذب َ ٜعاٜا قٝك ١يتخ َ ٜست ٣ٛنٌ طاي .
ٚ ؼع ؼُاْاص يًت ن َٔ ظخ ١ايمٝاْاص ام اً َٔ ١قمٌ ايط٬ب.


اٝ ١ٜاْاص ايط٬ب َٔ اٱطر٬ع لًٗٝرا َرٔ قمرٌ ا٭فر ا اي را طبر ٍٛهلرِ
اٱط٬ع لًٗٝا.

ٜ ٫ سُ تع  ٌٜايمٝاْاص إ َٔ ٫قمٌ امست

ّ ْفس٘.

 وٛفا اَ ضب  ١مهافخ ١ايتجسي ٚايفاٚساص.
 وك ٝٝاٱط٬ع لً ٢ايٓتا ٥س ٣ٛ٭ظخاب ايص ٕ َريٌ ايطاير ٚامعًرِ ٚٚيرٞ
ا٭َ .
ملخص نتائج البحث:
ايعررٛر ٠ايرريت ا ر ج ٗررا ايمخررث اسبرراي ٞلررٔ ٚؼررع َٛاقررع ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚررٞ
ٚلٓاظ ر ٚ ٙخ ٚاورر٘ و ازباَعرراص ايُٝٓٝرر ١سررٛاَٗٓ ٤ررا اسبهَٝٛرر ١خ ٚا٭ًٖٝرر ١وتُريررٌ
فُٝا :ًٜٞ
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 وعاَْٛ ٞاقع مجٝرع ازباَعراص سرٛا ٤اسبهَٝٛر ١خ ٚا٭ًٖٝرَ ١رٔ قعرٛر ٛ ٚاْر
سًم ١ٝسٛا ٤و اشب َاص امتاح١ص خ ٚو ٚر نٌ لٓعر و ايتعًر ِٝاٱيهنْٚرٞص
خ ٚو ل ر ّ وررٛف خ ٚاص ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞو ع ر
وٛف ٖررا و عر

ازباَعرراصص  ٚرراي هِ َررٔ

ازباَعرراص إ ٫خْٗررا يٝسررت فعايرر١ص  ٫ٚو الرر ٢ا٭سرري اين ٜٛرر١

ٚايعًُ ١ٝو ايتعُٚ ِٝا٫ست

اّ.

 خٕ ْ اّ ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚدايتعً ِٝلٔ ع ) ايريت وعُرٌ ر٘ خهًر ازباَعراص
اي١ُٝٓٝص ٜع ْ اَا ٜصرم٘ ْ راّ اْ٫تسراب امعُر ٍٛر٘ سرا كا  ٚ ٕٚر ٛر اَ
وعً ِٝإيهن ْٞٚو ال ٞايٓ ِ ٚامعاٜا ايعًُ.١ٝ
 ل ّ وفعٚ ٌٝر لٓاظ ايتعً ِٝاٱيهنْٞٚص ٚخ ٚاو٘ و َع ِ ازباَعاص ااظ١
ا٭ ٚاص ايتفالً.١ٝ
 قرر ار اس ررت

اّ ْ رراّ ايتعً رر ِٝل ررٔ عرر امعتُرر لً رر ٢ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚرر ٞو

ازباَعرراص مت َررٔ قمررٌ امسررتٜٛاص اٱ ارٜرر ١ايعًٝررا فٗٝررا َ ٕٚصررارن ١مجٝررع
ازبٗرراص امعٓ ٝر ٗ ١راص ٚمت اربرراذ ذي ررو ايك ر ار ر خٜؽ ررا ر  ٕٚوٗ٦ٝرر ١ايع رراًَني
ازباَع رراصص ٚوعرر ٜفِٗ رر٘ص ٚإقٓ ررالِٗ ُٖٝت رر٘ص ٚؼرر ٚرو٘ يتط رر ٜٛايتعً ررِٝ
ٚا٫روكا ٤ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝص ٚوع ٜف نٌ ف
لً ٢ا٭ ٚاص ازب  ٠ ٜاييت سٝست

ر ٚر ٙو ٖر ا ايٓ راّ ٚو رٜمر٘

َٗا يتٓف.ٙ ٝ

 لر ّ ٚؼررع اطررٚ ١اؼررخَٚ ١فعررً ١وصررتٌُ لًرر ٢ايتع ٜررف امصر ٚع ٚخٖ افرر٘
ٚٚسا ٌ٥وٓف َٚ ٙ ٝاحٌ وطمٝك٘ ٚامٝااْ ١ٝاي٬زَر ١يهرٌ َ حًر١ص ٚوهر ٜٔٛزبرإ
وتٛىل ايتٓفٚ ٝامتا ع.١

