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 القواعد العامة: :أواًل

 رلتلف فسّع املعسف٘  تيػس البشْخ باللػتني العسبٔ٘ ّاإلزللٔصٓ٘، يف

 اإلىطاىٔ٘ ّاليت تتْافس فَٔا الػسّط اآلتٔ٘:

أٌ ٓهٌْ البشح أصٔاًل ّتتْافس فُٔ غسّط البشح العلنٕ املعتند علٙ  (2

 امليَذٔ٘ املتعازف علَٔا يف نتاب٘ البشْخ العلنٔ٘.

إٌ  -ّاألغهال  فأٌ ٓهٌْ البشح مهتْبًا بلػ٘ ضلٔن٘ مساعًٔا دق٘ احلسّ (1

( ّخبط 26ببيط ) WORDبربىامر ( IBMعلٙ ىعاو )ّمطبْعًا -ّددت 

(Traditional Arabic ًّأال ٓصٓد عدد صفشات البشح ع )صفش٘  00

 متطني٘ اهلْامؼ ّاملسادع.

املصادز ّاملسادع  اضتعنالأٌ ٓهٌْ البشح ملتصمًا بدق٘ التْثٔل ّسطً  (0

 ّتجبٔتَا ناآلتٕ: تهتب نئ٘ املؤلف )اضه العاٜل٘( ثه األمساٛ األخسٚ

للنؤلف ّميهً االنتفاٛ باحلسّف اليت تػري إىل أمساُٜ، ثه ٓهتب أمساٛ 

ٓلٕ ذلو ضي٘ اليػس )ثه عيْاٌ -إٌ ّددّا -املؤلفني املػرتنني معُ 

 البشح ّاضه اجملل٘ ّمهاٌ اليػس، اجمللد ّعدد الصفشات(.

 أال ٓهٌْ البشح قد ضبل ىػسِ أّ قدو لليػس يف أٖ دَ٘ أخسٚ. (4

اتٔ٘ مْدصٗ مع حتدٓد التخصص الدقٔل الرٖ ٓيتنٕ ٓسفل بالبشح ضريٗ ذ (5

 ّىػسٗ . حتهٔنُإلُٔ مْضْع البشح املساد 

 (200( مخطُ عػس ألف زٓال ميين للٔنئني ، ّبـ)25زضْو اليػس تكدز بـ ) (6

ّٔس الٔنئني تسضل اىل سطاب اجلامع٘  عرب سْالُ ماٜ٘ دّالز أمسٓهٕ لػ

 (100حبطاب زقه ) سدِع الدّلٕ فس اإلضالمٕبيو التطامً بيهٔ٘ عرب 

 .ضْٓفت ) (
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 ثانيًا: إجراءات  النشر:

  تسضل ىطختاٌ مً البشح علٙ ّزمA4 ٘علٙ أٌ تهٌْ املادٗ مطبْع 

 CDمبطافات مصدّد٘ بني األضطس ّعلٙ ّدُ ّاسد، ّذلفْظ٘ علٙ 

ّتسضل ىطخ٘ أخسٚ ّذلو إىل عيْاٌ اجملل٘  (IBM)متْافل مع أدَصٗ 

حبٔح ٓعَس يف غالف البشح اضه رتّىٕ اخلاص باجملل٘ ، الربٓد االلهب

 الباسح ّلكبُ العلنٕ ّمهاٌ عنلُ.

 ( باللػ٘ العسبٔ٘  250-200ٓسفل بالبشح ملخص للبشح يف سدّد )٘نلن

 أّ باللػ٘ اإلزللٔصٓ٘.

  خيطس الباسح بكساز صالسٔ٘ البشح مً عدمُ خالل غَسًٓ علٙ األنجس

اليػس، ّزقه العدد الرٖ ضٔيػس فُٔ مً تازٓخ اضتالو البشح، ّمبْعد 

 البشح.

  ٛيف سال٘ ّزّد مالسعات مً احملهنني تسضل املالسعات إىل الباسح إلدسا

 التعدٓالت الالشم٘، علٙ أٌ تعاد خالل مدٗ أقصاٍا غَس.

 ٗالبشح إىل صاسبُ إٌ ّددت ساد٘ لبعض  للنذل٘ احلل يف إعاد

 التعدٓالت علُٔ.

 البشح ّإبساش عيآّيُ مبا ٓتياضب ّأضلْبَا  حتتفغ اجملل٘ حبكَا يف إخساز

 يف اليػس.

 .ٓعله صاسب البشح بكبْل عنلُ لليػس 

  تلتصو اجملل٘ بإزضال ىطخ٘ مً العدد إىل صاسب البشح امليػْز بعد طبع

 العدد.

 .٘تؤّل مجٔع سكْم اليػس للنذل 
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 ............................................................................... االفتتاسٔ٘

 :باللػ٘ العسبٔ٘  البشْخ
 

 التعلٔه اإللهرتّىٕ يف اجلامعات الٔنئ٘ الْاقع ّاملأمْل (2

 د. حئٙ عبد السشام ذلند قطساٌ........   ...........................................................

 ٓي٘ ضٌْٔٝ باضتخداو الطساٜل اإلسصأٜ٘التيبؤ بدزدات سسازٗ أعنام الرتب٘ ملد (1

 فٔصل ضامل مطله .د،  ضالو عبد الٍْاب خلٔل .د ..  ...............................................

  

 البشْخ باللػ٘ اإلزللٔصٓ٘ :

22))  EEaaggllee''ss  SSyynnddrroommee::    AAnn  UUnnuussuuaall    CCaauussee  ooff  RReeccuurrrreenntt  RReettrroo  

mmaannddiibbuullaarr    PPaaiinn  CCaassee  RReeppoorrtt..  
……………………………………………………………Dr.Zain H. Alhaddad , Dr. Reda M.Fathy , 
Dr. Abdulwahab M. Al-Mutahar, Omar M. Almashhoor  

1) HHeerrppeess  zzoosstteerr  iinn  AAll--KKuuwwaaiitt  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  iinn  SSaannaa''aa  cciittyy  

YYeemmeenn::  cclliinniiccaall  pprreesseennttaattiioonn  aanndd  ccoommpplliiccaattiioonnss 
……………………………………………………………..Dr. Mohammad A. Al-Shami (MD) 

00))  RRiisskk  ffaaccttoorrss  aanndd  CClliinniiccaall  PPrreesseennttaattiioonn  ooff  SSttrrookkee  iinn  MMuukkaallllaa,,  

HHaaddhhrraammoouutt,,  RReeppuubblliicc  ooff  YYeemmeenn  

………………………………………………………………..Rasheed Mohammed Bamekhlah , 
Abdullah Saleh Bin-Nabhan , Nabeel Salim Musaian 

44))  PPrreevvaalleennccee  ooff  SSttaapphhyyllooccooccccuuss  aauurreeuuss  iinnffeeccttiioonn  aammoonngg  ddiiaabbeettiicc  

ffoooott  ppaattiieennttss  iinn  SSaannaa''aa  cciittyy--YYeemmeenn  
……………………………………………………………………………………..Khaled A. Al-Moyed, 
Ahmed M. Al-Haddad, Badie A. Al-Areqi, Dheya A. Al-Danani 

  

55))  PPoossttooppeerraattiivvee  MMoorrbbiiddiittyy  aafftteerr  AAnntteerriioorr  SSeeppttooppllaassttyy  wwiitthh  vveerrssuuss  

wwiitthhoouutt  NNaassaall  PPaacckkiinngg;;  Comparative randomized trial  
……………………………………………………………………….. Monasar  S. Al-Muflahi MD 
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  االفتتاحيةاالفتتاحية

 بكله                            

 زٜٔظ دامع٘ االىدلظ-زٜٔظ التشسٓس                                                                                 

متػريات قادمـ٘ يف نـل األصـعدٗ علـٙ      ّطييا ٓتَٔأ الضتكبالٓأتٕ إصدازىا هلرا العدد ّ

ّذلــو بعــد ختــاو مــؤ س احلــْاز الــْطين الػــامل، ّمــا أضــفس    ،مطــتْٚ الطــاس٘ الْطئــ٘

عيـُ مــً ىتــاٜر تسمــٕ إىل إســداخ مطــاز عــادل للْســدٗ مسضــٕ عيــُ لــدٚ قطــاع ّاضــع مــً   

املــْاطيني، ّاختٔــاز اليعــاو االحتــادٖ الفٔــدزالٕ، ّعلٔــُ   إعــالٌ إىػــاٛ األقــالٔه الــيت        

ــ٘ ّالجكا     ــ٘ ّاالدتناعٔـ ــا اجلْاىـــب التازخئـ ــت يف تهْٓيَـ ــتشكل دّزٍـــا    زاعـ ــٕ ضـ فٔـــ٘، ٍّـ

احلكٔكــٕ ّاملسدــْ ميَــا إذا دــسٚ مــً خالهلــا تْشٓــع عــادل للطــلط٘ ّالجــسّٗ، ٍّيــا ٓهنــً    

 . احملو الرٖ ضٔخترب قٔن٘ ٍرِ املتػريات

٘ ّ ىػــري إلٔــُ د ٍيــا أٌىــْ لهــً مــا ّاملسانــص  ىؤنــدِ باضــتنساز ٍــْ أٌ املؤضطــات التعلٔنٔــ

 ٘ ٘    ّعلــٙ ز البشجٔــ٘ ّاملؤضطــات املعسفٔــ ، أضــَا اجلامعــات الْطئــ٘ سهْمٔــ٘ ميَــا أّ أٍلٔــ

 ّاملْدــُ األمــني  ٘ٔــّاألداٗ العلن ضــتعل ٍــٕ العكــل املفهــس    ّمــً بٔيَــا دامعــ٘ األىــدلظ   

، ثـه  ت اليت ىْادََا يف رلتلف األصـعدٗ ّاملالذ اآلمً إلعادٗ دزاض٘ ّحتلٔل نل املػهال

ٌ حيكل السفأٍـ٘ لنىطـا  اخلسّز بسؤٓ٘ علنٔ٘ ّعنلٔ٘ حللَا مبا حيكل أٍداف التينٔ٘ ّ

 .باعتبازِ أداٗ التينٔ٘ ّغآتَا

دامعتيــا دامعــ٘ األىــدلظ للعلــْو ّالتكئــ٘ ّاســدٗ مــً اجلامعــات الــيت حتنــل علــٙ        إٌ

ــَا ٘     ناٍل مــً خــالل ميربٍــا العلنــٕ ّالبشجــٕ     ، ٍّــٕ مجــل ٍــرِ الكــٔه ّاملعــاىٕ اليبٔلــ

إىل تْضــٔع فسصــ٘ قساٛتَـــا   دللــ٘ األىــدلظ للعلــْو االدتناعٔــ٘ ّالتطبٔكٔــ٘ ( تطــعٙ       )

ّتداّل ذلتْٓاتَا مً خالل اعتناد ىعاو اليػس اإللهرتّىـٕ املّْضـع لنصـدازات املتتالٔـ٘     

 علٙ املْقع اإللهرتّىٕ للذامع٘ ، لهٕ ٓطَل علٙ األنادمئني ّمجٔع املَـتنني باجملـال  

ــد ا  ــ٘ ددٓـ ــرٗ  البشجـــٕ متابعـ ــرِ اليافـ ــاخ امليػـــْزٗ عـــرب ٍـ ــاد  لٔـــ ألحبـ ــسٚ اعتنـ ٘ ، ّقـــد دـ

، ّقــد دــسٚ عــرب ٍــرِ اليافـرٗ التْاصـل باجملــال البشجــٕ متابعـ٘ ددٓــد األحبــاخ امليػـْزٗ    

 اعتناد  لٔ٘ التْاصل ّالرتاضل ّحتهٔه األحباخ إلهرتّىًٔا مبا ٓبطط اإلدساٛات  

 

  االفححبخٍةاالفححبخٍة
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دز مـــً األحبـــاخ ّالدزاضـــات  ّخيتصـــس الـــصمً مـــً أدـــل إتاســـ٘ الفسصـــ٘ ليػـــس أنـــرب قـــ  

 العلنٔ٘ .

٘  ٍرا العدد غًْطا أبعد ّأعنل دالل٘،  جل لهً اجلامع٘ خطت مير ميـر   يف إصداز اجمللـ

٘  بصـْزٗ صصصــٔ٘ مطـتكل٘ حبٔــح ٓػطــٕ عـدد    ٍـرا العــدد  يف أحبــاخ ّدزاضــات  مــً اجمللـ

دزاضـات    خـس  ّعـدد  ّحينل اضه ) دلل٘ األىـدلظ للعلـْو التطبٔكٔـ٘ (،    التطبٔكٕاجملال 

ــْو     ّاإلىطــاىٕ حينــل  االدتنــاعّٕأحبــاخ العلــْو يف اجملــال    ــ٘ األىــدلظ للعل اضــه ) دلل

 ُ ، ننــا ٔشكلضــ اإلىطــاىٔ٘ ّاالدتناعٔــ٘ (، ّال غــو أٌ ٍــرا اإلدــساٛ الــرٖ أقــدميا علٔــ

يف دلـال ىػـس األحبـاخ ّالدزاضـات، هلـرا فكـد أعـدىا         تْضـعًا أفكٔـًا ّزأضـٔاً    ىعتكد ّىسدـْ، 

لـدات،  (، مـع االستفـاظ التطلطـلٕ لرتتٔـب اجمل     2تسقٔه األعداد لٔشنل ٍرا العـدد زقـه )   

ّالــيص علــٙ ضــي٘ اإلصــداز ٍّــٕ اآلٌ الطــي٘ العاغــسٗ، ّإىيــا ليأمــل أٌ سلعــٙ مــً مجٔــع   

البــاسجني ّالدازضــني يف اجلامعــات احلهْمٔــ٘ ّاألٍلٔــ٘ ّالهلٔــات املتخصصــ٘ ّاملسانــص        

البشجٔــ٘ بالتفاعــل ّالتْاصــل ّاملػــازن٘ بأحبــاثَه يف نــال اجملــالني التخصصــني مبــا      

 هلرِ اجملل٘ احملهن٘ .ٓػهل إغياٛ للنادٗ العلنٔ٘ 

     ْ ٓـ٘ ّالبشـْخ العلنٔـ٘ ّالدزاضـات املتخصصـ٘      ّٓػنل ٍـرا العـدد باقـ٘ مـً الكطـآا احلٔ

تشــسص دّمــًا علــٙ ل ٍــرِ ، ّاجلامعــ٘ مــً خــالل دللتَــاّالطبٔعــٕٕ يف اجملــال التطبٔكــ

الباسجني املتنٔصًٓ ّتْفري ميرب علنٕ هله ٓػذعَه علـٙ  ّ الدازضني اجلادًٓ اضتكطاب

اإلىتاز العلنٕ ّالبشجٕ باعتبازِ إسـدٚ املؤغـسات االضـرتاتٔذٔ٘ ليَطـ٘ األمـ٘       املصٓد مً

 ّتكدمَا .

إال أٌ ىػـهس نـل تلـو األقـالو ّاألٓـادٖ الـيت مل تـأل دَـدًا          يف ختاو نلنتيـا  ياّال ٓطع

 العدد إىل اليْز ..ٍرا ستٙ ظَس 

العطاٛ  ّمسانصىا البشجٔ٘ مصٓدًا مً متنيني لْطييا ّلهل مؤضطاتيا التعلٔنٔ٘

 .ّالتكدو ّاالشدٍاز 

 الحـطجٍقٍةهجلة األًدلس للعلىم  م 4663ٌٌبٌر (  0الوجلد )  ولالعدد األ 9

  االفححبخٍةاالفححبخٍة
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  التعليه اإللكرتوني يف اجلامعات اليننية الواقع واملأمولالتعليه اإللكرتوني يف اجلامعات اليننية الواقع واملأمول

 مكدمة:

اٱْسرررإ و خٚااررر  ايكررر ٕ ايعصررر ٜٔ ٚ  اٜررر١  احككٗررر يتايررر ١ايعًُٝرررايطفررر ٠ إٕ 

 ٢نررياا لًرر  صايكر ٕ اسبرا ٟ ٚايعصر ٜٔ و وهٓٛيٛ ٝرا امعًَٛرراص ٚا٫وعرا٫ص خ ر       

اسبعٍٛ لًرٞ    سٗٛي١ريٌ ذيو خسًٛب اسبٝا٠ و ناف١ اجملتُعاص امعاظ ٠. ٜٚتُ

 إىل ٣امعًَٛررراص ٚسررر ل١ َعازبتٗرررا ٚاسرررت لا٥ٗا ٚربآٜٗرررا ٚاسرررت  اَٗا;  رررا خ  

 إظباز امٗاّ ٚا٭لُاٍ ٚسٗٛي١ ذبكٝل ا٭ٖ اف.ٚوا٠  وس ٜع 

َ ررر  خٕ ورررٛا٥ِ خٚؼرررالٗا َرررع  ايعُرررٌ لًررر٢   صبتُعاوٓرررا ٢ا لًررريررر يو خظرررم  ياا

اص و شررت٢ اجملررا٫صص ٚخظررم   َتطًمرراص ايععرر  ايرريت وتطًمٗررا وهٓٛيٛ ٝررا امعًَٛرر  

نُجتُعراص    ٜ  َٔ ايتخ ٜاص اييت ف ؼت لًٝٓرا عع  حيٌُ  ني  ٛاعب٘ ايعاي

ي٬سررتفا ٠ امريًرر٢ َررٔ ْررٛاو      ررر ْاَٝرر١ يررٝي يرر ٜٗا ايهررريا َررٔ اٱَهاْرراص اي٬زَرر١      

ٚحتُررت لًٝٓررا  رر ٍ  ٗررٛ  َؽررالف١   رر        امعًَٛرراص ٚا٫وعررا٫ص.  وهٓٛيٛ ٝررا 

 ٚطمٝع١ ايتخ٫ٛص امتسارل١. ت٤٬ّٜو١ُٝٓ ق راوٓا ايع١ًُٝ مبا 

امعًَٛرررراص  تهٓٛيٛ ٝررررا  ورررر   ص   ٜٚعرررر  ايتعًررررِٝ خحرررر  وًررررو اجملررررا٫ص ايرررريت       

       ٍ ايتعًرِٝ. ٚفر   سرٛم     ٚا٫وعرا٫ص; فكر  طر خص َر٪ا ا و رٝااص ٚاسرع١ و صبرا

َٚ٪٬ٖص   ٜ ٠ وًيب حا راص اجملتُرع; ير يو ْرا ٣      يت ععاص ١ا اسب ايعٌُ

ايتعًُٝٝرر١ يتٛانرر    إلررا ٠ ايٓ رر  و امٓرراٖ     ررايتعًِٝ إىلنررريا َررٔ امٗررتُني   

 ٌ  امتطًمرراص اسب ٜريرر١ ٚايتكٓٝرراص امتاحرر١. ٚطٗرر ص خيفررات   ٜرر ٠ و ايتعًررِٝ َريرر

ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ ايرر ٟ ٜعتُرر   صررهٌ خساسررٞ لًرر٢ شررمه١ اٱْنْررتص ايرريت وعرر      

 امعًَٛاص ٚا٫وعا٫ص.وهٓٛيٛ ٝا إح ٣ ْٛاو  

 رر رٜا و طرر م ايترر رٜي ٚطرر م وكرر ِٜ    ٜٚتطًرر  ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ و رراا    

احملت٣ٛ ٚآيٝاص وكِٝٝ ايط٬بص ٚزا  َٔ ايع ٤ امًك٢ ل٢ً ام٪سساص ايتعًُٝٝر١ و  

   ٍ  ٗٛ  َؽالف١   ١ٝ خٕ وتٓاس  طب  اوٗا َع طمٝع١ َٚتطًماص ايعع .



 

 

  

 التطبيقيـةوم ـس للعلـدلـلة األنـهج     13

 اإللكتروني في الجاهعات اليونية الواقع والوأهول التعليند/يحيى عبدالرزاق هحود قطراى                                   

 م1024 يناير (  6الوجلد )  ولالعدد األ

فٗٓاى ذب  حكٝكٞ ٜٛا ٘ اي ٍٚ ايع  ١ٝ اٯٕ ٜتُريٌ و نٝف١ٝ ايتعراطٞ َرع   

ٞ اهلا٥ٌص ٚ ٛر٠ امعًَٛاصص ٚذب ٜ  ر٩ٜتٗا امستكم١ًٝ خبعٛػ ايتطٛر ايتهٓٛيٛ 

ايعًُٝرر١ ايتعًُٝٝرر١ص ٚدبسررٝ  ايتعًررِٝ ا٫يهنْٚررٞ ن حرر  ايسٝاسرراص ايرريت  هررٔ    

ا٫ستفا ٠ َٓٗاص ٚلًٝٗا ااتٝار َا ٜٓاسمٗا َٔ ٚسا٥ٌ ايتعًِٝ ا٫يهنْٚٞ امتعر  ٠  

ا ٚا٫سرتعا١ْ  راشبءا٤   ٚخٕ و رس دبارب اير ٍٚ ايٓاَٝر١ ا٭ار ٣ امصرا ١ٗ ي  ٚفٗر     

َرٔ  يتمرا ٍ اشبرءاص ٚايرءاَ   را خيفر       ايرمع   َٓٗا. ٚخٕ وتعإٚ َع  عؽرٗا  

خشرار لمر اي  ٔ ايصرال  إىل خٕ ايعرا      قر   ص ٚوهًف١ است  اّ ايتعًِٝ ا٫يهنْٚٞ

ايع  رررٞ يرررٝي َسرررتع ا يٓكًررر١ ْٛلٝررر١ و صبررراٍ ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ ااظررر١ ٚخٕ     

اص امتخر ٠ َٚايٝاٜرا خ مترت خٕ ايتعًرِٝ اٱيهنْٚرٞ      دبارب  ع  اي ٍٚ َريٌ اي٫ٜٛ

ٜسرتًاّ  ٚطر٬ٜٛص  حيتاج إىل ورٛفا اٱَهاْراص ٚا٫سرتع ا اص امايٝر١ص ٜٚتطًر  ٚقترا       

خٕ ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ خظررم     ايصررال  ًرر خٟ ايعرراّ. نُررا خنرر    يدبٗٝرراا ٚو٦ٝٗرر١  

   ٓ  : اٜررر١ دلمررر اي  ٔ ايصرررال ٚاقعرررا َٚطًمرررا ًَخرررا ٜتطًررر  إلرررا ٠ ايٓ ررر  إيٝررر٘  ع

 .(د (2001:340

ايت ًر  لًر٢ ايهرريا     ما  هٔ خٕ ٜسِٗ  ٘ وايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ ٚزا  ا٫ٖتُاّ  

    ٟ ٚخٖررِ وًررو ا٭ ٚار   صَررٔ امصررانٌ ايرريت ٜعرراْٞ َٓٗررا ايٓ رراّ ايتعًُٝررٞ ايتكًٝرر 

ٞ    ٜسٗٚامُٝااص اييت  دلمر ايه ِٜ ايمهر ٟ ٚحيٝر٢     ِ  ٗا ايتعًرِٝ اٱيهنْٚرٞ َرا ًٜر

 :(20ص 2009قط إ: 

 فر ػ  ورٛفا  و م ١ْٚا  ِ ٌ  ٬بصيًطر  ايتعًرٝ ِ  امع فر١  ْٚكر  ايٓ ر    عر ف  إيرٝٗ

 .اي ٟ ٜتٛا  ٕٚ فٝ٘ اياَإ ٚامهإ لٔ

  ٙ ٜ صايط٬ب  ني ايف  ١ٜ ٜ الٞ ايف ٚم حت٢  صب١ ايتعًِٝ ٚوف  ٔ ٍ  َر  ار٬

 . ط ٚف٘ ٚإَهاْاو٘ ٚفل اسبٝا٠ َ ٣ ايتعًِ و ايف   ٚحل امتاح١ ايف ػ

                                      
()  است  ّ ايماحث ْ اّ وٛ ٝل ازبُع١ٝ ا٭َ ٜه١ٝ يعًِ ايٓفي"APA" ِص حبٝث ٜصا ا٫سِ إىل ام٪يف  ِ ايس١ٓ  ِ رق

ايعفخ١.
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  ٪ا٫ تُالٝرر١ اي رر ٚف  سرم   وف قرر١  ٕٚ ٬بايطرر  رني  ايفرر ػ وهراف 

ٚا٫قتعررا ١ٜ ٚهاٖرراص  ررا ٜ فررع شررعٛر ايطرر٬ب  امسرراٚا٠ و وٛزٜررع ايفرر ػ و   

ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ; فايطاي  ٜستطٝع اٱ ٤٫   خٜ٘ و خٟ ٚقرت ٚ ٕٚ حر ج َرٔ    

ا٬ٍ ايٛسا٥ٌ اٱيهن١ْٝٚص ا٬فا يكالاص اير رس ايتكًٝ ٜر١ ايريت ذب َر٘ َرٔ      

ٕ  ٖر ٙ امٝررا٠ص  ْفرري ايف ظر١ زبُٝررع ايطرر٬ب   ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ ٜترٝ   نُرا خ

ِ امصرررُٛيني و ايٓ ررراّ  ورررٛف  ايهتررر  ٚامعاَرررٌ  ايف ظررر١ ذاوٗرررا  رررا ٜؽرررُٔ هلررر

 ٚامعًُني.

   جيعٌ ايط٬ب ٜتُتعٕٛ جب خ٠ انء و ايتعما لٔ خفهارِٖ ٚآرا٥ِٗص ٚايمخث

ٚ اشبجرٌ لٓر    ايكًرل خ  ٚخلٔ اسبكا٥ل ااظ١ ايط٬ب اير ٜٔ ٜصرع ٕٚ  راشبٛف    

 َٛا ١ٗ امعًِ خٚ اٯا ٜٔ.

   ٝايكر ر  ٚا٫سرتاا ٠  اٱلرا ٠  يًطاير   ٜتر   ٟ  امرا ٠ حتر٢ ٜرتكٔ   حيتا ر٘   اير 

ٔ  ٜاٜر    را  صايعًُٝر١  ٘  َر ٘   كتر ٘   ٓفسر  إىل  ا تر١  ٜتكر ّ خبطر٢   ٚجيعًر

 .ايعًٝاامستٜٛاص 

 يًتفالرررٌ ايفرررٛرٟ إيهنْٚٝرررا فُٝرررا  ٝرررِٓٗ َرررٔ  ٗررر١ص   ٬بإواحررر١ ايف ظررر١ يًطررر

َٔ  ٗر١ خار ٣ َرٔ ار٬ٍ ايءٜر  اٱيهنْٚرٞ ٚامٓتر ٜاص         ني امعًُٚ ِٝٓٗ ٚ ني

 ٚهاٖا. امماش ٠ احملا  ١ٚ

 .سٗٛي١ ايٛظٍٛ إىل امعًِ حت٢ اارج خٚقاص ايعٌُ اي مس١ٝ 

   لًر٢ ايطاير  ٚورٛفا ايٛقرت اير ٟ ٜتطًمر٘ ايتٓكرٌ  رني          وكًٌٝ ا٭لمرا٤ اٱ ارٜر١

 .ر٠ اٱيهن١ْٝٚر ٖاص اٱ اراص ام تًف١ لء است  اّ ْ ِ اٱ ا

 .است  اّ خسايٝ  َتٓٛل١ ٚطبتًف١ خنري   ق١ ٚل اي١ و وكِٝٝ خ ا٤ ايط٬ب 

          ٟ الررا٠ ايفرر ٚم ايف  ٜرر١  ررني ايطرر٬ب ٚاهٝررِٓٗ َررٔ ايررتعًِ  ا٭سررًٛب ايرر َ

 ٜتٓاس  َع ق راوِٗ ٚحس  س لتِٗ اي او١ٝ.
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  ِٜ نريا و َكا ٌ ايطاي    ٕٚ َتٓاٍٚ و امعًَٛاص َٔ ٖا٥ٌ نِوك َٔ 

ٕ ا  امهتمراص  احملًٝر١ َٚ اسر١ً   امهتمراص  لًر٢  ايرن    إىل اسبا ر١  ٚ ٕٚ ٭حٝرا

 ايعا . حٍٛ ا٭ا ٣

     ٞ ٌ   عر    هرٔ يًطاير  ربطر  َٓاسرم١ فر٬   هرا  خٚ سر١ًٗ  ٜ اٖرا  ايريت  ام احر

 خٚ  سرٝط١ص  خ راا٤  إىل إ٫ َٓٗرا  حيتراج  ٫  ر اَ    نًُرٗا   حؽٛر إىل حيتاج

٘  اَر  فٝ تار ص فا٥ ٠ لًٝ٘ ئ وعٛ  خْٗا ٜ ٣  مبسرال ٠  ٚذيرو  فعًٝراص  حيتا ر

 .امعًِ لٔ ط ٜل خٚ اي او١ٝ سٛا٤ ا٫اتماراص  ع 

   ٌ ٍ  ايسرف   َعر ٚفاص  وكًٝر يً رءا٤ ٚامعًُرني ٚايطر٬بص      ايٓسرم١  ٚا٫ْتكرا

ٔ  حٝرث  ٔ  ا٫سرتفا ٠  ايتعًُٝٝر١ يًُ٪سسر١    هر ٌ  َر  ٚاشبرءا٤  ايرءاَ   خفؽر

ٛاظرٌ لرء شرمه١    ٜرتِ ايت حٝرث  اْتكراٍ خٟ َرِٓٗص    إىل اسبا ر١   ٕٚ ايعرامٝني 

 ا٫ْنْت.

   ٌ ٔ  اي ٝراب  خٚقراص  وكًٝر ايعُرٌ يٮفر ا  اير ٜٔ ٜتطًعرٕٛ مٛاظر١ً وعًرُِٝٗ        لر

ٕ  حيترا ٕٛ يرنى     عٌُ َاص فر٬ نيمطِٖٚ َ وٚو ًِٖٝٗ  ِ  َهرا سبؽرٛر   لًُرٗ

 ٚ ٌ  لًر٢  خٚ ايت رٜمٝر١ص  ايرءاَ   اي راسر١ خ ٕ  ا٭قر اسبر ٚ    خؼرٝل  ذيرو و  ٜهرٛ

 طر ٚف  ٚايٛطٝفر١ خ  ي ر ٚف سرٛا٤  سرم١  امٓا ا٭ٚقراص  ااتٝرار ٜتسر٢ٓ هلرِ    حٝث

 .ايعٌُ

   َٗراراص  وُٓٝر١  ّ  اسب ٜرير١ ير ٣ ا٭فر ا  امسرت  َني     ايتهٓٛيٛ ٝرا  اسرت  ا

فُررٔ ام٪نرر  خٕ امُارسرر١ ٖررٞ خفؽررٌ ايسررمٌ ٫نتسرراب      يًتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞص  

 ٜعتُر  ايتعًرِٝ اٱيهنْٚرٞ لًر٢ َٗراراص ايهُمٝرٛو  ٚا٫ْنْرت       حٝرث   صامٗراراص 

 و١ُٝٓ وًو امٗاراص. ٜهس  ايط٬ب  ا ١ام تًف ٚوطمٝكاوٗا

  سرا٥   ٜٓاس   ا ا٭سمٛع خٜاّ نٌ و صايّٝٛ طٛاٍ امك راص ٚ امٓاٖ  اوٛف 

ٔ  ااظر١  ايطًمر١  ِ  َر ٌ  اي راسر١  هرا  خار ٣  اْصر ا٫ص  ير ٜٗ ٌ  َرير  ٚ ايعُر

 . هاٖا ٚ ا٭س ١ٜ امس٪ٚي١ٝ
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ؼر ٚر٠  جي  ل٢ً صبتُعاوٓا َٚ٪سساوٓا ايعٌُ اي ٩ٚب ل٢ً  ٓا٤ ل٢ً ذيو ٚ

ايتٛسررع و اسررت  اّ ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞص ٚؼرر ٚر٠ ورر رٜ  امعًُررني لًرر٢ نٝفٝرر١   

اسررت  اَ٘ص ٚإلررا ٠ ايٓ رر  و  رر اَ  إلرر ا  امعًُررني حبٝررث و نررا لًرر٢ اسررت  اّ   

ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞص ٚوٛفا ا٭ ٗا٠ ٚاٱَهاْٝاص اي٬زَر١ ٫سرت  اَ٘ دحًُرٞ خ رٛ     

 (.90ص 2005ايفتٛح لُار: 

ن اٖا َٔ ايمً إ ايٓاَٝر١ لرء  عر  ام٪سسراص      ر١ٜ اي١ُٝٓٝوسع٢ ازبُٗٛٚ

إىل ايٛيرررٛج و ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ ايررر٬زّ يررر لِ     ا٭ًٖٝررر١اي مسٝررر١ ٚاجملتُعٝررر١  

َساوٗا ايت١ُٜٛٓ; حٝث شٗ ص ا٭لٛاّ ا٭اا٠ ايع ٜ  َٔ ايتخ٫ٛص ٚاشبطرٛاص  

اسراص  ٜٝٛ  ايسوطر  إ٫ خٕ وًرو ازبٗرٛ  وتطًر    اي ا١َٝ ٱقا١َ صبتُرع امعًَٛراصص   

ايك راص  و ٌٖٝٚاشبطط ٚو١٦ٝٗ لٓاظ  ايم١ٝٓ ايتخت١ٝ ٚايتطمٝكاص ا٫يهن١ْٝٚ ٚ

 .و ازباَعاص ٚام٪سساص ايتع١ًُٝٝ ايمص ١ٜ

ايع ٜررر  َرررٔ ا٭سرررماب  إىلوررر ا  ايرررُٝٔ و إ َررراج ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ  ٜٚعرررا٣

ٜرر  َررٔ  ايتكٓٝرر١ ٚا٫ تُالٝرر١ ٚايسٝاسرر١ٝص ٚيهررٔ َعرر ٍ اْتصررار ٖرر ا ايررُٓط ازب     

خْ ُرررر١ ايررررتعًِص ٚوسررررارع ٚواورررر٘  صررررهٌ نررررما و خهًرررر  ازباَعرررراص ٚام٪سسرررراص   

 ٚا٭ًٖٝرر١ ايتعًُٝٝرر١ ايع  ٝرر١ ٚايعامٝرر١ص حررتِ لًرر٢ ازباَعرراص ايُٝٓٝرر١ اسبهَٛٝرر١        

ا زايرت ضبر ٚ ٠ص ٚهرا َمٓٝر١     َر ايتُاشٞ َع ٖر ا ايرُٓط َرٔ ايتعًرِٝص ٚإٕ ناْرت      

 قٝرررل ٜ الرررٞ ايٛاقرررع   ٚ  ربؽرررع ي راسررر١ ٚذبًٝرررٌ    صلًررر٢ خسررري لًُٝررر١ سررر١ًُٝ   

 ٚامتطًماص اي٬ز١َ هل ا ايُٓط َٔ ايتعًِٝ.

ٚو ؼ٤ٛ ذيو مت إؼاف١ َا ٠ اسباس  اٯيٞ َٓ  ل ٠ سرٓٛاص يطر٬ب ام حًر١    

ايريا١ْٜٛ و ايُٝٔص  را شرهٌ اطر٠ٛ و ا٫دبراٙ ايعرخٝ  يٓصر   كافر١ وهٓٛيٛ ٝرا         

صررا٤ امعاَررٌ و  ب ٚإْٛامعًَٛرراص و اجملتُررع ايررُٝف. إؼرراف١ إىل اسررت  اّ اسباسرر  

هٝرراب ايفهرر  طررٌ  عرر  امرر ارس.  التمررار خٕ اجملتُررع امعًَٛرراوٞ ٫  هررٔ  ٓررا٩ٙ و 

امعًَٛرراوٞص ايرر ٟ وٓمريررل َعررا   لا٥ُرر٘ َررٔ امرر ارس ٚازباَعرراص  التمارٖررا ايٓررٛا٠  
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 ٘ ايتعاَرررٌ ٚايتفالرررٌ اٱجيرررا ٞ َرررع  َرررٔ اررر٬ٍ ايررريت و ررر ٟ اجملتُرررع ٚوُٓرررٞ ٚلٝررر

 .َتطًماص لع  امعًَٛاص

ّ ٚزار٠ اين ٝرر١ ٚايتعًررِٝ  عرر   ْتررا٥  ايصررٗا اص ايعاَرر١ يًتعًررِٝ ايعرراّ       ٚوكررٛ

ٚايفررف امتُريًرر١ و ايعررف ايتاسررع ا٭ساسررٞ ٚايعررف ايريايررث ايريرراْٟٛ   قسرراَٗا        

َهترر  اين ٝرر١ ٚايتعًررِٝ   َاْرر١ ايعاظرر١ُ     ام تًفرر١ لررء َٛقررع ايررٛزار٠ص نُررا خٕ    

 َ رسر١ص  (20ييت وصٌُ عبرٛد ام ح١ً ا٭ٚىل َٔ َص ٚع ام رس١ ا٫يهن١ْٝٚ ا خطًل

وعُِٝ امٛاقع ا٫يهن١ْٝٚ لًر٢  إىل ٜٗ ف ص ٜٚٚعّ  امص ٚع ا٭ٍٚ َٔ ْٛل٘ و ايُٝٔ

( 500مجٝررع َرر ارس خَاْرر١ ايعاظرر١ُ اسبهَٛٝرر١ ٚا٭ًٖٝرر١ ايرريت ٜاٜرر  لرر  ٖا لررٔد      

َرررراٜٛ د ٚر طٗررررا مبٛاقررررع امٓرررراطل ايتعًُٝٝرررر١ َٚهترررر  اين ٝرررر١ ٚايتعًررررِٝ صَ رسرررر١

   (.21/5/2009ْٝٛز:

نُررا خٕ ازباَعرراص اسبهَٛٝرر١ ٚا٭ًٖٝرر١ قاَررت  عْصررا٤ َٛاقررع إيهنْٚٝرر١ لًرر٢      

شررررمه١ اٱْنْررررتص نُ ٗرررر  َررررٔ َ رررراٖ  َسرررراٜ ٠  ررررٛر٠ وهٓٛيٛ ٝررررا امعًَٛرررراص       

كر ِٜ وعًرِٝ إيهنْٚرٞ دايتعًرِٝ لرٔ      ٚا٫وعا٫صص ٚقاَت  ع  وًو ازباَعراص  ت 

يهنْٚرررٞ  عررر ( لرررء َٛقرررع ازباَعررر١ص خٚ قاَرررت  عْصرررا٤ َٛقرررع اررراػ  رررايتعًِٝ اٱ

 َست  ١َ فٝ٘  ع  ا٭ ٚاص ٚلٓاظ  ايتفالٌ َع ط٬ ٗا.

ٚ ٓ رر ٠ ذبًًٝٝرر١ خٚيٝرر١ قرراّ  ٗررا ايماحررث مٛاقررع ازباَعرراص اسبهَٛٝرر١ ٚا٭ًٖٝرر١   

َسرت٣ٛ اشبر َاص ٚا٭ ٚاص امتاحر١    و تمأٜ و إىل خْٗاوٛظٌ  ل٢ً شمه١ اٱْنْتص

ار٠ ايتعًِٝ ايعرايٞ  ٚخن  ذيو ازب ي١ٝ ايكا١ُ٥  ني ٚز صَٛاقع وًو ازباَعاص و

حٝاٍ ٚؼع ايتعًِٝ لرٔ  عر  امعتُر  لًر٢      ٚا٭١ًٖٝٚازباَعاص اي١ُٝٓٝ اسبه١َٝٛ 

مخرث  إىل ايكٝراّ   ايماحرث  ٖر ا َرا حر ا     ٚ. و وًو ازباَعاص ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ

وكٝررررِٝ ٚاقررررع دب  رررر١ ايتعًررررِٝ اٱيهنْٚررررٞ و  حررررٍٛ ٜتُخررررٛر  وفعررررًٝٞ ذبًًٝررررٞ

ازبُٗٛرٜرر١ ايُٝٓٝررر١ يًهصررف لرررٔ خٚ رر٘ ايكررر٠ٛ     وٚا٭ًٖٝررر١ ازباَعرراص اسبهَٛٝرر١   

ايتعًرِٝ  ٚٚؼرع وعرٛر َكرنح َتهاَرٌ يٓ راّ       .ايؽعف و وًرو ايتج  ر١   ٛاْ  ٚ
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َسررتفٝ ا َررٔ دبررارب اٯارر ٜٔ و ٚؼررع ٬ََرر  ذيررو ايٓ رراّص حٝررث       اٱيهنْٚررٞ

 ٜع  ٖ ا ايمخث ٖٛ ا٭ٍٚ َٔ ْٛل٘ ٜتٓاٍٚ ٖ ا ازباْ .

