


 
 

في علوم   مجلة المركز العربي للبحوث والدراسات

 المكتبات والمعلومات

 دورية إلكترونية علمية محكمة نصف سنوية

الهيئة االستشاريةهيئة التحرير

 جاسم حممد جرجيس. د. أ الكميش ي ة عليـــــلطيف. د
 ماتاتمدير برنامج املاجستير في علم املكتبات واملعلومات، الجامعة ألامريكية، لا  

 ناجية قمـــــــــــــوح. د. أرزازةـــــــــــــــــــــــــــــال بوكــــــــــــــــــكم. د
2  ، جامعة قسنطينة لتوثيقاملكتبات وا بمعهدأستاذ 

 ويــــــعلي عوده حممد. د. أوشــــــــــــــــــــــــــــــل عكنـــــــــــــــــــــــــــنبي. د
ذ بقسم املعلومات واملكتبات، جامعة البصرةأستا

 اظم الزهريي ــــطالل ن. د. أ اديــــــــــــــــــــــــــــوهام بـــــــــــــــــــــــــــس. د
 أستاذ بقسم املعلومات واملكتبات، الجامعة املستنصرية

 حممود صاحل امساعيل. د. أ عبد اللطيف هاشم خيري . د
 املعلومات واملكتبات، جامعة املوصل أستاذ ورئيس قسم

 زانـــــحنان الصادق بي. د د سعدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحي. د
 ورئيس قسم دراسات املعلومات، أكاديمية الدراسات العليا مشاركأستاذ 

 راداتــــــــاجلعمر . د محمود شريف زكريا. د
 علومات، جامعة البلقاء التطبيقيةأستاذ مساعد ورئيس قسم املكتبات وامل

 يـــة غرارمـــــوهيب. د هـــــــــــــــــــال طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآم.د
 أستاذة محاضرة بقسم علم املكتبات والتوثيق، جامعة الجزائر 

  :مدير التحرير

 ن السميرـــــــــــــــــــــــــــــــــــعلي حسي

 د عتيق سعيد عبد اهلللخا.د

 جامعة صنعاء .قسم املكتبات و املعلومات .مساعداستاذ 

 مصمم الغالف

 ةـــــــــــــــــــــمدت بونعــــــــــــــــــــــــــــــــقوي

 

  نور عبد اللطيف صويف. أ

 يكيةالواليات املتحدة ألامر  .جامعة نورث كارولينا  
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 رــــــــــــــادئ النشــــــــمب

 :بأنواع املقاالت التالية يف أي ٍّ من اللغتني العربية واإلجنليزية اجمللةترحب  -أ

 مقاالت البحوث األصيلة : 
قيشببا أ  ت رنبب ت   بب    ألابب  . ك مبب  0333ق  0333ببب ت تببب يجببأ  ت رابب مقا ت بببحو مألاصيبب     بب     -

   ق إلانج  زيبب   ق    مألاعفب بب  ببألا غبب ،ربب يسببصن رشببفيب يببك    تنبببت ي ببف يببك    ق بب ت ت صبب    ق  ألا ا ق

 مببب يجببأ  ح رنبب ت   بب  .  ق  ت رنبب ت ءببن  تببح  افقابب  مألاصباببر ألا مبءسببو    ق مألابب  و  م ألاغبب    ببف ،

 . مألانظف ألا نشف يك تنبت ي ف

  لى مملجبل -
ً
 ء ي م

ً
 .يجأ  ت رتس  ت بحو مألاصي   ببألاعمن ق  بألا  بي ر يم ح  ت رض ف شيئب

 .ن ت بحو مألاصي   تح مألانبا   مألاع م   ببملفمءع قمملصبد  قمألا ثبئنيجأ  ت يو  ر ث  -

 أل  ل مألاصير مألاع مي -
ً
 .يجأ  ت يو  رنس ن ت بحو مألاصي   قف ب

 عروض الكتاب: 

ك يبك لألاب ببمب)، ك مب  553ق 053د مألان مبو تب بب ت  ت يا مقا ع  ى، علرفاأ مألا ق ي  بعفقض مألا وأ -

ع بببببب   ت تشببببببما مألاص بنبببببببو مألاصص   ءفمف بببببب  كبت بببببب  ألا  وبببببببف ق ت ت علببببببى(.ب بنبببببببو مألا وبببببببف مألاصص   ءفمف بببببب 

 .مألان بأ مألافئيس  مألاتي ر ضح ت ماح   ة قضعف مألا وبف صقرلخ ،مألا ب ئ ملي  عبت  عح مألا وبف

 األعمال املرتمجة: 
 .ر صا مألا ق ي   عمبل مملا ءم  شفأ  ت يو  م فبق مألانص   لك اتى رو  تفمءع  مألاا ءم 

 وقائع املؤمترات: 

قعبببفض . ت الارع ببببد، قربببب يم قتنبببب(مملنظمببب ت)يجبببأ  ت تشبببما تع  تببببو عبببح عنببب مت مملببب رمف قمملبببنظ   -

 .قتيبق   مألافئيس ت ض   ألا م رمف،

 

 



 5102يناير  -3العدد  -املجلد الثاتي  رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنش ادئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمب

 

 

 :تنسيق املقاالت. ب

تع . يفجى تالاظ   نه ي ع على عبرن ممل ألاف ت رنس ن ممل بحو قءع هب يك مألاشنا ممل   ف  صا ر  يمهب -

 بحو مألاتي ح رو مفن تع يذ  إلا شبدمو ق ديب مل ألافيهب قألاح يو  مألانظف يك مألاع    نه ألاح يو   ص ل ممل

 .رشفيب اتى يو   عبدة ر  يمهب ببألاص  ة مملالئم 

 :يجأ  ت ُي  ّم تع كا ت بل ففد   في  عن مت ممل بل على  ت تشما تب يلك -

  عن مت ممل بل 

 م   ممل ألاف قممل يا مألاع مي 

  ممللخص 

   مألان مبو مملفوبا 

 

مبببب يبببك لألابببك بممل ألاف ت،/ م ببب  قمملهن ببب  ألا م ألاببف جببأ  ت ُيففبببن تبببع ممل بببحو ب ببببت ت وضبببأ ببببمل يالو مألاع ي -

 مملنصأ مألاف مي ملحبلك،
ً
 .قب بنبو الارصبل كبت  

 ق  فببببقيجبببأ ري يببب  ممل ألابببف مملنببب أ ببببه عم  ببب  مملفم بببالو تسببببيم    مببب  تبببح ت ألابببف يبببك ممل بل، يبببك اببببل -

 
ً
 .ب بنبو الارصبل به كبت  

ينصغبببك  ت ُيففبببن تبببع ممل ببببحو تلخبببص يبببك  ببفي  عنببب مت ممل ببببل ببألا غببب  مألاعفب ببب  علبببى  ت ي بببع : امللخصــا  -

 . ك م  033ق 033ممللخص تب ب ت 

يفجببببى ر بببب ي   مببببت  ق  ببببا ك مبببببو تفوبا بببب  مألاتببببي رلخببببص ممل ضبببب عبو مألافئيسبببب  : مألان مبببببو مملفوبا بببب  -

مت ممل بببل علببى  ت يببو  قضببعهب بعبب  ممللخببص ألا م بببل قلألاببك ببببألا غو ت مألاعفب بب  قإلانج  زيبب  علببى  ببفي  عنبب  

 
ً
 .تصبشفة

 . خوصفمو عن  م وخ متهب ألقل تفةيجأ  ت يو  مألاو ض ح مألانبتا ألا مص لحبو قممل -

 مألاسب   ،بب ت  0.5ك تسببف  تبع ربف ،A4يجأ  ت رو  اصبع  ممل بحو على ءبنأ قما  تح ق    ت بب   -

 .    على ملج منأ   بع  ألا صفي  0.00على  ت رن ت مألاه متش

 :ألابناط -

 ت : املقاال  باللغة العربية Simplified Arabic  01ث  ا ألاعن مت ممل بل، قت ب   01، ت ب    

 .يك مألاهبتش 00يك مملات، قت ب   00تبئا ألا عنبقيح مألاففع  ، قت ب  

 

  ت  :لجنجلة ةاملقاال  باللغة لا Times New Roman  ث  ا ألاعن مت ممل بل، قت ب   01، ت ب

 .يك مألاهبتش 00يك مملات، قت ب   00تبئا ألا عنبقيح مألاففع  ، قت ب   01
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 :لايضاحيا  -

   ف بببت علبببى  ت يجبببأ  ت ر ببب م ءم بببع إلايضببببا بو قمألاصببب   مألاف ر  فمف ببب  يبببك مألاشبببنا إلاألا ا قرببب

علبى مألاوبب ملك ببأل  ببم مألاعفب ب  ق يجببأ  ت ريمبا كبا  يضبببا    ت فق ة قتف مب رنب ت لمو ءب دة عبألا بب  

قينبب ت ممل ألافبب ت تسببئ ألا ت عببح ملحصبب ل علببى ا بب ق مألاوبب ألا ف . تسببم   ر ضبب ي   تببع   بب  إلايضبببا  

 .قمألانشف ألانبف   عمبل مألافن   ممل   لة تح تصبد    ف  

قل تسبم   ر ضب ي   ق  بب  قيجبأ  ت يضب  كبا ءب . يجبأ ربف    ملجب مقل ببأل  ببم مألاعفب ب  علبى مألاوبب ملك -

 .ملج قل 

قيجببأ  ت .   بب  ف ءمع بب  مألا غبببو ملح يتبب  ألاال تشببهبد مملفء ببك: شببهبدمو قمملفمءببع مألاصص   ءفمف بب الا ت -

 . قألايت  مب ملح مش ي  مئ  مملفمءع يك نهبي  ممل بل، رظهف 

ف ا ءم ع مملشب كبو  لى مألاب ي  إلاألا ا قر  ألا  ق ي  مألاوبلك -
ُ
 :ر

researchlibrariesr@gmail.com 

                 

 :حقوق التأليف والنشر. ج  
ممل وصببببو مملع  تببببو  جبببن   يمبببنح ممل ألافببب ت   صببب  اصبببفي  ألا مف بببن مألاعفبببب  ألا صيببب   قمألا  م ببببو يبببك ع ببب م

م بببوخ مم مملببب مد ملخب ببب  شهببب  يبببك تنشببب  مو   بببف  بشبببفأ  ت  تبببح مرفب  ببب  مألااببب   ص، قيم بببح ألا مببب ألاف ت

 
ً
 ت  تب

ً
 .ل ف   ص    رشفيب ببألا ق ي  ق ت يو     ب   ئيت ريفيف  وبب 

 :مالحظة
قألابببببيت ببألاضبببببفق ة  ت تع بببببت   م  ( مملببببب ألاف ت)تعبببببب    م  ققءهببببببو مألانظبببببف مألاببببب م دة ببمل ببببببحو عبببببح ممل ألابببببف  -

 .يفيف،  ق مألانبشفققءهبو  نظف  ئيت مألاويفيف،  ق ي ئ  مألاو

 

 

 بمواققة ططية من إال دة طبع أو نشر أي جةء من املجلة،وال يسمح بإعاحقوق الطبع والنشر محفوظة،

 بحوث والدراسا  في علوم املكتبا  واملعلوما لل املركة العربي

  researchlibrariesr@gmail.com:توجه جميع املراسال  الخاصة باملجلة إلى البريد الالكتروني

 http://acrslis.weebly.com/index.html :املوقع الالكتروني للمركة

mailto:researchlibrariesr@gmail.com
mailto:researchlibrariesr@gmail.com


 

 
 

مجلة المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات 

 والمعلومات

5102يناير  – لثثاالعدد ال -الثاني المجلد

 الصفحة الموضوع

 االفتتاحيةكلمة ال
 محمد عودة عليوي . د.أ

 10ص 

 ما مات من أبقى بعده أطيب الذكر
 نبيل عكنوش. د

 10ص 

حنااا  حةاحاااة الكتاااب الدااواااية ذااا  از اةااا  الذكياااة بااا  اا      اجتاهاااات امعلماااات ل امرحلاااة ال ا   اااة 
 دااوة اوتكشافية : الرتبية و التعليم السع د ة
 عقيلة حسين الزهراني

 10ص 

 ة ظي  شبكات الت اصل االجتماذي ل التعليم االلكرتو ي اجملتمعي
 حنان الصادق بيزان. د

  73ص

 أثر بعض اخلصائص الشخصية و ال ظيفية للباح ني الزااذيني اليمنيني ل قدااةهم احلاو بية
 خليل منصور الشرجبي     علي اسماعيل هائل العريقي       أحمد عائض الجبري         . د

 90ص 

 مشروع التكتل امكتيب باجلزائر
 آمنة بهلول       محمد مدكور .أ

 07ص

 ال ثائقي الباحث: ري معروفة ل القطاع السمعي البصريذرض مهنة وثائقي غ
 خديجة أولم.أ

 117ص

 مكتبة جامعة قادا هاس بإوطنب ل، ةركيا
 محمود شريف زكريا. د

 020ص

 (9002   ي   -9002وبتم  ) للفرت  : كشاف جملة امكتبات و امعل مات الليبية
 صابرين جبر عبد املقصود

 140ص 
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  1 

 تفتتحيةة الكلمة اال

 ويدة علة حممد عو. د.أ                                                                                                                                                                                    

  جامعة البصرةأستاذ بقسم املعلومات واملكتبات،                                                                                                             

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (.يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت)

 صدق اهلل العلي العظيم

 

 .منتمحوها ذاكرة الز  أنخالدة في الحياة الدنيا ال يمكن  اثار قى للراحلين إلى جوار ربهم تعالىبوت

غيب املوت عنـا رمـزا مـن رمـوث الثقافـة العرعيـة وعلمـا مـن أعـات املعلومـات واملكتبـات أثـرر املكتبـة العرعيـة 

تحـــــدثنا عـــــن ماكـــــر  املكتبـــــات  فـــــ ذا, ببحوثـــــل  وـــــيلة وكتبـــــل القيمـــــة وأف ـــــاره النيـــــ ة  هعمـــــر  نخـــــا  ســـــني

ســمة مــن ســماتل الوالــحة وال ليــة ذكــرت عةمــة  خــان ة ســانية ف ــ   وأســانياها أرــي  لــل بالبنــان وإذا

أما إذا تحدثنا عن نبل الصداقة فنجدها واة من وااتل الحميدة هذا فضا عن اتسـامل بـروا التعـاون 

ونلبتل مما كان لل  ثر الكبي  في ناوس كل من عرفل عن قرب وسـم  عنـل عـن  عـد  ئلوحب الخي  بين ثما 

خادمـا لوننـل بهمـة امليلصـين متاانيـا  ،لعلميـة والاجتماعيـة لكن املوت اذا غيب رجـا حارـرا فـي املحافـل ا

يأساون علـى فقـد ( م  تسليمهم بقضاء هللا وقدره ) فان محبيل ومعارفل في حاظ  مانة الت  اؤتمن عليها 

وارثـا  ،وخي  الرجا  مـن تركـوا وراءهـم ذكـرر عتـرة تاـوا ماهـا رائحـة التيـب, مثل هذا الرجل ورحيلل عاهم 

هكــذا  , وكــل مــن ذكــره تــرحم عليــل ودعــا لــل بــاملمارة وجنــات النعــيم ،هــل منــل نــاب العلــم واملعرفــة علميــا يا

 .الدكتور عبد اللتيف ووفي رحمل هللا برحمتل الواسعة واسكنل فسيح جناتل  ستاذهي سي ة املرحوت 

احيــة مــن فــي نولــد الــدكتور عبــد اللتيــف الصــوفي  0331فــي الســا   عنــر مــن تنــرمن الثــا ي مــن عــات 

جانـــب ســـتة بنـــات وســـماه والـــده عبـــد اللتيـــف  إلـــىالعائلـــة وـــ    إلـــىليضـــا   (تلكلـــ )نـــواسي ســـورما تســـمى 

ليتوسم خي ا بارد جديـد لعلـل يحةـى (   لتلك )جس د ال ديد فيمل اوإمام اتيمنا باسم والده الذ  كان ختيب

ى املسـتور الاجتمـا ي والـدي   فقد كانـ  سـمعة أبيـل وجـده ال يـدة علـ, بنصيب من جينات العةمة والعلم 

 .وعلم اللمة والعلوت  خرر  تمت  عائلة الصوفي بالعلم واملعرفة فماهم من ارتهر  علم الالك  فضا عن
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عــاا الاقيــد ناولتــل تحـــ  عــل هــذه العائلـــة ذات ةري الثقــافي والــدي   و خارــي ياهـــل مــن علمهــا وم   ـــى 

 ،عاـاره مكبـا علـى املتالعـة فـي اغلـب أوقاتـل مـ  التنـوا فـي قراءاتـلوكـان منـذ  عومـة أ ،على أخاقها الحميدة

مما فتح لل بـاب الشنـر فـي الصـحف املحليـة ،قرأ في  دب واللمة والنعر والنقد والكتب العامة والصحف 

 .منذ ناولتل

ى حصل  عدها على  عثة دراسية من الدولة إل،تا   الاقيد دراستل الثانومة في مدينة الاذقية

يينا  وأن ى ةجاثة ڤالنمسا  عد نيل املرتبة  ولى في املسابقة الت  أعدت لهذه البعثة والتحق بجامعة 

من جامعة فيينا بالنمسا ال امعية في التارمخ ودبلوت الدولة  وةجاثةاللمة  ملانية وال  جمة ال امعية في 

وأخي ا دكتوراه فلسال في تيصص الوثائق ( مييةالوثائق واملكتبات والبحوي التار )في تيصص(املاجستي )

ترعومة حضوره دورة  فضا عن.(تيصص فر ي) مة العرعية وآدابها والل( تيصص رئيس   ) واملكتبات 

 .0395 الديمقرانية عاتأخرر في أملانيا ودورة ترعومة  0390لألساتذة في أملانيا المرعية في عات  تتومرمة

املعلمين التا   سورما ليعمل موجها في معهد إعداد  إلىعبد اللتيف عاد  عدها الاقيد الدكتور 

ل تسافر  عدها الاقيد م  ثوج.س  اتتزوج من امرأة سورمة من مدينة حمص من عائلة  .لنقابة املعلمين

 .ونور وكوثر وإيادوهناك رثن بولدين وعشتين هم فارس  0391إلى ال زائر عات 

 حاول على رهادة الدكتوراه في التب:تفحرس صويف

 .    حاول على رهادة في الاقتصاد: ايحد صويف

ب ــالورموس علــم املكتبــات مــن جامعــة قســنتينة فــي ال زائــر و عــدها املاجســتي  مــن جامعــة نــوري :نووور صووويف

 .كارولينا في الواليات املتحدة  مرمكية

ة كالياورنيـــا نورثرمـــدج وماجســـتي  فـــي التيصـــص مـــن جامعـــة رـــهادة علـــم الـــنا  مـــن جامعـــ:كووووصو صوووويف  

 .سونوما  ستي  في كالياورنيا

ة لـل بقلـوب محبيـل مـن بـوفي ال زائر الت  كان  لها محبة خاوـة فـي قلـب الـدكتور عبـد اللتيـف ومح

املكتبـــات واملعلومـــات فـــي جامعـــة قســـنتينة الـــذ  بـــدأ يتتـــور قســـم  ســـاتذة والتلبـــة بـــدأت فكـــرة تأســـي  

وعقى الاقيد في ال زائر مـن عـات والدكتواه واملاجستي   (الليسا   )سري  وممنح درجة الب الورموس   ن ل

حصـل خالهـا هـو وأوالده علـى ال شسـية ال زائرمـة فـي  5111وحتى ممادرتـل الـى الواليـات املتحـدة عـات  0391

تـدت الــى مـا يقـارب الثاثــين متلـ  السسـعينات مـن القــرن املاكـ   وكـان خــا  مـدة وجـوده فـي ال زائــر التـ  ام

كتابـــا وواحـــدا وثاثـــين بحثـــا و ســـبعة عنـــر بحثـــا  51فقـــد كانـــ  حصـــيلة كتبـــة   ،ســـنة ثـــر فـــي نتاجـــل الاكـــر  

مقدمـــــة فـــــي النـــــدوات واملـــــيتمرات العلميـــــة العرعيـــــة والدوليـــــة فضـــــا عـــــن املتبوعـــــات الاخـــــرر  والشنـــــانات 
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و أل العلميـــة ســـواء كانـــ  علـــى مســـتور املاجســـتي  العلميـــة  املتعلقـــة بالتـــدري  وةرـــرا  ومناقنـــة الرســـائ

والــــذ  يتلــــ  علــــى ســــي تل العلميــــة يجــــدها ثرمــــة بشتــــاج الاقيــــد الاكــــرر الامــــر الــــذ  يجعلنــــا وكــــل ،الدكتوراه

    .وناتير ونقف إجاال وإكراما لهذا الرجل وملسي تل العلمية قل املكتبات واملعلومات  ع ز بل العاملين في ح

وهنـــــاك تاـــــرع الـــــدكتور عبـــــد    عائلتـــــلالـــــى الواليـــــات املتحـــــدة  مرمكيـــــة لالتحـــــان  5111ســـــافر عـــــات 

ان مااجــــــأة   إال الدوليــــــة  العرعيــــــة و واملنــــــاركة فــــــي املــــــيتمرات ،وال  جمة،والتأليف،اللتيــــــف للبحــــــ  العلمي

ومـــ    خيــ ة أيامــل  بمـــرر ســرنان املعــدة الــذ  أوهــك قـــواه وعياوــة فــي اذ أوــيب القــدر كانــ  لــل قاســية 

الخـــام   وافــق فــيحبــل للعلــم حيــا حتـــى اخــر يــوت فــي حياتـــل الــذ  ذلــك لــم منــك مـــن مررــل يومــا وعقــى  فـــي 

الواليـــــات املتحـــــدة مدينـــــة لـــــو  انجلـــــوس فـــــي وقـــــد وارر جثمانـــــل ال ـــــ ر فـــــي  5101يونيـــــو / حزمـــــرانعنـــــر مـــــن 

 .  مرمكية 

لعـالم ال ليـل كمـا يرثيـل علـى رحيـل هـذا اونحن اذ نكتب هذه الستور نب  رـياا مـن ميـزون حزننـا 

إخاوــل لوننــل وســي تل املعتــرة وعلمــل وثقافتــل ومحبــة النــاس لــل ومثلمــا عــاا الاقيــد عاملــا ومعلمــا فقــد 

الـــدكتور عبـــد اللتيـــف الصـــوفي   ســـتاذ ســـا  هللا الرحمـــة واملماـــرة لاقيـــدنا الراحـــل . مـــات كبيـــ ا وعةيمـــا 

 راجعون  إليل اوانهلل  اوانلصب  والسلوان  وذومل ا أهللوان يجعل هللا مثواه ال نة وان يلهم 

وأخيـــ ا البـــد مـــن ةرـــادة بمبـــادرة املركـــز العر ـــي للبحـــوي والدراســـات فـــي علـــوت املكتبـــات واملعلومـــات  

 .بتيصيص العدد الثال  من مجلة املركز هدية لروا الاقيد الراحل رحمل هللا

و أحاـــــل علمـــــي   مأوفـــــي  ابيـــــل  أو مقـــــروءةوال ياـــــوت   أن ارـــــكر كـــــل املســـــاهمات التأبيشيـــــة ســـــواء كانـــــ  خت

  .اجتما ي

 

 انا هلل وإنا اليل راجعون 

 يوت الخمي   البصرة  حررت في           

  5101 /05 /01املوافق       
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 ..ما مات من أبقى بعده أطيب الذكر

 نبيلوش ـــــعكن. د

 

 

عبد . د.صعبا جدا بالنسبة ملوضوع الكتابة عن العالمة الراحل ا ألامر  أنسأحاول جاهدا ولو 

أغامر موجة حتى تلقيني  كيف علي الخوض في أمواج محيط ال أكادأين أبدأ ؟ ن، ماللطيف صوفي

كما أردت من خالل هذه الكلمات سمير ،العلي . وال عند طلب أخينا أأنه ال بد من مجاراته نز  ر غي ،الثانية

 .كونها قراءات في مراسالت رحمه هللا لنا ها ومشاطرتها أيضا،ب توثيق ذكريات أعتز بها وأفتخر 

. بة ورقة عن أدسمير بكتاالعلي . أطلب أخي ني رعبأكم ترددت في كتابة هذه الكلمات وكم نعم 

لقسنطينة بعد وفاة نا تذكرت اللحظات التي حلت فيها حرمه السيدة سمر وابنهما ه ،صوفي رحمه هللا

لم أتمالك نفس ي ولم أجد من أين أبدأ في التحدث ،وحين طلب مني إلقاء كلمة حول الفقيداملغفور له،

، كان العالمة الكبير عبد اللطيف صوفيا فيها لن نوفيها عشر معشار حقها،عن شخصية عظيمة مهما قلن

 .صاحب عناية فائقة بالتخصص وأهله ليس فقط على املستوى الوطني الجزائري بل والقومي رحمه هللا،

الجزائر،  –بدراسة تخصص علم املكتبات بجامعة قسنطينة سنة  52حوالي ن هللا علي منذ قد م  

ألادبية،  وهو تخصص حديث النشأة آنذاك موجه بالدرجة الكبرى لحاملي شهادات البكالوريا في الشعب

الفاصل في القرار ص البكالوريا في شعبة الرياضيات،وكنت على وشك تغيير املسار الجامعي بحكم تخص

كان رحمة هللا عليه من خالل إحدى محاضراته الذي جعلني بحق أتعلق بالتخصص بل وحتى أغار عليه، 

اذي رحمك هللا أست فألف شكر لك. فتراجعت عن قرار التحويل وقررت مواصلة الدراسة بالتخصص 

 .وأسكنك فسيح جنانه، يا دائم التبسم 

كم كنت معجبا بطريقة عمله وتعامله مع جميع الطلبة، كان يحبهم جميعا، كما كان رحمه هللا 

حريصا أشد الحرص على سمعة قسم علم املكتبات والتخصص الذي شيده بمجهود شخص ي لفترة 

 حمة هللا عليهم جميعا، جهود من رحل قبله ر  وتضافر طويلة من الزمن 

أطلب منه أن يشـر  علـى بح ـي فـي مرحلـة املاجسـتير وتعـد أول دفعـة ماجسـتير يفتتحهـا القسـم وكـان 

. د.أذلك بفضل جهوده الجبارة التي قام بها واستضافة عديد من ألاساتذة لضمان التكوين كـان مـن بيـنهم 

محمـــد فتعـــي عبـــد الهـــادي مـــن . د.أليفـــة و شـــعبان خ. د.أنـــزار عيـــون الســـود مـــن ســـوريا الشـــقيقة، وكـــل مـــن 

جعـــاتي لـــه مصـــر، والحمـــد   تقبـــل طلطـــي وعملـــت طيلـــة ســـنتين بيشـــرافه دون أن يكـــل أو يمـــل مـــن ك ـــرة مرا
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وكــان دومــا داعمــا وســندا متينــا لكــل باحــث لــيس فــي تخصــص املكتبــات وحســب بــل  .والحمــد   را العــاملين

وأتذكر يـوم أبلغتـه رحمـة . دا والدراسات اللغوية أيضاتعداه إلى جامعات وطنية وعربية من تخصصات ألا 

عبـد املجيـد دحمـان علـى رأك املكتبـة الوطنيـة الجزائريـة كـم كـان مستبشـرا ومتفـائال . هللا عليه خبر تعيين د

وكـــان رحمـــه هللا يســـأل عبـــر البريـــد  لكترونـــي عـــن . بهـــذا الخبـــر، وطلـــب منـــي بياناتـــه والتـــي كنـــت أرســـل ها لـــه 

 ما طالت مراسالتهم له،  ألاشخاص كل

تخليــدا مراســالته نشــر بعــ  مــن لــن أحلــل مــا كتــب ولكــن لكــم استكشــا  عظمــة الرجــل مــن خــالل 

وثـــراء عطائــــه ، فلـــم أرى شخصــــا فـــي حيــــاتي برقـــة مشــــاعره وأحاسيســـه وســـمو أخالقــــه ونبـــل صــــفاته وذكـــرى 

  .مثله

 :رسائله غري املنشورةوفيما يلي بع  
 

 من فرط ماقد سرني أبكانـي          حتى انـه  جاد السرور علي            

 ن في فرح وفي أحزانــــــــــــــتبكي        ياعين قد صار البكاء سجية                            

    

 حفظه هللا  نبيل ولدنا العزيز      

 

كـأن يـدا ، الـى ببـن البـار عـين أزجـر  هيـرلقد كان صباحي اليـوم راععـا بهـذا الخبـر السـعيد الـذي نقلـه 

مــن أحبــاء قلطــي،  بهذه الترقيــة التــي خصــت كوكبــةوأبهجــت نفســ ي،أســعدت قلطي،فواحة،ورد قــدمت لــي باقــة 

وتزيده تألقـا والتي تدعم التخصـص،من الترقيات التي أنتم أهال لها،والعقوبة على مزيد فألف ألف مبروك،

وأطيـب ال هاني، لكم منـي أجمـلوحفتكم ألالطـا  مـن كـل جانـب،وسـدد خطـاكم،وفقكم هللا،  في سماء بالدنا

لــــــيس لـــــدي بريــــــده  إذلـــــعز العزيــــــز حـــــافظي  هيـــــر، تهـــــاني إبــــــال مع رجـــــاء وبــــــه نســـــتعين،  وهللا املوفـــــقمـــــاني،ألا 

  .  بلكتروني ألقدم له ال هاني بهذه املناسبة السعيدة

 

 :مناقشة أطروحة الدكتوراه
 ولدنا العزيز الدكتور نبيل حفظه هللا           

 والشــــ يء مــــن معدنــــه الحصــــولك علــــى شــــهادة دكتــــوراه الدولة،نبــــأ وفرح غامر،الغ،تلقيــــت بســــرور بــــ 

أعـاد الفرحـة في يـوم أغر،لقد شرحت صدري، .ووفائكوعلمك،وتواضعك،سمك،إوأنت النبيل في يستغرا،

هـارة، مبكل مـا أوتـي مـن عـزم وقـوة و وهـو يـدافع عـن ألالـوان الوطنيـة،بعـد مشـاهدة فريقنـا الراعع،وبنا،قل إلى

 فهنيئا لـــــك يـــــاننتظـــــر مثلـــــه فـــــي املبـــــاراة القادمـــــة،الـــــذي ،في غمـــــرة هـــــذا التألقلقـــــد جـــــاءتني البشـــــرى بتألقـــــك،
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الشــك أن وعلمــا كعلمك،ووفــاء كوفائك،أن مــن لــه قلبــا كقلبك،بنــي، واعلم يــايئــا لنــا وللمعهــد بــك،وهننبيل،

فيـه  مـا إلىوسـدد خطـاك،حماك هللا، ورعاك،ر،ديوالتقـ باإلكبـار محفوفا فسر فـي طريـق املجـد،املستقبل له،

 . جانب وحفتك ألالطا  من كلالخير،

الى العمــــــر عــــــدتني بالــــــذاكرة،لقد أســــــعدتني بكلماتــــــك الرقيقــــــة ألاصــــــيلة،وأ،بيهدائكنبيــــــل  لقــــــد شــــــرفتني يــــــا

 أيام حلوة، إلىأغلى ألاحبة، أعدتني  الجميل، الذي قضيته بينكم، يا

ــــــــــــــــق                 وأقــول يادنيـا اهتفـي لشبابـي             ـت أعطيهـــا  مــام ركابيد كنـــــــــــــــــ

 ـه علـى أهدابـيــــــــــــــــــطيــف أرقص             تلك الرؤى ، ما ال ضوء جمالها              

 

 . وأخيرا ، لك مني أيها العزيز الغالي ، أجمل ال هاني ، وأطيب ألاماني ، ودمت في رعاية هللا وحفظه

     5101/  10/  01أنجلوك لوك         

 

 أخي العزيز نبيل حفظه هللا

نبيــل ،  تلقيــت بســرور رســالتك ، وفيهــا املعلومــات التــي كنــت قــد طلب هــا ، وانــي عــاجز عــن شــكرك يــا

اســما ومضــمونا ، أعتــز بــك، وبأبنــاعي وبنــاتي جميعــا مــن أســرة القســم، وأشــتاقكم كــل وقــت وســاعة، و شــتد 

نبيـل،  أعظـم وفـاءك يـا أجمـل عباراتـك، ومـا ، كلما قست علي ظـرو  الحيـاة فـي غربتـي هنـا ، مـاإليكمحنيني 

واني فخور بك، وبجميع الزمالء الذين عشت الى جانبهم أجمل أيام العمر، وما من مرة أكتـب لكـم، أو أقـرأ 

لـــــى إوفقكـــــم  لـــــيكم، حيـــــاكم هللا، وإســـــطوركم، ب وتغســـــل الـــــدموع وجنتـــــي، تعبيـــــرا عـــــن حطـــــي لكـــــم، وشـــــو ي 

 .مايحبه ويرضاه 

تحيــاتي للجميــع، وألــف شــكر مــرة أخــرى علــى الجهــود التــي بــذل ها مــن أجلــي، جــزاك هللا عنــي يــابني كــل خيــر،  

 . مع خالص املحبة

 عبد اللطيف صوفي                                                                                                                        

 

 :تكريم أحسن أطروحة 
 فظه هللاولدنا العزيز الدكتور نبيل ح

تلقيــت بســرور رســالتك ومــرة أخــرى أقــدم لــك يــا بنــي أجمــل ال هــاني وأطيــب ألامــاني علــى هــذا التفــو  

بــارك هللا فيــك يــا بنــي  ،تســتحق عليهــا كــل تقــدير أنــتالــذي حققتــه بفــو ك بجــائزة بتحــاد علــى رســالتك و 

 .عوسدد خطاك نحو مزيد من التفو  والتألق ودمتم بخير مع خالص التحيات للجمي
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 ببن العزيز البار الدكتور نبيل حفظه هللا

وهـــــي ربيـــــع قضـــــي ها بينكم،، عندما أعـــــادت بـــــي الـــــذكرى الـــــى أيـــــام جميلـــــة خلـــــتلقـــــد أبكتنـــــي رســـــالتك،

تقــوى يومــا ب الثمــرات ،أطيــ، تــي أســهمنا فــي غرســها ، مــرة أخــرى واليــوم تثمــر هــذه الملــجرة املباركــة العمري،

  والترقيـة ، يزيـد مـن أخبـار التفـو هنيئا لي بكم ، وما أسمعه مـنكم ،و فهنيئا لكم ،ا ،و شتد عودهبعد يوم ،

ئــــين كــــم تمنيــــت أن أكــــون بــــين املهنو وســــدد خطــــاكم ، وبــــارك جهــــودكم ،،موفقكــــم هللا ورعاكاعتــــزا ي بكــــم ،

أن ا علــــى ثقــــة ،نــــأو وتواضــــعك ،ووفائــــك ،لتك ،وأنــــت النبيــــل فــــي أصــــا،وألــــف مبــــروك يانبيلللقســــم ولكــــم ،،

 . محفوفا باالكبار والتقدير،في طريق املجد،فسر برعاية هللااملستقبل لك ،

 عبد اللطيف صوفي                                                               

 :وفاة الدكتورة حليمة مسرة 
 :حمة هللا عليها بنص الرسالة التاليةراسلنا رحمه هللا عند سماعه بخبر وفاة الدكتوره حليمة سمرة ر 

      

 أخي العزيز                   

أشكرك جزيل الشكر علـى هـذه بلتفاتـة النبيلـة ، الصـادرة مـن أز نبيـل، وهـو اسـم علـى مسـمى، أمـا 

عنـــي ، فـــاني ما لـــت تحـــت وقـــع الصـــدمة، لـــم تكـــن ســـهلة، فاألخـــت حليمـــة، رافقتنـــا طيلـــة عملـــي فـــي القســـم، 

فيهـــــا، تغمـــــدها هللا برحمتـــــه الواســـــعة،  يفـــــارقني، بكـــــل مـــــا يط الـــــذكريات عـــــن تلـــــك الفتـــــرة الطويلـــــة، الوشـــــر 

قـــوة ب بـــا ، والبركـــة فـــيكم، وفـــي جهـــودكم  لـــدعم هـــذا القســـم، ورفـــع  حـــول وال وأســـكنها فســـيح جناتـــه، وال

مـــــا أنـــــت يـــــا نبيـــــل، شـــــأنه، وهللا معكـــــم، بعـــــين عنايتـــــه ورعايتـــــه، مـــــع خـــــالص الشـــــكر، واملحبـــــة، والتقـــــدير، أ

 : يحبه ويرضاه، والشاعر يقول  ما إلىفمكانك القلب في كل وقت وحين، جزاك هللا كل خير، ووفقك 

  

 وا آحاداــــــــوال تتفرق بـــــــــــــــــــخط                  ترى ــــــــــــكونوا جميعا يابني اذا اع                      

 واذا افترقن ، تكسرت آحادا                   تأبى الرماح اذا اجتمعن تكسرا                     

  

 ولدنا العزيز ألاستاذ نبيل حفطه هللا

تلقيــت بســـرور بـــالغ رســـالتك ، بمــا تحملـــه مـــن مشـــاعر الوفـــاء واملحبــة وبخـــالص ، وكـــان لهـــا أجمـــل 

ألاثـــر فــــي نفســــ ي ، والحــــق يقـــال ، أن مــــن لــــه وفــــاء كوفائــــك ، وقلبـــا كقلبــــك ، وعزيمــــة كعزيمتــــك ، الشــــك أن 

 . شاء هللا فسر برعاية هللا وحفظه ، وستكون من املتفوقين ، علما وعمال ، ان املستقبل له ،
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 أخي العزيز     

لقــد كنــت دائــم بعتــزا  بــك ، وكنــت أتوقــع لــك منــذ عرفتــك ، هــذا التــألق والتفــو  ، ولــك املســتقبل 

أجملهـــا رفقـــة  ور كـــريم ، ومـــابآفاقـــه الرحبـــة ، وهـــذه املـــرة ، وجـــدتك ، وأنـــت تجمعـــك رفقـــة راععـــة مـــع الـــدكت

محبــة وأخــوة وتفــو  ، كنــت وما لــت ، شــديد بعتــزا  بكــم ، وفرحــت كثيــرا بوجــودكم بيننــا هــذه املــرة ، ولــن 

تحلـو رحالتـي القادمـة ، ب بوجـودكم ، أبنـاء أعـزاء علـى قلطـي ، كـم تمنيـت أن يتوقـف الـزمن وأنـا بيـنكم ، فـي 

زلـــــي ، حيـــــث قضـــــينا أوقاتـــــا حلـــــوة ، ما الـــــت تعـــــي  فـــــي ذاكرتـــــي ، الطريـــــق ، أو فـــــي الخـــــروا ، أو فـــــي شـــــرفة م 

أســـترجعها بـــين حـــين وحـــين ، كلمـــا قســـت علـــى ألايـــام فـــي هـــذه الـــبالد البعيـــدة النائيـــة ، فـــأنتم أجمـــل واحـــة ، 

أتفيأ ظاللها ، وأجد سـعادتي بـين أرجااهـا ، بـارك هللا فـيكم ، وأحـاطكم بعـين عنايتـه ورعايتـه ، ووفقكـم الـى 

 . رضاهمايحبه وي

ختاما ، لك مني ، كل الشكر والتحية ، بارك هللا فيك ، وفي والديك ، وأسرتك ، مع أجمل آيات الوفاء 

 . واملحبة ، والشكر لكم من ابنتي كوثر على الهاتف ، فقد أعجبها كثيرا ، وجاء عز الطلب كما يقولون 

 عبد اللطيف صوفي                                                                                  

نعم هكذا كان رحمة هللا عليه ليس مع شخص ي فقط، بل مؤكد مع جميع من يحبهم ومع جميع 

من الرجال الذين خدموا وطنهم ومجتمعهم   -ك أستاذنارحمة هللا علي- .. طلبته أو أبنائه كما يذكر دائما 

ويذكرني في هذا املقام أبيات أمير مه، ويجزيه عنا خير الجزاء، نسأل هللا أن يغفر له ويرح..  وأم هم بيخالص

 :الشعراء أحمد شو ى، رحمه هللا، إذ يقول 
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 الخ

َ
ْن فى الطريق عفيف

ُ
ماع، كريم النظْر *** وك  السَّ

َ
 شريف

وا بعده 
َ
ت
َ
 أ

ْ
 إن

 
ْن رجال

ُ
، وهذا ألاثْر : يقولون *** وك  َمرَّ

 

مغفرتـــــــك  فــــــياللهم إن عبـــــــدك، املفتقــــــر إلـــــــى رحمتــــــك، النـــــــا ل بســــــاحة كرمـــــــك وجــــــودك، املؤمـــــــل فــــــ

ورضوانك، قد أوى إليك، ونزل برحاا كرمك، فأكرم نزله، ووسع مدخله، واغفر له، وارحمه، وأسـكنه مـع 

صــــحبة النبيــــين والصــــديقين ، وألحقنــــا بــــه مــــع تمــــام اللطــــف والعافيــــة، وار قنــــا وإيــــاه فــــي عليــــينالســــابقين 

 .شهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاوال
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الذكية اجتاهات املعلمات يف املرحلة الثانوية حنو إتاحة الكتب الدراسية عرب اهلواتف 

دراسة استكشافية :السعوديةالرتبية والتعليم  بوزارة  

عقيلة حسني الزهراني.أ          

 ى القر جامعة أم -عضو هيئة تدريس

 جامعة امللك عبد العزيز-ماجستير إدارة معلومات             
 

  :امللخص

دام ألاجهــزة  الهواتــذ ال فيــة فــظ الععليــة التعليعيــة  إتاحــة فــظ  ــج توجــي العديــد مــن الــد     ــت 

الكتب الدرا ية عبرها لال تفادة مـن مزاياهـا التفاعليـة أتلقـا   ارة الةرويـة  التعلـيو السـعودية م ـر   

" أوــــج" ن ــــر ت بيــــا الكتــــب الدرا ــــية عبــــر متجــــر ،إتاحــــة الكتــــب الدرا ــــية عبــــر ألاجهــــزة  الهواتــــذ ال فيــــة 

Apple   "ألاندر يـــد "Android حيـــم يعكـــن ملســـت دمي أن عـــةIos  Android,  Windows Phone 7,   

لــ ا تســذت هــ   ،تحعيــج الت بيــا عجــت أجهــزيةو ال فيــة معــا يتــيه إميانيــة توــفحها فــظ أ    ــا  أ  ميــا  

ن الدرا ـــة إاـــت التعـــرا عجـــت اتجاهـــات معلعـــات املرحلـــة الثانويـــة نحـــو إتاحـــة الكتـــب الدرا ـــية عبـــر هـــواتفه

( املنـــاال الدرا ـــية) التعرا عجـــت ئوـــايق ت بيقـــات ، رصـــد امل ـــكالت اللـــن تحـــو  د   إتاح ةـــا ،ال فيـــة

. الكتــب الدرا ــية املتاحــة مــن ئــال  ألاجهــزة  الهواتــذ ال فيــة مــن أجــج الو ــوا عجــت إميانياتــي  م ــكالتي

الدرا ــية عبــر الهواتــذ  توصــلا الدرا ــة إاــت العديــد مــن النتــايأ  مــن أهعهــا أ  اتجــا  نحــو إتاحــة الكتــب

ال فيــــة   يــــزا  فــــظ ودايتــــي حيــــم  صــــج عــــدد مســــت دمات ت بيــــا املنــــاال الدرا ــــية املتــــا  عبــــر الهواتــــذ 

عجــت الــر و %( 33)مــن مجتعــد الدرا ــة  مع عهــن ا ــت دمن الت بيــا منــ  أ ــج مــن  ــهر%( 50)ال فيــة  

ود إاـــت  ـــعذ اعـــال   التســـويا  هـــ ا  عـــ  5100مـــن ن ـــر الت بيـــا عجـــت متجـــر أوـــج   ألاندر يـــد منـــ  عـــام 

 اعال  عنـــي ل ــيج أ  ـــد لـــدى ،لــ ا تويـــدن الدرا ـــة وضــر رة تســـويقي ،للت بيــا مـــن  بــج القـــايعي  عليـــي

الجعهور املس ةدا من ئال  مو د الو ارة  عبـر الر ـايج البريديـة  تو يـد الت ـرات عجـت املعلعـي   ال ـال   

 أ  تععـــج   ارة الةرويـــة  التعلـــيو عجـــت ، ـــيج تفـــاعجظ   ـــر رة ت ـــوير الت بيـــا   جعـــج الكتـــب الدرا ـــية ل

 .ا تفادة من املقةرحات الواردة والدرا ة فظ ت وير  

 :الكلمات املفتاحية 

 . ألاجهزة ال فية ،الهواتذ ال فية  ،الكتب الدرا ية التفاعلية ،الكتب الدرا ية الكةر نية

Interactive textbooks  , E-textbooks      Smart appliances, Smart phones,         
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 :متهيد

 فــظ تكنولوجيـا اتوــا ت اللديثـة حيــم نعـا اتوــا ت الال ـلكية وعــا              
ت
  ـهد العوـر اللــااظ تقـدما

 التو ـــد الســـريد فـــظ ت بيقايةـــا  ـــاعد عجـــت افت ـــاا  فـــا  جديـــدة ،  يادة انت ارها،فيةـــا الهواتـــذ ال فيـــة

يعكــــن ا ــــتفادة ملةــــا فــــظ التعلــــيو  لــــو  عــــد الهــــاتذ   ــــيلة اتوــــا  فقــــ  وــــج امتــــدت ت بيقاتــــي للعيــــدا  

حيـــم انت ـــرت ت بيقـــات املكتبـــات الكةر نيـــة عجـــت الهواتـــذ  ألاجهـــزة ال فيـــة معـــا  ـــاهعا فـــظ  0التعليعـــي

لكةر نيــة  ملةــا الكتــب الدرا ــية  ف هــرت الكتــب الدرا ــية التفاعليــة  اللــن تضــو النعــو املةيايــد للكتــب ا

 الفيديو  الر او  اللن تدعو املحتـوى الدرا ـدن ، املقاتد الووتية ، الوور  الر وم املتحرفة،النووص

مكتبـــة  إميانيـــة إن ـــا  ، إميانيـــة تحـــديم املحتوى ، تـــد ين املالح ـــات ، إميانيـــة اتوـــا  ل ـــبكة انةرنـــا 

اتــال  عليةــا فــظ أ   ئاصــة  تحعيــج الكتــب الدرا ــية اللــن ير ــب املســتفيد فــظ توــفحها عجــت جهــا   احــد 

  ـــــا  أ  ميـــــا     يرهـــــا مـــــن املزايـــــا د لـــــ لك اتجهـــــا العديـــــد مـــــن الـــــد   إاـــــت ا ـــــتبدا  الكتـــــب الدرا ـــــية 

 إتاح ةــا عبــر اجهــزة ،ة امل بوعــة والكتــب الدرا ــية التفاعليــة فحلــو  مل ــكالت الكتــب الدرا ــية امل بوعــ

 الهواتذ ال فيـة د لال ـتفادة مـن إميانيايةـا  تو يفهـا مـن أجـج تحسـي  نتـايأ التعلـيو  جعـج التعلـيو أف ـر 

   متعــة 
ت
 فــظ  ــج التنــافس الــ   ت ــهد  ألاجهــزة  الهواتــذ ال فيــة  الت بيقــات  البــرامأ التعليعيــة . ت ــويقا

ة ل ـــــيج أفبـــــر ئـــــال  الســـــنوات القادمـــــة ا ـــــتجاوة لت يـــــرات يتو ـــــد أ  تنت ـــــر الكتـــــب الدرا ـــــية الكةر نيـــــ

 .العور  اللن تفرض  ر رة مسايريةا

 : مشكلة الدراسة وأهميتها 
إ  الت ورات اللن ت ـهدها الهواتـذ ال فيـة  اللـن لـو تعـد  اصـرة عجـت ئوايوـها املاديـة وـج  ـعلا            

 التنافس ال ـــديد وـــي  ،الســـريد لت بيقـــات الهواتــذ ال فيـــة  الت ـــور 5ت ــور المـــدمات املقدمـــة مـــن ئاللهــا

ال ـــر ات املنتجـــة لهـــ   ألاجهـــزة  سرامجهـــا معـــا  ـــاهعا فـــظ إنتـــا  أجهـــزة  ســـرامأ  اولـــة لل ـــرا  مـــن م تلـــذ 

 فظ درا ـة حديثـة عـن من عـة ألامـو ،فئات املجتعد   لها عوامج أدت إاـت انت ـار الوا ـد للهواتـذ ال فيـة

أ الدرا ــــــة لتوــــــدر املعلكــــــة العرسيــــــة الســــــعودية املرتبــــــة ألا اــــــت  لقايعــــــة الــــــد   ألاف ــــــر املتحــــــدة ت ــــــير نتــــــاي

 للهواتذ ال فية فظ د   العالو حيم ول ا نسبة انت ارها 
ت
 أ  هـ   التسـبة  ـظ ألاعجـت %( 033)ا ت داما

 فـظ مرافـز متقدمـة
ت
الهواتـذ مـن   مـا تعيـيت وـي هـ  . 3 سفار  فبير مقارنة لد   المليأ  اللن  حلا  ـظ أيضـا

معييات  ئوايق تجعلها أداة  ست نن بةا املستفيد عـن ا ـت دام البـدايج ائـرى  اللوا ـنب  انةرنـا 

 ةــا عبــر ألاجهــزة  الهواتــذ معــا أ ــهو فــظ  يــادة التوجــي نحــو ر عنــة الكتــب الدرا ــية  إتاح. 4 الكتــب    يرهــا

 ملوافبـــة ت ـــورات العوـــر د حيـــم ، املـــتعلو  جعج محتويايةـــا أف ـــر تفاعليـــة لتلبيـــة حاجـــات املعلـــو ،ال فيـــة

 هـــرت العديـــد مـــن املبـــادرات  امل ـــاريد فـــظ العديـــد مـــن الـــد    اللـــن يةـــدا إاـــت ا ـــتبدا  الكتـــب الدرا ـــية 
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واإل ـافة إاـت اهتعـام ،امل بوعة والكتب الدرا ية الكةر نية  إتاح ةا من ئال  ألاجهزة  الهواتذ ال فيـة 

 Apple  "  أوــج"عجــت متجــر   iBookامجهــا التعليعيــة فبرنــامأ العديــد مــن ال ــر ات وت ــوير ور 
ت
ليضــو  ســعا

 والكتــب الدرا ــية   يرهــا مــن البــرامأ 
ت
فــظ حــي  نجــد أ  املعلكــة العرسيــة الســعودية فــظ ودايــة تريقهــا . ئاصــا

 فـظ هـ   الدرا ـة تســذت الباحثـة للتعـرا عجــت ،نحـو إتاحـة الكتـب الدرا ــية عبـر ألاجهـزة  الهواتـذ ال فيــة 

 . اتجاهات معلعات املرحلة الثانوية نحو إتاحة الكتب الدرا ية من ئال  هواتفهن ال فية
 

 : تتعثج أهعية الدرا ة فظ النقاط التالية    

  تعــد هــ   الدرا ــة إحـــدى أ ايــج الدرا ــات العرسيـــة فــظ مو ــو  الكتــب الدرا ـــية املتاحــة عبــر الهواتـــذ

 . ال فية

 السلبية  تجاهات معلعـات املرحلـة الثانويـة نحـو ا ـت دام الكتـب  تساعد فظ رصد الجوانب ايجاوية 

 .ال فيةالدرا ية عبر الهواتذ 

  تقديو مجعوعة من التوصيات  املقةرحات اللـن يعكـن أ  تسـاهو فـظ تقلـيق أ جـي القوـور اللـن تواجـي

 .الكتب الدرا ية املتاحة من ئال  الهواتذ ال فية  الععج عجت ت ويرها

 : أهداف الدراسة

 :تسذت الدرا ة إات تحقيا ألاهداا التالية

  التعريـــــذ وع ـــــر   الكتـــــب الدرا ـــــية املتاحـــــة عبـــــر ألاجهـــــزة  الهواتـــــذ ال فيـــــة وـــــو ارة الةرويـــــة  التعلـــــيو

 . السعودية

  الكتـــــب الدرا ـــــية املتاحـــــة مـــــن ئـــــال  ألاجهـــــزة ( املنـــــاال الدرا ـــــية )التعـــــرا عجـــــت ئوـــــايق ت بيقـــــات

 .ا عجت معييايةا  عيوبةا الهواتذ ال فية من أجج الو و 

 التعرا عجت اتجاهات معلعات املرحلة الثانوية نحو إتاحة الكتب الدرا ية من ئال  الهواتذ ال فية . 

 رصد امل كالت  املعو ات اللن تحو  د   إتاحة الكتب الدرا ية السعودية عبر الهواتذ ال فية. 

 : تساؤالت الدراسة

 :لإلجاوة عن ألا ئلة التالية  من ه ا املن لا تسذت الدرا ة 

 الت ورات اللن مرت بةا الكتب الدرا ية واملعلكة العرسيـة السـعودية لتتحـو  مـن ال ـيج الـور ظ   ما  ظ

 لل يج الر عي  ؟

 ما اتجاهات معلعات املرحلة الثانوية نحو إتاحة الكتب الدرا ية عبر الهواتذ ال فية ؟ 
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 ب الدرا ية عبر الهواتذ ال فية ؟ما  ظ امل كالت اللن تحد من إتاحة الكت 

  الكتب الدرا ية املتاحة عبر ألاجهزة  الهواتذ ال فية؟( املناال الدرا ية )ما مزايا  عيو  ت بيقات 

 : منهج الدراسة 

ا ـت دما الدرا ـة املـنال الوصـفي التحليجـظ للتعـرا عجـت مجتعـد الدرا ـة  ئوايوـي  البحـم فــظ 

التوصـــج لتوصـــيات  مقةرحـــات تســـاعد عجـــت ت ـــوير مســـتقبج الكتـــب أ ـــبا  لعـــا النتـــايأ الســـلبية بةـــدا 

 .الدرا ية عبر ألاجهزة  الهواتذ ال فية واملعلكة العرسية السعودية  

 :أدوات مجع البيانات 
 :أل راض جعد البيانات حو  مجتعد الدرا ة ا ت دما الباحثة ألاد ات املناجية التالية

الكتـب الدرا ـية املتاحـة مـن ئـال  ألاجهـزة ( املنـاال الدرا ـية ) ايعة مراجعة لتحديد ئوايق ت بيا  -0

 . الهواتذ ال فية للتعرا عجت إميانيات الت بيا  م كالتي 

  ـــد تـــو تحكـــيو ا ـــتنيا  مـــن جانـــب ، ـــ ا   53ا ـــتنيا  موجـــي ملعلعـــات املرحلـــة الثانويـــة  يتكـــو  مـــن  -5

ثــو تو يعــي عجــت معلعــات املرحلــة الثانويــة ملعرفــة اتجاهــايةن حــو   ، علومــاتا ــات ة فــظ ت وــق علــو امل

  رائةن حو  ا تبدا  الكتب الدرا ية امل بوعة والكتب املتاحـة مـن ئـال  ،ا ت دام الكتب الدرا ية 

 .الهواتذ ال فية 

 : جمتمع الدراسة 
مـــدارو  01ععـــدت الباحثـــة  ئتيـــار ع ـــر مـــدارو للعرحلـــة الثانويـــة للبنـــات وعدينـــة جـــدة مـــن وـــي    

 اللــن عقــدت فيةــا محا ــرات مبــادرة ن ــر الثقافــة  املعرفــة الر عيــة  اللــن تقيعهــا   ارة اتوــا ت  تقنيــة 

راد املجتعــد  رفــد املعلومــات  اللــن يةــدا إاــت تعزيــز أهعيــة ا ــت دام اتوــا ت  تقنيــة املعلومــات لــدى أفــ

 مجتعد الدرا ة ( 0)يوضح الجد   ر و ،مستوى الوعظ لتعامج مد اتوا ت   تقنية املعلومات 

 

 

 

 

 

                                                           


 أ س تاذ مشارك جبامعة املكل عبد العزيز.ادلكتورة أ ماين محمد الس يد  

 أ س تاذ مشارك جبامعة املكل عبد العزيز.ادلكتور عامد عيىس صاحل   
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عدد معلعات  ا و املدر ة

 املدر ة

 عدد ا تنيانات

 املو عي

ا تنيانات  عدد

 املسةرجعة

 تاريخ الزيارة

 01/00/0433 04 55 15 الثالثة  ألاربعو  

 51/00/0433 52 33 25 الثامنة ع ر

 50/00/0433 54 31 21 الرالعة

 53/00/0433 53 31 11 الثانية

 54/00/0433 30 30 21 التا عة

 51/00/0433 53 31 21 ألا ات

 52/00/0433 34 32 32 المامسة ع ر

 31/00/0433 55 31 25 الساد ة

 52/05/0433 50 55 21 الساد ة  الع ر  

 51/05/0433 53 52 42 الرالعة ع ر

 

 مجتعد  الدرا ة( 0)جد   ر و 

 العـدد الفعجـظ للععلعـات ويـج مدر ـة حيـم ولـ  ،يوضح الجـد   السـاوا أ ـعا  املـدارو مجتعـد الدرا ـة 

  العايــــد ملةــــا ( 533) عــــدد ا ــــتنيانات املو عــــة ،معلعة( 201)إجعــــااظ املعلعــــات 
ت
  (524)ا ــــتنيانا

ت
ا ــــتنيانا

 تاريخ  يارة الباحثة للعدر ة 
ت
 . يوضح أيضا

 

 :حدود الدراسة
 :ُحدد مجا  الدرا ة من ئال  ألالعاد التالية 

  تنا لـــا الدرا ــة اتجاهـــات معلعـــات املرحلــة الثانويـــة نحـــو إتاحــة الكتـــب الدرا ـــية عبـــر :املو ـــوعظالبعــد

 .  الهواتذ ال فية وو ارة الةروية  التعليو السعودية

 ا تورت الدرا ة عجت معلعات املرحلة الثانوية وعدينة جدة :الج رافظبعد ال. 

  5105 حلى د سعبر  5105تعا الدرا ة ئال  الفةرة من أ س س  :الزمننالبعد . 
 