 و نٝررا ا٭ٖ ر اف امع رراه ١يررٓ ِ ايتعًرر ِٝاٱيهن ْٚرر ٞدايتعًرر ِٝلررٔ عرر ) و
خهًر ازباَعرراص ايُٝٓٝرر ١لًرر ٢ام ر  ٚامررا  ٟخ ٚايصررهً ٞيًتعًرر ِٝاٱيهنْٚررٞص
ٚربفٝررف ايع ر  ٤لررٔ ايطاي ر حتررٜ ٫ ٢تخُررٌ لٓررا٤

ررٌ حكٝمرر ١ايهت ر ص

ٚدباٌٖ ايتخع ٌٝامعر و ٚايعًُر ٞيًطاير ٚوُٓٝرَٗ ١اراور٘ص ٚو رٝا َفَٗٛر٘
يًتعًِ ٚايتعًٚ ِٝذبكٝل ا٭ٖ اف ايعاَ ١يًتعً ِٝايعاّ ٚفًسفت٘.
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 ْ ر ٠احملت ٣ٛايتعًُٝر ٞاٱيهنْٚر ٞحٝرث
ضبترر ٣ٛإيهنْٚرر ٞإ ٫و ع ر

ٜرتِ ذبٜٛرٌ ضبتٜٛراص امرٓٗ إىل

ازباَعرراص ا٭ًٖٝرر١ص ٚهايمررا َررا ٜتررٛف إٕ  ٚر

لً ٢شهٌ نت إيهن ١ْٝٚها َصتًُ ١لً ٢خ ٟوفالً ١ٝخٚ ٚسا٥ط َتع . ٠
 اسبر رر ػ لً ر رر ٢ايتٛس ر ررع و َر رر وكٓ ٝر رراص ايتعً ر رر ِٝاٱيهن ْٚر رر ٞو ٖٝان ر ررٌ
ازباَعرراص  ٕٚايت ن ر َررٔ وررٛفا اٱَهاْٝرراص امتطًمرر ١يتًررو ايررءاَ ص ٚإٕ
لًُت ع

ازباَعاص لً ٢وٛفا ٓ ٢ذبت ١ٝق و قر ٢إىل َسرت ٣ٛازبر ٠ ٛو
وسرتعٔ خبرءا َٚ ٤شر َ ٜٔت ععرني و صبراٍ

ا٭ ٗاٚ ٠ايءاَ ص يهٓٗا

ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞااظرر ١صبرراٍ ايتعررُ ِٝايتعًُٝررٚ ٞاين ررٟٛص ٚا٫قتعررار
هايما لً ٢فٓٝني َٗٓرٝني  ٜنراٚا لًر ٢ازباْر ايفرف ٚايصرهً ٕٚ ٞاٖ٫تُراّ
امؽر ر ررَُ ٕٛتجر ر رراًٖني ا٭سر ر رري اين ٜٛر ر ررٚ ١ايعًُٝر ر رر ١امتطًمر ر رر ١و ايتعًر ر ررِٝ
اٱيهن.ْٞٚ
 ل ّ وٛف آيٝاص وٓف ١ٜ ٝيتك ِٜٛايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚني فنٚ ٠خار  ٣يًت نر
َٔ فعايٝت٘ ٚق رو٘ لً ٢ذبكٝل ا٭ٖ اف.

 لرر ّ اي ررٛع إىل امع رراٜا ايفٓ ٝررٚ ١اين  ٜٛرر ١و وع ررُٚ ِٝإلرر ا رر اَ  ْٚررِ
ايتعً ِٝاٱيهن.ْٞٚ
 ل ر ر ّ ٚؼر ررٛح ا٭ْ ُر ررٚ ١ايط ر ر م ٚا٭س ر راي ٝاير رريت ٜسر ررت
اٱيهن ْٞٚصهٌ ٚاؼ ص

