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 مبــادئ النشــر

 ترحب المجلة بأنواع المقاالت التالية في أي ٍّ من اللغتين العربية واإلنجليزية:-أ

  :مقاالت البحوث األصيلة 

ك مبببب ش  ط ببببحالن تر و بببب ر  0333  0333ببببب ر بببببص يجبببب  تر وحببببالت ا بحببببصيل ت   بببب     بببب     -

 بب ب بص   بب  ت ةس  بب  ت ب     ببس ق بب ه   ببسيص كبب  تر ب ببصر سيببس كبب  تر  كبب   ب  بب   ت     حال 

ت  إلانج  زيبببببببب  ت  تر   بببببببب  تيببببببببسح ت  تر و بببببببب ر وبببببببب   ببببببببب  ت س  بببببببب  ت  ص بببببببب    مصو بببببببب  ال ت  

 ت دك  زتهش كمص يج  تي و  ر ق د ت نظس   ن س ك  ب صر سيسش 

   ب   -
د
 وديبدت

د
يج  تر وت س بحصيل ت      بص ةمه    ص   ب    يم ب  تر وظب ش ئبً ص

 تملجصلش

 بحصيل ت      ب  ت نص    ت ة م   بصملستوع  تملصصدز  ت  ثصاهش يج  تر ي س و ث ه -

 أل  ل ت     ت ة ميش -
د
 يج  تر ي س ون  ه بحصيل ت       فحص

 :عروض الكتاب 

ك مب ب ببمبص  553  053وس   ت د زي  بةس ض ت    ب عل  تر يحالت ا عدد ت   مصل بص ب ر  -

تر ت مل ت   صنصل ت      وستف ب  كصب ب      بصب ك  ذ ك ب صنصل ت   صب ت      وستف  (ش عل  

 تر تة   ت حصزئ ملح  عصب  ع  ت   صبب  ولخص ت نحصن ت ساً   ت تبي و حبم بب ت   قب   

  طةش ت   صبش

 :األعمال المترجمة 

 وح ل ت د زي   عمصل تملحالوم  ئسن تر ي س تزفصق ت نص   ل   تى و س بستوة  ت حالوم 

 :وقائع المؤتمرات 

  تر ت بمل بة  بببصل عب  عنبب تر تملبملومس  تملببنظس بتملنظمب ر(ب  وببصزيا  ب بصر   ةحببصدش يجب -

  عسض ب ط     مملومسب  ب ص زه ت ساً  ش

 ب. تنسيق المقاالت:

يسجببب  بة ظببب  تنببب  يحبببع علببب  عبببصوه تملبببمل ه ر ون ببب ه تملحبببصيل  وة  بببص كببب  ت  ببب ل تمل  ببب ب ق بببل  -

يل ت تببي ي و  تفببه بببع يببره إلازئببصدتل  زديببص ململ ه  ببص وحببديم صش بببع ت ة ببس تنبب   بب  يبب س ق بب ل تملحببص

     ي س ت نظس ك    سيص  تى ي س  عصد  وحديم ص بص ص ز  تملةام ش

 يج  تر ُيحدّم بع كل بحصل فسدر  ه   عن تر تملحصل عل  تر ت مل بص يل : -
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  عن تر تملحصل 

 تكس تململ ش  تململيل ت ة ميexion qui vous Choisissez un identifiant de conn

permettra de vous authentifier sur la plateforme Sciencesconf.org 
  تمللخص 

    ت   مصل تمله ص 

يج  تر ُيسفه بع تملحصيل ب صر بح ظ  بصململيةل ت ة م    تمل ن     ممل ش / تململ ه رب بمص ك   -

ش
د
 ذ ك تملنص  ت سكمي تلحص      صنصل  وصصل كصب  

ب ببصيم  تك ببال ببب  بمل ببش كبب  تملحببصل يجبب  و ديببد تململ ببش تملنبب ن ببب  عم  بب  تملستكببةل كبب   ببصل  -

ش
د
   زفصق ب صنصل  وصصل ب  كصب  

: ين غ  تر ُيسفه بع تملحصيل بلخص ك   ه   عن تر تملحصل بص     ت ةس    عل  تر امللخصات -

 ك م ش  033  033يحع تمللخص بص ب ر 

يس يمبببب  ت  كبببببف ك مببببصل به ص  ببببب  ت تببببي ولخبببببص تمل طببببب عصل ت   مببببصل تمله ص  ببببب : يسجبببب  وحبببببد -

ت ساً ببببب    محبببببصل  ذ بببببك ببببببص     ر ت ةس  ببببب   إلانج  زيببببب  علببببب   بببببه   عنببببب تر تملحبببببصل علببببب  تر يببببب س 

ش
د
  طة ص بةد تمللخص ب صئس 

 يج  تر ي س ت   ط ح ت  صبل   مص لحصل  تملخ صستل عند تك خدتب ص أل ل بس ش  -

ببب ر  5ش0ب بببع وببسا ب ببصف  A4يجبب  تر وبب س   صعبب  تملحببصيل علبب  وصنبب   ت ببد ببب   زقبب  بحببص   -

 كس عل  تلج تن   زبة    صه  ش  00ش0ت    زب عل  تر و  ر ت   تبش

 ألابناط: -

 ي  املقاالت باللغة العربية :Simplified Arabic  ثح ل  ةن تر تملحصلب  بحبص   01ب بحص

 ك  ت  صبشش 00ك  تملحرب  بحص   00سع  ب  بحص  بصال   ةنص ي  ت ه 01
 

 :يبب   املقاااالت باللغااة يزيل:  ااةTimes New Roman  ثح ببل  ةنبب تر تملحببصلب  01ب بحببص

 ك  ت  صبشش 00ك  تملحرب  بحص   00بصال   ةنص ي  ت هسع  ب  بحص   01 بحص  

 ي ضاحيات: -

 ت  بب ل إلا  حال  بب  فحبب  علبب  يجبب  تر وحببدم وم ببع إلايظببص  صل  ت صبب ز ت ه و  ستف بب  كبب  

تر و ببب ر ذتل وببب د  عص  ببب و بحبببس     بسقمببب  علببب  ت  ببب ت   بصألزقبببصم ت ةس  ببب   يجببب  تر و مبببل 

كبببببببل  يظبببببببص    ت بببببببم   و طببببببب     ببببببببع زقبببببببس إلايظبببببببص   ش  ي ببببببب ر تململ هببببببب ر ب ببببببب    ر عببببببب  

 تلحص ل عل   ح ق ت  أ  ش  ت ن س   صف   عمصل ت هن   تملأي ذ  ب  بصصدز تيسحش
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  وبببببببسق س تلجبببببببدت ل بصألزقبببببببصم ت ةس  ببببببب  علببببببب  ت  ببببببب ت  ش  يجببببببب  تر يظبببببببس كبببببببل وبببببببد ل ت بببببببم   يجببببببب -

 و ط      زقس تلجد لش

 كت بب صدتل  تملستوبببع ت      وستف ببب : تكبب  ب ومة ببب  ت   بببصل تلحديعبب   ةكت ببب صد تملسو ببب ش  -

  يج  تر وظ س ق تاس تملستوع ك  ن صي  تملحصلب   ً  كمص تلح تش يش 

سكل وم ع تمل -
ُ
  صزكصل     ت باليد إلا  حال      د زي  ت  ص  :و

researchlibrariesr@gmail.com 
                  

 حقوق التأليف والنشر: ج. 

تمل   ببببببصل  يمببببببنح تململ هبببببب ر زيصبببببب   صببببببسي    مسكبببببب  ت ةسببببببب      بببببب    ت دزتكببببببصل كبببببب  ع بببببب م

ببببب  توهصق بببب  ت حببببالي صب  يم بببب    مببببمل ه ر تكبببب خدتم تملبببب تد تلخص بببب    ببببس كبببب   تملة  بببببصل كجبببب  

 يبببن بب زتل تيببسح ب ببسن تر 
د
ركس تكبب ح     ببسيص بص د زيبب   تر يبب س  ي ببصز زاببً  و سيببس ك صببب 

ش
د
 بحدبص

 

 مالحظة:
 

تةبال  زت    و بصل ت نظبس ت ب تزد  بصملحبصيل عب  تململ بش بتملبمل ه ر(   بً  بص ظبس ز  تر تة ب   -

   و صل نظس زاً  ت   سيسب ت  ي    ت   سيسب ت  ت نصئسشتزت  

 

 

 

 

 ح ق ت   ع  ت ن س ب ه ظ ب  ي ق مح بإعصد    ع ت    س تر و   ب  تملج  ب  ي بم تفح  ي    ب  تملسك  

 ت ةسب          ت دزتكصل ك  ع  م تمل   صل  تملة  بصل

  researchlibrariesr@gmail.com:ع تملستكةل تلخص   بصملج       ت باليد    حال   و و  وم 

 acrslis.weebly.com/index.htmlhttp//:املوقع الالكتروني للمركز: 

mailto:researchlibrariesr@gmail.com
mailto:researchlibrariesr@gmail.com
mailto:researchlibrariesr@gmail.com
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 االفتتاحية الكلمة

 القيمة االعتبارية للدوريات العلمية
 

 د. حنان الصادق بيزان                                                                                                          

 اطحاذ مشازك في علم املعلومات                                                                                                         

 الاكاديمية الليبية للدزاطات العليا                                                                                                   

 الرحيم الرحمً هللا بسم
 

وعلى آله وصحبه  دمحم هبيىا املرسلين أشرف على موالسال  والصالة العاملين رب هلل الحمد   

 .أجمعين

املساععص العس ععي لل وععور سالدزاطععات فععي علععو  امل ح ععات  إدازة الواقععأ عطعععدثي ا تععيا ث ليعع     

 ساملعلومات ب حابة افححاحية العدد الظابأ من مجلحه املوقسه . 

 حمعععادا عاعععا ال وععع  العل ععع ال يخفعععل عاعععا احعععد اق ث عععوز سث عععد  ا كحمععععات البشعععس ة كعععاق اع    

(Scientific Research فعععي كافعععة ملعععا،ي ان يعععاةض فمعععن  س عععا ثوعععافس ن عععود العلمعععا  سال عععاح تق )

يوصع  الرععياام املعسفعيض باعح ععاز اق ال وع  العل عع  عطعلوج مععلعم معن نمععأ املعلومعات املو وقععة 

سملعععععامي علميعععععة العععععا ثعععععدس ن املححععععععات سالحوليععععع  املوبعععععوأي لحلععععع  املعلومعععععاتض باث عععععا  عطعععععالي  

موعددة ب صععد الح اععد مععن وعع ديا عس جعععديل ا سإبععافة انكديععد ل ععاض سمععن  ععم الحو عع  إلععا ح ععابا 

 .نديدة سقوانتق سنعس ات

س حضعععل لل عععازا املحخ عععأ اق اليشعععس العل ععع  عاعععا معععس الع عععود ح عععا إنجعععاشات  امعععة س عععاب ةض     

ثؤ س عاا مصداقية سندازة سل ن حاليا يصاح  اليشس إلالي ريسثي عديد من املشاك  الت  قد 

ألابوععار امليشععوزةض مععن بيىيععا عاععا طععبي  امل ععام ال ان صععس ب )عمليععة ثو ععيم ألابوععارض ا حقيععات 

... سغتي ععا( ض سلععع  القيمةةالا تعابار ةةالا للةةدور ام العلميةةالاال ععاح تقض الاححيععام فععي اليشععس العل عع ض 

 كاملة.ثل  الا تية ع م ا حي  ا كام ال يخظأ في  را امل ا  لظسد ا 

سفععععي  ععععرا الصععععدد جيععععحم مععععععم انكامعععععات سمسااععععص ال وععععور فععععي العععععالم عنمععععأ بيشععععس نحععععاب      

عبواثيععععا العلميععععة فععععي عسعيععععة اليشععععس ا   مععععة سالتعععع  ثخ نععععي املعععععايتي العلميععععة الس عععع لة مععععن دسز ععععات 

علميعععة محخصصععععة تيععععدل الحوا ععع  العل عععع  سث ععععادم املعلومععععات ساملعسفعععةض ل ععععي جظععععحمس ألابوععععار 

 مععن شععسايتق املعلومععات فععي  نحابج ععا سع ععداف ا. لععرا جعععد الععدسز ات العلميععةسثح امعع  
ه
  امععا

ه
شععس انا
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مخحلععععععع  انععععععععوا  مسافععععععععا املعلومعععععععات س ا ععععععععة امل ح ععععععععات ألاكاديميععععععععة التععععععع  ثععععععععولي ا حمامععععععععا  ا ععععععععا 

 بالدسز ات العلمية في مخحل  مجاالت املعسفة من ان  ث ديم ا للمظحفيدين .

بالح عاد  معأ معسسز العصمنض  قيمتهةا تعابار ةالاجظعحمد  ا   مةالش  اق الدسز ات العلمية     

سعععادة جشععديس دسز ععات معيلععة فععي ثخصععك عكععادي   بشعع   عاوععي مععن غتي ععاض في ععوق عل يععا ال لعع  

سالاق ام في ثشس ال وور سث وق ب  يعة ان ام انح ابية في عدد ق وم ألابوار بش   عاوي دقعه 

معديا سم انديععا فععي مجال ععا العل عع ض إال عق  ععرا ال  عنعع  مععن غتي ععاض ممععا يم ىيععا مععن ان فععا  عاععا طعع

عبدا عنه من الوسسزي عق ث وق الدسز ات ألاقع  شع سة ذات قيمعة علميعة عقع  عس مععايتي عبعع  

 في ا حياز ألابوار.

م يععاض م ميععة سقيمععة الععدسز ات العلميععة ا   مععة  Impact Factor)ُ عععد معامعع  الحعع  تي )    

 عع  ال و،عع ض س ع ععع معامعع  الحعع  تي مععدث إشععازة ألابوععار انكديععدة بععمن مجععام ثخصصعع ا العل

لألبوععار التعع  ثشععست طععاب ا فعععي ثلعع  الدسز ععة سالاطخشعع اد تيععاض سلعععرل  ث ععوق الدسز ععة التعع  ثملععع  

مسثفأ دسز ة م مة ثحم إلاشعععععازة إلا عبواثيا سالاطخش اد تيا بش   عابي من ثل  التع   معام  ث  تي

 لخفععض.ثمل  معععام  ث  تي م

بوظعععاج مععععامحت الحععع  تي بشععع    Thomson Reuters)ب مس  عععا مؤطظعععة ) حاليعععا ث عععو     

طعلوي للعدسز ات العلميعة ا   معة امل عكلة لعدشيا سثشعس ا طعلو ا فعي  ث عاز س اطخشع اد الععدسز ات  

(Reports Citation Journal سالتع  يععحم ف يععا ثصعيي  الععدسز ات بوظعع  مععامحت الحعع  تيض امععا )

 أهميةالا وقيمةالا الةدور ام العلميةالاثوند عيوا م اي ع ع سث يم ن اطحخدام ا امؤشسات عاعا 

ا   معععةض اععععدد املعععسات التععع  جظخشععع د ألابوعععار ف يعععا بامبوعععار امليشعععوزة فعععي ا كلعععة ملعععر ثشععع جياض 

ساملدة الصملية الت  جظحغسق ا ألابوار حتي ث دع ألابوار ألا سث باالطخش اد تياض سمحوطط عمس 

   الري ثحوق  بعده ألابوار عن الاطخش اد به.ال و

الظعؤام ععن ب ايفيعة ث  يعا م ع   عره امل عاي ع فعي   عاقذلأل في  عرا امللع ع  ان عست يخ عادز   

 ب ئة الدسز ات العلمية العسلية ض سمدث سقدزجيا عاا ثو يا ال يمة سألا مية.؟ 

 Arab Factor)  تي عس ععيمععن املححععا موععاسالت بعععض ال ععاح تق العععسج ابح ععاز معامعع  ثعع     

Impact يوفس ث يم ا   سنوعععي لريث ع  سث يعيم سثصعيي  العدسز ات العلميعة التع  ثصعدز باللغعة )

العسليعععععةض سل عععععن ال يم عععععن حظعععععاج معامعععععععع  الحععععع  تي لدسز عععععة معععععا إال بععععععد معععععسسز طعععععيحتق علععععععل ثعععععاز   
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ات ب س  ة ان ظاج ض سقد ثح  س بعض الدسز  دسز ا سج كيل ا في عحد الف ازض إلال ريسنية

 عععره علعععد ععععد  إ ععداز ا مي ميشعععوزات  ععحم طععلة معيلععةض اس حتععي حععدسر ثعع  تي فععي الصععدسزض 

 حي  عق  س  ععة ان ظاج مسث  ة بش ع  م اشس بالفحععسة الصملية الت  ثوظ  ف يا.

املساعص العس عي لل وعور سالدزاطعات فعي علعو  اليو  بعد مض    حر طعلوات معن عمععس مجلعة     

 ض نح لعععععأ بصعععععدسز  عععععرا الععععععدد الظابعععععأ مععععن ا كلعععععة ض ثو يععععا معامعععع  ثعععع  تي ح ععععات ساملعلومععععات امل

مسثفعأض س ا عسا  ا  حعوث السق ع  العس عي بالدزاطعات سال وعور ال يمعة التع  جع عع نديععة سحعس  

 الف سي.  بئنحان مال اح تق سالعلمعا  من املشازاتق ف يا 

املعلومعات  علو  في مجاالت سالدزاطات ال وور  من  عدد عاا موحو ا  را العدد لرا نا    

الحديثةالا يةم اىةاامل املاابةام واملعلىاةام قسةم املعلىاةام  تتجاهامحي  اطدي  ب و  عن 

 
 
 الااىىلةةى مالاغييةة  ب لمعا ثموععوز ال وعع  ال عاثي فععي  واملاابةام يةةم العااعةةالا اللبىاهيةةالا أهمى جةةا

ض س صعععك ال وععع  ال الععع  ععععن لاخةةةمل املاسسةةةام والاحةةةىن لةةةىرم الارة الىلةةةاني تلا  وهيةةةالا

الخطةةةل الدراسةةةيالا الحديثةةةالا اقسةةةم لراسةةةام املعلىاةةةام اجااعةةةالا السةةةلطان قةةةااى   واةةةدي 

 . تىافقها اع املعايي  الدوليالا للافايام املهىيالا املىاكبالا ملاطلبام العممل يم اجامع املعرفالا

هةةةةةارام العةةةةةاالين يةةةةةم تصةةةةةميم هرةةةةةام تلا  ووةةةةة  لاطةةةةةى ر افعععععي حعععععتق ثلعععععاسم ال وععععع  السابعععععأ    

 
 
ض امعععععا زاعععععص ال وععععع  ااسسةةةةةام املعلىاةةةةةام مل ااابةةةةةام املةةةةةدير ام امحافرةةةةةالا سةةةةةىها  همى جةةةةةا

بعلععواق  Radio Frequency Identificationانخععامع فععي موبععوعا حععدي ا عععن اطععخ ماز ث ليععة 

ض سنعععا  ال وععع  الظعععادض  يةةةم اجةةةان املاابةةةام واملعلىاةةةام RFID الاعر ةةةو اىاسةةةطالا تقىيةةةالا

تحةديام وسةبمل  "لبحث العلمي لةدي أسةات ة ملاملعهةد العةالم للةدكاىرال للعلةىمواقع ا بعلواق

 .تطى رل 

 للم ح عة نوعيعة إبعافة الععدد  عرا ي عوق  ثظع م العاعي ال عديس الحوفيعا بع ق  انخحعا  سفعي    

سلععععععي  سهللا....العسليةضسقيمععععععة موععععععافة لل ععععععاح تق سالدازطععععععتق العععععععسج فععععععي مجععععععام علععععععو  املعلومععععععات 

 الحوفيا

 ليبيا انكمعة - سابلع حسزت في 

 201/ 12/ 23املوافا                                                                                                                                                

                                                           
  ملص عععد معععن الا عععح  يم ععععن السنعععو  بعععع

 
  ة تةةةار ط ت ةةةةال  2112  سةةةةرام    ارسةةةاى -العربةةة   اليشةةةر العلمةةةةي   اىرمةةةالا امعامةةةع العلمةةةةي 

  45ce18644b7d-9628-406e-7c08-http://arsco.org/detailed/ef3d804a اااح على الراال مل -  2112 12 22مل
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 علومُ: احملتوى السقني للقسآٌ الكسيه و
 بديل أصل أو تكنلة فضل

أ.د. وٍيبة غسازمي      
 2أصخاذة الخفليم الفالي بجامفت الجساتر  

 امللخص:      

ظلب الفلم الغرعي وريضت ـلى ّل مضلم ومضلمت باجىاً الفلماء، حتى أن َذا الفلمم   
يت  ممي مفاَمك الفلممي  مصممبميت بالجامفمماث الفر يممت  لمم عفممك حْممرا وٍممغ ـلمى ظلمممت الفلممي  الغممـر

و باـخمماة الٍمر ن  ومصبميت بل أضحى معلب ـامت الىاش مممً جخميور لمك إم اةاطة ظلمب الفلمم 
يت وممممق اهدغممماة َمممذٍ  الْمممريم بمفخلمممي ـليمممما مخ مممكة ٌاتممممت م ممماطة اشفليمممماث الفلميمممت الغمممـر

حا باليغممممر ولْ ،ووممممع ، صممممياء ـلممممى اش ممماطة بالغممممٓل الٌر مممما أمممممما اهدغمممماة، أو ممممما عفمممره ا ممممعب 
ميمممت أو ـلمممى وه ،همممذ، ولمممك ـىمممكها وضمممي  ـلميممما للْغمممي ـمممً   ي مممياث  يمممت الخفمممسيً الٌر أـو

 َذا املحخيى الٌر ا  

الكةاصممممممت جرجْممممممس أصاصممممممما ـلممممممى اشمممممممىاس الي ممممممىع الخ ليلمممممممي الممممممذ  مىاصمممممممب طةاصممممممت الحمممممممإ 
مليا، مً  بٕ ج كممك مملمت ممً اشىماَيم  ا ـلميا ـو اشرجمعمت بمغمٓل الكةاصمت الٍماتم وجىضيَ،

ـلممممممى أطبيمممممماث اشيضمممممميؿ   صمممممميما ممممممما حفلممممممَ بمممممماملحخيى الٌر مممممما  ال مممممما   فلممممممي  الغممممممرؿ، أهياـمممممما ، 
أٌضممممماما ، مممممممكى مضمممممماَمخا  ممممممي ظلممممممب الفلممممممم الغممممممرعي، زممممممم ٌيمممممماش ذلممممممٔ ـلممممممى الياٌممممممق مممممممً  ممممممبٕ 

ها  مي َمذا اصخفكا  أطواث الم ث اشيكاوع  ي م اولت للْغي ـً هميؿ موماطاث اشمْمً ج  ميل
مممل بممممين َمممذا وذاُ ممْممممً  َمممذٍ اش مممماطة   َو مممذا امل مممماظر التممما حف مممم،  اصمممخفكا  مبممممل  املجمممإ ِو
يت التا مكةصمها الفما   ميت بكمب أو مْمب أل ٕي م اطة الفلي  الغـر اـخماة َذٍ اش اطة الٌر

يت     وال ا  مً ظلمت الفلي  الغـر

مما صممى إو ممابممت ـ إمما  ممي و  ةٌممت الم ممث َممذٍ،   صمميما ممما حفلممَ مبممل َممذٍ ةصمميلت وليَ،
م إا بمضؤلت اليزًي واش كاٌيت ، ج ٍيٍها مً ـكما،  ي مبل َمذٍ اش ماطة الفلميمت اشميمنة ـمً 
ا ل ىت الٍكاصت اشبزمت لها و التا جمط طمً الىرط ومفخٍكٍ،   ا ت اذا ـلمىا أن املحية  ليَ،

وصمممممميفسز الم ممممممث بىممممممماذ  ميكاهيممممممت ةصاسممممممرا للكةاصممممممت صمممممماإخم أصاصمممممما بخفلمممممميم الٍممممممر ن الْممممممريم  
وجعميٍيت ماة  الفمل بإما ـمليما  مي أة  الياٌمق، التما ـلمى ضمي إا ممخم اٌ م،او ج مية همميذ ي  مي 

ليما ـً  فك  مجإ    حفلم وحفليم الٍر ن ـو

 الخفلميم ـمً  فمك -اليغر ولْ ،ووع-حخيى الٌر ا امل-ـلي  الٍر ن-الٍر ن الْريمالكلنات الدالة:
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 خث:مقدمة الب

مً ضمً اورازاث جْىيليميا اشفليماث ووج ا ث جىيؿ  ي املحخيى الٌر ا احضق ألِث، 

ممممً هعممماً، و لمممن باهدغممماٍة أوصمممق دوممماً، حيمممث لمممم عفمممك حْمممرا ـلمممى ـلمممم طون   مممر، و  ويمممت طون 

ا ، بل للجميق حؾ وه يب، ّل م إل مً الىمق الذ  مىيكٍ، ويضلٔ الضبيل الذ  مرعكٍ،  ليَ،

ً ذلمٔ بماألمر الهمين  مي ؼمل ز مم مفليمماحع مخىميؿ، ضمم مخىاٌضماث ـمكة، ممفمذ بممين وان لمم مْم

مي تـاما و ا ا، مجملا ومى لا،  الحا وظالحا، مميلا  ، لبا وصميىا     الى ليٍ، ممً ٌو

 اش ،اطواث واشخضاطاث 

و اشضممملمين  مممي ّمممل ـ مممر وم مممر اـخىممميا بمممالٍر ن الْمممريم ، حىؽممما وحفليمممما و كممممت، وممممق 

ا الحاصيب ووه ،هذ،  ي عتى مجما ث حياجىما جعية اص خفكا  الخٍىياث اشفا رة ،ولفل أعهَر

الييميمممممت، ّممممممان   بممممممك مممممممً جعييفهممممما ل كمممممممت َممممممذا اش ممممممكة الدغمممممري ي مصممممممبمع ةٕو الممممممذ  عفممممممك 

طصممخيةا ألمممت واٌممذ اشليمماة مممً ةوممراط، و ممذلٔ جممم ابخٓمماة بممرام  جفممك  الٍممر ن الْممريم ، وأوغمم ذ 

هيممممت مخف  ممممت َممممكوها  كمممممت ِخمممماب و ـممممس ومممممل مممممً  ممممبٕ الم ممممير واشٍمممما ث مياٌممممق الْ ،و

ميمممما أو ممممما جمممممذ  والْخممممب والكةاصمممماث ومفخلممممي اشيغمممميةاث ولْ ،وهيممممت، صممممياء ممممما ّممممان أ مممملا ٌة

مخىمممما  فممممك أن ّممممان مممممً أ ممممل وةقممممي، وذلممممٔ للخمْممممين مممممً ٌراءجمممما ـلممممى الحاصمممميب وجكاولمممما ـلممممى  ٌة

ميمممت المممى اشيغممميةاث الغممممٓاث   صممميما وه ،همممذ، وخيالمممذ ا زمممٍر الخعممميةاث  ممممً الدقمممجيبث الٌر

ولْ ،وهيممت ـلممى اشياٌممق وو ،اضمميت حتممى ؼهممرث الممى اليممميط ممما عضمم ى ب  اشٍمماةة ولْ ،وهيممت   

وهمممممي ـمممممماةة ـمممممً مياٌمممممق ومىخمممممكماث مخف  مممممت بخيمممممحي  المممممخبوة وج ىممممميؾ الٍمممممر ن الْمممممريم ـلمممممى 

 وه ،هذ 

 إشكالية البخث: .1

اصممت جممم جىاولمما مممً زاويممت الىممرط اشضمملم الماحممث ـممً ِيىيممت حفاملمما مممق اشيضمميؿ ٌيممك الكة 

، و ممممذلٔ مٓممممين مبممممل َممممذا اشيضمممميؿ م ممممل اَخممممما   مليممممين مممممً  1511أمممممية طمىمممما بممممما مميممممن ـ ممممٍر

صممٓان ةة  ممبلممين اشضمملمين  ممي عممتى بٍمماؿ ةة ، واعممٓاليت الم ممث جْمممً  ممي طةاصممت ِيىيممت 

ى الٌر مممما اشيغمممية الْ ،وهيمممما، وممممما همممي مؽمممماَر جعممممية اصمممخىاطة ـلممممي  الٍمممر ن الْممممريم مممممً املحخمممي 

ليممما  وممما هممي مفخلممي ةطواث واليصمماتل التمما صمماَمذ  ٍممت بممالٍر ن ـو ميممت اشخفل ال ممكماث الٌر

يممي مممخم حفلمميم الٍممر ن وج ىيؽمما ـممً  فممك    ممي وغممر الٍممر ن الْ ،وهيمما، و كمممت ـليممما جٍىيمما  ِو

ا مبمممممل َمممممذٍ وهجمممممازاث ميمممممكاهيا حتمممممى دن،  ومممممماذا حٍٍخممممم ومممممما مسامممممما َمممممذٍ الخٍىيمممممت ومممممما صممممملميا إا
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  ي ما مما حفلممَ م إما باشٍمماةة ولْ ،وهيمت حكمبممت اليغمؤة  ممي مجمإ الخفلمميم ولْ ،وومع للٍممر ن 

 الْريم ـً  فك  

 ميَجية البخث: .2

ممك جممم اصمممخٍراء ـممكط ممممً  خممماط  مممي َممذٍ الكةاصممت ـلمممى اشممىاس الي ممىع الخ ليلمممي، ٌو جممم ـو

وهمي أةعفمت مياٌمق ، ج ريىما  التا عٓلذ ميكان الكةاصمت الفملمي والخعميٍمع، اشياٌق  ـلى وه ،هذ

اشيمممت الرصمممالت ، زبزمممت م إممما جفمممخب بخمممكةيط ـلمممي  الٍمممر ن ـمممً  فمممك وهمممي  واإممما الخىممميؿ الجمرا مممي ـو

مممر بم مممر ومفهمممك الٍمممر ن بمممالجساتر، وواحمممك  مفهمممك ممممما  الغممماظلا بجمممكة الضمممفيطمت، ممممامق ةَز

وهي مٍرأة الحرمين )مْت واشكمىت( والتا ـلى أصاصها جم اٌ م،او ج مية لخفليم الٍر ن وج ىيؽا 

 هميذ ي بالكةاصت   

مممان ممممً اشراممممق،  هممميؿ  ممما  بممماشرامق  أمممما مممما مفمممب أطبيممماث اشيضممميؿ وٍمممك اـخممممك هـي

َممممممل الخف ممممممب  ممممممي جْىيليميمممممما  ليممممممما، وهمممممميؿ   ممممممر مممممممً مرامممممممق أ ٍممممممت بممممممالٍر ن ـو يت اشخفل الغممممممـر

ّاهممذ  ممممت أو حمممكمبا، أو وخممميى أو اشفليممماث، ممممق ول مممنا  بب حالممت ّمممل مفليممممت الممى مرمفهممما، صمممياء 

فا ـلمى وه ،همذ، أو يمحيىت أو مىخمكى، حتمى    ٌي   ي الىٍا، أو مرمفا ٌكمما أو حكمبا أو مٌي

مت  مي  لهما مجمـي يت ّو مٓين الم ث ججرإا ـلمى ممً َمم أحمَ بالْخابمت ويما ممً أَمل الفلمي  الغمـر

 لم ث مرامق الكةاصت  ي نإامت ا

 مصطلخات البخث:.3

 ٌمل الغروؿ  ي مفالجت ميضيؿ الم ث، مخفين ـليىا الخفريي بمفض اش علحاث، وهي:

 علوو القسآٌ:   .3 1 

ا ِمي،ا،        ذ جىـي اهما حفكطث ـلي  الٍر ن وجىـي صممفا وأةعفمين 1وٍك ذِر السةِشرا م إما  مي بَر

ممما2ـلمممما ، وأو ممملها الضمممييظع ، و أو ممملها ابمممً ـٍيلمممت اشٓمممع المممى  مضمممين  مممي مجٍمممان المممى زمممماهين هـي

وأةعفممت  فممك اشاتممت اشرمممق اه ،هممذ ، ويممراط بإمما مملممت اشضمماتل اشضممميظت بضمميابغ  ا ممت لهمما حفلممَ 

خابخمما وممفمما ومْيمما ومكهيمما وأصممماب هسولمما وأحٓمما  ججييممكٍ  بممالٍر ن الْممريم مممً حيممث هسولمما ِو

راءاجا  : 4شفخمك لفلي  الٍر ن ٌضمان  ِما أن الفلي  اشغاة الاإا  ي الخفريي ا3ٌو
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مممممك -      والضممممممية  اثدممممممم طٌضمممممم لمممممما حفلممممممَ مماعمممممر بممممممالٍر ن ّمممممماشٓع واشمممممكوع وأصممممممماب ال ممممممنوٕ ـو

ا ي ووبخكاء والٍراءاث وليَ،   والٌي

ٌضم مغ ُ، بين ـلي  الٍر ن وليمٍ، ممً الفلمي  ّمبـراب الٍمر ن ولريمما و بلخما ويغم ُ،  -     

  مق ـلي  الفر يت ّيها ـر يا
 

 التعليه االلكرتوىي: . 3 2

 ظريٍمممممت المممممخفلم باصمممممخفكا   ليممممماث وج مممممإ الحكمبمممممت ممممممً حاصمممممب وعممممممٓاجا  59ويٍ مممممك بممممما

ووصمماتعا اشخفممكطة مممً  مميث و مميةة وةصمميماث و ليمماث ب ممث ومْخممماث الْ ،وهيممت صممياء ـلممى 

 ال غ او  اة  ال غ   

فليممممت للممممخفلم بؤٌ مممر  فمممماةة أ مممرى َمممي اصمممخفكا  الخٍىيمممت بجميمممق أهياـهممما  مممي ام مممإ اش و

ذ وأٌل مهك وأِب، واتكة   ٌو

وممممممً مجممممما ث الخفلممممميم ولْ ،وومممممع اشيمممممميطة ـلمممممى وه ،همممممذ، والتممممما ؼهمممممرث حمممممكمبا مممممما عضممممم ى 

 باإلٌراء ولْ ،ووع 

 املقسأة االلكرتوىية:  .3 3

ت مً الب،ام  حفنى باإلٌراء وج ضين الخبوة والتا جبث ـب، وه ،هذ بياصعت    هي مجمـي

 6رهام  وصيغ والتا جمًْ اشفلم مً مه اث لخبوة العلمت وجيحي  جبو إم ب

 اليناذج اليت مت اضتقساءٍا يف البخث:.4

ذا بكملتإا ولْ ،وهيت ومما احخيجما ممً ـلمي   ان اشعلق اليي  ـلى اشْخمت الٍر هيت اليةٌيت ِو

الفلمماء  مي  كممت ِخماب و ووىين الٍر ن بٓل جف  ا إا اشفرووت والكٌيٍت ، ـره ـلي َممت 

ومفاةوا مىذ وجر مصب  الى ميمىما َمذا، وىريمَ مم إم أ مر   مما   م  مرى و  عفمك ممً اشئلىماث 

ليممما، حتممى مفلخمما حاضممرا  ،ِمما ذَممب وريممَ   ممر الممى جعييممق جٍىيممت وج مما ث ل كمممت الٍممر ن ـو

مممت  مممي  و ٍمممية  مممي مجمممإ اليغمممر ولْ ،وومممع وجْىيليميممما وج ممما ث واشفليمممماث بٓمممل مساماَممما ال اٌة

 صفت اليغر وصهيلت وظبؿ 

مت ممراويما وةصمالتإا  وةمبلت ـلى ذلٔ ِبي، واشياٌق  ي جسامك مضخمر، واـخمكها م إا ـيىمت مخىـي

ذاث أ فمماط ـاشيممت، جمبلممذ  ممي َمممذٍ اشياٌممق، والتمما ٌمىمما بخٍممكممها  مممي عممٓل بعاٌمماث وىيممت لخيضمممي، 

ممممما الىمممممماذ  الفمليمممممت والخعميٍيمممممت اشفليممممممت وا خ ممممماة م خياَممممما، واصمممممد يفاب مضممممممينإا، باـخماَة
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ا بالغٓل دحع: ا لكةاصت ميضيؿ الم ث هيمَس  الىاـلت ميكاهيا وهي التا جم اصخٍراَإ

معَد اإلماو الشاطيب للقسآٌ وعلومُ.4 1

7
: 

   www.shatiby.edu.saاملىقع9 

 يطمتالضف –مكة املكان9 

 َم 1424وشأة املقرأة9 

 الهدف9

         ،
ً
مب  ـو

ً
ليما وة عهم با ـلما يخا بؤَميت الٍر ن الْريم ـو  كمت املجخمق اشضلم بخـي

 ليغمل مميق أه اء الفالم، وذلٔ با صخىاطة مً 
ً
وذلٔ بخيصيق هعاً وغاظاث اشفهك ممراويا

 وصاتل الخٍىيت الحكمبت

 مٍاةة  9عدد املقارئ9 

 مضخىيك ومضخىيكة 11231 أِث، مً سحفيدي9ً عدد امل

يت اشفليماث الٍر هيت 71111أِث، مً  قاعدة البياهات9  حقجيلت و ىيت ألـو

 البرهامج الشامل ملعلمي ومعلمات القرآن وفق هظام الحعليم عً بعد 9

 ظالما 131عدد املحخرحين9 

 طولت مضخىيكة مً الب،هام  24عدد الدول9 

 اسرا واحكو ل طة مدة الدراسة9 

 الى ،ة اشضاتيت أوقات الدراسة9 

 مٍك  الب،هام  جؤَيب ـلميا ومهاةيا عغمل اشياط الخاليت: مىاد البرهامج9 

  مىاد أساسية9    -   

 –وٍا الفماطاث  –الخجييك  –الخىضي،  –ـلي  الٍر ن  –الفٍيكة  –الٍر ن الْريم 

  مىاد مكملة9   -   

 ً الخكةيط ظر  –ـلم الىىط ال ،بي      

 عهاطاث مفخمكة لل ريجينالدبلىم9 

 امخياز اشٍابلت الش  يت مق ضروةة وميط بريك الْ ،ووع وغغ للعالب شروط القبىل9 

 

 

http://www.shatiby.edu.sa/
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جامعة األشٍس. 4 2

8
 : 

ممر حفخممك برهممام    الخفلميم ـممً  فمك  لكةاصممت عمهاطة الليضمماوط  مي الفلممي  مصممبميت  مامفمت ةَز

 والفر يت  

 ypt.edu.egAzhareg:  املىقع

مر برهامجما حفليميما ـمً الهدف مر، جعمرو مامفمت ةَز : بالخفماون ممق الرابعمت الفاشيمت ل ريزمي ةَز

 فممممممك، ب يممممممث مممممممخم جٍممممممكمم اشمممممماطة الفلميممممممت الممممممى الكاةصممممممين ـممممممً ظريممممممَ عمممممممْت اشفليممممممماث الكوليممممممت 

ممممممممذلٔ مخمممممممماو للعممممممممبب الخيا ممممممممل مممممممممق ةصمممممممماجذة مممممممممً  ممممممممبٕ الى ممممممممٕي وو ،اضمممممممميت  )وه ،هممممممممذ( ِو

 ىاٌغاث ولْ ،وهيت واش

 : ممى  الكاةش عهاطة اصخماؿ مفخمكة الدبلىم

 ّل مٍرة حفلي ا م ي  ـلى:   مكىهات الحقيبة العلمية9  

 أَكاه الكةش  1

 مل ب الكةش  2

 ـىا ر الكةش  3

 الغروحاث ال ا ت بٓل ـى ر مً الكةش ) اشىاَيم واش علحاث(  4

 الدقجيبث ال يجيت لٓل طةش مق الخىرين الى را لها  5

 لخكةيماث : ـلى ةصيلت مق  الخمذمت الرامفت مً  بٕ ةمي تا  6

 حقجيبث مرتيت جل ب أَم ةوٓاة التا معرحها اشٍرة الخفلي ا   7
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http://azharegypt.net/Online_Islamic_Studies_in Al-Azhar_University.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

علومُ معَد اقسأ للقسآٌ و.4 3

9
 : 

 iqraadz.com.www املىقع9

 الجساتر :البلد

  2116-2115   و ألّوٕ ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرة  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي الجساتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر للميصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم الكةاسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرا اليشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

 لماء والكـاة  : ج ذ اعراه وجؤظي، هفمت مً الفاملؤطرون

 الضي،ة الىمييت والى ي  -الخجييك -الخىضي، -الحكمث الغريي –: الىٍا اشالٓع املىاد الحعليمية

 : الرمإ واليضاء مً مميق اشضخيياث املسحفيدون 

فىما ـبم، ةه ،همذ ممك إا هظام الحدريس   31: طةوش مقمجلت جبمث ـلمى مٌي
ً
طٌيٍمت لٓمل مماطة ميميما

  ـكا الجمفت

 م اضرة  ي الضىت لٓل ماطة  31صيين مخضمىان و لين طةا

http://azharegypt.net/Online_Islamic_Studies_in%20Al-Azhar_University.jpg
http://www.iqraadz.com/
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: مجممرى امخ ممان  ممي مٍممرة الكةاصممت و الحممس ين ة يمم،مً مممً الٍممر ن الْممريم نإامممت الضممىت الامححأأان

  الكةاصيت  ي مراِس مهييت ٌريمت مً صًْ العبب 

 1665971197 – 1551919841الهاجي:       :للحىاصل و الاسحعالم

: مفهك اٌرأ لل  ليما باب السواةواعط بُي  ٍر ن ـو

 contact@iqraadz.com و    iqraadz@yahoo.comالب،مك ولْ ،ووع:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مقسأة احلسمني الشسيفني االلكرتوىية.4 4    

11
9  

 http://maqraa.comاملىقع9 
 اشقجك الحرا  بمْت رأة9 أصل املق

 الغيخ الكِخية ـمك الرحمً بً ـمكالفسيس الضكعطاملشرف العام9 
 الهدف9 

هممي مغممروؿ ـممال ا لخفلمميم الٍمممر ن الْممريم مممً الحممرمين الغمممريىين للمضمملمين  ممي عممتى أه ممماء        
مممً  فمممك ممممً  مممبٕ وه ،همممذ شمممً ّمممان  مممي بلمممكٍ ممممً  الفمممالم مغممماوهت شمممً زاة الحمممرمين الغمممريىين ـو

 مممممبٕ جعميمممممَ أوضمممممل أصممممماليب حفلممممميم ِخممممماب و حفمممممالى ـلمممممى ممممممك ذو  ال بممممم،ة ممممممً اشخف  ممممممين 

mailto:iqraadz@yahoo.com
mailto:contact@iqraadz.com
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ممب و مفمل اشٍمرأة اشرممق  مل خلي عرات  اشضلمين ، واـاطة ةمت المى ِخماب ةبإما جمبوة وحىؽما ـو
 ةٕو  ي حفليم الٍر ن الْريم واٌراتا ووَ أـلى مفامي، الجيطة 

 عدا الجمعة والسبتساعة  13الدوام9 على مدار 

 –مضممخىيك ) مممً مفخلممي ويمماث املجخمممق: أتمممت  28111أِثمم، مممً عأأدد املسأأحفيديً مأأً ملقأأرأة9 
ضاة -أصاجذة -ظلمت  ةمإ أـمإ   ( –أوراط ـضْريين  -ضماط ٌو

 دولة حىل العالم 025عدد الدول املسحفيدة9 

 35الى  24َم مً % جراوحذ أـماة 55: أِب، عري ت مضخىيكة بلمذ محىسط سً املسحفيديً
 صىت

 مملممن مممً الفمممر 
ً
ين صممىا ين مملممن مممً الفمممر  81أِبمم، العممبب اشغمماِة  وأٌممل العممبب اشغمماِة

ً
 4ـاممما

 صىياث

) بممين  اظمماةاث حفليميممت ووىيممت ومفلمممين ومفلممماث عفملممين ـلممى مممكاة شخصأأا  31طأأاقم املقأأرأة9 
 الضاـت(

  إم مماـيت ومٍرأجين ورطمخينللرمإ ، زبزت م 5مٍاةة لليضاء و 4م إا  9:عدداملقارئ 

 املشترلىن عبر مىاقع الحىاصل الاححماعي9 

 مغ ُ، 311الييجيب:  -مخا ق  611الخيي ،  - 5141:  الىاعضمُي

 اج إ ميميا 411بمفكٕ 787783: الاثصال عبر هاثف املقرأة

 زاتر 7117111: بلن عدد زوار مىقع املقرأة

هممممام  اشٍممممرأة ملْ ،وهيممممت لخفلمممميم الٍممممران الْممممريم ضمممممً بر  عأأأأدد ال لبأأأأة الأأأأقيً  حمأأأأىا القأأأأرآن
ظالممممما بالرواممممماث  72: 11باشقممممجك الحممممرا  مىممممذ بكامممممت عممممهر ةمضممممان اشممممماُة اشى ممممر  حتممممى اليممممي 

 والٍراءاث امل خلىت 

 : ألادوات الحقىية للمقرأة

ممْمً اصمخفكا  جعميمَ اشٍمرأة  –مخ مى  حمكمث ) مىضمل ميممل ِمرو (  –مهاز ِمميميجر        
  Google Playو  App Store و ميمل ِما ممًْ ج ميلها لألمهسة املحميلت مً  لى مخجر ابلـ
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 ىتائج البخث:  .5

ليمممممممما،   بىممممممماء ـلمممممممى اصمممممممخعبؿ اشياٌمممممممق صمممممممالىت المممممممذِر، التممممممما  إمممممممكه ل كممممممممت الٍمممممممر ن ـو

يه ـلمممى مفعيا إممما مملمممت وجى ممميب ، اضممماوت مممما جمممم اصمممخٍراٍإ ممممً اشراممممق حمممٕي ميضممميؿ  و مممالٌي

ّاطمميممممتالم ممممث و  ،  ل ممممذ الكةاصممممت المممممى 12ممممما أصممممط لمممما ويممممما معممممرى مممممً الم ممممير الفلميممممت وة

 الىخات  الخاليت:

 أشكال احملتوى السقني الري خيدو القسآٌ الكسيه:  .5 1

ما:    حفكطث ةعٓإ  ي ـر  املحخيى الٌر ا، بيك أهىا همين بين جٍضيمين ازىين َو

    : وجضم ما ملي: مصادر املعلىمات ألا ري  ما جشترك فيه مصادر العلىم الشرعية مع باقي

مياٌممممممق وه ،هذ،وهمممممماةش اشْخماث،ٌياـممممممك المياهمممممماث: الى ممممممميت واشرمفيممممممت ،وهممممممي بممممممكوةَا ج مممممممي  

اث الممممممممممممممكوةياث ولْ ،وهيممممممممممممممت،الْخب ولْ ،وهيت،اشممممممممممممممذِراث 13اشفممممممممممممممامم والٍياميط،اشيصممممممممممممممـي

 والرصاتل الجامفيت و  هيسرى ال يجياث م إا 

هخا  الىْر   ي مفخلي مجا ث اشفروت، وجسامك أـكاط المماحبين والكاةصمين، وهؽرا لْث،ة م 

واحضمممماؿ  ومممماً جف  مممما إم، وٍممممك ؼهممممرث الحامممممت الممممى اوغمممماء ٌياـممممك مفليممممماث لٓممممل مجممممإ مممممً 

مجا ث اشفروت ج خي  ـلى بياهاث الي ي اشاط  لجميق اليزاتَ التا  كةث  ي املجإ ، ويمخم 

ميمممممتجمليمممممن َمممممذٍ اشفليمممممماث المممممى اش التممممما ببمٓانإممممما اجاحمممممت 14ضمممممخىيك ـبممممم، مملمممممت ممممممً ال مممممكماث الٌر

 املحخيى الٌر ا ش اطة الغريفت مصبميت مً  بٕ ٌياـك المياهاث 

يمممت ـلمممي   و ٌياـمممك المياهممماث اشخف  مممت  مممي مجمممإ ـلمممي  الٍمممر ن جر مممك الْمممم الهاتمممل ممممً أـو

يممممت ـلمممممي   ٍممممر ن ، وهمممممي بمممممذلٔ حفممممك أطواث للضممممممغ الممليممممميلرا ي ألـو الٍمممممر ن  ممممي الفمممممالم الفرعمممممع ال

ومصبمع، و ي ذلمٔ مياِممت للخعمية الهاتمل المذ  حمكر  مي ـمالم جْىيليميما اشفليمماث، وحمر  

 ومً أَكاوها: ـلى جيضي، اشفروت  غتى اليصاتل والضمل 

الخفريي باإلهخا  الىْر  اش ىي  ي ـلي  الٍر ن وجيضي، و ٕي الماحبين والفماملين   1

 ا  ي الحٍل الٍر وع الي

ليما   2  ابراز الجهيط الفلميت اشمذولت ل كمت الٍر ن الْريم ـو
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يت مهخا  الىْر  اش ىي  ي ـلي  الٍر ن   3  ة ك وجىؽيم أـو
 

 ج كمكا: وهي جفب ما ملي: أشكال اليشر الالكترووي الخاص بالقرآن الكريم

 اشيحي ولْ ،ووع 

 )الٍلم ولْ ،ووع الىاظَ: ) لفلي  الٍر ن ـامت 

 ولْ ،وهيت: )لخبوة الٍر ن  ا ت( اشٍرأة 

وصمممىٍي ـلاإممما  حٍممما  مممي َمممذا الم مممث  شمممراء ممممً الخى ممميل  فمممك اصمممخفرا  جعمممية وصممماتل حفلممميم 

 الٍر ن الْريم وحىؽا 

 .تطوز وضائل تعليه القسآٌ الكسيه وحفظُ:5 2

مً وضل و صم اها وحفالى أن س ر لْخابا الفسيس وصاتل ـؽيمت لحىؽا وضمعا، 

ت، واؼهماة وضمل ا وحْمما وأحٓامما، وٓاهمذ العماـممت، زمم الٍمراءة اشقمجلت  مي مذاـماث اشضمممـي

مممان الى مممر الفؽممميم لْخممماب و مخمبمممل  مممي ؼهمممية اشٍممماةة التممما جمممئط  ـممممل  زمممم الدقمممجيل اشرثمممع، ّو

الحلٍممت الٍر هيممت  ممي مميممق بٍمماؿ ةة ، ومممً بممبط الحممرمين ومممً م ممر والغمما  والفممراً والمميمً 

مٍرة وييحح لٓل مضلم مرلب  ي حفلم الٍراءة اليحي ت مً أّ  بٍفت ـلى  عضخعيق اشفلم أن

 وما اشفميةة 

ّممان و  مممسإ حفلممم الٍممر ن الْممريم وحىؽمما عفخمممك ـلممى العريٍممت التمما أ ممذ بإمما الىلمما  مملى 

و ـليممما وصممملم اليمممحابت ـمممً مب،ممممل ـليممما الضمممب ، وهمممي الخلٍمممين، والخْمممراة حتمممى الحىمممؾ  ِمممما 

مممما الٍمممماء ـلممممى الكاةصممممين بٍممممكة ـلممممم الىلمممما م ممممان مٌممممراء ام   اليممممحابت الْممممرا  ةرممممرا و ـمممم إم، ّو

ا ٌراءة  ي يحاتي مْخي ت، أو ألياو ّل مي  مْخب واإا الجكمك   مفين، وام 

و ي الف ر الحاضر م مق جعية الفلم م ؼهرث وصاتل عتى لخفلم الٍر ن الْمريم وحفليمما، 

  اليا جخم ـلى مضخيى جٍىياث ـكة، هجمفها ويما ملي:ِما أن  كمت الٍر ن ح

 : اجلنع الصوتي.5 2 1

ممق الٍر ن الْمريم ٌمراءة ب ميث اشٍمرتين الضمابعين  مي اصمعياهاث 15ويراط بالجمق ال يحع

أو أعمممممرظت  وظريٍمممممت المممممخفلم جٓمممممين بمممممالخْراة ممممممق الٍمممممراءة اشقمممممجلت  ممممميجا )ـمممممً ظريمممممَ اشمممممذماؿ أو 

ممك ِثممم، حىمممؾ الٍممر ن الْمممريم بياصمممعت َممذٍ العريٍمممت ِمممما  مممي الخلىمماز أو الٍمممر  أو وه  ،همممذ( ، ٌو
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مفامل الٍر ن الْريم وال يجياث املجهسة بالْممييجر  ي الجامفاث أو حلَ الخ ىيؾ،  أمً مٍرأ 

ممذٍ  العممبب مممق الجهمماز، ويمْممً للمفلممم أن عضممخمق لألوممراط  ممي ةزىمماء، ويٍممي  بالخيممحي  لهممم، َو

صمممخ كزذ  ممممي حفلمممميم الٍمممر ن الْممممريم، وهمممي ظريٍممممت مجكممممت ومىيممممكة  ممممي العريٍمممت مممممً ةممممية التمممما ا

 الخيحي  

 القساءة عرب اهلاتف: .5 2 2

 ا مت مممً هماءث بإمم الممكماة ، باصمخفكا  وصميلت الهماجي، مٍمرأ العالمب ـلمى عمميفا ومفلمما

و ممفب ـلمماإم الحضمممية الممى الغممميخ ومغمماوهخا وهجكَا عممماثفت وصممخفكا    ي ممما مممق  كممممت 

 « Viber  »وع ـلى وه ،هذ الهاجي املجا
 

    القساءة عرب اإلذاعة:.5 2 3 

ممْممً الخٍمماط اذاـممت الٍممر ن الْممريم لبصممخماؿ الممى الممخبوة أو ـممً ظريممَ و ممٕي جممرططاث ال مميث 

 ضمغ أحٓامها صماـا مً الغييخ اشٍرتين اشخمْىين 

 :القساءة عرب التلفصيوٌ. 5 2 4 

ـمً  فمك، عضممق للٍمراءة وييمححها، ويمرى العمبب اشفلمم  اذ ممًْ أن عفلم اشكةش العبب        

ويغممماَكون أطاءٍ، ويضممممق مممم إم و  ممممراَم، مضمممخفكمين بمممذلٔ وصممميلت الهممماجي إلةصمممإ الرصمممالت 

 والخلىسيين  صخٍمالها 

والخيمممممحي  ـبممممم، الخلىممممماز  مممممي  فمممممض الٍىمممممياث الىضممممماتيت أزبمممممذ وفاليخممممما ممممممً  مممممبٕ  جمممممم 

مما مممً الٍىممياث التمما حفنممى بخفلمميم وج مما ث ِممما  ممي برهممام  جيممحي  الممخ بوة  ممي ٌىمماة املجممك وليَ،

 الٍر ن الْريم 

 املصخف االلكرتوىي:. 5 2 5

،  16مغروؿ اشيحي ولْ ،وومع لجامفمت اشلمٔ صمفيط، ممً اشغماةيق اشمخْمرة  مي َمذا الغمؤن

ّاجما للميمحي اشعمميؿ، واعمخمالا ـلمى  ميجياث أعمهر الٍمراء، واعمخمال ا ويخمين اشغمروؿ بم ا

ٍممممر ن، وجرممخمممما ألِثمممم، ممممممً ـغممممريً لمممممت ، باإلضمممماوت المممممى  َممممم الخىاصممممي، اشفخبمممم،ة ومفممممماوع ال ـلممممى أ

جرممت  يجيت الى لمخين ، واعخمالا ـلى جٍىيمت ج ىميؾ الٍمر ن لل مماة واشْىميوين ، واعمخمالا 

 ـلى ا كاةاث جراعي الخىيؿ الخْىيلي ي ـلى مضخيى أطاة الخ ى  

َممممذٍ ال ممممكماث أمضمممما ببم ّممممل وجميممممنث  لممممى  رضممممها ـلممممى ال ممممغ و مممماة  ال ممممغ، ـو ٓاهيممممت اجاحتإمممما ـو
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 الخاليت: 17ةطواث

التا لك إا ظاٌاث اصمديفاب ِميم،ة ممق امٓاهيمت الخ ميمل ممً  ، الهياجي الذِيت الحياصيب

ميمممت  وه ،همممذ، ممما بؤ جمممما  ةلمممياو الٌر اشىدغمممرة بمممين أوصممماط الىممماش لضمممهيلت اصمممخفكامها وجيوَر

ميت ال مي،ة الحجم التا ج خي  ـلى ِم َاتل مً الٍراء  مي أمهمسة    مفخلىت، الدقجيبث الٌر

أمهمممسة الخ ىممميؾ ال ا مممت باألظىمممإ ،جخفمممكى أ ممممق اليمممك  مممي  جمهممما، وهمممي حفممممل بمممذاِرة الىبظ

لها جدضم بالخىاـليت  ي مياٌق الخيا ل  الغماإت بالحاصيب املحمٕي   ّو

 القله الياطق:.5 2 6

ّالخىضمممي،، جممميور َمممذٍ البممم،ام  ة مممغ ةلىممماػ ود  مممماث  بالفكممممك ممممً ال مممكماث واشفليمممماث 

وأصممماب ال ممنوٕ ، مممق امٓممان الممخبوة ب مميث ـممكط مممً ِممماة الٍممراء، وجمميور أمضمما جرممممت للمفمماوع 

بالمممممت ةمىبيممممت، و ممممؤِث، مممممً لمممممت  باإلضمممماوت الممممى امٓممممان جْممممراة جممممبوة دممممماث مممممراث، مممممق حقممممجيلها 

 ك ب يث الٍاةة لخيحي  الخبوة ذاجيا ويما  ف

ممت بال مميث بمجممرط  وهممي حفمممل باشقممح الضمميثع ، اذ جٍممي  بٍممراءة اشفليمممت اشعلي ممت مىعٌي

ا ـلى وةٌت اشيحي  ومبل َذا و  م،اؿ  قمى ٌممي  مىٍعمق الىؽيم،  مي أوصماط الٍمراء ممً  جمريَر

ا ولر ا   ـامت اشضلمين  ي عتى بٍاؿ الفالم، ـر ا وعجما، عٌر

 املقازئ االلكرتوىية:.5 2 7

الفممممل ممممً  مممبٕ عممممْت وه ،همممذ واصمممخفكا  الخفريمممي بإممما  مممي مٍكممممت الم مممث، وهمممي صممممَ 

الخعية الفل ا و الخْىيلي ي  ي حفليم الٍر ن الْريم وج ىيؽا وجعميَ أحٓا  الخبوة والخجييك 

ممراءاث الٍممر ن والخفريممي بإمما ووغممر المميعي الممكمنا  ممي مميممق أه مماء الفممالم بعممًر ميضممرة وصممهلت  ٌو

مليمممم18الخعميمممَ  ا جممممخم الفمليممممت ـلممممى الى ممممي الخممممالي :مٍممممي  العالممممب م مممممً ّممممل مٓممممان ويمممما عمممممْت ـو

لإله ،همممذ ـلمممى ومممما اشفممممميةة م بممممالٍراءة ـلمممى الغممميخ بال مممميث وال ممميةة، ولالمممما بال مممميث طون 

ال ممميةة، ويٍمممي  اشفلمممم با صممممخماؿ حتمممى ممممخم العالممممب اشٍعمممق ممممً الٍمممر ن الْممممريم، زمممم ممممذِر لمممما 

الجميممممممق،  و جْمممممممً أَميممممممت ومممممميط اشٍمممممماةة ملْ ،وهيممممممت ـلممممممى اشفلمممممم الخيممممممحي  ـلممممممى مضمممممممق ممممممً 

مه ،هذ  ي ال كمت التا مجب أن جٓين لْخاب و حفالى ووغر حفلما بين مميق اشضلمين  ي عتى 

 أٌعاة الفالم  

ممممممممان: اشفلممممممممم )اشٍممممممممرة(،اشخفلم   مٍممممممممي  ـلممممممممى أةعفممممممممت أّة
ً
ممممممممان الخفلمممممممميم  ممممممممي اشٍمممممممماةة ـميممممممممما وأّة
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، ولممم جممٕس ِممذلٔ مىممذ مٓممان مٌراء  ،)العالممب(،الٍر ن الْممريم ،وحفممك أمهمماث َممذا الفمممل اشممماُة

 هسوٕ اليحي الى ميمىا َذا ، مؤ ذونإا  لىا ـً صلي 

وعلومُ:دلال القسآٌ  السقنية يفأٍه املشسوعات التطبيقية .5 3  

و اـخماة وه ،هذ بىضاتا اشىخيو اشضاحت ةِث، ةحابت ل كمت الٍران الْمريم ، وممق حفمكط 

ةطواث الخْىيليميمممت التممما جدمممي  ج مممى  وه ،همممذ بمفخلمممي البممم،ام  الخعميٍيمممت اشفمممكة للخيا مممل 

ضممر جلممٔ الفٍممماث ، وؤومممكث بييممت  والخىاـممل مفمما، أ ممم  مممً الضممهيلت جفعممع جلممٔ الحمميامس، ِو

ميممت مخٓاملممت ـبمم، مياٌممق ـر يممت ـممكة صمماَمذ  ممي حفلمميم الٍممر ن الْممريم ـممً  فممك ِمممما  حفليميممت ٌة

ممت، وؽهممرث مغمماةيق ٌر هيممت ـكمممكة  مماة املجممإ  ممريمما ومشممجفا ل مميالت مغمماةيق برمجيممت مخىـي

مممذ  مممي مضممممينإا  هممما واهدغممماة اصمممخفمالها صمممى إو ممفهممما  جىـي لمممى ِث، إممما وجىـي ببمجممماز  مممي َمممذا ـو

 الفى ر مً الم ث: 

حفر  َذٍ الب،ام  الٍر ن الْريم بالرصم الفبماوع املجمق ـليا ممً برامج القرآن الكريم9    1

ممممممي ةصممممممم مفخمممممممك  ممممممي ِبيمممممم، مممممممً  ظممممممره ـلممممممماء ةمممممممت، واشعممممممابَ شيممممممحي اشكمىممممممت الىمييممممممت، َو

ممممذٍ  ممممي مخمممميور برواممممماث مفخلىممممت ،َو اش مممماحي مىممممذ زمممممً ال ليىممممت ـبمممممان بممممً ـىممممان ،، َو

 الب،ام  هجكَا واصفت وهدغاة ـلى عمْت وه ،هذ،مق صهيلت ج ميلها ـلى ةمهسة الذِيت 

وجضمممم أحٓممما  الخجييمممك اشخفلٍمممت بْيىيمممت الٍمممراءة اليمممحي ت للٍمممر ن 9 بأأأرامج ثدىيأأأد القأأأرآن  2

الْمممريم  بمممكءا بمممخفلم ِيىيمممت هعمممَ حمممروه اللممممت الفر يمممت و مممىا إا و  ات مممها ، ويٓمممين ذلمممٔ 

ممممكـما بمخمممين ـلميمممت حضممماـك  مممي جببيمممذ الىهمممم ِمممم ن الجسةيمممت ممممبب، وجٓمممين مخاحمممت بمممالىب 

 وال يث أمضا 

رام  الدقممممممممجيل الممممممممذاحع للخيممممممممحي  الممممممممذاحع، و ممممممممرام  بممممممممما واإمممممممما بممممممممبأأأأأأأأرامج ثالأأأأأأأأحي  الأأأأأأأأحالوة9  3

وصمممخجياب ، ب يممممث جٍمممي  ـلممممى ظمممرو أصمممميلت  صممممخجياب العالمممب  ممممي ةحٓممما  مممممبب، و جٓممممين 

ممابممممت ويةيممممت ، مممممما مدممممي  للممممكاةش ا خممممماة هىضمممما بىىضمممما و ممممذلٔ مخٍممممك  حفليممممما ويخ ضممممً 

 مضخياٍ  ي الٍراءة 

كـيم الفمليممت الخفليميممت صممياء للمضممخفك  :  حضممخفك  َممذٍ البمم،ام  لخممبأأرامج ثفسأأير القأأرآن  4

الفاط  أو للعلممت، بخميوي، ـمكط ممً الخىاصمي، اشغميةة، صمياء اشعيلمت ِخىضمي، العبم،  وابمً 

م ِبيممم،، جخممميور لكمممما  مممي مى مممت ـممممل  ِبيممم، أو امل خ مممرة ِخىضمممي، الضمممفك  والجبلمممين وليمممَ،

 ر أِث،  واحكة، مٓين ببمٓاها اشٍاةهت بي إا مما عضاـك  ي الىهم والخكب
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ا بأأأرامج ثرحمأأأة معأأأاوي القأأأرآن9    5 جدمممي  َمممذٍ البممم،ام  جرمممممت مفممماوع الٍمممر ن المممى أِثممم، ممممً لممممت، أعمممهَر

ّالىروضمميت وةشاهيممت ، وأحياهمما باللمممت اشرلمميب واإمما مممً  ممبٕ ظلممب ج نملهمما  وهجلينمممت، ولممماث أ ممرى 

 مً ميةط الب،هام  إلجاحتإا اذا ما جيورث 

مً  % 86أن 19:  ميت حفلم الٍر ن، حيث أعاةث اح اتيتيرهاجعليم العربية للىاطقين بغ   6