 ١ :ايرماحث ايتسا٫٩ص ايتايٝ ٜط حٚلًٝ٘ 

ٚا٭ًٖٝرر١ لًرر٢ شررمه١ ًجاَعرراص اسبهَٛٝرر١ ١ ياٱيهنْٚٝررٖررٛ َسررت٣ٛ امٛاقررع َررا  .1

 ؟و ازبُٗٛر١ٜ اي١ُٝٓٝاٱْنْت 

ايتعًرررررِٝ اٱيهنْٚررررٞ و ازباَعررررراص  خ ٚاص ٚلٓاظرررر    وٛطٝرررررفَررررا ٖرررررٛ ٚاقررررع     .2

 ؟اسبه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ و ازبُٗٛر١ٜ اي١ُٝٓٝ

ٞ و ازباَعرررراص ايتعًررررِٝ اٱيهنْٚرررر ٚاص ٚلٓاظرررر  ا٭َريررررٌ ٭ ايتعررررٛرَررررا ٖررررٛ  .3

 ؟اسبه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ و ازبُٗٛر١ٜ اي١ُٝٓٝ

 أهداف البحث :

 ايمخث إىل : ٜٗ ف

ًجاَعررراص اسبهَٛٝررر١ ٚا٭ًٖٝررر١ و  ١ ياٱيهنْٚٝرررايهصرررف لرررٔ َسرررت٣ٛ امٛاقرررع   .1

 .ل٢ً شمه١ اٱْنْت ازبُٗٛر١ٜ اي١ُٝٓٝ

2.    ٚ ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ و  ْ رراّ ايؽررعف و  ٛاْرر  ايهصررف لررٔ  ٛاْرر  ايكرر٠ٛ 

 عاص اسبه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ و ازبُٗٛر١ٜ اي١ُٝٓٝ.ازباَ

ٞ وعرررٛر َكرررنح يٓ ررراّ   إىل ايتٛظرررٌ  .3 َتهاَرررٌ َسرررتفٝ ا َرررٔ    وعًرررِٝ إيهنْٚررر

سرررمٌ وفعٝرررٌ  ايعٓاظررر  ٚ ٚر  تخ ٜررر يايعامٝررر١; ايع  ٝررر١ ٚايتجرررارب ٚايمخرررٛ   

ايتعًرِٝ اٱيهنْٚرٞ و   ايصر ٚت ايريت ٜتطًر  وٛف ٖرا و ْ راّ      ل   ا٭ ٚاص ٚ

 ٚا٭١ًٖٝ و ازبُٗٛر١ٜ اي١ُٝٓٝ.ازباَعاص اسبه١َٝٛ 
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 أهنية البحث:

 :ُا ٜ وٞوهُٔ خ١ُٖٝ ايمخث فٝ

وطٜٛ  ايتعًِٝ اٱيهنْٚرٞ و ازبُٗٛرٜر١ ايُٝٓٝر١ص ٚوُٓٝر١ صباير٘ مبرا ٜؽرُٔ         .1

 َساٜ ٠ ايت ا امتسارع اي ٟ وصٗ ٙ اجملُتعاص.

عًرِٝ  وعاٜا ايريكاف١ اجملتُع١ٝ و صباٍ وهٓٛيٛ ٝا امعًَٛاص لاَر١ ٚصبراٍ ايت   .2

 اٱيهنْٚٞ ااظ١.

َسررررال ٠ ٚزار٠ ايتعًررررِٝ ايعررررايٞ و ازبُٗٛرٜرررر١ ايُٝٓٝرررر١ و ذب ٜرررر  امعرررراٜا      .3

 ايع١ًُٝ يًتعًِٝ اٱيهنْٚٞ و ازباَعاص اسبه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ. 

و امٛاظررفاص ٚايصرر ٚت ايرريت جيرر  اٱسررٗاّ و إ رر ا٤ امهتمرر١ ايع  ٝرر١ ٚايُٝٓٝرر١  .4

 ل٢ً شمه١ اٱْنْت.يهنْٚٞ ايتعًِٝ اٱَ الاوٗا و لٓاظ  ٚخ ٚاص 

ٍ فررررت   .5 ايتعًررررِٝ  لٓاظرررر    ٚر خَرررراّ إ رررر ا٤ حبررررٛ  ٚ راسرررراص خارررر ٣ و       اجملررررا

 .٘خ ٚاوٚ اٱيهنْٚٞ

 :البحثحدود 

 ٜكتع  ايمخث اسبايٞ ل٢ً َا ًٜٞ :

ازباَعراص اسبهَٛٝر١ ٚا٭ًٖٝر١ و ازبُٗٛرٜر١ ايُٝٓٝر١ص       َٛاقرع  ٚذبًٌَٝس    .1

ٚا٭ ٚار  ٚارررر َاوٗاصٛاقررررع ً رررر ٚج مب٪شرررر اص َٚعًَٛرررراص لررررٔ اعررررا٥غ ام ي

 ٚوتٝخٗا. وك َٗااين ١ٜٛ اييت 

ازباَعراص  وكِٝٝ ْ اّ ايتعًرِٝ لرٔ  عر  امعتُر  لًر٢ ايرتعًِ اٱيهنْٚرٞ و          .2

 .اسبه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ و ازبُٗٛر١ٜ اي١ُٝٓٝ 

َٚرر ٣  اين ٜٛرر١ ٚايتعًُٝٝرر١ص لًرر٢ امعرراٜا ٚا٭ ٚاص ٚايعٓاظرر ايمخررث ٜ نررا  .3

 ٜتٓررررراٍٚ امعررررراٜا ايفٓٝررررر٫ٚ١  .َٛٝررررر١ ٚا٭ًٖٝررررر١ازباَعررررراص اسبهوٛاف ٖرررررا و 

 . عْصا٤ ٚوعُِٝ َٛاقع اٱْنْتٚاهلٓ س١ٝ اشباظ١  
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 منهج البحث :

ايتخًًٝررٞ يٛظررف ٚذبًٝررٌ َٛاقررع ازباَعرراص ايُٝٓٝرر١  امررٓٗ اسررت  ّ ايماحررث 

ٌ نُررررا ص ٚا٭ًٖٝرررر١ اسبهَٛٝرررر١ لرررر   َررررٔ ازباَعرررراص   َٛاقررررع  مت نرررر يو ذبًٝرررر

ٚا٭ ٓمٝررر١ يًتعررر ف لًررر٢ دبار ٗرررا ٚا٭ ٚاص ايررريت   ٚام٪سسررراص ايتعًُٝٝررر١ ايع  ٝررر١ 

وتٝخٗاص ٚامعاٜا اييت و الٝٗا و ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞص ٚذيو  ٗر ف ايتعر ف لًر٢    

ْكرات ايكر٠ٛ ٚايؽرعف و وًررو امٛاقرع; ي٬سرتفا ٠ َٓٗررا و ٚؼرع ايتعرٛر امكررنح        

ايررر ٟ ٜصرررٌُ امعررراٜا ايررريت وٛظرررٌ إيٝٗرررا ايمخرررث يٮاررر   ٗرررا و ْ رررِ ايتعًرررِٝ          

ٱْترراج ااسررتع ا  ايتخًًٝررٞ ر نرر يو ر و           اٱيهنْٚررٞ. نُررا اسررت  ّ امررٓٗ  

 امتع١ً مبٛؼٛع ايمخث.   ٚ امٓصٛر ل٢ً اٱْنْتخايفه ٟ امطمٛع 

 إجراءات البحث:

 اومع ايماحث اٱ  ا٤اص ايتاي١ٝ:

ايمخررثص ٚذيررو  ٗرر ف  مبٛؼررٛع   راسرر١ ذبًًٝٝرر١ يًهتا رراص ٚايمخررٛ  ام ومطرر١   .1

 ٓ خ ا٠  خٚ  رر ٟ يًمخررثص َٚع فرر١ امعرراٜا ام ومطرر١  هررٌ لٓعرر    ظررٝاه١ اٱطررار اي

 رررايتعًِٝ اٱيهنْٚرررٞص ٚ راسررر١ دبرررارب  عررر  ازباَعررراص و صبررراٍ        ١َ ومطررر

 ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ ي٬ستفا ٠ َٓٗا و  ٓا٤ ايتعٛر امكنح.

 راس١ ٚاقع ايتعًِ اٱيهنْٚٞ و ازباَعاص اسبهَٛٝر١ ٚا٭ًٖٝر١ و ازبُٗٛرٜر١     .2

وٛزٜرع اسرتما١ْ لرٔ    ٚازباَعراصص  وًرو  ا٬ٍ َسر  ٚذبًٝرٌ َٛاقرع    اي١ُٝٓٝ َٔ 

ٚاشب ٚج مب٪ش اص َٚعًَٛاص  صلٓاظ  ٚخ ٚاص ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ و ازباَعاص

لٔ اعا٥غ َٚهْٛاص وًو امٛاقع ٚا٭ ٚار ايتع١ًُٝٝ ايتعًُٝر١ ايريت و الٝٗرا    

عًرررِٝ َٚررر ٣ اٛهلرررا َٚ الاوٗرررا يًُعررراٜا امعُرررٍٛ  ٗرررا و ْ رررِ ايتص ٚوتٝخٗرررا

 اٱيهنْٚٞ امُا ١ً.
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سرررت ٬ػ ; ٫َٛاقرررع  عررر  ازباَعررراص ايع  ٝررر١ ٚايعامٝررر١ ٚذبًٝرررٌ اسرررتع ا  .3

وًرو ازباَعراص     عر  َٛاقرع   يفٛذج َتهاٌَ يًتعًِٝ اٱيهنْٚرٞص ٚإٕ ناْرت  

 ٫ٚ ربًٛ َٔ  ع   ٛاْ  ايكعٛر. صاييت مت استع اؼٗا يٝست َرياي١ٝ

َ الٝرررا ا٭ ٚاص ٚايعٓاظررر  وكررر ِٜ وعرررٛر َكرررنح يٓ ررراّ ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ    .4

ٚامٛاظرفاص ٚايصرر ٚت ايرريت ٜٓم رٞ وٛف ٖررا و َٛاقررع ايتعًرِٝ اٱيهنْٚررٞ لًرر٢    

شمه١ اٱْنْت ٚ ريٌ ٖ ا ايتعٛر امكنح اط١ َتها١ًَ ٚ اٖا٠ يًتطمٝل َع 

إَهاْٝرر١ إ ارراٍ وعرر ٬ٜص َٚكنحرراص يًتطررٜٛ  مبررا ٜتفررل ٚطرر ٚف ازباَعرراص       

لرء  ْاوٗرا ٚا٭ٖر اف ايريت وسرع٢ يتخكٝكٗرا      ٚإَهاٚا٭ًٖٝر١  اي١ُٝٓٝ اسبهَٛٝر١  

 وًو امٛاقع.

 مصطلحات البحث:

 عناصر انتعهيم االنكتروين:

ٚوصرررٌُ: ا٭ٖررر اف ٚامعًرررِ    اٱيهنْٚرررٖٞرررٞ ا٭ ررراا٤ امهْٛررر١ يٓ ررراّ ايتعًرررِٝ    

ٚايطايرر  ٚاحملترر٣ٛ ٚايطرر م ٚا٭سررايٝ  ٚايتكررِٜٛ ايرريت وتفالررٌ َررع  عؽررٗا لررء       

 شمه١ اٱْنْت يتخكٝل وعًِ خفؽٌ.ا٭ ٚاص ٚاشب َاص امتاح١ ل٢ً 

 أدواث انتعهيم اإلنكتروين: 

دخٚقاص تاآَٝر١ ايٚهرا   دٚقت َٛحر  ٚخَرانٔ طبتًفر١(ص    ٖٞ ا٭ ٚاص ايتاا١َٝٓ

ايرريت وسررت  ّ و ايتٛاظررٌ ٚايتفالررٌ  ررني لٓاظرر        طبتًفرر١ ٚخَررانٔ طبتًفرر١(  

١ ايتعًررررِٝ اٱيهنْٚررررٞ يتررررٛفا  ٦ٝرررر١ وعًُٝٝرررر١ وعًُٝرررر١ وتٓاسرررر  ٚطمٝعرررر١ ايم٦ٝرررر     

 يتخكٝل ا٭ٖ اف امتٛاا٠ و ا٭ف ا  امستٗ فني. اٱيهن١ْٝٚ;

 اجلامعاث احلكوميت:

ٖررٞ ازباَعرراص ايرريت وصرر ف اسبهَٛرر١ لًٝٗررا ٚاٛهلرراص ٜٚررتِ وعررٝني امررٛطفني          

اٱ ارٜني ٚا٭نا  ٝني فٝٗا َٔ قمٌ ازبٗاص امٓات  ٗرا و اسبهَٛر١ص ٚوتراح فٝٗرا     

  اْٞ.اي راس١ و ايٓ اّ ايعاّ  صهٌ شم٘ صب
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 اجلامعاث األههيت:

ٖرررٞ  اَعررراص وصررر ف لًٝٗرررا ٚزار٠ ايتعًرررِٝ ايعرررايٞص ٚ ٛهلرررا ايكطررراع اشبررراػ   

  ٜٚص ف ل٢ً ايتعٝني فٝٗا ص ٚوتِ اي راس١ فٝٗا َكا ٌ َمًغ َايٞ ضب  .

 اإلطار النظري للبحث:

وٓاٚيرررت ايع ٜرررر  َرررٔ ايهتا رررراص ٚايمخرررٛ  ايتعًررررِٝ اٱيهنْٚرررٞ و ازباَعرررراص     

ًُٝٝرر١ ايع  ٝرر١ ٚايعامٝرر١ص ٚ  راسرر١ وفخعرر١ٝ هلررا ظبرر  خْٗررا خنرر ص ٚام٪سسرراص ايتع

ايت ًر  لًر٢ ايهرريا َرٔ      ول٢ً ؼ ٚر٠ ومف ايتعًِٝ اٱيهنْٚرٞ  التمرارٙ ٜسرال     

َصه٬ص ايتعًِٝ ايتكًٝ ٟص ٚذب ٜ   ٗراص ايتُٜٛرٌ ٚإْصرا٤ ايمٓٝر١ ا٭ساسر١ٝ ير٘ص       

  َٚتطًمرراص ايتعًررِٝ ٚإلررا ٠ ايٓ رر  و امٓرراٖ  ٚايررءاَ  ايتعًُٝٝرر١ حبٝررث وتٓاسرر 

اٱيهنْٚررٞص ٚ رر ٍ  ٗررٛ  َهريفرر١ يتعرر ٌٜ ا٫دباٖرراص عبررٛ ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ و    

 (.317ص 2001اجملتُع دضبُ  لم اسبُٝ : 

لرررٔ ط ٜرررل ا٫وعررراٍ   ٜرررتِ ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ  خنررر ص وًرررو اي راسررراص خٕ   ٚ

ًرِٝ  ٚلٔ ط ٜرل ايتفالرٌ  رني ايطاير  ٚٚسرا٥ٌ ايتع      صٚايتٛاظٌ  ني امعًِ ٚايطاي 

ا٫يهنْٚٝررررر١ ا٭اررررر ٣ نايررررر رٚس ا٫يهنْٚٝررررر١ ٚامهتمررررر١ ا٫يهنْٚٝررررر١ ٚايهتررررراب    

 (.4ص 2002ا٫يهنْٚٞ دإ  اِٖٝ  ٔ لم اهلل احملٝسٔ: 

ٜٚ نررا ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ لًررر٢ وًمٝررر١ حا رراص ايطررر٬ب َرررٔ حٝرررث ذب ٜررر    

ايعكمرراص ايرريت وعررن  سررمٌٝ ايٓ رراّ    َٚتطًمرراص احملترر٣ٛص ٚايت ًرر  لًرر٢ ايكٝررٛ     

ترراح يًطايرر  ايررتعًِ و طرر ٚف خفؽررٌ ٜٚتطًرر  ذيررو    ُٜٝررٞ ايتكًٝرر ٟص ٚخٕ  ايتعً

 (.118ص 2005وٛف  لٓاظ  اي افع١ٝص ٚايت طٝط دضبُ  ضبُ  اهلا ٟ : 

خٕ خيؽررررع و ازباَعرررراص ٜٚ الرررر٢ لٓرررر  ا٭ارررر   ٓ رررراّ ايتعًررررِٝ اٱيهنْٚررررٞ    

 قمررٌ ٚزار٠ ايتعًررِٝ ايعررايٞ  التمارٖررا ازبٗرر١  ا٭نررا  ٞ َررٔ ٚاٱشرر اف ي٬لتُررا  

وًتررراّ  تٛظرررٝاص ازباَعررراص ايررريت ف ام ٛيررر١  اٱشررر اف لًررر٢ ازباَعررراص ايُٝٓٝررر١ص 

 ايصررٗا ٠ ايرريت آخٗررا  ص ٚوهررٕٛ خنا  ٝرراٚقرر اراص ايررٛزار٠ وعرر ر شررٗا ٠ َعتُرر ٠     
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 رررٓفي وًرررو ازباَعررراص لرررء ايتعًرررِٝ لرررٔ  عررر   اسرررت  اّ ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ   

 .ًِٝ ايتكًٝ ٟٓفي امعاٜا اييت ربؽع هلا شٗا اوٗا و ايتعٚ ازبٛ ٠ 

 رررٛ ٠ طررر م ايتررر رٜي ٚخسرررايٝ  ايرررتعًِ و و رررٌ اممرررا ٨ اين ٜٛررر١ ٜٚ الررر٢ خٕ 

ٚخٕ ٜ نررا فٝرر٘ لًرر٢ ص لررٔ  عرر اٱيهنْٚررٞ عرراٜا وطررٜٛ  َكرر راص ايتعًررِٝ  م خساسررا

يًطايررر ص ٚخٕ وعكررر  ا٫اتمررراراص  صرررهٌ َٓرررت ِ و َٛالٝررر      ايتخعرررًٝٞازباْررر  

   ٌ ازباَعرراص ٚ  قا ر١ واَرر١ َٓٗرراص   ضبر  ٠ َع ٚفرر١ سرًفا يرر ٣ ايطرر٬بص ٚوعكر   اارر

إؼاف١ إىل وٛف  ايتٛ ٝ٘ ٚاٱرشا  ٚاٱش اف ا٭نرا  ٞ  را ٜسرٌٗ لًر٢ ايطر٬ب      

نُرررا ٜ الررر٢  ٖرررر(.1425ايسرررا و  راسرررتِٗ دضبُررر   رررٔ ٜٛسرررف خ ررر  لفٝفرررٞ:   

ٞ  نررر يو   ,Diane Harley)يتخسرررني ٚوطرررٜٛ  ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ َرررا ًٜررر

&Shannon Lawrence: 2006, 27).: 

 ٓايتعًِٝ  ررررٚامصررررت ١ً  صسررررٝل ٚايتٛاظررررٌ  ررررني اهل٦ٝرررراص ٚام٪سسرررراص امعٓٝرررر١  ايت

 ضباٚي١ ايتٓسٝل  ٝٓٗا.و ناْت َتٓافس١  ٚإٕت٢ حاٱيهنْٚٞ 

    وطٜٛ  ازباْ  اي قا ٞ ل٢ً وًو ام٪سساص ٜٚٓم ٞ خٕ وكّٛ ازبٗراص اي مسٝر١

 ٛؼع ش ٚت َٚعراٜا ضبر  ٠ وؽرُٔ ذبكٝرل ازبرٛ ٠ َرع لر ّ فر   حرٛا ا          

 َاّ وطٜٛ  ٚوٓ ِٝ ْ ِ ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ.َٚعٛقاص خ

          ٚذب ٜ  ٖ ف ٜؽُٔ ذبكٝرل  رٛ ٠ ايتعًرِٝص   ر  ايٓ ر  لرٔ َهرإ ايرتعًِ خ

 ْٛع ام٪سس١.  

  .مجع َعًَٛاص  قٝك١ لٔ خ ا٤ ايط٬ب َٚ ٣ ذبكٝل ا٭ٖ اف احمل  ٠ 

         لٌُ وٛل١ٝ صبتُع١ٝ يتريكٝرف اجملتُرع  لرٔ خفؽرٌ ايسرمٌ يؽرُإ ازبرٛ ٠ و

 ايتعًِٝ.

 ُحتٝا اص ايط٬ب. ٫ اِٝ ٚ ٓا٤ ْ ِ َٚٛاقع ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ ٚفكوع 

ؼر ٚر٠ ا٫ٖتُراّ  امر اٌ امٓ رَٛٞ و     اٱيهنْٚرٞ  ٜ ال٢ و وعُِٝ ايتعًرِٝ  ٚ

ُ ٠ ل٢ً ايتعًِٝ اٱيهنْٚرٞ; مبرا ٜسرال  لًر٢ فٗرِ      توطٜٛ  امك راص ٚايءاَ  امع

اي راسر١ٝص ٚايت نٝر  لًر٢    خلُل ٚخاٌ يعٓاظ  َٚهْٛاص ٖ ٙ ايرءاَ  ٚامكر راص   
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َفٗررّٛ ازبررٛ ٠ ايصررا١ًَ و وطررٜٛ  ٖرر ٙ امك راصدلمرر ايعاٜا طًمرر١ لم اسبُٝرر :        

 ( .358ص 2005

نُا خشار ضبُ  لط١ٝ مخٝي إىل خٕ وٛطٝف ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ ٜستٓ  إىل 

         ٘  لرر   َررٔ امتطًمرراص ٜفررن  وٛف ٖررا يؽررُإ ظباحرر٘ ٚا٫سررتفا ٠ ايكعرر٣ٛ َٓرر

 (:253ص 2003دضبُ  لط١ٝ مخٝي: 

 ٚذب ٜرر  اعا٥عررٗا ٚفٛا٥رر ٖا  صٚ راسرر١ خُٖٝرر١ وٛطٝفٗررا صايررٛلٞ  امسررتخ  اص

ٚامعٛقرراص  صٚا٭ٖرر اف ايرريت  هررٔ خٕ ذبككٗرراص ٚامصرره٬ص ايرريت وسررِٗ و حًررٗا    

 اييت  هٔ خٕ ذب  َٔ وٛطٝفٗا. 

      راسررر١ ازبررر ٣ٚ ا٫قتعرررا ١ٜ َرررٔ اسرررت  اّ ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ َكارْررر١ َرررع 

 ايتعًِٝ ايتكًٝ ٟ.

 ت طررٝط ايسررًِٝ ٚايصرراٌَ زبُٝررع ايعٛاَررٌ امرر٪  ٠ و ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ       اي

 نُستخ   و صباٍ ايتعًِٝ.

           و١٦ٝٗ ايٓ راّ ايتعًُٝرٞ ايكرا٥ِ يًتٛافرل َرع اسرت  اّ امسرتخ  اص ايريت َٓٗرا

 ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ حبٝث ٜصٌُ ايت ٝا امٓ ١َٛ  صهٌ ناٌَ.

    ١ٜ اي٬زَر١ ٚوصرٌُ ا٭ ٗرا٠ ٚايرءاَ      وٛفا امتطًماص اما ١ٜ ٚايهفا٤اص ايمصر

 امتطًم١ص نُا وصٌُ خٜؽا ام را٤ ٚاشبءا٤ ٚايفٓٝني ٚامٛطفني.

          ورر رٜ  ا٭فرر ا  ايعرراًَني و ايٓ رراّ  صررهٌ ناَررٌ حترر٢ ٜهْٛررٛا قررا رٜٔ لًرر٢

 است  اَ٘ ا٫ست  اّ ا٭َريٌ.

ص تايمخ ٜٚ ال٢ و اي ا١ٜ َٔ ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ خٕ ٜمتع  لٔ امكع  اي حبٞ

ص ٚخٕ ٜهٕٛ اضب   ايفخغ ايمٝاْاصص ٜٚتِ وعٓٝف ايمٝاْاص وعٓٝف اٜٚهٕٛ ااؼع

 ,Diane Harley)يً قا ١ َٔ قمرٌ ازبٗراص امسر٦ٛي١.    اْ اّ ايتعًِ لٔ  ع  ااؼع

&Shannon Lawrence: 2006).        .   َرع  ٚ هرٔ خٕ وعُرٌ ام٪سسر١ َرٔ خ رٌ اير

حٝررث ٢ َسررت٣ٛ لررايٞص  لًررو َسررت٣ٛ ايتعًررِٝ ايرر ٟ وك َرر٘   ازبررٛ ٠ لرر ّ إهفرراٍ  

وسرِٗ ازبررٛ ٠ و ذبسررني مسعر١ ام٪سسرر١ ايرريت وكر ّ ايءْرراَ ص ٚذيررو  ررايننٝا    
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لًرررر٢ امسررررتًٗو ٚوٛطٝررررف امررررٛار  امتاحرررر١ ٚذب ٜرررر  َعرررراٜا رفٝعرررر١ امسررررت٣ٛ و   

 . (Diane Harley, &Shannon Lawrence: 2006,24)ايتعًِٝ.

ٜ إ ٓم رررٞ خٕ ٜررر ومط ٕ وعرررُِٝ وعًرررِ إيهنْٚرررٞ ذٚ  رررٛ ٠ لايٝررر١ لًُٝررر١ َعكررر ٠ 

 Colla J. MacDonald and Terrie Lynn)مبفرراِٖٝ ازبررٛ ٠ و َررا ًٜرررٞ    

Thompson: 2005, 19): 

 .ايتٓاس   ني وعُِٝ ضبت٣ٛ ايتعًِ اٱيهنْٚٞ ٚاحتٝا اص ايط٬ب 

 . ًِايعٌُ ل٢ً وعاٜا ضبٛ ا٭١َٝ اسباسٛ ١ٝ نؽُإ يًتع 

 .ّنفا٠٤ ايتعًِٝ ايعا 

  ٭ ٚاص امست  ١َاْٛل١ٝ ايت  ١ٜ ام و ٠ لء . 

ٜٚتطًرر  اسررت  اّ ْ ررِ ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ وررٛف  لرر   َررٔ ا٭ ٚاص و امٛقررع    

وعرٛ  ايتٛاظرٌ ٚ ٗرا يٛ ر٘  رني       إيهنْٚٝرا اهٔ َٔ ذبكٝل ايتفالرٌ ٚايتٛاظرٌ   

ايتعًررررِٝ ا٫يهنْٚررررٞ لًرررر٢  خ ٚاصخنرررر  خنرررر ّ فتخررررٞ خٕ امعًررررِ ٚايطايرررر ص ٚقرررر  

ٛصص ٚايعرٛر ايريا تر١ص ٚايعرٛر امتخ نر١ص     اٱْنْت وصٌُ ايٓعٛػ امهتٛ ١ص ٚايعر 

ٚاي سّٛ اشبط١ٝ ٚامتخ ن١ص ٚاي ٚا ط ايفا٥ك١ص ٚقٛال  ايمٝاْاصص ٚخ ٚاص ايتفالٌ 

 .(150ص 2006ٚا٫وعاٍص ٚخ ٚاص ْ اّ ل   امك راص دخن ّ فتخٞ َعطف٢: 

ضبُرررر  لم اسبُٝرررر  خٕ اسررررت  اّ خ ٚاص ا٫وعرررراٍ ٚايتفالررررٌ و  ٦ٝرررر١    ٜرررر ٣ٚ

وتطًررررررر  ورررررررٛف  اشبعرررررررا٥غ ايتايٝررررررر١ دضبُررررررر  لمررررررر       ْرررررررٞايتعًرررررررِٝ اٱيهنٚ

 (:2005:41اسبُٝ ص

  ٕٛٮ ٚاص ذبكٝل ايتفالٌ اٱْساْٞ; يتعٜٛ  هٝاب يايٛطٝف١ ا٭ساس١ٝ خٕ وه

 ا٫وعاٍ امماش  ٚ ًٗا يٛ ٘  ااٌ ايفعٌ اي راسٞ ايتكًٝ ٟ .

 خٕ عررررررُِٝ ا٭ ٚاص ٜ الرررررر٢ و و  ٌ  ررررررني  وررررررٛف  ام ْٚرررررر١ و ا٫وعرررررراٍ ٚايتفالرررررر

 .امست  َني

 فعْٗررا وعرر   رر ٬ٜ لررٔ  عؽررٗا و ذبكٝررل ٚطررا٥ف ا٫وعرراٍ       ا٭ ٚاص إذا وعرر  ص

 ٚايتفالٌ ٚايتعًِ .
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  ٌَُع  عؽٗا و إطار َتهاٌَ .ا٭ ٚاص وع 

   َررٔ  اْرر  ام٪سسرر١ خٚ امعًررِ لًرر٢ حرر ٚ   ا٭ ٚاص  ٜتٛقررف ا٫لتُررا  لًرر٢  عرر

 خٖ اف وٛطٝفٗا .

        تررر٘ َرررٔ ٖررر ا   ٜتٛقرررف اسرررت  اّ ٖررر ٙ ا٭ ٚاص َرررٔ  اْررر  ايطايررر  لًررر٢ حا

ا٫ست  اّص َريٌ اسبا ١ إىل طً  َسرال ٠ خٚ اسبا ر١ إىل ا٫وعراٍ ٚايتفالرٌ     

 َع امعًِ ٚايا٤٬َ . 

( خ ٚاص ا٫وعررراٍ ٚايتفالرررٌ و  ٦ٝررر١  28ص  2005ٜٚعرررٓف حسرررٔ حسرررني زٜترررٕٛ:  

 ايتعًِ اٱيهنْٚٞ إىل:

    َٔايتفالررٌ امتررااSynchronous Interaction    ٖٚررٛ ايتفالررٌ امماشررر  و :

قت ذاو٘  ني ايطاي  ٚامعًِ خٚ  ني ايطاي  ٚخق اْ٘ و ايًخ ١ ذاوٗاص ٜٚٛ   ايٛ

ل   َٔ ا٭ ٚاص خٚ ايتطمٝكاص اييت وست  ّ و ايتعًِ اٱيهنْٚٞ ٱاراّ ٖر ا   

ٚايًٛح ا٭ ٝ  ايتصرارنٞ  ص Chat Roomsايتفالٌ َٓٗا: ه ف اسبٛار امماش 

Shared White Board ص ٛ ص Video Conferences َٚررر٪ا اص ايفٝررر ٜ

 .  Conferences Audio ٚام٪ا اص ايسُع١ٝ

    َٔايتفالررٌ هررا امتررااAsynchronous Interaction   ٖٚررٛ ايتٛاظررٌ هررا :

امماشرر   ررني ايطايرر  ٚامعًررِ خٚ ا٭قرر إ يررٝي و ايًخ رر١ ذاوٗرراص حٝررث ٜٛ رر           

فاظٌ زَف  ني اي سراي١ ايريت ٜ سرًٗا امعًرِ إىل ايطاير  خٚ إىل خق اْر٘ ٚوًكٝر٘        

ٚوًكرٞ  خٚ  ني اي ساي١ اييت ٜ سًٗا امعًِ خٚ خح  ا٭ق إ إىل ايطاي   ص ًا لًٝٗار

-eخٟ َِٓٗ ر ا لًٝٗاص َٚٔ  ني ٖر ٙ ا٭ ٚاص خٚ ايتطمٝكراص ايءٜر  اٱيهنْٚرٞ     

mail ص ٚايكٛا٥ِ ايءٜ ١ٜMailing Listsص ٚصبُٛل١ ا٭امارNews Group ص

ص َٚٓترر ٜاص امٓاقصرر١ Threaded Discussionٚيٛحرراص ايٓكرراط اٱيهنْٚٝرر١  

Forums Discussion. 
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ايتعًرِٝ  ل٢ً ؼ ٚر٠ خٕ وصٌُ خْ ١ُ  "Jeffrey W. Alstete" ٚخن   ٝف ٟ

اٱيهنْٚٞ ل٢ً ايعٓاظ  ٚا٭ ٚاص اييت وسال  ل٢ً ايتفالرٌ ٚوصرٌُ ٖر ٙ ا٭ ٚاص    

ايءٜرر  اٱيهنْٚررٞص ٚيٛحرراص امٓاقصرراصص ٚاحملا  رر١ص َررع َ الررا٠ وٛ ٝررل       ٚايعٓاظرر  

ت٣ٛص ٜٚتطً  ٖ ا ايرُٓط نر يو رٚا رط وصرعم١ٝ وسرٌٗ لًُٝر١ ايتٓكرٌ  رني         احمل

ايعرررفخاص ٚايعٓاظررر  امتاحررر١. ٚ هرررٔ يًُصرررارنني اسرررت  اّ  ٗررراز ايهُمٝرررٛو     

ايص عررٞ يًٛظررٍٛ إىل اٱْنْررت. نُررا خشررار إىل اينا ررط ٚايتهاَررٌ  ررني لٓاظرر   

ٗٛي١ ايٛظرٍٛ  َع َ الا٠ سر  خفؽٌيًُسال ٠ ل٢ً ذبكٝل خ ا٤  ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ

 .(Jeffrey W. Alstete:2001,49إيٝٗا د

ايتعًرِٝ   إىل ؼر ٚر٠ خٕ ٜصرتٌُ َٛقرع    "Prof Rob Koper" ٚخشرار  ر ٚف رٚب  

ايتفالررٌ َررع امٛقررع. ٚوررٛفا آيٝرر١     خ اٚصلًرر٢ ظررفخ١ ر٥ٝسرر١ٝ ٚوررٛفا   اٱيهنْٚررٞ 

يتسرررٌٗٝ لًُٝررر١ ايتسرررجٌٝ وتهرررٕٛ َرررٔ َررر حًتني : ًَررر٧ اسرررتُار٠ ايتسرررجٌٝ و        

٥ٝسررر١ٝص ٚوسرررجٌٝ ايررر اٍٛ إىل ايٓ ررراّ  اسرررت  اّ اسرررِ امسرررت  ّ      ايعرررفخ١ اي 

 .(Prof Rob Koper :2000,3)ٚن١ًُ ايس  

و َٛاقررع ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ وررٛفا َعرراٜا  قٝكرر١ لًرر٢  ررا ٜٓم ررٞ َ الاورر٘ ٚ

لؽررا٤ص ٚإواحرر١ َسررال ٠   ا٭آيٝرر١ ايتسررجٌٝ و ايٓ رراّص ٚإرسرراٍ ٚاسررتكماٍ رسررا٥ٌ      

دا٭سر١ً٦ ايصرا٥ع١(ص نُرا     ١ً ٚوٛفا خ ٛ ر١ لًٝٗرا  وصٌُ وٛفا صبُٛل١ َٔ ا٭س٦

مخثص ٚقٛا٥ِ   ٜ ١ٜ جملُٛلاص امسرت  َنيص ٚإواحر١   اي خ ٚاص وٛفار خٜؽا ر  ٜ ال٢  

ًَف ااػ يهٌ َست  ّص ٚإواحر١ نتر  إيهنْٚٝر١ص ٚخٕ وهرٕٛ لًر٢ ٚا ٗر١ امٛقرع        

و  إل٬ْرراص وسررٌٗ ايتفالررٌ  ررني ايطرر٬ب ٚاحملاؼرر ٜٔ و  ٦ٝرر١ خنا  ٝرر١ص ٜٚ الرر٢ 

 Azeta)ام ١ْٚ ٚايتهًف١ امٓاسم١ ٚس ل١ وطٜٛ  ْ اّ ايتعًرِٝ اٱيهنْٚرٞ.    ذيو

A. A & Others: 2008, 193). 
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َررٔ ارر٬ٍ َررا ًٜررٞ دطررارم     اٱيهنْٚررٜٞٚررتِ وكرر ِٜ ايتعًررِٝ و ْ ررِ ايتعًررِٝ    

 (:43ص 2007لم اي ٩ٚف لاَ :

 . ايٛسا٥ط امتع  ٠ امعتُ ٠ ل٢ً ايهُمٝٛو 

 امعتُ ٠ ل٢ً اٱْنْت. ايٛسا٥ط امتع  ٠ 

ها خٕ ظباح ْ اّ ايتعًِ اٱيهنْٚٞ خٚ فصً٘ و ذبكٝل ا٭ٖ اف ٜعتُر  لًر٢   

ايررريت حيككٗرررا وعرررُِٝ امكررر راص     "flexibility"ٚام ْٚررر١  "activity"ايتفالًٝررر١ 

ايتع١ًُٝٝ لء اٱْنْتص جباْ  وًم١ٝ حا راص ايطاير  و ا٫وعراٍ ٚايتفالرٌ َرع      

٪سسرررر١ ايتعًُٝٝرررر١ َٚعررررا ر ايررررتعًِ اٱيهنْٚررررٞ امتاحرررر١ لررررء امعًررررِ ٚخق اْرررر٘ ٚام

اٱْنْرررت; يررر ا ٫ ٜهفرررٞ و ٖررر ٙ اسبايررر١ صبررر   ْصررر  امكررر راص خٚ ضبتٛاٖرررا لرررء      

اٱْنْرررت صبررر  ٠ َرررٔ ايتعرررُِٝ ايكرررا٥ِ لًررر٢ ايتفالًٝررر١ َرررع لٓاظررر  ايٓ ررراّ خٚ     

مطمٛلر١  ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝص ٭ْ٘ و ٖ ٙ اسباي١ ئ ٜاٜر  لرٔ إلرا ٠ ْصر  امكر راص ا     

; ي ا و ٗ  خُٖٝر١ خ ٚاص ا٫وعراٍ ٚايتفالرٌص َريرٌ:     ١خٚ ايهت  ل٢ً امٛاقع ايتعًُٝٝ

ايءٜرررر  اٱيهنْٚررررٞص ٚاسبررررٛار امماشرررر ص ٚيٛحرررر١ ايٓصرررر اصص ٚامرررر٪ا اصص َٚٓترررر ٜاص 

 ( .6: 2005امٓاقص١ دضبُ  لم  اسبُٝ ص 

ٕ و ايرررتعًِ لرررٔ  عررر  امعتُررر  لًررر٢ ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ خ   نررر يو   ٜٚ الررر٢

 :(Eric Bray & Others: 2008)ايتفال٬ص ايتاي١ٝ  ل٢ً ٜصتٌُ 

 . ايتفالٌ  ني امعًِ ٚايطاي 

 . ايتفالٌ  ني ايطاي  ٚاحملت٣ٛ 

 . ايتفالٌ  ني ايط٬ب  عؽِٗ ايمع 

 .ّ  ايتفالٌ  ني ايطاي  ٚٚا ١ٗ امست 

     ٚ ا٫ْررر فاع عبرررٛ ايتعًرررِٝ   ذبررر  َرررٔ  ٚخٖرررِ ايعٛاَرررٌ ايررريت وكًرررٌ َرررٔ ايتٛسرررع 

ٞ ٞ ٖرٛ لاَرٌ امٛ ٛقٝر١ ٚلر ّ ورٛف  ؼرٛا ط فالًر١ و ايتعًرِٝ         اٱيهنْٚ  اٱيهنْٚر

خٚ طمٝعرر١ ايع٬قرراص  ررني   صسررٛا٤ فُٝررا خيررغ امٓرراٖ  امتاحرر١ لًرر٢ شررمه١ ا٫ْنْررت   

َٚ ٣ ايت ن  َٔ ش ع١ٝ ايط ف اٯا  اي ٟ ٜرتِ ايتعاَرٌ َعر٘ص ٚلر ّ      صا٭ف ا 
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َرٔ قمرٌ خشر اػ    ورٛف  ؼرُاْاص لًُٝر١ و ايتكًٝرٌ َرٔ اْتخراٍ ش عرٝاص خفر ا          

آارر ٜٔ. ٚإٕ حاٚيررت  عرر  ازباَعرراص ٚام٪سسرراص وررٛفا ؼررُاْاص ذبرر  َررٔ لرر ّ        

امٛ ٛق١ٝ. نُرا خٕ ح ا ر١ فهر ٠ ايرتعًِ اٱيهنْٚرٞص ٚوعر   ا٭يفرات امك َر١ ايريت          

  وريمت ظباحا ًَُٛساص ٚافتكار ايهريا َٔ ايتجارب و صباٍ ايتعًِ اٱيهنْٚرٞ  

ٚايننٝا ل٢ً ازبٛاْ  ايصره١ًٝ ٚخحٝاْرا اي لا٥ٝر١    و ايتعًِٝ ايعاّ إىل ايتهاٌَص 

 و صباٍ ايتعًِ اٱيهنْٚٞ. 