ّ فٗٝر ررا ايتعًر ررِٝ

ا ح ا اجملًي ا٭لً ٢يًجاَعراص إىل إظر ار قر ار

عٜكاف ايعٌُ ٓ اّ ايتعًر ِٝلرٔ عر و ازباَعراص ايُٝٓٝر١ص ٚإٕ نرإ ذيرو
اٱ ا ٤ها صب ص فٓٝم  ٞلً ٢ازبٗاص امعٓ َ ١ٝاقمر ١لُرٌ ازباَعراص َٚر ٣
ايتااَٗررا مبعرراٜا َٛٚاظ رفاص ٜررتِ ذب  ٜر ٖا ٚاسبهررِ ٓررا ٤لًٗٝررا لًرر َ ٢ر ٣
ظ٬ح ْ ١ٝاّ ايتعً ِٝلٔ ع َٔ ل َ٘.
 ل ّ  ٛ ٚوص ٜعاص ٚقرٛاْني ٚيرٛا ٥ورٓ ِ لُرٌ ازباَعراص و صبراٍ ايتعًرِٝ
اٱيهنْٚرر ;ٞيؽررُإ س٬سرر ١ذبرر ْ ٍٛرراّ ايتعًرر ِٝايتكًٝر  ٟإىل ْ رراّ ايررتعًِ
اٱيهن ْٚررٞص  ٫ٚرر َ ررٔ وط ٜٛررع ايك ررٛاْني ٚايً ررٛا ٥ص ررهٌ ٜؽ ررُٔ ٜٓاَٝه ٝرر١
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ايٓ رراّ ايتعًُٝررٞص يٝررٛا ِ٥ايتطررٛراص ايعع ر  ١ٜس ر ٜع ١ايررت اٚ .جي ر خٕ وررٛف
ايك ررٛاْني اي ط ررا ٤اي رر٬زّ سبُا ٜرر ١ح  ٜرر ١اي ررتفها ٚذبع رر ٌٝامع ف ررٚ ١ور ررٛفا
ؼُاْاص دبعٌ ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚخنري َٛ ٛقٝر١ص

را ٜتطًر وعر  ٌٜعر

ايكٛاْني اييت وكف لكم ١و ط ٜل ايتعاٌَ اٱيهن.ْٞٚ
 افتكررار نررريا َررٔ خْ ُرر ١ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞإىل ايتهاَررٌص ٚايننٝررا لًرر٢
ازبٛاْ ر ايصررهًٚ ١ٝخحٝاْررا اي لاٝ٥رر ١و صبرراٍ ايررتعًِ اٱيهنْٚرر ٚ ٕٚ ٞررٛ
َكَٛاص ٚلٓاظ ايتعً ِٝاٱيهن.ْٞٚ
 ل ّ وٛف َٓٗج ١ٝلًُ ١ٝو ايت طٝط يتٛطٝف ايتكٓٝر ١و ايتعًرِٝص ٚحر ػ
ايع  ٜر َررٔ ام٪سسرراص اين ٜٛرر ١لًرر ٢ايكفررا لًرر ٢ام احررٌ ٚاٖ٫تُرراّ كؽرراٜا
ايررتعًِ اٱيهنْٚرر ٞو ايٛقررت اي ر  ٟوعرراْ ٞفٝرر٘ ازباَعررَ ١ررٔ قعررٛر و وٗ٦ٝرر١
ايم ١٦ٝاين  ١ٜٛايتعً ١ُٝٝايمٓ ١ٝايتختٚ ١ٝا٭ساسٝاص اين .١ٜٛ
 ؼ ررعف اس ررتجا  ١اجملتُ ررع اي ررُٝف هلر ر ا اي ررُٓط َ ررٔ ايتعً رر ;ِٝس ررم ؼ ررعف
ايريكاف ر ١امعًَٛاوٝررٚ ١اٱيهنْٝٚرر ١ي ر  ٣اي ايٝرر ١ايع ُررَ ٢ررٔ ايصررع ايررُٝفص
ٜٚتجسر ر ذي ررو َ ررٔ ا رر ْ ٍ٬ر ر  ٠لً رر ٢امٛاق ررع ٚامٓتر ر ٜاص اي ُٝٓٝرر ١ظبر ر خٕ
امصارناص ٚايتفالٌ فٗٝا ضب  ٚا

ا َكارَْ ١ع اجملتُعاص ا٭ا ٣ص ٜٚصهٌ

اي ُٕٛٝٓٝو اشبارج ايسٛا ا٭ل ِ َٔ َست

َ ٞوًو امٛاقع ٚامٓت ٜاص.