 ةصماب الرتيضت وةاء حفلم الفر يت هي الرلمت  ي ٌراءة الٍر ن وحفلما 

الٓلمت ذا إا  ي ّل الٍر ن، أو ج ريىها، مدغابا دماث، برامج البحث في القرآن الكريم 9  .7

مً ّلماث الٍر ن ـلى امخكاط  وهي مىدغرة  غٓل ِمي،،  ب يث ممًْ الم ث  ي أ  ّلمت

 ى اث اشيحي ، واصخفرا  الٓلمت الياحكة مً  ماث مخفكطة، وممق اشدغابا مً 

الٍر ن لضمعا  ي الحىؾ، مق امٓاهيت وقخ دماث ول ٍها ـلى برهام  مفالس للى ي ، 

  21ِميحي اشكمىت ولْ ،ووع، وميحي وةظ ولْ ،ووع اشفك بالجساتر مئ را

ت العنل إلدازة احملتوى السقني اخلاص بالقسآٌ وعلومُ: أدوا.5 4

21
  

 

ليمممما الْ ،وهيممما     جٍمممكمم أطواث الفممممل اشضمممخفكمت  مممي مغممماةيق  كممممت الٍمممر ن الْمممريم ـو

يت جكإو املحخيى الٌر ا ممبلت  ي مخفكطاث اليصاتغ، و ما حفلَ مىما  عضخكعي الخميين بين أـو

ممممذلٔ بب،مجيممماث الفمممممل ال ا ممممت  فمليممماث وج مممما ٕ ـممممً  فممممك  والخىاـمممل بممممين اشضممممخفكمين  ، ِو

ّالخالي:  ليا ممًْ اممالها   ال ا ت ببىاء املحخيى الٌر ا  ي حك ذاجا، ـو

 احملتوى السقني متعدد الوضائط:    .1

عفنمممممى الخفلممممميم ولْ ،وومممممع باصمممممخفكا  جٍىيممممماث اليصممممماتغ اشخفمممممكطة الجكممممممكة ووه ،همممممذ  

ـممممممً ظريممممممَ حضممممممهي ممممممت مممممممً لخ ضممممممين ممممممميطة الخفلمممممميم  ميممممممما َممممممي مجمـي ل الي ممممممٕي للم مممممماطة  ـو

ةوغعت التا حمعع الخفلم والخفليم التما ممْمً أن جمخم  مي أ  زممان ومٓمان ، ـلمى مهماز حاصميب 

ممذ اشمماطة اشغممٓلت لهممذا املحخمميى الٌر مما، وممان وصمميلت ج  مميلا  مي ممٕي  غمممْت اج ممإ وان جىـي

 :22ممًْ جٍضيمها الى وصيعين ازىين َما

ّان ال غ صلْيا أو   صلْيا ، أَمها:On Line 9وسيط على الخط9   صياء 

ميت اشيغيةة ـلى الغمْت الفاشيت  ، صياء ّمان الي مٕي الاإما  وه ،هذ: التا ج ي  ّل اشياط الٌر

مماعرا ، مىخيحا أو حمرا ، أو ّمان الي مٕي الاإما ليم، مماعمر، مٍيمكا أو مغمروظا امما باعم ،اُ أو 
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وجممممكاولها مٓممممين ـممممً ظريممممَ وج ممممإ  غمممممْت وه ،هممممذ، وهممممي بممممكوق مضممممخ ٍاث مٍابممممل ال كمممممت، 

 ةوضب الى الخفليم ولْ ،ووع شا واإا مً الخىاـليت ّيصيغ حفلي ا 

يت أ Off Lineوسيط  ارج الخط9  ميت  التا ج ىؾ اليغر ولْ ،ووع ـلى أـو   اليصاتغ الٌر

ه ،همذ، واهمما مْىمع اصمخفكا  ، وجمكاولها   عغم ،ط وج مإ با  DVD-CDلالما ما جٓين ضيتيت 

يممت اشمىاظيضمميت  مهمماز الحاصمميب اشممسوط بجهمماز ٌمماةة ةٌممرا ، وهممي ةِثمم، جممكاو  مٍاةهممت باألـو

  USB / Flash Memoryوذاِراث الىبظ 

 بسدليات التواصل:.2

ما   ا وأِثَ، والمامت مً الخيا ل َمي ج ٍيمَ الخىاـمل بمين اشضمخفكمين  مي ـمليمت المخفلم، وأعمهَر

 :جكاو 

 ( www.skype.comصٓا  عع )  1

ت مً الخعميٍاث:  messenger  برمجياث اشضىجراث   2  ، وجضم مجمـي

 ( برمجيت ماَي ماصىجرhttp://messenger.yahoo.com:) 

 ( برمجيت مضً/ليي ماصىجرhttp://explore.live.com:) 

 ( ٔبرمجيت ميمل جيلwww.google.com/talk:) 

 (www.microsoft.com  ويىكوز هذ ميخيى  )3

 (www.paltalk.com   كمت المالخُي )4

 (www.teamviewer.com  جيم ويية )5

 وى السقني: بسامج بياء احملت.3

ا اصخفكاما الب،ام  الخاليت ت، وأعهَر  :23وها مخفكطة ومخىـي

، ويمًْ  Microsoftيور ب سمت برمجياث اشخلخ ميم ٌياـك بياهاث و  Accessبرهام   -

 ي حالت بىاء ٌياـك بياهاث ِمي،ة الحجم، واشخفلٍت  فلي    Oracleوصخفاهت بٍاـكة المياهاث 

 تل مً اشفليماث الٍر ن التا جضم ِم َا

http://www.skype.com/
http://www.google.com/talk
http://www.microsoft.com/
http://www.teamviewer.com/
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الى مٍاظق زمىيت م كطة ـىك  لخٍعيق أوب  الىيكمي ال يجيت للٍر ن  Movie-Maker برهام   -

 ماث الٍر ن   ـر  

لفممر  مٍمماظق الىيممكمي ال ا ممت بٍممراءاث اشغممامخ ، أو حتممى ال ا ممت    Real-Playerبرهممام   -

ّممممممال ٍممممممر ن،  تا عفرضمممممممها اشهىممممممكش ِ يممممممل  مممممممي بمممممماألوب  الفلميممممممت اشخضممممممممىت وعجمممممماز الفل مممممما  مممممممي ال

 م اضراجا ـً معجاز الفل ا للٍر ن الْريم 

ق والىؽا     Photoshopبرهام   -  للخفامل مق الرصيماث باشٌي

مممك حمممازث  فمممض أهؽممممت اطاةة املحخييممماث ذاث الر  مممت اشىخيحمممت ـلمممى ممممي  ّؤوضمممل ٌو اتس 

ق الخ مييي الغمهي، جميب ج م، ويمية ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم إأهؽمت  ي َذا املجإ ، ، مى مت مملمت)  24ا حضب مٌي

www.joomla.org ِممما أن َممذا الىؽمما  وليممٍ، مممً ةهؽمممت ذاث ة  ممت حممرة مىخيحممت اش ممكة )

ممق، وهممي جممكـم ـممكة لممماث م إمما  ب يممث حضممم  ببمٓاهيممت حفممكملها وجْييىهمما حضممب ةلمممت مممكمر اشٌي

 الفر يت اللمت 

ما بإما مخ مى       وما مفب اشٍاةة ولْ ،وهيمت ، وممً ضممً ةطواث الخٍىيمت الياممب جيوَر

ِما ممًْ اصخفكا  جعميٍاث اشٍرأة ـلى مخجر ابل و ميمل  –حكمث ) مىضل ميمل ِرو ( 

ممممق مممما م خييممما ممممً    Google Playو App Storeِمممما ممْمممً ج ميلهممما لألمهمممسة املحميلمممت ممممً  

جراعممي الخىمميؿ الخْىيلممي ي ـلممى مضممخيى أطاة الخ ممى  اذ مخياوممَ جعميٍمما مممق جعميٍمماث ا ممكاةاث 

لمى هؽما  الييىمكوز ومين اشخياومَ ممق  وهكةويك  ودمىين ودمماط، للهياجمي الذِيمت وةلمياو ، ـو

ٌممممق الخيا ممممل  ـممممبوة ـلممممى بممممرام  الحاصمممميب ، ِممممما مدممممي  امٓاهيممممت اليغممممر دلممممي  ممممي ميا الجمممميوث ، 

  25ي للمقجلين  ي َذٍ ال كمتومخماع

 االجيابيات:  .5 5

ميت بٍكة ِمي،  ي ازطَاة َذا الف ر ووصخىاطة مً مفخلي         لٍك صاَمذ الخْىيليميا الٌر

ميممت حتممى أ ممم ذ َممذٍ اليصمماتغ مفلممم مممً   مفلممم لمما، وعمميخ مممً   عمميخ  وصمماتلا وأطواجمما الٌر

ضمممخمل مى ممماث الخفلممميم ولْ ،وومممع ـمممً  فمممك لممما،  ا مممت شمممً   مجمممك مفلمممما ٌريمممما مىممما، ججمممكٍ ع

باصمممخفكا  وه ،همممذ  الضممماـاث العممميإ لمممخفلم الٍممممر ن، وأ مممٕي الخجييمممك وحىمممؾ اشخمممين وليممممٍ،       

وهممممي حٍيٍممممت جمبممممل الجاهممممب اشغممممًر مممممً اصممممخمبٕ البمممميةة اشفليماجيممممت مٍابممممل ممممما ممممماءث بمممما مممممً 

ٍ اليصماتل ـلمى الفممي  صمبحا ذو صلمياث  ي وغر الرذملت والضيء بين الغماب،  و ذلٔ حفمك َمذ

http://www.joomla.org/
http://www.joomla.org/
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، واصممخمبلها  ممي حفلممم الٍممر ن وحىؽمما عفممك ب ممك  حممكمً عضممخفمل لل يمم، مبلممما أهمما عضممخفمل لميممٍ،

 ذاجا أمرا امجابيا مملت واحكة، وهى لا  ي هٍاط مفكوطة ويما ملي:

: ان جٍممكمم  مماث الٍممر ن الْمريم بممالىب وال مميث جعلأيم القأأرآن بمحعأأددات الىسأا ط  1

لىيممكمي )الضممم ي الم ممر (  عضمماَم  ممي جىفيممل ـمليممت الخفلمميم، و ممذلٔ مخ ٍممَ مممسء وال مميةة وا

ب ويمممكُة :   %21مممما مٍمممرأٍ  و  %11ِميمم، مممما عغمممي، اليمما  ـلمممماء ال ،بيممت مممً أن موضمممان عضممخـي

 %81ممما مىاٌغما ممق د مريً و  %71ممما ممراٍ ويضممفا و  %51ممما ممراٍ و  %31مما  عضممفا و 

 عفلما لش ب   ر  مما % 95مما مجر ا و 

: حتممى وان اعمم ُ، ممممق مممً العلمممت  ممي مٍممرأة واحممكة لممخفلم الٍممر ن جعلأأيم الفأأرد بعيىأأه  2

مراـماة الىمروً اشفرويمت الىرطممت مماـت وان ـمليت الخفليم  إخم بالىرط ذاجما، وي ،جمب ـمً ذلمٔ 

بممممين الكاةصممممين وجمْيمممم إم مممممً اجممممما  ـمليمممماث الممممخفلم  ممممي بييمممماث مىاصمممممت لهممممم مممممق الخٍممممك  حضممممب 

ٌكةا إم الذاجيت ّل حضب ظاٌخا وامتإاطٍ و ذلٔ مخم وغر زٍاوت الخفلم والخكةب الذاجيين بين 

 اشخفلمين 

م واشمممخفلم ممممً مهمممت ، أو بمممين : صمممياء ّمممان ذلمممٔ بمممين الفلممم الحفاعأأأل الالكترووأأأي الفأأأىر   3

ّالب،مممممك ولْ ،ووممممع ومجممممالط  اشخفلمممممين ويممممما بيمممم إم مممممً مهممممت أ ممممرى مممممً  ممممبٕ وصمممماتل مفخلىممممت 

 الىٍاظ ولره الحياة 

: مخ ٍَ حفليم ـً  فك للٍر ن الْريم   عغ ،ط وميط الش ب  مي مٓمان فعالية ألثر  4

مل ذلمٔ بؤٌمل جٓلىممت و مؤِث، واـليمت ممق امٓاهيمت ه ٍممل اشلىماث وال مية أزىماء املحاطزممت و الخفلميم 7 ّو

ـرو  وجمكةيب مماعمر ممخم ممً  بلما جٍاصمم الغاعمت ب يمث ممْمً للممكةب ـمر  عمرات  ممً 

ين مً أمهس إم  مق جيوي، مضخيياث ج ْم مخفكطة   مهاٍز مراَا اشغاّة

و خيوي، ذلٔ ّلا جخ ٍمَ الجميطة اشيغميطة  جعليم مخحلف فئات املجحمع عبر العالم 9  5

ي اليصمماتل الخفليميممت وجٍىيمماث اشفليممماث اشفا ممرة وهؽممم الخفلمميم اشياتمممت  ممي  كمممت مممً جيؼيمم

 حفليم وحفلم الٍر ن الْريم وام إ ةصالخا الى وياث املجخمق والفالم ـب، عمْت وه ،هذ 

صما حتمى  24صما/ 24اذ أن اشٍماةة ولْ ،وهيمت جؽمل حفممل  الحعليم على مدار السأاعة9  6

ي ظلمممماث المممخفلم التممما جؤجاإممما ممممً مفخلمممي أٌعممماة الفمممالم وممممً ويممماث جمممخمًْ ممممً حمعيمممت مفخلممم

 مفخلىت  ي الفمر والجيط 

ْممممً الخفامممممل  اسأأأأحخدام أدوات محىىعأأأأة  7 ٍمممماث الياحممممكة مم ـممممكط مممممً البمممم،ام  والخعمي  :
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ّالحاصممممممممممماث الش  مممممممممميت واملحميلممممممممممت، والهياجممممممممممي الذِيممممممممممت، وةلممممممممممياو  مفهمممممممممما بممممممممممؤطواث مخفممممممممممكطة 

لهمممممممما حضمممممممماَم ج ضممممممممين وجىميممممممممت ٌممممممممكةاث الكاةصممممممممين ّممممممممل حضممممممممب أطاجمممممممما ووصمممممممميلت  ولْ ،وهيممممممممت، ّو

 اصخفكاما، وجخ ي مميفها باشساما الخاليت: 

 ـر  الٍر ن برواماث مخفكطة  1

 وصخماؿ الى ـكط مً اشٍرتين   2

 ج ضين الخبوة )طةوش جيضي يت ألحٓا  الخجييك بالىيكمي(  3

 حضريق الحىؾ ) الخْراة والخىاوط (  4

 را لأل عاء ) الدقجيل  ي الٍلم الىاظَ و رام  جيحي  الخبوة : وهدماٍ الش   5

 وصخجياب ويا(

 جىضي، الٍر ن: عرو ةلىاػ ووهم اشفاوع وأصماب ال نوٕ  6

 ال ،ممت الىيةيت للٍران  فكط مً اللماث )ةِث، اهدغاةا (  7

لى أمت حإ ٌاتما  متىجبوة الٍر ن   8 ما، ـو ّان مضْىا أو مِر عاء ، ليل نإاة،  ي أ  مٓان 

 ـكا أو ـلى مىما أو ٌا

 اٌراء حملت الٍر ن الْريم ومى هم الغهاطاث وممازاث مً اشٍرتين املجازيً      9

 ا ـٍك مجالط جكبر الٍر ن ومكاةص  11
 

 .الطلبيات:5 6

 

ّاهممممممذ ميممممممكة، ووٌتإمممممما مدضممممممق، لْممممممً ِثمممممم،ة الكاةصممممممين  الٍممممممراءة ـبمممممم، اشٍمممممماةة ولْ ،وهيممممممت:  1 وان 

الفممالم مجفممل الفمليممت جياممما  فممض ال ممفي اث،  اشخ مضممين لممخفلم الٍممر ن الْممريم مممً بٍمماؿ

يممت الكاةصممين، وضمممغ  وي مكر واإمما  فممض ة عمماء، ولمذلٔ مممخم  ممي  فممض اشٍماةة ج كمممك هـي

 ـكطَم ليخمًْ اشفلم مً أطاء مهمخا ـلى أِمل وما 

م بء بضيابغ إلٌراء اشى ي  ـلاإا  ي مذِرة موخاء واشيغميةة ـلمى وه ،همذ  مي اشٍماةة   2

ممان مٌممراء ةةعفممت اشى ممي  ـلاإمما  ممي ممم ن َممذٍ ول ْ ،وهيممت مضممر  فمليممت مٌممراء ، وجمميور أّة

 الكةاصت   ممًْ التإاون ويا ـلى مظبً 

يممت ولْ ،وهيممت، وْبيمم،ا ممما جممم جممكإو وقممخ ش مماحي   3 ة عمماء الممياةطة احخممما   ممي  فممض ةـو

مممممي ممممما ميم مممممي أ  م ليممممما جٓمممممين طةممممممت الْ ،وهيممممت ج مممممي  ـمممممكطا مممممً ة عممممماء ، َو ٓمممممين المخممممت، ـو

 اليٍؽت وجيقي الحذة ـلى ٌكة ِمي، حتى   جٓين مبل َذٍ ة عاء  ي حَ ِب  ةب الفاشين 
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ليمما ممً ظمره ومًر وظياتمي ضمالت ـمً الغمرؿ، وجيغمر بمفيمت ذلمٔ   4 وغر م اطة الٍمر ن ـو

كا ممممً أوٓمماةا ـلممى طةممممت ِميمم،ة مممً ال عممميةة ولممذا وممان الخؤِمممك مممً صممبمت اشمممىاس ضممروة  ممم

 أمل اش كاٌيت واليزًي بما ميغر 

ـمممممكط مممممممً اليصممممماتغ ) حاصممممميب   5  -اه ،هممممممذ –ِهر ممممماء  –اـخمممممماط َمممممذا الىممممميؿ مممممممً الخفلممممميم ـلمممممى 

مفممكاث  ممي حالممت ميممكة  ( مجفلهمما أمممرا  زممما  ممي ـمليممت الممخفلم ، وليمماب أ  ـى ممر   -صممماـاث

 مً الضلضلت ٌك مٍعق الخيا ل ويفل  فمليت الخفلم 

ممممما  غمممممروط، هجمممممك مممممممازة ولْ ،و  6 هيمممممت : م مممممل  مممممبه بمممممين الفلمممممماء ، وان ّمممممان  فضمممممهم مجيَن

المممفض د ممر عضممخاج إا مدضمماتب ـممً م ممل الضممٓامب مممً امممازة الٍممراءة بالضممىك اشخ ممل الممى 

لمماء ةممت و مي  المى الخما فين ـمً اليمحابت ـمً ةصمٕي و م ـمً مب،ممل ـمً ةب  عييخ ـو

 الفاشين  

ازت اشيضيؿ، وعفك اصخٍراء جٍىياث اشياٌق التا جٍك  َذٍ ال كمت، ليحؾ ِبي، وهؽرا لحك   7

ليممما ومممبن مى ممماث الخفلممميم ولْ ،وهيمممت َمممذٍ   جمممسإ  ، مممً الضممممابيت ووةججاليمممت  مممي ـملهممما ـو

ب امت الى جيميا والى ـممل أب مار ل ،جٍمع بما المى طةممت وح م،اه، ـبم، وصمخىاطة ممً أوضمل 

 الخٍىياث وأحكثإا 

 

و ىممماء ـلمممى مممما جٍمممك  ممممً هخمممات  ومفعيممماث َمممذٍ الكةاصمممت، ومممما جرجمممب ـىممما ممممً امجابيممماث  

وصمملمياث بف ممي  اشيضمميؿ اشفممالس واشخفلممَ بمماملحخيى الٌر مما ال مما  بفكمممت الٍممر ن الْممريم 

ليما، واها ٌك مخفين ـليىا جٍكمم ج ية ـما  عمامل ، أٌمرب مما مٓمين لىمميذ  ممْمً اـخمماطٍ  ـو

الْ ،ووممممع ـممممً  فممممك  ممممي مملخمممما ـميممممما، و هممممؤحع  فممممكَا ـلممممى جى مممميلا بممممما  ِمى ممممت ـمممممل للخفلمممميم

ليما   ي حفليم الٍر ن ـو    مخياوَ و  ي يت اشيضيؿ اشفالس َو

 

 االقرتاحات:  .6  

لٍك زاط اليعي مً أَل الٍر ن الْريم ـلى أَميت اصخفكا  جٍىياث الخفليم ملْ ،ووع 

امممت ألب ممار و ممىيت وجعميٍيممت حممٕي َممذا ةمممر، وؼهممرث الحوجعييفهمما  ممي صممبيل  كمممت الٍممر ن 

 و  مخؤحى مبل َذا ةمر ا  بخيور ما ملي:

يت مً أَل الفلم والكةامت   1 الضاترون ـلى اشىاس  واشفروت،اعراُ امل خ ين  ي الفلي  الغـر
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 الضمممليم لألممممت ازمممراء مغممماةيق حفلمممم الٍمممر ن وحفليمممما ـمممً  فمممك باشممماطة الفلميمممت البزممممت لمممكـم َمممذا

  26الخفليم الىيعي

مممممت  ا مممممت، لخيصممممميق 2   جىييمممممق املحخممممميى الٌر ممممما مخفمممممكط اليصممممماتغ،  ممممميجا وه ممممما و ممممميةة مخ ِر

مممممكةاث اصمممممديفاب اشفليمممممماث والىهمممممم اليمممممحي  للفلمممممم ،   صممممميما مممممما حفلمممممَ  اشمممممكاُة الخفليميمممممت ٌو

الٍمر ن  بالخىضي، الفل ا للٍر ن ـً ظريَ معجاز الفل ا لْبي، ممً دمماث الٓيهيمت اشمذّيةة  مي

ك  وِخىاء با حىؽما وجمبوة حتمى ممخمًْ الكاةصمين لما ممً  مما عضاَم  ي وهم الٍر ن وجكبٍر ـو

ي المامت مً حفلما   الفمل بمٍخضاٍ َو

ّاث جٍىيمماث 3 ّاطمميممت، الجهمماث ال ي،مممت، عممر   جيحيممك وجٓمماجي مهمميط زبزيممت ة فمماط: الجهمماث ة

ذ ذاجا، واٌخ ماطمت أمضما اشفليماث مفا إلهخا  هؽم برمجيت ذاث ِىاءة ـ اليت وعضيعت  ي الٌي

يت    ج مم   ي ا ل كمت حفليم الٍر ن الْريم والفلي  الغـر

وضمممق  عمممغ وضممميابغ لخيؼيمممي َمممذٍ الخٍىيممماث اشفا مممرة  مممي  كممممت حفلممميم الٍمممر ن   ضمممروةة 4

 الْريم وحفلما، واصخمبٕ العًر واليصاتل اشخٍكممت التما حضماـك العمبب ـلمى ازمراء مفليمما إم

وجىميت مهاةا إم بما مضمً هخات  حفلم وفإ باصمخفكا  وصماتل وأطواث حفممل  مي بييمت الْ ،وهيمت 

 م ضت 

  الفممممل ـلمممى جٍمممييم ةطاء والجممميطة وومممَ اشفمممامي، الكوليمممت ّمممالتا جمممىب ـلاإممما اشىؽممممت الفاشيمممت 5

ً  فمك وهمي: لٍيماش أطاء َمذٍ اشياٌمق الخفليميمت ـم27للخٍييط، واشخفلٍت بٍياش اشئعراث الضخت

ابليت ال ياهت  خماطمت ٌو  اليؼاتىيت ووصخفماليت والْىاءة ووهخٍاليت وـو

  وصمممممخفكا  ةمبمممممل لهمممممذٍ الخْىيليميممممما  مممممي حفلممممميم الٍمممممر ن وج ىيؽممممما،  ا مممممت وأن ممممممل ةطلمممممت 6

ممممممممً املجتإمممممممكمً أممفمممممممذ ـلمممممممى اباحمممممممت اصمممممممخفمإ َمممممممذٍ ةطواث والخٍىيممممممماث الحكمبمممممممت  28الىٍهيمممممممت

ليمممما واط الهممما  مممي بممماب   ـلمممم موضمممان مممما لمممم عفلمممم   ٌمممك اشفا ممرة ب ممميةَ ا  مممي  كممممت الٍمممر ن ـو

 أضحذ باب  ي، مىخيو ـلى م راـيا ألَل الٍر ن ميم ي جيؼيىا واصخمبلا أحَ اصخمبٕ 

َممممذا وصممممخفكا  الىمممماوق واشخفلممممَ بممممخفلم 7 َممممذٍ الخٍىيمممماث اشفا ممممرة  ممممي مبممممل    الفمممممل ـلممممى وغممممر 

ّؤن مٓين الخفريي باصخفكامها  غٓل مبضغ  الٍر ن، وذلٔ مىذ ال مر  ي أوصاط اشخفلمين، 

مذ ذاجما ـلمى مضمخيى اشضمامك  مي حلمَ الخ ىميؾ بممكاةش الٍمر ن والْخماب وحتمى  وم ىس  ي الٌي

ما جخميمن بالخىاـمل الْميم، 29باشْخماث اشكةصيت ، بل وأمضا  مي مياٌمق الخيا مل ومخمماعي باـخماَة
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ت اهدغممممماة اشفليممممممت، ألن ميمممممل اليمممممي  عضمممممخفك    م مممممإ َمممممذٍ الخْىيليميممممما، وان لمممممم ممممممخم  وصمممممـر

ا  ّاشٍاةة ولْ ،وهيت مبب ججكٍ ميغمب لألصي  ميَ، جيماإا الى مبل َذٍ الخعميٍاث الىاوفت 

ّاللهي و اللفب، وهي مضئوليت مخ ملها الْماة ٌمل ال ماة   مما   مىىق 

 تقديه تصوز حملتوى زقني خيدو القسآٌ وعلومُ:  .7

جٍممممكمم اشٍ ،حمممماث الفامممممت اشخفلٍممممت بميضمممميؿ الكةاصممممت، وضمممم ى ويممممما ملممممي لٍممممكمم ج ممممية  فممممك 

إلظمممماة ـمممممل  مممما  بخفلمممميم الٍممممر ن وج ىيؽمممما ـممممً  فممممك، مخمممميور ـلممممى أَممممم ممممما مىيممممك َممممذا الخفلمممميم 

ٍممممراءاث  ممممي اشيضمممميؿ  الىمممميعي، وفرضمممما امممممما   ممممي َممممذا امل عممممغ الممممذ  جممممم ج ممممميما بىمممماء ـلممممى ال

 الياٌق واصخعبؿ اشيميط  ي أةضيت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 ) ال ى ت الرتيضيت( البىابة

 ج ميبث     -م اطة حفليميت-ج ييذ  -أ ماة-اـبهاث –مفليماث 

 الجسء الىؽر (: املححىي الرقمي9 )

     اشاطة الفلميت   -ٌياـك بياهاث -طةوش وعروحاث -مخين ـلميت –اشاطة الفلميت :مٍرةاث 

  : )الجسء الفملي(حعليم هظم ال

 ا خماةاث     -جمريىاث -جكةيماث

 ) للخىاـل( الفصىل الافتراضية9

 هؽم حضهل اللٍاء بين اشفلم واشخفلم ـً  فك بال يث وال يةة

 ) للخيا ل(ألادوات  9 

 اشئجمراث ال يجيت واشرتيت –اشىاٌغت ولْ ،وهيت -الب،مك ولْ ،ووع  
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 مٍك    كمت مخٓاملت  ي حفليم الٍر ن ـً  فك 31اظاة ـمل

أما ما جعرضأه هأقا املىصأة مأً مححأىي رقمأي مأرثبط بأالحعليم القرآوأي، هدملهأا فيمأا مأا يلأي، 

 وهفصلها الحقا9

 الغاعت الرتيضيت  1

 الخبوة و الحىؾ  2

 الخىضي،  3

 ال ،ممت  4

 الخجييك  5

 الكـاء )اشضميؿ واشْخيب (  6

 لب،ام ا  7

 اشخين الفلميت  8

 الكةوش والغروحاث  9

 و خماةاث  11

 حقجيل الكاةش-  11

 ٌ ب الٍر ن  12

 مياضيق وعجاز  13

 اشىخكماث  14

 الم ث  15

 مياٌق الٍر ن ة رى   16

ق  17  عاعت زاتر اشٌي

 ظلب اشضاـكة  18

 لبج إ  19

 الخ ييذ  21
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 مح اتياث  21

 مكمر الىؽا     22

 :ملي  فكما ٌكمذ َذٍ المياهاث  غٓل اممالي، صىؤحع ـلى جى يلها ويما

 

يىيت وصخىاطةالشاشة الر يسية9   0  ةطواث اشعلي ت ِو

ق،  ِما أنإما جخميور ـلمى ـماة   ـاطة ما جضم مفخلي الىياوذ وةمٍيهاث اشخفلٍت بفكماث اشٌي

مذا  ميث اشٍمرة اشمراط وصمخماؿ لخبوجما، ممق  الضية، الذ  ممًْ مً  بلا ا خياة الضميةة ، ِو

ذ لل يث واـاطة حغميلا ٌيي اشأزةاة الخ ْم  ي الخي   ٌئ

 الحالوة والحدىيد9   1

 الخاليت:  حغخمل ةزةاةـاطة ما  

 زة صماؿ هعَ مفاة  الحروه ـلى اليما اليحي ،  -

 زة ج كمك ـكط مراث جْراة صماؿ جبوة  مت  -

 زة جىفيل ـمليت الم ث ـً ّلمت -

 زة الفيطة الى الغاعت الرتيضيت للىؽا  -

 الحفسير9  2

ا مً  بٕ هاوذة الىهرش، وا خياة الٓلمت بالخ كمك، ممًْ للكاة   ش ج كمك دمت اشراط جىضيَ،

زم م كط اشرمق )مفخ ر ابً ِبي،، أو جىضي، الضمفك    ( ويفمر  همب الخىضمي، ـلمى الغاعمت 

ا  ي حإ الٍلم الىاظَ   مْخي ا، أو مىعٌي

ي مخيور  فكة لماث،   صيما وهجلينمت م إا، صياء مالترحمة9   3 ا حفلَ بالٍر ن أو بمراممق َو

 ـلي  الٍر ن  

مممممك جٓمممممين مخفمممممكطة اليصممممماتغ: ه ممممما و ممممميجا الحدىيأأأأأد9   4 ممممممً  مممممبٕ ضممممممغ أحٓممممما  الٍمممممراءة، ٌو

 و يةة 

ا بٍراءة الكـاء، وججكٍ مخاحا ب يمتا: اشضميؿ واشْخميب الدعاء9    5 مٍ ،ن  خم الٍر ن عـر

 مفا 
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ّالخىضمممممي، والحمممممكمث وهمممممي اشٍمممممرةاث اشكةوصمممممت اممممممما   مممممي الفلمممممي  ة البأأأأأرامج9   6  مممممليت للغمممممرؿ 

والخيحيممك والىٍمما ومفخلممي ـلممي  الٍممر ن اشضمماـكة لمما، مممق ذِممر اشرامممق ال ا ممت بٓممل ـلممم، 

 : 31وأعهر ما مكةش

 ججييك الٍر ن: اشٍكمت الجسةيت  بً الجسة  -

 ابً ِبي،      –الضفك   –الممي   –جىضي، الٍر ن وجرممخا: الخىضي، باشؤزية : العب،   -

 راءاث ) الغاظميت والكةة الليامق( ـلم الٍ -

 ـلم الرصم والضمغ: ميةط الؽمآن  ي ةصم الٍر ن لإلما  ال راز -

 الفٍيكة  -

 ةصالت ابً أعع زيك الٍي،واوع(  –الىٍا  ) م ن ابً ـاعر   -

 الحكمث -

 الضي،ة الىمييت  -

 اللمت -

 ألىيت بً مالٔ  –) الى ي: ومروميت   -

 المبلت  -

 مالٔ ال ره:  ميت ةوفإ  بً -

 الفرو  ) م ن ال سةميت( -

 باهذ صفاط –ةطب الفرعع: اشفلٍاث الضمق  -
 

حغمممممل اشمممماطة الفلميمممممت اشخضمممممىت  مممممي الب،هممممام ، مْخي مممممت ببمجمممماز ممممممق الأأأأدرول والشأأأأأروحات9   7

 الغرو 

ّالجسةيممممممت  ممممممي الخجييممممممك والغمممممماظميت  ممممممي املحأأأأأأىن العلميأأأأأأة9   8 حضمممممماـك  ممممممي حفلمممممميم ـلممممممي  الٍممممممر ن، 

 الى ي  الٍراءاث، وةمروميت  ي 

 الا حبارات9  01

وهمممممي مخياممممممكة بمضمممممخيياث مخمامىمممممت ب يمممممث ممممممخم ج كممممممك مضمممممخيى المممممكاةش وفممممماطة مممممما جٓمممممين ـلمممممى 

مخٍك ، ولٓل مضخيى ما مىاصما مً أصيلت، وجخيور بعًر  -مخيصغ  –مضخيياث زبر: ممخكة 

 مفخلىت:

 صيلت اشٍاليت  ة  -أصيلت اِمإ مماباث -أصيلت ال عؤ وال ياب -_ أصيلت و خياة مً مخفكط 
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ويمًْ للمدضابَ مفروت يحت اماباجا و الكةمت الٓليت أو مجميؿ الفبماث مً  بٕ الضمغ 

 ـلى زة الىديجت 

مذ و خمماة، مخفمين ممً  بلما مضمخيى  ِما ممًْ  ي  فض اشياٌق اضاوت ـكاط زمنا لحضماب ٌو

لمممممى ازمممممر ذلمممممٔ ٌمممممك جخممممميور  مممممي  فمممممض اشغممممماةيق الخفل يميمممممت بىمممممُي أصممممميلت العالمممممب  غمممممٓل أوضمممممح  ـو

يت وجعميٍيت  ي الٍر ن الْريم   ميضـي

 

 سجيل الدارل9  00

ممًْ للمضخفك  حقجيل جبوجما ، امما لبصمخماؿ الاإما  ممر  الخيمحي  المذاحع مبلمما َمي الحمإ 

ممماطة مممما   ممي الٍلمممم الىممماظَ، أو لفرضمممها ـلمممى الغممميخ بممماشٍرأة ولْ ،وهيمممت ٌ مممك جيمممحي ها ، ـو

 مخم ذلٔ بال نامً 

مبلما َي الحإ  ي اشيحي الىاظَ الذ  مضم ٌ  ا مً الٍر ن ميمهت ن9 قصص القرآ  01

مممممك  لألظىمممممإ جببمممممذ ـلمممممى  مممممى ت الٍ مممممت ودضممممممق أ مممممياث للحيياهممممماث أو للعميفمممممت اشممممماء الـر

ت   اشعر     ي أصليب ممخق مذاب مجفل الٍراءة مغٌي

 مىاضيع إلاعجاز العلمي9   02

اث معج حغخمل از الفل ا للٍر ن الْريم، ب يمث ـىمكما  فض اشغاةيق الخفليميت ـلى ميضـي

مٍممممي  اشضممممخفك  با خيممممماة اشيضمممميؿ ممممممً ـلممممى البت مممممت اشٍكمممممت  مممممي عممممٓل وهمممممرش ويٍممممي  الىؽممممما  

  فر  الخىضي، بال يث والضية والىيكمي  ي املجإ الفل ا امل خب  غرو دمت الٍر هيت 

لكاةصمممين مىاٌغمممت وهمممي مىىمممذ املحاطزممماث والحمممياةاث المممذ  بياصمممعخا عضمممخعيق ااملىحأأأديات9   03

 اشاطة الفلميت مق اشفلم، وامراء اشىاٌغاث الحياةيت بي إم 

مممق حفلمممم الٍمممر ن، إلممممراء الم مممث امممما طا مممل  البحأأأث9  04 وهمممي ممممً أَمممم الفىا مممر اشعلي مممت  مممي مٌي

مممماث  ممممق بياصممممعت م ّر ممممق ذاجمممما مممممً  ممممبٕ ٌياـممممك المياهمممماث اشيممممميطة ويمممما ، أو  مممماة  اشٌي اشٌي

  الم ث اشغهيةة ميمل وياَي

ليما مىاقع القرآن ألا ري   05  : جضم أَم اشياٌق ذاث ال لت بالٍر ن ـو

إلؼهممممماة بياهممممماث الساتمممممر اشغممممم ُ،  ا مممممت  مممممي مىخمممممكماث الحمممممياة لخىفيمممممل  :شاشأأأأأة زا أأأأأر املىقأأأأأع  06

 الىٍاظ 

ممق واصخىضمماةاجا طلأأا املسأأاعدة  07 ممي اجاحممت الىر ممت للممكاةش مممً اةصممإ ظلماجمما ـلممى اشٌي : َو

ّاهمذ اصخىضماةاث ـلميمت ٌ ك ممابت ـلاإا مً ظره ال ب مق، صمياء  ،اء والٍماتمين ـلمى اشٌي
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 أو جٍىيت 

مممق ، وظمممًر وج مممإ بالٍممماتمين ـليممما صمممياء الهممماجي او  :لالثصأأأال  08 جضمممم مفليمممماث حمممٕي اشٌي

 الب،مك الفاط  أو الب،مك ولْ ،ووع 

ق الحصىيت  11  : عضخفك   ي  فض وصخىخاءاث اشخفلٍت بخعيير اشٌي

مق وهمي مجممل ة  إلاحصا يات9  10 ما  التما جفمب المسواة، أو وصمخىخاءاث، أو مما مخضممىا اشٌي ٌة

 مً مفليماث

ممق، ِممما  مأأدير الىظأأام9  11 حغممره الممذ  مخ ٍممَ مممً اصممم الممكاةش ان ّممان مقممجب أو زاتممرا للمٌي

ممق اشفهممك ملْ ،ووممع وج ممكمث بياهاجمما وجعمميير  كماجمما الخىاـليممت التمما  َممذٍ اليحممكة ـلممى مٌي

 . حضاهك وغاظاث اشفهك
 

 امتة:اخل

  

ان َمممممممذٍ الخْىيليميممممممما  مممممممي مجمممممممإ اشفليمممممممماث ووج ممممممما ث ٌمممممممك صممممممماَمذ ِبيممممممم،ا  مممممممي ال إضمممممممت       

لماء ةمت م ىين ـ ر اليي  بم  الف ر الذَلا للٍر ن  وأها لم 32الٍر هيت، حتى أن عييخ ـو

مخيضمممر لهمممذٍ ةمممممت اٌممممإ ـلممممى الٍمممر ن مبلممممما مخيضمممر لهممما اليممممي ، حيمممث مٍمممممل اشضممملمين  ممممماةا 

ممم اةا، ةممما  ووضمماء، عمميي ا وأظىمما ، ـر مما وعجممما، ومممً مفخلممي اشضممخيياث الخفليميممت ـلممى ِو

حفلممممم الٍممممر ن، ومٌممممممإ ججييممممكٍ واجٍممممان جبوجممممما، وحىؽمممما ّمممممامب بممممل مٍملممممين أمضممممما ـلممممى ظلمممممب 

، والكليل ـلمى ذلمٔ 33ممازة ويا اما باإلوراط ببحكى الرواماث اشغهيةة أو بجمق ـكة ٌراءاث

كمك للعلمت ـلى مممق الٍمراءاث ممً  مبٕ اشٍماةة ولْ ،وهيمت التما مماء الخى ميل مٌمإ الغ

ممممي بىضممممل و ومىخمممما جيضممممي، مممممً و ـممممس ومممممل ، وحممممكٍ اشخْىممممل  ـ إمممما  ممممي ظيمممماث َممممذا اشٍممممإ  َو

ي ـس مً ٌاتل:    اها ه ً هسلىا الذِر واها لا لحاوؽين    ب ىؾ ِخابا، َو

ولْ ،ووممع وزمميةة وه ،هممذ واهدغمماة املحخمميى الٌر مما بممين   ممي ؼممل الخعممية الخْىيلممي ي واليغممر   

ليممممما أوصممممق مممممً ذ  ٌممممممل  ْممممريم ـو ٍممممر ن ال ةوممممراط والجماـمممماث،  أ ممممم  مجممممإ الفىامممممت بيغمممممر ال

وأةحمممب ممممما ّمممان ـليممما ويمممما صممممَ ممممً ةزمىمممت و الف مممية، حتمممى باجمممذ ور مممت جمليمممما المممى دوممماً 

مممي مممما مٍيطهمما المممى َمممذٍ والخفريممي بممما  ممي عمممتى ة ممميؿ اشفممميةة صممماه ت أِثممم مممذ معممرى ، َو ، مممً أ  ٌو

الدضممماإ ث  مممي  اجممممت ب بىممما ـلهممما جىمممخ   واٌممما مكممممكة للم مممث لخٓمممين مجمممإ ب مممث مضمممخىيض  مممي 

ٌاط  ةما  لىا أو شً جيضر لا الم ث واإا، وضؤٕ و حفالى أن ميوٍىا لذلٔ الىضمل المذ  ميجيما 
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ذٍ الدضاإ ث  زبر: هجملها  ي هٍاط مً عغاء مً ـماطٍ، َو

 .ٍل للسقنية مصري الطباعة؟1

، 34 فماةة أ رى َل املحخيى الٌر ا ال ا  بخفليم الٍمر ن صميبقي هىمط م مي، العماـمت        

التا جرطط الفالم مصبمع  ي اـخىاٌها ِخٍىيت وغر حكمبت ا   فك ما ماءث العماـت الحجريت 

ممممت التممما صمممم ذ باصخيضممماخ الٍمممر ن، ـمممً امل عممميط باليمممك بمممك  مممم ً العماـمممت بممماألحره اشخ ِر

والتمما   ممْممً واإمما مراـمماة الرصممم الفبممماوع اشخ ممل  ضمميكها ـبمممان ، الممذ  أٌممٍر ـلممماء َممذٍ 

، وٓمان لؽهمية العماـمت أزمر ِميم،  مي و مٕي الٍمر ن الْمريم المى ويماث ِبيم،ة ومجخمفماث 35ةمت

 ـلى ب ي،ة  حتى أهىا اليمي  هجمك اصبميت مخماـكة، أ ذث ج ىؽا وجخفلم أحٓاما، لخفمك و

اشيممحي اشعممميؿ مىدغممرا  ممي ّممل مٓممان وهممل صمميٓين ميممحىا الْ ،وهيمما وذلممٔ مهممما ا خلىممذ 

ميمممت    (  ممي ّمممل مممك مبلمممما َممي ميمممميط  ممي ّمممل  اليصمماتل )َمماجي ذّمممع ، حاصممب م ممممٕي ، ليحممت ٌة

 بيذ  
 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص .ٍل ما ىعيشُ اليوو ٍو مظَس آخس مً مظاٍس تصديق ىبوت2ُ

ك و  ي و ٕي َذا الكمً لٓل أَل ةة  ِما ٌإ ، 36َل عفك َذا امذاها بخ ٍَ ـو

ُا وم:  
َ
ل
َ
ْط 

َ
 َوَ ٍرا  أ

َ
ُُ و َبْيَذ َمَكٍة َو  ،ُ

ْ
 َم 

َ
َإاُة َو  ْيُل َوال  

 
َن الل

َ
ْمُر ما َبل

َ
ً  َذا ة َ

م
ُ
َيْمل

َ
 َذا )ل

ًَ ِ ِفّسِ  م ْىر (الّكِ
ُ
ْ

ْ
ُّٕ و ِبِا ال  ُمِذ

ًّ
 

ُ
َ  َوذ

َ
ا ُعِفسُّ و ِبِا ِمْصب سًّ ـِ ِليٍل 

َ
ِ ذ

ّٕ ُ
ِسيٍس أو ِبذ  37ـَ

و بإمممذا الخعمممية الخْىيلمممي ي اشدضممماةؿ واشخبحمممَ واشىدغمممر بمممين الىممماش، و يغمممؤة واهدغممماة   

اٌهم وأمىاصممهم اشٍمماةة ولْ ،وهيممت ـبمم، الفممالم، ليضممخىيك بإمما ّممل اشضمملمين مهممما ا خلىممذ أـممر 

م ومضخييا إم ، َل جخ ٍمَ  هممية ال ماطً اش مكًو ـليما ال مبة والضمب  لخٓمين َمذٍ  وأـماَة

 الخْىيليميا هي ة رى عاَكة ـلى  كً هميجا 
 

 . ٍل التعليه االلكرتوىي للقسآٌ يصبح واجبا على األمة؟ 3

 

ي ليم، حفلمم الٍمر ن وأٌمل  ي ؼل اهدغماة املحخميى الٌر ما المذ  م مط أومراط ةممت اصمخفمالا  م 

مممما مٓمممين   ِيىيمممت ٌمممراءة الٍمممر ن ،  ن الٍمممر ن وان مممماء بلضمممان ـرعمممع مممممين وهمممي مخميمممن ـمممً اللممممت 

المىممممت ، اشممممكوط ، الضممممْذ  والخمنمممما، ومفروممممت اللمممممت الفر يممممت   حفنمممما مفروممممت  أعممممياء: 4الفر يممممت ب 

ّان حفلم الٍر ن وامب  وهي ور  ـين للمخفلم  وور  ِىامت للحاوؾ، و  ٌراءة الٍر ن ولهذا 
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ٍممممر ن  م مممممً حفلممممم ال َممممذٍ ةمممممت ا  بخ ٍيممممَ ال ي،مممممت  غممممعر إا  ممممي حكمبمممما م    يممممِ، جممممخم  ي،مممممت 

لما    ـو

ممذا مٍمماطمر الممم ن واشممكوط  وحفلممم الٍممر ن مٍخعممرا ومي مما مفروممت مفمماة  و ممىاث الحممروه، ِو

ممي ممما م  مملا اشخفلمممين مممً الممخفلم بممين مممك  الغممييخ اش ٍممرتين زيمماطة الممى الٍياـممك واشخممين التمما َو

  اذا زبذ أها   بك مً أ ذ الفلم ـً أَلا ، ولذلٔ  : 38مٍٕي مما  الغاظلامببخين بإا الفلي ، 

ظريٍمممان: أحمممكَما: اشغممماوهت وهمممي أهىمممق العمممريٍين وأصممملمهما، والبممماوع : معالفمممت الْخمممب  غمممرظع: 

  ب   وهم اشٍا ك وج ر  ِخب اشخٍكمين مً أَل الخف

ـلمممماء ةمممت  ـلممى أن اليصممماتل لهمما أحٓمما  اشٍا مممك، وهمما جا فممت شٍا مممكَا 39ِممما مخىممَ 

ّاهممذ اشٍا ممك حراممما، واليصمميلت  امجابمما وصمملما، وجؤ ممذ ألٍمماب ةحٓمما  الخٓليىيممت ال مضممت، وممبذا 

ْممذا  ممي  ّاهممذ اشٍا ممك واممممت، وممما   مممخم اليامممب ا  بمما وهممي وامممب، َو الممى الحممرا  حممرا ، واذا 

شْممروٍ واشىممكوب واشممماو  وهممل بممذلٔ م ممم  الخفلمميم ولْ ،ووممع للٍممر ن وامممما ـلممى ةمممت  ممي ؼممل ا

مل َمذٍ الخْىيليميما ممً الىفميم المذ  41اهدغاة اليصاتل  ي الخفامبث الييميت للىرط اشضملم   َو

 صيضؤٕ ـىا مي  الٍيامت 

ضمىا الم ث مً حيثياث، لم ممَ لىا  ي ة ي، صيى  الى ل  ي الٍٕي ، ومً  بٕ ّل ما ج

وضخعيق الٍٕي أن َذا املحخيى الٌر ا اشىدغر الْ ،وهيا بين الىاش َي بالخؤِيك ممًْ اـخماٍة 

جْملمممت وضمممل، شممما ويممما ممممً اشسامممما وومجابيممماث،  بيمممك أهممما مخفمممذة ـليممما أن مٓمممين بمممكمل أ مممل، ألهىممما 

  ـيهمما للعالممب ـلممى الغمميخ   هياوممَ ةأ  ـلممماء ةمممت الممذمً اجىٍمميا أن جٓممين مبممل َممذٍ اليصمماتل 

ليمما لْمب أممر ممً ـممل بٍمٕي  ـيضا ـىا   ، وهي بذلٔ جؽل وصماتل ميخىمق بإما ليغمر الٍمر ن ـو

الرصمٕي ـليما ال مبة والضمب :  بلمميا ـنما ولمي  ممت 7 ومبمٓمان ّمل ومرط مضملم أن عضماَم  مي وغممر 

مل اـملميا بمالفلم  َذا الفلم،ّل مً مضخياٍ،  لًْ ممٍمى أصماش ٌيما  َمذا المكمً َمي الفممل    ٌو

  41وضي،ى و ـملْم وةصيلا واشيمىين 

بكأ الم ث بدضاإ ث واهخهى بدضاإ ث و ين الميىين حٍاتَ ومفليماث، و مؽل الفٍل مم ث 

ّان أصبوىا مرحلين الى الفلم ، وها َي  :   اذا  ـً مماباث مضخىضرا، حاترا، ولضان حالا مٍٕي

 ذا ه ً واـلين الفلم مرحل اليىا اليي ، وما

 ٍوامش البخث:
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ممممان  ممممي ـلممممي  الٍممممر ن  ممممماء  ممممي  794اشخممممي ى صممممىت   1 ممممك ألممممي ِخابمممما صممممماٍ   البَ، مجلممممكاث  4ٌ ٌو

ممي الٍاتممل:   أـلممم أهمما ممما مممً همميؿ  47جضمممىذ ـغممراث اشماحممث  ممي َممذا الفلممم بلمممذ  ـلممما، َو

 أمٍر   مً َذٍ ةهياؿ و ولي أةاط ووضان اصخٍ اءٍ  صخىرك ـمٍر زم لم م ْم 

ٌ الممي ِخابمما اشغممهية  وجٍممان  ممي ـلممي  الٍممر ن   911مممبٕ الممكمً الضممييظع اشخممي ى صممىت     2

والممممذ  ممممممق ويمممما مفؽممممم ممممما ِخممممما الٓمممماجمين مممممً ٌملمممما  ممممي ـلممممي  الٍممممر ن حتممممى بلمممممذ البممممماهين 

ممما ـلمممى صمممبيل وطمممما  ولممممي مممذ باـخمممماة مممما أطمجخممما  ممممي  ٌضمممما، زمممم ٌمممإ: وهمممذٍ زممممماهين هـي هـي

ىذ ـلى ِبي، م إا، ضم إا لساطث  ـلى الببزماتت، ولالب َذٍ ةهياؿ واإا ج اهيي مىرطة ٌو

مما و   3 ويفك َذان الْخابان  مرمفما ممً اشراممق الهاممت  مي ـلمي  الٍمر ن، بمما ويما لنمى ـمً ليَ،

يت الفلماء   fatwa.islamweb.ne                                     ب ِن

4. www.ejaaba.com 

ن   جٍىيمممماث الخفلمممميم ولْ ،وومممممع وأطواجمممما  ممممي  كممممممت الٍممممر ن الْممممريم بمممممين مميممممل أحمممممك اظميممممم  5

  املجلمك  Communications of the Arab Computer Society الىؽريمت والخعميَ مجلمت  

 2111، 2، الفكط 4

6. http://maqraa.com/ar   

7  www.shatiby.edu.sa  الضفيطمت -مكة  

مممممممممممممممممر   8 http://azharegypt.net/Online_Islamic_Studies_in Al-م مممممممممممممممممر       -ةَز

Azhar_University.jpg 

 www.iqraadz.comالجساتر   9

   http://maqraa.comمْت اشْرمت  واشكمىت اشىيةة    11

ا  حتى   11 ق   2115أِخي ر  28َذٍ ةٌة  جاةيخ وغر اشٍإ ـلى  ى ت اشٌي

يمت لرا  12 بٌخما  ضمًي الغممل الجساتريمت: طةاصمت   معة َو الخٓييً الجمام ي  مي ـلمم اشْخمماث ـو

    417  2117تر: طِخيةاٍ،ميكاهيت  الجسا

ت الغاملت  13  (،مبب  )اشيصـي

يمت لراةمع   14 ميمت   مي اشْخمماث الجامفيمت الجساتريمت َو   الجساتمر: مجلمت  كماث اشفليماث الٌر

   حممٕي :  ةحٓمما  الىٍهيممت pdfميغمميةة ـلممى وه ،هممذ ب مميمت     2116، 5ـلمم اشْخممماث  ؿ  

 مم ط  دمحم محي حضين ليبن اشخفلٍت باشٍاةة ولْ ،وهيت  مً جٍك

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?p=2080628 

http://maqraa.com/ar
http://www.shatiby.edu.sa/
http://www.shatiby.edu.sa/
http://azharegypt.net/Online_Islamic_Studies_in%20Al-Azhar_University.jpg
http://azharegypt.net/Online_Islamic_Studies_in%20Al-Azhar_University.jpg
http://azharegypt.net/Online_Islamic_Studies_in%20Al-Azhar_University.jpg
http://www.iqraadz.com/
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?p=2080628


 7102 -نايري د. وٍيبة غسازميأ.

 

 
23 

 7102 -نايري -بعلساا عددال-رابعال المجلد

 2115مممممما   12مٍمممممإ ميغمممممية ممممممي     َْمممممذا حضمممممخفك  الخْىيليميممممما لخمليمممممن الٍمممممر ن للفمممممالم    15

 بمىخكى الغروً

حمممٕي :  ةحٓممما  الىٍهيمممت اشخفلٍمممت باشٍمممماةة  pdf يغممميةة ـلمممى وه ،همممذ ب ممميمت  ممممذِرة م  16

     ولْ ،وهيت  مً جٍكمم ط  دمحم محي حضين ليبن

  جٍىيمممماث الخفلمممميم ولْ ،ووممممع وأطواجمممما  ممممي  كمممممت الٍممممر ن الْممممريم بممممين مميممممل أحمممممك اظميممممن      17

  املجلمك  Communications of the Arab Computer Society الىؽريمت والخعميَ مجلمت  

 2111، 2، الفكط 4

ممممممً ظمممممره وزاةة  2116ميمممممحي وةظ ولْ ،وومممممع اش ممممممم بمممممالجساتر، واشفخممممممك ممممممئ را  مممممي   18

ممممممي إٔو ميممممممحي الْ ،ووممممممع بروامممممممت وةظ ـممممممً همممممماوق  غمممممممإ  الغممممممئون الكمييممممممت بممممممالجساتر، َو

 اوريٍيا ، والباوع  فك ميحي اشكمىت اشىيةة 

ْممممريم بمممممين   جٍىيمممماث الخمميممممل أحمممممك اظميمممممن    19 ٍممممر ن ال فلمممميم ولْ ،وومممممع وأطواجمممما  ممممي  كممممممت ال

  املجلمك  Communications of the Arab Computer Society الىؽريمت والخعميَ مجلمت  

 2111، 2، الفكط 4

مممماث الجامفيممممت،   21 يمممممت لراةمممممع  جْىيليميمممما اشفليممممماث  ممممي اشْخممممماث  الجساتممممر: طممممميان اشعمـي َو

  314  72115 أـيك ظمفا 2112

فكا  أصمماليب الخفلمميم ولْ ،ووممع اشممياتم  ممي  كمممت ممميطة حفلمميم وحفلممم الٍممر ن الْممريم/ اصمخ  21

 أ ط  ـمك الحميك دمحم ةمب  هكوة الٍر ن الْريم والخٍىياث اشفا رة 

  جٍىيمممماث الخفلمممميم ولْ ،ووممممع وأطواجمممما  ممممي  كمممممت الٍممممر ن الْممممريم بممممين مميممممل أحمممممك اظميممممن      22

  املجلمك  Communications of the Arab Computer Society الىؽريمت والخعميَ مجلمت  

 2111، 2، الفكط 4

 2115مما   12مٍإ: َْذا حضمخفك  الخْىيليميما لخمليمن الٍمر ن للفمالم ، مٍمإ ميغمية ممي    23

 الغروً بمىخكى

 http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?p=2080628  

   مرمق صابَ مميل أحمك اظمين    24

  ISO 9126امسو     25

 دمحم محي حضين ليبن  ةحٓا  الىٍهيت اشخفلٍت باشٍاةة ولْ ،وهيت    مرمق صابَ   26

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?p=2080628
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يممت لرا  27 اشْخممماث اشكةصمميت ، أَميتإمما وواٌفهما  ممي اشىؽيمممت ال ،بييممت الجساتريممت: طةاصممت   مممعة َو

    345  2111،مامضخي،  الجساتر: مقحيتجر ييت 

ْممممريم بمممممين مميممممل أحمممممك اظميمممممن    28 ٍممممر ن ال   جٍىيمممماث الخفلمممميم ولْ ،وومممممع وأطواجمممما  ممممي  كممممممت ال

  املجلمك  Communications of the Arab Computer Society الىؽريمت والخعميَ مجلمت  

ك جم الخ ره ويا بما مياوَ ج ية الماحبت( 2111، 2، الفكط 4  ) ٌو

   تباملحضممممممممممممرة ولْ ،وهيمممممممممممم رام  ـلممممممممممممي  الٍممممممممممممر ن اشخاحممممممممممممت  ممممممممممممي بييممممممممممممت الممممممممممممخفلم ولْ ،وهيممممممممممممتبمممممممممممم    29

http://mahdra.com/ 

 بالهييت الفاشيت لخ ىيؾ الٍر ن،لاأممً ةعك  صييك ، ةتيط املجلط الفل ا  ٌالها الغيخ     31

مممك، مٌمممراءصمممىت  مممي  51ججر مممت  ٌىممماة أَمممل  بحمممكى  الٍىمممياث الىضممماتيتب َمممذا  كمبممماب مممرو  ٌو

 صا11ـلى الضاـت    2116ماةش  18الٍر ن7 برهام  7777  مي  

إ أمضا:    31 مىذ ـهك ٌريب لم جًْ مغهيةة بين الىاش بل لم جْمً مفروومت ٌراءاث الٍر ن ٌو

 ببحممكى ممر  ةحممما و حفممالى، ـىممكما  ممر  حأ ممب، حتممى أن الغمميخ اشٍممرة م ممميط  ليممل ال

صممىت مٍممرأ الٍممر ن بٍممراءة وةظ اش ممر  ـممً همماوق اشممكوع ،  41بم ممر ٌمممل  ذاـيممتم الٍىممياث 

التما حفمك  وممالمتلٍذ اصدىٓاةا وجاجيىا مً أوصاط الفاممت   ي ما مما حفلمَ مىما بالخٍليمل 

مر  مً أوما الٍراءة ـىك وةظ ةحما و حفالى، بمل وممً مخفلماإما ومممً م ملمين ـماممت ةَز

ّاهيا عفكون خيذ الذمً  إا حغييغا ـلى ةمت ، ب يث جكةش  ي مجالط الفلم و  مٍرأ بإما  مي ٌو

 ، باهدغاة الفلم واليعي ال لياث ـىكما مئ  الىاش،  أما اليي  واليضق مفخلي

  ـلمممى ممممك  15وخمامممما مبلمممما ّمممان ةممممر باليضممممت للعماـمممت التممما ؼهمممرث مىمممذ مىخ مممي الٍمممرن     32

ممك َمممذا وِدغممماه  ةشمماوع  ف مممر مكممممك  ممي اهدغممماة الفلمممم والخٍممماء  امممذاهاميحىممما لممميجىب،ك ، ـو

الحضاةاث وجماطٕ البٍاواث ، اذ أها مماعرة  فكَا اصخىاط الحره الفرعع مً َذٍ الخٍىيمت 

مممان ذلمممٔ صمممىت  ممممً الٍمممرن الضممماطش ـغمممر ظممممق اشيمممحي الغمممريي ممممراث  وابخمممكاء، 1486ّو

ّاهممممذ ظمفمممماث ج خممممي  ـلممممى أ عمممماء ِبيمممم ،ة ، ومفالىممممت ـمممكة ـممممً ظريممممَ ليمممم، اشضمممملمين ، لْ إمممما 

ممممي الرصمممم اشخىممممَ ـليمممما واشمممؤزية الممممذ  ِخممممب بممما ال ليىممممت الراعممممك البالممممث  للرصمممم الفبممممماوع َو

 للمضلمين ـبمان بً ـىان ، 

ت لم جياوَ و   33 ظماـت اشيحي الغريي ووَ الرصمم  امٓاهيتجٍىيت العماـت باألحره اشخ ِر

يمممَ جٍىيمممت ةوضمممذ التممما بميم إممما ممممخم  فمممك ومممميط العماـمممت اشضمممخييت ـمممً ظر  ا املجممممق ـليممما 

ْممممً ةمممممر مخعلممممب ج ممممىيىا  اصخيضمممماخ الممممىب ة مممملي وظماـخمممما ـلممممى اليقمممم ت ة ممممل  ولممممم م

http://mahdra.com/
http://mahdra.com/
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خابمممت وومممَ الرصمممم  المممذ  ؼهمممرث ويممما ِبيممم، ممممً ة عممماء ممممما أ مممر ظماـمممت  ممبثمممعللحمممروه ِو

صمىت  ـهك لي،  فيك، حيث ّيهذ لجان شرامفت والضمغ لخفر  العمفت ةولى الىاشيحي 

َمممذٍ العمفمممت بالرضممما والٍممممٕي ، زمممم جخا فمممذ  مصمممبمعَمممم( ، واصمممخٍمل الفمممالم 1342  ) 1923

ماهي ـليا اليي  حتى أ م   الىأن و لذ  الىاشعا ق  فك ذلٔ  ي ظماـت اشيحي الغريي 

ـممممت باشكمىممممت الىمييممممت ـلممممى صمممماِ إا أوضممممل ال ممممبة  للميممممحي الغممممريي وحممممكٍ مجمفمممما للعما

ى  الدضليم  وأّز

 11 – 9ق مجمق اشلٔ وهك لعماـت اشيحي الغريي   مٌي  34

ممممذِرة ميغممميةة ـلمممى وه ،همممذ ب ممميمت   بمممكه    حمممٕي :  ةحٓممما  الىٍهيمممت اشخفلٍمممت باشٍممماةة   35

 ولْ ،وهيت  مً جٍكمم ط  دمحم محي حضين ليبن 

م )  36 (، اهؽمممممممممر: يمممممممممحي  مضممممممممملم 2889ةواٍ مضممممممممملم  مممممممممي ِخممممممممماب الىممممممممم ن وأعمممممممممراط الضممممممممماـت، بمممممممممٌر

(4/2215)1  

 146 – 145    1اشياوٍاث لإلما  الغاظلا         37

ممممذِرة ميغممميةة ـلمممى وه ،همممذ ب ممميمت   بمممكه    حمممٕي :  ةحٓممما  الىٍهيمممت اشخفلٍمممت باشٍممماةة   38

 ولْ ،وهيت  مً جٍكمم ط  دمحم محي حضين ليبن 

  8صيةة الخٓازر دمت   زم لدضيلً ميميذ ـً الىفيم     39

   115صيةة االخي ت،  دمت   41

 املساجع: قائنة

 الٍر ن الْريم   1

ت الغاملت  2  .  اشيصـي

بٌخما  ضمًي الغممل الجساتريمت: طةاصمت   3 يمت لراةمع  الخٓييً الجمام ي  مي ـلمم اشْخمماث ـو َو

    417  2117ميكاهيت  الجساتر: طِخيةاٍ،

يممت لراةمممع  اشْخممماث اشكةصمميت ، أَميتإمما وواٌفهما  ممي اشىؽيمممت ال ،بييممت الجساتريممت: طةاصممت   4 َو

    345  2111 ييت مقحيت  الجساتر: مامضخي،،جر 

مممماث الجامفيممممت،   5 يمممممت لراةمممممع  جْىيليميمممما اشفليممممماث  ممممي اشْخممممماث  الجساتممممر: طممممميان اشعمـي َو

  314  72115 أـيك ظمفا 2112
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مميممممل أحمممممك اظميمممممن   جٍىيمممماث الخفلمممميم ولْ ،وومممممع وأطواجمممما  ممممي  كممممممت الٍممممر ن الْممممريم بمممممين   6

  املجلمك  Communications of the Arab Computer Society الىؽريمت والخعميَ مجلمت  

 2111، 2، الفكط 4

ميغيةة ـلى وه ،همذ  .ةحٓا  الىٍهيت اشخفلٍت باشٍاةة ولْ ،وهيت.دمحم محي حضين ليبن   7

   pdfب يمت  

ـمك الحميك دمحم ةمب  اصخفكا  أصاليب الخفليم ولْ ،وومع اشمياتم  مي  كممت مميطة حفلميم   8

 …الٍر ن الْريم  هكوة الٍر ن الْريم والخٍىياث اشفا رةوحفلم 

ميمت   مي اشْخمماث الجامفيمت الجساتريمت  الجساتمر: مجلمت   9 يمت لراةمع   كماث اشفليماث الٌر َو

  2116، 5ـلم اشْخماث  ؿ  

 2115مممممممما   12َْممممممذا حضممممممخفك  الخْىيليميمممممما لخمليممممممن الٍممممممر ن للفممممممالم ، مٍممممممإ ميغممممممية مممممممي    11

  بمىخكى الغروً

http://montada.echoroukonline.com 

 http://maqraa.com/arمٍرأة الحرمين:   11

ر  ي بيخٔ    12  http://azharegypt.net :  ةَز

          www.shatiby.edu.saمفهك مما  الغاظلا بجكة _ الضفيطمت:   13

 www.iqraadz.comمفهك الجساتر لخفليم الٍر ن ـً  فك:              14

 http://mahdra.com:    ولْ ،وهيت الفاشيت املحضرة  15

 11 - 9مجمق اشلٔ وهك لعماـت اشيحي الغريي     16

 صا11ـلى الضاـت    2116ماةش  18ٌىاة أَل الٍر ن7 برهام  حفليم الٍر ن،  مي    17

 ISO 9126مفامي، امسو   18

 

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?p=2080628
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?p=2080628
http://maqraa.com/ar
http://azharegypt.net/Online_Islamic_Studies_in%20Al-Azhar_University.jpg
http://www.shatiby.edu.sa/
http://www.iqraadz.com/
http://mahdra.comالمحضرة/
http://mahdra.comالمحضرة/


 7102 -نايري ذلند مخيص الشيد احلباطىأ.