وست  ّ ايع ٜ  َٔ ايٛسا٥ٌ يتكًٌٝ ايعاي١ ٚوعاٜا اي ٚا ط ا٫ تُال١ٝ  ني ٚ

 (:269ص 2008: ْمٌٝ  ا  لاَٞد ايط٬ب  است  اّ ا٭سايٝ  ايتاي١ٝ

 .وصجٝع وما ٍ رسا٥ٌ ايءٜ  اٱيهنْٚٞ  ني ايط٬ب 

  ر ش١ ٚاحملا  ١  ني ايط٬ب  ط قٗا ام تًف١ ايٓع١ٝ ٚايعٛو١ٝ ٚام ١ٝ٥.اي 

 .امٓت ٜاص َٚا وتٝخ٘ َٔ ْكاشاص ٚوما ٍ يٰرا٤ ٚا٭فهار 

 .ايتهًٝفاص ٚامصارٜع ازبُال١ٝ  ني ايط٬ب 

 .است  اّ ايكٛا٥ِ ايءٜ ١ٜ 

 ٍ ايتعًرِٝ اٱيهنْٚرٞ   إىل خٕ َٛاقرع   "Luís Manuel" نُا خشار يٝٛس َٝٓرٛا

ايٛظٍٛ إىل ايٓعٛػ ٚايع ٚ  و شهٌ إيهنْٚٞ  صرهٌ سرٌٗ َرع    وتطً  إواح١ 

َ الررا٠ لرر ّ اْتٗرراى حكررٛم ام٪يررف ايفه ٜرر١ص ٜٚ الرر٢ نرر يو ايتخرر ٜث ايرر ا٥ِ      

يًُعًَٛرراصص ٚوررٛفا قررٛا٥ِ   ٜ ٜرر١ص ٚصبُٛلرراص ْكرراط دبُررع امت ععررني َعررا        

  ٚايتعر ٬ٜص  ٜكرّٛ  ر٘ ايطاير    خٕمٓاقص١ َٛؼٛع َعنيص ٚذب ٜ  اي ٚر اي ٟ  هٔ 

ايرريت  هرررٔ خٕ ٜ اًررٗا. ٚٚؼرررع َعرراٜا  قٝكررر١ يًخعررٍٛ لًررر٢ وكٝررِٝ َٛؼرررٛلٞ      

ٚإواحرر١ لًُٝرر١ ا٫وعرراٍ  ررامعًِ لررء      صٚٚؼررع رٚا ررط َررع َٛاقررع خارر ٣     صيًطايرر 

ايءٜ  اٱيهنْٚٞص َٚ الا٠ َ ٣ قا١ْْٝٛ ْص  امعًَٛاص. ٚإواح١ إَهاْٝر١ ايٛظرٍٛ   

 اٜرر١ يعررفخاص خارر ٣ ٜتطًرر    يررمع  ايعررفخاص  ٕٚ قٝررٛ ص فُٝررا جيرر  وررٛفا  

 Luís Manuel Borges Gouveia: 1998)اير اٍٛ إيٝٗرا إ اراٍ نًُر١ َر ٚر     

,5:9)  . 
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ٚح   نٌ َٔ ضبُ  اهلا ٟ َٚعطف٢  ٛ ص َعاٜا  ٛ ص ضبت٣ٛ ايتعًِٝ 

اٱيهنْٚرررٞ ٚايررريت اريًرررت و ايسرررًط١ ايفه ٜررر١ص ٚاي قررر١ص ٚامٛؼرررٛل١ٝص ٚاسب ا ررر١ص  

١ يًف١٦ امستٗ ف١ دضبُ  ضبُ  اهلا ٟ َٚعطف٢ ٤َٚايت ط١ٝ دايصٍُٛ(ص ٚام٬

 (.2009 ٛ ص ظاحل: 

 (Davey Yeung: 2005)  (Jia Frydenberg: 2002)َررٔ: ٚقرر ّ نررٌ 

(Jakob Nielsen:2002,30)  : ُ2009دإ إ فٛزٟ ل (Azeta A.A&Others: 

2008, 189)  (Davey Yeung: 2005) (Ehlers: 2004)   عراٜا  مَكنحراص

 يتعًِٝ ا٫يهنْٚٞ وتُريٌ و ايعٓاظ  اي ٥ٝس١ٝ ايتاي١ٝ:ؼُإ  ٛ ٠ ا

 ٞا٫يتررااّ ام٪سسررInstitutional Commitment :  ٜٚصررٌُ ا٫يتررااّ امررايٞص

 ٚايت طٝط اما ٟص ٚاي لِ ايتكفص ٚايصها٣ٚ ايكا١ْْٝٛ.

  ارررر َاص ايطايررررStudent Services :  ٜٚكعرررر   رررر٘ وكرررر ِٜ ايتعًُٝرررراص

اٚيرررر١ وكًٝررررٌ حرررر ٚ  خاطررررا٤ َررررٔ قمررررٌ   ٚايٓعررررا٥  امٓت ُرررر١  يًطايرررر ص ٚضب 

ٚوٛفا وعًُٝاص يًُست  ّ و ايعفخ١ اي ٥ٝس١ٝ يًُٛقع. ٚٚؼرٛح   صامست  ّ

ظرعٛ ١  امسرتفٝ   جير   ايٛطا٥ف ٚاشبٝراراص  صرهٌ َصراٖ  حبٝرث ٫ ٜ ٖرل ٫ٚ      

ا ص ٚخٕ وهٕٛ وعًُٝراص اسرت  اّ امٛقرع    ٚايتٓكٌ َٔ َهإ ٯامٛقع  لٓ  وعف 

 اسبا ١ إيٝٗا. لٓ   اعا٫سن ١ٚاؼخ١ َٚ ١ٝ٥ ٚسًٗ

  ايتهٓٛيٛ ٝررراTechnology:    ٚوصرررتٌُ لًررر٢: ايتهٝرررف ٚايص عررر١ٝص ٚإَهاْٝررر١

 ا٫وعاٍ امتاأَص ٚوٛف  احملت٣ٛ ايتكف.

    امعًَٛراص ٚايصرفاف١ٝInformation and Transparency:    ِٜ ٜٚصرٌُ  وكر

 .امصٛر٠ ٚايٓع ص ٚامعًَٛاص ايتٓ ١ُٝٝص َٚعًَٛاص لٔ ا٭ٖ اف ٚاحملتٜٛاص

 ٖٝهٌ امك ر Course Structure: ل٢ً اير لِ ايص عرٞ و لًُٝراص    تٜٚص ٌُ

 ايتعًِص َٚك ١َ و ازبٛاْ  ايتك١ٝٓ ٚامؽُٕٛص ٚامُٗاص ٚا٫اتماراص.
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  ِ ٜٚررر ومط  ترررٛفا َعًَٛررراص خساسررر١ٝص ٚلررر   َرررٛا      :Didactics فرررٔ ايتعًرررٝ

ٚ لرررِ ايٛسرررا٥ط امتعررر  ٠ اٱ  ا٥ٝررر١ص ٚايتٛ ٝررر٘ ٚايتٓ رررِٝ يتخكٝرررل ا٭ٖررر افص  

 ايتعًِص ٚايت  ١ٜ اي ا ع١ يتك ّ ايطاي .

  وعررُِٝ ايترر رٜي ٚوطررٜٛ  امكرر رInstructional Design and Course 

Development :    ٜعتُرر  وعررُِٝ ايترر رٜي لًرر٢ خ ٚاص يًتٛاظررٌ ايتررااَفص

وطمٝكررراص ايرررتعًِ ا٫يهنْٚرررٞص   ٚايرررتخهِ و ايرررتعًِ;  رررا ٜسرررِٗ و ذبسرررني 

 اسب ٜري١.ٚوطٜٛ ٖا ٚفل خ ٚاص اٱْتاج 

  ًِلًُٝرررراص ايتعًررررِٝ ٚايررررتعTeaching/Learning Process :  :ٌُٚوصرررر

و نٝرر  َمررا ٨  ررٛ ٠  ٚ ايترر رٜيص ايٓصرراطاص ذاص ايع٬قرر١  امٓٗرراجص خٚ خسررايٝ  

ايتررر رٜي ايررريت وتُريرررٌ و: إلطرررا٤ َعًَٛررراص يًطررر٬ب لرررٔ َتطًمررراص امكررر ر         

 ِ ني ايطر٬ب  ايفرفص َٚتا عر١ ايتٛاظرٌ  ر     ٚايتجٗٝااص ٚايتكٓٝاصص ٚوك ِٜ اير ل

 عؽرررِٗ ايرررمع ص ٚإواحررر١ امهتمررر١ ا٫يهنْٚٝررر١ ٚإَهاْٝررر١   ٚامعًُرررني ٚايطررر٬ب

امك راص ا٫يهن١ْٝٚ  َٗاراص ايطاي  َٚع فت٘ص ٚوكِٜٛ ايمخثص ٚوكِٝٝ َست٣ٛ

 يًطر٬ب ايكرا رٜٔ لًر٢    مستٜٛاص َٔ قمٌ ام٪سس١ َع َ الا٠ َٓاسم١ امك راص

 امصارن١ و ايتعًِٝ ايعفٞ ٚهاِٖ.

   ٝر١ وٛظررٌٝ ضبتر٣ٛ امكرر ر  آيProgram Delivery :   ٚو ذيرو و نٝرر  لًرر٢

َ الررا٠ حا ٝرراص ايطرر٬ب و ايطرر م امسررت  ١َ و وٛظررٌٝ ضبترر٣ٛ امكرر راصص    

ايط٬ب  و اشبعٛظ١ٝ و حج اص ايعف ل٢ً اٱْنْتص ٚوك ِٜ اي لِ  ٚحل

 اهلا ف. يًط٬ب  عٛر٠ اهِٓٗ َٔ ايتعًِ

  ايتهايٝفFinances : ٜتمع لا ٠ َ٪سسراص وعًرِٝ حهَٛٝر١     يهنْٚٞايتعًِ ا٫

نررما٠; ا٭َرر  ايرر ٟ ٜٛ رر  ٚ ررٛ  َ٪سسرراص       اخٚ ااظرر١ص ٖٚررٛ ٜتطًرر  َماي رر   

وسررال  لًرر٢ و طٝرر١ وًررو اممررايغ امايٝرر١ وسررِٗ و ايتطررٜٛ  ٚذبسررني َسررت٣ٛ     

 ايتعًِٝ ا٫يهنْٚٞ.
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  ْْٞٛايتٓ ررِٝ ايكرراRegulatory and Legal Compliance :  فررايت ااص

ايفه ٜر١ ذبرتِ امٛازْر١     ايم٦ٝر١ حرٍٛ حكرٛم ايٓسرق ٚحكرٛم امًهٝر١      ايسر ٜع١ و  

يًخُاٜرر١ ؼرر    ررني ا٫حتٝا رراصص ٚٚؼررع  رر اَ  إ  الٝرر١ َكا ررٌ ا٫حتٝا رراص;  

 ا٭اطا٤ ها امتعُ ٠.

   َوكررِٜٛ ايءْرراProgram Evaluation :   ٌَحبٝررث ٜ الرر٢ ايتكررِٜٛ ايصررا

  ٔ اَ  اات٬فرراص و ارر٬ٍ ٖرر ٙ ايررء  يءْرراَ  ايتعًررِٝ ا٫يهنْٚررٞص ٜٚ ٗرر  َرر

 ايصمهاص. ٚ ٗاص ايٓ   حٍٛ َعاٜا ايتكِٜٛ لء

       ٝا٫ْسررجاّ  ررني ايٓ رراّ ٚايعررا  اسبكٝكررٞ يًُسررتفMatch between  

system and the real world:   َ٘فر  اص امٛقرع َٚفاُٖٝر    ارومرات ٜٚعرف 

 معٝ ٠ لٓ٘.ايعطًخاص اممبا ٜ يف٘ امستفٝ  ٚايمع  لٔ است  اّ  ت٘ٚي 

 ترر٘مسررتفٝ  ٚح ٜا سررٝط ٠ User control and freedom:  ٜٚرر ومط ذيررو

    ّ  ك رور٘ لًر٢ ايتٓكرٌ    ص ٚ تخهِ امستفٝ  و ايسا ٚاٱحبرار  رني لٓاظر  ايٓ را

 يٮَاّ خٚ اي  ٛع يً ًف.

  ايريمرراص ٚامعرراٜا:Consistency and standards  تٛحٝرر  ٚ مرراص ٚذيررو 

ّ ا٭شرهاٍ امٛحر ٠   است  اّ امعطًخاص ٚايٛطرا٥ف ٚخسرًٛب ايعُرٌص ٚاسرت  ا    

 ٚام يٛف١.

      ّْٚر١ ٚنفرا٠٤ ا٫سرت  ا َFlexibility and efficiency of use:   الر٢ ٜ

و وعُِٝ امٛقع ايمساط١ ٚايسٗٛي١ م الا٠ َستٜٛاص امستفٝ ٜٔ سٛا٤ ناْٛا 

 ذ٣ٚ اء٠.َٔ َمت ٥ني خٚ 

  ُِٝازبٛاْ  ازبُاي١ٝ و ايتعAesthetic and minimalist design:   َٔر

ايصهٌ ايعاّ ٚاست  اّ ايكٛا٥ِ ٚايعٛر ٚايتٛازٕ  ني خ راا٤ ايصرهٌ ايعراّ     حٝث

 .يًُٛقع
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 إجراءات البحث:

 إعداد أداة انبحث:

َٛاقع ازباَعراص ايُٝٓٝر١ لًر٢ شرمه١      َست٣ٛقاّ ايماحث  عل ا  قا١ُ٥ ي ظ  

ٚوصرررتٌُ  اٱْنْررت ايرريت ٜعتُرر  لًٝٗررا ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ و وًررو ازباَعرراصص        

٢ً امعاٜا ايريت ٜتطًر  وٛف ٖرا و امٛاقرعص ٚوصرٌُ ا٭ ٚار ايريت ٜتٝخٗرا        ايكا١ُ٥ ل

امٛقع يهٌ لٓع  و َٓ ١َٛ ايتعًرِٝ اٱيهنْٚرٞص ٜٚصرٌُ خٜؽرا ازبٛاْر  ايفٓٝر١       

ٚوعررُِٝ ايعررفخاص ٚإَهاْٝرر١ ايٛظررٍٛ  سررٗٛي١ص ٚايٛسررا٥ط امتعرر  ٠ امسررت  ١َ     

ْاص امٛقعص نُا وؽُٓت فٝ٘ص ٚااظٝيت ايتفالٌ َع امتعف  ٚا٫ْسجاّ  ني َهٛ

 َ ٣ وٛف  خ ٚاص ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ و وًو امٛاقع. 

ٚق  قسِ ايمخث نٌ لٓع  إىل صبُٛل١ َٔ ايٓكرات ايتفعر١ًٝٝص يٝرتِ  ٓرا٤     

لًٝٗا اسبهِ ل٢ً َ ٣ ظباح امٛقرع خٚ فصرً٘. ٚوتُٝرا امعراٜا ايريت خٚر ٖرا ايمخرث        

وعرررُِٝ امٛقرررع يًت نررر  َرررٔ    ام ْٚررر١ص إذ  هرررٔ وٛطٝفٗرررا لٓررر  ايمررر ٤ و لًُٝررر١  

وٛفاٖرراص نُررا  هررٔ خٕ وسررت  ّ و وكٝررِٝ امٛقررع  عرر  َرر ٚر  عرر  ايٛقررت لًرر٢      

 ْص ٙ ل٢ً اٱْنْت.

ايماحررث لًرر٢ اي راسرراص    إطرر٬عَررٔ ارر٬ٍ   ا٫سررتما١ْ قا٥ُرر١مت ذب ٜرر   ٓررٛ   ٚ

ص َٚرٔ ار٬ٍ    عر  ازباَعراص ايع  ٝر١ ٚايعامٝر١     ص ٚ ٓا٤ ل٢ً ذبًٝرٌ َٛاقرع  ايسا ك١

 و وعُِٝ ٚإل ا    اَ  ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ.حث اء٠ ايما

 صدق األداة وثباهتا:

 عرر  ا٫ْتٗررا٤ َررٔ إلرر ا  قا٥ُرر١ اي ظرر  و ظررٛروٗا ا٭ٚيٝرر١ص مت ل ؼررٗا لًرر٢          

صبُٛلرررر١ َررررٔ احملهُررررني امت ععررررني و صبرررراٍ وهٓٛيٛ ٝررررا ايتعًررررِٝ ٚشررررمهاص  

معًَٛراص  و ايعمراراص ٚا ص ٚذيرو  ٗر ف َع فر١ آرا٥ٗرِ     (*دا٫ْنْت ٚطر م ايتر رٜي  

   ٞ  مع فرر١ َرر ٣  ايعاَرر١ ٚايعٓاظرر  ٚا٭ ٚاص ٚاشبرر َاص امتطًمرر١ يًتعًررِٝ اٱيهنْٚرر

                                      
ايمخث. ٠احملهُني ل٢ً خ ا  مسا٤ قا١ُ٥ ( 1د ًَخل د*(
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( خَراّ   ررٛؼع ل٬َر١ د  يهرٌ َٓٗرا   ٚايعرخ١ ايً ٜٛر١    خُٖٝتٗاص ٚاروماطٗا  اجملراٍص 

 ٌ خٚ  (صرر َتٛسرط١ ر َٓع َرر١      نرما٠ د ١َٓاسرم  ا اٖر ٜاير ٟ   ا٭ُٖٝر١ ذبرت   لمرار٠  نر

٠ ايرريت عمررارٚوعرر ٌٜ اي ت ايعمررار٠ مبجاهلرراص هررا َ ومطرر١ و حايرر١ لرر ّ ارومررا  ذبررت 

َع  لماراصص ْٚ٘ َٔ ٜي يوص ٚإؼاف١ َا خل  ذبتاج إىل وع ٌٜ و َهإ طبعغ 

 .ٗا و امهإ اعغ ي يوامؽاف١ خَاَ ًعمار٠امٓاس  يجملاٍ نتا ١ ا

   ِ ٞ  ٚ ع  إ  ا٤ ايتع ٬ٜص ل٢ً قا١ُ٥ رظر  َٛاقرع ايتعًرٝ ٚفكرا ٯرا٤   اٱيهنْٚر

 .(**دايماحث  عل ا  قا١ُ٥ اي ظ  و ظٛروٗا ايٓٗا١ٝ٥ احملهُني قاّ 

 نتائج البحث:

 انسؤال األول:

ايتعًِٝ ْ اّ ٖٛ َست٣ٛ َٛاقع َا اي ٟ ٜتُريٌ و: " ا٭ٍٚيٲ ا ١ لٔ ايس٪اٍ 

مت وكٝررِٝ ; "؟اٱيهنْٚرٞ و ازباَعرراص اسبهَٛٝرر١ ٚا٭ًٖٝرر١ و ازبُٗٛرٜرر١ ايُٝٓٝرر١ 

 ٓا٤ ل٢ً امعراٜا امعر ٠ َسرمكا ايريت      ا٭١ًَٖٝٛاقع ازباَعاص اي١ُٝٓٝ اسبه١َٝٛ ٚ

وصٌُ: ازبٛاْ  ايف١ٝٓ ٚوعرُِٝ ايعرفخاص ٚإَهاْٝر١ ايٛظرٍٛ  سرٗٛي١ ٚايٛسرا٥ٌ       

امست  ١َ ٚااظرٝيت ايتفالرٌ َرع امتعرف  ٚا٫ْسرجاّ  رني َهْٛراص امٛقرع. ٚقر           

قسِ ايمخث نٌ َعٝار إىل صبُٛل١ َٔ ايٓكات ايتفع١ًٝٝ  هٔ ايتع ف لًٝٗا 

ٙ   َرٔ ار٬   . ٚقرر  مت اير اٍٛ إىل َٛاقرع ازباَعرراص   ٍ وعرف  امٛقررع ٚذبًٝرٌ لٓاظر 

ايُٝٓٝررر١ اسبهَٛٝررر١ص ٚوررر رج ايماحرررث و وعرررفخٗا مبرررا ٜهفرررٌ اسرررتع ا  مجٝرررع        

اشبرر َاص ٚا٭ ٚاص ايرريت وتٝخٗرراص نُررا مت اسررتع ا  َٛاقررع ايررتعًِ لررٔ  عرر  و      

 وًو ازباَعاص.

   ٌ  ٓرررا٤ لًررر٢ ْترررا٥    ٚ صٛاقرررع ازباَعررراص ايُٝٓٝررر١  ايماحرررث م َٚرررٔ اررر٬ٍ ذبًٝررر

ا٫ستما١ْ اييت ٚزلٗا ايماحث ل٢ً  ع  ازباَعاصص اييت ٜتطًر  اير اٍٛ يرمع     

ا َاص ٚخ ٚاص ايتعًِ لٔ  ع  فٝٗا: اسِ َست  ّ ٚن١ًُ َ ٚرص وعطٝ٘ ازباَع١ 

                                      
 .قا١ُ٥ اي ظ  و ظٛروٗا ايٓٗا١ٝ٥( 2د( ًَخل **د
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ٕ وٛظرٌ  يًُست  َني خٚ يط٬ ٗا;  ٛاقرع ٜتُريرٌ فُٝرا    ٚؼرع وًرو ام   ايماحرث إىل خ

 :ًٜٞ 

 اجلامعاث احلكوميت: : أوال

 ( ٜٛؼ  َٛاقع ازباَعاص اسبه١َٝٛ ل٢ً شمه١ اٱْنْت1 ٍٚ د 

قِ
ي 

ا
 

اسِ 

 ازباَع١
 لٓٛإ ازباَع١ ل٢ً اٱْنْت

لٓٛإ ايتعًِ لٔ  ع  يًجاَع١ ل٢ً 

 اٱْنْت

 اَع١   .1

 ظٓعا٤

http://www.sanauniv.n
et 

http://su-
grades.com/index.php 

 اَع١   .2

 ل ٕ

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

_ 

3.  
 y.net-http://www.tu  اَع١ وعا

http://www.p-
yemen.coml 

 اَع١   .4

ص حؽ َٛ

يًعًّٛ 

ٚايتهٓٛيٛ 

 ٜا

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

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

 اَع١   .5

 ذَار
http://test.attawon.net  http://test.attawon.net/ 

6.  
  اَع١ إب

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

_ 

 اَع١   .7

 اسب ٜ ٠

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

_ 

 اَع١   .8

 لُ إ
_ _ 

 َٚٔ ا٬ٍ ذبًٌٝ وًو امٛاقع ْستٓت  َا ًٜٞ: (1ايٓتا٥  و   ٍٚ د  استك ا٤

http://www.sanauniv.net/
http://www.sanauniv.net/
http://su-grades.com/index.php
http://su-grades.com/index.php
http://www.adenuniversity.edu.ye/
http://www.adenuniversity.edu.ye/
http://www.tu-y.net/
http://www.tu-y.net/
http://www.p-yemen.coml/
http://www.p-yemen.coml/
http://www.hust.edu.ye/
http://www.hust.edu.ye/
http://www.hust.edu.ye/learningway
http://www.hust.edu.ye/learningway
http://test.attawon.net/
http://test.attawon.net/
http://test.attawon.net/
http://www.ibbunv.com.ye/
http://www.ibbunv.com.ye/
http://www.hoduniv.edu.ye/
http://www.hoduniv.edu.ye/
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ل ا  اَعر١   ل٢ً شمه١ اٱْنْت َٛاقعاسبه١َٝٛ زباَعاص اي١ُٝٓٝ ا اتًو .1

اتًرو  عر  وًرو ازباَعراص َٛاقرع يًرتعًِ لرٔ  عر ص يهٓٗرا          لُ إص نُا 

        ِ  شم٘ َتٛقف١ ْ  ا يتٛقف ْ راّ ايرتعًِ لرٔ  عر  فٝٗراص هرا خٕ َٛاقرع ايرتعً

 لٔ  ع  يمع  ازباَعاص ذبت اٱْصا٤ نُا و َٛقع  اَع١ ذَار.

لمار٠ لٔ  لا١ٜ ٚإل٬ٕ يًجاَعر١ ٚايهًٝراص   اسبه١َٝٛ َٛاقع خهً  ازباَعاص  .2

فُٛاقرع  عر  ازباَعراص لمرار٠ لرٔ       ص امتٛف ٠ فٝٗاصت ععاايامتاح١ فٝٗا ٚ

ٞ ٚايءٜر  اٱيه  اهلراوف َعًَٛاص إ ارٜر١ فكرط وتُريرٌ و ايعٓرٛإ ٚخرقراّ       ص نْٚر

ْم ٠ وارخي١ٝ لٔ ازباَع١ص ٚو نا  ع  ازباَعاص ل٢ً ل   ظرٛر   ٚل  

 رمس١ٝ ٚشعم١ٝ يفعايٝاوٗا ٚخْصطتٗا. صااظ١ حبؽٛر ش عٝا

امرررار لررر   خلًررر٢ ٚااظررر١ ايعرررفخ١ اي ٥ٝسررر١ٝ اقتعرررار َٛاقرررع ازباَعررراص  .3

ص ٚخهً  ٕ و ازباَع١ ٚااظ١ ر٥ٝي ازباَع١ٛا٭ْصط١ اييت ٜكّٛ  ٗا امس٦ٛي

 ٜتِ ذب ٜث ا٭امار ٚا٭ْصط١ فٝٗرا  اسرتُ ارص ٜٚمكر٢ اسبر   لًر٢      امٛاقع ٫

امٛقع يفن٠ ط١ًٜٛ  ٕٚ خٟ و ٝا خٚ ذبر ٜثص لر ا َٛقرع  اَعر١ لر ٕ َٚٛقرع       

 . اَع١ وعا ٜتِ ذب ٜث امعًَٛاص ٚا٭امار فُٝٗا  استُ ار

اسبهَٛٝرر١ وع ٜفررا  ايهًٝرراص ايتا عرر١   زباَعرراص ايُٝٓٝرر١   عرر  ا َٛاقررعوكرر ّ  .4

َع ل   ايت ععاص ام تًف١ و ايه١ًٝ ٚخلؽا٤ ٦ٖٝر١ ايتر رٜي   يًجاَع١ص 

ِ    فٝٗرراص ص لرر ا َٛقررع  اَعرر١ ذَررار حٝررث ٜعرر        ٚامكرر راص امتطًمرر١ يهررٌ قسرر

 خمسا٤ ايهًٝاص  ٕٚ ٚ ٛ  خٟ وفاظٌ خا ٣.

امتاحر١ لًر٢ َٛاقرع ازباَعراص فمعؽرٗا       عر  اشبر َاص   ل ّ دب ٜ   ٝاْراص   .5

   خظ٬ً إىل وارٜق آار  ذبر ٜث  ٚوفتك صق  َؽ٢ لًٝ٘ ٚقت طٌٜٛ  ٕٚ ذب ٜث

صبًري  اَعر١ ظرٓعا٤     صَريٌ ١٦ٖٝ ايت رٜي و َٛقع  اَع١ ظٓعا٤ص ٚق ارا

ّص ٚش ٚت ايكمٍٛ ٚايتسجٌٝ و َٛقع  اَع١ اسب ٜر ٠  2005وتاح حت٢ ايعاّ 

ّص ْٚتررا٥  ايطرر٬ب و  اَعرر١ حؽرر َٛص وعررٛ  إىل    2006/2007ٜعررٛ  إىل لرراّ  
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اَعرراص َع ُٗررا قرر ِٜ ٫ٚ ٜررتِ  ّص ٚنرر يو إظرر اراص ازب2002/2003ايعرراّ  

 ذب ٜريٗا  صهٌ  ٚرٟ.

 ار َاص لًر٢ َٛاقرع  عر  ازباَعراص ذبرت اٱْصرا٤ َٓر  فرن٠ طًٜٛر١          ٖٓاى  .6

َريررٌ: ايصرر٦ٕٛ ا٭نا  ٝرر١ و  اَعرر١ ظررٓعا٤ص ٚنرر يو  عرر  اشبرر َاص و  

نًٝراص  اَعر١ ظرٓعا٤ص َٚع رِ اشبر َاص ٚايعٓاظر  و َٛقرع  اَعر١ ذَررارص         

 .٥ ٠ ايتطٜٛ  ٚايت رٜ  ٚايت ٌٖٝ ٚهاٖانُا و ام انا ايع١ًُٝص ٚ ا

 ع  امٛاقع وهتفٞ  ع راج خمسا٤  ع  اشبر َاص ٚايعٓاظر  ٚا٭ ٚاص إ٫ خْر٘     .7

ص نُررا و َٛقررع  اَعرر١ ظررٓعا٤ و ا٭ٜكْٛرر١ اشباظرر١      ٜتعرر ر ايرر اٍٛ إيٝٗررا  

 . عخٝف١ "َٓء ازباَع١"ص ٚايتسجٌٝ اٱيهنْٚٞ و َٛقع  اَع١ وعا

ص َٔ َصه٬ص ف١ٝٓ سٛا٤ و ايصهٌ خٚ ايتعُِٝ وعاْٞ َٛاقع  ع  ازباَعا  .8

َريررررٌ: ظررررعٛ ١ ا٫ْتكرررراٍ إىل َٛقررررع ازباَعرررر١ لٓرررر     خٚ احملترررر٣ٛ خٚ ايرررر ٚا ط

ايرر اٍٛ إىل خٜكْٛرر١ ايهًٝرراص و َٛقررع  اَعرر١ ظررٓعا٤ص نُررا خٕ شررهٌ َٛقررع     

  اَع١ إب ٜتسِ  ٓٛع َٔ ازبُٛ  ٚاي وا ١.

9.      ُ و ايتفالرٌ  ٝرا  َٛاقع  ع  ازباَعراص ْصرط ٚفعراٍ ٚ رارس  ٚرٙ  صرهٌ َت

َرررع ايطررر٬بص نُرررا و فعايٝررر١ ايكا٥ُررر١ ايءٜ ٜررر١ مٛقرررع  اَعررر١ وعررراص يهٓٗرررا  

ذبتررررراج إىل ايتطرررررٜٛ  ٚايتفالرررررٌ َرررررٔ قمرررررٌ ازبٗررررراص اي مسٝررررر١ ٚايط٬ ٝررررر١  

 ٚاجملتُع١ٝ.

وعرر   َٛاقررع  عرر  ازباَعرراص اسبهَٛٝرر١ ْمرر ٠ لررٔ اي راسرراص ايعًٝررا فٝٗرراص     .10

 ٛ ف ٠ نُرررا و  اَعررر١ ٚوصرررٌُ شررر ٚت ايكمرررٍٛ ٚاجملرررا٫ص ٚايت ععررراص امتررر

 ظٓعا٤ص ٚ اَع١ اسب ٜ ٠ص ٚ اَع١ وعاص ٚ اَع١ ذَارص ٚ اَع١ إب.

وررٛف   ٝاْرراص إحعررا١ٝ٥ لررٔ ايطرر٬ب ٚامررٛطفني ٚصبتُررع ازباَعرر١ هررا خْرر٘         .11

 .2005ق ِٜ نُا و َٛقع  اَع١ إب َٓ  ايعاّ 

ٜتٝ  َٛقع  اَع١ ل ٕ ايءْاَ  ا٫ْت ا ٞ ي ٥ٝي ازبُٗٛر١ٜ لًٞ لم اهلل  .12

 ظاحل. 
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كررّٛ َٛاقررع  عرر  ازباَعرراص  ررايتع ٜف  ررمع  ام انررا ٚامٓصرر٦اص ايتا عرر١      و .13

يهٌ  اَعر١ نامستصرفٝاص ٚامطرا ع ٚام انرا ايمخريٝر١ َريرٌ  اَعر١ ظرٓعا٤         

 ٚ اَع١ اسب ٜ ٠.

خ ٚاص ايتعررف  ٚايتفالررٌ ٚاٱحبررار  ررني  ٓاٜررا مجٝررع امٛاقررع ٚاؼررخ١ص هررا خٕ    .14

٭ٜكْٛررراص اي ٥ٝسررر١ٝ ٖٓررراى ظرررعٛ ١ و ايرررتخهِ و  عررر  ا٭ ٚاصص نُرررا و ا 

مٛقررع  اَعرر١ حؽرر َٛص. ٚاٱحبررار و َٛاقررع مجٝررع ازباَعرراص اطررٞ شررمهٞ  

 ٜسٌٗ ايتٓكٌ  ني خ اا٤ امٛقع ٚخ ٚاو٘ ام تًف١.

 هٔ اي اٍٛ إىل مجٝع امٛاقع  ٕٚ اسبا ١ إىل اسِ َست  ّ ٚن١ًُ َ ٚر  .15

لررر ا  عررر  اشبررر َاص ٚايعٓاظررر  و َٛقرررع  اَعررر١ ظرررٓعا٤ص ٚ اَعررر١ ذَرررارص      

 ١ وعا ها خٕ ايتسجٌٝ َتاح و َٛقع  اَع١ وعا.ٚ اَع

وتررررٛف  ظررررٛر و َٛاقررررع ازباَعرررراص َ ومطرررر١ مبٓصرررر٦اص ازباَعرررر١ص ٚخْصررررط١     .16

 َس٦ٛيٞ ازباَع١.

 وصتٌُ  ع  امٛاقع ل٢ً ا ا٥ط ربطٝط١ٝ يًُٛقع نُا و  اَع١ ل ٕ .17

لرر ّ ٚ ررٛ  وعًُٝرراص وٛؼرر  يًُسررت  ّ نٝفٝرر١ اسررت  اّ امٛقررع ٜٚكتعرر         .18

س١ً إ ار٠ امٛقع و َٛاقرع  عر  ازباَعراص َريرٌ  اَعر١      ذيو ل٢ً إواح١ َ ا

 ظٓعا٤ص ٚ اَع١ وعاص ٚ اَع١ ذَار.
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 ثانيا اجلامعاث األههيت:

 ( ٜٛؼ  َٛاقع ازباَعاص ا٭١ًٖٝ ل٢ً شمه١ اٱْنْت2  ٍٚ د

قِ
ي 

ا
 

 لٓٛإ ازباَع١ ل٢ً اٱْنْت اسِ ازباَع١
لٓٛإ ايتعًِ لٔ  ع  يًجاَع١ 

 ل٢ً اٱْنْت

1.  
 اَع١ ايعًّٛ 

 ٚايتهٓٛيٛ ٝا
http://www.ust.edu 

http://www.dl.ust.edu.y
e 

2.  
ازباَع١ 

 اي١ُٝٓٝ
- - 

3.  
ازباَع١ 

 ايٛط١ٝٓ

http://www.nationaluni
.net 

y.com-http://nu 

 http://sabauni.net  اَع١ سم   .4
http://sabauni.net/moo

dle 

5.  
 اَع١ 

 ا٭ْ يي
http://andalusuniv.net 

http://andalusuniv.net/
moodle 

6.  
 اَع١ امًه١ 

 خر٣ٚ
http://www.qau.edu.ye - 

7.  

 اَع١ آزاٍ 

يًعًّٛ 

 ٚايتهٓٛيٛ ٝا

http://www.azal.edu.ye - 

8.  
 اَع١ 

 مٌامستك

http://www.futureuniv.
net 

- 

9.  

 اَع١ ايعًّٛ 

ايتطمٝك١ٝ 

 ٚاٱ تُال١ٝ

asu.com-http://applied - 

10.  
 اَع١ ايعًّٛ 

 اسب ٜري١

-http://www.ums
edu.com 

-http://www.ums
edu.com//distance_lear

ning / 

  اَع١ ايُٝٔ  .11
http://www.yemenuniv

ersity.com 
_ 

http://www.ust.edu/
http://www.ust.edu/
http://www.dl.ust.edu.ye/
http://www.dl.ust.edu.ye/
http://www.nationaluni.net/
http://www.nationaluni.net/
http://nu-y.com/
http://nu-y.com/
http://sabauni.net/
http://sabauni.net/
http://sabauni.net/moodle
http://sabauni.net/moodle
http://andalusuniv.net/
http://andalusuniv.net/
http://andalusuniv.net/moodle
http://andalusuniv.net/moodle
http://www.qau.edu.ye/
http://www.qau.edu.ye/
http://www.azal.edu.ye/
http://www.azal.edu.ye/
http://www.futureuniv.net/
http://www.futureuniv.net/
http://applied-asu.com/
http://applied-asu.com/
http://www.ums-edu.com/
http://www.ums-edu.com/
http://www.ums-edu.com/distance_learning
http://www.ums-edu.com/distance_learning
http://www.ums-edu.com/distance_learning
http://www.ums-edu.com/distance_learning
http://www.yemenuniversity.com/
http://www.yemenuniversity.com/
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12.  

ازباَع١ 

ايًمٓا١ْٝ 

 اي ٚي١ٝ

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

_ 

13.  

  ار  اَع١

اي ٚي١ٝ  يس٬ّا

 يًعًّٛ

 ٚايتهٓٛيٛ ٝا

- _ 

  اَع١ اٱ إ  .14
http://www.jameatale

man.org 
_ 

15.  
 اَع١ 

 ا٭حكاف
http://www.ahgaff.edu _ 

 َٚٔ ا٬ٍ ذبًٌٝ وًو امٛاقع ْستٓت  َا ًٜٞ: (٤2 ايٓتا٥  و   ٍٚ د استك ا

ص لرر ا ازباَعرر١ لًرر٢ شررمه١ اٱْنْررتا٭ًٖٝرر١ زباَعرراص ايُٝٓٝرر١ ا وررٛف  َٛاقررع .1

وتٛف  َٛاقرع  ص نُا ٚايتهٓٛيٛ ٝا اي ٚي١ٝ يًعًّٛ يس٬ّ  ار  اَع١اي١ُٝٓٝص ٚ

ص ٚوعُرٌ  ٭ًٖٝر١ ايًتعًِ لٔ  عر  دايرتعًِ اٱيهنْٚرٞ( و لر   َرٔ ازباَعراص       

 صررهٌ ْصررط نُررا و َٛقررع  اَعررر١ ايعًررّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝررا ٚ اَعرر١ ايعًرررّٛ        

 َٛاقع ازباَعاص ا٭ا ٣ وعٌُ  صهٌ َتفاٚص. اسب ٜري١ص فُٝا

اييت وتمع ام نرا اي ٥ٝسرٞ   ايُٝٔ  ف ع١ ايًمٓا١ْٝ اي ٚي١ٝ وٛف  َٛقع يًجاَع .2

إ ٫ ٜٛ ر   و يمٓإ يهٓ٘ ٫ ٜعٌُص ٚن يو َٛقع ازباَع١ اي ٥ٝسرٞ و يمٓر  

فٝرر٘ هررا شررعار ازباَعرر١  سررم  خْرر٘ ٜررتِ ذب ٜريرر٘ حسرر  رسرراي١ َتاحرر١ لًرر٢       

 امٛقع.

لمررار٠ لرٔ  لاٜرر١ ٚإلر٬ٕ يًجاَعرر١ ٚايهًٝرراص    ا٭ًٖٝرر١َٛاقرع خهًرر  ازباَعراص    .3

 ٜتؽررررُٔ َٛقعٗررررا  فُٛاقررررع  عرررر  ازباَعرررراص  صامتاحرررر١ فٝٗررررا ٚربععرررراوٗا 

ٚايءٜرررر   اهلررراوف ٚخرقررراّ  ٚلررر   لٓرررٛإ ازباَعررر١     صَعًَٛررراص إ ارٜررر١ فكرررط   

ٔ  نُا و َٛقع  ْم ٠ وارخي١ٝ لٔ ازباَع١ ص ٚل  اٱيهنْٚٞ ص  اَعر١ ايرُٝ

http://www.liu.edu.lb/yemen
http://www.liu.edu.lb/yemen
http://www.jameataleman.org/
http://www.jameataleman.org/
http://www.ahgaff.edu/
http://www.ahgaff.edu/
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ٚو نا  ع  ازباَعاص ل٢ً لر   ظرٛر ااظر١ حبؽرٛر     ٚ اَع١ امستكمٌص 

 رمس١ٝ ٚشعم١ٝ يفعايٝاوٗا ٚخْصطتٗا. صش عٝا

ٕ ٛامار ا٭ْصط١ اييت ٜكّٛ  ٗا امسر٦ٛي ل   خاقتعار َٛاقع ازباَعاص ل٢ً  .4

ص ها خٕ َع ُٗرا ٫ ٜرتِ ذبر ٜث ا٭امرار     اظ١ ر٥ٝي ازباَع١و ازباَع١ ٚا

ٚا٭ْصرط١  صرهٌ َسررتُ  ٜٚمكر٢ اسبرر   ٚايٓصرات لًر٢ امٛقررع يفرن٠ طًٜٛرر١       

َٚٛقرررع ص  اَعررر١ ايعًرررّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝرررا  ٕٚ خٟ و رررٝا خٚ ذبررر ٜث لررر ا َٛقرررع  

 .ٜتِ دب ٜ  امعًَٛاص ٚا٭امار فُٝٗا  صهٌ َستُ   اَع١ ا٭ْ ييص

ا٭ًٖٝر١ وع ٜفرا  ايهًٝراص ايتا عر١ يًجاَعر١ َرع       زباَعراص  ا  ع  َٛاقعوك ّ  .5

ل   ايت ععاص ام تًف١ و ايه١ًٝص ل ا ن١ًٝ ايً راص ٚايعًرّٛ اٱْسرا١ْٝ    

 وع   خمسا٤ ايت ععاص  ٕٚ ذن  خٟ وفاظٌ خا ٣.و  اَع١ امستكمٌ 

امتاحر١ لًر٢ َٛاقرع ازباَعراص فمعؽرٗا       عر  اشبر َاص   ل ّ دب ٜ   ٝاْراص   .6

َريرٌ   ٚوفتكر  إىل ورارٜق آار  ذبر ٜث     صٚقت طٌٜٛ  ٕٚ ذب ٜثق  َؽ٢ لًٝ٘ 

ّص ٚنر يو ايتكرِٜٛ   2006ايتكِٜٛ ازباَعٞ زباَع١ اٱ إ ٜعٛ  إىل ايعراّ  

 ّ.2008/2009ٜعٛ  إىل ايعاّ ازباَعٞ  اَع١ سم ازباَعٞ زب

وست  ّ  ع  ازباَعاص ا٭١ًٖٝ   اَ  وعًِٝ إيهنْٚٞ ْٚ رِ إ ار٠ َتعر  ٠    .7

ص ٚوسررررت  ّ  اَعرررر١ LMSًررررّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝررررا ْ رررراّ ايعفتسررررت  ّ  اَعرررر١ 

ص ٖٚررٞ ْ ررِ َع ٚفرر١ ٚوتررٝ  خ ٚاص وفالًٝرر١ َتعرر  ٠ Moodleا٭ْرر يي ْ رراّ 

يهٓٗا ٫ وٛطف  صهٌ نما و وًو ازباَعاصص فُٝرا وسرت  ّ  اَعر١ سرم      

ص ٖٚٛ ْ اّ يٝي َعر ٚف ٚيهٓر٘ ٜترٝ  ٜٚرٛف   ر ر١ وفالًٝر١ لايٝر١ص        ELCْ اّ 

 ايٓ اّ امست  ّ.ٚ  ذب    ك١ٝ ازباَعاص 

اشب َاص لًر٢ َٛاقرع  عر  ازباَعراص ذبرت اٱْصرا٤ َٓر  فرن٠          ٖٓاى  ع  .8

ٕ  َريٌ ا ١َ ا٭امار ل٢ً َٛقرع   ط١ًٜٛ ص ٚا َر١ اشبر جيني و    اَعر١ اٱ را

 . اَع١ سم 
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 ع  امٛاقع وهتفٞ  ع راج خمسا٤  ع  اشبر َاص ٚايعٓاظر  ٚا٭ ٚاص إ٫ خْر٘     .9

و ا٭ٜكْٛرراص اشباظرر١  ررر َعر١ ايررُٝٔ   ا نُررا و َٛقررع ٜتعر ر ايرر اٍٛ إيٝٗررا 

"لررٔ ازباَعرر١" ٚ"رٚا ررط خارر ٣"ص ٚإظرر اراص َ نررا ايمخررٛ  ايتررا ع زباَعرر١     

 .اٱ إ

ّص ٚ  2008َتٛقرف َٓر  ايعراّ      اَع١ ايعًّٛ ايتطمٝك١ٝ ٚا٫ تُالٝر١ َٛقع  .10

 ٜط خ لًٝ٘ خٟ و ٝا. 