  :املراجعة العلمية

 تبـي  نـدرة  .البحـمللو وا عجت درا ات لهـا صـلة وعو ـو   الفكر د اما الباحثة وعراجعة انتا            

الدرا ــات العرسيــة فــظ مو ــو  الكتــب الدرا ــية الكةر نيــة عجــت الــر و مــن  ــزارة انتــا  الفكــر  ألاجن ــن 

  ـنتو عـرض هـ   الدرا ـات فـظ ترتنـب .  الكتـب الدرا ـية املفتوحـة،فظ مو و  الكتب الدرا ية الر عية 

ض للدرا ـات اللـن تنا لـا إنتـا   ن ـر  منن من ألا دم  لألحـد   للـك  فـا محـورين ففـي املحـور ألا   عـر 

الكتـب الدرا ــية الكةر نيــة   فـظ املحــور الثــاني عـرض للدرا ــات اللــن تنا لـا ا ــت دام الكتــب الدرا ــية 

 .الكةر نية
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 : إنتاج ونشر الكتب الدراسية اإللكرتونية-أ
 

درا ــــتي حــــا  الجامعــــات  تــــوجههو نحــــو إتاحــــة املحتــــوى الر عــــي   فــــظ  2(5100)عــــرض  ــــريذ  ــــاهي            

.  أ  ا  ت ريعات امللكية الفكرية للعاية املحتوى التعليعي الكةر ني ألعضـا  هيئـة التـدريس  البـاحثي 

بةدا ا ةرا  مبادرة إلتاحة الكتب الدرا ية املجانية فظ الجامعات املورية عجـت  ـبكة انةرنـا مـد درا ـة 

 من أور  توصيات الدرا ة ت كيج لجنة متياملـة مـن املت ووـي   .القاهرةت بيقها عجت جامعة مقومات 

لدرا ـــة املبـــادرة املقةرحـــة  ـــج فـــظ مجـــا  ت ووـــي ل ـــرض   ـــد توـــور مفوـــج  الت ووـــاتدفـــظ م تلفـــة 

 .للعقومات الال مة إلنجا  الم ة  ت بيقها  فا  عات  ئوايق املجتعد املس ةدا

درا ــة ألا  ــا  الســاوقة  اللاليــة لســو  الكتــب الدرا ــية Molina , 2011 ) )1"  مولينــا" ثــو تنا لــا          

 اتجاهــــات النا ــــرين فــــظ تســــعير الكتــــب الدرا ــــية ، آلاثــــار املةرتبــــة عجــــت ت يــــرات الســــو   ،الجامعيــــة وكمرييــــا

 ـا  مـن . تالر عية  د مـن أجـج الوصـو  لنعـول  تسـعير  سـاعد النا ـرين فـظ تحقيـا أعجـت  ـدر مـن العايـدا

أوـــر  توصـــيات الدرا ـــة ئفـــا أ ـــعار نا ـــر  الكتـــب الدرا ـــية الر عيـــة د معـــا يحقـــا للنا ـــرين الســـي رة 

 سالتـــااظ يقــج ويـــد الكتــب الدرا ــية امل بوعـــة  املســتععلة   نعـــو  ــو  الكتـــب  ،الفعالــة فــظ ععليـــة التســعير

  .الدرا ية الر عية

 : استخدام الكتب الدراسية االلكرتونية -ب

تجرســــة مجعوعــــة مــــن الكتــــب Landoni ( 2001)1"  نــــد ني " َ   Wilson"   يلســــو  " أجــــرت درا ــــة 

 املهـــارات ، مـــدى  اولي ةـــا لال ـــت دام مـــن ئـــال   يـــاو املهـــارات املعرفيـــة ,الدرا ـــية الكةر نيـــة لتقييعهـــا 

 تفـاعلهو مـد  ، ر ـا املسـت دمي  ، فهو النووص،  رعة  د ة ا ةرجا  املعلومات،ادرافية للع ارفي 

الكتــب الدرا ــية الكةر نيــة د بةــدا الوصــو  ألفضــج املبــادت  التوجيةــات لتوــعيو  إنتــا  فتــب درا ــية 

 مــــن ثــــو إر ــــا  تلــــك التوصــــيات إاــــت جعيــــد ، مــــواد تعليعيــــة  اولــــة لال ــــت دام  لات فاعليــــة ،الكةر نيــــة 

 .كتبات  املتاحذ املن عات  ألاتراا املعنية و لك من نا ر  املواد الكةر نية  امل

حــــو  أثــــر ا ــــت دام  Darcy  (3 (2006" دار ــــدن"َ    Herbert" هرســــرت "َ    Ryan" ريــــا "ثــــو درا ــــة 

الكتـــب الدرا ـــية الكةر نيـــة عجـــت تعلـــو ال ـــال   مـــدى مســـاهع ةا فـــظ م ـــارفة ال ـــال   تفـــاعلهو  معرفـــة 

ا ية الكةر نيـة  د رهـا فـظ تحسـي  أدا   ت ير نتايأ الدرا ة إات تكثير الكتب الدر .  رائةو حو  ا ت دامها

 . امل ارفة وي  ال ال  ، التعا    ،  يادة التفاعلية ، تعلعهو  ،ال ال  



 5102يناير  -3العدد  -املجلد الثاتي  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الزهرانـــــــــــــيــــــعقيلة حس.أ

 

  01 

فقـــد أجريـــا عجـــت عينـــة صـــ يرة مكونـــة مـــن  John   (2009)2" جـــوهن"َ     Arlene" أرلـــي "أمـــا درا ـــة 

لدرا ــــة موا ــــذ ال ــــال  نحــــو ا ــــت دام الكتــــب الدرا ــــية  تالــــب مــــن  ليــــة رجــــا  أععــــا  القــــانو  د  04

مــــن أوــــر  النتــــايأ اللــــن توصــــلا لهــــا أ  عامــــج التيلفــــة لــــي تــــكثير فبيــــر فــــظ ائتيــــار  ــــيج الكتــــا  . الكةر نيــــة

فجعيـــــد ال ـــــال  أفـــــد ا أ  الـــــدافد نحـــــو ا ـــــت دم الكتـــــب الدرا ـــــية الكةر نيـــــة هـــــو ان فـــــاض  ،الدرا ـــــدن

 . التيلفة

ملقارنــــة الكتــــب الدرا ــــية الر عيــــة فــــظ الياوــــا   فوريــــا  مــــن 01( 2012)  ئــــر     yu" يــــو"أمــــا درا ــــة 

ففي ،ناحيــــة املهــــام   تكثيرهــــا  الــــ    ــــي دى إاــــت تحســــي    ــــايذ الكتــــب الدرا ــــية الر عيــــة فــــظ املســــتقبج

الياوــا  تقــوم الكتــب الدرا ــية الر عيــة وــد ر املســاعد لل ــال  فــظ الفهــو  تــدعو  ــر  املعلــو أمــا فــظ فوريــا 

  ــد ات ــح أ  هنــا  . تتعتــد وــدعو التفاعــج وــي  ال الــب  املعلــو وو ــايج اتوــا  ئــار  الفوــج الدرا ــدن 

ت ــــاوي فــــظ مهــــام الكتــــب الدرا ــــية الر عيــــة فــــظ فــــال البلــــدين ، واإل ــــافة إاــــت  جــــود لعــــا ائتالفــــات فيعــــا 

 . ويلةعا

 :االطار النظري 

 : الكتب الدراسية يف اململكة العربية السعودية :أواًل

          
ت
  منا ـــــبا

ت
مـــــر الكتـــــا  الدرا ـــــدن واملعلكـــــة العرسيـــــة الســـــعودية والعديـــــد مـــــن الت ـــــورات ليكـــــو  مســـــايرا

لت ـــورات العوــــر فيانــــا هنــــا  ت ــــورات فــــظ املحتـــوى أمــــا واللــــ ا أ  التعــــديج أ  ا ــــافة  لتلبيــــة حاجــــة 

ملتجــددة أ  ت ـورات فـظ ال ــيج حيـم  ـج الكتــا  الدرا ـدن امل بـو  هــو السـايد لســنوات املـتعلو املتنوعـة  ا

عديـــدة إاـــت أ  انت ـــرت اللا ـــبات    ـــاي  الت ـــزين  الكتـــب الكةر نيـــة  فقامـــا   ارة الةرويـــة  التعلـــيو 

و  والعديــــد مــــن امل ــــاريد لت بيــــا ن ــــام التعلــــيو الكةر نــــي   لت ــــوير الكتــــب الدرا ــــية مــــن  ــــيلها امل بــــ

 : لل يج الر عي  ن فر ه   امل اريد فيعا يجظ

 : CDمشروع الكتب الدراسية على أقراص مليزرة  -أ

عجــت ال ــال   ال البــات فــظ م تلــذ مراحــج  CD امــا الــو ارة وتو يــد أ ــراص مليــيرة  5113فــظ عــام  

 pdf  التعلـــيو العـــام  حيـــم تضـــو ألا ـــراص جعيـــد املقـــررات الدرا ـــية  ووـــي ة  ـــيج الوثـــايا املحعولـــة

واإل ـــافة ملـــواد مســـاندة إلثـــرا  املـــنال مثـــج املوا ـــد  البـــرامأ التعليعيـــة  الهـــدا مـــن هـــ ا امل ـــر   ت بيـــا 

"  فـــالال واليــــر"ن ـــام التعلـــيو الكةر نـــي  تبـــجيد ال ـــال  عجـــت ا ــــت دام التقنيـــة   وـــد مـــن تـــوفر ورنـــامأ 

Flash player  عجت اللا ب ااـظ ليـتعكن املسـت دم  مـن توـفه 
ت
 فـظ نفـس العـام .الكتـب الدرا ـية محعال
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تــو ن ــر الكتــب الدرا ــية مل تلــذ مراحــج التعلــيو العــام عجــت مو ــد الــو ارة حلــى يعكــن للعســت دم ائتيــار 

 . 00املرحلة الدرا ية  الوذ  املادة  تنييج الكتا  الدرا دن عجت جها    توفحي

 : مشروع الكتب الدراسية على اهلواتف واألجهزة اللوحية  -ب

  Apple" أوـــــج"تـــــو ن ـــــر الكتـــــب الدرا ـــــية لجعيـــــد مراحـــــج التعلـــــيو العـــــام عجـــــت متجـــــر  5100فـــــظ نـــــوفعبر عـــــام         

  " iosاوـج"حيــم يعكــن ملسـت دمي ألاجهــزة اللوحيــة  الهواتــذ ال فيـة  اللــن تععــج ون ــام  Android" ألاندر يـد" 

 Windows" ينــد   " ن ــام  SAMSUNG,HTCمثــج   Android" أندر يــد "  ن ــام   iPod ,iPhone ,iPadمثــج 

Phone 7    تحعيــج الكتــب الدرا ــية مجانــا  ععــج مكتبــة ئاصــة تضــو (  املنــاال الدرا ــية)مــن تحعيــج  ت بيــا 

 . 05الكتب الدرا ية اللن ير ب فظ  را يةا ليتعكن من توفحها فظ أ    ا  أ  ميا 

  :مشروع إنتاج احملتوى الرقمي التفاعلي  -ج

 ملدة عامي  ودأ الععج عجت م ر   إنتا  املحتـوى الر عـي التفـاعجظ لجعيـد املقـررات  5105فظ عام  

 م ـــر   التعلـــيو ( اوتداييـــة  املتو ـــ ة )الدرا ـــية  لن ـــام امل ـــر   ال ـــامج لت ـــوير املنـــاال للعـــرحلتي  

يــــديو   تقــــديعها عجـــــت  تضــــو الكتــــب الدرا ـــــية الوــــور  املقــــاتد الوـــــوتية  الف( ن ــــام املقـــــررات)الثــــانو  

 .   اي  م تلفة مثج ألاجهزة اللوحية  الهواتذ ال فية أ  عن تريا انةرنا 

 :مشكالت الكتب الدراسية املطبوعة

فظ ه   الس ور  نتو عرض أور  م كالت الكتب الدرا ـية امل بوعـة مـن ناحيـة ال ـيج مـن  ا ـد انتـا  

 .الفكر  

 وعا هو موجود ووفحات الكتا معلومات الكتب الدرا ية امل بوعة محد -1
ت
 . 03دة جدا

 . 04تفتقر الكتب الدرا ية امل بوعة لعنور الت ويا  الجالوية  اثارة فظ عرض املحتوى العلعي -2

ف ــرة أعــداد الكتــب الدرا ــية فعع ــو املــواد الدرا ــية يوجــد لهــا أف ــر مــن فتــا  مــاوي  فتــا  الت ــاط  فتــا   -3

 .   02ج ألالو ال هر  انحنا ات الععود الفقر    يرهاال الب  ما تسنبي من أ رار جسدية مث

تـــكئر  صـــو  الكتـــب الدرا ـــية  الو ـــايج املوـــاحبة لهـــا مـــن أ ـــراص مدمجـــة لفةـــرة تويلـــة لعـــد ودايـــة العـــام  -4

 .01الدرا دن

ا ـــتنياا الكثيـــر مـــن ألامـــوا   املليـــارات اللـــن توـــرا عجـــت تباعـــة الكتـــب الدرا ـــية  هـــدر الكثيـــر مـــن الجهـــود  -5

 . 01الكتب الدرا ية نةاية العام الدرا دن للك ورمي 
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أ     CD  مـــن الللـــو  املقةرحـــة هـــو اتجـــا  نحـــو الكتـــب الدرا ـــية الكةر نيـــة املتاحـــة مـــن ئـــال  أ ـــراص

اللوا ـــــنب  ألاجهـــــزة اللوحيـــــة مثـــــج ايبـــــاد أ  عبـــــر  ـــــبكة انةرنـــــا حيـــــم يعكـــــن للعســـــت دم اتـــــال  عجـــــت 

 مواد  ععية  سوـرية  إميانيـة ا ـافة  التعـديج   يرهـا مـن معلومات  زيرة  متنوعة من صور متحرفة 

 . املزايا

 :  الكتب الدراسية اإللكرتونية :ثانيًا

نتيجــــة لــــو أحدثتــــي التكنولوجيــــا اللديثــــة مــــن إميانــــات متقدمــــة فــــظ إنتــــا  املعلومــــات  س ةــــا  إتاح ةــــا 

 ائةيانةــا  هــرت املوــادر الكةر نيــة  ملةــا الكتــب الدرا ــية الكةر نيــة ف ــيج جديــد  ســذت للت لــب عجــت 

 . 03م كالت الكتب الدرا ية امل بوعة

الكتب اللن تتوفر ل يج إلكةر نـي  يعكـن " كةر نية وكنةا الكتب الدرا ية  ال  Jenny" جينن"تعرا 

 ــــرا ة محتــــوى الكتــــا  مــــن ئــــال  جهــــا  فعبيــــوتر مكت ــــن أ  محعــــو  أ  جهــــا   ــــارت إلكةر نــــي أ  مــــن ئــــال  

أ  تحعيلهــــــا مــــــن عجــــــت  ــــــبكة  DVDأ    CD-ROMمتوــــــفحات الويــــــب أ  عجــــــت أ ــــــراص مدمجــــــة أ  مليــــــيرة  

 .   02"انةرنا

 : نبذة تارخيية -2-1
 :51مرت الكتب الدرا ية الكةر نية وثال  مراحج   ظ عجت النحو التااظ

فـظ  منتوـذ التسـعيتيات   هـرت ألا ـراص :الكتب الدرا ية عجت أ راص مدمجة أ  ملييرة:املرحلة ألا ات - 

املضــــ وتة ملوــــقة و هــــر الكتــــب الدرا ــــية عجــــت  ــــنيج الهــــدايا لجعــــج الكتــــب الدرا ــــية التقليديــــة أف ــــر 

 .  جالوية  ه   ألا راص تحتوى عجت مقاتد فيديو  ألالعا 

يـــة الفيـــة دئـــو  فـــظ نةايـــة التســـعينات  سدا:الكتـــب الدرا ـــية عجـــت اللا ـــبات املحعولـــة :املرحلـــة الثانيـــة -

 انت ــــار اللوا ـــــنب البموــــية املحعولـــــة للفوــــو  الدرا ـــــية حيــــم تـــــو اتــــال  وـــــرامأ حا ــــوسية ل ـــــال  

يات هايـج ـــــــــــــــــــــــــــــأتلقـا مجعوعـة مـن ال ـر ات فع 5110ادرات اللا ـوسية فـظ عـام ـــــــــــــــــــ  هرت العديد من املب

شمصدن محعو  ليج تالب فظ املدارو اعدادية ثو ودأت هـ   املبـادرات  حا ب أ  توفير 0-0من ورنامأ 

 . فظ انت ار  دئولها للعدارو الثانوية  التعليو العااظ

انت ـــر جهـــا  أمـــا    فينـــد   5112فـــظ : الكتـــب الدرا ـــية عجـــت القاريـــات  ألاجهـــزة ال فيـــة :  املرحلـــة الثالثـــة-

Kindle  رت العديـد مـن القاريـات الكةر نيـة  معـا  ـاهعا فـظ النعـو  هر جهـا  أوـج أيبـاد ثـو صـد 5101 فظ

 .  السريد فظ ويد الكتب الدرا ية الكةر نية  انت ارها
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 :االستخدامدوافع  -2-2

 : 50هنا  العديد من ألا با   الد افد لالتجا  نحو ا ت دام الكتب الدرا ية الكةر نية ن فر ملةا

  النعــــــو املةيايــــــد فــــــظ تكنولوجيــــــا املعلومــــــات  اتوــــــا ت  ت ــــــور ألا ــــــراص    ــــــاي  الت ــــــزين   انت ــــــار القاريــــــات

 .الكةر نية  اللا بات  ألاجهزة اللوحية  الهواتذ ال فية معا  اهو فظ انت ار الكتب الكةر نية

 أ  انةـــا الثقيلـــة املســـاحات ،اليفهااملســـاهعة فـــظ الت لـــب عجـــت م ـــكالت الكتـــب الدرا ـــية امل بوعـــة مثـــج ارتفـــا  تي 

 .آلاثار البنئة اللن تسببةا , الكبيرة اللن ت  لها 

  الوصـو  للعديـد مــن ، الوور ، الر ـوم ،تعـدد مزايـا  إميانيـات الكتـب الكةر نيـة مثـج تضـعي  مقـاتد الفيـديو 

 .  إميانية تد ين املالح ات إلخ ،موادر املعلومات فظ مو و  الكتا  

 :التجارب العربية والعاملية  -2-3

ا تبدلا العديد من الد   العرسية  العامليـة الكتـب الدرا ـية امل بوعـة والكتـب الكةر نيـة  ـوا  

املتاحـــة عجـــت أ ـــراص مدمجـــة أ  مليـــيرة أ  عجـــت اللا ـــبات الكةر نيـــة أ  القاريـــات الكةر نيـــة أ  ألاجهـــزة 

 اتال  عجــت  تلــك التجــار    نســاهو فــظ التعــرا عجــت ،التعلــيو ال فيــة دملوافبــة ت يــرات العوــر  لتحســي 

مزايــــا تلــــك التجــــار   ا ــــتفادة ملةــــا فــــظ ت ــــوير  تحســــي  الكتــــب الدرا ــــية الكةر نيــــة واملعلكــــة العرسيــــة 

 .السعودية    نتو عرض لعا تجار  الد   العرسية  العاملية نحو إتاحة الكتب الدرا ية الكةر نية 

  :العربيـــةارب ـــــــــالتج-أ
 :اراتــــاإلم

مبـــــادرة الـــــتعلو الـــــ  ي  اللـــــن يةـــــدا لملـــــا ونئـــــة تعليعيـــــة جديـــــدة فـــــظ املـــــدارو  هنـــــا  ثـــــال  مراحـــــج 

 املرحلــــة التعهيديــــة 
ت
 املرحلــــة الت بيقيــــة للع ــــر   ،للع ــــر    أ  

ت
 مرحلــــة املتالعــــة  الوــــيانة  ،ثانيــــا

ت
 أئيــــرا

الوفوا ال فية  توفير البتيـة ألا ا ـية  تـوفير  ـبيات الجيـج الرالـد وجعيـد تتعثج املرحلة ألا ات فظ تجهيي 

املــدارو  تو يــد أجهــزة اللا ــبات املحعولــة عجــت املعلعــي   ال ــال   مــن ثــو تقيــيو امل ــر    التواصــج مــد 

 . 55املعلعي   أ ليا  ألامور ملعرفة مالح ايةو

 :رــــــــــقط
عجــت لعــا املــدارو املجهــزة لــ لك حيــم تــو تو يــد حقايــب تضــو  تــو ت بيــا م ــر   اللقيبــة الكةر نيــة

جعيد الكتب الدرا ية واإل افة لأل الم  الدفاتر  ألاد ات الهند ية   يرها من  تتوفر وي tablets" تاوليا"جها  

يتــــيه الجهــــا  معالجــــة املو ــــوعات  تــــد ين املالح ــــات ,ألاد ات اللــــن يحتاجهــــا ال الــــب جعيعهــــا ل ــــيج إلكةر نــــي 

   يرها من املزايا
ت
 . 53إلكةر نيا
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 :التجارب العاملية-ب
 :اــــــأمريك

 5112 اليفورنيــــا تــــو إتــــال  مبــــادرة الكتــــب الدرا ــــية الر عيــــة املفتوحــــة املوــــدر فــــظ عــــام فــــظ   يــــة 

إنتا  موــادر ر عيــة لات محتــوى تفــاعجظ ،للعــدارو الثانويــة الهــدا ملةــا ئفــا تيــاليذ الكتــب الدرا ــية

ملـــواد    ـــد مجعوعـــة مـــن املعـــايير لتقيـــيو ا ،التعـــا   وـــي  املعلعـــي  لبنـــا  منـــاال تعليعيـــة لات جـــودة عاليـــة

 . 54املقدمة من  بج النا رين  مراجع ةا لتقديعها ل يج منا ب

 :اـــــــتركي

جهـــا  لـــو ظ  5111 الـــ   فةـــدا لتو يـــد  FATIHوـــدأت مدر ـــة الـــدفتور  امـــج نـــاحظ وع ـــر   الفـــاته 

 ، الوــور ، الفيــديو ،عجــت ال ــال  حيــم يضــو الكتــب الدرا ــية  مقــاتد الوــوت 
ت
 المــراي    يرهــا  أيضــا

تز يـــــد الفوـــــو  الدرا ـــــية والســـــبورات ال فيـــــة  تقـــــدر تيلفـــــة امل ـــــر   لســـــبعة مليـــــار د  ر   ـــــنب تســـــعية 

 . 52امل ر   بة ا ا و نسبة إات محعد الفاته ال   فته القس ن يتية

 :كوريا اجلنوبية 

 لسيا ــة ئ ــة اللكومــ 5100فــظ 
ت
ة الكوريــة اللــن يةــدا إاــت تــو ت ــوير الكتــب الدرا ــية الر عيــة  فقــا

إدئــا  التعلــيو الــ  ي  لجعيــد املــدارو حيــم ت  ــ  اللكومــة ان ةــا  مــن ر عنــة املــواد الدرا ــية  وحلــو  

 تجهيـي الفوـو  الدرا ـية والسـبورات ال فيـة tablet  إتاح ةا عبر الهواتذ ال فية أ  أجهزة تاوليـا  5102

  . 51ر  تقدر تيلفة امل ر   أف ر من اثني  مليار د   

 االطار التطبيقي 
 تعريــذ وع ــر   الكتــب الدرا ــية عبــر ألاجهــزة  الهواتــذ 

ت
هــ ا الجــز   ــنتو عــرض عــدة محــا ر أ  

 عـــرض إلميانيـــات  م ـــكالت ت بيـــا ،ال فيـــة
ت
املتـــا  عبـــر ألاجهـــزة  الهواتـــذ ال فيـــة ( املنـــاال الدرا ـــية)ثانيا

 اتجاهـات معلعـات،لعد ا ـت دام الفعجـظ للت بيا
ت
مجتعـد الدرا ـة نحـو إتاحـة الكتـب الدرا ـية عبـر  ثالثـا

 النتايأ  التوصيات
ت
 .الهواتذ ال فية  أئيرا
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 مشروع الكتب الدراسية عرب األجهزة واهلواتف الذكية : أواًل 

مـــــن وـــــي  امل ـــــر عات  الت ـــــورات اللـــــن تـــــرأت عجـــــت الكتـــــب الدرا ـــــية واملعلكـــــة العرسيـــــة الســـــعودية 

 هـــــ ا امل ـــــر   يـــــكتي  ـــــعن حزمـــــة مـــــن م ـــــر   إتاحـــــة الكتـــــب الدرا ـــــية عبـــــر ألاجهـــــزة  الهواتـــــذ ال فيـــــة 

ليـــــة امل ـــــر عات الكةر نيـــــة  التقنيـــــة اللـــــن تقـــــدمها   ارة الةرويـــــة  التعلـــــيو  اللـــــن توـــــب فـــــظ موـــــ لة العع

 لت بيــا أ ــاليب الــتعلو الكةر نــي  تو يــذ 
ت
الةروويــة  التعليعيــة  ت توــر الو ــا للفئــة املســتفيدة   ــعيا

 لــد ر ال الـــب  املعلــو
ت
 اعتعـــدت الباحثــة فـــظ  . 51تقنيــة املعلومــات  اتوـــا  فــظ الععليـــة التعليعيــة  تســـهيال

جعــد معلومــات عــن امل ــر   عجــت مجعوعــة مــن ا ــئلة تــو توجهيةــا عبــر البريــد الكةر نــي ملــدير عــام ت ــوير 

 .تقنيات التعليو  التعلو

عنــــدما تــــو تــــر  م ــــر   املحتــــوى الر عــــي فع ــــر   لتحويــــج الكتــــب  5101وــــدأت فكــــرة امل ــــر   فــــظ عــــام 

حيــم تــو ن ــر الكتــب الدرا ــية  5100ا الفعجــظ للع ــر   فــظ نــوفعبر الدرا ــية لكتــب تفاعليــة  ســدأ الت بيــ

 . لجعيد مراحج التعليو العام عجت متجر أوج  متجر ألاندر يد

 : يسذت امل ر   لتحقيا ألاهداا التالية 

  ت وير املحتوى الر عي التفاعجظInteractive digital Content  للعقررات الدرا ية للع ـر   ال ـامج لت ـوير

ليععــــج عجــــت م تلــــذ ( ن ــــام املقــــررات) م ــــر   التعلــــيو الثــــانو  ( اوتداييــــة  املتو ــــ ة)املنــــاال للعــــرحلتي  

 . أن عة ت  يج ألاجهزة ال فية

 توفير موادر تعليعية متعددة ل الب  املعلو. 

 : تتعثج د افد امل ر   فظ النقاط التالية  

 قنية التعلو النقا  ور   تMobile learning   . 

  انت ار الكبير فظ ا ت دام الهواتذ  ألاجهزة ال فية. 

 انت ار ت بيقات ألاجهزة ال فية لات ال الد املر   السهج . 

  انت ار ثقافة التعامج مد التقنية فكحد مت لبات اللياة املعاصرة. 

  نةرنا لة املحتوى التعليعي الر عي العربي عجت  بكة ا. 

 :  يتعثج القايعي  عجت تنفي  امل ر   فظ الجهات التالية 

  الة الو ارة للت  ي   الت وير  . 

 ادارة العامة لت وير تقنيات التعليو  التعلو.  

  إدارة تقنية املعلومات  اتوا.  

                                                           


يوسف الشوميان
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 :مراحل تنفيذ املشروع 

تتعثــج املراحــج التاليــة فــظ تنفيــ  م ــر   املحتــوى الر عــي التفــاعجظ  الــ   فةــدا إاــت إنتــا  محتــوى 

درا ـــدن تفـــاعجظ  ععـــج عجـــت م تلـــذ الو ـــاي  ملةـــا ألاجهـــزة  الهواتـــذ ال فيـــة  الـــ   وـــدأ الععـــج عليـــي منـــ  

 ( : 5) ملدة عامي   ه   املراحج يوضلها الجد   ر و  5105وداية عام 

 

 املدة  املرحلة

 واأل هر

 من وداية  الععج

 ال هر

 إات نةاية 

 ال هر

 إنتا   ن ر فتب الللقة ألا ات ،   ظ الوذ ألا   اوتدائي  الرالد اوتدائي 1 ألا ات

 . الوذ ا   املتو  

0 1 

 إنتا   ن ر فتب الللقة الثانية ،   ظ الوذ الثاني اوتدائي  المامس اوتدائي 2 الثانية

 .الثاني املتو    الوذ

1 00 

 إنتا   ن ر فتب الللقة الثالثة ،   ظ الوذ الثالم اوتدائي  السادو اوتدائي 2 الثالثة

 . الوذ الثالم املتو  

05 01 

 50 01 (.ن ام املقررات)إنتا   ن ر فتب املرحلة الثانوية  2 الرالعة

 املراحج مكتعلة عجت جعيد ال ال تو يد ألا راص املحتوية عجت الكتب لجعيد  0 المامسة

 . ال البات فظ املعلكة العرسية السعودية

55 55 

 54 53 مراجعة  امج امل ر    إجرا  تقويو وع ارفة امليدا   ععج التعديالت الال مة 5 الساد ة

 

 مراحج تنفي  امل ر  ( 5)جد   ر و 
 

 الم ـــة املســـتقبلية للع ـــر   تتعثـــج فـــظ إتاحـــة الكتـــب الدرا ـــية التفاعليـــة مـــن ئـــال  البواوـــة التعليعيــــة 

 عجـت أ ــراص 
ت
 عـن  ــيج ملفـات الكتــب الدرا ـية املتاحــة مـن ئــال  ألاجهـزة  الهواتــذ  DVD إتاح ةـا أيضــا

ن عــة أمــن ئــال   ،   ــظ متاحــة مــن ئــال HTML ال فيــة فيــا  فــظ صــي ة ملفــات ل ــة ترميــي الــنق املهيبــر 

 :الت  يج  ألاجهزة ال فية التالية 

،  SAMSUNG أجهزتــي مثــج  Android  ن ــام   iPod ,iPhone ,iPad أجهزتــي مثــج   Apple’s  iosن ــام 

HTC    ن ـام Windows Phone 7  أجهزتــي  SAMSUNG  ،HTC  فعـا يعكــن ملسـت دمظ أن عــة الت ــ يج

ال فيـــــة  تحعيـــــج الكتـــــب الدرا ـــــية اللـــــن ير بـــــو  فـــــظ  را يةـــــا عجـــــت أجهـــــزيةو  الســـــاوقة مـــــن تنييـــــج الت بيـــــا

 يضــــو الت بيـــا املنــــاال الدرا ـــية ملراحــــج التعلــــيو العـــام  يضــــو نفــــس ، توـــفحها فــــظ أ    ـــا  أ  ميــــا  

  ــد تعيــي علةــا ، املوا ــد الكةر نيــة  ،  ألا ــراص املليــيرة  ،املعلومــات الدرا ــية املتاحــة وال ــيج امل بوعــة 

 :ة واملزايا آلاتي
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 هولة التعامج مد الت بيا . 

 توافقيتي مد مع و أن عة ت  يج الهواتذ ال فية. 

 عوليتي لجعيد املراحج الدرا ية . 

  توفير ئدمات أئرى مساندة للععلو  ال الب  الجد   الدرا دن  إميانية البحم. 

   يــــزا  الععــــج عجــــت تنفيــــ  امل ــــر    ــــايو  للــــك مــــن أجــــج إنتــــا  فتــــب درا ــــية تفاعليــــة تتضــــعن مقــــاتد 

 الوــور  اللــن تــدعو املحتـــوى الدرا ــدن  بعــد ان ةــا  مــن إنتـــا  جعيــد الكتــب الدرا ــية ل ـــيج  ،الفيــديو

 . يا تفاعجظ مل تلذ مراحج التعليو العام  نتو عقد د رات تدريب للععلعي    ت دام الت ب

 :  الكتب الدراسية املتاحة من خالل األجهزة واهلواتف الذكية( املناهج الدراسية )خصائص تطبيقات :ثانيًا

املتاحـة عبـر ألاجهـزة  الهواتـذ ال فيـة ونـا ت ( املنـاال الدرا ـية)فظ ه ا املحـور  ـنتو تقيـيو ت بيقـات 

يــا د حيــم تــو تنييــج التلــمة املعدلــة عجــت عــدة معــايير د مــن أجــج الو ــوا عجــت إميانيــات  م ــكالت الت ب

 .من الت بيا عجت جها  أيفو   تحعيج لعا الكتب الدرا ية دائج الت بيا لتقييعها " 3.1"

 : مكونات الصفحة الرئيسية -
  ود من التعريذ واملكونات الرينسية لت بيا

 
 

 الواجهة الرينسية للت بيا( 0)  يج ر و

 

 

 

 

 

 إعدادات التطبيق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التصنيفات 

 مربع البحث 

 التنقل شريط

اخبار مكتبة المناهج 

 الدراسية 

 إعدادات المكتبة 
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 :ي هر فظ ال يج الساوا الواجهة الرينسية للت بيا   بةا العديد من املكونات   ظ عجت النحو التااظ

 .  عرض فيةا  ئر أئبار  تحديثات مكتبة املناال الدرا ية السعودية:   أخبار مكتبة املناهج الدراسية -

ــ   - ــدادات التطبيـ يعكـــن مـــن ئـــال   إجـــرا  لعـــا اعـــدادات عجـــت الت بيـــا مثـــج الـــتحكو فـــظ املـــ ثرات :   إعـ

 ا ــتعادة الكتــب اللــن تــو  ــرا ها مــن  بــج أوــج  يت لــب للــك ا ــو املســت دم ،الوــوتية  عــرض التتبيةــات 

الفـنس " ر الماصة وحسا  املسـت دم فـظ أوـج ا ـتور   إميانيـة تلـجيج الـدئو  فـظ حسـاوي عجـت   لعة املر 

 .  المر   مني Twitter" التويةر"   Facebook" وو 

 :يعكن من ئاللي التنقج وي   ا ات الت بيا  يتكو  من : شريط التنقل -

يحعــــج الكتــــب الدرا ــــية اللــــن ير ــــب فــــظ  يتــــيه الت بيــــا للعســــت دم إن ــــا  مكتبــــة ئاصــــة وــــي: حقيبلــــن  -0

 . را يةا  توفحها

 تتـــيه للعســـت دم إميانيـــة البحـــم فـــظ ،املراحـــج الدرا ـــية  تعـــرض فيةـــا الكتـــب الدرا ـــية مل تلـــذ:املكتبـــة  5

 .الكتب الدرا ية  تحعيلها وعكتنتي الماصة 

 ,  بيـــا  أد اتـــي تنقـــج املســـت دم إاـــت دليـــج املســـت دم  منـــي يتعـــرا عجـــت ا ـــت دام الت: املســـاعدة -3
ت
 أيضـــا

تع ــظ نبــ ة م توــرة عــن م ــر   الكتــب الدرا ــية عبــر ألاجهــزة ال فيــة  يعكــن مــن ئاللهــا مرا ــلة الــدعو 

 . الفنن 

 . إميانية البحم فظ مكتبة املست دم عن الكتب الدرا ية املحعلة :مربع البحث  -

 (3)نة مد   يف ةا فظ الجد   ر و  تتضعن مجعوعة من ألاد ات   نتو عرض  ج أيقو  :إعدادات املكتبة -

 

 

 أيقونات اعدادات املكتبة (3)جد   

 

 الو يفة  يج ألايقونة

 

 

 

 تتيه للعست دم ت يير تريقة عرض الكتب الدرا ية فظ مكتنتي الماصة إما ل يج مفوج  فيي

 أ  ل يج م تور  فيةا يتو عرض الكتب الدرا ية,يتو عرض الكتب الدرا ية مد ويانات عن الكتب الدرا ية 

 فق   د   أ  ويانات

 
 للعست دم ت يير , يعكن من ئاللها ت يير  يج  اجهة الت بيا من ئال  ائتيار التوعيو املنا ب 

ت
 تتيه أيضا

 . يج م  ر القرا ة ال   يحفظ للعست دم  ئر صفحة  صج لها فظ الكتا  الدرا دن

 
 .تقدم للعست دم مجعوعة من ار ادات   ت دام الواجهة الرينسية فق  
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  ظ مجعوعة من الفئات تتيه للعست دم إميانية إن ا  رفـوا ئاصـة  ترتيبةـا ل ـيج معـي   :التصنيفات -

 :   التعديج  الل ا عجت ه   الفئات

 .  فيةا تعرض جعيد الكتب الدرا ية اللن تو تحعيلها :الكتبجعيد  -

 فيةــــــا تعــــــرض الكتــــــب الدرا ــــــية اللــــــن وــــــدأ املســــــت دم فــــــظ  را يةــــــا    ــــــد م  ــــــر القــــــرا ة  :آلا ا ــــــرأ  -

 . للوفحة اللن  صج إليةا ليتالد القرا ة فظ جلسة أئرى 

 املحعج  -
ت
  :حديثا

ت
عرض الكتب الدرا ية اللن تو تحعيلها م ئرا

ُ
 . فيةا ت

الدرا ـية تح ةـا مثـج إ ـافة  فيةـا يـتو إ ـافة أ سـام أ  فئـات معينـة  تسـعي ةا لةرتـب الكتـب :إ افظ  -

 سو  تسعيتي مواد الل ـة العرسيـة  إ ـافة جعيـد الكتـب الل ـة العرسيـة اللـن تـو تحعيلهـا   سـو  ئـر 

 إميانية ح ا  سو معي  
ت
 .واملواد العلعية  ترتب فيي الكتب الدرا ية العلعية  هك ا  يتيه أيضا

 :إمكانيات التطبي  ومشكالته  -
 :للت بيا  نتو عرض إميانيات الت بيا  م كالتي فيعا يجظ لعد ا ت دام الفعجظ

 :إمكانياته - أ
  واإلنةرنـــا  وننعـــا ، أ  ميـــا  ،إميانيـــة اتـــال  عجـــت الكتـــب الدرا ـــية فـــظ أ    ـــا 

ت
 د   أ  يت لـــب اتوـــا 

 .يت لب تحعيج الكتب الدرا ية من مكتبة املناال  البحم واملكتبة اتوا  واإلنةرنا 

 مريحة للعـــــي  ، متنا ـــــقة،فاأللوا  املســـــت دمي فاتحة،هـــــة موـــــععة ل ـــــيج جـــــ ا يتعتـــــد الت بيـــــا وواج 

 . الملفية منا بة، عدد ألالوا  محددة

  يعكـن للعســت دم العـاد  ا ــت دامي ويـج  ســر  د   أ  ، ي لــو مـن التعقيــد ،يتعتـد الت بيــا والنسـاتة 

 . يود

 صفحات الت بيا موععي وو و   يعكن للعست دم ا ت دامها. 

  ألايقونات املست دمة والت بيا منا بة  ت هر   يف ةا وو و. 

 الت بيا من و  عناصر  مرتبة ل يج من قي. 

  إميانيـــة الوصـــو  للوـــفحة الرينســـية مـــن أ  صـــفحة دائليـــة مـــن ئـــال  الضـــ   أعجـــت صـــفحة الت بيـــا

 . لي هر  ري  التنقج" إات القايعة "عجت  لعة 

  فعــا يحتــوى عجــت ر اوــ  ئارجيــة لل ــبيات , يحتــوى الت بيــا عجــت ر اوــ  دائليــة للتنقــج دائــج الت بيــا

 .اجتعاعية  جعيد الر او  ن  ة  تععج وال يج امل لو 
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  ــهولة الوصــو  للت بيــا مــن متجــر أوــج App store  حيــم توجــد تــريقتي  للوصــو  ال ريقــة ألا اــت  مــن

 ال ريقـة الثانيـة مـن ئـال  , ة  لعـة املنـاال الدرا ـية فـظ مربـد البحـم ئال  الدئو  عجت متجر أوـج  فتاوـ

 . البحم فظ  ايعة الكتب ثو البحم تحا الكتب املجانية

  هولة تحعيج الت بيا عجت الهاتذ ال  ي . 

  ــــهولة تحعيــــج الكتــــا  الدرا ــــدن دائــــج الت بيــــا حيــــم يعكــــن للعســــت دم ائتيــــار الكتــــا  الدرا ــــدن مــــن 

 .ا ية والض   عجت  لعة تحعيج اللن ت هر أ فج  ج فتا  درا دن مكتبة املناال الدر 

 ملا ينا ب املست دم،إميانية تد ين املالح ات 
ت
 .  ت يير الوا  أد ات املالح ات  فقا

 إميانية عرض جعيد املالح ات  أر ام الوفحات اللن ُسجلا فيةا  إميانية التعديج عليةا  ح فها . 

  د حيـــــم يتـــــوفر وـــــالت بيا العديـــــد مـــــن التوـــــاميو  للعســـــت دم ائتيـــــار مـــــا إميانيـــــة ت ييـــــر  اجهـــــة الت بيـــــا

 .ينا بي ملةا

  إاـــت حـــدي مـــا د حيـــم  ســـتجيب أل امـــر املســـت دم ويـــج د ـــة 
ت
 يتـــيه إميانيـــة ت ييـــر ترتنـــب ، عـــد الت بيـــا مرنـــا

 . ف لك إميانية إ افة فئات  أ سام معينة  إميانية ح فها،عرض فتبي وعكتنتي الماصة

 يا محـــــر  وحــــم لســــي  يتـــــيه للعســــت دم البحــــم فـــــظ الكتــــب الدرا ــــية فـــــظ مكتبــــة املنـــــاال يتــــوفر وــــالت ب

 .أ  البحم فظ الكتب الدرا ية فظ مكتنتي الماصة،الدرا ية 

  أ  ال ـبيات اجتعاعيـة معـا يتـيه للعسـت دم ،إميانية إر ا  راو  الكتا  الدرا دن عبر البريد الكةر نـي

تــي مــن ئــال  اللوا ــنب املحعولــة أ  املكتنيــة إلا لــو ير ــب فــظ  را تــي اتــال  عجــت الكتــا  الدرا ــدن   را 

 .عبر ألاجهزة اللوحية أ  الهواتذ  ال فية 

 إميانية م ارفة  إر ا  راو  الت بيا لآلئرين عبر البريد الكةر ني أ  ال بيات اجتعاعية. 

 :مشكالته -ب
  لو تتضعن الوـفحة الرينسـية للت بيـا عجـت لعـا املعلومـات ألا ا ـية  اللـن يتبهـت توافرهـا  اللـن تع ـي

 .    املست دم نب ة تعريفية عن الت بيا  أهدافي  القايعي  عليي  اتوا  بةو

 المر   التلقائي من الت بيا أحيانا عند الض   عجت فتا  درا دن أ  أثنا  توفحي. 

  تو ذ الت بيا عن 
ت
 .الععج أحيانا

 فظ ا تجاوتي أل امر املست دم 
ت
 . و   الت بيا أحيانا

  يوجــــد نقــــق لــــبعا الكتــــب الدرا ــــية فــــظ الســــنوات  الدرا ــــية حيــــملــــو   ــــعج الت بيــــا جعيــــد الكتــــب

 . الدرا ية
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   ععليـــة تحعيـــج الت بيـــا عجـــت ألاجهـــزة  الهواتـــذ ال فيـــة مقارن ةـــا وتحعيـــج ت بيـــا مكتبـــة أئـــرى عجـــت  وـــ

نفـــس الجهــــا   ســـنفس  ــــرعة اتوــــا  واإلنةرنـــا حيــــم يت لــــب تحعيـــج ت بيــــا املنــــاال عـــدة د ــــايا وننعــــا 

 .أ ر تحعيج ت بيا مكتبة أئرى 

 يــــج الكتــــب فــــظ الت بيقــــات  املكتبــــات وــــ   ععليــــة تحعيــــج الكتــــا  الدرا ــــدن دائــــج الت بيــــا مقارنــــة وتحع

الت بيــا عــدة د ــايا وننعــا تحعيــج فتــا  فــظ مكتبــة  الدرا ــدن دائــجألائــرى حيــم  ســت ر  تحعيــج الكتــا  

 . أئرى    ست ر   وا  وضد ثواني

 ي لو الت بيا من املقاتد الووتية  الفيديو  الر او  اللن تدعو املحتوى الدرا دن . 

  ملا ينا ب املست دم ي لو الت بيا من أداة تكبير 
ت
  تو ير صفحة الكتا   فقا

   صـعوسة الوصــو  السـريد ملو ــوعات الكتـا  الدرا ــدن حيـم   يتــيه الت بيـا إميانيــة الوصـو  للعو ــو

 . من ئال  فهرو الكتا  

  يتيه الت بيا إميانية ائتيار أ  إدئا  ر و صفحة معينة للوصو  السريد إليةا  . 

  البحم فظ النق اليامج أ  البحم وعو و  الدرو أ  ويلعة أ  واملرحلة الدرا ية  يتيه الت بيا إميانية. 

  إر ا  املالح ات اللن سجلا وكتا  درا دن معي   م ارفة آلائرينصعوسة  

  صعوسة تحديد املعلومات  النقاط املهعة والدرو  ت ليلها ولو  معيي. 

 أ  فظ ملذ   رد لنسهج مراجع ةا،اصعوسة نلخ املعلومات  لوقها فظ املالح ات دائج الت بي  . 

  ص ر حجو الم وط املست دمة معا تجعج  را ة الكتا  الدرا دن من ئال  الهواتذ  ير مريحة 

 البحم ،  يتــوفر وــالت بيا إميانيــة البحــم عــن معــاني اليلعــات  يــر املكلوفــة الــواردة فــظ الكتــا  الدرا ــدن 

 .عن معانيةا فظ القوامنس 

   ت عبية ت دم املنال الدرا دن من  بج املست دم صعوسة إ افة ر او. 

 

 : اجتاهات معلمات جمتمع الدراسة حنو إتاحة الكتب الدراسية عرب اهلواتف الذكية :ثالثًا

فــظ هــ ا الجــز   ــنتو تحليــج نتــايأ ا ــتنيا  بةــدا معرفــة اتجاهــات معلعــات مجتعــد الدرا ــة نحــو اتاحــة 

 . الوصج ملجعوعة من النتايأ  التوصيات الكتب الدرا ية عبر الهواتذ ال فية 

 :اهلواتف الذكية واستخداماتها -1

لســ ا  املعلعــات مجتعــد الدرا ـــة عــن أهــو ا ــت دامايةن للهواتـــذ ال فيــة جــا ت  إجــرا  املياملـــات 

ثـو توـفه موا ـد انةرنـا وتسـبة  %(12)و وتسبة ــــــــــــــــــــــاهدة مقاتد الفيديـــــــــــــيليةا م % ( 24)الهاتفية وتسبة 

التواصــج مــد  ،الر ــايج النوــية ،ا ــت دامات أئــرى تعثلــا فــظ ا ــت دام اليــاميرا % (05) لفــر   %  (10) 
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فتاوــــة املالح ــــات ، Skype"  ــــيا  بــــي"َ    Viber"  الفــــايبر"َ   whatsApp" الــــواتس ا "آلائــــرين عبــــر وــــرامأ 

ورامأ تعلــو ،قرا ة الكةر نيــة للقــر   الكــريو  ألال ــار  الكتــبال،املنبــة،ا ــت دام آلالــة اللا ــبة ،املــ فرة 

 مــــــن النتيجــــــة . التقــــــويو معرفــــــة اتجاهــــــات   يرهــــــا مــــــن ت بيقــــــات الهواتــــــذ ال فيــــــة ،الةرجعــــــة ،الل ــــــات 

 
ت
 عجت إجرا  املياملـات فعـا  انـا عليـي  ـاوقا

ت
وج تعـدت ،الساوقة يت ح أ  ا ت دام الهواتذ لو  عد  اصرا

 الكتـــب , ـــالكعبيوتر للـــك فكصـــبحا أداة وديلـــة  ســـت نن بةـــا املســـت دم عـــن ا ـــت دام الكثيـــر مـــن ألاد ات 

 تواجــــد  ، ئفــــة   ني، اللا ــــبة   يرهــــا  هــــ ا يرجــــد إاــــت معيــــيات الجهــــا  مثــــج صــــ ر حجعــــي , الصــــلذ ,

لـــــــن دفعــــــــا  تعـــــــدد ت بيقاتـــــــي   يرهــــــــا مـــــــن الموــــــــايق ال،الـــــــدايو مـــــــد املســــــــت دم فـــــــظ أ  ميــــــــا   أ    ا

أ  الهواتــذ ال فيــة "  هــ ا ي فــد مــا جــا  فــظ درا ــة  املســت دمي  إاــت ا ــت دامها فــظ  افــة مجــا ت الليــاة 

أ ــــفا ت ييــــرات م لو ــــة عجــــت  ــــلوفيات املســــت دمي  ، لعــــد أ   فــــرت هــــ   الهواتــــذ ئــــدمات البحــــم ، 

 مـــن النتيجـــة الســـاوقة  ي هـــر أيضـــ.53" الفيـــديو ،  ا ـــت دام الت بيقـــات ،  ال ـــبيات اجتعاعيـــة   يرهـــا
ت
ا

 هــ ا ي فــد مــا جــا  فــظ فثيــر مــن , ئــدمايةا مــن ئــال  الهواتــذ  التوجــي الواضــح نحــو ا ــت دام  ــبكة انةرنــا

نحــو التوجــي املةيايــد   ــت دام انةرنــا مــن ئــال  الهواتــذ حيــم  صــج مســت دمي انةرنــا مــن ئــال  " التقــارير 

 مــن املتو ــد ارتفــا  هــ ا العــدد ئــال  الســنوات المعــس ( 5101)الهواتــذ املحعولــة إاــت نوــذ وليــو  ئــال  عــام 

 . 52"القادمة ليفو  عدد مست دمي انةرنا من ئال  اللا بات املكتنية 
 

 : اجتاهات استخدام الكتب الدراسية من خالل اهلواتف الذكية - 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرا ية املتاحة من ئال  الهواتذ ال فية أ با  عدم ا ت دام مجتعد الدرا ة للكتب (5) يج ر و 

  %(5) لفرت ،% (43)  يبي  ال يج الساوا أنةن يفضلن  را ة الكتب الدرا ية امل بوعة وتسبة 
ت
أ باوا

 . تكثيرها عجت الن ر،أئرى تعثلا فظ م كالت الهواتذ مثج ص ر حجو ال ا ة

لســـــــــ ا  املعلعـــــــــات مجتعـــــــــد الدرا ـــــــــة عـــــــــن 

ا ـــــــت دامهن للهواتـــــــذ ال فيـــــــة فـــــــظ  ـــــــرا ة 

% ( 35)الكتـــــــــب الدرا ـــــــــية لفـــــــــرت نســـــــــبة  

دم الهواتـذ ـــــــــــــــــــــــــملةن أنةـن  ـبا لهـن ا ت 

ــــــــــــال فيـــــــــــة فـــــــــــظ   را ة الكتـــــــــــب الدرا ـــــــــــية  ـــــــــــــــــــ

لــــــــــــــــــــــــــــــو  ســــــــــــــــــــــــــــــبا لهــــــــــــــــــــــــــــــن %( 13) وننعــــــــــــــــــــــــــــــا

م  حـــــــــــــــــــدد  أ ـــــــــــــــــــبا  عـــــــــــــــــــد.ا ـــــــــــــــــــت دامها

 املوضـــــــــلة وال ـــــــــيجا ـــــــــت دام لأل ـــــــــبا  

 (5)ر و



 5102يناير  -3العدد  -املجلد الثاتي  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الزهرانـــــــــــــيــــــعقيلة حس.أ

 

  11 

 (3)فعا  ظ موضلة وال يج ر و : أ يا  الكتب الدرا ية املفضلة لدى املعلعات مجتعد الدرا ة  -

 
 

 أ يا  الكتب الدرا ية املفضلة لدى  املعلعات مجتعد الدرا ة(  3) ال يج ر و 

 

يفضــلن الكتــب %( 32)يفضــلن الكتــب الدرا ــية امل بوعــة   %( 11)يت ــح  مــن ال ــيج الســاوا أ  

 ت ـير النتـايأ إاـت أ  التسـبة , يفضلن الجعـد وـي  اثنـي  امل بـو   الكةر نـي %(2)الدرا ة الكةر نية   

: مـن الدرا ــات  مثــا  ألاعجـت ملــن يفضـلن امل بــو   هـ   النتيجــة تتفـا مــد النتــايأ اللـن توصــلا لهـا العديــد

 َ  Paul R  "  وو   ر"َ    Matthew k" ماثيو ي" الدرا ة اللن ا ةر  فيةا  ج من ,  Robert" ر سرت"درا ة 

 لدى العديد من املجتععات  Charles"  ت ارلز " 
ت
 .   ه ا   ير إات أني   ا  الكتا  الدرا دن امل بو  مفضال

 (  4)امل بوعة لأل با  آلاتية املوضلة والجد   ر و  ترجد أ با  تفضيلهن للكتب الدرا ية 

 

 

 أ با  تفضيج الكتب الدرا ية امل بوعة

 

 التسبة املئوية عدد افراد

 %20 31 ا ت دام الكتب الدرا ية امل بوعة أ هج       

 %21 34 تعد الكتب الدرا ية الور ية أف ر ألفة       

 %43 30 أ تعتد وقرا ة الكتب الدرا ية الور ية        

 %04 54 أجد صعوسة فظ التعامج مد  الكتب الدرا ية  الكةر نية        

 %01 4 أئرى            

 

 أ با  تفضيج املعلعات مجتعد الدرا ة للكتب الدرا ية امل بوعة(  4)الجد   ر و 
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يفضلن الكتب الدرا ية امل بوعة لسهولة ا ـت دامها  هـ ا %( 20)من الجد   الساوا يت ح أ  نسبة  

لدرا ـة اتجاهـات "  ت ـارلز  "  َ  Paul R  "  وـو   ر" Matthew k  " مـاثيو  ـي"يتفـا مـد نتيجـة مـا توصـج لـي 

 %(31)ال ـــال  نحـــو الكتـــب الدرا ـــية امل بوعـــة  الكتـــب الدرا ـــية الكةر نيـــة  اللـــن أ ـــفرت نتايجهـــا أ  

ـــــيفضــــلو  امل بــــو  لســــهولة   ـــــ ترج،  31"را تيــــــــــــــ إاــــت أ   الكتــــب الدرا ــــية امل بوعــــة تعــــد أف ــــر % ( 21) د ـــــــــــــــــــــ

 أئرى % (01) ألفة لهن   
ت
 أ  الكتـب الدرا ـية ،تعثلا فظ إميانيـة تـد ين املالح ـات   ألافيـار ،لفر  أ باوا

 
ت
 .ة عند مراجعة  ت  ي  الدر و   هول،امل بوعة تعد أف ر   وحا

لســـــ ا  مـــــن تفضـــــلن ا ــــــت دام الكتـــــب الدرا ـــــية الكةر نيــــــة عـــــن أ ـــــبا  تفضــــــيلهن لهـــــا جـــــا ت رد دهــــــن -

 ( 2)موضلة وجد   ر و 

 

 

 عدد الافراد أسباب تفضيل الكتب الدراسية إلالكترونية

 

 النسبة املئوية

 

 %14 13 أفضج ا ت دام التكنولوجيا       

 %43 43  را ة الكتب الدرا ية الكةر نية أ هج        

 %30 30 ملا لها من معييات تفو  الكتب الدرا ية امل بوعة        

 %31 31 أ تعتد وقرا ة الكتب الدرا ية وال يج الكةر ني       

 %01 01 أئرى           

 

 تفضيج املعلعات مجتعد الدرا ة للكتب الدرا ية الكةر نية أ با ( 2)الجد   ر و 

 

% 01) لفـرت%(14)  دام التكنولوجيـايتبي  أ  السنب ألاف ر ترددا لدى مجتعد الدرا ة هو تفضيج ا ـت

 أئــــرى تعثلــــا فــــظ  ــــهولة حعلهــــا  التنقــــج بةــــا مــــن ميــــا   ئــــر(
ت
أف ــــر ، ــــرعة البحــــم عــــن املعلومــــة  ،أ ــــباوا

تحيـج القـارت ملوـادر أئـرى لات صـلة وعو ـو   ،التقليج من ا ت دام الور ,جالوية ملا فيةا من الت ويا

 . الدرو 

لســ ا  مــن تفضــلن ا ــت دام الكتــب الدرا ــية الكةر نيــة مــن املعلعــات مجتعــد الدرا ــة عــن أنــوا  الكتــب -

 (4)الدرا ية الكةر نية املفضلة لدفةن،  يج ر و 
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 تعتقــد الباحثــة لكــو  الكتــب  CDمدمجــة / مليــيرة ا ــت دام الكتــب الدرا ــية عجــت أ ــراص %  (53)  تفضــج 

مـــز دة وـــالبرامأ التعليعيـــة  املســـاوقات  اللـــن تـــدعو املحتـــوى الدرا ـــدن معـــا يجعـــج  CDالدرا ـــية عجـــت أ ـــراص 

 
ت
 . الكتا  الدرا دن أف ر ت ويقا

 

ل فيــة لســ ا  مجتعــد الدرا ــة عــن رأفةــن فــظ ا ــتبدا  الكتــب الدرا ــية امل بوعــة  إتاح ةــا عبــر الهواتــذ ا -

 (2)جا ت  را هن موضلة وال يج 

 
 رأ  املعلعات مجتعد الدرا ة ( 2) يج ر و 

 فظ ا تبدا  الكتب الدرا ية امل بوعة والكتب الدرا ية عجت الهواتذ ال فية

يفضــلن ا ـت دام الكتــب %( 41)يتبـي  أ   

 ألاجهــــــــــــــزة   ipadالدرا ــــــــــــــية عجــــــــــــــت جهــــــــــــــا  

اللوحيــة  ترجـــد الباحثــة للـــك إاــت أ  حجـــو 

 ا ـــــــة ألايبـــــــاد  ألاجهـــــــزة اللوحيـــــــة مقـــــــار  

 ، منا ـــبة للقـــرا ة،لحجـــو الكتـــا  الدرا دن

 هــــــــ   النتيجــــــــة تتفــــــــا مــــــــد نتــــــــايأ درا ــــــــة 

را  الكتـب الكةر نيـة  ت ـير 
ُ
أجريا حو   

هــــــو املفضــــــج   ipadايأ  إاــــــت أ  جهــــــا   النتـــــ

لقــــرا ة الكتـــــب  مــــن القــــرا % (  10) لــــدى 

الكةر نيـــــــة  يرجـــــــد للـــــــك ملعيـــــــيات الجهـــــــا  

 إميانيـــة تـــد ين ،فحجـــو ال ا ـــة املنا ـــب 

 إميانية عرض الفيديو  الوـور ،املالح ات

 .30 "  يرها 
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أنةن يفضـلن الجعـد وـي  اثنـي  أ  إتاح ةـا وال ـيلي  امل بـو   عبـر الهواتـذ % ( 22)أ ار أف ر من النوذ 

  حتياجاتي ال فية  ترجد
ت
 .الباحثة للك ليةر  للعست دم حرية ائتيار الو ي  املنا ب لي  فقا

 (1) عن أهو انتقادات حو  إتاحة الكتب الدرا ية عبر الهواتذ ال فية من  جهة ن رهن ، جد   ر و -

 

 النسبة املئوية عدد الافراد الانتقادات

 

 %75 111 صغر حجم شاشة العرض يؤدي لصعوبة التصفح ألافقي والرأس ي للمحتوى          

 %12 101 .صعوبة إضافة الشروح والتوضيحات للمحتوى          

 %31 11 .عدم الاعتياد على قراءة الكتب الدراسية من خالل الهواتف الذكية          

 %37 91 الهاتف يجعل عرض املحتوى الدراس ي غير مالئم انخفاض درجة الوضوح بشاشة        

 %2 1 أخرى          

 

 أهو انتقادات من  جهة ن ر املعلعات مجتعد الدرا ة( 1) جد   ر و 

 نحو إتاحة الكتب الدرا ية عبر الهواتذ ال فية 

 

التوـفه يوضح الجد   السـاوا أ  أ   هـ   انتقـادات صـ ر حجـو  ا ـة العـرض يـ د  لوـعوسة 

ثــو تليةــا صــعوسة إ ــافة ال ــر    التو ــيحات للعحتــوى وتســبة %(  21) ألافقــي  الرأ ــدن للعحتــوى وتســبة

 تعتقـد الباحثـة أ  هـ ا انتقــاد يرجـد لعـدم علعهـن وعزايــا  إميانيـات الكتـب الدرا ـية الكةر نيــة %(45)

ت  ــرا ة الكتــب الدرا ــية مــن عــدم اعتيــادهن عجــ% (  31)  لفــرت ، البحــم   يرهــا،مثــج تــد ين املالح ات

انتقــادات أئــرى تعثلــا فــظ أ  الكتــب الدرا ــية عجــت الهواتــذ ال فيــة % (5)  لفرت،ئــال  الهواتــذ ال فيــة

تــــكثير ،  تكســــب ال الــــب املهــــارات امل لــــو  إتقانةــــا ، صــــعوسة تــــوافر الهواتــــذ ال فيــــة لــــدى جعيــــد الفئــــات 

انيـة ان ـ الي وقـرا ة ر ـايج هاتفـي أ  ان ـ الي وـك  ت تا القـارت  إمي،أجهزة الهواتذ عجت صلة انسا  

 . حد   ع ج والجها ,   رعة نفال و ارية الهاتذ ،ت بيا  ئر 

 :تطبيقات الكتب الدراسية على االجهزة واهلواتف الذكية  -1

 بسـ ا  املعلعــات مجتعــد الدرا ــة عــن معــرف ةن الســاوقة عــن ت بيــا املنــاال الدرا ــية عبــر ألاجهــزة 

معلعــة لعــدم معــرف ةن (021)معلعــة وــنعو   ( 21)ال فيــة التــالد لــو ارة الةرويــة  التعلــيو أجاوــا   الهواتــذ 
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الســــاوقة عــــن الت بيــــا  هــــ   النتيجــــة ت ــــير إاــــت أ  مع ــــو املعلعــــات مجتعــــد الدرا ــــة لــــو تكــــن لــــدفةن أ  

 .عليي  معرفة  اوقة عن الت بيا  ه ا يرجد إات  عذ اعال   التسويا للت بيا من  بج القايعي 

معلعة معن لهـن معرفـة  ـاوقة (  21)من وي   معلعة ونعو(  21)لس الهن عن ا ت دامهن للت بيا أجاوا -

 بس ا  من ا ت دمن الت بيا عن املدة الزمنيـة   ـت دامهن  .معلعة أجاوا وال(  514) الت بيا وننعاعن 

أ ــهر  النتيجــة ت ــير إاــت  وــر  3 مــن  ــهر إاــت%( 53) ســت دمن الت بيــا منــ  أ ــج مــن  ــهر %( 33)تبــي  أ  

 هــ ا  عــود لضــعذ اعــال  عــن  5100مــدة ا ــت دامهن للت بيــا وــالر و مــن أ  الت بيــا متــا  منــ  نــوفعبر 

 .الت بيا

 :النتائج
 :من ئال  العرض الساوا يت ح ما يجظ 

مــــن  % (11)  يــــزا  الكتــــا  الدرا ــــدن امل بــــو  الســــايد  املفضــــج لــــدى ال البيــــة الع عــــظ حيــــم تفضــــج  

 .املعلعات مجتعد الدرا ة الكتا  الدرا دن امل بو 

اتجــــــا  نحــــــو إتاحــــــة الكتــــــب الدرا ــــــية عبــــــر الهواتــــــذ   يــــــزا  فــــــظ ودايتــــــي دحيــــــم ت ــــــير النتــــــايأ إاــــــت أ   

عجـت الـر و مـن %( 33) مع عهن ا ت دمن الت بيـا منـ  أ ـج مـن  ـهر%(  50)مست دمات الت بيا  

 .  5100ن ر الت بيا فظ نوفعبر

عذ ا ــــت دام الت بيــــا مــــن  بــــج املعلعــــات مجتعــــد الدرا ــــة  هــــ ا  عــــود إاــــت عــــدم معــــرف ةن تبــــي   ــــ 

 .لنس لدفةن معرفة  اوقة عن الت بيا %( 15)الساوقة د حيم جا ت النتايأ  

من املعلعات مجتعد الدرا ة أ  ص ر حجو  ا ات الهواتذ تجعج  ـرا ة الكتـب %( 21) لفرت نسبة 

 
ت
 .الدرا ية صعبا

لدى لعـا املعلعـات هـو عـدم  من املعلعات أ  من أحدى أ با  عدم تقبج فكرة الت بيا % (45) ترى  

  .معرف ةن وعزايا الكتب الدرا ية الكةر نية  إميانيايةا مثج تد ين املالح ات  إميانية البحم   يرها

 :التوصيات 
 : ونا ت عجت ما  با من نتايأ تقةر  الدرا ة مجعوعة من التوصيات

 هــــ ا الععــــج  يكــــو  مــــن  ،ععــــج  ــــعن  ــــادر مفــــن مت وــــق لتنفيــــ  امل ــــر     ت ــــوير  إيجــــاد ئ ــــة  -0

 . ادارة العامة لت وير تقنيات التعليو  التعلو,مسئوليات   الة الو ارة للت  ي   الت وير 

مـن ئـال   ـبكة انةرنـا عجـت مو ـد الـو ارة  ، ر رة ععج تسويا  إعال  للت بيـا ل جعهـور املسـ ةدا  -5

 .دارو اللن ت را عليةا الو ارة ،  إعالم الجعهور من ئال  الر ايج البريدية موا د امل
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 إيجـــاد مو ـــد أ  جهـــة ، تو يـــد ن ـــرات ، د رات تدرينيـــة   ،  رال ععـــج،عجـــت الـــو ارة تقـــديو محا ـــرات  -3

 .  تساعدهو فظ حج م ا ج الت بيا   تستقبج ا ةراحايةو, تجيب عجت ا تفسارات ال ال   املعلعي  

املزيد من الدرا ات من  بج   ارة الةروية  التعليو عجت فئات أئـرى  يـر معلعـات املرحلـة  إجرا   ر رة -4

 .الثانوية ملعرفة اتجاهايةن   رائةن حو  الت بيا

 الععــــج عجــــت إيجـــاد حلــــو  مل ــــكالتي  ، ـــر رة ت ــــوير الت بيـــا  جعــــج الكتــــب الدرا ـــية ل ــــيج تفـــاعجظ -2

 عجت ما تنا لتي  توصلا إليي 
ت
 .الدرا ة اللاليةاعتعادا

 ا ـتفادة مـن ئبرايةـا  الياوـا   فوريـا ,ععج اتفا يات  رافة مد الـد   املتقدمـة  السـبا ة فـظ املجـا   -1

 .  الوي   أمرييا   يرها لت وير الت بيا

 قائمة املراجع

عجــت  متــا (5101)جامعــة امللــك  ــعود  ".( Mobile Learning )الــتعلو املتنقــج " .اللقبــاني  عبــد ه فريـا  .0

  .  [  5105افتوسر   01تاريخ الزيارة ]  www.uparab.com/files/1YfAuW9RRKLmvIMb.pdf:الراو  

ا ت دام الهواتذ املحعولة فظ تعزيز الوصو  للعحتوى الر عي العربي درا ـة ملت لبـات ."أماني محعد السيد  .5

جامعــة امــام محعــد .مــ تعر املحتــوى العربــي فــظ انةرنــا التحــديات  ال عوحــات " .الت ــر الال ــليي  مقوماتــي 
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ت
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 ]5105افتوسر 
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 التعليم اإللكرتوني اجملتمعييف  ...تواصل االجتماعيالتوظيف شبكات 

 زانــــــــحنان الصادق بي.د                                                                                                                                                
 استاذ مشارك في علم املعلومات                                                                                                                                        

 رئيس قسم دراسات املعلومات                                                                                                                                         

 ألاكاديمية الليبية للدراسات العليا                                                                                                                                         

 :ملخص

ت ا  ــت ت اية ــي م يجــي يشــ د اللعلــيع العــاجم عــم اءيــع لم ــاق العــالع املل،ــدي ا  ــ   ،ــد ا  ت  ــ ا

لللطـــتةات الللنتلتايـــي املعااـــرر  االل  ـــ ات احبهـــاة ي املصـــاح ا   العـــ  قـــيا يءثـــ  الل ـــد  احب،ي،ـــي 

الا ــر الــي  لدب بط يعــي احبــا   .ملؤسســات اللعلــيع العــاجم عــم املجلءعــات   ــ   ،ــد ا   ــ  ااــا اح صــت 

اان  ــــا يء ــــا املجلءعــــات . ليااــــات ســــتق العءــــ إجـــ  تعــــازع تعز ــــز احبااــــي ييجــــاد  ــــتاةد  شــــر ي ملتا  ـــي اح

املل،د ــــــي للــــــيقا الســــــراع بلســــــ اب اللطــــــتة االعءــــــ    ــــــ   تا  ــــــي  لــــــ  املســــــلجدات احبديثــــــي بءــــــا ي ــــــدي 

 .  صاحب ا ا  ،ق ل ا بلتغ  قداف املنشتدر

 الللنتلتايـــات ل ثـــ    ـــ  (social networks) الاالءا يـــي الشـــ  ات لنتلتايـــا  تعـــد ذلـــ  اـــدد اعـــم

  (social networks) الشـ  ات قـي  لن ابءـاا فا    ة اام شا  ء اات    ل ا امل  ل  ر آلاامي عم ملسل د يا

  لمظءـي  ءـا د ـا الهـراةر إجـ  اسـ  دا  (Web 2.0) لحـد اللط ي،ـات ال ـاةفر عـم احايـ  الثـااي  ـ  الت ـ 

  تا  ـــــــــــي للل  ـــــــــــ  إداةر الـــــــــــلعلع الل،ليديي 
 
ت امل ســـــــــــاة ي عـــــــــــم  لنتلتايـــــــــــا ابلمظءـــــــــــي للـــــــــــرب ل ثـــــــــــ  امفلاحـــــــــــا

 اـــ   ـ   فعـا   شلـــ  مفسـ ا فرضـا ،ـدف .املعلت ـاتا لتافق  ع طر ،ي تعا   احاي  احاديد  ع الت   

 فـــا    حــديثا تعليءــا ي لــق  2.0 الت ـــــ  بللنتلتايــات  د جــــي  ا تزيــــف ان ذاالامت مــا  شــ لي  ســل د  ن

  .افا لي ي يصب بطر ،ي  تزيف ا  ع إذا لااي شــ  دان 

 لدار ـ ليا  ر ز الدةاسي  شـ   لسا ـ ع   ـ  داة القءيـي الشـ  ات الاالءا يـي عـم اللعلـيع الاللت ااي

  انهـا إجــ  إضــافي بفعاليـي اســل دا  ا  ـع إذا  بهــرر تعليءيـي
 
   ــتةدا

 
 بــ ن  ،اســء ا يءلـ  التع للءعلت ــات   ءـا

  لي م ألقءيــــــي اداة ا  ات اللتااــــــ  الاالءــــــا ماســــــل،راري للــــــاة    طــــــتة شــــــ  اذلــــــ   ــــــ  لــــــ    امللعلء ن

اس شــراعم مءــتذ   ــا  ــ  ااــ   ،ت ــات  تزيفااســلن اا اقــع  الشــ  ات الاالءا يــي عــم اللعلــيع الاللت ااي

 . جلءع تعليءي افت اض ع  عرعم

 :الكلمات املفتاحية 

 اللتاا  الاالءا مش  ات    5.1  الت    اللعليع إلاللت ااي لنتلتايا املعلت ات االا صا ت    



 5102يناير  -3العدد  -املجلد الثاتي  زانـــــــــــــــــبي ادقــــــــــــــالص انـــــــــــــــــحن.د

 

  73 

 مقدمة متهيدية:  أوال

 ؤسســـــات االلعلـــــيع احاـــــا  م   ـــــ  ااـــــا اح صـــــت  بء للـــــو  ســـــلت ا ها تعـــــد  ؤسســـــات اللعلـــــيع 

تلــــت م نا ســــةتليي  فـــ ب عـــم   ،يـــــق  نءيـــي الرلســـءا  الفلــــر  االل،ـــدي اللل  داةا ة اديا عـــ ل  االءا يـــي

 .     ال ت ي اليا يي االامفلاح     املجلءع العامليااملتافمي ب ن احبفاظ ا نءيي الا لصاد املعرعم 