 

 
83 

 7102 -نايري -لسابعا العدد-رابعال لدالمج

 

 يف مؤسشاتكرتوىي لتطويس مهازات العاملني االيظاو التصنيه 

 مكتبات املديسيات مبخافظة سوهاج منوذجًا املعلومات:

 ذلند مخيص الشيد احلباطىأ.

 املكحبات واملعلوماتباحث دكحوراه بقسم                                                                                                           

 حامعة سوهاج                                                                                                             

 

 :مشتخلص

عممممم         ٌ ثأدًمممممة املألاممممما  و   مممممما   فممممم املكحبمممممات واملعلومممممممات همممممو  لممممم  ال ممممم   امل   مممممم   أخصممممما  لمممممم 

مة املق ممة  التي الحقلُ ًة الروثُنُة، أدت ئلى خلق الصعوبات واملشكالت املترثبة  لى    ما  الُ ٍو

غيممممرت مممممم مألامممما  ومسمممم ولُات  التمممميداخممممك املكحبممممات، ئلممممى أو وألاممممرت الحك ولوحُمممما ووسمممما لألاا ا  حل ممممة 

ب الوسمُلة  الرقميئلى الشكك  الحقلُ يمم شكلألاا   خصا   ع  الح ٍر  ٌ ًمحم ممم خاللألاما  التمي، حُث 

لمممممبا ا مممم ل البامممممث المممممى دراسممممة وثالُمممممك الواقممممم  الع لمممم  للعمممممامليو فممممم   همممممبه البِ ممممة الرق ُمممممة ،مواكبممممة 

ات مااة مة سموهاج للوقمول المى املألامارات الع لُمة واملعرةُمة املتلوبمة واسمخس ارها فم   مكحبمات مم ًٍر

ب الكترو مممممم  ًمممممموةر امكايُممممممة الح ا ممممممك املباشممممممر بمممممميو املمممممم ربيو  وضمممممم  ثصمممممم ُم محكامممممممك لوريممممممامك ثمممممم ٍر

ب  حم ربيووامل مإسسممات املعلوممات بممالحتبُق  فم للعممامليو  إلالكترو م ، و لم  مممم خمال  ث مماو  الحم ٍر

ات  ثقمم ًم  فمم مكحبممات محصصصممة مممم ال رحممة  ولممى لألامما أه ُممة بال ممة  با حبارهمما لممى مكحبممات املمم ًٍر

ب  فمممممم خمممممم ماخ ا ملحصصصمممممميو  مجمممممماوت موضممممممو ُة مصحل ممممممة، حُممممممث ثخ مممممماو  ال راسممممممة م ألاممممممو  الحمممممم ٍر

ب  وأه ُحمممممما وأه اةمممممما،  مممممم إلالكترو ، وأسممممممبا  إلالكترو مممممم وم يزاثمممممما، وث مممممماو  أيمممممموا  وأشممممممكا  الحمممممم ٍر

ات والصمممعوبات  فممم اسمممحص اما  ًواحألاألاممما، ئضمممماةة ئلمممى ث ممماو  مراحمممك الحصتممممُ   التممميمكحبمممات املمممم ًٍر

ات  و لمممممم   فمممممم مقتممممممرم للعممممممامليو  ثمممممم ٍر ي، ووضمممممم  بريممممممامك ئلكترو مممممم  ثمممممم ٍر يلوريممممممامك  مكحبممممممات املمممممم ًٍر

ممممم ر   اةمممممة  الحالُلممممم  الوصممممم   ج  باسمممممحص ا  املممممم  ٍو
د
 دقُقممممما

د
 ث صمممممُلُا

د
المممممب  ًصمممممو ال ممممماهًر وصممممم ا

 حوايب ا الك ُة والكُ ُة وث سيرها وثالُلألاا لل روج بال حا ك ال  ا ُة لل راسة.

 الكلنات املفتاحية:

ب  ب  -الح  ُة املألا ُة –الح ٍر ات. –مإسسات املعلومات  -إلالكترو  الح ٍر   مكحبات امل ًٍر
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 : اإلطاز العاو للبخح:أواًل

ًخ مممماو  إلااممممار العمممما  لل راسممممة املق مممممة امل جوُممممة للباممممث مممممم خممممال  ث مممماو  ث ألاُمممم ، ومشممممكلة 

وأدوات ح م  البُايمات، وحم ود ال راسمة وأدواخ ما،  العلمميال راسة، وأه اةألاا، وأه ُت ا، وامل ج  

 ومصتلحات ال راسة، وال راسات السابقة واملسُلة.

 متهيد: -1

العاملمممممممممة بكاةمممممممممة املإسسمممممممممات الُمممممممممو  ثاممممممممم ًات ثح سمممممممممك فمممممممممى وحمممممممممود محتلبمممممممممات ثواحممممممممما القمممممممممو  

الع ًمممم  مممممم املحتلبممممات  والرقمممممي الحك ولممممو  واححُاحممممات لسممممو، الع ممممك ، حُممممث ةممممر  الحتممممور 

واححُاحممممات الاللمممممة للقممممو  العاملممممة للح ا ممممك والح مممماغم فممممى البِ ممممة ا حُتممممة   م بِ ممممة الع ممممك  ، 

ة داخممك وممك ال فمم حُمث ج يممرت املألامما  والووما و  بِ ممة الرق ُمة م مما ٌسممح  ى قُما  الكمموادر ال شممٍر

 ئلى مواكبة الحتور واسح ادً م ا. بالسع املكحبات ومراكز املعلومات 
د
 حاه ً

ات لمممممِا همممممو  لممممم  ال ممممم   امل   ممممم  فمممممى  فممممم ةقممممم  أصمممممبل الع صمممممر ال شمممممر   مكحبمممممات املممممم ًٍر

، بمممممك همممممو  لممممم  ال ممممم    آلالمممممأو حتممممم   الحقلُممممم يشمممممكلألاا  فممممم    ممممما  الُومُمممممة الروثُنُمممممة، سممممموا  

ومجح   املعلومات واملعرةة، وهمو الوسمُ  المب  ًحعاممك بك ما ً  الرقميب ا  العالم  ف املساهم 

وقمم ًر وةا لُممة  ممم   اةممة الحجألايممزات، والحق ُممات ا ح ًسممة و اةممة    مما  واملألامما  داخممك املكحبممة، 

 املرش  واملوحا واملعلم لكك مم هم 
د
حما ت همبه ال راسمة لحقمو ولبل   ،حاحة لألام ف ةألاو أًضا

ات ب ااة مة سمموهاج،  فمم  لمى وضمم  القمو  العاملممة   بريممامكلوضم  وب مما   والسممع مكحبمات املمم ًٍر

ب  الحقلُ يلرة  الك اًات واملألاارات املألا ُة لألام، حُث الع ك  الكرثو   الب    الحقلُ يوالح ٍر

 سير الع ك وجعتُك املألاا  
د
أج كسير مم  حُاو،  ف ٌعُق أحُايا ب  ٍو لُقو أما  إلالكترو  الح ٍر

املإسسممممات مممممم أحممممك ثمممموةير  فمممم ب سممممحو  العممممامليو  ليرثقمممم ثلمممم  ال ممممواهر الحقلُ ًممممة والروثُنُممممة 

 الوقد وا وألا  وثاسيو  دا .

 مشكلة الدزاسة: -2

ات  فمم يقمم  املألاممارات والك اًممات املألا ُممة للعممامليو  فمم ثح سممك مشممكلة ال راسممة  مكحبممات املمم ًٍر

ب  لى ئيجال املألاا  و   ا    فب ااة ة سوهاج، ويق   ممم شمأا ا ثرثقم   التميالحأهُك والح ٍر

 فممم الممم ورات الح ٍر ُمممة والحأهُمممك للقمممو  العاملمممة  ايح ممما املكحبمممة وثممم  ا بصممم ماخ ا، كمممبل   ممم   
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المممممممب  قممممممم  ٌشممممممموبا الكسيمممممممر ممممممممم العقبمممممممات املرثبتمممممممة بالحوقُمممممممد واملكممممممماو وقلمممممممة  الحقلُممممممم يالشمممممممكك 

 الحجألايزات وإلامكايات. 

 الدزاسة:أهنية  -3

ب سمممحو   ارثقممما أه ُمممة املوضمممو  ي سممما ، ومممما ًممم عكا م ممما  لمممى  فممم ثح سمممك أه ُمممة ال راسمممة 

ات، ئضاةة ئلى أه ُمة الع صمر ال شمر  ومما ًق مما لل جح م  ممم  القو  العاملة ب كحبات امل ًٍر

  ممم خمال والع لم  العلمميب سمحواه  ارثقما ئلمى  والسمع خ مات  مر الب  د ى ئلى اهح ا  بما 

 مم خال  بريامك 
د
 .ئلكترو   ث ٍر يثأهُلا مألا ُا

 أهداف الدزاسة: -4

للقممممو  العاملممممة ب كحبممممات  ئلكترو مممم خ مممم ل ال راسممممة ئلممممى ث مممماو  همممم ل  مممما  وهممممو ب مممما  بريممممامك 

صرج مم هبا الألا ل   ً أه ال ةر ُة وهى: ات ب ااة ة سوهاج، ٍو  -امل ًٍر

ب  -1  ا.وأه ُحا والألا ل م  إلالكترو  ثوضُل م ألاو  الح ٍر

ب  اسممممممحص ا ثوضممممممُل أسممممممبا   -2 مإسسممممممات ا   مُممممممة ب ااة ممممممة  فمممممم  إلالكترو مممممم الحمممممم ٍر

 سوهاج.

ب  -3  .إلالكترو  الحعرل  لى أشكا  الح ٍر

ب  -4  .إلالكترو  ثوضُل أيوا  الح ٍر

ب  -5  .إلالكترو  الحعرل  لى مزاًا الح ٍر

ب  -6  .إلالكترو  ثا ً  أسالُب ووسا ك الح ٍر

 للقو  العاملة ب ااة ة سوهاج. كترو  ئلالحعرل  لى مراحك الحصتُ  لوريامك  -7

ب  -8  باملإسسات ا   مُة ب ااة ة سوهاج. إلالكترو  معوقات ثتبُق الح ٍر

للقمممممو  العاملمممممة باملإسسمممممات  ئلكترو ممممم وضممممم  ي مممممو ج مقتمممممرم لحصممممم ُم بريمممممامك ثممممم ٍر    -9

 ا   مُة ب ااة ة سوهاج.

 تشاؤالت الدزاسة:   -5

 -: الحال مج و ة  ه ال وهى  ف ثترحم جساؤوت ال راسة 

ب  -1  وأه ُحا والألا ل م ا؟. إلالكترو  ما م ألاو  الح ٍر

ب  -2  مإسسات ا   مُة ب ااة ة سوهاج؟. ف  إلالكترو  ما أسبا  اسحص ا  الح ٍر
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ب  -3  ؟.إلالكترو  ما أشكا  الح ٍر

ب  -4  ؟.إلالكترو  ما أيوا  الح ٍر

ب  -5  ؟.إلالكترو  ما مزاًا الح ٍر

ب  -6  ؟.إلالكترو  ما أسالُب ووسا ك الح ٍر

 للقو  العاملة ب ااة ة سوهاج؟. ئلكترو  ما مراحك الحصتُ  لوريامك  -7

ب  -8  باملإسسات ا   مُة ب ااة ة سوهاج؟. إلالكترو  معوقات ثتبُق الح ٍر

للقممممو  العاملممممة باملإسسممممات  ئلكترو مممم  ثمممم ٍر يكُ ُممممة وضمممم  ي ممممو ج مقتممممرم لحصمممم ُم بريممممامك  -9

 ا   مُة ب ااة ة سوهاج؟.

 ميهج الدزاسة:   -6

،  الوصممممم  اسمممممة  لمممممى جعح ممممم  ال ر 
د
 دقُقممممما

د
 ث صمممممُلُا

د
المممممب  ًقمممممو   لمممممى وصمممممو ال ممممماهًر وصممممم ا

 بال حمممما ك ال  ا ُمممممة 
د
مممم ر   اةممممة حوايب ممممما الك ُممممة والكُ ُممممة ممممممم أحممممك ث سمممميرها وثالُلألاممممما خروحمممما ٍو

القا م  لى ثقُُم الوريامك بالنسبة  الحجٍر يلل راسة. ئضاةة ئلى  ل  ً كم ا ح اد  لى امل ج  

ات ئ ا ثم ثتبُق الوريامك بال عك لل روج وا حكم  لى مال  ة أو     للعامليو ب كحبات  امل ًٍر

 مال  ة الوريامك.

 دلال الدزاسة وحدودها:  -7

 -ثح سك مجا  وح ود ال راسة فى ال قاط الحالُة:

لح  ُممممممممة مألاممممممممارات العممممممممامليو فممممممممى مإسسممممممممات  ئلكترو مممممممم  ثمممممممم ٍر يبريممممممممامك  :املوضددددددددو  الحدددددددد     -1

ا .املعلومات : مكحبات امل ًٍر
د
 ت ب ااة ة سوهاج ي و حا

ات . الح    النوعية: -2  املكحبات املحصصصة  مكحبات امل ًٍر

 مااة ة سوهاج. الح    املكانية: -3

  ئلمى دٌسم ور 2015جش ك ةتمًر ئ م اد ال راسمة ال تمًر الزم ُمة ممم أكحموبر  الح    الزمنية: -4

2015.  

 دلتنع الدزاسة:  -8

ات ب ااة ممة سمموهاج، مممم أحممك مكحبممات املمم فمم ثخ مماو  ال راسممة القممو  العاملممة   ارثقمما  ًٍر

.
د
 بالقو  العاملة وثأهُلألام مألا ُا
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 -الدزاسات الشابكة واملجيلة:  -9

سمممم واثا ا  حل ممممة ،  فمممم مجمممما  املكحبممممات واملعلومممممات  فمممم  ال كممممري ايحمممماج  فمممم ب مممما   لممممى الباممممث 

م ًمحم العسمور  لمى وال راسات املحاحة  لى مواق  ايتريد وفى دلُك اثااد املكحبات ا وامعُة ، لم

 مممممم ال راسممممات امل اضمممممًر واملرثبتممممة   مممممبا  أي
د
دراسممممة ث اولممممد همممممبا املوضممممو ، ئو أو ه ممممامل  ممممم دا

 -:آلاج الباث ، ولعك أبرلها 

 الدزاسات العسبية:

املكمبددددا   ألخصددددا  نايفددددة عيدددد  .  اددددسيخ ا  اندددد  ااددددمي اا هنيةندددد   دددد  المن يددددة امل نيددددة  -4

  د هتجاهدا  الح يةدة  -ندابو  سطدس نة عا دا  ا  املعسوما  ب كمبدا  اامعدة الطدس ا 

 ا412-431ا( ا ص ص4444ا)يوليو  80ع ، 41مج  ،املكمبا   املعسوما 

ة  فممممم هممممم ةد ال راسمممممة ئلمممممى ئلقممممما  الضمممممو   لمممممى اسمممممحص ا  إلايتريمممممد         ألخصممممما  الح  ُمممممة ال شمممممٍر

الحصصمم  حتمم   عمم   فم املعرةُممة وخوممراخ م   خصمما  حُممث ث  ُممة مألامارات  ،املكحبمات واملعلومممات

 العل ُة.ا حصو   لى الشألاادات 

  لى امل ج        
د
ع  امل ج    سب لألابه ال راسمة و لم  لاحابمة  الوص  و ل  ا ح ادا  ٌ حُث ئيا 

القُممما   فممم وثوصممملد ال راسمممة ئلمممى  ممم ً يحممما ك م  ممما ا ح ممماد  لمممى املإسسمممة  ، مممم أسممم لة ال راسمممة 

وا ح ماد مكحبممات ا وامعمة  لممى ورل الع ممك  ،ت ا وامعممةمكحبما ألخصمما  بومرامك الح  ُممة املألا ُمة 

 املكحبات .   ألخصا  وال ورات الح ٍر ُة واملإث رات العل ُة لحاقُق الح  ُة املألا ُة 

المعامل م  مصا ر    املكمبا   أخصا  لمن ية م ارا   ت ريبيدمحم مح و  ف مىا برنامج  -4

/ إع ا  دمحم مح دو  ف مدىإ إادرال ع د  ضوء حاااتهخ امل نية    املعسوما  إلالكية نية 

كسيدددددددددددة اليةبيدددددددددددة  ،اامعدددددددددددة بنهدددددددددددا  -أطر حدددددددددددة )مااطدددددددددددم ة( ا -ا ا4448،بنهدددددددددددا -ادددددددددددو   دمحم ا

 ص ا 483نطخ تكنولوايا المعسخ ا،النوعية

 : ف الع ً  مم  ه ال ثح سك  ه ةد ال راسة ئلى ثاقُق

املكحبممات  فمم املكحبممات   فمم ثا ًمم  قا  ممة مممم املحتلبممات املألا ُممة الاللمممة مممم قبممك املحصصصمميو  -

 ا وامعُة     الحعامك م  مصادر املعلومات الكترويُة  .

 املكحبات. ف ًاحاحألاا املألا ُيو  التيثا ً  قا  ة مم املحتلبات املألا ُة  كثر أه ُة  -
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ر مجمماوت املعرةممة و دا  الاللمممة للحعامممك ممم  مصممادر املعلومممات الكترويُممة لل ألا ُمميو  - ثتممٍو

 كحبات.املوأم ا  

 ث  ُة مألاارات أم ا  املكحبات املألا ُيو. ف  ث ٍر يثا ً  م   ةعالُة ثتبُق بريامك  -

 .  الحالُل  الوص  باو ح اد  لى امل ج         

ب   ممم  الحعاممممك مممم  مصمممادر املعلوممممات        وثوصممملد ال راسمممة ئلمممى  ممم   وحمممود و امممة للحممم ٍر

 املكحبات ا وامعُة . ف الكترويُة الاللمة ألم ا  املكحبات املألا ُيو 

 ممممم أم ممما  املكحبمممات املألا ُممميو المممبًم ٌع لممموو       
د
 فممم وقممم  ا ح ممم ت ال راسمممة  لمممى رالرممميو أمُ ممما

مكحبمات حامعمة ب  ما والمبًم اخحيممروا   م ا ممم بميو أول م  الممبًم جعرضموا ئلمى قا  مة اححُاحممات 

 الح ٍر ُة.

 أخصددددددددا  صددددددددا   لدددددددد   نددددددددول يددددددددالا الكيةددددددددالوا م ددددددددارا  تكنولوايددددددددا املعسومددددددددا   هت -8

إاددرال أاددامة ،  لددة ن ددر :  رااددة مي انيددة / إعدد ا  نددول يددالا الكيةددالو   دد املعسومددا  

كسيددة ا ا  القاهر ،اامعدة  -)مااطددم ة( اأطر حة -ا ا4448،القداهر  -ح ددو  االطدي  م

 صا448نطخ املكمبا   الوثائقا

ب و        ب خ ممممممم ل ال راسمممممممة ئلمممممممى ث ممممممماو  امل ممممممماهُم املرثبتمممممممة بالحممممممم ٍر الحك ولوحُممممممما وأه ُمممممممة الحممممممم ٍر

  ممممممم الحعممممممرل  لممممممى ممممممم   اهح مممممما  ،املكحبممممممات داخممممممك دولممممممة قتر فمممممم لل إسسممممممات و ةممممممراد 
د
ةضممممممال

ر  ممممة بحتممممٍو ر ،القمممم ام   خصمممما  املكحبممممات ومراكممممز املعلومممممات القتٍر والحعرل  لممممى بممممرامك ثتممممٍو

جمم دولممة قتممر مممم  فمم املكحبممات ومراكممز املعلومممات  فمم مألاممارات العممامليو  ومممم غيممر  الحصصمم  خٍر

جيو ب املق مة للعامليو . ،ا  ٍر ر والح ٍر  ئلى ثقُُم برامك الحتٍو
د
 ك ا خ  ل ال راسة أًضا

ب والمم ورات الح ٍر ُممة  املسمم  باو ح مماد  لممى املمم ج          ،دولممة قتممر فمم  حصممر مإسسممات الحمم ٍر

ملسم وليو أما  م أدوات ح   البُايات ةال راسة جعح    لى اسح اًر مراحعة مق مة لل م را  وا

مكحبممات ومراكممز املعلومممات ومقممابالت   صممُة  فمم ورؤسمما   قسمما  واسممح ُاو مقمم   للعممامليو 

ب  .  فى مجا  الح ٍر

 : اج وثوصلد ال راسة ئلى 

قم مد بممرامك ث ٍر ُمة للعممامليو باملكحبمات ومراكممز  التمميبُنمد ال راسمة أو أكثممر ا وألامات  -1

ُممممة إلادا فمممم املعلومممممات  ب ال ولممممة هممممو معألامممم  الح   ممممة بكوا مممما ا وألاممممة املسمممم ولة  ممممم ثمممم ٍر ٍر

 ال ولة  اةة . ف العامليو 
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أو الومرامك الح ٍر ُممة املق مممة ،أكمم وا، بامح مما أوضمحد ال راسممة أو ح ُمم  املباموريو  -2

 القُا  بام  ا  املتلوبة . ف سا  ت 

الحعامممك  فم ث  ُمة قم رات العمامليو باملكحبمات ومراكمز املعلوممات  فم ئوَّ الومرامك أسمألا د  -3

 .الووُ  ثاسيو وضعألام  ف   ال وا ر ا حكومُة بامضاةة ئلى مسا  خ م م

حصك  لي ما العمامليو باملكحبمات  ايمد  عم  الحصمرج م ما  التيئوَّ غالبُة الورامك املق مة  -4

ر.   ًإك  أو حألاة الع ك خ حم بالحتٍو

 
 الدزاسات االجيبية:

4- jluia  leong .Continuing Professional development for international 

university Vietnam library staff :Adding value through an international 

partnership : Acase  study، the international information & library 

review،volume43،issue3-spetember2011. 

ب وم   اسح ادً ممم خومرات خ  ل ال راسة ئلى : الحعرل  لى م   ةا لُة الحعلم والح ٍر       

وخ ممم ل  ،  ممك ا وامعمممة اسممترالُة فمم الممحعلم  وممر ايتريمممد لح  ُممب بريممامك ةعممما  للح  ُممة املألا ُمممة 

 ئلممممممى ثصمممممم ُم وث  ُممممممب بريممممممامك الحعلممممممُم 
د
املسممممممح ر لحلبُممممممة اححُاحممممممات أم مممممما  املكحبممممممات  املنهمممممميأًضمممممما

 .   ادًميسُا، ا وح    ف ال ولُة  RMITحامعة  ف والعامليو 

  لممى ممم ج  دراسممة ا حالممة 
د
حامعممة  فمم املسممح ر ألم مما  املكحبممات  املنهمميث مماو  الحعلممُم  فمم ا ح ممادا

RMIT  ممممة  ات  القممممة كبيممممًر بخ  ُممممة قمممم رات  ،ال ولُممممة وثوصمممملد ال راسممممة ئلممممى : أو امل مممماع  التربٍو

ر العامليو وأم ا  املكحبات ًمحم  ،مواق  محع دً   ور RMITحامعة  ف املوو يو  خمال   وأو ثتٍو

 ا ح اد  لى املألاارات واملعارل القا  ة واملسحص مة  .

2- Saloman. Management  Development  need of Library Managers 

Belonging to Corting Environs Library and information consortia(GAELIC) in 

south Africa،2005. 

ب وثأهُممممك        قُممممما فممممم املكحبمممممات  مممممم ًري خ مممم ل ال راسمممممة ئلمممممى ثممممم ٍر باسمممممحص ا  املممممم ج   ،ح ممممو  أةٍر

ا ،الوص   وَّ ه امل ضمع د
َ
ب املقم    فم وق  ثوصلد ال راسة ئلى : أ املكحبمات بج مو   ملم ًري الحم ٍر

م لمممم ًحلقممموا  قُممما بمممك ئوا  عممما املممم ًٍر ب  لمممى إلااال، أيأةٍر أو  salomanوك خُجمممة أوضممم  ،ثممم ٍر
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م ئلممممى  مممم ً أمممممور مممممم ضمممم   ر قمممم راخ م وبمممم  مممممم ئخضمممما  املمممم ًٍر ب وثتممممٍو الحعامممممك ممممم   فمممم  ا الحمممم ٍر

ر وا حاة ممة  لممى الع ممك ا وُمم  ممم  ا حاة ممة ،املمموو يو وةألاممم القممواييو و ي  ممة   الحتممٍو
د
وأخيممرا

  لى ال  ا  .

 عالقة الدزاسة الشابكة مع الدزاسة احلالية:

حأهُمممك لل راسمممة وهمممو ثاقُمممق الالألاممم ل العممما   فممم ثح مممق ال راسمممة السمممابقة العربُمممة و ح  ُمممة 

بالقو  العاملة  لالرثقا  والسع مإسسات املعلومات ب صحلو أيوا ألاا ،  ف للقو  العاملة  ياملنه

، بِ  مما اخمممحالل 
د
 ُ مممة ال راسمممة أو ا وح ممم   فمم ال راسممات السمممابقة ثح سمممك  فممم   مما وث  ُمممت م مألا ُممما

العربُمممة، أو  قتمممر أو  ردو وغيرهممما ممممم الممم و   فممم المممب  ثخ اولممما ال راسمممات السمممابقة سممموا   ايمممد 

 ثمممم ٍر ي لممممى مسممممحو  ال راسممممات  ح  ُممممة، ك مممما أو ال راسممممة ا حالُممممة ثركممممز  لممممى ثصمممم ُم بريممممامك 

 .ئلكترو  

 مكتبات   املديسيات  ألخصائيحتكيل التينية املهيية  يفدوز التدزيب اإللكرتوىي ثاىيًا:

 و مممة ممممم املكحبمممات ًحتلمممب ثزوٍممم هم وئ ممم ادهم ب ج ألخصممما   املنهمممي  ممم ما أصمممبل إلا ممم اد 

ٌشمكك  الحم ٍر يوملا  او ا ححمو   ،ِب ا  ال  صُة املألا ُة ف جسألام  التياملعارل واملألاارات والقُم 

مم  واسممحص ا   ،املنهممي  لُممة إلا مم اد  فمم أحمم  العوامممك املألا ممة    لممى ضممروًر ثتَو
 الحأكُمم  

د
 مماو لزاممما

ب للعممممامليو  ر الحمممم ٍر ب مجمممما  املكحبممممات مممممم خممممال  ا ح مممم فمممم الحك ولوحُمممما لحتممممٍو اد  لممممى الحمممم ٍر

ب الحقلُ ًمة إلالكترو   قة مك لة ألسالُب الح ٍر ب  ،بوص ا اٍر  إلالكترو م حُمث ً سمك الحم ٍر

ب  ة فممم جعح ممم   لمممى املسمممحا رات الحك ولوحُمممة  التممميأحممم  أسمممالُب الحممم ٍر ر املممموارد ال شمممٍر  ،ثتمممٍو

ما قم  بم أ ا ح ماد  لمى الك بُموثر 
ا
صُة يج  أي د فمى أغمرا  وشمبكة إلايتريم ال  صمييوب  ًر ثاٍر

ب م ب م حصو الخسعُ ات    (4).املاضييالقرو  ف الحعلُم والح ٍر

ب  ًممممممأج ةُ مممممما      مكحبممممممات  ألخصمممممما  ثاقُممممممق الح  ُممممممة املألا ُممممممة  فمممممم  إلالكترو مممممم أ ممممممر  دور الحمممممم ٍر

ات ب ااة ة   سوهاج.امل ًٍر
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 -اإللكرتوىي:مفهوو التدزيب  -1
ب      عممرل الحمم ٍر الح ٍر ُممة والحعلُ ُممة  وممر وسمما   ئلكترويُممة بأيمما   ثقمم ًم الوممرامك  إلالكترو مم ٌ 

وبا ح مماد  ،مح و ممة جشمم ك  قممراج امل مجممة وشممبكات إلايتريممد بأسمملو  متممزامم أو غيممر متممزامم  

ب  ب ب سا  ً م ر  .  الباج مب أ الح ٍر    (4)أو الح ٍر

ب  ممممممم  الحمممممم ٍر عممممممرل    ٍل بأيمممممما     لُممممممة ث ٍر ُممممممة خ مممممم ل ئلممممممى ثقمممممم ًم ا ححممممممو   إلالكترو مممممم َو

وسُ  مم آلُات اثصا  ا ح ًسة مم أحألاًز ك بُوثر وشبكة ئيتريد ثصت   أيخال   الح ٍر ي

ربيو ً صلألام املكاو  ث ٍر يةألاو ي ا   ،املساةة ا و راةُة بيو املح ر  وامل ر  ِ
م ا حَ ربيو و  بيو م 

ب والح لمب  لمى ومرول الوقممد واملكماو ةألامو الحمم ر  ٍب والزمماو ممم أحمك ث كمميو  ةمراد ممم الحمم ٍر

مم ًحم ر ؟ ومما ا ًحم ر  ضم م ا حم ود  ًَ َحم ر ؟ وأ ًَ َح ر ؟ وكُمو  ًَ الب  ًصحار ةُا املح ر  مت  

 (8)امل ك ة  .

عرةمما  السممعُ   بمم  المممرال،  بأيمما   أسمملو        ثقلُممم يغيممر   Active Training شمم   ثممم ٍر يَو

دً ممم الع لُمة ٌعح    لى اسحص ا  مواق  شبكة إلايتريد  لحوصمُك املعلوممات لل حم ر  وإلاةما

ب ودوو وحممممود املمممم ر  واملحمممم ر  ا حيممممز  الح ٍر ُممممة بجوايب مممما  اةممممة دوو ايحقمممما  ئلممممى موقمممم  الحمممم ٍر

املم ر    -املحم ربيو  –  عماد  ا ححمو  الحم ٍر   الرقمم    رالزم ي سما مم  ثاقُمق الح ا مك  املكا  

 ( 0)وئداًر الع لُة الح ٍر ُة بأسر  وقد وأقك ثكل ة .

ب  ممممممم خمممممال       مممممو  إلالكترو ممممم الحعٍر مممممات السمممممابقة للحممممم ٍر ب  ئحرا ممممم ً  كمممممم وضممممم  جعٍر للحممممم ٍر

عألاا فى ثق ًم بمرامك  إلالكترو   ب ثحم مم خال  إلاةادً مم الحك ولوحُا وثتَو بأيا     لُة ث ٍر

 ،وثقمم   بتممر، متزام ممة أو غيممر متزام ممة ،ث ٍر ُممة  وممر وسمما   ئلكترويُممة مصحل ممة خممال  إلايتريممد

ب  ،زمممماو واملكممماوثحصتممم  حممم ود ال عممم  الحممم ٍر  ٌ  ألسمممالُب  إلالكترو ممم حُمممث 
د
 مك مممال

د
 ثممم ٍر ُا

د
أسممملوبا

ب   و ً كم مم خاللا ئداًر الع لُة الح ٍر ُة بأسر  وقد وأقك ثكل ة  .  ،الحقلُ يالح ٍر

ب        مممم ثصتُممما  ،ًممموةر الوقمممد وا وألاممم  وكمممبل  الحكل مممة إلالكترو ممم حُمممث أر  أو الحممم ٍر
د
ةضمممال

ُممممة  وضمممم  ا ومممم و   ،والزم ُمممممةا حممممواحز املكاي ب  الحمممممال ٍو ُمممم يالَ ممممرَ، بمممميو الحممممم ٍر ب  الحقل والحممممم ٍر

 .  إلالكترو  
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 (2) الم ريب إلالكية لو المقسي ي( الفرق ب   نظاا الم ريب 4ا    رنخ )

 إلالكية ل نظاا الم ريب  المقسي ينظاا الم ريب 

 هيو ات اثجا ث ا ل ث ةق املعلومات  ث ةق معلومات  ات اثجاه واح 

ب ةرد    ب  ث ٍر  جعاو  ث ٍر

ب  ب  مم ا حاضرات ئحباري ث ٍر ق اسحكشال   اج ث ٍر  ال ردي م اٍر

بات روثُنُة حام ً  الباث والح قُق ِمم خال  شبكة ايتريد ث ٍر

سممير الع لُمممة الح ٍر ُمممة وةمممق ختممة ماممم دً بممم وو مرا ممماً 

 لل رو، ال ردًة بيو املح ربيو

 ومرا اً ق راخ م ال ردًة اهح ا  ب رول املح ربيو

 محعلم  مرش   امل ر  ياقك للحقُقة واملعرةة وصاحب خوًر
د
 رَّ  مشارمل وأحُايا

َ  
 امل

 رَّ  ماور الع لُة الح ٍر ُة امل ر  ماور الع لُة الح ٍر ُة
َ  
 امل

َح ر   املح ر  سل    مسح   ومحعلم 
 
 خبير  ئًجاب امل

د
  مشارمل وأحُايا

 ححو  مح يرا  ا ححو  السابد

 ابحكار  ،املعرةة  باًر  م  اسح سار ثراكم ا حقا ق  ،ثبكر،املعرةة  باًر  م  ح ظ 

 اهح ا  بالكُو اهح ا  بالكم

عح    لى  دا  معُاري الحق ًر   الحق ًر ًرثب  ب قاًِا ومعاًير أخر  مق  ة َو

 الوصو  ةور  الوصو  ما د

 الحكل ة  س ُة الحكل ة  الُة
 

 هداف التدزيب اإللكرتوىي :أ -2
ب إلالكترو مممم : مسمممما  ً املإسسممممات لحعمممم ًك التممممر، الحقلُ ًممممة       ث  ُممممة  فمممم مممممم أهمممم ال الحمممم ٍر

ة وباُممممث ًممممحم خ ُ ممممة املحمممم ربيو ميحاحُممممة أكوممممر مممممم مجح مممم  املعرةممممة باسممممحص ا   ،مواردهمممما ال شممممٍر

الة ف الحق ُات املعاصًر  ب وئ  ادهم لحووُ ألاا بصورً ةعا  سو، الع ك.  ف  أر ا  الح ٍر

ب       ب وثصمممم ُ ألاا  فممم   مواكبمممة الحامممم ًث املخسمممار  إلالكترو ممم ك ممما ا ممم ل الحممم ٍر م ممماع  الحممم ٍر

وماحواهممممما وأسمممممالُب ا ةُخمممممُل ةمممممرج مريمممممة ومِسمممممًر للقُممممما  بمممممبل  باسمممممح رار باسمممممحص ا  البِ مممممات 

 (1)الح ٍر ُة اةتراضُة.

ب  الر ِسممييلعممك الألامم ل       ات  هممو مواكبممة البِ ممة  فمم  إلالكترو مم مممم ثب مم  الحمم ٍر مكحبممات املمم ًٍر

ر  والسمممممع الرق ُمممممة   ألخصممممما  املسمممممح ر  املنهممممميلحقممممم ًم بمممممرامك ث ٍر ُمممممة مسمممممح ًر لحاقُمممممق الحتمممممٍو

ات وإلاةممممممادً مممممممم ثتبُقممممممات الحك ولوحُممممما  ثقمممممم ًم خمممممم مات املكحبممممممة وثاقُممممممق  فمممممم مكحبمممممات املمممممم ًٍر

 أه اةألاا. 
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 : اإللكرتوىيأهنية التدزيب  -3

ُممممات العوملممممة   ملعرفمممم اضممممروًر مواكبممممة اي جممممار  -1 وخ ُ ممممة ال ممممرد القممممادر  لممممى الحعامممممك ممممم  معت

 خال  الحعلم املسح ر م   ا حُاً .

2-  
د
ب   ممممال ات مصحل ممممة ممممم الحمممم ٍر ئثاحمممة ال رصممممة ألكوممممر قممم ر مممممم املحمممم ربيو لاللحاممما، ب سممممحٍو

ب للو ُ . ،ب ب أ ثكاةإ ال رج  والح ٍر

 .ث ٍر يمجا   أي ف وض  استراثُجُة ث ٍر ُة  -3

املبحكمممممممرات وثتبُقاخ ممممممما ودمجألاممممممما بحك ولوحُممممممما املعلوممممممممات واثصممممممماوت  فممممممم خسمممممممار  الحتمممممممور امل -4

ب املحمم ربيو  لممى هممبه املبحكممرات  ،واملعلومممات الرق ُممة أر مما    لُممة  فمم وهممبا ًقطممي  بممأو ثمم ٍر

ب لحا ًث معلوماخ م باسح رار سُجعك هإو  املح ربيو أةضك العامليو املسحقبليو  الح ٍر

م  لممى الحعامممك ممم والقمم ًر  ،  قضمماًا الع ممك الُومُممة ومشمما لا ئ  ئا ممم ً حلكمموو السقممةالقممادٍر

 واملألاارات الحق ُة الاللمة لحوسُ  معارةألام. 

  –ك ممممما ً كمممممم 
د
ب إلالكترو ممممم  وثح سمممممك فممممم   –أًضممممما ئضممممماةة  عممممما ا حممممماور  خمممممر  أله ُمممممة الحممممم ٍر

 (3) -ال قاط الحالُة:

.والوصو  ئلى مرحل ،ج وُ  املح ر  باو ح اد  لى ال  ا -1
د
 ة ب ا  املعرةة  اثُا

ب ورة  ك ا ً املح ربيو. -2 كل ة الح ٍر
َ
 ثقلُك ث

ر املادً الح ٍر ُة واسحص ا  املصادر إلالكترويُة وايتريد. -3  الس ام لل  ربيو بحتٍو

ب       ر املإسسمممات  فممم وسمممُلة ح ًسمممة جسممألام  إلالكترو مم م مما سمممبق ً كمممم القممو  بمممأو الحممم ٍر ثتمممٍو

ُممممة  ،حواحز الزم ُممممة واملكايُممممةوالعممممامليو   مممما دوو الحقُمممم  بمممما  حُممممث ًاقممممق الألامممم ل مممممم الع ل

 الح ٍر ُة دوو   ا  وس  ا حاحة املعرةُة مم الع لُة الح ٍر ُة.

ـــدزيب    -4 ـــاـ استــــــخداو التـــ ـــة    يف اإللكرتوىـــــيأسبـــ ـــسيات مبـخافظـــ مكتــــــبات املـديـــ

   -سـوهاج ومربزاتها:
صمممممبل الع لُمممممة الح ٍر ُمممممة مألا مممممة     

 
م ال  صمممممُة فممممم   ممممم ما ث املكحبمممممات  فممممم املألا ُمممممة للعمممممامليو  ثكمممممٍو

ثاممم  مممممم  التمممياملعوقمممات  فممم وملممما  ممماو ه مممامل جعممم د  ،ومراكمممز املعلوممممات وصمممقلألاا بصمممورً مسمممح ًر

ر الوممرامك  فمم ب مما ٌسممألام  ،ةا لُت مما  ثأكمم ت ا حاحممة ئلممى  خممب بأسممبا  الحك ولوحُمما ا ح ًسممة ثتممٍو

، املكحبمممممات فممممم  ارسمممممة املألا ُممممة ثلحمممممق ب جمممماوت امل التمممميالح ٍر ُممممة املألا ُمممممة ومواكبت مممما لل سمممممحج ات 
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وئكسما  م مألامارات وأدوار ح ًم ً خمال  اسمح ادً ممم الحك ولوحُما   خصما  والع ك  لمى د مم 

 بِ ة املكحبات. ف وةوا  ها 

ب      عممم  الحممم ٍر  ٌ  فممم ً كمممم أو جسمممألام ب ا لُمممة  التممميأحممم   سمممالُب ا ح ًسمممة  إلالكترو ممم حُمممث 

ب  الحمم ٍر يً  كممم ا ححممو   حُممث، د ممم الع لُممة الح ٍر ُممة الحقلُ ًممة  فمم املحمم ر  مممم ثلقمم  الحمم ٍر

 . ال  صييمكاو  ور ا ح اد  لى الك بُوثر  وأيوقد  أي

 أوَّ الحكل ممة ا حمم دً للع لُممة الح ٍر ُممة  وممر شممبكة إلايتريممد دةعممد مصحلممو املألاممم ئلممى     
َ
ك مما

ب     (3)كصُار مك ك للع لُة الح ٍر ُة. إلالكترو  ثب   الح ٍر

ب وه امل    (44) -: ًأج ثح سك ةُ ا  التي إلالكترو   ً موررات للح ٍر

وضروًر مواكبحا با  اد وخ ُ ة  ةراد للحعامك م  معتُات  الحق يوالحق    املعرف الحتور  -1

 العوملة مم خال  الحعلُم املسح ر م   ا حُاً.

 فممم دماحألاممما الحق ُمممات الرق ُمممة وضمممروًر ئ فممم ثقممم   اثصممما  وسمممر ة يقمممك املعلوممممات والحتمممور  -2

ب.    لُات الح ٍر

ممممادً الكبيممممًر  -3 ب م مممما ًجعممممك املإسسممممات الح ٍر ُممممة  فمممم أ مممم اد املحمممم ربيو الممممراغبيو  فمممم الٍز الحمممم ٍر

ب لألابه    اد.   احًز  م ثوةير الح ٍر

ةألا مامل م مااق ثحموةر   ما مراكمز ث ٍر ُمة ةُ ما  ،لل إسسمات الح ٍر ُمة ا و رافم     الحوالو  -4

ب م ممممما ًضمممممتر أهمممممك امل مممممااق البعُممممم ً للجومممممًر لل ممممم و ث حقمممممر  عممممما امل مممممااق ملراكمممممز الحممممم  ٍر

ب.  ألغرا  الح ٍر

ب       أخر وهو قلة املوارد املالُة وكبل   م   وحمود سُاسمة للقُما  بومرامك الحم ٍر
د
وأضُو موررا

ات فمم للعممامليو  ب  ،مكحبممات املمم ًٍر قممة  إلالكترو مم م مما ًجعممك الحمم ٍر  واٍر
د
الح لممب  لممى  فمم أسمملوبا

 ثل  املشكالت.   

 -اإللكرتوىي:شكال التدزيب أ -5
ب    -: ه ئلى رالرة أشكا   إلالكترو  ًقسم الح ٍر

ب  -1 ووو ةُا الح ٍر   إلالكترو  ال  و ج املسا  : ٍو
د
ز ا ب  ،ح   .إلالكترو  ملسا  ً الح ٍر
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ب  ا  لمممممموط:ال  مممممو ج  -2 وومممممو ةُمممممما الحمممممم ٍر ب  إلالكترو ممممم ٍو  ممممممم  الحممممم ٍر
د
 فمممممم  الحقلُمممممم يممممممم مجا

ب والحعلم با   لُتي  الح ٍر
د
 ئيجال هبه الع لُة. ف ُث ًخشار ا معا

ب  -3 ووو ةُا الح ٍر ب. ف وح ه  إلالكترو  ال  و ج امل  رد : ٍو  (44)ئيجال   لُة الح ٍر

عمممم  مممممم ال  مممما ج الشمممما عة  فمممم وسممممول ًممممحم التركيممممز       ٌ هممممبه ال راسممممة  لممممى ال  ممممو ج السالممممث أليمممما 

ب  فمممم اسممممحص ا   ب وهممممو و ًحتلمممممب حضممممور امل ،إلالكترو مممم الحمممم ٍر حمممم ر  ئلممممى قا ممممات الحممممم ٍر

ب  شكك   .اةتراضييالحقلُ ًة ئ  ًحم الح ٍر

 -اإللكرتوىي:أىواع التدزيب  -6
ب   (44) -:ًأج ثح سك ةُ ا  إلالكترو  ه امل   ً أيوا  للح ٍر

ب املتممزامم : هممو النشمماط الممب  ًممحم  -1 حُممث  ،باشممرال قُممادً املمم ر  ا حقُقمم الوقممد  فمم الحمم ٍر

 م   عضألام البعا.ي ف ًحواح  هو وح ُ  املح ربيو 
د
حواصلوو مباشرثا   ا الوقد ٍو

ب غيممر املتممزامم :  -2  أو ًحواحمم  املمم ر  فمم الحمم ٍر
د
ا الوقممد   فمم واملحمم ربيو  ،هممبا ال ممو  لممِا ضممروٍر

 أو املكاو ي سا.

ب املح الج أو  -3 ب  أي امل مك:الح ٍر ب غير  الشبك ال مك بيو الح ٍر وهو يو   ،الشبك والح ٍر

ب ا ح ًث ً مك ب ب مم الح ٍر ب  الحقلُ ييو الح ٍر  .إلالكترو  والح ٍر
 

 -: اإللكرتوىيمميزات التدزيب  -7
ب    -بالع ً  مم املزاًا لعك مم أه ألاا : إلالكترو  ًح يز الح ٍر

 املشاركة إلاًجابُة لل ح ربيو. -1

ب. ف ث عُك أشكا  ثق ًم املسا  ً  اةة  -2  أر ا  الح ٍر

ب. -3  ق ًر املح ر   لى الحاكم فى   لُة الح ٍر

ب حسب وقد وموق  املح ر .ثل -4  ق  الح ٍر

ب  -5  .الحعلُمي لى ج بًة راحعة ةورٍة لل ح ر  حو  ثق ما  إلالكترو  ٌسا   الح ٍر

م  اثا ومألااراثا ومراقبة أدا ا. -6  ً  كم املح ر  مم ثقٍو

ب      الع ًمم  مممم املزاًمما مممم خممال  اسممحص ا  ثك ولوحُمما املعلومممات  إلالكترو مم ك مما ًاقممق الحمم ٍر

 (48) -ت وأه ألاا :واثصاو 



 7102 -نايري ذلند مخيص الشيد احلباطىأ.

 

 
24 

 7102 -نايري -لسابعا العدد-رابعال لدالمج

ب  -1 أوقمممات محعممم دً لح اسمممب املحممم ربيو بممم وو قُمممود مكايُمممة أو  فممم ئثاحمممة ةرصمممة المممحعلم والحممم ٍر

 لم ُة.

رهمممممما  فمممممم ثاسمممممميو يو ُممممممة املممممممواد الح ٍر ُممممممة وئثاحت مممممما  -2 صممممممورً ئلكترويُممممممة ٌسممممممألاك ثمممممم اولألاا وثتٍو

 باسح رار.

ب وجعلمُم العمامليو وثمأهُلألام دوو ا حاحمة ئلممى ثمرمل أ  مالألام وةمحل آ -3 ةما، ح ًم ً للح  ُممة ثم ٍر

 املألا ُة.

 وةا لُة.  -4
د
 ثوةير بِ ة ث ٍر ُة أكثر ئراًر لالهح ا  وأكثر ثا يزا

ب   (48) -: ًأج الع ً  مم ال وا   لعك مم أبرلها ما  إلالكترو  ةُاقق الح ٍر

مألا حممما  فممم ًتمممور قممم ًر املحممم ر   لمممى اسمممحص ا  ا حاسمممب وإلاةمممادً ممممم ايتريمممد م ممما ٌسممما  ه  -1

 املسحقبلُة.

 مكاو. أيومم ، وقد أي ف ل لل ح ربيو باوحح اظ  سوالت املح ربيو والعودً ٌس  -2

م باُمممممممث ً ممممممم ل املحممممممم ربيو ال رصمممممممة للحجربمممممممة وا  تمممممممأ  -3 حمممممممو ممممممممم  فممممممم ًمممممممحم ب عمممممممز   مممممممم آلاخمممممممٍر

َو مممو  املحممم ر   لمممى ا ح ممماد  لمممى الممم  ا والوصمممو   ،شمممعور بممما حرج أيا  صوصممُة دوو 

 ئلى مرحلة ب ا  املعرةة.

م جعح    لى مسحو  ومألامارات املحم ر  ولمِا  لمى معم   ا و و مةالوقد وامل ج  و  -4  ،الح اٍر

 قممممك مسممممحو  ل ًمممما وقممممد لرةمممم  مسممممحواه واملحمممم ر  املح يممممز ٌسممممحتُ  الحقمممم   دوو  ةاملحمممم ر 

 ايح ار املح ربيو  قك مسحو .  

 -: اإللكرتوىيأساليب التدزيب  -8
ب      رات وال م وات واملمإث رات وامل اقشمات ال ورات الح ٍر ُمة وا حاضم ف ثح سك أسالُب الح ٍر

ب  ،وغيرهما ممم  سممالُب ب إلالكترو مم   مم أسممالُب الحم ٍر  الحقلُمم يوو ثصحلمو أسممالُب الحم ٍر

 ئو أا ا ثق   ةاسب  ور وسا ك ثك ولوحُا املعلومات واثصاوت.

 الحال :
د
ب إلالكترو   اسحص اما  (40) -لعك أكثر أسالُب الح ٍر

مجمماوت موضممو ُة  ات  فمم إلالكترويُممة: وهممى بممرامك ث ٍر ُممة محصصصممة المم ورات الح ٍر ُممة  -1

وجسممممحص   ةي مممما ثق ُممممات  ،أهمممم ال مامممم دً  ممممادً ممممما ثكمممموو قصمممميًر  حممممك أو محوسممممتة  حممممك

 الصوت والصورً وبرمجُات ثص ُم مواق  ايتريد.
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لمى درحمة ال  وات واملإث رات إلالكترويُة : ٌعح   أسلو  ال  وات واملإث رات إلالكترويُة   -2

ال قممال مممم قبممك املحمم ربيو  فمم حُممث ًج مم  هممبا  سمملو  بمميو املشمماركة ،  الُممة مممم املشمماركة

ع  ال  وات حلقات يقال لل ح ربيو . ،واسح ا  ئلى آرا  املحصصصيو
 
 وج

حمممم ًث ًصمممم ر مممممم حايممممب واحمممم  ًقمممم   ةي مممما ا حاضممممر خالصممممة  همممم ا حاضممممرات إلالكترويُممممة:  -3

يقمممك املعلوممممات وئمكايُمممة ئًصممما  املعلوممممات  و و مممة ممممم  فممم وممممم م يزاخ ممما السمممر ة  ،أةكممماره

  ةراد دةعة واح ً.

حلقممة  فمم امل اقشمات إلالكترويُممة: ٌسممحص   هممبا  سمملو  لتممرم موضممو  ممما أو قضممُة معُ ممة  -4

قوموو مم خاللألاا بخباد  آلارا  وثق ًم الحعلُقات  باث مكوية مم مج و ة مم املح ربيو ٍو

 .وثباد   ةكار وا  ورات

مممق  -5 ال صمممو  اةتراضمممُة: وهمممى مج و مممة ث ٍر ُمممة ئلكترويُمممة جع ممم  الحواصمممك املتمممزامم  مممم اٍر

حُممممممممث ثحتلممممممممب ال صممممممممو   ،العممممممممرو  فمممممممم الصمممممممموت والكحابممممممممة ال صممممممممُة وال ُمممممممم ًو واملشمممممممماركة 

 ،باأليتريمداةتراضُة ثواةر مج و ة مم الوسا ك إلالكترويُة مسك أحألاًز حاسو  محصملة 

 ًز الصوت والكاميرات.    وأحألا ،اةتراضييبرامك ال صك 
 

 -اإللكرتوىي:وسائل التدزيب   -9
ب       قألاما ًمحم ث  ُمب  التميثمواةر مج و مة ممم آلالُمات  ف  إلالكترو  ثح سك وسا ك الح ٍر  مم اٍر

ب إلالكترويُممة  فمم ً  مماد م  مما  التمميوهممى الحق ُممات  ،الوممرامك الح ٍر ُممة إلالكترويُممة خ ُ ممة بِ ممة الحمم ٍر

 ،و قمممممممممراج امل مجمممممممممة ،والورمجُمممممممممات الح ٍر ُمممممممممة ،آلالممممممممم حألامممممممممًز ا حاسمممممممممب ثمممممممممواةر أ فممممممممم واملح سلمممممممممة 

 وشبكة إلايتريد.، إلالكترو  وخ مات الوًر   ،وامل ح ًات

 -: اإللكرتوىيالتخطيط لربامج التدزيب  -10
املقما   فم مس ولُة الع ً  مم ا وألاات املسمح ُ ً م ما  ه  ث ٍر يئوَّ   لُة الحصتُ  لوريامك     

ب ممممم أسممماثبً ومألا ُممميو  فممم ت ثِسمممر ثلممم  الع لُمممة بوحمممود املحصصصممميو همممبه ا وألاممما ، و   الحممم ٍر

ب  ،وخورا  ثق ُة ب سابمة أي  مة م حوحمة ٌسمألام ةي ما ا وح م   هم  إلالكترو م وب ا أو برامك الحم ٍر

وثا ًمممم   همممم ال العامممممة وا  اصممممة  ،ةمممماو ثقمممم ًر اححُاحممممات الح ٍر ُممممة،املسممممح ُ  م  مممما بممممأرره 

   (42)لا.

جعح ممم   لمممى أربممم  مراحمممك ك ممما حممم دها  ئلكترو ممم  ثممم ٍر يو   لُمممة الحصتمممُ  لوريمممامك وممممم رممممَّ  ةممما

 (41) -:ًأج  السعُ   ب  الرال،  ةُ ا 
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 اإللكرتوىيختطيط التدزيب  األوىل:املسحلة 

     
د
ثحتلممب ثلمم  املرحلممة ثقمم ًر اححُاحممات املسممحقبلُة لل حمم ربيو للع ممك  لممى ئشممبا ألاا وثا ًمم ا

بلألهمممم ال العامممممة وا  ا ر أدا   ووضمممم  اسمممممتراثُجُات وإلاحممممرا ات ،صمممممة للحمممم ٍر الاللمممممة لحتمممممٍو

 املح ربيو.

 اإللكرتوىياملسحلة الجاىية : تصنيه التدزيب 

ضمِعد  التميوإلاحمرا ات  ،خاللألاا ًحم ثرح ة استراثُجُات التيًقص    ا الكُ ُة       مرحلمة  فم و 

ب ك ما ثركمز  ،تة الم ورات الح ٍر ُمةئضماةة ئلمى ثصم ُم أ شم ،الحصتُ  لحاقُمق أهم ال الحم ٍر

 املراد ثق ً ا  لى شبكة ايتريد. الح ٍر يثل  املرحلة  لى أه ُة ثص ُم امل ج  

 ا  توات الحالُة: ف   لُة الحص ُم الب  ًح سك  ف ٍو كم اسحص ا  أسلو  امل خك الشامك 

 ، ربيوواملحممممممممممم ، هممممممممممم ال و ،ثقممممممممممم ًر اححُاحمممممممممممات الح ٍر ُمممممممممممة ممممممممممممم خمممممممممممال  ثا ًممممممممممم  ال اًمممممممممممات -1

ب.  واملسح ُ ًم وبِ ة الح ٍر

ب  ،اخحُار أكثر التر،  -2  .إلالكترو  و سالُب مال  ة للح ٍر

سممممات الح ٍر ُمممة -3
ت
وثا ًمممم  ماحواهممما وأسممممالُب ا الاللممممة ل قممممك املعمممارل واملألاممممارات  ،ثصممم ُم ا ِول

ب واثصما  ئحمرا ات  ،واملح ربيو ،لل ح ربيو  ور الشبكة وثا ً  الح بًة الراحعة  م الح ٍر

 الحصحُل.

 للخسلسمممممك  إلالكترو ممممم  الحممممم ٍر يئ ممممم اد ا ححمممممو   -4
د
وثقسمممممُ ا ئلمممممى سلسممممملة ممممممم الممممم رو  وةقممممما

ب  لمممى الع اصمممر الحالُمممة  امل تقممم  جمممب أو ٌشمممح ك  مممك در  ممممم درو  الحممم ٍر ألدا  املألاممما  ٍو

   لا  ،الح ٍر يالألا ل العا  لل ر   ،  وايا ، رقم ال ر 
َ
ل  وم 

ُممممممة  ب مممممما الحمممممم ٍر يثصمممممم ُم أ شممممممتة الوريممممممامك  -5 ًخ اسممممممب ممممممم  املحتلبممممممات ال  ُممممممة واملعمممممماًير العامل

ب  إلالكترو مم لحصمم ُم ا ححممو   ثلمم  املرحلممة  فمم ك مما ًممحم  ،الح مما ل  الممباج ب مما ًاقممق الحمم ٍر

ب وأيمموا  الح ا ممك سمموا   مماو  الح ا ممك بمميو املحمم ر  وا ححممو   الح ا ممك  -ثا ًمم  ممم ً الحمم ٍر

لح ا ممممممك بممممممميو املحمممممم ر  وواحألامممممممة الح ا مممممممك ا -الح ا ممممممك بممممممميو املمممممم ر  واملحممممممم ر  -بمممممميو املحممممممم ربيو

 الرسومُة .

ب. -6  ثص ُم املوق  وخ ُ ة بِ ة الح ٍر
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 تيظيه التدزيب  الجالجة:املسحلة 

ب ةُ ا ًلى:  -ثح سك ختوات ثص ُم الح ٍر

حُث ًحض م  ك أسبو  املواد و  شتة الح ٍر ُة ا  اصة  تح ي  امل   الزمنية لسم ريب: -4

 اخحبارات الح ٍر ُة . -موضو ات ا حادرة إلالكترويُة -ح ٍر يال ا ححو   ف با املح سلة 

ب ًخُل لل  ر  محا عة  :الم ريبيإلاارال  -4   لاشرال  لى الح ٍر
د
 ةعاو
د
ًحض م املوق  ي اما

ر. ،واسحصراج البُايات ،وا حصو   لى الح بًة الراحعة الح ٍر يالع ك   وكحابة الحقاٍر

ة   مك ال  ما   ، ممة الم  م واملسماي ًًضم م املوقم  خ ال عخ  املطدان  : -8 لضم او اسمح راٍر

ر ا ححممو   ،مممم أًممة مشممكالت ً  ُمم  مممم الح بًممة الراحعممة لحتممٍو ُممة  الحمم ٍر يحُممث  مممم ال اح

ر  ه ال و  شتة و سالُب وثح سك ار، الم  م  ،العل ُة والح ٍر ُة بامضاةة ئلى ثتٍو

وو وال  م بال ف املحاحة باملوق    وا حادرة إلالكترويُة. إلالكترو  وًر  ال  م بالحل ٍز

 

 اإللكرتوىيتيفير التدزيب  السابعة:املسحلة 

ب       ب ك ا ثم وضعا  ،إلالكترو  ثض م هبه املرحلة ال خو  ئلى الح ٍر و الح ٍر وث  ُب سِ اٍر

ً   مممرحلممة الحصمم ُم فمم  ب ، وحتمم   ب و لمم   ممم  إلالكترو مم ب الحمم ٍر ًجممب المم خو  ل  مما  الحمم ٍر

ق   -: اج اٍر

 ص اة جسوُك ال خو . -1

 الص اة الر ِسُة وثحض م الع اصر الحالُة: -2

ب. -1  ص اة ماحو  الح ٍر

 ِر . -2
َّ  
 ص اة امل

م  -3  .الباج ص اة الحقٍو

 ص اة املح ربيو. -4

ب املممم ربيو واملحمممم ربيو  لممممى  الحمممم ٍر يضمممروًر ثا ُممممك ا ححمممو   -3  لممممى ي ممما  ئداًر الممممحعلم وثمممم ٍر

 اسحص اما.

ب  لا  -4 والك ا ً م  ئداًر ي ا  ئداًر الحعلم  ،شرال واملحا عة ل ًا الق ًرجعُيو مس و  ث ٍر

 والق ًر  لى ئ  اد الرؤٍة الح ٍر ُة.
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  اإللكرتوىياملسحلة اخلامشة : تكويه التدزيب 

ب  لمممى  ممم د ممممم  سممما     ً كمممم خاللألاممما ئحمممرا  الحعممم ًالت  التممميواملعممماًير  ،جسمممخ     لُمممة الحممم ٍر

ب ورسمممم ا ر ي ممما  الحممم ٍر  فممم وإلاحمممرا ات  ،لعمممك ممممم أهمممم  سممما ،سمممتراثُجُاثا املسمممحقبلُةلحتمممٍو

ب  م الح ٍر يو ه ا: إلالكترو  ثقٍو  -و ل  مم خال  مسحٍو

م لكممممك بريممممامك  ألا  :املطددددمو   -4  لممممى حمممم ً وئ شمممماؤه مممممم خممممال   ثمممم ٍر يئ مممم اد ي مممما  ثقممممٍو

ا  م   ثاقُق الوريمامك أله اةما   لم  بحصم ُم ي م –مق   الوريامك  - ماحو  الوريامك

 خاج با شا  وئ  اد اسح ُايات.

ب  : الةدددال املطدددمو   -4 م شمممامك و اممممك ألهممم ال الحممم ٍر مكحبمممات  ألخصممما   إلالكترو ممم ثقمممٍو

ات ب ااة ة سوهاج.  امل ًٍر
 

 -مكتبات املديسيات : يف اإللكرتوىيمعوقات تطبيل التدزيب  -44

ب        التمياملإسسات الع ً  ممم الصمعوبات  ف  إلالكترو  ًواحا ثتبُق الح ٍر
د
قم  ث تبمق أًضما

ات ف  لى ثتبُقا  لى العامليو    17  -لعك أبرلها ما ًأج  : ،مكحبات امل ًٍر

مممممق الشمممممبكة ملألامممممارات  والح  ُمممممب: ممممم   ك اًمممممة مسمممممحلزمات الحصممممم ُم  -1 ب  مممممم اٍر ثج مممممب الحممممم ٍر

الكاةُمممة ةلمممم يمممح كم ممممم مممما لمممم ًكمممم لممم ً ا املمممواد  ،اثجاهمممات أو املألامممارات ال  سمممُة ا حركُمممة

 ثاقُق ال جام ئو بحوةير املسحلزمات واملواد الاللمة لألاا  اةة.

ب  املصمم  ةثج ممب اسممحص ا  املممواد الح ٍر ُممة  الح ٍر ُممة: مم   ك اًممة املممواد  -2  الحقلُمم يللحمم ٍر

ب باسحص ا  الشبكات مم دوو ئ ادً  ف    .ثص ُ ألاابرامك الح ٍر

ب وأر  أو ه امل  عا املعوقات  خر  ل ات وهى: ف  إلالكترو  حتبق الح ٍر  -مكحبات امل ًٍر

و البنُممة الحاحُممة  -1 ات وئداراخ مما ب ااة ممة سمموهاج  فمم َضممعت ثمموةير أحألاممًز ا حاسممو   فمم املمم ًٍر

 .باأليتريدومسحلزماخ ا وجسألاُك اثصاوت وثوةير الصُاية ال ا  ة 

ب  -3 ر ي سممما الحممم  فممم ئلمممى محصصممم  ل ًممما الرغبمممة الباثُمممة  إلالكترو ممم ًاحممماج الحممم ٍر ب وثتمممٍو ٍر

 الورامك وال ورات الح ٍر ُة إلالكترويُة. ف ب  سا مم خال  اشتراكا 
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ب  -4 أقسمممما  املكحبممممات  فمممم املكحبممممات املح سلمممة  أخصمممما   ممم   اهح مممما  ا وألاممممات القا  ممممة  لمممى ثمممم ٍر

ات الح  ممممممُم وإلاداًر با حاة ممممممات  ،با وامعممممممات   ممممممم ا و عُممممممات املألا ُممممممة ،وممممممم ًٍر
د
 فمممممم ةضممممممال

 وثق ًم ال ورات الح ٍر ُة. ،إلالكترو  ٍب الح ر  بخب يا وا  

 
ــــامج     ــ ــ ــــنيه بسىـ ــ ــ ــــرت  تصـ ــ ــ ــًا : مكـ ــ ــ ــ ــــدزييثالجـ ــ ــ ــــاملني   تـ ــ ــ ــــى للعـ ــ ــ ـــديسيات   يفالكرتوىـ ــ ــ ــــات املــ ــ ــ مكتبـ

 -مبخافظة سوهاج:

 الحمم ٍرب ي مما  ًاحاحألامما التممي واملحتلبممات ، سمما مج و ممة ئ مم اد هممبا املقتممرم فمم  ًممحم    

 لمى ال امو  ثقسمُ ا ٍو كم ات ب ااة ة سوهاجف  مكحبات امل ًٍر للعامليو إلالكترو   املقترم

  - ج :

  اإللكرتوىي التدزيب ختطيط :األوىل املسحلة

ع    لُة الحصتُ  م  اد بريامك     
 
 فم ًجمب وضمعألاا  التميئلكترو   مم أهم ا  توات  ث ٍر يج

وةُ ممما ًلمممى  عمممر  كُ ُمممة الحصتمممُ  لوريمممامك  ،ثممم ٍر يبريمممامك  أيا حسمممباو  مممم ثصممم ُم وئ ممم اد 

 ائلكترو   ث ٍر ي

  :التدزيبية االحتياجات -1
َعم َّ   لُمة املرحلمة همبه فم     

 
مكحبمات  للعمامليو فم  املسمحقبلُة الح ٍر ُمة اححُاحمات ثقم ًر ج

ات وئداراخ ا ب ااة ة سوهاج  وسمحع ك ،  ما   شكك للح ٍرب مست  ةة بوص ألاا ة ات ،امل ًٍر

ات للعممامليو فممى  حوقعممةامل الح ٍر ُممة اححُاحممات أهممم دراسممة  لممى ال راسممة مكحبممات املمم ًٍر

 ب ااة ة سوهاج. 