ِٝ وعاْٞ َٛاقع  ع  ازباَعاص َٔ َصه٬ص ف١ٝٓ سٛا٤ و ايصهٌ خٚ ايتعُ  .11

٫  هرررٔ ايعرررٛ ٠ إىل    اَعررر١ ا٭حكررراف َريرررٌ َٛقرررع   خٚ احملتررر٣ٛ خٚ ايررر ٚا ط 

ايعرررفخ١ اي ٥ٝسررر١ٝ  سرررم  ٚ رررٛ  اًرررٌ فرررفص ٚنررر يو  ايٓسرررم١ زباَعررر١      

اٱ إ لٓ  اي اٍٛ إىل خٟ ا ١َ ٫  هٔ ايعٛ ٠ يًعفخ١ اي ٥ٝس١ٝص نُا 

 اَع١ امستكمٌ و ٗ  ايعفخ١ اي ٥ٝسر١ٝ ٭ٟ ا َر١ اايٝر١ص ٖٚر ا     خٕ َٛقع 

َٛقررع  ص نُررا خٕٓطمررل لًرر٢ خٜكْٛرر١ ا٫اتمرراراص و َٛقررع ازباَعرر١ ايٛطٓٝرر١ ٜ

  ِ  ٓرررٛع َرررٔ   اَعررر١ آزاٍ يًعًرررّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝررراص َٚٛقرررع  اَعررر١ ايرررُٝٔ وتسررر

 ازبُٛ  ٚاي وا ١.

و ايتفالرٌ  َٛاقع  ع  ازباَعراص ْصرط ٚفعراٍ ٚ رارس  ٚرٙ  صرهٌ َتُٝرا        .12

ٓ  َع ايطر٬ب ٜٚٓطمرل ذيرو لًر٢ َٛقرع       ص َٚٛقرع  ٛيٛ ٝرا  اَعر١ ايعًرّٛ ٚايته

 .ص َٚٛقع  اَع١ ايعًّٛ اسب ٜري١ اَع١ ا٭ْ يي

خ ٚاص ايتعف  ٚايتفالٌ ٚاٱحبار  ني  ٓاٜا مجٝع امٛاقع ٚاؼخ١ص ل ا  ع   .13

ل٢ً خٜك١ْٛ "لٔ ازباَعر١"   ايٓك اشبًٌ ايفف و َٛقع  اَع١ ا٭ْ يي لٓ  

و ٗرررر  ايكا٥ُرررر١ امٓسرررر ي١ و َٛؼررررع آارررر ص ٚلرررر ّ ايكرررر ر٠ لًرررر٢ ايعررررٛ ٠ إىل   

ايعرفخ١ اي ٥ٝسر١ٝ مٛقرع  اَعر١ ايعًرّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝرا لٓر  اير اٍٛ يررمع          

اشب َاص َريٌ ْا ٟ اشب جيني ٚايتعًرِٝ لرٔ  عر . ٚاٱحبرار و َٛاقرع مجٝرع       

 ازباَعاص اطٞ شمهٞ ٜسٌٗ ايتٓكٌ  ني خ اا٤ ٚخ ٚاص امٛقع ام تًف١.
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 يررمع  ازباَعرراص ٚام٪سسراص ايمخريٝرر١ ا٭ارر ٣ نُررا و َٛقررع  رٚا ررطوترٛف    .14

  اَع١ ايُٝٔص َٚٛقع  اَع١ سم ص َٚٛقع  اَع١ امًه١ خر٣ٚ.

ْع١ٝص ٚن يو ل٢ً شهٌ ظرٛر َتخ نر١ وٛؼر  اسرت  اّ      وعًُٝاصٚ ٛ   .15

ْ رراّ ايتعًررِٝ لررٔ  عرر  و َٛقررع  اَعرر١ ايعًررّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝرراص ٚوررٛف  َٛاقررع  

 ازباَعاص ا٭ا ٣ ا ١َ ايتٛاظٌ َع إ ار٠ امٛقع َريٌ  اَع١ امستكمٌ.

ايرريت وررٛف  ْ رراّ ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ ٜتطًرر  ايرر اٍٛ إىل    عرراصازباََٛاقررع  .16

َٛاقع  ع  خ ٚاص ايتعًِٝ اسِ َست  ّ ٚن١ًُ َ ٚر وعطٝ٘ ازباَع١ يهرٌ  

ايطاي  لٓ  ايتسجٌٝص ٜٚتٝ  َٛقع  اَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝرا ايهرريا َرٔ    

اشب َاص ل٢ً ايصرمه١  هرٔ اٱطر٬ع لًٝٗرا  ٕٚ اسبا ر١ إىل اسرِ َسرت  ّ        

َرررر ٚرص فُٝررررا وتررررٝ   اَعرررر١ ايعًررررّٛ اسب ٜريرررر١ ٚ اَعرررر١ امًهرررر١ خر٣ٚ  ٚنًُرررر١ 

ازبرر اٍٚ اي راسرر١ٝ; و حررني ٫ ٜسررُ   ايرر اٍٛ يمرراقٞ اشبرر َاص إ٫ يٮفرر ا   

امصننني اي ٜٔ ي ِٜٗ اسرِ َسرت  ّ ٚنًُر١ َر ٚر. هرا خٕ َٛاقرع  عر         

ازباَعرراص وتررٝ  ايتسررجٌٝ يهررٌ َررٔ ٜ هرر  و ذيرروص نُررا و َٛقررع  اَعرر١    

َٔ اي اٍٛ إىل  ع  اشب َاص ٚا٭ ٚاص امتاحر١ لًر٢ َٛقرع     ا٭ْ يي  ّو

 ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ.

يهرٔ و ازبٛاْر  امتعر١ً     ا٭ًٖٝر١ و خهً  َٛاقرع ازباَعراص    ايعٛروست  ّ  .17

 ررراينٜٚ  يًجاَعررراص ٚلررر   خْصرررطتٗاص ٚإ ررر از ايمٓٝررر١ ايتختٝررر١ هلرررا  صرررهٌ    

  ا. لا٥ٞص ها خٕ است  اّ ايعٛر و وٛؼٝ  احملت٣ٛ ضب ٚ   

ص ا٭ًٖٝرر١نجررا٤ َررٔ احملترر٣ٛ و َٛاقررع  عرر  ازباَعرراص     ايعررٛصٜسررت  ّ  .18

حٝث وٛف   ع  ازباَعاص وسجٌٝ ظٛوٞ يمع  َك راوٗا لًر٢ امٛقرع َريرٌ    

 َٛقع  اَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝا.

 رررمع  ام انرررا ٚامٓصررر٦اص ايتا عررر١ يهرررٌ  اَعررر١ نرررام انا     ايتع ٜرررفٜرررتِ  .19

مًهر١ خر٣ٚص ٚلر   امعاَرٌ ٚام افرل     ايمخري١ٝ ٚام ارس نُا و َٛقع  اَع١ ا
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ايعًُٝرررر١ نُررررا و َٛقررررع  اَعرررر١ سررررم ص ٚ اَعرررر١ اٱ ررررإ ٚ اَعرررر١ ايعًررررّٛ   

 ٚا٫ تُال١ٝ. اَع١ ايعًّٛ ايتطمٝك١ٝ اسب ٜري١ص ٚ

 اَعررر١ ايعًرررّٛ امٛاقرررع لًررر٢ اررر ا٥ط ربطٝطٝررر١ يًُٛقرررع نُرررا و    وصرررتٌُ .20

 ا٭ْ يي. ٚ اَع١ٚا٫ تُال١ٝص ايتطمٝك١ٝ 
 

 :ينانسؤال انثا

َرررا ٖرررٛ ٚاقرررع وٛطٝرررف خ ٚاص  ا ررر١ لرررٔ ايسررر٪اٍ ايريررراْٞ ايررر ٟ ٜتُريرررٌ و : "  يٲ

ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ و ازباَعررراص اسبهَٛٝررر١ ٚا٭ًٖٝررر١ و ازبُٗٛرٜررر١      ٚلٓاظررر  

; قررراّ ايماحرررث يٲ ا ررر١ لرررٔ ٖررر ا ايسررر٪اٍ  تخًٝرررٌ َٛاقرررع ازباَعررراص     "؟ ايُٝٓٝررر١

َعرر١ إىل َٛاقررع  ٚايترر رج و ايتعررف  َررٔ َٛقررع ازبا  ٚا٭ًٖٝرر١ ايُٝٓٝرر١ اسبهَٛٝرر١  

ايهًٝاص ٚاشب َاص ٚا٭ٜكْٛاص اييت وتٝخٗا وًرو امٛاقرعص نُرا مت ذبًٝرٌ َٛاقرع      

ٚ ٓا٤ ل٢ً ْتا٥  ا٫ستما١ْ اييت ٚزلٗا ايماحث  ايتعًِ لٔ  ع  و وًو ازباَعاصص

ل٢ً ازباَعاص اييت ٜتطً  اي اٍٛ يمع  ا َاص َٛاقعٗا ٚخ ٚاص وًو امٛاقع: 

وٛظررٌ ٝرر٘ ازباَعرر١ يًُسررت  َني خٚ يط٬ ٗررا;  اسررِ َسررت  ّ ٚنًُرر١ َرر ٚر وعط 

 تُريٌ فُٝا ًٜٞ: وٛاقع وًو اما٭ ٚاص ٚاشب َاص و ٚؼع  ايماحث إىل خٕ

 أوال: توفر عناصر انتعهيم اإلنكتروين: 

 ازباَعاص اسبه١َٝٛ:
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( َ ٣ وٛف  لٓاظ  ايتعًِ اٱيهنْٚٞ دايتعًِٝ لٔ  ع ( ٚ ٚرٖا و ازباَعاص 3  ٍٚ د

 .(داسبه١َٝٛ 

 و وٝ 

 است  اَٗا

ايٛزٕ 

 ايٓسيب

 يٮ ٚاص

لٓاظ    ايٓسم١ ام١ٜٛ٦ يتٛف ٖا و  ازباَعاص

ايتعًِ 

 اٱيهنْٚٞ

 نما٠ َتٛسط١ ؼعٝف١ َٓع ١َ ّ

 ص % ص % ص % ص %

  .1 ا٭ٖ اف. - - 2 28,57 2 28,57 3 42,86 0,9 2

  .2 احملت٣ٛ. - - - - 1 14,29 6 85,71 0,1 4

5 0 100 7 - - - - - - 

ط ٜك١ 

وك ِٜ 

 امك راص.

3.  

5 0 100 7 - - - - - - 
ا٭ستاذ 

 ازباَعٞ.
4.  

  .5 ايطاي . - - - - 2 28,57 5 71,43 0,3 3

1 1,4 28,57 2 28,57 2 42,86 3 - - 
إ ار٠ 

 ايتعًِ.
6.  

4 0,1 85,71 6 14,29 1 - - - - 
ايت رٜماص 

 ٚا٭س١ً٦.
7.  

5 0 100 7 - - - - - - 

ايتكِٜٛ 

ٚا٫اتمارا

 .ص

8.  

5 0 100 7 - - - - - - 
خٚيٝا٤ 

 ا٭َٛر.
9.  

و ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ  ْسررتٓت  خٕ وررٛف  لٓاظرر    (3 اسررتك ا٤ ايٓتررا٥  و  رر ٍٚ د 

 ازباَعاص اسبه١َٝٛ َ وما ٚفكا ما ًٜٞ:

%(ص 42,86إ ار٠ ايررتعًِ: ٜٛؼرر  ازبرر ٍٚ خْٗررا وتررٛف    ر رر١ َتٛسررط١  ٓسررم١ د     .1

%( َرٔ  28,57خٟ لًُٝر١ إ ارٜر١ و د   %(ص ٫ٚ وٓفر  28,57ٚ  ر ١ ؼعٝف١  ٓسم١ د

                                      
 (  اَعاص.7ازباَعاص اييت هلا َٛاقع ل٢ً شمه١ اٱْنْت ٖٚٞ د مت حساب ايٓسم١ ام١ٜٛ٦ ٚايته ار  ٓا٤ ل٢ً ( د
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َٛاقع ازباَعاص اسبه١َٝٛص فرع ار٠ ايرتعًِ وعر  َرٔ خنرير  ايعٓاظر  ورٛف ا و        

َٛاقررع ازباَعرراص اسبهَٛٝرر١ص حٝررث ٜررتِ لرر   اهلٝهررٌ اٱ ارٟ يهررٌ  اَعرر١      

ٚنًٝاوٗاص نُرا وتراح شر ٚت ايتسرجٌٝ ٚايكمرٍٛ ٚرسرّٛ ايتسرجٌٝ و  عر          

 خٕ  عرر  ا٭ ٚاص و  عرر  َٛاقررع   ازباَعرراص نُررا و َٛقررع  اَعرر١ إبص إ٫   

ازباَعاص َتٛف ٠ ٚيهٓٗا ذبرت اٱْصرا٤ نُرا و َٛقرع  اَعر١ ذَرارص ٚوترٛف         

خٜك١ْٛ ايتسرجٌٝ اٱيهنْٚرٞ و َٛقرع  اَعر١ وعرا هرا خْٗرا ٫ وعُرٌ. ٚوكرّٛ          

َٛاقررع  عرر  ازباَعرراص  عرر   ْتررا٥  ايطرر٬ب إ٫ خْرر٘ قرر ِٜ نُررا و َٛقررع    

ّص نُا وع   ايٓتا٥  و  2003/ 2002  اَع١ حؽ َٛص َٓ  ايعاّ اي راسٞ

َٛقرررع  اَعررر١ ظرررٓعا٤ و  عررر  ايهًٝررراص ٚا٭قسررراّ حتررر٢ ايعررراّ ازبررراَعٞ         

. ٚنرر يو اسبرراٍ  2008/2009ّ َٚٛقررع  اَعرر١ وعررا حترر٢ ايعرراّ   2008/2009

 ايٓسرررم١ يًتكرررِٜٛ ازبررراَعٞ ٜترررٛف  و َٛقرررع  اَعررر١ وعررراص َٚٛقرررع  اَعررر١       

  ٜررتِ ذب ٜريرر٘ نُررا و  حؽرر َٛصص  ُٝٓررا ٜتررٛف  و  اَعرراص خارر ٣ص ٚيهررٔ   

ّ ٚ َٛقرع  اَعر١ ذَررار   2006/2007َٛقرع  اَعر١ ظررٓعا٤ َٓر  ايعراّ اي راسررٞ     

ّص خَرا و َٛقرع  اَعر١ لر ٕ فتترٛف  ظرفخ١       2005/2006َٓ  ايعراّ اي راسرٞ   

 ااي١ٝ َٔ خٟ  ٝاْاص .

%(ص ٚ  ر ر١ ؼرعٝف١   28,57ا٭ٖ اف: وتٛف  ا٭ٖ اف   ر ١ َتٛسط١  ٓسرم١ د  .2

%( َرررٔ َٛاقرررع ازباَعررراص   42,86وٓعررر ّ و حرررٛايٞ د  %(ص  ُٝٓرررا28,57 ٓسرررم١ د

اسبهَٛٝررر١ص ٜٚكتعررر  لررر   ا٭ٖررر اف و َٛاقرررع ازباَعررراص اسبهَٛٝررر١ لًررر٢  

خٖرر اف ازباَعرر١ ٚرسررايتٗا. ٚوٗرر ف َع ررِ امٛاقررع إىل اينٜٚرر  يًجاَعررراص        

ٚإشررٗار خْصررطتٗاص ٚإٕ ناْررت خٜكْٛرر١ ا٭ٖرر اف و َٛقررع  اَعرر١ حؽرر َٛص       

 ٝ اْراصص ٫ٚ وترٛف  ا٭ٖر اف و َٛقرع  اَعر١      لمار٠ لٔ ظفخ١ ااي١ٝ َرٔ خٟ  

إبص َٚٛقررررع  اَعرررر١ اسب ٜرررر ٠ص ٫ٚ وتررررٝ  خٟ َررررٔ ازباَعرررراص خٖرررر اف امررررٓٗ   

 ٚاحملت٣ٛ  هٌ َستٜٛاوٗا ايعا١َ ٚايتع١ًُٝٝ.
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ايطايرر : ٜٛؼرر  ازبرر ٍٚ لرر ّ ٚ ررٛ  خٟ  ٚر يًطايرر  إ٫   ر رر١ ؼررعٝف١ و        .3

ٍ       %(28,57د ٚايٓتررا٥   َررٔ ازباَعرراصص ٜٚتُريررٌ ذيررو و ٚ ررٛ   عرر  ازبرر اٚ

 اييت وع   و امٛاقع َريٌ َٛقع  اَع١ ظٓعا٤ َٚٛقع  اَع١ وعا.

%( فكررررط َررررٔ ازباَعرررراص  14,29ايترررر رٜماص ٚا٭سرررر١ً٦: ٜٛؼرررر  ازبرررر ٍٚ خٕ د   .4

اي١ُٝٓٝ وٛف   ع  ايت رٜماص   ر ١ ؼعٝف١ص ٜٚتُريٌ ذيو و َٛقع  اَع١ 

 َٛقعٗا.وعا اييت وٛف  يفاذج ااتماراص يسٓٛاص سا ك١ يع   َٔ امك راص و 

احملت٣ٛ: ٜٛؼ  ازب ٍٚ خٕ احملت٣ٛ امكر ّ لًر٢ َٛاقرع ازباَعراص اسبهَٛٝر١       .5

%(   ر رر١ ؼرعٝف١ فكررطص ٜٚتُريرٌ ذيررو و ورٛفا َٛقررع  اَعرر١    14,29 ريرٌ د 

وعررا  عرر  امكرر راص لًرر٢ امٛقررعص  ُٝٓررا ٫ وكرر ّ خٟ َررٔ ازباَعرراص اسبهَٛٝرر١   

 ا٭ا ٣ احملت٣ٛ يط٬ ٗا.

6.    ٜ ٛؼر  ازبر ٍٚ خْر٘ ٫ ٜرتِ وكر ِٜ امكر راص لًر٢        وك ِٜ امكر راص لًر٢ امٛقرع: 

 ايصمه١ لء َٛقع ازباَعاص اسبه١َٝٛ.

ا٭ستاذ ازباَعٞ: ٫ ٜتاح خٟ  ٚر يٮستاذ ازبراَعٞ و ازباَعراص اسبهَٛٝر١ص     .7

ل ا  ٚرٙ نُسرت  ّ لرا ٟ يًُٛقرع نر ٟ َسرت  ّ آار ص ٚإٕ قاَرت َٛاقرع         

ٜي فٝٗررراص  عررر  ازباَعررراص  تكررر ِٜ ْمررر ٠  سرررٝط١ لرررٔ خلؽرررا٤ ٦ٖٝررر١ ايتررر ر 

ٜٚتُريررٌ ذيرررو و َٛقرررع  اَعرر١ اسب ٜررر ٠ص ٚ َٛقرررع  اَعرر١ ظرررٓعا٤ص هرررا خٕ    

 عرر  ايمٝاْرراص فٝٗررا ق  رر١ ٫ٚ ٜررتِ ذبرر ٜريٗاص َٚٓٗررا َررا ٖررٛ ذبررت اٱْصررا٤       

 نُا و َٛقع  اَع١ ذَار.

ا٫َتخاْاص: ٜكتع  إ  ا٤ ا٫َتخاْراص و مجٝرع ازباَعراص اسبهَٛٝر١ لًر٢       .8

 ا٭سًٛب ايتكًٝ ٟ و ازباَع١.

ٝا٤ ا٭َٛر: ٜٛؼ  ازب ٍٚ خْ٘ ٫ ٜٛ   خٟ  ٚر ٭ٚيٝا٤ ا٭َٛر و ازباَعاص خٚي .9

 .اسبه١َٝٛ
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 اجلامعات األهلية:

( َ ٣ وٛف  لٓاظ  ايتعًِ اٱيهنْٚٞ دايتعًِٝ لٔ  ع ( ٚ ٚرٖا و ازباَعاص 4  ٍٚ د

 .(دا٭١ًٖٝ 

 و وٝ 

 است  اَٗا

ايٛزٕ 

 ايٓسيب

 يٮ ٚاص

لٓاظ    زباَعاصايٓسم١ ام١ٜٛ٦ يتٛف ٖا و  ا

ايتعًِ 

 اٱيهنْٚٞ

 نما٠ َتٛسط١ ؼعٝف١ َٓع ١َ ّ

 ص % ص % ص % ص %

 1 ا٭ٖ اف. 2 16,66 4 33,33 1 8,3 5 41,67 1,3 2

 2 احملت٣ٛ. 2 16,66 1 8,3 1 8,3 8 66,67 1,1 3

6 0,3 91,67 11 - - 8,3 1 - - 
وك ِٜ 

 امك راص.

3 

8 0,1 91,67 11 8,3 1 - - - - 
ا٭ستاذ 

 ازباَعٞ.

4 

 5 ايطاي . - - 2 16,66 4 33,33 5 41,67 0,7 4

1 1,8 - - 33,33 4 50 6 16,66 2 
إ ار٠ 

 ايتعًِ.

6 

5 0,4 75 9 8,3 1 16,66 2 - - 
ايت رٜماص 

 ٚا٭س١ً٦.
7 

9 0 100 12 - - - - - - 
ايتكِٜٛ 

 ٚا٫اتماراص.
8 

7 0,2 83,33 10 16,66 2 - - - - 
خٚيٝا٤ 

 َٛر.ا٭
9 

و ايررتعًِ اٱيهنْٚررٞ  ْسررتٓت  خٕ وررٛف  لٓاظرر     (4 اسررتك ا٤ ايٓتررا٥  و  رر ٍٚ د  

 ازباَعاص ا٭١ًٖٝ َ وما ٚفكا ما ًٜٞ:

 

                                      
(  اَع١  ع  استمعا  12(  مت حساب ايٓسم١ ام١ٜٛ٦ ٚايته ار يًجاَعاص اشباظ١ اييت هلا َٛاقع ل٢ً شمه١ اٱْنْتص ٖٚٞ دد 

  .َٛقع ازباَع١ ايًمٓا١ْٝ اي ٚي١ٝ اييت ٫ ٜعٌُ َٛقعٗا
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%(   ر ررر١ نرررما٠ص 16,66إ ار٠ ايرررتعًِ: ٜٛؼررر  ازبررر ٍٚ خْٗرررا وترررٛف   ٓسرررم١ د  .1

%( 33,33ٚ  ر ١ ؼرعٝف١  ٓسرم١ د  %(ص 50 ُٝٓا وتٛف    ر ١ َتٛسط١  ٓسم١ د

 َ وسررراِٖ و إ ار٠  ا٭ًٖٝرر١ ص فُع ررِ َٛاقررع ازباَعررراص   ا٭ًٖٝررر١عرراص  َررٔ ازبا

ايتعًررِٝ  رر ر اص َتفاٚورر١ حٝررث وتررٛف  شرر ٚت ايكمررٍٛ ٚايتسررجٌٝ ٚاي سررّٛ     

اي راسر١ٝ امطًٛ ر١ و نرٌ ربعرغص نُرا ٜتراح ايتكرِٜٛ ازبراَعٞ و خهًر           

َٛاقع ازباَعراصص ٚوترٝ   اَعر١ سرم  سر ا  اي سرّٛ لرء امٛقرعص ٚوتراح ْترا٥            

لًرر٢ امٛقررع و  اَعرر١ ايعًررّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝرراص ٚ اَعرر١ سررم ص ٚ اَعرر١   ايطرر٬ب

 امًه١ خر٣ٚص ٚ اَع١ ايعًّٛ اسب ٜري١ .

%(ص  ُٝٓا وتٛف    ر ١ 16,66ا٭ٖ اف: وتٛف  ا٭ٖ اف   ر ١ نما٠  ٓسم١ د .2

%(  ُٝٓرا ٫ وتررٛف  و  8,3ٚ  ر ر١ ؼرعٝف١  ٓسرم١ د   %(ص 33,33َتٛسرط١  ٓسرم١ د  

ص ٚ رررررايٓ   إىل َٛاقرررررع ايتعًرررررِٝ ا٭ًٖٝررررر١َعررررراص %( َرررررٔ ازبا41,67حرررررٛايٞ د

اٱيهنْٚٞ ظب  خٕ وًو امٛاقع وٗ ف يًنٜٚ  يًجاَع١  التمارٖرا َصر ٚلا   

رحبٝرررا لررر ا  اَعررر١ اٱ رررإ ٚ اَعررر١ ا٭حكرررافص فت٪نررر  َٛاقعُٗرررا خُْٗرررا     

ٜٗرر فإ يٓصرر  ايعًررِ ايصرر لٞ  رر افع ارراٟ  ٕٚ َكا ررٌ َررا ٟص ٚوررٛف  َٛاقررع    

ٗ  ا٭ًٖٝرر١ازباَعراص   ا لًرر٢ َٛاقعٗررا لر ا َٛقررع  اَعر١ ايررُٝٔص ٚ َٛقررع   خٖر اف

ٚا٫ تُالٝررر١ص ْٚرررٛف  َٛاقرررع  عررر  ازباَعررراص      اَعررر١ ايعًرررّٛ ايتطمٝكٝررر١   

خٖررر اف امكررر راص و َٛاقرررع  عررر  ازباَعررراص مبسرررتٜٛاوٗا ام تًفررر١ ايعاَررر١     

ٚايتعًُٝٝرر١ نُررا ٖررٛ اسبرراٍ و َٛقررع  اَعرر١ ايعًررّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝرراص َٚٛقررع     

  اَع١ سم .

%(ص  ُٝٓرا ٜترٛف    ر ر١    16,66ف  احملت٣ٛ   ر ١ نما٠  ٓسم١ داحملت٣ٛ: ٜتٛ .3

%(ص  ُٝٓررا ٫ ٜتررٛف  و  8,3ٚ  ر رر١ ؼررعٝف١  ٓسررم١ د  %(ص 8,3َتٛسررط١  ٓسررم١ د 

ص حٝرررث ٜتررراح ضبتررر٣ٛ امكررر راص و   ا٭ًٖٝررر١%( َرررٔ ازباَعررراص  66,67حرررٛايٞ د

اييت وٛف  ْ راّ ايتعًرِٝ اٱيهنْٚرٞ لرٔ  عر        ا٭١ًَٖٝٛاقع  ع  ازباَعاص 

ٌ  اَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝاص ٚ اَع١ سرم ص ٚ اَعر١ ا٭ْر يي. ٜٚكتعر      َري
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وك ِٜ امك راص لء امٛاقع ل٢ً شرهٌ نتر  وكًٝ ٜر١ مت ذبًٜٛرٗا إىل نتر       

إيهنْٚٝر١ نُررا ٖرٞ  ٕٚ و ررٝا و خسرًٛب ايعرر   ٚايتفالًٝر١ص هررا خٕ َٛقررع     

 اَعرر١ ايعًررّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝررا ٜكرر َٗا لًرر٢  شررهٌ ْررغ ظررٛوٞ َسررجٌ لًرر٢     

مٛقرررعص ٜٚترررٝ  َٛقرررع  اَعررر١ اٱ رررإ ضبتررر٣ٛ  عررر  امكررر راص اي راسررر١ٝ و   ا

ازباَعررر١ نجرررا٤ َرررٔ اينٜٚررر  يًعًرررِ ايصررر لٞص ٚيرررٝي نجرررا٤ َرررٔ ْ ررراّ     

 ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ لٔ  ع .

ايطاي : ٜٛؼ  ازب ٍٚ خٕ ايطاي  ٜعط٢  ٚر ا   ر اص َتفاٚو١  وناٚح  رني   .4

  ر رر١ ؼررعٝف١ص  ُٝٓررا ٫   %(33,33ْٚسررم١ دص %(   ر رر١ َتٛسررط16,66١ْسررم١ د

ص حٝررررث ٫ ٜسررررُ   ا٭ًٖٝرررر١%( َررررٔ ازباَعرررراص 41,67ٜعطرررر٢  ٚر ا و حررررٛايٞ د

لررر ا و  عررر  ازبٛاْررر  اٱ ارٜررر١    ا٭ًٖٝررر١يًطايررر   ايتفالرررٌ و ازباَعررراص  

امتعرر١ً  صرر ٚت ايكمررٍٛ ٚايتسررجٌٝص ٚاٱ ا رر١ لررٔ  عرر  وسررا٫٩ص ايطرر٬ب     

لًرر٢ امٛقررع َريررٌ  اَعرر١     ٚوتررٝ  ايٓتررا٥   ا٭ًٖٝرر١صلررء امٛقررع و ازباَعرراص   

 ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝاص ٚ اَع١ سم ص ٚ اَع١ ا٭ْ ييص ٚ اَع١ امًه١ خر٣ٚ.

ايتررر رٜماص ٚا٭سررر١ً٦: ٜٛؼررر  ازبررر ٍٚ خْٗرررا وترررٛف    ر ررر١ َتٛسرررط١  ٓسرررم١    .5

%( َررٔ 75%(ص ٚوٓعرر ّ و د8,3%(ص  ُٝٓررا وتررٛف    ر رر١ ؼررعٝف١  ٓسررم١ د  16,66د

 عر  امكر راص امتاحر١ لًر٢ امٛاقرع      وٛ ر  و  َٛاقع ازباَعاص ا٭١ًٖٝص حٝث 

و رٜماص ٚخس١ً٦ ؼُٔ امك راص و َٛقع  اَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝراص َٚٛقرع   

 اَع١ سرم ص َٚٛقرع  اَعر١ ا٭ْر ييص ٚيهٓٗرا يٝسرت  صرهٌ وفرالًٞ حٝرث ٫          

وسجٌ إ ا اص ايط٬ب ٫ٚ وتٝ  و  ٜر١ را عر١ سر ٜع١ص ٚإٕ ورٛف ص ايتفالًٝر١      

نُرا   "CD"تاحر١ لًر٢ شرهٌ اسرطٛاْاص يٝارٜر١      و  ع    اَ  ازباَعراص ام 

ص ٚوٛ ررر  خحٝاْرررا خ ٚاص ا٫اتمررراراص ٚيهٓٗرررا    اَعررر١ ايعًرررّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝرررا  و

 . ازباَع١ ايٛط١ٝٓااي١ٝ َٔ خٟ  ٝاْاص نُا و َٛقع 

وك ِٜ امك راص ل٢ً ايصمه١: ٜٛؼر  ازبر ٍٚ خْر٘ ٜرتِ وكر ِٜ امكر راص  ٓسرم١         .6

%( ١91,67ص  ُٝٓرا وٓعر ّ و حرٛايٞ د   ( فكط ل٢ً ايصمه١   ر ١ َتٛسرط %8,3د
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ص حٝررث ٫ ٜررتِ وكرر ِٜ امكرر راص لًرر٢ شررمه١ اٱْنْررت      ا٭ًٖٝرر١َررٔ ازباَعرراص  

 صهٌ َماش ص ل ا ٚ ٛ   ع  امك راص ل٢ً شهٌ وسج٬ٝص ظرٛو١ٝ ٭سراو ٠   

  ع  امٛا  و َٛقع  اَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝا.

َرٛر سر٣ٛ  ٚر ضبر ٚ   ريرٌ     خٚيٝا٤ ا٭َٛر: ٫ ٜتاح خٚ ٜٛ   خٟ  ٚر ٭ٚيٝرا٤ ا٭  .7

  ر رر١ ؼرررعٝف١ فكرررطص ٜٚتُريرررٌ  ٚر خٚيٝررا٤ ا٭َرررٛر و َتا عررر١ سرررا   %( 16,66د

جاَعر١ ايعًرّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝراص ٚ اَعر١      راس١ ط٬ ِٗ و  ع  ازباَعراص ن 

.يهٔ ٫ وٛ رر  آيٝرر١ و  سررم ص ااظرر١ َررِٓٗ ذٟٚ ايطرر٬ب ام ن ررني و اشبررارج     

 .ٝا٤ ا٭َٛرَٛاقع ازباَعاص وسِٗ و ايتفالٌ َع خٚي

ا٭ستاذ ازباَعٞ: ٜٛؼ  ازب ٍٚ خٕ ا٭ستاذ ازبراَعٞ ٫ ٜكرّٛ  ر ٟ  ٚر لًر٢      .8

%(   ر ١ ؼعٝف١ص  ُٝٓرا ٫ ٜكرّٛ  ر ٟ    8,3َٛقع ازباَعاص ا٭١ًٖٝ إ٫  ٓسم١ د

%( َٓٗررررراص فررررر٬ ٜتررررراح يٮسرررررتاذ ازبررررراَعٞ خٟ  ٚر و ايتعًرررررِٝ      91,67 ٚر و د

 عر  ا٭سراو ٠ و ايتٛاظرٌ َرع      اٱيهنْٚٞص ل ا  ع  ا٭ ٚار اييت ٜكّٛ  ٗرا 

ايط٬ب لء شمه١ اٱْنْت يٲ ا ١ لًر٢  عر  وسرا٫٩وِٗص ٚوسرجٌٝ  عر       

 اي رٚس ل٢ً امٛقع ٜٚتُريٌ ذيو و َٛقع  اَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝا . 

ا٫َتخاْرراص: ٜكتعرر  إ رر ا٤ ا٫َتخاْرراص يًطرر٬ب امًررتخكني  ٓ رراّ ايتعًررِٝ     .9

ٝررع ازباَعرراص ا٭ًٖٝرر١ لًرر٢ ا٭سررًٛب    و مج اٱيهنْٚررٞ دايتعًررِٝ لررٔ  عرر (  

ايتكًٝررر ٟ و َكررر  ازباَعررر١ص ٚوكرررّٛ  عررر  ازباَعررر١  عُرررٌ ا٫َتخاْررراص و    

َٛاقررع دبُررع يًطرر٬ب حسرر  احملاف رر١ خٚ ايكطرر  ايرريت ٜٛ رر  فٝرر٘ ايطرر٬بص     

 ٚذيو ْ  ا يع ّ وٛف  امٛ ٛق١ٝ و ا٫اتماراص اٱيهن١ْٝٚ.

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 التطبيقيـةوم ـس للعلـدلـلة األنـهج     52

 اإللكتروني في الجاهعات اليونية الواقع والوأهول التعليند/يحيى عبدالرزاق هحود قطراى                                   

 م1024 يناير (  6الوجلد )  ولالعدد األ

 : ثانيا: توفر أدواث انتعهيم اإلنكتروين

 ازباَعاص اسبه١َٝٛ:

( َ ٣ وٛف  خ ٚاص ايتعًِ اٱيهنْٚٞ دايتعًِٝ لٔ  ع ( و ازباَعاص 5  ٍٚ د

 اسبه١َٝٛ.

 و وٝ 

 است  اَٗا

ايٛزٕ 

 ايٓسيب

 يٮ ٚاص

خ ٚاص   ايٓسم١ ام١ٜٛ٦ يتٛف ٖا و  ازباَعاص

ايتعًِ 

 اٱيهنْٚٞ

 نما٠ َتٛسط١ ؼعٝف١ َٓع ١َ ّ

 ص % ص % ص % ص %

2 1,4 - - 57,14 4 42,86 3 - - 
امهتم١ 

 اٱيهن١ْٝٚ
1 

4 0,6 57,14 4 28,57 2 14,29 1 - - 
 ايءٜ 

 اٱيهنْٚٞ
2 

6 0 100 7 - - - - - - 
احملا  ١ 

 امماش ٠
3 

 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

1 1,7 42,86 3 - - - - 57,14 4 
 ضب ناص

 ايمخث
6 

ْسرتٓت  خٕ اسرت  اّ خ ٚاص ايرتعًِ اٱيهنْٚرٞ و      (5 استك ا٤ ايٓتا٥  و  ر ٍٚ د 

 ازباَعاص اسبه١َٝٛ َ وم١ ٚفكا ما ًٜٞ:

ضب ناص ايمخث: ٜٛؼ  ازب ٍٚ خْٗا وتٛف  و  عر  ازباَعراص اسبهَٛٝر١     .1

%( َرررٔ ازباَعررراص 42,86د%(ص  ُٝٓرررا ٫ وتررراح و 57,14  ر ررر١ نرررما٠  ٓسرررم١ د

اسبه١َٝٛص حٝرث  وترٛف  ضب نراص حبرث و َٛاقرع نرٌ َرٔ  اَعر١ ظرٓعا٤          

 ٚ اَع١ وعا ٚ اَع١ إب ٚ اَع١ ذَار.

امهتم١ اٱيهن١ْٝٚ: وتٛف  امهتم١ اٱيهنْٚٝر١ و مجٝرع ازباَعراص اسبهَٛٝر١      .2

ها خْٗا ٫ وتٛف    ر ١ نما٠ و خٟ َٓٗاص ٚوترٛف    ر ر١ َتٛسرط١  ٓسرم١     

%(ص حٝررررث وتررررٛف  خٜكْٛرررر١ امهتمرررر١ 57,14ٚ  ر رررر١ ؼررررعٝف١  ٓسررررم١ د%(ص 42,86د

اٱيهن١ْٝٚ و مجٝع امٛاقعص ها خْٗا وكتع  ل٢ً ايتع ٜف  ٓ راّ ايفٗ سر١   

ٚا٭رشررررف١ و َهتمرررر١ ازباَعرررر١ ٚايهًٝرررراصص فُٝررررا وكتعرررر  امهتمرررر١ و  عرررر       
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   ٓ عا٤ص ازباَعاص ل٢ً رٚا ط يعٓاٜٚٔ َهتماص لام١ٝ نُا و َٛقرع  اَعر١ ظر

خَا و َٛقع  اَع١ ل ٕ فتٛ   ظفخ١ ااي١ٝ َٔ خٟ  ٝاْراصص ٚوترٝ  َٛاقرع    

 عرر  ازباَعرراص نترر  َتهاًَرر١  هررٔ يًُسررت  ّ وٓاًٜررٗا نُررا و َٛقررع    

 اَعرر١ وعررا. نُررا ٜعرر   َٛقررع  اَعرر١ اسب ٜرر ٠ َٚٛقررع  اَعرر١ إب وعرر ا ا   

قرع  رقُٝا مبكتٓٝاص امهتم١ ام نا١ٜ يًجاَع١ َٚهتماص ايهًٝاصص ٚوعر   َٛا 

 ع  ازباَعاص اهلٝهٌ اٱ ارٟ اشباػ  امهتماص و ازباَع١ ٜٚتُريرٌ ذيرو   

و َٛقررع  اَعرر١ اسب ٜرر ٠. نُررا ٜعرر   َٛقررع  اَعرر١ اسب ٜرر ٠ إظرر اراص       

ّص يهرٔ ٫ ٜرتِ   2008خلؽا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜي و ازباَع١ اٱظ اراص حت٢ ايعراّ  

 ذب ٜريرر٘  صررهٌ َسررتُ . نُررا وترراح ايرر ٚرٜاص ٚاجملرر٬ص ايعررا ر٠ لررٔ  عرر       

ازباَعاص  صهٌ ناٌَ نُا ٖٛ اسباٍ و صب١ً  اَعر١ ذَرارص ٜٚترٝ  َٛقرع     

 اَعرر١ ظررٓعا٤ ايٓصرر ٠ امعًَٛاوٝرر١ م نررا اسباسرر  يهٓٗررا آارر  لرر   ٖررٛ لرراّ   

ص ٚوترررٛف  ّص ٜٚرررٛف  َٛقرررع  اَعررر١ حؽررر َٛص  عررر  إظررر اراص ازباَعررر١  2005

رٚا رررط مٛاقرررع  عررر  ازباَعررراص ٚامهتمررراص ٚام انرررا ا٭نا  ٝررر١ ايُٝٓٝررر١        

ٚايع  ٝرر١ ٚايعامٝرر١ نُررا و َٛقررع  اَعرر١ ظررٓعا٤ص َٚٛقررع  اَعرر١ اسب ٜرر ٠ص    

 َٚٛقع  اَع١ حؽ َٛصص َٚٛقع  اَع١ إب.