يشــ د ت  ــ ات ا  ــت ت م يجــي اق العــالع املل،ــدي ا  ــ   ،د ا لــيا فــان اللعلــيع العــاجم عــم اءيــع لم ــ

العــ  قــيا يءثــ  . ل ثــ اســ    تزيف ــا  تزيفــا  لللطــتةات الللنتلتايــي ااملعلت ا يــي ااحبهــاة ي املعااــرر

 .ؤسسات اللعليع العاجم عم املجلءعات      ،د ا     ااا اح صت الل د  احب،ي،ي مل

إجــــ  تعــــازع تعز ــــز احبااــــي ييجــــاد  ــــتاةد  شــــر ي ملتا  ــــي احليااــــات ســــتق بط يعــــي احبــــا   ءــــا لدب 

اان  ــــــا يء ــــــا املجلءعــــــات املل،د ــــــي للــــــيقا الســــــراع بلســــــ اب اللطــــــتة االعءــــــ    ــــــ   تا  ــــــي  لــــــ  . العءــــــ 

 . ءا ي دي  صاحب ا ا  ،ق ل ا بلتغ  قداف املنشتدراملسلجدات احبديثي ب

  ــ  ل ــا ملــا  ل ــ ر آلاامــي عــم املســل د ي املتا ــع ل ثــ    ــ  الاالءا يــي  اتالشــ  عــدت الصــدد قــيا اعــم

 بصـــفي لف ـــاة  ةاـــد   ـــ  اتشـــاعا الفـــرد يـــرا   ـــا كـــ   ـــ  احبـــر  لللع  ـــ   اتســـل دي ا فا   اام شـــاة   ء ـــاات

 اقلءــاي  جــا   ،ــديع لا   عــ ن ةل  لا   عــ ن فلــر  تشــايع لا   ف ــاة مفــ  عــم لــر  آلا   ــع ااشــت ا ا  ســلءرر

 .ااحد

ــــ لحـــد اللط ي،ـــات ال   (social networks) الشـــ  ات قـــي  لن ابءـــا ــــاةفر عـــم احايـــ  الثــــــــــ ااي  ـــ  ـــــــــــــــــ

إجــ  اســ  دا  لمظءــي إداةر الــلعلع الل،ليديــي  بلمظءــي للــرب ل ثــ   الهــراةرد ــا  ءــا   (Web 2.0)الت ــ 

  تا  ـــي للل  ـــ ات امل ســـاة ي عـــم 
 
ا لتافق  ـــع طر ،ـــي تعا ـــ  احايـــ  احاديـــد  ـــع الت ـــ    لنتلتايـــاامفلاحـــا

 حصـر   امليـا راــــ ،ر   لـ ناف الامت ما شـ لي  سـل د  ن  ـــا   ـ  فعـا   ـــ شل مفسـ ا فرضـا ،دف.الش لي

 فــــــان لــــــيا الاالءا يي   اتالشــــــ ل ــــــي  2.0 الت ــــــ  بلط ي،ــــــات امل لءــــــ ن اامــــــ   ــــــ  اســــــل داي اســــــ ي ل  ــــــ 

 دان  فــــــا    تعليءــــــا ي لــــــق  2.0  ـــــــــالت  اتللنتلتايــــــب يــــــــ د جالاالءا يي  الشــــــ  ات ا لنتلتايــــــ وـــــــ تزي

 .يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافا ل صبي ي بطر ،ي  تزيف ا  ع إذا لااي  ــش

اللعلـــــيع الشـــــ  ات الاالءا يـــــي عـــــم  قءيـــــيلا  داة اســـــلعرا    ـــــ  الدةاســـــي  شـــــ   لسا ـــــ ع   ر ـــــز لـــــيا 

  انهــا إجــ  إضـافي بفعاليــي ااســل دا    ــع إذا  بهــرر تعليءيــي لدار عهــالاللت ااـي ف
 
   ــتةدا

 
 التــع للءعلت ــات   ءــا

 : اللاليي  تال ساؤ     إاابي إج اللتا  اعم قيا السبي  تستهدف  امللعلء ن ب ن  ،اسء ا يءل 
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 بال يةات العربيي ؟عم اللعليع  ... ات اللتاا  الاالءا م  تزيو ش  إ  اميي دب ا   إج  

    ؟ ...س    تزيف ا ا ث   تزيوا ،ت ات   اهم احليااات 

  ـ  يجعـ   ش    سل،   ...الافت اض ع اللعليءي املجلءع ياشاق اللتا  اا     اسل دا  ا  يفيي 

 . املعرفي      ائءا  جلءعا املجلءع

حيـــــ     ــــ   نظت ــــي الت بيـــــي ب ا ــــ  اتامبهااثـــــر  الاالءــــا م  ات اللتااــــ  ز ــــتة اللعلــــيع  شـــــان اذ 

الاالءا يــي   بالشــ  ات اللعلــيع   ناســ   ــع التــعز ــرت  جءت ــي  ــ  الاســت ا يجيات ا ســالي  اللعليءيــي 

ق ا ع إ ـداد  نـا ا اللعلـيع لللتافـ ،ـديع اللعلـيع بالشـ  ات  عـم ل صصـي  ءا ز ـرت  ؤسسـات تعليءيـي 

 اللعليءــــيا طتةت لدااة  نااــــر  نظت ــــي الت بيــــي للتا ــــ  قــــيا النظــــاي  ــــع مظــــاي اللعلــــيع ،هــــي  الشــــ  ات 

 حي  لاـــ    احاديـــد
 
ءا  ا ،ي 

 
 ا رشـــدا

 
  ـــع ف  ئـــا املعلـــع  تا ـــا

 
  لفـــا  

 
 ا ســـاقءا

 
الاـــ   املـــلعلع  شـــاةكا

 .لل ،يق اللعلع

 للعـــاان ا قـــيا فـــان  اإفاق
 
 شـــاة ي الطـــ ب املنـــا ا الدةاســـيي لـــع تعـــد بـــ ن ن فـــ ن بـــ  لاـــ  ا ملااـــا

ب  لاــــ   العــــالع كلــــا  لل ــــي املدةســــي لا احاا عــــي  عــــما صــــادة الــــلعلع لــــع تعــــد   صــــتةر ااملعلـــع اإلاداةر 

تة  صـــطال اللعلـــيع  شـــ  ات اللتااـــ  ز ـــان   لل ــي إللت اميـــي  فلتحـــي  فـــ  الت ـــ  للءلعلءـــ ن ا علءـــ هع

  الاالءـــا م
 
ـــ   ث ـــ ا  اللعليءـــيامل لـــتب  عـــما ـــد   ط يعـــي لدااة املعلـــع اامللعلع عـــمالثر  نظت ـــي الت بيـــي  عـــمن  

ع الع  ـــــي بـــــ ن امللعلءـــــ ن اإلاداةر اللعليءيـــــي اطر ،ـــــي بنائـــــا ا ،ديءـــــا 
 
 طـــــت ر لســـــالي   عـــــم ءا ســـــاقع امظ

 .(5103  للو هللا)اللعليع االلعلع 

احبااـي لللعلـيع الاللت ااـي ز ـرت  ـع ز ـتة شـ لي الامت مـا ا طتةقـا ا ـيل     احاـدير بالـي ر ان 

ات التســـائمل امللعـــددر عـــم د ـــع ا  ـــدي  العءليـــي اللعليءيـــي امظـــع اللعلـــيع املتائءـــي عـــم  لنتلتايـــ تزيـــو 

 فـ  الامت مـا  فيـدا عــم  الاللت ااـي ااعلف  اللعلـيعءيـي اد ـع اـتدر اللعلـيع  املسـلءر  جـا ت  ديـدر   اهـا  ن

نـــد الــــداة  ا لا عــــي م،ـــاا الهـــعو اال،ــــتر  اللعلـــيع الل،ليد   اإ ءــــا العديـــد  ـــ  املجــــا ت  اهـــا د ـــع 

ة  عـــــم  ـــــتف   بيةـــــي  ســـــا در املعلـــــع االـــــداا ـــــ  الـــــداة   ـــــع املـــــادر اللعليءيي ا فاتســـــ ي   ءليـــــي  لا عتها 

ةاـــــــ   ) ـــــــ  طر ـــــــق احبـــــــتاة  اآلاةاق  ـــــــ    ـــــــاد  اح فـــــــ ات   تفر  فا ليـــــــي حبـــــــ  الطـــــــ بتعليءيـــــــي ايابـــــــي 

 . فصي  ل ث  ءا سيلضل  ح،ا  ش     (5105 شااامل

 

 

http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/tags/297449/posts
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  استقرائي لتاريخ تطور شبكات التواصل االجتماعيمدخل  :ثانيا

شــــــ لي   لنتلتايـــــال،ـــــد ز ـــــرت الشـــــ  ات الاالءا يـــــي لل ،يـــــق اللتااــــــ  الاالءـــــا م   ـــــ   ســـــلتب 

اللتااـــ  فيءـــا بيـــاهع لـــ   فتـــ ات العءـــر امل للفـــي   اإ ـــادرلعءـــ     ـــات   فـــراد  اســـد احليـــا  الامت مـــا

شـــــ لي االءا يــــــي  لا  اان   تااـــــ  ف ـــــ ق الدةاســـــي ـــــ  ااـــــ   از ـــــرت قـــــي  الشـــــ  ات عـــــم بدايـــــي   ـــــدقا 

classmates.com لتااــ   ع ــع اقــي  ال  ــ  حتــل يصــ  لز  ئــا لل ــ  لفــرد اءلــ     0992عــم  ــاي  بــدلت

تعــد  تا ــع  التــع  0991عــم  SixDegress.com عــدقا ز ــتة الشــ  ات  ثــ  شــ لي ا تالــا   نحتــل آلا   ــافا 

االل ــــااة ا شــــاة ي املعلت ــــات الش صــــيي  الدةدشــــي جعــــ  املســــلفيدي  يل،ــــاةبتن بيــــاهع  ــــ  لــــ   نــــرف 

يز ــد  ــ   حتــل بل ــا  ــا 5112-5115قــي  اللط ي،ــات  ــاب ن  ا طــتة   Theglobe.com ثــ   ت ــع  ا ل ــاة 

املسلفيد يسا       ت ع ش لي    الش  ات الاالءا يي ا صنع لا  لـو لـا   لا    حي  ش لي 02

 ء ـات  التـعز رت شـ لي  ـا  سـ ي   5113   اا  اللتاا   اعم  اي   اد اق إج با ا رس  الد تات 

تةت الشــ  ات الاالءا يــي اســل دا ا  ــ  اامــ  املســلفيدي  حتــل  طــ ل ثــ   الاــ  ا للنتلــت مبلطتةقــا ال

 ل ـــااي) . عـــد  ـــا كامـــا  ،لصـــرر   ـــ   جلءـــع اـــا  م   لـــق 5112شـــ لي  امليـــي  ـــاي  الاـــ  الفـــي  بـــت  

 (5101 جاقد 

   ر ليـيافاةر الـدفا   لةا ـيف،د  نا الع يل  الامت ما ثع بـداق اسـل داي اللتااـ  الشـ  ي عـم ليا 

ابعدقا بــــدلت  نلجـــــات  ،ــــرن املاضــــ عال عــــم الســــ عينيات  ،ر  ــــا اااــــلنا عــــم شــــ لا الاهــــاري عــــم ال ســــعينيات

 عينــــي اكل ــــا  ائءــــي   ــــ  فلــــرر عــــم بدايــــي املطــــاف  لمءاطــــا  ســــع ا لطــــتة ا للــــي  الداا ــــااللتااــــ  الشــــ  ي 

ثع  لطــــــــتة شــــــــيةا فشــــــــيةا للل ــــــــع  ز ــــــــدا  ــــــــ  ةن ــــــــا هع  ي  ــــــــاد  النــــــــا   ــــــــ  ل ل ــــــــا املعلت ــــــــات االرســــــــائ 

 ااـي  ثـ  از ـرت شـركات  فـ ب للف يـد الاللت إليـالنـا  ااحليااا هع  بدل الايءي  يزداد  تر ا زداد حااي ا

 ث    ركات ال    اال،تائع ااملجـا يع  للرب اكاما   ء  عم طيا ها  نلجات  0992اقت ءي   0992ياقت

  ثــــع بــــدلما بالنســــ ي العربيــــي  ــــ  شــــركات الف يــــد الاللت ااــــي  دلــــيا تا ــــع  إلال اة ــــيالف يديــــي ااح ــــد ات 

املتا ــــع العا ــــي ااح ااــــي ااملل صصــــي عـــــم  ابــــدلتان  قـــــا  ...اليــــ  ااســــي   0991 العربيــــي فظ ــــر املللــــتب

    ركــــات ال  ــــ  إجــــ ااشــــد  ــــ  ذلــــ  احبااــــي   دلــــي إجــــ ال شــــ   االلتســــع از ــــرت احبااــــي  شــــ   ا فــــ  

   اا ي مظر  الس ل ع    ات ال  رك ل تب    بتافا  5112عم   ت   إلا ف اطتة ز ر ملا  ،دي  اإضافي

  (23-25   5103العءاة  ) .ي اللث   

  ثـع ز ـرت فلـرر 5112ا  اا  ها ا جاة،ها ( الثاميي)ءتا ع احبيار الافت اضيي  ا يسءى بثع ز رت   

الا اهــــم شــــ  ات اللتااــــ    اديــــدر  ز ــــد النــــا   ربــــا  ــــ   عهــــ ع  عهــــا ا  ،ــــق  تااــــ  ا فــــ  فيءــــا بيــــاهع

املعااــر  إلااســان  ــ    قــعلــنءمل قــت املســل تذ قــيا ا الاــ  احتــل يت نــا قــيا   0992الاالءــا م  ــ   ــاي 
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احتل ز ـتة الشـ  ات العامليـي  ثـ  فيسـ ت     ر لي نفء  ز تة الش  ات الاالءا يي اح ااي بالط ب 

  حيـــــ  تعـــــد لدمـــــا  ءـــــا قـــــت  ت ـــــل باحاـــــدا    5112ا تا ـــــع التســـــائمل  ثـــــ  يت يـــــتب  5112ا ـــــت ت   5112

لل شـــاة  عــــم ا  إلااســـااي نصـــات   ـــ  الامت مـــا لللتااـــ   لا ت شـــ  ات اللتااـــ  الاالءـــا م   ـــاةر  ـــ  بيةـــا

 عظــــع  ـــؤلرا عـــم مصـــت  ااـــت يات ا رئيـــات اشـــ لي    ـــات  ا  لـــا   امللءثلـــي ظـــاقر احبيـــار   للـــو 

 (22-22   5103العءاة   . )بيةات اللتا  التع   لصر الز ان اامل ان إج  إلااساميياملجلءعات 

  اي شاة ي العربييامل  اي  ا ماملنل   املشرا  ي

 

1 

 

 اتصال شبكي

 

في  أمريكاالبداية من 

 وزارة الدفاع

 

 

 م1191

 م1191 تونس

 م1111 مصر

 م1111 الكويت

 
 
 م1111 السعودية فعليا

 دوما بعم 1111 مكتوب وأين ونسيج م1111 !ياهو البريد الالكتروني 1

 م1119 هوتميل

 

3 

 

 

معارض الفيديو  

 ر والصو 

 يوتيوب 

 فلكر

 دوما بعم 1001 عرب شير وغيره م1001م 1001

 

 فلكر

 م1001

 م1001

 

1 

 

شبكات التواصل 

 الاجتماعية

 (أنايو)شبكة  م1111 البديات

 (مسلم)شبكة 

 (املدينة)شبكة 

 وغيرها

 وما بعد م 1010

   الاالءا ميت ل ز تة ش  ات اللتاا( 0)ادا  ة ع 

عــد  اءيــي ـ  الناحيــي املفاقان اذ 
ٌ
هــم  صــطال يطلــق   ــ   -Social Networkالشـ  ات الاالءا يــي ت

   ـي  5.1إلامت مـا ز ـرت  ـع احايـ  الثـااي للت ـ  لا  ـا يعـرف باسـع ا ـ    جءت ـي  ـ  املتا ـع   ـ  شـ لي

   بلـد)شـ  ات املءـاق  لءـاي لااللتااـ  بـ ن  فـراد عـم بيةـي  جلءـع افت اضـ ع يجءع ـع حسـ   جءت ـات اق

لـد ات اللتااـ  امل اشـر  ثـ  إةسـا  الرسـائ  لا  كـ  قـيا يـلع  ـ  طر ـق( احـ ... اا عي    دةسي   شـر ي 
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هــم حل،ــات  -.لآللــر   ا عرفــي لل ــاةقع ا علت ــا هع التــع ي ي تنهــا للعــر  الاطــ     ــ  امللفــات الش صــيي

لنهـــا  فـــ  الامت مـــا اهـــم  هـــع  تاضـــيع لااـــي ا ا ـــي  ـــ   االءا يـــي  ءـــا عـــم احبيـــار اليت يـــي  إمءـــا الفـــرق 

 تا ــع   نيــي   ــ  فلــرر الشــ  ات   - تا ــع الشــ  ات الاالءا يــي تعــرف  ــااة   ءــا ا   لابــات ااــتة الفــ ي

 FaceBook)الاالءا يــي الل،ليديــي حيــ   لتااــ   ــع لفــراد اــدد   تعــرف ع  ــ  طر ــق لفــراد تعــرف ع  ثــ  

MySpace.)  الفيســـــ ت   داعـــــاFaceBook  ل فـــــ   تا ـــــع الشـــــ  ات الاالءا يـــــي  ـــــ  ماحيـــــي ســـــر ي الام شـــــاة

 (5119 ق ي ل يني).الست يي  اليي ا  ناف      ضءا     ات الشركات  االلتسع    يءلا

ان  ألحــــد  يءلـــ   ،ـــدي   إجــــ ة اســـل،راري ملســــل،   املـــدي  امللتســـمل اال عيــــد  ـــ   ،ـــد ت ا ـــ   نظـــ

لســـــنا بصـــــدد   تلـــــا  الدااةا  شـــــاف  زايـــــا اقنالـــــ   جـــــا ت ااســـــعا    قائلـــــيالشـــــ لي  إ  اميـــــاتينلـــــر ان 

 ـرا  ة ـد  ـ  اا عـي اـتن -  ففي  ،ييع  سل،  م  بشر ااا د   يؤ د  ح،ا ل  س لضل لاحبدي   اها 

النــا  بــ   لينــا بــد   ــ  ذلــ  ان  يســعادالشــ  ات   ــ  انهــا  جــرد  نــتات  إجــ   يجــ  ان منظــر  - اســلتن 

ا بيةـــي  ر يبيـــي يءلـــ  ان يتاـــد ف هـــا اللفا ـــ  االابل ـــاة احاـــا  م  ثلءـــا يتاـــد عـــم  تا ـــو مـــدة  ان الامت مـــ

فلطـــتة ا ،ـــدي الليامـــات  آلـــر   ـــ   جـــرد اللفا ـــ   ـــع  شـــر  ل ثـــ  العـــالع الافت اضـــ ع الـــتا  م  ااع ـــع قـــيا 

الي يـــي يســـء  للءصـــءء ن   ـــ  اح ـــمل للـــق م صـــيات عـــم الفهـــاق يءلاهـــا  تضـــي  داةقـــا عـــم بيةـــي  عينـــي 

التــع  ــؤثر عــم  لــ    لــرب  لليــو  ــع امل ــيمل ،هــا  ــ  املســل د  ن االليامــات ا  ليهــا،ــتي بلتايــا مفســ ا ا 

 .(329    5119  حءد ) .ال يةات

  ــــ  لســــا   5.1ا  تا ــــع ا ــــ   0.1إجــــ   تا ــــع ا ــــ   صــــنو  تا ــــع إلامت مــــا فــــان  ل ــــ  الطــــرح  إفاق

يلضــــــل لن اســــــل،راق  لــــــ  اح ــــــد ات االلط ي،ــــــات با  اح ــــــد ات االلط ي،ــــــات االللنتلتايــــــات التــــــع  ،د  ا

ااحــــدر لا لد ــــي   لنتلتايــــا  ــــاةر  ــــ   جءت ــــي  ــــ  اح ــــد ات التــــع  ،ــــد  ا املتا ــــع اليســــا  5.1الت ــــ  

حيـــــ  لن  . طـــــتة ط ي ـــــم لشـــــ لي إلامت مـــــاملـــــا  هـــــع فشـــــ لي االءا يـــــي  Web2.0تعلفـــــ   لدقبءع ل  ااحـــــدر

ع  ـات الفرديـي بــ ن الفـرد االشــ لي  ـ  م،ــ   لفـات ا راســ  شـ لي إلامت مـا عــم بـاد    ــر ا لءـدت   ــ  ال

 طــتة الللنتلتايــا كــان  بــد لن  لطــتة الشــ لي بــداةقا ب يــ  بط يعــي احبــا   ــع الل   بيامــات ان ــ  ذلــ 

لا  ا الع  ـي ثنائيـي بءع ـل يءلـ  أل ثـ   ـ  فـرد اللعا ـ  االلفا ـ   ـع الشـ لي  ـ  حيـ  م،ـ  ال يامـات 

   ذلـــــــ  اباللـــــــاجم للـــــــق قـــــــيا اللطـــــــتة مـــــــت   ـــــــ  املشـــــــاة ي الاالءا يـــــــي إلاللت اميـــــــياالصـــــــتة اامللفـــــــات ان ـــــــ

 .االتع  ءل     للق حيار االءا يي كا لي    ل   ش لي إلامت ما  (5119 ق ي ل يني)

,    لحـد  املصـطابات التـع يطرح ـا  طـا  املعلت ا يـي عـم آلاامـي  ل ـ ر 5.1يعلف   صطال الت      

ااملزايـــا اللث ـــ ر التـــع ( Web 2.0) 5.1الت ـــ    لنتلتايـــا  ـــ  ملـــؤ ءر الســـنت  ملللبيـــ ن ف،ـــد  ر ـــزت ل ءـــا  ا
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 5.1الل،ليديـي ا  تا ـع الت ـ   0.1يءل     ل ل ا  ،سيع املتا ع إج   تا ع الت ـ   التععاي     اامليطرح ا

 .5.1الت    معاللاجم  دب الل،دي الي   ع اللتا  إليا احادا  ا   ن . احاي  احاديد    املتا ع

 5.1الت    0.1الت    اح صائص

 مساهمات وكتابة قراءة الاستخدام نمط

 التسجيل الصفحة املحتوى  وحدة

 متغير ثابت الحالة

، RSSعبر املتصفح، قارئ التلقيم البسيط للمحتوى  عبر املتصفح املحتوى  إلاطالع على

 .الخ… ألاجهزة املحمولة 

 من خالل أي شخص املوقع من خالل مؤلفي املحتوى  تكوين

 

 2.0االت    0.1الت    :ب ن ،اةمي (5)ادا  ة ع 

ا صـــــــــــطال  Web  ســـــــــــل د ي الشـــــــــــ لي بـــــــــــ ن  صـــــــــــطال الت ـــــــــــ  ث ـــــــــــ   ـــــــــــ  للـــــــــــمل  ـــــــــــ  امل حـــــــــــ    

لـ ع  ليعءـق  ـ   نا ـي ا 5,1اا ـ   5,1  قيا اح لمل  زايد  ع ز تة  صطلحم إمت ما  Internet إلامت ما

بلن املصـطاب ن يـد ن   ـ  ءـ عق احـد ااحب،ي،ـي الفـرق    ـ   فايمت مـا هـم الشـ لي املعلت ا يـي الضـ ءي  

  فايمت مـا  ءصـطال يطلــق   ـ  الشـ لي ب ا ــ  الت ـ  الـد ا ها الشـ لي العنل ت يــاالتـع  هـع  ـ  ضــء  

  FTP را ت ــــت  م،ــــ  امللفــــات  ب  الف يــــد إلاللت ااــــي  املجءت ــــات إلال اة ــــيلــــد ا ها   ــــ  لــــد ات امل ادثــــي

 الش لي 
 
   شرا  WWW    االتع   لصر بـ World Wide Web الت    لا  ا يطلق  ل ها العنل ت يااليها

قـــت  شـــرا  تعءـــ   ليـــا آلان  فـــ ب احاا عـــات ااملعاقـــد  كاديءيـــي عـــم ل ر  ـــا ا نـــدا  نـــي  ـــدر  5,1إلامت مـــا 

تق ســــر ي م،ـــــ  املعلت ــــات ف هـــــا الســــر ي احباليـــــي ســــنتات  ال ـــــدف  نــــا قـــــت إطــــ ق شـــــ لي  علت ا يــــي  فـــــ

 عشـــرات لا  ةـــات املـــرات  لـــيل  فـــرن إلامت مـــا قـــت  شـــرا  ا لـــي   جـــرد  صـــطال لا  صـــنيو  ءـــا الت ـــ  

 (52-52قـ   0231 ءاشا .)5,1

http://ahelmasry.wordpress.com/2009/02/22/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a8-10-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a8-20/
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   ـ  اذلـ    لءـاد  Symantec Web الـد جم الت ـ   صـطال Web 3.0 ملـا  ،ـدي قنالـ   إضـافي

  ليـا يطلـق  ءـا اإداة ـا   ءلـا عـم الـيكاق الااـطنا م   ـ  لسا ـ ع  شـ   يعلءد ف ت  لءات ال اد  ت  عااي

 Web ال يامـات ا ـ   ليـا ا طلـق الصـنا م  الـيكاق  لنتلتايـا   لءـاد    ـ  Intelligent Web الـيكي الت  

of Data  الثالـ  احايـ ب اللفل ـ  عـم العلءـاق بـدل ا ـد .آلالي  ف ء ا ل ي إج  الت   بيامات       ت     لءاد 

 التـع امل،ت حـات لحـد اقـت   Semantic Web الل ـت   بالت ـ   ـا يسـءى هـم  ف ـاة قـي  اإحـدب الت ـ   ـ 

 .الامت ما    الثال  احاي   ط ي، ا عم   االي سلجرب 

 ثـتةر  ـ  يعفـ  حيـ  العامليـي  الت   ش لي  سل،   لتاو  سل دي  صطال قت 3.0 الت  ااعد   

 الت  "  صطال يسل د تن  االصنا مالللنتلت م  املجا  عم العا ل ن     ث   لا  ف،د  ديثي احب الت  

    اللاليي املرحلي حت    لفاات  ش   الرؤب ا  للو إلامت ما  املسل، ليي يبدا  املتاي إج  ليش  اا   3.0"

 الت    اسل داي طر ،ي   سي  (الد جم الت    ث  الللنتلتايا ز تة  لن ال ع  حي  يعل،د الت    ثتةر

 للءـدل ت  ـاة   جـرد  ـ  آلالـي داة    ت ـ  ي ـاا   ف ـت الـيكاق الصـنا م  عـم اديدر احلءا ت إج  اسيؤد 

عـم  ااعلءـد إملاايـي  ل ثـ   لـتن  اباللـاجم املسـل دي  لدلل ـا التـع املعلت ـات ف ـع املسـل دي إجـ  لدلل ـا التـع

 اليكاق  لنتلتايا سل د ا  آلاجم  االلعلع ا ت ادفا ها  علت اتامل    االلن،ي  الط يعيي  الل ي     ال   

 .اليكي الت   لا الااطنا م 

  ءثـ  االتـع الد ليـي الللنتلتايـا : ءـالال: ةئيسـي ن  لـتم ن ا ـ  احاـدير بالـي ر امـا ي لـتب   ـ    

 باللعا ـ  تسـء  االتـع ا يـيالاالء اللء يـت ر بيةـي :هءـاثام ا . الت ـ   ،د ـي عـم  ط ي، ـا يءلـ   فلتحـي  عـاي  

عـم   فـرادحيـ    ـي  اللتااـ  بـ ن  الاالءا يـي الشـ لي  جلءعـات  ـ   ـدد    ـ  ا نظـيع آلالـي  ـع البشـر  

 Social Network Service) لــد ات الشـ  ات الاالءا يــياتعـد  (5-0النجــاة   ).بيةـي  جلءــع افت اضـ ع

(SNS )ــديع مل ــي  ــ  لمفســـ ع ا  ــي  ل ــع الليـــاة  هــم اــف ي ا ــ  تعلءـــد   ــ  اح ــد ات اتســء  ل فـــراد، 

إجـــ  اـــيب  ـــدد    ـــ   Facebook,Myspace, Cyworld  ثـــ  تا ـــع  د  ز ـــتة ا ـــد ل  فـــراد املشـــاة  ن  ع ع

    لصفحم الامت مـا الاـ    تا ـع اللصـف    ثـ  شـع يي از ـرت لـد ات الشـ  ات الاالءا يـي  ءلـتن 

ســل داي شــ لي  ائءــي   ــ  اللء يــت ر لــربمل النــا   عهــ ع االتــع  ءلــا   ــ  ا 5,11ةئيســ ع حبر ــي الت ــ  

 (52-52قـ   0231 ءاشا ) ح،ا يلضل  ءا س.ب ع     اا    اد  املعلت ات اف ادر ال،دةر     اللعلع

  االتـــع "الع،ـــد"تســـءى ( لا  نظءـــات)بنيـــي االءا يـــي  لتمـــي  ـــ  لفـــراد   شـــ لي الاالءا يـــياذ ان ال  

 ث   ـــ  مــــت  ااحــــد  ــــ  لمــــتا  التـــ ابمل   ثــــ  ال،رابــــي االصــــدا ي ااملصــــاحل بــــل(  ــــ  طر ــــق الا صــــا ) ـــر  مل 

يعـر  الع  ـات الاالءا يـي  ـ   (SNA)   ليـ  الشـ لي الاالءا يـي  بءع ل ان املشت  ي  ا  اد  املعا  ت

  الا صـــــا ت لا  التاـــــ ت  لا احبـــــتاف اتســـــءى ليهـــــا  الع  ـــــات حيـــــ  مظر ـــــي الشـــــ لي االتـــــع  للـــــتن  ـــــ 
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ا ـــد لز ـــرت   الفرديـــي دالـــ  الشـــ  ات  االـــراابمل االع  ـــات بـــ ن الفـــا ل ن احا ـــات الفا لـــي اهـــم الع،ـــدا 

تعءـ    ـ  العديـد  ـ  املسـلت ات  ابلـداق   الشـ  ات الاالءا يـي  ب ا  عم  دد    املجا ت  كاديءيـي لن

 إجـــ   ســـلتب الدالـــ ر ـــ   ســـر 
 
 عـــم   ديـــد الطر ،ـــيااـــت 

 
 حاســـءا

 
ي التـــع يـــلع ،هـــا حـــ     ءـــا لنهـــا  لعـــ  داةا

 (19   5103العءاة  ) .املشاك   ا ء  املنظءات  اإج  ل   دب ينجل  فراد عم   ،يق لقداف ع

املدامات النصيي ا عاة  الصتة ا دامات ا عاة  الفيديت ااتلنا للعء ق يت يتب  بدلتليا 

ملا  عد   ف،د فاد  سل د ت   إةقايعد  الي ابلت ر افللر ان  قا  لل ،يق اللتاا  الاالءا م  5112

االف ا   االلط ي،ات   ا زر ءيي املعلت ات اال يامات امللداالي  ش        ا طتةت  افدادتالامت ما 

  ا ع ز تة  ز ر  ا ااطال     تسءيلا بالش  ات الاالءا يي  5.1 صر الت    بزغااح د ات ا ند ا 

،د ط ا الش  ات الاالءا يي     فلر املسل دي ف 5100ا ت   بل   5112ا ت ت  5112كالفيس ت  

ازقا    حيا ا ك  ذل     اا  اللتاا  املتاا   للس     ات ا علت ات ا ف   لا  ااذا ا حتل 

حرا   جا  ال،هايا  اإحدا حي  ز رت  تر    اثر بناق قي  الع  ات لللع       الرل   ال ث  

الاالءا م عم املنط،ي  إلا  يان مءت اسائ   إج ا م العربي  الاالء إلا  ياملجلءعيي  حي  يش    ،ر ر 

داةا   ءا عم حشد احاءاق   ا ءلياها اتشلي   لدياالعربيي ا يل  الل    عم ا جاقات اسل دا  ا  د 

 (052   92-92   5103العءاة  ) .آلاةاق ا  ،يق الل ي  

 ي ا طتة  ل  الش  ات الاالءا ي إاشاق ند اسل،راق  اة   
 
يلضل ان فلرر " الفي  بت "   ديدا

   ل   حلع ألحد ط ب اا عي قاةفاةد املتلع ن باللء يت ر ا د    اة  ات رب    ااقت  إاشائا

ل اي شاشي اللء يت ر عم حار ا بءسا   الطل ي عم اا عي قاةفاةد   ر ليي العر ،ي   ابدل   ند ا ال 

اقت  صءيع  ت ع يجءع ف  ق  عم ن لديا قدف اا ل كا ت عا اديدا     ش لي الامت ما  يصءع

ببساطي عم إاشاق  ت ع ل س ي      افلر ات رب  .  اد  لل اةقع ااتةقع اآةائهع احاا عي ا ءلاهع   

 ءليي اللتاا  ب ن طل ي احاا عي     لسا  لن  ث  قيا اللتاا   إذا  ع بنجاح  سيلتن لا شع يي 

    لمي  ت ع ا   " الفي  بت "ا ءل  تعر و .شاق  ت ع الفي  بت  ا   ق  ااقت فلرر إا. ااةفي

ااسا دقع       اد  املعلت ات االصتة الش صيي ا ،اطع الفيديت   يعء       لت    اد اق

اعم حالي تسايل  يسب  املت ع  ناا    عم فت ر  ص  ر  االلعليق  ل ها ااس   إ  اميي  لت      ات

ا زاد  بلسءاق املسال ن عم املت ع  اهع اعم حالي لن لضفا ( عم حالي  تاف،ل  -ال ت ءي )ايءيل  

احدقع ليها يزاد   ل،ائيا بلسءاق لاد ائا ا،هي  الطر ،ي  للتن الع  ات االصدا ات  ش   سراع 

ا  ع ا ءا قت احبا   ع  ث      التسائ  قنال     اسل لا عم احاام  السيئ اقنا     اسلفاد  نا 

 .(52   قـ0231 ءاشا .)اا  بالصتة االلعلي،ات  ع لاد ائا عم شتل بلدان العالعلللت 
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 لقء ا   ب ن  ت جا   در  عم  ع  تزيف ا  الاالءا م تا ع اللتاا  عد ام شاة     احادير بالي ر اما 

املنا ا  االتسائ  اللعليع ا    مطاق شء  املنظت ي اللعليءيي ب ا    ناارقا؛    املعلع  اامللعلع  ا  جا  

اللعليع  ش  ات اللتاا  ) جا  اللعليع  عماللعليءيي  اامللل ات  ا اشطي  اإلاداةر اللعليءيي  ز ر 

  للو املجا ت ا اها  جا  اللعليع  عمادلتل ا  الاالءا ملن الاسل داي املتاايد لش  ات اللتاا  .)الاالءا 

 لللعليع يعرف باللعليع    ل   ش  ات اللتاا  الفلسفي اللعليءيي؛ فظ  عملدب ذل  لل     
 
 مظا ا

 
ر ةسءيا

دةا  باحاا عات العامليي االعربيي باسل داي اللعليع  ش  ات الاالءا م
 
  ابدل اللث      ل هاق قيةي الل

 ها  لسلتب لل،ديع امل،رةات ااملنا ا الدةاسيي     لا  للق بيةي تعليءيي  فا ليي يلتن ف الاالءا ماللتاا  

 يشاة  
 
 فا  

 
ال   نصرا

 
 (5103للو هللا )املسةتليي اللعليءي عمالط

 عمداة العنصر البشرب    جاق  اامبحاي   ل  ر آلاامي عمم،دا     ا  اااا الا ان اللعليع الاللت ااي

ان  إج   الاالءا يياال عد     الاللت ااياللعليع  لسلتب عم ث  الل ي    الااعزاليي   ف،د العءليي اللعليءيي

الث،ي  ل ادرف،د  فاقيع  ديدر  ال الضافا .الاللت ااين  ت  فاقيع  ث  ر لللعليع التع  5,1ااقت ثتةر الت   

التع  SNS  ا  رف ب د ات الش  ات الاالءا يي إلاضافات قي اماعا اللعا    عا     الاللت اايلللعليع 

 إلااابي عم الاللت اايلعليع ال  ؤ د تساؤ ت  ث  ر عاز بداةقا      لااباسيلع  تضي ا  ح،ا  حي  

 .(52-52قـ   0231 ءاشا ).ا اه

ينءت  ش   لسر     ن     علءدا     النءت امل ساة    ديدا   ش  ان اللعليع الاللت ااي االافت اض ع   

 صي ي    الافت اضييعم ح، م  لنتلتايا املعلت ات االا صا ت  اذ ان ز تة  ا يسءى باحاا عات ااملداة 

بداة   د احد   لث  ا     ا      ؤسسات اللعليع العاجم ااحاا  م النظا يي اا لد قيا الللث    اديدر لللعليع 

ازقا   يلجزل    قيا  لا  ا  ان  فاقيع التا ع الافت اض ع ( 315    5119  حءد )العربي  العالع إج 

  دااتيت ل الفرق ب ن  لدما ادا  احلنظع اللعليءيي احبديثي ا اا لءدت عم العديد    ااملعاار العالع 

 (235  5119ال،ط   )اللدةاسيي عم املاض ع االتسائمل الللنتلتايي باللعليع احبدي  

 اسائمل اللعليع الللنتلتايي اللعليع عم املاض ع لداات

 واملواد املعدة من قبل الطالب ألاساسيةاملصادر  الكتب واملذكرات

 نصوص الكترونية مرجعية بالوسائط املتعددة الطالب لنصوص خطية كتابة

 صور الكائنات الافتراضية والتمثيل باملحاكاة النماذج واملواد

 أدوات املالحظة والرصد عن بعد املالحظات املباشرة

 اللدةاسيي  دااتي  ن  طتة  (3)ادا  
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لحـد اللط ي،ــات ال ــاةفر عـم احايــ  الثــااي  ـع ام شــاة شـ  ات اللتااــ  الاالءــا م  ثـ  الفــي  بــت   

امفلاحـــا  ل ثـــ   للـــرب  بلمظءـــياللعلـــيع الل،ليديـــي  إداةر لمظءـــياســـ  دا   إجـــ د ـــا احبااـــي ( 5.1) ـــ  الت ـــ  

الت ـــ  ا لتافــق  ـــع طر ،ــي تعا ـــ  احايــ  احاديـــد  ــع الشـــ لي    لنتلتايــا تا  ــي للل  ـــ ات امل ســاة ي عـــم 

اللعلــــيع  إداةراللعلــــيع االتــــع  جءــــع بــــ ن لصــــائص مظــــع  إداةر يلمظءــــشــــ   اديــــد  ــــ  ز ــــتة  إجــــ  لدب ءــــا 

 .(  5105شللتت .  )الل،ليديي االش  ات الاالءا يي

 طـت ر  ـيق   إجـ ل  عم اللعلـيع املسـلءر  ياسل داي ش لي الامت ما عم اللعليع بتاا  اي ا  لدبليا 

امجافقءـا عـم نرفـي الصـو ا ـد اشـل   ـ  املعلـع االـداة  ا  لداقاسراع عـم العءليـي اللعليءيـي ااثـر عـم طر ،ـي 

 ـــالع بـــ  :  اهـــا   لنت ـــياملســـلتب الـــداجم لللعا ـــ   ـــع الامت مـــا اشـــ  ات املعلت ـــات  صـــطابات افلســـفات 

الاللت اميـي  ا ـع  لا  الي يي  بيةات اللعليع الافت اض ع  املنها الر ءي االفصت  لستاةااا عات ب   لاةاق

ملســـل د  ن الامت مـــا بطر ،ـــي  اإ احتهـــا  احـــ ...ت مـــا  ثـــ   ـــت ت  اســـ اي  طـــتة الشـــ  ات الاالءا يـــي  فـــ  الام

 العديــــد  ــــ  ام شــــاةقا ااســــل دا  ا عــــم لد ــــي اد ــــع العءليــــي اللعليءيــــي عــــم مــــاع كــــ  ذلــــ    ــــ   جاميــــي 

 .( 2  2شاا   املةا    )املداة  ااحاا عات 

 االلكرتوني ودور الشبكات االجتماعية يف التعليم ألهميةمشهد حتليلي  :ثالثا   

الامـــد ا  الاالءـــا م اتشـــايع عــم داةا بـــاةفا ملــا  ،د ـــا  ـــ  لـــد ات لشــ  ات اللتااـــ  الاالءـــا م ان 

  للفــي املســلت ات  املعرفــي اتعز ــز الابل ــاة بــ ن الليامــات  اإداةر ســلتب اللعــاان  ــ  رفــع اال   ءــا ة ــادر 

 :قا لبرف     ب ن  زايا قائلي لا صائص  لء ا ب الش  ات الاالءا يي ان  عظع 
  الصــف ات الش صــيي/ امللفــات الش صــيي (Profile Page)  ــ  لــ   امللفــات الش صــيي يءلنــ  ا 

احاـــن     ـــاة   املـــي د   ال لـــد   :  ساســـيي  نـــا  ثـــ   اللعـــرف   ـــ  اســـع الشـــ ص ا عرفـــي املعلت ـــات

الش صــــ ع بتابــــي  ا يعــــد امللــــو.الش صــــيي بايضــــافي إجــــ  ن  قــــا  ــــ  املعلت ــــات الاقلءا ــــات االصــــتةر

 فء  لـــ   الصــــف ي الرئيســـيي للءلــــو الش صـــ ع يءلنــــ   شـــاقدر اشــــاالعـــالع الشــــ ص  الـــدلت  

 
 
 .ذل     النشاطات    قع لاد اق  ا ا هم الصتة احاديدر التع ةفع ا إج  ن  الش ص  ؤلرا

  الع  ــــــات /  اــــــد اقFriends/ Connections))  اقــــــع بءثابــــــي  مــــــ ا  الــــــيي  يلعــــــرف  لــــــ هع

طلـق  سـءى الشـ  اتالــ ع   ـ  . لشـ ص ل ـر   عـ نا
ل
  ـ  الشـ ص املهــاف " اــديق"الاالءا يــي  

 ."لا    ي ا صا " سءى   لرب بينءا  طلق  ع   تا ع الش  ات الاالءا يي  ق اد ا  ل،ائءي 

  إةســا  الرســائ(Send Messages ) ا  ــي  قــي  اح ااــيي إ  اميــي إةســا  ةســالي   اشــرر للشــ ص 

 .م  ائءي  اد اق لدي  لا لع يل ستاق كان ع
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  لل ت ــات الصــتة (Photo Albums )  ــي  الشــ  ات الاالءا يــي ملســل د  ها إاشــاق  ــدد   نهــاري  ــ  

 .حتل ا  ةات الصتة ف ها اإ احي  شاة ي قي  الصتة ل ط   االلعليق  ل ت ات اةفع

 املجءت ــات (Groups) ااــيي إاشــاق  جءت ــي اقلءــاي  الاالءا يــي ل   ــي   ث ــ   ــ   تا ــع الشــ  ات

القـــداف   ـــددر ا ـــتفر  ت ـــع الشـــ لي الاالءا يـــي ملالـــ   حيـــ  يءلنـــ  إاشـــاق  جءت ـــي بءســـءى  عـــ ن

 إل هــا  ســاحي لشــ ا  ــا  لــتن بءنلــدب حــتاة  صــ ر الل ــتي اــتة  صــ ر  ءــا   ــي  املجءت ــي ااملنهــء ن

 لـ  املجءت ـي لـا   ـتر ل هـاقلا  حـدا  اد Events لااـيي  نسـيق الاالءا ـات  ـ  طر ـق  ـا يعـرف بــ

  .(03  5119  ل يني  قي ي) .ا عرفي  دد احباضر       دد ن   احباضر  

الت ـــا  ـــ  حيـــ   ل  ـــ  ـــ  اســـ  الشـــ  ات الاالءا يـــي عـــم قـــيا الصـــدد يجـــدة اللنت ـــا ملـــا ح،،لـــا   

ـا ففـي إحصـائي ااـا اح صـت   ر  ـي   ـ   شـ    ـاي ااملسـل دي الي  يءهيا  سل دي إلامت مـا  ي  ء 

 ،اةن النس ي التـع يءهـ ها املسـل د  ن   ـر لي ن عـم  صـف   ي5119ي  افف اير 5111ب ن ش ر فف اير للعاي 

عــم  لز رت النلــائ  لن  سـل د ي إلامت مـا يءهــتن احاـزق   فـ   ـا  ســ ي  افـي  بـت  اتاـ   يـاقت : 

ملسـل د  ن عـم لـي  يءهـيا ااس ي الت ا ا  صا د اا ل عمالا ان قنال  .  صف   ا  س ي  افي  بت 

 صــــءيع  ــــع ان  .ب نســــ ي  ســــل د ي شــــ لي االءا يــــي للــــر  ــــداي حــــاد ل ،ابــــ  اســــل داي الفــــي  بت  

ســـيجع   اهـــا حلءـــا    عيـــاة   ـــع ســـي     ءـــا  م لناه  عـــم  زايـــد اســـل دا ا ها   نـــت  ا الشـــ  ات الاالءا يـــي 

  هــــا اســــ ق اللنت ـــا التـــع   املعلت ــــات   ـــادعــــم اامـــ   ءيــــي  تعا ـــ  النــــا   ع ـــا  عـــالع إلامت مـــا اطر ،ــــي

املســـــل د  ن ي،ت ـــــتن بال ســـــاي  بلســـــءائهع الصـــــر  ي اإضـــــافي  علت ـــــات  ااـــــتد   يـــــ نلصتاـــــا  ـــــع 

  إضافي إجـ   علت ـات (02   5119 ل يني  قي ي)لمفس ع تشء  طر ،ي الا صا  االعناا   م صيي   

 ـــ   ي امل ـــان  ا  املناســـ  لل  ـــ   صصـــا هع الد ي،ـــي  جعـــ   ـــ  الشـــ  ات الاالءا يـــ احت افيـــي  ـــ 

  . م ا  اال،دةر     بدق اللتاا   ع ع

  ـع اللتااـ  لا  اـدد لاـد اق   ـ  لللعـرف اا ـع  جـرد ليسـا الاالءا يـي الشـ  ات احبـا  ابط يعي

  تزيف ــا  ــع  ــا إذا  بهــرر تعليءيــي لدار هــم  ــا ب،ــدة   ف ســ  العــالع عــم حتلنــا يجــر    ــا  عرفــي لا   اــد اق 

  الصـــــو نرفـــــي عـــــم اســـــل دا ا للءعلءـــــ ن ا ءلـــــ  للءعلت ـــــات    ـــــع  ـــــتةد با ل اةقـــــا بفعاليـــــي
 
 عـــــم لصتاـــــا

 اللـدةا  لسـالي       للو فعالي لاشطي عم الطل ي اد   اللتاا     س ن اا     احاا  م  اللعليع

 .افا ليـــي رفائــد ل ثـــ   للفيســ ت  للـــرب  اســل دا ات   ـــ  الطــ ب يلعـــرف  ســلتب ،هـــيا اليهــا الل،ليديــي 

 الل صصـــات عـــم احاـــا  م املـــدة   اهـــا يســـلفيد لن يءلـــ  التـــع  ف ـــاة   ـــ  اللث ـــ   قنـــا  لن ال،ـــت   ا ءلـــ 

  جــا ت عــم الفيســ ت  اســل داي لاــ   ــ  الطل ــي لمظــاة  للتايــا اليهــا اللــدةا   فعاليــي لز ــادر امل للفــي

 .(5105 الرفاق  الع د) .العلءي الل صي  اف ادر بالفائدر  ل هع تعتد
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اللفا ليي التع تسلع ن ،هـا لـد ات الشـ  ات الاالءا يـي  ثـ   ـت ت  االفـي  بـت    داات لثرت،د ف

ا ااملرئيـــــي اقـــــي ااملســــءت يالنصـــــيي  امللنت ــــيباســـــل داي اســــائ  اللعلـــــيع الاللت اميـــــي ان  قا  .. االســــ اي 

عــم د ـــع اللعلــيع املســـلءر   ءا يءلــ   تزيـــو  لــ  الف  جيــات بلفـــاقر بــداة  يز ــد  ـــ   عــد ت الل صـــي  

اف،ـــــا اللعلـــــيع لـــــدب الداةســـــ ن  لمءـــــااا ءل   ،ســـــيع ا  ـــــاةات الل صـــــي  لـــــدب الداةســـــ ن  لداقا  ســـــ ن 

طر ،ـــي  ،ســـيع امل لـــتب املناســـ  للـــداة  حســـ  الـــنءمل اللعليءـــي  لدمـــا ا ت ـــل الشـــ    ل،ـــدةات امللعلع

 (00-2شاا   املةا    ) . ل،دةا ااملناس  

  ،سيع امل لتب املناس  للداة  حس  النءمل اللعليءي ن ي ( 0)الش   ة ع 

يءلــ  الاســلفادر  اهــا عــم  جــا  التــع ( facebook app)لــيا بــرفت العديــد  ــ   ط ي،ــات الفيســ ت  

يســا  كــ  الل ركــات   ــ  ســط  املللــ  ( Webinaria Screencast Recorder: )اللعلــيع الاللت ااــي اهــم

تســاي   ــر   ــع الشــرح  لا  تضــي   لا عــم مفــ  الت ــا لعءــ  دة  اــتت اتشــ ي  الت ــ   إضــافيا ءلــ  

 slide) إجــ  إضــافي. ذلــ  عــم اــف ي الفــي  ا شــاة تها لااءيــع بطر ،ــي  ءليــي اســ لي إضــافيالصــتتي ثــع 

share) ــ  الفــي  بــت   اااد اةا ــا اذ  نــا  ءلــ  حســاب يءلــ    ءيــ  العــرا  ااملشــاة ي ،هــا ا  ايل ــ  

ا شـــاة تها افـــل  فصـــ  للءنا شـــات  اإداة هـــااالـــداةات  ا اشـــطيدةا  الـــ إضـــافي( COURSES)   ســـ تلي

  احبديثـي  مظءـي ـ  ( Schoology.com)   ااـ   ءـ  الل ـاة سـراع  ( Quiz)ا  ءي  ا شاة ي امللفات  

 إداةر لدااتالــلعلع ا ءــز  ااا ــي اللتااــ  الاالءا يــي  ــع  لمظءــي اإداةر ياشــاقالتــع  ،ــدي لد ــي  جاميــي 

اللعليءيـي    ـتة  ـ  الا صـا  االلعـاان عـم  اإلاداة ـ ن   ـتة  الاليـاقي  يءل  للءعلء ن االط ب اللعلع ب 

الــــلعلع  ثــــ  ال    ــــتةد  لمظءــــي لشــــ ر   ءــــا ان املت ــــع يــــتفر التزــــائو اللعليءيــــي الل،ليديــــي املتاــــتدر عــــم 
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فعاليـــــــي    ل ثـــــــالـــــــلعلع  شـــــــ   يلـــــــتن  إداةرا ـــــــتد   اذ امـــــــا يســـــــل دي مفـــــــ  لصـــــــائص الفـــــــي  عـــــــم مظـــــــاي 

 .(5105شللتت .)ا تر

  الاالءــا ماللعلــيع  شــ  ات اللتااــ  ان فلءــا ســ ق ااشــرما عــم  طلــع التة ــي ال  ثيــي 
 
ــ   ث ــ ا  عــمن  

ان  آلان عـــد ان كـــان الطــــ ب يجلســـتن  عـــا عــــم الفصـــ  الدةا ـــ ع يســــلطيعتن االلعلــــيع  ف  نظت ـــي الت بيـــي

 ــ  لــ   شــ لي الامت مــا ا ،ــتي كــ   ــلعلع بامجــاف  لفر ــي حــت  العــالع  ل ــا  يلعــاامتا اقــع االســتن عــم 

اللفا ـ  املتاا نـي ان ـ  املتاا نـي امللاحـي   ـ   لدااتعـم ا    ـان اف ـان لـ    إلـ هعاملتكلي  ا اشطيامل اي 

الامت مــا ا ــ  لــ    ت ــع تعليءــي ي ــي   ديــد  ــ   ــتاد ا صــادة اللعلــيع الاللت اميــي ااشــاع   ــ  اللعــاان 

يجيات ا  ـــــــاد  الـــــــلعلع اللعـــــــاااي باســـــــل داي  ـــــــؤ ءرات الـــــــنص االصـــــــتت االصـــــــتةر ا ،ـــــــتي   ـــــــ  اســـــــت ا 

ااملنلــديات  إلال اة ــيالا صــا  ن ــ  املتــاا   باســل داي الف يــد الاللت ااــي االلتحــات  لا ااملنا شــات  ــ   عــد 

 ان  قا    اف ات الت    ليا فاما ي ي  للءلعلع الفراي ل ي ينـا   ا جـاد  ا لفـاا  ااشـاة  عـم بنـاق

الللـــــ  ااملجـــــ ت  إ احـــــيااح فـــــ اق  ـــــ  طر ـــــق    ـــــراناملعرفـــــي  ـــــ  لـــــ    ءليـــــي املنا شـــــي االلفا ـــــ   ـــــع 

 .(5101  د العز ز  ياسر. )ا جءت ات ال   

 basic supportللعلـيع الاللت ااـي  ـ  لـ   الت ـ  تعءـ   ء،ت ـات ل دا ءيبيةات  لا ع اقنال  مظ

for cooperative work فصـي  ل ثـ   ح،ـا  شـ    لس لضـ علت ـات ا  ءيـ  امللفـاتيسـء  بال شـاة  امل   

عــــم  نءيــــي   ــــاةات اللفل ــــ  النا ــــد لــــدب الطــــ ب اتعز ــــز ابنــــاق ا ءاةســــي امل ــــاةر   كاديءيــــي  قءيــــيا لءــــ  

ل    س ن  ءليي اسلد اق امل لتب النص ع  ع ااـتد اسـت ا يجيات فعالـي االسـءاح باشـت ا  الطالـ  يا 

العـ    داق ءا يسا دقع   ـ    سـ ن      ي عم  جءت ي  ع الط ب ذا  الامجاف ذ  ال،دةات املن فه

 ( 5101ياسر   د العز ز )قيا  ا يؤ د     داة  عم   ،يق اتدر اللعليع احاا  م احتل  ا     احاا  م

 ن  اذ ي،ـتي اللعلـيع الاللت ااــي   ـ    ـاد  مظر ــي برامـر لللعلــيع  ـ  حيـ   را ــار لصـائص امللعلءــ

 تا ــو تعلــع  لعــددر تســء  للءــلعلع ل لليــاة  اهــا  بر ــداد ــتافر  ــدة    ــ   ــ  احبر ــي عــم  تا ــو اللعلــيع 

  لنت ــي لشــ ا    را ــار الفــراق الفرديــي بــ ن امللعلءــ ن اذلــ  بل،ــديع املعلت ــات عــم اإ  اما ــاافــق  دةا ــا 

 ،ـــديء ا عـــم اـــتةر  لا  ســـءت ي  لا ناســـ   ـــدةات امللعلءـــ ن  ـــ  حيـــ   ،ـــديء ا عـــم اـــتةر لفظيـــي  للتبـــي 

اللءر ـز  إجـ  ل ر ـي  ب يـ  يل ـت  مءـمل اللعلـيع  ـ  اللءر ـز حـت  العلـع  ءصـدة للءعرفـي  لا ةسـتي ثابلـي 

الا لءـــاد   ـــ  اشـــاا املـــلعلع فـــيل  احـــت  املـــلعلع ا  اةا ـــا عـــم احبصـــت    ـــ  املعلت ـــات ا نءيـــي امل ـــاةات  

لـلعلع ا دافعيـي  ـ  الـلعلع االرن ـي فيـا  ءـا يز ـد  ـ    إلا  ـابيةـي تعليءيـي تسـا د   ـ   إيجـاديسـا د   ـ  

    .(52-52  5103 يداالران .) قدافاالسر ي عم   ،يق 
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 شـ  ات  ـائع   ـ   تزيـو لداات الـد ات تعليءيلسلتب  الاالءا ماللعليع  ش  ات اللتاا   يعد

 املجلء ـــم  ،يـــق اللتااـــ  بـــ ن  نااـــر  ءليـــي اللعلـــيع االـــلعلع  ـــ  لـــ   الـــد ع  عـــم الاالءـــا م اللتااـــ 

 يــــتفر بيةـــــي  يال شــــاةك
 
حــــت   تضــــت  الـــــلعلع بدةاــــي  اليــــي  ـــــ  الدينا يليــــي االلفا ليــــي  ــــ  لـــــ   مظا ــــا

  :حي  يلء ا با تي   .تعليءيي    ل،يد بء ان   دٍد لا ا ٍا  ع ٍن 

 :مزدوج االجتاه -أ
قـت تعلـيع  ـزدا  الا جـا ؛ بءع ـل لن  لـتن شـ لي اللتااـ   الاالءـا م اللتااـ  شـ  ات فاللعليع    لـ  

ســـل د  ن؛ اقـــت  ـــا لشـــ ا ب،نـــار  زدااـــي يط ـــق  ـــ  ل ل ـــا لاشـــطي اللعلـــيع االـــلعلع با جـــاق ن  ـــ     ـــ  امل

يهء  ل يا النت   ـ  اللعلـيع  ـ  إلاثـراق االاسـلءراة ي  ال ـيا فـاللعليع  ـ  لـ   قـي  املتا ـع يـداة حـت  

 . نشل بياهع التع م ا  االع  ات 

 :بناء املعرفة يف ةاساهمملا -ب
قا اتشــليل ا  ــ  إ ــداد عــم  ــ  بنــاق املعرفــي ااملســاقءي  الاالءــا متعلءــد مظر ــي اللعلــيع  شــ  ات اللتااــ  

 االءـــا م فـــ  إلامت مــا  لللـــت    ـــالع  افت اضـــ ع تعــاااي االءـــا م تعليءـــي جلءـــع  عــم  ــ  امللعلءـــ ن لمفســـ ع 

  لفراد     اللتاا  دان  يد لا شرا ة ءي
 
 .يءل

 :املشاركة والتفاعل -جـ
 لللعلــيع يــد ع املشــا الاالءــا متســ   فلســفي اللعلــيع  شــ  ات اللتااــ  

 
ة ي االلفا ــ    ــ   ط يــق مظا ــا

بــ ن  نااــر العءليــي اللعليءيــي لل ،يــق لقــداف ا  فجءيــع  ءليــات اللعلــيع  ــ  لــ   الشــ  ات الاالءا يــي 

 ،هــــدف  عــــم ،ــــتي   ــــ  املشــــاة ي 
 
بنــــاق املعرفــــي ا نظيء ــــا ا طت رقــــا  االلفا ــــ  بــــ ن امللعلءــــ ن  عهــــ ع  عهــــا

 .  ،يق اللعلع املنشتد

 : وهراجل هيالنظرية االتصالية  -د
النظر ـــــــي الا صـــــــاليي  نظر ـــــــي تعليءيـــــــي  صـــــــو   ـــــــاد   الاالءـــــــا م دي اللعلـــــــيع  شـــــــ  ات اللتااـــــــ  يســـــــل

 لل يةــي الاالءا يــي احاديــدر للءلعلءــ ن؛  الاالءــا ما ط ي،ــات اللعلــيع  شــ  ات اللتااــ  
 
با ل ــاة  ااع اســا

 ر ـــــي الا صـــــالييا نـــــا   النظ. احبديثـــــي اال،ائءـــــي   ـــــ  اســـــائل ا امللنت ـــــي بالللنتلتايـــــاال يةـــــي املر  طـــــي 

Connectivism Theory  يـــلع إاشـــاؤقا   يـــي إشـــرا   التـــعاللعلـــيع بتاـــفا شـــ لي  ـــ  املعـــاةف الش صـــيي

 (5103 للو هللا) .اللعليع ابناؤ  ا د يع اللتاا  االلفا    ف  ش لي الت   عم فراد 

 الشــــــ  ات  تزيـــــو اإلفــــــاق مجـــــاح حــــــت   ال ســـــاؤ ت  ــــــ  اللث ـــــ    ــــــداة   افالـــــا ل ــــــ   الطـــــرح اإفاق  

  :اللاليي الا ل اةات  نطلق    احاا عيي  الداةسي عم   MySpace - Facebook ث  الاالءا يي

http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/tags/279054/posts
http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/tags/279054/posts
http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/tags/279054/posts
http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/tags/279054/posts
http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/tags/279054/posts
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 حتــل لا  ل شــ يل ا  املســل دي النظــاي لا  اللء يــت ر  مــت   ــ  النظــر    ــ  ثابلــي  الشــ  ات قــي  اءيــع إن 

  .امللصف 

  م،اشـــــ ع يلءلـــــتا لن طـــــ بال ســـــلطيع الطـــــ ب   ـــــ     ـــــ    ســـــع يللف ـــــا لداات تســـــل دي لن الرارـــــع  ـــــ 

 .العلءيي املادر سيث     ا الصو  اح ااي عم العلءي

  قـــــيا عـــــم ا جـــــدان  اح ااـــــي  اـــــف تهع عـــــم ااـــــتد   ـــــ  الطل ـــــي يلهـــــايق  ـــــد :الت ـــــا مفـــــ  عـــــم اللـــــ 

 .الش صيي حر تهع     تعد 

 ؤ لا حسابا ينشةتا لن بر  انهع الل  الش  ات  قي  عم حسابا الطل ي  ع  يءل      د   

  م ص ع حدي  قت   ا اب ن لكاديءي  قت   ا ب ن اللء ا  يسلطيعتن     الطل ي  ع. 