 :األهداف -2

  املعرةة مجح   ب ا  وأسا قوا    لى قا م ح ًث ئلكترو   ث ٍرب ي ا  ئ شا. 

  ر القم رات ب ما  ودور  املعلوممات ومراكمز املكحبمات ألخصما   والحأهُمك املألامارات وثتمٍو

 .و رشُو الورا ق

 املسح ر وا  ا ا  والح ٍرب ،الحعلم ةرج ثوةير. 

 ًثم ٍر ي ي ما  ب ما  فمم  واملحمموةًر املحاحمة واثصماوت املعلوممات ثق ُمات مممم إلاةماد 

 .ئلكترو  
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 :املشتهدفة الفئات -3

 ات وئداراخ ا ب ااة ة  واملعلومات املكحبات ب جا  العامليو املألا ُيو فى مكحبات امل ًٍر

  ،سوهاج. ئضاةة ئلى  ل  ً ك  ا
د
فم   واملعلوممات املكحبمات  القُما  بحأهُمك  امال  ،أًضا

ج  ،جحامعة سوها   .فى مااة ة سوهاج واملعلومات املكحبات أقسا  وخٍر
 

 ياإللكرتوى التدزيب تصنيه :الجاىية املسحلة

 بميو العالقمات  لمى ثركمز وي مم برمجُمات وحمود  لمى ٌعح م  ئلكترو م  موقم  بحصم ُم ثبم أ  -1

 .الح ٍر يوا ححو   وامل ربيو املح ربيو

 بصمورثا وثصم ُ ا الح ٍر ُمة اححُاحمات ثقم ًر خمال  إلالكترو م  الح ٍر ي  ححو  ا ئ  اد -2

ر و  وئ شا  ،ال ُ ًو مل ات ئ شا  برمجُات ثحتلب ا ح اد التي ال  اًة  . الحق ً ُة الع 

ات  فمم للعممامليو  إلالكترو مم  الحمم ٍرب مممم وم جوُممة شمماملة رؤٍممة ا ح مماد -3 مكحبممات املمم ًٍر

ح ، وئداراخ ا  سوهاج  وجعح   ، مجُاتبر و  محاحة وأحألاًز وشبكات مكويات  ل  ةألام تلبٍو

 : ًأج  ةُ ا ثح سك ختوات   ً الرؤٍة هبه

  الح ٍرب وبِ ة املست  ةيو واملح ربيو  ه ال ثا ً  خال  الح ٍر ُة اححُاحات ثق ًر. 

  رو  إلالكت الح ٍرب يو   با ح اد و ل  ، إلالكترو   للح ٍرب املال  ة التر،  اخحُار: 

  واح   وقد ف  واملح ربيو ثواح  امل ر  ثخُل وشبكات برمجُات املتزامم: ثوةير الح ٍرب. 

  ث ٍر ُمة بمرامك لح  ُمب املحاحمة والشمبكات الورمجُمات ممم إلاةمادً: املتمزامم  غيمر الحم ٍرب 

 .وامل ر  املح ربيو ووقد حاحة حسب

 ال  وات  ا حاضراتأسلو  دبا ح ا و ل  أسالُب ا وثا ً  الح ٍر ُة ا ولسات ثص ُم، ، 

 ئحمرا ات واثصما  واملحم ربيو الحم ٍرب  مم لراحعمةا للح بًمة آلُمة ووضم  ) ال ورات الح ٍر ُمة

  الحصحُل

 وثتبُقاثا. بالح ٍر لورامك ث صُل    دلُك وئ  اد ا ححو   هُكك ثورُق 

 وئسممخبايات ي مما ج  وممر ووضموحا وةعالُحما دقحمما مممم للحأكمم  الحم ٍرب ماحمو   ثقُمُم 

 .لل ح ربيو ثحام ئلكترويُة
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  التدزيب تيظيه : الجالجة املسحلة

 : ةُ ا ًأج  إلالكترو   الح ٍرب ث  ُم ختوات ثح سك

 الح ٍر ُمة و  شمتة ) شمألار – أسمبو  – ًمو ( الحم ٍر ي بريمامك لكمك الزم ُمة ال تمًر ثا ًم  -1

   Chatting  ةإلالكترويُم با حادرمة ا  اصمة املوضمو ات الحم ٍرب ا ححمو   ( بما ا  اصمة

 الح ٍر ُة  اخحبارات

 موقم    ، متمزامم وغيمر متمزامم ثم ٍرب % 100  ثم ٍر ي ماحمو   : ممم الح ٍر ُمة الومرامك ثحكموو  -2

ب  .) ا ا ُة –  مرحلُة ،اخحبارات ) ورواب  ٍو

 لمى ال امو ثمول   درحمة 100 ممم اخحبمار درحمة وثح سمك ث ٍر ُمة دورً  مك ا اًمة اخحبمار  قم  -3

  املم ر  مم  إلالكترويُمة لل اادرمات ةدرحم  - 10 الحم ٍر ي خاصة بما ححو   رحةد (50 -آلاج :

 )الحتبُقُة لالخحبارات درحة – 40

 ً كمم الح ٍرب  لى بامشرال خاج ةعا  ل  ا  املوق  ثض يو ضروًر : الح ٍر يَ  إلاشرال -4

 ايماتالبُ واسمحصراج الراحعمة الح بًمة  لمى وا حصمو   الحم ٍر ي محا عمة الع مك ممم املم ر 

ر وكحابة  . الحقاٍر

ة لض او ومساي ً د م خ مة  لى املوق  اشح ا  : واملساي ً ال  م -5  دوو  الع مك اسمح راٍر

ر الراحعمة الح بًة مم إلاةادً حُث ًحم مشكالت أًة  ال احُمة ممم الحعلُممي ا ححمو   لحتمٍو

ر  هم ال ئلى ئضاةة والح ٍر ُة العل ُة  الم  م ، امر  وثح سمك و سمالُب ،و  شمتة ،ثتٍو

.  ا حادرة - بالوًر  الكترو     ال  م -بالألااثو  ال  م : ف  باملوق  املحاحة
 
 إلالكترويُة

 اإللكرتوىي التدزيب تيفير :السابعة املسحلة

 :وةق املص م إلالكترو   الح ٍرب ي ا  ئلى ال خو   ًجب إلالكترو   الح ٍرب لح  ُب

  User Name ) املسمحص   اسمم (خما باد املحم ر  ًقمو  حُمث : الم خو   جسموُك صم اة -1

 الص اة مم ب اًة املوق  ل ألاور  امل ر  بواستة لل ح ر  ث  ل Pass Word ) املرور  ل ة 

 .الكامك وبشكلا الر ِسُة

 ا حاضرات – ال  وات – الح ٍر ُة ال ورات : الحالُة الع اصر وثحض م الر ِسُة الص اة -2

م – ا حادرة ي ا  -  .الباث – الحا ُك مل ات – إلالكترو   الوًر  – ي ا  الحقٍو
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مات حم و   ثحضم م : الحم ٍرب ماحمو   صم اة -3  اسمحعرا  كُ ُمة لل حم ر  ًوضم  ا ححٍو

 . الح ٍر ي لل احو   ةألار  ثحض م ص ااثا ك ا  ور والح قك ا ححو  

م  – اسمم(  املم ر   مم معلوممات ثحضم م : املم ر  صم اة -4  موا ُم  – إلالكترو م  الوًر

 . باملوق  ثواح ه

م ص اة -5 م خاللألاا ًحم التي استراثُجُة ثوض  : الباج  الحقٍو  . املح ر  أدا  ثقٍو

 ثم ٍر ي بريمامك  مك ل راسمة املقُم ًم املحم ربيو بأسم ا  قا  مة ثضمم : املحم ربيو صم اة -6

م هم    عضمألام مراسملة إلالكترو م  حتم  ًمح كم همإو  املحم ربيو وبٍر
د
 ثصم ُم ئمكايُمة(  عضما

ر وثوةر املح ربيو بُايات لى  ثاحوي  بُايات قا  ً  .)الح ٍر ي  شااألام  م م صلة ثقاٍر

  لمى واملحم ربيو املم ربيو وثم ٍرب المحعلم ئداًر ي ما   لمى الحم ٍر ي ا ححمو   ثا ُمك ضمروًر -7

 .اسحص اما

 المحعلم ئداًر ي ما  ئداًر  لمى والك ا ً الق ًر ل ًا واملحا عة لاشرال ث ٍرب مس و   جعُيو -8

ب وأه اةا رسالة ضو  ف  للح ٍرب العامة لرؤٍةئ  اد ا  لى والق ًر  .الح ٍر

  اإللكرتوىي التدزيب تكويه :اخلامشة املسحلة

م   لُة جعح   ه ا  خاللألاما ممم ً كمم معلومات  و   إلاحرا ات مم   د  لى الح ٍرب ثقٍو

ر الاللمة الحع ًالت ئحرا  م ، إلالكترو  ا  الح ٍرب لحتٍو ا ه ا والحقٍو  ت:مسحٍو

 ، الوريمامك ماحمو  ( حم ا  لمى ثم ٍر ي بريمامك لكمك م وئ شماؤهثقمٍو ي ما  ئ م اد : ألا    املطدمو  

 با شما  خمماج ي مما  بحصم ُم و لمم   )أله اةمما الوريممامك ثاقُمق وممم   ، الوريممامك ومقم  

   اسخبايات وئ  ادها .

م : الةدال  املطدمو    فمم  املكحبمات ألخصما   إلالكترو م  الحم ٍرب ألهم ال و اممك شمامك ثقمٍو

ات  خماج ثقُمُم مم  ، وبمرامك وختم  سُاسمات ممم وضم  مما وث قمُل ملراحعمة ، مكحبمات املم ًٍر

 .الح ٍر ُة الع لُة مداًر

  فممممم وةُ ممممما ًلمممممى  مممممر  لشاشمممممات الومممممرامك الكترو ممممم  املقتمممممرم لحاقُمممممق الح  ُمممممة املألا ُمممممة للعمممممامليو 

ات ب ااب إسسات املعلومات   م  الحتبُق  لى العامليو فى   ة ة سوهاج.مكحبات امل ًٍر
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 الشاشة السئيشة للربىامج

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات  فمممممممم املقتممممممممرم للعمممممممامليو  إلالكترو مممممممم جشممممممم ك الشاشممممممممة الر ِسممممممممة للوريمممممممامك   مكحبممممممممات املمممممممم ًٍر

أ لمممى حألاممة الُ ممميو الصممم اة  فمم ب ااة ممة سممموهاج  لممى خ سمممة أًقويممات  جشممم ك  ًقويممة  ولمممى 

سممِحم  رضمممألاا  والتممميبمميو املممم ر  واملحمم ر  ًممحم الح ا مممك مممم خاللألاممما  التممميالر ِسممة وهمممى الصمم اة 

أ لمى حألامة الِسمار  فم وثمأج   ًقويمة السايُمة  ،الص اات ا  اصة بامل ر  واملحم ر  ف بالح صُك 

بحوضممُل م سمم   ممم الوريممامك وثممأج   ًقويممة السالسممة فممى أسمم ك حألاممة الُ مميو لحوضممُل الألامم ل مممم 

 الوريامك 

 ،سمممار ثوضمممم  ال  مممات املسمممت  ةة مممممم الوريمممامك املقتممممرمأسممم ك حألاممممة الِ فممم أمممما  ًقويمممة الرا عممممة     

 لر ِسة للوريامك بأًقوية لل روج.وثنحه  الشاشة ا
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 شاشة عً الربىامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ممممو بالوريممممامك   مقتممممرم  ئلكترو مممم املقتممممرم بأيمممما بريممممامك  إلالكترو مممم ثوضمممم  هممممبه الشاشممممة الحعٍر

ب العمممممامليو  ات ب ااة فممممم لحمممم ٍر م  لمممممى الحعاممممممك مممممم  مكحبمممممات املمممم ًٍر  مممممة سممممموهاج لُكويممممموا قممممادٍر

 .الرقميالعصر  ف بِ ة املكحبات  ف املسح ر  الحك ولو  الحتور 
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 شاشة اهداف الربىامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -خ  ل هبه الشاشة ئلى ثوضُل الألا ل مم الوريامك حُث ا  ل ئلى:

ب  -    مجح   املعرةة.ح ًث قا م  لى قوا   وأسا ب ا ئلكترو  ئ شا  ي ا  ث ٍر

ر املألاممممارات والحأهُممممك  - املكحبممممات ومراكممممز املعلومممممات ودور  ألخصمممما  ب مممما  القمممم رات وثتممممٍو

 الورا ق و رشُو.

ب  -  املسح ر. ا وا  ثوةير ةرج الحعلُم والح ٍر

ب  فممممم اسممممح ادً مممممم ثق ُمممممات واملعلومممممات واثصممممماوت املحاحممممة واملحمممموةًر  - ي مممما  الحممممم ٍر

 .إلالكترو  
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 املشتهدفة شاشة الفئات

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب   حُمممث ث سمممك  ،املقتمممرم  إلالكترو ممم ثوضممم  همممبه الشاشمممة ال  مممات املسمممت  ةة ممممم بريمممامك الحممم ٍر

ات وئداراخ ا با حاة ة.   ال  ات املست  ةة مم الوريامك فى العامليو فى مكحبات امل ًٍر
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 املشـتخدو واهـ   وع شاشة الصفخة السئيشة ويته الـدخول للصـفخة مـً خـالل تشـ يل ىـ      

 وكلنة املسوز

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بُايات جسوُك ال خو   ف جش ك الص اة الر ِسة للوريامك املقترم خ سة أًقويات ثح سك  

 مممم املمم ر  واملحمم ر   حُممث ث سممك  ًقويممة  ولممى يممو  املسممحص   سمموا   مماو ممم ر  
د
بالنسممبة لكممال

 م   مماو ًقويممة السايُممة اسممم املسممحص ،أو محمم ر 
د
و ًقويممة السالسممة ث سممك  ل ممة  ،   ا  مماج بكممال

وثنحهم  الصم اة بمأًقويحيو  ولمى مواةمق وهمى جع م  املواةقمة  ،املرور ا  اصة باملم ر  أو املحم ر 

 الخسوُك. ف والسايُة ثراح  وجع   الرحو  و    اسح رار  ،الوريامك ف  لى الخسوُك لل خو  
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 الشاشات اخلاصة باملدزـ

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جشمممم ك الشاشمممممة الر ِسممممة لل ممممم ر   لممممى جسمممممعة أًقويممممات  ث سمممممك  ًقويممممة ا  اصمممممة بخسممممموُك 

أ لمى  فم رم  ًقوية ا  اصة  عر  ا حاضمرات  ،بُايات امل ر  أ لى  ًقويات مم حألاة الُ يو

شممكك مخسلسممك مممم حألاممة الُ مميو  فمم  ًقويممات مرثبممة  بمما  رممم ثممأج   ،ا وألاممة الِسممر  مممم الشاشممة

 اخحبماروأًقويمة  ،الِسار للشاشة لخشم ك أًقويمة خاصمة بال م وات وأخمر  بالم ورات الح ٍر ُمة و 

وأًقويممة  ،وأًقويممة خاصممة بحقُممُم ا حاضممر  ،وأًقويممة ثقُممُم اخحبممار ا اًممة المم ورً  ،ا اًممة المم ورً 

ات ثلم   ًقويمات  ،ي و ج اسحتال  رأ  املح ر   فم ممم الح صمُك   شميي وةُ ا ًلى  ر   ححٍو

 رم ثنحه  الشاشة بأًقوية ا  روج. ،لص اات الحالُةا
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 شاشة تش يل بياىات املدزـ

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جش ك الشاشة ا  اصة بخسوُك بُايات امل ر   لى خ سة أًقويمات ثأخمب شمكك مخسلسمك 

مممممم   ،ةاألًقويمممممة  ولمممممى ثبمممممم أ باسمممممم املمممممم ر   وثممممممأج   ،ا  مممممماج بممممما إلالكترو ممممم والسايُمممممة خاصمممممة بالوًر

 التيرم أًقوية خاصة با وألاة  ،الب  حصك  لُا ال راسييًقوية السالسة لخش ك مإهك امل ر    

رمممم أًقويمممة خاصمممة ب وا ُممم  ثواحممم ه  ،ًخبعألاممما املممم ر  سممموا   ايمممد حألامممة حكومُمممة أو قتممما  خممماج

  ممم  ًقويممة ا  اصممة بمما ح ظ  ،بمماملوق  
د
ح ممظ الخسمموُك للمم خو  و ًقويممة ا  اصممة  أيةضممال

  روج مم الص اة. ا  أيبامغال، 
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 شاشة تش يل احملاضسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حُممممث  ،املقتمممرم الحممم ٍر يثوضممم  همممبه الشاشمممة ئمكايُمممة جسممموُك ا حاضمممرات داخمممك الوريمممامك 

جشممم ك همممبه الشاشمممة  ممم ً أًقويمممات ثبممم أ  ًقويمممة  ولمممى ممممم أ لمممى حألامممة الُ ممميو باسمممم أو   مممواو 

وفمممى أسممم لألاا أًقمممويحيو  ولمممى  ،وضمممو  ا حاضمممًرًلي ممما ممممم حألامممة الُ ممميو خايمممة جشممم ك م ،ا حاضمممًر

وجش ك الشاشة أًضا مم حألاة  ،لعر  ا حاضرات السابقة والسايُة لعر  ا حاضرات الحالُة

و ًقويممممة  ،و ًقويممممة السايُممممة ح ممممظ مااضممممًر ،الِسممممار أربعممممة أًقويممممات  ولممممى ئضمممماةة مااضممممًر 

 الشاشة وا  روج م  ا. و ًقوية الرا عة خاصة باغال،  ،السالسة حبل مااضًر
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 شاشة تش يل اليدوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حُمث جشم ك  ،املقتمرم الح ٍر يثوض  هبه الشاشة ئمكايُة جسوُك ال  وات داخك الوريامك 

 ،هممبه الشاشممة  مم ً أًقويممات ثبمم أ  ًقويممة  ولممى مممم أ لممى حألاممة الُ مميو باسممم أو   ممواو ال مم ًو

وفممى أسمم لألاا أًقممويحيو  ولممى لعممر  ال مم وات  ،وضممو  ال مم ًوًلي مما مممم حألاممة الُ مميو خايممة جشمم ك م

ا مم حألاة الِسار أربعة أًقويات  ،السابقة والسايُة لعر  ال  وات الحالُة وجش ك الشاشة أًضد

و ًقويممممة  ،و ًقويممممة السالسممممة حممممبل يمممم ًو ،و ًقويممممة السايُممممة ح ممممظ يمممم ًو ، ولممممى ئضمممماةة يمممم ًو 

 روج م  ا. الرا عة خاصة باغال، الشاشة وا  
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 شاشة تش يل الدوزات

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حُث جش ك  ،املقترم الح ٍر يثوض  هبه الشاشة ئمكايُة جسوُك ال ورات داخك الوريامك 

 ،هممبه الشاشممة  مم ً أًقويممات ثبمم أ  ًقويممة  ولممى مممم أ لممى حألاممة الُ مميو باسممم أو   ممواو المم ورً

وفمى أسمم لألاا أًقمويحيو  ولممى لعمر  المم ورات  ،الم ورًًلي ما ممم حألاممة الُ ميو خايممة جشم ك موضممو  

 مممممممم حألاممممممة الِسممممممار أربعممممممة  ،السممممممابقة والسايُممممممة لعممممممر  المممممم ورات الحالُممممممة
د
وجشمممممم ك الشاشممممممة أًضمممممما

 ،و ًقويممممممة السالسممممممة حممممممبل دورً ،و ًقويممممممة السايُمممممة ح ممممممظ دورً ،أًقويمممممات  ولممممممى ئضمممممماةة دورً 

   ا. و ًقوية الرا عة خاصة باغال، الشاشة وا  روج م
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 شاشة وضع اختباز ىهاية الدوزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ً كم مم خال  هبه الشاشة وض  اخحبار وااال   لى حك املح ر . 
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 شاشة تكييه اختباز ىهاية الدوزة

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثوضممم  همممبه الشاشمممة كُ ُمممة ثقُمممُم اخحبمممار ا اًمممة الممم ورً الح ٍر ُمممة حُمممث جشممم ك الشاشممممة   

أخمب املحم ر   لي ما  الحم ٍر ي ًقوية  ولمى خاصمة بحقُمُم ا ححمو   ،رالرة أًقويات  ،درحمة  40ٍو

أخممب املحمم ر   لي مما   ،درحممات  10و ًقويممة السايُممة ثقُممُم خمماج بمم رحات ا حادرممة إلالكترويُممة ٍو

أخمممممب املحممممم ر   ٍو ألامممممر فمممممى أ لمممممى  ،درحمممممة 50و ًقويمممممة السالسمممممة درحمممممات اخحبمممممارات الحاصمممممُلُة ٍو

 يحيو أح ه ا خاصة با ح ظ والسايُة با  روج مم الشاشة. الشاشة أًقو 
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 شاشة تكييه املدزـ مً قبل املتدزـ

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حُمث ًجُمب املحم ر   مم رأًما  ،ثوض  هبه الشاشمة مم   ثقُمُم املم ر  ممم قبمك املحم ر  

حابمممة    ممما ئمممما و لممم  مممم خمممال   ممم ً أسممم لة وثكمموو ا  ، الحممم ٍر ياملممم ر  أر ممما   ممر  الوريمممامك  فمم 

ًجُممب    مما املحمم ر  لحقُممُم املمم ر   ممم    التمميولعممك أبممرل  سمم لة  ،بجُمم  أو محوسمم  أو م حممال 

اسمممممحص اما  ،ئدارثممممما للحممممموار وامل اقشمممممة ،ق رثممممما  لمممممى ثوصمممممُك املعلوممممممات ،ث ك ممممما ممممممم املوضمممممو 

 لوسا ك ث ٍر ُة . 
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 زأى املتدزـ استطالعالشاشة اخلاصة بينوذج 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حُممث جشم ك هممبه الشاشمة أربعممة  ،رأ  املحم ر   وسمحتال جشم ك همبه الشاشممة  لمى ي ممو ج  

ب  ع لممممما ،أًقويممممات  ، ًقويممممة  ولمممممى ًجُممممب املحممممم ر  ةي مممما  ممممم مممممم   ارثبمممماط موضمممممو ات الحمممم ٍر

و ًقويممة السالسمة جشمم ك  ،و ًقويمة السايُمة جشمم ك مم   مال  ممة  سمالُب الح ٍر ُممة املسمحص مة 

أ لمى  فم ك ا جش ك الشاشة أًقوية لل روج وهى  ،ُُم العا  للوريامك مم وحألاة ي ر املح ر الحق

 الص اة.   
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 الصفخة السئيشة للنتدزـ

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثرثممب خ سممة  ،حألاممة الُ مميو فمم ثرثممب خ سممة أًقويممات  ،جشمم ك هممبه الشاشممة  شممًر أًقويممات 

 ،وأًقويمممة خاصمممة بال ممم وات ،ولمممى بُايمممات املحممم ر ً ممميو الصممم اة لخشممم ك  ًقويمممة    فممم أًقويمممات 

 رأ . اسحتال وأًقوية خاصة ب  و ج  املشاركة،وأًقوية  ال ورً،وأًقوية اخحبار ا اًة 

 خ سة أًقويات     
د
 ،حألاة الِسار لخش ك  ًقوية  ولى ا حاضمرات ف ك ا جش ك الشاشة أًضا

 ،ًقويمممممممة السالسمممممممة لخشممممممم ك الممممممم  م واملسممممممماي ًو   ،و ًقويمممممممة السايُمممممممة جشممممممم ك الممممممم ورات الح ٍر ُمممممممة

 وثنحه  الشاشة بأًقوية ا  روج.  ،و ًقوية الرا عة جش ك ثقُُم السادً امل ربيو
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 شاشة تش يل بياىات املتدزـ

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

جش ك الشاشة ا  اصمة بخسموُك بُايمات املحم ر   لمى أربعمة أًقويمات ثأخمب شمكك مخسلسمك 

ممممم   ،ثبممممم أ باسمممممم املحممممم ر  ةاألًقويمممممة  ولمممممى  وثمممممأج   ،ا  ممممماج بممممما إلالكترو ممممم والسايُمممممة خاصمممممة بالوًر

رممم أًقويمممة خاصممة با وألامممة  ،الممب  حصمممك  لُمما ال راسممميي ًقويممة السالسممة لخشممم ك مإهممك املحمم ر  

  ممممم  ًقويممممة ا  اصممممة  ،ًخبعألامممما املحمممم ر  سمممموا   ايمممد حألاممممة حكومُممممة أو قتمممما  خممماج التمممي
د
ةضممممال

 ا  روج مم الص اة.  أي  و ًقوية ا  اصة بامغال، ح ظ الخسوُك لل خو  أيبا ح ظ 
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 شاشة حضوز احملاضسات

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حُممممث  ،املقتمممرم الحممم ٍر يثوضممم  همممبه الشاشمممة ئمكايُمممة جسممموُك ا حاضمممرات داخمممك الوريمممامك 

جشممم ك همممبه الشاشمممة  ممم ً أًقويمممات ثبممم أ  ًقويمممة  ولمممى ممممم أ لمممى حألامممة الُ ممميو باسمممم أو   مممواو 

وفمممى أسممم لألاا أًقمممويحيو  ولمممى  ،ًلي ممما ممممم حألامممة الُ ممميو خايمممة جشممم ك موضمممو  ا حاضمممًر ،حاضمممًرا 

وجش ك الشاشة أًضا مم حألاة  ،لعر  ا حاضرات السابقة والسايُة لعر  ا حاضرات الحالُة

و ًقويممممة  ،و ًقويممممة السايُممممة ح ممممظ مااضممممًر ،الِسممممار أربعممممة أًقويممممات  ولممممى ئضمممماةة مااضممممًر 

 و ًقوية الرا عة خاصة باغال، الشاشة وا  روج م  ا.  ،مااضًرالسالسة حبل 
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 شاشة حضوز اليدوات

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حُمث جشم ك  ،املقتمرم الح ٍر يثوض  هبه الشاشة ئمكايُة جسوُك ال  وات داخك الوريامك 

 ،واو ال مم ًوهممبه الشاشممة  مم ً أًقويممات ثبمم أ  ًقويممة  ولممى مممم أ لممى حألاممة الُ مميو باسممم أو   مم

وفممى أسمم لألاا أًقممويحيو  ولممى لعممر  ال مم وات  ،ًلي مما مممم حألاممة الُ مميو خايممة جشمم ك موضممو  ال مم ًو

 مم حألاة الِسار أربعة أًقويات  ،السابقة والسايُة لعر  ال  وات الحالُة
د
وجش ك الشاشة أًضا

و ًقويممممة  ،و ًقويممممة السالسممممة حممممبل يمممم ًو ،و ًقويممممة السايُممممة ح ممممظ يمممم ًو ، ولممممى ئضمممماةة يمممم ًو 

 الرا عة خاصة باغال، الشاشة وا  روج م  ا. 
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 شاشة حضوز الدوزات التدزيبية

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حُث جش ك  ،املقترم الح ٍر يثوض  هبه الشاشة ئمكايُة جسوُك ال ورات داخك الوريامك  

 ،  ممواو الممم ورًهممبه الشاشممة  مم ً أًقويمممات ثبمم أ  ًقويممة  ولمممى مممم أ لممى حألاممة الُ ممميو اسممم أو 

وفمى أسم لألاا أًقمويحيو  ولمى لعمر   ،حألامة الُ ميو خايمة جشم ك موضمو  الم ورً فم الترثِمب  فم ًلي ما 

 ممممم حألامممة الِسمممار  ،الممم ورات السمممابقة والسايُمممة لعمممر  الممم ورات الحالُمممة 
د
وجشممم ك الشاشمممة أًضممما

لسمممة حمممبل دورً  ًقويممة  ولمممى ئضممماةة دورً والسايُممة ح مممظ دورً و ًقويممة السا ،أربعممة أًقويمممات

 و ًقوية الرا عة خاصة باغال، الشاشة وا  روج م  ا.
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 ىهاية الدوزة يفشاشة اختباز املتدزـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حُمث ًقمو  املم ر   ،ا اًة الم ورً الح ٍر ُمة ف ثوض  هبه الشاشة اخحبار املق   لل ح ر  

مة إلاحابمة لل حم ر  و لم    م ل  شمكك  ما . الحم ٍر يثقُمُم الوريمامك  بصُاغة  س لة وثمرمل حٍر
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 شاشة الدعه واملشاىدة واملكرتحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ لمممى  فممم حُمممث جشممم ك  ًقويمممة  ولمممى  ،جشممم ك شاشمممة الممم  م واملسممماي ً  لمممى  ممم ً أًقويمممات   

ك مما ًوحمم   ،ومممم أسمم لألاا أًقويممة ماحممو  الرسممالة ،حألاممة الُ مميو خايممة ٌسمموك   مما   ممواو الرسممالة

والسايُمة جعمر   ،ص اة أًقويحيو  ولى جعر  السمابق ممم رسما ك الم  م واملسماي ًأس ك ال ف 

 مم رسا ك ال  م واملساي ً. الحال 

 ، ًقويممة  ولممى ث سممك ئضمماةة رسممالة ،ك مما جشمم ك الصمم اة أربعممة أًقويممات مممم حألاممة الِسممار

ج مممممممممم والرا عمممممممة أًقويمممممممة خاصمممممممة بممممممما  رو  ،والسالسمممممممة حمممممممبل الرسممممممممالة ،والسايُمممممممة ح مممممممظ الرسمممممممالة

 الص اة.
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ــازكات ويتعــــسف مــــً خالاــــا املتــــدزـ علــــى احملاضــــسات واليــــدوات والــــدوزات        شاشــــة املشــ

 التدزيبية

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحعمممرل  لمممى ا حاضمممرات وال ممم وات والممم ورات الح ٍر ُمممة  فممم جسمما   همممبه الشاشمممة املحممم ر    

ممممح كم املحمممم ر  باملشمممم ،املحاحممممة مممممم خممممال  الوريممممامك املقتممممرم اركة ئ ا قمممما  بممممال قر  لممممى  ًقويمممممة ٍو

وئ ا  مممماو املحمممم ر  و ًرغممممب باملشمممماركة  ،أ لممممى الصمممم اة فمممم ا  اصممممة باضمممماةة مشمممماركة املوحممممودً 

 ةُقو  بال قر ةو، لر ئغال،. 
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 شاشة أضافة مشازكة للنتدزـ

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشممماركة ك مممما  ث ألامممر هممممبه الصممم اة ب جممممرد دخمممو  املحمممم ر   لمممى  ًقويممممة ا  اصمممة باضمممماةة 

أ لمى  فم  ًقويمة  ولمى  ،جشم ك  لمى ر ايُمة أًقويمات والتميةح ألامر همبه الصم اة  ، كريا يد قبك

 ،الصم اة مممم حألاممة الُ مميو وجشمم ك يممو  املشمماركة سمموا   ايممد يمم ًو أو مااضممًر أو دورً ث ٍر ُممة

 ًقويممة  أسمم ك الصمم اة فمم ك مما ًوحمم  أًقممويحيو  ،وثلي مما  ًقويممة السايُممة وجشمم ك اسممم املشمماركة

ك ممما جشممم ك الصممم اة  لمممى  ،والسايُمممة جعمممر  املشممماركة الحالُمممة ، ولمممى جعمممر  املشممماركة السمممابقة 

 ًقوية  ولى ئضاةة مشاركة والسايُمة ح مظ مشماركة والسالسمة  ،أربعة أًقويات مم حألاة الِسار

 رم أًقوية ئغال، الص اة.  ،حبل مشاركة
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 دزبنيلشادة املدزبني مً قبل املتشاشة تكييه ا

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حُث ًقو  املحم ربيو بحقُمُم  ،جعر  هبه الشاشة كُ ُة ثقُُم امل ربيو مم قبك املح ربيو  

وجشممم ك هممبه الصممم اة  لمممى حمم و  مكممموو ممممم خ سمممة  ،أدا  املمم ربيو ممممم خمممال  الوريممامك املقتمممرم

مسمك  مم   ث ك مما  ا  ايمات لخشم ك  م ً أسم لة وبما   ،ا  ايمة  ولمى جشم ك اسمم املم ر  ،خايمات

وممممم    ،وممممم   ق رثمممما ا حمممموار وامل اقشممممة ،وممممم   ق رثمممما  لممممى ثوصممممُك املعلومممممات ،مممممم املوضممممو 

 ،وحُممم   ،و لممم  ممممم خمممال  احابممة  عممم ً اخحُمممارات مسمممك م حمممال ،اسممحص اما للوسممما ك الح ٍر ُمممة 

 ومحوس .

لممى ث سممك ا ح ممظ  ًقويممة  و  ،أ لممى الصمم اة مممم حألاممة الِسممار فمم وثنحهمم  الصمم اة بممأًقويحيو      

 والسايُة ث سك ا  روج مم الص اة. 
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 منوذج استطالع زأى املتدزـ ومدى إستفادت 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املقترم بص اة خاصة جش ك ي مو ج وسمحتال  رأ  املحم ر  ومم    الح ٍر يًنحه  الوريامك  

رالرمممة أسممم لة ر ِسمممُة و لممم  ممممم خمممال  ئحابحممما  مممم  ،املقممم   لممما الحممم ٍر ياسمممح ادثا ممممم الوريمممامك 

ب  ع لمما   ممم   مال  ممة  سممالُب  السمما  والسممإا   ،السممإا   و   ممم   ارثبمماط موضممو  الحمم ٍر

والسمممإا  السالمممث  وهمممو ثقُمممُم املحممم ر  للوريمممامك ممممم وحألامممة ي مممره و لممم   ،الح ٍر ُمممة املسمممحص مة 

  لى حلألاا .والع ك  الح ٍر يثواحا الوريامك  التي   ل الحعرل  لى املشكالت والصعوبات 

  ممممم وحممممود أًقممممويحيو      
د
 ًقويممممة  ولممممى جشمممم ك  ،أ لممممى الصمممم اة مممممم حألاممممة الِسممممار فمممم ةضممممال

 و ًقوية السايُة جش ك إلاغال، وا  روج مم الص اة.  ،ا ح ظ
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 :اخلالصة

م ممما ًامممحم ضمممروًر القُممما   ،املكحبمممات فممم ٌع مممك ةي ممما العمممامليو  التممميلقممم  ج يمممرت بِ مممة الع مممك      

ةقممممم  ج يمممممرت املألامممممما   ،املكحبمممممات فمممممم املسمممممح ر  الحك ولمممممو  ملواكبمممممة هممممممبا الحتمممممور  الممممم ا م  بالسمممممع 

ئضمممماةة ئلممممى ج يممممر ا  مممم مات املق مممممة وإلاحممممرا ات ال  ُممممة وابُعممممة  ،و   مممما  ا  اصممممة بالعممممامليو

ب  ،الع مممك بأك لألاممما  عممم   فممم م ممما ًجعمممك للحممم ٍر  ٌ البِ مممة الرق ُمممة أه ُمممة بال مممة ويخُجمممة لألامممبا الحتمممور 

ب    ملواكبمممممممة همممممممبه البِ مممممممة الرق ُمممممممة  إلالكترو مممممممالحممممممم ٍر
د
 م اسمممممممبا

د
ب  ،شمممممممكال ةسمممممممول ًممممممموةر الحممممممم ٍر

ب  ،الوقممد وا وألامم  والحكل ممة إلالكترو مم   مممم أسممالُب الحمم ٍر
د
 ح ًمم ا

د
  ممم  ويمما أسمملوبا

د
 التمميةضممال

ب   االحقلُ يث  م وثك ك   لُة الح ٍر

ب        لممى رقاةمممة و ٌعح ممم   لممى الحك ولوحُمما ةاسممب بمممك ًضمم م أً إلالكترو مم ك مما ئوَّ الحمم ٍر
د
ضمما

ب  ،امل   مممة والقُمممادً وئداًر الح ُيمممر و ًممم م  ممممم دوو التمممزا  واقح ممما  إلاداًر  إلالكترو ممم ةالحممم ٍر

 العلُا والقا  يو  لى الح  ُب واملح ربيو.

ات حتم        وب ا   لُا ًحط  خال  هبا ال صك ضمروًر خ ُ مة بِ مة الع مك داخمك مكحبمات املم ًٍر

ئضممماةة ئلمممى ضمممروًر ث  ُمممة  ،ًر  لمممى الحعاممممك وث  ُمممب  دوار واملألاممما ٌسمممحتُ  العممماملوو ةي ممما القممم 

ئضماةة ئلمى ثب م  التمر، املعاصمًر  ،مألااراخ م الحك ولوحُة ملا جشكلا الحك ولوحُا مم أه ُة بال ة

ب  ث كممم  خصمما ُيو مممم ث  ُممة مألامماراخ م الحك ولوحُممة والقمم ًر  لممى الح ا ممك فممى  التمميمممم الحمم ٍر

ب  املنهمممميموضممممو  الحأهُممممك  فمممم عممممك أهممممم ممممما ًجممممب ايخبمممماه ئلُمممما ول ،بِ ممممة   ممممك املكحبممممات هممممو الحمممم ٍر

م العامليو  إلالكترو   ِ
ا
 ك
 
ع  وسُلة ث  ٌ مجا  املكحبمات ممم ثأهُمك مألاماراخ م وث  ُت ما دوو  ف الب  

ولممممبل  ثنحهمممم  ال راسمممة بوضمممم  ثصممممور  مقتممممرم  لحاقُممممق الح  ُممممة  ،الحقُممم  بامممم ود الممممزمم واملكمممماو 

ُممممة للعمممممامليو  ات ممممممم خممممال  ثوضمممممُل ا  تممممموات  فممممم املألا  ًجمممممب ئثبا ألاممممما   ممممم   التمممميمكحبممممات املممممم ًٍر

 .      إلالكترو   الح ٍر يثص ُم الوريامك 

 اليتائج :

ب   فمى مإسسمات  إلالكترو م ثوصلد ال راسة ئلى   ً يحا ك مم خال  العر  أله ُة الحم ٍر

 وألامات املسم ولة واملع ُمة املعلومات، والقُا  بحصم ُم الوريمامك املقتمرم لُمحم ثتبُقما ممم خمال  ا

ب والحأهُك   -ال حا ك الحالُة: ف مإسسات املعلومات  واملح سلة  ف للعامليو  املنهيبالح ٍر
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حاحمممممة مإسسمممممات املعلوممممممات ئلمممممى الح  ُمممممة املألا ُمممممة وخاصمممممة ممممممم خمممممال  اسمممممح ادً ممممممم ممممممم  -1

 الحك ولوحُا والبِ ة.

شمممممكك القمممممو  العاملمممممة  -2
 
  فممممم ج

د
 مألا ممممما
د
ات كُايممممما فمممممى ثقممممم ً ألاا لل ممممم مات وثأدًت ممممما مكحبمممممات املممممم ًٍر

 لألدوار والواحبات.

ات با حاة ممممممة ئلممممممى الح  ُممممممة املألا ُممممممة املسممممممح ًر فمممممم حاحممممممة العممممممامليو  -3 لرةمممممم   ،مكحبممممممات املمممممم ًٍر

 مسحو   دا  واكخسا  املألاارات ا و ً ً بوحا  ا .

ثممممممواةر امكايممممممات املادًممممممة مممممممم حُممممممث املكمممممماو والحجألايممممممزات امل اسممممممبة لعقمممممم   فمممممم وألاممممممور يقمممممم   -4

 املكحبات ماكا ال راسة. ف الح ٍر ُة للعامليو  ال ورات

ات  -5  مممم   وحممممود سُاسممممة واضممممحة للوممممرامك الح ٍر ُممممة املق مممممة للعممممامليو فممممى مكحبممممات املمممم ًٍر

 ب ااة ة سوهاج.

للعامليو فى مإسسات املعلومات ٌسا   فمى ثأهُمك  إلالكترو  أو ثتبُق مسك هبا الوريامك  -6

ات.  القو  العاملة ب كحبات امل ًٍر

ب القم ًر  لمى  إلالكترو م بُمق الوريمامك أو ثت -7 املقتمرم ًجعمك ممم املإسسمات املع ُمة بالحم ٍر

ات ةاسمممممممب، بمممممممك  فممممممم ثأهُمممممممك القمممممممو  العاملمممممممة لمممممممِا   اةمممممممة مإسسمممممممات  فممممممم مكحبمممممممات املممممممم ًٍر

 املعلومات.

ات واهح مممممممامألام بالوسممممممما ك الحق ُمممممممة وث ضمممممممُلألام  فممممممم  ممممممم   رغبمممممممة العمممممممامليو  -8 مكحبمممممممات املممممممم ًٍر

 صورً ي وات ، وورل   ك. ف ،  قلُ يثشكك  ف ثق    التيلل ورات 

ُممممممة فمممممم ئوَّ الحتممممممورات املحالحقمممممممة  -9   ،ثك ولوحُممممممما املعلومممممممات والبِ مممممممة الرق 
د
قممممممم  ةرضمممممممد أدوارا

 ئلمممممممى مج و مممممممة ممممممممم املعمممممممارل واملألامممممممارات ،ح ًمممممم ً  لمممممممى القمممممممو  العاملمممممممة
د
 ،وأو ه مممممممامل حاحمممممممة

 فممممم ق مممممة ث كممممم  م مممممم اسمممممحص ا  املعرةممممة والحك ولوحُممممما املح التمممميوالووممممما و  ،واثجاهممممات

 ثأدًت م لل ألاا  والووا و املكح ُة.

ره  -10 ثح مممممممق ممممممممم   التممممممميئوَّ الومممممممرامك الح ٍر ُمممممممة ا  اصمممممممة بحأهُمممممممك الع صمممممممر ال شمممممممر  وثتمممممممٍو

 همممم املسمممح ر ومواكبمممة البِ مممة الرق ُمممة   الحك ولمممو   صمممر الحتمممور  فممم الحوحألامممات ا ح ًسمممة 

ب باسمممممحص ا  شمممممبكة إلايتريمممممد ب  ،بمممممرامك محتمممممورً ومسمممممحقبلُة  الحممممم ٍر عممممم والحممممم ٍر  ، مممممم   

ب القا م  لى الك اًات ب باسحص ا  ا حاسب  ،والح ٍر ب  ،آلال والح ٍر  .الباج والح ٍر
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 التوصيات:

 -ثوصي  ال راسة بالحوصُات  ثُة:

وضممم  بمممرامك ث ٍر ُمممة وث  ُمممة مألامممارات  فممم ضمممروًر وحمممود آلُمممات جسممما    لمممى ثنسمممُق ا وألامممود  -1

ممممة لمممم   القممممو  العاملممممة  ُممممة  ت باملكحبممممائب ا ُممممة ومألاممممارات ئداٍر لحقمممم ًم ا  مممم مات املعلوماث

 البِ ة الرق ُة. ف بجودً  الُة 

وصي  ال راسة  -2
 
ات  لُا آو ًحوقو     ا حصمو   ف الع صر ال شر   باوث مكحبات امل ًٍر

ثأهُك ي سا ملا لا مم ةا لُة فمى رةم  مسمحو   ف بك ًجب أو ٌسح ر  ،ا وامع  لى املإهك 

 ولٍادً الك اًة الووُ ُة. ، دا 

ر املصمممممادر املادًمممممة والح  ُ ُمممممة والحصتُتُمممممة  لحوحُممممما القمممممو  العاملمممممة يامممممو ثاقُمممممق ثممممموةي -3

 املقترم. إلالكترو  الألا ل مم الع لُة الح ٍر ُة، وثتبُق الوريامك 

مما فمم ثا ًم  اححُاحممات الح ٍر ُمة للعممامليو  -4 ُد ما ئًجاب ُد ا  ل  ات ثا ًمم د ةُ مما  ،مكحبمات املمم ًٍر

قمممة موضمممو ُة ثاقمممق الألاممم ل م ممما، ًحواكمممب مممم  الحتمممورات اقحصمممادًة وا  حح ا ُمممة بتٍر

ر  اخ م. ف وجسا   العامليو  ات  لى إلاةادً مم الوريامك املقترم لحتٍو  مكحبات امل ًٍر

وضممم  بمممرامك ث ٍر ُمممة وث  ُمممة مألامممارات  فممم ضمممروًر وحمممود آلُمممات جسممما    لمممى ثنسمممُق ا وألامممود  -5

ة لم   العمامليو  مات املعلوماثُمة بجمودً ا حاة مة  لحقم ًم ا  م  فم ئب ا ُة ومألاارات ئداٍر

 البِ ة الرق ُة. ف  الُة 

وصممي  ال راسمممة  -6
 
ات ب ااة ممة سممموهاج،  لُممما آو  فممم الع صمممر ال شممر   بمماوث مكحبممات املممم ًٍر

ثأهُمك ي سما ملما لما ممم  ف بك ًجب أو ٌسح ر  ،ا وامع ًحوقو     ا حصو   لى املإهك 

 ولٍادً الك اًة الووُ ُة. ،رة  مسحو   دا  ف ةا لُة 

املقتمممرم لحتبُمممق   املسمممحقبل  لمممى ا وألامممات املسممم ولة ب ااة مممة سممموهاج ثب ممم  الحصمممور  ًجمممب -7

ب  ات لح  ُممة مألاممارات القممو  العاملممة   مما فمم  إلالكترو مم الحمم ٍر و لمم  خممال   ،مكحبممات املمم ًٍر

وحامعة سوهاج مم  ،الحنسُق بيو مااة ة سوهاج خال  البوابة إلالكترويُة لل ااة ة

 ، لُمممممة آلادا  فممممم ا وامعمممممة وأسممممماثبً املكحبمممممات واملعلوممممممات خمممممال  مركمممممز ي مممممم املعلوممممممات ب

 لح  ُب املشرو  وإلاشرال  لُا  لحاقُق الح  ُة املألا ُة للعامليو.
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 يف دلال املكتبات واملعلومات RFIDالتعريف بواشطة تكهية 

 

 

 

 

 : املصتخلص
تتتتتتت ا   تتتتتتت ٍه     ه تتتتتتت ا  RFIDتستتتتتتتدراس  مفه متتتتتتت     تتتتتتت      ُتتتتتتت   ذ ت  متتتتتتتتلرر ت  ما رًٍ 

  ك ن تهتتتتتت   م متتتتتتُ   تتتتتتو  مو  يتتتتتت    م تتتتتت ها   م تتتتتت    ا    تتتتتت ُ  ته   تتتتتتو خُتتتتتت   م تتتتتت     م تتتتتتك  

ًتت       تت      متتتلرر تا  يمُتت  ا،  تت ا   تتو  تت   مدر ا ضتت    تتا  اتت ب   مدوتت ت  تتو خُتت    ص 

م در  تتتتت   تتتتتو    تتتتتف  ت     تتتتت ره   مداُتتتتت ا   اتتتتت ات  متتتتتد ف      تتتتتا  اتتتتت ه    ه تتتتت       تتتتتار 

 خ، ًتتت     د ُتتت ت   مداُتتت ا    تتتفً      تتت ب م ، تتتمات   مداُتتت   تتتا راتتت    مداُتتتح      تتتف  ت 

  متتتتد  ر    متتتتد ف  ر يتتتت ت  محتتتت   دتتتتف  تتتتو  مذ  ُتتتت  م ،ستتتتد ُفًوا   مد تتتتاا م دد  تتتت ت    

  مد  ُتتتت ت  مامتتتت مُ    تتتتا   RFIDب تتتتك  اتتتت  ا  ر   مد تتتت ه   تتتتح   RFID م  تتتت    تتتتو    ُتتتت  

مُك   ي ره  الى يُ س  اف ر   تز ًف   و  ذه  مد  ُ   ا  مر م     ري.  ضا ه  ن تا  مت  ا 

تتت    رافتتت   هتتت     وُ  تهتتت   تتتا   مدوتتت ت اتتتو   ضتتتا ت   هل  مر،تتت        تتت ت  م    تتتُ   مل   ٍا

 مامد  ر   و  ص ً       فًث .
 

 .RFID ر ي ت    ُ   – RFID مد ف   ت  – RFID   ُ   :الكلنات املفتاحية
 

 املكدمة:
ا  ا   تز ًتتتف  تتتا ا تتتان     ُتتت   ف تتتف   تتتوذ  تتتو  م تتتا هي   تتتٍ  ك تُاتتت  م در تتتف   مد تتتٍ 

تتتتتص رن،تتتتتت      ُتتتتتت    تتتتتتا  تتتتتتح   مل تتتتتت ات  ف تتتتتت ف ظ تتتتتتات  مرفًتتتتتتف  تتتتتتو  مل تتتتتت ات  ناتتتتتت   راتتتتتت  ت  ترٍص

    موتتت ت  مر تتتان    مددتتتفً    ماي، تتت   ثتتت     ُتتت ت   ر   تتت ت     تتت ات  ت تتتاُ   متتت    

    اتتتت      ُتتتت   مدرتتتتام  شتتتتاا  ذ يتتتتف ل  تتتتوك ت     متتتت    تتتتا  مرتتتت م     فًتتتتف  ر ه   ا،تتتت ب 

يتتف ل  نتلنِتتل م تت     تت ره  ب تتك  ذ تت  م ستتُ ا  التتى   تتف   م  متتو  تتو ك،ُتت ت   ر   تت ت  ذ

  تتتت هك ه . التتتتتى رًتتتتت     تتتتت ب  و تتتتف      متتتتتِ  اتتتتت  ص  اتتتتتو  مد  اتتتت   تتتتتو  مرتتتتت م      ُ تتتتت    ،تتتتتو 

  ر   تتت ت يمُتتت   تتتو ر    تتتف    مر  تتت   ما تتتاي  متتتذي ًدرتتتاس مد  تتت   ما تتتاي   ضتتت ا    تتت  هر 

 أياط يونض امساعيل

    ر  ر  ك

 ا ا  –  ُ   مر      متل ُ  

 

 عبد الرزاق عبد الكادر شلينان

    ر  رهبُ   مد  ی 

 رهبُ  -  ر ف  مد ن   ر هي 
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تتا  شتتاا      موت خ ثح  ًاكتتص   التتى  ما تٍا . ف تتف ظ تات  مرفًتتف  تتو  مد  ُت ت  تتا  ات ب  مدرٍا

  ا و تتتتتتتت  ب تتتتتتتتوك ت     متتتتتتتت     ر  تتتتتتت    ختتتتتتتتف   تتتتتتتتو  مد  ُتتتتتتتت ت  م متتتتتتتتُ   ره ك  RFID   ُتتتتتتت  

  مدرٍاا  مل  م   ا     ك  .

فيهتتتتتت ا  ذ ر    مدوتتتتتت ت    وتتتتتتو  RFIDترتتتتتتف   مدوتتتتتت ت   ختتتتتتف   تتتتتتو  مل تتتتتت ات  محتتتتتت  تستتتتتتد ف  

ظ الى  مثتل    مطت ،      فه   دفف  م ،سد ُفًو  نه  بغض  م  ا او  سدٍ  ته        

 مح    د يه   تو   ت ره   ر   ت ت  ، د تا   تك با متذ   ت    تو ختان   د   تح   مد محتل 

  ُتتتت   تتتتا  متتتتد ف      ُتتتت ت خفًثتتتت  مد  تتتت ظ التتتتى   د ُ تهتتتت     تتتت ره     ر     ُتتتت   ثتتتت     ُتتتت  

ٍتت   تتا    متت    متتتلرر ت  ما رً  ا     ضتت     مدوتت ت  تتا تستترُ ُ ت  م تت   ا تتل.  ذ  RFID مدرٍا

برتتتض  ن ،تتت   محتتت  تستتت اف    تتتا ور ه   مل ، اتتت ت   ه  تتت       تتتف  ت  خ، ًتتت    متتتد ف   شتتتى 

التتتتى  مد تتت ه   ستتتتد،ا  تتتا    ُتتتت ت   ر   تتت ت     تتتت ات. ف تتت   مستتتت   ت    ااد،تتت ر    تتت ر ت 

   حل   نت ات  ذه  مد  ُ ت  ا  مرفًف  و  مد وُ  ت  مر، ُ   ا  ممثحل  و  مل  ات.

 

 مشكلة الدراشة:
ترتتتت ن   مرفًتتتتف  تتتتو   مدوتتتت ت  ،تتتتو متتتت   ددتتتت ب  شتتتتى  مد  ُتتتت ت    فًثتتتت      محتتتت   تتتتا  ٍا  تتتت  

ند     و  س مدح  ر ا ،   م،و  ا ماي      ره   مداُ   و ر      ًك      ك ه ر  مد ف 

ل  مدت  حل  و  ذه  م   ا ا   مث نُ   م،و  ا ر     ك  ضت ا  م  يتل  ممثحتل  ماب،ت   شتى ختف كوحت

  ه و ك فُ،  ً   ا، ُ ت  ا ه    م سو   ا ه      ره   مداُ   يمُ   ه  ا    شى    ير   

 مصتتتت ُد  التتتتتى  مافتتتت م ف تتتتتا اتتتتو    تتتتتار  متتتتتذي ٌستتتتا    تتتتتا التتتتى    تتتتت   مرتتتت   ح   تتتتتا   ،  تتتتت  

 مدو ت.      تر نُ          مم ُ   نه    RFID      ب الى ند  ج ريُ   مذم  فإ    وُ  

 

 أهنية الدراشة:
ن ستتتت    تتتتو خُتتتت    ، تتتت   RFID م،تتتتو   ،ُتتتت   مفه متتتت   تتتتا تستتتت ُ   م تتتت   التتتتى    ُتتتت  

 م تتتغحل  يتتتفهته   متتتتُر  ُ   مموحتتتل   خ   هتتت  م ر،تتت   شتتتى   يتتت       تتت    متتتد ف       تتت ت 

  سد،ا   ما رًٍ    مح  ها رم س ا،      و  ام   ً،مو  راف  خ م      ر   مداُ    د بر ه  

 تتتو خُتتت   اتتت ه    ه تتت    ا، ُتتت ت  م تتتا      تتتار ن  ُتتت  اتتتو  مد وُ تتت ت       نتتت    تتتتا . 

 بغُ   ًا ر      ب  م   ر .  ا، ُ ته  تس ُ   م    الى    تر نُ    مدو ت  ا   ا   ته  
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  أهداف الدراشة:

 تسعى  مفه م   شى  د ُ    ف م   ُ :

 ن ته   رن  ا    يمُ  ا،        ُ  ته .  ك   RFID مدرٍاا  د  ُ   -1

  ذه  مد  ُ . امد ف   مدرام الى  مف  فو   مداُ   -2

التى   ستد    RFID مدرام الى  مد ت ه      ت   تا   مدوت ت  تو  تا    متد ف     مد  ُت   -3

  مر مم .

 .RFID مد اا م ، مات   مداُ   مح   و    د ا ر  تر         ُ   -4

ُتتتت     ُتتتتت    مد تتتتاا م دد  تتتت ت -5  تتتتا   مدوتتتت ت   مل تتتتت ات  RFID   ر يتتتت ت  محتتتتت   دتتتتف  تتتتو   و

   ا .
 

  :األشئلة البحجية

 الى  مئ     ُ : مإل    تسعى  مفه م  

   ك ن ته   م مُ   يمُ  ا،   ؟ RFID  ها    ُ   -1

 فيه ؟ RFID  ها  كثل      ن    مداُ   مح  تسد ف     ُ   -2

 م ،مدو ت؟ RFID و  مد ف      ُ     ها  م ر ب ت  مح   دف -3

 م ،مدو ت؟ RFID  ها          مح   د،دو  ه     ُ   -4

 ؟ RFID  ها    مات   مداُ   مح   و   ،مو ر  تر         ُ   -5
 

 :RFIDتكهية 
 متت   مرفًتتف  تتو  Radio Frequency Identification تت    د تت ه متتت  RFIDو    تت د  

تتتتا   تتتتتلرر ت  ما رًتتتت ا  م متتتتُ، ت  ممتل نُتتتت ا  م  م  ُتتتت   م تتتتا  ذ    تتت  ات  ثتتتت  ن تتتت    مدرٍا

تتتاا  متتتتلرر ت  مامتتت مُ ا  مل  متتتتِ   ٍتتتا  ،  تتت ت  ما رًتتتت ا    ُتتت   مدرٍا  مذكُتتت ا ن تتت    مدرا

 ممتل نُتتت ا  م تتتا  ذ  مذكُتتت ا    تتت  ت  مدد تتت       تتت ت  متلررًتتت ا ن تتت   مدرتتتام      تتت ت 

ُتت   م تتا  ذ  مامتت م ُ ا  ،ُر تت    تت د  ت   د تتا همتت،  ممنهتت  تر تتل اتتتو  مامتت مُ ا  م  م  

     ت ه رًٍ  ا    آلت :   مد ف    ،     خف        ُ  ترٍاا  م ٍ   

 ممتل نُتتتتت   ا متتتتت مُ  ترد،تتتتتف التتتتتى ك تتتتتا   تتتتت ه ت   مت تتتتتر هفهتتتتت  اوتتتتت ه  اتتتتتو    ُتتتتت  

اس ا ري  متتتد ف   ا متتت ك  م ،اتتت ب  مم ا  غ   ِاتتت   م  تتت   موُ نتتت ت بغتتت1 مم ا  غ   ِستتتُ 
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 –ري  مو  يت ت  - مدرام   مدتوو  شا م و  ي ت   ثاد     فه    ا     ر    تُ    محت   ددت ي 

 .2الى   ر    ت  مل ص ن   ممتل نُ 

تتت  ب تتتك     تتت      ااد،تتت ر التتتى  مو  يتتت ت    تتتذه اوتتت ه  اتتتو  تتت  و  Tags هتتتا  دفًتتتف  م ٍ 

د    تت  ا   تتغحل ً،متتو  ره  تت      داتت ت       ُ  نتت ت     نستت      متتذي ًددتت ي التتى  تتٍا

مكتت  ٌستتد ُو  متتد و ب   همتت ب  موُ نتت ت  تتو  تتاب     تتت ت  Antenna تتو  مستتُ ُك     تت     

 .3 ما رًٍ  

ك،تت  ترتتام التتى رنهتت    تت د  اتت   م د  ُتت ت  محتت  تستتد ف   متتتلرر ت  مامتت مُ  م درتتام 

 مدرام  شتا  ممتو  كثل ت   تُ ا   شا الى     ر   ممُ ن ت  مل د   .     ف اف   اا م  ُ    

و هيتت   س ستت  ٌرتتام    تتدج ت   تت ر    ثاتتل ا يهتت  خ ف تتا اتتو  ر   تت ت   تتا  ت تت     تت    تتٍص

د    د  تت   هتت    ا   همتت م    شتتى   تت    م تت ها  م ا  تهتت    دٍ   تت   شتتى  ُ نتت ت  Readerالتتى  م تتٍا

 .4هي،ُ   دُ  ٌسد ُو     م    مدرام ا يه    ر    ه 

ر،تت   مو  يتت ت التتتى   تتف ه   تت ه ت هي،ُتتت    د تت  ا تتل    تتت ت  ما رًتت   م  تتتحل      ذ ت

 م ٍ  تتت  ٍ  تتت     تتت    متتتد و ب   همتتت ب ت  م تتت ها خ التتتى  ًاتتت ر  تتتذه   تتت ه ت   دفًتتتف  كتتت   

 .5 ن     ف ه     م ذ   مسا  ً    الى  ذه  مد  ُ   مدرٍاا   متلرر ت  ما رًٍ  

رتتتام اتتتو برتتتف التتتى   تتت  ر  مث  فُتتت     تتت  ر   تتتا    متتتد ف   متتتذ  ً،متتتو  م تتت ب   نهتتت   مد

     ت  ما رًٍ    تا   مدوت ت  رحل ت   تو   تمست ت   م ُت    ،ت  ًتل ت  ا ُت   تو را،ت ب  در ت  

  مف   ُ  م در     و         ر  رر           م ظ  ا   ا .     ا   ت
 

 RFIDالتطور التارخيي لتكهية 
ر ب  ا  ألمو   اسمٍا   دد   اب    ا   مر  ُت   مث نُت   RFID  ُ     مد ف   فر 

 و يو   ٍا  نُ  مد،ُحز  م   ا ت  مر  ف  م   و  و  م   ا ت      ،    ا   دفًف   ا ا   

 . 6. برف ذم   مد ف ل  ذه  مد  ُ   ا ي  ا ت  فنُ  ر ا  1939

ممنه  م    ض  رًو  1920  ذ ا       ك    ره ت حل      ذه  مد  ُ    نل     ر  

  نلا ا ،  ر     ره ر ا   دفر ر  متدِ  ت  م تا     ضت     نتل  موف ًت    شتى م درتام التى 

 .7 ذه  مد  ُ 

 ر   م داس  م       دت ر  مست فُح   مست        تل   ي   مُ    حل و  1946 ا ا   

 ُ .  ذ ً تتد     تت   ختت  ص     تت ت   تت    إهمتت ب    تت ت  ما رًتت    ف اتت   تتو   تت     م تت  
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دذ تتذ    ر  تت   ،تت  ًتتتري  تتا تغُحتتل خ متت  يتت ها  مذ تتذ  ت   متتذي ًتت     تتف هه ذ ذ تت    م تت  ُ  ٍ 

   ُت    هم ب    رمس .   مار   و ر   ذه  ر     نل         ل ماي م ب   متِ     يت 

RFID   ً ي ت  ا تل  فه  ترف  موف   RFID8. 

  تت   مودتت   متتذي راتتفه  تت هي متتد ك،    تتا  RFIDمتت  موف ًتت     ُتت  ختتفأ ر تتا ٌرتتف رم 

 Communication by Means ofبر تتت       تتت ب    متتت    م تتت      رمستتت   1948اتتت   

Reflected ٍا  يو  خ     مات  م متُ   ا  مذي ركف الى ضا ه    ا   را، ب  بد أ   ٍ 

 مدم تتتتت م  مد وُ تتتتتت ت    ُتتتتتف   تتتتتا  تتتتتتذ    در  تتتتت    ا  تتتتت ب    متتتتت    م تتتتتت      رمستتتتت   يوتتتتت  

  .98 مل  ب

م ، تتتتتتتل   تتتتتت ٍه   تتتتتت هر م   محتتتتتت  ترتتتتتتف  موف ًتتتتتت     تتتتتتتل  ستتتتتت  ل ر ب  تتتتتتا     1973  تتتتتتا اتتتتتت   

 تل  16          مد و ب   هم ب  ذ  ا م ب  ًدد ي الى ذ كتا   RFID    ُ ُ    شى    ُ  

ر،تت     متت     تت ه   متتدا     م تتفم   تت  خستت      ستت  ا خُتت   اتتاس التتى متت     ُ تت   َ 

و  دد، تتتتتح   تتتتتو   ك نُتتتتت   متتتتتد ف     تتتتتتل    تتتتتا  متتتتت     م  تتتتت    ا،تتتتت ب  تتتتت هك   ستتتتتتث،ٍا نٍُ 

 RFID.  ر ب  تتو  وتت   م تت      رمستت   محتت    نتتل اوتت ه  اتتو    يتت ت 10   تتافُ     تتو   م تت 

لا  تتتا   د تتتل  تتتف  تتتٍ  ،تتت     م ٍا  Los مستتت وُ    تتتو   مستتت وُ   تتت   تتتو متتتتُ و رًتتت   ه بتتتات فٍا

Alados    111973 مر م  ا.  