 ل ّ ق ر ٠هايم ١ٝخلؽرا٦ٖٝ ٤ر ١ايتر رٜي و ازباَعراص ايُٝٓٝر ١لًر ٢اسرت

اّ

خ ٚاص ْ راّ ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞااظررَ ١رع قًرر ١اير ٚاراص ايت رٜمٝرر ١ايت ًٖٝٝرر١
هلِ و صباٍ وهٓٛيٝ ٛرا ايتعًرٚ ِٝامعًَٛراص; فٗٓراى ايهرريا َرٔ خلؽرا٦ٖٝ ٤ر١
ايت رٜي ٜ ٫ست

ّ اٱْنْرت و حٝاور٘ ايعا ٜر ٫ٚ ١تًرو ٜر ا إيهنْٝٚراص

 ٌٝ ٫ٚيًمخث لٔ امعًَٛاص ٛاسط ١شمه ١اٱْنْت.
توصيات البحث ومكرتحاته:
َررٔ ارر ٍ٬ايٓتررا ٥ايرريت وٛظررٌ إيٗٝررا ايمخررث اسبررايٜ ;ٞتك ر ّ ايماحررث ررمع
ا٫قناحرراص ٚايتٛظررٝاص ايرريت ٖررْ ٞتٝجررٗ ١ر َتٛاؼررع يرر٘ص َ ٜٚررٌ ايماحررث خٕ
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دب آذاْا ظاه ١ٝي  ٣ازبٗاص اي مس ١ٝو ايتعً ِٝايعايٞص ٚو ازباَعاص اي١ُٝٓٝ
اسبهَٝٛررٚ ١ا٭ًٖٝرر ١التمررار ٖ ر ا ايمخررث ريررٌ ْررٛا ٠اهررٔ َررٔ ايم ر  ٤يمٓررا ْ ٤رراّ
وعًرر ِٝإيهنْٚررَ ٞررتني ٜتٓاس ر َررع امعرراٜا ٚايتطررٛراص ايعامٝرر١ص  ٖٚر  ٙايتٛظررٝاص
وتُريٌ و َا :ًٜٞ
 ايعٌُ لً ٢وطمٝل ايتعٛر امكنح و ٖ ا ايمخرث ٚامعراٜا ايريت مت ذب ٜر ٖا
و وع ررَُٛ ِٝاق ررع ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚررٞص َ ررع اسبر ر ػ لً رر ٢لُ ررٌ َ ا ع رراص
َستُ  ٠هل  ٙامعاٜا; مٛانم ١ايتطٛراص ايس ٜع ١و صباٍ ايتعًِ اٱيهنْٞٚ
ٚوطمٝكاو٘ص َٚا ٜصتٌُ لً َٔ ٘ٝلٓاظ ٚخ ٚاص وفالٌ واآَٚ ١ٝها واآَ.١ٝ
 خٕ وصر ررهٌ ٚزار ٠ايتعًر رر ِٝايعر رراي ٞف ٜر ررل لُر ررٌ َت عر ررغ و صبر رراٍ ايتعًر ررِٝ
اٱيهن ْٚرر ٞوه ررَُٗ ٕٛت رر٘ ايتخك ررل َ ررٔ َر ر  َ ٣ال ررا ٠ازباَع رراص اسبه َٝٛرر١
ٚا٭ًٖ ١ٝيًُعاٜا ٚامما  ٨ام نٛر ٠و ٖ ا ايمخث ٚها َٔ ٙايمخ ٛص  ٜٚال٢
خٕ ٜهرر ٕٛاشبررءاَ ٤ت ععررني و صبرراٍ ايت ععرراص ا٭نا

ٝرر١ص ٚايتعًررِٝ

اٱيهنْٞٚص ٚاسباسٛب ٚشمهاص اٱْنْت.
 ايتطمٝل ام حً ٞيءاَ ايتعً ِٝا٫يهن ْٞٚو ازباَعاص اي١ُٝٓٝص َع َ الا٠
خٕ وهرر ٕٛايم اٜرر ١و ايت ععرراص ايعًُٝرر ١ايرريت هلررا ل٬قرر ١اسباس رٛبص ٚايم ر ٤
اسرت

اّ ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞاشبًرٝط اير  ٟجيُررع رني ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚررٞ

ٚايتعً رر ِٝايتكًٝر ر  ٟيًجُ ررع ررني

 ٝررااص اع ررا٥غ ا٭س ررً ٛنيص ااظ ررٚ ١خٕ

ٖٓ رراى ايه ررريا َ ررٔ امٛؼ ررٛلاص ايعًُ ٝررٜ ١ع ررع و رٜس ررٗا ايهن ْٝٚررا ايهاَ ررٌ
 ٚعف ١ااظ ١امٗاراص ايعًُ١ٝص ف ٬هٔ ا٫ست ٓا ٤لٔ ٚر ا٭سرتاذ ازبراَعٞ
و ا٫روكا ٤مبست ٣ٛايطاي ايعًُٚ ٞامٗف.
 وٛظرر ٌٝازباَعرراص اسبهَٝٛررٚ ١ا٭ًٖٝرر ١صررمه ١اٱْنْررتص ٚوسررٗ ٌٝاسررت