 ل ا امللليي ح،تق      احبفاظ لا  املنشتةر  املعلت ات لصتايي عم  شاك   لسلاذ  تاا    د 

  الع ـــــد).الشـــــ  ات قـــــي   ،ـــــد  ا التـــــع امللعـــــددر اح صتاـــــيي لمظءـــــي باســـــل داي   فيـــــا يءلـــــ   ـــــا اقـــــت 

 (5105الرفاق 

اللعلــيع مءــمل الــداة الــي   لع ــا الشــ  ات الاالءا يــي عــم  طــت ر ي فــى   ــ  ال،ــاة  املل  ــع  ا  إمــالا 

بايضــافي إجــ  احاامــ  الاالءــا م لــا  حيــ  يءلــ  املشــاة ي  ــ  كــ   طــراف عــم  نظت ــي اللعلــيع بدايــي  ــ  

فاســـل داي . ،ـــرة للطـــ ب ـــدير املدةســـي ااملعلـــع الاليـــاق   ـــتة ا ـــدي الا لصـــاة   ـــ  الت   ـــا   ـــ   ،ـــديع امل

الشـــ  ات الاالءا يــــي يلســــ  الطالـــ    ــــاةات للــــرب كاللتااـــ  االا صــــا  ااملنا شــــي اإبـــداق الــــرل   اهــــم 

 دالـــ  لســـتاة املـــداة   عـــم زـــ   لـــد  الطـــ ب عـــم الفصـــت  ا ثـــ ر املـــتاد   ـــع ااـــتد 
 
 ســـاحي ضـــي،ي اـــدا

  .ااملساحات الهي،ي للءنا شات االلداا تالل،ليديي  مظءي 

 الفيس ت  ا   ءت اابش    اي يءل   ا يص  دب الاسلفادر    الش  ات الاالءا يي    
 
  ديدا

 : عم الاتي

 تضـــــت  تعليءـــــي اد ـــــتر الطـــــ ب للءشـــــاة ي فيـــــا  لا اـــــف ي ملـــــادر  لا الطالـــــ   جءت ـــــي  املعلـــــع اا إاشـــــاق -

 .ا  اد  املعلت ات ااشر ا  اد  ةاابمل الصف ات امللعل،ي بيل  املتضت 

 . تضت  تعليءي ا  ادل ا ب ن الط ب  لا ا ،اطع الفيديت اللعليءيي املناس ي للءادر  اشر الصتة  -

العــالع ا  ــاد   لم ــاق تضــت  تعليءــي  عــ ن  ــ  اءيــع  لا  لــت   الصــدا ات ا   ــات  ــع امل لءــ ن بءــادر  -

 .املعلت ات ااح ف ات بياهع

م الــــــــــلعلع ا طــــــــــت ر الــــــــــيات عــــــــــم اســــــــــل دا ا  تســــــــــيلي  ســــــــــلءراة الع  ــــــــــي بــــــــــ ن اح ــــــــــرا ن ل ســــــــــلءراة عــــــــــ -

 (5105شللتت  .)الل صص
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ان اضـتحا  ل ثـ  بءع ـل الـر اللعلـيع الاللت ااـي داةا قا ـا  املل  ع اما عم  صر الااساميا يلعـ   ا  ح 

املعرفـــي ااشـــرقا اام شـــاةقا بـــ  اعـــم اـــنا تها  ا ـــ   إ احــيالامت مـــا  ـــ  حيـــ   قالـــي  يعـــاي  فهـــا إلااســان

 ربت ــــي  عااــــر   ؤقلــــا لل ،يــــق اضــــءان احاــــتدر  لســــ  إجــــ د الــــلعلع الاللت ااــــي بء ــــان ان يســــ ن  قءيــــي

 إ ــــداد   بءع ــــل ان  لــــتن مــــتا   الــــلعلع  شــــت ا ا فيــــدر للءــــلعلع اعــــم  ســــلءرر ادائءــــي ءنظت ــــي تعلــــيع 

  الن  لهـء  القدافـا  يلءث  ذل  عم للق  تا و  ربمل بـ ن املـلعلع إل هاملسال   عيشيي احيا يا يس   

الـلعلع بءــا يجعـ  بيةــي الـلعلع الافت اضـيي تعلــ  بيةـات حيــار ح،ي،يـي يءلـ  ان ي ــد  ف هـا تعلــع سـيا ات 

  51010الـيع  )املسـل، ليي ا ـا  ا تا ألقدافـا ابالنسـ ي ذا  ع ل بالنس ي ل نيلا اللعليءيي الساب،ي سلءر 

 013-012  ) 

اسبيي  لقءييفات التع  ءن  ا ا ددا    الا لي اح،، د ن احاا عات الافت اضيي اعم قيا الصدد 

    ر  ء  يعيشتن عم  إ داداذ  جع     هيةي لف ات تعليءيي  ءاثلي:  اها     سبي  املثا    احبصر 

يعيشتن عم  جلءع افت اض ع  لءاث    يسر فر  اللفا   الاالءا م  ش   يفتق  ا يجر  بيةات  ل ايني 

علع لل ديد بيةي ل ا ي ي لاةقا امل اللرب  ت لاايعم نرفي الصو العاديي  در  رات    ل    نتا

 ل ث  اللعليءيي املناس ي مليتلا ا دةا ا  ان الت بيي الافت اضيي  را م الفراق الفرديي ب ن الداةس ن  ش   

فا ليي    ن  قا    است ا يجيات اللعليع في،تي املعلع ب نظيع اح ف ات بصتةر  ءلنا     عا لي ك  

 (  321-311    5119  حءد . )لع،ليي ازرافا ال يئيي اداافعا الش صييا  دةا اداة  افق 

 ـ:عم الاتي االافت اضيي  الاللت ااي عم ال يةي اللعليع  لقداف،د حدد اليتاسلت ف    

 إ دادث،افيي   ر   لس  لنتلتايا املعلت ات  ائءي     بنيي   ليي ا ا در     إاشاقيس ع عم   -

 .مللطل ات ال،رن احباد  االعشر    جلءع احاي  احاديد

   تة  نءيي ا جا  ايجابي م ت  لنتلتايا املعلت ات    ل   اسل دي الش لي        لالياق  -

 . جلءع  علت اتي  لطتة  إيجادااملجلءعات امل ليي ابيل  

الش لي احبيا يي التا عيي دال  ال يةي املدةسيي ااسل داي  صادة  ا اضا   اكار املشل ت  -

 .لللعا    ع ا احل ا

 .الاسل، ليي االا لءاد     النف  عم ال       املعلت ات الث ات ا إ طاق -

   دال   آلر   بل هاقالا صا  االاالءا   لسا  زا د الط ب ب د ي  علت ا يي  ائءي      -

 .املجلءع الاةاا 

 لمفس عملسا د هع     اللطت ر االلع       عم  ج  املعلت ا يي   دااتالط ب بلءيي     ر     إ داد

 . ش   سليع 
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 .االاســــــــــــــل،   الــــــــــــــياتي إلاملاايــــــــــــــي طــــــــــــــت ر  إجــــــــــــــ  طــــــــــــــت ر   ــــــــــــــاةا هع ا عــــــــــــــاةف ع الفــــــــــــــ ا هع التــــــــــــــع  ،ــــــــــــــتد  -

   (222-222   5101احاف ي ع )

املــــــادر اللعليءيـــــي املعــــــزفر بالصــــــتت  إيصـــــا اســـــل داي  لنتلتايــــــا التا ـــــع الافت اضــــــ ع عــــــم لـــــيا فــــــان 

ءلـ  املـلعلع  ـ  احبصـت   سـ تلي    ـ  شـلما ان يصتةر ابرا   النءياـا اامل اكـار عـم الـز   احب،ي،ـياال

عــم ا  ح،ــ    ساســيياملــلعلع احبصـت   ل هــا اا  ســاب امل ـاةات  بر  ــان لضــح ،ـد ف  ـ  املــادر اللعليءيــي  

  ــت    ــ   لئلــي حتــ ــ  ح،ــت  املعرفــي  ــ  لــ    لنتلتايــا التســائمل امللعــددر االتــع  طــتةات بصــتةر قا

  ئـــا ا ـــع املعلـــع ا ـــيل   ـــع املـــادر ف بيةـــي تعليءيـــي افت اضـــيي  جعـــ  املـــلعلع يلفا ـــ   ـــع  إجـــ الـــلعلع  لثرقـــا

 ـــ  ال،ـــائء ن   العـــ  قـــيا يســلتا   (022-022  5101الع يــد  ) .اللعليءيــي ا لمـــا عــم الصـــو الدةا ـــ ع

 .ديثياحب اللعليءيي  دااتالاسلفادر    ام شاة ضراةر باللدةا  

 استنباطيه ملقومات توظيف شبكات التواصل االجتماعينظرة  :رابعا

 شـــ      ـــ    ـــ  بنـــاق  الشـــ  ات الاالءا يـــي لا ي فـــى   ـــ  احـــد  ر  ـــا شـــ  ات اللتاـــ  الاالءـــا م   

 التــــــع  دااتذات طــــــا ع ااحـــــد ا ــــــتفر ل ـــــع  لاشـــــطي جلءعـــــات  فــــــ  الامت مـــــا  جءع ــــــا  صـــــاحل  شــــــت  ي لا 

الفتــ ر  عــمالت بت ــتن  لثاةقــا شــ لي    ــ ر   ف،ــد  احاــا الاللت ااــياعــ   جــا  اللعلــيع .   تســا دقع   ــ  ذلــ

 الـي الـراح  إجـ بلمـي تعلـيع اا ـد يفل،ـد  اااـفت  يإلااسـاالااامـ   الاللت ااـياه  افل،اد اللعليع   ل  ر

اـــــــــــ  شـــــــــــ  ات اللت  ان اـــــــــــاقت إجـــــــــــ املســـــــــــل،    عـــــــــــمبالفعـــــــــــ  املســـــــــــيطر   ـــــــــــ  العءليـــــــــــي اللعليءـــــــــــي   جعلـــــــــــا

 عـــما جعـــ   شـــاة ي العنصـــر البشـــرب  يإلااســـااالشـــ    ا هـــيو لـــ لـــ   حيـــ  شـــ لي املللعـــاحا  الاالءـــا م

اقــيا   الدةاســي عــم ءــا احــد  احاــيب  ــ    ــ  امللعلءــ ن افادت الرن ــي  علسا ــ  ءــ عقالعءليــي اللعليءيــي 

اقرر ا تضـــي  الظـــ قـــي  جـــا  العلـــتي الاالءا يـــي  عءـــ  دةاســـات ل  ـــ   عـــم يـــاي  عـــ  ال ـــاحث ن  إجـــ  لدب

  ا ءلــــــــ   ،ســــــــيع  (SNS( )Social Networking Service) الســــــــب  اةاق امجــــــــياب امللعلءــــــــ ن م ــــــــت

  ـــ:إج  SNS  تا ع

ا للـتن  ـ   جءت ـا  ـ  النـا   ءثـ   جلءـع   لـق ( ISN) (Internal Social Networking) ا  النـت   -

د ـــتر  عـــم نظءـــي ا ـــل لع  لا تعليءيـــي  دالـــ   ؤسســـي لا  جءـــع  ـــا  لا دالـــ  شـــر ي    فـــرادلـــا  يءثـــ   لا 

 ــ   ـدا   ا  ــاد   لالاشـط عـمف،ــمل الـي  ن ــ قع  ـ  النـا  للــدلت  للءت ـع ااملشــاة ي   مـ ا قـؤ ق 

 . اشطي نا شات   اشرر ان  قا     عما لفات احهتة االءا ات االدلت   لةاق
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الامت مـا اقـت   سـل د يي حاءيـع ف ـت  تا ـع  لاحـ( ESN)( External Social Networking)الثـاايالنـت   -

بءجــرد ان ي،ــتي  الاشــطل عــم صــءع لصيصــا حاــيب املســل د  ن للشــ لي ااســء  للعديــد  ــاهع باملشــاة ي 

 ,Thesocialgolfer قــــــت  ســــــيمل  ثــــــ  املتا ــــــع  ــــــا قــــــي للءت ــــــع ا تاــــــد  ــــــ   مفســــــااملســــــل دي بل،ــــــديع 

Acountrylife.com, Create Cooks Community بيــي    ــ ر  ثــ ا تاــد  ــا قــت ذات ااذ Facebook, 

Myspace, Twitter, Bebo (. 51-52قـ   0231 ءاشا) 

 املعلت ـاتي  لـت  امل  ـع الفعـا  اللتاا  الافت اض ع اللعليءي املجلءع إاشاق  لطل ات ب ن    اما اذ

  ـيل    سـلاذ  ـع  تااـل ع  ـ  ل ث   الط ب ب ن فيءا اللعليءيي العءليي ل   املشت   اللعاان ا   لءنهال

 بنيـــي إاشـــاق ااـــ  ا ـــ  .هعبيـــا املل ـــاد  اال شـــايع الـــد ع  ـــ  املز ـــد ااـــ   ـــ  الطـــ ب بـــ ن املصـــادة   شـــاة ي

 ااــتد اللعليءــي الافت اضــ ع املجلءــع دالــ   نشــا التــع املشــل ت حــ   ــ   بــد  ا لءاســلي اــل ي االءا يــي

 املجلءعـــات بنـــاق  نــد  عـــياملل  ساســيي اح طـــتات فـــان لــيل  ااف،ـــا .الش صـــيي لل،هــايا  عينـــي  ســاحي

  هـت   ديـد   ـع ي املجءت ـ لهع  ء ا   ت ع إاشاقا  املجءت ي ألقداف اا ل تعر و      بد الافت اضيي
 
 ا

 
 
 .(5101 لرفاقا الع د.) دااة  نظيع اا     للءجءت ي  دير  لا   ،ائد املجءت ي عم فعا 

الامت مـــــا لـــــيل   لســـــا   نيـــــي   ـــــ   تعليءيـــــي لكاديءيـــــيالافت اضـــــيي  ؤسســـــات  حاا عـــــيابا ل ـــــاة ان ا

مفــــاد ســــراع ل مت مــــا ا جــــ   ــــتف   للــــداة   لا شــــ لي حتاســــي   ــــع  ــــتافر  تااــــ   بــــد  ــــ   لاجــــم ءطلــــ  

 ـ:لقء ا لطل ات 

 .امت ما اا ل  ا بر دا اللت اميا تفر ا اف حاستب  ج زا بءتدي ااشت ا   -

 .كي يسلطيع اللتاا  اللء يت ر ل داي سبا للنتلتايي   املعرفي ال ان  لتفر لديا احبد  داى -

ا عرفـــي  ا  ا ـــم  علت ـــاتي اامللـــتفرر املطلتبـــياملعلت ـــات  إجـــ التاـــت   إ  اميـــيان يلـــتن لـــدب املدةســـ ن  -

 .بليفيي التات  للءعلت ات

الل لـ ن العربيـي  لداـى ادةر     اللعا ـ   ـع  ـدر ل ـات  ت يـي   ـ  ان تشـء  حـدا  آ نايج   تف   بيةي  -

  .ل ايياالامج

 ــــ  لــــ    ت ـــــع   كاديءيــــي   ـــــتة االلعليءــــات ا لا عـــــي الاسلفســــاةات امللعل،ــــي  شــــتل  إلاةشــــاداتاشــــر  -

 .لل يامات ااملعلت ات العا ي ااح ااي

 . نت  املتا ع الاللت اميي  ش     تب ا نظع -

للطل ـــــي  املطلتبـــــيكافـــــي ال يامـــــات  إيصـــــا اللعلـــــيع الاللت ااـــــي الـــــي  ي،ـــــتي ب ســـــاي  ا لا عـــــي  إداةرمظـــــاي -

ا زا ــــد احا ــــات املعنيــــي بالل،ــــاة ر الداة ــــي  ــــ   ــــدب   صــــي  الطل ــــي املــــائ  الا ل امــــات ا  ديــــد م،ــــاا 

 .(205-200 5119حءدان . )ضعو   صي  الطال 
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ســــ،و  ل طــــى حــــداد الز ــــان  لا اــــدةان  لا بيةــــي اللعلــــيع الاللت اميــــي بيةــــي  رمــــا بــــ  لة  لــــيا تعــــد 

ان يـــلعلع   ســـا تســـتهدف عـــم  هـــااحبتاســـي  عـــم ا    ـــان  ءـــا ان ل ـــايمللعلءـــتن امل ـــان حيـــ  يجلـــ  ف هـــا ا

الع،ـ  االلفل ـ  اتعـاان امللعلءـ ن  اإ ءـا امللعلع بنفسا النفسا اليل   لهء   دةا    احبر ي للءـلعلع 

  ا ـا (31-59  5103 اآلـران...  يـد.)املطلتبـي  قـداف ـ  ااـ    ،يـق   سا ير ع  عه ع ال ع  ا ع 

املعا ــــ  حتــــل اللت اميــــي ا  لل ـــات  للـــتن  ــــ  فصــــت  اللت اميـــي   ،ــــرةات اللت اميــــي ا  هــــا فهــــع لتما    ـــ

للءعلت ـــات االا صـــا ت  لساســـيياب ـــل  اابيةـــات  ءلينيـــ اإ  اميـــاتا شـــ  امـــا يلطلـــ    ـــاةات   اللت اميـــي

ل ـــي يـــلءل  اءيـــع    ـــ  املســـلتب املجلء ـــم اذ  بـــد  ـــتفر لد ـــي الامت مـــا   ـــ  كافـــي املنـــاف   ســـر ي ايـــدر 

 .الداةس ن     لا عي ل،اقا هع ،هي  الطر ،ي

املشــــرف ن  ر لــــي العءليــــي اللعلءيــــي  اذ  بــــد  ــــ   ، ــــ   إجــــ حلءــــا  ســــيتدباان  ــــدي ااقز ــــي ذلــــ  

لــيا فامــا قنالــ   عت ــات  اديــي  ثــ    (222   5101احاف ي ــع ) . ــيا النــت   ــ  الللنتلتايــالاالداةســ ن 

فــاد الســراع للتاــت  للءعلت ــات با مت مــا اذ ان ضــعو ال نيــي الل ليــي ل  صــا ت  ــتافر احبتاســي  االن

املعت ـات البشـر ي مـدةر املعلـع الـي   ليهـا  د    سر ي  دفق املعلت ات ا صـ   اللتااـ   ءـ  ابطـ    

 إجـــ  إضـــافيالطـــرق احبديثـــي  إجـــ يجيـــد فـــ  اللعلـــيع  ـــ   عـــد اللت اميـــا   ـــيل  اـــعتبي امللعلءـــ ن ا  تل ـــا 

  5103 اآلـــــران...  يــــد . ) ــــدةب ن   ـــــ  اللعلــــيع الــــياتي لا اــــعتبي اللعا ــــ   ــــع امللعلءـــــ ن ن ــــ  امللعــــتدي  

30 39). 

اللعليع الاللت ااـي  إداةر لتمات  نظت ي     امل لص ن ضراةر العء       تافر  ل   الطرح  إفاق

يءــــا بياهــــا مظا ــــا  ل ا ــــ  للــــلليو حيــــ   ءثــــ   نظت ــــي  ل ا لــــي العنااــــر  ل ادلــــي اللــــلث   االلــــلثر  ؤلــــو ف

 : لء تة عم الاتي امل لتب  اذ ان  ناار مظع اللعليع االلعلع الاللت ااي اداةقا عم  طت ر اللعليع 

العءليـــي اللعليءيـــي اللت اميـــا  ـــ   إداةر  ـــ  شـــ لي الامت مـــا عـــم  علءـــدا اللعلـــيع الاللت ااـــي  إداةرمظـــاي  -0

ا  ليــ   نااــر امل لــتب اللعليءــي ان  قــا   داقطــ ب ا لا عــي حيــ   ــر  امل لــتب اللعليءــي اتســاي  ال

...  يــــــــــــد )املت ــــــــــــع اللعليءــــــــــــي   ــــــــــــ  شــــــــــــ لي الامت مــــــــــــا إداةرالداة ــــــــــــي التــــــــــــع  ــــــــــــ  شــــــــــــلنها  إلااــــــــــــراقات ــــــــــــ  

 (52 5103 اآلران

قــت   ــتة العءليـي اللعليءيــي اقــدف اللعلــيع الاللت ااـي ا ــ  ثــع يجـ  ان يــتفر للطالــ    ــ  : الطالـ   -5  

 الافت اضـييللعليع الاللت ااي لد ات اللعليع الياتي الد ات اللعلع امل اشـر   ـ  لـ   الفصـت   ت ع ا

(Virtual Classrooms)   ب يــ  يســلطيع الطالــ  الاســلفادر  نـا   عــا لااــدا  املعلــ    ــ   ت ــع اللعلــيع
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ي،ـــت   Virtual Learner  ـــ  لـــادي اللعلـــيع الاللت ااـــي ااملــلعلع اللت اميـــا  لســـ ت ياالاللت ااــي اامللجـــدد 

 " .ان امللعلع اللت اميا قت  لعلع ح،ي،ي للنا يلعلع عم بيةي اللت اميي"داب  افلي  

املعلــع اقــت  ــ  العنااــر ال ا ــي حيــ    يل ــ  الــلعلع  ــ  لــ   الامت مــا داة املــدة  بــ  يعلفــ  املــدة   -3

عــــم الفصــــت  الل يليــــي ااملعلــــع  ا  لــــتا  ا ــــديرا لــــا ا ســــيطرا  ليــــا  ءــــا ألقدافــــا ســــ   للــــلعلع ا  ــــددا 

 إلاشـــراف ل  ــاققــت ذلــ  املعلـــع الــي  يلفا ــ   ـــع املــلعلع اللت اميــا ا لـــتج    Virtual Teacherاللت اميــا 

 اللعليءي     حس  س   اللعلع 

 ـتاد تعليءيـي )حي  يتفر املت ع   لت ات تعلع ذاتي ( اللل  اامل،رةات الاللت اميي)امل لتب اللعليءي  -2

 يـد ) .االلفا    ع ا عم ا  ا ـا ا ـ  ا    ـان إل هاااسلطيع الطال  التات  ( ب  رف هيي تعليءييالعا -

 (52-51  5103 اآلران... 

 اعـي  الـي   املنـا عل ي  ش   الاالءا يي الش  ات تسل دي لن اللعليءيي لءؤسساتل  بد ليا  

 اللعليءيــي املؤسســي اااــ   ــ  فــرن ل ــياا  املســلت ات   لعــددر االءا يــي بلفــا  ت ي ســع  ــالع اقــت  فيــا 

 بر  ـانهع  ـتر ل  امـرههع ط بنـا  اعلـع لن  لينـا .الاالءا يـي  اشـطي قـي  عم الام راا عم ط ،ها تشاع لن

 إجـ  مظـر هع ا  ـ    ءـا اللعلـيع  إجـ  مظـر هع ا  ـ   الن  العنل ت يـا الشـ لي اسـل داي لحسنتا إن يءلللتا  لن

 (5105 الرفاق  الع د) .ييالاالءا  احيا هع لمفس ع 

 لءـا كـان  ـدد ف  ـدد املسـل د  ن زايـد  عاي   مجاح ام شاة الش  ات الاالءا يي  لقعتعد    ب ن   

  ـم  بءع ل لن الشـ  ات الاالءا يـي   ـ   ينـي فيسـ ت . املشت   ن     ا كان النشاا ل ف  االام شاة لاسع

 .لـــ  املز ـــد  ـــ  املســـل د  ن كلءـــا الل ـــق ،هـــا لفـــراد اـــدد   صـــ   ل ثـــ   ـــدةر   ـــ  ااحبصـــر  ســـبي  املثـــا   

 هــــيي ا .  ســــ تلي ل فــــ   ،يــــق اللتااــــ  بــــ ن  اــــد اق  ــــ  طر ــــق  شــــاة ي  ل ــــاة االاقلءا ــــات ــــيل   

ملجءت ــــي  عينــــي  ــــ   إ احــــي لااــــيي الــــل لع عــــم  ــــر   عــــ    لت ــــات امللــــو الش صــــ ع اح صتاــــيي

  .آلالر   للل  امل لت ات يي اات   م ا  اإضافي  ع  ال،تام ن امللعل،ي بر  ام

الاالءـا م   يـلع اللتااـ   ث ـ   ـ   سـل د ي شـ لي إلامت مـا لن شـ  ات  املف ـتي السـائد  نـدان   

للءهــيي الت ــا  ااســل دا  ا إ   ــراق، ن ا  تســل دي إ  ألنــرا  ســيةي لا عــم لفهــ   حــتا  اة يادقــا

 ث ــ   ــ   ســل د ي الشــ  ات  ــع  زايــد الــت م لــدب ة جيا  قــيا املف ــتي يل ءــ ل  ــد. بــدان ل  فائــدر  راــتر

 لت ات  فيـدر عـم  تا ـع الشـ  ات امل ءيي   ص   ا قا ند  لسءائهع احب،ي،ياليي  يدللتن بالاالءا يي 

لتاـت  لا فــ ات االلفــاقات  ــ   مــ ا  ا ،ــديع  ــرا  يســلفيد  اهــا اللث ــ ي  عــم ا   حيــ  الاالءا يـي

 .(02-02  5119  ل ينيقي ي  ). ء  ل ع
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 الاللت ااـــي  اللعليءــي الاالءـــا م اللفا ــ  ،هــا يعـــتد التــع احاءـــي الفتائــد م نــاا      لســـو  اب ــ  إمنــا

ان قنالـ  فر ـا اا ـبا بــ ن  اذ  امفلاحـا ل ثـ   تعليءيـي سياسـات ام   ـل قـيا  بل ي ـ   م ـدل لن ااا نـا  ـ  للـ 

 (235  5119ال،ط   ) .لدما احادا    نظيع نرفي الصو الدةا  ع ااءا ي اللعلع  ءا هم   ينا عم

 اءا ي اللعلع قي    الفص  

 جماعات متغايرة جماعة متجانسة

 تنظيم جماعة انضباط صفي

 تعاون  منافسة

 بناء املعرفة املعرفة إيصال

 محورها الطالب محوره املدرسون 

 عمل جماعي متكامل عمل فردي مستقل

 تدفق الخبرة في اتجاهات عديدةت عدد كبير إلىتتدفق الخبرة من واحد 

 

 ي  ن الفرق ب ن  نظيع نرفي الصو الدةا  ع ااءا ي اللعلع (2)ة ع   ادا  

 الل،ـــاق  نـــد  نشـــل ث،افيـــي  جءت ـــات هـــم  Networks Social Learning ياللعليءيـــ املجلءعـــاتان 

  ل هـــــا قيطلـــــ  ـــــا اهـــــم ابســـــاطي بتضـــــتح ملعلت ـــــاتيا الفهـــــاق عـــــم بـــــ ع   عهـــــ ع  مـــــ ا   ـــــ   جءت ـــــي

 التـــــع قتايـــــا هع  تااـــــلي ااــــ   ـــــ   جلءعـــــات يشـــــ لتن  الــــيي   مـــــ ا  تع ـــــع  الاللت اميـــــي باملجلءعــــات

 اللطــتة   ــع إ ــا  ااحــد   ــان عــم يعيشــتن  إفــراد يع ــل املجلءــع املاضــ ع عــم كــان) املجلءعــات بــا م  ــ   ء ــاقع

 اشــل لــيا .ااحـدر تايــاتاق   ـددر لقــداف عـم إفــراد  اة  ـاا لــ    ـ  املجلءــع لاـ   احباســ  ااسـل داي

 ابنـاق آلـر   لمـ ا   ـع احباسـ    م امللعلع الش ص  تعا  طر ق    الاللت اميي الش صيي  صطال

  لـت   ي ـادر اـدد لمـ ا  د تر ل      تيلي ل  صا   تسيمل احباس  اسل داي ل       جلءع

 .(5101 لرفاقا الع د).ف ها يعءلتن  التع املجءت ات إجم اضء ع قت ا هع لا  م صيا هع

بنــــاق  جلءعــــات تعليءيــــي  فــــ  الامت مــــا  جءع ــــا  صــــاحل  إجــــ  هــــدف لــــد ات الشــــ  ات الاالءا يــــي اذ 

التع تسا دقع     ذل  ا صـ   ـؤلرا اسـل دا  ا   دااتذات طا ع ااحد ا تفر ل ع  لاشطي لا شت  ي 
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 ـــ  امتهـــتا  ـــ  % 23 ـــ  اســـ ي   %21عـــم اللعلـــيع للءراحـــ  الدةاســـيي امل للفـــي كالثامت ـــي اال ليـــات بنســـ ي 

ا الشــ  ات  ءــ  باملــداة  الثامت ــي اال ليــات لــع يســل د ت % 23الدةاســي اقــيا يــد    ــ  ان قنــا  اســ ي 

 ( 5100 ف ن    د العظيع) .الاالءا يي عم اللعليع

 لضـافاحيـ    ت بت ـيال إلاشـ الياتاللث ـ   ـ  يرب ال ع  ان الش  ات الاالءا يي سا دت عم حـ  

 ـــ  لـــ    شـــاة ي ا فا ـــ  العنصـــر البشـــر  بالعءليـــي اللعليءيـــي  ءـــا ســـا د   ـــ  اـــيب  إلااســـاايالشـــ   

 تزيـــــو  لا  إدلـــــا ن بجـــــداب ا  ءـــــا   يـــــر   اللث ـــــ يقنالـــــ  عـــــم حـــــ ن  .امللعلءـــــ ن اف ـــــادر الرن ـــــي عـــــم اللعلـــــيع

عــم اللعلـــيع   ـــدي   ــافؤ الفــر   ءــا يز ـــد  ــ  الط ،يــي إجــ انهــا  ــؤد   إذا .الشــ  ات الاالءا يــي عــم اللعلـــيع

انهــا  جعــ   ــ   فل ـ  املــلعلع  ي اميليــا  ءــا ان  عــ  امللعلءـ ن  ــد يتاا ــتن اــعتبي عــم اللع  ــ   إجــ  لضـافا

 ءـــا يجعلـــا  اللء يت ر ا ـــاة شـــف يا ااا ـــا لتاـــا   ءـــا ســـتايد  ـــ  اة  اطـــا بـــ لابيـــا ا فهـــلتن إلا  لةائهـــع ـــ  

  اعـم امل،ابـ  ل رامـا  امل اشـر االفع ـم  ـع اضعو  دة ا     اللتا إج ا ؤد  با  لتحدا حا اف اللء يت ر 

ل  مــرب امللفــائلتن يؤ ــد   ــ  فتائــدقا   ــ  اللعلــيع اامللعلءــ ن  شــ   يعءــق  ــ  اللتااــ  االلفا ــ   ــع يلــ

للنشـيمل امل ـاةات ا ز ـد  ـ   ـدة هع ا  فـزقع  إضافي ش   فعا   ءا يجع  امللعلع   ااةا فعا   آلالر  

ف نـــــ  ) .ا ،اســـــع املعرفـــــي اإملـــــا    انهـــــا اســـــيلي فعالـــــي لل ـــــاد  املعلت ـــــاتنهيـــــ   ـــــ إلابـــــدا م  ـــــ  اللفل ـــــ  

 .الش  ات الاالءا يي التع س ق احبدي   اها لقءييالع  قيا يؤ د  جددا      (5100   دالعظيع

الءا يـي  ـ  اللتااـ   شـ   يؤ ـد س    در  ءل   شـت كي الشـ  ات الا  قنال ا   احادير بالي ر 

ءــــ  املعــــراف لن اللثافــــي ف. ”الصــــفتف اح لفيــــي“عــــم بيةــــي الــــلعلع  فــــ  إلامت مــــا   لفــــي ا امــــ : ل ــــ  الطــــرح 

طال ـا عـم الفصـ   ا،هـيا يصـع    ـ  الطالـ  الامصـراف  51الط بيي عم فصت  املداة  املر ت ـي  ،ـ   ـ  

االلج  ـا  ا   قنـا ين  ـم   ـ  املعلـع لن ي فـز ط بـا   ـ  الاسـلعداد.    املشاة ي لا الامزااق دال  الفص 

 ثلــا  ثــ   –باللصــاة    بــد لن يلــتن الفصــ  الدةا ــ ع  فــ  إلامت مــا  .  ــد  إجــ  كــ  طالــ   ــاهع   ســ ،ا

 ــر  إلاحســا  باملســةتليي عــم مفــ  حيــ  ي.  نلــدب لابــتاة  االن،ــاف االاسلفســاة –الفصــت  الل،ليديــي 

كافــــي ءل  ليــــ ــــي لدائــــع    شــــ   إلا احــــي إجــــ  إضــــافي .كــــ  طالــــ   ا ل ــــد  ــــ   شــــاة ي احاءيــــع دان اســــل ناق

بلة  يــي ال ثــ  ا صــا  بءعلءــ هع  نــد  ــتفر الا صــا  ،هــع  فــ  الف يــد  ءــا يشــعرقع  التاــت  إجــمامللعلءــ ن  ــ  

لن تعءــــ    ــــ  بنــــاق اســــتة الث،ــــي ا  ــــان بــــ ن الطــــ ب ااملؤسســــي ” إلا احــــي“ا ــــ  شــــلن قــــي  . إلاللت ااــــي

 .(5103مبــا ي ) .اللعليءيي ااملعلء ن     حد ستاق

يشـــعر الطـــ ب بءز ـــد  ـــ  املشـــاة ي  نـــد إ ـــداد  احاءـــا م العءـــ  إســـناد ان ل ـــ   الطـــرح إجـــ  إضـــافي

العءــــ  احاءــــا م  ــــ  شــــلما  ســــا در الطــــ ب   ــــ  بنــــاق ف.  عــــ  التاا ــــات التــــع  لطلــــ  العءــــ  احاءــــا م

ر  التـــ ابمل ا ـــ  ل ثلـــي آلاليـــات التـــع ت ـــ. الع  ـــات اإاشـــاق الصـــدا ات ا ،ليـــ   شـــا ر التحـــدر االااعـــزا 



 5102يناير  -3العدد  -املجلد الثاتي  زانـــــــــــــــــبي ادقــــــــــــــالص انـــــــــــــــــحن.د

 

  44 

االا صا  دال  الفص  الدةا ـ ع  فـ  إلامت مـا إ ـداد املشـاةاع  ااملنلـديات امل اشـرر  االنـتاد  الاالءا يـي 

ي لــا  الداةســتن  فــ  إلامت مــا إجــ  الل ييــي  اذ  حياهــا عــم الرااعــي الل ييــي  ،ــديع ــع  .لا النــتاد   كاديءيــي

يلت ـــو قـــيا . بنـــاق الف ـــع الســـليع اامل ـــاةات املراـــتر حتـــل ي ســـ ل ل ـــع  باســـلءراةفتة ـــي الرااعـــي اتعلي،ـــات 

لـيا  فـرن املـداة  .   ر      ثافي الفصـ   ف لءـا فادت اللثافـي الط بيـي  كلءـا   اطـلت الل ييـي الرااعـي

 .املر ت ـــي تعءـــ    ـــ  احبـــد  ـــ   ثافـــي الفصـــت  لـــدهها   ءـــا يســـا د   ـــ   ،ـــديع الل ييـــي الرااعـــي ال ادفـــي

 . (5103مبــا ي )

 منوذج جمتمع تعليمي افرتاضي معريف استشرايفتصور : ماساخا

 إجــ  لدباالتاايـد املطــرد للءعلت ـات ااملعرفـي  امللصـا در اللطـتةات الللنتلتايــا بط يعـي احبـا  ان

لااءيـع  إلا احـيالاقلءـاي بـامللعلع بـد   ـ  امل،ـرةات الدةاسـيي اضـراةر  إج  طتة مظع اللعليع  ل ت     

ع  ـــدب احبيـــار االـــي  يعلـــ  الرن ـــي املســـلءرر عـــم تعلـــيع الفـــرد مفســـا االالتـــااي بل ،يـــق اان يلـــتن اللعلـــي

 تـــاا     يـــر  مل بالز ـــان اامل ـــان اان يلـــتن     ـــ  لـــ   بـــرا   امظـــع تعلـــيع   اإلا  امـــاتاءيـــع الفـــر  

 (212  5119ال،ط   . )كافي املسلت ات العءر ي ي قيتعليءا اشطا تعااميا 

 آليــــات لقــــعالـــي  يعــــد اللعلــــيع : ،ــــاة  املل  ـــع ان شــــراا الامهــــءاي ملجلءـــع املعرفــــي  ي فـــى   ــــ  ال

 نءيي الث ار البشر ي ا لقيل ا ل مهءاي لسـتق العءـ  الل ،يـق املشـاة ي الفعالـي عـم بنـاق  جلءـع املعرفـي 

ا لءثـ   الشراا الرئيسيي ل يا املجلءع االتع يج    ،ي، ها    ل   اللعلـيع  عرفيفاما يلتا   لينا 

ان الل ا ــ  املعرعــم بــ ن   للــو  لتمــات د ــي  ل ثــ    بءع ــل الشــرا املعرعــم عــم شــراا  جلءــع املعرفــي لقــع

الفلـــر البشـــر  ا نااــــر  ضـــراةر  ــــ  ضـــراةات  جلءــــع املعرفـــي العــــ  امللطل ـــات اللنءت ــــي تعـــزف بتضــــتح 

 .االعلءيي للنتلتاييقيءني املعاةف ال

تي  جلءع املعرفي يت ل ان سياسات تعليع العلـتي االللنتلتايـا  ءا ي  ن  ،ر ر اليتاسلت ان  ف 

 لــا 
 
 ااالءا يـا

 
 ا لصــاديا

 
عـم  ر يــ   جلءـع املعرفــي  فاألســا   االشــرا الاالءـا م لالت لـاتشـ   اسـ ثءاةا

قت اللفا   الاالءا م  ع املعرفي ااعل ا  لاحـي ل ـ  فةـات املجلءـع فءجلءـع املعرفـي قـت  شـرا   جلءـع 

 جلءــع املعرفــي ا  ــدد  ــدب مجــاح املنظت ــي  لةكــان ــ   لسا ــ ع  اان قــيا الشــرا يشــ   ة ــ   االل ــ   لا 

احاءا يــــي التا يــــي ال،ــــادةر   ــــ   إلاةادرعــــم اــــتغ  جلءــــع املعرفــــي ا تليــــد  إلفا  ــــا لاالت بت ــــي اللعليءيــــي 

 (220-221  5119ال،ط   . )الل ل      احبتااز الاالءا يي ااملعلت ا يي ااملعرفيي االث،افيي
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ف بـــد  ـــ  تشـــلي  فر ـــق   طـــيمل اســـت ا ي م  لقءيـــياملتضـــت ات  ل ثـــ  اللعلـــيع العـــ  قـــيا  ـــا يجعـــ  

ا طــت ر اســل دا ا ا ط ي،ا ــا   ا ـــتف   فت اضــ ع املعرعــم الـــلعلع الا مءــمل  ل صــص بليفيــي  فعيــ   تزيــو 

 ــ  ااـــ    الف  جيــات الفهــ الاللت اميـــي   ا ــزرعــم شــراق احــد   ل ســـ اي   يــداللءت ــ  ال ــاعم االــد ع 

ا صــــــــءيع بــــــــرا    دة بيــــــــي  ءليــــــــي ااةف  ءــــــــ  ذات    ــــــــي بءســــــــلت ا هع العلءيــــــــي ابل صصــــــــا هع  إ ــــــــداد

ل ــي تســ ع عــم  تزيــو الــلعلع الاللت ااــي عــم لد ــي  نظت ــي اللعلــيع االــلعلع  اتعر ــو  اإلاداة ــي  كاديءيــي

لعربيـي للـلعلع املفلـتح االـلعلع  ـ   عـد الشـ لي ا بلقءيـياحاا عيـي  ا  سـايالعا ل ن عم اءيع املسـلت ات 

 لي  علت ـــات  ربت ـــي   ـــ   ســـلتب كافـــي املنـــاطق العربيـــي شـــ إاشـــاقاد ء ـــا لللعلـــيع الاللت ااـــي   ءـــا يجـــ  

لل ــــــاد  املعلت ــــــات   لر ــــــاتللءليــــــاهع  ــــــ   تزيــــــو اللعلــــــيع الاللت ااــــــي ب يــــــ   لعــــــاان كــــــ   نط،ــــــي  ــــــع 

  ان اللعلــيع الاللت ااــي ااءيــع اســائلا ســللتن (229-222   5101احاف ي ــع ) إلا  اميــاتاالاســلفادر  ــ  

امللعلءــ ن امل ــاةات ال ف ــي للءســـل،     ــيل  يفــل  آفا ــا اديــدر للءلعلءــ ن لـــع  ي ســاب اشــارعيضــراة ي 

 . ل   لاحي       

ابءا لن ش  ات اللتاا  الاالءا م   ءـ  اتامـ  إيجابيـي اسـل يي عـم الت ـا مفسـا فطـرق اللعلـيع 

ليــد  املعلءــد   ــ  اللل،ــ ن بــ   فا ــ  االتــع  جعــ  امللل،ــي  جــرد لدار  ســل، ا  املعلت ــات التــع  نلهــع الل،

بءجـــرد الامتهـــاق  ـــ  ال،ا ـــي اللعليءيـــي ماقيـــ   ـــ  اـــعتبي إ احـــي املشـــاة ي لهـــيق الت ـــا التـــع   للـــو عـــم 

للت ااـــــي  ـــــ  لـــــ   لـــــيل  يعلفـــــ  اللعلـــــيع إلا. شـــــ  ات اللتااـــــ  الاالءـــــا م  التـــــع  لـــــتن  لاحـــــي ا فلتحـــــي

ش  ات اللتاا  الاالءا م  دار الشفافي ل نـاق اسـتة  تااـ   سـتاق عـم بنـاق امل،ـرة اللعليءـي لا  طـت ر  

 .ا   ثع  ،ييءا اللي الل ييي الرااعي    امللل،ي    دان  يتد ا  خا 

العديـد  ـ  املشــل ت اذ  ـ  املءلـ  لللعلــيع الل،ليـد  الاسـلعامي ب يةــي اللعلـيع الافت اضـيي ملتاا ــي 

ااملعهـــــــ ت التـــــــع يعـــــــااي  اهـــــــا  ثـــــــ  الاســـــــلعامي باملعا ـــــــ  الافت اضـــــــيي اامل ا ـــــــ  الافت اضـــــــيي ا ـــــــا الفصـــــــت  

الافت اضــيي فهــع  ــادر  ــا تســل دي  لســلتب  جــاابي تعــاااي يصــ    عــا املــلعلع  ــادةا   ــ    اكــار العــالع 

 إجـــ ا يع ـــع ان اللعلـــيع الافت اضـــ ع   ي لـــا  اح ـــاة م  ـــ   عـــد دان الاملظـــاي عـــم املؤسســـي اللعليءيـــي   اقـــي

 جءــع الطل ـي عــم  ا ــات ا ل اميــا  لا طالــ   إجــ   سـلاذ ل،ــ ن   اشــر  ــ   لا اـفتف دةاســيي دالــ  اـدةان 

يـــلع  جءيـــع الطـــ ب عـــم  اإمءـــا  إلااـــراقاتاملؤسســـي اللعليءيـــي لل ســـاي  ان  قـــا  ـــ   إجـــ  ـــداي الطالـــ   لا 

 ــ  طر ــق  ت ــع لــا  ،هــع   ــ  شــ لي الامت مــا   ســا يرياهــا ابــ ن اــفتف افت اضــيي يــلع اللتااــ  فيءــا ب

التـــــع ي،ـــــد  ا املن ســـــ تن لااا عـــــي  ـــــدر  . ب ـــــا الالل ـــــاةات  ـــــ   عـــــد  ـــــ  لـــــ    ،ـــــت ع ســـــت ي  اإاـــــراق

ا ـــا اا ـــ   بل صــر   املعلت ـــات اإيصـــا دةاســتهع  اباللـــاجم فامــا يلجـــااف حـــداد اــدةان الفصـــت  الل،ليديــي 

 .(312-312    5119  حءد .)اللعليءي ااملؤسس ع  داقي ،ق اتدر  بءا  ا د اا ف  فائدر
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  ال،اد ي  س ش د املسل، لييإن املرحلي ير م  جا  ل ش    ءا  
 
 اديدر للـلعلع  لعـ   حلءا

 
لمءاطا

  الـ  يلـتن الل
 
   تة ا

 
علـيع ف ها ش لي إلامت ما الداا ها امل للفي بءا فيا  تا ع اللتاا  الاالءا م  داةا

  اعـــم كـــ   حـــتا  يءلـــ  لن يســـاقع الاســـل داي إلايجـــابي ل ـــي  بط يعـــي احبـــا  بءعـــز   ـــ  قـــي  اللطـــتةات

 :لن  ل  املتا ع    سبي  املثا    احبصر  لقء ا   ب ن املتا ع عم  رسي  العديد    الايجابيات  ا 

ع  ـــــ  طر ـــــق   ـــــاد  املع1- 
 
لت ـــــات  ـــــع آلالـــــر     ـــــتفر لـــــد ات تعليءيـــــي لفهـــــ   حيـــــ  تســـــا د   ـــــ  الـــــلعل

 .ااملنا شي ال ناقر

تسا د      نشيمل امل ـاةات لـدب امللعلءـ ن  ا ز ـد  ـ   ـدة هع ا  فـزقع   ـ  اللفل ـ  إلابـدا م ابلمءـاا 2- 

 .اطرق   للفي اذل  ألن اللتاا  االلفا   يلع ب ن لم ا   ث،ف ن ا   بيةات   للفي

   اتعلـع لسـاااللفا ـ  تعءـق املشـاة ي االلتااـ 3 - 
 
لي  اللتااـ  الفعـا    ءـا لنهـا  جعـ  املـلعلع إيجابيـا

 
 
 .لا داة عم احبتاة  اةل  يشاة  با  ع آلالر    ليل  فهع تعء      الل لص    اع  داة  سل يا

 لفــ  للءلعلءــ ن احبصــت    ـــ  اســيلي تعليءيــي  ت ـــي افتة ــي   ءــا تســا د عـــم تعز ــز  ســالي  الت بت ـــي  4-

 لعءليي اللعلعلللعلع  فعءليي اللعلع  
 
 .لطل  بيةي تعااميي يلتن امللعلع ف ها   تةا

  ـــ  الت فيـــا اال ســـليي للءلعلءـــ ن  عـــم حـــ ن لن قـــيا الت فيـــا يلـــتن ل ـــدف تعليءـــي   ـــدد  ـــ  5- 
 
  ،ـــق  ـــدةا

 .    املعلع

تعــــزف ةاح اللتااــــ  بــــ ن الطل ــــي ااملعلءــــ ن   ســــلفيدي   ءــــا  ،د ــــي قــــي  املتا ــــع  ــــ  لــــد ات تســــا د  -2

 .    بناق  دة  ات تسا د الطال      امليا رر املعلع

اإ اة هـــــــا  صـــــــادة املعلت ـــــــات إدلـــــــا  لســـــــالي  اديـــــــدر تشـــــــاع   ـــــــ  طـــــــرح  ف ـــــــاة اإلابـــــــدا   لا   ـــــــاد   -1

 (5103ال ،اجم ).هعبيا

للـــدا   امل حظـــات   ـــ  الامت مـــا تســـا د الطـــ ب   ـــ   ـــي   قع بءتا يـــد    ت ـــع  MynoteITاذ تعـــد 

ادةاــــا هع بتضــــع ا عــــم  ائءــــي ا ــــيل  يءلـــ  الطــــ ب  ــــ  املشــــاة ي  ــــع ف  ئهــــع ا ــــدا    تســـليع التاا ــــات

اقـــــت لدار اللت اميـــــي  فـــــ  الت ـــــ   Teacherly  ت ـــــع يعـــــرف باســـــع  Teacher  .  حظــــا هع   ـــــ  املتضـــــت ات

يســــل د  ا املعلــــع عــــم  ءــــ  الــــدةاات اإضــــافي لســــءاق املــــتاد الســــءاق الطــــ ب ا جءيــــع دةاــــات التاا ــــات 

تســـلطيع  ـــ  ا  .ا ـــيل  دةاـــات الالل ـــاةات ا ءلـــ  للطـــ ب الـــدلت  مللا عـــي دةاـــا هع( الدفت يـــي)ي الشـــ ر 

لن   ــــدد  جءت ـــي  ــــ  امل ـــاي املطلــــتب  نــــ  لدائهـــا لا  حــــدا    ثـــ  لقءيــــي ااملطلــــتب  Neptune لـــ  

ا  ر  ــا ا ءلــ  لن إمجافقــا لــ   فتــ ر   ــددر  ءــا  نبهــ  بامل ــاي التــع  ءــا بالفعــ  بلدائهــا لا املنلظــر لدائهــ

 نشــــ ئ  شــــرا ا ي لــــتب   ــــ  العديــــد  ــــ  امللفــــات  ثــــ  الصــــتة ا  عــــ  املعــــاد ت ااســــل د  ا املعلــــع عــــم 

 نظــيع اإداةر الفصـــ  ا ب ـــا  االاالءا ــات ا نظـــيع الســـيءيناة اتعءــ    ـــ  اءـــع املعلت ــات  ـــ  املت ـــع 

 Online Document علفــــــ اإةســــــا  الف يــــــد الاللت ااــــــي بامل ــــــاي ااعل ــــــا  عيــــــدا  ــــــ   لناالــــــ  اقــــــت ي
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System   يسـء  براشــاق  ـتاد  راعيــي لا   ءيـ   لــو اإضـافي إجــ  املشـاةاع  ءــا لمـا يلء ــا بلـد يع  لصــف

 .http://www.neptunehq.com .الامت ما

هـم اسـيلي  صـءءي ل ـ   ـ  املعلـع االطالـ  اإلاداةر سـت ا مللا عـي  Groupvineذلـ  ان  إج ا هاف 

 (. جلــــــــ  آلابــــــــاق )ل ــــــــاة اتعلفــــــــ   نصــــــــي ح،ي،يــــــــي يداةر املجءت ــــــــات الط بيــــــــي  ثــــــــ   حـــــــدا  اامل ــــــــاي ا  

Teamcowboy  هــــــم لااــــــيي ل ــــــ   ــــــ  الطــــــ ب ااملعلءــــــ ن فءــــــ  ل ل ــــــا يءلــــــ  لن ي،ــــــتي الطالــــــ  ااملعلــــــع

ب ســاي  لســءائهع عــم النشــاا الر اضــ ع التــع يــرب لمــا  لفــتق فيــا االلعــرف  ــ  ل ل ــا   ــ   ائءــي  ســءاق 

امل اة ـات ا عرفـي م،ـاا املـائ  امل اة ـات ا جـ  لن ي،ـتي الطالـ  ب سـاي  مفسـا عـم فر ـق  عـ ن التع  لع  

(Team Cowboy Team)   Educational Podcasting   اهــ  اســيلي تســا د الطالــ    ــ  احبصــت    ــ

 امل لــــتب اللعليءــــي احءلــــي عــــم ل    ــــان يــــيق  إليـــــا ا ــــتفر إ  اميــــي الا صــــا  الــــدائع بــــاملعلع  ءــــا تســـــا د

الطالـــ  ليهـــا   ـــ    ايـــ  التاا ـــات اليت يـــي ا ل ـــاة املدةســـيي التـــع  هـــيف ا إداةر املدةســـي  ءـــا يســـلطيع 

 .اشرر ليءل  ف  ق     إلاط       امل لتب  Podcast املعلع لن ينش ئ

ســــ ق   ءــــا الاللت ااــــي جــــا  اللعلــــيع  عــــمالشــــ  ات الاالءا يــــي  آلان  لع ــــا الــــي الــــداة ال ــــاي اذ ان 

ان  لا ــلحيــ   The National School Boards Association  د ــا الــي الل،ر ــر   ا ناالــا إليــا ةرإلاشــا

% 21يلل،ــتن تعلــيء ع  فــ  الامت مــا ا يســل د تن لــد ات الشــ  ات الاالءا يــي اان  آلان ــ  الطــ ب % 21

 تا ـد اـاة ي اان قنـا   الدةا ـ ع لعلق باملدةسي ااملنها  بل تة  ش   لا   يل دثتن    قؤ ق الط ب 

 فــ  الامت مــا  ــ  لــ    الاالءــا م  ــ  اللتااــ   يا ــاةقعاملــداة  اللــيي  يلعــا لتن  ع ــا  إداةاتاضــعتها 

ان  إجـــ دةاســـي حـــت  قـــيا املتضـــت   الشـــاةت. املـــداة  قـــي  لعا ـــ   ع ـــا  التـــع تا ـــع الشـــ  ات الاالءا يـــي 

 ــ  لــ    الدةا ــ عاليــتي  لثنــاق هع اســلت  ع ا ســلت ا لبنــاققع لل ــاةتشــت ا ملعرفــي    ثــ  قــع    ــتة  لاليــاق

 إجـ  لدباملدةسـي  إداةر ـع    ـتة  لاليـاقلد ات الش  ات الاالءا يي املدةسيي  ءـا ان  لا عـي  عم شاة تهع 

 (31قـ   0231 ءاشا .)الدةا  عللط ب دال  الفص   السيئ ،لي     السلت  

فاللعليع يس ع عم اللنءيي  ش     اشـرر  ـ  .  ش  ان قنال  الصلي اثي،ي ب ن اللعليع االا لصاد

،د ــا  ــ    راـات  شــر ي فا  لصــاد يــتفر .   ــابي اءيع ــا اللنءيـي  شــ   لا آلــر تااملجلءعــا  لـ    ــا يل

  ــــ  با ل ـــاة  ــــ  املســـلت  ن الفــــرد  ااملجلء م  ا ــــلع النظـــر إجــــ  اللعليع .  للفـــيلللعلـــيع  ــــتاةد  امل
 
   ز جــــا

نفــق   ــ  اللعلــيع كاســ ثءاة   ــ  ل ــ  احبصــت   نــا   ــ   تائــد  ســل، ليإالاســته   االادلــاة  ف نــا   .ذ يل

ـــــي عـــــم العـــــالع  العديـــــد  ـــــ  املـــــدن ي ال ا   ـــــي فائ،ـــــي الا لصـــــادي  لســـــا   لف    ـــــ اتع تجم  طـــــا  اللعلـــــيع لقءي 

ــــــي ااســــــ ثءاةقا  حي مجاح ــــــا الا لصــــــاد    ــــــ  ات الاالءا ي 
 

تعءــــــ   عــــــ  احبلت ــــــات   ــــــ  اســــــل داي الش

يأل   . قداٍف تعليءي 



 5102يناير  -3العدد  -املجلد الثاتي  زانـــــــــــــــــبي ادقــــــــــــــالص انـــــــــــــــــحن.د

 

  40 

اكــــي ي ،ــــى  . ــــ  املــــدن التــــع ح،،ــــا لفهــــ  النجاحــــات عــــم آســــيا ســــن افتةرتعلفــــ  اعــــم قــــيا الســــياق 

 عـــم العـــالع اســـ ثءرت احبلت ـــي  شـــ      ـــ  عـــم  طـــت ر ا تســـيع مظـــاي 
 
 عـــم ال لـــد   ثـــ   ،ـــد ا

 
الا لصـــاد  ت ـــا

  لنتلتايــــــاءــــــ     فإســــــت ا يجيتهاإدلــــــا  الشــــــ  ات الاالءا يــــــي عــــــم املــــــداة  ضــــــء   ــــــ  طر ــــــق   .اللعلــــــيع

تااـــ   اســـلعءا  
 
ات عـــم إحـــدب املـــداة  " اللـــت ت "الل ر الر  اضـــي  ي ضـــء   ـــاد   عـــم حـــ   املســـائ  الر  اضـــي 

 
 ـــث 

ع  ــــ   ــــ   حيـــ 
 
ر ،ــــي  ألن   عهــــ ع ياالــــتن  ــــ  طــــرح  ســــةلي  ا ــــ  الل

 
ي ــــد  الطــــ ب اة يــــاح ع ل ــــي  الط

ـــ 
 

رآةائهـــع  جـــا   عـــ  ال،هـــايا  اقـــي  الش
 
ااســـل دي  ســـا ير . ات تشـــعرقع بال ـــداق ا  ـــان ا ـــدي اللـــت 

ءــــــتن عــــــم اشــــــر اــــــتة " الفيســــــ ت "
 
ــــــي للطــــــ ب   ءــــــا ا  شــــــاة  الطــــــ ب ااملعل يةســــــا  ةاابــــــمل ملتا ــــــع   ء 

ةا  ي للتضي  لحد الد  ت إج    س ن  سلتب الط ب  ش    فا.ا علت ات بصر   جربي لد 
 
 .قي  الل

ــي اســل داي الت ــ  اإلايءيــ   ــ   ســالــيا يســلتا   تااــ   ا يفي 
 
ــع اســل داي شــ  ات الل

 
 . ير تعل

ا  ن املدة ـ عال عيـد ب لـي عـم املسـل،   سـللتن قي  التسائمل جءيع ف   ـ  الـر 
 
اـزق  ـ  آلان  ءـا هـم  اـزقا

ـــا   
 
تهع  ا هـــايا ال،ااـــر    عـــ   ســـا يرةنـــع   ـــااف حيـــار الن ان  قـــا  ...حـــت  ل ـــ   بنـــاق الصتاـــي 

م  بـ  هـم لداات يجـ  اسـل دا  ا ب ـية ا  طـيمل اام  ـا ران ان حي  ي
 
سـ 

 
 قي  التسائمل ليسا لع ي لل 

: املـــدير اللنفيـــي  ل،ســـع الر ءيـــات عـــم اا عـــي  تلت  يـــا ـــرب ا  .تااســـت ا يجيا ءـــا يســـلتا   ـــتافر لطـــمل 

إنهـا ا . يـ يج       سا ير تعلـع اسـل داي شـ  ات اللتااـ   ءـا يلعلءـتن  يفيـي اسـل داي الت ـ  االايء

عـــم اســـل داي شـــ  ات اللتااـــ  عـــم  يعـــرف علفهـــ   ـــ  فـــان . ليســـا  شـــ لي لايـــا  اللاهـــا طر ،ـــي  صـــرف

 عم العشر نيات  ء    يسل د تن قي  التسائملبينءا قنال  الس عينيات    العءر  
 
 . ش ابا

الشـــــــ  ات  ا طفــــــا  عـــــــم  ــــــتالع آلابـــــــاق  قـــــــتر بــــــ ن  ايـــــــا  ل  بــــــ ن لــــــيتاـــــــد قنا ذلــــــ  فامــــــا    إفاق

ا بنـــاق إجـــ  اـــفتف  شـــت  ي للصـــف  الامت مـــا  آلابـــاقبرحهـــاة  يدةســـامل،ـــتي   تلت  يـــا   ففـــيالاالءا يـــي  

 
 
 بــــــ ن  ءــــــر الثاميــــــي  شــــــرر حيــــــ  . االشـــــ  ات الاالءا يــــــي  عــــــا

 
 اءعـــــتا فيــــــا ط بــــــا

 
 اديــــــدا

ل
مفــــــيت  شــــــرا ا

اطل ــتا  ــاهع . بر ــز  انتنــ االلاســعي ادةبــتقع   ــ  الاســل داي إلايجــابي لشــ  ات اللتااــ  كالفيســ ت  ا 

  ــ  املاهــا  ع ا ي املعلت ــي  ــع  ــائ  هع الاــد ائه شــاة 
 
مجــل املشــرا  املائجــا كامــا  ءلــافر  فلاــ   اــزقا

 ( euronews  5103) .املدة  ع

 ربت ــي حديثــي  ــ   ي دةســ ن االداةســ ن  ــ  العءــ  بلســال ءلــ  شــ  ات اللتااــ  الاالءــا م امل لــيا

 ي   اذ ان اللعلـــيع باملشـــاة ي يـــؤثر ايجابيـــا   ـــ   ـــرداد اللعلـــيع حيـــ  يءـــن  الـــداة  اللعلـــيع باملشـــاة  لقء ـــا

 ـــ  ا  شـــاف الداةســـ ن  ءـــا يءلـــ  قـــيا   الفـــر  ل نـــاق املعرفـــي باملشـــاة ي الفا لـــي عـــم العءليـــي اللعليءيـــي

    5119  حءــــد ).للفل ــــ  ال نــــاق ضــــء  املجءت ــــياا ــــدةا هع اليا يــــي ا طــــت ر   ــــاة هع احــــ  املشــــل ت 
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 (05  5103النجاة  ) .احبااي  ند ااسلد ائا

  ءليـي  طـت ر   ـ  تسـا د اللتااـ  الاالءـا م شـ  ات  ا لنتلتايـ بـلن اللل يـد نـايءلن اح لـاي عـم

 حيـ  االل ـاليو  ااحا ـد الت ـان سـل د  امل   ـ   ـتفر فهـع  املجلء ـم  إلاللت ااـي االـلعلع الـياتي الـلعلع

 لـدب الـلعلع امـتا     راـات   سـ ن   ـ  تسـا د ثـع ا ـ  الصـنا م  االـيكاق الـلعلع االءا يـي بـ ن  جءـع

  لكـامتا سـتاق امللعلءـ ن
 
 عـم لفـ ر إجـ    لـا    لنهـا إ  الللنتلتايـا ل ـي  الل،ـدي  ـ  ابـالرنع  علءـ ن  لي ط بـا

 سـتب  املصـءع   ـ  ا ـا اـاقزر   ءـ  بيةـات الللنتلتايـا ل ـي  الدا ءـي الشـركات  ـتفر حي  الف  جي   جا 

 العءليـي عـم الللنتلتايـا لللـ  اللفـ ب   قءيـي  ظ ـر قنـا  ـ   ط ي،ا ـا  ياشـاق Wizard  املعـاحا اسـل داي

  .اد ي ااسر  س تلي املعلت ات     احبصت   عم إ  اميات     تفر  ملا اللعليءيي

ل اــــي ال،ــــت   م ــــ  عـــــم حااــــي إجــــ  إثـــــراق امل لــــتب العربــــي للشـــــ  ات الاالءا يــــي ا تزيــــو شـــــ  ات 

قـــيا   االاســـلفادر  ـــ  اللجـــاةب الداليـــي عـــم بء للـــو  راحلـــا ا ســـلت ا االلتااـــ  الاالءـــا م عـــم اللعلـــيع  

 تا ات  سل، ليات  جلءع املعرفياملجا  ا تحيد احا تد ااح را   اها بء ادةات   دي 
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لعــرب عــم  جلءــع املعرفــي تعلــيع املعلت ا يــي ا فعيــ   قت ــي إلااســان ا(."1001)ساامير عبااد الحميااد القطااب 

تحرياار ضاياء الاادين زاهاار  -.مان أعمااال مااؤتمر توملياو املعلوماتيااة فاي ثقافااة ألاجيااال العر ياة  -".( صـتة  ،تــ ح)

 .مجموعة قرطبة: الرياض -.