ْكرٌ امًفرراص: ٜٛؼرر  ازبرر ٍٚ خْٗررا وتررٛف  و  عرر  ازباَعرراص اسبهَٛٝرر١ هررا   .3

%(   ر ررر١ 42,86 ٓسرررم١ د ٚوترررٛف  ررر١ نرررما٠ و خٟ َٓٗررراص خْٗرررا ٫ وترررٛف    ر

%( َررٔ 28,57 ُٝٓررا ٫ وترراح و د%(   ر رر١ ؼررعٝف١ص 28,57َتٛسررط١ص ٚ ٓسررم١ د

  ٌ  عررر   ازباَعررراص اسبهَٛٝررر١. حٝرررث ٜترررٝ  َٛقرررع  اَعررر١ وعرررا إَهاْٝررر١ ْكررر

 اَع١ ذَرار إَهاْٝر١ ْكرٌ    َٛقع  اَع١ حؽ َٛص َٚٛقع ايهت ص  ُٝٓا ٜتٝ  

 ٓٗا.اجمل٬ص ايعا ر٠ ل

ازباَعررررراص ايءٜررررر  اٱيهنْٚرررررٞ: ٜسرررررت  ّ ايءٜررررر  اٱيهنْٚرررررٞ و َٛاقرررررع  .4

%(ص ٚ  ر ررررر١ ؼرررررعٝف١  ٓسرررررم١ 14,29  ر ررررر١ َتٛسرررررط١  ٓسرررررم١ داسبهَٛٝررررر١ 

%( َررٔ ازباَعرراص اسبهَٛٝرر١ص   57,14%(ص  ُٝٓررا ٫ ٜسررت  ّ و حررٛايٞ د  28,57د
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حٝررث وررٛف  َٛاقررع  عرر  ازباَعرراص ا َرر١ ايءٜرر  اٱيهنْٚررٞ َريررٌ  اَعرر١     

ٚ اَعرر١ ظررٓعا٤ص ٚ اَعرر١ لرر ٕ; يهٓرر٘ ٫ ٜسررت  ّ  صررهٌ فعرراٍ إ٫ و         وعرراص  

َٛقرررع  اَعررر١ وعرررا لرررء اسرررت  اّ ايكا٥ُررر١ ايءٜ ٜررر١ يٮفررر ا  ايررر اهمني و     

 ا٫شناى. 

%(ص ٚ  ر ررر١ 14,29امٓتررر ٜاص: وسرررت  ّ امٓتررر ٜاص   ر ررر١ َتٛسرررط١  ٓسرررم١ د   .5

%( َررررررٔ 71,43%(ص  ُٝٓررررررا ٫ ٜسررررررت  ّ و حررررررٛايٞ د14,29ؼررررررعٝف١  ٓسررررررم١ د

ازباَعاصص فُٛقرع  اَعر١ وعرا ٖرٛ امٛقرع ايٛحٝر  اير ٟ وترٛف  فٝر٘ َٓتر ٜاص           

ْصررط١ ٚفعايرر١ وتررٝ  ح ٜرر١ امصررارن١ ٚاسبررٛار يتٓرراٍٚ قؽرراٜا ازباَعرر١  ررني        

 ايط٬ب ٚامٗتُنيص  ُٝٓا ٜٛ   و َٛقع  اَع١ اسب ٜ ٠ َٓت ٣ ٫ ٜعٌُ.

َٛاقررررع  : ٫ وتررررٛف  ا َرررر١ احملا  رررر١ امماشرررر ٠ و خٟ َررررٔ     احملا  رررر١ امماشرررر ٠  .6

 ازباَعاص اسبه١َٝٛ.

 
 اجلامعاث األههيت:

 ا٭١ًٖٝ( َ ٣ وٛف  خ ٚاص ايتعًِ اٱيهنْٚٞ دايتعًِٝ لٔ  ع ( و ازباَعاص 6  ٍٚ د

 و وٝ 

 است  اَٗا

ايٛزٕ 

 ايٓسيب

 يٮ ٚاص

 ايٓسم١ ام١ٜٛ٦ يتٛف ٖا و  ازباَعاص
خ ٚاص  ايتعًِ 

 اٱيهنْٚٞ
 نما٠ َتٛسط١ ؼعٝف١ َٓع ١َ ّ

 ص % ص % ص % ص %

4 0,7 58,33 7 16,67 2 25 3 - - 
امهتم١ 

 اٱيهن١ْٝٚ
1.  

1 1,4 33,33 4 8,33 1 41,67 5 16,67 2 
 ايءٜ 

 اٱيهنْٚٞ
2.  

6 0,3 83,33 10 8,33 1 8,33 1 - - 
احملا  ١ 

 امماش ٠
3.  

  .4 امٓت ٜاص 3 25 3 25 1 8,33 5 41,67 1,3 2

  .5 ْكٌ امًفاص 1 8,33 1 8,33 1 8,33 9 75 0,5 5

3 1 66,67 8 - - - - 33,33 4 
 ضب ناص

 ايمخث
6.  
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ْسرتٓت  خٕ اسرت  اّ خ ٚاص ايرتعًِ اٱيهنْٚرٞ و      (6 استك ا٤ ايٓتا٥  و  ر ٍٚ د 

 ازباَعاص ا٭١ًٖٝ َ وم١ ٚفكا ما ًٜٞ:

  ر رررر١ نررررما٠  ٓسررررم١    ا٭ًٖٝرررر١ايءٜرررر  اٱيهنْٚررررٞ: وتررررٛف  و ازباَعرررراص     .1

%(ص 8,33%(ص ٚ  ر ر١ ؼرعٝف١  ٓسرم١ د   41,67 ٓسم١ د %(ص ٚ  ر ١ َتٛسط16,67١د

ص فُٛاقررع ازباَعرراص ا٭ًٖٝرر١%( َررٔ َٛاقررع ازباَعرراص 33,33 ُٝٓررا ٫ وتررٛف  و د

ٜسرررت  ّ فٝٗرررا ايءٜررر  اٱيهنْٚرررٞ يًتٛاظرررٌ  رررني ايطررر٬ب ٚازباَعررر١  صرررهٌ    

َتفاٚص َريٌ  اَعر١ ايعًرّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝراص ٚ اَعر١ سرم ص ٚ اَعر١ امًهر١ خر٣ٚص        

٭ْررر ييص ٚازباَعررر١ ايٛطٓٝررر١ص ٚ اَعررر١ ايعًرررّٛ اسب ٜريررر١ص ٚ اَعررر١     ٚ اَعررر١ ا

امسررتكمٌص ٚ اَعرر١ ا٭حكررافص ٚوررٛف  ٖرر ٙ ازباَعرراص ا َرر١ ايكررٛا٥ِ ايءٜ ٜرر١   

٫ستكماٍ اي سرا٥ٌ َرٔ وًرو ازباَعراصص نُرا وترٝ  وٛاظرٌ ايطر٬ب ٚا٭فر ا           

 َع وًو ازباَعاص. 

%(ص 25ما٠  ٓسررم١ دامٓترر ٜاص: : وتررٛف  و  عرر  ازباَعرراص ا٭ًٖٝرر١   ر رر١ نرر     .2

%(ص  ُٝٓرا  8,33%(ص ٚ  ر ر١ ؼرعٝف١  ٓسرم١ د   25ٚوتٛف    ر ١ َتٛسرط١  ٓسرم١ د  

%(ص فُٛاقرررع  عررر  ازباَعررراص ا٭ًٖٝررر١ ورررٛف  َٓتررر ٜاص و      ٫41,67 وترررٛف  و د

َٛاقعٗاص ٚيهٔ ٫ ٜتاح است  اَٗا إ٫ يٮف ا  امصرننني و ايٓ راّص نُرا و    

  ٚ َٛقرررع  اَعررر١ سرررم ص ٚ َٛقرررع  اَعررر١     َٛقرررع  اَعررر١ ايعًرررّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝررراص 

ا٭ْررر ييص ٚوتررراح يًجُٝرررع و َٛقرررع  اَعررر١ ايرررُٝٔص َٚٛقرررع  اَعررر١ ايعًرررّٛ         

 اسب ٜري١ص َٚٛقع  اَع١ امستكمٌص ٫ٚ وعٌُ و َٛقع ازباَع١ ايٛط١ٝٓ.

و  عررر  ازباَعررراص ا٭ًٖٝررر١    ايمخرررث ضب نررراصوترررٛف  ايمخرررث:  ضب نررراص .3

%( َرررٔ ازباَعررراص 66,67و د %(ص  ُٝٓرررا ٫ وترررٛف 33,33  ر ررر١ نرررما٠  ٓسرررم١ د

وصرٌُ   ا٭١ًٖٝص حٝث وتٛف  ضب ناص حبث و  ع  َٛاقع ازباَعاص ا٭١ًٖٝ

ايمخث اي ااًٞ و امٛقع ٚايمخث لء ضب نراص ايمخرث نُرا َٛقرع  اَعر١      

اٱ رررإص خٚ ايمخرررث ايررر ااًٞ فكرررط نُرررا و َٛقرررع  اَعررر١ امسرررتكمٌ َٚٛقرررع  

   اَع١ امًه١ خر٣ٚص ٚازباَع١ ايٛط١ٝٓ.
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ها خْٗا ٫ وتٛف    ر ١  ا٭١ًٖٝهتم١ اٱيهن١ْٝٚ: وتٛف  و  ع  ازباَعاص ام .4

%(ص ٚ  ر رر١ ؼررعٝف١  25نررما٠ و خٟ َٓٗرراص ٚوتررٛف    ر رر١ َتٛسررط١  ٓسررم١ د    

 ٓسرررم١ اريرررٌ   ا٭ًٖٝررر١%(ص  ُٝٓرررا ٫ وترررٛف  و خهًررر  ازباَعررراص    16,67 ٓسرررم١ د

ا َهتمر١ إيهنْٚٝر١   وترٛف  فٝٗر   ا٭ًٖٝر١ %( َٓٗاص فمع  َٛاقع ازباَعراص  58,33د

ها خْٗا وكتعر  لًر٢ لر   ًَ رغ وع ٜفرٞ لرٔ امهتمر١ نُرا َٛقرع  اَعر١           

ايعًررّٛ اسب ٜريرر١ص ٚ اَعرر١ ا٭ْرر يي ٚ اَعرر١ امًهرر١ خر٣ٚص ٜٚتررٝ  َٛقررع  اَعرر١   

ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝاص َٚٛقع  اَع١ سم  وٓاٌٜ  ع  إظ اراص ازباَع١ص نُا 

َهتمرر١ ازباَعرر١ص نُررا وررٛف    وررٛف   اَعرر١ امًهرر١ خر٣ٚ حعرر  رقُررٞ مبكتٓٝرراص    

َٛاقع  ع  ازباَعراص ايمخرٛ  ٚاي راسراص ايريت خ  ٜرت و ازباَعر١ نُرا و        

 َٛقع  اَع١ اٱ إ َٚٛقع  اَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝا َٚٛقع  اَع١ سم .

ْكٌ امًفاص: وتٛف  ا ١َ ْكٌ امًفاص و  ع  ازباَعاص ا٭ًٖٝر١ حٝرث وترٛف      .5

%(ص 8,33تررررٛف    ر رررر١ َتٛسررررط١  ٓسررررم١ د  %(ص ٚو8,33  ر رررر١ نررررما٠  ٓسررررم١ د 

%( َٔ ازباَعاص ا٭١ًٖٝ. 75%(ص  ُٝٓا ٫ وتاح و د8,33ٚ  ر ١ ؼعٝف١  ٓسم١ د

حٝث وترٝ  َٛاقرع  عر  ازباَعراص ْكرٌ ٚوٓاٜرٌ  عر  امًفراص نُرا و َٛقرع           

 اَعررر١ ايعًرررّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝرررا ايررر ٟ ٜترررٝ  وٓاٜرررٌ صبًررر١ ازباَعررر١ ًَٚفرررراص         

شررهٌ ْررغ ٚفٝرر ٜٛص ٚنرر يو َٛقررع  اَعرر١    وعًُٝرراص اسررت  اّ ايٓ رراّ لًرر٢ 

اٱ إ ٜتٝ  وٓاٜرٌ نتر  ٚحبرٛ  ًَٚفراص فٝر ٜٛ ٚظرٛو١ٝص خَرا َٛقرع  اَعر١          

 سم  ف٬ ٜسُ  س٣ٛ  تٓاٌٜ إظ اراص ازباَع١ فكط.

احملا  ١ امماش ٠: وتٛف  و  عر  ازباَعراص ا٭ًٖٝر١ هرا خْٗرا ٫ وترٛف    ر ر١         .6

 ٓ %( ٚ  ر رر١ ؼررعٝف١ 8,33سررم١ دنررما٠ و خٟ َٓٗرراص ٚوتررٛف    ر رر١ َتٛسررط١  

%( ر خٜؽارص  ُٝٓا ٫ وتٛف  و خهً  ازباَعراص ا٭ًٖٝر١  ٓسرم١ اريرٌ      8,33 ٓسم١ د

%(ص فرر٬ وتررٛف  ا َرر١ احملا  رر١ ٚايتخرراٚر امماشرر   ررني ايطرر٬ب ٚا٭سرراو ٠  83,33د

ازباَعٝني إ٫ يًتٛاظٌ َع ا٭ف ا  امص فني ل٢ً ايت ععراص ا٭نا  ٝر١ و   

ّ ٚايتهٓٛيٛ ٝاص حٝث ٜترٛف  لًر٢ امٛقرع  ر ٍٚ حير   ٚقرت       َٛقع  اَع١ ايعًٛ
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وٛا رر  امت ععررنيص يهٓٗررا ٫ وسررت  ّ يعرر   امكرر راص لًرر٢ امٛقررعص ٜٚتررٛف        

   ْاَ  يهٓ٘ ٫ ٜست  ّ و َٛقع  اَع١ سم .
 

 انسؤال انثانث:

 ٚاص ا٭َريررٌ ٭ ايتعررٛرايرر ٟ ٜتُريررٌ و: "َررا ٖررٛ    يررثايسرر٪اٍ ايريا لررٔيٲ ا رر١ 

اٱيهنْٚرررٞ و ازباَعررراص اسبهَٛٝررر١ ٚا٭ًٖٝررر١ و ازبُٗٛرٜررر١      ايتعًرررِٝٚلٓاظررر  

 عَعرراٜا َٚٛاظررفاص ايتعررٛر َررٔ ارر٬ٍ اٱطرر٬  تخ ٜرر  ; قرراّ ايماحررث  "؟ايُٝٓٝرر١

لًررر٢ ايمخرررٛ  ٚايهتا ررراص ايسرررا ك١ ايررريت وٓاٚيرررت َعررراٜا وعرررُِٝ ٚإلررر ا  َٛاقرررع     

ص Jia Frydenberg: 2002) ايتعًرِٝ اٱيهنْٚرٞص ٚخٖرِ ٖر ٙ ايمخرٛ  ٚايهتا راص:      

ٚ(Jakob Nielsen: 2002)دلم اي شرٝ   رٔ   ٚ (ص2005ٚدرَراٟ خ ر  لمر اسبٞ:    ص

 ررر ر  رررٔ لمررر  اهلل ص ٚد(Davey Yeung: 2005) ص ٚ(2005لمررر ايعاٜا حررراف : 

(ص ٚدحٓررإ حسررٔ لًررٞ اًٝررٌ: 2007ايٓجررار: ْٜٛٝرٛ   ضبُرر  رؼررا(ص ٚد2006ايعراحل:  

(ص 2009عاطٞ: حسرررٔ ايمررراوع ضبُررر  لمررر ايص ٚد(2008: ْمٝرررٌ  رررا  لاَرررٞدٚ (ص2008

ضبُرر  لمرر ايه ِٜ  ٚد (ص2009ٚدضبُرر  ضبُرر  اهلررا ٟ َٚعررطف٢  ررٛ ص ظرراحل:    

 عر  ازباَعراص ايع  ٝر١     ص ٚ ٓرا٤ ر خٜؽرا ر لًر٢ ذبًٝرٌ ايماحرث مٛاقرع          (2010َر٬ح: 

و صبررراٍ وعرررُِٝ ٚإلررر ا   ررر اَ  ايتعًرررِٝ  ص َٚرررٔ اررر٬ٍ ارررء٠ ايماحرررث  ٚايعامٝررر١

 اٱيهنْٚٞ.

َٛاقررع َتهاًَر١ يًتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ لًرر٢  ٜٚ نرا ايتعررٛر امكررنح لًر٢ إْصررا٤   

شمه١ اٱْنْت و ازباَعاص اي١ُٝٓٝ اسبه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝص ٜٚصتٌُ ل٢ً وفعٌٝ  ٚر 

نٌ لٓع  و َٓ َٛر١ ايتعًرِٝ اٱيهنْٚرٞص َٚ الرا٠ ورٛفا ٚوفعٝرٌ ا٭ ٚاص ايريت        

 هررٔ َررٔ ا٬هلررا وكرر ِٜ ارر َاص وعًُٝٝرر١ َتٓٛلرر١ َٚتُٝررا٠ يًطرر٬بص َٚ الررا٠        

ايتعررُِٝ امتطًمرر١ ٱْترراج ايٛسررا٥ط امسررت  ١َ و امٛاقررع اٱيهنْٚٝررر١ص       َعرراٜا  

ٚخ ٚاص ايتفالٌ ٚو َني امٛاقع; ٚذيو ضباٚي١ يتطٜٛ  ْ ِ ايتعًِ اٱيهنْٚٞ و 

ازباَعررراص ايُٝٓٝررر١ اسبهَٛٝررر١ ٚا٭ًٖٝررر١ص يتُهٝٓٗرررا َرررٔ صبرررارا٠ ايتكررر ّ ايعًُرررٞ   
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كرررنح احملررراٚر اي ٥ٝسررر١ٝ  ٚايتهٓٛيرررٛ ٞ ايررر ٟ ٜصرررٗ ٙ ايعرررا ص ٜٚصرررٌُ ايتعرررٛر ام  

 ايتاي١ٝ:

 لٓاظ  ايتعًِٝ ا٫يهنْٚٞ.: خ٫ٚ 

 خ ٚاص ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ.:  اْٝا 

 وعُِٝ لٓاظ  ايٛسا٥ٌ امتع  ٠.:  ايريا 

 ا َاص ايتفالٌ ٚامسال ٠.: را عا 

ٜٚصتٌُ نٌ ضبٛر َٔ احملاٚر ايسا ك١ ل٢ً ل   َٔ ا٭ راا٤ ايف لٝر١ حبٝرث    

اٜا اسررررت  اَٗا ٚوٛطٝفٗررررا و َٛاقررررع ايتعًررررِٝ    وصررررتٌُ نررررٌ َٓٗررررا لًرررر٢ َعرررر    

 اٱيهنْٚٞص ٜٚتُريٌ ايتعٛر امكنح  صهٌ َفعٌ فُٝا ًٜٞ:

 لٓاظ  ايتعًِٝ ا٫يهنْٚٞ:: خ٫ٚ 

 :Objectives خ. ا٭ٖ اف

ٞ   ا٭ٖرر اف  يٝررٌ يًُعًررِ و إلرر ا    ٖررٞ ايرريت ذبرر   طمٝعرر١ لُررٌ ازباَعرر١ص ٖٚرر

 هررٔ خٕ وسررت  ّ ٚ ذبكٝكرر٘ص َ٘ٓررٜ٪َررٌ  َررٔ َع فرر١ َررا ايطايرر  ص ٚاهررٔ ايرر رٚس

و شر  إىل ا٭سرًٛب ا٭َريرٌ    ص ٚا٭ٖ اف نُعاٜا ٫اتٝرار خفؽرٌ ط ا٥رل ايتر رٜي    

 ص ٜٚ ال٢ و ا٭ٖ اف اشباظ١ مبٛاقع ازباَعاص اي١ُٝٓٝ َا ًٜٞ:يع١ًُٝ ايتكِٜٛ

 يًُست  َني. ٖاٚذب ٜ  إواح١ خٖ اف ازباَع١ 

 .ذب ٜ  اهل ف َٔ إْصا٤ امٛقع اٱيهنْٚٞ يًجاَع١ 

  ٜ يًُست  َني . ٖاإواح١ خٖ اف امك راص ٚذب 

  ٚايتع١ًُٝٝعا١َ ايإواح١ َستٜٛاص طبتًف١ يٮٖ اف. 

 عرررر   ايطايرررر ا٭ ا٤ ايٓٗررررا٥ٞ امطًررررٛب َررررٔ  ايتعًُٝٝرررر١ خٕ وعررررف ا٭ٖرررر اف 

 ا٫ْتٗا٤ َٔ  راس١ امك ر.

  صهٌ إ  ا٥ٞ ٚقا ٌ يًكٝاس. ايتع١ًُٝٝظٝاه١ ا٭ٖ اف  
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   ارٟ ٚامعر و ايريت سٝهتسرمٗا ايطاير  و نرٌ      خٕ وعف ا٭ٖ اف ازباْر  امٗر

 ٚح ٠ َٔ ٚح اص امك ر.

         خٕ وهٕٛ خٖ اف ايرتعًِ قا ًر١ يًتخكٝرل و ؼر٤ٛ َرت ااص ايٛقرت ٚاعرا٥غ

 .٬بايط

        ِٜٛارومات ا٭ٖ اف  اسرناوٝجٝاص ايتعًرِٝ ٚاحملتر٣ٛ ْٚصراطاص ايرتعًِ ٚوكر

 ا٭ ا٤.

 .ظٝاه١ خٖ اف وُٓٞ َٗاراص ايتفها ايعًٝا 

 :Content ت٣ٛب . احمل

ٜتطًرررر  إلرررر ا  ضبترررر٣ٛ ايتعًررررِٝ اٱيهنْٚررررٞ ذبًٝررررٌ امعررررارف ٚامٗرررراراص إىل    

َهْٛاوٗررا ا٭ٚيٝرر١ ٚو وٝمٗررا ٚٚؼررعٗا و وسًسررٌ ٜتٓاسرر  ٚطمٝعرر١ امررا ٠ ايتعًُٝٝرر١   

ٚاعا٥غ ايط٬بص ٜٚ الر٢ و ضبتر٣ٛ ايتعًرِٝ اٱيهنْٚرٞ لًر٢ شرمه١ اٱْنْرت        

 َا ًٜٞ:

 َٛقع ا٫ْنْت. إواح١ ضبت٣ٛ مجٝع امك راص ل٢ً 

   إواحررر١ ضبتررر٣ٛ مجٝرررع امكررر راص لًررر٢ اسرررطٛاْاصCD  ٕٛص ٜٚ الررر٢ فٝٗرررا خٕ وهررر

 وفال١ًٝص ٚوصتٌُ ل٢ً ْغ َهتٛب ٚظٛص ٚظٛر ٚيكطاص فٝ ٜٛ.

 .ارومات احملت٣ٛ   ٖ اف امك ر 

  ًُست٣ٛ اي راسٞ يًط٬ب.ياحملت٣ٛ  َ الا٠ 

 .ال٢ و احملت٣ٛ ايريك١ ٚاي  ٛع إىل َعا ر ظخٝخ١ ٜ 

  ايكِٝ ايع١ًُٝ ٚام١ٝٓٗ. و احملت٣ٛ لٓ  ا٫قتماس خٚ ا٫ستصٗا ٜ ال٢ 

 .ال٢ ايسٗٛي١ ٚايٝس  و ل   احملت٣ٛ ٜ 

 . ل   احملت٣ٛ  ط ٜك١ َٓطك١ٝ َٓ ١ُ َٚتسًس١ً َٚتتا ع١ 

  . و رج احملت٣ٛ و ل   اما ٠ ايع١ًُٝ َٔ ايمسٝط إىل امعك 

 ه١ٝٚاٱ١ٝ٥٬َ ٚايعٝا اًٛ احملت٣ٛ َٔ ا٭اطا٤ ايع١ًُٝ. 

 .و ا ط احملت٣ٛ َٔ حٝث اما ٠ ايع١ًُٝ ٚا٭َري١ً امعاحم١ 
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 ٚايٛط١ٝٓ ٜ الٞ احملت٣ٛ ا٫يتااّ  ازبٛاْ  ايص ل١ٝ ٚا٭ا٬ق١ٝ. 

 .ِاٝا احملت٣ٛ  ازب ٠ ٚايتخ ٜث اي ا٥ 

 . ال٢ و احملت٣ٛ ايت ن  َٔ حكٛم ايطمع ٚايٓص ٜ 

  ٛاقررع لرر٢ و وًررو امص ٜٚ اخارر ٣ يًترراٚ  ٚاٱ رر ا٤إْنْررت ر ررط احملترر٣ٛ مبٛاقررع

 ١.ٝٛ ٛقام تار٠ ام

 احملت٣ٛ إىل خ اا٤ َنا ط١.ٝكسو ِ 

 ت احملت٣ٛ حبا اص ٚوطًعاص امستفٝ ٜٔ.اروما 

 ٚايعٛص امست  ّ. صقٛال  ايً ١ ايع  ١ٝ ايفعخ٢ و ظٝاه١ ايٓغ َ الا٠ 

 .ذب ٜ  اسِ ام٪يف يهٌ َك ر 

 ع١.ل ّ است  اّ ا٭يفاط ٚاي َٛز امٗجٛر٠ص خٚ ها ايصا٥ 

 .است  اّ ل٬َاص ايتٓكٝط ٚاينقِٝ  صهٌ ظخٝ  َٚنا ط 

 فك اص ايهتاب ٚؼٛح ايفٛاظٌ  ٝٓٗا. ٜ ال٢ و 

 .ال٢ خٕ وهٕٛ ايفك اص قعا٠ ٜ 

 .ّٞٝا ايف٦ٟٛ خٚ ام ٖيب خٚ امٓاطكٞ خٚ ايسٝاس  اًٛ احملت٣ٛ َٔ ايتخ

 .خيًٛ احملت٣ٛ َٔ خٟ  لاٜاص خٚ إل٬ْاص دبار١ٜ 

 امفاِٖٝ ازب ٜ ٠ ٚاي  ٜم١ ل٢ً ايطاي .امعطًخاص ٚ تع ٜف اي 

 ٚف٢ ح ٚ  اسبا ١ إيٝٗا. صاست  اّ امعطًخاص ا٭ ٓم١ٝ   ق١ 

 Method of delivery of coursesامٛقرع   وكر ِٜ امكر راص لرء   ط ٜكر١  ج. 

through the site: 

لًررر٢ وكررر ِٜ امكررر راص  ط ٜكررر١ وسرررِٗ و ايفعَّررراٍ ٜعتُررر  ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ 

ٕ  صِٝيطايرر  و ايتعًرر  ٚر اوفعٝررٌ  ايطايرر  َتًررل يًُعًَٛرراص فكررط  ررٌ     فرر٬ ٜهررٛ

َرع َ الرا٠ خٕ ٜتراح يًُعًرِ      َصارنا ٚ احريا لٔ امعًَٛر١  صرت٢ ايٛسرا٥ٌ امُهٓر١ص    

 ٚر إجيا ٞ و اٱش اف ٚايتٛ ٝ٘ يهٌ طاي  ل٢ً ح ٠ص خٚ زبُٝع ايط٬ب و ٚقت 



 

 

  

 التطبيقيـةوم ـس للعلـدلـلة األنـهج     61

 اإللكتروني في الجاهعات اليونية الواقع والوأهول التعليند/يحيى عبدالرزاق هحود قطراى                                   

 م1024 يناير (  6الوجلد )  ولالعدد األ

 ْ ررِ ايتعًررِٝ  وكرر ِٜ امكرر راص لًرر٢ شررمه١ اٱْنْررت و    ضبرر   سررًفاص ٜٚ الرر٢ و   

 اٱيهنْٚٞ َا ًٜٞ:

     ٌ ٚامٓاقصرررر١  صاحملاؼرررر ٠ :اسررررت  اّ طرررر م َتعرررر  ٠ و وكرررر ِٜ امكرررر راص وصررررُ

 ٚايععف اي ٖف. صامصه٬صٚحٌ  صٚاسبٛار ايف  ٟ صازبُال١ٝ

 . وعُِٝ امك راص حبٝث وسال  ل٢ً ايتعًِ اي اوٞ يًطاي 

 وٛ ٝ٘ ايط٬ب إىل خْصط١ إؼاف١ٝ ف  ١ٜ ٚمجال١ٝ  ارسْٛٗا. 

  طايرررر  لًرررر٢  ارسرررر١ ايررررتعًِ ايرررر اوٞ َررررٔ ارررر٬ٍ اسررررت  اّ    نررررٌ َسررررال ٠

 ٚ ٚا٥  امعارف ٚايتهًٝفاص. صامٛسٛلاص

 ٚامٗاراص امطًٛ ١. صاست  اّ ط م وعًِٝ َٓاسم١ يٓٛع َٚست٣ٛ امع ف١ 

 ٚهرررا واآَٝررر١  صاسرررت  اّ اسرررناوٝجٝاص ٚطررر م ايرررتعًِ خ ٚاص اوعررراٍ واآَٝررر١

 ٘.وتسل َع خٖ اف امك ر ْٚصاطاو

  ايتفالرٌ ايٓصرط  رني امعًرِ ٚايطاير  ٚ رني ايطر٬ب َرع         وصجع ْصاطاص إواح١

 .ايمع   عؽِٗ

 .الا٠ خٕ وٛف  ْصاطاص ايتعًِ ف ظا ناف١ٝ يتطمٝل امٗاراص ٚإوكاْٗا َ 

 

 :Professor  . ا٭ستاذ ازباَعٞ

َسرال ٠  امتُٝا ٜعطٞ ا٭سرتاذ ازبراَعٞ  ٚر ا فعرا٫ و    اٱيهنْٚٞ إٕ ايتعًِٝ  

ْصطني َمته ٜٔص ٚظاْعٞ َٓاقصراصص   ٬ب و ا٫لتُا  ل٢ً خْفسِٗص ٚيٝهْٛٛاايط

 ٍ تطمرررل يامعًَٛررراصص ٚذيرررو  َٚرررتعًُني ذاورررٝنيص  ررر ٫ً َرررٔ انتفرررا٥ِٗ  اسرررتكما

ٞ   ايٓ  ٜاص اسب ٜري١ امتُ نرا٠ حرٍٛ ايطاير  ٚايريت ذبكرل خسرًٛب       ص ايرتعًِ اير او

 اٱيهنْٚٞو ْ اّ ايتعًِٝ ٚخِٖ ا٭ ٚار اييت ٜٓم ٞ خٕ ٜكّٛ  ٗا ا٭ستاذ ازباَعٞ 

 :ٖٞ 
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   وفعٝررررٌ  ٚر ا٭سررررتاذ ازبرررراَعٞ و ايتعًررررِٝ اٱيهنْٚررررٞ نُ طررررط َٚصرررر ف

. ٜ َٚ ٘ َٛٚ 

  ازباَعٞ يٮستاذ ل    ع  اي رٚس َماش ٠إواح١. 

 .ّذب ٜ    ٍٚ زَف يتٛا   ا٭ستاذ امماش  ل٢ً ايٓ ا 

 .الا٠ إسٗاّ ا٭ستاذ ازباَعٞ و إل ا  احملت٣ٛ َ 

 ٭ستاذ امماش  يٲ ا ١ ل٢ً وسا٫٩ص ايط٬ب و نٌ َك ر.وٛا   ا 

 َتا ع١ وعًِٝ ط٬ ٘. ازباَعٞ ل٢ً ٭ستاذإجيا  آيٝاص وسال  ا 

  .حف  ْتا٥  ايطاي  يٝطًع لًٝٗا ا٭ستاذ ٫حكا 

 خ ا٤ ايط٬ب امٗارٟ.وك ّ َٚتا ع١ ازباَعٞ ل٢ً  ٭ستاذآيٝاص وسال  ا إواح١ 

  ٚر١ٜ لٔ َست٣ٛ نٌ طاي .وكارٜازباَعٞ  ٭ستاذاإظ ار    

 . ُذبفٝا ا٭ساو ٠ ازباَعٝني ل٢ً حؽٛر ام٪ا اص ٚايٓ ٚاص  صهٌ َست 

   ٍايت ٖٝرررٌ امسرررتُ  يٮسرررتاذ ازبررراَعٞ مٛانمررر١ ايتطرررٛراص امتسرررارل١ و صبرررا

 ايت عغ خٚ ا٭ ا٥ٞ امٗف و صباٍ ايت رٜي.

 :Studentايطاي  ٖر.

١ٝ ٚا تُالٝرر١ ٚاًكٝرر١ص َٚررا  َررٔ اعررا٥غ لكًٝرر١ ْٚفسرر   تًهرر٘ايطايرر  َٚررا 

ي ٜ٘ َٔ رهم١ ٚ افرع يًرتعًِص ٖرٛ ا٭سراس و ايعًُٝر١ ايتعًُٝٝر١ص فر٬ ٜٛ ر  وعًرِ          

ٖررٛ ا٭سرراس و ظبرراح  يرر ٣ ايطايرر   ايرر افع إىل ايررتعًِ  عٕ ٚ ايتررايٞ فرر  ص ٕٚ طايرر 

 :مبا ًٜٞ اٱيهنْٚٞ ٜٚ ال٢ خٕ ٜكّٛ ايطاي  و ايتعًِٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

   ٌَع ا٭ستاذ ٚاٱ ار٠ ٚامك راص لء شمه١ اٱْنْت. طاي يًإواح١ ايتفال 

 .إ ار٠ اٝاٍ ايطاي  لٔ ط ٜل خسايٝ  إ ار٠ ايتفها 

 . وٛف  خْصط١ َتٓٛل١ يًطاي 

  ايف  ٜر١ يهرٌ َرتعًِ يًرتعًِ حسر       احملت٣ٛ ٚا٭ستاذ ازباَعٞ يًفر ٚم  َ الا٠

 س لت٘ ٚق راو٘ .

 ٞخٚ ايف  ٟ خٚ ايتعاْٚٞ. َ الا٠ ايف ٚم ايف  ١ٜ و ْٛل١ٝ ايتعًِ اي او 
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 . وٛفا ًَف إظباز ااػ  هٌ طاي 

 .إواح١ ْتا٥  ايط٬ب ٚذب ٜريٗا ل٢ً امٛقع 

 . َُتا ع١ وك ّ ايطاي  و وعًُ٘  صهٌ َست 

 :Department of Education ٚ. إ ار٠ ايتعًِٝ

 ازبٛاْر  اٱ ارٜر١ يًرتعًِ اٱيهنْٚرٞص ٜٚعترء ْ راّ إ ار٠       إ ار٠ ايتعًرِٝ  تعرٌ  و

اٱيهنْٚررٞ َررٔ خٖررِ َهْٛرراص ايررتعًِ اٱيهنْٚررٞ. فٗررٛ َٓ َٛرر١ َتهاًَرر١       ايررتعًِ

َس٦ٛي١ لٔ إ ار٠ ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝر١ اٱيهنْٚٝر١ص ٖٚر ٙ امٓ َٛر١ وصرٌُ ازبٛاْر        

 اٯو١ٝ:

 .إواح١ ايكٝاّ  ايعًُٝاص اٱ ار١ٜ إيهنْٚٝا 

 .ايتع ٜف  ايص ٚت امتطًم١ ي٬يتخام  ازباَع١ 

 امتطًم١ يًكمٍٛ ٚايتسجٌٝ. إ  ا٤ ايعًُٝاص اٱ ار١ٜ 

 .إواح١ ايص ٚت اماي١ٝ امتطًم١ ي٬يتخام 

 .ايسُاح  س ا  اي سّٛ اي راس١ٝ إيهنْٚٝا 

 .ل   ايص ٚت امتطًم١ يًتٛطٝف و ازباَع١ 

 .إواح١ ازب اٍٚ اي راس١ٝ ٚذب ٜرياوٗا 

 .وك ِٜ ْتا٥  ٚ ر اص ايط٬ب  صهٌ س ٜع 

     اورر٘ يً  ررٛع إيٝٗررا لٓرر    وسررجٌ مجٝررع  ر حبٝررث ربررأٜ  ر رراص نررٌ طايرر 

 ٚوتٝ  وتمع َست٣ٛ ايطاي  و نٌ ايت ععاص. صاسبا ١

  َماشرررر ٠ يٲ ا رررر١ لررررٔ  امٛقررررع رررر ٍٚ ٜٛؼرررر  وٛا رررر  اٱ ارٜررررني لًرررر٢  إواحرررر١

 .ص خٚ ل    ع  اي رٚساستفساراص ايط٬ب

 .ٞإواح١ اهلٝهٌ اٱ ارٟ يًجاَع١ سٛا٤ َٓٗا ا٭نا  ٞ خٚ ايٛطٝف 

  ٚٛٝاص اٱ ار١ٜ يهٌ  ١ٗ.   يٌٝ ضب  ٠ فٝ٘ امس٦ٛي 

  .ٚؼع ؼٛا ط يٓ اّ اسبؽٛر ٚا٫ْع اف 

  .وعُِٝ ْ اّ ٱ ار٠ ام ازٕ ٚامصنٜاص و ازباَع١ 
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       ْٞذب ٜ  َعًَٛاص ٚاؼخ١ لٔ لٓٛإ ازباَع١ َرٔ حٝرث ام ٜٓر١ ٚاسبرٞ ٚاممرا

  ايتفعٌٝ َع ذن  لٓاٜٚٔ ايف ٚع  ايتفعٌٝ و حاي١ وٛف ٖا.
 

 :Exercises and questions ز. ايت رٜماص ٚا٭س١ً٦

ايت رٜماص ٚا٭س١ً٦ ٖٞ لمار٠ لٔ خ ٚاص وٛف  و  ١ٜ را ع١ مر ٣ اهرٔ ايطاير     

ٜٚ الررر٢ و َرررٔ احملتررر٣ٛ ايتعًُٝرررٞص ٚوعررر   رررا٤ َرررٔ ايهتررر  ٚامكررر راص اي راسررر١ٝص   

 ايت رٜماص ٚا٭س١ً٦ و َك راص ازباَعاص اٱيهن١ْٝٚ َا ًٜٞ: 

  . إواح١ وكِٜٛ ايطاي  إيهنْٚٝا 

 ايتررر رٜماص ٚا٭سررر١ً٦ يهرررٌ َٛؼرررٛع  رررني َكرررايٞ َٚٛؼرررٛلٞ ٚوررر رٜماص     وٓرررٛع

 َٗار١ٜ.

 .إلطا٤ ايطاي  خنري  َٔ ف ظ١ يٲ ا ١ 

  ٛمست٣ٛ ايطاي . اقمًٝ اوٛفا امك ر وك 

   ٜررر  ورررٛفا طررر م وكرررِٜٛ ذاوٝررر١ َتٓٛلررر١ َٚتهررر ر٠; يرررتُهني ايطايررر  َرررٔ ذب 

 وك َ٘ و اي راس١. َست٣ٛ

 ٱ  اع ٚايتفها.إواح١ خس١ً٦ َفتٛح١ وسال  ل٢ً ا 

  ا ع١ إ ا او٘ ٚوٓكٝخٗا قمٌ و نٝ ٖا.يًطاي  موٛفا ف ظ١  

 .حف  ْتا٥  ايطاي  و سجٌ ااػ يهٌ  ا٤ َٔ احملت٣ٛ 

 .وٛفا  ٓٛى خس١ً٦ يًُك راص 

  صهٌ س ٜع.ٚوعخٝ  إ ا اص ايط٬ب وًكا٥ٝا  

 .ا١ٜ  ٓٛى ا٭س١ً٦ َٔ خٟ اانام  

  ِٜٛامستُ  ٭ ا٤ ايطاي  َريرٌ ا٫وعراٍ   است  اّ وكٓٝاص َٓاسم١ ي لِ ايتك

 ايتااَف ٚها ايتااَف.

 .وٓٛع َستٜٛاص ظعٛ ١ ا٭س١ً٦ َٔ حٝث ايععٛ ١ 

   ايترررر ن  ٚايفٗررررِ  َسررررتٜٛاص وٓررررٛع َسررررت٣ٛ ا٭سرررر١ً٦ حبٝررررث وصررررتٌُ لًرررر٢

 ٚايتطمٝل ٚايتخًٌٝ ٚ....
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 .خٕ وتهاٌَ َف  اص ايت رٜماص َع خٖ اف امك راص 

 .وك ِٜ يفاذج سبٌ  ع  ايت رٜماص 

 . وٓاس  وٛزٜع ا٭س١ً٦ ٚايت رٜماص َع خ١ُٖٝ فعٍٛ امك راص ٚفك اوٗا 

 . وٛفا و  ١ٜ را ع١ َٓاسم١ يًطاي 

 ا اٱ ا اص ايعخٝخ١  عماراص إجيا ١ٝ.ٜوعا 

 . ظٝاه١ و رٜماص وعتُ  ل٢ً ايتفها اي اوٞ يًطاي 

 . ل   استجا اص ايطاي  َٚستٛاٙ لك  اٱ ا ١ َماش ٠ 

 :Evaluation and testing صح. ايتكِٜٛ ٚا٫اتمارا

وعرر  ا٫اتمرراراص َررٔ خٖررِ لٓاظرر  ايعًُٝرر١ ايتعًُٝٝرر١ص ٚوسررت  ّ يًخهررِ لًرر٢    

َ ٣ ايٓجاح و ذبكٝل ا٭ٖ اف امٓصٛ ٠ص ٚذب ٢ ا٫اتمراراص   ُٖٝر١ نرما٠ و    

مجٝررع ام٪سسرراص اين ٜٛرر١ ايتكًٝ ٜرر١ ٚاٱيهنْٚٝرر١; يهْٛٗررا ٚسرر١ًٝ يًخهررِ لًرر٢         

ٚاين ١ٜٛص ٚوسال  ا٫اتماراص لًر٢ وصر ٝغ ايعكمراص     فال١ًٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

ايتع١ًُٝٝص ٚوك ّ اسبًٍٛ امٓاسم١ ٚخٚ ر٘ حًرٗا. ٖٚرٞ َُٗر١ يًجاَعراص       ٚامصه٬ص

حبٝرررث وررر فعٗا م ا عررر١ خٖررر افٗاص َٚع فررر١ َررر ٣ ٤٬ََررر١ امرررٓٗ  يتخكٝرررل ٖررر ٙ        

 ا٭ٖ افص ٜٚ ال٢ و اَتخاْاص ازباَعاص اٱيهن١ْٝٚ َا ًٜٞ: 

  ايٓٗا٥ٝررر١ و َ انرررا دبُرررع يًطررر٬ب و ازباَعررر١ خٚ ارررارج  اراص ا٫اتمرررإ ررر ا٤

 ازباَع١.