اَٗا

َٔ قمٌ خلؽا ١٦ٖٝ ٤ايت رٜي ٚايط٬ب.
 لُر ررٌ ْر رراَ و ر ر ٖ ًٞٝ٭لؽر ررا٦ٖٝ ٤ر رر ١ايت ر ر رٜي و ازباَعر رراص ايُٝٓٝر رر ١و
اس ررت

اّ اسباس ررٛب ٚش ررمه ١اْ٫نْ ررت ٚس ررمٌ وٛط ٝررف إَهاْٝاوٗ ررا و صب رراٍ
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١ٝص َٚرٓ اَتٝرازاص ااظر ١هلرِ يتخفٝراِٖ لًر ٢ذيرو.

ٚوصجٝعِٗ لً ٢إْصا ٤لٓا ٜ ٜٔٚإيهنَٛٚ ْٞٚاقع ش ع ١ٝلً ٢اْ٫نْرتص
امٛاقرع

ٚوك  ِٜايتسٗ٬ٝص اي٬زَر ١ير يوص ٚحرريِٗ لًر ٢ا٫سرتفا َ ٠رٔ عر
اييت وك ّ َساحاص صباْ.١ٝ
 وص ررجٝع خلؽ ررا ٦ٖٝ ٤رر ١ايتر ر رٜي لً رر ٢ح ررث ايط رر٬ب لً رر ٢اس ررت
اٱْنْت و إظباز عر

اّ ش ررمه١

ايمخرٚ ٛايتهًٝفراصص عرسراهلا يعؽر٦ٖٝ ٛر ١ايتر رٜي

ٚاسررتكماٍ وكُٗٝٝررا لررء شررمه ١اٱْنْررت نايءٜر اٱيهنْٚرر ٞخ ٚامٓت ر ٜاص خٚ
ها ذيو.
 لك َ٪ا اص ٚ ْٚاص َٛسرع ١يٮنرا

ٝني ٚامت ععرني و صبراٍ ايتعًرِٝ

اٱيهن ْٚررٞص يتكٝر رر ِٝايتج ر رر١ص ٚٚؼر ررع حًر رر ٍٛيًُصر ررانٌ ٚايعر ررع ٛاص اير رريت
وعررن

وطمٝررل ْ رراّ ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚرر ٞو ايررَ .ُٔٝررع ا٫سررتعاْ ١ررا٭ف ا

ٚام٪سس رراص اشباظ رر ١اي رريت هل ررا ل٬ق رر ١تع ررَُٛ ِٝاق ررع ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚررٞ
ٱط٬لٗا لً ٢امعاٜا امتطًم ١امعُٗ ٍٛا لامٝا.
البحوث املكرتحة:
َٔ ا ٍ٬ايٓتا ٥ايسا كٜ ١كنح ايماحث إ ا ٤ايمخ ٛايتاي: ١ٝ


إ ر ا ٤حبررث ٜتٓرا ٍٚا٫دبررا ٙعبرر ٛايتعًر ِٝاٱيهنْٚرر ٞير  ٣ايطرر٬ب ٚخلؽررا٤
ٖ ١٦ٝايت رٜي ٚاجملتُع.



إف ا نرٌ لٓعر َرٔ لٓاظر ايتعًر ِٝاٱيهنْٚرٞص خ ٚخ اَ ٠رٔ خ ٚاور٘ يًمخرث
ايصاٌَ ٚامستف. ٝ



إ ر ا ٤حب ررث ل ررٔ َ ر  ٣و ررٛف اٱَهاْ رراص اما ٜرر ١دايمٓ رر ٢ايتخت ٝررٚ )١ايمصرر ١ٜ
امتطًم ١يًتعً ِٝاٱيهن ْٞٚو ازباَعاص اسبهَٝٛرٚ ١ا٭ًٖٝر ١و ازبُٗٛرٜر١
اي.١ُٝٓٝ
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املراجع(:)
خ : ٫ٚام ا ع ايً  ١ايع :١ٝ
 .1إ ر اٖ ِٝررٔ لم ر اهلل احملٝسررٔ دخنترر :)2002 ٛايتعًرر ِٝا٫يهنْٚرر ٞو ر ف خّ
ؼر ر ٚر٠ص ٚرق رر ١لُر ررٌ َك َ رر١
سع 17 -16 ٛر

يٓر ر  َ :٠ٚرسررر ١امسررررتكمٌص اَع رر ١امًر ررو

ٖ 1423ر.