إجــــــ  ا   ــــــدب يءلــــــ  ان  لــــــتن احاا عــــــات الافت اضــــــيي بــــــدي  ( ."1001)عااشااااااة ساااااايو صااااااال   حماااااادي  

مااااان أعماااااال ماااااؤتمر توملياااااو املعلوماتياااااة فاااااي ثقافاااااة  -(". ربت ـــــي ت ا يجياةؤب ااســـــت)لااا عـــــات الل،ليـــــد ؟ 

 .مجموعة قرطبة: الرياض -.تحرير ضياء الدين زاهر  -.ألاجيال العر ية 

اســــــــل داي لســـــــالي  اللعلــــــــيع ." (1011)عباااااااد الحمياااااااد محمااااااااد رجاااااااب ، عبااااااادالفتا  باااااااان سااااااالمان املشااااااااط  

تااري  الاطااالع  -.  ابر ــ 9  ـ  جلـي اللعلــيع الاللت ااـيـــ. "الاللت ااـي املتائءــي عـم د ــع اـتدر اللعلــيع املسـلءر

 http://mansvu.mans.edu.eg/elnshra/110/index.html :متا  على الرابط -. 11-11-1013

http://www.informationstudies.net/issue_list.php?action=getbody&titleid=86
http://www.tiznit24.com/4362.html
http://www.elearning-arab-academy.com/social-networks/720-2012-10-17-18-10-27.html
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=247&sessionID=24
http://mansvu.mans.edu.eg/elnshra/110/index.html


 5102يناير  -3العدد  -املجلد الثاتي  زانـــــــــــــــــبي ادقــــــــــــــالص انـــــــــــــــــحن.د

 

  43 

 -.ديسامبرNetworks Social Learning "،1اللعليءيـي املجلءعـات بنـاق( "1010.)عباد الارزاا العبادالرزاا  

 academy.com/social-arab-http://www.elearning-:متااااااا  علااااااى الاااااارابط -. 1013-11-11تاااااااري  الاطااااااالع 

34.html-28-15-14-12-2010-networks/109 

تاااااري   -. مدونااااة خاصااااة ، مااااار  -. " الشــــ  ات الاالءا يــــي عــــم اللعلــــيع"( 1011.)عبااااد الاااارزاا العباااادالرزاا  

 http://alabdulrazaq.blogspot.com/2012/03/blog-:متااااااااااااا  علااااااااااااى الاااااااااااارابط -. 1013-11-31الاطاااااااااااالع 

post_10.html 

ا جاقات حديثي عـم طرائـق . )1013 (عيد عبد الواحد علي ، جبريل بن حسين العريش  ، فائزة أحمد السيد 

 .دار صفاء للنشر والتوزيع: ا عمان .علطتر     طر ق  طت ر إ داد املعل: ااست ا يجيات اللدةا  

اســـل داي  ،نيـــات التا ــــع امل ـــللمل عــــم اللعا ـــ   ـــ   عــــد  ـــع امل لفــــ ات (."1010)قاسااام مو ااا ي العبياااادي 

تحريار ضاياء الادين  -( .رؤى واساتراتيجيات)مان أعماال ماؤتمر املعلوماتياة وقضاايا التنمياة العر ياة  -. "امل تس ا

 .عي الحديثاملكتب الجام:إلاسكندرية  -.زاهر 

املوقاع الرسا   الخااص بالادكتور  -" .اللعلـيع  شـ  ات اللتااـ  الاالءـا م( "1013.)محمد جابر خلو هللا  

http://kenanaonline.com/azhar- :متااا  علااى الاارابط -. 1013-11-10تاااري  الاطااالع  -.مااار   20 -.خاااهللا هللا 

gaper/posts/517501-gaper#http://kenanaonline.com/users/azhar 

مجلاة املعلوماتياة ،  -" . اللعلـيع الاللت ااـي الـد ات الشـ  ات الاالءا يـي( " 1009.)محمد راغب عماشة  

 http://informatics.gov.sa/articles.php?artid=218 :الرابطمتا  على  -. 1101-11-10تاري  الاطالع  -. 11

 ،الالكتروناي التعلايم مجلاة -".الداا هـا ا لتما هـا  ف ت  ـا 0.3 الت ـ   ،نيـي ( ."2013)محماد ساعيد النجاار  

 :متااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارابط -. 1013-11-11تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااري  الاطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالع  -. SEP 11ع

http://mansvu.mans.edu.eg/elnshra/110/index.html 

مااان أعماااال ماااؤتمر تومليااو املعلوماتياااة فاااي ثقافاااة  -".احاا عـــات الافت اضــيي" (.1001)محمااد ساااعيد حمااادان  

 .مجموعة قرطبة: الرياض -.زاهر تحرير ضياء الدين  -.ألاجيال العر ية 

 أكتااو ر  11مجلااة التعلاايم الالكترونااي ، -" .تعلــيع إداةرالفــي  بــت   نظــاي ( . "1011)محمااد شااولي شاالتوت  

: متاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارابط -. 1013-11-11تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااري  الاطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالع  -. 10،ع

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=321&sessionID=27%D8%AA%

D9%85 

 نسايج مدوناة -. "إلامت مـا   ـ  امللتااـدي  بالط ب احب،ي،ي ل  صا  طرق  لءسي" (.1013) ةوليد شحات 

: متااااااااااااااااااا  علااااااااااااااااااى الاااااااااااااااااارابط  -. 1013-11-9تاااااااااااااااااااري  الاطااااااااااااااااااالع  -. أكتااااااااااااااااااو ر 31، ( الاااااااااااااااااانظم العر يااااااااااااااااااة املتطااااااااااااااااااورة)

http://blog.naseej.com/2013/10/3     

مااااان أعماااااال ماااااؤتمر املعلوماتياااااة وقضاااااايا التنمياااااة  -. "يـــــدااتايا الـــــلعلع الافت اضـــــ عب(."1010)ولااااايم عبياااااد   

 .املكتب الجامعي الحديث:إلاسكندرية -.تحرير ضياء الدين زاهر  -( .رؤى واستراتيجيات)العر ية 

http://www.elearning-arab-academy.com/social-networks/109-2010-12-14-15-28-34.html
http://www.elearning-arab-academy.com/social-networks/109-2010-12-14-15-28-34.html
http://www.elearning-arab-academy.com/social-networks/109-2010-12-14-15-28-34.html
http://alabdulrazaq.blogspot.com/2012/03/blog-post_10.html
http://alabdulrazaq.blogspot.com/2012/03/blog-post_10.html
http://kenanaonline.com/azhar-gaper#http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/517501
http://kenanaonline.com/azhar-gaper#http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/517501
http://kenanaonline.com/azhar-gaper#http://kenanaonline.com/users/azhar-gaper/posts/517501
http://informatics.gov.sa/articles.php?artid=218
http://mansvu.mans.edu.eg/elnshra/110/index.html
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=321&sessionID=27%D8%AA%D9%85
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=321&sessionID=27%D8%AA%D9%85
http://blog.naseej.com/2013/10/31/5-ways-to-connect-with-your-online-students/
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 -. مااار  Learning Cooperative-E"  1اللعلــيع الاللت ااــي اللعــاااي ( "1010.)ياساار شااعبان عباادالعزيز  

 :متاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارابط -. 3101-11-10ري  الاطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالع تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=49&sessionID=14 

 euronews (5103)"ســـ ن عـــم ل ســـا د الاالءا يـــي الشـــ  ات اســـل داي   ت ـــ  لألســـا ير يءلـــ   يـــو   

http://arabic.euronews.com/2013/05/17/the- :متا  على الارابط -. 3101-11-10الاطالع تاري   "اللعليع؟

media-social-from-learning-tweeting-of-lessons      

 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=49&sessionID=14
http://arabic.euronews.com/2013/05/17/the-lessons-of-tweeting-learning-from-social-media/
http://arabic.euronews.com/2013/05/17/the-lessons-of-tweeting-learning-from-social-media/
http://arabic.euronews.com/2013/05/17/the-lessons-of-tweeting-learning-from-social-media/
http://arabic.euronews.com/2013/05/17/the-lessons-of-tweeting-learning-from-social-media
http://arabic.euronews.com/2013/05/17/the-lessons-of-tweeting-learning-from-social-media
http://arabic.euronews.com/2013/05/17/the-lessons-of-tweeting-learning-from-social-media
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 أثر بعض اخلصائص الشخصية والوظيفية 
 للباحثني الزراعيني اليمنيني يف قدراتهم احلاسوبية

 ائض اجلربيــــــــأمحد ع                            علي امساعيل هائل العريقي                  يبــل منصور الشرجــــخلي     
 بكالوريوس علوم زراعية                                            بكالوريوس علوم زراعية                              دكتوراه، إرشاد واتصال تنموي        

 قسم إلاعالم واملعلومات الزراعية                                  إدارة التدريب الزراعي                                  قطاع نشر التقانات                  

 

 

 :امللخص

ت التال ددات الرددايث ا الددزراعي ا اليمنيدد ا يسددب مددد  شدد ل م للو ددا    هددد ا الدرا ددة إقددّ تقخددفا

فددي قدددراالم اوبا ددووية وعوامل ددا امللتلرددة  دداو   ة  إلاشددرا ية ولصا صدد م الة صددية والو يريددة  لددر ،

اترعدددددا الدرا دددددة املدددددن،  املسددددد ي الو دددددري، و معدددددا . واوبيدددددازة اوبا دددددووية، وتلليدددددئ   دددددر تلددددد  او صدددددا  

  035)الرياندددات مددددة العينددددة 
 
لددددا بطددددر  إيصدددا ية منا ددددرة(  دددردا

ا
ل كشددددرا . با ددددتلدام ا ددددصرانة لا دددة ، ويإ

عنددوي فددي متو ددطات  غلددت شددااغي وا دد  شددااغي الو ددا   إلاشددرا ية عددة و ددود الددتال  م( ت)نتددا ا الترددار 

فدددددي العمددددددر وامليهددددددئ التعليمدددددي والدر ددددددة العلميددددددة والل دددددة إلانجل  يددددددة، واوبيددددددازة اوبا دددددووية لصدددددداو  شددددددااغي 

لقيددداس التال دددات املت  ددد ات عديددددة الرغدددات، و دددود التال دددات "  نو دددا"و   دددر تلليدددئ . الو دددا   إلاشدددرا ية

يسدددددب امليهدددددئ التعليمدددددي  –مدددددا عددددددا التددددددريب اوبا دددددو ي  –وامدددددئ القددددددرة اوبا دددددووية معنويدددددة فدددددي  ا دددددة ع

 فددي متو ددطات . والدر ددة العلميددة والل ددة إلانجل  يددة
 
ولددم يددنجم عددة الددتال   مدد ة او دمددة فددي الرلددوس تراوتددا

ولددويو و ددود تردداية معنددوي فددي متو ددطات التدددريب اوبا ددو ي يسددب الددتال  . عوامددئ القدددرة اوبا ددووية

نددا نتددا ا الترددار . ات العمددر وم ددم   ددرة والل ددة إلانجل  يددةمتو ددط ملقارنددة املتو ددطات املتراينددة " تددو ي"وويا

وعغدددددّ .  ا متو ددددطات التدددددريب اوبا ددددو ي ارترطددددا بانلرددددام متو دددددطات مت  دددد ي العمددددر، وم ددددم   ددددرة

  يددة، ونجددم عندد  عكددذ كلدد ،   ددر   ددر ارتردداع متو ددطات املسددتو  التعليمددي والدر ددة العلميددة والل ددة إلانجل

لر ددا الدرا ددة ٍعددددمل مددة املقم يددات لتلسدد ا القدددرة . ارتردداع متو ددطات  ا ددة عوامددئ القدددرة اوبا ددووية

 
 
 . اوبا ووية للرايث ا الزراعي ا، ووما يساعد في تلس ا مستو   دائلم و داء مي ساالم مستقرال

 : كلمات مفتاحية

 .اليمة–عوامئ مي رة–ةقدرة يا ووي-تكنولو يا املعلومات–بايثوا زراعيوا 
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 :مقدمة

 في التنمية بملتل  قطاعاالدا فدي  ا دة  نلداء العدالم،
 
 بارزا

 
وال ديما  لعرا تكنولو يا املعلومات دورا

، والرلدددو العلمدددي الزراعدددي بو ددد  لدددا 
 
و ددداا عغدددّ ر س . فدددي  اندددب الرلدددو العلمدددي والتقددددم التقحدددت عمومدددا

 لعدد ها ئ مة التقاندات اللدت تتدد ل عغدّ ملتلد  
 
قا مة تل  التقانات   از اوبا وب الذي   رح ملورا

 . وانب يياة إلانساا في العصر الراهة عغّ نلو مم ايد ومذهئ

يات ا ددددتلدام اوبا ددددوب فددددي الدددديمة إقدددددّ  وا ددددي  ددددرعينيات القددددرا املا ددددفت فددددي عددددددد وتعددددود بدددددا

 لدددالل الرمددد ة 
 
وتشددد   . م0991 – 52ملددددود مدددة او  دددات، لكدددة كلددد    دددتلدام والتو دددل  يددد   دددئ  دددعيرا

ٍعدددمل املرا دددل املتدددو رة إقدددّ  ا    دددزة اوبا دددوب فدددي الرلدددد مدددل مطلدددل الصسدددعينيات مدددة القدددرا العشدددرية لدددم 

 .0"يا وب مة ملتل   نواع 0111ا يتجاوز عدده

وقدد  انددا هيغددة الرلددوس وإلارشدداد الزراعددي مددة بدد ا تلدد  او  ددات اللددت اقتنددا   دداز اوبا ددوب مددل 

 مددا عغددّ الصددعيد . بدايددة تسددعينيات القددرا املا ددفت عغددّ املسددتو  املي فددفت، وال دديما فددي مقددر إلادارة العامددة

ومددددد  تددددو ر اوبا ددددوب ،ي ملتلدددد  مرا ددددل و ددددروع ال يغةالرددددردي بالنسددددرة للرددددايث ا الددددزراعي ا العددددامل ا فدددد

 
 
 ولدددو بصدددورة ،ال دددتلداماالم امللتلرة، قدددد  دددئ ملددددودا

 
ولا دددة مدددل يلدددول السدددنوات بطيغة،ولكة متناميدددا

 .  وقّ مة  لرية او ديدة

 انا ٍعمل الصساؤالت قد بدد ت تطدرن نرسد ا يدول ملتلد  او واندب و ٍعداد اضوا كل ،وفي 

ة اوبا ددددددووية ومدددددد  و دددددود  ي التال ددددددات فدددددي القددددددر اوبا ددددددووية للردددددايث ا الزراعي ا  ةاللدددددت تشدددددكئ القددددددر 

شدد ئ الو ددا    شددرا ية مددة وما إكا  دداا للرددايث ا الزراعي ا و  ددراب مثددئ تلدد   لتال ددات،إا و دددت 

ومدددا هدددو   دددر املمكدددة لدددرعمل او صدددا   الة صدددية والو يريدددة ل دددم فدددي تلديدددد قددددراالم اوبا دددووية بينلا 

وقادت مثدددددئ هدددددذه   دددددغلة إقدددددّ القيدددددام بصنريدددددذ هدددددذه و دددددواء   اندددددا منردددددردة  و مجتمعدددددة  ٍعادها، بملتلددددد 

مل ا ددددتو ب إ راءهددددا 
الدرا ددددة، ال دددديما فددددي  ددددئ قلددددة الدرا ددددات املشدددداحلة تلددددا الرددددرو  اليمنيددددة وهددددو تلدددددا

ي لتكدددوا بمثابدددة لطدددوة  وقدددّ عغدددّ دريدددل مزيدددد مدددة الدرا دددات والرلدددوس التلصصدددية الترصددديلية املشددداحلة فددد

 للتقنيدددات اوبا دددووية والتقنيدددات  لكم ونيدددة واملعلوماتيدددة 
 
إددددار مواكردددة الرلدددوس الزراعيدددة والددديمة عمومدددا

 . بو   عام
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 : األهداف 
ــا  - درا دددددة   دددددر ٍعدددددمل العوامدددددئ الة صدددددية والو يريدددددة للردددددايث ا الدددددزراعي ا فدددددي قددددددراالم   :اهلـــــدف العـــ

 .اوبا ووية

 :األهداف الفرعية -

التال ات في عوامئ القدرة اوبا ووية ب ا املرلو  ا مة شااغي الو دا   إشدرا ية تلديد مد  و ود  .0

 (.1)وا   شااغي الو ا   إلاشرا ية ( 0)

تلليدددئ  ي التال دددات فدددي عوامدددئ القددددرة اوبا دددووية بددد ا الردددايث ا الدددزراعي ا يسدددب ٍعدددمل لصا صددد م  .5

 دمددة فددي الرلددوس، والدر ددة  و العمددر، م ددم   ددرة، امليهددئ التعليمددي، مدددة او)الة صددية والو يريددة 

 (. املرترة العلمية، وم ارة الل ة إلانجل  ية

معر ددة   ددر ٍعددمل او صددا   الة صددية والو يريددة للمرلددو  ا فددي عوامددئ قدددراالم اوبا ددووية منرددردة  .3

 .و لية

 . تقديم  ي مقم يات مة شأنلا  رتقاء بالقدرة اوبا ووية للرايث ا الزراعي ا اليمني ا .0

 : املنهجية
 :تعريفات إجرائية ألهم اصطالحات الدراسة. 1

  :الباحثون الزراعيون
الددددكتوراه )هدددم  عضددداء هيغدددة الرلدددو العلمدددي ومسددداعد لم مدددة يملدددة املددديهالت العلميدددة او امعيدددة والعليدددا 

املتلصصدددوا فدددي مجدددال الزراعدددة  و  ي مدددة اوبقدددول العلميدددة التلصصدددية كات ( واملا سدددت   والركدددالوريوس

مة العامل ا في هيغة الرلوس وإلارشداد الزراعدي  و  يدد  روع دا مدة امللطدات الرلثيدة إلاقليميدة  الصلة حلا

 تنصشر في ملتل   نلاء او م ورية 05 و املراكز الودنية التلصصية التاٍعة ل ا، وعددها 
 
 . رعا

 : الوظيفية اإلشرافية
،  و  ويقصددد حلددا

 
  م ال، إقددّ  انددب كوندد  بايثددا

 
 إشددرا يا

 
 و يريددا

 
  و موقعددا

 
مددا إكا  دداا املرلددوس يشدد ئ منصددرا

لشددااغي الو ددا   إلاشددرا ية  و ( 0)وقددد  عطيددا الدر ددة .  يددد الكددوادر الرلثيددة فددي ال يغددة  و  يددد  روع ددا

مواقدل قياديدة  و منا دب   ناك بدايثوا يشد لوا . ل    شااغي الو ا   إلاشرا ية( 1)املنا ب، والدر ة 

مددددديرو الرددددروع، مددددديروا  نيددددوا، رؤ دددداء  قسددددام، مددددديرو إدارات، منسددددقو مشددددروعات وشددددركات )اشددددرا ية 

وقدددددد تدددددم ا دددددتلدام (. بلثيدددددة، مسدددددغولو ويددددددات  نيدددددة وتلصصدددددية  دددددامللت  ات واملدددددزارع التجري يدددددة و دددددواها

، بددنرذ "  شد ئ و يرددة إشددرا يةمددد"ا دطالن املنصددب  و املوقددل الدو يري للمرلددو  ا بصددورة ترادليدة مددل 

 .املعحى في هذه الدرا ة
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 : الدرجة العلمية

ويقصددد حلددا الرترددة  و املرترددة العلميددة اللددت تددرتري بلصددول الرايددو الزراعددي عغددّ لقددب علمددي تدددر ي فددي إدددار 

م در دددات تريدددي الردددايث ا الدددزراعي ا فدددي ال يغدددة  و  يدددد  روع دددا
ا
وتنلصدددر . تطدددوره الدددو يري وامل دددت  دددمة  دددل

م هذه في عدد مة او طوات اللت ترد  عند تعيد ا  دادر بل دت  ديدد مدة يملدة الركدالوريوس فدي د
ا
ر ات السل

، (در تدداا 5)و عطيددا ل ددا " بايددو"،  ددم يلالددا در ددة (در ددة وايدددة 0و عطيددا ل ددا " )بايددو مسدداعد"در ددة 

 و ل( در ددات 0)و عطيددا ل ددا " كر دد  بددايث ا"،  ددم (در ددات 3)و عطيددا ل ددا " بايددو  ول "و
 
"   ددتاك بايددو" دد ا

وهددذه الدر دة العلميددة  ل دد ة تقابدئ در ددة  و مرتردة برو اسددور  و   دتاك فددي نرددام (. در دات 2)و عطيدا ل ددا 

 .تريي  عضاء هيغة التدريذ في او امعات اليمنية

 : القدرة احلاسوبية

تي لكدددئمل مدددة ويقصدددد حلدددذا   دددطالن فدددي هدددذه الدرا دددة مدددد  تو دددي  املرلدددو  ا  نرسددد م  و تقيددديم م الدددذا

 :  ٍعاد امللتلرة التالية للتعامئ مل اوبا وب مثئ

 وقصد حلا عدد السنوات منذ  ول ا تلدام الرايو للبا وب، ": ل  ات ا تلدام اوبا وب" (0

يسدددددددتطيل  وقدددددددد ا دددددددتلدما بمعحدددددددى عددددددددد    دددددددزة املتايدددددددة للرايدددددددو واللدددددددت ": اوبيدددددددازة اوبا دددددددووية" (5

 ، (اوخ.. ا تلدام ا في العمئ واملن ل 

الدددذي يصدددئ  ويقصدددد بددد  مددددة  و  مددد ة التددددريب ":  مددد ة التددددريب اوبا دددو ي" و " التددددريب اوبا دددو ي" (3

 ، "باليوم"علي  املرلوس منذ بدء تعامل  مل اوبا وب يلى وقا تنريذ الدرا ة 

 .ويقصد حلا التقييم  و التقدير الذاتي ملستو  م ارة املرلوس ": امل ارة اوبا ووية" (0

مستويات هي مل الدر دة املعطداة لكدئمل  6او ا ة بالتعامئ مل اوبا وب، وكل  عغّ مقياس مكوا مة 

 3/ متو دددددددي"، و"در تدددددداا/ ددددددعي "، و"در ددددددة وايدددددددة 0/ مرتدددددددد "، " ددددددرر/ منعدددددددم امل ددددددارة: "منلددددددا

 ، "در ات 2/ ممتاز  و لر  "، و"در ات 0/  يد"، و"در ات

لرمددددد ة الزمنيدددددة اللدددددت يقضدددددالا املرلدددددوس فدددددي ا دددددتلدام ويقصدددددد بددددد  ا":   دددددتلدام اليدددددومي للبا دددددوب" (2

يدوم  و   دروع  و / يوم  و  داعة/دقيقة )اوبا وب،  و دول وقا   تلدام اليومي ل  في املتو ي 

 (. ش ر
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وقددد ا ددتلدما  الررعيددة  و  وليددة فددي الدرا ددة،" املت  دد ات التاٍعددة"ومثلددا تلدد  العوامددئ  و  ٍعدداد 

د  التداٍل الدر اذ  ئ فدي مجموع دا الدر دة املركردة للمت  ا
ا
الدر ات اللت ياز علالا  ئ مرلوس فدي  دئمل منلدا لصشدك

 . لكئا مرلوس مة   راد العينة" القدرة اوبا ووية الكلية"وهو 

 اللددددتال  ويدددددات قيدددداس املت  دددد ات امللتلرددددة،  قددددد 
 
تددددم مددددة   ددددة  انيددددة، تجدددددر إلاشددددارة إقددددّ  ندددد  نرددددرا

إلعددادة ترم  هددا، ولصسدد يئ تطريددل ( Standardized scoresاملعرو ددة بدددر ات )تلويل ددا إقددّ در ددات قيا ددية 

رل في مثئ هذه اوبالة 
ا
 . 5(Best, 1995)إلا راءات إلايصا ية املستلدمة في الدرا ة، كما هو مت

 : أسلوب وعينة الدراسة ومجع وحتليل البيانات. 2

ردداع   ددلوب امل دد  ومن
ا
وقددد ا ددتلدم نمددوكا ا ددصرانة لا ددة . ، يددة املقارنددة فددي هددذه الدرا ددةتددم ات

 قرددئ ا ددتلدام ا فددي  مددل املعلومددات مددة العينددة الرعليددة
 
ما والت  ت،و ددر  تطويرهددا  ز يددا والت دد ت . ُ ددما

ع هيغدددددددددة الرلدددددددددوس وإلارشددددددددداد عيندددددددددة الدرا دددددددددة بأ دددددددددلوب العيندددددددددة الطرقيدددددددددة ٍ دددددددددرم تمثيدددددددددئ ملتلددددددددد   دددددددددرو 

 . ووما يلقل  هدا  الدرا ة،الرايث ا الزراعي اوملتل   غات الزراعي،

 مدددة إ مددداقي  035وقدددد شدددارك فدددي عيندددة الدرا دددة 
 
 زراعيدددا

 
  381بايثدددا

 
يشدددكلوا املجتمدددل   دددغي ) بايثدددا

رددل ومنصددون بدد  %(30.5)، وونسددرة تمثيددئ بل ددا (3للدرا دة وقددا تنريددذها
ا
، وهددي نسددرة ترددو  بكث دد  مددا هددو مت

، ال ددديما و ا مجتمدددل الدرا ددددة 0مثدددئ هدددذا الندددوع مدددة الرلدددوس والدرا ددداتفدددي %( 02 – 01ويتمثدددئ عدددادة بدددد )

،معرو ،ويصردددل   ددد
 
 و نيدددا

 
 وماليدددا

 
وهو مدددة ،وتتو ر عنددد  معلومدددات  ا يدددة لدددد   ريدددل الدرا دددةة وايددددة إداريدددا

 .  هم العوامئ اللت  اعدت عغّ تس يئ تنريذها

مدددددددة امللتصددددددد ا واو  ددددددد اء  تجددددددددر إلاشدددددددارة إقدددددددّ  ا عدددددددرم ومناقشدددددددة  داة  مدددددددل املعلومدددددددات مدددددددل عدددددددددمل 

كمددددا    ددددرت نتددددا ا . إ دددا ة إقددددّ  لترددددار  وقددددي لال ددددتمارة،قد اعت دددد  بمثابددددة الترددددار ملددددد   دددددقي لااملللي ا،

، وهددو ميشدر عغددّ  دب لا و ددالم لا (1.5925)قددد بل دا ( r)التردار  رددات  داة املسدتلدمة  ا قيمددة املعامدئ 

ما     . ل وقدرالا عغّ الو اء بال رم الذي ُ ما

وقدددددد تدددددم (. SPSS)تم ا دددددتلدام برنددددداما اوبزمدددددة إلايصدددددا ية للعلدددددوم   تماعيدددددة ولتلليدددددئ الرياندددددات،

وكلدددددددددد  وبسدددددددددداب مدددددددددد  الددددددددددتال  متو ددددددددددطات (  نو دددددددددا)وتلليدددددددددئ الرددددددددددرو   يددددددددددادي ( ت)ايسددددددددداب الترددددددددددار 

كمدا . املجموعات،وتأ    او صا   الة صية والو يرية عغّ مت   ات القدرة اوبا ووية الررعية والكليدة

 . للمقارنات املتعددة ملتو طات املت   ات املدرو ة" تو ي"تم ا تلدام الترار 
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 : النتائج واملناقشة

  :اختالفات الباحثني الزراعيني يف املتغريات املدروسة. 1

إقّ و ود التال ات معنوية فدي متو دطات عددد قليدئ مدة  (0)تش   النتا ا املدر ة في او دول رقم 

املنا دددب  و املواقدددل ( 0)وشدددااغي ( 1)عددددم شدددااغي "املت  ددد ات الة صدددية والو يريدددة للمرلدددو  ا مدددة  غلدددت 

، وامليهددددددئ التعليمددددددي، والدر ددددددة العلميددددددة، (1.12عنددددددد مسددددددتو  داللددددددة )شددددددملا  ددددددئ مددددددة العمددددددر " إلاشددددددرا ية

 مدددا  يمدددا يتعلدددل ٍعوامدددئ مت  ددد  القددددرة اوبا دددووية، (. 1.10مسدددتو  داللدددة عندددد )ومسدددتو  الل دددة إلانجل  يدددة 

/  لدددم ير دددر مثدددئ هدددذا  لدددتال  املعندددوي بددد ا متو دددطات  غلدددت شدددااغي وعددددم شدددااغي الو دددا   إلاشدددرا ية 

 . 1.12، وعند مستو  داللة "اوبيازة اوبا ووية"املنا ب،  و  في مت    وايد هو 

شدددااغي " ا  غدددة   دددراد العيندددة مدددة الردددايث ا الدددزراعي ا ( 0)دول رقدددم وتيكدددد النتدددا ا املراندددة فدددي او ددد

قددددد يققددددوا متو ددددطات مرترعدددة كات داللددددة إيصددددا ية مقارنددددة بددددزمالئلم ا دددد  " املواقددددل إلاشددددرا ية/ املنا دددب 

شدددددددااغي املنا دددددددب فدددددددي  دددددددئمل مدددددددة العمدددددددر وامليهدددددددئ التعليمدددددددي والدر دددددددة العلميدددددددة والل دددددددة إلانجل  يدددددددة واوبيدددددددازة 

 . اوبا ووية

  ا متو دددطات هدددذه الرغدددة  بدددئ
 
فدددي (  ي شدددااغي املنا دددب  و الو دددا   إلاشدددرا ية)وقدددد لدددويو  يضدددا

كح دم " ا   شدااغي املنا دب "بايي املت   ات املدرو ة،  انا  عغّ مة تل  اللت يقق ا نررائلم   راد  غة 

 ددددتلدام اليددددومي   ددددرة، و مدددد ة او دمددددة فددددي الرلددددوس، واو  دددد ة اوبا ددددووية، وامل ددددارة اوبا ددددووية، ومددددد    

لكددة هددذه املتو ددطات لددم ترلددد مسددتو  الداللددة إلايصددا ية عنددد . للبا ددوب، بددئ والقدددرة اوبا ددووية الكليددة

 مة املستوي ا 
 
 (.  0 دول رقم ) 1.2، 1.10 يا

للرددددرو  فدددي متو ددددطات در دددات   ددددراد العيندددة مددددة الردددايث ا الددددزراعي ا " ت " نتددددا ا التردددار ( 0) ددددول رقدددم 

يشدد ئ "/1"ال يشدد ئ موقددل إشددرافي )الو يرددة إلاشددرا ية / اوبا ددووية يسددب مت  دد  املنصددبلعوامددئ القدددرة 

 "( 0" موقل إشرافي
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 املت   ات

 

 

 

مد  ش ئ 

 منصب
 الداللة قيمة ت انلرا  معياري  متو ي تكرار

 0.014 2.508 8.1440 41.3488 86 ال يشغل منصب العمر

 8.7418 45.2609 46 يشغل منصب

 0.582 552. 2.0844 3.2791 86 يشغل منصبال  حجم ألاسرة

 1.5593 3.4565 46 يشغل منصب

 0.004 2.985 6224. 1.4186 86 ال يشغل منصب املؤهل التعليمي

 7489. 1.8043 46 يشغل منصب

 0.175 1.368 8.4613 16.4767 86 ال يشغل منصب فترة الخدمة في البحوث

 8.5647 18.6087 46 يشغل منصب

 0.003 3.076 73014. 1.4535 86 ال يشغل منصب العلميةالدرجة 

 96208. 1.9130 46 يشغل منصب

 0.002 3.214 6707. 1.7907 86 ال يشغل منصب اللغة إلانجليزية

 6431. 2.1739 46 يشغل منصب

 519. 647. 4.33301 5.7558 86 ال يشغل منصب الخبرة الحاسوبية

 5.06427 6.3261 46 يشغل منصب

 0.049 1.999 75799. 8837. 86 ال يشغل منصب الحيازة الحاسوبية

 98687. 1.2174 46 يشغل منصب

 0.188 1.324 5.801 7.62 86 ال يشغل منصب التدريب الحاسوبي

 6.259 6.17 46 يشغل منصب

 0.592 538. 1.29911 2.5233 86 ال يشغل منصب املهارة الحاسوبية

 1.32023 2.6522 46 يشغل منصب

 0.381 881. 1.03885 1.2907 86 ال يشغل منصب الاستخدام الحاسوبي اليومي

 1.02646 1.4565 46 يشغل منصب

 0.870 0.164 13.19048 23.8488 86 ال يشغل منصب القدرة الحاسوبية

 14.85700 24.2609 46 يشغل منصب
 

 

إقدددّ  ا  لتيددددار والم شددديح والتعيددد ا مددددة بددد ا الردددايث ا الددددزراعي ا ( 0  دددددول رقدددم)تشددد   هدددذه النتدددا ا 

مركدز،  و مددير  حدت،  و مددير , كمددير ملطدة  ) عغدّ مسدتو  ال يغدة و روع دا " املواقل الو يرية إلاشرا ية"لد
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إدارة  و ر ددددداذ قسدددددم  و مسدددددغول ويددددددة  و منسدددددل مشدددددروع  و شدددددركة بلثيدددددة  و مشدددددر  ملت ددددد   و مزرعدددددة  و 

 لرعمل او صا    و املت   ات  امليهئ التعليمي ومستو  الل ة إلانجل  ية ،(ا  ها
 
 . يتم و قا

مكت يددة  و )ورومددا يدديدي كلدد   لتيددار والتعيدد ا إقددّ اوبصددول عغددّ    ددزة يا ددووية مددة   ددة العمددئ 

وكلدد  ملددا قددد يتطلردد  القيددام مددة تنريددذ م ددام  و مسددغوليات املوقددل الددو يري  و  ،(ش صددية من ليددة  ددامللمول 

كمددددددا  ا كوي املدددددديهالت التعليميددددددة والل ددددددة إلانجل  يددددددة  عغددددددّ . املنصددددددب إلاشددددددرافي الددددددذي  ددددددر  تعييددددددنلم  يدددددد 

إ دا ة إقددّ  ي عددالوات وامتيددازات قدد تددنجم عددة شدد ئ  –يلضدوا برددر مل   ضددئ مدة ييددو العمددئ والدددلئ 

وهددذا يترددل مددل . ممددا يصدديح ل ددم شددراء    ددزة يا ددووية ش صددية  و عغددّ نرقدد لم او ا ددة –را ية مواقددل إشدد

الدددذي  كدددد انلردددام " ا دددتلدام اوبا دددوب فدددي  و دددال   دددراد فدددي الددديمة"تو دددئ إليددد  امل ددد  الدددودحت يدددول 

 .2(5116 كتوور،  00 بيرة )و( 5113ملمد، )ملكية اوبا وب في املنازل 

شدددااغي وا ددد  )لدددم تر دددر  ي التال دددات  وهريدددة فدددي متو دددطات  لتدددا الرغتددد ا  لكدددة الال دددا لالنصرددداه  نددد 

فدددي ٍعدددمل املت  ددد ات الة صدددية والو يريدددة  و اوبا دددووية الررعيدددة  لدددر  كدددد ( شدددااغي الو دددا   إلاشدددرا ية

، واو   ة اوبا ووية، وامل دارة اوبا دووية، ومدد    دتلدام اوبا دو ي اليدومي، "مدة او دمة في الرلوس"

 متقاروة، ومنلرضة بو   عاموالقدر 
 
وتتردل النصيجدة او ا دة ٍعددم . ة اوبا ووية الكلية اللت   رت االرا

 . 6(5111)  ور التال  نا م عة مدة او دمة مل ما تو ئ إلي  امللاسة 

 :خصائص املبحوثني الشخصية والوظيفية وتأثريها يف القدرة احلاسوبية. 2

 إق
 
 عغّ ما تقدم عر  ، و عيا

 
ّ اوبصول عغّ  ورة  وض  يدول التال دات املتو دطات فدي تأ اسا

ٍعدمل املت  دد ات املدرو ددة، وال ديما املت  دد ات التاٍعددة فددي  و دال العينددة، تددم إ دراء تلليددئ التردداية  يددادي 

 و املت  دددد ات )ملعر ددددة تددددأ    لصددددا   املرلددددو  ا فددددي قدددددراالم اوبا ددددووية الكليددددة وعوامل ددددا امللتلرددددة (  نو ددددا)

و شدارت النتدا ا إقدّ و دود التال دات كات (. 5) رت النتا ا عغدّ النلدو املرد ا فدي او ددول رقدم ، و (الررعية

، وودد ا متو ددطات (1.10)داللددة إيصددا ية معنويددة بدد ا متو ددطات العمددر والتدددريب اوبا ددو ي عنددد مسددتو  

 (.5 دول رقم ( )1.12)م م   رة، والتدريب اوبا و ي عند مستو  
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 التراية  يادي   ر  ٍعمل او صا   الة صية والو يرية عغّ العوامئ امللتلرةتلليئ (  5)  دول رقم 

  قدرة اوبا ووية   راد العينة مة الرايث ا الزراعي املت    ال 

 املت   ات

 امليهئ التعليمي م م   رة العمر
او دمة في 

 الرلوس
 الل ة إلانجل  ية الدر ة العلمية

ة 
يم

ق
(

 ) 

لة
دال

ال
 

ة 
يم

ق
(

 ) 

لة
دال

ال
 

ة 
يم

ق
(

 ) 

لة
دال

ال
 

ة 
يم

ق
(

 ) 

لة
دال

ال
 

ة 
يم

ق
(

 ) 

لة
دال

ال
 

ة 
يم

ق
(

 ) 

لة
دال

ال
 

 000. 8.549 000. 8.137 105. 2.290 000. 11.728 999. 001. 752. 286. يةخبرة الحاسوبال

حيازة ال

 وبيةالحاس
.260 .771 .035 .966 13.242 .000 .489 .614 8.762 .000 5.607 .005 

التدريب 

 الحاسوبي
3.809 .025 3.360 .038 .136 .873 2.389 .096 .651 .584 3.998 .021 

 000. 9.855 001. 6.232 142. 1.985 000. 9.385 805. 217. 257. 1.372 املهارة الحاسوبي

الاستخدام اليومي 

 للحاسوب
.290 .748 .347 .708 7.776 .001 .243 .785 4.508 .005 5.654 .004 

قدرة الحاسوبية ال

 "الكلية"
1.328 .269 .528 .591 7.079 .001 1.159 .317 4.886 .006 9.691 .000 

 

باملثددئ، لددويو و ددود التال ددات معنويددة بدد ا متو ددطات امليهددئ التعليمددي وودد ا  ا ددة عوامددئ القدددرة 

، ييدو لدم تصدئ قيمدة "التددريب اوبا دو ي"با دتنناء ( 1.10)اوبا ووية الكلية   راد العينة عند مسدتو  

تو ددددلا درا ددددة فددددي نيج  يددددا إقددددّ نتددددا ا مشدددداحلة ٍشددددأا   ددددر امليهددددئ وقددددد . إقددددّ مسددددتو  الداللددددة املعنويددددة"  "

التعليمي فدي مدد  ييدازة وا دتلدام  و الو دول إقدّ تقاندات  تصدال واملعلومدات، ومنلدا اوبا دوب، بصدورة 

 . 5(Omotesho et. al., 2012)إيجابية 

  نددد  لدددم ير دددر  ي  دددر  معندددوي ( 5)وياليدددو مدددة لدددالل النتدددا ا فدددي او ددددول رقدددم 
 
بددد ا متو دددطات  يضدددا

 ووددد ا متو دددطات العوامدددئ امللتلردددة للقددددرة اوبا دددووية للمرلدددو  ا، والنصيجدددة"  مددد ة او دمدددة فدددي الرلدددوس"
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مدددة ( 5111) اندددا متطابقدددة مدددل مدددا تو دددئ إليددد  امللاسدددة " او  ددد ة امل نيدددة" ل ددد ة او ا دددة برمددد ة او دمدددة 

 .بييو عدم و ود  رو  كات داللة إيصا ية في متو طات ا تلدام اوبا و 

ددددددد   ددددددد  " الدر دددددددة العلميدددددددة"كمدددددددا  اندددددددا النتدددددددا ا املتعلقدددددددة بمت  ا امليهدددددددئ "مشددددددداحلة لتلددددددد  او ا دددددددة بمت  ا

مددة ييددو إ  ددار متو ددطاالا اللتال ددات معنويددة مقابددئ  ا ددة عوامددئ القدددرة اوبا ددووية املنرددردة " التعليمددي

د  1.10والكليدة، عندد مسددتو    با ددتنناء مت  ا
 
ددل  يد  قيمددة ، الددذي لد"التدددريب اوبا دو ي"، و يضدا

ا
لق

ُ
"  "م ت

 ,Al-Amriوقد اترقا هدذه النصيجدة مدل مدا تو دئ إليد  العمدري فدي درا دة  دابقة . مستو  الداللة املعنوية

ددددد  الددددا و ددددود  ددددرو  فددددي در ددددة ا ددددتلدام اوبا ددددوب كات داللددددة إيصددددا ية تعددددود إقددددّ 8( (1993
ا
الدر ددددة "و ك

 .لصاو  كوي الدر ة العلمية  عغّ" العلمية

، بد ا متو دطات مسدتو  م دارة (1.10)رو  كات داللة إيصا ية معنوية عند مستو  بانما   رت  

الل ددددة إلانجل  يددددة وودددد ا متو ددددطات  ا ددددة عوامددددئ القدددددرة اوبا ددددووية املنرددددردة والكليددددة، ووصددددورة مما لددددة ملددددا 

، وومددددا يشددددمئ 
 
لددددويو فددددي يالددددة امليهددددئ التعليمددددي للمرلددددو  ا مددددة ييددددو و ددددود الرروقددددات الدالددددة إيصددددا يا

دددددد   – 1.12عنددددددد مسددددددتو   –" دريب اوبا ددددددو يالتدددددد" امليهددددددئ "الددددددذي لددددددم ير ددددددر عالقددددددة مما لددددددة فددددددي يالددددددة مت  ا

 ".التعليمي

م دددددم "، و"املرلدددددوس" عمدددددر" ا  لدددددتال  فدددددي ( 5 ددددددول رقدددددم )وتعحدددددت النتدددددا ا السدددددابقة املشدددددار إلالدددددا 

 في "  رت 
 
 . اللت تلقاها"  م ة التدريب اوبا و ي"، قد نتا عن  التال ا

  ا الدددتال  امليهددئ التعليمددي ومسدددتو  امل ددارة فددي الل دددة إلانجل  يددة، قدددد  كمددا تعحددت
 
هدددذه النتددا ا  يضددا

، "القدددرة اوبا ددووية الكليددة"منرددردة، والددتال  فددي " القدددرة اوبا ددووية"نجددم عندد  الددتال  فددي  ا ددة عوامددئ 

د  بتدأ    امليهدئ التعليمدي"التدريب اوبا و ي"و اا ال تنناء هو  ا الترداية فدي  مد ة او دمدة  مد. ، الذي لم يت  ا

القددددددرة "فدددددي الرلدددددوس،  لدددددم يدددددنعكذ بصدددددورة معنويدددددة عغدددددّ  ي مدددددة عوامدددددئ القددددددرة اوبا دددددووية منردددددردة  و 

 (. 5 دول رقم " )اوبا ووية الكلية

لدددذل ،  ددداا ال بدددد  ا يدددتم إ دددراء مزيدددد مدددة التلليدددئ إلايصددداىي لنتدددا ا الدرا دددة للوقدددو  عغدددّ دريعدددة 

د العيندة املدرو ددة، وال ديما تلدد  اللدت    ددرت متو دطاالا  روقددات كات داللددة  لتال دات القا مددة بد ا   ددرا

. إيصدددا ية معنويدددة، وتلديدددد املجموعدددات  و الرغدددات اللدددت  اندددا متو دددطاالا وراء   دددور مثدددئ تلددد  الترايندددات

ملعر دددة ترا ددديئ تلددد  الرروقدددات الدالدددة، وتدددم تل دددي  النتدددا ا فدددي " تدددو ي"ول دددذا ال دددرم، تدددم تطريدددل التردددار 

 (. 3)دول رقم او 
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 لد    راد العينة  مت   ي العمر وم م   رةمقارنة متو طات ( 3) دول رقم 
 
 لتلديد التراينات الدالة إيصا يا

  قدرة اوبا ووية الكلية و ٍعادها الررعية اع دريقة تو ي بالنسرة ملت    الباتر

 

 املت    التاٍل
املت    

 املستقئ

 غات املت    

 املستقئ
 املتو ي

املقارنات 

 الدالة

 ر  متو طي 

 املقارنة

مستو  

 الداللة

 العمر التدريب الحاسوبي

 44.8462 شباب( 1

3 و    23.1646 متوسطي عمر( 2 021. 33.51282 1

 11.3333 كبار( 3

 حجم ألاسرة التدريب الحاسوبي

 39.2195 أسرة صغيرة( 1

3 و    21.5873 أسرة متوسطة( 2 040. 27.29094 1

 11.9286 أسرة كبيرة( 3

  

يققددوا (  ددنة 33 قددئ مددة ) ا الرددايث ا الشددراب  و  دد ار العمددر ( 3 دددول رقددم )ويصردد ا مددة النتددا ا 

ومتو ددي الرددايث ا ( در ددة 00.8065)متو ددطات  عغددّ فددي التدددريب اوبا ددو ي، و دداا الرددر  بدد ا متو ددط م 

 
 
  20 ي  كث  مة ) ك   عمرا

 
 . 1.12، ووداللة معنوية عند مستو  (در ة 00.333 ( )عاما

  عغّ 
 
فدي ( در دة 39.5092)باملثئ،  قد   ر  ا   راد العينة مة كوي   ر الص   ة يققوا متو طا

، وكوي   دددر ( دردددال 2 – 3 ي )مت  ددد  التددددريب اوبا دددو ي مقارندددة بنردددرائلم كوي   دددر متو دددطة او  دددم 

  1.12ووداللة إيصا ية عند مستو   ( والد  أكث  6)الكر  ة 
 
 .  يضا

وروما يعز  تأ    العمر وم م   رة في التدريب اوبا و ي، الواض  مة لدالل ارترداع متو دي  غدة 

الشددددراب وكوي   ددددر الصدددد   ة، إقددددّ  ا مثددددئ هدددديالء املرلددددو  ا تسددددمح ل ددددم  ددددرو  م بتلصددددي  وقددددا  ددددا مل 

 تلصددي  نرقددات 
 
معينددة مقارنددة مددة نرددرائلم كرددار السددةا و  ددباب   ددر للتدددريب اوبا ددو ي، ورومددا  يضددا

ددة يكونددوا عددادة كوي الم امددات ومسددغوليات  كثدد  فددي إلادددار   ددري و  تمدداعي ورومددا الددو يري  و  الكر دد ة مما

 
 
إ دا ة إقدّ كلد ،  داملعرو   ا  غدة الشدراب يكدوا لدد لم   دتعداد والددا ل الدذاتي لدتعلم . املي ففت  يضا

عليدددددد  بددددددوت  ة  ك دددددد ، ويسدددددداعدهم عغددددددّ كلدددددد  داقدددددداالم وييددددددوي لم و ددددددرو  م   تماعيددددددة  او ديددددددد وإلاقرددددددال

 . والصبية والتطلعات املستقرلية  كث  موا مة
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وعغّ  ية يال،  عدا هذا  لتال  الواض  في متو ي التدريب اوبا دو ي، لدم يدنجم عدة  لدتال  

فددي متو ددطات بددايي عوامددئ املت  دد  التدداٍل قيددد  يا التال ددات " م ددم   ددرة"و" العمددر"فددي متو ددطات مت  دد ي 

كمدددددا لدددددويو ايددددداب  ي ترددددداية معندددددوي فدددددي الردددددرو  يددددد ا متو دددددطات  غدددددات ". القددددددرة اوبا دددددووية"الدرا دددددة 

وود ا متو ددطات  ا ددة املت  د ات اوبا ددووية املدرو ددة كمددا "  مد ة او دمددة فددي الرلددوس"املرلدو  ا او ا ددة بددد 

، ورومدا  كثد  "مدة او دمة"  كات  لة مراشرة  و ا   مراشرة بد وقد تكوا هناك عوامئ  لر .  رل إلاشارة

ا يجعئ   ر  م ة او دمة في الرلوس يتضاءل ويلرا لصاوب ا  عغّ العوامئ املدرو ة، مما
 
 وانعكا ا

 
 .تأ   ا

وهددذه النصيجددة اللددت تو ددلا إلالددا الدرا ددة اوباليددة ٍشددأا عدددم و ددود  ددرو  كات داللددة إيصددا ية فددي 

لقددددرة اوبا دددووية قدددد تعدددز  لرمددد ة او دمدددة فددي الرلدددوس، تتردددل مدددل مدددا تو دددال إليددد  إبدددراهيم  ي مددة عوامدددئ ا

اللدذاا لدم يجدددا  ي  درو  كات داللددة إيصدا ية فدي ا ددتلدام اوبا دوب يسددب مددة لدمددة  9(5110)ود ود 

الدددذي لدددم 01( 5115)كمدددا اترقدددا نتدددا ا هدددذه الدرا دددة مدددل نتدددا ا  دددالمة . املعلمددد ا فدددي مددددارس ناندددو  بدددالعرا 

 و  دنوات او دمدة فدي  و دال   داديمي ا  دعودي ا، " او  د ة"جد  ي التال ات كات داللة إيصدا ية ملت  د  ي

في درا ة  لر  يول واقدل ومعوقدات ا دتلدام اوبا دوب فدي 00(5111)وكذل  مل ما تو ئ إلي  امللاسة 

  . ليات الم بية باو امعات السعودية

 و ددددود الددددتال  فددددي م
 
يسددددب  غدددددات " التدددددريب اوبا ددددو ي"تو دددددطات مددددة   ددددة  لددددر ، ياليددددو  يضدددددا

، ييددو  دداا متو ددي كوي "الل ددة إلانجل  يددة"لصدداو  كوي املتو ددطات  عغددّ فددي " الل ددة إلانجل  يددة"مسددتو  

و ددداا الردددر  بددد ا هدددذا املتو دددي ". التددددريب اوبا دددو ي"هدددو  دنددد  فدددي " الل دددة إلانجل  يدددة املدددنلرمل"مسدددتو  

 عندددد مسدددتو  " ل دددة إلانجل  يدددة غدددة املسدددتو  املتو دددي بال"ووددد ا متو دددي 
 
ولدددم ياليدددو  ي  دددر  . 1.12معنويدددا

، "املتو ددي"و" املرترددل"، مددل متو ددطات مسددتويي الل ددة إلانجل  يددة "معنددوي فددي متو ددي التدددريب اوبا ددو ي

 ". املنلرمل"و" املرترل" و ب ا املستوي ا 

د املرلدددو  ا عغددّ تلقدددي بالل ددة إلانجل  يدددة يسدداع" املتو ددي"وقددد يعددز  كلددد  إقددّ كدددوا املسددتو   عغدددّ 

 با لردددددددددا  
 
تدددددددددريب   ضددددددددئ فددددددددي مجددددددددال اوبا دددددددددوب، لا ددددددددة و ا هددددددددذا النددددددددوع مدددددددددة التدددددددددريب يددددددددرتري كث دددددددد ا

، وال ددديما  ا كث ددد  مدددة مسدددميات   دددزاء 
 
، وإ دددادة الل دددة إلانجل  يدددة لصو دددا

 
و  دددطاليات   ن يدددة عمومدددا

 مددا اوبا ددوب والتطريقددات امللتلرددة مددا زالددا حلددذه الل ددة، بددئ يلددى  دلددة تشدد
 
 يئ اوبا ددوب وملبقاتدد  االرددا

 . تكوا حلذه الل ة

 
 
، (الل دددة إلانجل  يدددة والقددددرة اوبا دددووية)كمدددا  ا هنددداك ايتمدددال و دددود تدددرابي بددد ا كدددال املت  ددد ية معدددا

ووددد ا اايدددات ودوا دددل  لدددر  للمرلدددو  ا، وهدددو  ا مدددة بددد ا املرلدددو  ا مدددة يعمدددئ عغدددّ ر دددل قدراتددد  فدددي  دددئمل مدددة 

فددي نرددذ الوقدا، ووالددذات مدة يسددىّ مددنلم إقدّ موا ددلة الدرا دة لنيددئ مدديهالت  الل دة إلانجل  يددة واوبا دوب
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ليدددددة وامل نيدددددة  و يلدددددى مدددددة يعمدددددئ مدددددنلم عغدددددّ بنددددداء قدراتددددد  العميدددددة  عغدددددّ ولا دددددة فدددددي  امعدددددات   ن يدددددة،تعليم

 و تطدددوير مشدددار ات  فدددي  نشدددطة ٍعدددمل املشدددروعات والشدددركات الرلثيدددة والتنمويدددة اللدددت لتلسددد ا  داء العمدددئ،

 بكلتا هات ا امل ارت ا   رلا ت
 
 ". اوبا وب والل ة إلانجل  ية"تطلب  ا يكوا الرايو مصسلبا

 ا مسددتو   لددتال  فددي متو ددطات ( 0)تر ا نتددا ا الدرا ددة املدر ددة فددي او دددول رقددم مددة   ددة  انيددة،

،  ددداو   ة، واوبيدددازة" القددددرة اوبا دددووية"امليهدددئ التعليمدددي قدددد انعكدددذ فدددي ترددداية متو دددطات ٍعدددمل عوامدددئ 

 ". القدرة اوبا ووية الكلية"وكذا في نلاية  مر، في و  تلدام اليومي للبا وب،وامل ارة اوبا ووية،

 ل" امليهئ التعليمي"املت    املستقئ مقارنة متو طات ( 0) دول رقم 
 
 لمرلو  ا لتلديد التراينات الدالة إيصا يا

  الكلية و ٍعادها الررعية قدرة اوبا ووية اع دريقة تو ي بالنسرة ملت    الباتر

 املت    التاٍل
 غات املت    

 املستقئ
  ر  متو طي املقارنة املقارنات الدالة املتو ي

مستو  

 الداللة

 الخبرة الحاسوبية

 000. 5.82613- 3و  1 5.0405 بكالوريوس( 1

 5.8140 ماجستير( 2
 000. 5.05271- 3و  2

 10.8667 دكتوراه( 3

 الحاسوبيةالحيازة 

 002. 51634.- 2و  1 7162. بكالوريوس( 1

 1.2326 ماجستير( 2
 000. 1.01712- 3و  1

 1.7333 دكتوراه( 3

 املهارة الحاسوبية

 000. 1.50270- 3و  1 2.2973 بكالوريوس( 1

 2.6047 ماجستير( 2
 004. 1.19535- 3و  2

 3.8000 دكتوراه( 3

الاستخدام الحاسوبي 

 اليومي

 001. 1.07838- 3و  1 1.1216 بكالوريوس( 1

 1.4419 ماجستير( 2
 030. 75814.- 3و  2

 2.2000 دكتوراه( 3

 قدرة الحاسوبيةال

 001. 13.92883- 3و  1 21.3378 بكالوريوس( 1

 24.6279 ماجستير( 2
 021. 10.63876- 3و  2

 35.2667 دكتوراه( 3
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 في متو طات  ا ة هذه العوامئ، وال ديما بد ا يملدة  وقد
 
  يضا

 
لويو كل  التراية الدال إيصا يا

و انددددددا  لتال ددددددات فددددددي متو ددددددطات هددددددذه العوامددددددئ  ميع ددددددا لصدددددداو  يملددددددة ". الدددددددكتوراه"و" الركددددددالوريوس"

 .الدكتوراه، مقارنة بمتو طات يملة الركالوريوس واملا ست  

، قد انلصر فدي عامدئ وايدد  قدي بد ا  بانما ياليو  ا كل  التراية في
 
املتو طات، والدالا إيصا يا

دددئ بددد ) غلددت الركدددالوريوس واملا سددت   
ا
 مددا فدددي يالددة  غلدددت . لصددداو  يملددة املا سدددت  "( اوبيدددازة اوبا ددووية"تمث

او   ة اوبا ووية وامل دارة : يملة املا ست   والدكتوراه،  قد لويو و ود كل  التراية في  ال ة عوامئ هي

، واللدت  داا الردر  "القدرة اوبا ووية الكليدة"اوبا ووية و  تلدام اليومي للبا وب، إ ا ة إقّ مت    

 
 
 لصاو  يملة الدكتوراه  يضا

 
 .  الا  ميعا

والددذي  دداا ( 5115)وتلتلدد  هددذه النصيجددة او ا ددة بددأ ر امليهددئ التعليمددي مددل مددا تو ددئ إليدد   ددالمة 

العلميدددة، فدددي درا دددت ، كات داللدددة  وهريدددة لصددداو  يملدددة املا سدددت   الددددذية الردددر  فدددي متو دددطات املددديهالت 

بانمدا . ايتلوا املرترة  وقّ، و اء يملة الدكتوراه والركالوريوس باملرت ت ا الثانية والثالثة في تل  الدرا ة

 فدددددي هدددددذه الدرا دددددة  ا يملدددددة الددددددكتوراه يققدددددوا متو دددددطات  عغدددددّ فدددددي  ا دددددة مت  ددددد ات القددددددرة 
 
يتضددددد   ليدددددا

وتتردددل . اوبا ددووية، وايتدددئ يملددة املا سدددت   املرتردددة الثانيددة، بانمدددا  دداء يملدددة الركدددالوريوس املرترددة الثالثدددة

 مددددل مدددا تو ددددلا إليددد  نردددذ الدرا ددددة 
 
ٍشددددأا تردددوا  متو ددددطات ( 5115 دددالمة، )نتدددا ا هدددذه الدرا ددددة  ز يدددا

 .يملة املا ست   عغّ يملة الركالوريوس

الدر دة " ا مسدتو   لدتال  فدي متو دطات مت  د  ( 2) دول رقدم وتر ا نتا ا الدرا ة املدر ة في او

 دددداو   ة، واوبيددددازة، " القدددددرة اوبا ددددووية"قددددد   ددددر فددددي تردددداية متو ددددطات ٍعددددمل عوامددددئ "  و املرترددددة العلميددددة

 ". القدرة اوبا ووية الكلية"وامل ارة اوبا ووية، و  تلدام اليومي للبا وب، وكذا في نلاية  مر، في 

 في متو طات  ا ة هذه العوامئ، وال يما ب ا   راد در دة  قد لويو 
 
كل  التراية الدال إيصا يا

مدددة   دددة  انيدددة، ولا دددة " كر ددد  الردددايث ا"و" الرايدددو  ول "مدددة   دددة، و  دددراد در لدددت " مسددداعدي الردددايث ا"

دالدددددة فدددددي كمدددددا   دددددرت الترايندددددات ال. او  ددددد ة واوبيدددددازة، وامل دددددارة اوبا دددددووية:  يمدددددا يتعلدددددل بثال دددددة عوامدددددئ هدددددي

متو ددطات عوامددئ  لددر   اال ددتلدام اليددومي للبا ددوب وكددذا القدددرة اوبا ددووية الكليددة، ولكددة بدد ا   ددراد 

كر ددددد  "و" مسددددداعد بايدددددو"، ووددددد ا   دددددراد الدر دددددة العلميدددددة "بايدددددو  ول "و" مسددددداعد بايدددددو"الدر دددددة العلميدددددة 

 . للمت   ية املذكورية عغّ التواقي" بايث ا

عغددّ " كر دد  الرددايث ا"و" الرايددو"ات مما لددة بدد ا   ددراد  غددة در ددة مددة   ددة  انيددة، لددويو و ددود ترايندد

ولم تاليو ترايندات بد ا ". امل ارة اوبا ووية"و" او   ة: " قئ في عامل ا مة عوامئ القدرة اوبا ووية هما
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ددددا يعحددددت  ا   ددددراد هددددات ا .  ددددو  فددددي اوبيددددازة اوبا ددددووية" الرايددددو"و" مسدددداعد الرايددددو"  ددددراد در لددددت الددددد  مما

 في العوامئ اوبا ووية  لر  الدر 
 
 . ت ا  و الرغت ا  كث  تشاحلا

 ل" الدر ة العلمية"مستو  املت    املستقئ مقارنة متو طات ( 2) دول رقم 
 
اع باتر لمرلو  ا لتلديد التراينات الدالة إيصا يا

  قدرة اوبا ووية الكلية و ٍعادها الررعية دريقة تو ي بالنسرة ملت    ال

 

 التاٍل املت    
 غات املت    

 املستقئ
  ر  متو طي املقارنة املقارنات الدالة املتو ي

مستو  

 الداللة

 الخبرة الحاسوبية

 032. 4.67375- 3و  1 5.0405 مساعد باحث( 1

 000. 6.83446- 4و  1 5.8140 باحث ( 2

 9.7143 باحث أول ( 3
4 و  2 -6.06105 .002 

 11.8750 كبير باحثين( 4

 الحيازة الحاسوبية

 005. 51634.- 2و  1 7162. مساعد باحث( 1

 009. 99807.- 3و  1 1.2326 باحث ( 2

 1.7143 باحث أول ( 3
4 و   1 -1.03378 .003 

 1.7500 كبير باحثين( 4

 ةالحاسوبي املهارة

3 2.2973 مساعد باحث( 1 و   1 -1.41699 .022 

 1.57770- 4و  1 2.6047 باحث ( 2
.004 

 

 3.7143 باحث أول ( 3
 041. 1.27035- 4و   2

 3.8750 كبير باحثين( 4

الاستخدام الحاسوبي 

 اليومي

 6.2973 مساعد باحث( 1

 019. 5.84556- 3و  1
 7.7907 باحث ( 2

 12.1429 باحث أول ( 3

 10.6250 كبير باحثين( 4

 قدرة الحاسوبية الكليةال

 21.3378 مساعد باحث( 1

 006. 16.28716- 4و  1

 24.6279 باحث ( 2

 32.5714 باحث أول ( 3

 37.6250 كبير باحثين( 4
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 ا متو ددددطات الدددددر ت ا  و املددددرت ت ا العلميتدددد ا  عغددددّ ( 2)وياليددددو مددددة بيانددددات او دددددول رقددددم 

ئ  ي التال ددات كات داللددة معنويددة  انددا متقاروددة،( الرايددو  ول وكر دد  الرددايث ا) ووو دد  . ولددم ت دد ا

عام،  انا  لتال ات في متو طات  ميل العوامئ لصاو    دراد الددر ات العلميدة  عغدّ، ولا دة 

، يلددى فددي يالددة تلدد  املتو ددطات اللددت لددم تصددئ إقددّ مسددتو  الداللددة "كر دد  الرددايث ا"و" الرايددو  ول "

 . إلايصا ية

التال ددددات متو ددددطات ٍعددددمل الدددددر ات  و املراتددددب العلميددددة  انددددا  مددددة  انددددب ظلددددر، ياليددددو  ا

متو ددددددطي )، فددددددي يالدددددة مت  ددددد  او  ددددد ة اوبا دددددووية 1.12كات داللدددددة إيصدددددا ية عندددددد مسدددددتو  ايتمدددددال 

بايدددو : متو دددطي الددددر ت ا)، ومت  ددد  امل دددارة اوبا دددووية (مسددداعد الرايدددو والرايدددو  ول : الددددر ت ا

، ومت  ددددددددد    دددددددددتلدام اليدددددددددومي (د بايدددددددددو ووايدددددددددو  ول مسددددددددداع: وكر ددددددددد  بدددددددددايث ا ومتو دددددددددطي الددددددددددر ت ا

 (.مساعد بايو ووايو  ول : متو طي الدر ت ا)للبا وب 

دا  درل   ا املتو دطات  عغدّ تكدوا مقروندة بالددر ات ( 2 ددول رقدم )بصرة عامدة، يتضد  مما

ا  قددددد  اندددد. العلميددددة  عغددددّ يلددددى فددددي يالددددة تلدددد  املتو ددددطات اللددددت لددددم ترلددددد مسددددتو  الداللددددة املعنويددددة

، بانمدددا  اندددا " بايدددو"و" مسددداعد بايدددو"متو دددطات املرلدددو  ا املنضدددوية  دددمة در لدددت 
 
 كثددد  تشددداحلا

 فددددددي  ا ددددددة " كر ددددد  بددددددايث ا"و" بايددددددو  ول "متو دددددطات املرلددددددو  ا املنضددددددوية  دددددمة در لددددددت 
 
 كثدددددد  تقارودددددا

 . العوامئ املدرو ة

القددرة اوبا دووية "هي  عغّ فدي مت  د   "كر   بايث ا"و انا متو طات   راد الدر ة العلمية 

، "  ددددتلدام اليددددومي للبا ددددوب"، وفددددي  ا ددددة عوامددددئ القدددددرة اوبا ددددووية املنرددددردة با ددددتنناء "الكليددددة

هددددي  عغددددّ مقارنددددة بقيمددددة " بايددددو  ول " كانددددا  يدددد  قيمددددة متو ددددي املرلددددو  ا كوي الدر ددددة العلميددددة 

 ".كر   بايث ا"نرذ املتو ي لد  كوي الدر ة العلمية 

مسدددداعد "و شددددأا املتو ددددطات املنلرضددددة،  ددددرام تقددددارب قيم ددددا، ياليددددو  ا متو ددددطات در ددددة 

، يلدددى فدددي يالدددة تلددد  املتو دددطات "الرايدددو"هدددي  قدددئ مقارندددة بتلددد  اللدددت ةددد ل ا   دددراد در دددة " بايدددو

 . اللت لم ترلد يدا الداللة إلايصا ية املعنوية

الدرا ددددة تلتلددددد  مددددل مدددددا تو ددددئ إليددددد  و يمددددا يتعلدددددل بمت  دددد  الرتردددددة العلميددددة،  ددددد ا نتددددا ا هدددددذه 

اللددذاا  شددارا إقددّ عدددم داللددة الرددرو  بدد ا املدر دد ا  Hirschbubi & Faseyitan (1994)الرايثدداا 
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 للرتردددة العلميدددة
 
كمدددا التلردددا نتدددا ا هدددذه الدرا دددة مدددل مدددا تو دددئ إليددد  . املسدددتلدم ا للبا دددوب ترعدددا

 إقددددّ عدددددم و ددددود تددددأ    ملت  دددد  الدر ددددة العلميددددة بدددد ا  (0999)املدددددياي والعريدددددات 
 
اللددددذاا  شددددارا  يضددددا

 عضدددداء هيغددددة التدددددريذ فددددي  امعددددة إلامددددارات العرويددددة املتلدددددة فددددي معددددر  لم وا ددددتلدام م وتددددو ير م 

 . للتقنيات التعليمية ومة  منلا اوبا وب

النتدا ا املعرو دة  ،  يتضد  مدة لدالل"الل دة إلانجل  يدة" ما بالنسرة للريانات او ا ة بمت    

امليهدددئ " ا الصدددورة قدددد تكددررت مدددرة  لدددر  عغددّ ادددرار مددا شدددوهد فدددي يالددة مت  ددد  ( 6)فددي او ددددول رقددم 

 ا الرغدة كات املتو دي ( 6)وياليدو مدة الرياندات املدر دة   او ددول . ، و شكئ  كثد   دالء  "التعليمي

. مت   ات القدرة اوبا دووية، يققا متو طات مرترعة في  ئ "مستو  الل ة إلانجل  ية"املرترل في 

 مددددددة الواضدددددد   ا كوي املتو ددددددطات  عغددددددّ فددددددي الل ددددددة إلانجل  يددددددة، يققددددددوا متو ددددددطات  عغددددددّ مقارنددددددة 

" القددددددرة اوبا دددددووية"فدددددي الل دددددة إلانجل  يددددة، وكلددددد  فدددددي مت  دددد ات " املددددنلرمل"بددددزمالئلم كوي املسدددددتو  

اوبا ددووية، و  ددتلدام اليددومي او  دد ة اوبا ددووية، واوبيددازة اوبا ددووية، وامل ددارة : الررعيددة شددملا

" معنويددة"، وورددرو  كات داللددة إيصددا ية "القدددرة اوبا ددووية الكليددة"للبا ددوب، وكددذا املت  دد  العددام 

 .1.10عند مستو  ايتمالية 

فددي الل ددة إلانجل  يددة، واللددت   ددرت  عغددّ مددة تلدد  " املرترعددة"وكددذل  بالنسددرة لددذوي املسددتويات 

او  ددد ة : ، وعغدددّ و دد  التلديددد فدددي متو ددطات مت  دد ات"املتو ددي"  اللددت يقق ددا زمالئلدددم كوي املسددتو 

  ددددتلدام "، وفددددي مت  دددد  1.10اوبا ددددووية، واوبيددددازة اوبا ددددووية، بالتال ددددات معنويددددة عنددددد مسددددتو  

 . 1.12، عند مستو  الداللة "القدرة اوبا ووية الكلية"، و"اليومي للبا وب

" املتو ددي"فددي متو ددطات كوي املسددتو   مددة   ددة  انيددة،   ددرت التال ددات كات داللددة معنويددة

امل دددارة "فددي الل دددة إلانجل  يددة، وكلدد  فدددي مت  دد  " املددنلرمل"فددي الل ددة إلانجل  يدددة مقارنددة بددذوي املسدددتو  

القددددرة اوبا دددووية "و" التددددريب اوبا دددو ي"، وفدددي مت  ددد ي 1.10عندددد مسدددتو  ايتماليدددة " اوبا دددووية

 .1.12عند مستو  داللة " الكلية
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 ل" مستو  الل ة إلانجل  ية"املت    املستقئ مقارنة متو طات  (6) دول رقم 
 
اع باتر لمرلو  ا لتلديد التراينات الدالة إيصا يا

  قدرة اوبا ووية الكلية و ٍعادها الررعية دريقة تو ي بالنسرة ملت    ال

 املت    التاٍل
 غات املت    

 املستقئ
  ر  متو طي املقارنة املقارنات الدالة املتو ي

مستو  

 الداللة

 الخبرة الحاسوبية

 000. 5.27407- 3و  1 3.9259 منخفض( 1

 5.8353 متوسط( 2

 006. 3.36471- 3و  2

 9.2000 مرتفع( 3

 الحيازة الحاسوبية

 005. 77222.- 3و  1 7778. منخفض( 1

 9412. متوسط( 2

 010. 60882.- 3و  2

 1.5500 مرتفع( 3

 التدريب الحاسوبي

 0.6269 منخفض( 1

 1.2706 متوسط( 3 0.026 0.64096 ــ 2و  1

 1.4000 مرتفع( 3

 ةالحاسوبي املهارة

 005. 85752.- 2و  1 1.7778 منخفض( 1

 2.6353 متوسط( 2

 000. 1.57222- 3و  1

 3.3500 مرتفع( 3

الاستخدام الحاسوبي 

 اليومي

 003. 98704.- 3و  1 9630. منخفض( 1

 1.3294 متوسط( 2

 036. 62059.- 3و  2

 1.9500 مرتفع( 3

 قدرة الحاسوبية الكليةال

 009. 8.56645- 2و  1 15.9630 منخفض( 1

 000. 16.58704- 3و  1 24.5294 متوسط( 2

 036. 8.02059- 3و  2 32.5500 مرتفع( 3
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إقدددّ  ا الترايندددات فدددي املتو دددطات  اندددا  ك ددد ،  (6و 2و 0، و3)وتشددد   النتدددا ا املراندددة فدددي او دددداول رقدددم 

، فددي معردددم " املددنلرمل"و" املرترددل"ودالالالددا املعنويددة  عغدددّ، بدد ا  غلددت املسدددتوي ا 
 