ًتتت ت   ددتتتتف   RFIDستتت  ل ر ب  تتتا      تتتتل    در  تتت   و  يتتت ت  1983  تتتا اتتت     تتتا  م ا

 .  12  هم   مت    م 
  

 :RFIDمكونات تكهية 
  و رهبر    ص    ها: RFID دك      ُ  

 : Tagأوال: البطاقة 

و   همتتتتت ب  مو د   تتتتتغحل  ً،منهتتتتت    تتتتتٍص ُ نتتتتت ت ب تتتتتك  ا متتتتت ك    محتتتتت  هتتتتتا اوتتتتت ه  اتتتتتو  تتتتتٍا

تت .  ر   ر تت   تتذه  م تتا  ذ  دكتت    تتو  تت   تتو  متتف  ا    دك   تت     متتد ف    (IC)   تت ت ه رًٍ 

Integrated Circuit      تتتو ذ كتتتا    تتت Antenna  تتتذه 13ما  تتت ب  ا تتت    م تتت ها  تتتو  امتتت   .

نت     شتى  دف ر   مسر   ذ   ت  متر ه   تا برتض    EEPROM مذ كا   ا  مغ م   ك    و ن   

 .14 ل  ثاد   ا  م ا  ذ  م غحل  256 ل   خُ ن   127
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   RFIDتصهيفات بطاقات تكهية 

  و خُ : RFID   ا    ي ت    ُ  

 15 شى:البطاقة  هوع -9

 محت  ا  ددت ي   تفه   يت  ر  لتاا ا تف  متدا   : Passive البطاقات السلبية )الخاملةة  .أ 

.     ت تش و  م،ُ   و  م  ي   ،منه   و  
ً
 مد و ب   ر    ت   دفًف  ك نه  ف ه 

ت  ر   ُت   : Semi Passive البطاقات شبه السلبية .ب   م ت       ت  ٌست افا  دد ي الى    ٍه

 الى  مد و ب   هم ب   ر    ت ف    ،  ًار     كثل ماا   و  م      ب.

تتت    مُتتتف :  Activeالبطاقةةةات الة ةةةطة  .ج   م  يتتت   ددتتت ي التتتى   تتتفه   يتتت  ر  لتتتا رحتتتل    ٍه

و    متتتتد و ب   همتتتت ب     تتتت ت  تتتتا ري    تتتت    ،دتتتت    ،تتتتف   ك تتتتل  ذ كتتتتا   ك تتتتل ف تتتتا اتتتتو   تتتتٍص

  ر    ت  ض فُ  ا ف  مد و ب.

    آلت : RFID:    ك  ا، ا   و  م ئ ت م تلرر ت  شا تر،   ه     ُ  مدى التردد  -9

ماا  ن      ف  فئ   متلرر ت

  موُ ن ت

  مد ف   ت  اخ  ت    

  توو    ُ  ن تا  ا،ُو  موُ ن ت  ا     نو     ض م  KHz 10 150-120 ارر     ض  -1

 تتتتتتتتتتتتتت   ض  شتتتتتتتتتتتتتتى   MHz 1 13,56 ارر ا شا  -2

  د م 

  مو  ي ت  مذكُ 

  مد وُ  ت  مفف اُ   و  مو  ي ت  م      د م   MHz 1-100 433 ارر ا شا  ف   -3

  ارر ا شا  ف  -4

  MHz 870-868  هب  

 928MHz -902ك   م ، مُ    ٍا

برتتتتتض  مد وُ تتتتت ت  م ُ متتتتتُ       تتتتت    متتتتتتف ب   د م   شى ا شا  1-2

   هبُ 

  وك ت  مام ك    مو    أ ا شا  MHz 1-2 5800 - 24500ا  ُما ٍ  -5

ا  -6   دد    شى    ي ت ن      و   م     ا شا  200 شى  GHz 10-3,1  ًما ٍ 

-770ا    يتتا   شتتى   تتر   دتتل    ،تت -7

830 THz 

وتتتتتتتتت   تتتتتتتتتو  ا شا م 10    يتتتتتتتتت  متتتتتتتتت وُ  تستتتتتتتتتد ف   ضتتتتتتتتت    يٍا

   ر   دل    ،ا   م   ي    هم ب  موُ ن ت

 RFIDخ فئ ت  ارر ت    ُ  1ً ض     ف ب هي  ت

 م ت ره اتو  ISO/IEC 18000و   ر ت  فئت ت  متتلرر ت راتاه   تو ضت،و ر تص     رُت ه 

  تو   رت ًحل  ISOا  ا ب ور ه    ر    ت ف تف ريتات . ر    ISO16   ،      ًِ   مر  ُ  
ً
اتفر 

 17  ن ،   مام مُ ا   نه    ً ت : RFIDمد  ُ  
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1- ISO 11784 . كُ ُ     َو   ر    ت الى  مو  ي 

2- ISO 11785 .ٍا    مد     ا ل   حل  

3- ISO 14443 . ٍُا    مد     ا ل   حل     ُ  ا، ُ ت  مففو   مو  ي ت  مذك  

4- ISO 18046    ISO 18047  فدتتتت   مو  يتتتت ت   م تتتت ها   مدد تتتت   تتتتو    ف  ،تتتت   تتتتو

   ر ًحل.
 

   شى:من حيث شكل البطاقة  -9

 ثاتتتل التتتى  ممدتتت    مل تتتات  التتتى   تتت   تتتٍا    محتتت :  Standard Tagsبطاقةةةات مريا  ةةةة  .ر 

ت هتتا   متتِل  م ُتتفً    مر تت   موامتتتُمُ  مكيتتا ن   مدجتتز   محتت   ددتت ي التتى  ُ نتت ت   ص نتت  

  ابر      سد ُ    م ك خ.

تتت   م تتتك   ثاتتتل اتتت   متتتف   ا  مف   ُتتت  مكيتتتا ن :  CD/DVDبطاقةةةات اقةةة ا   .    هتتتا ر  ٍا

.   م تك   تت  ً ضت  ر تك ب do-nut 18 ً ت    مدجتز   محت  ا    تف  هت   ُ نت ت   ص نت   تستم 

 .RFID   ي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19   ر ص    ها: و  ا RFIDب ك  ا    دك         ي   و    ي ت 

 :  دد ي الى   ر    ت او    ر        فه  مذي  ثال ا ُ .Microchipش  حة دقيقة  -1

     ت  ما رً .   مد ف  :  مذي ً           ر    ت  شى  م  ها Antennaهوائي  -2

 

 RFID  يوضح اشكال بطاقة  9) ال كل  قم



 7102 -نايري أياط يونض امساعيل       عبد الرزاق عبد الكادر شلينان

 

 
09 

 7102 -نايري -بعلساا العدد-رابعال المجلد

،متتتو  ثاُ هتتت  التتتى    تتت ره. Packageالحافظةةةة  -3 د    م تتت     ٍ  :  محتتت   د تتتن  تتت   تتتو  م تتتٍا

 .RFIDت  ً ض  ر ص      ي    م ك   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترتتتتتتف  مو  يتتتتتت ت  مستتتتتت وُ   كثتتتتتتل  نتتتتتت     تتتتتتُ ا    متتتتتتد ف     تتتتتتا   مدوتتتتتت ت ألنهتتتتتت     متتتتتتو  

و   شى  ،مو يا  ته  الى  س ف ت يٍا  تلخ كدف  1ريف   ت 3مدد،ُ       غحل  و  موُ ن تا ٍ 

  تتت   MHz 13,56 متتتتلرر  ريصتتت  ا  هتتتا رحتتتل    متتتو  م  تتتا     تتت م ا   تتتو   رتتت ر ا  ترد،تتتف التتتى

 ISO 18000-part متلرر  كثل  نت  ه    مد ف     تا  ات ب   مدوت ت   ت    د  فت   تو   رُت ه 

13-model20. 

 :Reader / Interrogatorثانيا: جواز الكارئ او املصتجوب 

  همتتتتتت ب  موُ نتتتتتت ت  شتتتتتتى  Tags  تتتتتت  اوتتتتتت ه  اتتتتتتو  متتتتتتُ  ًا،تتتتتتو   ر   تتتتتت ت  تتتتتتو  مو  يتتتتتت ت 

ر،تت  21ذي مفًتت   انتت  ج   وُ تت  م در  تت   تتو  تتذه  موُ نتت ت   ر    هتت   تتا   مدوتت     متت    متت  َ .

 22  مُ  ما   ب     ح   م           م  .  ر     ك رن     درفر  مك  ص   م  ه    نه :

 .Portable or Hand Held Readersر  ص  ي ه    د، م      دداك   -1

 .Readers Fixedر  ص  ي ه      د   -2

  :Antennaلجا: اهلوائي ثا

 Tags تتتتت  ح   مو  يتتتتتت ت  – همتتتتت ب   متتتتتد و ب  -  تتتتت  اوتتتتت ه  اتتتتتو ي تتتتت   ا  تتتتتت ب  موُ نتتتتت ت 

خُتتت   امتتت    تتت ه ت ا متتت مُ   تتتو  م تتت ها م و  يتتت ت   متتتد و ب  ر   تتت ت ا  Reader  م تتت ها 

 .23م مُ   و  مو  ي ت ض،و ن  ا تغ ُ   م  ها 

 

 RFID  يوضح أحزاء بطاقة  9ال كل  قم )
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 : Computer / Databaseرابعا: احلاشوب او قاعدة البيانات 

 مر،لتا   تذ  ًتد   تو   متد ف  و   موُ ن ت   متسو   و  مو  ي ت ًا       ضو  ا 

   مدوتت  متتت    ر  نتتتل  ُ نتت ت    تتت ره     ُ نتتت ت 24 تتاب  متتتد ف       متت    ر   تتت   موُ نتتت ت

ا   خ تتتتتت  ُ ت ريُ تتتتتت      تتتتتت   اتتتتتتو  مر، ُتتتتتت ت    تتتتتتا   ت    ستتتتتتد ُفًو مد  تتتتتت ب التتتتتتى   تتتتتت ٍه

 .25مداُ     در    بر، ُ ت  مدر ه   رحل    و   ا   ت  

و   ممثحل  و  موت خثح  ا ٌرتف    م ت     التى رنت   تص   ستد    ت  ًتفه  ضت،و  ك نت ت 

ُتتتت      RFID  ًتتتتا  ضتتتتتا ه   ره  تتتت  كاتتتتتص   ستتتتد     ذمتتتتت  ألنتتتت   مر  تتتتت     تتتتتتلك 
 

وا ر   مو ختتتتت 

  م تتتك   تتتت  ً ضتتت    تتتص     ك نتتت ت   .  م متتتُ   متتتذي ًا،تتتو  تتت   تتتو  مو  يتتت ت   م تتت ها  رتتت

  ُ   RFID.  

 

 

 

 

 

 RFIDآلية عنل تكهية 

 نتتتت     مو  يتتتت ت   مد  ُتتتت ت   ستتتتد ف   فيهتتتت  وا ر   وُرتتتت  ا،  تتتت     تتتتدام تتتت مار   تتتتو 

و  ما تتتص  التتتى  مو  يتتت   تتتا  ند تتت ه  م تتتا   ا  تستتتد و   Code  ختتتف   تتتا  متتت س: خُتتت  ًتتتد    تتتٍص

 تتتتتو   تتتتت    م تتتتت هاا ف تتتتتا اتتتتتو  متتتتتد ف    مو  يتتتتت    تتتتتفه  م  يتتتتت   مو  يتتتت      تتتتت ت  م  ر تتتتت  

  غتتتتتتذي م تتتتتت   تتتتتت ا   موُ نتتتتتت ت   امتتتتتت     مدرتتتتتتام ا يهتتتتتت     ر   تتتتتت ت  مل صنتتتتتت  التتتتتتى  تتتتتتا  ذ  تتتتتتذه 

 مو  يتتتتتت ت  امتتتتتتت   تستتتتتتتد و  ا متتتتتت مُ  بغتتتتتتتض  م  تتتتتتتا اتتتتتتتو   اتتتتتت ه    تتتتتتت   م     ا ِتتتتتتت    تتتتتتت  ر 

   متتت ذ    تتتل م تتتتا     Line-of-light    تتت ره. ري ر   تتتذه  مد  ُتتت  ا  د  تتت     تتتت   مو تتتاي 

 مو  يتتت ت ف تتتا اتتتو ر    ستتت ف   تتتح     تتتص      تتت ره مِستتتل بر  تتت   تتتت ا.  و   تتت   ضتتتا ٍه  

 .27 26ر د هخ م ا  ته  3ريف   ت 10فُ،مو ر   ك     س ف   ا خف ر 

 RFIDخ ً ض  ر ص     ك ن ت    ُ   3 م ك  هي  ت
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  تت ر        تتفه  تتو   تتت    م تت ها فتتإ    تت    م تت ها ًامتت     تتت ت   يتتتل  ا تتف   ًتتد  

ا  غ   ِستتتتتتتُ    م تتتتتتت       ثاتتتتتتتل  تتتتتتتا  مو  يتتتتتتت  ٌستتتتتتتد و    تتتتتتت      تتتتتتت تا   تتتتتتتو  تتتتتتتاب  مل تتتتتتت ب ك 

د   تتتتتا  مو  يتتتت  مدوتتتتتفر هتتتتتا    غ   ِاتتتت    متتتتتذي ً  تتتت   دتتتتت  حل     تتتت ت  د متتتتتف   يتتتت  مدغذًتتتتت   م تتتتٍا

   تت ت  ما رًتت   شتتى  م تت ها  تتا  ر تتا  مُ تت      متتد ف    تتا   إهمتت ب   ر   تت ت  محتت   د،  تت  

 . 28  ه ت هي،ُ  ٌسد ُو     م    مدر     ر   ددٍ      شى  
 

 RFIDتكهية  املكتبات و
تتت   تتتا   وُ  تتت   تتتا  RFIDًا تتتو  م  تتت   تتتا  متتتد ف      ُتتت    شتتتى رختتتف ا ،تتت    خُتتت    مودٍا

 اتتتتتت ات  اتتتتتت ه      تتتتتتار    مدوتتتتتت ت برتتتتتتف نا ختتتتتت   تتتتتتا  توتتتتتتو خاكتتتتتت   متتتتتت، ك  تتتتتتا رنهتتتتتت ه  متتتتتتفن، هك 

 RFID.  ِ ،ت  ٌ تحل   تل      ُت  29ث، نِ ت ت  تو  م تا     ضت   تا ر   ت   م RFID   ُ     مد ف  

 ا   مدو ت ٌر ر  شى   د ا تسرُ ُ ت  RFID     ره  مد ٍه ُ   شى ر  ر ب  مد ف   مد  ُ  

 م تتا     ضتت  ا ف تتف اتتفت   ختتف   تتو  كثتتل  مد  ُتت ت  محتت  ر تتات   نت تتات  تتا   مدوتت ت ف تتف   تت  

 مدوت  خت ب  مرت م       300يا  ت   2005ل  ظ  ه ت    شتى ات   افر   مدو ت    و   م ت    تذ فتت

   ُ     ر . 120     شى يا     RFIDافر     ر  مث  فُ    ثاد  ا يه     ي ت 

 تذه  مد  ُت  ف تف   ت   امتد ف       ف  ا ب   مدو ت خ ب  مر م    و ت  تز ًتف  

  مدو . 600 شى  2007افر   مدو ت   سد ف   م    شى   د ا ا   

خت ب  1500 شتى  RFIDف تف   ت  اتفر   مدوت ت   ستد ف   مد  ُت   2009      د ا ا   

  مر م .

 .1998 ا ا    RFIDترف   مدو   م   ُ  بس غ ف ه  ر ب  مدو     ُ  تسد ف     ُ  

ر ب  مدوتتت  ا  تتت   تتتا  Hoogezand-Sappemeerف تتتف  متتتد ف ل  مدوتتت   2001ر تتت   تتتا اتتت   

 تتتتتا  تتتتتف  ت  اتتتتت ه .  ر   مدوتتتتت    نتتتتت    نتتتتت  ترتتتتتف ر ب  مدوتتتتت   RFID   ُتتتتت     م تتتتتف  تستتتتتد ف 

   مح  ترف  ك ل   ا   مد وُ   .  RFID   رً،ُ  تسد ف     ُ  

ر تت  اابُتت ا فدرتتف  مدوتت    اكتتص  مث تت  ا  تتا    رتت  هرس    ُ،تت   تتا   تت ه ت ر ب  مدوتت  اابُتت  

 .2003 ا ا    RFIDتسد ف     ُ  

مُ   ا  م   ا  ترف ر ب  مدو   ا   ا تسد ف     ُ   ر    مدو       ر   .RFID  ٍا

 تتت    ا تتتل  مدوتتت ت ر تتتا    تتتا   تتتف   اابُتتت  ر تتتا   شتتتى  متتتد ف      ثتتت   مدوتتت     رتتت  

 م ُتتتتت    مدوتتتتت    فًتتتتت  ربتتتتت   مر  تتتتت   تتتتتا   تتتتت ه ت    مدوتتتتت   م   ُتتتتت   مودٍا ُتتتتت    مدوتتتتت       رتتتتت  
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ت ص  تتا  مستر رً    مدوتت    ُت   مر تت    مد وُ ُت    تت ه  هرنُت ا   مدوت     رتت     ت  اوتتف  مرٍص

 32 31  30 ا ا،  ا    مدو    اكٍص   ا  ر  دمحم         ا  ماب      غا  

تتل  تتا  مرتتا ا ف   تتا   متت  ًمد،تت   ،  تت  ف تتف  تت      رتت   مٍا ك،تت   متتد ف  ه    مدوتت    اكٍص

يوت  ر ت ب  2014 شى ات    RFID    م  تر،   د  ُ 25000رناصت    ي ت     ٍ  ت  م  و  مت

 33ر اشا ر    ممد  ف   تسدم،  بسا    ض    ا خُنه 

 كت  رن  ا ت    تا  ات ب   مدوت ت RFIDر    متل مُ  فدرف  ك تل ر ب  مرت م    وُ ت  مد  ُت  

  نتتتتتتتل  ر تتتتتتت    مدوتتتتتتت ت  2008   رً،ُتتتتتتت ا   تتتتتتتا اتتتتتتت      فهمتتتتتتتُ  ر  متتتتتتت      مدوتتتتتتت ت  مر  تتتتتتت  ر 

ُتت    Yarra Plentyوتت د تت   م  تتو ر ا   RFID   رن ،تت    رً،ُتت    وتت   مدوتت     رتت  إلاي ُ،

Macquarie. 

 تت   اتتتفه   تتت ه   مُتتت   شتتتى ر   م اًتتت ت   ددتتتف  ترتتتف  كثتتتل ر ب  مرتتت م   متتتد ف    مد  ُتتت  

RFID    تتا  تت   مل تت ات  متتِ    مدوتت ت ف تت ا  ر     ه   متتفف    مو دتت ر    تتو  ك تتل  ستتد ف 

  ُ   RFID ر م ا    ت   ٍا  نُ     اكص  مث ن   و خُ       مت  ه ت  ا    ُت   ا  مRFID 

تا  متذي راف ت   ُئت    ID TECH    مُ      تا   اكتص  مث مت      نُت   تا   اكتص  ما بتو خست   مد ٍا

EX   م تتتتتف ب   وتتتتت   محتتتتت    م رتتتتت     ُتتتتتRFID   ف تتتتتف   نتتتتتل  م تتتتتح   ك تتتتتل متتتتت ا  2007. ر تتتتت   تتتتتا اتتتتت

 .34الى  سد    مر م  RFID    ُ  امتث، ه ت
 

 يف املكتبات RFIDخصائص ومسايا تكهية 
 RFID:35 36 37   ك  ا، ا   و   ص ً   مح   د،دو  ه     ُ  

 :  د،دو بس  م   مدر     ر   خح  ر      ب ً،منه   مدر     ر  .سهولة الترامل -9

نتتل  تتا  ضتتو رحتتل متت ُ  : ري  م تتفه  التتى فدتت   يتتا     مو  يتت ت خحتت  متت    الدقةةة الراليةةة -9

   ا   د ا  م ا م  موُئُ   ث      ه   مغو ه   متل     مٍص ت.

: و  رمتتتتتر ه  تتتتتذه  مد  ُتتتتت   تتتتتا  ن  تتتتت س  ستتتتتد،ا  ،تتتتتا ه  متتتتتص و   ،تتتتت    ر اهخفةةةةةاك التكلفةةةةةة -9

  نت  ه  .

 4:  م تتفه  التتى فدتت    تت  ر  تتو  ستت ف  يتتف   تت   شتتى تالقةةد ع ى ةةص فحةةد انةةواد ىةةن  رةةد -4

  نل  مو  يت    ضت ا  التى  ت د   مر ت        تا  مغتام    ت ه اا ك،ت  ر د هخ       ذ  

د   ا  يل   خف. 40م    م فه  الى فد   يا       ً ا   و    ٍا
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 تار   تتو  ا تت    ت ره   ر   تت ت بر تت    تورض  و ك نُتت   مدتتف    قلةة ا  هةةد ع اءطةةاء  -9

  ح   مو  ي ت.

ُ   و خُت   متتُر   ك،ُت ت كوحتل   تو  موُ نت ت : إلا ك نُ   مر مامكاهية الرالية لل  ائح -9

تتتتتتتتتتت ت     ه تتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتد،ا  ب مدتتتتتتتتتت شا  دستتتتتتتتتتتح  ور ه    موو ُ را فُتتتتتتتتتت  م ، تتتتتتتتتت ره  يتتتتتتتتتتفه   مو  ٍه

  مل ، ا ت.

متتتتاي     تتتت ره  محتتتت  ٌستتتت   و     تتتت  ر    كت تتتت م  اكت تتتت مالتنةةةةوع ببطاقةةةةات متوافقةةةةة  -9

  خماي ه   ث   يا ن   مدجز     ا    م ُفً    مك مِل... 

ت   مد  ُت  ثوفير القوع ىن  رةد -9 :    تن  متد ف   ت ور ه   م  يت   م ت،    متد،ا ه    ٍص

 م ر،   ،اار   فا   ك      ك ن ت      ب  مر،   .

: خُتتتتتتت  ً،متتتتتتو ترتتتتتتفً    دتتتتتتتفً   ر   تتتتتت ت  مو  يتتتتتتت  RFIDإىةةةةةةادع العتابةةةةةةة ى ةةةةةةةص بطاقةةةةةةات  -0

  م  خف   ح     رال        مذم .

  متتت   مك  تتت  ألًتتت  ا، ُتتت  ًتتتد     ُتتتذ    تتتو  موف ًتتت   خحتتت  :  د تتت،و  متتتفا   ملالحوسةةةبة -99

  ن ه    نه .

:  م تتتفه  التتتتى  متتتد ف    تتتت      تتتص  كوحتتتتل  تتتو  ما تتتتص    تتتل ج ن ستتتت   تتتتا إىةةةادع اسةةةةتخدا  -99

   وُ  ر ا    ًتري  شى  ا    ض ا   م يل     ُ   مدك   .

 تتتو  تتتاب  مددتتتفً   نتتت    تتتار  كثتتتل    تتت  ر   د ختتت       تكتتتف    خ هتتت افةةةادع انسةةةتفيدين  -99

 م  اف   ُ ن ت   مدو  م وُ ن ت   ستل ر .

 : را   مد،ا ٍه   مر،   ا خ م   م   .استم ا  ة في الرمل -99

  ا  ً  ب  موُ ن ت  ا ن      ر    ت  ي اف   ُ ن ت   مدو .اىتمادية  انوثوقية  -99
 

 :يف املكتبات RFIDفوائد تكهية 
و  م    تتتتتتف  تتتتتتو  تتتتتتا    متتتتتتد ف    تتتتتتذه  مد  ُتتتتتت  ف تتتتتتا اتتتتتتو   ص ًتتتتتت   انتتتتتت    مدوتتتتتت ت  ممثحتتتتتتل  تتتتتت

 38  ذ  ه :

 ماا  ترٍاا   توو    ر   مدو . -1

و  ر   تتتتتت ت   تتتتتتو ت   متتتتتت   ر  تتتتتتص     ، ًتتتتتت   -2 خ، ًتتتتتت    تتتتتت  ر    تتتتتت    اتتتتتت ه    ه تتتتتت      تتتتتتٍص

   نذ هخ.
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 مافتت م     تتار   تتتز    تتا  م يتتل  ر هي    تت خ   تتو  مر، ُتت ت   مداُتت    تتا   تتإر ه   -3

  رحل  .

و  مو  ي   ر    ت   فُ  او   فه   ر    ت. -4    ٍص

و خُ  ر           ُ   و  م    ف  . -5   مت غُ   مسَا

 م فه  الى       م      يا     ما     ترٍاا     ره بساا   ف    س       جًز    او  -6

  هفا.

 بر، ُ ت  ا ه   مذ  ُ   ا  ا ه      ه ُ    ه   .  مس، ح م ،سدرحل -7

 يف املكتبات RFIDدلاالت اشتخدام تكهية 
  ت ره  . ً،متو  Barcode د   متل حز  مر، ري  RFID  مدو ت    ُ    مد ف لم ف 

تتا  ر   ت ت     يتف  كتت   ك، دت ح  تا ي اتتف   موُ نت تا ك،ت  ً،متتو  Tag    د ت،و  مو  يت   ترٍا

 تتتفًا اتتتو رن ،تتت   متل حتتتز  مر،تتت ري     م،تتتا م تتت . وذ   تتتف   ٍا تتت  ر تتتا   RFID     ُتتت  ر   كتتت  

 ر ه     ار   ف    ا ه   مذ  ُ   و يو    ستد ُفًوا ك،ت  ً،منهت  ر  تر،ت   ً ت   ت ر   ر تو 

 .39 ر   د   د   كثل   ا         مم ا  غ   ِسُ   مد  ُفً 

 تو  تاب  ممدتت   متِ    ت ك خ  ت   شتى فتدذ رتتام ً،متو يا  تهت   RFID ،ت  ر     يت ت 

 ت    – ممد       د     يا ن   مدجتز  م ودت  اتو   ت ر ا ك،ت  ً،متو يتا     ا، ات  كدت  

 ا ي    خفا ك،  ً،مو يا       ي ت  ممد   ِ ،ت   - ك   ض،و م س     خف      ا هم   خف 

،تتت  ً تتت  ا، ُتتت ت  اتتت ه    اتتتت ر  تفُ Conveyor Belt ممدتتت   تتتا خاكتتت  التتتى    تتتص    م  يتتت  

  م تتتا خ  تتت  ً  تتت  ذمتتت   تتتو  يتتتل اتتت  لا   مدوتتت .   تتتذ    تتت  ً،متتتو ر  ًتتتد   تتتو يوتتت    ستتتتد ُفًو 

ر  تتص   م  ه تت   مل ، متت  ً،متتو    متتد ف  رن ستت       ُتت       تت   شتتى  ستت اف  اتت  لا   مدوتت . 

،مو   ضُذ 40ر  ًد   ار    هف م   مدو   ا ر       ن  ف      ُ   ا ات  مد ف   . ٍ 

RFID : 42 41  ذ  ه  ب ك     ا    آلت 

: ٌستتتد ُو   ستتتد ُف  متتتدر ه     تتت ره    ستتت  ر    ما تتت     ظتتتا  اتتتت ه  فةةةي م ةةةال اىةةةا ع -1

    تتت   تتتتو  تتتتاب ر  تتتتص   اتتتت ه   مذ  ُتتتت   محتتتت   ددتتتت ي التتتتى   تتتت   يتتتت ها ً تتتت     تتتتا     مو  يتتتت ت 

ر  ا هتهتتتت . ر تتتت   اتتتت ر     تتتت ره ذ  ُتتتت   كتتتت    تتتتو  تتتتاب ر  تتتتص    ثادتتتت  التتتتى    تتتت ره      تتتت  ر   تتتتا 

  ت  ً،متو ا ر   مح   دد ي الى      ي ها ً      ا     مو  يت ت   ثادت  التى    ت ره   رت ه  

  سد ُف  و  ات ر     ت ره   رت ه   تو  ت ه    مدوت     ست   تو  تاب  ضتو    ت ره  تا  ك نهت  

   ًدرام  م  ها التى    تفه  هره  شتى   مدوت   ا تف  ن هت    تو  مل     ا       ا ر  ا ف
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 اتتت ر     تتتت ره ًد تتت    ستتتتد ُف التتتتى   تتتر ه  تتتتو   تتتت    اتتت ر  ً ُتتتتف  تتتتا   ،تتت   ا، ُتتتت   اتتتت ر  

  مغتتت    د،ُ  تتت   تتتو التتتى خستتت     ستتتد ُف. ر تتت  ا، ُتتت ت  م تتتا    متل ِتتت   تتتد     متتت    ختتتف ت 

  د تتتتت     تتتتت ره   رتتتت ر  يمُتتتتت     متتتتت   ن يتتتتت     خ  تتتتت    م تتتتا  برتتتتتف ا، ُتتتتت   اتتتتت ر     تتتت ره خُتتتتت 

متتتتتت را  ددتتتتتتاك ا ُتتتتتت     تتتتتت ره   وتتتتتتفر ا، ُتتتتتت   م تتتتتتا    تتتتتتا     مو  يتتتتتت ت   ثادتتتتتت  ا يهتتتتتت    رافتتتتتت  

تتد     َتتو  تت    تتفه  تتا   كتت    مل  تت  متت  خستت    ضتت ا   تتا ر تت كو   تت  رً     ضتت ا   ٍ 

   ر ه .      م ذ   مغاس  ،  ٌس   م ،مدب  برف ذم  فا      ره 
 

ر   : ً،موالج دفي م ال ادا ع املجموىات  ىمليات  -2  م ُت    هت    ٍا ت  مت     ريُ ت   متَا

خح   و ر        ت  مغ ت    مدوت .  ذ ًتد  فدت     ت ره    ت       تف   التى  مافت م  و  تا  

ر        تتتت   شتتتتى ن   تتتت      مدر  تتتت   ر تتتت  ب تتتتك  ًتتتتف ي   تتتتذ  ًتتتتتري م درتتتتام التتتتى    تتتت ره رحتتتتل 

و  تتثا.  ،تت  ًتتتري  شتتى      تت ر ا ك،تت  ً،متتو   تت ُا   مدوتت    ضتتر    تتا  تت  رً   هتتفم  مد تتٍص

تتتت  ا تتتت     تتتتار  تتتتح    تتتت فحل  ممثحتتتتل  تتتتو  م يتتتتل    تتتتف  مرتتتت   ح ا ف مر، ُتتتت  ا  د  تتتت  متتتت    دٍا

  ماف م مد      اار  ،ُو  ُ ن ت     ره      ر   ا   مدو .
 

: ًتتد  ذمتت   تو  تتاب  ثاُتتل     ت ت ا تتف  تتف    اتفةي م ةةال أمةةن انرلومةةات  حمايةةة انقتةية -3

به   و  اب ي و  مل  ب   غ   ِا  . فر تف  تا ه      ه    مدو  مد  ح   ا، ا ته     و تسٍا

ر   ر  ً،تتتتتاهه التتتتتى   تتتتت    اتتتتت ه   مذ  ُتتتتت  فتتتتتإ   RFID   يتتتتت    ستتتتتد ُف     تتتتتفه   ثادتتتتت  ا ُتتتتت  

 ه  تتتح   مو   تتت تا ر تتتت   تتتا خ متتت  خ تتتت ب  مو  يتتت   كتتت   ن تتت   فُدتتتتفأ  تتت ت  نتتتذ ه ا تتتتف   تتتا 

  ستتد ُف التتى    تتفه  تتو  تتاب   تت    اتت ه   مذ  ُتت  فتتإ  ذمتت  ًو تت  ن تت    مو  يتت   ا تتف   

 ٌسد ُو   سد ُف   ا ه   ممد    و  مو    ت ر   خف أ  نذ ه.
 

: ً،متتتتو  دفًتتتتف ر تتتت كو    تتتت ره    تتتت  ر فةةةةي م ةةةةال ثحديةةةةد أمةةةةا ن اناةةةةاد   انةةةةواد ال قافيةةةةة -4

،متتتو  تتو  تتتاب   ُتت     تت ر     مدوتت . ٍ     RFID     م  تتت ب  شتتى   تتت ه   ر   تت ت  ًتتت   تت    تتتك 

التتتى  مافتتت م  و  تتتا  خحتتت   و    نتتتل  تتت   افُ  تتت  ب تتتك   تتت       اتتتف    تتت ر   تتت ُا ًدمتتت  

تتا رر  ت     تت ره     م  تت ب  شتتى   تت ره   ر   تت ت رحتتل  ستتدفب التتى ر  كنهتت  ذمتت   ،اتتار  ،ٍا

 ً،مو  توو  ذه     ره   دفًف ر  كنه .    ار الى  ماف م
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   ك خ ُ         ميه     د،    ،رافت    د برت  هر ر  فرت ب  ات ه  متد ف      ُت  

RFID   ا   مدو ت  ا   م ف     ر   ر    سد ُفًو مرف    و     ُ    ها ر   مر   ح  خ مُت 

 .43 مد س ه تالى  مإل     د   فًو  كثل 

 تتتتا   مدوتتتت ت؟   تتتتا  تتتتذ   م تتتتفر  RFIDمتتتتو  تتتتاح  مستتتتت ب  تتتتت :  تتت ذ     ُتتتت   ،تتت  متتتتو  ً،

  إ   تتتت  التتتتى  مستتتتتت با يتتتتف ل  ف نتتتت   م ستتتتتُج  ا، اتتتت   تتتتو     تتتتت ب  تتتتا ور ه  خاكتتتت     تتتتت ره 

 م متُ   شتتى       تت ت  مُتت    د ف تت   ت تت،    خدُ  تت ت   ت  ر  مث  فُتت   ر نهتت    تتفه   تتو 

 .رمو    متث، ه  ذه  مد  ُ 

ُتتتت     ُتتتتت   ًتتتتف  تتتتتو   مدوتتتت ت  ، د تتتتا ر     تتتت   تلك ف تتتت   مستتتت   ت   حتتتتل  ي  تتتتل  مرف

RFID  أل تتتتو  خ، ًتتتت     تتتت ره   مداُتتتت    تتتتف  ت  اتتتت ه    اتتتت ر   مذ  ُتتتت   ا، ُتتتت ت  م تتتتا   شتتتتا

 44 مموحل ها:  متث، هم ،  ره   ا حز   م تلفُا  م  هي.  رمو   إلايف   الى  ذ  

 مدو     سد ُفًو  و  ف  ته . د ُ  هض  ه  ر    -1

 ٍ  ر   ند  ُ   ست شا   مدو    د ُ  هض   . -2

      ظ الى ص     مداُح . -3

    ُ   م  يف نتُا  ماي     ره   مدو     ضُ ا      م    افُ   . -4

  مد  ر   و  مر  ف ت    مُ    ا    دد     مدو . -5

 45ر        ب  مح  ن ف    فُ،  ً       و:

 ًدك         و    ص    ُ : : وذانعتبيينث هيزات دىم  مساهدع  - ر

         ار ًد،حز       م         ر   مر مُ      ف  ت   دك      و ف اس   مدو . .1

 .RFIDر  ص   مددٍ    شا  و    ي ت  متل حز  مر، ري  شى    ي ت  .2

،متو ر    تتا     ت ره   رتت ر   شتى  كثتتل ر  تص   م تتا   محت    بتت  خا ت ت  اتت ه  م ، ت ره خُتت  ً .3

   يو  دس     ض        ك       مد  ُا. 18 و 

 :  ذ ًدك         و    ص    ُ :ث هيزات الخدمات الذاثية للمستفيدين -  

      يه، . RFIDر  ص   ا ه    د  ف    و  مد  ُ ت  مم ا  غ   ِسُ        ُ   .1

     ره  ا ري  يل.  ا ر به    ه    مدو  ر  ص   ا ر   مح  ًد   اكُ .2

ر  تتتص   اتتت ر   مذكُتتت   محتتت   دك  تتت   تتتو ر  تتتص   م تتتا  مد تتتف   تتتف  ت ا مُتتت     تتت ر   ،تتت  ًتتتتُذ  .3

  يد   ي ا م    ب  شى  ممثحل  و     ره.

 ر  ص   ص ر ت  ممد    م م     ممتل نُ   مح  ت ك   مدو ت ي  ،   ذ ته . .4
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 RFIDتخدام تكهية التحفظات ومعوقات اش
 ت مار   تتو  م    تتف  مموحتتل  م تتذه  مد  ُتت     وُ  ت   تتا  تتح   اتت ات    ُتت   وا ر    تت ك 

 د  تتتتتتت ت   ر يتتتتتتت ت ا   متتتتتتتل  دتتتتتتت   تتتتتتتام  ره متتتتتتت   موتتتتتتت خثح      تتتتتتت رح  م تتتتتتت ا    ستتتتتتت   تتتتتتتذه 

   ر ي ت  شى:

    تتتت ت :  د،ثتتت   تتتذه   ر يتتتت ت  تتتا رُتتتت     رتتت ًحل   ستتتتد ف      تتت ر  انروقةةةات التقنيةةةةة -9

  تتتتف        تتتت ت   امتتتت    تتتتو  Tags  مم ا  غ   ِستتتتُ    امتتتت    تتتتو    يتتتت ت  مدرتتتتام

 .46 م  ه  ت  ً  

: ًا تو  مستا   تا   ت    وُت    مدوت ت م تذه  مد  ُت      مددت ب ند  ت   ت  التكلفة الرالية -9

 ك  ت  ا  ص ب  ك       هن    مد  ُ ت  م ت  ُ    تا ا  و    نتل  RFIDر   ك       ي ت 

 مو  ي   م  خف   ا  م اً ت   ددف  تس  ي ر اه    خف ممنه   ك    ا مُت   ذ   ضترل التى 

  مو   و  مح   د ا بساا .

: اتتتتف  اناةةةةنرة فةةةةي ال ةةةة مات املختلفةةةةة مةةةة   ر ةةةةها الةةةةبر  RFIDىةةةةد  ثوافةةةة  بطاقةةةةات  -9

دغحتل  تو    ف   مو  ي ت  مت  هر   تو   د تا  تو   ت هرًو  تو بر ت    متورض ٌرنت  ذمت   م

ا تتو ذمتت  اتتف   شتتى   تت ر   تت هر  شتتى   تتا   متتذي متتِد     اتت ر   اكُتت     يتت ت  فًتتف ا ٍ 

  ر ًحل   ص   م ذه  م ا  ت. 

و  RFID: و     يتت  الخاوصةةية -9 ً،متتو يا  تهتت   تتو يوتت   ي يتت ها   مستت، ح أل تت  ن   تتٍا

 ت     تتُ   ستتد ف يه   يا  تهتت  بستت  م       تت ب التتى  موُ نتت   ن هتت كرحتتل  تتا   م تت  

 مل صنتتت  اتتتو  مشتتت    ب مدتتت شا  مدرتتتفي التتتى     تتتِد    متتتد ف       تتتاا رحتتتل  تتتااُ ا 

.     47 رنتتت  ر تتتا رحتتتل   وتتت ب  ،  تتت  ألنتتت   باستتت    متتت  ًتوتتت   متتت   كتتت   ً،م تتت  ر    دبتتت  فُتتت 

  ثادتتتتت  التتتتتى    داتتتتت ت خحتتتتت  برتتتتتف  تتتتتا  ه   RFID كثتتتتتل  م  تتتتت ً   تتتتتف ه ختتتتت ب فر مُتتتتت     يتتتتت ت 

  ف  م ،ا يو   ألرا س ر ا  رحل  ا و    فا   ظ  ا    ار. ر ذ   م ،جزب   هذ  تسد

:  ص ًفت  مل   م مف  برض  فا ر  و ف ف        ا بسا   ه ا  السيط ع الحعومية -9

ً،متتتو ر    تتتتز   RFID    ر   تتت ت  متتتت  2007 تتتا  نستتت  . ف تتتف رظ تتتات ره متتت  اتتت    RFID متتتت 

ا   تذ   ت  ًتفا   رات    ت     ر   ت ت ر اه  250  ت   يُ،دت     متد ف   و  فتا ر ف ت  

ُا      ت  مس ا.  و   متدتري  شتى  توتو  ت   RFID سُ ا ا يه   رن   و  مس    ،ك    ٍص

 خاك   فا ر   ن ه ك       ُ . 
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 تف ا   تو  تاب  RFID: ً،مو ر   ك      ي ت التدمير انترمد في البسة  انواد اء ى  -9

ا     متتتد ف   برتتتض رن  ا تتت      تتت    تتت     تتتر   Microwave رُتتت ه  فتتتا     تتت ًما ٍ 

    ُت ت  رفنُت  كوحتتل  يتف   تت ه   م حتل    ذ   تت  تراضتل م تتذه  مر، ُت   تتف   ٍ  ت  ت ذ    نتتل 

اخ.   تذه ربستت   ٍا ت  ا ً،متو ر  تستد ف  ب تك  ر تتو    ت ر    رفنُت   تف      ت ًما ٍ 

     تت    صه ات   تتا  ن ت      ُتت   بستتا   تتا  م مت     ممتل نُتت   RFIDمدر ُت   ص ًتت   متت 

خ التى امت    ت  ر إلا تر     ه        تف م يتل     ت   ي تحل  تف    نُت      ت نِدح   تو 

 .48 م  و   رحل  ممتل نُ   مح  تسدغاا  يد     ب 

 

 :اخلامتة
و   مد  ُتت   م  اتتتف   محتتت  تستتتد،ا  تتا    ه تتت   تتتو خُتتت   ندتت   متتتر ت  ك تتتل  ن تتت ا يتتتا    

متتتو  ت تتتغُ  رمتتتا    ٍتتت ر   م    ُتتت  التتتى  همتتت ب   متتتد و با   تتتذ   تتت  ً تتتاس   يرتتت   فًتتتف  ر  

التتى  مل تت ات  محتت  تستتد ف  فيهتت ا    مدوتت ت هتتا   ختتف   تتو   تت   مل تت ات خُتت     تت  التتى اتت    

 ريتت   تتو  مرتت   ح  متتُك     تت ر       بتت  
ً
   ستتت مُ  كوحتتل   ب مدتت شا فتتإ  اتتفر 

ً
 مرتت   ح  اوئتت 

و  شتتى  ا،تت ب  مداُتت  ر تتا        تت  التتى  مد ستت ه ت   ستتد ُفًو.  تتا  م  يتتو ر   وخ متت     تتٍا

 حز نُتتتتتت    مدوتتتتتت    تتتتتت    م ستتتتتتو  م رتتتتتت   ح    ٍتتتتتتت ر  م ونتتتتتت   مدددُتتتتتت   مد  ُتتتتتت   ،تتتتتت  ًار  تتتتتت  ضتتتتتتتا ه  

ض  ا      مر   ح   مل  ض.  م ،مدو ت  ض ف      مو  م درٍ 

 مو تتٍا   ثتت   متل حتتز  مر،تت ري  رحتتله رحتتل  ر   متتد،ا ه    تتا  مد تت ه متتُار   مد  ُتت ت 

 تتت   RFIDف اتتت ا     تتت   ذ    نتتتل   تتت ك  رتتت ًحل   ختتتف   دمتتت   م تتتا  ت    تتت ر  مو  يتتت ت 

 ب ك   دو رب  ح    د ا  م ا  ت. RFIDٌس،ذ   مد ف   ر  ص  

التتتتتتتى  مد  ُتتتتتتت   م  اتتتتتتتف  هتتتتتتتا       تتتتتتتُ   محتتتتتتت   دتتتتتتتف   مدوتتتتتتت ت  تتتتتتتو   تتتتتتت  ًت تتتتتتتذ    ر تتتتتتت  

يتتف خ   مدتت شا ً،متتو  330 تتتل ت 100برتتض  تتو    ي تهتت  ً،متتو يارتهتت   دتتف ر أل   RFID متتد ف   

ر   ا،تو  ر   ت ت خس متت   تو يوتت    تفه رحتتل  ارت    تت    متد ف       تتاا رحتل   تتا ا  

مُتت     متتدغام    تتا  مستتاي ت.  تتو ر تت  خ، ًتت    مدوتت     ستتد ُف   تتت    ،رُتت    مدوتت ت   ٍا

.  تت مار   تتو ر     يتت ت   مدوتت  ا  ددتت ي التتى ي  RFID تت   ًكتت    تتف  يتتا       يتت ت 
ً
ُتت   تتف 

 ر   تتتتتت ت   ستتتتتتد ُف وا ر     ،رُتتتتتت    تتتتتتت    تتتتتت    موُ نتتتتتت ت  مل ص نتتتتتت  ًاتتتتتت  ر  ا  ددتتتتتت ي التتتتتتى 

     ُ  او   سد ُف    ا        فه خ  ظ  الى     ُ    سد ُف.
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تتت ا ا  تتت  التتتى ر ب  تتتا      تتتتل   م تتتتلرر 45 تتت م  ا  شتتتى رنتتت  يتتتف  طتتت    كثتتتل  تتتو   ت  ما رًٍ 

  اذ   نتو ه ي     مدا ه  الى ن  ا ا مم . RFID   ذ ا ف  و  مص و  فرت    ُ  

 تتص   ا ًداتتصر  تتو   تتل ت  RFID ،ت  ا  تت  فُتت   مر تتف  م تت ر  متت م   توذ فُتت     ُتت  

تتتت     ستتتت ه مح ا ف تتتتتا اتتتتو  مد تتتت ه   تتتتح   مد  ُتتتتت ت  مامتتتت مُ   تتتتو يوتتتت     ُتتتتت    ا،تتتت ب  مدا ٍه

RFID ًك    مف فو  ه      ُ  .  م مRFID  مس وُ  ت       خ كاص   و  ذه     ت   مت م 

ًك   يت ره  التى يُت س  اتف ر   تز ًتف   تو  تذه  مد  ُت   تا  مرت م    ت ري.   تو  م تر  ر  ًتد  

 .RFID   ه   ُ      رً   مُ  ُ   ف   

و   ،ُتتتت   مل د،تتتتو  محتتتت  ترتتتتام   تتتت  ر    تتتتُ   مِد متتتتو  تتتت RFID ر   متتتتد ف      يتتتت ت 

كو ُ     ُ    د، اُ ا  RFID     ر  ا     ك    مذم  رن   و  م ا هي ت ُِف ن     وم  

خ يتتتتتتف   ر رت  مد  تتتتتتُ ت  تتتتتتت ا    رتتتتتت  RFID ذ     مد  تتتتتتُ   م ا تتتتتت  ألًتتتتتت   تتتتتتوم  ت نهتتتتتت   تتتتتتوم  

  مسُ ا   اكٍص    ،  ر مو م      كك  مددسح  إلار ه .

 

 :املكرتحات
 فر   و    تلخ ت    آلت :  تلح  مفه م  ا

ج  تا  نت     RFID  وُ     ُ   -1  ا   مدوت ت      رُت  ك  ت   ر شتى مدر،تُ    وُ  ت    مدتفٍه

   ا   و   مدو ت.

ر     ذ برض   مدو ت        و ره   د وُ    فر ُ   ا  ف  ت  ا ه   مرفر  و   سد ُف  -2

اُ   راف   ف    ا   ،    ن ت      مد  ات   تو   نت    ستد ُفًو  ا    ه   اخ    مداٍا

   مر   ح   ر  .

و  RFIDيُت    م تتا  ت    ت ر  مد  ُتت   -3   ت  ا     يتت ت  تغحل   تتف    مدرت     تتو  م   تتٍا

 دُتتت    ضتتتو  تتتا ر  تتتت   ممدتتت   ب تتتك  رحتتتتل  ا تتت   ا تتت      تتتتح   م تتت د ت  ر  ًكتتت    تتتتو 

 ُ . م ر     م ه  مدا ا ماي      ره      ر   مدا

ر   دد،تتتتتتت      تتتتتتت ت  مامتتتتتتت،ُ    ر ُتتتتتتت   ستتتتتتتت مُ ه   تتتتتتتا واتتتتتتتف ر  مكتتتتتتت  ره  ما تتتتتتتٍا   تتتتتتتا  اتتتتتتت ب  -4

ٍا    مدر ن     د   ح       ل ت    اُت     ر    ت    مدو ت  و  اب ر ه ت   ٍ 

  مح  م    ا ه  ر مُ   ا  مل  ب.
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ًتتتا و   هتتت   تتتو خُتتت     تتت  RFID  متتتد ف      ُتتت   امتتتد ف  مدا تتتا  مدك  تتت    مر وتتت     رًتتت   -5

 مر ه   مدا حز   متلكُ ا ً،مو ر  ب  ا، ات   تو   مدوت ت  تا  مدت   مدبت  ترت  ن   تو 

 ر    نا      ا  .

ت   RFIDن تا  مت  ا    رافت   د  ُت   -6    وُ  تهت   تا   مدوت ت  التى   ستد    مرت مم  اتو  ٍا

ف ه ت     ت ت  مل  ُت  واف ر  مل  ضا ت   هل  مر،         ت  م    ُ   ن ت   ت    ت

  و  ص ً       فًث .     مد  ر  RFID  ست م  او   مدو ت  رحل    أل ،ُ    وُ     ُ  
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 داخل املؤشصات
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 أضحاذ مشارك                                                                            
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 ضلطىة عمان                                                                           

 :مصتخلص

ادارة اضةةةح نى ه ةةةم  فةةة الاعمةةةاى ؤاساضطةةةات والزغثةةةة  اهجةةةاس فةةة احةةة اذ ةفةةةزة  فةةة ان الزغثةةةة 

مةةةً اواطةةةىات اللامةةةة عاةةةم  هةةة والعمةةةل عاةةةم اضةةةخخمارملا داتةةةل اساضطةةةات  الىرةةةائق الالننيوهيةةةة

ثحقيةةةةةةق أملةةةةةة ا    ؤالحةةةةةةا  ةزيةةةةةةق اهجةةةةةةاس ألاعمةةةةةةاى داتةةةةةةل اساضطةةةةةةات وثطةةةةةةىيز أدا  العةةةةةةامل ن   ةةةةةةا و

 اساضطة .

واضةةةةةحن ا  ه ةةةةةةم ادارة الىرةةةةةائق الالننيوهيةةةةةة داتةةةةةةل  الحنىىلةةةةةى  ولهةةةةة  ثةةةةةحم عمليةةةةةة الححةةةةةةىى 

اثثاع مىهج مح د ، ملذا اسىهج  يقى  ؤحح ي  أمل ا  ملذا الححةىى  ييثغ اضطة  بشهل هاجح اس

للماضطةةةةةة وذلةةةةةو  الحى يمةةةةة اضةةةةةاىة ا ةةةةةم الاعحمةةةةةاد عاةةةةةم ثحليةةةةةل وىلةةةةةم مليهةةةةةل الثىةةةةةا   الحنىىلةةةةةى  

يةةةةةادي هجةةةةةاى عمللةةةةةا ا ةةةةةم  والتةةةةة لضةةةةةمان اتحيةةةةةار الةةةةةى م اسىاضةةةةةثة لطثيعةةةةةة اححيا ةةةةةات اساضطةةةةةة 

 أمل ا  اساضطة .ثحقيق  ف اسطاملمة 

ويخىةةةةةةةةاوى ملةةةةةةةةذا الثحةةةةةةةةت العىاةةةةةةةةةز ألاضاضةةةةةةةةية واواطةةةةةةةةىات النسمةةةةةةةةة للقيةةةةةةةةا  بعمليةةةةةةةةة الححةةةةةةةةىى 

 للماضطة. الحى يم وىلم العىاةز ألاضاضية للثىا   الحنىىلى  

 الالننيوهيةةة ، ه ةةم ادارة الىرةةائقالىرةةائق الالننيوهيةةة ، ادارة الىرةةائق  : الكلنااات املاتاةيااة

 ىرائق، ثنىىلى يا اسعلىماتالالننيوهية، ادارة ال
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 املقدمة:

اساضطةةةات  فةةة عاةةةم الةةةزغم مةةةً املميةةةة القفةةةش هحةةةى اضةةةحن ا  ه ةةةم ادارة الىرةةةائق الالننيوهيةةةة 

. وةاسا  من ج ان يهىن ملذا الاهحقاى او القفش مثنى عام شهل  ييثغ ةاسا مان ذلو ممنىا الا اهه 

ه م ادارة الىرائق الالننيوهية فم اساضطة،  وةلىا ا م هقطة اسىاىقة عام الححىى ا م اضحن ا 

اوحقيقةةة ىههةةه مةةً الاىضةةل الحىقةة   فةة الحىفيةةذ ضةةحهىن شةة ي ة  ةة ا ولنةةً  فةة الثةة    فةة ىالزغثةةة 

 . الفعا عملية الححىى مللا ؤزمت ا قثل الث   والحىفيذ  ف الى ز  ال عادةلبيملة 

"عمليةه  العمليةةاضةيا فة  ملةذ   ةش  اض ؤاساضطةةالىرةائق  مطاولىواهه سً الاملمية ان يهىن 

غ ةةي منطةةط لةةه مىةةذ  ؤاساضطةةة" و اذا مةةان و ةةىد مطةةاوى الىرةةائق الحنىىلةةى  الح ي ةةي والححةةىى 

يضةةمً ثىا ةة ملم بشةةهل اضا ةة    ان ثحضةةمً الا ةةزا ات والطياضةةات مةةا  ىييثغةة ؤ ايةةة العمليةةة، 

ً مطةةةاولى فةةة  اقةةةزم وقةةةد ممنةةةً حيةةةت ان عمليةةةه الح ي ةةةي ثطلةةة  و ةةةىد ىةةةزق مةةة العمليةةةةفةةة  ملةةةذ  

، وذلةو للمشةارلة فةم ثح ية  الحنىىلةى  ارىةا  عمليةه الح ي ةي و الححةىى  اساضطةةالىرةائق داتةل 

اححيا ةةةةةةات عمليةةةةةةات حفةةةةةةن وادارة الىرةةةةةةائق مةةةةةةً الحنىىلى يةةةةةةات املاطةةةةةةط الضةةةةةةحن املا لجةةةةةةةش  

 داتل اساضطة . الحنىىلى  مً عملية الححىى  أضا   

داتةةةل  ضةةةحن ا  ه ةةةم ادارة الىرةةةائق الالننيوهيةةةةالح ي ةةةي والححةةةىى ال  فةةة عاةةةم اهةةةه عىةةة  الزغثةةةة 

اساضطةةةات ، ىلىةةةاك بعةةةةا اواطةةةىات الىا ةةة  اثثاعلةةةةا مةةةً ا ةةةل ضةةةةمان هجةةةاى عمليةةةة الححةةةةىى 

 :  الحنىىلى  

 :اختيار االفراد وتوزيع املهاو

ثح يةةةة  الاححيا ةةةةات واسعةةةةاي ي اسحعلقةةةةة  هةةةة ؤاألضةةةاص ضةةةةيحم ثح يةةةة  ىزيةةةةق  ملمحةةةةه الاضاضةةةية 

حا ةة ا ةم اسشةارلة بشةهل  فة ؤاساضطة ، لةذا ىههةه ضةيهىن  الحنىىلى  لححىى بعملية الح ي ي وا

وضةةا اوحلةةةىى واسقنيحةةةات ، وهجةة  ان ملةةةذا ألامةةةز ملمةةا حيةةةت ضةةةيىىز ذلةةو ألعضةةةا  ملةةةذا  فةةة ىعةةاى 

 العملية وضمان الاسا  ؤهاىة مزاحللا . ف الفزيق الاضحمزارية 

ؤاسشزوع والةذي مةً  ثىفيذي، ىزيق وتشهل عا  ضيهىن ملىاك حا ة ا م ىزيق ن عام ألاقل 

وثزليثةة  الفعاة الىاحية اسخالية ضى  يشارك مىذ ؤ اية العملية وىزيق اتز ملى ىزيق الحطثيةق 
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ملةةذيً الفةةزيق ن ملمةةة  ةة ا  . ىاتحيةةار ملةةذيً الفةةزيق ن بعىايةةة ملةةم  ةة ا حيةةت ان اعضةةا  ملةةذيً 

 ان ائ ا بشهل ضلظ ومحىاضق .الفزيق ن ضيهىن ثزل زملم ألالبي عام محابعة عمليات الحىفيذ و 

وتشةهل عةةا  ىةةهن عمليةةة الح ي ةةي والححةةىى الضةةحن ا  ه ةةم ادارة الىرةةائق الالننيوهيةةة ضةةيهىن لةةه 

ةةةرر ي عاةةةةم  ىاهةةةة  لخ ةةةية ؤاساضطةةةةة ومةةةةً املةةةةم واؤةةةزس ملةةةةذ  او ىاهةةةة  ملةةةةى مةةةا ينةةةة  ؤةةةةى م حفةةةةن 
ّ
ث

اوحةةزع عاةةم ان  وادارة الىرةةائق داتةةل اساضطةةة  . لةةذا يفضةةل ان ثهةةىن الفةةزق ةةة  ية وطةةجيا مةةا

ادارات اساضطةةةةةةة ت تةةةةةة مات معلىمةةةةةةات  ، شةةةةةةقىن قاهىهيةةةةةةة ، قطةةةةةةم الىرةةةةةةائق ، اسةةةةةةىارد  مةةةةةةاف ثمخةةةةةةل 

 الجشزية ، ... وغ يملا ( .

 :وضع اهداف حمددة

وملىا يج  ان يهىن معزوىا ثماما ما ملى الل   الزئيس   مً ملذا الح ي ي ، ايضةا وضةا  -

ان يهةةىن لةة يىا املةة ا  ثى يميةةة  املةة ا  قرةة ية اسةة ي وتعيةة ة اسةة ي ومةةً اسطححطةةً

ان ثزلةةةش الاملةةة ا  عاةةةم  ييثغةةة مةةةً اسمنةةةً الاحطةةةاص   ةةةا ارىةةةا  ىنةةةية الح ي ةةةي ، عاةةةم اهةةةه 

والحقىيةةة واهةةه سةةً اسلةةم النيل ةةز عاةةم تبةةيات اسطةةحن م ن مةةً تةةنى الىظيفيةةة  الىةةىا  

مةةةةةل مزاحةةةةةةل اسشةةةةةةزوع حيةةةةةت اهةةةةةةه ؤحطةةةةةة  ثقثةةةةةةل اسطةةةةةحن م ن ضةةةةةةيحم ثى يةةةةةةه عمليةةةةةةات 

 واعحمادملا .الحطىيز 

اساضطةةةةةةةة او عاةةةةةةةم الاقةةةةةةةل امل مىعةةةةةةةة  فةةةةةةة واهةةةةةةةه سةةةةةةةً اسلةةةةةةةم ان يعةةةةةةةز  مةةةةةةةل اسطةةةةةةةحن م ن  -

ملةةةةذ   فةةة الحجزيجيةةةة مةةةاذا ضةةةيح ذ ؤالضةةةثط  ، ىالطةةةااى ؤهلمةةةةة ت سةةةاذا ( ملىةةةا ملةةةم  ةةة ا 

الحرلية  عاةم ان  ييثغة اسزحلة والا اؤة عام الطااى يحطل  الىضىى والحىريق عاةم اهةه 

 حثىن الح ي ي .الاىزاد ؤطثيعت م ال ي

لىضةةةا تطةةةة محنمةةةة لحطةةةىيز الحنىىلى يةةةا  أضا ةةة  ان ىلةةةم اضةةةنياثيجية اسى مةةةة للةةةى  ةةة    

اساضطةةةةةةة ال ثخىاضةةةةةة  مةةةةةةا الى ةةةةةةزة الشةةةةةةاملة  فةةةةةة اساضطةةةةةةة ىلةةةةةةى ان الحنىىلى يةةةةةةا  فةةةةةة اسطةةةةةةحن مة 

للماضطةةة ىههةةه ضةةيهىن ملىةةاك ةةةزاع مطةةحمز وفةةم اوحقيقةةة ىةةهن الادارة العليةةا ؤاساضطةةة ضةةى  

ثىضةةةةير الزايةةةةةة الحى يميةةةةة وثح يةةةةة  ليةةةة  ان الحنىىلى يةةةةةا  فةةةة اضةةةةةخخمار وقةةةةد رمةةةةة ن  ثححةةةةاى ا ةةةةم

 اوح يخة ضى  جطاع  وثحاىن عام ملذ  الزاية .
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الحنىىلى يةةةةا اوح يخةةةةة ت او  يةةةة ة  اضةةةةنياثيجياتحةةةة ن ان الزايةةةةة الحى يميةةةةة ضةةةةى  ثقةةةةىد  فةةةة 

لح ي ةةةةةةةةةي عاةةةةةةةةةم ان يهةةةةةةةةةىن قيةةةةةةةةةادات اساضطةةةةةةةةةة عاةةةةةةةةةم درايةةةةةةةةةة ؤحةةةةةةةةةرر ي عمليةةةةةةةةةات ا وييثغةةةةةةةةة ؤاساضطةةةةةةةةةة ( 

 اضنياثيجيات اساضطة .

ىالحنىىلى يةةةةةا جعيةةةةةة  الخشةةةةةةا  الفةةةةةةزع واتحيةةةةةةار القيةةةةةادات الحىفيذيةةةةةةة وذلةةةةةةو هخيجةةةةةةة ظلةةةةةةىر 

امهاهات   ي ة مً تنى اضحن ا  الحنىىلى يا اسحطىرة او لىخيجةة مىطقيةة ىةهن اساضطةات 

   ي ة .وفم احيان اتزي ؤىا  اضالي   اوحا  ثهىن قادرة عام ثطىيز اضالي  العمل 

ؤاساضطة يث أ ؤاوحرىى عام الة عم الهامةل مةً  الحنىىلى  ان وضا تطة   ي ة للح ي ي 

الادارة العليةةةةةةا ؤاساضطةةةةةةة وملةةةةةةذا الةةةةةة عم يثةةةةةة أ مةةةةةةً وح ةةةةةةة ثح يةةةةةة  الفزيةةةةةةق اسطةةةةةةقىى عةةةةةةً ثطةةةةةةىيز 

الحنىىلى يا ؤاساضطة وذلةو  ىثةا ا ةم  ىة  مةا ثنرةي  اسةىارد النسمةة لحطةىيز تطةة الح ي ةي 

 وملذا يال  ان اسى مة جعط  ماىة الاملحما  لعملية الح ي ي .  الحنىىلى 

واهةةةةه ايضةةةةا ليقةةةةىي قةةةة رات القةةةةائم ن عاةةةةم عمليةةةةة الح ي ةةةةي ل حرةةةةىى عاةةةةم الحعةةةةاون الةةةةنس  ؤةةةة ن 

اقطةةةةا  وادارات اساضطةةةةة تةةةةنى عمليةةةةة الح ي ةةةةي ، عاةةةةم ان تطةةةةة الح ي ةةةةي يجةةةة  ان ثضةةةةم اىةةةةزادا 

 .يمخلىن ماىة الىح ات الىظيفية ؤاساضطة 

عمليةةةة الحنطةةةيط للةةةاال  الاىةةةزاد ثقةةة   ضةةةماها ؤةةةرن تطةةةة الحطةةةىيز ثخىاضةةة   فةةة ان اسشةةةارلة 

وثحىاىةةق مةةا املةة ا  وضياضةةات اسى مةةة وثضةةمً الاضةةحفادة القرةةىي مةةً مةةل مرةةادر اساضطةةة 

 وثلثية اححيا ات اسطحن م ن ؤاساضطة .
 

 للنؤشصة  التيظينيفهه البياء 

اساضطةةةةةة والحنىىلى يةةةةةا اسطةةةةةحن مة   ةةةةةا للةةةةةى امةةةةةز ملةةةةةا  ان اسىائمةةةةةة ؤةةةةة ن عمليةةةةةات الاعمةةةةةاى ؤ

مع ةةم اساضطةات وذلةو لحرر يملةا اسثاشةةز عاةم ادا  الاعمةاى ؤاساضطةة ومةة ي  فة وقضةية رئيطةية 

مةةا يطلةةق  هةة ؤاساضطةةة ، ملةةذ  اسىائمةةة  الحنىىلةةى  اسزوهةة اسطلىةةةة لححقيةةق اححيا ةةات الح ي ةةي 

 حمخل ىيما يام  :للماضطة " وهم ث الحى يم علي ا " الثىا  

 :هيكل بياء االعنال 

ادا  الاعمةةةةةةةةاى ؤاساضطةةةةةةةةة واسحطلثةةةةةةةةات  فةةةةةةةة وهةةةةةةةةم هحةةةةةةةةاى الطياضةةةةةةةةات والاضةةةةةةةةنياثيجيات اسحثعةةةةةةةةة 

ثةةةةةةة عم وجطةةةةةةةاه   التةةةةةةة الىظيفيةةةةةةةة وهةةةةةةةم القاعةةةةةةة ة الاضاضةةةةةةةية لحح يةةةةةةة  محطلثةةةةةةةات ه ةةةةةةةم اسعلىمةةةةةةةات 

 العمليات داتل اساضطة وهم ثحضمً  :
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 الامل ا  رىيعة اسطحىي ؤاساضطة. 

  ثق     ا وثىفذملا اساضطة لهل او عام الاقل  ش  لث ي من ا الت العمليات. 

 الليامل الحى يمية الزئيطية. 

 العنقات ؤ ن مل العىاةز الطاؤقة. 