 .2خنر ر ّ فتخ ررَ ٞع ررطف ٢د" :)2006إْت رراج َٛاق ررع اْ٫نْ ررت ايتعً ُٝٝرر ١ر ٜ٩رر١
ٚيف رراذج وعً ُٝٝررَ ١عاظرر  ٠و اي ررتعًِ ل ررء َٛاق ررع اْ٫نْ ررت"ص ل ررا ايهتر ر :
ايكاٖ .٠
 .3إ ررإ ف ررٛز ٟلُر ر دَ ررارس  :)2006طر ر م ااتم رراراص ايكر ر ر ٠لً رر ٢اس ررت
Testing

اّ

َٛ Usabilityاقر ررع امهتم ر رراص لًر رر ٢شر ررمه ١اٱْنْ ر ررتص اي ٚرٜررررر١

اٱيهنْٝٚررcybrarians journal ١ص ايع ر 8ص َترراح ت ر رٜق د)2009 /9/2
لًَٛ ٢قعhttp://www.cybrarians.info/:

.4

رر ر ر ررٔ لم رر اهلل ايعر رراحل دٜٛيٝر رر :)2005ٛايتعًر رر ِٝاٱيهنْٚر ررٚ ٞايتعر ررُِٝ
ايتعًُٝرر : ٞش ر انَ ١ررٔ خ ررٌ ازبرر٠ ٛص ل ر ارراػ :امرر٪ا ايعًُرر ٞايسررٟٓٛ
ايعاش يًجُع ١ٝامع  ١ٜيتهٓٛيٝ ٛرا ايتعًر ِٝا٫شرناى َرع نًٝر ١ايمٓراص
– اَعرر ١لررني ارريص "وهٓٛيٝ ٛررا ايتعًرر ِٝاٱيهنْٚررَٚ ٞتطًمرراص ازبرر٠ ٛ
ايصاًَ"١ص ازبُعٝر ١امعر  ١ٜيتهٓٛيٝ ٛرا ايتعًر :ِٝايكراٖ ٠ص ايهتراب ايسرٟٓٛص
ازبا ٤ايرياْٞص صبً 15ص ػ ػ . 549 -519

.5

ر ٔ لمر اهلل ايعراحل د :)2006ايرتعًِ لرٔ عر  :إشرهاي ١ٝايُٓرٛذجص امر٪ا
اي ٚي ٞيًتعًِ لٔ ع َسكط :سًطٓ ١لُإ.

د)

مت نتا  ١لٓٛإ ايهتاب خبط هاَلص ٚن يو اسِ اجملً ١ايعًُ١ٝص ٚلٓٛإ امٛقع لً ٢شمه ١اٱْنْت لٓ اي ٛع إىل
َ ع إيهنْٞٚص ْٛٚع ايمخث.
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 .6حس ر ررٔ ايم ر رراوع ضبُر ر ر لمر ر ر ايعاطٞدَ :)2009ع ر رراٜا َٓتر ر ر ٜاص امٓاقص ر رر١
اٱيهنْٝٚرر١ص صبًرر ١امعًَٛاوٝرر١ص ايع ر 25ص َترراح ت ر رٜق د )2009/11/9لًرر٢
َٛقعhttp://www.informatics.gov.sa/details.php?id=294 :

 ٠ ٜو ايتعً " ِٝايرتعًِ اٱيهنْٚر: " ٞ

 .7حسٔ حسني زٜت ٕٛد" :)2005ر١ٜ٩

امفٗر رر – ّٛايكؽر رراٜا  -ايتطمٝر ررل – ايتكٝر رر"ِٝص اي ر ر ار ايعر ررٛيت ١ٝيًن ٝر رر:١
اي ٜا

.

 .8حسرٔ لًر ٞحسررٔ سر ١َ٬د :)2005ايرتعًِ اشبًررٝط ايتطرٛر ايطمٝعر ٞيًررتعًِ
ا٫يهنْٞٚص َتاح ت رٜق د )2009/8/11لًَٛ ٢قع :
http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=1
405

 .9حًُ رر ٞخ رر ٛايفت ررٛح لُ ررار دٜٛي ٝرر :)2005ٛخ رر إ ا رراٍ ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚرر ٞو
ايتعًرر ِٝايريرراْ ٟٛايعررٓال ٞلًرر ٢ايتخعرر ٌٝاي راسررٚ ٞوُٓٝررَٗ ١رراراص ايررتعًِ
اي او ٞذ ٟٚا٫حتٝا اص اشباظ١ص وهٓٛيٝ ٛا ايتعً ِٝاٱيهنْٚرَٚ ٞتطًمراص
ازبرر ٠ ٛايصرراًَ١ص ازبُعٝرر ١امع ر  ١ٜيتهٓٛيٝ ٛررا ايتعًرر :ِٝايكرراٖ ٠ص ام رر٪ا
ايعًُ ٞايسٓ ٟٛايعاش ػ :ػ .95 : 69
.10