، و شددكئمل  كثدد  تكدددرارا

 
االردددا

املت   ات قيد املقارنة، بانما  انا قيم تل  املتو طات  قئ، وكات داللة إيصا ية عند مسدتو  ايتماليدة 

، فدددددي 
 
املتو دددددي "، و غلدددددت املسدددددتوي ا "املسدددددتوي ا املتو دددددي واملدددددنلرمل"يالدددددة متو دددددطات  غلدددددت  دنددددد  االردددددا

 عندددد مقارندددة متو دددطات  غلدددت " واملرتردددل
 
للمت  ددد  املددددروس، وومدددا يعحدددت  ا الترددداية  ددداا  كثددد  يددددة وو دددويا

 . عغّ و   او صو " املستو  املنلرمل"و" املستو  املرترل"

 فدددي " املتو دددي"سدددتو  ويعحدددت كلددد   ا   دددراد العيندددة مدددة كوي امل
 
 متو دددطات  كثددد  تشددداحلا

 
يققدددوا تدددارة

  و "املنلرمل"ٍعمل املت   ات، مة تل  اللت يقق ا نررائلم مة   راد املستو  
 
 "، و كثد  تشداحلا

 
 " تقارودا

 
تدارة

ق دا نردرائلم مدة   دراد املسدتو  
ا
فدي املت  د  " املرتردل" لر  في ٍعمل املت  د ات، مدة تلد  املتو دطات اللدت يق

 . لدرا ةقيد ا

التددريب "وياليو كل  في ياالت معينة كررو  متو دطات العمدر وم دم   درة مقارندة بمتو دطات 

،  و بمقارنة متو طات امليهئ التعليمدي واو  د ة اوبا دووية وامل دارة اوبا دووية (3 دول رقم " )اوبا و ي

ارنددة متو ددطات الدر ددة ونرددذ الصددورة تتكددرر فددي يالددة مق(. 0 دددول رقددم )و  ددتلدام اليددومي للبا ددوب 

، ييددو لددم ير ددر (6 دددول رقددم )وكددذا مقارنددة متو ددطات مسددتو  الل ددة إلانجل  يددة ( 2 دددول رقددم )العلميددة 

او  دددددددد ة "عغددددددددّ متو ددددددددطات " بايددددددددو"و" مسدددددددداعد بايددددددددو"الددددددددتال  معنددددددددوي فددددددددي   ددددددددر متو ددددددددطات الدددددددددر ت ا 

ولددم ". قدددرة اوبا ددووية الكليددةال"وكددذا "   ددتلدام اليددومي للبا ددوب"و" امل ددارة اوبا ددووية"و" اوبا ددووية

  ي الددتال  معنددوي مما ددئ فددي   ددر متو ددطات املسددتوي ا 
 
 فددي الل ددة " املتو ددي"و" املددنلرمل"ير ددر  يضددا

 
مددثال

  ددددتلدام اليددددومي "، و"اوبيددددازة اوبا ددددووية"، و"او  دددد ة اوبا ددددووية"إلانجل  يددددة عغددددّ متو ددددطات  ددددئ مددددة 

 ".للبا وب

 :اخلالصة

فدددددددي متو دددددددطات عددددددددد قليدددددددئ مدددددددة املت  ددددددد ات الة صدددددددية والو يريدددددددة  لدددددددويو و دددددددود التال دددددددات معنويدددددددة .0

عندد مسددتو  )شددملا العمدر " عددم شدااغي املنا ددب  و املواقدل إلاشدرا ية"للمرلدو  ا مدة  غلدت شددااغي و

عندددددد مسدددددتو  داللدددددة )، وامليهدددددئ التعليمدددددي، والدر دددددة العلميدددددة، ومسدددددتو  الل دددددة إلانجل  يدددددة (1.12داللدددددة 

معندددوي بددد ا متو دددطات الرغتددد ا لعوامدددئ القددددرة اوبا دددووية،  دددو  فدددي  بانمدددا لدددم ير دددر الدددتال (. 1.10

" شدددددااغي الو دددددا   إلاشدددددرا ية"و  دددددرت متو دددددطات . ،1.12عندددددد مسدددددتو  داللدددددة " اوبيدددددازة اوبا دددددووية"

وفي كلد  إشدارة إقدّ ". ا   شااغي الو ا   إلاشرا ية"مرترعة وكات داللة إيصا ية مقارنة بمتو طات 
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وراددم  ا ٍعددمل الو ددا   ". شدد ئ الو ددا   إلاشددرا ية"يعددز  ملت  دد  " وبا ددوويةاوبيددازة ا" ا الت  دد  فددي 

، وكدددذا فدددي 
 
 فدددي امليهدددئ التعليمدددي والل دددة إلانجل  يدددة مدددثال

 
 تتطلدددب تم ددد ا

 
، "ييدددازة اوبا دددوب"إلاشددرا ية  عدددال

دددددد  مشدددددداب  فددددددي متو ددددددطات ٍعددددددمل املت  دددددد ات  لددددددر  كددددددد  او  دددددد ة  و امل ددددددارة " الال ددددددا هددددددو عدددددددم   ددددددور تم ا

، اللدت   درت "القددرة اوبا دووية الكليدة"، ووالتداقي "مددة   دتلدام اليدومي للبا دوب"،  و "وييةاوبا 

 . متو طاالا متقاروة للرغت ا

لددا نتددا ا تلليددئ التردداية  يددادي عغددّ و ددود التال ددات كات داللددة إيصددا ية معنويددة بدد ا متو ددطات  .5
ا
دل

طات م دددم   دددرة، والتددددريب اوبا دددو ي ، ووددد ا متو ددد(1.10)العمددر والتددددريب اوبا دددو ي عندددد مسدددتو  

ولددددددويو  ا هندددددداك التال ددددددات معنويددددددة بدددددد ا متو ددددددطات امليهددددددئ التعليمددددددي وودددددد ا (. 1.12)عنددددددد مسددددددتو  

، با ددددددتنناء (1.10)متو ددددددطات  ا ددددددة عوامددددددئ القدددددددرة اوبا ددددددووية الكليددددددة   ددددددراد العينددددددة عنددددددد مسددددددتو  

فددددددي "  مدددددد ة او دمددددددة فددددددي الرلددددددوس"ولددددددم ير ددددددر  ي  ددددددر  معنددددددوي كددددددأ ر ملتو ددددددطات ". التدددددددريب اوبا ددددددو ي"

كمددا   ددرت  ددرو  كات داللددة إيصددا ية معنويددة عنددد . متو ددطات عوامددئ القدددرة اوبا ددووية للمرلددو  ا

، بددد ا متو دددطات م دددارة الل دددة إلانجل  يدددة ومتو دددطات  ا دددة عوامدددئ القددددرة اوبا دددووية، (1.10)مسدددتو  

امليهدددئ "ر عالقدددة مما لدددة فدددي يالدددة الدددذي لدددم ير ددد – 1.12عندددد مسدددتو   –" التددددريب اوبا دددو ي"بمدددا  الدددا 

 ". التعليمي

 في " املرلوس" عمر"نتا عة التال   .3
 
اها، وكدذل  اوبدال عندد "  م ة التدريب اوبا و ي"التال ا

ا
اللت تلق

 الدتال  فدي مسددتو  اوبيدازة اوبا دووية
 
وندتا عدة الددتال  . الدتال  م دم   درة، الدذي نجددم عند   يضدا

" القدددددرة اوبا ددددووية"ة والل ددددة إلانجل  يددددة، الددددتال  فددددي  ا ددددة عوامددددئ امليهددددئ التعليمددددي والدر ددددة العلميدددد

الددددذي لدددم يت  دددد  بتدددأ    امليهددددئ " التددددريب اوبا دددو ي،"، با ددددتنناء "القددددرة اوبا ددددووية الكليدددة"منردددردة، و

 مددة عوامددئ القدددرة . التعليمددي
 
ولددم يددنعكذ التردداية فددي  مدد ة او دمددة فددي الرلددوس، بصددورة معنويددة عغددّ  يددا

 ".القدرة اوبا ووية الكلية"منرردة،  و عغّ مت  ا  اوبا ووية 

متو ددددددطات  عغددددددّ فددددددي التدددددددريب اوبا ددددددو ي، برددددددر  معنددددددوي عددددددة (  ددددددنة 33< )يقددددددل الرددددددايثوا الشددددددراب  .0

  20> )متو دي الرددايث ا الكرددار 
 
  عغددّ فددي . 1.12عنددد مسددتو  (  عامددا

 
ددل كوي   ددر الصدد   ة متو ددطا

ا
ويق

(  والد  دددأكث  6)، والكر ددد ة ( دردددال 2 – 3 ي )  دددر املتو دددطة مت  ددد  التددددريب اوبا دددو ي مقارندددة بدددذوي   

  1.12ووداللة إيصا ية عند مستو  
 
م دم "و" العمدر"ولم يدنجم عدة الدتال  متو دطات مت  د ي .  يضا

ولدويو ايداب  ي ترداية معندوي .  لدر  " القددرة اوبا دووية" ي الدتال  فدي متو دطات عوامدئ "   رة

 . ، وملتل  املت   ات اوبا ووية املدرو ة" م ة او دمة في الرلوس"في في الررو  ي ا املتو طات 
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لصددددداو   غدددددة املتو دددددي " الل دددددة إلانجل  يدددددة"يسدددددب مسدددددتو  " التددددددريب اوبا دددددو ي"التلردددددا متو دددددطات  .2

التددددريب "هدددو  دنددد  فدددي " الل دددة إلانجل  يدددة املدددنلرمل"، و ددداا متو دددي  غدددة "الل دددة إلانجل  يدددة" عغدددّ فدددي 

ولددددددم ياليددددددو  ي  ددددددر  معندددددوي فددددددي متو ددددددي التدددددددريب . 1.12  معنددددددوي عنددددددد مسدددددتو  ، وورددددددر "اوبا دددددو ي

" املرترددددددددددل"،  و ملسددددددددددتويالا "املتو ددددددددددي"و" املرترددددددددددل"اوبا ددددددددددو ي، ومتو ددددددددددطي الل ددددددددددة إلانجل  يددددددددددة للرغتدددددددددد ا

ويعكدددذ كلددد  مدددد   رتردددال عغدددّ مسدددتو  واقدددل اوبيددداة اليوميدددة املعا دددرة فدددي مي سددداتنا ". املدددنلرمل"و

، ومدددد  الدددتالزم بينلمدددا، كونلمدددا   دددرلا "الل دددة إلانجل  يدددة"و" اوبا دددوب"ا م دددارات ومجتمعندددا اليمحدددت، بددد 

مددة متطلرددات شدد ئ الو ددا   الودنيددة واو ار يددة، ور ددل القدددرة التنا سددية فددي اوبصددول عغددّ الردددر  

 . و متيازات، ووناء القدرات وتلس ا  داء الو يري وامل ت

القدددرة "التعليمدي عغددّ تردداية متو ددطات ٍعددمل عوامددئ انعكدذ مسددتو   لددتال  فددي متو ددطات امليهددئ  .6

القددددددددرة "بداللدددددددة معنويدددددددة  ددددددداو   ة واوبيدددددددازة وامل دددددددارة، و  دددددددتلدام اليدددددددومي للبا دددددددوب، و" اوبا دددددددووية

وانلصدر . ، لصداو  يملدة الددكتوراه"الددكتوراه"و" الركالوريوس"، وال يما ب ا  غلت "اوبا ووية الكلية

 بدد ا متو 
 
هددو اوبيدددازة )  دددطي  غلددت الركددالوريوس واملا سددت   فددي عامدددئ وايددد  قددي التردداية الدددالا معنويددا

ولدددويو   دددر الترددداية فدددي متو دددطات يملدددة مددديهغي املا سدددت   . لصددداو   غدددة يملدددة املا سدددت  ( اوبا دددووية

او  ددد ة اوبا دددووية وامل دددارة اوبا دددووية و  دددتلدام اليدددومي : والددددكتوراه فدددي  ال دددة عوامدددئ يا دددووية هدددي

 لصدداو  يملددة "القدددرة اوبا ددووية الكليددة"إقددّ مت  دد  للبا ددوب، إ ددا ة 
 
، واللددت  دداا  الددا الرددر   ميعددا

 
 
 . الدكتوراه  يضا

 فدي متو دطات  غدات الدر دة العلميدة امللتلردة فدي  ا دة عوامدئ القددرة  .5
 
لويو و ود تراية دال إيصا يا

مدة   دة، " دي الردايث امسداع"اوبا ووية منرردة  داو   ة واوبيدازة وامل دارة اوبا دووية، وال ديما لرغدة 

 فدددي " كر ددد  الردددايث ا"و" الرايدددو  ول "و غلدددت 
 
مدددة   دددة  انيدددة، و  دددرت ٍعدددمل الترايندددات الدالدددة إيصدددا يا

متو ددددددطات ٍعددددددمل العوامددددددئ  اال ددددددتلدام اليددددددومي للبا ددددددوب والقدددددددرة اوبا ددددددووية الكليددددددة، ولكددددددة فددددددي 

كر دددد  "و" مسدددداعد بايددددو" ، وودددد ا   ددددراد  غلددددت"بايددددو  ول "و" مسدددداعد بايددددو"متو ددددطات  غلددددت املددددرت ت ا 

 . للمت   ية املذكورية عغّ التواقي" بايث ا

: عغدددّ  قدددئ فدددي عدددامل ا همدددا" كر ددد  الردددايث ا"و غدددة " الرايدددو"لويردددا ترايندددات مما لدددة بددد ا   دددراد  غدددة   .8

ولددددم تاليددددو تلدددد  التراينددددات فددددي متو ددددطات  غلددددت الدددددر ت ا  و املددددرت ت ا  ".امل ددددارة اوبا ددددووية"و" او  دددد ة"

دا يعحدت  ا   دراد هدات ا الددر ت ا .  و  في اوبيدازة اوبا دووية"( الرايو"و" مساعد الرايو)" دن   مما

 في العوامئ  لر  
 
 .  انوا  كث  تشاحلا
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 اندا ( الرايدو  ول وكر د  الردايث ا) لويو  ا متو طات  غلت الدر ت ا  و املرت ت ا العلميت ا  عغّ  .9

ئ  ي التال ددات كات داللددة معنويددة بينلددا و انددا  لتال ددات فددي . هددي  عغددّ ومتقاروددة  يمددا بينلددا، ولددم ت دد ا

كر ددد  "و" الرايدددو  ول )"متو دددطات العوامدددئ امللتلردددة  ميع دددا لصددداو    دددراد الددددر ات العلميدددة  عغدددّ 

 . اللت لم تصئ إقّ مستو  الداللة إلايصا ية ، يلى في يالة املتو طات"(الرايث ا

قددا  غددة املتو ددي املرترددل فددي  .01
ا
 فددي  ددئ مت  دد ات القدددرة "الل ددة إلانجل  يددة"يق

 
، متو ددطات مرترعددة  يضددا

فددددي الل ددددة إلانجل  يددددة، وورددددرو  كات " املددددنلرمل"اوبا ددددووية منرددددردة، مقارنددددة بددددزمالئلم كوي املسددددتو  

فدي "" املرتردل"و  درت متو دطات  غدة املسدتو  . 1.10يتمالية عند مستو  ا" معنوية"داللة إيصا ية 

 " املتو دي"الل ة إلانجل  ية،  عغّ مدة متو دطات زمالئلدم كوي املسدتو  
 
فدي الل دة إلانجل  يدة، وتلديددا

، وفددددي 1.10او  دددد ة اوبا ددددووية، واوبيددددازة اوبا ددددووية، بالتال ددددات معنويددددة عنددددد مسددددتو  : فددددي مت  دددد ات

 . 1.12، عند مستو  الداللة "القدرة اوبا ووية الكلية"، و"مي للبا وب  تلدام اليو "مت    

مقارنددددددة " املتو ددددددي"  ددددددرت التال ددددددات كات داللددددددة معنويددددددة فددددددي متو ددددددطات مسددددددتو  الل ددددددة إلانجل  يددددددة  .00

التدددددريب "، وفددددي 1.10عنددددد مسددددتو  ايتماليددددة " امل ددددارة اوبا ددددووية"، وكلدددد  فددددي "املددددنلرمل"باملسددددتو  

و اندا الترايندات  ك د  فدي متو دطات . 1.12عند مستو  داللة " ا ووية الكليةالقدرة اوب"و" اوبا و ي

، و شددكئمل " املددنلرمل"و" املرترددل"معرددم املت  دد ات، ودالالالددا املعنويددة  عغددّ، بدد ا  غلددت املسددتوي ا 
 
االرددا

، بانمدددا  اندددا قددديم هدددذه املتو دددطات   ددد ر، وكات داللدددة إيصدددا ية عندددد مسدددتو  ايتماليدددة 
 
 كثددد  تكدددرارا

   دن 
 
املتو دي "، وكدذا املسدتوي ا "املسدتوي ا املتو دي واملدنلرمل"، في يالدة متو دطات (1.12)االرا

 متو ددطات  كثدد  " املتو ددي" ي  ا   ددراد العينددة كوي املسددتو  . لددنرذ املت  دد ات" واملرترددل
 
يققددوا تددارة

 في ٍعمل املت   ات، مل تل  اللدت يقق دا نردرائلم مدة   دراد املسدتو  
 
 "املدنلرمل"تشاحلا

 
، و كثد  تشداحلا

ً  " و 
 
ولدويو ". املرتردل"تارة  انية في مت   ات  لر ، مدة تلد  اللدت يقق دا نردرائلم فدي املسدتو  " تقاروا

،  و فددددددي "التدددددددريب اوبا ددددددو ي"كلدددددد  فددددددي  ددددددرو  متو ددددددطات العمددددددر وم ددددددم   ددددددرة مقابددددددئ متو ددددددطات 

تلدام اليددومي للبا ددوب، متو ددطات امليهددئ التعليمددي واو  دد ة اوبا ددووية وامل ددارة اوبا ددووية و  دد

ولدددددم ير ددددددر الدددددتال  معنددددددوي فدددددي   ددددددر . وكدددددذل  فدددددي يالددددددة مقارندددددة متو ددددددطات مسدددددتو  الل ددددددة إلانجل  يدددددة

 فدددي الل دددة إلانجل  يدددة، عغدددّ متو دددطات " املتو دددي"و" املدددنلرمل"متو دددطات املسدددتوي ا 
 
، "او  ددد ة"مدددثال

 ".   تلدام اليومي للبا وب"اوبيازة، و"و
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 :االستنتاجات والتوصيات

 مة التو يات  التاقي
 
 : في  وء نتا ا الدرا ة اوبالية، يقم ن  ريل الرلو عددا

 و عغدددّ مدددة ييدددو امليهدددئ  .0
 
إا شدددااغي الو دددا   إلاشدددرا ية مدددة الردددايث ا الدددزراعي ا هدددم  ك ددد  عمدددرا

 لأل  زة اوبا ووية
 
 . التعليمي والدر ة العلمية والل ة إلانجل  ية، وكذل   كث  ييازة

 بالعمر وم م   رة،  كلما قئ عمر الرايو الزراعدي وم دم   درت  يتأ ر التدري .5
 
ب اوبا و ي  لرا

 .  لما زادت  م ة التدريب اوبا و ي اللت يصئ علالا

تتطددددور او  دددد ة وامل ددددارة واوبيددددازة اوبا ددددووية و  ددددتلدام اليددددومي للبا ددددوب والقدددددرة اوبا ددددووية  .3

 . ة  عغّالكلية للرايو الزراعي بلصول  عغّ ميهالت تعليمي

تددددزداد او  دددد ة وامل ددددارة واوبيددددازة اوبا ددددووية والتدددددريب اوبا ددددو ي و  ددددتلدام اليددددومي للبا ددددوب  .0

 . والقدرة اوبا ووية الكلية للرايو الزراعي بارتراع در ت   و رت ت  العلمية

يرترل مستو  الرايو الزراعي مة ييو او   ة واوبيازة وامل ارة والتدريب اوبا و ي و  دتلدام  .2

 . ليومي للبا وب وقدرت  اوبا ووية الكلية بارتراع مستو  ل ت  إلانجل  يةا
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 اجلزائربي ــــــــالتكتل املكتبروع ـــــــــــــــمش

 مدكورحممد                                                              بهلولآمنة 

 جامعة عنابة/ ليسانس علم املكتبات                          جامعة عنابة/ أستاذة مساعدة بقسم علم املكتبات

  :ملخص

هــا ضعــك املتااــام اة امعاــة اة وامررــة ملــو ماــري  مــب نــهم املــر املاــارون الاعاي اــة اللــ  ا  ــم   ل 

تحـــ   فـــرا  يدبـــر اريملـــي  ملـــعا املاـــري  عـــر ت ـــعة متااـــام  امعاـــة  Meda Tempusالاتاـــمل املتا ـــ  

الـــع  ي لـــ  لـــ  ( cerist)مركـــو الاحـــع مـــع مبـــلت العلمــي يالا  ـــ  ي  وامررــة ب ـــس الولـــ  يالاـــر  اة وامــر  

   عـــاإة   ـــت متاراـــهم اري ماـــهم ملمـــا متااـــة  امعـــة (syngeb)تااـــام مهمـــة ترـــورر نر ـــام  ال  ـــاهس   ـــع للم

 سيك ــمل  ي ــام الهــد  مــب يرات ملــعا الاتاــمل ملــو   اــات نمرلــالاا يمتااــة اة امعــة اة ــر  ن اكــب نــريإ ب

 .قوامها إهرس موحد (RIBU) الااتة اة هورة ما نهم املتااام اة امعاة اة وامررة

مب خلل الارـر    ـت مراحـمل   رقة العلماة للاعررف بهعا املاري يبلت ملعا ألالاس  اتم ملعه الو 

يخروام ا جازه  ألاطرا  املاكلة لـ  يمهـات  ـمل طـر   املتو ـام املالاـة  املاديـة يالراـررة اللزمـة لان اـعه 

مـن  عاإة   ت املر ال سام  الاتور اة  كما تر الارر    ت املر ا جـازام ملـعا املاـري  يملـو الاـاتة اة هورـة 

 .(OPEC)املوحد   هرسوعاح طر  الاحع مع الت

 :الكلمات املفتاحية

   املتااام اة امعاة  اة وامر(Ribu)  الااتة اة هورة Meda Tempusالاتامل املتا     

 :مقدمة

املتااـــة الواحـــد  مهمـــا  ا ـــ  تـــاامة مجموبامهـــا الواام اـــة يمواردملـــا املالاـــة    ت ـــاران نم ردملـــا 

مــــب الاتــــالم املتاراــــة ميــــدرا عــــريررا يــــار مــــب  إأخــــعم. املعلوماتاــــة للم ــــا اديب تــــامهم  ــــمل املارلاــــام

خللــ  اة يــول بلــت املعلومــام يت ــدير خــدمام متاراــة مارــور   ما اــة بلــت الاعــايم اة مــا ع للماــاركة 

ون ضعــك املتااــام اة امعاــة اة وامررــة   ــت مثــمل ملــعه املاــار يبلــت ملــعا ألالــاس ة ــأم . مــع املــوارد إامــا نااهــا

هم املتااــــام ملــــد    ــــت يعــــن فــــاتة  هورــــة مــــا نــــالــــع   Meda Tempusدخل  عــــمب تتاــــمل إــــالاعاي اــــة 
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املاعلـــا نالـــدبر ألايريملـــي ( Tempus)مـــع  طـــار نر ـــام  تماـــمب  قوامهـــا إهـــرس موحـــد  اة امعاـــة اة وامررـــة

 . للاعلار العا ع مع اة وامر

  :Meda Tempusالتكتل املكتيب بالتعريف  ـ1

 :Medaبربنامج  التعريفـ 1/1

بلــت لــدبر تعاي ــ  مــن الــديل املاولــراة يملــو  عمــمل  Medaنر ــام   0991بــات  ألايريملــيالاتحــاد  ا اــأ

 مراكو الاحـــــــعاة امعــــــام  (املنظمــــــام رهــــــس اة توماــــــة)لل معاــــــام رهــــــس الر حاــــــة  مبا ــــــامت ــــــدير املــــــنح ي

دت ملــــعا ال س ـــام  معو ــــام اناماــــة ا ي ـــكمــــ. ي ـــ  اكمــــملاملؤل ـــام العامــــة لامتاهـــا مــــب ال اـــات ضعملهــــا بلـــت ي 

يوعا ــس  ــوتا مهمــا . الا امــا عالاقايــاد  ي مصــل تح اــا  ــابد  الــديل الاــر ات مــع تحــديع ي مل  قلاماــةي 

املاولــراة يميــدر تمورــمل للمنظمــام رهــس اة توماــة امل ــا لة يرهــس اة و اــة   ألايريملــيمــب لاالــة الاتحــاد 

اللـ  خييـها  ألامـوال   مـا ع  تورـد بلـت ياحـد ناملمـة مـب  Meda املخييـة ل س ـام  ألامـوال  ـاة  امكما 

 .املاولراة ألايري اةلدبر الاراكة  ألايريمليالاتحاد 

 021الاـر ات املاولـراهم مـا يورـد بــب    ـت ألايري اـةيقـد نلتـ  قامـة امل ـابدام اللـ  ت ـدمها امل وعـاة       

   ا ـــ  إاــــ  Medaب ملـــعه امل ـــابدام ب ـــس نر ـــام  مـــ ألاك ـــس   تـــر ت ـــلار ال  ـــر 5112ملاـــوم يـــوري مـــع بـــات 

  ملاــوم يــوري 51ـنــفــمل  مجموبــة م ــابدام  تنماــة قرــا  املاــاه )(0)ملاــوم يــوري 01ـحيــة اة وامــر ت ــدر نــ

  ا باماد بلت ماري  لانا  اجح  تر الات ا  بلت ت دير دبـري . مليهم يوري 01ـناة ديد  يتحديع فرطة

 اقتسحاـــ  021يـــهم يـــوري بـــب طررـــا تمورـــمل اك ـــس مــب مل  01ـنـــ ديــد للمجامـــن املـــد ي 
ق
املنظمـــام رهـــس  ماـــريبا

 .(5)(اة توماة املحلاة

ملــــو ماــــري   ألايريملــــيالا  ــــاا مــــن الاتحــــاد اة وامــــر نالاعـــايم ي   ل هــــااملاــــارون اللــــ  دخلــــ   املــــريمـــب 

يملـــعه عاـــة  يعـــن فـــاتة  هورـــة مـــا نـــهم املتااـــام اة ام   ـــتملـــد  الـــع   Meda Tempusالاتاـــمل املتا ـــ  

 ألايريملــيال س ــام    طــار مــع ألايريملــي هــا مــب قاــمل الاتحــاد تمورلقــد تــر  5112املاــادر  اللــ  تمــ  ماافــرمها بــات 

tempus3  تحـــ  الــــر  5103رايــــة    ـــتيـــوري  كمــــا تــــر تمديـــد ملــــعا املاــــري   الــــف 021ن امـــةTempus 4 

   ــــتملــــد  الــــع    ألايري اــــة وعــــاة املال الاعلــــار العــــا ع نــــهم اة وامــــر ي  لــــاتمال ماــــري  الاعــــايم مــــع مجــــ

الــع    تمديـد الاـاتة بلــت  ـمل املتااـام اة امعاــة اة وامررـة ييعـن دلاــمل بـات للمخـويم الواــام ي اة ـام ع

  (3).نمو ب نر ام  الاعايم مقلامي للمادا ملاوم يوري 31ن امة تر تمورل  
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 :Tempusالتعريف بربنامج  ـ1/2

Tempus       ايار للعاار ملو ميرلح ا جلهز  اخ :Trans-European Mobility Program For 

University Studies   ألايريملييملو احد نرام  الاتحاد . لدبر الاعلار العا ع ألايريملييالع   ع   ال س ام 

إهو يهد  . الاقاياد  يالانماة مع الديل الاررتةالا اما ع ي مصل امليمر مب ا مل م ا د  بملاام 

  ألايريمليمع الاتحاد  ألاب اتالاعلار العا ع مع ملعه الالدام نالاعايم من مؤل ام ديل  مةا ظترورر    ت

مع املجامن كما الاقاياد    ي ود بملاة الاحول الا اما ع يقرا  الاعلار العا ع ملو الع ام الاسبلت 

نماة املوارد الراررة تاتامل مراكو اةا سام لا   تي ود بملاة الانماة الث اإاة  كما    ت ملعا ال س ام  

  .بب طررا تتورب  امل  ديد مب امل هسيب

 :Tempusمراحل تطور برنامج ـ 1/2/1

الاعلـــار العـــا ع مـــع نلـــدام  إلصـــل ياللـــ   ـــاتم  0991بـــات  Tempusمـــب نر ـــام   ألاي ـــتاملرحلـــة  نـــدام

 .0909اار ل وط  دار نرلهم بات الولرى يالارقاة  ايري ا

الاــــــراكة   طــــــار املاولــــــ  عــــــمب  ألانــــــاكمــــــع منر ــــــة الاحــــــر  5115بــــــات  Tempusم  كمـــــا نــــــدا نر ــــــا

ال س ـــام  بـــب   يملعـــد  لـــت لـــر ياوقـــف  Tempus Iيلـــمي نــــ  0990لـــنة    ـــتالايريماولـــراة  يالـــع  اماـــد 

 Tempusيلـمي إ هـا املاـري  نــ  0990   ت 0990ال تس  مب  ألاي تمراحمل  ديد  رر   ارملنالارور إاممل 

II   يلـمي إ هـا املاـري  نــ  5111لنة    ت 0990الثا اة امادادا لها إتر  ال تس  مب لنة   ي اTempus 

II-bis   يلـمي إ هـا املاـري  نــ 5111ة لـنة رايـ   ـت 5111مـب لـنة  إاـداماملرحلـة الثالثـة  امـاTempus III  

مل رممسـي  مـب نر ـام  نامورـ RIBUا جاز ماـري  الاـاتة اة هورـة للمتااـام اة امعاـة   طارهيالع  دخمل مع 

Meda يلما  نـ  5103لنة  يا ته   5112لنة  ندام  ياملرحلة الراضعةTempus plus   (Tempus IV .) 

 :Tempus برنامج أهدافـ 1/2/2

الهاكلة ملخالف ال رابام يالهاا مل بب  ي باد الارورر    راتامدبر    ت Tempusملد  نر ام  

 :خيايا ل را  الاعلار العا ع  يملعا مب خلل طررا ماكا هزمام ماعدد  مو هة
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  نر ـــــام   نإمكـــــام   ملاكلـــــة  ظـــــات قـــــدير    بـــــاد  اي ظـــــات تعلامـــــي  ـــــام ع  ديـــــد امل ـــــابد  بلـــــت يعـــــن

Tempus    م ــابد  معهــد ط ــ  بلــت خلــا  اي املاــاركة مــع يعــن نر ــام   ــام ع مــثل مــع مجــال اة  ــو

 . ظات تعلامي  ديد

 الرلاة ديم صعو ام يبراقامل   تار يالوصول الرر  اة ديثة مع الاعل  دخال. 

  ملاكلــــــة مؤل ــــــام الاعلــــــار العــــــا ع  كمــــــا يمتــــــب نر ــــــام    بــــــاد امل ــــــابد  مــــــعTempus   مــــــب م ــــــابد

يتنظــــار  لــــةدار الا ناــــام اة ديثــــة ي  ألالــــالاب  دخــــال اياملــــدارس الهندلــــاة   صــــل اة امعــــام بلــــت 

 .اة امعة

  امل ـــاملمة مـــع ي   الهاكلـــة  بـــاد مـــع يعـــن يتن اـــع لاالـــة م ـــابد  الهامـــام يمؤل ـــام الاعلـــار العـــا ع

 .ال را  الينا ع حلى بلت امل اوى الوط  ساتاجاام الاعايم نهم اة امعام ي ترورر الت

  مــــــع املجامــــــن الا امــــــا ع ال ــــــما  ملؤل ــــــام الاعلــــــار العــــــا ع امل ــــــاملمة مــــــع بملاــــــة الاحــــــول يالارــــــور

اــــري  بــــب النرــــا  اة ــــام ع مثــــمل تنظــــار دريس ي الاــــا ع اة   راقــــا ألايلــــنال ااســــي  الاقايــــاد  ي ي

 .تتورب خاصة نموظ ي اة مارك

  لت  مـب ا ـمل تح اـا    تع مجال الاجههزام بندما تحاا  املؤل ة مثل م  ابدام املاديةت دير امل 

 .يردبمها مالاا ألايريملياملاارون الل  يارناملا الاتحاد  املدا 

  ملـــد  نر ـــام  كمـــاTempus ت مجموبـــام يارصـــد  املتااـــام مـــب خـــلل افـــتسا ام   ـــت املاـــاركة مـــع ننـــا

  (0).لديررام بلماة ا اديماة يفرات ا هو  التمااوتر ياملواد الاعلاماة ألاخرى 

 : Tempusالبلدان املعنية بربنامج ـ 1/2/3

هــــع ألاب ــــات املاــــكلة للتحــــاد ألايريملــــي يتمثــــمل التالــــة ألايري اــــة   Tempusالالــــدام املعناــــة ن س ــــام  

الـــــديل الاـــــررتة املن ـــــمة مـــــع الوقـــــ  اة ـــــا ع هـــــع ديل رـــــر  الال ـــــام  ديل فـــــر  ايري ـــــا يالـــــاا الولـــــرى ي 

 .يكعلت ديل الاحر ألاناك املاول 

مـــع  ألاب ـــاتلـــديل  Tempusبـــب طررـــا نر ـــام   ألايريملـــيقدمـــ  الاتحـــاد إامـــا يخـــم الـــدبر الـــع   امـــا

 :تتالم مب خلل الث نرام  رمم اة هع  طار 

   ات اقاـام الاـراكة ياة معاـام  اي نرامCARDS :الاولـنة الاا اـا :ير ـر ديل الال ـام التر اـة يهـع  

 .يالهرلت  كرياتاا يرور لإاا
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  نــــــرام  ات اقاــــــام الاــــــراكة يالاعــــــايمTACIS : الاــــــرقاة يالــــــاا الولــــــرى يهــــــع ايري ــــــايواــــــممل ديل :

 ادرالاــة الريلــاة  اا الــاام    منتولاــا  ايز تم ــاام  ال ازاخ ــاام  ادر اجــام   ور اــا  ارما اــا

 .يرهسملا ايكرا اا

  نــرام  الاــراكة الايريماولــراةMEDA : 52نهاماــا مــع  ألايريملــيحاــع اقــر املجلــب اة تــومي للتحــاد 

املاولــــ  للماــــاركة مــــن الاتحــــاد  ألانــــاكيعــــن نر ــــام  مو ــــ  خيايــــا لــــديل الاحــــر  5115 ــــوام 

:   يتاـــممل الالـــدام الاالاـــة5110   ـــت 5115ال تـــس   لاتراـــة يري ملاـــوم ا 03نمهزا اـــة قـــدرم نــــ  ألايريملـــي

ا  ـم  )     لرامامل  ق سص يمالرـا  لوررا يلانامألاردماملتر   اة وامر  تو ب  مير  إل رهم  

 (2).( 5110للتحاد لنة 

باجلزائر Meda Tempusأهمية التكتل املكتيب ـ 2

 ههـــا املتااـــام اة امعاـــة اة وامررـــة خاصـــة ل ـــد  ـــام للظـــري  اليـــعاة يالاحـــديام التاهـــس  اللـــ  توا

إامــــا ياعلــــا نا خ ــــار يت لــــم املــــوارد املالاــــة املو هــــة لهــــا م ار ــــة نا رت ــــا  امل ــــامر  لــــعار املراوبــــام 

يالافـــتسا ام بلـــت اةاـــ  للـــديررام الالتتسي اـــة  بـــلي  بلـــت مـــا تاـــهده لـــاحة املعلومـــام مـــب ترـــور كمـــي  

ا   عــاإة   ــت بمــمل  ــمل متااــة نمعــول بــب ألاخــرى حلــى يلــو  ا ــ  لهــا  ــو ع يت  ــ  يالف ــو مــع ال ــارر  بل هــ

  ــب مجــا م الاملامــات  إــل تو ــد ا  لاالــة للااــادل ي  ات ــا  اانــات بملاــام الاقانــات يالتزيرــد نميــادر 

املعلومــام اي الافــتسا ام بلــت اةاــ   مــن الانــو  يالاع ـــد مــع حا ــام امل ــا اديب يتتهسملــا نالــامرار إ ـــل 

الا ناــام اة ديثــة للمعلومـام  الــدير التاهــس مــع  عــمل املتااـام اة امعاــة اة وامررــة تاجــ  يت ا ــى بـب ترــور 

لــنة  Meda Tempusماــري  الاتاــمل املتا ــ     ــتالــدخول  خــللالــالاب  ديــد  مــع العمــمل يال  ــاهس مــب 

ي  الالـا   ـت ملـد  ملـعا املاـر   ي 5103لاماد   ت رايـة  5112لنة يفر  مع تن اع مرحلا  ألاي ت مع   5113

إعممل املتااـام مـع  طـار الاـاتة ي ـ ي إعالاـة كاهـس  .  قامة فاتة  هورة ما نهم املتااام املن مة للاتامل

بلت ألا ارة يرمتاها مب توإهس مواردملا يح ب الاتللها   اجـة الاعـايم مـع مجـا م الاقانـاتام  املعاة ـة 

قنـــــا  للتيــــا م يالاعررـــــف نالواــــاما يألارصـــــد   ال ناــــة   تاحــــة خـــــدمام مبــــار  مـــــا نــــهم املتااـــــام ي يجــــاد

 . املاوا د  ب س مخالف الهامام
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 :Meda Tempusالتكتل املكتيب أهداف ـ 3

 (1):  ت تح اا  ملة مب ألاملدا  إلحداث الااتة يهع املاري  ل ت

 ة تخ اف يت لام ال ريقام نهم املتااام اة امعاة اة وامررة إاما يخم م اوى ال  اهس ي وبا

 .اةادمام امل دمة

 اات ال هرس املوحد الع  ي ر  مان ارصد  املتااام املن مة للاتامل  . 

  خ ك الاكالاف بب طررا ت الر املهات املاعل ة نالتزيرد  ال هرلة الاعاي اة يالافتساك مع ميادر

 .املعلومام

  مب ا مل تلااة   الع و مبار  املااادلة ما نهم املتااام ي تاحة الوصول بب ضعد  رصد  املتااام

 (.خدمة امل ا اديب بب ضعد) اإة احااا ام ريادملا الاتور اة يالاحثاة 

 تولان دامر  اةادمام املتاراة ياملعلوماتاة يتح ااها. 

 دخال الاتنولو اام اة ديثة للمعلومام يالاتيا م . 

 يعن  لتساتاجاة ملعاة ة ي ار يالوصول   ت املعلومام العلماة يالا ناة. 

 ا جاز لاالة تخراراة   ا ات املعلومام العلماة يالا ناة. 

 تالاة يرقمنة الوااما. 

 بداد ال وامر الامالاورراإاة  . 

 الاعايم يالاوحاد مع م راتام ال ناة  ال هرلة  الاي اف يالاتااف. 

 الاتيال بب ضعد نمخالف ال وامر الامالاورراإاة. 

  امعاة يترلاخ الاعايم إاما نااهر قامة بلقام ماتسكة نهم املتااام اة. 

 امل املمة مع ت ورا خدمام املعلومام مب خلل موقن الورب اةااص نالاتامل. 

 الاتورب امل امر للعاملهم مع مجال املعلومام العلماة يالا ناة. 

 :ومهام كل عضو املكتيباملشكلة ملشروع التكتل  األعضاء ـ4

تااـــام اة امعاـــة الـــع  لـــ ت   جـــاز الاـــاتة اة هورـــة مـــا نـــهم امل  Meda Tempusماـــري  الاتاـــمل املتا ـــ  

(RIBU)   مركو الاحـع مـع مبـلت العلمـي  متااام  امعاة نول  يفر  اة وامر   عاإة   ت( 19)عة ي ر ت

  .اطرا  ايري اة م هس  يمراقاة لهعا املاري ي  (CERIST) الا    ي 

   ـت  عـاإةل  ـرون بملاـام الان اـع   ـمل ب ـو ن املهات بلت مخررام املاري  تر توزويل  هامل تن اع       

 :ألاباات  كما يلعاق  ات الاكالاف ي
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 :ومهام كل عضو األعضاء األوروبيةـ 4/1

 ملـــعه اة امعـــة ل ـــ   (:Université Aix Provence de Marseille) امعـــة اكـــب نـــريإ ب نمرلـــالاا *

 .مخررام املاري  اممهم بلت تن اع ناإلفرا  بلت تتورب ألاإراد ال

مـع  ألالاسـي تمثـمل ملـعه اة امعـة الرـر   (: L’université libre de Bruxelles) اة امعـة اة ـر  ل سيك ـمل *

تــاحتر مــع نحاــع    ــؤيلة بــب املاــري املالهامــة املاعاقــد  ي  يهــع  Meda Tempusماـري  الاتاــمل املتا ــ  

 Tempus.(2)نر ام    طار مع  ألايريمليالدبر املا ع الع    املر ن  الاتحاد ح ي املن

 :ومهام كل عضو األعضاء اجلزائريةـ 4/2

متااــــام  امعاــــة ضاــــر  ييلــــ  اة وامــــر ( 19)ت ــــعة  Meda Tempusي ــــر ماــــري  الاتاــــمل املتا ــــ        

 (0):(CERIST)العلمي يالا     مبلتمركو الاحع مع    ت  عاإة

هـع الهامـة امل  ـ ة ياملاـرإة بلـت املاـري   ي  :(http://www.UMBB.dz)  ناـومرداس  امعة محمـد نـوقر -

تعمـــمل بلـــت ت  ـــاا املهـــات نـــهم ألاطـــرا  يتـــامهم الاتيـــا م نااهـــا  كمـــا ت ـــهر بلـــت مااضعـــة تن اـــع مخررـــام 

 .املاري  يت اار ت دم  يتاوإر بلت اةاادت الرممسي  للااتة

ال ـهر بلـت مااضعـة نــرام   يمهمتهـا (:http://www .univ-alger.dz )  امعـة نـب يولـف نـب خـد  نـاة وامر- 

 .الاتورب

مااضعــــة نــــرام  الاتــــورب مهمتهــــا ال ــــهر بلــــت   (:http//:www.ena.dz )املدرلــــة الوطناــــة لــــلدار  نحاــــدر  -

 .الاعايم من  امعة نب يولف نب خد نالا  اا ي 

معــدام  تركاــبمهمتهــا  (:http//:www.usthb.dz )  امعــة ملــوار  نومــديب للعلــوت يالاتنولو اــا نــاة وامر-

 .الاجههزام يال سمجاام اللزمةتوإهس الااتة مب خلل 

 ل ـــــ  لهـــــا مهمـــــة تركاـــــب  :(http//:www.enp.ed.dz ) املدرلـــــة الوطناـــــة املاعـــــدد  الا ناـــــام نـــــاة را -

 .معدام الااتة نالا  اا من  امعة ملوار  نومديب للعلوت يالاتنولو اا ناة وامر

مهمتهــــا   اــــات ال هــــرس املوحــــد يتنظــــار  :(http//:www.ummto.dz ) امعــــة مولــــود معمــــر  ناهــــز  يزي -

  امعــــــــة لـــــــعد دحلـــــــب نالالاــــــــد الـــــــتس ا  الاراقـــــــام الامالاورراإاـــــــة ي معهــــــــا نالاعـــــــايم يالا  ـــــــاا مـــــــن 

(http//:www.univ-blida.edu.dz.) 
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ب الورــ ايــمار يترــورر موقــنن  ل ــ  :(http//:www.univ-bejaia.dz)  امعــة باــد الــرحمب مهــس  ناجايــة-

-http//:www.univ)   امعـــــة باـــــد اة ـــــا نـــــب حمـــــود  نجاجـــــملالا  ـــــاا مـــــن اةاـــــاص نالاتاـــــمل نالاعـــــايم ي 

jijel.dz ). 

مـــع ملـــعا ( CERIST)الا  ـــ  راك مركـــو الاحـــع لةبـــلت العلمـــي ي ي اإلعـــاإة   ـــت ملـــعه الهامـــام إ ـــد تـــر  فـــ      

ي خرا ــ  مــع  SYNGEBلومــام تــوإهس  ظــات معلومــام منالــب مــب خــلل ترــورر  ظــات املع مــب ا ــمل  املاــري 

    .يعن ال هرس املوحدبملاة مل طاعة  ديد    ه

  :للتكتل املكتيبالبنية التحتية ـ 5

 :نوع الشبكةـ 5/1

يا مب مخالف الانود املاعل ة  Aix Marseille Iنجامعة  5112تحررر دإتس الاريط مع لرام س  تر

مب قامل  5112ت الاجههزام املا ا بل ها مع د  م س يملعد اقانانالاريط الوا ب توإرملا مع ألا هو   

تزيرد  مل ملامة نأ هو  ن Meda Tempus دار  ماري  الاتامل املتا    اة امعة اة ر  ن سيك مل قام 

 عاإة   ت طاضعة  ماسح عوئي  مناإع للمعاينة  نرام  تاتامل  نرام  ال  ات بلت كمااوتر  يخادت 

عن فاتة داخلاة للتيال نهم املوز  يمركو تر ي يملعد التزيرد   (9)ال هسيلام يترخايام الالاعمال

 .من ترااا نرمجاة بممل موحد  يملعا مب ا مل ت هامل يعن ال هرس املوحد اةاادت الرممسي  للااتة

 (01):خادت بهعا الاكمل/ إكا   الااتة  جماة مب  و  موز 

 .Meda Tempus  ياهم الا اة الار اراة لااتة ماري  الاتامل املتا  :10فكمل رقر
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وا ع إهو ياهم طر  الر   نهم مخالف الهامام املااركة مع الاتامل يالاجههزام اللزمة اما الاكمل امل      

 (00):إل اات الااتة اة هورة ما نهم املتااام اة امعاة اة وامررة

 .ياهم ملندلة الااتة ييلاممل الاتيال الل  تر رها :15فكمل رقر 

 :الربجمياتـ 5/2

ي ود  Meda Tempusالل  قام  بها ة نة قااد  ماري  الاتامل املتا    ألاي تكا   الورارام 

 :يهعل  اهس املتااام معلومام  ا ظمةالاة 

 SYNGEB (SYstème Normalisé de GEstion de Bibliothèque   )  نكـمل مـب متااـة  امعـة تهـز

 .لةدار لاا املدرلة العومرداس  اة وامر  ي يزي   اجمل  نجاية  ن

 PMB  (Pour Ma Bibliothèque  )يملـو  ظـات م اـو  امليـدر (open source  ) مراـا مـع املدرلـة

 .الوطناة املاعدد  الا ناام ناة را 

 GESBU  (GEStion de Bibliothèque Uiversitaire  ) يملـــو  ظـــات معلومـــام محلـــع مراـــا مـــع

خيايــــا لهــــعه املتااــــة  يالــــع  مــــب يالــــع  صــــمر الاتنولو اــــا للعلــــوت ي  امعــــة ملــــوار  نومــــديب 

الاحع الامالاوررامع يطان مخالـف املناو ـام ي (  تا   / برملي ) للمتااة  آ عإهرس    اات: مهام 

 .يكعا رقمنة الوااما محياماام ي  راتام مبار الواام اة من ت اهس 
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 امــــات ــــاخدم    ميــــممام محلاــــا ل امــــد  الهامــــام اللــــ  GESBUي PMBيبلاــــ  إــــام  ــــمل مــــب  ظــــات   

SYNGEB (النظات امل مب ل  اهس املتااام ) الا  ـ  ي العلمـي  مبـلتالاحـع مـع إهو ميمر نـاة وامر نمركـو (

cerist )صــــــمر مــــــع الادايــــــة بلــــــت  ظــــــات ال اــــــتامل   نت ــــــاتام  وامررــــــة خاليــــــةDOS   اــــــر طــــــور بلــــــت  ظــــــات

Windows  اة هـــاز  احاديـــة ايلاـــةيصـــدر مـــع   ـــاةMonoposte  ل  ـــاة الاـــاتاة اـــر طـــورم اVersion 

réseau    يهــع باــار  بــب  ظــات مــدمSystème intégré  بماــمل/ خــادت)  عامــد بلــت الهاكلــة(  )serveur/ 

client ) ي ــــمل ملامــــة تعامــــد بلــــت طاعــــة معانــــة مــــب ملــــعا النظــــات ا  ا ــــ    يو ــــد ات ــــا  نــــهم الهامــــام بلــــت  

 (05).اباماد  ظات موحد

ا امـا   ايل ال اممـة يمـع  ألايعـا ضعـد مناقاـة ة نة ال ااد  للماري    مل ملعه الاخالإام  عل  مب

الا  ـ  ي العلمـي  مبـلتن ر فررت بافر ملاري  الاتامل يملو مركـو الاحـع مـع  5112 ا  ي  09ي 00يومي 

(cerist)   يالــــع   لــــف نارــــورر  ظــــاتSYNGEB  امال ــــهر بلــــت تراا ــــ  مــــع  ــــمل الهامــــام يصــــاا ا  ضاــــرط ي 

مــب  GESBUي  PMBالــتس ا  املعلومــام املخو ــة ننظــات   مكا اــةامل ــاعملة لــان ا  مــن   ظمــةألا يــالتت مــن 

املعلومـــام املخو ـــة بهمـــا  يملـــعا ت اديـــا لاتـــرار اة هـــود    ـــتتمتـــب مـــب الوصـــول   واإـــع يريانـــ تـــوإهس  خـــلل

  اجــــة  يقــــد تــــر اخااــــار ملــــعه الراعــــة يتعمــــار الــــاعمالها SYNGEB لـــــاملرــــور  نابامــــاد الراعــــة اة ديــــد  ي 

 (03):تمهزملا نـ

 ر  يلوامح الاخااارلهمل الالاعمال ن  مل الاعمال ال أ. 

  ملاكمل ناا ام م نم يإا تركااةUNIMARC. 

  نراقام ال هرلة اةااصة نالتاب امل اابهة يتاادل نراقام مبار   مح ن اادل. 

 الافتسا ام ي   مح نالاعر  بلت حركة تن مل الوااما يمخالف املجموبام املاوإر  لدى الهامام

 .الل  تؤماها

  مل الااا امي   لتاتيتعديمل يتحيامل ي  نإدخال  مح  . 

 مح نال هرلة املاعدد  امل اورام  . 

  ال هارس مب خلل طرر اهم للاحع   تالوصول. 

  افكالاملعلومام يإا الاة  نإظهار   مح DETAILLE , UNIMARC ,  ISBD 

 هارس بلت فاتة الا تس  الااتة  يكعا يعن ال  طار العممل مع   مكا اة . 

  مخال ة ايباةيؤمب املعراام يو مح نح ظ ال ابد  بلت. 

  مح ناالاة  مل ال ل لة الواام اة ن  مل ال سام  . 
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 طاابة ال وامر امل اعملة مع ملعا النظات  مكا اة. 

 ام ال ان ة لـتالتت من الراع SYNGEB. 

  يا هةWindows XP. 

مثــمل الاقانـــات   آلاــااملتااــة  ا اـــرةإرباــة ت ــهمل  ا ظمــةبلـــت  SYNGEB يتحاــو  الراعــة اة ديــد  لـــ

 .الاحعي  Syspretالوااما ب س الااتة بب طررا يالتس ا   مبار اة رد  املعاة ة  

  لاـةإ د تر تويرد املتااام الاررتة مع املاري  ضعدد مـب ال سمجاـام  SYNGEBنر ام     ت ي اإلعاإة      

 Antivirus Backup, Licences(00):  يمـب  ملـة ملـعه ال ـسام   ـعكر  ـع مبـلتوالـرة ل  ـاهس املعلومـام ن

OS, Windows server 2003, Windows professional   

 :اإلمكانيات البشرية املسخرة لتنفيذ خمططات املشروعـ 6

معاـــــة املن ـــــمة العـــــاملهم ناملتااـــــام اة ا ألاإـــــرادلان اـــــع مخررـــــام املاـــــري  تـــــر اخااـــــار بانـــــة مـــــب 

الات ـمل نمهـات ي مـب ا ـمل تل ـي الاتـورب    ـع مبـلتاملخايـهم مـع ي بلت املتاراهم حاع تر التسكهز للماري  

 ألاي ـــتي ظـــرا للاكــالاف الاامل ـــة اللــ  يارلاهـــا تتــورب املاخييــهم تـــر التسكهــز مـــع املراحــمل الاتاــمل   يا اــرة

الاتاـــمل  اـــر مـــع   دار نـــرام  الاتـــورب اللـــ  تاـــر  بل هـــا ااضعـــة ملللماـــري  بلـــت العـــاملهم ناملتااـــام املركورـــة 

 . العيب تاضعوا الاتورب ألاإرادمب قامل  يألاق اتالااضعهم ملتااام الكلاام  ألاإرادمراحمل تالاة يار تتورب 

لل ــسام   ح ــب الالــ اعا إ ــل بــب  املؤملــمل العلمــي الــاسبلــت  ألاإــرادملــعه العانــة مــب تــر اخااــار ي 

 ألاإـــراديملـــر  ألاإــرادطااعــة  اـــاط  الـــاسبلــت ي   داخــمل  ـــمل ملامـــة ألاإـــرادا ــمل تتـــورب ن اــة  الاتور اــة مـــب

ال اـاط مـع مجـال العمـمل املتا ـ  ي ياةا ـس  قدماـة ألا   ـت  عـاإة  الا ناـةال ناـة ي  ألابمـالاملكل هم نمخالف 

  (02).الاعاي ي يملعا مب ا مل الالا اد  مب ك اتمهر املهناة يخ سمهر

 :األفراد املسخرين لتنفيذ خمططات املشروعن برامج تكوي ـ6/1

 برامج تكوين مسريي املكتبات اجلامعية : 

 امعــة نــومرداس   متااـة م ــهسيب لكـمل مــب( 10) تــر   ـرات تتــورب  رملعـة 5112مـع فــهر  ورلاـة مــب لـنة       

املدرلــة الوطناــة املاعــدد  الا ناــام مــع مجــال ت ــاهس ي  اــامالا نزي   امعــة ملــوار  نومــديب للعلــوت ي تهــز  ي 

ات   يمـع فـهر لـرام س مـب   ـب ال ـنة تـر   ـر ( Aix Marseille I) ااام مع  امعة اكب مارلا  ن ر  ا املت

املدرلـة العلاـا  امعة الالاد   اة وامر  نجاية ي م هسيب لكمل مب متااة ( 10)تتورب مع   ب املجال  رملعة 
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تــــر الاتــــورب مــــع   ــــب املجــــال مل ــــهس  متااــــة  5111  يمــــع مــــا  (ULB) اة ــــر  ل سيك ــــمل  لــــةدار  ناة امعــــة

ملتااــــام املن ــــمة ملاــــري  الاتاــــمل لكــــمل م ــــهس  ا لومــــامتعمــــار املعمــــب ا ــــمل .  امعــــة  اجــــمل مــــع نريك ــــمل

املتااـام  ي دار  العمـملخلا ري  العممل اة ما ع يتوباة امل ؤيلهم بلت عرير  توحاد طـر  امل املمة مع ي 

ا لهـــا مـــب إوامـــد يايجاناـــام بـــد  لـــوات مـــب الناحاـــة املالاـــة ياملاديـــة اي مـــب  احاـــة العملاـــام ال ناـــة اللـــ  ملـــ

 . (01)تاعرر لها  مل ياا ة

 برامج تكوين املوظفني: 

تتـــــورب ملـــــوظ ي الهامـــــام    ـــــراتة نـــــة قاـــــاد  املاـــــري   ارتـــــأمضعـــــد تتـــــورب م ـــــهس  املتااـــــام اة امعاـــــة 

ملـؤ ت  ام   لـت نمعدل متا   اي مخام مع مبلت   ـع لكـمل ملامـة اهراضعد تعا الع و  مع ماري  الاتامل

ملــــر مــــب ي ـــــن بلــــت بــــات هر م ـــــؤيلاة تن اــــع مخررــــام املاــــري   إانوبـــــ  ال ــــسام  الاتور اــــة مـــــع  ألاإــــراد

لـــرامل تن اـــع الاـــاتة ألا اـــرة الوا ـــب ال اـــات بهـــا يتراا هـــا مـــع ي لـــت لةحاطـــة نكـــمل ألابمـــال يم ـــامااها 

تـــورب املعامـــد  الالـــا بلـــت يعـــن ال هـــرس املوحـــد نـــهم املتااـــام اة امعاـــة كمـــا  لـــف  ـــمل إـــرد ترـــة ي اة هو 

امـــا إامـــا يخـــم ال ـــسام   .بهـــا يالـــعيب لـــر ت  ـــب لهـــر إرصـــة مااضعـــة الاتـــورب ألاإـــراد داخـــمل الهامـــة العامـــمل

 :إه  موت ة مع اة ديل الاا عالل  تل املا ملؤ ت املوظ هم  الاتور اة

 مكام ا ع ادملا املتو وم  امل ا اديم  وعوبهام تاررخ العملاة

 جامعة اكس مرسيليا فرنسا أوروبيون  مسيرون 4 ت اهس املتااام 5112 ورلاة 

 الجامعة الحرة بروكسل بلجيكا أوروبيون  مسيرون 4 ت اهس املتااام 5112لرام س 

 00ـ01

 5112د  م س 

 ت ناام تواا اة

 ا ظمة ت اهس قابد الااا ام

 

 *مكتبيين 01 

 جامعة محمد بوقرة ببومرداس ـ الجزائر ـ أوروبيون 

 ا  ي  2ـ5

5111 

 جامعة محمد بوقرة ببومرداس  جزائريون  مهندسين 01  دار  الااكام

 53ـ00

 5111مارس 

النظات   ع ل  اهس 

 "لنجا "املتااام 

 9+ مكتبيين  9

 مهندسين

 جامعة محمد بوقرة ببومرداس  جزائريون 

 اإررمل 2ـ0

5111 

 توحاد ال هارس

 ناللتة ال ر  اة"ال هرلة"

 جامعة محمد بوقرة ببومرداس  أوروبيون  *مكتبيين  01
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 اإررمل 51ـ55

5111 

 توحاد ال هارس

 ناللتة العر اة"ال هرلة"

 جامعة محمد بوقرة ببومرداس  جزائريون  *مكتبيين  01

  وام 2ـ3

5111 

 توحاد ال هارس

لتة نال"الاتااف"

 ال ر  اة

 جامعة محمد بوقرة ببومرداس  أوروبيون  *مكتبيين  01

 05ـ0

 5111 ورلاة 

 توحاد ال هارس

 ناللتة العر اة"الاتااف"

  (01)جامعة محمد بوقرة ببومرداس جزائريون  *مكتبيين  01

 09ـ02

 لرام س

5112 

  دار  ا ظمة

Windows server 2003 

 قرة ببومرداسجامعة محمد بو  جزائري  مهندسين

 مارس 51ـ 02

5110 

 امب ا ظمة ي دار 

Windows server 2003 

 جامعة محمد بوقرة ببومرداس جزائري  مهندسين

 اإررمل 59ـ 52

5119 

  دار  ال ررا

 ياةادمة العامة

 جامعة الاغواط أوروبيون  مكتبيون ومهندسين

.بلت م اوى مياة هر املتاراوم ي وموم ناترار الاتورب

 جامعة محمد بوقرة ببومرداس  تكوين بالتنسيق إستراتيجية وطنية توثيقية 5112مارس 

 جامعة محمد بوقرة ببومرداس التكوين على إنشاء موقع الواب على الانترنت 5112اإررمل 

 جامعة محمد بوقرة ببومرداس التكوين على الانترنت في املكتبات 5112ما  

 .ياهم نرام  تتورب امل هسيب ياملوظ هم الل  فملها املاري  :01 ديل رقر

ي اـــهم ام ماــــري  الاتاـــمل املتا ـــ  قـــد ت ـــمب بملاـــام تتور اــــة مـــب خـــلل اة ـــديل املعـــرير ابله 

صــر  مجملهــا مـــع ارلاهر مــب املتاراهم املـــوظ هم  ليــاةح م ــهس  املتااــام الع ــو  مـــع املاــري  يبــدد مــب

 :املحاير الاالاة
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خـــاص نم ـــهس  املتااـــام الع ـــو  مـــع الاتاـــمل  يملـــعا ل ـــمام تعمـــار املعـــار  لكـــمل م ـــهس   :ــــ ت ـــاهس املتااـــام

توحاـــد طـــر  ال  ـــاهس داخـــمل الهامـــام يامل ـــاملمة مـــع ت  ـــاا اة هـــود يخلـــا ري  العمـــمل اة مـــا ع يالاعـــايم 

 .يتل ب الالاب مدار  العلماة يلامل ادات ألابمال لان اع الااتة اة هورة

ياملحـــاير الاالاـــة خاصـــة ناتـــورب ألاإـــراد يالعـــاملهم داخـــمل الهامـــام املاـــاركة مـــع الاتاـــمل  يملـــر متاراـــهم       

 :يمهندلهم مع مبلت   ع العيب ي ن بلت بات هر م ؤيلاة تن اع مخررام املاري 

 .ا ظمة ت اهس قوابد الااا ام -

 . دار  الااكام-

 .ت ناام الاوااا-ـ

 .مع   اا  املرور  الل  تعممل داخمل  ظات الااتة" لنجا  " املتااام النظات   ع ل  اهس -

ترااــا الا ناـام الديلاــة للوصــف الامالاــوررامع )ال هرلــة نـاللتاهم العر اــة يال ر  ــاة : توحاـد ال هــارس -

ISBD ) مــــــب ا ــــــمل  ظهــــــار ناا ــــــام ال هرلــــــة  يمــــــا ياعلــــــا نال اــــــتالة العاملاــــــة لن ــــــمل الااا ــــــام ب ــــــس فــــــاكام

  مب ا مل احتسامها يال هر بلت ح ب تراا ها مـع ال س ـام  امل ـنم UNIMARCم ياملعريإة نياتة املعلوما

 . Syngebل  اهس املتااام لنجا  

 .الاتااف ناللتاهم العر اة يال ر  اة: توحاد ال هارس-

 .تتورب  لتساتاجاة يطناة تواا اة م   ة نهم  مان ألاطرا  املاعاملهم مع املاري -

 .ام يالا تس  املتاا -

 .windows server 2003 دار  ا ظمة -

 . دار  ال ررا ياةادمة العامة-
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 (00):موت ة مع اة ديل املوا ع إه اما إاما يخم نرام  ألايات الدرالاة يامللا اام       

 مكام ا ع ادملا موعوبها املااركوم  تاررخ العملاة

املكتبات الجامعية  شبكات" يوم دراس ي حول  مشاركا 44 5112 وام  00

 "الجزائرية 

 جامعة بومرداس

 جامعة جيجل "تكوين املكتبيين " يوم دراس ي حول  / 5111 وام  50

 جامعة البليدة تقييم عمليات التكوين املنجزة عملية مبرمجة 5112إا ر  

 جامعة تيزي وزو "املكتبات والجامعة " يوم دراس ي حول  عملية مبرمجة 5112 وام 

املدرسة الوطنية للتعليم  RUBIيوم دراس ي حول برامج  / 5119 ما  01

 العالي بوهران

ملتقى حول تكنولوجيا املعلومات ودورها في  / 5119ما   3

  LMDتقوية نظام 

 (09) جامعة املدية

ياهم ألايات الدرالاة يامللا اام املنع د  خلل إتس  ا جاز املاري  :15 ديل رقر

 :الفنية توحيد اإلجراءات ـ1

ضعـــــهم الابااـــــار الانـــــو  ال ـــــامر بلـــــت م ـــــاوى  ظـــــر  Meda Tempusاخـــــع ماـــــري  الاتاـــــمل املتا ـــــ  

 يتعـــــدد قـــــوامر رايس املوعـــــوبام  ال هرلـــــة يالايـــــ اف املااعـــــة مـــــب قاـــــمل املتااـــــام اة امعاـــــة اة وامررـــــة

يعــن    ــتتعــعر الوصــول    ــت ادى الشــي ت الــع   املــؤل هم الــماتامل ــاخدمة مــع  ألالــالابتنــو  مــن  ياملــداخمل

يملـــعا   اجـــة بـــدت تمتـــب   خالـــف الهامـــامالواـــاما ب ـــس م   ـــتمناجـــام نمالاورراإاـــة موحـــد  ت ـــاح الوصـــول 

بمـــال ميـــاةح املعاة ـــة ال ناـــة بلـــت م ـــاوى الهامـــام مـــب الـــاحتر مـــع ت ناـــام املعاة ـــة املوعـــوباة يبـــدت 

يمـــب ا ـــمل . بملهـــر بلـــت اكمـــمل ي ـــ  امـــالكهر لا نـــهم خـــاص ياديام بمـــمل مـــب فـــانها ام ت ـــابدملر مـــع ادات

خلـــا ت  ـــاا يا  ـــ ات نـــهم الهامـــام مـــع مجـــال املعاة ـــة ال ناـــة للواـــاما إ ـــد تـــر  بـــداد ياا ـــة بمـــمل ت ـــر 

مخالــف اديام العمــمل املعمــول بهــا إامــا يخــم م ــراتام ال ناــة للعمــمل املتا ــ  داخــمل ملــعه الهامــام  يمــا 

 . هسملاتعلا ماها ضعملاام ال هرلة  الاي اف  الاتااف ير

 (51):يقد ت من  ملعه الواا ة الا ا هم ياملعايهس يمخالف اديام العممل الاالاة      
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ار  :اي الاكمل العاملي لل هرلة امل ريت  آلااUnimarc (UNIversal MAchine Readable Cataloging )ـ 0

لومام داخمل فاتة املاعاملة مع املاري  مب ا مل تاادل املع ألاطرا اباماد ملعه ال اتالة نهم مخالف 

RIBU. 