 :هيكل بياء املعلومات

 فةة جطةةاع ملا عاةةم ادا  اعماللةةا لمةةا ملةةى محةة د  التةة ويرةة  ملةةذا الثىةةا  اححيا ةةات اساضطةةة 

ه ةةةةزة عةةةةً اسعلىمةةةةات اسحعلقةةةةة ؤرعمةةةةاى اساضطةةةةة بعيةةةة ا عةةةةً رايةةةةة مليهةةةةل الاعمةةةةاى ، ىلةةةةى يقةةةة   

 مطقىلى ه م اسعلىمات وقىاع  الثياهات .

شةةهل  فةة وفةةم "ؤىةةا  اسعلىمةةات" ىةةهن اسعلىمةةات عةةً الاعمةةاى ت اوااةةةة ؤالعمةةل ( ثهةةىن مثييةةة 

  ،الحريي ة وثىفيذ عمليات مخل الاضححىاذ،"لياهات معلىمات" مل ليان من ا مطقىى عً ادار 

 مزاقثة او ىدة ، العزض ، الحىسيا وغ يملا  .

 هيكل بياء التطبيقات

 ثقى  ؤيية الحطثيقات ؤىة  الحطثيقات اسطلىةة لححقيق مل ى ن :

 دعم محطلثات الاعماى ؤاساضطة. 

 الطماى ؤضمان ادارة ىعالة لنياهات اسعلىمات. 

 مةةةةً ؤييةةةةة الاعمةةةةاى وةييةةةةة  وعةةةةادة مةةةةا ثهةةةةىن الثييةةةةة الحطثيقيةةةةة مشةةةةحقة مةةةةً ثحلةةةةينت لةةةةن

  .اسعلىمات

 وتتضمن عادة :

  اساضطة.ث عم العمليات داتل  الت وة  ل ا مات الالننيوهية 

 وة  الحفاعل والاعحماد اسحثادى ؤ ن ه م ثطثيقات اساضطة. 

   الحنطيط لحطىيز ثطثيقات   ي ة وثىقير الحطثيقات الق يمة القائمة عام امل ا

 الحنىىلى ية .اساضطة وثطىر الاه مة 

ايضا ق  ثحطل  الحطثيقات ثىى ي بعا الطمات مخل الاثاحة او الاضخيعام والق رة عام 

 ج ي ي الىظائ  والق رات لحلثية الاححيا ات اسطحقثلية .
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 :تطوير اخلطة االشرتاتيجية

ان جعةةةةةاوج  ييثغةةةةة بعةةةة  ثح يةةةةة  مهىهةةةةةات الثييةةةةةة الاضاضةةةةةية ىةةةةةهن العنقةةةةات ؤةةةةة ن ملةةةةةذ  اسهىهةةةةةات 

ىالعمل مً تنى ملذ  العملية ضحجعل الامةىر واحةحة وضحرةل ؤاساضطةة ا ةم حيةت مةا   ،ؤ قة

 ثزي  ان ثهىن .

ثمىةةةةةا  التةةةةة علةةةةةي م اعةةةةة اد قائمةةةةةة ؤرو ةةةةةه القرةةةةةىر  ييثغةةةةة ملةةةةةذا اسىضةةةةةىع  فةةةةة الاىةةةةةزاد اسعىيةةةةةىن 

اساضطةةةةةة مةةةةةً ثحقيةةةةةق املةةةةة اىلا الشةةةةةاملة .واهةةةةةه يمنةةةةةً مةةةةةً تةةةةةنى ىلةةةةةم واحةةةةةح سلمةةةةةة اساضطةةةةةة 

 للماضطة  . الحنىىلى  اثيجيات ا يمنً وضا تطة ىعالة للحطىيز وامل اىلا واضني 

ان ثهىن اواطة الحنىىلى ية واححة ومى شة ومفلىمة ل  ي اسحنررة ن فةم مجةاى  وييثغ 

ان يطةةةمر ؤمزوهةةةة مىاضةةةثة  ييثغةةة ه ةةةم ادارة الىرةةةائق الالننيوهيةةةة، ىاوحةةة  الامخةةةل مةةةً الحفاةةةةيل 

مةةةةً ضةةةةثط وجعةةةة يل عمليةةةةات الحطثيةةةةق  لننيوهيةةةةحتةةةى يةةةةحمنً محنررةةةةى ه ةةةةم ادارة الىرةةةةائق الا

لحخىاضةة  مةةا اححيا ةةات الح ي ةةي ومحطلثاثةةه ؤةة ون اوحا ةةة ا ةةم اعةةادة لحاؤةةة واعةة اد اواطةةة مةةزة 

 اتزي .

ترةةةائ  ثهىين ةةةا وةىائ ةةةا الا اهةةةه يى ةةة  بعةةةا  فةةة وةةةةالزغم مةةةً ان مةةةل ماضطةةةة ثهةةةىن ىزيةةة ة 

يز اضةةةةنياثيجيات ه ةةةةم ادارة الىرةةةةائق يطنيشةةةة    ةةةةا عةةةةً العمةةةةل عاةةةةم ثطةةةةى  التةةةة اسثةةةةادا ألاضاضةةةةية  

 ؤاساضطة ت الححىى لى م ادارة الىرائق الالننيوهية ( . الالننيوهية

 ما يام : ثحضمً اواطة الاضنياثيجية لحطىيز ه م ادارة الىرائق الالننيوهية

 واضةةنياثيجياتاملةة ا  سلةةا  اساضطةةة واضةةنياثيجية ثرةة  ؤاتحرةةار اسلةةا  والاملةة ا   -

 اساضطة .

الىظةةةةةائ ،  للماضطةةةةة،دع للمعلىمةةةةات يقةةةةة   م اةةةة  عةةةةةً العمليةةةةات الطةةةةةاؤقة مطةةةةحى  -

ملةةذا اسطةةحىدع ضةةى  يعةةز  لةةن  اساضطةةة.ثححا لةةا  التةة لياهةةات الثياهةةات واسعلىمةةات 

 اسطحقثل . ف مً محطلثات اسعلىمات اوحالية او 

محضةةةةةمىة وةةةةة  لةةةةى م ادارة الىرةةةةةائق  املةةةة ا  وملةةةةا  ه ةةةةةم ادارة الىرةةةةائق الالننيوهيةةةةة -

ا ةةةةم وضةةةةعلا  اوحةةةةا  اساضطةةةةة لححىللةةةةا مةةةةً وضةةةةعلا  فةةةة ضةةةةيحم اثثاعلةةةةا  التةةةة  لننيوهيةةةةةالا

، وفم ح ن اهه مً اسمنةً ان يةحم مزا عت ةا وثىقيحلةا مطةحقثن الا ان ةا ثمخةل  اسطحقثا 

 فةة اسطةةحن مة  اىضةةل ثرةةىر وثقةة يز للقىاعةة  العامةةة لةةى م ادارة الىرةةائق الالننيوهيةةة

 للماضطة . ضزوري ي م زة اضنياثيجية واضخخمار اساضطة ، ملذ  القىاع  جعحب
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ثححةاى الةى م الشةةاملة ا ةم مثةةادرات ةىيلةة اسة ي ثقةة   م ارةا عةةً اححيا ةات الةةى م  -

ضةةىىات ( يةةحم  5 – 2اساضطةةة ومجمىعةةة مةةً اسثةةادرات ةىيلةةة اسةة ي ت  فةة اسطةةحن مة 

 ت .لحلثية الاححيا ا ثح ي ملا عً ةزيق قطم ه م ادارة الىرائق الالننيوهية

تطةط قرة ية الا ةل ثىحةح  ةزد وحرةةز مفرةل للمشةزوعات اوحاليةة ولةذلو الةةى م  -

وتطةةةةة مفرةةةةلة للمشةةةةزوعات الىا ةةةة  ثطىيزملةةةةةا والعمةةةةل علي ةةةةا تةةةةنى الطةةةةىة اوحاليةةةةةة 

وملةةذ  اسشةةزوعات مةةً اسمنةةً ان ثهةةىن هحةةاى للمثةةادرات الحنىىلى يةةة ةىيلةةة اسةة ي او 

ي ةا ؤالفعةل وهةم ثمخةل مزحلةة مةا مةً مزاحةل ثم اسىاىقة عل الت ان ا هحاى اىهار اس يزيً 

 عملية الحطىيز .

 

  :حتديد امليساىية

يجةةةةةة  معاملةةةةةةة اس زاهيةةةةةةة واسرةةةةةةزوىات اوااةةةةةةةة ؤالثييةةةةةةة الحنىىلى يةةةةةةة للماضطةةةةةةة عاةةةةةةم ان ةةةةةةةا 

اضةةةةةةةخخمار ولةةةةةةةيظ مرةةةةةةةزوىات ، ىنمةةةةةةةا اهةةةةةةةه ثةةةةةةةم اعةةةةةةة اد اواطةةةةةةةط الاضةةةةةةةنياثيجية وقةةةةةةة  ثةةةةةةةم ثح يةةةةةةة  

ان ثضةةمً اوحفةةاى عاةةم  ييثغةة اساليةةة اسقةة رة " اسحىقعةةة " اسشةةزوعات واولىيات ةةا ىةةهن العائةة ات 

 رةحية اساضطة وع   تطارت ا .

ولححقيق ذلو ضى  ثهىن اساضطة ؤحا ة ا م اعحماد مىه ية لححليل القيمة وفم حة ن ان 

ؤيقةةةةة ثنىىلى يةةةةة ىاساضطةةةةات ال جطةةةةحطيا ثح يةةةة  اولىيات ةةةةا ؤةةةة ون الى ةةةةز ا ةةةةم  أي فةةةة ذلةةةةو ةةةةةعثا 

يةةةةة " الشةةةةزو  اساليةةةةة " ىهةةةةل ماضطةةةةة يهةةةةىن لةةةة ا ا مةةةةىارد محةةةة ودة والادارة لةةةة ا ا الحقيةةةة ات اسال

 ل حرىى عام اىضل عائ  الضخخمارات ا الحقىية . الطع مطقىلية 

 فةةةةة الاتةةةةةذ  ييثغةةةةة ضةةةةةحذلز الحقةةةةةا ملىةةةةةا عاةةةةةم اهةةةةةه  التةةةةة اسىه يةةةةةات اسطةةةةةحن مة لحح يةةةةة  القيمةةةةةة 

نس  لحطةىيز الثييةة الحنىىلى يةة ؤاساضطةة او الاعحثار الفىائ  غ ي اسادية عى  ثىى ي الحمىيةل الة

 اقحىائ ا .

ان ثحليةةةل مىةةةاىا العائةةة  مةةةً الحهلفةةةة يةةةةحم حطةةةاؤه لحح يةةة  مةةة ي اسىةةةاىا والاضةةةزار حيةةةةت ان 

ثحعلةق بعمليةة الححةىى  التة عملية الححليل يحم عً ةزيقلا احخطام مةل الايجاؤيةات والطةلثيات 

 .هالي  الح ه للماضطة ، وملذ   الحنىىلى  والحطىر 
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ثحةةةة د اذا مةةةةةان ملةةةةةذا الححةةةةىى ضةةةةةيهىن لةةةةةه مةةةةةزدود  التةةةةة  هةةةةة والفةةةةزوق ؤةةةةة ن الايجاؤيةةةةةات والطةةةةلثيات 

عام اساضطة ا  ضيادي ا م اوضاع ضةلثية   ةا ، ولضةمان ثحليةل الحهةالي  بشةهل ضةليم  إيجاتي

 ان يحم احخطام مل اسشايا ومل العيىم ويحم القياص الطليم للم . ييثغ 

ة اوحاليةة يهةةىن مفيةة ا اذا مةان مةةً اسحىقةةا ان ثهةىن القيمةةة اوحاليةةة حطةةام القيمةة ف  ان ةةا

 حهلفةةةةةةة الاوليةةةةةةة للمشةةةةةةزوع والاىنةةةةةةياضللمشةةةةةةزوع ضةةةةةةجثا لحةةةةةة ىق الامةةةةةةىاى مطةةةةةةحقثن ممةةةةةةا ي طةةةةةة  ال

 فةةة ملةةةى ان الامةةةىاى اسرةةةزوىة اليةةى  ضةةةيهىن للةةةا قيمةةةة البةةةي مقارهةةة مةةةً اسةةةاى اسححرةةةل  ألاضا ةة  

ىاى اسحىقةةةا ثةةة ىقلا مطةةةحقثن لحقةةة يم مقارهةةةة ذات م ةةةشي اسطةةةحقثل لةةةذلو يةةةحم ترةةةم قيمةةةة الامةةة

 .ؤ ن الارةاى واواطائز ت اسرزوىات (

ان العائ  مً الاضخخمار ملى اسقيةاص لرةافم العائة ات اسحىقعةة مةً الى ةا  او  ية  ؤاليطةثة 

للحهةالي  امل معةة مللةةا ويةحم حطةام الايةةزادات او العائة ات اسحىقعةة ؤقطةةمة ةةافم الارةةاى عاةةم 

 الاةىى .  ما  إ

يةةةةةةةحم حطةةةةةةةا  ا مةةةةةةةً حيةةةةةةةت  التةةةةةةة وثقةةةةةةةى  عمليةةةةةةةة ثحليةةةةةةةل القيمةةةةةةةة ؤفرةةةةةةةل العائةةةةةةة ات والفىائةةةةةةة  

وقيمةةةةةةة العائةةةةةة ات  ت الفىائةةةةةة  اسحىقعةةةةةةة ( يةةةةةةحم ثح يةةةةةة ملا مةةةةةةً تةةةةةةنى ةةةةةةةاوعى القةةةةةةةزار  الحهةةةةةةالي ،

 ثحرلىا علي ا . الت ؤاساضطة وملم الذيً يهىن ل ا م ةىرة دقيقة عام ةافم العائ ات 
 

 :ةتطوير اخلط

ؤةةةةةةة ون اضةةةةةةةنياثيجية ضةةةةةةةليمة وواحةةةةةةةحة ىةةةةةةةهن امل لةةةةةةةىد اسثةةةةةةةذوى لح ي ةةةةةةةي الثيقةةةةةةةة الحنىىلى يةةةةةةةة 

ماضطةةة لةةً يهةةىن لةة ا ا ةاقةةة عاةةم ملةة ر الامةةىاى او الطاقةةات ،  ىةةريؤاساضطةةة ضيضةةيا ملثةةا ا ، 

لةةذلو ىةةهن و ةةىد مىه يةةةة ضةةليمة لحطةةىيز الاضةةنياثيجيات ضةةةيهىن ملةةى الضةةمان الامخةةل لححقيةةةق 

عاةةةةم ان ثهةةةةىن ورةةةةائق اواطةةةةة للةةةةا الاملميةةةةة القرةةةةىي عىةةةة  الادارة العليةةةةا غايةةةةات واملةةةة ا  اواطةةةةة 

ؤاساضطةةةةةة ويةةةةةةحم ثقيةةةةةةيم ىاعليت ةةةةةةا ومةةةةةةا يةةةةةةحم علي ةةةةةةا مةةةةةةً جعةةةةةة ينت ضةةةةةةىىيا لضةةةةةةمان ثحقيةةةةةةق اق ةةةةةة ى 

 ؤاساضطة .   الحنىىلى  اضحفادة مً عملية الححىى 

ات وعاةةةةم مةةةةل حةةةةاى ىةةةةهن عمليةةةةة الححةةةةىى الضةةةةحن ا  الحنىىلى يةةةةا اوح يخةةةةة داتةةةةل اساضطةةةة

عمليةةةة ملمةةةة  هةةة اهجةةةاس الاعمةةةاى داتةةةل اساضطةةةة  فةةة اضةةةحن ا  ه ةةةم ادارة الىرةةةائق الالننيوهيةةةة و 

الفلةم العميةق للثىةا   فة ان يطةثقلا الحنطةيط الطةليم واواطةىات اس روضةة اسحمخلةة  ييثغ   ا 

للماضطةةةةة وليفيةةةةة الاضةةةةحفادة مةةةةً ملةةةةذا الثىةةةةا  عىةةةة  وضةةةةا تطةةةةة الححةةةةىى الضةةةةحن ا   الحى يمةةةة 

اعمةةةاى اساضطةةةة ، اضةةةاىة ا ةةةم الةةةىام ؤالةةة ور اسلةةةم الةةةذي يقةةةى  ؤةةةه  ال هجةةةاسيةةةا اوح يخةةةة الحنىىلى 

يقا عام عاثقلم  ش ا ال يطت ان ؤه مً تطة  والت مطقىلى واترائيى الىرائق داتل اساضطة 
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لعمليةةةةات  الحنىىلةةةةى  ىيمةةةةا ينةةةة  ثح يةةةة  محطلثةةةات واححيا ةةةةات الححةةةةىى  الحنىىلةةةةى  الححةةةىى 

عملية الح ي ي  ف ؤاساضطة وال يج  أن هيس ى ان اشزاك الاىزاد اسىاضث ن حفن وادارة الىرائق 

 يحطل  الحح ي  ال قيق للم وثح ي  مطقىليات م ؤ اية مً البي مطقىى وحتى اة ز مىظ  .
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 احلديجة يف مهاهج املكتبات واملعلومات االجتاهات

 قسم املعلومات واملكتبات يف اجلامعة اللبهانية أمنوذجًا

 أمل قشوز                                                            
 ملية الاغالم و الحوريق باحثة دلحوراو،                                                                        

 الجامػة اللبنانية                                                                             

   

 ستلل:  امل

املنحبات  ألخصاتيجطحػزض ىذو الدراضة الاثجاىات الحديثة الخاصة بالحأىيل ألاماديمي 

ج الحػليمياااة واملاااازراتف ولىااادع ئ ااا  الحػااازع غ ااا  واملػلوماااات اااال الااادوى املحياااورب لنااااحي ي ال ااا ام

اللبنانيااااااة لناحيااااااة املناااااااة  واملااااااازرات املػحماااااادب   قطااااااا غلااااااا املنحبااااااات واملػلومااااااات ااااااال الجامػااااااة

وطبااااااد وميابااااااة مااااادم مالةملىاااااا ماااااؼ محيلباااااات البكزاااااة الزقمياااااة للمنحباااااات ومزالاااااش املػلومااااااتف 

الحػليميااة واملااازرات املناااة  مواةمااة  ماادموالاياااص باا   الدراضااة ماانر  دراضااة الحالااة للح اااق 

واضحػزاض رالرة ثوصيات  الاطالع والحوحهات الػاملية من خالىمؼ املػحمدب ب   غينة الدراضة 

غامليااة صااادرب غاان حمػيااات مهنيااة محفصصااة للحػاازع ماان خاللهااا غ اا  ا حاااور ألاضاضااية ال ااي 

حػاند لااااااذلو باملاابلااااااة مااااااؼ ف واضاااااايجااااااح ط  ي اااااايج فىااااااا طو ماااااانر  ااااااال غلااااااا املػلومااااااات واملنحبااااااات

ألاشاااااخان املػنيااااا    واملالححاااااة لاااااحص ف م حاااااوم املنااااااة  وثوصاااااي  املاااااازراتف لماااااا ثوصااااالد 

الدراضاااااة ا ااااا  ط  املااااانر  اللبناااااا ي املػحماااااد يزلاااااش وبماااااهل لب ااااا  غ ااااا  املاااااازرات املزثبياااااة بمػالجاااااة 

ة الحاليدياااااة الصنيااااا باألغمااااااىاملػلوماااااات وال اااااي كػح ااااا  حاااااشب لب ااااا  م ىاااااا طغمااااااى ثيبياياااااة ومزثبياااااة 

امليلاااااوف مػز لىاااااا، ئملاااااا ة ئ ااااا  املػالجاااااة املزثبياااااة بالبكزاااااة الزقمياااااة الجديااااادبف لماااااا  ىاااااحا املااااانر  

 طناااات قاااد  اااااف غنااات المااااق املااازثبج 
ا
 باححياحاااااتاللبناااا ي بالمااااق يلنا و اااي والجانااااح الحا اااي، ئ 

 املػلوماتفاملطحصيدين وضلوليات ب ثىا غن املػلومات واضحفدامها، وثصاغل ي طا  ثانيات 

وخلصاااد الدراضاااة ئ ااا  مجموغاااة مااان الحوصااايات ال اااي ثصاااا ض جػااااديل  ااااي املناااااة  الجامػياااة 

 لجػل اليلبة الخزيج   طلث  قدرب غ   الحنيا  مؼ الواقؼ الجديد واملنا طة ال ضوق الػملف

الحهااااوين  -الحأىياااال ألاماااااديمي  -طخصاااااتي املػلومااااات  -:  البكزااااة الزقميااااة الكلمــــات امليتا يــــة 

 الجامػة اللبنانيةف -املناة    -املازرات الدراضية  -ألاماديمي ال غلا املػلومات واملنحبات
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 االطاز العام للدزاسة أواًل
 املكدمة

لاد قدمد وماسالد ثادم ثننولوحيا املػلومات والاثصا ت الصزصاة لحياويز الػمال املنح اي 

ارات املهنيااة الحديثاة ألامااز الااذم طدم وغليات املهنااة املنح يااة مان خااالى الخاادمات والو ااة  واملهاا

ا ااا  الحري ااا  الحااادريضل الاااذم يكيلااااؼ باااات املنحاااا ي اااا  غصاااز املػلوماااات والاااذو يصااازض غ ااا  اقطاااام 

املنحبااااااات واملػلومااااااات ط  ثوالااااااح ىااااااذا الحر اااااا  مااااااان خاااااااالى ثياااااااويز املػز اااااااااااة الحفصصاااااااااااية ارنااااااااااااب 

او  خزيجوىاا قاادرو  غلااااااو مواحهااااااة املمااااااامل املػاصاااااازب ومحيلبااااااات الحػلااااايا الجاااااامعل حااااا ى يناااا

 فضاااااوق الػمل

 ال دور املنحاا ي الحالياادو ماان ثز يا  النحاح وارااااد املطااحصيد 
ً
 ثااما

ً
 واننا  مهد ث او 

ً
خاصة

   زاااااات املطاااااحصيدين ئ اااا  مواقاااااػها غلاااااو الز اااااوع ئ اااا  دور حدياااااد  خحصاصاااااي املػلوماااااات، ح ااااى ط

 لذلو ألامز الذو طوحح ححمية الحري   والحني  
ً
اصب د مفحلصاة، واححياحاالىا اخحلصاد ثبػاا

 مؼ البكزة الزقميةف

ئ  الح ااادو ألاضاياالي الاااذو يواحااات ماادارص املنحبااات  واملاااازرات الدراضاااية املزثبيااة فىااا ،ىاااو 

لحاليااة واملطاااحابلية، بماااا ااال يلاااو ثااو    نحاااام جػليماااي ليصياااة جريااا   املنااااة   لحواحااات املحيلباااات ا

 يل اي اححياحاات ضاوق الػمال وحياثناا 
ً
  ػااا 

ً
ماز   من خاالى ثو ياا  الحانيااات ا خحلصااة ثو يصااا

ل  اااااااةق النوغيااااااة، وطرااااااز املػييااااااات الػلميااااااة  غموماااااا وماااااا يااااازثبج فىاااااا مااااان ثااااااادم غلمااااااي وثننولااااااـو

 فوالحننولوحية غ   الحػليا 

 أهداف الدزاسة 

 هدف الدراسة:ت

الوقاااوع غ ااا  مااادم موالباااة ال ااا امج ألاماديمياااة اااال مجااااى غلاااوم املػلوماااات واملنحباااات للبكزاااة  .1

 الزقمية  

مالححااة ماادم ثيااابق املػاااي   والاثجاىااات الػامليااة الحديثااة مااؼ املاانر  اللبنااا ي املاازثبج  ػلااا  .2

 املػلوماتف 

ديمياااااة اااااال مجااااااى ثننولوحياااااا املػلوماااااات اااااال طقطاااااام اضاااااحازاب الواقاااااؼ الحاااااا ل للماااااازرات ألاما .3

 املنحبات واملػلومات ال لبنا  
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 للمحيلباات الحديثاة للمهناة اال  .4
ً
ث ليل واضحنماع الزؤية املحر  ب اال ال ا امج الحػليمياة و ااا

 البكزة الزقميةف

ااا ات اااال املنااااة  الدراضاااية اااال غلاااوم املنحباااات واملػلوماااات واملهاااارات  .5  تيألخصاااامحيلباااات الحر ا

 املػلومات واملنحباتف

ثااااديا صاااورب حاياياااة غااان واقاااؼ الحهاااوين ألامااااديمي اااال مجااااى غلاااا املػلوماااات واملنحباااات اااال  .6

 بال  امج ملطحوم غالمي مزموقف الارثاابلبنا  وثوحيت طنحار املػني   ئ   ملزورب 

ومااات املػلوماات طماديمياا ااال طقطاام غلاوم املنحباات واملػل طخصااتيالوقاوع غ ا  واقاؼ ثهااوين  .7

 ال الجامػة اللبنانيةف 
 

  أهمية الدزاسة 
ثنمن طىمية الدراضة ال الحػازاع غ ا  واقاؼ املاازرات الجامػياة اال غلاا املػلوماات واملنحباات 

اااال الجامػاااة اللبنانياااة ومااادم موالباااة باااازامج طقطااااام املنحبااااات واملػلوماااات الحالياااة للمطاااحجدات 

الحر ا ات ال ي  زمللىا البكزة الجديدب غ ا  طدوار والحيورات ال ا جاى ب يث ثهو  محمااية مؼ 

 وو اة  طخصاتي املػلوماتف 

بحياويز وجػاديل املاازرات واملنااة   لالىحمااملما ثصحح ىذو الدراضة ا جااى اماام املطاإول   

 طخصااااااتيالحالياااااة املػحمااااادب اااااال مجااااااى املنحباااااات اااااال لبناااااا  للوصاااااوى ئ ااااا  مااااان خاللهاااااا ئ ااااا  ثفااااازيج 

 ف ل البكزة الزقمية  النصابب واملهارات الالسمة ال مػلومات ممن يمحلهو 

  تساؤالت الدزاسة
 جطع  الدراضة لإلحابة غ   الخطاؤ ت الحالية : 

 ؟ال  ل النحام الحديث  املػلومات واملنحبات ال الجامػة اللبنانية مناة  قطاما ىو واقؼ  .1

 ت ال لبنا ؟ما هل طىا الحيورات ال ي غز ها جػليا غلوم املنحبات واملػلوما .2

الػالا   الحهوينية ؟ وىل ثحماشلى ىذو ال  امج مؼ الحيورات ال ي كمهدىا  ما م حوم ال  امج .3

 ال مجاى املػلومات واملنحبات؟

مهااااارات ولصاااابات جطااااغدو غ اااا   بالخطاااافىااال جطااامح م حوياااات ال اااا امج الدراضاااية لليالاااح  .4

 الولوج ئ   ضوق الػمل ال  ل البكزة الزقمية ؟

 ؟للحاييا املطحمز واملحواصل  الحهوينية  امجىل ثفكؼ ال    .5

 حاليا ثحماشلي مؼ املناة  املحبػة غ   املطحوم الػالمي؟ ىل طزق املناة  املوحودب .6
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ما مدم موابمة ال  امج ألاماديمية واملناة  الحػليمياة ألقطاام غلاا املنحباات واملػلوماات ماؼ  .7

 املػييات الحننولوحية واملػلوماثية الجارية؟ 

  لية  االشكا
اااااااااال  ااااااااال الحياااااااااورات الحننولوحياااااااااة املحالحااااااااااة والطاااااااااز ػة ال اااااااااي كماااااااااهدىا مجااااااااااى املنحبااااااااااات 

ملزورب موالبة مجموغة من الح ديات ال الػالا الػزبي من بي ىا واملػلومات، ثواحت ىذو املهنة 

 ا اااا  ملاااازورب املوابمااااة باااا    الجهااااات املطااااإولة غاااان الحهااااوين ااااال طو بلااااد لحلااااو الحيااااورات، 
ً
املااااا ة

زة الزقمية ألامز ألاماديمي والحاحات الصػلية ألضواق الػمل لححماشلى مؼ محيلبات البك الحأىيل

الاذو يانػنظ غ ا  طداب ا خحصا  ف وغلياات  اا  ئااهالية دراضاخنا ىااذو ثخبلاور طضاضاا اال الخطاااؤى 

 غن واقؼ جػليا غلوم املنحبات واملػلومات ال لبنا  ال  ال الحوحهات الحديثة للمهنةف

 تبعة املههجية امل
جػحمااد الدراضااة غ اا  املاانر  الوصااصي ااال رضااا يطااار النحاازو ومتااق ينحاااج الصناازو املحػلااق 

 بحػليا املنحبات واملػلوماتف

مادم مواةماة والايااص با    لما طباد الدراضة منر  دراضة الحالة واملانر  املااار  للح ااق

واملػلوماات اال الجامػاة اللبنانياة الحػليمياة واملاازرات املػحمادب اال طقطاام غلاا املنحباات املناة  

واضحػزاض رالرة ثوصيات غاملية صادرب غن حمػيات  الاطالع والحوحهات الػاملية من خالىمؼ 

مهنياة محفصصااة للحػاازع ماان خاللهاا غ اا  ا حاااور ألاضاضااية ال اي يجااح ط  ي اايج فىااا طو ماانر  

املااانر  اللبناااا ي مااان خاااالى اااال غلاااا املػلوماااات واملنحبااااتف ودراضاااة مااادم ميابااااة ىاااذو ا حااااور ماااؼ 

ثوحيااد ا حاااور ال ااي ثكاامنلىا الحوصاايات الثالراااة واملياباااة غ اا  طضاضااها، وث يااا  طوحاات الخماااابت 

و ػزاع منر  دراضة الحالة بأنت املنر  املػحمد غ    والاخحالع بي ىا وب   املنر  اللبنا ي املػحمد ف

 ,Fidel((، وحطح  يديل)Schutt, 1996دراضة حالة مػينة فىدع حمؼ مػلومات محػماة غ ىا 

غندما يهو  ىناك ر بة ال دراضة حالة ث حاوو غ ا  الػدياد مان  اضحفدامت(  انت يصكل 1984

املحر ااا ات والػوامااال املزثبياااة ماااؼ  ػكاااها الااابػا وحينماااا ثهاااو  ىاااذو الػوامااال واملحر ااا ات يمنااان 

 مالححلىاف 

اارنااة ااال دراضااة الحاااىزب حيااث ي اا س يلااو املاانر  الااذو كػحمااد غ اا  امل"طمااا املاانر  املاااار   هااو 

طوحاااااات الماااااابت والاخااااااحالع  يمااااااا باااااا    اااااااىزث   طو طلثاااااا ، و ػحمااااااد الباحااااااث ماااااان خااااااالى يلااااااو غ اااااا  

مجموغاااة مااان الخياااوات مااان طحااال الوصاااوى ئ ااا  الحايااااة الػلمياااة املحػلااااة بالحااااىزب املدروضاااةف 
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لااااو ماااان خااااالى ماارنااااة وجطاااحػ   الػلااااوم الاانونيااااة باااااملنر  املاااااار  ااااال النث اااا  ماااان الدراضااااات، وي

 (8991ف)اضماغيل، "مإضطات قانونية بمإضطات قانونية ال نحا قانونية طخزم 

وقد ثا حمؼ البيانات الالسمة أل زاض ىذو الدراضة من خالى املاابالت ومن خالى الاطالع غ    

 باملوملوع ف  دراضات ضاباة يات غالقة

   دود الدزاسة

 ثوحد لهذو الدراضة رالذ حدود:

ود املوملااوغية: البكزاااة الزقميااة وثأر  ىاااا غ اا  املنااااة  ألاماديميااة  يماااا يحػلااق باااالحيويز الحااد  .1

 والح ديث وادخاى الحانياتف

ملياااااااة يغاااااااالم  -الحااااااادود املهانياااااااة: قطاااااااا ادارب املػلوماااااااات واملنحباااااااات اااااااال الجامػاااااااة اللبنانياااااااة .2

 والحوريق الصزغ   ألاوى والثا يف

 5182-5182لػام الدرايلي الحدود الشمنية: طحزيد ىذو الدراضة ا .3

  الدزاسات السابكة
لمااااصد الػديااااد ماااان الدراضااااات طىميااااة املإضطااااات الحػليميااااة وثأر  ىااااا غ اااا  ال ىااااوض باملهنااااة 

املنح يااة، لااذلو غ اا  ىااذو املإضطااات الحػليميااة اليااوم لػااح الاادور الايااادو ااال ثأضااكظ حياال ماان 

يفاااااااف املنحباااااااة الزقمياااااااة  ألاخصااااااااةي   املحمزضااااااا   غ ااااااا  الػمااااااال اااااااال البكزاااااااة الزقمياااااااة خاصاااااااة ماااااااا

 ا ا  مهاارات اضاحفدام ثننولوحياا املػلوماات بنصااببف و طاحػزض 
ً
وضلوليات املطاحصيدين املاا ة

 يماااااا ي ااااال مجموغاااااة مااااان الدراضاااااات الػزبياااااة ال اااااي ثناولاااااد موملاااااوع الحأىيااااال ألامااااااديمي وطبااااازس ماااااا 

 ثوصلد اليت من املا ات جر ي الحفصف:

ماارنااة ملازرالىااا الدراضااية ااال طقطااام املنحبااات  ثانيااة املػلومااات : دراضااةدراضااة  ػنااوا :"  .1

 واملػلومات ال حامػات اململنة الػزبية الطػودية "

ماارنااااااة بااااا   طقطاااااام املنحبااااااات واملػلوماااااات اااااال حامػااااااات   (8992املز ال ي)املز ال اااااي،  طحااااازم 

اململنة الػزبية الطػودية ، حيث اضحػزملد املاازرات الدراضاية اال مجااى ثانياة املػلوماات 

زحلة البهالوريوص، وخلصد الدراضة ئ   مجموغة من النحااةج والحوصايات، مان طبزسىاا ط  مل

مػحااااا طغكااااااب ىيزاااااة الحااااادر ظ ااااال طقطاااااام املنحباااااات واملػلوماااااات ااااال اململناااااة يحولاااااو  ثااااادر ظ 

ماااازرات ثانياااة املػلوماااات دو  ثاااو ز يغاااداد ألاماااااديمي والنص ااالي لاااد ىا ، واااال ىاااذا يطااااار ، 
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ة الاىحمام بحيويز قدرات وخ  ات طغكاب ىيزة الحدر ظ ، والػمال غ ا   اد اقا حد الدراض

املنحبااااات واملػلومااااات ماااان رااااالذ حوانااااح هاااال : املػلومااااات والاااانحا والحانيااااة ،  طخصاااااتيئغااااداد 

والػمال غ ا  ث ااديث املاازرات الدراضاية املحػلاااة بحانياة املػلوماات ، والاضااحصادب مان خ اا ات 

امل   ااال مزا ااق املػلومااات ، لمااا طالبااد الدراضااة ج ااجيؼ املنحبااات واملػلومااات الػاا طخصاااتي

طغكاااب ىيزااة الحاادر ظ وئثاحااة الصزصااة لهااا لحكااور الناادوات واملااإثمزات ا حليااة والدوليااة، 

والطاامال لهااا بحاااديا الاضخمااارات للاياااغ   الػااام والخااان ، بامملااا ة ئ اا  بزنااامج ابحػاااذ 

  ححياحاااات الاطاااا ، لماااا طوصااااد طغكااااب ىيزاااة الحااادر ظ لاللح ااااق ب ااا امج طماديميااااة 
ً
، و ااااا

 الدراضة بحاديا بزامج الحػليا املطحمز والحدريح الػم ل لليالف ف
 

املػلوماثياااااة وثأر  ىااااااا غ ااااا  ثااااادر ظ غلاااااا املنحبااااااات والحورياااااق اااااال الػاااااازاق دراضاااااة  ػناااااوا :"  .2

 وألارد  : دراضة ماارنةف"

ثياة غ ا  غلاا املنحباات والحورياق اال بدراضة ثاأر   املػلوما  (5118الطامزاتي )الطامزاتي، قام  

الػااااااازاق وألارد  ، وقاااااااد طوردت الدراضاااااااة نماااااااايج مااااااان بااااااازامج الجامػاااااااات ألامزينياااااااة، وحاولاااااااد 

ماارنلىااااا مااااؼ باااازامج الجامػااااات ااااال ماااال ماااان ألارد  والػاااازاق ، وخلصااااد الدراضااااة ئ اااا  غاااادد ماااان 

قااااا  ئ ااااا  الحوصااااايات حاااااوى ملااااازورب الحصن ااااا  الجااااادو لح ويااااال ألاقطاااااام ئ ااااا  لياناااااات مطاااااحالة ثز

مطااحوم مػاىااد طو ماادارص ثجمااؼ ما ااة الحفصصااات : منحبااات ، ثوريااق ، مػلومااات، والا ل اا  

غ اااا  ثننولوحيااااا املػلومااااات، وثأىياااال الدارضاااا   غ اااا  مهااااارات الحػاماااال مااااؼ النمبيااااوثز، وئدارب 

قواغاااااد البياناااااات ، واضاااااحفدام ألاقااااازان املنح،ااااا ب  وألاوغياااااة املحػاااااددب ، ومصاااااادر املػلوماااااات 

ة غ ااااا  اااااابنة ينا ناااااد، ملااااازورب الا ل ااااا  غ ااااا  الجاناااااح الػم ااااال الحيبيااااااي اااااال ما اااااة يلنا ونيااااا

املوملااوغات، والحأليااد غ اا  اللاااابات الػزبيااة املطااحمزب لحبااادى عراب ، والػماال غ اا  الحجديااد 

 والحيور وموالبة الاز  الحادو والػمزين ف 
 

ات نمااويج لحاياايا املناااة  دراضااة  ػنااوا :" الاثجاىااات الحديثااة ااال باازامج املنحبااات واملػلوماا .3

 وثيويزىا"

مااان بااا   ألاغمااااى الباااارسب اااال ىاااذا املوملاااوع دراضاااة ىاااد د ا ااا  وملاااؼ نماااويج يمنااان ثيبياااات غناااد 

مزاحػااااة وثيااااويز ال اااا امج ألاماديميااااة ألقطااااام املنحبااااات واملػلومااااات ويلااااو لخطااااارع الحر اااا ات ااااال 

اضااة ا اا  ثوصااي  نمااويج ثانيااات املػلومااات وضااوق الػماال لخزيضاال ىااذو ألاقطااامف وثوصاالد الدر 

ي ااوو ا حاااور املوملااوغية للحفصااف والػناصااز ال ااي جريااي ماال م ااور ب يااث يمناان ماان خاللاات 
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ثايااايا ال ااا امج وقياااااص مااادم جرييلىااااا  حااااور الحفصاااف املوملااااوغية والاضاااحصادب مناااات غناااد بناااااب 

 بزنااااامج حديااااد، وااااااارت الدراضااااة ئ اااا  غاااادم وحااااود ثوا ااااق ااااال املناااااة  ال ااااي ثاااادراص والاححياحاااااات

 (5112الصػلية لطوق الػمل ال  ػا ألاقطام ألاماديميةف) الػ ل واللهي ي، 

 "ضة  ػنو  : "الحأىيل واححياحات ضوق الػمل بدوى مجلظ الحػاو  درا .4

( بحايااااايا الػناصاااااز ألاضاضاااااية للػمليااااااة الحػليماااااية واححياحاااااات  5111قااااام فىااااا بااااااوغشب )بااااااوغشب،  

و ، ماان خااالى يطااار الحدر طااااي، والخيااج الدراضاااية ، ونحاااام ضااوق الػمااال باادوى مجلااااظ الحػااا

قباااوى الياااالف، و النحاااح واملزاحاااؼ الدراضاااية، و طضااااليح جطاااويق الخااازيج   وثأر  الىااا غلاااو مااادم 

املوابماة با   ئغاداد اخحصاصايي املػلوماات واححياحاات ضاوق الػمال ال لال من: اململنة الػزبية 

ضااالينة غمااااا ف وبناااااب غلااااو مااااا ثوصاااالد ئلياااات الدراضااااة ماااان نحاااااةج طوصااااد بااااأ  جػماااال الطاااػودية، و 

طقطاام املنحباات واملػلوماات غ   الخزوج من ثبػية مليات عداف، وط  ثحف   ىذو ألاقطام غن 

 بااازامج البنااااالوريوص لححجاااات ن ااااو الاااادبلومات والدراضااااات الػليااااا ا طااااجاما مااااؼ الااادوى املحادماااة،

وط  ثاوم بدراضة ضاوق الػمال  مااايت الحنااومي والخااان لخطااحصيد ماان نحاةجهااا، بامملااا ة ئ ا  

 بخطويق 
ً
 خاصا

ً
ئاازاك طربااف الػمال غلاو وملاؼ الخيج الدراضية و مزاحػلىا، وط  ثو ل اىحماما

 خزيجيىاف
 

غ اااااا  ثأ قاااااال الجامػااااااات اللق قاااااة وقاااااادرلىا  ااااااالدراضاااااة  ػنااااااوا :" طقطااااااام املنحباااااات واملػلومااااااات  .5

 البیزة الزقمقة" الخزیجيىا 

 ااالثاااادراص  ال اايم املناااااة   5119امااا  مااا يفااف مجاااى املنحبااات ااال لي يااا  اااد وصااصد دراضااة غااام

طقطااام املنحبااات بالجامػااات اللي يااة وماادم ثلبيلىااا  ححياحات الػمل ا  البكزة الزقمية، ولاذلو 

ااااااال لوملاااااااؼ ماا حاااااااات للز اااااااؼ مااااااان مطاااااااحو  م املنااااااااة  لحلبيااااااااة اححياحااااااااات الػماااااااال، وئغااااااااداد الحوصا

 اااالالنحاااز  باغاااادبمنحباااات مااااإىل   للػماااال ااا  البكزااااة الزقميااااةف وقاااد طوصااد الدراضاااة  اخحصاصاالي

ألاىداع املنحوبة لهذو ألاقطام وصيا لىا بدقة، ادراج حملة من املاواد ألاضاضاية يات املطاااص 

 ثياااااااويز املناااااااة  املحصااااااالة  ػلاااااااا م حواىااااااا واااااااا  مطااااااميالىا بالبكزاااااااة ا اااااااالاملبااااااااز 
ً
لزقمياااااااة، وطيكااااااا

 م(ف5119الحاضوفف )الاالى، 
 

دراضااااااة  ػنااااااوا : " ثيااااااویز ال اااااا امج الدراضااااااقة مغااااااداد الهااااااوادر الجد اااااادب ماااااان طخصاااااااتي غلااااااا  .6

 غ   مطحوم البنالریوص " الػزبيالوطن  الاملنحبات واملػلومات 
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ة لحفصف غلاا املنحباات واملػلوماات ال دراضة ضػد ملناقمة  الوملؼ الزاىن لل  امج ألاماديمي

ثفاااازيج ماااوادر  مااازية حديااادب قاااادرب غ ااا  الحصاغااال ماااؼ  اااالوث ياااا  مااادم ثناضاااا ىا  الػزبااايالاااوطن  اااال

الحياااااورات الحننولوحياااااة لناحياااااة واقاااااؼ ال ااااا امج ألاماديمياااااة لحفصاااااف املنحباااااات واملػلوماااااات اااااا  

 ا اااااااا  وملااااااااؼ خياااااااااة دراضاااااااااية اااااااااااملة لحفصاااااااااف ثن  الػزباااااااايالااااااااوطن 
ً
نولوحياااااااااا املنحبااااااااااات املااااااااا ة

واملػلوماااات لحناضاااح الحياااورات الحننولوحياااة والحصاغااال مااان خاااالى ثفااازيج مااوادر  ماازية غزبيااة 

لالرثاااااااااب وموالباااااااة الحياااااااورات الحديثاااااااة املطاااااااحمزب وقاااااااد طوصااااااااد  الػزباااااايغلاااااااو مطاااااااحوم الاااااااوطن 

طقطااااااام املنحباااااااات  اااااالالدراضاااااة بكااااازورب ث اااااديث ال ااااا امج واملنااااااة  الدراضاااااية، والنحاااااح املاااااازرب 

 م(5119مجااى ثانياات املػلوماتف)خكز،  الواملػلوماات وثادغيمها بماازرات وبازامج 
 

دراضااة  ػنااوا :" مهنااة املنحبااات: الح ااديات واثجاىااات املطااحابل، ااال الااوطن الػزبااي : دراضااة  .7

 اضخمزا ية "

الحوقػاااات املطاااحابلية (  ااااد درضاااا الح اااديات و 5181طماااا الطااانبا ي وغلياااوو (الطااانبا ي وغلياااوو،

ملهناااة املنحبااااات خااااالى الػمااااز ضااانوات الاادمااااة  ملحا ػااااة الحيااااورات الحانياااة وثأر  الىااااا غ اااا  مهنااااة 

املنحبااااااات وللحػاااااازع غ اااااا  دور املإضطااااااات املػلوماثيااااااة وثأر  ىااااااا غ اااااا  املهنااااااة والحػاااااازع غ اااااا  ثااااااأر   

ط  الحػلاايا والحاادريح  الجمػيااات والاث ااادات املهنيااة املهحمااة فىااذا المااأ  فوثوصاالد الدراضااة ئ اا 

 ا اا  املطااحويات الكااػيصة 
ً
كػح اا ا  ماان طضااباف ثااد ي مهنااة املنحبااات واملػلومااات الحاليااة، املااا ة

 واملحدنية لليلبةف
 

 دراضة  ػنوا :" بزامج ثأىيل طخصاةيي املػلومات ال مواحهة الػصز الزقمي"  .8

زبياة للحػازع غ ا  مادم ثوا اق وال دراضة ثناولد ثاييا بزامج ثأىيل املنح يا   اال الجامػاات الػ 

قطماف   33ىذو ال  امج مؼ واقؼ الػمل الصػ ل ال املنحبات وال ي بلغ غددىا وقد ئغداد الدراضة 

وثوصلد الدراضة ئ   ط  ىناك رالذ اقطام  اج جطع  ئ   ثأىيل اخصاتي املػلومات للػمل ال 

الػديااااد ماااان املنحبااااات وم ىااااا قطااااما، وط  الواقااااؼ الصػ اااال للػماااال ااااال  38البكزااااة الزقميااااة ماااان اصاااال 

ر ويوالح الحري ا ات الحديثاة الثا  مان مصازدات بازامج الحأىيال طماا  الجامػية واملحفصصة محيوا

اال ألانااواع الاخازم ماان املنحباات  وحاادت الدراضاة نوغااا مان الحوا ااق ويلاو لهااو  ا لاح املنحبااات 

لوف الحاليااااااادو الػزبياااااااة جطاااااااحفدم الاضااااااالوف الحاليااااااادو والااااااابػا الاخاااااااز م ىاااااااا يجماااااااؼ بااااااا   الاضااااااا

والاضلوف الزقمي وبزامج اقطام املنحبات واملػلومات من خالى بزامجها ال ي لىحا بحأىيل طلبلىا 
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ليػملاااوا اااال ىاااذو البكزااااة ، ولنااا ىا ضاااياصو  غاااااحشين ايا ماااا حااااولوا الحاااادم الثاااا  اااال بكزاااة الػماااال 

 (ف5188الزقمية املحيوربف )الياضزو، 

خصاااااااااتي املنحباااااااات واملػلومااااااااات ااااااااال الاااااااااز  الحااااااااادو دراضاااااااة  ػنااااااااوا :" الحأىياااااااال ألاماااااااااديمي أل  .9

 والػمزين"

( بدراضااااة جػلااايا غلاااوم املنحباااات واملػلومااااات اااال حامػاااة دمماااق وحامػااااة  5188قاااام مهناااا )مهناااا،

 
ً
جمزين،  و جػحمد ىذو الدراضات غ   الب ث وجطحجيح للمحيلبات ألاماديمية الجامػية غالوب

وبااة لطاااوق الػماال، وثوصاالد الدراضاااة ئ اا  ط  قطاااا غ اا  اىحمامهااا باملهاااارات والحفصصااات امليل

املنحبااات واملػلومااات بجامػااة دممااق وياااوم بوملااؼ املااازرات وثيويزىااا لححماشاالى مااؼ الحيااورات 

املخطارغة ال ىذا ا جاى وبما يوالح ثيور املناة  ال الجامػات الرزبيةف لما جمارك مهنا وبالة 

وثننولوحياااا املػلومااااات غ ااا  ثااادر ظ غلااااوم  بدراضاااة ىاااد د ئ ااا  الحػاااازاع غ ااا  ثاااأر   ضااااوق الػمااال

املنحبات و املػلومات بجامػة دممق وحامػة جمزين وماند طبازس نحااةج الدراضاة ط  منااة  غلاا 

املنحباااات واملػلوماااات املػاصااازب يجاااح ط  ثهاااو  قابلاااة ملواحهاااة الح اااديات املػاصااازب واملطاااحابلية 

زت باااااااالحري  ات ال اااااااي طحااااااادرلىا بامملاااااااا ة ئ ااااااا  ط  طقطاااااااام املنحباااااااات واملػلوماااااااات بالجاااااااامػح
ا
   ثاااااااأر

 ثننولوحيا املػلوماتف 

ئغااااااااداد اخحصاصاااااااالي املنحبااااااااات واملػلومااااااااات ااااااااال بیزااااااااة النا ونقة:رؤیااااااااة  دراضااااااااة  ػنااااااااوا :" .11

 مطحابلقة"

لمااا ثناولااد دراضااة طخاازم  حمااد  حااال غبااد الهااادو ئغااداد اخحصاصاالي املنحبااات واملػلومااات ااال 

حيلباااااات الو يصياااااة واملهنياااااة الخاصاااااة  طاااااوق غمااااال البكزاااااة الزقمياااااة ىاااااد د ئ ااااا  الحػااااازع غ ااااا  امل

املنحباااااات واملػلوماااااات اااااال  ااااال بكزاااااة املنحباااااات الزقمياااااة مااااان خاااااالى رصاااااد الحوصااااايصات الو يصياااااة 

ملمزوغات املنحبات الزقمية ال مصز وث ليل مكمونىا للحػزع غ ا  الحري ا ات ال اي دخلاد غ ا  

د الهاااادو الحأىيااال املجاااي املوحااات ئ ااا  و يصاااة املنح اااي اااال  ااال  هاااور املنحباااة الزقمياااة، لماااا درص غبااا

طخصاةيي املنحبات واملػلومات ال مصز لناحية مدم ثوا ق املازرات واملناة  الػلمية مؼ ثأىيل 

وجػلااايا املنحباااات الزقمياااة بالماااهل الاااذو كطاااد محيلباااات واححياحاااات ضاااوق الػمااال بممااازوغات 

هااة ا اا   املنحباة الزقميااة، ماان خااالى الحػاازع غ اا  واقااؼ املااازرات الػلميااة وال اا امج الحػليميااة املوحا

جػلاايا املنحبااات الزقميااة بالاادوى الاحن يااة وطقطااام غلااوم املنحبااات واملػلومااات ااال الػااالا الػزباايف 

 (5185)غبد الهادو،
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 اإلطاز الهظسي للدزاسة  ثانيًا

 غزاع لزيا املهنة املنح ية بأنىا" الو يصة ال ي لىحا بزصد ينحاج الصنزو ومػالجحت وحصحت

ووملاااؼ وضااااةل اضاااا حاغت خدماااة للمطاااحػمل   مااان مفحلااا  ألاصاااناع واملطاااحوياتف وجػااادا املهناااة 

املنح ية من طقدم املهن ال ي غز ها ي طاا  حياث ارثابج  هورىاا بحهاور املنحباات الاديماة ال اي 

ااا ت جطاااميات وصاااصات الاااااةا غليىاااا مااان  رت وجر ا لاااا ثنااان ماملنحباااات ال اااي نزاىاااا الياااوم ومػهاااا ثياااوا

 (5111غ   النحح، ا   حا ظ النحح، حارص املنحبة وطم   املنحبةف" )لزيا ،  الااةا

ر مهناااة املنحباااات ماااؼ مفحلااا  الحياااورات ال اااي غز لىاااا املنحباااات  بػاااد ط  ماااا   وقاااد ثاااالسم ثياااوا

دورو مجاازد حاااارص غ ااا  م حوياااات املنحباااة اصااابح املنح ااي يااااوم بمجموغاااة مااان الػملياااات واملهاااام 

 من بناب ا جموغات
ً
 ا   الػمليات الصنية املزثبية فىا وألاىا ىو خدمات املػلوماتف بدبا

ً
 وصو 

ل الحاصاااال  ر الحننولااااـو طمااااا اليااااوم  اااااد اضااااحصادت املهنااااة املنح يااااة لر  ىااااا ماااان املهاااان ماااان الحيااااوا

وادخااااى الحواضاااكح وانحماااة املػلوماااات والمااابهات ئ ااا  صااالح الاغمااااى مماااا طدم ئ ااا   هاااور حيااال  

املػلومااااات واملنحباااات و هااازت مػااات الخطااامية الجديااادب "طخصاااااتي حدياااد مااان الػاااامل   اااال قيااااع 

 املػلومات"ف

 ا   ألاغماى الحاليدية املنوطة باملنح ي اخحل  دورو وثنوع ال  ل البكزة الزقمية 
ً
 هو املا ة

 غليااات ا  يحػامااال ماااؼ ألاوغياااة والوضااااةج 
ً
و هاااور مصااااىيا الجاااودب ونحمهاااا ومػاي  ىاااا  باااات لشاماااا

والحجااااااوف ماااااؼ حالاااااة املػلوماااااات وادراك اححياحاااااات املطاااااحصيدين وثاااااأم    الجدياااادب للمػلوماااااات،

 ا اا  مجموغااة لب اا ب ماان املهااارات الجدياادب، لمهااارات 
ً
النصاااي الطااز ؼ لهااا ئ اا  املػلومااات،  املااا ة

اضاااحفدام ثننولوحياااات املػلوماااات والحػامااال مػهاااا، وث ليااال املػلوماااات والب اااث غ ىاااا وثنحيمهاااا 

يز ال اااااا امج ألاماديميااااااة والخيااااااج الدراضااااااية لكااااااما  ثفاااااازيج وحمػهااااااا، وماااااال يلااااااو يحيلااااااح ثيااااااو 

 اخصاةي   مإىل   قادرين غ   الحػامل مؼ الحننولوحيا ف 

اازت ااال ثفصااف ودور اخحصاصاايي املػلومااات 
ا
اا ب قااد طر وجماا   حنااا  ب اا ا  ا اا  ئ  البكزااة املحر ا

ت ئ اا  ثوضااؼ اححياحااات ضااوق الػماال وجر اا  مالمااح املطااحصيد ، و ػاادا الاادور الاا ذو ثكاايلؼ باات وطدا

طقطام املػلومات واملنحبات من طىاا الاكااايا والاثجاىااات املااإرزب اال باازامج ثفصااف املػلومااات 

 (م5185واملنحبات) ب  ا ، 

) مجموغة املهارات والنصاابات ال اي  باد مان ثوا زىاا اال مفح الي  5112وحددت النمكشلي ) 

 املنحبات ال الػصز الحا ل بما ي ل:
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  بأ ػاد املوملوعفمهارات طماديمية 
ً
 حيث يهو  ملما

  مهااااارات لرويااااة محػااااددب ح ااااى كطااااحييؼ الحػاماااال مااااؼ مفحلاااا  طوغيااااة املػلومااااات محػااااددب

 اللراتف

 مهارات  نية خاصة بالػمليات الصنيةف 

 لها وثو يصها ال طغماى  املنحبةف
ا
 باضحفدام طنواع الحانية م

ً
 مهارات ثانية و يىا يهو  ملما

   يا  ػاد نحاز اال ا جااى، وياادم ماا حاثات بنااب غ ا  ثفيالثات  مهارات مطاحابلية ح اى يهاو

 املطحابليةف

 امحالك مػز ة غمياة بمصادر املػلوماتف 

 ثيويز خدمات ضهلة ومكطزب وئدارلىا للوصوى ئليىاف 

 ثاييا الاححياحات املوملوغية وثصميا خدمات لطد ثلو الاححياحاتف 

 اضحفدام ثانيات املػلومات املناضبةف 

 طحمز لخدمات املػلوماتفالح ط   امل 

 اضخمارو مػلومات كػمل غ   مطاغدب املطحصيدين وثوحيىهاف 

 ثدريح املطحصيدين غ   اضحفدام املصادر والنحا يلنا ونيةف 

 ث ليل املػلومات وثاديمها للمطحصيدينف 

 الػمل غ   ئ ماب ملصات ب ث وحػلها ب   طيدو الباحث   والدارض  ف 

  ة للمطحصيد وثاديا نحاةج الب ثفالب ث ال مصادر     مػزو  

ىاااذو املهاااارات  زملااالىا ثننولوحياااا املػلوماااات والاثصاااا ت غ ااا  طخصااااتي املػلوماااات اااال البكزاااة 

الزقمية الذو وحد نصطت طمام واقؼ مفحلا  غماا جػلمات واقاؼ وملاػت طماام خياارين  اماا مواحهاة 

 ىذا الح دو والاضحمزار وئما الا تحاف والحالشلي ف

( ا  الحانياااااات قاااااد  زملاااااد جري ااااا ات حذرياااااة غ ااااا  املهاااااارات 5183)الػبااااااص، و مااااا   الػبااااااص 

املهنياااااة والو يصياااااة الاماااااز الاااااذو طدم ا ااااا  الحري ااااا  الحااااادريضل الاااااذو يكااااايلؼ بااااات املنح اااااي اااااال غصاااااز 

املػلوماااااتف لااااذلو اصاااابح الحيااااور املطااااحمز ااااال الحػلاااايا ملاااازورب ث نمهااااا الحري اااا ات املطااااحمزب ااااال 

لهاااااا غالقااااااة وطيااااادب بحفصااااااف املنحباااااات واملػلومااااااات وطاملااااااا ط   املػز اااااة الػلميااااااة والحانياااااة ال ااااااي

املهااااارات ثحر اااا   ااااال بااااد لخزيضاااال اقطااااام املنحبااااات واملػلومااااات ط  يوالبااااوا ىااااذا الحر اااا  ماااان خااااالى 
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ثيااويز املػز اااة الحفصصاااية طرنااااب الحػلااايا الجاااامعل ح ااى يهاااو  خزيجوىاااا قاااادرو  غ ااا  مواحهاااة 

 املمامل املػاصزب ومحيلبات ضوق الػملف

( مجموغااة ماان املهااارات املهنيااة ال ااي يجااح ط  ثحااو ز 5115قااد حاادد ح  حااال غبااد الهااادو )و 

 ال خزيضل طقطام املنحبات واملػلومات:

 مهاارات ال دراضاات الاضاحفدام ودراضاات ضالوليات الب ثف  .1

 مهارات ث ليل الاححياج املػلوماجي للمطحصيدينف   .2

ات املػلومااااااااات ئملااااااااا ة ئ ااااااا  املهااااااااارات املحادمااااااااة اااااااال املهاااااااارات ألاضاضااااااااية اااااااال اضااااااااحفدام ثانياااااااا  .3

ينا ناااد وم زلاااات الب اااث وثياااويز وبزمجااة مواقااؼ ينا نااد خاصااة ثلااو الااةمااة  اضااحفدام

 غ   قواغد املػلوماتف

ثصاااااااااااميا وجماااااااااااريل الخااااااااااادمات املػلوماثياااااااااااة يلنا ونياااااااااااة ) الخااااااااااادمات املزحػياااااااااااة، قواغاااااااااااد   .4

 املػلومات( من خالى ابنة ينا ندف

ثصااميا وجماااريل نحااا وبااازامج املنحباااات الزقميااة و مااامل يلاااو مهااارات الزقمناااة واضاااحفدام   .5

 ال  امج وألاحهشبف

 املهارات ألاضاضية واملحادمة للح ليل وثصميا النحا وثصميا الواحهات ف .6

 تواضااااا اثيجياثاملهااااااارات ألاضاضااااااية  ضااااااا حاع املػلومااااااات مثاااااال املهااااااارات املحػلاااااااة بالب ااااااث   .7

 واملهااارات املحادمااة ال ئغااداد املنااانش والنما ات عليةف

املػز ااااااااااة بااااااااااالاوان   والخمااااااااااز ػات الدوليااااااااااة وا حليااااااااااة املحػلاااااااااااة ب اااااااااااوق امللنيااااااااااة الصنزيااااااااااة   .8

والخصوصااااية ومااااا يحػلااااق بخمااااز ػات ينا نااااد ونحااااا الاغحمااااد ألامااااديمي لل ااا امج الحػليمياااة 

 ة ينا ندفاملادمة من خالى ابن

  التكويو األكادميي يف علم املعلومات واملكتبات
ئساب الحر ا ات النث  ب ال ي دخلد غ   ىذو املهنة ضاواًب لناحياة طوغياة املػلوماات واااهالها طو 

ح اااى طااازق اقحناثىاااا وبثىاااا واضاااا حاغها، طم لناحياااة ضااالوليات املطاااحصيدين، او ح اااى ااااهل املنحباااة 

زقميااة، مااا    باادا ماان ط  يياازق الحري اا  باااف املإضطااات الحػليميااة نصطااها مااؼ  هااور املنحبااات ال

لحلحاااااق بزلاااااح الحياااااور الحاصااااال غ ااااا  ما اااااة ألاصاااااػدب وثصااااانؼ مااااان طالفىاااااا طخصااااااةيوا مػلوماااااات 

 مان املهاارات 
ً
قادرو  غ   الحػامل مؼ ما ة طااهاى الحداراة املوحاودب اال املنحباات ويمحلهاو  لماا

 باملهنةف رثاابوالا ال ضوق الػمل  لالندماجثأىلها 
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لاااااذا  اااااا  املإضطاااااات الحػليمياااااة املزثبياااااة بمجااااااى املنحباااااات واملػلوماااااات ضاااااواب طماناااااد ملياااااات طم 

مػاىد طم طقطام، وحدت نصطها مكيزب ئ   ئغادب النحز ال مناةجها وطازق الحادر ظ املػحمادب 

 طىميااة ئدخاااى املااازرات املزثبيااة بحن
ً
نولوحيااا ووضاااةلها وح ااى مطااميالىاف  تااي باثااد جػاازع حياادا

املػلوماات والمابهات وطاازق الب اث والاضاا حاع وألاىااا مال مااا يحصال باملنحباة الزقميااة اال صاالح 

 بو اة  املهنة املنح ية املػاصزبف
ً
 املناة  لحهو  طلث  ارثباطا

وينحاااز ئ ااا  الحأىيااال ألامااااديمي اااال مجااااى  املنحباااات واملػلوماااات بأنااات طحاااد الطااامات ألاضاضاااية 

ماديميااة ال اي جػماال غ اا  ثأىيال الهااوادر ال مازية الػاملااة اال ىااذا الحااال الباارسب ااال املإضطاات ألا

حيث جػمل غ   ئلطاف املحػلم   قدرات غلمية ثمن ىا من امحالك مهارات وخ  ات جطااغدىا 

غ ا  ثااديا الخادمات والايااام باملهماات امليلوباة ما ىا، وغلياات  املإضطاات الحػليمياة املناو  فىااا 

ث ااااد اضاياااالي يصاااازض غليىااااا الحماشاااالي  مااااهل ضااااز ؼ مااااؼ الاثجاىااااات  ثاااااديا ىااااذا الحأىياااال ثواحاااات

الحديثة والحيورات ال ي ثيزط غ ا  املهناة مان خاالى ثياويز بزامجهاا ومناةجهاا ثلبياة  ححياحاات 

ضااااااااوق الػماااااااال واملحر اااااااا ات املػلوماثيااااااااة، وجطااااااااحييؼ ماااااااان خااااااااالى ىااااااااذو ال اااااااا امج املحيااااااااورب ثأىيااااااااال 

 محفصص  ف

ثااااوا ز و اااااة  ااااال ضااااوق الػماااال   ثجااااد ماااان كطااااحييؼ  لمااااا ثواحاااات  ث اااادا ماااان نااااوع  خااااز وىااااو

 لكاااااػ  ثوا اااااق ثلاااااو ألاقطاااااام ماااااؼ الحوحهاااااات الجارياااااة ملحيلباااااات 
ً
موالبلىاااااا مااااان الخااااازيج   نحااااازا

 مؼ  هور مصاىيا ومبادب وططز غمال مطاح درة لاا ثنان محاحاة مان قبال ومان 
ً
الحو ي  خاصة

ية ال ي كماهدىا الحفصاف لالنحاااى ىذا املنيلق ث  س  الحاحة ئ   ثخبؼ الحيورات الجارية الػامل

مااااااان الاغحمااااااااد غ ااااااا  ألادوات الحاليدياااااااة ئ ااااااا  ثلاااااااو املحياااااااورب اااااااال مػالجاااااااة ا ححاااااااوم ويلاااااااو لحلبياااااااة 

( اناااات مااااؼ 5113الاححياحااااات املػلوماثيااااة املحناميااااة ملإضطاااااات املػلوماااااتف و ماااا   غااااارع )غااااارع،