  ّ ي٬اتماراصوٛفا ؼُاْاص ناف١ٝ يًت ن  َٔ ش ع١ٝ ايطاي  امتك. 

  ٍا٫اتماراصٚؼع ؼُاْاص مٓع هض ايط٬ب ا٬. 

  ِٜٛا٭ٖ اف. ا٫اتماراصٚارومات ايتك  

  ِٜٛف ايررتعًِ اشباظرر١  ايصررُٛي١ٝ و قٝرراس خٖررِ خٖرر ا  ا٫اتمرراراصٚاٝررا ايتكرر

  امع ف١ ٚامٗاراص امطًٛ ١ و امك ر.

  ٌاّ ايتعًِ اٱيهنْٚٞ و ازباَع١. لٓاظ  ٚخ ٚاصإ  ا٤ وكِٝٝ  ٚرٟ يه ْ 

 .خٕ وصٌُ ل١ًُٝ ايتكِٜٛ ايع٬ق١  ني ايفال١ًٝ ٚايتهًف١ 
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 .ّاست  اّ طب  اص ايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ و ل١ًُٝ وكِٜٛ فال١ًٝ ايٓ ا 

 ١ يتخسني فال١ًٝ ايٓ اّ ٚنفا٤و٘  ٓا٤ ل٢ً ْتا٥  ل١ًُٝ ارباذ ق اراص َٓاسم

 ايتكِٜٛ.

 سبُا١ٜ وتُريرٌ  ٚا ت َنييًإ  ا٤اص جي  ارباذ  و حاي١ ا٫اتماراص اٱيهن١ْٝٚ

 و: 

 ا١ٜ إ ا اص ايط٬ب  تكٝٝ  اي اٍٛ لًٝٗرا سر٣ٛ َرٔ قمرٌ امعًرِ ٚامعرُِ        .1

 ايتعًُٝٞ.

2.      ٛ   لًر٢ اير اٍٛ ي٬اتمرار    َٓع ايط٬ب َٔ اي رض ار٬ٍ ا٫اتمرارص  ٛؼرع قٝر

 إ٫  ٛاسط١ خرقاّ ١ٜٖٛص ٚوكعا زَٔ اٱ ا ١.

ٚؼع خسر١ً٦ وعتُر  لًر٢ َٗراراص ايعكرٌ ايعًٝرا و ايرتفها َرع إواحر١ اسب ٜر١            .3

 يًط٬ب  ا٫ستعا١ْ مب ا ع ٚنت  يٲ ا ١.

  ا١ٜ   اَ  ا٫اتمار َٔ ا٫انام. .4

رص ٚذيرررو ايت نررر  َرررٔ ٖٜٛررر١ امسرررت  ّ ٚخْررر٘ ٖرررٛ َرررٔ جيٝررر  لًررر٢ ا٫اتمرررا    .5

ٚايت نرررر  َررررٔ  ص اسررررت  اّ نرررراَاا ايٜٛرررر  ايرررريت وتررررٝ  َصرررراٖ ٠ ايطايرررر  

 ش عٝت٘.

َكار١ْ ا٭ ا٤ اسبايٞ يًطاي  َع خ ا٥ر٘ و امر اص ايسرا ك١ يًت نر  َرٔ َر ٣        .6

 ا٫وسام و وطٛر خ ا٥٘ ن  ا٠ يهصف اي ض.

 :Parentsا٭َٛر ت. َصارن١ خٚيٝا٤ 

ا مجٝرررع ا٭طررر اف ا٭سررر ٠  إٕ ايتعًرررِٝ قؽررر١ٝ صبتُعٝررر١ ٫ ررر  خٕ ٜصرررارى فٝٗررر  

إلطرا٤  ٚر  لًر٢ خُٖٝر١   ايتطرٜٛ  اين رٟٛ   خن ص   اَ  ٚو ٖ ا اٱطار ٚازباَع١ص 

خنررء ٭ٚيٝررا٤ ا٭َررٛر يًُسررا١ُٖ و  لررِ ايعًُٝرر١ ايتعًُٝٝرر١ َررٔ ارر٬ٍ امسرراْ ٠     

     ِ ازباَعررر١  ٚنررر يو  لرررِ  ٚر    صٚامتا عررر١ امسرررتُ ٠ يًتخعرررٌٝ ايعًُرررٞ ٭ ٓرررا٥ٗ

ٞ ٚايت نرر  َررٔ َٛ ٛقٝرر١ ْ ررِ اي   ٫ وسررتطٝع وطررٜٛ    فازباَعرر١ص تعًررِٝ اٱيهنْٚرر

لًُررٗا ٚذبكٝررل خٖرر افٗا ٚامؽررٞ قرر َا و ٖرر ا ايط ٜررل  ٕٚ لُررٌ طبطررط ٚ ٗرر   
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      ٞ ترراح ٜص ٜٚ الرر٢ خٕ َررٓ ِ َٚصررنى َررع خٚيٝررا٤ ا٭َررٛر َٚ٪سسرراص اجملتُررع احملًرر

 َا ًٜٞ: اٱيهنْٚٞو ْ ِ ايتعًِٝ  ٭ٚيٝا٤ خَٛر ايط٬ب

 ي  .اٱط٬ع ل٢ً ًَف إظباز ايطا 

 .ْٞٚايتٛاظٌ َع ازباَع١ َٚع َ رسٞ امٛا  لء ايءٜ  ا٫يهن 

 . َصاٖ ٠ ٬َح اص امعًِ ل٢ً وهًٝفاص َٚصارٜع ايطاي 

 .ًِاست  اّ ه ف حٛار وااَف َماش  َع امع 

 .َصاٖ ٠ ايتكارٜ  ام رس١ٝ 

 .٘ٝا ع١ احملتٟٛ ايتعًُٝٞ ٚإ  ا٤ اي خٟ ف َ 

 ٜا اجملتُع١ٝ  ايتٓسٝل َرع ازباَعراص   امسا١ُٖ و إجيا  حًٍٛ يمع  ايكؽا

 لء ايتٛاظٌ امماش  خٚ اٱيهنْٚٞ.
 

 ثانيا أدواث انتعهيم اإلنكتروين:

  :َا ًٜٞ صتٌُ ا٭ ٚاص و ايتعًِٝ ا٫يهنْٚٞ ل٢ً لٓاظ  َتع  ٠ص َٚٔ خُٖٗاو

 :Electronic Library  خ. امهتم١ اٱيهن١ْٝٚ

 حملتٜٛرراص امهتمرراص  عٝرر  َررٔ ١اٱواحرر َفٗررّٛ وعهرري اٱيهنْٚٝرر١ امهتمر١ 

ٔ   ٚار َاوٗا    صرمه١  ذيرو  و ٚوسرتعني  امعًَٛراص اٱيهنْٚٝر١ص   َعرا ر  ٚهاٖرا َر

ٍ   واٚ ْرا  إيهنْٚٝر١   اشبار ٝر١  ايعامٝر١  امعرا ر  خٚ امهتمر١  إىل  عَهاْٝراص ايٛظرٛ

اٱيهنْٚٝرررر١ اشباظرررر١  ازباَعرررراص   ٜ الرررر٢ و امهتمرررر١ َٓٗرررراص ٚ ايٛ ررررا٥لّ ٚاسررررت٬

 ًٜٞ:اٱيهن١ْٝٚ َا 

 ا ع يهاف١ ايت ععاص. وٛفا َ 

  يهنْٚٝا ل٢ً ايهت  ٚايمخٛ  ايع  ١ٝ ٚ ا٭ ٓم١ٝ.إِ ا ١َ اسبعٍٛ ٜوك 

  يهنْٚٝا ل٢ً ايهت  ٚايمخٛ  امٓتج١ و ازباَع١.إِ ا ١َ اسبعٍٛ ٜوك 

   يهنْٚٝررا لًرر٢ ًَ عررراص ايهترر  ٚايمخررٛ  ايع  ٝررر١     إِ ا َرر١ اسبعرررٍٛ  ٜوكرر

 ْسق نا١ًَ َٓٗا. ٚا٭ ٓم١ٝ اييت ٜعع  اسبعٍٛ ل٢ً



 

 

  

 التطبيقيـةوم ـس للعلـدلـلة األنـهج     68

 اإللكتروني في الجاهعات اليونية الواقع والوأهول التعليند/يحيى عبدالرزاق هحود قطراى                                   

 م1024 يناير (  6الوجلد )  ولالعدد األ

  ا َرررر١ ايهصررررف ايهنْٚٝررررا لًرررر٢ لٓرررراٜٚٔ ايهترررر  ٚايمخررررٛ  ايع  ٝرررر١    ٜوكرررر ِ

 ٚا٭ ٓم١ٝ.

  ٕوصتٌُ ل٢ً  ع  ايءاَ  ام ومط١  ت ععاص ايط٬ب.خ 

  ٕوصرتٌُ لًر٢  ٝاْراص   خ  ٍ ٌ  اجملتُرع  حرٛ  ايسرها١ْٝ   ٝاْراص اٱحعرا٤اص    َرير

 ٚا٫ست٬ٗن١ٝ.

  َٕتٓٛل١. إيهن١ْٝٚ ١َعارف ضب١ًٝ ٚلامٝ و ومط   ٚا ط ي ٚا٥ خ 

  ٕلًر٢  ايممًٝٛه افٝر١   رني اشبر َاص   يًر  ط  وصرتٌُ امهتمر١ لًر٢ وسر٬ٝٗص    خ 

 .امهتماص ٚشمهاص ا٫ تُال١ٝص امعًَٛاص ٚاهل٦ٝاص ٚا َاص ايصمه١

 .ذب ٜث ام ا ع ٚامعا ر  استُ ار 

 .ايريك١ و امعا ر ٚظختٗا َٚع ف١ ام٪يفني 

 وعاٍ  ٘.وٛفا َعًَٛاص لٔ ام٪يف اهٔ َٔ ا٫ 

 .ايت ن  َٔ َ ا ع١ ٚفخغ امعًَٛاص امتؽ١ُٓ و ايهت  ٚام ا ع 

 ٚل ّ ايتخٝا. صذب٢ً امعا ر  امٛؼٛل١ٝ 

 . اًٛ ام  ع ٚامع ر َٔ ا٭اطا٤ ايً ١ٜٛ ٚاٱ١ٝ٥٬َ ٚايطمال١ٝ ٚامٓٗج١ٝ 

   ذب ٜرر  َمررا ٨ ايفٗ سرر١ ٚايتعررٓٝف يًُختٜٛرراص: دٖجررا٥ٞص ربععررٞص رقُررٞص

 ٣(.زَفص    اوص خا 

 . وٛف  ا ٜط١ خٚ قا١ُ٥ ضبتٜٛاص يًُعا ر 

 .وٛف   لِ فف َٔ قمٌ َت عغ َتٛا    استُ ار ل٢ً اشبط 

 :Electronic Mail اٱيهنْٚٞ ايءٜ ب. 

ٖررٛ ا َرر١ ومررا ٍ اي سررا٥ٌ آيٝررا لررء شررمه١ اٱْنْررت  ررني ا٭فرر ا ص ٜٚعرر  ايءٜرر   

اص ٜٚتخررتِ لًرر٢  ٚخٚسررعٗا اْتصررار  اسررت  اَااٱيهنْٚررٞ خنريرر  ارر َاص اٱْنْررت   

ازباَعرراص خٕ وعُررٌ لًرر٢ وررٛفا   ٜرر  ايهنْٚررٞ ؼررُٔ خ ٚاص ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ      

حت٢ ٜتس٢ٓ هلرا وٛطٝفر٘ ٚا٫سرتفا ٠ َرٔ ا َاور٘ يتٝسرا ٚوسرٌٗٝ ايتٛاظرٌ  رني          
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ايتعًررررِٝ اٱيهنْٚررررٞ ٚلٓاظرررر ٙص ٜٚ الرررر٢ و اسررررت  اّ ايءٜرررر       َٓ َٛرررر١خفرررر ا  

 اٱيهنْٚٞ َا ًٜٞ:

 ْٞٚااػ  ازباَع١. وٛفا   ٜ  إيهن 

    ٞٚوصررجٝع ايطرر٬ب لًرر٢   ص ٭لؽررا٤ ٦ٖٝرر١ ايترر رٜي  إواحرر١ ايءٜرر  اٱيهنْٚرر

 ل٢ً امٛقع. خلؽا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜياست  اَ٘ص ٚ هٔ ٚؼع رٚا ط يعٓاٜٚٔ 

  .است  اّ ايءٜ  اٱيهنْٚٞ نٛسٝط  ني ا٭ستاذ ٚايط٬ب  

  .إواح١ إرساٍ ايٛا ماص امٓاي١ٝ يًط٬ب     

  ٌايٛا   امٓايٞ يٮستاذ َٔ قمٌ ايط٬ب.إواح١ إرساٍ ح  

   

 .إواح١ إرساٍ ايتعًُٝاص ٚاٱرشا اص يًط٬ب     

 .إواح١ يًُ رس اي   ل٢ً استفساراص ايط٬ب     

 .وسٌٗٝ ايتٛاظٌ  ني امت ععني و شت٢ اجملا٫ص    

 ٖ ١٦ٝ ايت رٜي ٚاٱ ارٜني.إواح١ ايتٛاظٌ  ني خلؽا٤ 

 ٚ  اص ٭لؽا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜي.ايتعًُٝإواح١ إرساٍ ايًٛا٥   

  إرساٍ ايٓتا٥  ٚاي ر اص يًط٬ب.است  اّ ايءٜ  اٱيهنْٚٞ و 

 .است  اّ ايءٜ  اٱيهنْٚٞ ٱرساٍ وكارٜ  ٭ٚيٝا٤ خَٛر ايط٬ب  

  .إواح١ إرساٍ ازب اٍٚ ٚاٱل٬ْاص ٚايتعُُٝاص يٮش اػ امستٗ فني 

         اص ايرريت ٜ سررًٗا  ربعررٝغ ٚقررت ضبرر   َررٔ قمررٌ امعًررِ يًرر   لًرر٢ ايتهًٝفرر

 ايط٬بص ٚن يو ل٢ً رسا٥ٌ ايءٜ  اٱيهنْٚٞ يًط٬ب.

   ٍٛإلررر٬ّ ايطررر٬ب  ٛظرررٍٛ ايتهًٝفررراص يتكًٝرررٌ قًرررل ايطررر٬ب َرررٔ َررر ٣ ٚظررر

 وهًٝفاوِٗ ٚإ ا اوِٗص ٚزٜا ٠  افعٝتِٗ.

     است  اّ ايءٜ  اٱيهنْٚٞ يٲ ا ١ لٔ خس١ً٦ ا٫اتمراراص امكايٝر١; ٭ْٗرا ٫

 ايمص ٟ و ايتعخٝ . زايت وعتُ  ل٢ً ايعٓع 
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 :Chat احملا  ١ج.  

ماشر ٠ خٚ هرا   امٜٓم ٞ ايننٝا ل٢ً اسبٛاراص امماش ٠   ٫ َرٔ اسبرٛاراص هرا    

تاا١َٓ; يتخكٝل ايتفالٌ اٱْساْٞ; يتعٜٛ  هٝاب ا٫وعراٍ ٚ ٗرا يٛ ر٘  اارٌ     ام

ٜٚ الرر٢ فٝٗررا و نٝرر  امعًُررني خ ٓررا٤ امٓاقصرراص لًرر٢ ايٓكررات      .١ايتكًٝ ٜرر ايكالرر١

اهلاَرر١ص ٖٚرر ا ٜسررِٗ و وعاٜررا ايع٬قرر١ اين ٜٛرر١  ررني ايطرر٬ب ٚامعًُررنيص ٚوصررهٌ          

عًرِ  حافاا ل٢ً ايتفها ايٓاق ص ٚوسِٗ احملا  ١ و وعاٜا ايتفالٌ  رني ايطاير  ٚام  

نُا و ايفعٍٛ اي راس١ٝ ايتكًٝ ١ٜ; َٔ ا٬ٍ وصجٝع ايت٬َٝ  ل٢ً امصرارن١  

َٚسررال ٠ ايطرر٬ب لًرر٢ ايت ًرر  لًرر٢    و حررٛاراص َريُرر ٠ص ٚطرر ح ا٭سرر١ً٦ لًررِٝٗص    

ص ايهتا ٝرر١ ٚايعررٛو١ٝ ٚام ٥ٝرر١ ٜٚ الرر٢ و احملا  رراص  عرر  ايعكمرراص ايرريت وعنؼررِٗ

 ًٜٞ: َا

 اٚر وااَف َٚماش  و امٛقع.ٚذب صإواح١   ْاَ  ضبا  ١   

 . إواح١ ايتخاٚر امهتٛب ٚايعٛوٞ ٚام ٥ٞ امماش 

     ا٫وعراٍ ٚايتفالرٌ ٚايتعًرِٝ    ٜتِ وعُِٝ ٖ ٙ ا٭ ٚاص حبٝرث ورٛف  ام ْٚر١ و

ٟ      ٚايتعًِ خٚ  هرٔ   صص ٚإَها١ْٝ نٌ طاي  و اسبر ٜث َرع امر رس  صرهٌ فر  

 إواحتٗا يٝسُعٗا مجٝع ا٭ف ا .

 .ذب ٜ  خٚقاص وٛا   ام رسني ٚاٱ ارٜني 

  ّ  ث  ع  اي رٚس ٚامك راص واآَٝا  ني ا٭ستاذ ازباَعٞ ٚايط٬بص ٜست 

 فٝٗا وكٓٝاص ٚٚسا٥ٌ َتع  ٠.

 .ذب ٜ  ْٛل١ٝ احملا  ١ َسمكا حت٢ ٜتس٢ٓ يًط٬ب ا٫ستع ا  هلا 

         َذب ٜ  اي رٚس ٚامٛؼٛلاص اييت وتطًر  وٛا ر  مجٝرع ايطر٬ب لًر٢  ر ا

 احملا  ١ امماش ٠.

 . لك  ا٫ تُالاص  است  اّ ايعٛص ٚايعٛر٠  ني ايط٬ب  عؽِٗ ايع 

  ازباَع١.لك  ا٫ تُالاص  است  اّ ايعٛص ٚايعٛر٠  ني ام رسني و  

 ٛص ٚايعٛر٠  ني إ ارٜٞ ازباَع١.لك  ا٫ تُالاص  است  اّ ايع  



 

 

  

 التطبيقيـةوم ـس للعلـدلـلة األنـهج     71

 اإللكتروني في الجاهعات اليونية الواقع والوأهول التعليند/يحيى عبدالرزاق هحود قطراى                                   

 م1024 يناير (  6الوجلد )  ولالعدد األ

 .ل    ع  ايتجارب امع١ًُٝ ل٢ً ايط٬ب  عٛر٠ َتاا١َٓ َماش ٠ 

       ٍاسبرر ػ لًرر٢ خٕ ٜهررٕٛ يًطايرر   ٚر ْصررط و ايرر رس اٱيهنْٚررٞ َررٔ ارر٬

     امصارن١ ايعٛو١ٝ خٚ ايهتا ١ٝ خٚ ام ١ٝ٥.

 اَعرراص خارر ٣ ٱيكررا٤ ضباؼرر ٠ َماشرر ٠ لًرر٢  استؽرراف١ لررا  خٚ خسررتاذ َرر  ٔ

 ايط٬ب.

 .لك  ا٫ تُالاص  ني ام را٤ ٚاي رسني 

 .ال٢ وٛفا مسالاص َٚٝه فْٛاص ذاص  ٛ ٠ لاي١ٝ ٜ 

 .ال٢ وٛفا ناَاا ٜٚ  ذاص  ٛ ٠ لاي١ٝ ٜ 

 .خٕ وصتٌُ ايءاَ  ل٢ً خ ٚاص ايتٓمٝ٘ ٜست  َٗا امعًِ لٓ  اسبا ١ إيٝٗا 

  ٛ اظررٌ امماشرر   ررني ايطرر٬ب يتجسررٝ  إسررناوٝج١ٝ ايررتعًِ    إواحرر١ إَهاْٝرر١ ايت

 ايتعاْٚٞ.

  يت١ُٝٓ امٗاراص و ايت ععاص ٚامٗاراص ام تًف١لك   ٚراص ل١ًُٝ. 

     لك  ْ ٚاص ٭لؽا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜي و ربعغ َعني مٓاقص١ قؽر١ٝ وتطًر

 وما ٍ اٯرا٤ حٝاهلا.

 :Forums امٓت ٜاص  .

٫وعاٍ ٚايتفالرٌ و  ٦ٝر١ ايرتعًِ اٱيهنْٚرٞص     وع  امٓت ٜاص إح ٣ خِٖ خ ٚاص ا

ٖٚررٞ وسررُ  يهررٌ فرر   َصررنى فٝٗررا خٕ ٜكررّٛ  عرر   خفهررارٙ ٚوعررٛراو٘ و قؽرر١ٝ         

  ٚ  لًٝٗراص َرع ٚ رٛ     اير َع١ٓٝص ٜٚتراح يٮفر ا  اٯار ٜٔ اٱطر٬ع لًٝٗراص ٚوسرجٌٝ       

رقا رر١ َعٝٓرر١ َررٔ قمررٌ اهل٦ٝرر١ خٚ ا٭فرر ا  امصرر فني لًرر٢ امٓترر ٣ص فًررِٗ ظرر٬حٝاص       

َرررع امٛؼرررٛلاص ٚايررر  ٚ  ايررريت وررر ٣ وًرررو اهل٦ٝررر١ امصررر ف١ خْٗرررا ٫ وٓاسررر      حررر ف

امٛؼٛع خٚ وتعار  َع آرا٤ امصر فني خٚ سٝاسر١ امٓتر ٣. ٜٚصرتٌُ امٓتر ٣ ايٛاحر        

خحٝاًْا ل٢ً ضباٚر ٚربععاص طبتًف١ ٜتعٌ نٌ َٓٗا مبٛؼٛع َعني; َٚٔ  رِ  

    ٓ ترر ٜاص إىل : َٓترر ٜاص فرعٕ َرر ٣ امٛؼرٛلاص امط ٚحرر١ يًٓكراط ٚاسررعص ٚوٓكسرِ ام

مصرارن١ و ايتعًٝرلص َٚٓتر ٜاص ااظر١ ٫  هرٔ      يتسرجٌٝ ٚا يًراٚار  ا  لا١َ وسُ 
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ٝ    امصرررارن١ فٝٗرررا إ٫  ايتسرررجٌٝ ٚ  ٌ٭فررر ا  هلرررِ ل٬قررر١  رررامٛقعص ٜٚتطًررر  ايتسرررج

داسِ َست  ّص ٚن١ًُ َ ٚرص ٚ  ٜ  إيهنْٚٞ( ٜٚ الر٢ و   و نٌ َٓٗا يًعؽ١ٜٛ

 ًٜٞ:َا حت٢ وهٕٛ فال١ً امٓت ٜاص 

  و ازباَع١ وٛفا َٓت ٣ ٜتٝ  ايتٛاظٌ  ني ا٭ف ا. 

       فرت   رراب ا٫شرناى ٚامصرراٖ ٠ و  عر  خ رراا٤ امٓتر ٣ زبُٝررع َرٔ ٜ هرر  و

 .ها امست  َني يًٓ اّذيو حت٢ َٔ 

    حع  ا٫شناى ٚامصاٖ ٠ يمع  احملاٚر اشباظ١  سا اي راسر١ َٚصرانًٗا

  ايط٬ب.خلؽا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜي ٚل٢ً 

 ر ٦ٖٝرر١ َصرر ف١ لًرر٢ امٓترر ٣ وهررٕٛ لًرر٢ َسررت٣ٛ لرراٍ َررٔ امٛؼررٛل١ٝ       ااتٝررا

 ٚسع١ ايماٍ.

 .ذب ٜ  امص فني ل٢ً نٌ صباٍ خٚ  ا٤ َٔ امٓت ٣ ل٢ً خساس ايت عغ 

 .اي   ل٢ً نٌ ايتسا٫٩ص  صهٌ س ٜع     

 . وٛفا َٓاخ ٜصع  فٝ٘ ازبُٝع  اسب ١ٜ و امٓاقص١ 

 .قمٍٛ اٯرا٤ ايٓاق ٠ ٱ ار٠ ازباَع١     

 ط٬ع إ ار٠ ازباَع١ ل٢ً آرا٤ ايط٬ب ٚامصارنني.ا    

 .إواح١ إَها١ْٝ وما ٍ اي سا٥ٌ  ني ا٭ف ا  امصننني    

 امعا ر اييت وفٝ  امست  َني.إواح١ و امٓت ٣ لٓاٜٚٔ  ع  امٛاقع خ ٚ  

 ْٞٚحع  ا٫شناى و امٓت ٣   ساي١ وفعٌٝ لء ايءٜ  اٱيهن.  

 ٜٔ يٕٛ  آرا٤ ها ٥٫ك١ص ٚٚؼعِٗ ذبت ايتخهِ. ذب ٜ  ا٭ش اػ اي ٜ 

 .ِٖ ٜ إٜكاف اشناى ا٭ف ا  اي ٜٔ ٜتُا ٕٚ و ط ح آرا٤ ها ٥٫ك١  ع  ذب 

   لرر ّ إطٗررار ايتخٝررا لًرر٢ خسرراس امٓاطكٝرر١ص ٚام ٖمٝرر١ص ٚاسبا ٝرر١ص ٚاعررا٥غ

 ازبٓيص ٚايعُ .

 .ِٗٓٝ  و سٝق ٚ لِ و ا ط خلؽا٤ امٓت ٣ ٚوك١ٜٛ ايع٬ق١ 
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  يًتهًٝفراص ٚامصرارٜع اشباظر١  رايط٬ب حسر  ايت عرغ        ٣َٓت ربعٝغ

 ٚخستاذ اما ٠.

  : Mailing lists ايءٜ ١ٜ  ايكٛا٥ِٖر. 

وتهٕٛ ايكا٥ُر١ ايءٜ ٜر١ َرٔ لر   َرٔ لٓراٜٚٔ ايءٜر  اٱيهنْٚرٞ ٜرتِ ذبٜٛرٌ           

اي سررا٥ٌ إيٝٗررا و لًُٝرر١ ٚاحرر ٠ص ٚوعتررء ٖرر ٙ ايكررٛا٥ِ َفٝرر ٠ ٚفكررا ٫ٖتُاَرراص          

إرساٍ اي سا٥ٌ اييت هلا ل٬ق١  امٛا  ٚايت ععراص ايريت وكرع    ا٭ش اػص َٚٔ  ِ 

و  ا٥ررر ٠ اٖتُاَررراوِٗص ٚوصرررتٌُ ايكرررٛا٥ِ ايءٜ ٜررر١ لًرررٞ صبُٛلررراص نرررما٠ َرررٔ   

امصننني و طبتًف ايت ععاص ٚاجملا٫ص يع   ا٭امار خٚ يط ح ا٭سر١ً٦ خٚ  

و يٓصرررر  امرررر ن اص ام تًفرررر١ص ٜٚٓم ررررٞ خٕ ٜ الرررر٢ يتفعٝررررٌ ايكررررٛا٥ِ ايءٜ ٜرررر١        

 ازباَعاص َا ًٜٞ:

  .ٞلٌُ قا١ُ٥  عٓاٜٚٔ ايط٬ب ايءٜ ١ٜ و نٌ َست٣ٛ  راس   

 .ٞلٌُ قا١ُ٥  عٓاٜٚٔ ايط٬ب ايءٜ ١ٜ ي ٣ نٌ خستاذ  اَع   

 .لٌُ قا١ُ٥  عٓاٜٚٔ ايط٬ب ايءٜ ١ٜ و ازباَع١    

 .إواح١ قا١ُ٥   ٜ ١ٜ  عٓاٜٚٔ خساو ٠ ازباَع١     

 و ايكٛا٥ِ ايءٜ ١ٜ.وٛ ٝ٘ ايط٬ب ٚام رسني يًتسج ٌٝ 

       ايعُررٌ لًرر٢ اشررناى ا٭سرراو ٠ ازبرراَعٝني و قررٛا٥ِ   ٜ ٜرر١ لامٝرر١ َ ومطرر١

  ت ععاوِٗ.

       اسرررت  اّ ايكرررٛا٥ِ ايءٜ ٜررر١ و إرسررراٍ ايتعُُٝررراص ٚايٓصررر اص إىل ايطررر٬ب

 ٚامصننني.

 .لٌُ قا١ُ٥   ٜ ١ٜ ربغ ام تعني اٱ ارٜني و مجٝع ايص٦ٕٛ اٱ ار١ٜ 
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 : FTPًفاص ٚ. ْكٌ ام

وعف إواح١ مجٝع خْٛاع امًفاص: ايٓعر١ٝ ٚايعرٛر ًَٚفراص ايفٝر ٜٛ      ْكٌ امًفاص

ٚاي ٚرٜاص ٚايتكرارٜ  ٚايمخرٛ ص  اٱؼراف١ يرءاَ  ايهُمٝرٛو  اجملاْٝر١ و        ٚامكا٫ص

ايرريت ٜسررت  َٗا ايطرر٬ب ٚخلؽررا٤ ٦ٖٝرر١ ايترر رٜي و    ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ َٛاقررع

 الٞ و ذيو َا ًٜٞ:ٜٚ  ايتعًِٝ اٱيهنْْٚٞ اّ 

     ٔوٛفا ًَفاص ٚنت  ٚ  اَ  وع١ًُٝٝ َٚ ا ع  هٔ وٓاًٜٗا لرء ايٓ راّ َر

  شمه١ إْنْت .

 . ّٛوٛفا ًَفاص ظٛر ٚرس     

 . ٜٛ ٝإواح١ ًَفاص ظٛو١ٝ ٚيكطاص ف     

  اات٬ف خْٛالٗا ٚاست  اَاوٗا وٛفا   اَ  نُمٝٛو . 

      مًفرراص ايطًٜٛرر١ ٚوكًٝررٌ   سررٗٛي١ ذبُٝررٌ امًفرراص ٚسرر لتٗا ٚذيررو  تجا٥رر١ ا

 حجِ امًفاص ااظ١ ايعٛر  ت ٝا ظٝ ١ اسبف .

  ٌوسجٌٝ ضباؼ اص خلؽا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜي ل٢ً امٛقع يٲط٬ع لًٝٗا َٔ قم

 ايط٬ب.

 :searching ايمخث ضب ناصز. 

خ ا٠ وسررررت  ّ يتسررررٌٗٝ ايٛظررررٍٛ إىل َعررررا ر     ايمخررررثضب نرررراص  ٕ ا َرررر١إ

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

ورررٛف  ط ٜكررر٘ سرررًٗ٘ يًٛظرررٍٛ إىل امعًَٛررراص لًررر٢ اٱْنْرررتص ٜٚٓم رررٞ وٛفاٖرررا و  

 َٛاقع ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ َع َ الا٠ َا ًٜٞ:

 .ّ  إواح١ ايمخث  ااٌ امٛقع يًُست 

  َع ضب ى حبث  سرٝط ٜترٝ  ايمخرث  ايهًُر١     و َٛقع ازباَع١ إواح١ را ط

َتكرر ّ ٜتررٝ  ايمخررث لررٔ ايعررٛر ٚايفٝرر ٜٛ  ٢ خٕ ٜهررٕٛ حبررث ٜٚ الرر خٚ  عمررار٠ص

 ٚهاٖا َٔ خْٛاع امًفاص.

 .الا٠ سٗٛي١ ايتخٌُٝ  ٛاسط١ ضب ناص ايمخث َ 
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 املتعددة: انوسائمثانثا تصميم 

ٚايعرٛر امتخ نر١ ٚايعرٛر ايريا تر١      امهتٛ ر١ ايٓعرٛػ  ايٛسا٥ٌ امتعر  ٠   وصٌُ

ٞ ٝٗررا َٛاقررع  ٚا٭ظررٛاص ايرريت ٜٓم ررٞ خٕ وصررتٌُ لً  ٚامتخ نرر١   ايتعًررِٝ اٱيهنْٚرر

 ٚخُٖٗا َا ًٜٞ:

 :Text and colors ٚا٭يٛإ امهتٛب ايٓغخ. 

ٞ  وسرررت  ّ ايٓعرررٛػ امهتٛ ررر١ و    يصررر ح احملتررر٣ٛ   َٛاقرررع ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚررر

ايتعًُٝٞص ٚوفسرا ٚوٛؼرٝ  احملتر٣ٛص ٚو نرريا َرٔ ا٭حٝرإ و هٝراب ايرٓغ قر           

إذا ٚص يتخررٌ ضبررٌ نًُرراص قًًٝرر١ص  عبترراج إىل لرر   نررما َررٔ ايعررٛر ٚ اي سررَٛا  

نرررررإ ايرررررٓغ امسرررررت  ّ شرررررارح حملتررررر٣ٛ اي سرررررِ َريرررررٌ اشبررررر ا٥ط ٚاي سرررررَٛاص     

 مبررا ايكًٝررٌ َررٔ ايهًُرراص و َهاْٗررا ايعررخٝ  ٜؽررالف َررٔ ورر  ا    فايتٛؼررٝخ١ٝص 

 ٜٚ ال٢ و است  اّ َٛاقع ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ:ايعٛر٠; 

  ٕٛامست  ١َ ٚاؼخ١ ٜسٌٗ ق ا٤وٗا. ايٓعٛػخٕ وه 

   اّ خيفات اشبط ايٛاؼخ١ ٚاييت ٜسٌٗ ق ا٤وٗاص ٚايمع  لرٔ اشبطرٛت   است

 اماا ف١.

   ٚوٓاسرر  حجررِ اررط ايررٓغ امهتررٛب َررع ٚطٝفترر٘ نعٓررٛإ ر٥ٝسررٞ خٚ ف لررٞ خ

 ْغ لا ٟ.

       وٓاس  ل   ايهًُاص و ايسط  ايٛاح  ٚلر   ايسرطٛر لًر٢ ايصاشر١ ايٛاحر ٠

 َع طمٝع١ ايطاي  ٚق راو٘ ٚلُ ٙ.

 ٚ اؼخ١ ٜسٌٗ ل٢ً ايطاي  ق ا٠٤ ايعماراص.امسافاص  ني ايهًُاص 

 .است  اّ اي سّٛ ٚاشب ا٥ط ٚازب اٍٚ و ل   اما ٠ ايتع١ًُٝٝ 

          ايتكًٌٝ قر ر اٱَهرإ َرٔ ٚ رٛ  ايٓعرٛػ امهتٛ ر١ و ٚا ٗر١ ايتفالرٌ إ٫ إذا

 ناْت ٖٓاى حا ١ ي يو.

 .ٜصتٌُ ل   احملت٣ٛ ل٢ً خيٛإ   ا ١ َٚصٛق١ 

 ٓغ ٫ واٜ  لٔ  ٬ ١ خيٛإ.ا٭يٛإ امست  ١َ و نتا ١ اي 
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 ف ا٭يٛإ يتٛؼٝ  ايعٓاظ  ٚا٭فهار.ٝوٛط 

 .ال٢ ومأٜ خيٛإ ايهًُاص َع اشبًف١ٝ يسٗٛي٘ ايك ا٠٤ ٜ 

 .ماص ا٭يٛإ امست  ١َ و شاشاص ٚلٓاظ  امٛقع  

 .ر ط است  اّ  ع  ا٭يٛإ مب يٍٛ َعني 

 .اشبًفٝاص ذاص خيٛإ وسال  ل٢ً ٚؼٛح احملت٣ٛ 

 ٛقع  سٝط١ ها َاا ف١.اًفٝاص ام 

   است  اّ ا٭يٛإ زب ب ا٫ْتماٙ حٝاٍ ْكط١ َع١ٓٝ ٚايمع  لٔ ايعصرٛا١ٝ٥ و

 است  اَٗا.

             الا٠ ايع٬قر١ ايعهسر١ٝ  رني ايرٓغ ٚاشبًفٝر١; فرعذا نرإ ايرٓغ  ًرٕٛ فراو َ

 وهٕٛ اشبًف١ٝ ذاص يٕٛ  انٔ ٚايعهي ظخٝ .

      ا يْٛر٘ إىل يرٕٛ آار     است  اّ خيٛإ ضب  ٠ يًر ٚا ط ٖٚرٛ هايمرا ا٭زرم ٜٚرت

  ع  است  اَ٘ ٖٚٛ هايما ايمٓفسجٞ خٚ ايمف.

 :Images ٚاي سّٛ ايعٛرب. 

لًر٢ خْٗرا يكطراص سران١ٓ ٭شرٝا٤ حكٝكٝر١  هرٔ ل ؼرٗا ٭ٜر١           وع ٜفٗرا  هٔ 

فن٠ ز١َٝٓص ٚق  و٪ا  خ ٓا٤ اٱْتاج َٔ ايهت  ٚام ا ع لٔ ط ٜل اماس  ايؽر٥ٛٞ  

"Optical Scanner"   اي قُٝر١ص ٚوسرت  ّ يتٛؼرٝ  احملتر٣ٛ خٚ إ ر از      خٚ ايهراَاا

 فه ٠ص ٜٚ ال٢ لٓ  است  اّ ايعٛر و َٛاقع ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ َا ًٜٞ:

 .است  اّ ايعٛر ٚاي سّٛ يت لِٝ ايٓغ 

  ٕو ومط ايعٛر  ا٭ٖ اف ٚاحملت٣ٛ.خ 

 .است  اّ ايعٛر و ٚا ١ٗ امٛقع ٱؼفا٤ ْٛع َٔ ازبُاٍ ٚايتصٜٛل 

  ٕيص٤ٞ  ٛؼٛح ٚوهٕٛ  قٝك١ ٚظخٝخ١ لًُٝا.وعء ايعٛر لٔ اخ 

  ل ّ احتٛا٤ ايعٛر ل٢ً وفاظٌٝ نريا٠ وصتت اْتماٙ ايطاي .خٕ ٜ ال٢ 

  ٕٛايعٛر َستك١ً إ رانٝا حبٝرث ٫ ٜصرٛ ٗا اي ُرٛ  خٚ ايتر ااٌ  رني      خٕ وه

 خ اا٤ ايصهٌ ٚاشبًف١ٝ.
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  ٕوتهاٌَ ايعٛر َع ايٓغ ٚايعٛص و امك راص.خ 

  يًُختر٣ٛ جير  خٕ وعُرٌ لًر٢ ومسرٝط ٚوٛؼرٝ        لٓ َا وهٕٛ اي سّٛ شارح١

 امعاْٞ امعك ٠ يًُك ر.

  ل ّ امماي ١ و است  اّ ايعٛر.ٜ ال٢ 

 ٚؼع ايعٛر  ااٌ إطار حت٢ وهٕٛ َستك١ً إ رانٝا 

 .ماص َٛؼع ايعٛر ٚاي سّٛ و نٌ خ اا٤ امك راص  

 :Sound ايعٛصج. 

ٛر٠ خحا ٜررث ٱلطررا٤ و َٛاقررع ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ وهررٕٛ و ظرر امٓطٛقرر١ايً رر١ 

ايطايررر  إرشرررا اص ٚوٛ ٝٗررراص يهٝفٝررر١ ايسرررا و ايءْررراَ ص خٚ يصررر ح احملتررر٣ٛ َرررٔ 

ا٬ٍ ايتعًٝل ل٢ً ظٛر٠ خٚ رسِ ٜ ٗ  ل٢ً ايصاش١ ٚ هرٔ مسراع ٖر ٙ ايً ر١ َرٔ      

ٚ  Speakersارررر٬ٍ ايسررررُالاص   ٜ الرررر٢ و ايعررررٛص  امًخكرررر١ جبٗرررراز ايهُمٝررررٛو ص 

 َا ًٜٞ: امست  ّ و َٛاقع ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ

 َكاطع ظٛو١ٝ َسج١ً يًُك راص ايتع١ًُٝٝ ل٢ً امٛقع.اوٛف  

 .است  اّ ايعٛص يت لِٝ احملت٣ٛ 

 .است  اّ ايعٛص يًتعاٜا ٚايت  ١ٜ اي ا ع١ 

 .ايعٛص امست  ّ ذٚ  ٛ ٠ لاي١ٝ ٚٚاؼ  ٚااٍ َٔ ايتصٜٛض 

 .است  اّ  ع  ام٪  اص ايعٛو١ٝ يتٛؼٝ  احملت٣ٛ 

 يت رج ٚااتفا٩ٖا  ايت رج.  ا١ٜ ام٪  اص ايعٛو١ٝ  ا 

  ٕٛام٪  اص ايعٛو١ٝ امست  ١َ ٚاؼخ١ َٚ ومط١  احملت٣ٛ.خٕ وه 

 . است  اّ امٛسٝك٢ اهلا ١٥ ن ًف١ٝ يمع  ايعٓاظ 

 .دبٓ  ايت ااٌ  ني ا٭ظٛاص امست  ١َ 

 .دبٓ  است  اّ ايع ٣ َع ايعٛص 

 .وٛافل ايعٛص َع يكطاص ايفٝ ٜٛ ٚايٓغ 

 مساع ايعٛص. ايتخهِ ؤَ يطاي  ا نيها 
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  ظ   حجِ ًَف امٛسٝك٢ ٚايعٛص.َ الا٠ 

 :Videos and animationايفٝ ٜٛ ٚاي سّٛ امتخ ن١ يكطاص.  