حٓر ررإ حسر ررٔ لًر رر ٞاًٝر ررٌ د :)2008وعر ررُْٚ ِٝص ر ر َك ر ر ر إيهنْٚر رر ٞو
وهٓٛيٝ ٛر ررا ايتعًر رر ِٝو ؼر ررَ ٤ٛعر رراٜا ر رر ٠ ٛايتعًر رر ِٝاٱيهنْٚر رر ٞيتُٓٝر رر١
ازبٛاْ ر امع فٝررٚ ١ا٭ اٝ٥رر ١ي ر  ٟط رر٬ب نًٝرر ١اين ٝرر١ص رسررايَ ١ا سرررتاص
نً ١ٝاين  :١ٝاَع ١امٓعٛر.٠

 .11رؼا ضبُ ايٓجار دْٜٝٛرَ :)2007 ٛعراٜا وكٝرَ ِٝعرا ر امعًَٛراص ام عٝر١
امتاحرر ١لًرر ٢اٱْنْررتص اي ٚرٜرر ١اٱيهنْٝٚررcybrarians journal ١ص ايع ر
13ص َتاح ت رٜق د )2009 /9/2لًَٛ ٢قع :
http://www.cybrarians.info/journal/no13/ref.htm

 .12رَر ررا ٟخ

ر ر لم رر اسب ٞد :)2005ايتعًر رر ِٝايعر رراي ٞاٱيهنْٚر رر ٞدضب اور رر٘

َٚءراو٘ ٚٚسا٥ط٘)ص ار ايٛفا ٤ي ْٝا ايطمالٚ ١ايٓص  :اٱسهٓ ر.١ٜ
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 .13طارم لم اي ٚ٩ف لاَ د :)2007ايتعًرٚ ِٝام رسر ١اٱيهنْٝٚر١ص ار ايسرخاب
يًٓص ٚايتٛزٜع :ايكاٖ .٠
 .14لمر ر ر اي

ٔ ايصر ر ررال د :)2001ام رسر ر رر ١اٱيهن ْٝٚر رر ١و امًُهر ر رر ١ايع ٝر ر رر١

ايس ررع ١ٜ ٛررني ايٛاق ررع ٚامر ر ٍَٛص ام رس رر ١اٱيٝهن ْٝٚرر١ص ازبُع ٝرر ١امعر ر ١ٜ
يتهٓٛيٝ ٛا ايتعً :ِٝايكاٖ ٠ص ام٪ا ايعًُ ٞايريرأَص خنتر2001 ٛص ػ ػ
.341 :339
 .15لم اي ش ٔ ٝلمر ايعاٜا حراف د :)2005ايت طرٝط ٱْصراَٛ ٤قرع ٭قسراّ
امهتمرراص ٚامعًَٛرراص ايع رر ٞلًرر ٢ايصررمه ١ايعٓهمٛوٝرر١ص صبًررَ ١هتمرر ١امًررو
فٗ ايٛطٓ١ٝص صبً 11ص ايع .1
 .16لم ر ايه  ِٜلم ر اهلل ايمه ر ٚ ٟحيٝرر ٢لم ر اي زام قط ر إ د :)2009وهٓٛيٝ ٛررا
ايتعً ِٝدَستخ اوٗا – خ ٗاوٗا)ص ار ايٓص يًجاَعاص :ظٓعا.٤
 .17لم ايعاٜا طًم ١لم اسبُ ٝد :)2005فعايْ ١ٝاَ َكنح و ؼرَ ٤ٛعراٜا
ازب ٠ ٛايصاًَٚ ١ام اٌ امٓ  َٞٛيتط ٜٛايتعًِٝص لً ٢وُٓٚ ١ٝل ٞايطر٬ب
امعًُ ررني مبتطًم رراص وٛط ٝررف وهٓٛي ٝ ٛررا ايتعً رر ِٝاٱيهن ْٚررٞص وهٓٛيٝ ٛرررا
ايتعًررررر ِٝاٱيهنْٚرررررَٚ ٞتطًمررررراص ازبررررر ٠ ٛايصررررراًَ١ص ازبُع ٝر رر ١امعر ر ر ١ٜ
يتهٓٛيٝ ٛا ايتعً :ِٝايكاٖ ٠ص ام٪ا ايعًُر ٞايسرٓ ٟٛايعاشر ػ :ػ : 323
.365
 .18لمر ر اهلل ررٔ لم رر ايعاٜا امٛس رر ٢دٖ1423ر رر) :ايتعًر رر ِٝاٱيهن ْٚررَ ٞفَٗٛر رر١ص
اعا٥عرر٘ص فٛا٥ر ٙص لٛا٥كرر٘ص ْر  َ ٠ٚرسرر ١امسررتكمٌص نًٝرر ١اين ٝرر :١اَعرر١
امًو سع. ٛ
 .19لمر رر اهلل َر رر ا خَ ر ررني ايعط ر رر ٞدٖ1423ر ررر) :ام رس ر رر ١ايرياْ ٜٛر رر ١ايس ر ررع١ٜ ٛ
اٱيهن ١ْٝٚدايتج ٜم )١ٝا٫فناؼ ١ٝلً ٢اٱْنْرتص ْر  َ ٠ٚرسر ١امسرتكمٌص
نً ١ٝاين  :١ٝاَع ١امًو سع. ٛ
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 .20اي  ٜزاٖ إمسال ٌٝد :)2001وهٓٛيٝ ٛا امعًَٛاص ٚذب ٜث ايتعًِٝص لرا
ايهت  :ايكاٖ .٠
.21