اضاااحفدام مصااايلق غلاااا  هاااور مصااايلق الاضاااا حاع ع ااال للمػلوماااات اااال الخمطاااينيات وانخماااار 

املػلومااات وثو ياا  ثننولوحيااا املػلومااات ااال الطااحكنيات والطاابػينيات ماان الاااز  املا االي، باادط 

الاثجاااو ن ااو ئملااا ة مااازرات منرجياات ثحػلااق فىااذو املصاايلحات، وااال  كااو  الػااادين ألاخ اا ين 

ا ة ملمااة باملاا  ماان الاااز  املا االي قامااد مػحااا ماادارص املنحبااات ااال الو يااات املح اادب ألامزينيااة

"مػلومااااات" ئ اااا  مطاااامى مدارضااااها، وح ااااى ال ااااي لااااا ثكاااا  طضااااايد ملمااااة "منحبااااات" ماااان مطاااامى 

 املدرضةف
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وطدت الحر ا ات ال املناة   والخيج الدراضاية، ال اي بازرت الحننولوحياا املحياورب اضاحمزارية 

ذين "الاTechnicians" جري  ىا وثناي ها، ئ   حاحة حديدب من الػناصز ال مزية، وىا الصنيو  

ثااااد اوا ااااال الرالااااح غ اااا  مهنااااة الحفصااااف ماااان ثفصصااااات طخاااازم يات غالقااااة مثاااال الحاضااااوف، 

ونحااااااا املػلومااااااات، ويحصاااااااب ، ويدارب، والزياملاااااايات، الاقحصاااااااد و   ىااااااا، و ػااااااد ىااااااإ ب  زااااااات 

 (ف5113مشاحمة ال ضوق الػمل)رسوقل،

املػلومااااااااات  لاااااااذا  ااااااااا  الحر اااااااا ات ال ااااااااي حالااااااااد غ اااااااا  املهنااااااااة مانااااااااد نخيجااااااااة لاااااااادخوى ثننولوحيااااااااات 

 والاثصا ت، ئي ثصن  ثلو الحر  ات ال نوغ   رةكطي  :

اا  الحاصاال ااال الػمليااات ويحاازابات الصنيااة وال ااي اضااحفدمد  يىااا مهنااة املنحبااات وغلااا  .1 الحر ا

املػلومااات ثننولوحيااات املػلومااات والاثصااا ت لحأديااة ألاغماااى الحاليديااة  مااهل ط كاال ماان 

ملزحػياااة وخااادمات الببليو زا ياااا ففف ، مماااا طدم ئ ااا  ث اياااق خاااالى ئثماااام املهاااام مثااال ألاغمااااى ا

 لصابب طلث  من الطابقف

 هور و اة  حديدب ثمثل ميالح مجحمؼ املػلومات لػماى املػز ة مؼ الا ل   ا   الاقا اف  .2

ماان اححياحااات املطااحصيدين ماان املػلومااات وثمثاال ثلااو الاثجاىااات حاادود املهنااة ال ااي ثحيلااح 

ل ا لحداخل ب   الحفصصات وينػنظ يلو غ   مناةجها الحػليمياة، مان ئغادب صيا ة وثابا

احال ا  يهاو  خزيجوىاا قاادرو  غ ا  يب اار اال اابنة الانا ناد وثااديا خادمات مػلوماثياة 

 وثشويد املطحصيدين باححياحالىاف

وماااااان احاااااال ىااااااذا ث حاااااااج مناااااااة  غلااااااوم املػلومااااااات واملنحبااااااات لاااااادمج مصاااااااىيا ثننولوحيااااااات  

ا ت ومػز ة مهارات يبداع الزةكطية للنصاابب، ال اي مان امليلاوف ط  ثهاو  اال املػلومات والاثص

طىااااااداع ال اااااا امج الحػليميااااااة  ، ودمااااااجصااااالح املااااااازرات الدراضااااااية ألنىااااااا ميلوبااااااة ااااااال ضااااااوق الػماااااال

املوملااوغة ااال مجاااى غلااا املػلومااات وم حويالىااا ماان ناحيااة ومحيلبااات واححياحااات ضااوق الػماال 

ام املػلومااات واملنحبااات وألاراااي  ط  جػماال غ اا  ثفاازيج مااوادر لااذا غ اا  طقطاا ماان ناحيااة طخاازم،

 قادرب غ   الحصاغل والحػامل مؼ البكزة الزقمية وجطها ال ث ايق مجحمؼ صناغة املػز ةف

( مجموغااااااااة ماااااااان الناااااااااا   هاااااااال غبااااااااارب غاااااااان 311-312، ن8912ويااااااااذلز طحمااااااااد باااااااادر )باااااااادر، 

 : اححياحات الحػليا املنح ي املجي  مهل غام و هل ماآلجي
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  ثاااااديا قاغاااادب جػليميااااة غزيكااااة ماااان الدراضااااات ألمناااااب املنحبااااات ودراضااااات محػلاااااة بالػماااال

ف الذو ضياومو  
ً
 بممارضحت  ػال

  اغحمااااااااد الحياااااااورات الحديثاااااااة اااااااال مجااااااااى املنحباااااااات واملػلوماااااااات وطغاااااااداد اليلباااااااة  ضاااااااخيػافىا

 افوطنواغهوالحآل  مػها واضحفدام الحاضبات وثانيات املػلومات بمفحل  طاهالها 

  ثصػيل الحػليا املطحمز ألمناب املنحباات مان خاالى غااد الادورات املبحدةاة واملحادماة وبماهل

مطااااحمز طو غنااااد الحاحااااة لااااذلو وااااال مفحلاااا  املوملااااوغات املنح يااااة ال ااااي لهااااا غالقااااة بالػماااال 

 املنح يف

 ثفصااايف امل  انياااة الها ياااة والالسماااة لل ااا امج الحػليمياااة وثاااو    مطاااحلشمالىا املادياااة مااااألحهشب 

 ومصادر املػلومات من طحل ال ىوض فىذو ال  امج غ   املطحوم امليلوف ف

  الػمااال غ ااا  اضاااحفدام وضااااةل ييكاااال بهااال طنواغهاااا وثانياااات املػلوماااات املحاحاااة اااال غملياااة

 الحػليا وئغداد اليلبة يغداد املناضح للػمل ال املنحباتف

  املحاحااااة وغ اااا  اححياحااااات اغحمااااد طقطااااام املنحبااااات ضياضااااة قبااااوى مبنيااااة غ اااا   اااازن الػماااال

 الطوق املطحابلية ألمناب املنحباتف

  ثاديا الحوا ش املناضبة للػناصز الػلمية ويدارية املاحدرب للػمل ال املهنة ، و تق ا جاى

 طقطام املنحبات واملػلومات  اححياحاتللدراضات الػليا للىيزة موادر ثدر طية مإىلة لطد 

املبااااااادب الحوحيىيااااااة لل اااااا امج الا بويااااااة للمنحبااااااة املهنيااااااة وقااااااد حااااااددت  ييصااااااال  مجموغااااااة ماااااان 

واملػلومااات ضاااندت ىااذو املبااادب الحوحيىيااة لجنااة ايصاااى املهنيااة خااالى اححماغهااا املنػاااد ااال  ف 

،  الهاااادع ماااان ىااااذو املبااااادب ىااااو ثااااو    مجموغااااة ماااان املبااااادب الحوحيىيااااة ملاااادارص 5185ماااان غااااام 

ها الا بويةف  هاذو املباادب ئطاار ملزاحػاة و ث طا   املنحبات لخطحػملها غند وملؼ و ثيبيق بزامج

بزامجهاااا و لاااذلو ثصاااميا بااازامج حديااادب طخااازمف وجػاااد ىاااذو املباااادب طيكاااا طداب غملياااة للماارناااة، 

 ويجح اضحػمالها لحصميا بزامج ثزبوية للمنحبة وقياغات خدمات املػلوماتف

 وجممل غناصز املناة  حطح ييصال:

  ئ   مناة   ثالةا البكزة الزقمية طضاليح املا لي لط يل للوصوى 

 املػارع واليزق ا حلية 

 غ   ط  ثحكمن الػناصز ألاضاضية لل  امج الا بوية للمنحبات واملػلومات ما ي ل: 
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بكزااة املػلومااات ، وعرااار ا جحمػيااة ااال مجحمااؼ املػلومااات، ضياضااة وقاايا املػلومااات ، وثاااري   .1

 امليدا ف 

 اتف ئنحاج وثبادى واضحفدام املػلوم .2

 ثاييا الحاحيات من املػلومات وئقامة خدمات لحلبية ىذو الحاحياتف .3

 غملية نال املػلوماتف .4

ئدارب موارد املػلومات حيث جممل ثنحيا ومػالجة واضا حاع وحصظ املػلومات ال طاهالها   .5

 وغزوملها ا خحلصةف 

 الب ث والح ليل وثصط   املػلوماتف .6

 اضحػماى ثانيات املػلومات و يثصا ت لهل حوانح منحوحات وخدمات املػلوماتف  .7

 ئدارب املػز ة  .8

 ئدارب مإضطات املػلومات .9

 الحاييا النمي و النوعل لنحاةج اضحفدام املػلومات واملنحبة .11

الاااوعل بنماااايج املػاااارع ا حلياااة ) هاااا طىمياااة واخاااحالع طو ىيهلاااة املػاااارع اا حلياااة والحاااأر    .11

ثج غن مو  اللرة والصلطصة واملناة  ا حلية محأصلة ال ىيامل املػز ة ا حلية وطىمية النا

اضحػماى منرجيات الب ث ا حلية غند الح ايق اال مصاادر املػلوماات وثااديا الخادمات 

 للمطحػمل   (
 

،  مجموغااااااة ماااااان  5118غااااااام   ASISTلمااااااا وملااااااػد حمػيااااااة الػلااااااوم وثننولوحيااااااا املػلومااااااات 

يىياااااااة  وجمااااااامل ضاااااااحة مجااااااا ت غاماااااااة   باااااااد ط  ثااااااادرج ااااااال املنااااااااة  الدراضاااااااية لػلاااااااا املبااااااادب الحوح

املػلوماااااااتف وجماااااامل الحيبياااااااات الػلميااااااة والػمليااااااة غ اااااا  حااااااد ضااااااواب ماااااان املوملااااااوغات ااااااال غلااااااا 

 لػلااااا املػلوماااااتف ملاااامن ىااااذو ا جااااا ت 
ً
املػلومااااات ولناااان   ياصااااد فىااااا ط  يهااااو  وصااااصا حصاااازيا

الحااا ت، قاةمااة طلثاا  ثصصاايال ملااا كمااملت ىااذا املوملااوعف  الػامااة الطااحة هاال املواملاايؼ، وااال  ػااا

 (8)امللحق رقا 

مجموغاااة مااان املػاااارع ألاضاضاااية واملهاااارات والخصااااةف الاااواردب اااال  ALIAلاااذلو حاااددت اى 

موملااااااوغات غامااااااة طضاضااااااية )مػز ااااااة الطااااااياق  1قااااااواةا الطياضااااااات الحػليميااااااة وهاااااال غبااااااارب غاااااان 

البنية الح حية للمػلومات، مصادر املػلومات،  الػزيا للمػلومات، الح ليل، الاضا اثيجيات،
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مػالجة املػلومات، مػلومات املنحج وثاديا الخدمات، ثولياد املػز اة( واملهاارات املا ابياة مػهااف 

 ( 5)امللحق رقا

( قاةمة Clip Chartered Institute of Library and Information Professionalsلما قدمد  ( 

مات واملنحبات مإلصة من خمطة طقطام رةكطية مؼ ثوصي  دقيق لهل للمازرات ال غلا املػلو 

 (3م ىاف )امللحق رقا 

  

  اجلامعة اللبهانية واملعلومات يفواقع قسم املكتبات 

  نبرة عو كلية االعالم
م  8922م، وبػاد مازور رماا  ضانوات طو غااام 8922ثأضاظ "مػهاد الااحا ة" اال لبناا   غااام 

  ، ئ   الحن ي باضا "ملية الاغالم"ف 5182لحوريق"، ليفلف، ال الػام صار اضمت "ملية يغالم وا

ثوالاااااح مليااااااة يغااااااالم والحوريااااااق ااااااال الجامػااااااة اللبنانياااااة ىااااااذو الحيااااااورات لحهااااااو  مليااااااة طماديميااااااة  

ثيبيايااااااة بامحياااااااس، ثزثنااااااش ااااااال مناةجهااااااا غ اااااا  الػلااااااوم يغالميااااااة والحننولوحيااااااا والثاا ااااااة الػامااااااة 

      زغ   بامملا ة ئ   الػمادبفواللراتف ويحوسع طالفىا غ

جػحمااد مليااة الاغااالم  غ اا  النحااام الصصاا ل ااال الحاادر ظ، وثاطااا الطاانة الدراضااية ا اا   صاال   

ماادب ماال م ىمااا خمطااة غمااز طضاابوغاف  و ػحمااد نحااام الحاادر ظ املااازر موحاادب جػليميااة طضاضاايةف 

ملااااوع واحااااد غ اااا  ويخناااااوى ماااال مااااازر مجموغااااة ماااان الاااادروص وألا مااااية الحػليميااااة ا خحصااااة بمو 

مااادم  صااال درايااالي واحاااد، و طااااوو غاااددا مااان ألارصااادب ف و ماااهل الزصااايد وحااادب قيااااص لحايااايا 

ضااغات دروص  81الجهد يحما ل الذو يبذلت اليالح ال ث صيلت الػلمي وىو كػادى ماا يااارف 

هة، وما  82ضاغات و 81ضاغات ال املاضا ، ما ب    ٧نحزية ال يحاسب و ب   ضاغة لألغماى املوحا

ضااغة للمااازرات  21ضااغة و  21ضااغة لألغمااى الحيبياياة املاا ة ا اا  ماا با    51ضااغة و  882

 الحدري يةف

 لما  جػدا ملية الاغالم طالفىا لنيل المهادات الحالية: 

 : ثااااال ماااادب ث كاااا  ىا غاااان رااااالذ ضاااانوات، و  ثحجاااااوس خمااااظ ضاااانوات ل ااااد  الاجـــــ س  

 طق لى ال الاخحصاصات الحالية: 

 الاحا ة املنحوبة، الاحا ة املزةية واملطموغة ئحاسب ال .1

 إدار  املعلوم ت واملكتب ت .2

  غالقات غامة وئغال  .3
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 وهل غ   نوغ   ب ثي ومجي،   ثال مدب ث ك  ىا غن ضنح  ، و  ثحجاوس اربؼ امل ستر:

 ضنوات ل د اق لى، ال الاخحصاصات الحالية: 

 دبلوم مجي ال ينحاج يغالمي .1

 لاحا ة يياغية والحلصشيونيةماضا  مجي ال ا .2

 الاحا ة البيئية والاحية  .3

 الاحا ة الاقحصادية والحنموية  .4

 الاحا ة املنحوبة  .5

 ئثصاى مإضطات  .6

  علوم املعلوم ت.  .7

 ماضا  ب ثي ال غلوم يغالم والاثصاى  .8

  مااان خاااالى املػهاااد الػاااا ل للااادلحوراو اااال عداف والػلاااوم الاححماغياااة، و  ثاااال الـــدرتورا :

ويناااى ماان خاللهااا الباحااث  ث كاا  ىا غاان رااالذ ضاانوات و  ثشيااد غاان خمااظ ضاانواتف ماادب 

 .دلحوراو ال الاغالم واملػلومات

  قسم املعلومات واملكتبات يف اجلامعة اللبهانية
غااازع قطاااا املػلوماااات واملنحباااات اااال الجامػاااة اللبنانياااة الػدياااد مااان الحياااورات مناااذ ا ماااابو 

 للمااانر  الااااديا ماااا  نحاااام ح اااى وقحناااا الحاااا لف  صاااي البااادايات 
ً
ماااا  كطااامى قطاااا الحورياااق، وو ااااا

الحاااادر ظ طربااااؼ ضااااانوات ي صاااال اليالااااح  ػااااادىا غ اااا  ئحااااااسب ااااال الحوريااااقف وماناااااد الطاااانح   ألاو ااااا  

والثانياة ممااا لة باا   ما ااة الاقطاام، لااا يحػاازع اليالااح غ اا  مػ اى الحوريااق ئ  ااال الطاانة الثانيااة 

ا الحوريااااق" وماااادخل ئ اااا  غلااااا ا حصو ااااات" طو ط  ماااان خااااالى مااااادث   غبااااارب غاااان "ماااادخل ئ اااا  غلاااا

ع  ػاااااد غ اااااا   ضاااااوم ماااااان خااااااالى نحزيااااااات  الاخحصاااااااناليالاااااح ح ااااااى ااااااال الطااااانة الثانيااااااة لااااااا يحػاااااازا

ومواملااايؼ غامااااة ولااااا ياااادخل  ػاااد ااااال طو ماااان ا جااااا ت الصنيااااة للمهناااةف وماااان خااااالى ثخبااااؼ مااااازرات 

لصنيااااة امليلوبااااة ااااال ممارضااااة الطاااانة الثالثااااة والزا ػااااة نلحااااظ انىااااا حميػهااااا ثزثنااااش غ اااا  الػمليااااات ا

 (2املهنة ال البكزة الحاليدية من  هزضة وثصني  رؤوص موملوغاتففف)امللحق رقا 

نااااازم ا  اليالاااااح بااااادط يحػااااازع غ ااااا   LMDبااااا   النحاااااام الااااااديا ونحاااااام  الانحاالياااااةواااااال الصاااااا ب 

ف من الطنة ألاو   ولو  مهل  طيج مادث    اج، ولنن طملي  غ   الطنوات الثالذ  الحفصا

لباقية املا ة ا   ألاضاضيات مجموغة محنوغة من املواد ال ي ثحماشلى مؼ بكزة املنحبة الجديدب ا
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لاواغاد البيانااات ونحاا ادارلىااا، الاادوريات واملاواد الطاامػية، املنننااة اال املنحبااات ودور الحوريااق، 

 ثننولوحيا املػلومات والاثصا تففوملها مواد مزثبية بالحانيات والػصز الحديثف

اااال ملياااة الاغاااالم  LMDالصاااا ب ال اااي جػح ااا  قصاااشب نوغياااة اااال ا جااااى ماناااد ماااؼ اغحمااااد نحاااام طماااا 

من طربػة ضنوات ئ   رالذ ضنوات وغليت طلريد الطنة ألاو    الاخحصانوالحوريق ومػها ث وى 

اااافف ااااال ىااااذو املزحلااااة مانااااد اللجنااااة املولجااااة   قاااال الحفصا
ً
املمااااا لة وبااااات ياااادخل اليالااااح مباااااازب

ملوملاااوع قاااد ارثاااأت وبنااااب غ ااا  دراضاااات ط  ينصصااال قطاااا الحورياااق ئ ااا  قطااام   "ئدارب با با ىحماااام

 فىااذا الحاطايا الد ػااة ألاو ا  غااام 
ا
املنحباات" و "ادارب الورااةق واملطااخندات" وخزاحاد الهليااة غماال

ث اااد مطااامى "ئدارب املػلوماااات واملنحباااات" وحااااب  الاخحصاصااا  وبػااادىا طغياااد دماااج  5112-5112

 ححة غدم ثابل ضوق الػمل لهذا الصصلفىذا الدمج  ػد مال 

ل للمنر  اللبنا ي املػحمد ال ثدر ظ غلاوم املػلوماات يلحاظ وحاود غملياات جػاديل وجري ا   واملحأما

 مطحمزبف

 ح اااااد ألاباااااواف طماااااام طاااااالف قطاااااا ادارب املػلوماااااات واملنحباااااات لدراضاااااة  5111ومناااااذ الػاااااام 

 باي غ   املاحطح   املجي  اجفالطنة الثانية ماحطح    ما   مجي وب ثي، وبػدىا ط

اااف غلاااا املػلوماااات واملنحباااات اااال لبناااا  قاااد حاااذف اااال مزحلاااة املاحطاااح    الجاااديز يلااازو ط ا  ثفصا

صااااااااات غلميااااااااة مفحلصااااااااة ماااااااان ئدارب ألاغمااااااااااى و  الػديااااااااد ماااااااان اليااااااااالف ماااااااان يوو خلصيااااااااات وثفصا

اال ملاادم طىميااة ىااذا  ال مدرالهااااملػلوماثيااة الاداريااة وخ اا اب حاضااح ع اال  ويلااو  حفصااف لمنما

 لها ال مشاولة طغمالها والاضحجابة لالححياحات املحر  ب ال ضوق الػمل ف

 نتائج الدزاسة  ثالجًا
 وميابالىااااا مااااؼ املواملاااايؼ ألاضاضااااية ال ااااي ثااااا 

ً
ثااااا اضااااحػزاض حميااااؼ املااااازرات املػحماااادب حاليااااا

املػلوماااات  الحوصااال ئليىاااا مااان خاااالى املباااادب الحوحيىياااة ال اااي وملاااػلىا حمػياااة الػلاااوم وثننولوحياااا

ASIST   املػاااارع ألاضاضاااية واملهاااارات والخصااااةف الااااواردب اااال قاااواةا الطياضاااات الحػليمياااة لاااال و

ALIA و قاةمااااة ا جاااااا ت ألاضاضاااااية اااااال ا حاملااااازات املزحػياااااة ال اااااي حاااااددلىاCILIP  والوصاااااوى مااااان

 ( وهل : 8موامليؼ رةكطية )الجدوى رقا  2خالى الثالذ قواةا الػاملية ا   

 لوماتاضظ غلا املػ .1

 اضا اثيجيات ادارب املػلومات وخدمالىا .2
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 مػالجة املػلومات .3

 نحا وثانيات املػلومات .4

 ضلوليات اضحفدام املػلومات .5

 املهارات املنخطبة .6

ث ليل ال  نامج املػحمد ال قطا املػلومات واملنحبات ال الجامػة اللبنانية للػام الدرايلي (: 8الجدوى رقا )

5182-5182 

ضيع 
املوا

سية
ألاس 

 

سس علم أ

 املعلوم ت

سلوري ت 

املعلوم ت 

عىد 

 املستخدمين

 امله رات املكتسبة

 

هظم وثلىي ت  مع لجة املعلوم ت

 املعلوم ت

 استراثيجي ت

ادار  املعلوم ت 

 وخدم ته 

 

املل
ــــــــــــــــــــــــــــ

ت
ا زر

 

مدخل ئ   غلا 

 املػلومات والحواصل

طنواع الوراةق ال 

 املإضطات

اي : املنحبات وألار 

 جمز ػات ومواريق

النحاف:  مز وثوس ؼ 

 وقزابب

 

مدخل ئ   مهن 

 ألاراي  واملنحبات

 املػلومات وا جحمؼ

 

 ادارب املػز ة

 

اقحصاد املػلومات 

 والوراةق

 

 

 

 

 

 

 ثدريح ال املإضطات

 ممزوع الحفزج

رضالة مهنية طو دراضة 

 ميدانية

منرجية الب ث الػلمي 

*5 

 ثيور الصنز ي طا ي

 

 بيحصا

 

 (8الصهزضة الوصصية )

ث ليل املػلومات 

 )ثصني (

ث ليل املػلومات 

 ) هزضة موملوغية(

 (5الصهزضة الوصصية )

ث ليل املػلومات 

 )مهانش(

 اضا حاع املػلومات

 الحصظ  الزقمي

 الحصظ وضياضاثت  

مصادر املػلومات 

 الزقمية وثنميلىا

ثنحيا املػلومات 

 وثمثيلها

 

مصادر املػلومات 

 الػامة

ادر املػلومات مص

 املحفصصة

 

 

 املػلوماثية

 

قواغد البيانات ونحا 

 ادارلىا

ثصميا املواقؼ 

 الالنا ونية

ادارب مواقؼ املنحبات 

ومزالش املػلومات 

 وألاراي 

 املنحبات الزقمية

 

الحننولوحيا ال مزالش 

 املػلومات وألاراي 

 

 

مزالش املػلومات 

 يغالمية

جموغات ادارب ا 

 املنح ية

 املطخنداتئدارب 

جطويق خدمات 

 املنحبات

ثثم   ألاراي  

 واثاححت

 نحا ئدارب املنحبات

ادارب ألاراي  

 الجارو والوضيج

ادارب ألاراي  

 ال ىاتي

ادارب مصالق  

 ألاراي 

ادارب املنحبات 

 ومزالش املػلومات

ادارب التجالت 

 ألالنا ونية

خدمات املػلومات 

 الزقمية
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(، ط  املنر  اللبنا ي الجديد 8ياباة النحاةج ال الجدوى رقا )جطحنحج الدراضة  ػد ثمثيل وم

واملػحمااد يزلااش  مااهل لب اا  ئ اا  جػزياا  اليالااح غ اا  ما ااة طضااظ غلااا املػلومااات واملنحبااات، لمااا 

يزلش وبمهل لب   غ   املازرات املزثبياة بمػالجاة املػلوماات وال اي كػح ا  حاشب لب ا  م ىاا طغمااى 

اااال مشاولاااة املهنااة املنح ياااة  ضااايما وطنىاااا جرياااي الاغمااااى الصنياااة  ثيبيايااة ميلوباااة وبماااهل طضايااالي

الحاليدياااااة امليلاااااوف مػز لىاااااا ئملاااااا ة ئ ااااا  املػالجاااااة املزثبياااااة بالبكزاااااة الزقمياااااة الجديااااادب لحنمياااااة 

مصادر املػلومات الزقمية وحصحهاف وقد ححي موملوع اضا اثيجيات ادارب املػلومات وخدمالىا 

د املاااااازرات ملوملاااااوع "مػالجاااااة املػلوماااااات"، ويزلاااااش ىاااااذا بااااانصظ ألاىمياااااة لناحياااااة ثفصااااايف غاااااد

ا جاااى غ اا  املبااادب والخيااج ويحاازابات مدارب وثنحاايا مإضطااات املػلومااات والارااايصات وااال 

بالمق يلنا و ي ضواب  الاىحمامميالػة ضز ػة غ   مطميات ىذو املازرات وثوصيصها نلحظ 

 ت طو خدمات املػلومات الزقميةف ال ادارب التجالت يلنا ونية وادارب املنحبا

ونازم ط  املانر  قاد اىاحا بالجاناح الحا اي مان خاالى ثفصايف مجموغاة مان ا حاملاازات 

غ اااا  ماااادم ألاغااااوام الخمطااااة ثاااازثبج بااااانحا املػلومااااات وثانيااااات الاثصاااااى والماااابهات واملػالجاااااة 

 علية للمػلوماتف

 طنااات قاااد  ااااف غااان املااانر  الماااق املااازثبج 
ا
دين وضااالوليات ب اااثىا غااان املطاااحصي باححياحااااتئ 

 املػلومات واضحفدامها، وثصاغل ي طا  ثانيات املػلوماتف

واااااال ا جاااااااى الطاااااادص وث ااااااد غناااااوا  املهااااااارات املنخطااااابة املزثبيااااااة بمجموغاااااة ماااااان املهااااااارات 

 ا ااا  ماااادرب اليالاااح اااال الوصاااوى ا ااا  مزحلاااة الحصن ااا  الناااادو 
ً
اللروياااة والثاا ياااة واملهنياااة املاااا ة

ماااانالت والب ااااث الػلمااااي،  ،اااا م اناااات قااااد جطاااااوم مااااؼ مجاااااى نحااااا وثانيااااات والااااادرب غ اااا  حاااال امل

املػلوماتف وبالز ا من طىمية ىذو املهارات ما   بد من ئغياب مجاى ثانيات املػلومات طىمياة 

طل ااا  ماااان خااااالى الا ل اااا  طلثاااا  غ اااا  املنحباااة الزقميااااة والنمااااز يلنا و ااااي الب ااااث والاضااااا حاع ماااان 

النحا ا حوضبة واضحفدامها، واملادرب غ   الحػامل مؼ ثانيات  خالى ابنة الانا ند وثو ي 

املػلومااات والاثصااا ت الحديثااة بمهنيااة غاليااة وثيبيااق ألاضاااليح الحديثااة ااال ثاياايا املػلومااات، 

واضا اثيجيات اضا حاع املػلومات وثصميا صص ات الويح، وجػليا املطحصيدين غ   اضا حاع 

 ( ىذو النحاةجف8ات (امليحاداثا )وي  س الزضا البيا ي رقا )املػلومات وئغداد واصصات البيان
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 باملوامليؼ8الزضا البيا ي رقا )
ً
 (: طغداد املازرات ماارنة

 

املااااااابالت املوحهاااااة ئ ااااا  طغكااااااب الهيزاااااة الحػليمياااااة ئ ااااا   خاااااالى طضااااازلةلماااااا ثوصااااالد الدراضاااااة مااااان 

 مجموغة من النحاةج حوى املنر  املػحمد:

ااااال الدولااااة املحيااااورب ئ اااا  حااااد مااااا، ويااااحا  املناااااة  املػحماااادب  ثوالااااح ث اااااوى مليااااة يغااااالم ط .1

 ث ديث ىذو املناة  باضحمزار، ويمنن الاوى طنىا مابولةف

جطااىا املااواد ال اي ثاادراص اال مليااة يغاالم ااال قطاا ئدارب املػلومااات، اال ثهااوين اخصاااةي    .2

، مااااؼ الحاحااااة ئ اااا  ااااال ضااااوق الػماااال اللبنااااا ي والػزبااااي ئ اااا  حااااد لب اااا  الاناااادماجقااااادرين غ اااا  

ثيبياات غملية طلث  قبل الحفزج، وازاب الحجه  ات الحننولوحية، وطحهشب الهومبيوثز، 

 للمطاغدب ال ثيويز مازرات الحدر ظف 

يجاااااح جػاااااديل املنااااااة   ماااااهل داةاااااا ملوالباااااة الحياااااور الػلماااااي والحا اااااي اااااال الػاااااالا اااااال ئدارب  .3

ات لاكظ املػلومات من خالى ئملا ة مازرات حديدب ثوالح الػلا 
ا
 طن
ً
وضوق الػمل، غلماا

باألمز الطهل،  حفصف غلا ئدارب املػلومات يحيور مؼ طو ثيور يزا ق غلا الحاضوف 

 فالاثصاىوال  امج يلنا ونية املزثبية بت وابهات 
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جػح   مطألة اندماج طالف قطا ئدارب املػلومات ال البكزة الزقمية لناحياة اضاحفدامها  .4

ت الب ااث والاضااا حاع، مطااألة  طاا ية، وجػحمااد غ اا  قاادرات ااال غمليااا  للحانيااات الحديثااة

 ا ااا  ثاااأر   البكزاااة والوملاااؼ 
ً
يلىا اااال ىاااذا ا جااااى، املاااا ة  الاححمااااعلالياااالف الصنزياااة، وحااادا

اف
ا
 للمحػل

، ودقيااااااة، وث حااااااج ئ ااااا   الاخحصاااااانمطاااااألة رباااااج  .5
ً
بالهلياااااات الػلمياااااة مطاااااألة مهماااااة حااااادا

ج الحفصااااااف ااااااال غلااااااا املنحبااااااات دراضااااااة مػماااااااة ومحأنيااااااة، والخيااااااارات ثن صااااااز باااااا   رباااااا

 
ً
بالهليااااااات الػلميااااااة، طو ثنثياااااا  املااااااازرات الػلميااااااة خااااااالى الطاااااانوات الدراضااااااية، وحاليااااااا

 اهلد لجنة خاصة لهذا ألامز وهل بصدد اثفاي املازرات الالسمةف

 التوصيات 
 أل  مجاى غلا املػلومات يحيور  طزغة لب  بف  باضحمزارالحاييا الداةا للمناة  وثيويزىا  .1

رب ث ديث ال  امج  واملناة  الدراضية بماا ينتاجا ماؼ الاثجااو الػاالمي الجدياد اا  قطااا ملزو  .2

 مجااى ثانياات املػلومات الاملنحباات واملػلوماات وثادغيمها بماازرات وبازامج 

رب غ   املػلومات وخدمالىا  .3  غن ألامور الحاليديةف والابحػادالا ل   ال املناة  امليوا

ال طقطام املػلومات بأ  يح    الخزيج   بالادرب غ   الحػامل مؼ ثانيات يجح الا ل   طلث   .4

املػلوماااااااات والاثصاااااااا ت الحديثاااااااة مالاااااااادرب غ ااااااا  ثو يااااااا  الااااااانحا ا حوضااااااابة واضاااااااحفدامها 

والب ااااااااث غاااااااان املػلومااااااااات غ اااااااا  ااااااااابنة ينا نااااااااد، وثيبيااااااااق ألاضاااااااااليح الحديثااااااااة ااااااااال ثاياااااااايا 

ثصاااااااااااميا صاااااااااااص ات الوياااااااااااح، وجػلااااااااااايا املػلوماااااااااااات، واضاااااااااااا اثيجيات اضاااااااااااا حاع املػلوماااااااااااات و 

 ف(امليحاداثا)املطحصيدين غ   اضا حاع املػلومات وئغداد واصصات البيانات 

الا ل ااااااا  مااااااان خاااااااالى املنااااااااة  غ ااااااا  املػااااااااي   والنحزياااااااات الحديثاااااااة لوصااااااا  وث ليااااااال وثنحااااااايا  .5

  FRBRو نماويـل  RDAى مػياار الى ئدخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااملػلومات وثصط  ىا ال البكزة الزقمية؛ مان خ

و الاثجاىات الحديثة ال ث ليل وثصط   املػلومات وثصنيصها ممثلة ال ألانيولوحيا  FRARو 

 و   ىا النث  ففف   Taxonomyوالحالطونومو  semantic Webوالويح الد  ل 

 غنااااااد  .6
ً
مزاغاااااااب مػااااااز لىا ااااااال الحػاماااااال مااااااؼ  اخحيااااااارىا يمااااااا يفااااااف اليااااااالف،  ماااااان املهااااااا حاااااادا

ولوحيا املػلومات ويلو من خالى املا ة اخحبار لليالح ال امح ا  الدخوى ئملا ة ئ ا  ثنن

 الثاا ة ، الا حمة والحػزيحفف
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غ   الحني   الاادرينيجح ط  ث ا ظ املناة  غ   الحيوية لحأم   حيل من املهني   الجدد  .7

 مؼ مفحل  البكزاتف

مياااة قاةماااة باااذالىا بهلياااة مطاااحالة النحااز اااال  صااال قطاااا املنحباااات واملػلوماااات ااال وحااادب طمادي .8

 لما ىو الحاى ال الو يات املح دب ولنداف

 احح حطااور الحواصاال والانفازا   طااوق الػماال اللبنااا ي  ملػز اة اححياحاثاات الصػليااة  وئغااداد  .9

ال اااا امج ألاماديميااااة املناضاااابة والػماااال غ اااا  ثوريااااق الحواصااااال مػاااات لحصػياااال مااااازر الحاااادريح ااااال 

 مفحل  املإضطات ف

 

 ، الئحة املصادز واملساجع زابعًا
 املزاجع العزبية: .أ

(ف "الحأىيااال واححياحاااات ضاااوق الػمااال بااادوى مجلاااظ الحػااااو " ف 5111اباااوغشب، غباااد ا جيااادف ) .1

 ف8،ع51مجلة املنحبات واملػلومات الػزبية، ص 

 مناة  الب ث ال غلا الاححماعف املنحح الػزبي الحديثف(ف 8991اضماغيل، ح قباروف ) .2

مباااااادب ثوحيىياااااة لل ااااا امج الا بوياااااة للمنحباااااة املهنياااااة و املػلومااااااتف محاااااال اااااال : 1(5185ييصاااااالف) .3

http://creativecommons.org/licences/by/3.0  :3/81/5182ف ثاري  الاطالع 

 ف دار املزي ، الزياضف (ف املدخل ئ   غلا املػلومات واملنحبات8912بدر، طحمدف ) .4

( ف ىويااة الحفصااف ااال مصااا ق الياازق: ماااب   الػلااوم ي طااانية والب حااة 5185) ب اا ا ، حنااا  صااادقف .5

 ف محال59ف ع CybrariansJournal الحيبيايةف

 82/9/5182:  ف ثاري  الاطالعhttp://www.journal.cybrarians.org/index.php ال: 

ویز ال ااااا امج الدراضاااااقة مغاااااداد الهاااااوادر الجد ااااادب مااااان (ف ثيااااا5119خكاااااز، ئبااااازا قا خلقااااالف (  .6

طخصااااااتي غلاااااا املنحباااااات واملػلوماااااات اااااا  الااااااوطن الػزباااااو غ ااااا  مطاااااحوم البنالریاااااوصف طغماااااااى 

املااااااااإثمز الػماااااااازین لإلث اااااااااد الػزبااااااااو للمنحبااااااااات واملػلومااااااااات ف ن ااااااااو حقاااااااال حد ااااااااد ماااااااان نحااااااااا 

 ف 8151-8122املػلومات واملحفصص   : رؤیة مطحابلقة ف الدار البقكاب ،  ن ن 

بزناااامج غلاااا املنحباااات واملػلوماااات اااال حامػاااة الطاااليا   (ف 5113رسوقااال،  ػيماااة حطااان ح ااا ف ) .7

ف محاااااااااال غ ااااااااا  5، ع 1 هاااااااااد الوطنياااااااااة ، ماااااااااج  قاااااااااابوص دراضاااااااااة ث ليلياااااااااةف مجلاااااااااة منحباااااااااة امللاااااااااو

:http://www.kfnl.gov.sa  : ف5182/ 85/ 82ثاري  يطالع  

http://creativecommons.org/licences/by/3.0
http://creativecommons.org/licences/by/3.0
http://www.kfnl.gov.sa/
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(ف  اخحصاصاااااايي املنحبااااااات واملػلومااااااات وث ااااااديات ضااااااوق الػماااااالف  5181الطااااااالا، ضااااااالا حف) .8

ف محااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال: 5مجلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة دراضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات املػلومااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات، ع 

http://www.informationstudies.net/images/pdf/78.pdf 7  ثااااااااااااااااري  يطاااااااااااااااالع

85/9/5182 

(ف املػلوماثياااااااة وثأر  ىاااااااا غ ااااااا  ثااااااادر ظ غلاااااااا املنحباااااااات 5118الطاااااااامزاتي، ئيماااااااا   املااااااالف ) .9

،   5، ع  55والحوريااق ااال الػاازاق وألارد  : دراضااة ماارنااةف ا جلااة الػزبيااة للمػلومااات ، مااج 

 ف 21 – 22ن ن 

ثجاىاات ف )مهنة املنحباات: الح اديات وا5181الطنبا ي، ح طحمد و غليوو، ح غودوف ) .11

 ف محال ال: Cybrarian Jounalاملطحابل، ال الوطن الػزبي : دراضة اضخمزا يةف 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_co 

&id=494ntent&view=article: 85/9/5182ف  ثاري  الاطالع 

(ف"اخحالع مطمى مدارص املنحبات واملػلومات بالو يات 5113غارع، ح حػصزف) .11

املح دب ألامزينية ومدم ثأر  و غ   طىداع ومازرات بزامج املاحطح   :دراضة ث ليلية" ف 

 ف 81مج 89الحديثة ال املنحبات واملػلومات ،ع الاثجاىات 

(ف مفزحاااااااات الحػلااااااايا اااااااال مجااااااااى املنحباااااااات واملػلوماااااااات 5183غباااااااد ف ) الػبااااااااص، ىماااااااام .12

وا ػهاضااااها غ اااا  ضااااوق الػماااال  الطااااػودوف بزنااااامج غلااااوم املػلومااااات واملنحبااااات ااااال البلاااادا  

 الػزبية، ب  وتف

(ف ئغااااااااااداد اخحصاصاااااااااالي املنحبااااااااااات واملػلومااااااااااات ااااااااااال بیزااااااااااة 5115غباااااااااد الهااااااااااادو، ح  حااااااااااالف) .13

 ف81الاثجا ات الحد ثة ال املنحبات واملػلوماتف عالنا ونقة:رؤیة مطحابلقةف مجلة 

(ف الحػليا ألاماديمي للمنحبات واملػلومات اال الػاالا الػزباي ف 5111غبدالهادو، ح  حالف) .14

 ف59،ع82الاثجاىات الحديثة ال املنحبات واملػلومات ، مج 

اااااال بااااازامج  (ف الاثجاىاااااات الحديثاااااة5112الػ اااال، غ ااااال بااااان ضاااااػد و اللهي اااااي، ح بااااان مبااااااركف ) .15

املنحبااات واملػلومااات نمااويج لحاياايا املناااة  وثيويزىاااف مجلااة منحبااة امللااو  هااد الوطنيااة، 

  5، ع81مج 

http://www.informationstudies.net/images/pdf/78.pdf%207
http://www.informationstudies.net/images/pdf/78.pdf%207
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_co%20ntent&view=article&id=494
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_co%20ntent&view=article&id=494
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(فطقطااام املنحبااات واملػلومااات ااا  الجامػااات اللق قااة وقااادرلىا 5119الاااالى، ربقػااة غثمااا ف) .16

فصصا   غ   ثأ قل خزیجيىا ا  البیزة الزقمقة ف ن و حقل حد د من نحاا املػلوماات واملح

 ف 8122-8125: رؤیة مطحابلقة ف الدار البقكابف ن ن 

(ف مجحماااااؼ املػلومااااات وطرااااازو اااااال املنحبااااات الجامػياااااة: مديناااااة قطااااانيينة 5111لاااازيا، مااااازادف) .17

ف ططزوحااة مادمااة لنياال اااهادب دلحااوراو الػلااوم ااال غلااا املنحباااتف حامػااة منحااورو  
ً
نمويحااا

 قطا غلا املنحباتفقطنيينة،  ملية الػلوم ي طانية والاححماغية، 

 81-82، ن  51( فطم   منحبة املطحابلف املػلوماثية، ع 5112النمكشلى، ليصية غ لف ) .18

ه(ف" ثانياااة املػلوماااات : دراضاااة ماارناااة ملازرالىاااا الدراضاااية اااال 8282مز ال اااي ، ح طمااا   ف ) .19

امللااو طقطااام املنحبااات واملػلومااات ااال حامػااات اململنااة الػزبيااة الطااػودية " ف مجلااة منحبااة 

 ف851 – 98، ن ن 8ع  8 هد الوطنية، مج 

مهنا، غبدا جياد و بالاة، ح سى ا ف (دفت ف)ف ثاأر   ضاوق الػمال وثننولوحياا املػلوماات غ ا   .21

 جػليا غلوم املنحبات واملػلوماتف  املػلوماثية، محال ال

http://informatics.gov.sa/old/details. php?id=245 

 82/9/5182ثاري  الاطالع: 

(ف الحأىياااال ألاماااااديمي ألخصاااااتي املنحبااااات واملػلومااااات ااااال الاااااز  5188مهنااااا، غبااااد ا جياااادف) .21

 الػدد الثالث+ الزا ؼف- 52ا جلد –الحادو والػمزينف مجلة حامػة دممق

(ف بااااازامج ثأىيااااال طخصااااااةيي املػلوماااااات اااااال مواحهاااااة الػصاااااز 5119الياضااااازو، طروم غك ااااالىف ) .22

 ف محال ال: Cybrarianالزقميف 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com  :ف ثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااري  الاطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالع

 ف88/9/5182

 املزاجع ألاجىبية  .ب
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 2111 ع م ASIST  جمعية العلوم وثكىولوجي  املعلوم ت املب دئ التوجيهية وضعته :8امللحق رقا 

املواضيع 

 ألاس سية

استخدام املعلوم ت  أسس علم املعلوم ت

 واملستفيديً

اس ليب البحث 

 والتحلم

 خدم ت ثلىي ت املعلوم ت مع لجة املعلوم ت

ثلديم 

املعلوم ت 

 وادارته 

 طبيػة املػلومات الوصف

 حذورىا الحاريفية

ا لأل زاد  مألىا  و مزى

 واملإضطات وا جحمؼ

النحزيات واملبادب، 

وغمليات الح اق من 

ضلوك اضحفدام 

املػلومات ال بكزات 

 يات صلة باملػلوماتف

املنرجيات املطحفدمة 

ال غلا املػلومات 

وال ي جطحنم  

وجطهل  غملية 

الح اق والب ث  ال 

مجموغة محنوغة من 

 الطياقاتف

ثنحيا وثفشين  

ال  وثوس ؼ املػلومات

مفحل  ألااهاى 

والحانيات لحلبية 

اححياحات 

مجموغات 

 املطحفدم  ف

ثصميا وثاييا 

  وثنصيذ

ثانيات املػلومات 

    واضحفدامها

 مػالجة

 املػلومات

 

املبادب والخيج 

ويحزابات 

مدارب وثنحيا 

مإضطات 

 املػلوماتف

 

ثاري  املػلومات وغلا  املحتوى 

املػلومات، وثانية 

 املػلومات

 املػلومات طبيػة

 املػلومات وا جحمؼ 

اقحصاد املػلومات 

ضياضات وقكايا 

 املػلومات

 

ضلوليات الب ث غن 

 املػلومات 

 واضحفدامهاف

ثصاغل ي طا  

 والحاضوفف

ثصميا وثيويز 

 املنحجات 

ال ي ثزلش غ   

 املطحفدمف 

 

قياص الاححياحات 

 والحاوياف

 

مناة  الب ث 

 ألاضاضيةف

 الاياص والحايياف

 ات الحاييافثاني

الحصن   النادو وحل 

 املمنالت

 

 مأب وانحاج واقحناب 

املػلوماتف ثمثيل 

 املػلومات وملبيهاف

الوصوى ا   

املػلومات 

واضا حاغها و مزىا، 

 وثصط  ىاف

حصظ وثفشين 

 املػلوماتف

 

 نحا املػلومات:

ال  امج وألاحهشب 

 ونحا الاضا حاعف

ثانيات الاثصاى 

 والمبهاتف

ىندضة وبنية 

 ػلوماتفامل

بزمجة الػمليات 

 ملػالجة املػلوماتف

 

 نحزية الحنحياف

 الحفييج:

الاضا اثيجيات 

والػمليات املالية 

 والحنصيذيةف

ث ديد وئدارب 

 وثاييا املواردف

جطويق 

 املػلوماتف

ئدارب املوارد 

 ال مزيةف
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 ALIAا الطياضات الحػليمية لل (: املػارع ألاضاضية واملهارات والخصاةف الواردب ال قواة5امللحق رقا )

املواضيع 

 ألاس سية

معزفة السي ق 

العزيض 

 للمعلوم ت

البيية التحتية  الاستراثيجي ت التحليل

 للمعلوم ت

 

مص در 

 املعلوم ت

مع لجة 

 املعلوم ت

 

 

معلوم ت املىتج 

وثلديم 

 الخدم ت

ثوليد 

 املعزفة

 ها وثصط    امله رات

الطياقات ال ي 

 مأت  يىا 

ات املػلوم

وثفشي ىا 

وثنحيمها 

واضا حاغها 

و مزىا 

 واضحفدامهاف

 

ث ديد 

والح ايق ال 

اححياحات 

ضلوك 

املػلومات 

غند 

 املطحصيدينف

ث ديد وثاييا 

مصادر 

املػلومات 

ومدم 

مالبملىا 

 ححياحات 

 املطحصيدينف

الح ايق ال 

ليصية ضع  

املطحصيدين 

ا   املػلومات 

واضحفدامها 

  مهل  ػاىف

 

ت ثصور الحوحها

املطحابلية وئبزام 

الح الصات من طحل 

ثنمية قياع 

املنحبات 

واملػلومات  مهل 

يحماشلى مؼ 

ألاىداع والايا 

املإضطية 

والاححماغية 

 والثاا يةف

ئمهانية ثاديز 

وثفييج 

وجطهيل وثاييا 

وثيبيق ئدارب 

املوارد املناضبة 

لػمليات 

املنحبات 

 واملػلوماتف

الادرب غ   

ث ديد 

املػلومات 

وبة امليل

وثيبيق 

غملية 

يضح وايغلي

ىا وئصدار 

الا اخيف لها 

طو ح ى 

 احداثىاف

الوصوى ئ   

املػلومات 

واضحفدام

ىا من 

خالى 

منرجية 

م ددب 

ثزثنش غ   

وص  

 املطحفدم

وثصنيصها 

وثفشي ىا 

وحصحها 

واضا حاغه

 اف

ثو    وجػشيش 

الوصوى ئ   

املػلومات 

والخدمات 

 املادمة للػمالبف

اضحفدام 

الب ث مهارات 

لحو    املػلومات 

 املناضبة للػمالبف

جطهيل ثيويز 

الوعل املػلوماجي 

والادرب غ   

الحاييا النادو 

 للمػلوماتف

ثصميا وثاديا 

مػلومات 

 مفصصةف

ثاييا  ػالية 

جطهيالت 

املنحبات 

واملػلومات 

واملنحجات 

 والخدماتف

جطويق املنحبات 

وخدمات 

 املػلوماتف

 

حمؼ 

وث ليل 

البيانات 

ش لحػشي

نحزية غلا 

املنحبات 

واملػلومات 

وثيبياالىا 

غ   ثاديا 

خدمات 

املػلومات 

 مهل 

 منححا
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 CILIP(: ك ئمة امللزرات املعتمد  مً كبل 3امللحم ركم )

املواضيع 

 الاس سية

وشأ  املعلوم ت 

والاثص الت 

 واستخدامه 

 

إدار  املعلوم ت 

 والسي ق التىظيمي

 

ثكىولوجي  وأهظمة 

 ثص التاملعلوم ت والا

 

سي س ت بيئة 

 املعلوم ت

 

 إلادار  وامله رات

 

الػمليات والحانيات  الوصف

حيث يحا ئ ماب مصادر 

املػلومات وث ليلها 

وثاييمها لحلبية 

الاححياحات ال ي ي ددىا 

 املطحفدمف

ثيبيق ثانيات 

لحفييج وثنصيذ 

وثاييا وث ليل وثيويز 

املنحبات واملػلومات 

واملنحجات والخدمات 

ياق الثاا ة ال ض

 وطىداع املنحمة ف

 

ثيبيق ثانيات لح ديد 

وث ليل وثنصيذ وثاييا 

نحا املػلومات اليدوية 

ويلنا ونية 

وثننولوحيا املػلومات 

 والاثصا ت

ديناميات ثد ق 

املػلومات ال ا جحمؼ، ال 

)وب  ( الدوى والحهومات 

واملػلومات وصناغات 

 وضاةل يغالم 

 

هل املبادب 

املزثبية والحانيات 

باألغماى ويدارب 

املإضطية، حنبا ئ   

حنح مؼ مهارات 

قابلة للنال من 

الازابب والنحابة 

 والحطاف

 مبادب غلا املػلومات•  املحتوى 

ث ديد وث ليل ثد ق • 

 املػلومات واملصادر

مبادب حمؼ وئدارب • 

 البيانات

ثنحيا املػز ة • 

 واضا حاع املػلومات

 ثاييا املػلومات• 

دب ىيهلة البيانات ئغا• 

 وثاديا املػلومات 

 

ثيويز وثو    • 

خدمات املػلومات 

 واملنحجات

الحفييج • 

الاضا اثيضل والحنحيهات 

 املالية 

خدمات املػلومات • 

والخطويق وثيويز 

 ألاغماى

قكايا الجودب • 

 واملطإولية

ثاييا طداب خدمات • 

 املػلومات

نحام املػلومات / • 

 ث ليل املنحمة

ل الاححياحات ث لي• 

 الحػليمية 

 دراضات املطحفدم • 

 

املواصصات، وث ديد • 

وث ليل وثنصيذ وثاييا 

 واضحفدام دليل

النحا وألادوات 

 يلنا ونية

 

املطاةل الاانونية • 

 والحنحيمية

الاكايا املهنية • 

 وألاخالقية

نال املػلومات الدو ل • 

 وغ   الحدود

الطياضات والاكايا • 

لومات يقليمية للمػ

 الوطنية والدولية

 

ئدارب املوارد • 

 ال مزية

 الحدريح والحيويز• 

ئدارب امل  انية • 

 املالية 

الح ليل • 

 يحصاتي
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 الج معة اللبى هية -(: املى هج وامللزرات في كسم املعلوم ت4امللحم ركم)

  2113-2112مىذ الع م    2111مىذ الع م  البداي ت السىة

 غلا الحواصل مدخل ئ   .1  ألاولى

 

 مصادر املػلومات الػامة .2

 8الصهزضة  .1

 املػلومات وا جحمؼ .2

 8املػلوماثية  .3

مدخل ئ   غلا الحواصل  .4

 واملػلومات

مدخل ئ   مهن ألاراي   .5

 واملنحبات

  5املػلوماثية .6

 خدمات املػلومات .7

 مصادر املػلومات الػامة .8

 

 

مدخل ئ   غلا  .1 الث هية

 الحوريق

مدخل ئ   غلا  .2

 ا حصو ات

 

 ة املػلوماتضياض .1

 مزالش املػلومات املحفصصة .2

 قواغد البيانات ونحا ادارلىا .3

 ث ليل املػلومات وثصنيصها .4

  هزضة .5

 مدخل ئ   ادارب املطخندات .6

 ادارب ا جموغات املنح ية .1

 5الصهزضة  .2

 ثصني  -ث ليل املػلومات .3

 لرات ثورياية .4

 مدخل ئ   ادارب املطخندات .5

 مصادر املػلومات املحفصصة .6

 ولوحيا وا جحمؼالاغالم والحنن .7

 اضا حاع املػلومات .8

 الاحصاب .9

 3الصهزضة  .11

 هزضة  -ث ليل املػلومات .11

 موملوغية

 حصظ الوراةق .12

 قواغد البيانات ونحا ادارلىا  .13

  ف82

م صو ات ووراةق  .1 الث لثة

 ومنحبات

 مزاحؼ وبكبليو زا يا .2

 ثصني  و هزضة .3

 يايةلرات ثور .1

 مدخل ئ   غلا ا حصو ات .2

 الاغالم والاانو   .3

 الحصني  والصهزضة .4

 املنحبة الزقمية .1

ثنمي   -ث ليل املػلومات .2

 واضحفالن

 ثدريح ال املإضطات .3
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 دوريات .4

 يقحناب ال املنحبات .5

ادارب املنحبات ومزالش  .6

 الحوريق

 الدوريات واملواد الطمػية .5

 ا حصو ات والوراةق .6

 مزالش املػلومات الاغالمية .4

 منرجية الب ث الػلمي .5

 نحا ادارب املنحبات .6

 انحاج النا و ي .7

 ج الصيلا انحا .8

 املنحبات وحمهورىا .9

 جطويق املػلومات .11

 ثصميا املواقؼ ألالنا ونية .11

 قكايا ضياضية مػاصزب .12

 نحا ادارب الوراةق .13

 ممزوع الحفزج .14

ثمارين ال غملية  .1 الزابعة

 الحصني 

  هزضة وصصية .2

 الح ليل .3

 اضا حاع املػلومات .4

 ادارب املنحبات .5

 اللرات الحورياية .6

 ألارايصية .7

املزاحؼ  .8

 اوالبكبليو زا ي

 الصهزضة الوصصية .1

 الارايصية .2

 ادارب املنحبات ودور الحوريق .3

 املنننة ال املنحبات ودور الحوريق .4

ثننولوحيا املػلومات  .5

 والاثصا ت

 الح ليل واضا حاع املػلومات .6

 

 

  2115-2114(: املى هج الحديثة التي بدأت مً الع م الدراس ي 5امللحم ركم )

 الحواصلمدخل ئ   غلا املػلومات و  .1 الفصل ألاول 

 املػلومات وا جحمؼ .2

 مصادر املػلومات الػامة .3

 املػلوماثية .4

 لرة غزبية .5

مدخل "ئ   الػالقات الػامة والاغال   .6

 )اخحيارو(
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 نحزيات اغالمية )اخحيارو( .7

 8الصهزضة الوصصية  .1 الفصل الث وي

 طنواع الوراةق ال املإضطات .2

 مدخل ئ   مهن ألاراي  واملنحبات .3

 ثيور الصنز ي طا ي .4

 حن يةلرة ط .5

 حاوق ي طا  .6

 الحصويز)اخحيارو( .7

 لرة غزبية محفصصة)اخحيارو( .8

 ث ليل املػلومات )ثصني ( .1 الفصل الث لث

 قواغد البيانات ونحا ادارلىا .2

 مزالش املػلومات يغالمية .3

 ادارب ا جموغات املنح ية .4

 ئدارب املطخندات .5

 قوان   يغالم والنمز)اخحيارو( .6

 الخطويق)اخحيارو( .7

 

 مصادر املػلومات املحفصصة .1 عالفصل الزاب

 ث ليل املػلومات ) هزضة موملوغية( .2

 5الصهزضة الوصصية  .3

 ثثم   ألاراي  واثاححت .4

 جطويق خدمات املنحبات .5

 غلا النصظ يغال ي)اخحيارو( .6

لحابة محفصصة ال اثصاى  .7

 املإضطات)اخحيارو(

 

 ث ليل املػلومات)مهانش( .1 الفصل الخ مس

 منرجية الب ث الػلمي .2

 اي  الجارو والوضيجادارب ألار  .3

 اضا حاع املػلومات .4
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 يحصاب .5

 ثدريح ال املإضطات .6

 ثصميا املواقؼ الالنا ونية .1 الفصل الس دس

 نحا ئدارب املنحبات والوراةق .2

 الحصظ الزقمي  .3

 ادارب ألاراي  ال ىاتي .4

 ادارب مصالق ألاراي  .5

 ممزوع الحفزج .6

 1م ستر 

 

 ثنحيا املػلومات وثمثيلها .1

 ية وثنميلىامصادر املػلومات الزقم .2

 املنحبات وألاراي : جمز ػات ومواريق .3

ادارب مواقؼ املنحبات ومزالش املػلومات  .4

 وألاراي 

 ادارب املنحبات ومزالش املػلومات .5

 النحاف:  مز وثوس ؼ وقزابب .6

الحننولوحيا ال مزالش املػلومات  .7

 وألاراي 

 املنحبات الزقمية .8

 الحصظ وضياضاثت .9

  ادارب املػز ة .11

 2م ستر

 )منهي(

 ارب التجالت ألالنا ونيةاد .1

 خدمات املػلومات الزقمية .2

 منرجية الب ث الػلمي .3

 اقحصاد املػلومات والوراةق .4

 حلاات دراضية .5

 رضالة مهنية طو دراضة ميدانية .6

 

 

 



 7102 -نايري    سعيد عبداهلل د.نبوان بن حارث احلراصي                   د.خالد عتيل   

 

 
511 

 7102 -نايري -بعلساا العدد-رابعال المجلد

اخلطط الدراسية احلديجة بكسم دراسات املعلومات جبامعة السلطان 

املواكبة، ومدى توافكوا مع املعايري الدولية للكفايات املونية قابوس  
 ملتطلبات العمل يف دلتمع املعرفة

             

 سعيد عبداهلل د.خالد عتيل      د.نبوان بن حارث احلراصي                                 

لمألا                                حاذ اإلاظاُد بقظم دزاطات اإلاِلومات        ألاط       طحاذ مؼازب بقظم اإلابحتات ُل

                        ءجامِة ؿىِا-اإلاِلومات                                                        طلوىة ُمان -جامِة الظلوان قابوض 

                         

 املستخلص:
يرررسثتى ه ررراا الألاررريامة ألاياديمَرررة جررري اإلاسدلرررة اتهامَِرررة بمررردع موا م  رررا مرررّ محولترررات الِـرررس      

لطوق الِمر.  جري كروء  ررا اإلا، رومل ًِمر. قظرم دزاطرات اإلاِلومرات ب امِرة الظرلوان قرابوض 

 ررررررا ُلررررررد م حلرررررر  ُلررررررد الحملررررررديط اإلاظررررررحمس تمووررررررم الدزاطررررررَة ل سام ررررررم  ياديمَررررررة ال رررررر  يوسد

ات  مررً  رررا اإلاىولررذ  رردرد  ررر  الدزاطررة  الحِررسإ ى ررد دى مرردع قررد قررام قظررم دزاطررات اإلاظررحٌو

س مووررررم الدزاطررررَةل لمظررررحوع موا تحررررم للمِرررراي ي مرررراإلاِلو  ات ب امِررررة الظررررلوان قررررابوض بحوررررٌو

الدللَرررة جررري ثملقَرررذ ذلرررإلا ل مرررا يمبرررً ؤلاػررراز  ىلَرررم دن القظرررم يوا ررر  بال،ِررر. ثولِرررات الظرررلوىة 

 جي م حمّ اإلاِسرة  للولوج

ثوسقررد الدزاطررة ى ررد رارررة مِرراي ي جرري  رررا الؼررعن الـررادز  مررً جمَِررة اإلابحتررات اإلاح ــررة      

SLA ل لجمَِة الكلَات لاإلابحتات التملثَةACRL ل ل ثملاد الدل ي تهمَِات اإلابحتاتIFLA    

ّ مرررً قتررر. القظرررم ثوؿرررلد الدزاطرررة ى رررد دن الب،ايرررات اإلا ىَرررة ألاطاطرررَة ثملٌررر  با حمرررام لاطررر     

باإلا ىرة   مرا بَيرد  الحملاقرملذلإلا لحلمن ا يارة اإلا ازات لاإلاِازإ ال   يملحاج را اإلاح ـرف ُىرد 

 مررّ 
ا
 بالب،ايررات الحقىَررة ال رر  ث ِرر. مررً اإلاح ـررف د  رري ث،رراُا

ا
  ت رريا

ا
الدزاطررة دن  ىرراب ا حمامررا

دبرررررسشت الدزاطرررررة  اتحديثرررررة جررررري ىثادرررررة مررررردمات اإلاِلومرررررات   مرررررا ل ث ا ررررراتالتُئرررررة  لبةيلهَرررررة 

ر   ل لالؼرتكات  جحماَُرة 2 0الحوج ات اإلاظحقتلَة للقظم ال ر  ثس رص ُلرد ثردٍزع ثقىَرات الٌو

 لقررراد  مررً  ررر  الحقىَررات جرري م ررا  
ا
لذلررإلا للررمان ثع َرر. يرروادز مل لررة مؼررك. درلرر. مظررحقتا

 جظ َ. الوؿو  تمدمات اإلاِلوماتل لالح،اُ. مّ اإلاظح،َدل لالخؼازب جي اإلاِسرة 

اإلاقررررررسزات الدزاطررررررَةل اتموررررررى الدزاطررررررَةل اإلاِرررررراي ي الدللَررررررةل قظررررررم   لمااااااات املفتاحيااااااة: الك

 دزاطات اإلاِلوماتل  جامِة الظلوان قابوض 
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 املكدمة: 

مرررررا  الِقرررررديً  ل ثـرررررا ترسكرررررد الحوررررروزات اتحديثرررررة جررررري م رررررا  ثبىولوجَرررررا اإلاِلومرررررات      

رررة ُلرررد م ىرررة اإلابحترررات لاإلاِلومرررات   ثمثررر. دبرررسش  رررر  الحا ررريات جررري دوطرررتة اإلااكرررَ ن جا ررريات جرٌز

م حلررر  دهرررواَ اإلابحترررراتل لاؿرررتأ مررررً الوتَعررري دن هررررسع مررردمات مِلومررررات البةيلهَرررةل لزقمىررررة 

َررررة اإلاِلومرررراتل لذلررررإلا ا رررردإ الح ررررال  مررررّ محولتررررات الِـررررس لثملقَررررذ  لكارررررة مقحيَام ررررا مررررً دُل

 دُمال ا  مِد ت زض ى ُالَة لدع اإلاظح،َديً من ا ل ما يألاي ً ه اا اإلابحتة جي دداء

ِررد دقظرررام جِلررَم ُلررروم اإلابحتررات لاإلاِلومرررات ألاطرراض جررري ه رراا اإلابحترررات جرري اه ررراش دُمال رررا       لج

ة اإلاح ــرة للِمر. ا رر  اإلابحترات  لررا ر ر   يون ا اته ات اإلاظرلللة ُرً ثع َر. الكروادز الةؼرٌس

ثرىِبع ُلرد مرا لُظد بمِرص  مرً الحملرديات ال ر  ثواجرم اإلا ىرةل ررالحا يات ال ر  ثورسد ُلرد اإلا ىرة 

 ُلرد دقظرام اإلابحترات لاإلاِلومرات 
ا
لَرم رقرد دؿرتأ لصامرا ي   دن يقدم جري بسام  را ألاياديمَرةل ُل

ألاياديمَررة دن ثورروز جملررة مررً الب،ايررات اإلا ىَررة جؼررحم. ُلررد مِررازإ لم ررازات ثملقررذ دُلررد قرردز 

 مً الب،اء  للدازط ن ا ا  

امِررررة الظررررلوان قررررابوض قررررد اطررررحُو  مررررً  رررررا اإلاىولررررذل رررررعن قظررررم دزاطررررات اإلاِلومررررات ب      

د مَة موا تة الحووزات جي اإلا ىة لاتحاجة اإلاظحمس  لب،اءات ثحوا م مّ محولتات طوق الِم. 