 :الا نهم الدي ع للوصف الامالاوررامع اي   ISBD (International Standard Bibliographic Description)ـ 5

 .الوااما املادايلة داخمل ال هرس ا وا ملو الا نهم املراا مع بملاة ال هرلة ملخالف 

 :(املن ردام) Monographiesـ 3

           FD Z44-050 (description complète) et/ou FD Z44-073. Avril 2005: Documentation – 

catalogage des monographies - texte imprimé, rédigé à partir l’ISBD (avril 2005). 

 (:الديررام ياملراوبام الديررة) Périodiques ou publications en sérieـ 0

           FD Z 44-063 issue de l’ISBD(S), dernière mise à jour 1999. 

 (:م ا م الديررام) Articles de périodiquesـ 2

           FD Z 44-078 : catalogage des parties composantes- rédaction de la description 

bibliographique (décombre 1994). 

 (:مواد رهس التاب) Non livresـ 1

           FD Z44-066 : Description bibliographique internationale normalisée des «non-livres », 

Edition révisée (décembre 1988). 

 (:املداخمل/ متاحة ) Les accèsـ 2

         Z44-059: Documentation-catalogage-choix des accès à la description bibliographique 

(2005). 

         NFZ 44-060 : Catalogage d’auteurs et d’anonymes : forme et structure des vedettes de 

collectivités auteurs (2005). 

         NFZ 44-061 : Catalogage d’auteurs et d’anonymes : forme et structure des vedettes 

noms de personne titres, des rubriques de classement et des titres forgés, norme utilisée 

aussi pour les titres uniformes (2005). 
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        NFZ 44-062 : Documentation classement des noms propres étrangers comportant des 

particules ou d’autres éléments accessoires. 

 (:المات ألاشااص) Names of persons de l’IFLAـ 8

        Les règles appliquées par le fichier d’autorité de la bibliothèque nationale de France, 

présentées sur son site web (rubrique professionnels / produits et services 

bibliographiques/ mieux utiliser les produits), elles mêmes fondées sur les 

recommandations de l’IFLA. 

 (:الاتااف املوعو ع) l’indexation matièreـ 9

        Les instruments de travail sont bien précisés pour l’analyse thématique des documents 

dans les deux langues : arabe et français. 

       NF Z44-070 pour l’indexation analytique matière. 

 (:قوامر ملناد) Listes d’autorités ـ10 

       Tel que la liste d’autorités matière arabes de l’ALESCO (achevé d’imprimer 1996)  قاممة

 .رايس املوعوبام ملنظمة الال تو  

 (:الاخايارام) Abréviations, Suppressions et Conversionsـ 00

      Norme Internationale ISO 832: Information et documentation, description et références 

bibliographiques. 

      Règles pour l’abréviation des termes bibliographiques (décembre 1994). 

ــ  CDD ـ ـــــــــبلــت عــرير  ابامــاد تيــ اف ديــو  العاــر   الاأكاــدكمــا تــر  املخايــر يملــعا إ ــل بــب ا ــ  ـ

الايــ اف بلــت  ارقــاتإهــو ي ــمب الاوحاــد مــع   ألاخــرى الاتــورب مــع مجــال الايــا اف الت ــسى  يــوإر تكــالاف

خاعـعة لـن ب  ظـات الايـ اف  كمـا تـر   نهـاالواـاما يتاادلهـا   يجـادم اوى  ـمل الهامـام يو ـهمل بملاـام 

ا  ــــــقوابــــــد ناا ــــــام امل ــــــؤيلاة اةااصــــــة ناملتااــــــة الوطناــــــة ن ر  ي تاــــــا تحديـــــد املــــــداخمل الوا ــــــب توإرملــــــا 

 .يم انلها ناللتة العر اة Z 3950 املوت ة مع الا نهم املعري  نـ

تح ا ـــ   عامـــد بلـــت ال هـــارس الداخلاـــة لكـــمل ملامـــة بلـــت    ـــتملـــد  املاـــري  يال هـــرس املوحـــد الـــع  

نــدل إهــرس موحــد  إكــمل ملامــة (  Metacatalogue) حــدى إالاــاتة بمومــا تعامــد بلــت ال هرلــة املاعــدد  
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ة لب معلومام معانـة رهـس ا ـ   ألامر الاد ت    ا  ceristيال ناةاادت الرممسي  املاوا د نـيار الاتتاوإر بلت خادت 

لهـــعا ي  ـــمل الـــاعمال   ألاخـــرى مـــع حالـــة حـــديث ا  برـــب للاـــادت الرممســـي  للاـــاتة   ي  ـــرب مـــع فـــلمل الهامـــام 

اي الااـــــار ال الاـــــاكي ال هـــــرس املاعـــــدد الـــــع  ي ـــــمب ت ـــــاهس  اتـــــي لكـــــمل متااـــــة  امعاـــــة مـــــع حالـــــة ا  رـــــا  الاتيـــــ

كمـــا ي ـــاح ملـــعا   إ ـــ  امل ـــاملة بـــب ضعـــد تاعرـــمل ت ـــامر مـــع العمـــمل....(   بـــار إهرلـــة  ) ي  إكـــمل امليـــاةح التهر ـــائ

لـربة الاتيـال  اماملعلومـام املاوا ـد  ناملتااـة اللـ  تـر ال  ـاال مـب داخلهـا   اجـة    ـتال هرس لربة الوصول 

 (50).ما ا ناي  5 س نتثهس مما ملو بلا  خار  املتااة ما ا ناي  اك 011الداخلع للااتة حوا ع 

 :باجلزائر Meda Tempusالتكتل املكتيب  مشروعاجنازات أهم ـ 4

 :(RIBU) ما بني املكتبات اجلامعية اجلزائرية ـ الشبكة اجلهوية4/0

ر  العمــمل  الا  ــ ات مــع طــتح اــا الا  ــاا ي   ــتنــاة وامر  Meda Tempusملــد  ماــري  الاتاــمل املتا ــ  

املاوا ـد   ألارصـد ييعن قوابد موحد  لاع املعلومام العلماة يالا ناة ي  مل يتاادل املعلومـام لللـا اد  مـب 

الاــاتة اة هورــة مــا  نإ اــاتالاحثاــة  ي لــت  ــام امل ــا اديب الاتور اــة ي ب ــس مخالــف الهامــام لالااــة  اإــة احااا

ملـــعا يحاـــو     حاـــع ـــمل املتااـــام الع ـــو  ارصـــد وحـــد يجمـــن نـــهم املتااـــام اة امعاـــة اة وامررـــة قوامهـــا إهـــرس م

ملاوم ت  الة  يملو  عممل بلت الوصف الامالاـوررامع مليـادر    تت  الة يررمح للوصول  511.111ت رراا ألاخهس 

املعلومـــام املو ـــود  مـــع املتااـــام اة امعاـــة اة وامررـــة ملنر ـــة الولـــ   نمـــا تحاورـــ  مـــب كاـــب يديررـــام يم ـــا م 

امل ـــتوطة ياملـــواد ال ـــمعاة الايـــررة بلـــت اخـــال    ـــا قراصاممل يمـــعكرام يحلـــى املـــواد رهـــس التاـــب ديررـــة يرلـــ

   ت 5112 اكاو رمب املوحد ال هرس   ل هايالاكمل املوا ع يوتح ترور ال   الم الل  يصمل  .(55)يا وابها افكالها

  .5100اإررمل 

 

 

 

 

 

  هرس املوحد ما نهم املتااام اة امعاةياهم ترور بدد ال   الم الل  يصمل لها ال :13فكمل رقر
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 وعرض نتيجة البحث كيفية البحث يف الفهرس: 

مــــام مــــب العنــــوام  املؤلــــف  ل: مــــب خــــلل امل ــــايمب الاالاــــة ـــــ نحــــع ض ــــا : ملنــــاك  ــــوبهم مــــب الاحــــع       

 :ياملوت ة مع الاكمل الاا ع  ياملوعو 

 .دياهم يا هة الاحع الر ا  مع ال هرس املوح :10فكمل رقر

ISBN  يال نة ي و

:الواا ة ياللتة ياملوت ة مع الاكمل الاا ع

 

 .ياهم يا هة الاحع املا دت مع ال هرس املوحد :12فكمل رقر
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ة نالعنايرب  املؤلف   و  الواا ة يتاررخ قامم: يرار برر   اجة الاحع كما ملو موتح مع الاكمل

  .ال ار يرار برر الناام  مع ص حام ماعدد  مع حالة ك سمها

 .يا هة برر  اام  الاحع الامالاوررامع نال هرس املوحد ياهم :11فكمل رقر

لةظهار  ضعد الن ر بلت بنوام التاا  تظهر الاراقة ال هرلاة اةااصة ن   ير اح النظات الاة افكال      

 :كما يلع

  :Publicـ شكل 0

 

Publicياهم يا هة برر الاراقة الامالاورراإاة مع فكمل  :12فكمل رقر
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 :ISBDـ شكل 2

 . ISBDياهم يا هة برر الاراقة الامالاورراإاة مع فكمل: 10فكمل رقر

 :UNIMARCـ شكل 3

 .RCUNIMAياهم يا هة برر الاراقة الامالاورراإاة مع فكمل  :19فكمل رقر
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 (23):أشكال حوار أعضاء املشروع يف الفهرس
 :ـ االتصال بالربيد االلكرتوني      

يمتــب الاتيــال نــهم ألاب ــات بــب طررــا ال سيــد الالتتسي ــي   ظــرا ملــا ت احــ  خدمــة الا تس ــ  مــب موايــا 

 .النيوص ياليور ياملل ام املخال ة الل  يمتب ر رها نال سيد الالتتسي ي إلرلالماعدد  

 : ( RIBU Forum )ـ املنتدى     

لـوات  ــا وا مخايـهم مـع بلـر املتااــام  RIBUي ـاح املناـدى إرصـة الاتيـال نــهم العـاملهم عـمب ماـري        

 .اي مع مبلت   ع اي حلى  داررهم

قوامهــا إهــرس ( RIBU)ي ـدير نالــعكر ام ماــري    اــات الاــاتة اة هورــة مـا نــهم املتااــام اة امعاــة 

 Meda 2003 university :مـب  ـو  Jep ( joint European projet ) 31137- 2003  :تح  رقريندر  موحد 

managmement ــــت  5112  امــــا إامــــا يخــــم مــــد  ا جــــاز ملــــعا املاــــري  إكا ــــ  اــــلث لــــنوام مــــب  ــــا  ي  

 55.025511 م تكل ــــة الامورــــمل املاــــتسك قــــدرم نـــــيــــوري   كمــــا ا 052.010523 نـــــ ناكل ــــة قــــدرم 5119د  ــــم س 

 .يوري

  :ـ النتائج والتوصيات9

الاحــــع العلمــــي تــــر تنظــــار ل ــــات نمنالــــاة اخااــــات نم ــــر يزار  الاعلــــار العــــا ع ي  5119إا ــــر   59مــــع 

املاــري  املاعلــا نالاــاتة اة هورــة مــا نــهم املتااــام اة امعاــة اة وامررــة يمناقاــة تمديــده  يتــر الاوعــاح 

مـــب خـــلل   طارامهـــامنالـــاة يتتـــورب  نـــأ هو ويرـــد املتااـــام اة امعاـــة نـــام الهـــد  مـــب ملـــعا املاـــري  ملـــو ت

 ظـات بمـمل   يجـاد   ـتلـ ع املاـري     ـت ناإلعـاإة  يمع مجال ت اهس املتااـام   ع مبلتتر يام مع مجال 

ير ــمب الاعررــف ناملجموبــام املاــوإر    ألا اــرةي ألابمــالت  ــاا يتوحاــد بلــت م ــاوى  ي حــداثموحــد 

لهـا ملخالـف رياد  ألامثـملالالـاتلل  ي تاحـةمب خلل مواقن الورب اةااصة نكمل ملامـة الهامام ب س مخالف 

بـــب طررـــا خـــدمام  اي املاافـــر  للمعلومـــام بلـــت اةاـــ   متاحـــةاملتااـــام املاـــاركة ناملاـــري  ب ـــس خـــدمام 

وباــة للرإــن مــب   كمــا تــر الاأكاــد نــام املاــري  يهــد    ــت تــوإهس خــدمام معلومــام  مــا نــهم املتااــام مبــار 

مثــــمل خدمـــة الاــــع الا ا ــــائي   در ـــة الالــــاجانة ة ا ـــام الــــرياد الاتور اــــة يالاحثاـــة ب ــــس مخالـــف الهامــــام

للمعلومــام يمحاطــة اة اررــة نامليــادر اة ديثــة يخــدمام التس مــة يالالــتس ا  املاافــر للمعلومــام يرهسملــا 

  ماها حلى يام لر تاوإر نالهامة املن  ـب مب اةادمام الل  ت همل يصول الااحع   ت املعلومام يالالا اد

ياة وامـــر   ألايريملـــيملـــعا املاـــري  مـــع تعورـــو بلقــام الاعـــايم نـــهم الاتحـــاد  املماــةبلـــت  الاأكاـــدكمـــا تـــر .  ل هــا
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اة امعاــــة بهــــد  تــــوإهس  إهــــعا املاــــري   عــــد فــــاتة معلومــــام بيــــررة تجمــــن الرصــــاد الواــــام ي للمتااــــام

ت ـابدملر مـع ا جـاز انحـااهر العلماـة يترإـن  م ـاوى  للرلاـة يالاـاحثهممعلومام بلماة يت ناة  ام  وباة 

 .تتوراهر

مــب ا رلقهــا  ألاي ــتيقــد ح  ــ  الاــاتة اة هورــة مــا نــهم املتااــام اة امعاــة خــلل الثلاــة لــنوام 

  ـس اك ألا ـاديمييتمتـب ملـعه الاـاتة بـب طررـا موقعهـا الالتتسي ـي . ةامل ـ ل ألاملـدا  جاحا كاهسا مب حاع 

نـهم ناحـع يطالـب مـع  ـمل الاخييـام مـب تيـ ح يمرالعـة املخـويم الواـام ي للاـاتة الـع   الف 311مب 

  .ي و  ياحد ملاوم ياا ة بلماة يت ناة  ام  وباة بالاة

يالـع  فـر  مـع تن اـعه   Tempus 4تحـ  الـر  5103لـنة    تيماد  آخر تمر ملعا املاري  نماري  ي 

ب ـس  ي تاحتهـارقمنـة الواـاما    ـت  عـاإةبلـت  ـمل املتااـام اة امعاـة اة وامررـة مب ا ـمل تعمـار ملـعه الاـاتة 

 .الااتة من يعن دلامل بات للمخويم الواام ي اة ام ع

يا ـى ماـري  طمـو   Meda Tempusيبلاـ  مهمـا تتـب الناـام  اللـ  يصـمل  ل هـا ماـري  الاتاـمل املتا ـ       

نــــد مــــب ي ــــع املتاراــــهم املعلومــــام نــــاة وامر  يلــــعا    رــــا  ــــ ت لــــدبر الاتــــورب يالاحــــع العلمــــي يترــــورر ق 

لاح اـا  يالعمـمل اة مـا ع ياملوحـد  لف امل اورام نأملماة ملـعا الاتاـمليم ؤي ع قرا  املعلومام بلت مخا

ي الاـــا ع الاهـــور ن رـــا  املعلومـــام الـــع   عـــد الركهـــز  ألالالـــاة لـــدخول   يامل ـــرر  املر ـــو  ألاملـــدا  ـــمل 

 .مجامن املعلومام

 :خامتة 

الـع  يـدبو   ـت يعـن لاالـة لاـع املعلومـام العلماـة  Meda Tempusالاتامل املتا   يا ى ماري  

يالا ناـــة ي قامـــة فـــاكام  هورـــة ييطناـــة مـــب نـــهم املـــر املاـــادرام اللـــ  ت ـــاحا ال  ـــ ان يتكـــااف اة هـــود 

راملنــة اللــ  ي رعــها   اجــة م ــاملما  ال عالــة مــع  قامــة ا ظمــة معلومــام مارــور  يما ابلــة مــن املاتهــسام ال

العير

 :قائمة املصادر واملراجع

. ص. 5110ق ــر بلــر املتااــام يالاوااــا  : اة وامــر. تتنولو اــا املعلومــام مــع املتااــام. لـعاد   يملااــة ررارمــي (0

520 
(5 ) http://www.albaath.news.sy/epublisher/html_np/12743/62.html 
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 : ة وثائقية غري معروفة من القطاع السمعي البصريعرض ملهن

 احثــــــــــائقي البـــــــــــــالوث

 م ـــــــــــــــــــــخدجية أول                                                         

 أستاذة مساعدة بجامعة تبسة                                                                                                                    

 :ملخص 

 منـــة  : يهـــدذ  ـــاا املىـــا  هنـــع وـــرج  منـــة  علا ـــا  لـــد  نبصـــر   ـــ  الى ـــا  ال ـــ    ال  ـــر   

 منــة ا  لــك الوثنــ   ــة ا   ا ــة هــ   . ــ  الــدو  امل  ــاي  أكثــ    منــة ا ــاي   ــ  الهــم لوفهــا  عرو ــة. ال احــ 

ونهــــرا .  اج ــــن مــــنة  مــــة وــــد  ي ىايــــ ما  جــــان  ال اي ــــ  والى ــــا  ال ــــ    ال  ــــر  . والفضــــا  وال نهــــ م

لااقــن ق ــا  ال اي ـــ  ال ــ    ال  ـــر   ــ  ا لعابــر والـــدو  العرح ــة و ا ـــاي اب ــنة ا  الــة هنـــع ال وــا ة  ـــ  

ة     اا الى ا   ة  و بي ال ين اي الف دياي املااد ال  ع ة ال  ـر ةي هيايينـا هلىـا   خ لف املمة العا ل

الضــــا  وهــــع  منــــة الايــــابىي ال احــــ   امل نــــي  وال ــــي تعــــرذ انبصــــايا ك نــــ ا  ــــ  العــــالم ال ر ــــي ح ــــ  ال ــــ    

 ....ال  ر  ييخا  كانة  م ة    إلاوالمي ال عل مي الثىا ةيوال ااصم

 :الكلمات املفتاحية

 .ال اح  -املمنة -ال     ال  ر   

 

  مقدمة

و  ـدو أة ال ـاي  . هة ط  اة ال اي  م خ لف أشكالما وهـع ح اانـا ال ا  ـة حى ىـة ك ينور ـا أحـد 

امل حركـة  ـ   خ لــف أشـكالما ووتـ   خ لــف قنـاا  محهــا اح ـم ح ـة تيــد  ـ   ـاس ال    ــةي   ـة ال ــين ا 

ويع تــ  ا ــاي . الــااو والايـابل يلو  ون ــة املخ لفــة املنبصــر  وتــ  وال لفع ـاة هنــع الــو ال ــاي يلو  ون ـة

 ة أونع العاا م ال ي ي حت مإااحة ال اي بصكم أكت  وال لاغ هليها بصكم آنـيي   ـا  قناا  إلان اج وال  

لعم  م ة ال   ر  وليها و عا لتها ا  ايي  همر  العديد  ة املمة ا لديـد   ـ  حىـم إلاوـالم وال ـين ا 

 ـاا ال  ـاي . ا و احـ أوكـاة  ا ى وهع الااو ح   أص ح وي لة هوال  ة اضـاه  إلاوـالم ال ىل ـد    ـاي وح

لعـا لنة  ــ  لالشـاي  هنـع اوا ـدو امل ـ ا ا  تونـع  . ـ  املمـة ه  ـد هنـع ق ـا  ال اي ـ  ال ـ    ال  ــر  أيضـا
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 بــــــــــــي ي  و  documentaliste audiovisuelويــــــــــــابىي ال ــــــــــــ    ال  ــــــــــــر    ــــــــــــاا الى ــــــــــــا   ثــــــــــــم

ا ـــدو أ هـــا قـــد طلـــر  وأيـــى ت مفعـــم ت نـــ   نـــاى إلان ـــاج وال ـــ  وا  الـــة هنـــع  ي Védiothécaireالف ـــديا

 Leأو الايــــابىي ال احــــ   Le recherchisteم خ لــــف أشــــكالما ل يخــــا   ــــ ا  ال احــــ   يال ــــاي أيضــــا

documentaliste recherchiste أكت     الى ا  ا كان. 

  ـا  مرلـاة يـين ا ي حـا   ا ـا   ـا أو ح ـة الفع ان ـة أو اح فـا وند  صا د  ت الم     يم هنه

 صــــ او ملــــ  لل ــــاي امل حركــــة قــــد الــــ  دو   ــــر  ي تهلــــك  نــــا ك صــــا دية الفــــت انب ا ــــه بصــــد  الــــو 

ال اي  ة الناح ة ا ل ال ة واىن ا  ال  ا ر لوة يخفى أة اب ادي هنع تذ اة  ور  اخ  اي  اس ال ـاي  

ا ـا ر ا  وإلاوـداد  أو ا   ــا  وليهـاي و الب ـام  وـة  ـة قــام مال حـ  وـة  ـاس ال ــاي وارك بهـا ي ك ف ـة 

هذة  ــــة  نــــا ين لــــ   .أو أوـــد ا لا  ــــة أو مر جمــــا بصــــكم يخــــدم  ا ــــا  يح فال ـــة ال ــــين اب ة ا  اصــــة

  .Le recherchisteال ح  وة  منة الايابىي ال اح  

هنـ   -وح ى هة كانت ا ـاي  م ر ىـة يا  ـة -العر ي    العالم  Le recherchisteتع ت   منة ال اح  

ووس العــالم ال ر ــي الــا   ــ  ق ــا  ال اي ــ  ال ــ    ال  ــر ي  عرو ــة و نديلــة  ــ ة  ىــريا  اوا فهــا

يح ـــا دعـــاد ذلـــو هنـــع ن ـــا ويوـــ  املنـــاى الفرـــي وإلاوال ـــي ال ـــ    ال  ـــر ي  منـــا   .تعـــرذ   ـــه انبصـــايا ك نـــ ا

ــــــــانـــــا  ملخ لـــــف ال حـــــف ال ـــــ ع ة ال  ـــــر ة  ـــــة أ ـــــالم ويابى ـــــة م خ لتعـــــدد الىنـــــاا  وانبصـــــاي املمرل ف ــــــــــــــ

ه ــا ة هنــع ... ي وأ ـالم خ ال ــة وح ــى يوحاياالـا ...(ول  ــةي همداو ةيااي خ ـةي دواب ــةي ايناهرا  ــة) أنااومـا

ال ـي  ه ـ،ي...يناهرا  ـة وإلال  او ـة الفن ـةي إلا ازد اي الديايا  العل  ـة ال اي خ ـة ي ال  ايـ ةي إلاوال  ـةي

 .تع  د وهع ال اي  ك  دي  علا ا  أياس ي    هلرائها

واقــــن الوثنــــ   ــــة  ــــداي  وأق ــــام ال وــــا ة  ــــ  ق ــــا  ال اي ــــ   ــــ  العــــالم العر ــــي لــــم د ــــلم اوا نــــا 

. للايابىي ال اح  أو يكناهرا   م ر ح الع اي  و صكم  ع   وشا م لإلوداد  ـه لنة مل اييـة  ـاس املمـة

و ا ـــا وا لعابـــر  خاصـــة يف ىـــر هنـــع  هي ـــا    ـــ ىلة  هـــ م  هـــاا النـــا   ـــة   ـــيوح ـــى ق ـــا  ال اي ـــ  العر 

 (BIFI) ي  و  ـا  ت ـالم Cinémathèquesي  و  ـا  ال ـين ا vidéothèquesالايـاب  ك و  ـا  الف ـديا

Bibliothèques des films   و  و  ا  ال ايPhotothèques  . 

 : هدف البحث

وال  ــة العرح ـــة مفعــم ال  نــ ا  ال  ايـــ ة امل  ال ــةي وا  ـــرا  هة النصــاا الــا  تصـــمدس ال ــاحة إلا 

الثىــا   الفرــي ك يــ  ا ال ــين ا ي  ــ  بعــب الــدو  العرح ــة  ــ  ال ــناا  تخنــ  ي لفــت انب ــاس العــا لنة  هــاس 

وأيىضـــما ذلـــو وهـــع حى ىـــة . مـــاملااد ال ـــ ع ة ال  ـــر ة ي   ـــامالى اوـــا  وق ـــا  املعلا ـــا  هنـــع  ـــروي  
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 ة  لايــابى نة  وــاننة للع ــم  ــ  ق ــا  ال ــ    ال  ــر ي وه ــاو اــام د ــم املمن ــنة الىــادي ة نىــ   ال وــا 

 Leي أك و ـا ال احــ   ..(يـين اي الفع ــاةي) وهـع هنعـاا الع ــم  ـ  ق ــا  ال ـ    ال  ــر  إلاوال ـي والفرــي

recherchiste .ظماي ــا هن ىــاك هنــع   ــاس املمنــة ال ــي تصــمد ا   ا ــا  هــا  ــ  الــدو  ال رح ــة مــدأ  ــة كنــدا ملــد

  خــــراج مــــاحثنة ل  هــــاأويوحــــا وحال حديــــد  ــــ  انجل ــــ ا أيــــة تصــــمد يوالــــا ك نــــ ا و ــــ   رن ــــا ال ــــي ي عــــاوة  ي

Recherchistes  ن ــــ ع  ــــة خــــال   ــــاس لــــالو . أكفــــا  كــــم  ــــة  عا ــــد ال اي ــــ  و عا ــــد ال ــــ    ال  ــــر

 ــ  الى ـا  ال ــ    ال  ــر   Le recherchisteال احـ  : الايقـة العل  ــة هنـع هلىــا  الضــا  وهـع  ــاس املمنــة

 .ك منة  ة  مة املعلا ا ي وال اة ط  عة و له ا   اية

 : ظهور مهنة الوثائقي الباحث1- 

مالل ــة الفرن ــ ة دو   ــر   ــ  كنــدا وحال حديــد  Le recherchisteظمــر   ــ ا  الايــابىي ال احــ  أو 

وهـع  يLe communicationnaire  (5112) :و ـا  ـا يهكـدس قـا ا  يا ـا ي   Québec ـ   ىاطعـة ك  ـا  

.  0"   ا   ة أصم كند  دعري ش     خ      هلرا  تمحاث وـة ويـابم إلاوـالم يلو  ون ـة"أنه 

هك أة  اا ال عر ف    ش رس الثاني يح ر  منة ال اح   ـ  ال يةـة يلو  ون ـة ي وقـد دعـاد ذلـو هنـع إلاطـاي 

 ـا أشـ م  ـة  يLe recherchisteه  فـي الااقـن   ـ ا  ال احـ  أو املا اع  الا  د   ه الىا ا  نف 

 .ذلو و  وة او  فه  ن  خ لف ال يةا  إلاوال  ة واملعلا اا ة

 ـــــ  ال لفع ـــــاة ح ـــــ  يح ـــــم  كانـــــة  م ـــــة ال ـــــام  ـــــ   خ لـــــف التـــــ ا   وا   ـــــ  ي ي لـــــ    ـــــ ا            

  - ـــن  الحهـــة كـــم ال حـــ  الضـــروي    –شـــ   يىـــام مجـــع   ـــة الع ـــم "وهـــع ي Le recherchisteال احـــ  

ل حضــن  ح ــة ي يوحاياــاج أو  ىاملــة ل حــا     ــا بعــد املعلا ــا  املج عــة هنــع  نصــل ا   ــةي املحىــ  أو 

و  لـــ  ول ــه أيضـــا الصــ في ال احـــ   ىامـــم . الىــابم ماملىاملـــة ال ــي يو فمـــا م ــا يخـــدم ا   ـــة وي ــ خد ما

اــه ال ــي ا ــيتى  ــة خــال  تعا لــه  ــن  خ لــف املهي ــا  و   نــي ال احــ  مبصــعك والقا. 5"الصــ في المــاا ي

 .وتش اص   ا د  ح له مف ح أمااو كثن   ا ىى   لىة و جمالة أ ام أ  ماح  آخر

شـــــ     خ ـــــ   ـــــ  ال اي ـــــ  "أ ـــــا  ـــــ   جـــــا  الـــــااو د ـــــ خدم   ـــــ ا  ال احـــــ  ل ـــــد  وهـــــع أنـــــه 

لى هــ  د ضــم املااقــن  حــا   ا ــا  وال حــ   ــ   جــا   عــنة ي   ــ عد للــرد وهــع تيــةلة وكــالو يخ  ــاي ا

ين  نيـــت  ـــة خـــال   ااقـــن لفمـــاي  ا علـــ  م خ لـــف  وتـــ  و ىـــام بع لـــه والـــرد وهـــع كـــم يي ف ـــايا  . 3" ـــا

 .املاا  ن

أ ـــم ال عـــاي ف لمــــاس املمنـــة  ـــ   ا ـــا  ال اي ـــ   ــــ  املجـــا  ال ـــ    ال  ـــر  ي نــــديج  إلطـــال  وهـــعول

صــاح ة ا  تــ    ــ  املجــا  و هلفــة لو ــامنة حــا    MASSIGNON Valérieتعر ــف ال احثــة ويكناهرا  ــة
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ي حـ  وـة كـم شـبك وحكـم ال ـرأ و ـ  أ   كـاة طاملـا يجـد " ح   تعرذ الايابىي ال اح  وهع أنـه .املا ا 

 .4 "ال اي  ا ل د  يالت نا   ا ل دي و ض ة اح  ام ا  ىاأ كي  اللما

ا ة ول ــــي يراوــــع وهــــع الــــ  وة  ــــة أدوا  هذة ال احــــ  أو الايــــابىي ال احــــ   ــــا شــــ    وــــاة اوــــ

ال حــ  وــة املعلا ــا   ــ   جــا  أويــن  ــة أة يــرا ل مرصــ د ويــابىي  عــنةي ل ضــ ة أكتــ  قــدي  ــة إلاحاطــة 

 .ماملا ا  امل حاث ونه و  اة اح  ام ح  آلاخر ة    املعلا ا  ال ي د  ىيها  ة  خ لف امل ادي

 : بصري مهام الوثائقي الباحث يف القطاع السمعي ال2- 

ة  م ــــة الايــــابىي ال احــــ  انلثــــ   ــــة أيــــس الع ــــم  ــــ   جــــا  ال اي ــــ  وال حــــ  م ر ىــــة  ن ل ــــةي ه

وول ه   م  ه ابناو  ال ح ي يخ  ـاي وحنـا  أو هوـاد  تصـو م املعلا ـا  الع ل ـةي م ر ىـة والـ ة وو ل ـة 

اي   ــ  وــد   جــاك   ـــة وهــ   منــة ا ــ. حــا   اا ــ ن  خ لفــة وهااحتهــا لل من ــنة املم  ــنة  هــاس املاا ـــ ن

  ...إلاوالمي إلاشمايي: النصاطا  ال  ع ة ال  ر ة

يىـــــام ال احـــــ   ـــــ  ق ـــــا  ال ـــــ    " وهـــــع أة  iconographe  Profession (5100)ك ـــــاو ا يا  ـــــما  هلفـــــ

ال  ــر  مال حــ  وــة ال ــاي امل حركــة أو الثام ــة لىنــا  الفع ان ــةي ملو  ــة ال ــين اي  و  ــة الف ــديا ي ق ــم 

امل ــادي ال ــ ع ة ال  ــر ة أو  هي ــة هن ــاج يـ    م ــر  أو يــين اااهرا  ة أو ح ــى  نــ     ــديا  أو  ركـع 

 :6و  وة اا     ما ه    النى  نة ال ال  نة  2"ا عدد الم ةا  امل  خد ة

هة ال احـــ   ـــ  املـــااد ال ـــ ع ة ال  ـــر ة  ـــا شـــ   يىـــام  مادمحـــاث و ال ىهـــة و نـــه يخ  ـــاي وال حضـــن   -

ع  ــا  الضــروي ة لوــداد  ح ــال ح ــة  الفع ان ــة أو هذاو ــة أو  ــ لم  أو مل ــرح ة يأو ك ــاو أو  ن ــاج لل 

 ...   عدد الايابل 

يىــام مإوــداد  ىــامال   ــن  خ  ــنة حــا   ا ــا   عــنة ح ــ  ي فح ــما ب ــرج ل ــن املعلا ــا  ويــاب   -

ويـــــــنحلم النى  ـــــــنة  . ة   اوـــــــة ويـــــــ ع ة م ـــــــر ةي قااوـــــــد  علا ـــــــا ي منـــــــا  ال ـــــــاي أو املـــــــااد ال ـــــــ ع

 : مال ف  م 

 : الوثائقي الباحث وإعداد البحوث لفائدة املؤسسات واألشخاص  -2-1

ا ـــعك ال ـــ  ر  وهـــع كـــم  ـــا ينصـــر  ـــ  املجـــا   ي ـــ  خضـــم إلانفجـــاي املعلا ـــاتي الـــا  دصـــمدس و ـــرنا

ة ل ـن املعلا ـا  هنـع هنـع هيـناد  م ـ ة ال ـاحثنة واملـهلفنة  ـ   خ لـف العلـام ي  لالو يالي الوثن  . الااحد

وقد ي دو ت ر  يلا ا لدل املهي ا  والم ةـا  لونـه نـادي مالن ـ ة لد ـراد هنـ  أنـه االـد . الايابىي ال اح 
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الـا  كلـف ويابى ـا   Alex Haley 2أ ثلـة ملـهلفنة ايـ عاناا مخـد ا  الايـابىي ال احـ   ثل ـا قـام مـه الكااـك

 .  Racines أو Rootsماحثا لل ح   كانه  لو امة يواي ه 

أو   Freelanc Editorial workوقــــد يوــــاة الايــــابىي ال احــــ  شــــ     ــــ ىم ييخــــا ت ــــ  ة 

Consulting and Editorial services احـت ت ـ  ة  أو كم ةـة ا وـاة  ـة ويـابى نة مـاحثنةReaserch and 

information services  

 : نية واإلذاعيةتقاسم مهمة إعداد املقابالت ملنشطي احلصص التلفزيو -2-2

 ـــــ   جـــــا  إلاوـــــالم ح ـــــ  الع ـــــم إلاوال ـــــي  ـــــ  ال لفع ـــــاة أو الراديـــــا ي  لـــــك هلـــــرا   ىـــــامال  ي دع ـــــد 

  هون  ا   ـ  هنـع هيـناد  م ـة هوـداد اللىـا ا  امل ـ ىة هنـع الايـابىي ال احـ ي أيـة يـ م اىايـم الع ـم 

إلاذاو ـة يـهتي مث ـايس هذا  ـا   ان ـة أو ن الايابىي ال اح      جا  هلرا  املىـامال  لفابـد  ا   ـ  ال لفع 

ح ـــ  وهـــع كـــم  ـــة الىـــابم ماملىاملـــة والايـــابىي ال احـــ  أة ي فىـــا ا ـــام حـــا  "اـــم اح ـــ ام بعـــب الصـــروا ي 

 . 8"املا ا  والعاو ة ال ي دعا ج  فها وحدود ا  داد و م كم  فه ا

حــ  و جعــم  ــة  ــاا تخنــ   ــاا  ــا يجعــم املنصــل ي فــادل هوــاد  تيــةلة ال ــي طرحمــا الايــابىي ال ا

ون ــرا  ف ــدا  ــ  هوــداد ا   ــةي  ــة خــال  إلاحاطــة ماملا ــا  والا  ــ ة ال ــي يــي م  ىاملتهــا  ــة طــرذ 

املنصــل لا  ــةي   ــا دعرــي اىل ــم اــيين  الايــابىي ال احــ  وهــع الا  ــ ة املــراد  ىاملتهــا  ــة طــرذ املنصــل 

وامل ــاود  وهــع صــ اهة  ياملعلا ــا  الكا  ــة أ  أة يوــاة وهــع قــدي  ــة الــاكا   ــ  طــرص تيــةلة وايــ خالص

ويع ــم احــت   ــهول ة املنــ   أو  ــدير إلان ــاج أو   ــهو   رحلــة . أيــةلة املنصــل    ــا بعــد للاــ   نف ــه

ــــــ ـــــا بعـــــد إلان ـــــاج وشرك ــــــاملكلـــــف مب ـــــ ن  املنيان ) ملنـــــ  ا س  ـــــم اـــــــــــــ ــــــاملكلـــــف مالنص) املخـــــرج( ةــــــــــــــــــــــــ ( ر وإلامـــــدا ـــــــــ

يجا ي     اس املمنـة  ـا الع ـم  ـ   ج اوـة لوـة ال ـل  ة ال ـي ت ـلم إلا (. املكلف ما لانك ال ىري) واملركك

 .   ه ه  صعاحة هي ا  ا ل  ن

 :املهارات املنوط بها يف مهنة الوثائقي الباحث -3

يفــرج وهــع   ــاي   منــة الايــابىي  يهة خ اصــ ة املــااد ال ــ ع ة ال  ــر ة  ــة ح ــ  هن المــا وححهــا

اه    وـد  لاانـك ا علـ  مال ىهـة املعلا اا ـةي  ـة يا ـا ي ال ـروة ال اح      اا املجا  أة ين ي  مايا

يهكــد الوثنــ   ــة العــا لنة  ــ  الى ــا  وا عــا   تــ  هم  ــ    اييــة  ــاس املمنــة أ هــا  منــة  .وال فاول ــة  ــ  الع ــم

ا  لك  ة   اييما أة يواة ش  ـا   جـاوو أو   فاوـم هنـع أقمـ ى  ـا ي وـة يلـد  ضـان  ح ـى د ـ   ن 

وول ــــه أة دعــــرذ ك ــــف ي ىــــى  ثــــامرا دنــــه  ــــة ". ديس وك دعــــرذ ا  ــــاذ  ــــة الى ــــام مال فــــاوجاايــــ ن   ــــا
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ولــــالو ول ــــه أة يج ــــن ال ــــ ا  ال ال ــــة  ــــ  . 9"ال ــــعك ا   ــــا  داب ــــا وهــــع ال ــــاي ال ــــي ار ــــ ي الع ــــال 

 :ش  ه املنهي ح   

صــــكم واذ وهــــع ال ل ـــــا  اوــــاة لــــه الىــــدي  وهــــع دقــــة ال حل ــــم لالح  الــــا  املمن ــــنة  ــــ  ال اي ــــ  والــــرد ب -

 .ا  اصة لل هلفنةي ا لا ع نةي املهي ا  إلاوال  ةي العا لنة مى ا  الفناة 

 . قامل ة ال و ف    و له  ن كم    ن ا  ويابل املااد ال  ع ة ال  ر ة    أ   جا  و   أ  و ر -

 ـــم مإن ـــاج ويـــاب   ـــة الضـــروي  أة ي  لـــو  عـــايذ وايـــعة وال جـــاوو الضـــروي   للى ـــام م حـــ  ويـــابىي كف -

 ...  ي ال حى ىا املىامال تخ ايي ت الم الايابى ةي : لإلوالم يلو  وني أو املو او

تو ــا ي ال ــايي ...(املن جــنةي املخــرلنةي)امل ــادي -ح ــة   اييــة اىن ــا  هيجــاد املاا ــ ن و تشــ اص -

 .   شكم اىر ر ال ح  أ اكة ال  ا ر ل  اهتها  ن كم  علا ة ا عل  ماملا ا  امل حاث ونه

الــ  وة  ــة اىن ــا  الو امــة وال حر ــر  ــ   خ لــف املجــاك   الايــابىي ال احــ  قــد ا  ــد أح انــا  م  ــه هنــع  -

 .01"ي عاوة    ال حر ر لاي ىة  ع نة أو نصر  مح  أو ح ى ك امة ا   اما  "بع د   ىد 

لفن ـة والفور ـة لل ـاي امل حركـة والثام ـة ال  وة  ة اىن ا  ال ح  وة ال اي  و ة اىن ا  املعا لـة ا -

...( ا     إلاذاو ةي تهـانيي املايـ ىى) ت  ن  واي ع ا  تيش ف ال     ال  ر  " دة  من ه ا  لك 

 .00"ال ح ي الفمرية و ال وص ف : وك يىام أمدا مإن اج ال ايي لوة دعا ج تيش ف

 05افادل م  صاي ي وة أة ااقن اخ الطم الىانان ة ح ى ي ال   ن مااكر  م ر ة ل د  واملعر ة ماملفا   -

 منــــة ا  لــــك الوثنــــ   ــــة الل انــــة وا   ــــا ي لوــــة أيضــــا وىــــم  Valérie MASSIGNONهذة هــــ  ك ــــا اىــــا  

 . 03  ف ح و اس العناصر اواة أح انا صع ة يل ىا 

 : الوثائقي الباحث مهنة تضمن العمل باستقاللية -4

بىي ال احــ   ــة املمــة الايابى ــة الىل لــة لــدا ال ــي اضــ ة  ــ  ق ــا  ال اي ــ  الع ــم تع تــ   منــة الايــا

 فـــي الى ـــا  ال ـــ    ال  ـــر  د ـــ ى م الايـــابىي ال احـــ  ال ل ـــا  امل علىـــة مال حـــ   ـــ  . بصـــكم   ـــ ىم

ال لفع ــــــاة وال ـــــــين ا والــــــو املمرلانـــــــا  واللىــــــا ا  الثىا  ـــــــة والفن ــــــة ال ـــــــي  هــــــ م  ملـــــــ  ال ــــــاي  أو نصـــــــر 

 حــري ال ــاي  ال لفع ان ــةي : و ــ   ــاس املمنــة ييخــا وــد  أيــ ا  . لا ــا  وتــ  ال ــاي ال ــ ع ة ال  ــر ةاملع

ويع ـــــم منهـــــام   ى ـــــن لفابـــــد  املمرلانـــــا  ال ـــــين اب ة وال ـــــ ع ة  ويـــــابىي ال ـــــ    ال  ـــــر ي  وال احـــــ ي
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 -ة  ـة امل اييـةاملوب ـ  -حىـم  عاي ـه وي ـ ح افرهـه و. ة  نا  نصاا  ة  اا النـا اأ  كل ا ك .ال  ر ة

 .الااين مج ن كا ة املعلا ا  الضروي ة لوداد  لف كا م يلبي يه ا  ال ال نة لماا النا   ة ا  د ا 

 : مهنة الوثائقي الباحث وتداخلها مع مهن أخرى -2

قــــد ا ــــداخم الب ــــ  ة ك ــــا امل اييــــة لمــــاس املمنــــة  ــــن  مــــة قدي ــــة أو حديثــــة  هــــ م مــــاملااد ال ــــ ع ة 

هنـــ  أة امل اييـــة الفعل ـــة لمـــاس .ال  ـــر ة وحال ـــاي  و ا ـــاي  ثـــم ويـــابىي ال ـــ    ال  ـــر  و إلاكنـــاهرا   

كناهرا    ـإة  منـة  ـإذا  ـا حاولنـا  عر ـة حـدود ا  ىاينـة مـاك .املمنة وحىم   اييتها  ا  ـة يحـدد الفـرأ 

يكناهرا   اركع وهع و ن يصـ د ويـابىي أيىـاني ذو صـلة م اا ـ ن  حـدد   ـ    نـاو  طال  ـهي ح ـ  يىـام 

مب  ن  ال اي ال ي يىام م وص فما يأيشفتهاي يق نتها وهديالما  ـ  قاوـد   علا ـا  لب ـ ح مايـ خدا ما  ـ  

يهــ م مال ــاي امل حركــة ت ــن س لمــاس تيصــد  د ــ ح    ال احــ هوالنــا ي  ىــاك  هشــمايي  مين ــا : انجــاز ويــاب 

ك ـــا يهـــ م ماديشـــ ف ال ـــ    الـــا  ييخــــا . بصـــكم خـــاص ملـــ  ت ـــالم الايابى ـــة ي امل ـــ جدا  ي املناوـــا 

ي علــ   ــ  نــا  ال ــاي  ال ــي تعا لمــا كــم  ــة "هذة الفــرأ الــا  يو ــة م فه ــا . 04 كانــة  م ــة يا ــا بعــد يا ــا

 م إلاكنــاهرا   مال ــاي  الفاااهرا  ــة أ  ال ــاي  الثام ــة و ا ــا مين ــا ال احــ  يهــ م ي ح ــ  يهــ02"املمن ــنة

يــــ و ا  كــــم هول ا ــــ ح أو ... مالف ــــديا ا  وت ــــالم دلــــم انجــــاز ت ــــالم والف ــــديا ا  و هوالنــــا  ت ــــالمي

امل خ  ــــنة  ك ــــا اهكــــدس ل ع ــــة الايــــابى نة املمن ــــنة(.  ...ويوــــ ي   عــــدد الايــــابل) ووــــا  أو  نــــ   هوال ــــي

 MAGNISSON Valérie  (2010)و ـ   ـاا ال ـ اأ يـيتي يأ  الايابى ـة ال احثـة .ADBS  (5103)   الفرن ـ ة

ولوــة  ـــن ال يك ـــد وهـــع اشـــ  اكم ا  ـــ  خاصـــ ة واحــد  ي ح ـــ  تصـــرحما  ـــ  هحـــدل  ـــداخال ها حـــا  املا ـــا  

كنــــاهرا   ك يــــرا ل مرصــــ د أو الايــــابىي ال احــــ   أو إلا"أيــــة اهكــــد أة  ADBS ل ع ــــة الايــــابى نة املمن ــــنة 

أ  أة أ ــ  و ضــا  مححه ــا أويـن ويصــ م كا ــة امل ــادي ال ــي  06"م ركـع ااي ــ   ثــم ويــابىي ال ـ    ال  ــر  

 .02هذة   ا دص  كاة     م ة و ن الاياب  امل اي  احت ا رذ طال يها.ي وة أة يجد  يها  الته ا

 مــا يىــام مإيــناد الن ــابح  ــ  هطــاي قاوــد  . مــامهة الع ــم كايــابىي ماحــ  يجعــم الاــ     عــدد امل

هيـرا  تيصـد  ال ـ ع ة ال  ـر ة ال حضـن  ) م انا  ال اي أو  و  ـة   عـدد  الايـابل والى ـام ما  ـد ا  

يـم   اييـة الع ـم يكنـاهرا   ال حلـي الـا  يركـع وهـع ديايـة ال ـاي   كاوـا  (  ملصـايين   عـدد  الايـابل

واوصـ ف ال ـاي ( الصـكمي الـازة)   جـك  مـم ا لانـك  ال ىرـي لل ـاي  .يس   ىم  و روي   عر ة   اد

وال ـي قـد ا ـدو ... لد خاص دنه ي عل  ماصف  ـا نـرل وشـرص املفـا  م املرا ىـة لمـا  ـة يـعاد  و ـرص وحـعة 

 08.   ال اي 
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نــ ا هذا كانــت حــدود  منــة الايــابىي ال احــ  مينــة  ــن  منــة إلاكنــاهرا    إ هــا ا ــدو  به ــة واخــ لل كث

 ع ـــم الايـــابىي ال احـــ   ـــ  .  ـــن  مـــة أخـــرل كل ـــا كـــاة  جـــا  الع ـــم  ـــ   أو  حـــدود والع ـــم  ـــ   ج اوـــة

مالع ــم  ــن وــد   مــة أخــرل " هي ــة يــ ع ة م ــر ة يفــرج ول ــه الع ــم  ــ   ج اوــةي وحال ــان   مــا  لــعم 

ابى نة ال ـاحثنة يبـيس  في املج اوة الااحد     الع م ال لفع ـاني قـد ي االـد يبـيس الايـ .09" ا االد   ه

ووهع    ال الع م امل داني  إة تعـدد الايـابى نة ال ـاحثنة  ـ   ر ـ  واحـد ك .... ال حر ري  نصل لا  ةي

 ا  ــدود ا حــدد منــا  املاا ــ ن ال ــي دعا لا هــا واخ  اصــا  كــم واحــدي  ــ  حــنة ا ــ   مــام  يدع ــم الع ــم

 .وأدواي م نف ما

أوـد ها حـا   منـة  (5112) ـة خـال  ديايـة أكادي  ـة  BORDELEAU Mélanie الايابى ـة ال احثـة الونديـة

الايابىي ال اح     ال لفع اة اهكـد أنـه ه ـا ة هنـع خت  هـا املمن ـة ي وفهـا ال يك ـد وهـع أة الايـابىي ال احـ  

 : 51يلعك أدواي العديد  ة املمن نة    الى ا  ال     ال  ر   فها 

 Le booker 

ة ال  ا ر وتشـ اص الـا  ييصـايكاة  ـ  ح ـة  ـاي وإلان ـاج امل ـاود  ـ  يه م مإيجاد وحلع أ كا 

و   نــــي . هوــــداد اي و   نــــي مال ــــت   ــــ  أدا  و لــــه ونهراــــه الثاق ــــة لل  ــــابم م حضــــن س لا لــــا  ال ديلــــة دو ــــا

. مالىدي  وهع ال فاوج و هقنا  تش اص املرهـاو  ـيهم  ـ  ا   ـة ال ـي دع ـم وهـع امل ـا  ة  ـ  هوـداد ا 

  . لاة أكث     ح   ا  فال ي مرا   الااقنويع

 املوسوعي L'encyclopédiste 

ل حضـــــن  تيـــــةلة وتلاحـــــة  ...ي ضـــــ ي وقـــــت و لـــــه  ـــــ  ال حـــــ   ـــــ  الو ـــــك ي ين  نيـــــت ي املايـــــاوا ي

املالمة      تلعاو الثىا  ة  ثم  ة يـن مح املل ـاة و ـا   الـك مايـتهال   خ لـف امل ـادي واهلبهـا 

 . جدد تيةلة وا  ن  كم ح ة   و له ح   ا

 Le portraitiste  

وهــ  ا  لــك ال ىهــة والف نــة وهاىــاة  Le biographe م  ــه تعــاد  املعــد لل ــن  الااا ــة لدشــ اص 

 . ة ال ااصم  ن آلاخر ة لا  ا  وهع املعلا ا 

 املتجول املصنف  Le camelot-trieur 

للــــك املعلا ــــا  ال ــــي ا ــــدو  نايــــ ة  ىــــل ا  حــــاي  م  ــــه حــــا  ل ــــن املعلا ــــا  و رز ــــا وارا بهــــا  

لـالو ك مـد  ـة همالهـه . و  االد    ح   تلعاو يل  او ة والىضايا العا ة. للع م الا  ي م هودادس
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وهال ــــا  ــــا د بصــــاي  ــــ  ال  اوــــا  . مكــــم  علا ــــة اــــرد حــــا   ا ــــا  ا   ــــة لفــــرزس وهد الــــه أو هيــــب عادس

 .  ن لديد  لا   الع م ل يو د  ر   إلان اج مي كاي أو  اا

 مكتيب السينما Le cinémathécaire 

و جـك أة يب ـم مـال نه م . ي  حاي و له حا  ال اي  وال ا  أ  ال ح  وة املعلا ا  امل ـاي 

 .املحوم    و له و واة له حس قا  لل ااد ال  ع ة ال  ر ة ال ي يخ اي ا كنجاز الف لم أو الر  ايااج

 املخرب الناصح L'informateur-conseil 

 م  ــه هــ  هوــالم  ــة دعلــم آلاخــر ة يهذ يىــام بع ــم ز البــه  ــ  حالــة وــدم ا وــفهم  ــة هوــدادس نب جــة 

وول ــــه يجــــك أة يوــــاة و لــــه شــــا ال مح ــــ  ك يجــــد ز البــــه ونــــد . الضــــ اا أو وــــدم كفايــــة الاقــــت كنجــــازس

ص لل نصــــل أو هذة وظ ف ــــه  ــــا ال ــــ ا.  اىدي ــــه أو قرا اــــه أ  صــــعاحة مــــم يح ــــاة وكــــي هم  ــــم  ــــة ك  ــــه

 .لوة  اا ك دعري ال روي  ىاينة ماملمة ال ي تع م    الهم. الص في م عع ع ي ع ه ويىا  ه

 املتدخل قائد االوركسرتا L'intervenant-orchestrateur 

وقـد وـرذ وـاد  قا ـة  ـ  التـ ا   . يه م م اا  ن ال اوة ال اخنة ذا  ال   عـة يل  او ـة خاصـة

اا  تخنــــ   و راوــــع و لــــه وهــــع ان ــــ   املاا ــــ ن ولعلمــــا   نايــــىة مــــنة املىــــد نة ال لفع ان ــــة خــــال  ال ــــن

 .  و ب ح هظماي ولما  النهر املخ لفة حا  املا ا  الااحد    الت نا   الااحد. للت نا   و  ا ه

 العارف أو اخلبري  Le connaisseur 

يوـــاة  ل ـــا م اا ـــن  ع نـــة  و جـــك أة. يهمــر و لـــه أكثـــ  أ   ـــة  ـــ  الىنـــاا  ال لفع ان ـــة امل خ  ـــة

ويع تــــ  ااالــــد م  ــــ  . بصــــكم ك نــــ  دنــــه يىــــدم و لــــه وهــــع اىــــديم  اا ــــ ن لفةــــا     دييــــة ولــــد   عل ــــة 

ولوــة أكثــ  أ   ــة  ــ  ا   ــ  . ح ــ    خ  ــة كال ــاي سي املايــ ىىي العلــام ي ال ونالال ــا  م ــا لــدا

 . املالمة للص او د ها ا  لك ينب اس هنع كم ال فاص م ال  ن  

 كاتب النص Le scénariste 

يىــــام مإوــــداد  ا ــــ  و خ ــــل لل ا ــــا  الــــا  يــــ  رص  ــــ  ا   ــــة ح ــــ  يضــــن تيــــ ر املالمــــة 

يى ـ ص م ـفة . لوة ي ىى الىراي تخن  لل ن   أو الص في أو يبيس ال حر ـر. ى  ص زوايا املعا لة وامل دخلنةو 

علمـا   ونـة ال حى ـ  أكثـ   ـة  حاولـة ال  كنـي وا ة تيـةلة  ـة خـال  ي   ـام مفوـر  املا ـا  و حاولـة ل

 .وهع هيرائها
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 اليقظ Le veilleur 

 م  ــه ان ــا  وهــع ي   ــام مكــم النىــاا الو نــ   .و وــاة حا ــرا  ــ   خ لــف ا   ــ  ال لفع ان ــة 

كة اب ــل ال فاصـ م قــد اوــاة  ا ــا  يوحاياــاج .ال ـ ن    ــ   ا ــا   ــا م راق ــة وارقـك كــم  ــا يحــدث و 

 . رحة ص ف ة أو ح ى ون ر  لفت لالنب اس    ح ة  اأو ح ة أو 

هذة  ــاس املمـــة املخ لفــة  ـــ  الى ــا  ال ـــ    ال  ـــر    ل ــن م فهـــا ال احــ  ح ـــى يىــام بع لـــه وهـــع 

أك ــم ولــهي   جــك أة يوــاة لــه  ــة الىــدي  وهــع ال حر ــر والو امــة  ــا ي ونــه  ــة هوــداد وانهــ م املعلا ــا  

م وامل ــن ج  ــ  ال حــ   ــ   خ لــف امل ــادي املصــب ه ل ا ــا وشــوال وح ــى ال ــي اح ــم وليهــا مفعــم و لــه املــنه

وأة يوــــاة  وصــــفا و فمريــــا ل ــــدا ح ــــى يــــ  وة  ــــة انهــــ م  علا ااــــه وو لــــه و ا ــــا وأة يوــــاة  . ل را  ـــا

 .  نا مكم  ا يدوي     لو و له مح   ي لن وة  خ لف  ا ينصر 

 : حتديات مهنة الوثائقي الباحث -5

ااد ال ــــ ع ة ال  ــــر ة و دخــــا  ين  نيــــت وهــــع ا  ــــل هن الــــا وحثــــاي لعــــم  ــــة هة تعــــدد  ن لــــ  املــــ

  ـــــمالة النصــــر لل ــــاي وال لـــــاغ آلانــــي لمـــــا يتــــ ز احــــديا ك نـــــ ا أ ــــام ا ل  ـــــن . ال ــــاي   ا ــــا  لـــــد  ك نــــ 

ويع تـــــ   ـــــة أكثـــــ  . لل ـــــ  ر  ول ـــــه و ـــــة أ ـــــم احـــــديا ها  ـــــ اة ا  ىـــــاأ  ـــــ  إلان ـــــاج وال ـــــ  وإلايـــــ  ال  لمـــــا

ب ـ ن  ا  ىـاأ دع تـ  لـع   مـم  ـة  منـة ال احـ ي  ال فــاوج  . حـديا للايـابىي ال احـ   ـ  و لـهاملاا ـ ن ا

هال ــــا  ــــا يوــــاة . العحــــاة : وهــــع شــــرا  أو ايــــ  ال   هقــــت لل ــــاي مــــنة املن جــــنة لمــــا وامل ــــ خدم الفهــــا ي لمــــا

ر ــــة وحىــــاأ كمــــد أة اوــــاة لــــه ا  تــــ   الىانان ــــة  ــــ   جــــا  ا   ايــــة الفو. ال احــــ  أح ــــة الناصــــ نة  يهــــا

إلان اج لل هلف ولل ااد ال  ع ة ال  ر ةي  وثن   فها يح م ق  ا اراي ة وه  تصـكم احفـا  ن ـة ذا  ق  ـة 

 . ي عدل انتهاكما ال عد  وهع ح   هلف أو  ن  

 ــاس املمنــة هــ   منــة تصــ ه وــالم تو ــا ي اــدخم  ــ  امل ا ــة وال حــ ي اجــد ال ــاو املنايــكي ه هــا لع ــة "هة 

 .50" عاشما يواة  ة الفم هنع تذةي أ  يجك ال االد وهع كم ا لبها ان.العالقا 

أة و ــم الايــابىي ال احــ   ي  لــك  نــه 55 ــ   قا ايــمم ا  ــاص مــاملمة .PELLETIER, Denis et al و ــرل  

الى ام م عب املمام  ل ـن الايـاب  أو ال يكـد  ـة ا  ىـاأ ال ـي اح ـي بعـب ال حـف ح ـى يـ م أخـا ا    ـة 

اىــاد أيضــا ل حضــن   ا  ــا  ال حــ  أو لإلا ــا  مادشــ اص ب ــرج  صــايكتهم  ــ  و م  ــه  .ع الما ــ  ايــ 

 53 .ح ة الفع ان ة أو هذاو ة
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 خامتة

ي ال ثى ف ـــة أ ـــم املـــااد املعر  ـــةي إلاوال  ـــة  ـــة املهكـــد أة املـــااد ال ـــ ع ة ال  ـــر ة ال ـــام تع تـــ   ـــة

وو ل ـة ال ـ  ر  وليهـا دلـم ايديـة . انـا  ـ  كـم لاانبهـاوال عل   ة ي ح   ال اي  امل حركة ت   ر وهع ح ا

لـــــالو   وــــــا ة . أو ـــــا   ع نـــــة ي  لــــــك الـــــ حوم  ــــــ  اىن ـــــا  ال حــــــ  وال نهـــــ م و عر ــــــة أ ـــــاكة ااالــــــد ا

ال  كنـــي وهـــع تعر فـــه م يةـــا  و لـــه   ـــ ى ال واملعـــايذ الايـــابى نة ال ـــاحثنة دلـــم ايديـــة  ـــاس املمـــام ي  لـــك 

را   لن ــاج ويــاب  لايـابم هوال  ــة الفعو ان ــةي يــين اب ة والو  ون ــة أو  و ا ــة امل علىـة مال حــ  ال ي ل ــاه

 -وا و نــه  ــة اىن ــا  هيجــاد املاا ــ ني تشــ اص. ه ــ،... ــة  ىــامال  ي ت ــالم الايابى ــةي الر احاياالــا  

  اييـما  ـ   وهع الرهم  ـة مىـا . امل اديي تو ا ي ال ايي أ اكة ال  ا ريوك ف ة هوداد اىاي ر ال حاث

 . الهم أك أ ها ا ىى  منة اثن  الفضا   ل ةة ما   ا  ي لما س ر يجاو هال ا كم  ة ي اييما

 منــــة ها ضــــة وهنــــ   ديلــــة  ــــ  ديايــــا  ال اي ــــ  وولــــم املو  ــــا  واملعلا ــــا   لوـــة ي ــــدو أ هــــا ا ىــــى

جــاك  ال ــين اب ة وح ــى ا لعابر ــة خاصــة والعرح ــة و ا ــاي وتع تــ  كــالو ي يح ــا نهــرا لــنى  إلا   ــام مامل

إلاوال  ـة وه  ـا  الايــاب  ال ـ ع ة ال  ـر ة ككــم ووـدم هديالمـا  ــ  ال علـ م وال حـ  وهــع كا ـة امل ــ ا ا  

لـــالو حاولنــــا  ــــ   ـــاس الايقــــة  أة نىـــدم م اقــــة االـــ  املمــــام تيايــــ ة .  و ـــ   خ لــــف املجـــاك  العل  ــــة 

 .  واملمايا  الضروي ة لماس املمنة
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 مكتبة جامعة قادر هاس بإسطنبول، تركيا

       

 حممود شريف زكريا. د                                                                                                                                                                                                                     

 علوماتمدرس بقسم املكتبات وامل                                                                                                                                     

 كلية آلاداب، جامعة عين شمس                                                                                                                                       

 :مقدمة

الســـاد  الـــدولط املـــر مر  يعلـــ  رحـــر   ـــو  و  ،هـــاا العـــا  بتركيـــا ســـون و  رمدينـــ  تي رلـــ  فـــط ر ـــا  زيـــا  

 Qualitative and Quantitative Methods inفـط مجـا  امليا ـا  منـاج  ال حـا اليميـ  واليي يـ  ـو  

)QQML( Libraries، 0151مـايو  31-52مـ  فـط املـد   سـون و  بإ بجامعـ  اـاد  هـا  هوالـاي  رـر  اقعرـاد ،

 فــط هــاا   ــا   ر ــ
 

علــ  امــا  العمــم اليــومي   ــا،  علــ  التــردد رلــ  ميا ــ   لــو اارامعــ  وزيا   ــا و  ــ   ت

ر ايا خدما  املعلوما  والاعامم مع جمهو  املسا يدي  و  يع  امل ـاقي والاجهزـتا  املاا ـ  ما ياصم بو 

مــــــ  ا ــــــايا تملــــــ م اهامــــــا  املا صصــــــز  فــــــط  رــــــم امليا ــــــا  ذلــــــو وغزــــــر  وفريــــــم العــــــاملز    ــــــا، بامليا ــــــ 

  ينمــــــا ياعلــــــم رمــــــر بــــــالواول علــــــ   جر ــــــ  جديــــــد   و امــــــوذ  م الــــــف عــــــ  بي انــــــا واملعلومــــــا 
ا
، وخا ــــــ 

 .واارم   اه الو ا   و   مص ر  م  الوااع الاي   ياه هناك وتعاملت معه ع  كثب. ومجامعنا العربي

 :.Kadir Has Univ جامعة قادر هاس/ 1

وتعــــرل ، (جامعــــ  خا ــــ ) كمرسســــ  غزــــر   حيــــ  0992مــــايو  52باــــا ي   اــــاد  هــــا   قملــــ ت جامعــــ 

ومركــــــــــــــ ي  حــــــــــــــ    ــــــــــــــر  جامعيــــــــــــــ ، تملــــــــــــــامم علــــــــــــــ  ح، و (KHAS)اارامعــــــــــــــ  بــــــــــــــز      ــــــــــــــا   ــــــــــــــاا املســــــــــــــم  

كمـا   ـم اارامعـ   .(مرك  معلوما  سي الط ومرك  معلوما  سليم باشا)  Information Centersمعلوما 

آلاداب  - عـ   - ااصـاد والعلـو   دا يـ  -العلـو  و قسـاايا  -الهندسـ : لعم  شـهرها؛ كليا  س عاحو 

 د   52 رـــــد  احـــــو و  وال نـــــو  اارميلـــــ ،
ا
 براامجـــــا

ا
وتعابـــــر  اجلزتيـــــ  الل ـــــ  الرســـــمي  للاـــــد    ب ليـــــا  . اســـــيا

يوــــم مواــــع اارامعــــ  علــــ   .،  يــــا التركيــــ  لــــط ل ــــ  الاــــد    الرســــمي اارامعــــ ، باســــاةنال كليــــ  اا رــــو  

وهو م يم ير ط بـز  ال حـر املاوسـط و حـر مرمـر ، ويمثـم مـع م ـيم الـد دايم اا ـدود ] س و  و م يم ال 

،  يـا اارمـا  الو ي ـط واملنـالر اا  بـ  للمدينـ ، مـا فع ـد  ـوفر اـد  ك زـر [ و  ـااارنو ي  بز  اـا تي سسـيا و 

وكـــاا الرـــا ل علـــ   قملـــ ا  قعمليـــ  الرـــرال   يلـــ  برا ـــه بامليا ـــ ،  ا فســـاعد  مـــ  الهـــدول والســـيو  الـــاي