َاْٛٝ ٜٛز د :)2009/5/21ا٫ستع ا ٱط٬م َص ٚع ام رس ١ا٫يهنْٝٚر١
و اي ر ر ر ر ر ر ر ررُٔٝص َت ر ر ر ر ر ر ر رراح تر ر ر ر ر ر ر ر ر رٜق د )2010 /1/12لً ر ر ر ر ر ر ر ررَٛ ٢ق ر ر ر ر ر ر ر ررع:
http://www.mayonews.net/ad/showdetails.php?id=1634
8

 .22ضبُر ر لم اسبُٝر ر دَ :)2001تطًم رراص ايت ط ررٝط يًُ رس رر ١اٱيهن ْٝٚرر١ص
ام رس ١اٱيٝهن١ْٝٚص ازبُع ١ٝامع  ١ٜيتهٓٛيٝ ٛا ايتعً :ِٝايكاٖ ٠ص امر٪ا
ايعًُ ٞايريأَص ػ ػ .319 : 317
.23

ر ر ر ر رد ١َٛ َٓ" :)2005ايتعً ِٝلء ايصمهاص"ص لا ايهت  :ايكاٖ .٠

 .24ضبُر ر ر لمر ر ر ايه  ِٜام ر رر٬ح د :)2010ا٭س ر رري اين  ٜٛر رر ١يتكٓ ٝر رراص ايتعً ر ررِٝ
اٱيهنْٞٚص ار ايريكاف ١يًٓص ٚايتٛزٜع :لُإ.
 .25ضبُر ر لط ٝرر ١مخ ررٝي د :)2003لًُ ٝرراص وهٓٛي ٝ ٛررا ايتعً ررِٝص ار ايهًُ رر:١
ايكاٖ .٠
 .26ضبُ ضبُ اهلا  ٟد :)2005ايتعً ِٝاٱيهن ْٞٚلء شمه ١اْ٫نْتص اير ار
امع  ١ٜايًمٓاْ :١ٝايكاٖ .٠
 .27ضبُ ضبُ اهلا َٚ ٟعطف ٛ ٢ص ظاحل دَ :)2009عاٜا  ٠ ٛاحملت٣ٛ
اٱيهن ْٚر ر ر رر ٞيع ر ر ر ررفخ ١اي ر ر ر ررٛبص َت ر ر ر رراح تر ر ر ر ر رٜق د )2009 /11/12لً ر ر ر رر٢
َٛقعhttp://www.scribd.com/doc/445575/-2:

 .28ضبُر ر ٜٛس ررف خ

ر ر لفٝف رر ٞدٖ1425ر رر) :ايتعً رر ِٝل ررٔ عر ر اسبا رر ١إي ٝرر٘

ٚنٝفٝرر ١وطمٝكرر٘ص ٚرقرر ١لُررٌ َك َرر ١يًًُتكرر ٢ايريرراْ ٞيًجُعٝرر ١ايسررع١ٜ ٛ
يٲ ار٠ص َتاح ت رٜق د )2009 /12 /13لًَٛ ٢قع:
http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=8
43

ْ .29م ٌٝرا لاَر ٞد :)2008وهٓٛيٝ ٛرا ايتعًر ِٝاٱيهنْٚرٞص ار ايفهر ايع ر:ٞ
ايكاٖ .٠
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