و َٛاقع ايتعًِٝ اٱيهنْٚرٞ نجرا٤ َرٔ خ ٚاص     ٜٛتِ است  اّ يكطاص ايفٝ ٜ

ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞص نجا٤ َٔ لٓاظ  احملتر٣ٛ ٱلطرا٤ احملتر٣ٛ ٚاقعٝر١ وتٝخٗرا      

 ٛ َرررٔ اررر٬ٍ ايعرررٛر٠ ٚايعرررٛص ٚاسب نررر١ص خٚ يتٛؼرررٝ  نٝفٝررر١      َكررراطع ايفٝررر ٜ

اسررت  اّ امٛقررع مررا وررٛف ٙ وًررو امكرراطع َررٔ وتررا ع و و وٝرر  َٗرراراص ا٫سررت  اّص  

 ٜٚ ال٢ و ذيو َا ًٜٞ:

 .وٛفا َكاطع فٝ ٜٛ َسج١ً يص ح امك راص ايتع١ًُٝٝ ل٢ً امٛقع 

  ٕٛايعٛر امتخ ن١ ٚاؼخ١ ٚ سٝط١.خٕ وه 

 فٝ ٜٛ يت لِٝ احملت٣ٛ.است  اّ يكطاص اي 

  ٕوٛافل يكطاص ايفٝ ٜٛ َع ايٓغ ٚايعٛص.خ 

 .است  اّ يكطاص ايفٝ ٜٛ ايٛاؼخ١ ٚاشباي١ٝ َٔ ا٫ٖتااز ٚايتصٜٛض 

 .است  اّ يكطاص ايفٝ ٜٛ ايكعا٠ 

 .ٜٛ ٝاهني ايطاي  َٔ ايتخهِ و ل   يكط١ ايف 

 .ٜٛ ٝالا٠ ظ   حجِ ًَفاص ايف َ 

 َٓاسم١ اسب ن١ يًخ   و ايس ل١. 

 :واملساعدة خدماث انتفاعم: رابعا 

 :Public Services browsingيًتعف   ايعا١َ  َاصاشبخ. 

وستًاّ َٛاقع ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ وٛف  ل   َٔ اشبر َاص ٚايعٓاظر  و امٛقرع    

حت٢ ٜهٕٛ امٛقع ل٢ً َست٣ٛ لايٞ َٔ ازبٛ ٠ ٚايتُٝرا ٚخٖرِ وًرو اشبر َاص َرا      

:ًٜٞ 

 مٓف ٠ يًتعًِٝ اٱيهنْٚٞ.ايتع ٜف  ازباَع١ ٚازب١ٗ ا    

 .ّوٛفا خف ا  َت ععني و ظٝا١ْ ايٓ ا     

 .ِوطٜٛ ص ٚوع ٌٜص ٚذب ٜث ايٓ اّ  صهٌ  ا٥     
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 .ٟظٝا١ْ ايٓ اّ  صهٌ  ٚر     

 .اٝا ٚا ١ٗ امٛقع  ايتصٜٛل ٚاٱ ار٠ ٚازباذ ١ٝ    

 .وٛفا وكِٜٛ زَف  قٝل يسا اي راس١     

  َٔ ف  اص احملت٣ٛ ٚا٫حتفاط  ٗا.َ طمال١اهني ايط٬ب   

    ٕٚ  خٕ ٜهرررٕٛ ايٓ رررراّ قررررا را لًرررر٢ اسرررتٝعاب لرررر   نررررما َررررٔ امسررررت  َني

 َصانٌ ف١ٝٓ.

 .ٌٜ است  اّ نًُاص َتعارف لًٝٗا ي ٣ امست  َني  ٕٚ و ٝا خٚ وم 

 .إواح١ إَها١ْٝ طمال١  ع  احملت٣ٛ َٔ قمٌ ايط٬ب    

 ٗا  صهٌ  ا٥ِ.إواح١ َعًَٛاص لٔ ازباَع١ ٚخْصطتٗا ٚذب ٜري 

 .ل   اشب َاص ٚام انا امتع١ً  ازباَع١ 

 .خٕ ٜصتٌُ َٛقع ازباَع١ لٔ َع١ًَٛ لٔ اجملتُع احملٝط  ازباَع١ 

          اٱلررر٬ٕ لرررٔ ايٓررر ٚاص ٚامررر٪ا اص ايررريت وكُٝٗرررا ازباَعررر١ص خٚ وصرررارى فٝٗرررا

  استُ ار.

 . ل   ٚقت آا  وع ٌٜ يهٌ لٓع  َٔ ايعٓاظ    

 ايتخ ٜث. ل   ل   ام اص اييت مت فٝٗا     

 .ذب ٜث اي ٚا ط  امٛاقع ا٭ا ٣ نًُا  لت اسبا ١ ي يو 

 .الا٠  كا٤ امعًَٛاص ام١ُٗ ل٢ً ٚا ١ٗ امٛقع َ 

       ّايت ن  َٔ خٕ مجٝع لٓاظ  ايٛظر٬ص اشباظر١  ايعٓاظر  َٚهْٛراص ايٓ را

 وعٌُ  صهٌ َٓاس .

  ايتجٍٛ حب ١ٜ و خر ا٤ ٚلٓاظ  ايٓ اّ اٱيهنْٚٞ. إَها١ْٝإواح١ 

 واح١ لٓاٜٚٔ  ع  ام٪سساص ٚازباَعاص ٚامهتماص ل٢ً شمه١ اٱْنْت.إ 

 .إواح١ امٛاقع ايص ع١ٝ ٭لؽا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜي و ازباَع١ 
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 :Help ايتعًُٝاصب. 

ايتعًُٝررراص لمرررار٠ لرررٔ آيٝررراص وصررر ح يًُسرررت  َني نٝفٝررر١ اسرررت  اّ امٛقرررع    

لايٝرر١ حترر٢   ٚايٓ رراّ حبٝررث وسررٌٗ يًُسررت  ّ ايتجررٍٛ ٚاٱحبررار  سررٗٛي١ ٚ قرر١      

ذبفررا ا٭فرر ا  لًرر٢ اسررت  اّ امٛقررعص ٫ٚ ٜٛا ٗررٛا ط ًٜكررا َسرر ٚ  ا ٜعٝررل وكرر َِٗ    

ٖٚررررٞ َررررٔ ايعٛاَررررٌ اهلاَرررر١ يٓجرررراح وطمٝررررل ْ ررررِ ايتعًررررِٝ    ارررر٬ٍ ا٫سررررت  اّص 

اٱيهنْٚٞص فعذا ناْت ٚاؼخ١ ٚ قٝك١ فعْٗا وسال  ل٢ً ذبكٝل خٖ اف ايتعًِٝص 

ٜٚ الرر٢ و وعًُٝرراص  ص  ايتعًررِٝٚإٕ ناْررت هاَؽرر١ فعْٗررا وع قررٌ سررا ايطايرر  و    

 َٛاقع ازباَعاص اٱيهن١ْٝٚ َا ًٜٞ:

  ٛؼٛح. وك ِٜ إرشا اص است  اّ امٛقع ٚايٓ اّ يًطاي    

 .است  اّ ي ١ َمسط١ و ايتعًُٝاص     

 . َسال ٠ ايطاي  لٓ  ح ٚ  اشبط     

 .إطٗار امسال ٠  ٓا٤ ل٢ً طً  ايطاي  هلا     

 ١ُٗ َع١ٓٝ نجا٤ َعاح  هل ٙ ام١ُٗ.وك ِٜ ايتعًُٝاص اشباظ١ مب 

 ًُٝاص ٚامسال ٠ و نٌ ا٭ اا٤.وٛحٝ  َٛؼع ايتع   

  وك ِٜ  لِ خنا  ٞ لء ربعٝغ َ ش ٜٔ يًط٬ب يتٛ ِٝٗٗ عبٛ امسار

 ا٭فؽٌ يتعًُِٝٗ.

       لًرر٢ اشبرررط  ٚايفٓررٝني   ذب ٜرر   رر ٍٚ  ٛقررت ٚ ررٛ  ام شرر ٜٔ ا٭نررا  ٝني

 امماش .

     اي سرررا٥ٌ حرررٍٛ ا٭اطرررا٤ ايررريت ٜ وهمٗرررا     ورررٛفا َسررراح١ و ايصاشررر١ يعررر

  ايطاي .

 ٛؼٝخ١ٝ يًُٛقع يتسٌٗٝ است  اَ٘.وٛفا ا ٜط١ و 

 .وٛ ٝ٘ امست  ّ يتخكٝل استعُاٍ س ٜع ٚ قٝل يًُٛقع 
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 :Main site امٛقع ٚا ١ٗج.

ٚايع٬قر١  رني احملتر٣ٛ ٚايتعرف  ٚايتفالرٌص      ٚا ١ٗ امٛقع وتعرٌ  رايٓ   ايعراّ    

مست  ّ: وعُِٝ ايعفخاص ٚامٛقعص ٚوعرُِٝ احملتر٣ٛص   ٜٚتؽُٔ وعُِٝ ٚا ١ٗ ا

ٚوعرررف  اٱْنْرررتص ٚسرررٗٛي١ ايٛظرررٍٛص ٚلٓاظررر  ايعرررفخ١ اي ٥ٝسررر١ٝص ٜٚ الررر٢ و     

 ٚا ١ٗ امٛقع ٚايعفخ١ اي ٥ٝس١ٝ ي٘ َا ًٜٞ:

 .الا٠ ايمساط١ ٚايٛؼٛح و ل   ايعٓاظ   ٕٚ  صبٗا  عٓاظ  لصٛا١ٝ٥ َ 

 معًَٛاصص ٚاست  اّ ايًرٕٛص ٚشرهٌ   ايتٓاسل و خسًٛب ل   ايعٓاظ ص َٚٛاقع ا

 اشبط ٚحجُ٘ َٔ شاش١ ٭ا ٣.

            ايٛحرر ٠ ٚورر ا ط خ رراا٤ امٛقررع و نررٌ َتهاَررٌ َررع ايننٝررا لًرر٢ ايعٓاظرر

 اي ٥ٝس١ٝ.

     ٜتؽررررُٔ وعررررُِٝ ٚا ٗرررر١ ايتطمٝررررل اسررررت  اّ خسررررايٝ  ٚخ ٚاص إحبررررار سرررر١ًٗ

 ٚٚاؼخ١ يًتفالٌ ٚا٫وعاٍ َع ايءْاَ .

 مٛقع إىل خ اا٤ ٚر طٗا  معؽٗا.وكسِٝ امعًَٛاص امع ٚؼ١ ل٢ً ا 

 .دبٓ  ل   َعًَٛاص َهريف١ ل٢ً ايصاش١ ايٛاح ٠ 

 .ٚؼٛح ٚو فل َٓطكٞ يًُعًَٛاص امع ٚؼ١ ل٢ً امٛقع 

        خٕ وهٕٛ ايً ١ ٚايهًُاص ٚامعرطًخاص امسرت  ١َ و ٚا ٗر١ امٛقرع َتفكر١ َرع

 َستٜٛاص ايط٬ب سٛا٤ و ايمهايٛرٜٛسص خٚ اي راساص لًٝا.

 هٕٛ ٚا ١ٗ امٛقع َتع  ٠ ايً اص.َ الا٠ خٕ و 

 :sNavigation and interaction tool ٚايتفالٌ ايتعف . خ ٚاص  

ٜكعرر   رر  ٚاص ايتعررف  ٚايتفالررٌ و َٛاقررع ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ ٖررٞ ايتٓكررٌ      

ٚاٱحبررار  ررني خ ٚاص ٚخ رراا٤ امٛقررع ٚل٬قرر١ نررٌ خ ا٠ خٚ ا َرر١  اشبرر َاص ٚا٭ ٚاص  

  فٝٗا َا ًٜٞ:ا٭ا ٣ ل٢ً امٛقع ٜٚ ال٢ 

 .است  اّ خ ٚاص س١ًٗ ٚٚاؼخ١ يًتٓكٌ ٚاٱحبار و امٛقع 

 .  وٛفا خٜكْٛاص َتع  ٠ مسال ٠ ايطاي  ل٢ً ايتٓكٌ  ني ا٭ اا٤ ٚايعٓاظ 
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 .وٛؼٝ  ٚطٝف١ نٌ خ ا٠ خٚ خٜك١ْٛ يًُست  َني 

 .ٞاقنإ نٌ را ط خٚ خ ا٠  تٛؼٝ  ْع 

 ٢ً خٟ خٜك١ْٛ.إواح١ وًُٝخاص َهتٛ ١ لٓ  اٱشار٠  اماٚس ل 

 .وريمٝت خ ٚاص ايتعف  ٚايتفالٌ و نٌ خ اا٤ امٛقع 

 . و ا ط مجٝع ظفخاص امٛقع َع  عؽٗا ايمع 

 .اشتُاٍ نٌ ايعفخاص ل٢ً خ ا٠ يًتخ ى يٮَاّ ٚاشبًف 

 .ّوٛفا رٚا ط مٛاقع خا ٣ و ومط  امك ر ٚايٓ ا 

 .الا٠ و ا يٕٛ اي ا ط خٚ ا٭ ا٠ امست  ١َ َسمكا َ 

 اٱحبررار و امٛقررع  ررني اشبطٝرر١ ٚايصررمه١ٝ ٚاهل َٝرر١ ٚفكررا يطمٝعرر١   وٓررٛع طرر م

 امك ر ٚاهل ف.

 .الا٠ خٕ مجٝع ا٭ ٚاص ٚايكٛا٥ِ وعٌُ  ايٓك  لًٝٗا َ ٠ ٚاح ٠ َ 

     خٕ ٜهرررٕٛ ايطايررر  ٖرررٛ َرررٔ ٜرررتخهِ و وسًسرررٌ لررر   احملتررر٣ٛ َرررع إَهاْٝررر١

 ا٫اتٝار  ني خْٛاع طبتًف١ َٔ ايتخهِ  ني ايطاي  ٚاحملت٣ٛ.

 ٜ قٛال  امصارن١ و ايتفال٬ص ايف  ١ٜ ٚازبُال١ٝ ٚخ ٚار َٚسر٦ٛيٝاص  ذب  

 امصارنني.

     ذب ٜرر  خْرررٛاع ايتكٓٝررراص ايرريت سرررٝختا ٗا ايطايررر  يًتفالررٌص ٚامعرررا ر ايررريت

 و لِ است  اّ ٖ ٙ ايتكٓٝاص.

         وررٛفا و  ٜرر١ را عرر١ يتهًٝفرراص امكرر ر ٚاسررتجا اص ايطايرر  ٚاستفسرراراو٘ و

 وٛقٝت َٓاس .

  ٬ب لًر٢ طر ح خسر٦ًتِٗ اشباظر١ حرٍٛ امكر ر ٬َٚح راوِٗ لرٔ         وصجٝع ايطر

 خسًٛب و رٜس٘.
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 :Secure site امٛقع و َنيٖر. 

إٕ ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ ٜتطًررر  ٚ رررٛ  ؼرررُاْاص و٪نررر  يًُسرررت  َني ورررٛف     

  اَ  ذباف  ل٢ً امٛقع ٚامًفراص ٚا٭ْ ُر١ امتاحر١ لًٝر٘ َرٔ ا٫ارنام ٚايعمرثص        

    ٛ   لًرر٢ ايرر اٍٛ يررمع  لٓاظرر  ايٓ رراّ إ٫ يٮفرر ا       نُررا وعُررٌ لًرر٢ إجيررا  قٝرر

ام ومطني  ايٓ اّ نط٬ب خٚ َ رسني خٚ إ ارٜنيص ٚنٌ َِٓٗ ٜتاح ي٘ اير اٍٛ و  

ح ٚ  امست٣ٛ امسُٛح ي٘  راٱط٬ع  ٕٚ دبراٚز ذيرو امسرت٣ٛص ٜٚ الر٢ ير يو و       

 ْ اّ ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ يًجاَعاص َا ًٜٞ: 

 َ ايتعف  ٚا٫انام ٚايعمث.وٛفا   اَ  سبُا١ٜ امٛقع ٔ 

       ّ  خٕ ٜصرررنت يًررر اٍٛ إىل  عررر  اررر َاص ايٓ ررراّ ٚامكررر راص اسرررِ َسرررت

 ٚن١ًُ َ ٚر.

 . إواح١ اي اٍٛ يمع  ايعٓاظ  ٚاشب َاص  ٕٚ اسِ َست  ّ ٚن١ًُ َ ٚر 

 .خٕ ٜٛف  ايٓ اّ ايتع ف ل٢ً ا٭ف ا  امتٛا  ٜٔ و فن٠ ضب  ٠ 

 اي .ذب ٜ  َعاٜا  قٝك١ يتخ ٜ  َست٣ٛ نٌ ط 

 .ٚؼع ؼُاْاص يًت ن  َٔ ظخ١ ايمٝاْاص ام ا١ً َٔ قمٌ ايط٬ب 

          ِا١ٜ  ٝاْاص ايط٬ب َٔ اٱطر٬ع لًٝٗرا َرٔ قمرٌ ا٭فر ا  اي را طبرٍٛ هلر 

 اٱط٬ع لًٝٗا.

 .٘٫ ٜسُ   تع ٌٜ ايمٝاْاص إ٫ َٔ قمٌ امست  ّ ْفس 

 .وٛفا   اَ  ضب  ١ مهافخ١ ايتجسي ٚايفاٚساص 

 ايٓتا٥  س٣ٛ ٭ظخاب ايص ٕ َريٌ ايطاير  ٚامعًرِ ٚٚيرٞ     وكٝٝ  اٱط٬ع ل٢ً

 ا٭َ .

 نتائج البحث: ملخص

اٱيهنْٚررٞ ارر ج  ٗررا ايمخررث اسبررايٞ لررٔ ٚؼررع َٛاقررع ايتعًررِٝ      ايرريتايعررٛر٠ 

ايُٝٓٝرر١ سررٛا٤ َٓٗررا اسبهَٛٝرر١ خٚ ا٭ًٖٝرر١ وتُريررٌ    و ازباَعرراص ٚلٓاظرر ٙ ٚخ ٚاورر٘  

 فُٝا ًٜٞ:
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    هَٛٝر١ خٚ ا٭ًٖٝر١ َرٔ قعرٛر ٚ ٛاْر       وعاْٞ َٛاقع مجٝرع ازباَعراص سرٛا٤ اسب

سًم١ٝ سٛا٤ و اشب َاص امتاح١ص خٚ و  ٚر نٌ لٓعر  و ايتعًرِٝ اٱيهنْٚرٞص    

خٚ و لرر ّ وررٛف  خ ٚاص ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ و  عرر  ازباَعرراصص ٚ رراي هِ َررٔ       

وٛف ٖررا و  عرر  ازباَعرراص إ٫ خْٗررا يٝسررت فعايرر١ص ٫ٚ و الرر٢ ا٭سرري اين ٜٛرر١  

 عُِٝ ٚا٫ست  اّ.ٚايع١ًُٝ و ايت

  ًِٝازباَعراص دايتعًِٝ لٔ  ع ( ايريت وعُرٌ  ر٘ خهًر      اٱيهنْٚٞ خٕ ْ اّ ايتع 

اي١ُٝٓٝص ٜع  ْ اَا ٜصرم٘ ْ راّ ا٫ْتسراب امعُرٍٛ  ر٘ سرا كا  ٕٚ ٚ رٛ   ر اَ          

 وعًِٝ إيهنْٚٞ و الٞ ايٓ ِ ٚامعاٜا ايع١ًُٝ.

  ّ ااظ١  ع ِ ازباَعاصو َ ٘ٚخ ٚاو صايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ لٓاظ  ٚر  وفعٌٝل

 ا٭ ٚاص ايتفال١ًٝ. 

  قررر ار اسرررت  اّ ْ ررراّ ايتعًرررِٝ لرررٔ  عررر  امعتُررر  لًررر٢ ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ و

عًٝررا فٝٗررا  ٕٚ َصررارن١ مجٝررع   اي ٜرر١ ارامسررتٜٛاص اٱازباَعرراص مت َررٔ قمررٌ  

 ٕٚ و٦ٝٗرر١ ايعررراًَني  ر خٜؽرررا ر      كرر ار       ذيرررو اياربرراذ  اص ٚمت  ٗرر  ١امعٓٝرر  ازبٗرراص 

ٚؼررر ٚرو٘ يتطرررٜٛ  ايتعًرررِٝ  صٚإقٓرررالِٗ   ُٖٝتررر٘ ص ررر٘ فِٗٚوعررر ٜ ص ازباَعررراص

ّ  ر ٚرٙ و ٖر ا    ف  نٌ  ٚا٫روكا٤  ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝص ٚوع ٜف ٚو رٜمر٘   ايٓ را

 .يتٓفٝ ٙ ل٢ً ا٭ ٚاص ازب ٜ ٠ اييت سٝست  َٗا

  ٘  لرر ّ ٚؼررع اطرر١ ٚاؼررخ١ َٚفعرر١ً وصررتٌُ لًرر٢ ايتع ٜررف  امصرر ٚع ٚخٖ افرر

ٝاا١ْٝ اي٬زَر١ يهرٌ َ حًر١ص ٚوهرٜٛٔ زبرإ      ٚٚسا٥ٌ وٓفٝ ٙ َٚ احٌ وطمٝك٘ ٚام

 .وتٛىل ايتٓفٝ  ٚامتا ع١

   و دايتعًررِٝ لررٔ  عررر (   اٱيهنْٚرررٞ امعررراه١ يررٓ ِ ايتعًررِٝ    و نٝررا ا٭ٖرر اف

ٞ ايُٝٓٝرر١  ازباَعرراصخهًرر   يًتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞص  لًرر٢ امرر  ٚ  امررا ٟ خٚ ايصررهً

  ص٫ ٜتخُررٌ لٓررا٤  ررٌ حكٝمرر١ ايهترر     حترر٢ربفٝررف ايعرر ٤ لررٔ ايطايرر     ٚ

َفَٗٛر٘   ٚدباٌٖ ايتخعٌٝ امعر و ٚايعًُرٞ يًطاير  ٚوُٓٝر١ َٗاراور٘ص ٚو رٝا      

 .ٚفًسفت٘ ايعاّ يًتعًِ ٚايتعًِٝ ٚذبكٝل ا٭ٖ اف ايعا١َ يًتعًِٝ
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         ر٠ احملت٣ٛ ايتعًُٝرٞ اٱيهنْٚرٞ حٝرث   ٜرتِ ذبٜٛرٌ ضبتٜٛراص امرٓٗ  إىل ْ

 ٞ ٜ  ا٭ًٖٝرر١ص عرر  ازباَعرراص  و  إ٫ ضبترر٣ٛ إيهنْٚرر تررٛف  إٕ ٚ رر   ٚهايمررا َررا 

 . ل٢ً شهٌ نت  إيهن١ْٝٚ ها َصت١ًُ ل٢ً خٟ وفال١ًٝ خٚ ٚسا٥ط َتع  ٠

  ٌاسبررررر ػ لًررررر٢ ايتٛسرررررع و  َررررر  وكٓٝررررراص ايتعًرررررِٝ اٱيهنْٚرررررٞ و ٖٝانررررر

ص ٚإٕ ازباَعرراص  ٕٚ ايت نرر  َررٔ وررٛفا اٱَهاْٝرراص امتطًمرر١ يتًررو ايررءاَ        

ت٣ٛ ازبرٛ ٠ و   ع  ازباَعاص ل٢ً وٛفا  ٢ٓ ذبت١ٝ ق  و قر٢ إىل َسر  لًُت 

خبرءا٤ َٚ شر ٜٔ َت ععرني و صبراٍ     يهٓٗا   وسرتعٔ   ا٭ ٗا٠ ٚايءاَ ص

ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ ااظرر١ صبرراٍ ايتعررُِٝ ايتعًُٝررٞ ٚاين ررٟٛص ٚا٫قتعررار     

ايفرف ٚايصرهًٞ  ٕٚ ا٫ٖتُراّ    هايما ل٢ً فٓٝني َٗٓرٝني ٜ نراٚا لًر٢ ازباْر      

تطًمرررررر١ و ايتعًررررررِٝ  امؽررررررُٕٛ َتجرررررراًٖني ا٭سرررررري اين ٜٛرررررر١ ٚايعًُٝرررررر١ ام

 اٱيهنْٚٞ.

  ّ ني فن٠ ٚخار ٣ يًت نر    ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ تكِٜٛ ي وٛف  آيٝاص وٓفٝ ١ٜل 

 .ا٭ٖ اف َٔ فعايٝت٘ ٚق رو٘ ل٢ً ذبكٝل

   ِلررر ّ اي  رررٛع إىل امعررراٜا ايفٓٝررر١ ٚاين ٜٛررر١ و وعرررُِٝ ٚإلررر ا   ررر اَ  ْٚ ررر

 ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ.

    ايٝ  ايرررريت ٜسررررت  ّ فٝٗررررا ايتعًررررِٝ   لرررر ّ ٚؼررررٛح ا٭ْ ُرررر١ ٚايطرررر م ٚا٭سرررر

إظر ار قر ار   إىل اٱيهنْٚٞ  صهٌ ٚاؼ ص  ا ح ا  اجملًي ا٭ل٢ً يًجاَعراص  

ٚإٕ نرإ ذيرو    عٜكاف ايعٌُ  ٓ اّ ايتعًرِٝ لرٔ  عر  و ازباَعراص ايُٝٓٝر١ص      

َ اقمر١ لُرٌ ازباَعراص َٚر ٣     اٱ  ا٤ ها صب ص فٝٓم ٞ ل٢ً ازبٗاص امع١ٝٓ 

فاص ٜررتِ ذب ٜرر ٖا ٚاسبهررِ  ٓررا٤ لًٝٗررا لًرر٢ َرر ٣       ايتااَٗررا مبعرراٜا َٚٛاظرر  

 ظ٬ح١ٝ ْ اّ ايتعًِٝ لٔ  ع  َٔ ل َ٘.

         ِٝل ّ ٚ ٛ  وص ٜعاص ٚقرٛاْني ٚيرٛا٥  ورٓ ِ لُرٌ ازباَعراص و صبراٍ ايتعًر

اٱيهنْٚررٞ; يؽررُإ س٬سرر١ ذبررٍٛ ْ رراّ ايتعًررِٝ ايتكًٝرر ٟ إىل ْ رراّ ايررتعًِ  

 صرررهٌ ٜؽرررُٔ  ٜٓاَٝهٝررر١  اٱيهنْٚرررٞص ٫ٚ  ررر  َرررٔ وطٜٛرررع ايكرررٛاْني ٚايًرررٛا٥ 
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  خٕ وررٛف  جيرر. ٚايررت اايٓ رراّ ايتعًُٝررٞص يٝررٛا٥ِ ايتطررٛراص ايععرر ١ٜ سرر ٜع١   

ٚوررررٛفا  ايكرررٛاْني اي طرررا٤ ايررر٬زّ سبُاٜررر١ ح ٜررر١ ايرررتفها ٚذبعرررٌٝ امع فررر١        

 را ٜتطًر  وعر ٌٜ  عر       ؼُاْاص دبعٌ ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ خنري  َٛ ٛقٝر١ص 

 ٌ اٱيهنْٚٞ. ايكٛاْني اييت وكف لكم١ و ط ٜل ايتعاَ

          افتكررار نررريا َررٔ خْ ُرر١ ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ إىل ايتهاَررٌص ٚايننٝررا لًرر٢

ازبٛاْرر  ايصرره١ًٝ ٚخحٝاْررا اي لا٥ٝرر١ و صبرراٍ ايررتعًِ اٱيهنْٚررٞ  ٕٚ ٚ ررٛ        

 َكَٛاص ٚلٓاظ  ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ. 

  ّ َٓٗج١ٝ ل١ًُٝ و ايت طٝط يتٛطٝف ايتكٓٝر١ و ايتعًرِٝص ٚحر ػ     وٛف ل

َررٔ ام٪سسرراص اين ٜٛرر١ لًرر٢ ايكفررا لًرر٢ ام احررٌ ٚا٫ٖتُرراّ  كؽرراٜا       ايع ٜرر  

ايررتعًِ اٱيهنْٚررٞ و ايٛقررت ايرر ٟ وعرراْٞ فٝرر٘ ازباَعرر١ َررٔ قعررٛر و و٦ٝٗرر١        

 ايم١٦ٝ اين ١ٜٛ ايتع١ًُٝٝ  ايم١ٝٓ ايتخت١ٝ ٚا٭ساسٝاص اين ١ٜٛ. 

 اسرررتجا ١ اجملتُرررع ايرررُٝف هلررر ا ايرررُٓط َرررٔ ايتعًرررِٝ;  سرررم  ؼرررعف     ؼرررعف

١ امعًَٛاوٝرر١ ٚاٱيهنْٚٝرر١ يرر ٣ اي ايٝرر١ ايع ُرر٢ َررٔ ايصررع  ايررُٝفص      ايريكافرر

ٜٚتجسررر  ذيرررو َرررٔ اررر٬ٍ ْ ررر ٠ لًررر٢ امٛاقرررع ٚامٓتررر ٜاص ايُٝٓٝررر١ ظبررر  خٕ       

ا٭ا ٣ص ٜٚصهٌ  اجملتُعاص  ا َكار١ْ َع  اامصارناص ٚايتفالٌ فٝٗا ضب ٚ 

  ٜاص.ل ِ َٔ َست  َٞ وًو امٛاقع ٚامٓتايُٕٝٓٝٛ و اشبارج ايسٛا  ا٭

  لًر٢ اسرت  اّ   و ازباَعراص ايُٝٓٝر١   خلؽرا٤ ٦ٖٝر١ ايتر رٜي     هايم١ٝل ّ ق ر٠

ااظرر١ َرع قًرر١ ايرر ٚاراص ايت رٜمٝرر١ ايت ًٖٝٝرر١  ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ خ ٚاص ْ راّ  

هلِ و صباٍ وهٓٛيٛ ٝرا ايتعًرِٝ ٚامعًَٛراص; فٗٓراى ايهرريا َرٔ خلؽرا٤ ٦ٖٝر١         

ٝ ر  اًرو   ٜر    ت٫ٚ   ايت رٜي ٫ ٜست  ّ اٱْنْرت و حٝاور٘ ايعا ٜر١    ص اإيهنْٚ

 ٫ٚ  ٌٝ يًمخث لٔ امعًَٛاص  ٛاسط١ شمه١ اٱْنْت.

 :هومكرتحات البحث توصيات

 ررمع  ٜتكرر ّ ايماحررث  ايمخررث اسبررايٞ; َررٔ ارر٬ٍ ايٓتررا٥  ايرريت وٛظررٌ إيٝٗررا  

ص ٜٚ َررٌ ايماحررث خٕ   يرر٘ا٫قناحرراص ٚايتٛظررٝاص ايرريت ٖررٞ ْتٝجرر١  ٗرر  َتٛاؼررع  
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اي١ُٝٓٝ ٚو ازباَعاص  صازبٗاص اي مس١ٝ و ايتعًِٝ ايعايٞ ا ظاه١ٝ ي ٣  آذاْ دب

ْررٛا٠ اهررٔ َررٔ ايمرر ٤ يمٓررا٤ ْ رراّ    ريررٌ  التمررار ٖرر ا ايمخررث   ا٭ًٖٝرر١اسبهَٛٝرر١ ٚ

ٖٚرر ٙ ايتٛظررٝاص  صوعًررِٝ إيهنْٚررٞ َررتني ٜتٓاسرر  َررع امعرراٜا ٚايتطررٛراص ايعامٝرر١  

 وتُريٌ و َا ًٜٞ:

   ايمخرث ٚامعراٜا ايريت مت ذب ٜر ٖا    ايعٌُ ل٢ً وطمٝل ايتعٛر امكنح و ٖ ا 

ٞ    و اسبررر ػ لًررر٢ لُرررٌ َ ا عررراص     ص َرررعوعرررُِٝ َٛاقرررع ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚررر

صباٍ ايتعًِ اٱيهنْٚٞ ايس ٜع١ و تطٛراص ايَستُ ٠ هل ٙ امعاٜا; مٛانم١ 

 ٚوطمٝكاو٘ص َٚا ٜصتٌُ لًٝ٘ َٔ لٓاظ  ٚخ ٚاص وفالٌ واا١َٝٓ ٚها واا١َٝٓ.

  ٕايعررررايٞ ف ٜررررل لُررررٌ َت عررررغ و صبرررراٍ ايتعًررررِٝ    ٚزار٠ ايتعًررررِٝ وصررررهٌخ

ازباَعررراص اسبهَٛٝررر١  اٱيهنْٚرررٞ وهرررٕٛ َُٗتررر٘ ايتخكرررل َرررٔ َررر ٣ َ الرررا٠      

ًُعاٜا ٚامما ٨ ام نٛر٠ و ٖ ا ايمخث ٚهاٙ َٔ ايمخٛ ص ٜٚ ال٢ ٚا٭١ًٖٝ ي

ٚ خٕ ٜهررٕٛ اشبررءا٤ َت ععررني و صبرراٍ    ايتعًررِٝ ايت ععرراص ا٭نا  ٝرر١ص 

 . ٚشمهاص اٱْنْتص ٚاسباسٛب اٱيهنْٚٞ

  ًَٞع َ الا٠ ص اي١ُٝٓٝءاَ  ايتعًِٝ ا٫يهنْٚٞ و ازباَعاص يايتطمٝل ام ح

ص ٚايمرر ٤ بٛسررااسب وهررٕٛ ايم اٜرر١ و ايت ععرراص ايعًُٝرر١ ايرريت هلررا ل٬قرر١   خٕ 

اسرت  اّ ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ اشبًرٝط ايرر ٟ جيُررع  رني ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ     

ااظررر١ ٚخٕ ٝرررااص اعرررا٥غ ا٭سرررًٛ نيص  ٚايتعًرررِٝ ايتكًٝررر ٟ يًجُرررع  رررني   

ٖٓررراى ايهرررريا َرررٔ امٛؼرررٛلاص ايعًُٝررر١ ٜعرررع  و رٜسرررٗا ايهنْٚٝرررا  ايهاَرررٌ    

ص ف٬  هٔ ا٫ست ٓا٤ لٔ  ٚر ا٭سرتاذ ازبراَعٞ   ١ًُٝٚ عف١ ااظ١ امٗاراص ايع

 و ا٫روكا٤ مبست٣ٛ ايطاي  ايعًُٞ ٚامٗف.

 ص ٚوسررٌٗٝ اسررت  اَٗا وٛظررٌٝ ازباَعرراص اسبهَٛٝرر١ ٚا٭ًٖٝرر١  صررمه١ اٱْنْررت

 َٔ قمٌ خلؽا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜي ٚايط٬ب.

   ٞ و ٭لؽررررا٤ ٦ٖٝرررر١ ايترررر رٜي و ازباَعرررراص ايُٝٓٝرررر١      لُررررٌ   ْرررراَ  ورررر ًٖٝ

و صبررراٍ  ٚسرررمٌ وٛطٝرررف إَهاْٝاوٗرررا  اسرررت  اّ اسباسرررٛب ٚشرررمه١ ا٫ْنْرررت    
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 .ذيرو َٚرٓ  اَتٝرازاص ااظر١ هلرِ يتخفٝراِٖ لًر٢        ربععاوِٗ ا٭نا  ١ٝص

َٛاقع ش ع١ٝ ل٢ً ا٫ْنْرتص  لٓاٜٚٔ   ٜ  إيهنْٚٞ ٚ إْصا٤ل٢ً ِٗ وصجٝعٚ

فا ٠ َرٔ  عر  امٛاقرع    سرت ا٫ ٚحرريِٗ لًر٢  ٚوك ِٜ ايتس٬ٝٗص اي٬زَر١ ير يوص   

 .اييت وك ّ َساحاص صبا١ْٝ

           وصرررجٝع خلؽرررا٤ ٦ٖٝررر١ ايتررر رٜي لًررر٢ حرررث ايطررر٬ب لًررر٢ اسرررت  اّ شرررمه١

ايتر رٜي  اٱْنْت و إظباز  عر  ايمخرٛ  ٚايتهًٝفراصص  عرسراهلا يعؽرٛ ٦ٖٝر١       

ٚاسررتكماٍ وكُٝٝٗررا لررء شررمه١ اٱْنْررت نايءٜرر  اٱيهنْٚررٞ خٚ امٓترر ٜاص خٚ   

 ها ذيو. 

   و صبراٍ ايتعًرِٝ    يٮنرا  ٝني ٚامت ععرني  َ٪ا اص ْٚ ٚاص َٛسرع١   لك

 ٞ ص يتكٝررررِٝ ايتج  رررر١ص ٚٚؼررررع حًررررٍٛ يًُصررررانٌ ٚايعررررعٛ اص ايرررريت اٱيهنْٚررر

   ٝ  ررا٭ف ا  ا٫سررتعا١ْ ُٔ. َررع وعررن  وطمٝررل ْ رراّ ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ و ايرر

تعرررُِٝ َٛاقرررع ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ    ل٬قررر١  ام٪سسررراص اشباظررر١ ايررريت هلرررا    ٚ

 . ٗا لامٝا ٍامتطًم١ امعُٛامعاٜا ٱط٬لٗا ل٢ً 

 البحوث املكرتحة: 

 إ  ا٤ ايمخٛ  ايتاي١ٝ : ٜكنح ايماحثَٔ ا٬ٍ ايٓتا٥  ايسا ك١ 

     ِٝاٱيهنْٚررٞ ير ٣ ايطرر٬ب ٚخلؽررا٤  إ ر ا٤ حبررث ٜتٓراٍٚ ا٫دبرراٙ عبررٛ ايتعًر

 ١٦ٖٝ ايت رٜي ٚاجملتُع.

           إف ا  نرٌ لٓعر  َرٔ لٓاظر  ايتعًرِٝ اٱيهنْٚرٞص خٚ خ ا٠ َرٔ خ ٚاور٘ يًمخرث

 ايصاٌَ ٚامستفٝ .

     إ رر ا٤ حبرررث لرررٔ َرر ٣ ورررٛف  اٱَهاْررراص اما ٜرر١ دايمٓررر٢ ايتختٝررر١( ٚايمصررر ١ٜ

 ٖ ًٝر١ و ازبُٗٛرٜر١   امتطًم١ يًتعًِٝ اٱيهنْٚٞ و ازباَعاص اسبهَٛٝر١ ٚا٭

 اي١ُٝٓٝ. 
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 :()املراجع

 ام ا ع  ايً ١ ايع  ١ٝ:: خ٫ٚ 

1.   ٔ : ايتعًررِٝ ا٫يهنْٚررٞ ورر ف خّ  (2002خنتررٛ   د إ رر اِٖٝ  ررٔ لمرر اهلل احملٝسرر

ٌ يٓررر ٠ٚ:    ؼررر ٚر٠ص ٚرقررر١ لُررررٌ َك َررر١     اَعررر١ امًررررو   صَ رسررر١ امسررررتكم

 ٖر. 1423ر     17-16سعٛ 

ا٫ْنْرررت ايتعًُٝٝررر١ ر٩ٜررر١    (: "إْتررراج َٛاقرررع 2006د خنررر ّ فتخرررٞ َعرررطف٢   .2

ٚيفررراذج وعًُٝٝررر١ َعاظررر ٠ و ايرررتعًِ لرررء َٛاقرررع ا٫ْنْرررت"ص لرررا  ايهتررر :   

 ايكاٖ ٠.