   دو امليا   
ا
 للموالع  ومااكر  الد و  بالنس   لو ب اارامع   و ال ا ثزبيئ 

ا
 جدا

ا
 .سوال  مناس  
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  (سي الط) اا ر  اارام ط -جامع  ااد  ها  

 :مواعيد استقبال مجهور املستفيدين/ 2

 ملــا هــو مرــر  
ا
علــ  مواــع امليا ــ ، فإت ــا   ــاأ  بوا  ــا  مــا  ال ا ــري  مــ   ــ ب اارامعــ  و ع ــال  وفرــا

  هيئـــ  الاـــد    وال ـــا ثز  و ـــ ب الد اســـا  العليـــا
ا
ص و تـــل الســـاع   2:11منـــا الســـاع  الثامنـــ   ـــ ا ا

واــــد فســــذث ل مــــ  ذلــــو فتــــر   ماحااــــا   يــــا  ــــارل  مواعيــــد ال يــــا   بصــــو    ،  01:11العاشــــر  مســــالا 

 
ا
 وال يوجـــــــــــــــــــــــد ايـــــــــــــــــــــــود  منـــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــ وا  مـــــــــــــــــــــــ  خـــــــــــــــــــــــا   اارامعـــــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــــ  التـــــــــــــــــــــــردد  .مر ولـــــــــــــــــــــــ  قســـــــــــــــــــــــ يا

 .رل  امليا   و فاد  م  خدما  ا دو  مرابم

  املســـا يدي  علـــ  امليا ـــا  خـــ   ســـاعا  العمـــم ويحـــاو  الملـــ م الاـــالط    فعيـــ  معـــدال  را ـــا

 إل صالا  التردد عل  امليا   5101 يوايه وا  شهر  اليومي 
ا
 .وفرا



ــــمح. د ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــشري ودمــ ـــــ ـــــ  5102يناير  -3العدد  -املجلد الثاتي  زكريا فـــ

 

  939 

 معدال  را ا  املسا يدي  خ   ساعا  العمم بامليا  

 :جمتمع املستفيدين/ 3

راوح ا  رو ، فم  الو ي ط     ت يا ر  ميا   جامع  ااد  ها  تعد ميا   جامعي  باملر

اوعيا  املسا يدي  املترددي  علي ا ما بز    ب اارامع  وال ا ثز  م    ب الد اسا  العليا و ع ال 

  .هيئ  الاد   
ا
 غم ذلو، فإ  هناك فئا   خرى م  ال وا  املحاملز  الاي  يترددو  عل  امليا   ا  عا

؛ مثم  ع ال الهيئ   دا ي  باارامع  
ا
 لبراامجواا ريجو  والو ب الااقعو  ( و  املول و   دا ي)و حثا

 .الاعليم العالطجا  فط م  روي  الاعاو  الدولي  ،   دل حاد رو وبياملمو  م    Erasmus يراسمو ر

هم  كثر م   رددوا عل  امليا   دو   (3.905) ويركد المل م الاالط      ب املر ل  اارامعي  رول  

، بينما بلغ مجمو  م   ردد م    ب الد اسا  العليا 5101 يوايهشهر  غزرهم م  ال ئا  رخرى خ  

خ   هاا الملهر( 410)بمر لتد املاجسازر والدكاو اه احو 
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 5101فئا  املسا يدي  املترددي  عل  ميا   اارامع  خ   شهر يوايه 

 :املبنى والتجهيزات/ 4

 :لطتملامم امليا   عل  ح ث ااعا   ساسي ؛

 :قراءقاعة ال .1

والتد  وتملامم عل  مجموع  م  املرانيا  املنملو   بل ا   ركي   و راجلزتي ولط الراع  اليبرى،

وي دو لل ا ر ألو  مر  فط مردم  هاه  .  د  مجامع اارامع  عل  املساوى ركاديمي وال حا العلمي

عل  اسا سا ا   الراع  مياب م ص  ملولف وا د يرد  اا دما  املرجعي  املناس   وخدما  الرد

يا   اما   صنيف ميا   و ذ ع امل . يا ياصد  هاا املياب مردم  الراع  كما  شر  واد امليا  ،

 م  املعد   و اا ملبوالتد  ملجموعا  بنما  ر فف امل او  ،و ذيأ  لو االيواجر ،
ا
 . دو مصنوع 

 كما  اماع مجموعا  امليا   برد  عاٍ  جد
ا
ما فشرع الرا ل عل  الاعامم مع  لو م  النماف  والنما ، ا

 .املجموعا  بأ يحي  واقسرا 



ــــمح. د ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــشري ودمــ ـــــ ـــــ  5102يناير  -3العدد  -املجلد الثاتي  زكريا فـــ

 

  933 

 

 ااع  الررال

 جااب م  ااع  الررال بامليا  
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 :قاعة املواد السمعية والبصرية .2

 مــــ  املــــواد الســــمعي  وال صــــري هــــاه  حــــوي 
ا
 مامزــــت 

ا
املامثلــــ  فــــط  شــــر   ال يــــديو  الراعــــ  مجموعــــ 

 و سووااا  املدمج ،
ا
 سخر م   ش ا  مصاد  املعلومـا  التـد  اـاح  مـا   ـ ب اارامعـ  بحيا  مثم شي 

 .عل  وجه اا صوص

 :قاعة اإلنرتنت .3

ن م الولــو  رلــ  ال هــر   ليتروقــي  يــا يميــللمســا يدي  مــ  الوــ ب وال ا ثز ، اـاح هــاه الراعــ  

علومـــا  التـــد تملـــترك   ـــا  و ال حـــا فـــط اواعـــد املاملعلومـــا  املاا ـــ    ـــا، أ   وعيـــ للميا ـــ  واسذملـــا  ه قملـــ

 . بورير  ميسو   وم  حم الو و  رل  ما يحااجواه م   اوا  مصاد  املعلوما  امل ال  اارامع ،

 ااع   اترات

 :املكتبة جمموعات/ 5

 أل دث  وعالا  325.543احو  5101 يوايه 31مجمو  مرانيا  امليا    تل  ا ي   بلغ
ا
وفرا

ومواد سمعي   (40.010) كاب مو وع و  (523.125)ليترواي  ر، ما بز    صالا  التد  م الواول علي ا

 (1.292[ )و شر   فيديو ماا   فط ش م اسووااا  مدمج  و شر   كاسيت)و صري  
ا
ع   ، ف  

اا   م  خ   وسيط مادي امل و ( 020)نملو   املعلمي  ال رو ا  ر و (0.242) علمي الا  دو يال
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( 
ا
ي هم م  هاا    الياب  ليترواي   مثم  كبر فئا   وعي  املعلوما   . را طااو ( 132)( رليتروايا

 %.02.3س   م  الياب املو وع  بن ،  لي ا مجموعا  امليا  %21.2املرانا  بامليا   بنس    صم رل  

 5101 يوايه 31مرانيا  امليا   م   وعي  املعلوما   تل 

 

 :النظام اآللي باملكتبة/ 6

 ـم  وـويره ، وهـو امـا  سلـط مملـهو   Symphonyسـيم وقيتعامد ميا   جامع  ااد  هـا  علـ  امـا  

 ين ــــــــــــــــــــــــــوي هــــــــــــــــــــــــــاا النمــــــــــــــــــــــــــا   يــــــــــــــــــــــــــا  ،SirsiDynixبرعايــــــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــرك   5112فــــــــــــــــــــــــــط  ــــــــــــــــــــــــــيف عــــــــــــــــــــــــــا  

؛ لعم  همها مـا ياعلـم بدعمـه للعديـد مـ  الل ـا  رجن يـ ، ومن ـا التركيـ  الها ل  تا عل  مجموع  م  املمز

 عــ  ر ا ــ  النمــا  باإلاجلزتيــ  كل ــ   جن يــ   ولــ فــط ر ــم كل ــ  اوميــ  بالنســ   ملجامــع اارامعــ 
ا
 .، ف ــ 

 ويميـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  للمســـــــــــــــــــــــــــــــــــا يد زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مواـــــــــــــــــــــــــــــــــــع امليا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والاعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع النمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  آلالـــــــــــــــــــــــــــــــــــط 

 . م امليا    و م  منتلهب م سهول  سوال م  داخ
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 :خدمات املعلومات/ 7

 :مجموع  م  اا دما  الهام ؛ من ا ميا   جامع  ااد  ها  رد  

 .خدمة االطالع الداخلي .0

 :OPAC Search خدمة البحث يف الفهرس اآللي .5

يذيأ مواع امليا   عل   اترات رم ااي  ال حا ع  مرانيا  امليا ا  باسا دا  استرا يجيا  

 -عنوا  كااب -اسم مرلف -جمل  -كلم ) ال لما  امل اا ي  مثم ال سيط سوال  كا  ال حا ع ال حا 

، كما يذيأ النما  فر   ال حا (الترايم الدولط املو د لليااب -عنوا  دو يا  -عنوا  سلسل  -موضو 

امليا    -مرك  معلوما  سي الط -كم مجموعا  امليا  )ع   لو املواد فط م ا  محدد داخم امليا   

 النما  آلالط دعم كما ي. (مرك  معلوما  سليم باشا - ليترواي 
ا
رم ااي   ص أ مجموعا  امليا   وفرا

 ع  ذلو، .للمعايزر سال   الاكر
ا
يذيأ مواع ال هر   ليتروقي للميا   رم ااي  ال حا املارد   وف  

 العا ا ا   اعلم با ييم اوااا  ال حا 
ا
مثم اسا دا  معام    ملسا يدي ا اياجا  ابحسب وفرا

 )الر ط ال ولي د و رييد ال حا بحسب الل    و ش م الوعال و الاه بامليا   
ا
   فط  عا    سوال كا   ال ا

 .م   عا ا ا  امل ال   وغزر ذلو(    فط الاجليد

   ح  ال حا ال سيط بمواع ميا   جامع  ااد  ها 
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 ميا   جامع  ااد  ها   ح  ال حا املارد  بمواع 

 الذسريل  ال امل  أل د روعي  املسترجع  م  النما 
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 وم  الوريف    ال
 
، بحيا فسمأ Find it Fastعرل ب دم  ال حا السر ع نما  يوفر خدم  ت

للمسا يد بإم ااي  ال حا ع  كااب محدد ضم  مجموع  م  روعي  املند ج   حت فئا  موضوعي  

 .محدد ، كما بالمل م الاالط

 خدم  ال حا السر ع بال هر  آلالط

 :خدمة البحث يف قواعد البيانات .3

 (بالل ـ  التركيــ )املحليـ   رم اايــ  ال حـا فـط مجموعــ  مامزـت  مـ  اواعـد ال يااــا  يـوفر مواـع امليا ـ 

التـد تملـترك في ـا امليا ـ  علـ  املسـاوى العـاملي و ذيحهـا لل حـا و فـاد   مـا  ومجموع   خرى مـ  الرواعـد 

 -EconTurk – Ebrary- EBSCO- Emerald- IEEE Xplore- JSTOR :ولعــم  شــهر هــاه الرواعــد .املســا يدي 

Science Direct- Scopus-Sage  وغزرها اليثزر. 

 :خدمة اإلحاطة اجلارية .1

 
ا
الارليديـ  ا ـدما    ا ـ  اارا يـ ، كأ ـد رشـ ا   New Arrival يـوفر النمـا  خدمـ  و ـم  ـديثا

 رلـــ  امليا ـــ  مـــ
ا
 بمـــا و د  ـــديثا

ا
عنـــوا  الوعـــال، و اـــم الولـــب :    يـــا يـــا  حـــيط اا دمـــ  املســـا يد علمـــا

 ....(مركــ  معلومــا  ســي الط، مركــ  معلومــا  ســليم باشــا ) ومواعــه بامليا ــ ...( كاــاب، دو يــ  )واــو  الوعــال 

 و كثــر كمــا 
ا
يــوفر النمــا  للمســا يدي  فر ــ    ــ   علــ   كثــر  وعيــ  املعلومــا  التــد  ــم ال حــا عن ــا مــرخرا

 و ـــردد
ا
 املســـا يدي  قملـــا ا

ا
 علـــ   ا

ا
 عـــ  ر ا ـــ  املســـا يدي  علمـــا

ا
مواـــع فهـــر  امليا ـــ  علـــ   اتراـــت، ف ـــ 

http://www.econturk.org/
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بأشـــهر املـــرل ز  الـــاي  يـــام ال حـــا عـــ   عمـــالهم وكـــاا  شـــهر املوضـــوعا  ال حثيـــ  خـــ   فتـــر  معينـــ ، كمـــا 

 Recommended Online يــــوفر النمــــا  اا مــــ  بأف ــــم مصــــاد  املعلومــــا  التــــد ين ــــ  بــــاال    علي ــــا

Resourcesقعابــره، مــا يميــ       
ا
 لواــا

ا
 مامزــتا

ا
، يميــ  رخــا بــه فــط ســ يم مــ   لــوا    ا ــ  اارا يــ جديــدا

 .الولب فط ميا ا نا العر ي عالي   ووير خدما    ا   اارا ي  والاعريف بمصاد  املعلوما  

 

  خـــرى مـــ  اا ـــدما  رساســـي ؛ مثـــم
ا
 عـــ   لـــو اا ـــدما  الهامـــ ،  رـــد  امليا ـــ  مجموعـــ 

ا
: وف ـــ 

 .خدم  حر  الياب، وخدم   عا   بز  امليا ا ، و ( ساعا  ) خدم   عا   اا ا جي اترات، و خدم    
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ات الليبيةــــــــات واملعلومـــــــــاملكتب ةاف جملــــــــــــــــكش

( يونيو    -  سبتمرب ) ةلفرتل

            صابرين جرب عبد املقصود                                                                                                                                                          

 والتعليم، مصر ةوزاره التربي مكتبات، ةأخصائي                                                                                                            

 :مقدمة 

مجلةةا املبابةةامل لاملعلومةةامل ةةةي مجلةةا لة ةةةا ما صصةةا تةةي علةةوت املبابةةامل لاملعلومةةامل  صد  ةةةةةةةةةةا دا  

ةةةةةـ للبوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول لالد ابةةةةةةةةةامل تةةةةةي علةةةةةوت املبابةةةةةامل علمةةةةةةا  لةةةةةا  ل ةةةةةق عقةةةةةد    ةةةةةا  ل ةةةةةرا ا الن بةةةةةرك املر ةةةةةل العـر

ن ةةةةةةر البوةةول لالد ابةامل الايبةقةةا املا صصةا تةة   ل موةةو  ف  ةا  تة  لاملعلومةامل مةد دا  الن لةا لل  ةر 

املبابةةةامل لاملعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةامل الرةةةد  صةةةد  ا دا  الن لةةةا لل  ةةةر  ل ب ةةةة   ااملعلومةةةامل تةةة  مجلةةةةةعلةةةوت املبابةةةامل ل 

   مةةةةةا الب ةةةةا امل تةةةةي الوصةةةةو   لةةةةة
و
ةةةةةةةةةةةةةةةـ املةةةةةةةةةواد ألاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد الصةةةةةةةةةةةةةةةةاد مل ملجلةةةةا املبابةةةةامل لاملعلومةةةةةةةةةةامل ل فةةةةرا

 .ااملبابةةةةةامل لاملعلومةةةامل اللة ةا لألعداد السابق اقدت لبق   اف مجلةه ليسر للذلك  لاملقاالمل بسهولةةة

 : اهلدف من الكشاف  

يهةةةةدف الب ةةةةةاف  جةةةةةي اصةةةةةر ل جمةةةةةةد املقةةةةاالمل لالد ابةةةةةامل لألابوةةةةةال لاملاابعةةةةةامل لالاقا يةةةةةةةةةةةةةر لألا بةةةةةا  

 و  تةةة  اعةةةداد مجلةةةا املبابةةةامل لاملةةةر مرامل لالربةةةالم العلمةةةةه لاةةةم   اةةةا  ال بةةةرا املاعلةةة  باملبابةةةامل املنةةةةةة

لاملعلومةةةةامل اللة ةةةةةا ههةةةةدف  دمةةةةه البةةةةااثرك املا صصةةةةرك  ةةةةةةةةةي مجةةةةا  املباةةةةةةةةةةبامل لاملعلومةةةةةةةامل ع ةةةةي مسةةةةاو  

ي   .الوطن العـر

  : حدود التغطية 

  الاغيةه املوضوعةا : 

 .يغيي الب اف الد ابامل لألابوال لاملر مرامل املاعلقا بمجا  املبابامل لاملعلومامل

  الاغيةه البمةا : 

 .مرل  65 اس موضوع   52عنواك مقالا  ( 003)عدد مامثم تي05يغيي الب اف 
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 االاغيةه اللمنة : 

 (.5106يو ةو :  5112ب امبر ) بنوامل  ال ترمل من 5يغيي الب اف 

  الاغيةه اللغويا: 

 .الب اف باللغه العربةه  قط 

 الاغيةه املكا ةا: 

ـيغيـ الب اف لة ةا لالوطن ال  عـر

 :  ق الوص  البيبلةوجرات  للمواد ااالتـ   :  الوصف البيبليوجرايف 

 رأس املوضوع    

 .ابق املرل   

 .الص وامل  انهاي – اص ا قات بداي_  ( . اال هر ل السن)س   ع _ " . اعنواك املقال"   

 :التنظيم  

 ل وت  اس املوضوع  
و
 هجالةا

و
املةرل رك هجالةةا  ةق  الوااد ير ةةةةةب ابةةةما  ق  ر يب  ؤلس املوضوعامل  ر يبا

 للق  وتسب 
و
 .تي التر يب ( ا ) ر ب مقاالمل املرل  الوااد هجالةا

 .ي رر اجي  قق الص وه ( ص)ي رر اجي  قق العدد ل( ع)ل اي رر  جي السن( س) مل 

 :يواو  الب اف ع ي  

 اسةةةب موضةةةوع  اةةةم هج اضةةةوعامل مر بةةةيواةةةو  الب ةةةاف ع ةةةي   ةةةاف للمو :   ةةةاف املوضةةةوعامل  .0
و
الةةةةا

 .مادمل 

هجالةةةةةةا (  ابةةةةةوا  وةةةةة   ال جهةةةةة اصةةةةةااب املسةةةةة ولة)بأبةةةةةما  املةةةةةرل رك  ل ةةةةةو مر ةةةةةب:   ةةةةةاف املةةةةةرل رك .5

 .الرد ظهرمل لهق ت  البةةةةة اف اليعيي  قق الص و

 بعنالين املواد امل  و مل :   اف العنالين  .3
و
 .ل و مر ب هجالةا

 . اللد او   عباك  لة  اضوعامل العربة ؤلس املو  ا ق ابا دات قالم -
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 ةاإلتصاالت اإللكرتوني

ي   .مومد الهادا الد  ـو

 (0.     )25 -62ص _(.5106يو ةو ) 05  ع 2س _" .  تر ت لمرا ل املعلومامل "  

 تطوير -اإلداره 

 .عمر عبد النبى عمر اليلحي 

   6س _" .  ا يبةقة اد اب:  ااملاعلم االعنصر ال  ر  ل ل  املنفم اتي  نمة ا لبترل ة ةدل   دا  " 

 (                                                                                  5)        .                    55 -25ص_(.5103يو ةو )  01ع

 األدب االندلسي

 (.عا ض ) اسن اامد اواص 

 6  ع0س _ . سوس ما ا ؛ عرض اسن اامد اواص ما يا  ي/  ألة  " ببلةوغرا ةا ألادب ألا دلس ى " 

 (                                                                                     3)                      .        005 -003ص _ (.5101يو ةو )

 قوانني وتشريعات  – ةاإلذاع

 .مومد ع ي ألاص ر 

            .                                                            23 -33ص_(.5100يناير  )  5  ع  5س _" . ا عالمةه  ذاعةه اللة ةريعامل ل يو  الت  ةن أ" 

(6) 

 ليبيا –األرشيف واحملفوظات 

 (.عرض)عبد هللا  مومد ال ري   

عةرض " / ا ةي دا  املو وظةامل الاا ي ةةع اه  يبةقةةد ابة: دل  ف  ة  تي النفةات الةوط ى للمعلومةامل " 

 .005 -012ص _(.5101يناير)5  ع0س _.لتعلة  عبد هللا ال ري 

(2) 

 .مومد اليا ر عريبد 

 . 25-62ص_ (.5101يو ةو) 6  ع0س _ ". لاقد لا ا  : ألا  ة  تي لة ةا " 

(5) 
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 اإلستخدام االىل فى املكتبات

 .مةالد ع ي ب ةقه 

  .                                                            35 -52ص_(.5100يناير  )  5  ع  5س _" .مل  با دات   تر ت تي املبابامل لمرا ل املعلومامل مجاال " 

(5) 

   . جال  اامد يس 

 .                                                                     55 -5ص_. (5105يو ةو)  3  ع  3س _".  ةالقا ر  اجامع ابمباب العربةا امل املرل ا  يةط  قمن" 

(3) 

 األطالس

 .عبد الر لف البيباص 

مةا س ) 3  ع 0س _" .للمعلومةامل  االعامة الهة ةا جربةه :  بالجما رريةابدايه العمةم بةا طلس  اصةا ـ " 

                                .015 -25ص _(.5101

(2) 

 التأليف

 .عبد هللا مومد ال ري  

 .                                                             05- 2ص_(.5115يناير )5  ع  3س_ " .ل وقة  الترال  لالترجماالاألة   ا ة ةه  دعةق مهن" 

(01) 

 التدريب املهين

 . عبد هللا مومد ال ري  

 .  03 -2ص_ (.5101يناير)5  ع 0س _" . يب املنهد ت  املبابامل لاملعلومامل الاد" 

(00) 
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 التدريب الوظيفي

 . الد مسعود يح  البا لني 

مةةن القيةةاع  االحالةة د ابةا طةا   فةةرا لمةةن   : الا يةةط  بةةترا ةل  للاةةد يب لا ةرمل ع ةةي ادا  العةةاملرك " 

ينةةةةاير )5  ع  3س_ . ةةةةألة    الةةةةد مسةةةةعود يحةةةة  البةةةةا لنـ ؛  جةةةةامل امومةةةةد ابةةةةو  ةةةةنا  " / الن يةةةةـ تةةةةي لة ةةةةةا 

                                                                          (                                                                                05)                               .                       55 -32ص _(.5115

 الرتقيم الدولي املوحد

 .اسن اامد اواص 

 -23ص_(.5112بةةةةة امبر )0  ع 0س _" .لالايبةةةةةة   ألا مةةةةةةا(:  دمةةةةةك )التةةةةةرقةق الةةةةةدلج  املواةةةةةد للباةةةةةاب " 

001                                                   .                              (03                                                                                                        ) 

 خدمات املعلومات –التسويق 

 . الد مسعود البا لني 

" /  االحال د ابا طا   فرا لمن   : ت    يةط املليج الترليل   التسويقةادل   فات املعلومامل " 

             .                                                   061-25ص _(.5105يو ةو )  3  ع  3س _. ألة   الد مسعود البا لني ؛ عبد السالت اليا ر ال الش

(06) 

 ةةةألة   الةةةد مسةةةعود البةةةا لني ؛  ةةةا   " /  الانا سةةةةا ةتةةةي  وسةةةرك املرةةة   التسةةةويقةاعلومةةةامل دل   فةةةق امل" 

 .          33 -20ص _(.5103يناير )  2  ع  6س _.جمعه قابق  

(02) 

 وسائل مسعيه وبصريه –التعليم 

 .ع   مومود  ا س 

 ألة  ع   مومود " / الاعلةق فلبترلني تي  أ ةد جودمل م رجامل مربسامل الاعلةق العاج   دل  " 

.                                                                              016 -23ص _(.5103يو ةو )  01  ع 6س _.عمر عبد النبد اليلح    ؛ ا س 

(05) 
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 ةالتقارير املالي

 ( .عا ض )مومد  ا س  اطمه 

 ؛ ةألة  عبةد هللا مومةد ال ةري  "/ لال نةةا لألاااديمةةا لاملالةةا ا دا ية: الاقا ير  ااصو   عداد ل ااب" 

 .002-005ص _(.5100يناير )  5  ع  5س _.مومد  ا س   اطماعرض 

                                                                                    (05                    ) 

 التكنولوجيا

 .صالح بعةد ذلقه مومد 

 . 35 -2ص _(.5101ب امبر ) 2  ع  5س _" . ا لبترل ة  دا ةتي  االلة ة الاجربا" 

                                                                                    (03            ) 

 .عمر عبد النبد عمر اليلح  

  ؛ ألة  عمر عبد النبد عمر اليلح  " /  اتي القياعامل ال دمة اوقامل  يبة  الاعامالمل  لبترل ةمع" 

.                                                        001 -32ص _(.5101ب امبر )  2  ع  5س _.عبد البريق  ر  عبد البريق الد س د 

(02 ) 

 تنظيم املعلومات

 .عمر عبد النبد عمر اليلح  

 ألة  عمر " / تي القرك الوااد لالع رين  اايوير املربس د للمنفمامل الاقلةديتي ال ااملعر   دا ةدل  " 

.                                                          21 -56ص _(.5105يو ةو )  3  ع  3س _. ر  عبد الحمةد بو اح    ؛عبد النبد عمر اليلح  

(51) 

 الرسائل اجلامعيه -اجلامعات الليبيه 

 .املبرلك مومد معةتة  

.                                                         053 -32ص _(.5103يناير ) 2  ع  6س _" . ا ولةلة د ابا:  اتي الجامعامل اللة ة االجامعةالربالم " 

(50) 
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 حقوق التأليف والنشر
 .عبد هللا  مومد ال ري  

-33ص _(.5101بة امبر )  2  ع  5س _" .تي عصر  قنةه املعلومامل ل  صاالمل  ال بريا ااقو  امللبة" 

65                                                     .                              (55                                                                                                )                                                 

 اخلدمه املكتبيه
 .مصي ـ مومد بديوا 

 .  20 -30ص_. (5112ب امبر )0  ع 0س _" .العفمـ  اتي الجما رري ااملبا ة ا  يةط ال دم" 

                                                                                         (53)                                

 العربيةالدوريات 
 .عبد هللا  مومد ال ري  

ةةةةي تةةةةةي مجةةةةا  املبابةةةةةامل لاملعلومةةةةامل  ةالةةةةدل يامل الصةةةةةاد  "  _ ( .5101ينةةةةةاير )5  ع 0س _" .تةةةةي الةةةةةوطن العـر

                                                (56)                         .                                      052 -050ص

 على املطبوعات ةالرقاب
 .عبد هللا مومد ال ري  

س _".  العربةةةاد ابةةه  مةةاذ  لت ةةريعامل امليبوعةةامل لال  ةةر :  صةة ة ها ..  صالصةةها .. ا واعهةةا  االرقابةة" 

 (                                                                                    52.                       )25 -60ص _(.5112ب امبر )0  ع 0

 روايتها وأقسامها - ةالسن
 .مومد اامد وحامل 

 (55)       .        52 -2ص_ (.5101يو ةو ) 6  ع0س _ ".  ا و ة  السنه ال ري " 

 العالج بالقراءه

 .اامد عبةد 

 .  006 -013ص _(.5100يناير  )  5  ع  5س _" . بالكلمادالل مرضا ق :  بالقرا ةالعال  " 

                                                                                                 (55) 

 علم النفس الرتبوي
 .الاورير ا ة 

 . 055ص _(.5100يناير  )  5  ع  5س _" .ال  د او امل تي علق الن س التربوا " 

(53)       
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 أثناء النشر ةالفهرس

 ( اماابع. ) مومد  ا س  ا اطم

   3س_ .مومةةد  ةةا س  اماابعةةه   اطمةة  ؛ ةةألة    هةةد بةةن عبةةد هللا ال ةةويح  "  / ا نةةا  ال  ةةر  اال هربةة" 

 (                                                         52.                           ) 031- 053ص _(.5115يناير)5ع 

 

 ةاأللي ةالفهرس

 (عا ض.)الاورير ا ة 

س _.الاوريةةر اعةةرض  ة ة ؛ ةةألة  مومةد  احة  عبةةد الهةادا " /  ااملصةةاد   لبترل ةة ااملةاادا ةا ل هربة" 

 (                                                                                                                           31.                           )055-055ص _(.5106يناير) 00  ع 2

 اجلوانب الفسيولوجيه –القراءه 

 .اناك الصاد  بر اك 

 35 -52ص_. (5101ما س) 3  ع0س _" . املعلوما ةاتي مجامد  الدل  ا تي بنا  الش صة القرا ة" 

(30) 

 والكتب ةالقراء

  (عا ض. )مومد  ا س   اطما

مومةةد  ةةا س    اطمةةاعةةرض  ؛مومةةد مصةةي ـ بةةديوا /  ةةألة  " لالباةةب لاملبابةةامل  القةةرا ةمقةةاالمل تةةي " 

 .           030 -052ص _(.5103يناير )  2  ع  6س _.

(35) 

 مجع وتدوين  -القران 

 .مومد اامد وحا ه 

 .             56 -2ص_(.5101ما س ) 3  ع 0س _" . و ة  القر اك البريق " 

(33) 
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 ةالقنوات التلفزيوني

 .عبد البريق اللياني 

   6س _" .تةي ال ةكم لاملواةو   مسةحةا د ابةا:  بالعربةا االناطق ألاجن ةاتي القنوامل  ا  با ي ةال  ر " 

 (                                                                    36)                   . 035 -012ص  _(.5103يو ةو ) 01ع

 التقارير ةكتاب

 (عا ض. )مومد  ا س  ا اطم

 ؛ ألة  عبد هللا مومد ال ري  " /  لال نةا لألاااديمةا لاملالةا االاقا ير  دا ي ااصو   عداد ل ااب" 

.                                                                      032 -035ص _(.5103يو ةو ) 01  ع 6س _.مومد  ا س    اطماعرض لتعلة   

(32) 

 معارض -الكتب 

 .الاورير  ا ة 

 للبااب " 
و
 مغا بةا

و
.                                                                              055ص _(.5101ما س ) 3  ع 0س _" . ابيه النا رين  نفق معرضا

(35) 

 .الاورير  ا ة 

 .    052 -056ص_ (.5101يو ةو) 6  ع0س _ ". الدلج  للبااب  امعرض الجما رري"

                                                                                            (35         ) 

 الكتب والقراءه  لالطفال
 .عبد هللا مومد ال ري  

 .          25 -65ص _(.5101ما س ) 3  ع 0س _" .قرا امل ألاط ا  " 

(33) 

 (عا ض.)مومد  ا س   اطما

   2س _.مومةد  ةا س  اطمةا؛عرض مصي ـ مومد بةديو  :  ألة  " /  م لا ر ا تي اةامل الي القرا ة" 

 .                           035-030ص_(.5106يو ةو ) 05ع

(32) 
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 .مصي ـ مومد بديو  

.                                                                      63-30ص_ (.5101    يو ةو) 6  ع0س _ " . تي عالجه  ااملد بة لاملباباال ع  القرا ي لدل  املعلق " 

(61) 

 ةاملخطوطات العربي

 ( ماابعه .  ) عبد هللا مومد ال ري  

ـ "    5  ع 3س_ " .ف ا  .. الاوديامل .. الواقد :  دلمل امل يوطامل تي الوطن العـر

 (60)                                .  055 -052ص _(.5115يناير ) 

 . ة ه الاورير 

ةةةةةةةةةي عنوا ةةةةةةةةة  ا  ت ةةةةةةةةةاف م يةةةةةةةةةو  مجهةةةةةةةةةو  عةةةةةةةةةن صةةةةةةةةةناع"  بةةةةةةةةة امبر )  2  ع  5س _... " .  االباةةةةةةةةةاب العـر

 (                                                                     65)                .                             055-055ص _(.5101

 املسكوكات

 .جمعه املهد    بو  

 .    56 -62ص_(.5100يناير  )  5  ع  5س _" .برمل  امن مدين امسبواامل  بالمة"  

                                                                                       (63      )          

 ةاملعرف

 .ع   مومود  ا س 

عمةةر عبةةد النبةةد  ؛ ةةألة  ع ةة  مومةةود  ةةا س " / للمنفمةةامل  الانا سةةةا املرةة ةتةةي  لةة   ااملعر ةة  دا ةدل  " 

 (66)       5 -22ص_(.5101 س ما) 3  ع 0س _.اليلح   

 املعلومات

 .ع   مومود  ا س

 عمةر عبةد النبةةد ؛ ةةألة  ع ةي مومةود  ةا س " /  اتةي  جةاح املنفمةامل الاقلةدية قنةةاملدل  املعلومةامل لالا" 

 (62)     .   66-30ص _(.5100يناير )5 ع 5س _.اليلح  
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 . م ى مةلود غريبه 

 (65.                )015-010ص _(.5100يناير) 5  ع 5س _" . جومل املعلومامل " 

 .الاورير ا ة 

 لا ت  قرا ال ت ا د " 
و
 (                   65. )052-056ص_(.5100يناير  )  5  ع  5س _" . ن اذ ا

 علم املعلومات،

 .م ى مةلود غريبه

 (                     63.                )32 – 65ص _(.5101يناير )5  ع 0س _" . ااملعلوما ة األامة" 

 ليبيا –تاريخ  –املكتبات 
 .مصي ـ فبيـ ابما  

 .  013 -25ص _(.5101يناير )5  ع 0س _". ا يخ ا ق املبابامل تي طرابلس  " 

                                                                                    (62    ) 

 تزويد -املكتبات  
 (.عا ض) مومد  اصر بن موس ى 

عةرض مومةد  اصةر بةن  ؛مومةد  اامةد جر ةا   ةألة  " / املقا ةامل تةي املبابةامل  ابنا  املجموعامل ل نمة" 

 (21.        )056 -051ص _(.5112ب امبر )0  ع 0س _.موس ى  

 مجعيات -املكتبات 
 . ة ه الاورير 

                                 (                     20.        )063ص_(.5115يناير )5  ع  3س_ " .للمبابامل تي لة ةا  ةجديد اجمعة"   

 

 قوانني وتشريعات -املكتبات  
 (عا ض.)اامد اسن اواص 

 ألة  عبد هللا مومد "  / بالبااب لاملبابامل لاملعلومامل  اذامل العالق ادلةم الت ريعامل املبا ة" 

.                                                                                  003 -000ص _(.5101ب امبر )  2  ع  5س _.عرض اامد اسن اواص  ؛ال ري  

(25) 

 ليبيا –املكتبات 

 .الاورير ا ة 

 (                        23.      )5 -2ص _(.5105يو ةو )  3  ع  3س _" .ابامل تي لة ةا عهد جديد املب" 
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 ةاملكتبات االسالمي

 .مومد  ر  مادا 

بةةة امبر )0  ع 0س _" .تةةةي العةةالق فبةةةالمي تةةةي القةةرك الرابةةةد ال جةةةرا  الثقا ةةةااملبابةةامل لدل  ةةةا تةةةي ن ةةر " 

 (                                                                26.                                            )002 -000ص_(.5112

 مكتبات االطفال

 (.عا ض)مصي ـ مومد بديو  

 3  ع 0س _.عةةرض مصةةي ـ مومةةد بةةديوا   ؛ ةةألة  مومةةد السةةةد امةةادمل /  " اةةب لمبابةةامل فط ةةا  " 

 (                                       22.                              )003 -002ص _(.5101ما س)

 ةاملكتبات التكنولوجي

 .جبريم بن اسن العريش د 

 (                      25.   )52-63ص_(.5101ب امبر )  2  ع  5س _" .ا قاصاديامل املبابامل الرقمة" 

 .املبرلك مومد معةتة  

  ع  3س_ " .امل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةق لألابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس لالاغرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرامل : لاملبابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامل الرقمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  فلبترل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااملبابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامل " 

 (          25)                .                                                     21 -53ص _(.5115يناير)5

   00  ع 2س _"  .امل ةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةق لألابةةةةةةةةةةةةةةةةةس لاملاغرةةةةةةةةةةةةةةةةةرامل :  الاملبابةةةةةةةةةةةةةةةةةامل الرقمةةةةةةةةةةةةةةةةةة ااملبابةةةةةةةةةةةةةةةةةامل  لبترل ةةةةةةةةةةةةةةةةةة" 

 (           23)                              .      63_ 35ص_(.5106يناير)

 .مومد  اصر بن موس ى 

 ص_(.5112ب امبر )0ع  0س _" .امل ا ةق لفبس لالاغررامل :  ااملبابه الرقمة" 

22- 31                                                             .      (22                  ) 

ـ   .مومد الهاد  الد  ـو

                           .                                               03 -2ص _(.5103يو ةو )  01  ع 6س _" .تي الاعلةق العاجي  افلبترل ة اب وظة  املبا" 

(51) 
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 . ة ه الاورير 

                                                                                   (50.    )062-063_(.5106يناير)00  ع 2س _". االا اعلة فلبترل ةا ام رلع املباب"  

 ةاملكتبات اجلامعي

 .آمنه داعوب 

                           .                                                                013 -50ص_(.5106يو ةو )05  ع 2س _" .ل بنولوجةا املعلومامل   ااملبابامل الجامعة" 

(55) 

 .بمةه اللاحي 

.                                                                 055 -003ص _(.5106يناير )  00  ع 2س _"  .ادا ةه لمعلق ا ا    ضرل ة االجامعة ااملباب ابناي" 

(53) 

 .ع   اسرك السمرر 

 .30 -2ص _. (5106يناير ) 00  ع 2س _".امل هوت لالايبة  :  اتي املبابامل الجامعة ااملعر   دا ة" 

                                                                                         (56) 

 .   لية ه ع   البميش د 

.                                                              31-2ص_(.5100يناير  ) 5  ع 5س _". ال  صاالمل تي املبابامل الجامعة املعلومامل ا وظة   قنة" 

(52) 

 ليبيا – ةاملكتبات اجلامعي

 .جما  اامد اواص 

   0س _"  .  اتةةةةةي الجامعةةةةةامل اللة ةةةةةة ا يبةقةةةة ال مكا ةةةةةة اديمي للعةةةةةاملرك باملبابةةةةامل الجامعةةةةةةالوضةةةةد ألااةةةةةا" 

 (                                           55.                                )62 – 35ص_ (.5101يناير)5ع

 .عبد العليل عبد الحمةد عامر 

(  " ااالةةةة اد ابةةةة)لة ةةةةةا  –طةةةةرابلس : مل العلةةةةةا للد ابةةةةا االلة ةةةةة افااديمةةةةة ابمبابةةةة االال اةةةةامل    ةةةةادي" 

 (55)     .           36-2ص_(.5106يو ةو )  05  ع 2س _.
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 .الاورير  ا ة 

ص _(.5103يو ةةةةةو )  01  ع 6س _" .الواقةةةةد لابت ةةةةراف املسةةةةاقبم  اد ابةةةة: تةةةة  لة ةةةةةا  ابةةةةامل الجامعةةةةةاملبا" 

061-065                                           .                       (53          )               

 ةاملكتبات الطبي

 .املبرلك مومد امعةتة  

 (                           52.          )30- 25ص_ (.5101يو ةو) 6  ع0س _ ".  امعايرر املبابامل اليبةة" 

.                                                           33-51ص_ (.5101ب امبر )2  ع  5س _" . امامل املعلومامل تي املبابامل اليبةمقتراامل لايوير  د" 

(51) 

 ةاملكتبات العام

 .ب رر مومد البوبة ـ 

 .       25 -35ص _(.5101ما س ) 3  ع0س _" .ل دا تها  ااملبابامل العام" 

(50) 

 ليبيا  – ةاملكتبات القومي

 .الاورير  ا ة 

 (                   55.         ) 055ص _(.5112ب امبر )0  ع 0س _" . لالاقنةاللعلوت  الطنة ابابم" 

 ةاملكتبات املدرسي

 .مومد ابو منجم   ديجا

.                                                           25 -35ص _(.5101يناير )5  ع 0س _" . لالتربويا الاعلةمةا الدل  ا تي العملة ااملبابامل املد بة" 

(53) 

(عا ض . ) مومد  ا س   اطما  

  ع  6س _.مومد  ا س  اعرض  اطم ؛ ألة  مصي ـ مومد بديو  / "  ااملبابامل املد بة اان ي" 

 (                                                                             56)                 .                   21 -30ص _(.5103يناير ) 2
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 . اطمه مومد  ا س 

.                                                        006 -012ص _(.5101ما س ) 3  ع 0س _" . اعرض لبعض ألان ي:  امن ان يه املبابامل املد بة" 

(52) 

.مومد عمر العامر    

.                                                             31-2ص _(.5103يناير )  2  ع  6س _" .  اتي  يوير املبابه املد بة االدل  التربوا ملدير املد ب" 

(55) 

 . اببر يوب  جالل يوب  ابو 

-50ص_(.5112ب امبر )0  ع0س_" .برك الواقد لاليموح : ل بنولوجةا املعلومامل  ااملبابامل املد بة" 

32                                .                        

(55) 

ليبيا –املكتبات املدرسيه   

.مصي ـ مومد بديو    

يو ةةةةةةةةةةو )  01  ع 6س _" . ا قةةمةةةةةةةةةة  ا ولةلةةةةةةةةةة اد ابةةةةةةةةة: ا   ةةةةةةةةةاجو   ابمدينةةةةةةةةة امبابةةةةةةةةةامل املةةةةةةةةةدا س الثا ويةةةةةةةةة" 

 .                                            25 -53ص  _(.5103

(53) 

 .الاورير  ا ة 

.                                                                              055 -055ص_(.5101ما س ) 3  ع 0س _" . الانفةق املبابامل املد بة االان ةذي االاللو" 

(52) 

 

معايري -املكتبات   

ي  .مومد الهادا الد  ـو  

ينةةةةةاير )00  ع 2س _" . اال ةةةةةامل ةتةةةةةي ظةةةةةم الجةةةةةود اعلةةةةةوت املبابةةةةةامل لاملعلومةةةةةامل العربةةةةةة وةةةةةدي   ااامةةةةةة" 

 (31.                                              )25 -62ص _ (.5106
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 املغرب -املكتبات  

 (. اماابع)اسن اامد اواص 

يناير )5  ع 0س _"  .باملجمد الثقات  ملسجد الحسن الثانـ بالدا  البة ا   االوبالية ا  اااح املباب" 

 (30)                                         .051 -005ص _(.5101

 مكتبات املكفوفني

 .م ااح عبد الو اب السالع 

 تي لة ةا " 
و
ب امبر )0  ع 0س _" .الواقد لاليمواامل :  بنولوجةا املعلومامل تي مبابامل املعاقرك بصريا

                                                                         (    35)         .                                        51 -2ص_(.5112

 مؤمترات –املكتبات 

 .عبد هللا مومد ال ري  

املةةر مر العةةات الثةةامن لقسةةق املبابةةامل لالو ةةال  لاملعلومةةامل اةةو    ةةكالةه املصةةي   تةةي مجةةا  املبابةةامل " 

 .       063-060ص _(.5105يو ةو ) 3  ع  3س _... " .لالو ال  

(33) 

 .الاورير  ا ة 

.                                                               055ص_ (.5101يناير )5  ع 0س _".  كالةه املصي   تي مجا  املبابامل ل الو ال  لاملعلومامل " 

(36) 

ينةةةةةةةةةةاير )  2  ع  6س _" .اك ال اةةةةةةةةةةامي للمةةةةةةةةةةر مر ألال  لجمعةةةةةةةةةةةه املبابةةةةةةةةةةامل لاملعلومةةةةةةةةةةامل لألا  ةةةةةةةةةةة  البةةةةةةةةةة" 

 (                                                                                           32)                     .                       065 -032ص _(.5103

   .                                                                       052-053ص _(.5106يناير )00  ع 2س _... "  .لا ص  املبابامل  ةاملنو   ابةاك املدين" 

(35) 

   0س _" . ةةةةةةةةةنفق املةةةةةةةةةر مر ألال  لأل  ةةةةةةةةةة  ل فةةةةةةةةةق الاو ةةةةةةةةةة   بالجما رريةةةةةةةةةاللبهربةةةةةةةةةا   اال ةةةةةةةةةر ه العامةةةةةةةةة" 

 .                                                 053ص _(.5112ب امبر )0ع

(35) 
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ةةةةةةةةـ للمبابةةةةةةةةامل لاملعلومةةةةةةةةامل بالةةةةةةةةدا  البة ةةةةةةةةا   لال وةةةةةةةةاداملةةةةةةةةر مر الع ةةةةةةةةرلك "  بةةةةةةةة امبر )0  ع 0س _" .العـر

 (                                                                                                   33)                              .                          053ص _(.5112

 .     061-035ص_(.5106يو ةو )05  ع 2س _" .املر مر العلمـ الثال  " 

(32) 

 .            060ص_(.5106يو ةو )0س05ع _ " .الةوت العاملـ للبااب " 

(21) 

 املكتبيون الليبيون

 .عبد العليل عبد الحمةد عامر 

.                                                           53-22ص_( .5106يناير )  00  ع 2س _"  .للعاملرك باملبابامل لمرا ل املعلومامل بلة ةا  ااملهنة االانمة" 

(20) 

  .عبد هللا مومد ال ري  

.                                                                      055 -052ص _(.5112ب امبر )0  ع 0س _( " .5112-0263)املراوت مومد اسرك ال ري  " 

(25) 

 .مومد اامد املصراتي 

.                                                                        001 -20ص _(.5115يناير )5  ع  3س_ " . االلالي اعلوت املبابامل لاملعلومامل بجامع تعلةق" 

(23) 

 .الاورير  ا ة 

 (  26.   )002 -003ص _(.5101يناير )5  ع 0س _". برا ةق اامد  مومد املهدل  "  

 (22)    .     050 -002ص _(.5101ما س ) 3  ع 0س _" .عبد هللا مومد ال ري  "  

 (25)         .   052 -006ص _(.5101ب امبر )  2  ع  5س _" .مبرل ه عمر مورري  " 

 (25)          .      036 -035ص _(.5103يناير ) 2  ع  6س _" .مومد  برا ةق  الـي " 

 (23)           .          053-051ص_(.5100يناير) 5  ع  0س _" .مومد اليا ر عريبد " 
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 ريوناملكتبيون املص

.عبد الرامن  را   

ي "     2س _"  .ألابااذ الد او  ا مت قابق لدل مل تي  يو  علق املعلومامل تي املجامد العـر

 (22)                      .                              000 -52ص _( .5106يناير )00ع

 .الاورير  ا ة 

 (011.   )055 -002ص_ (.5101 يو ةو) 6  ع0س _ " . مومد  اح  عبد الهادا " 

 (010)     .     036-030ص _(.5115يناير )5  ع  3س_ " . جال  اامد يس اامد " 

 املكتبيون اهلنديون

. مومد  ا س   اطما  

 (                 015.        )052-053ص _(.5106يناير )  00  ع 2س _"   . ةاج   ا جا ا اك " 

 رــــــالنش

 .ال ةخ  عا و  مومد 

 (5106يو ةو ) 05  ع 2س _" .البو  العلمي  اع ي بي  اال  ر  لبترلني ل أ ررا " 

 (013)                .                                               52-22ص_.

 نشر الدوريات

 .عا و  مومد ال ةخ  

  افداب بجامع االة امجل:  االلة ة ا  جا امل ال  ر ت  الدل يامل الجامعة" 
و
   0س _".قا يونس  موذجا

 (                                                                  016.                            )62-52ص_(.5101ما س ) 3ع

ليبيا –نشر الكتب   

 . د يس م اا  القبال   

 6  ع0س_ " .  لالعدديا اجا امل املوضوعةت     د ابا: قا يونس  ان ر الباب بجامع ا يو  ار " 

 (012.                                    )011 -33ص_ (.5101يو ةو)
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.مومد  برا ةق  الـي   اللة  

يو ةو )   3  ع  3س _" .لل  ر لالاو يد لفعالك  االعام امل  أة ا جرب: ن ر البااب الجامع  " 

 (                                                               015)  .                                                 53- 53ص _(.5105

 نظم املعلومات

 . جبا ة هر  اد اسن 

.                                                                    031 -016ص _(.5106يو ةو )05  ع 2س _" . قواعد البةا امل   صا ـ املعلومامل   دا ة فق " 

(015) 

 .عبد السالت املحجوب عوينامل 

.                                                     005 -010ص _ (.5101 يو ةو) 6  ع0س _ " . تي لة ةا  الن يةااملعلومامل دا م ال راامل  ابا دامامل" 

(013) 

 .عمر عبد النبد اليلح  

ع ي قياع ال دمامل  امةدا ة د ابا:  ال دمةاتي القياعامل  امعوقامل  يبة  الاعامالمل  لبترل ة" 

 (                                         012.            )33 -03ص _(.5115يناير )5  ع  3س_ ... " . البريديا

 .ع   البميش د الي ة

                    .                                                                    63 – 32ص_(.5106يو ةو ) 05  ع 2س _" .ا صا ي املعلومامل لمها امل العصر الرقمي " 

(001) 

.م ى دا م السريح    

 ةةةةةةألة  م ةةةةةةى دا ةةةةةةم "  /   مسةةةةةةحةا د ابةةةةةةا: لالط ةةةةةةا   اهةةةةةةمةةةةةةن ماصةةةةةة وامل الويةةةةةةب املوجة ا مةةةةةةا  ف ةةةةةةاد" 

 .25 -02ص _(.5103يو ةو )  01  ع 6س _.عبرر مهدا مبا اي   السريحي  

                                                                                  (000) 

 . امةالد ع   ب ةق

ي مواد للمعلومامل "  .                                                                                         056-000ص _(.5115يناير )5  ع  3س_ " . وو  قامه  فات عـر

(005) 

 حفظ وترتيب –الوثائق 
 .لي ةه ع   البميش د 

 (003.        )35-02ص_(.5101يناير )5  ع 0س _" .ا ظ الو ال  لالاقادت الاق د " 
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 :رؤوس املوضوعات كشاف 

 01:ااملبا ة اال دم 6: ا  صاالمل  لبترل ة

 01: العربةاالدل يامل   6: يوير  –  دا ة

 01:ع ي امليبوعامل  االرقاب 6:ألادب ف دلس د 

 00: لايتها لاقسامها  - االسن 6:قوا رك لت ريعامل   – ا ذاع

 00:العال  بالقرا مل  2:لة ةا  –ألا  ة  لاملو وظامل 

 00:علق الن س التربوا  2:  با دات فجي تي املبابامل 

 00:ا نا  ال  ر اال هرب 5: ألاطالس 

 05: األالة اال هرب 5: الاألة  

 05: ال سةولوجةاالجوا ب  – القرا ة 5: الاد يب املنهد 

 05:لالباب القرا ة 5: الاد يب الوظة ي 

 05:جمد ل دلين  -القراك  5: الترقةق الدلج  املواد

 03:االقنوامل الال ليو ة 5 3: دمامل املعلومامل  –التسوي  

 03: اابه الاقا ير  3: البالم بمعةه لبصري –الاعلةق 

 03: معا ض –الباب  3: االاقا ير املالة

 06:لالط ا    لالقرا ةالباب  3 2:الابنولوجةا 

 06:اامل يوطامل العربة : نفةق املعلومامل 

 02:املسبواامل  2:الربالم الجامعةه  - االجامعامل اللة ة

 02: ااملعر  01:اقو  الاألة  لال  ر 

 55-50:ااملبابامل املد بة 02: املعلومامل

 55:لة ةا – ااملد بةاملبابامل  05:املعلومامل   علق 
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 53:معايرر –املبابامل  05:لة ةا – ا يخ  –املبابامل 

 53:املغرب -املبابامل   05: لليد -املبابامل  

 53:مبابامل املب و رك 05:جمعةامل –املبابامل 

 56:مر مرامل  –املبابامل  05:قوا رك لت ريعامل  -املبابامل  

 52 55: املبا ةوك اللة ةوك  05:لة ةا –املبابامل 

 52 55:املبا ةوك املصريوك  05:ااملبابامل فبالمة

 55:املبا ةوك الهنديوك  05:مبابامل فط ا  

  55:ال  ر   03:  ااملبابامل الابنولوجة

 55:ن ر الدل يامل  02: ااملبابامل الجامعة

 55:لة ةا –ن ر الباب  51:لة ةا – ااملبابامل الجامعة

 53 52:املعلومامل  فق  51:اليبةااملبابامل 

 52:ا ظ ل ر يب  –الو ال   50: ااملبابامل العام

 50:لة ةا  – ااملبابامل القومة
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 :كشاف املؤلفني

 02:بمةه اللاحي 05:اامد اسن اواص 

 53: هر  اد اسن جبا مل  00:اامد عبةد 

 3: صالح بعةد ذلقه مومد  55: د يس م اا  القبال ي 

 55 55:عا و  مومد ال ةخ   05:فبيـ ابما  مصي ـ 

 5: عبد الر لف البيباص   02:آمنه داعوب 

 55:عبد الرامن  را   50:ب رر مومد البوبة ي

 53:عبد السالت املحجوب عوينامل  03:جبريم بن اسن العريش د 

 52  51:عبد العليل عبد الحمةد عامر  51: جما  اامد اواص 

 03:عبد البريق اللياني  02:جمعه املهد    بو  

 52  56  2 5 01 06:عبد هللا  مومد ال ري   53  5  6:اسن اامد اواص 

 02:ع   اسرك السمرر  05:اناك الصاد  بر اك 

 3 02:ع   مومود  ا س  3  5:  الد مسعود  البا لني 

 6 2 53: عمر عبد النبد عمر اليلح   50: ديجه مومد ابو منجم 

 55 55  50  3 00 05 03 06:  اطمه مومد  ا س 05  00:  مومد اامد وحامل

  55: اللمل مومد  برا ةق  الـي  2: مومد اليا ر عريبد  

ـ      53 52 02:لية ه ع   البميش د  53  6 03: مومد الهاد  الد  ـو

 2 03 51:  املبرلك مومد معةتة   6:مومد ع ي ألاص ر  

 52:املصراتـ مومد اامد  55:مومد عمر العامر  

 53:م ااح عبد الو اب السالع  05:مومد  ر  ماد  

 52:م ى دا م السريح   05 03:مومد  اصر بن موس ى 
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 : العناوينكشاف 

 52: برا ةق اامد  مومد املهدل  

  افداب بجامع االة امجل:  االلة ة ا  جا امل ال  ر ت  الدل يامل الجامعة
و
 55:قا يونس  موذجا

 53:ا صا ي املعلومامل لمها امل العصر الرقمي 

 02:امل هوت لالايبة  :  اتي املبابامل الجامعة ااملعر   دا ة

 2:لاقد لا ا  : ألا  ة  تي لة ةا 

ي   55:ألابااذ الد او  ا مت قابق لدل مل تي  يو  علق املعلومامل تي املجامد العـر

 53:تي لة ةا  الن يةا با دامامل املعلومامل دا م ال راامل 

 56:املصي   تي مجا  املبابامل ل الو ال  لاملعلومامل  ا  كالة

 03: لال نةا لألاااديمةا لاملالةا الاقا ير  دا يه ااصو   عداد ل ااب

 3: لال نةا لألاااديمةا لاملالةا ا دا ي: الاقا ير  ااصو   عداد ل ااب

 02 05 :م ى مةلود غريبه  55  01 06 05.مصي ـ مومد بديو  

 52  2:مةالد ع   ب ةقه  05  00:مومد اامد وحامل  

 2:  جال  اامد يس  2: مومد اليا ر عريبد  

ـ     55  50   05 03 0051 05 03 06 02 05:  ة ه الاورير  53  6 03: مومد الهاد  الد  ـو

56  52  55 

 55:يوب  ابو ببر يوب  جالله    6:مومد ع ي ألاص ر  

  55:مومد عمر العامر  

  05:مومد  ر  ماد  

  05 03:مومد  اصر بن موس ى 

 55  01 06 05.مصي ـ مومد بديو  
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 53:باملجمد الثقات  ملسجد الحسن الثانـ بالدا  البة ا   االوبالية ا  اااح املباب

 03: قاصاديامل املبابامل الرقمةه 

ي عنوا ه    ا  ت اف م يو  مجهو  عن صناع  06:... البااب العـر

 05: املعلوما ةاألامةه 

 6:   تر ت لمرا ل املعلومامل 

 50: ااملبابامل املد بة اان ي

 52:لالط ا   اهمن ماص وامل الويب املوج ةا ما  ف اد

 00:ال  د او امل تي علق الن س التربوا 

 6:ببلةوغرا ةا ألادب ألا دلس ى 

 5:للمعلومامل  االعام الهة ا ا جرب:  بالجما ررياالعمم با طلس  اصا ـ  بدايا

 05:بنا  املجموعامل ل نمةه املقا ةامل تي املبابامل 

 02:لمعلق ا ا    اادا ة ضرل ة االجامعة ابنايه املباب

 56:املبابامل لاملعلومامل لألا  ة   االبةاك ال اامي للمر مر ألال  لجمعة

 56:... نو مل لا ص  املبابامل امل ابةاك املدين

 05: ا يخ ا ق املبابامل تي طرابلس 

 3:الاجربه اللة ةه تي  دا مل  لبترل ةه 

 طةةةا   فةةةرا لمةةةن   د ابةةةه الحالةةةه مةةةن القيةةةاع : الا يةةةةط  بةةةترا ةل  للاةةةد يب لا ةةةرمل ع ةةةي ادا  العةةةاملرك 

 5:الن يـ تي لة ةا 

 01:  يةط ال دمه املبا ةه تي الجما رريه العفمـ 

 2:  يةط  قمنه املرل امل العربةه بمبابه جامعه القا رمل  

 5:الاد يب املنهد ت  املبابامل لاملعلومامل 

 5:ألا مةه لالايبة  (:  دمك )الترقةق الدلج  املواد للبااب 
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 55:الالعددي ااملوضوعةت    جا امل  د ابا: قا يونس  ا يو  ار ه ن ر الباب بجامع

 52: اللاليا اتعلةق علوت املبابامل لاملعلومامل بجامع

 تي لة ةا 
و
 53:الواقد لاليمواامل :  بنولوجةا املعلومامل تي مبابامل املعاقرك بصريا

 52:للعاملرك باملبابامل لمرا ل املعلومامل بلة ةا  ااملهنة الانمةا

 00: اال ري  ا و ة  السن

 05: و ة  القر اك البريق 

 03:تي الاعلةق العاجي  فلبترل ةا ا وظة  املباب

 02: ااملعلومامل ل  صاالمل تي املبابامل الجامعة ا وظة   قنة

 05:للمبابامل تي لة ةا  جديدة اجمعة

 53: اال امل ةتي ظم الجود العربةا ودي  علوت املبابامل لاملعلومامل  اامةا

 52:الاق د ا ظ الو ال  لالاقادت 

 01:تي عصر  قنةه املعلومامل ل  صاالمل  ال بريااقو  امللبةه 

 05:دلةم الت ريعامل املبا ةه ذامل العالقه بالبااب لاملبابامل لاملعلومامل 

 2:تي القرك الوااد لالع رين  اتي الايوير املربس د للمنفمامل الاقلةدي ااملعر   دا ةدل  

 02:للمنفمامل  االانا سة املر ةتي  ل   ااملعر   دا ةدل  

 6:  ا يبةقة د ابا:  املاعلما االعنصر ال  ر  ل ل  املنفم اتي  نمة ا لبترل ة  دا ةدل  

 2: اع ي دا  املو وظامل الاا ي ة ا يبةقة د ابا: دل  ف  ة  تي النفات الوط ى للمعلومامل 

 55:  ااملد بة اتي  يوير املباب االدل  التربوا ملدير املد ب

 3:دل  الاعلةق فلبترلني تي  أ ةد جودمل م رجامل مربسامل الاعلةق العاج  

 02: ادل  املعلومامل لالاقنةامل تي  جاح املنفمامل الاقلةدي

 5:االحال د ابا طا   فرا لمن   : ت    يةط املليج الترليل   التسويقةادل  فات املعلومامل 

 5: الانا سةا ر ةاملتي  وسرك  التسويقةادل   فق املعلومامل 
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ي تي مجا  املبابامل لاملعلومامل  ةالدل يامل الصاد    01:تي الوطن العـر

 للبااب
و
 مغا بةا

و
 03: ابيه النا رين  نفق معرضا

 2: ا ولةلة د ابا:  اتي الجامعامل اللة ة االربالم الجامعة

 01: ماذ  لت ريعامل امليبوعامل لال  ر العربةه د ابا:  ص ة ها ..  صالصها .. ا واعها  االرقاب

 56: نفق املر مر ألال  لأل  ة  ل فق الاو ة   بالجما ررياالعامه للبهربا   اال ر 

 55: ةاج   ا جا ا اك 

 06:املد بةه تي عالجه  لاملباباال ع  القرا ي لدل  املعلق 

 52:عبد هللا مومد ال ري  

 00: بالكلمادالل مرضا ق :  بالقرا ةالعال  

 02: جومل املعلومامل 

 00:ا نا  ال  ر  اال هرب

 06: قرا امل ألاط ا 

 06:لا ر ا تي اةامل الي م  القرا ة

 05: املعلوما ةاتي مجامد  الدل  ا تي بنا  الش صة القرا ة

 05: اب لمبابامل فط ا  

 لا ت  قرا ال ت ا د 
و
 02: ن اذ ا

 5:ل وقة  الترال ا الاألة  لالترجم ا ة ةه  دعةق مهن

 51( :د ابه االه)لة ةا  –طرابلس : للد ابامل العلةا  االلة ة افااديمة ابمباب االال اامل    ادي

 55:الانفةق املبابامل املد بة االان ةذي الاللوا

 52:عمر مورري   مبرل ا

 2:مجاالمل  با دات   تر ت تي املبابامل لمرا ل املعلومامل 

 52:مومد  برا ةق  الـي 
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 55:مومد اليا ر عريبد 

 55:مومد  اح  عبد الهادا 

 52:( 5112-0263)املراوت مومد اسرك ال ري  

 02:من مدينه برمل  امسبواامل  بالمة

 03:الا اعلةه  فلبترل ةا ام رلع املباب

 51: اليبةامعايرر املبابامل 

 03:الدلج  للبااب  امعرض الجما رري

مةدا ةةةةةةه ع ةةةةي قيةةةةةاع ال ةةةةةدمامل  اد ابةةةةة:  اتةةةةةي القياعةةةةةامل ال دمةةةةة ا لبترل ةةةةةمعوقةةةةامل  يبةةةةةة  الاعةةةةةامالمل 

 53:...  االبريدي

 2:معوقامل  يبة  الاعامالمل  لبترل ةه تي القياعامل ال دمةه 

 05:لالباب لاملبابامل  القرا ةمقاالمل تي 

 51:مقتراامل لايوير  دمامل املعلومامل تي املبابامل اليبةه 

 03:امل ا ةق لألابس لالاغررامل :  الاملبابامل الرقمة فلبترل ةااملبابامل 

 51:الواقد لابت راف املساقبم  د ابا: ت  لة ةا  ااملبابامل الجامعة

 02:ل بنولوجةا املعلومامل   ااملبابامل الجامعة

 50:املبابامل العامه ل دا تها 

 55: ولةلةه   قةةمةه  د ابا: بمدينه  اجو ا   الثا ويامبابامل املدا س 

 55:برك الواقد لاليموح : ل بنولوجةا املعلومامل  ااملبابامل املد بة

 50: لالتربويا الاعلةمةا الدل  ا تي العملة ااملبابامل املد بة

 05:املبابامل تي لة ةا عهد جديد 

 05:تي العالق فبالمي تي القرك الرابد ال جرا  ااملبابامل لدل  ا تي ن ر الثقا 

 03:امل ا ةق لفبس لالاغررامل :  االرقمة ااملباب
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 50: اللعلوت لالاقنة الطنة امباب

  55:اعرض لبعض ألان ي:  ااملبابامل املد بة امن ان ي

املصةةةةي   تةةةةي مجةةةةا  املبابةةةةامل  ااملةةةةر مر العةةةةات الثةةةةامن لقسةةةةق املبابةةةةامل لالو ةةةةال  لاملعلومةةةةامل اةةةةو    ةةةةكالة

 56:... لالو ال  

ـ للمبابامل لاملعلومامل بالدا  البة ا   لال واداملر مر الع رلك   56:العـر

 52:املر مر العلمـ الثال  

 05:املصاد   لبترل ةه  ااملةاادا ا ل هرب

 55: جال  اامد يس اامد 

ي مواد للمعلومامل   قاما وو   52: فات عـر

ـ  ة دل   06:ف ا  .. الاوديامل .. الواقد : امل يوطامل تي الوطن العـر

 6:ت ريعامل  عالمةه  ذاعةه اللة ةه ن أمل ل يو  ال

 55:البو  العلمي  بي اال  ر  لبترلني ل أ ررا ه ع ي 

 55:لل  ر لالاو يد لفعالك  االعام امل  أة جربه : ن ر البااب الجامع  

 03:تي ال كم لاملواو   امسحة اد اب:  ابالعربة االناطق ألاجن ةاال  رمل   با يه تي القنوامل 

 53:قواعد البةا امل   صا ـ املعلومامل   دا ة فق 

  51: ا يبةقه تي الجامعامل اللة ة ال مكا ة االوضد ألاااديمي للعاملرك باملبابامل الجامعة

 52:الةوت العاملـ للبااب 

 

 



 