طررر م ااتمررراراص ايكررر ر٠ لًررر٢ اسرررت  اّ     :(2006دَرررارس  لُررر  فرررٛزٟإ رررإ  .3

Usability Testing    اي ٚرٜررررر١  َٛاقررررع امهتمررررراص لًرررر٢ شررررمه١ اٱْنْرررررتص

 (2009/ 2/9َترراح  ترر رٜق د   ص8   عررص ايcybrarians journal  اٱيهنْٚٝرر١

    /http://www.cybrarians.info:َٛقع ل٢ً

ايتعًررررِٝ اٱيهنْٚررررٞ ٚايتعررررُِٝ  :(2005ٜٛيٝررررٛ رررر ر  ررررٔ لمرررر  اهلل ايعرررراحل د .4

ايتعًُٝررٞ : شرر ان١ َررٔ خ ررٌ ازبررٛ ٠ص لرر   ارراػ: امرر٪ا  ايعًُررٞ ايسررٟٓٛ    

امع ١ٜ يتهٓٛيٛ ٝرا ايتعًرِٝ  ا٫شرناى َرع نًٝر١ ايمٓراص       ايعاش  يًجُع١ٝ 

  اَعرر١ لررني ارريص "وهٓٛيٛ ٝررا ايتعًررِٝ اٱيهنْٚررٞ َٚتطًمرراص ازبررٛ ٠       –

ِ     صايصا١ًَ"  ايهتراب ايسرٟٓٛص   صايكراٖ ٠ : ازبُعٝر١ امعر ١ٜ يتهٓٛيٛ ٝرا ايتعًرٝ

 . 549-519 ػ ػ ص15ازبا٤ ايرياْٞص صبً  

عًِ لرٔ  عر : إشرهاي١ٝ ايُٓرٛذجص امر٪ا       : ايرت (2006د   ر  ٔ لمر  اهلل ايعراحل   .5

 سًط١ٓ لُإ.: اي ٚيٞ يًتعًِ لٔ  ع  َسكط

                                      
ط هاَلص ٚن يو اسِ اجمل١ً ايع١ًُٝص ٚلٓٛإ امٛقع ل٢ً شمه١ اٱْنْت لٓ  اي  ٛع إىل مت نتا ١ لٓٛإ ايهتاب خب  (د

 َ  ع  إيهنْٚٞص ْٚٛع ايمخث.

http://www.cybrarians.info/
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(: َعررررراٜا َٓتررررر ٜاص امٓاقصررررر١   2009حسرررررٔ ايمررررراوع ضبُررررر  لمررررر ايعاطٞد    .6

لًرر٢  (9/11/2009د  ترر رٜقص َترراح 25ص صبًرر١ امعًَٛاوٝرر١ص ايعرر     اٱيهنْٚٝرر١

 4http://www.informatics.gov.sa/details.php?id=29  َٛقع:

(: "ر١ٜ٩   ٜ ٠ و ايتعًِٝ " ايرتعًِ اٱيهنْٚرٞ " :   2005حسٔ حسني زٜتٕٛ د .7

ايتكٝررررِٝ"ص ايرررر ار ايعررررٛيت١ٝ يًن ٝرررر١:    –ايتطمٝررررل  -ايكؽرررراٜا  –امفٗررررّٛ 

 اي ٜا  .

(: ايرتعًِ اشبًررٝط ايتطرٛر ايطمٝعرٞ يًررتعًِ    2005سر١َ٬ د حسرٔ لًرٞ حسررٔ    .8

 : ل٢ً َٛقع( 11/8/2009د  ت رٜقا٫يهنْٚٞص َتاح 

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=1
405 

(: خ ررر  إ اررراٍ ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞ و  2005ٜٛيٝرررٛحًُرررٞ خ رررٛ ايفترررٛح لُرررار د .9

 ِ  ايتعًررِٝ ايريرراْٟٛ ايعررٓالٞ لًرر٢ ايتخعررٌٝ اي راسررٞ ٚوُٓٝرر١ َٗرراراص ايررتعً

اي اوٞ ذٟٚ ا٫حتٝا اص اشباظ١ص وهٓٛيٛ ٝا ايتعًِٝ اٱيهنْٚرٞ َٚتطًمراص   

ازبررٛ ٠ ايصررا١ًَص ازبُعٝرر١ امعرر ١ٜ يتهٓٛيٛ ٝررا ايتعًررِٝ: ايكرراٖ ٠ص امررر٪ا         

 .95:  69ايعًُٞ ايسٟٓٛ ايعاش  ػ: ػ 

10.    ٌ (: وعررررُِٝ ْٚصرررر  َكرررر ر إيهنْٚررررٞ و    2008د حٓررررإ حسررررٔ لًررررٞ اًٝرررر

 ٜ ا  ررررٛ ٠ ايتعًررررِٝ اٱيهنْٚررررٞ يتُٓٝرررر١  وهٓٛيٛ ٝررررا ايتعًررررِٝ و ؼرررر٤ٛ َعررررا

ص رسرراي١ َا سرررتا ازبٛاْرر  امع فٝرر١ ٚا٭ ا٥ٝرر١ يرر ٟ طررر٬ب نًٝرر١ اين ٝرر١ص       

 ن١ًٝ اين ١ٝ:  اَع١ امٓعٛر٠.  

(: َعراٜا وكٝرِٝ َعرا ر امعًَٛراص ام  عٝر١      2007دْٜٛٝرٛ   رؼا ضبُ  ايٓجار .11

ايعرر    صcybrarians journal اي ٚرٜرر١ اٱيهنْٚٝرر١ صامتاحرر١ لًرر٢ اٱْنْررت 

 ل٢ً َٛقع : (2009/ 2/9د  ت رٜقَتاح  ص13

http://www.cybrarians.info/journal/no13/ref.htm 

اٱيهنْٚررررٞ دضب  اورررر٘ (: ايتعًررررِٝ ايعررررايٞ 2005خ رررر  لمرررر اسبٞ د رَرررراٟ  .12

 ايطمال١ ٚايٓص : اٱسهٓ ر١ٜ. َٚءراو٘ ٚٚسا٥ط٘(ص  ار ايٛفا٤ ي ْٝا

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=1405
http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=1405
http://www.cybrarians.info/journal/no13/ref.htm
http://www.cybrarians.info/journal/no13/ref.htm
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(: ايتعًرِٝ ٚام رسر١ اٱيهنْٚٝر١ص  ار ايسرخاب     2007طارم لم اي ٩ٚف لاَ  د  .13

 يًٓص  ٚايتٛزٜع: ايكاٖ ٠.

14.  ٔ (: ام رسرررررر١ اٱيهنْٚٝررررر١ و امًُهرررررر١ ايع  ٝرررررر١  2001ايصررررررال  د لمررررر اي  

ايسرررعٛ ١ٜ  رررني ايٛاقرررع ٚامررر ٍَٛص ام رسررر١ اٱيٝهنْٚٝررر١ص ازبُعٝررر١ امعررر ١ٜ        

 ص ػ ػ2001ايكاٖ ٠ص ام٪ا  ايعًُٞ ايريرأَص خنترٛ      :يتهٓٛيٛ ٝا ايتعًِٝ

339 :341. 

(: ايت طرٝط ٱْصرا٤ َٛقرع ٭قسراّ     2005حراف  د   ٔ لمر ايعاٜا  لم اي شٝ  .15

صبًرر١ َهتمرر١ امًررو    امهتمرراص ٚامعًَٛرراص ايع  ررٞ لًرر٢ ايصررمه١ ايعٓهمٛوٝرر١ص    

 .1ص ايع  11ص صبً فٗ  ايٛط١ٝٓ

وهٓٛيٛ ٝررا (: 2009ايمهرر ٟ ٚحيٝرر٢ لمرر اي زام قطرر إ د    لمرر اهلل لمرر ايه ِٜ .16

 ص  ار ايٓص  يًجاَعاص: ظٓعا٤.خ ٗاوٗا( –ايتعًِٝ دَستخ  اوٗا 

(: فعاي١ٝ   ْاَ  َكنح و ؼر٤ٛ َعراٜا   2005طًم١ لم اسبُٝ  د لم ايعاٜا .17

ازبٛ ٠ ايصا١ًَ ٚام اٌ امٓ َٛٞ يتطٜٛ  ايتعًِٝص ل٢ً و١ُٝٓ ٚلٞ ايطر٬ب  

وهٓٛيٛ ٝرررا ًمررراص وٛطٝرررف وهٓٛيٛ ٝرررا ايتعًرررِٝ اٱيهنْٚرررٞص    امعًُرررني مبتط

ص ازبُعٝررررر١ امعررررر ١ٜ  ايتعًرررررِٝ اٱيهنْٚرررررٞ َٚتطًمررررراص ازبرررررٛ ٠ ايصرررررا١ًَ  

:  323يتهٓٛيٛ ٝا ايتعًِٝ: ايكاٖ ٠ص ام٪ا  ايعًُرٞ ايسرٟٓٛ ايعاشر  ػ: ػ    

365. 

ٖرررر(: ايتعًررررِٝ اٱيهنْٚرررٞ َفَٗٛرررر١ص   1423 رررٔ لمرررر ايعاٜا امٛسررر٢ د   لمررر اهلل  .18

ص نًٝرر١ اين ٝرر١:  اَعرر١ ْرر ٠ٚ َ رسرر١ امسررتكمٌ ص فٛا٥رر ٙص لٛا٥كرر٘صاعا٥عرر٘

 امًو سعٛ .

ٖرررررر(: ام رسررررر١ ايرياْٜٛررررر١ ايسرررررعٛ ١ٜ  1423َررررر ا  خَرررررني ايعط  رررررٞ د لمررررر اهلل .19

ٌ   اٱيهن١ْٝٚ دايتج ٜم١ٝ( ا٫فناؼ١ٝ ل٢ً اٱْنْرتص   ص ْر ٠ٚ َ رسر١ امسرتكم

 ن١ًٝ اين ١ٝ:  اَع١ امًو سعٛ .
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وهٓٛيٛ ٝا امعًَٛاص ٚذب ٜث ايتعًِٝص لرا    (:2001إمسالٌٝ دزاٖ   اي  ٜ  .20

 ايهت : ايكاٖ ٠.

ا٫ستع ا  ٱط٬م َص ٚع ام رس١ ا٫يهنْٚٝر١  (: 21/5/2009َاٜٛ ْٝٛز د .21

 لًررررررررررررررررر٢ َٛقرررررررررررررررررع:  (2010/ 12/1د  تررررررررررررررررر رٜقَتررررررررررررررررراح ص  و ايرررررررررررررررررُٝٔ

yonews.net/ad/showdetails.php?id=1634http://www.ma
8 

(: َتطًمررراص ايت طرررٝط يًُ رسررر١ اٱيهنْٚٝررر١ص   2001لم اسبُٝررر  د ضبُررر  .22

ايكاٖ ٠ص امر٪ا    :ام رس١ اٱيٝهن١ْٝٚص ازبُع١ٝ امع ١ٜ يتهٓٛيٛ ٝا ايتعًِٝ

 .319:  317ايعًُٞ ايريأَص ػ ػ 

 ايهت : ايكاٖ ٠. (: "َٓ ١َٛ ايتعًِٝ لء ايصمهاص"ص لا 2005دررررررررر .23

(: ا٭سررررري اين ٜٛررررر١ يتكٓٝررررراص ايتعًرررررِٝ  2010لمررررر ايه ِٜ امررررر٬ح د ضبُررررر  .24

 اٱيهنْٚٞص  ار ايريكاف١ يًٓص  ٚايتٛزٜع: لُإ.

(: لًُٝررراص وهٓٛيٛ ٝرررا ايتعًرررِٝص  ار ايهًُررر١:    2003لطٝررر١ مخرررٝي د  ضبُررر  .25

 ايكاٖ ٠.

اير ار   (: ايتعًِٝ اٱيهنْٚٞ لء شمه١ ا٫ْنْتص2005ضبُ  اهلا ٟ د ضبُ  .26

 امع ١ٜ ايًمٓا١ْٝ: ايكاٖ ٠.

(: َعاٜا  ٛ ٠ احملت٣ٛ 2009د ضبُ  اهلا ٟ َٚعطف٢  ٛ ص ظاحل ضبُ  .27

لًررررررررر٢  (2009/ 12/11د  تررررررررر رٜقَتررررررررراح اٱيهنْٚرررررررررٞ يعرررررررررفخ١ ايرررررررررٛبص   

     /http://www.scribd.com/doc/445575-2َٛقع:

ٖرررر(: ايتعًرررِٝ لرررٔ   عررر  اسبا ررر١ إيٝررر٘    1425 ررر  لفٝفرررٞ د ٜٛسرررف خ ضبُررر  .28

ٚنٝفٝرر١ وطمٝكرر٘ص ٚرقرر١ لُررٌ َك َرر١ يًًُتكرر٢ ايريرراْٞ يًجُعٝرر١ ايسررعٛ ١ٜ     

 :( ل٢ً َٛقع2009/ 12/ 13د  ت رٜقَتاح  صيٲ ار٠

.php?t=8showthreadm/http://www.elearning.edu.sa/foru
43 

(: وهٓٛيٛ ٝرا ايتعًرِٝ اٱيهنْٚرٞص  ار ايفهر  ايع  رٞ:      2008ْمٌٝ  را  لاَرٞ د   .29

 ايكاٖ ٠.

http://www.mayonews.net/ad/showdetails.php?id=16348
http://www.mayonews.net/ad/showdetails.php?id=16348
http://www.scribd.com/doc/445575/-2
http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=843
http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=843
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  التنبؤ بدرجات حرارة أعمام الرتبة ملدينة سيئونالتنبؤ بدرجات حرارة أعمام الرتبة ملدينة سيئون

 باستخدام الطرائل اإلحصائيةباستخدام الطرائل اإلحصائية  

 : امللخص

ًدِٙٞ ص٣ْٚ٘ سٚح مت  يف اصتددًت يف ٓذا اهبشح بٚاُات احملطٞ اهشراعٚٞ

اهرتبٞ عوٟ أعٌاق   إجياد املعدالت اهًٚ٘ٚٞ، اهغٔزٙٞ، اهضِ٘ٙٞ هدردات سزارٝ

5cm  ،10cm   ،20cm   ٗ 30cm. 

 .مت رصٍ أعلاي بٚاُٚٞ ٗدداٗي ت٘ضض تػري ًعدالت احلزارٝ ملدتوف األعٌاق

مبعدي تِاقصٛ خالي أعٔز) ُٙ٘ٚ٘ ،  تبني أْ ًعدالت احلزارٝ تقى ًع األعٌاق

ثٍ  30cmإىل سدٗد أقى ًّ ٙ٘هٚ٘ ٗأغضطط ( ، أًا يف األعٔز األخز٠ فتقى 

 ٛ ٗقوٞ احملت٠٘ املا٢ٛ .تبدأ باهشٙادٝ البتعادٓا عّ ًصدر اهتضدني اهغٌض

 مت إجياد ُ٘عني ًّ املعادالت اهتِبؤٙٞ ًّ اهِ٘ع ًتعدد احلدٗد 

(Polynomial) يف اجلش١ األٗي مت إجياد ًعدي دردٞ احلزارٝ اخلاصٞ بلى ،

 عٌق ًّ األعٌاق ألعٔز اهضِٞ املدتوفٞ سٚح

Y = ax
2
 + b x + c 

رقٍ  x ,ٞ سزارٝ عٌق ًعني( اهتِبؤ هلا )ًعدي درداملزاد إجياد  اهقٌٚٞ Yمتجى 

 ث٘ابت مت إجيادٓا ًّ خالي اهبشح.  a  ، b  ، c اهغٔز املزاد اهتِبؤ هٕ ٗاهـ

أًا يف اجلش١ اهجاُٛ فقد مت ًّ خالهٕ إجياد ًعدي دردٞ احلزارٝ هلى عٔز 

 Yسٚح متجى  ًّ خالي ُفط املعادهٞ اهضابقٞ ًّ أعٔز اهضِٞ ٗملدتوف األعٌاق

اهعٌق اهذٜ  x ,هتِبؤ هلا )ًعدي دردٞ احلزارٝ هغٔز ًعني(ِٓا اهقٌٚٞ املزاد ا

 ث٘ابت مت إجيادٓا ًّ خالي اهبشح.   a، b  ،c هـ  اٙزاد اهتِبؤ هٕ ٗ
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ًٌا عاهٚٞ   (Correlation Coefficient)أظٔزت قٍٚ ًعاًى االرتباط قٚ

مما جيعى اصتدداَ املعادالت اهتِبؤٙٞ املضتدزدٞ  0.99ٗ 0.95ددا ترتاٗح بني 

 ّ اهبشح عٌوًٚا ددًا.ً

 

 ص٣ْٚ٘ ، أعٌاق اهرتبٞ ، تِبؤات إسصا٢ٚٞ . كلمبث مفتبحيت :
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 :مكدمة 

ًًـا، ٗتهـم هتـىثريٖ عوـٟ عٌوٚـٞ           تعد دردٞ سـزارٝ اهرتبـٞ عـاًاًل ٓٚـدرٗه٘دًٚا ٓا

ــا      ــافٞ إىل تىثريٓــ ــزارٜ بــــني صــــطض األرإل ٗاهػــــالث اجلــــٜ٘ با ضــ ــادي احلــ اهتبــ

ـــ   ــٟ اهعٌوٚـ ــٛ عوــ ــٞ،     اهز٢ٚضــ ــى اهرتبــ ــدخ داخــ ــل بــ ــٞ اهــ ــااات اهشراعٚــ ات أٗ اهِغــ

 Seed)، إُبـــات اهبـــذٗر (Planting)اهشرعكـــكٌٚٚا٢ٚـــٞ كاُـــت أَ سٚ٘ٙـــٞ، 

Germination)    اًتـداد ٗوـ٘ اجلـذٗر ،(Root Development)  ٞاحلزاثـ ، 

(Tillage)ٜاهز ،(Irrigation)  ص3طٗغريٓا . 

بــٞ بع٘اًــى عــدٝ كاهضــعٞ  ٗتتــىثز عٌوٚــٞ ُقـــى ٗتبــادي احلــزارٝ عــ  دضــٍ اهرت   

ــٞ )  ــٞ اهِ٘عٚــ ــٞ  Specific Heat Capacityاحلزارٙــ ــوٚٞ احلزارٙــ (، امل٘صــ

(Thermal Conductivity( ٜٗاهتغتت احلزار )Thermal Diffusivity )

ص. ًٗــّ اهصــعي أسٚاُــًا أْ ُتشــدخ بغــلى عــاَ عــّ اخلصــا٢  احلزارٙــٞ هورتبــٞ     4ط

ًـ    ّ خـالي ع٘اًـى عـدٝ بع ـٔا     ملِطقٞ ًعِٚٞ، فٔذا امل٘ض٘ع ٙتشدد بغـلى أصاصـٛ 

ًٙ٘ٛ ٗاآلخز فصوٛ، كٌا أْ اهتػري يف عـلى دردـٞ سـزارٝ صـطض اهرتبـٞ ٙتـىثز ٓـ٘        

اآلخز بع٘اًى عدٝ أٌٓٔا اخلصـا٢  احلزارٙـٞ هورتبـٞ، اهطبقـٞ اخلاردٚـٞ هضـطض       

اهرتبٞ، تـ٘اسْ اهطاقـٞ عوـٟ صـطض اهرتبـٞ ٗاهـذٜ ٙعتٌـد بـدٗرٖ عوـٟ صـايف ا عـعاع            

(Net Radiationاحلــزار ،)( ٞاهلاًِــ ٝLatent Heat  ٞاحلــزارٝ احملض٘صــ ،)

(Sensible Heat( ٞٚاهت٘صــٚوٚٞ األرضــ )Ground – Conductivity  ،)

  ص. 1(ط Heat Fluxٗاهفٚض احلزارٜ ) 

ٗبعٚدًا عـّ اهرتكٚـي األصاصـٛ هورتبـٞ ٗات٘ٙاتٔـا ٗاهـل تلـْ٘ ثابتـٞ ملِطقـٞ          

بري عوـٟ اهرتكٚـي   ًعِٚٞ فاخلصا٢  احلزارٙـٞ هورتبـٞ تتـىثز بغـلى أصاصـٛ ٗكـ      

ٗكٌٚـٞ است٘ا٢ٔـا عوـٟ     (Basic Soil Composition)األصاصـٛ هلـذٖ اهرتبـٞ    

 ٍٛ  ص.2ط(Water Content)احملت٠٘ املا٢
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فٌعزٗث أْ اهل٘ا١ ٙعد ً٘صاًل رد٣ًٙا هوشزارٝ، هلذا فـنْ ٗدـ٘د ًضـاًات ٓ٘ا٢ٚـٞ     

ٙقوــى ًــّ اهت٘صــٚى احلــزارٜ هورتبــٞ عوــٟ علــط املــا١ اهــذٜ ٙعــد ً٘صــاًل دٚــدًا           

 ص.2هوشزارٝ، فلوٌا ساد احملت٠٘ املا٢ٛ هورتبٞ ساد ت٘صٚؤا هوشزارٝ ألعٌاق أك  ط

ِٗٓان ُ٘عاْ ًّ اهتػريات يف دردات احلزارٝ ًـع األعٌـاق، األٗي ٓـ٘ اهـتػريات     

اهًٚ٘ٚـٞ ٗٓــٛ تػــريات بــدخ يف اهطبقــٞ اهقزٙبـٞ ًــّ صــطض اهرتبــٞ، ٗكوٌــا كــاْ   

ٚـــٞ اهتػوػـــى إىل ســـ٘اهٛ ثـــالخ تـــاز عٌو، ٗباهعٌـــق أكـــ  كاُـــت اهـــتػريات أقـــى

ٗتضــــتطٚع احلــــزارٝ أْ تتػوػــــى إىل ًضــــافٞ  10cm صــــاعات هو٘صــــ٘ي إىل عٌــــق 

20cm     عِدًا تصى دردات احلزارٝ إىل قٌٚتٔا اهقص٠٘ عوٟ اهضـطض . أًـا اهِـ٘ع

اهجاُٛ ًّ اهتػريات فٔٛ اهـتػريات امل٘يٚـٞ ٗاهـل تتٌٚـش بىُٔـا تضـتطٚع اهتػوػـى        

بـــٞ، ٗكوٌـــا كاُـــت األرإل ًشرٗعـــٞ ٗاحملاصـــٚى     إىل ًضـــافات أكـــ  داخـــى اهرت  

 ص.6ص،ط5ُاضذٞ كاُت احلزارٝ املتػوػوٞ إىل األعٌاق أقى ط

إْ دردات احلـزارٝ ألعٌـاق اهرتبـٞ تـتػري بصـ٘رٝ أبطـى بلـجري ممـا ٓـٛ يف اهلـ٘ا١           

هذهم تلْ٘ دردات احلـزارٝ اهععٌـٟ هورتبـٞ أقـى ممـا ٓـٛ عوٚـٕ يف اهلـ٘ا١ )خـالي          

 ص . 2اهصػز٠ أقى )خالي اهوٚى(طاهِٔار( ٗتلْ٘ اهدردات 

( Different Depthsهوتِبـــؤ بـــدردات ســـزارٝ اهرتبـــٞ ٗملدتوـــف األعٌـــاق ) 

ــِٚ٘بتٚلٚٞ       ــق اهضــــــــ ــٛ اهطزا٢ــــــــ ــٞ، األٗىل ٓــــــــ ــق ر٢ٚضــــــــ ــالخ ازا٢ــــــــ ــان ثــــــــ ِٓــــــــ

(SynopticMethods       ٗاهــل ٙــتٍ ًــّ خالهلــا رصــٍ خطــ٘ط تضــاٜٗ اه ــػ )

ات ٗاملزتفعــات اجل٘ٙــٞ  ٗدردــات احلــزارٝ، ٗاهزٙــاح ... اس ٗدراصــٞ سزكــٞ املِدف ــ  

(  Modelsٗاجلبٔــات اهل٘ا٢ٚــٞ، اهجاُٚــٞ ٓــٛ اصــتدداَ بــزاًر ساصــ٘بٚٞ ًتطــ٘رٝ ) 

ملعزفٞ ًا صتؤٗي إهٕٚ دردات سزارٝ اهرتبٞ ًّ خالي عبلٞ ٗاصعٞ ًّ اهِقاط ٗٓـ٘  

(، أًــا اهطزا٢ــق  Numerical Methodsًــا ٙطوــق عوٚــٕ بــاهتِبؤات اهعددٙــٞ ) 

ٗٓـٛ عٌوٚـٞ ٙـتٍ     Statistical Methods ) ٚٞ )اهجاهجٞ فٔٛ اهطزا٢ق ا سصـا٢ 

بــدردات احلــزارٝ ًــّ خــالي اصــتدداَ اهبٚاُــات املِاخٚــٞ هفــرتٝ  ؤًــّ خالهلــا اهتِبــ

ــق         ــض اهطزا٢ــ ــتدداَ بعــ ــداٗي ٗاصــ ــلاي ٗدــ ــات يف أعــ ــذٖ اهبٚاُــ ــٍ ٓــ ــٞ ٗرصــ ا٘ٙوــ
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(  Least Square Methodsا سصــا٢ٚٞ ًجــى ازٙقــٞ املزبعــات اهصــػز٠ )    

. ٗباهِعز هعـدَ تـ٘افز اهبٚاُـات اخلاصـٞ بـاهطزٙقتني       ص7طبٞ جياد اهتِبؤات املطو٘

 اهضاِٙ٘بتٚلٚٞ ٗاهعددٙٞ فقد مت اصتدداَ اهطزا٢ق ا سصا٢ٚٞ يف حبجِا ٓذا.

 

 : هدف البحث

اهبشــح ٓــ٘ ًــدخى بضــٚ  يف اصــتدداَ اهطزا٢ــق ا سصــا٢ٚٞ هوتِبــؤ بــدردات     

اهِـــ٘ع املتعـــدد ســـزارٝ أعٌـــاق اهرتبـــٞ ملدِٙـــٞ صـــ٣ْٚ٘ ٗإجيـــاد ًعـــادالت تِبؤٙـــٞ ًـــّ   

(Polynomial       ٙتٍ ًّ خالهلا اهتِبؤ عّ دردـٞ احلـزارٝ ألٜ عٌـق ًـّ أعٌـاق )

 اهرتبٞ ٗهلى عٔز ًّ أعٔز اهضِٞ ٗفق املعادهٞ املبِٚٞ أدُاٖ:

Y = ax
2
 + b x + c 

ٓٛ اهقٌٚٞ املزاد اهتِبؤ بٔا ) دردٞ سـزارٝ عٌـق ًعـني يف اجلـش١ األٗي ًـّ       Yسٚح 

متجــى اهغــٔز    xني يف اجلــش١ اهجــاُٛ ًــّ اهبشــح(.  ًعــ اهبشــح ٗدردــٞ ســزارٝ عــٔز

ٗاهعٌــق املــزاد اهتِبـــؤ    املــزاد اهتِبــؤ بدردــٞ سزارتــٕ )يف اجلـــش١ األٗي ًــّ اهبشــح(      

ث٘ابت ٙـتٍ إجيادٓـا هلـى      a ، b ، cبدردٞ سزارتٕ )يف اجلش١ اهجاُٛ ًّ اهبشح( ٗ 

 ًّ أعٌاق اهرتبٞ ٗهلى عٔز ًّ أعٔز اهضِٞ . عٌق
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 : ئل العملمواد وطرا

مت االعتٌــاد يف ٓــذا اهبشــح عوــٟ اهبٚاُــات املتــ٘افزٝ يف اطــٞ أرصــاد صــ٣ْٚ٘     

 ٗ َ  ، سٚــــح مت إجيــــاد املعــــدالت اهًٚ٘ٚــــٞ 2005َ اىل 1896اهشراعٚــــٞ هوفــــرتٝ ًــــّ  

ــف األعٌـــاق      ــ٘افزٝ ٗملدتوـ ــِ٘ات املتـ ــِ٘ٙٞ ٗهوضـ ــٔزٙٞ ٗاهضـ ــق   اهغـ ــّ اهعٌـ ــدا١ًا ًـ ابتـ

(5cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm) ٍ إجيـاد ًعـادالت تات ث٘ابـت خاصـٞ      ، ًّٗ ثـ

 هلى عٌق ٗهلى عٔز ٗاصتدداَ اهـ 

 (Best Fitting      جيــاد أف ــى ًِشِــٟ نــز باهِقــاط احلقٚقٚــٞ  جيــاد  )

 أف ى تِبؤ مملّ .

 

 : احلسابات والنتائج 

مت أٗاًل إجياد املعدالت اهًٚ٘ٚٞ، اهغٔزٙٞ ٗاهضِ٘ٙٞ جلٌٚع األعٌاق املت٘افزٝ يف 

َ 1896هوضِ٘ات ًّ  ( 5cm( ، )10cm( ، )20cm ( ٗ )30cm)اهبٚاُات ٗٓٛ 

 َ . 2005إىل ُٔاٙٞ عاَ 

( 2( ٗاجلدٗي )1اهِتا٢ر املضتدزدٞ ًّ احلضابات مت عزضٔا يف اجلدٗي )

( املعدالت اهضِ٘ٙٞ هدردات احلزارٝ 1( ، سٚح ٙبني اجلدٗي )1ٗكذهم اهغلى )

ًعدي دردات احلزارٝ  (  فٚ٘ضض اهعالقٞ بني1ٗملدتوف األعٌاق، أًا اهغلى )

( فٚ٘ضض ًعدي دردات  2)خالي صِ٘ات اهدراصٞ ٗملدتوف األعٌاق، أًا اجلدٗي 

 احلزارٝ هلى عٌق ًّ األعٌاق املدتوفٞ ًع أعٔز اهضِٞ .

يف اجلش١ األٗي ًّ اهبشح مت رصٍ عالقات ملعدالت دردات احلزارٝ احلقٚقٚٞ   

عٌق ًّ األعٌاق ً٘ضشٞ يف ( ٗهلى  Best Fittingٗاملت٘قعٞ باصتدداَ اهـ) 

( ًّٗ خالي ٓذٖ اهعالقات مت إجياد ًعادالت إسصا٢ٚٞ ًّ اهِ٘ع ًتعدد 2اهغلى )

 ( عوٟ اهغلى Polynomialاحلدٗد )

Y = ax
2
 + b x + c 

 



 

 

  

 التطبيقيـتوم ـس للعلـدلـلت األنـهج     103

 لتنبؤ بدرجبث حرارة أعوبق التربت لودينت سيئوىلتنبؤ بدرجبث حرارة أعوبق التربت لودينت سيئوىاا               فيصل سبلن هسلن/د ،  سالم عبد الوهبة خليل/د

 م1024 ينبير (  6الوجلد )  ولالعدد األ

  xاهقٌٚٞ املزاد اهتِبؤ بٔا ) دردٞ سزارٝ عٌق ًعني(،  ٗمتجى  Yسٚح متجى 

فٔٛ ث٘ابت مت إجيادٓا هلى     a ، b ،c اهغٔز املزاد اهتِبؤ بدردٞ سزارتٕ.  أًا  

 (.3عٌق ًّ أعٌاق اهرتبٞ ً٘ضشٞ يف اجلدٗي )

يف اجلش١ اهجاُٛ ًّ اهبشح مت رصٍ عالقات ملعدالت دردات احلزارٝ احلقٚقٚٞ 

(  ٗهلى عٔز ًّ أعٔز اهضِٞ ً٘ضشٞ  Best Fittingٗاملت٘قعٞ باصتدداَ اهـ ) 

اهعالقات مت إجياد ًعادالت إسصا٢ٚٞ  ( ًّٗ خالي ٓذ5ٖ( ،)4( ،)3يف األعلاي )

 ( ٗعوٟ اهغلى Polynomialًّ ُفط اهِ٘ع اهضابق ًتعددٝ احلدٗد )

Y = ax
2
 + b x + c 

  xاهقٌٚٞ املزاد اهتِبؤ بٔا )دردٞ سزارٝ عٔزًعني(.   ٗمتجى  Yسٚح متجى 

لى فٔٛ ث٘ابت مت إجيادٓا ه    a ، b ،c اهعٌق املزاد اهتِبؤ بدردٞ سزارتٕ . أًا  

 (.4عٔزًّ أعٔز اهضِٞ ً٘ضشٞ يف اجلدٗي )

 

: مناقشة النتائج والتوصيات  

ُتا٢ر اهتشوٚى األٗهٛ تعٔز أْ ًعدالت دردات احلزارٝ ملدتوف األعٌاق ٗاهل 

دردـات   5حبـ٘اهٛ   ارتفعـت ٓٛ اُعلـاظ ملعـدالت احلـزارٝ اهضـطشٚٞ بغـلى عـاَ قـد        

ٞ      5cmهوعٌـق   (، ثــٍ تقـى ٓـذٖ اهِضــبٞ   خـالي اهعغـزّٙ صــِٞ املاضـٚٞ )فـرتٝ اهدراصـ

 30cm تـدرجيًٚا كوٌـا ساد اهعٌـق هتصـى إىل سـ٘اهٛ دردـتني ُٗصـف عوـٟ عٌـق          

 ( .(GlobalWarmingٗٓذٖ ُتٚذٞ ابٚعٚٞ  ملا ٙعزث باالستباظ احلزارٜ 

 

، 5cm ، 10 cm تعٔز اهِتـا٢ر أْ ًعـدالت دردـات احلـزارٝ تقـى ًـع األعٌـاق        

20 cm ،30cm    ٛ عوـٟ   اهغٌضـٛ ٙلـْ٘ كـبرياً    ا عـعاع أٜ أْ تـىثري   عوـٟ اهتـ٘اه

اهطبقٞ اهقزٙبٞ ًّ اهضطض ٗكوٌـا ابتعـدُا عـّ اهضـطض قـى ٓـذا اهتـىثري. ِٙتقـى         

ًٞ خـالي فصـى اهصـٚف      اهتىثري احلزارٜ بفعى ٗد٘د ًٚاٖ ًع ًلُ٘ات اهرتبٞ ٗخاصـ

 يف املِطقٞ(. )ً٘صٍ األًطار
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ــدًا       ــٚاًل دـ ــْ٘ قوـ ــا٢ٛ ٙلـ ــ٠٘ املـ ــنْ احملتـ ــز٠ فـ ــٔز األخـ ــالي األعـ ــا خـ ــٍ  أًـ ــّ ثـ ًٗـ

صِٚعلط تهم عوٟ االُتقاي احلـزارٜ بـني اهضـطض ٗاهطبقـات اهقزٙبـٞ يف اهعٌـق       

سٚح تلْ٘ ًعدالت احلزارٝ املِتقوٞ أقى مما ٓٛ عوٕٚ خالي فصى اهصٚف ، كٌـا  

هعٌــق أكجــز ســزارٝ ًــّ ا  30cmٌــق أْ ٓــذا االُتقــاي قــد ٙت٘قــف ممــا جيعــى اهع  

20cm حلزارٝ ًع األعٌاق بغلىٗٓذا ًا ال ُالسعٕ يف أعٔز اهصٚف سٚح تقى ا 

  تدرجيٛ. 

تٗ  (Correlation Coefficient)أظٔزت ُتا٢ر اهبشح أْ ًعاًى االرتباط

ممـا جيعـى اصـتدداَ املعـادالت اهتِبؤٙـٞ       0.99ٗ 0.95ني قٍٚ عاهٚٞ دًدا تـرتاٗح بـ  

ًٞ ددًا.  املضتدزدٞ ًّ اهبشح عٌوٚ

ٌــٍٚ اهدراصــٞ  ٙ٘صــٛ اهبــاسجْ٘ باصــتٌزار اهبشــ٘خ يف ٓــذا اوــاي احلٚــٜ٘ ٗتع   

عوــٟ ًِــااق أخــز٠ يف اهــٌّٚ ، كٌــا ُــ٘و بغــٌ٘ي اهبشــ٘خ اهقادًــٞ إْ عــا١ ا     

 عوٟ دراصٞ احملت٠٘ املا٢ٛ ملا هٕ ًّ أٌٓٚٞ يف بضني دقٞ اهِتا٢ر .

 

ملدتوف  2005ٗستٟ   1896(: املعدالت اهضِ٘ٙٞ هدردات احلزارٝ هوضِ٘ات ًّ 1ددٗي )

 األعٌاق.

 cm 10 cm 20 cm 30 cm 5 اهضِٞ

1986 33.58 30.43 29.62 30.17 

1987 34.63 28.58 29.97 30.63 

1988 35.42 32.00 31.83 30.83 

1989 33.89 30.17 29.88 29.80 

1990 35.17 31.17 30.75 30.92 

1991 34.75 31.25 30.17 30.75 

1992 32.92 31.00 30.00 30.17 

1993 34.26 31.29 30.49 30.76 

1994 35.12 31.73 30.67 31.03 
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 املصدر: اطٞ ص٣ْٚ٘ اهشراعٚٞ اهبشجٚٞ

1995 34.42 31.42 32.42 32.08 

1996 36.17 32.67 30.75 32.92 

1997 36.92 33.17 31.83 32.92 

1998 36.58 33.50 31.83 34.25 

1999 35.83 32.67 31.00 32.42 

2000 36.08 28.42 31.08 33.50 

2001 35.11 28.64 30.70 33.08 

2001 37.17 34.25 31.78 32.15 

2003 38.92 37.39 33.58 32.75 

2004 38.00 35.75 32.92 32.33 

2005 38.48 37.21 32.84 32.99 
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 .2005ٗستٟ  1898اهضِ٘ٙٞ ملدتوف األعٌاق هوضِ٘ات ًّ ٝ (: تػري ًعدي دردات احلزار1على )
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 أعٔز اهضِٞ.عٔزًّ ٗهلى (: ًعدالت دردات احلزارٝ هلى عٌق 2ددٗي )

 5cm 10cm 20cm 30cm اهغٔز

 24.68 23.50 23.93 26.66 ِٙاٙز

 26.39 25.91 26.94 29.83 ف اٙز

 29.68 28.88 30.69 33.85 ًارظ

 32.39 31.50 32.05 36.92 إبزٙى

 34.82 34.49 36.09 40.10 ًاٙ٘

ُ٘ٚ٘ٙ 41.43 36.81 36.01 35.80 

 36.75 36.94 38.33 42.42 ٙ٘هٚ٘

 37.09 37.48 38.57 42.24 أغضطط

 36.42 36.16 36.82 40.28 صبتٌ 

 33.30 31.59 32.15 39.36 أكت٘بز

 28.60 27.15 27.94 35.91 ُ٘فٌ 

 25.96 24.86 25.32 28.06 دٙضٌ 

 

 Correlationقٍٚ اهج٘ابت اخلاصٞ باملعادالت اهتِبؤٙٞ ًع قٍٚ اهـ  ٙبني (:3ددٗي )

Coefficient هوذش١ األٗي ًّ اهبشح عٌق هلى. 

 5cm 10cm 20cm 30cm اهجابت

B 6.0798 6.1521 5.9348 5.4076 

C 19.896 16.797 16.216 17.933 

R
2

 0.6945 0.9489 0.9408 0.9501 
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 Correlationاهج٘ابت اخلاصٞ باملعاالت اهتِبؤٙٞ ًع قٍٚ اهـ  ٙبني (:4ددٗي )

Coefficient اهبشحهوذش١ اهجاُٛ  هلى عٔز ًّ. 

 A b c R2 اهغٔز

 0.9958 31.176 5.5303- 0.9787 ِٙاٙز

 0.9993 34.318 5.3485- 0.8425 ف اٙز

 0.9946 39.305 6.383- 0.99 ًارظ

 0.9781 43.956 8.6208- 1.4413 أبزٙى

 0.9994 46.164 7.1748- 1.0863 ًاٙ٘

ُ٘ٚ٘ٙ 1.1037 -7.2893 47.454 0.9752 

 0.9946 48.074 6.7073- 0.9738 ٙ٘هٚ٘

 0.9893 47.08 5.754- 0.82 أغضطط

 0.9839 45.123 5.872- 0.93 صبتٌ 

 0.9991 40.939 6.8298- 1.2312 أكت٘بز

 0.9543 69.84 29.535- 4.8525 ُ٘فٌ 

 0.9957 32.529 5.4683- 0.9588 دٙضٌ 
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ٗهلى لى عٌق ه (Temp) احلقٚقٚٞ دردات احلزارٝ ًعدالت (: ًِشِٟ اهعالقٞ بني 2على )

 .Poly) هلى عٌق ( Best Fitting)أعٔز اهضِٞ ٗكذهم املِشِٟ اهتِب٢٘ٛ  عٔزًّ

Temp)  .هوذش١ األٗي ًّ اهبشح 
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ى عٌق خالي أعٔز هل  (Temp)احلقٚقٚٞ(: ًِشِٟ اهعالقٞ بني ًعدي دردات احلزارٝ 3على )

January,February, March, April  ٛٗكذهم املِشِٟ اهتِب٢٘(Best Fitting) 

 .هوذش١ اهجاُٛ ًّ اهبشح(Poly. Temp) عٔز هلى
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 ى عٌق خالي أعٔزهل  (Temp)احلقٚقٚٞ(: ًِشِٟ اهعالقٞ بني ًعدي دردات احلزارٝ 4على )

May, June, July, August  ٛٗكذهم املِشِٟ اهتِب٢٘(Best Fitting)  عٔزهلى 

(Poly. Temp) . هوذش١ اهجاُٛ ًّ اهبشح 
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 لتنبؤ بدرجبث حرارة أعوبق التربت لودينت سيئوىلتنبؤ بدرجبث حرارة أعوبق التربت لودينت سيئوىاا               فيصل سبلن هسلن/د ،  سالم عبد الوهبة خليل/د
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Prediction of the Soil Temperature at Various 

Depths of Seiyun City Using Statistical Methods 

 

Abstract: 

The data set from Seiyun agricultural station is used to 

find the daily, monthly and yearly soil temperatures at 5cm, 
10cm, 20cm and 30cm depth. 

 Graphs and tables were done to show the rate of soil 

temperature changes at various depths. The rate of changes 

found to be decreasing with depths in ( June ,July and 

August ), however, in other months, it is found to be 

decreasing up to 30cm and then increasing  because of the 

increases distance from the direct sun radiation and the 
shortage in moisture content.  

Two predictive equations of the Polynomial type have 
been found;  

The first equation is to predict the average soil 

temperature for each depth at different months, where  

Y = ax
2
 + b x+ c 

Y represents the average soil temperature (at certain 

depth), x is the number of the month and a, b, c are 
constants.  

The second equation is to predict the average soil 
temperature for each month at different depths, where  

Y represents the average soil temperature (at certain 

month), x is the depth and a, b, c are constants. 

The predicted values show that the Correlation 
Coefficient is very high and  ranging between 0.95 and 0.99. 

  

 Key Words:  Seiyun, Soil Depths, Statistical Prediction. 
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