اإلاح رررررردد باطررررررحمساز الرررررررى يحولرررررر  مررررررً الِررررررامل ن رَررررررم دن يكوهرررررروا ُلررررررد  قرررررردز ُررررررا   مررررررً الب،رررررراء  

س اتموررى الدزا َررمل لثملرررديط لالحع َرر.  ل ررو مرررا يقرروم برررم القظررم بال،ِررر. مررً مررا  ثورررٌو طرررَة ر

لبؼك. مظحمس ُلد اإلاِاي ي جي  را الؼعن الـادز    طخىاداإلاقسزات ال   ثدزض رَم مً ما  

ًُ مىٌمات م ىَة دللَة جي الح ـف   لللوقوإ ُلد ذلإلال اطخؼِس التادثران د مَرة مِسررة 

س بسهام ررم الدزاارر   ألامررس الرررى يمبررً القررو   ُىررم دن  مرردع مررا يولَررم القظررم مررً ا حمررام جرري ثوررٌو

   يقرر. د مَررة 
ا
 محم رر ا

ا
 دياديمَررا

ا
القظررم لديررم زاٌررة اطررةياثَ َة يحولررّ مررً مال ررا دن يكررون قظررما

 ًُ باقي ألاقظام جي اتهامِة 

 :مشكلة الدراسة وتساؤالتوا

ًِررررررررد الحملررررررررديط اإلاظررررررررحمس لحموررررررررى الدزاطررررررررَة مررررررررً د ررررررررم الحملررررررررديات ال رررررررر  ثواجررررررررم ألاقظررررررررام      

مررً ج ررة جرري ؿررِو ة قررساء  محولتررات اتحاكررس لاإلاظررحقت.  ألاياديمَررةل دَررط يبمررً  رررا الحملرردى

لالحِسإ ُلرد ادحَاجرات طروق الِمر.ل لمرً ج رة دمرسع يحولر  ثملرديط  رر  اتمورى جري مِرم 

س   دل   جي الظلإلا الحدٍز
ا
ب ألاريات مازجَرة دل ممللَرة ثحمحرّ بب،راء  لقردز    طحِاهةألادَان جاَ يا
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 آلمس الحملديثات
ا
 ل و ما قد   يحوارس مؼك. دا م  دك  ى د مرا ُلد القَام بم ام الحدٍزع لرقا

للمظررحقت. لالىٌررس ى ررد ث رراز   لاطخؼررساإطررتذل ثملحرراج م مررة الحملررديط ه،ظرر ا ى ررد درررذ لاطررّ 

  ( 1)طابقة جي املها  لثقََم مدع ه ادم جي ىدداذ الحاَ ي اإلايؼود

باإلاتادزات للكي يحملقذ لقظم دزاطات اإلاِلومات ثولِم جي ذلإلا را بد دن يكون قد قام     

س مووم الدزاطَة لذلإلا  ًل  با طح،اد ل جساءات الاشمة لحوٌو  ل ا هَامً ث از  آلامٌس

س  جي اتهاه   ُلد ما جاءت بم اإلاِاي ي ال   اقةيد  ا ال َئات الدللَة اإلاِىَة بالح ـف لثوٌو

طة جمَِة الرى ي ف جِلَم م ىة اإلابحتات لاإلاِلومات ال   مً د م ا لاطح،ادت من ا الدزا

ل ل ثملاد الدل ي ACRL(3)ل لجمَِة الكلَات لاإلابحتات التملثَة SLA(0)اإلابحتات اإلاح ــة 

  جي كوء ذلإلا ثبمً مؼكلة الدزاطة جي الحِسإ ى د دى مدع قد IFLA(4)تهمَِات اإلابحتات 

س مووم الدزاطَةل لمظحوع  تاإلاِلوماطعد قظم دزاطات  ب امِة الظلوان قابوض جي ثوٌو

م للمِاي ي الدللَة جي ثملقَذ ذلإلال ل ما يمبً ؤلاػاز  ىلَم دن القظم يوا   بال،ِ. موا تح

 ثولِات الظلوىة للولوج جي م حمّ اإلاِسرة 

 لجي كوء  ر  ؤلاػكالَة جظعد  ر  الدزاطة ى د ؤلاجابة ًُ الخظاال ن الس ُظ ن الحالَ ن:     

لدزاطرررررَة لمررررردع ثوارق رررررا مرررررّ مرررررالحا يات الظرررررابقة لاتحالَرررررة جررررري جظرررررمَات القظرررررم لموورررررم ا -

 محولتات الِـس لاإلاظح دات اتحديثة جي املها ؟

 ا خظرررررراا امررررراإلاقسزات الدزاطررررررَة ال ررررر  يوسد ررررررا القظرررررم لجِبررررررع الب،ايرررررات اإلا ىَررررررة اإلاولرررررو   -

 للملحملذ بالقظم جي كوء اإلاِاي ي الدللَة؟

 :أهداف الدراسة

ات اإلاِلومرررررررات ب امِرررررررة م رررررردإ  رررررررر  الدزاطرررررررة ى رررررررد ثمللَررررررر. اتموررررررى الدزاطرررررررَة لقظرررررررم دزاطررررررر     

الظررلوان قررابوض لالحِررسإ ى ررد دى مرردع ثحوارررذ مررّ اإلاِرراي ي الدللَررة جرري م ررا  محولتررات م حمررّ 

َة آلاثَة:   اإلاِسرة  يح،َس ًُ ال دإ الس ُع ألا داإ ال،ُس

الحٌِس  بالحاَ يات الظابقة لاتحالَة جي جظمَات القظم لمووم الدزاطَة لمدع ثوارق ا  -

 اإلاظح دات اتحديثة جي املها  مّ محولتات الِـس ل 

ظَة مً م مَو اتموة الدزاطَة   خظا  ي.  ،اية  -  الحِسإ ُلد ُدد الظاُات الحدٍز

الحِررررسإ ُلررررد اإلاقررررسزات الدزاطررررَة ال رررر  يوسد ررررا القظررررم لجِبررررع الب،ايررررات اإلا ىَررررة اإلاولررررو   -

 د خظاا ا للملحملذ بالقظم جي كوء اإلاِاي ي الدللَة 
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 أهمية الدراسة:

د مَة  ر  الدزاطة جي يون ا ثوسقد ى رد موكرَو مرا يقروم برم قظرم دزاطرات اإلاِلومرات ثبمً      

مً مساجِة جي مووم الدزاطرَة ل مرا يملقرذ  طرح ابة تحاجرات م حلر  ملطظرات اإلاِلومرات 

جرري الظررلوىة مررً اتمررٌس َ ن اإلاررل ل ن ل مررا يررحا م مررّ محولتررات ُـررس اإلاِسرررة  مررً ج ررة دمررسعل 

 ررررر  اتموررررى مررررّ اإلاِرررراي ي الدللَررررة طررررَكون لررررم ألارررررس ؤلاي ررررابي ُلررررد رررررعن ثىررررال  موكررررَو ثوارررررذ 

مظرررحقت. قظرررم دزاطرررات اإلاِلومرررات مرررً جاهررر  دهرررم قرررد بررردد موررروات الحولرررّ هملرررو اتحـرررو  ُلرررد  

ةرررياإ الدللَرررةل ألامرررس الررررى طرررَكون لرررم دررررس  ت ررري ُلرررد مظرررحوع  حمررراد لاتهرررود  مرررً  َئرررات ُ   ُ

دن يرررردرّ ذلررررإلا بقَررررة ألاقظررررام ألاياديمَررررة  جامِررررة الظررررلوان قررررابوض بـرررروز  ُامررررة دَررررط يلمرررر.

باتهامِرررررررة للقَرررررررام بمساجِرررررررة ػررررررراملة لألايام  رررررررا الدزاطرررررررَة لمقازه  رررررررا بررررررراتمألايات الدللَرررررررة دظررررررر  

 الح ـف 

 :مصطلحات الدراسة

ة اتمألايات لاإلا ازات لاإلاِازإ ال   يبخظب ا ال،سد مً ما  اتحَا   الكفايات: - هي م مُو

ثرررىِبع مِرررد ذلرررإلا ُلرررد ددا رررم لقَامرررم بم رررام مَِىرررة  الَومَرررة دل الحررردٌز  دل الحِلرررَمل ررررم 

رررر  درىررراء ددا ررررم إلا ررررام ُملررررم لث،اُلررررم مررررّ بُئررررة  لالب،ررراء  اإلا ىَررررة هرررري قرررردزات يٌ س ررررا اإلاًو

  (5)الِم. لألارساد

: هقـرررررد ا رررررا جررررري  ررررررا التملررررط الحقىَرررررات اتحديثرررررة اإلاظرررررح دمة جررررري تكنولوجيااااا اماتو اااااات -

  ي لهٌم اإلاِلومات لػتبة ؤلاهةيهد  مِاتهة لد،ٍ لىثادة اإلاِلومات مث. اتحاط  آلا

الب،ايات الظلو َة لالر ىَة: هي اتمألايات لاإلا ازات ال ر  يبخظرب ا اإلاح ـرف مرً مرا   -

مِاًؼحم لتُئة الِم. رحِبع ؿ،ات مم    لصمـُحم جظاُد  ُلد الح،اُ. ؤلاي رابي 

الِمرررررررررر.ل لاللرررررررررراون  كرررررررررراونمررررررررررّ ألارررررررررررساد املحَورررررررررر ن بررررررررررمل  مررررررررررا جظرررررررررراُد  ُلررررررررررد ىداز  

  (6)جحماَُةؤلا 

 :حدود الدراسة
: ثمللَرررر. اتموررررى الدزاطررررَة بقظررررم دزاطررررات اإلاِلومررررات ب امِررررة الحاااااملو اموةااااو ي  -

 الظلوان قابوض

  0215 – 0211: اتموى الدزاطَة الحاملو الز ني  -
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 :قسم دراسات املعلومات جبامعة السلطان قابوس

اديم  الودَرد الررى ثقرّ ًِد قظرم دزاطرات اإلاِلومرات ب امِرة الظرلوان قرابوض القظرم ألاير     

ُلررد ُاثقررم م مررة ثع َرر. اإلاح ــرر ن جرري م ررا  اإلابحتررات لاإلاِلومررات مظررلوىة ُمررانل با كررارة 

ةَررة جرري  ى ررد دهررم يلررولّ بمظررا مة راُلررة جرري م ررا  ثقررديم  طخؼررازات لاإلاررلثمسات لالألارريامة الحدٌز

ة د  رري مررً دلرر  لمئ رر  مح ـررف ًِمرر. مٌِم ررم جرري قورراَ اإلابحتررات  املهررا  هررحة ُررً ذلررإلا ث ررٌس

 لمسا ص الورا ذ لالتملوذ الحامِة إلالطظات الدللة  

 بم ر   1987دوش ئ القظم جي ُام      
ا
ثملد مظمى قظرم اإلابحترات لالوررا ذل ليران دَىرراب مححقرا

ة قت. جؼَُد بىراء مظرحق. لكلَرة آلادا  لالِلروم  جحماَُرة جري ُرام  م  1993يلَة الِلوم الةيبٌو

ثع َرر. مح ــرر ن مررً دملررة ػرر اد  التكررالوزٌوض للِمرر. جرري  لال رردإ الس ُسرر   مررً القظررم  ررو

اإلابحتات الِماهَة ل  اؿة اإلابحتات الحامِرة لروشاز  الةيبَرة لالحِلرَم  لزمرم  مكاهرات الةظرَوة 

 دن يسرد طوق الِم. بمح ــ ن ُلرد مظرحوع محم ر  
ا
ال   بدد ا ا القظم ى  دهم اطحواَ ثتاُا

ألامس الرى ُصش مكاهة القظم لاإلا ىة جي الظلوىةل دَط يان  مً الوعي بع مَة اإلا ىة لمظحقتل ا

رذ الحِرالن جري ثردٌز    لذلرإلا ُرً هٌس
ا
جي الدرِات ألال د دلز بازش جري دُرم م رام القظرم  دقرا تمٌس

الولترة اتهردد اإلالحملقر ن برمل با كرارة ى رد دلز رم جري ؤلاطر ام  الِلمر  مرً مرا  مرا قراموا برم مررً 

ررررر  بم ٌررررص مكاه  رررررا لم ا م ررررا جررررري الظررررلوىة لطرررررت. دزاطررررات طرررررا مد جرررري الحٌِس  ىررررة اإلابحترررررات لجِص

س ا لدُم ا   ثوٌو

م جاَ رري 1996للحورروزات املحلَررة لالِاإلاَررة جرري م ىررة اإلابحتررات لاإلاِلومرراتل ثررم جرري ُررام  لهخَ ررة     

مظمى القظم لَـرتأ عُلرم اإلابحترات لاإلاِلومراتعل ليران الردارّ ل ررا الحاَ ري دمرو  ثبىولوجَرا 

د م ىرررررة اإلابحتررررراتل لثررررردامل ا مرررررّ ث ــرررررات دمرررررسع ياإلاِلومرررررات لهٌرررررم اإلاِلومرررررات اإلاِلومرررررات ى ررررر

لالؼرتكات لم ي ررال دَررط ثولرر  ذلررإلا دن يقرروم القظرم بحاَ رري اتموررى الدزاطررَة ال رر  شادت ر  ررا 

وظتة اإلاقسزات الحوتَقَرة لالحقىَرة مثر. هٌرم اإلاِلومراتل ػرتكات اإلاِلومراتل قواُرد التَاهراتل 

لالارررررسق مرررررً  رررررر   –ظرررررات اإلاِلومررررراتل لاإلابحترررررات  رةياكرررررَة لاطرررررح دام اتحاطرررررو  جررررري ملط

اإلاقررسزات ىداهررة الوالرر  بحقىَررات اإلاِلومررات اإلاظررح دمة جرري م ررا  اإلابحتررات لىداز  اإلاِلومرراتل 

 جررري دُرررم اإلابحترررات الِماهَررة بررراتمألاي  ال ررر  طررراُدم ا جررري اث ررراذ قرررساز الحوجرررم 
ا
ل ررو مرررا اوِبرررع  دقرررا
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س مرررررررردما ام ررررررررال لثوررررررررٌو م ا البةيلهَررررررررال ل رررررررررا  ػررررررررةياب جرررررررري قواُررررررررد التَاهررررررررات هملررررررررو زقمىررررررررة مملحٌو

 ؤلالبةيلهَة  

لث ال رررررا مرررررّ اإلاحا رررررريات الِاإلاَرررررة بررررررالحملو  ملهحمرررررّ اإلاِسررررررة ًل رررررروز اتهَررررر. الثرررررراوي مرررررً ػررررررتبة      

رررر    0211ع ثررررم جرررري الِررررام 2 0ؤلاهةيهررررد دل مررررا ًِررررسإ بحوتَقررررات عالٌو
ا
م جاَ رررري مظررررمى القظررررم ديلررررا

رة لَـتأ قظم دزاطات اإلاِلوماتل  لاهواقاثم جي ذلإلا هامِة مً مظرلللَحم  جحماَُرة لالةيبٌو

بسرررد املهحمررّ الِمررراوي بمررا يملحاجرررم مررً يررروادز مل لررة جرري م رررا  اإلابحتررات لاإلاِلومرررات  لمررً د رررم 

اكارات القظم جي  ر  اإلاسدلة  رو ثع َر. الوالر  لَِمر. جري بُئرة ىلبةيلهَرة محكاملرة يكرون ر  را 

 ُلرررررد ثقرررررديم 
ا
 يح،اُررررر. مرررررً مرررررا  ثقرررررديم مررررردمات لا  طخؼررررراز قرررررادزا

ا
إلاِلومرررررة ُرررررً مِررررردل لديلرررررا

ملسؾ ُلد الخؼازب جي اإلاـادز لاإلاِسرةل با كارة ى د ا ظابم م ازات  اإلاِلومات ُألاي الٌو ل ٌل

 جي التملط ل ثـا  ثمبىم مً الحِلم اإلاظحمس لَتق  ُلد ثواؿ. مّ مظح دات الح ـف 

 جرررررررري الألارررررررريامة لزارررررررررذ الحملررررررررديط اإلاظررررررررحمس جرررررررري مظررررررررمى القظررررررررم ل      
ا
مقسزاثررررررررم  ياديمَررررررررةل ثوطررررررررِا

 ألاياديمَة ال   يقدم ال ألامس الرى جِ. اُداد الولتة اإلالحملق ن بم جي ثصايد جي ي. ُام دزاا   

س بررسامة القظررم ألاياديمَررة رررحأ بسهررامة اإلااجظررح ي جرري       لمررً د ررم مررا يمبررً ؤلاػرراز  ُىررم جرري ثوررٌو

لرررع اتهامِرررة ُلرررد بسهرررامة الرررد حوزا  لُظرررحبم. طرررىوات موارقرررة م  6ل ثتِرررم مِرررد 0224الِرررام 

 لظَاطرات 
ا
 برعن القظرم للرقرا

ا
برلإلا القظم جمَّ الألايامة اتهامَِة لالِلَرا جري الح ـرفل ُلمرا

الدللرررة السامَرررة للولررروج ى رررد م حمرررّ اإلاِسررررة قرررد ث رررال  لررررلإلا بوسدرررم راررررة برررسامة دياديمَرررة ُلرررد 

لررررررررحِلمل ل سهررررررررامة ىداز  ملطظررررررررات مظررررررررحوع التررررررررالكوزٌوض هرررررررري: بسهررررررررامة ىداز  مسا ررررررررص مـررررررررادز ا

رررران الدللررررة ُررررً ىوؼرررراء  اإلاِلومرررراتل ل سهررررامة ىداز  ألازػررررَ   لالألايهررررامة ألام رررري يرررران اطررررح ابة ُ 

ات    ال َئة الِامة للورا ذ لاملح،ًو

  :الدراسات السابكة

ًظرررررررحِسق  ررررررررا اتهرررررررصء مرررررررً الدزاطرررررررة د رررررررم الدزاطرررررررات ال ررررررر  ثىاللرررررررد ثوررررررروز برررررررسامة القظرررررررم 

ثم د ررررى آلانل قررررام ا ررررا مررررً ل ررررم ازثتاهررررات بالقظررررم يعُلرررراء  َئررررة الحرررردٍزع ألاياديمَررررة مىررررر وؼررررع

لمِاله  مل لبِم اتمٌس  ن الريً دزطوا بم لػكلد ددا  مسجَِة ل ر  الدزاطة ب اه  لرا ذ 

القظررررمل لاإلاِرررراي ي اتماؿررررة باتهمَِررررات الررررثاذ اإلاؼرررراز ىل  ررررا ال رررر  ثىاللررررد الب،ايررررات الواجرررر  دن 

جرررري مرررردازض اإلابحترررات لاإلاِلومررررات  لرَمررررا يلررري د ررررم مررررا ثرررم زؿررررد  مررررً  جاو  رررا اإلاقررررسزات الدزاطرررَة
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 مرررً ألاقررردم راادررردذ ا ررردإ ثخترررّ الحملرررديثات ال ررر  ثمرررد جررري برررسامة القظرررم 
ا
دزاطرررات زثةرررد شمىَرررا

 ألاياديمَة لهي:

د ًُ دلز قظم اإلابحتات لاإلاِلومات جي جامِة الظلوان قابوض مىرر اوؼرا م جري       دزاطة دجٌس

جررررررري ىُرررررررداد م حتررررررر   اإلاِلومرررررررات لحلتَرررررررة  0221اإلاىحـررررررر  الثررررررراوي مرررررررً الِرررررررام د رررررررى  1987الِرررررررام 

ادحَاجرررات طرررروق الِمررر. الِمرررراوي ل ررررم  لدن القظرررم جرررري بداياثرررم ألال ررررد هاررررد ُلَرررم مقررررسزات م رررري 

 بمقررررسزات ث ــررررَة بررررالةي    ُلررررد مقررررسزات ثبىولوجَررررا 
ا
ث ــررررَة ل َرررر  ثررررم ادال ررررا مسدلَررررا

إلاِلومرات  لاطرحولِد دزاطر  ما ثقَرَم دداء القظرم لالحردٌز  الِملري لمقرسزات ُلرم ا تاإلاِلوما

رداد الررى يرورس  القظرم مرّ ادحَاجرات طروق الِمر. الِمراوي  جي ثلإلا اإلاسدلة جي مردع موا مرة ؤلُا

مررً لج ررة هٌررس اتمررٌس  ن لدز ررا  الِمرر. لذلررإلا إلاِسرررة هقرران القررو  لاللررِ  جرري اإلاررى   الدزاارر   

امررحا  م لِرردد مررً اإلا ررازات الصمـررَة  مررً دَررط ماءمررة اإلاقررسزات باليظررتة لحمررٌس  نل لمرردع

ررً قرردزام م جرري ثقررديم اتمرردمات ال،ىَررة لاإلاِلوماثَررة مررً لج ررة هٌررس دز ررا   لالقَاديررة لاإلا ىَررةل ُل

 بيحرا ة بلرسلز  دُرم اتمورة الدزاطرَة بالقظرم بمقرسزات دُرم 
ا
الِم.  لمسجد الدزاطة ىجما 

جررررري قررررردزام م ُلرررررد دررررر. اإلاؼرررررباتل اللارررررة ؤلاه ل  يرررررةل لدمرررررسع محِلقرررررة بع ظررررراا م م،رررررا َم الثقرررررة 

لا ظرررراا م مألارررريات القرررردز  ُلررررد الحبَرررر  مررررّ اإلاظررررح داتل لالؼررررِوز با زثَرررراا الحق رررر ل لم ررررازات 

   (7)ل ثـا الح،ب ي لالحِلم 

لاقررررّ بسهررررامة ُلررررم اإلابحتررررات لاإلاِلومررررات ب امِررررة الظررررلوان قررررابوضل لثوسقررررد دزاطررررة دمررررسع      

ة برررررررر ن ثبىولوجَررررررررا اتحاطررررررررو  لثىاللررررررررد الحاَ رررررررري الرررررررررى رسكررررررررحم الحبىولوج َررررررررا مررررررررً مررررررررا  اإلاررررررررٌص

ل ثـررررررا ت لالألايم َررررررات جرررررري الحواؿرررررر. لالح،اُرررررر. الرررررررى ددع ى ررررررد ُوإلاررررررة اإلاِلومررررررات لجظررررررة  جرررررري 

اتحاجرررررة اإلااطرررررة ى رررررد الظرررررَوس  ُل  رررررال لماؿرررررة مِرررررد ً ررررروز ؤلاهةيهرررررد الررررررى ًؼرررررك. ددا  الحِامررررر. 

مررررً مررررا  الحوجررررم هملررررو الواقررررّ  ؤلالبةيلورررري جرررري يرررر. الحوتَقررررات بمررررا جرررري ذلررررإلا اإلاحِلقررررة باإلابحتررررات

 للحِامرر.  رةياكرَةاإلابحترات  امحلحرملمرً   رةياضر  
ا
 جديردا

ا
ل ل رو مررا ررسق ُلرد اإلابحترات همورا

حترررراز  مررررّ اإلاِسرررررة اإلامثلررررة تمألارررريات لمِلومرررراتل ألامررررس الرررررى يحولرررر  دن يعمررررر القظررررم ذلررررإلا جرررري ُ 

جرررررري القظررررررم ثواجررررررم ُرررررردم  إلاواج ررررررة ىُررررررداد امحـا رررررر   اإلاِلومررررررات جرررررري ددلاز  اتهديررررررد   راإلاىررررررا  

 طرررررحقساز ال ررررر    برررررد دن ثح رررررم للحبىولوجَرررررا بمِ رررررى   برررررد دن ثحملرررررسز اإلاىرررررا   رَرررررم مرررررً ثقلَديرررررة 

املححوعل لذلإلا بعدداذ ثكام. مِسجي للدازط ن مً ما  ىُاد  الىٌس جي الألايهامة الدزاا   مً 

ع جررري الح ــرررات  ام رررال لالحِاقرررد مرررّ دُلررراء  َئرررة ثررردٍز ال ررر    يحررروارس دَرررط اإلاقرررسزات لمملحٌو

جرري القظررم لطرروق الِمررر.  ر  ررا مح ـررفل لجصررهَّ الدزاطررات ال رر  ثحِلررذ باإلاوا مررة مررا برر ن مٌس
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بمِازإ مً ث ــات دمسع ياتحاطو  لهٌرم اإلاِلومرات لؤلادـراء لؤلاداز   با طحِاهةلذلإلا 

اكررَاتل مررّ ىي رراد مسلهررة جرري الألايهررامة ألايرراديم  باػررحمالم ُرردد مررً اتمَررازات مثرر. الحِرر دي. لالٌس

ة   (8)البلي لمل دل ثملديد ما  و مقسز دطاا   لما  و امحَازى لحاوَة  دحَاجات اإلاحىُو

ررررد دزاطررررة ا رررردإ       مِسررررة مرررردع مررررا يولَررررم قظررررم اإلابحتررررات لاإلاِلومررررات لجررري ه،ررررع الظررررَاق دجٌس

س اإلاقسزات لحلتَة  دحَاجات اإلا ىَة  محـا     ب امِة الظلوان قابوض مً ا حمام جي ثوٌو

مررات جرري م حمررّ اإلاِسرررة مررً دَررط م امررم للًا ،ررم  لاطررخىدت الدزاطررة جرري ذلررإلا ى ررد ثمللَرر. اإلاِلو 

موة الدزاطة بالقظم لحقََم مدع اػحمال ا ُلرد مرا ي ريى الحملـرَ. اإلاِسجري لالحق ر  للدازطر ن 

را ي ر  دن   ُمي
ا
بمل يون ً وز ؤلاهةيهد لمدمات اإلاِلومات ؤلالبةيلهَة لالسقمَة قرد ررسق لاقِرا

 ثمبىررررم مررررً اطررررح دام اتحاطرررر  آلا رررري يمحلبررررم   
ا
محـا رررر   مررررً م ررررازات محِلقررررة بعُررررداد  ثقىَررررا

لثوتَقاثرررررم جررررري م حلررررر  دُمرررررا  اإلابحتررررراتل لالقررررردز  ُلرررررد ؤلابملررررراز جررررري ُرررررالم ؤلاهةيهررررردل لاطرررررةيجاَ 

الورا ذ لاإلاِلوماتل لاإلاِسرة بعطاطَات الؼتكات لهسق ُمل رال با كرارة ى رد دطرالَ  ثـرمَم 

 لَمَة لم ي ا الدزلض لالألايامة الحِ

س بسهام ررم ألايرراديم  لمررً ذلررإلا مررا        جرري ثوررٌو
ا
  ت رريا

ا
يررد الدزاطررة دن القظررم يررو د ا حمامررا َي لقررد ب

م 0224قررام بررم مررً دمررة لثملررديط بعكررارة مِرررم اإلاقررسزات   طررَما ثلررإلا اإلاسثتوررة ب وررة الِرررام 

ل ملطظررررات اإلاِلو 0222ال رررر  ثلررررمىد جِررررديات جرررري طررررابق  ا للِررررام  مررررات مررررّ م  رررردمة مقررررسز ثرررراٌز

مقسز مدم. ى د ُلم اإلابحتات لاإلاِلومات مظة  الخؼابم مً ج ة جي مِم املححروعل لمرً ج رة 

دمررررررررسع مظررررررررة  ىكررررررررارة مظرررررررراق ن جديررررررررديً للح ـررررررررف  مررررررررا ث ـررررررررف ملطظررررررررات اإلاِلومررررررررات 

لث ـرررررف مسا رررررص مـرررررادز الرررررحِلم  لجررررري الحملرررررديط لؤلاكرررررارة رقرررررد اطرررررح ا  القظرررررم إلاحولترررررات 

َرة م ري الحقلَديررةل الحوروز الحق ر  لاطررح دام ؤلاهةيهرد ل دَرط جررسع ىكرارة مقرسز ال، سطررة ليُل

لاإلاَحاداثررا ل، سطررة اإلاواقررّ ؤلالبةيلهَررةل ل اإلاثرر. جررري الحـرريَ  اإلاحقرردمل ل رررا مقررسزات اإلابحترررات 

َ،َرررررةل لمؼرررررسلَ  رةياكرررررَة ل لقواُرررررد التَاهررررراتل لدمرررررسع  مقدمرررررة جررررري ؤلادـررررراءل لالبحابرررررة الًو

يلَة الةيبَة مث. ُلم الى،ع الةيبوى ماسق ى ظرا   الح سجل لدمسع بالحدام. مّ مقسزات مً

مسا ص مـادز الحِلم يمحلكون م ازات  يامحـا   الدازط ن م ازات جَِن م ُلد دداء لاجتام م 

ظِون ى د ثلتَة داجام م مً اإلاِلومات   (9)الحِام. مّ الولتة ٍل

ّ الحوج ات اإلاظحقتلَة دزاطة دمسع مدع ثوارذ اإلاقسزات الدزاطَة جي القظم مثىاللد  ما      

س الح ـف   لم جساء جاَ ي مظمى القظم ى د قظم دزاطات اإلاِلومات لاوِكاض ذلإلا ُلد ثوٌو
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ع  ات ال ر  ثردزضل لمىرا   الحردٍز لثسث  ُلد ذلإلا بملظ  ما جاء جي الدزاطة الىٌس جي اإلاوكُو

ع درىراء املحاكرساتل ل طرحملدارات للؼرِ  اتهدير د ل لىكرارة ال   يختِ ا دُلاء  َئة الحردٍز

ع جررري القظرررم رىا َرررة اللارررة )ثررردٍزع  مقرررسزات ث ــرررَة  7اللارررة ؤلاه ل  يرررة لحـرررتأ لارررة الحررردٍز

ى ررد ثررور ي  ،ايرررات م ىَررة ثملحاج ررا بُئرررة   طرررح ابةباللاررة ؤلاه ل  يررة(  جرري م مل رررا قـررد القظررم 

لىثادرة الرى يملم. مامأ التُئة ؤلالبةيلهَرة ال ر  م رحم ب رصن  –الِم. جي ُـس م حمّ اإلاِسرة 

 اإلاِسرةل ل و ما ُصش داجة القظم ى د ىكارة الِديد مً مقسزات اإلاِسرة 

 مررا اػررازت الدزاطررة ى ررد الحوجررم اإلاظررحقتلي للقظررم لرردُم ادحَاجررات طرروق الِمرر. مررً مررا       

ل سهامة الدبلوم الِا ي جري اإلابحترات الوتَرة كرمً اإلاظراق الدزاار    لمرً  ألازػَ ارححاا ػِتة 

ما يرحم ا ظرابم للدازطر ن مرً م رازات جري اإلاقرسزات الدزاطرَة اإلاسثتورة بالحوج رات  ألامثلة جي ذلإلا

السقمَةل لم ازات رىَرة محِلقرة باإلاِاتهرة ال،ىَرة إلاـرادز  التُئةاإلاظحقتلَة: م ازات الحِام. مّ 

ررة لؤلالبةيلهَررةل لم ررازات الح،ب رري لؤلابررداَل لم ررازات القَررام بعه رراش التملرروذ  اإلاِلومررات اإلاوتُو

  (12)مَةالِل

 جرري ألاياديمَررة لررد مرردع موا تررة قظررم دزاطررات اإلاِلومررات للألارريامةلز ررصت دزاطررة دمررسع ُ     

 اإلاثَلرة لالألاريامة الدللَرة ل ثملرادات لثوؿرَات اتهمَِرات اتحديثرة كوء اإلاِراي ي جيالح ـف 

اإلاِلومرات  لثرم جري  رر  الدزاطرة ثمللَر. مملحروع  لدـراد ثىٌرَم م را  جري ألاجىةَرة اتهامِرات جري

س ال 0211/0210لحموة الدزاطَة للِام  اإلاِلومات ثىٌَم م،سدات مقسزات مل مً جاه  ثوٌو

لاإلاظرررررمَات اتهديرررررد  للمقرررررسزاتل ل َيرررررد دن رررررا موا ترررررة للب،ايرررررات اإلا ىَرررررة اإلاولو رررررة  محـا ررررر   

س ددا  رررا مرررً مرررا  اإلاِررراي ي اتحديثرررة   اإلاِلومرررات جررري بُئرررة اإلابحترررات الِماهَرررة ال ررر  جظرررعد جررري ثورررٌو

 0213الِرررام ت الدزاطرررة بح س رررة اإلابحترررة الس ُظرررَة تهامِرررة الظرررلوان قرررابوض دلامرررس لاطخؼررر د

بَرة ى رد مَِراز -طَم،ووي جي الحملو  مً قواُد ال، سطة  ه لرو مً ما  هٌام  مرا   RDAامٌس

ال،ىَررة لذلررإلا  اإلاِاتهررة مقررسزات ثوسقررد الدزاطررة ى ررد مررا ثررم جرري موررة القظررم مررً جِررديات جرري

 بىراء ُلرد يس رص الحقلَديرة م ري الوؿر،َة للمرواد لال، سطرة حاداثراللمَ مظرحق. مقرسز  بعكرارة

رص مقرسزات ال، سطرة بىمروذج  د رم الررى ًِرد مَِراز دبلرً يروز ددرد اإلاَحاداثرا مِاي ي رال ل ررا جٌِص

 ى د ما ثم مً جِدي. جو سى 
ا
َة رقد دػازت الدزاطة ديلا رس س  لرَما ي ف ال، سطة اإلاوكُو

رً  م،را َم مرً ا را يحِلرذ لمرا ألاهوولوجَرا كرارةبع ُلرد مقرسز الحمللَر. اإلاوكروعي لثوتَقرات  ُل

بررررررراتموى  با ػررررررةيابموررررررى الحـرررررريَ  جرررررري مقررررررسز الحـرررررريَ  رقرررررررد بَيررررررد دن القظررررررم قررررررد قررررررام 

لَرمل رعهرم جري كروء  رر  الحوروزات  ُلرد الحـريَ  ُلرد الورا  لحردٌز   لبةيلهَرة ر   ُل الٌو
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ن القظررم برررلإلا قررد برردد اتمرروق جرري لالحملررديثات ال رر  يملررسؾ قظررم دزاطررات اإلاِلومررات ُل  ررا رررع

حمراد لاتهرود   لدلؿرد الدزاطرة بلرسلز   ير. ليقظرام الدزاطرَة اتمورى ثملرديط طرتاق ُ 

ةَرة اتمورى لكرّ جرد الِم. طوق  دز ا  اػساب مّ طىوات دزبِة  لققظرام دل الحم َديرة الح ٌس

 . (11)لم ازم م مِازر م لةيقَة اإلاِلومات ثىٌَم مواد إلادزا   الوقد لارظاا

ررررد دزاطررررة ا رررردإ البؼرررر         دجٌس
ا
ررررا يولَررررم قظررررم دزاطررررات اإلاِلومررررات مررررً ا حمررررام جرررري لديلررررا ُمي

ات التملثَررة بررم مرررً مررا   طررح،اد  مرررً الِاقررات التَيَررة مرررّ  ررّ اإلاوكرررُو س مقسزاثررم لثىٍو ثوررٌو

الح ــرررررات ألامرررررسع باتهامِرررررة  ل اطرررررح دام مرررررى   ثمللَررررر. املححررررروع لوررررررا ذ القظرررررم لموورررررة 

ً ألاهسلدرررات املهررراش   ل ا طرررحِاهة برررتِم اإلاقرررابات اإلا،حودرررة مرررّ دطررراثر  الدزاطرررَة لهمررراذج مررر

القظرررررم اإلاؼرررررسر ن ُلرررررد بسام رررررم الِلمَرررررة اإلاِىَررررر ن بحـرررررمَم دل ثملرررررديط برررررسامة القظرررررم ثتررررر ن دن 

الِاقررررات التَيَررررة لقظررررم دزاطرررررات اإلاِلومررررات مررررّ ث ــررررات دمرررررسع موجررررود  جرررري يرررر. بسام رررررمل 

قظررررام هٌررررم اإلاِلومرررراتل لؤلاداز ل   الح ـررررف جؼررررازب درألايهرررامة الررررد حوزا  اُحمررررد ُلررررد دهررررم بَ ررر

ثرردٍزع مِررم اإلاقررسزات الدزاطررَةل ل اإلاثرر. رَمررا ي ررف ؤلاػررساإ ُلررد آلا رري جرري  اتحاطرر  لررمُل

ات  ألاهسلدرررررات الِلمَرررررة  دمرررررا بسهرررررامة اإلااجظرررررح ي رقرررررد دػرررررازت الدزاطرررررة دن الحىرررررَو جررررري اإلاوكرررررُو

ات ال    ثمد مىاقؼ  ا جي زطا لم الِلمَة ثوضح ا حمام القظم ا را اتهاه  مً ما  اإلاوكُو

ذل لالدزاطررررررررات التتلَومةييررررررررةل لالؼررررررررتكات  ةل لالخظررررررررٌو لاتحكومررررررررة   جحماَُررررررررةيرررررررراإلاوازد الةؼررررررررٌس

ؤلالبةيلهَة لالوعي اإلاِلومراجيل لاملمووهرات لالوررا ذل لثقتر. الحبىولوجَرا  دمرا دبلروم اإلابحترات 

مررررا  الح ــررررات اإلاسثتوررررة الوتَررررة رررررعن ُاقررررات القظررررم التَيَررررة رَررررم اث ررررحد بوكرررروا مررررً 

بررررالِلوم ال ررررحَة ال رررر  ييحمرررر  ىل  ررررا الولتررررة اإلاىحٌمررررون رَررررم ل ررررو مررررا جِرررر. القظررررم يحواؿرررر. مررررّ 

اإلالطظررررات اإلا ىَررررة ذات الِاقررررة لاررررسق ثرررردٌز  هلتررررة الألايهررررامة  لجرررري مسدلررررة التكررررالوزٌوض رررررعن 

الةيبَررة مِرردد للقظررم رَررم ُاقررات محتادلررة ر ررو يرردُم بسهررامة ىداز  مسا ررص مـررادز الررحِلم بكلَررة 

ملـ. ُلد دُم مً ث ــات دمسع باتهامِة لحاوَة اإلاقسزات  مً اإلاقسزات الح ــَةل ٌل

رررررة لمحولتررررررات اتهامِررررررة لالكلَررررررة  لهرررررري بملظررررر  الدزاطررررررة ػرررررروا د ُلررررررد ا حمررررررام القظررررررم   محَاٌز

س مووم الدزاطَة لما يحول   ه اا ذلإلا مً مساجِة دلزٌة للمقسزات   (10)بحوٌو

 جري قظرم دزاطرات اإلاِلومرات لللحِقَ  ُلد      
ا
 دن  ىاب ا حماما

ا
 ر  الدزاطات رقد بَيد جلَا

س مووررررم الدزاطررررَة لمقسزاثررررم الدزاطررررَةل دَررررط جرررراءت  ررررر   ب امِررررة الظررررلوان قررررابوض بحوررررٌو

ل  رر  الدزاطرات بدايرة مرً الِرام  الدزاطات بمثابة ثقََم إلاظاز  جري ثوج اثرم ا ررا الؼرعن  لثرواٌز

  ُررررً ػرررروا د ثل ررررد طررررعي القظررررم اإلاظررررحمس جرررري موا تررررة ثورررروزات ُترررراز  0215لد ررررى الِررررام  0220
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س ال لمً  حماد ُلد اإلاِاي ي الِاإلاَةل ل را  طح،اد  مً مألاياثم لث از م جي ثوٌو الح ـف باُ 

لرد دطراض دن  –ثولِات طوق الِمر. جري هرَو اتمألاري  ال ر  ي ر  دن يحمللرد ا را الردازض بالقظرم  ُل

س جي مووم الدزاطر َة ًظر ي هملرو مرا مورى لرم لدهرم القظرم يملقرذ ه ادرات ما يقوم بم مً ثوٌو

  ت ي  جي ذلإلا  

 :اإلطار النظري

 أواًل:  دلتمع املعرفة والكفايات املونية الختصاصي املعلومات

 إ م حمررررررررّ اإلاِسرررررررررة بعهررررررررم القرررررررردز  ُلررررررررد  طررررررررح،اد  مررررررررً اإلاِلومررررررررات لالحقىَررررررررات اتحديثررررررررة      
ررررررررسع ُُ

قررررررة مثلررررررد تمدمرررررة املهحمررررررّ لا لن رررررروق برررررم جرررررري ػرررررر ى املهرررررا ت  لمررررررً مررررررا   رررررررا لاطرررررخثماز ا بوٌس

رررررر  يح ررررررح دن مررررررً طررررررمات  رررررررا املهحمررررررّ  ررررررو  طررررررح،اد  القـرررررروع مررررررً هٌررررررم اإلاِلومررررررات  الحٌِس

   لدن(13)ل ثـا ت لالؼتكاتل لجسرم ي ذلرإلا جري ىهحراج اإلاِلومرات لمِاته  را لىثاد  را إلارً يولب را

اد  مررررً اإلاِلومررررات جرررري الح وررررَى املهحمررررّ يخظررررم بقرررردز ُررررا   مررررً الرررروعي اإلاِلومرررراجي ل طررررح،  رررررا

   (14)القسازات لاث اذ طةياثَجي 

 مررً دى لقررد م رر ىل يررون      
ا
لَررمل ررردلز امحـا رر   اإلاِلومررات جرري م حمررّ اإلاِسرررة د  رري ثم رر ا ُل

َ،رة يقروم ا رال بر. دضرحد ؿر،ة مرً  ىداز  اإلاِلومات لىثاد  ا دؿتملد لُظد م سد م مرة دل ًل

ةا ا يلمً الحقدم  ل زثقاءص ا بمل لجٌِص اإلاقسلهةؿ،ات املهحمّ    ل طحمساٌز

مررررررً ج ررررررة دمررررررسع ازثتوررررررد اإلاِلومررررررات باقحـرررررراد الرررررردل  لقوم ررررررا ل هررررررم ث،اُل ررررررا مررررررّ املهحمررررررّ      

  ل رو دمرس يل رد دن ه راا املهحمرّ ًِحمرد ُلرد (15)ؤلاقلَم  لالدل ي باإلاِلومرات جري م حمرّ اإلاِسررة

ة  ىحررراج  ـرررَلحممرررا يقدمرررم للةؼرررٌس هرررام   اقحـررراديل رررد مررردع قدزثرررم ُلرررد ىي ررراد  اإلاِسرَرررةل  مرررا تح

جررري اإلاِسررررة لال،برررس لثقىَرررات اإلاِلومرررات اتحديثرررة  لررررال رمح ـرررف   طرررخثمازدرررديط مت ررر  ُلرررد 

ؼرررك.   جررري املهحمرررّ ٍل
ا
 ز ُظرررا

ا
اإلاِلومرررات الررررى يقرررّ ُلرررد ُاثقرررم ثىٌرررَم اإلاِسررررة لىثاد  رررا يلِررر  دلزا

   يح صد مً هٌامم الثقاجي 
ا
   ادىل قحـ ل جحماعيجصءا

 مس ررررون لجؼرررر ي الدزاطررررات اتحديثررررة ى ررررد دن ه رررراا امحـا رررر   اإلاِلومررررات جرررري م حمررررّ اإلاِسرررررة      

 ي رر  دن يكررون ُلررد مظررحوع ُررا   
ا
ررة مررً الب،ايررات اإلا ىَررة لالصمـررَة  رم ىَررا با خظررابم م مُو

 
ا
اإلاَرررا  ُل

ا
  لدن (16)مرررً القررردز  ُلرررد الحِامررر. مرررّ اإلاحا ررريات لمِسررررة اإلاظرررح دات ال ررر  ثملررردذ ممللَرررا

س الِمررر. لالحِرررسإ ُلرررد الحقىَرررات اتحديثرررة  ررر اإلاِسرَرررة  ل  حمامررراتر  اإلاِسررررة ثمبىرررم مرررً ثورررٌو

 
ا
 ُلررد الحررعقلم لالح،اُرر. ؤلاي ررابي مررّ  ررر  اإلاحا رريات بمررا يررىِبع ىي ابررا

ا
الِاإلاَررةل لجظرراُد  ديلررا
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ُلررررد بُئرررررة ُملرررررم لم حمِرررررم   رررررلإلا يملحررررراج امحـا ررررر   اإلاِلومرررررات دن يمحلررررإلا قررررردزات ُالَرررررة جررررري 

ل   (17)د مـرررادز اإلاِلومرررات لهرررسق اتحـرررو  ُل  رررا لثقََم رررا لثىٌَم رررا لىثاد  ررراالحِرررسإ ُلررر
ا
لثتاُرررا

رعهررررم بملاجرررررة ماطرررررة ى ررررد الحِرررررسإ لممازطرررررة ثقىَررررات لهٌرررررم اإلاِلومرررررات ال رررر  جظررررراُد ُلرررررد ثىٌرررررَم 

 اإلاِلومات لالحملبم ا ا  

ت ري  ال ر  دما اإلا ازات الصمـَة رححمث. جي قدزثم ُلد الحِراًؽ مرّ الحملرديات لاللراون الب     

  ل و ما يحول  مىم دن يٌ س  ،اء  ُالَة جي ر م رقارة اإلاىٌمة ال   
ا
ث،سك ا بُئة الِم. ددَاها

منه  ُا   ل اإلاث. رَما ي رف الحىٌرَم ال،برسى دَرط ي ر  دن ثكرون  باهحماءًِم. ا ا لدن يحمحّ 

ـرررروححات لديررررم القرررردز  ُلررررد ثىٌررررَم دركرررراز  لم رررراز   طررررحماَ بررررحمًِ لَررررحمبً مررررً اطررررخَِا  اإلا

  (18)لثمللَل ا مً اللاة الِامَة ى د اللاة الِلمَة

لمً اإلا ازات اإلا مة ال   ثوسقد ل را الدزاطرات الِلمَرة جري  ررا الؼرعن هري القردز  ُلرد ثقرديم      

 طخؼررررازات جرررري م حلرررر  املهررررا تل رامحـا رررر   اإلاِلومررررات يقرررروم بحقررررديم مِوهررررات لىزػررررادات 

 جرررر
ا
َرررر.  رررررر  للمررررلل، ن لالتررررادث ن ثحمثرررر. دل  ِررررسإ ُلرررررد ادحَاجررررام م مررررً اإلاِلومرررراتل رررررم ثملل ي الح

 دحَاجررررات لثقررررديم ا جرررري الوقررررد اإلاىاطرررر  ُألارررري قىرررروات اثـررررا  جِحمررررد ُلررررد ثقىَررررات اإلاِلومررررات 

 جررررري 
ا
كا اتحديثرررررة  رالب،ررررراء  جررررري ثقرررررديم اطخؼرررررازات مم ررررر   ث ِررررر. مرررررً امحـا ررررر   اإلاِلومرررررات ػرررررٌس

ػاز  ىلَم دهم طُحملقذ ُىدما يـتأ  را الحىمَة لالح وَى لاث اذ القسازاتل ل و ما يمبً ؤلا 

 ُلررررررد ثقررررررديم اإلاؼرررررروز  اإلاِحمررررررد  ُلررررررد اتحقررررررا ذ لاإلاِلومررررررات ال رررررر  دملررررررِد 
ا
 محـا رررررر   قررررررادزا

   (19)للحملبَم لالحقََم مً قت. دصحا  القساز لم ي م مً اإلاظا م ن جي الح وَى  طةياثَجي

 :كفايات املونة األساسية

ـررررا ف لطررررمات م حمررررّ ا      ًرررر. م إلاِسرررررة لالحملررررديات لالحا رررريات البث رررري  ال رررر  هررررسدت ُلررررد جرررري 

اإلا ىةل رعهم يحوجر  ُلرد امحـا ر   اإلاِلومرات دن يمحلرإلا جملرة مرً الب،ايرات لاإلا رازات اإلا ىَرة 

ُررردد مرررً  رررر  ثمبىرررم مرررً الِمررر. بب،ررراء  لاقحرررداز جررري بُئرررة مِقرررد  لمحا ررري  ُلرررد الررردلام  ل ىررراب 

 جررري 
ا
 م مرررا

ا
باإلا ىرررة ل  يمبرررً ُصل رررا ُرررً مِلررر ا مظرررة  ثررردامل ا  ء زثقررراالب،ايرررات ال ررر  ثلِررر  دلزا

 :(02)لمً د م ا

 :الكفايات املونية 

اث،قد الدزاطات الِلمَة ى د دن اإلا ام ال   يقوم ا ا امحـا    اإلاِلومات هي لادد  دل د  ي      

 مً اإلا ام آلاثَة: 
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 م ام ثحِلذ بالة لٌد لثىمَة مـادز اإلاِلومات -

 م ام ثحِلذ بخىٌَم مـاد -
ا
 ز اإلاِلومات لمِاته  ا رىَا

 م ام ثحِلذ بالحِسإ ُلد ادحَاجات اإلاظح،َديً لثلتَ  ا -

ة لثيظَقَة  -  م ام ىداٌز

لهررري م رررام ثحولررر  جِلرررَم لثررردٌز  مح ـرررف لحى،َرررر ا بب،ررراء  ُالَرررةل با كرررارة ى رررد كرررسلز       

لحملقر ن ا رال ثورس زاٌة لاضحة لث وَى محقً مً قت. ألاقظام ألاياديمَة   ظاا ا للولتة اإلا

حتراز ُىررد ثـررمَم اإلاقرسزات الدزاطررَة باكرر،اء  ل رو مررا ي ر  ُلررد  ررر  ألاقظرام دن ثلررِم جرري ُ 

ةَة اإلاا مة   الحىَو ا ا مّ الألايامة الحدٌز

جررري  ررررا الـررردد ررررعن الحع َررر. اإلانهررر  جررري م رررا  اتمررردمات ال،ىَرررة ًِرررد مرررً د ألاررري الحملرررديات ال ررر       

ات  راتمرررررردمات ال،ىَررررررة يال، سطررررررة لالحـرررررريَ  ياهررررررد ثواجررررررم مرررررردازض ُلرررررروم اإلابحتررررررات لاإلاِلومرررررر

لماشالد دطاض ثقديم مدمات اإلاِلومات جي اإلابحتات لمسا ص اإلاِلوماتل ل و مرا ثولر  ثردٍزع 

  ل ررررو مررررا ي ِرررر. مٌِرررررم 
ا
ملَررررا  ُل

ا
ررررا ظررررحلصم البث رررري مررررً اته ررررد هٌٌس ُلررررم ال، سطررررة لالحـرررريَ ل ٍل

طرَة يال، سطرة الوؿر،َةل لال، سطرة اتموى الدزاطَة ثملٌ  بالِدد ألا ألاي مً اإلاقسزات الدزا

َةل لثـرررررررررريَ  ديرررررررررروىل لثـرررررررررريَ  الكرررررررررروه سضل لالحمللَرررررررررر. اإلاوكرررررررررروعيل لالحبؼررررررررررَ   اإلاوكررررررررررُو

    (01)ل طح اؾ

دمررررا رَمررررا ي ررررف الب،ايررررات اإلا ىَررررة اتماؿررررة بالة لٌررررد لثىمَررررة مـررررادز اإلاِلومررررات رقررررد بررررددت      

 لذلرررررإلا مظرررررة  ثملرررررو  مٌِرررررم اإلابحترررررات 
ا
ل طرررررَما ألاياديمَرررررة ى رررررد ثعمرررررر مىررررررد عمرررررس د  ررررري جِقَررررردا

مبحتررات  هَىررةل مررً مـا ـرر ا اتهمررّ برر ن هررُو ن مررً اإلاـررادز ثقلَديررة لزقمَررة دَررط يحولرر  

حترراز مِسرررة هررسق  لكرر. هررَو مررً  ررر  اإلاـررادز ل ررو مررا يحولرر  امررحاب   قحىرراءذلررإلا لكررّ جرري ُ 

 ررر  ثرررورس م رررازات الحِرررسإ ُلرررد قَمرررة اإلاىرررحة لدررردلد الح،رررالقل لمحامِرررة اته رررات ذات الِاقرررة ال

مررردمام ا ُلررررد مرررً مررررا  قواُرررد التَاهررررات ؤلالبةيلهَررررةل مرررّ دزاطررررة ما م  رررا للم حمررررّ اإلاظررررح،َد 

  (00)من ا

جررري ه،رررع الظرررَاقل قرررد ًِمررر. اإلاح ـرررف جررري ُلرررم اإلابحترررات ديلرررا جررري دقظرررام اإلابحترررات الِامرررة      

حولررررر  ُملرررررم دن يكرررررون ُلرررررد اثـرررررا  متاػرررررس مرررررّ اإلاظرررررح،َدل ل ررررررا يةيثررررر  ُلَرررررم دن ًظخؼرررررس  إ ٌل

اجاثرررم اإلااطررة ىل  رررال دظررح،َديً مرررً اإلاِلومرراتل بررر. يحوقررّ امحـا رر   اإلاِلومررات ادحَاجرررات اإلا

ذ اقةياا  جري مـرادز مِلومرات مَِىرة دل   ػةيابدَيئر ُلَم دن ًِم. ُلد ثور ي ا ىما ًُ هٌس
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اقةرياا قرروا م بالبحر  لاملهررات الِلمَرة  ل  خظررا   رر  اإلا ررازات يردزض اإلاح ـررف هرسق جمررّ 

ةل لدن التَاه ل ا ى د مِسرة جِبع ا حمامات اتهم وز اإلاحىُو ات مً اإلاظح،َديً لثمللَل ا لثملٌو

ررراز   س مدمرررة ؤلُا س اطرررح دام مـرررادز اإلاِلومرررات  حقررراٌز رررذ ثمللَررر. ثقررراٌز  ُرررً هٌس
ا
ذلرررإلا يرررحم ديلرررا

س هٌم اطةيجاَ اإلاِلومات    (03)لثقاٌز

 :الكفايات الشخصية والسلوكية

ـررررَة با ح      مررررام لاطررررّل لمـرررردز  رررررا   حمررررام الحا رررريات اتحديثررررة جرررري ثملٌرررر  الب،ايررررات الصم

 مرررررررً اإلاح ــررررررر ن يحم ررررررر لن بقررررررردزات 
ا
 ماؿرررررررا

ا
رررررررا م رررررررا  اإلابحترررررررات لاإلاِلومرررررررات ال ررررررر  رسكرررررررد هُو

ً يرراتحواز اإلاتاػررس لال،ِررا  مررّ اإلاظررح،َديًل ل رررا الظررلوب  شمـررَة ُالَررة للحِامرر. مررّ آلامررٌس

لالقرررررردز  ُلررررررد مقالمررررررة اللرررررراوهات  ؤلاي ررررررابي جرررررري الحِرررررراهي مررررررّ الحملرررررردياتل لالقلررررررايا الواز ررررررةل

 ُرررً امرررحا  م القررردز  ُلرررد ثمللَررر. الِوامررر. اإلارررلرس  ُلرررد ادحَاجرررات اإلاظرررح،َديً 
ا
اإلا ىَرررةل رلرررا

لثولِرررات اإلالطظرررة  با كرررارة ى رررد ذلرررإلا ًظرررِون ى رررد ىقامرررة ػرررسايات م ىَرررة جررري هوررراق الِمررر. ُلرررد 

ِملرون بحرو  اشن بالقردز  ُلرد الحيظرَذ اإلاظحٌو ن املحلي لالدل يل للرده م در  الِمر. اتهمراعيل ٍل

  (04)ب ن محولتات اتحَا   جحماَُة لمحولتات الوًَ،ة

ا يمحلبم ال،سد مً قدزات لؿ،ات شمـَة ثحكون       للحلتَة محولتات اإلا ىةل مام الىٌس ُمي

لثىمررررو لديررررم مىررررر ه،ولحررررم لثررررلرس ر  ررررا التُئررررة املحَوررررة بررررم يالِا لررررة لاملهحمررررّل ث،ررررسد البث رررري مررررً 

ررررررص الصمـررررررَة لجِمَررررررذ الِمرررررر. الحِررررررالوي يررررررالح،ب ي ألاقظررررررام ألا ياديمَررررررة مقررررررسزات ماؿررررررة لحٌِص

   مرا دن  ث ري مرً الظرلو َات ل ثـرا  بداعي لالح،ب ي الِلم  لد. اإلاؼبات لرً اتموابرة 

 مرررً 
ا
الا ررري مسمو رررة لررردع الوالررر   ـرررِو ة اإلاؼررراز ة جررري دررروازات رىا َرررة دل جماَُرررة ثحا ررري ثتاُرررا

رردُم ذلررإلا الحىررَو جرري الحكررالَ  اإلاـررادتة  مررا  ث،اُلررم مررّ شما ررم ع  ٌل دل دُلرراء  َئررة الحرردٍز

ل ألامررررس الرررررى ًظرررراُد ُلررررد الخؼررررازب جرررري 
ا
 لجماَُررررا

ا
 رسديررررا

ا
للمقررررسزات الدزاطررررَة ال رررر  ثحولرررر  ُمررررا

 ى رد جىر  مرّ مرا ًظرا م برم الحوتَرذ الِملري 
ا
اإلاِسرةل لاتحواز التىراء بر ن الولترة الدازطر نل جىترا

ن  برراإلا ىَ ل لحقرراء. اتحاطرر  آلا رري لسرررّ مظررحوع الحبَرر  مررّ بُئررة الِمرر. جرري اإلاَرردان دل جرري مِامرر

 لدصحا  اتمألاي   

 :الكفايات التكنية

ازثتورررد اتحاجرررة ى رررد الب،ايرررات الحقىَرررة جررري ث ـرررف اإلابحترررات لاإلاِلومرررات هخَ رررة إلارررا ػررر دثم      

  مَاز جري م اإلا ىة مً ثملو ت  ت ي  لمظحمس  دَط دؿتملد الحبىولوجَا مً د م مامململ لده
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مررررررً دجررررر. ثملقَرررررذ زضرررررر ى اإلاظرررررح،َديً مرررررً مرررررردمات  ل هررررردماجالح،اُررررر. التُئرررررة السقمَرررررة طرررررروع 

الواطرررررّ لحبىولوجَرررررا اإلاِلومررررررات جررررري ثقرررررديم اتمرررررردماتل   طرررررح داماإلابحترررررات لذلرررررإلا مرررررً مررررررا  

لاطح دام ػتبة ؤلاهةيهرد  مـردز للمِلومرات لددا  لاثـرا ل مرّ   حمرام جري ثقرديم مردمات 

لد مداز الظاُةاإلاِلومات    (05)ًُ مِد ُل

 ررا ألامرس رررسق ُلرد ألاقظرام ألاياديمَررة اإلاح ــرة دن ثساجرّ موو ررا ل سام  را الحِلَمَررة      

لالب،ايات ال   يملحاج ا امحـاؿَو اإلاِلومات جي التُئة السقمَرة  لقرد بَيرد دزاطرة ُلرد طرةَ. 

 Monashطرررررررةيالَة اإلاثررررررا  ث س ررررررة قظرررررررم اإلابحتررررررات لدزاطررررررات اإلاِلومرررررررات ب امِررررررة مررررررووؽ ألا 

University  ال رر  بررددت مىررر مولررّ ألال،َررة بحرردٍزع مقررسزات ثقىَررة  ررىٌم اإلاِلومرراتل اإلابحتررات

ررررا   الررررىٌم لهررررسق  لررررم اتحاطررررو  لال رررر  جظرررراُد الرررردازض جرررري مِسرررررة ًل السقمَررررةل الؼررررتكاتل ُل

 للحِام. بب،اء  
ا
ا  لم اٌز

ا
ص  ،اء  اإلاح ـف ثقىَا مّ م حل  اطح دام ا لثمللَل ال ل الحا ي جٌِص

   (06)دهواَ ثبىولوجَا اإلاِلومات

لبؼرك. ُرام رررعن  ىراب دطاطررَات ييتبري ألامررر ا را ُىرد اتحررديط ُرً الب،ايررات ال ر  ي رر  دن      

ل يالقررردز  ُلرررد الحِامررر. مرررّ اتحاطررر  آلا ررري لؤلاهةيهرررد بب،ررراء  (07)يمحلب رررا امحـاؿرررَو اإلاِلومرررات

الؼرررررررتبة الِىبتوثَرررررررةل ل طرررررررح،اد  مرررررررً ُالَرررررررةل لؤلاإلارررررررام بلارررررررات ل رررررررسامة ثـرررررررمَم اإلاواقرررررررّ ُلرررررررد 

الخظ َات ال   ثقدم ا جي ثـمَم اإلاواقّ الح،اُلَة بالـوت لالـوز  ال   ثحم   بمظحوع ُا   

ى ررد اإلاِسرررة بعطررالَ  بررط اإلاِلومررات جرري التُئررة السقمَررةل لالقرردز   با كررارةمررً الحىررامم لؤلاا ررازل 

ة لؤلاهةيهرررد باطرررح دام اإلاىورررذ التولَررراوي جررري ال،ا قرررة ُلرررد التملرررط جررري قواُرررد التَاهرررات ؤلالبةيلهَررر

ررررررر  باتمررررررردمات  ذ اإلاِلومرررررررات لالحٌِس ثوطرررررررَّ دل ثلرررررررَُذ التملرررررررطل ل ررررررررا ؤلاإلارررررررام بحقىَرررررررات جظرررررررٌو

 ؤلالبةيلهَة ال   ثقدم ا اإلابحتة 

 :الكفايات اإلدارية

رررررة  محـا ررررر   اإلاِلومررررات مرررررً جاهررررر  ثرررردامل ا مرررررّ ث ــرررررات       ثررررعجي د مَرررررة الب،ايررررات ؤلاداٌز

 لاث رررراذبتُئررررة الِمرررر.ل لثملظرررر ن ادا  ررررا ياتحاجررررة ى ررررد م،ررررا َم القَرررراد ل   زثقرررراءدجرررر.  دمررررسع مررررً

ة لاإلاالَرررة لدمررسع ذات ُاقرررة  لدن  ىرراب داجرررة ى ررد زررررد الدازطررر ن  القررسازل لىداز  اإلاررروازد الةؼررٌس

ررة لررُع  ررة رملظرر    دحمالَررةمِلرروم اإلابحتررات باإلا،ررا َم ؤلاداٌز ثررو ي مىاؿرر  قَاديررة دل م ررام ىداٌز

م الِاقات لالواجتات ال ر  مرً ػرعن ا ثملظرً بُئرة الِمر. دامر. مسررذ اإلاِلومرات  ورسق ب. ل، 
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ررة املمحل،ررةل لالحِررسإ ُررً ما َررة ال َكرر.  ات ؤلاداٌز الحِامرر. مررّ دز ررا  الِمرر. لم رري م جرري اإلاظررحٌو

مرررررررا  لدمرررررررسع محِلقرررررررة باث ررررررراذ القرررررررسازل ل ررررررررا م رررررررازات دمرررررررسع ذات ُاقرررررررة  ؤلادازى لثقظرررررررَم ألُا

س    ـَامة الحقاٌز
ا
 لالبةيلهَا

ا
ا ة لالسطا . السطمَة لثىٌَم ا يدٌل    (08)ؤلاداٌز

ررررررة قررررررد ػرررررررم.       جرررررري  رررررررا الـرررررردد رررررررعن ا حمررررررام دقظرررررررام اإلابحتررررررات لاإلاِلومررررررات برررررراإلاقسزات ؤلاداٌز

ات جرري ث ـررف ؤلاداز  الرردقَذ يعدمررا  مقررسزات جرري الظررلوب اإلاىٌمرر  لرقارررة اإلاىٌمررات  موكررُو

َ،يل با كرررررارة ى رررررد موكرررررَو  ة الررررررى برررررات يملٌررررر  لالرررررو ء الرررررًو س لثع َررررر. الكررررروادز الةؼرررررٌس ثورررررٌو

س ال،برررسى  ل لدطرررالَ  لاإلا رررازع با حمرررام لاطرررّ إلارررا لرررم مرررً دلز جررري جِلرررَم رلظررر،ة الحررردٌز  لالحورررٌو

  (09)ىداز  اللاون اإلا ىَةل لىداز  ألاشماتل للطا . الحمل،  

دن ثول  رررا  ًظرررح لف ممرررا طرررتذ دُرررا  ُرررً الب،ايرررات الاشمرررة  محـا ررر   اإلاِلومررراتل د مَرررة     

الرررى يلررمً للرردازض ا ررا دن يحمللررد ُلررد ألاقرر. بعطاطررَام ا    حمررامدقظرام اإلابحتررات ألاياديمَررة 

رررررذ الِمررررر. ه،ظرررررم دل ُألاررررري  هاإلارررررا لدن  ىررررراب ج رررررات ُمررررر. طرررررحقوم مظرررررد الأهرررررص الىررررراقف ُرررررً هٌس

 الدلزات لالوزغ لم ي ا 

س ا      إلاقسزات إلاوا تة الحووزات لمً اطحقساء ما جاءت بم ألادبَات ر ىاب ىجماَ بع مَة ثوٌو

جرري الح ـررف لبؼررك. مظررحمس ل ررو مررا ييسررهم مررّ هتَِررة اإلا ىررة هخَ ررة لرردمو  الحبىولوجَررا جرري 

مساجِة مظحوع الألايامة ال   ثقدم ا مؼك. ألاقظام كسلز  ي. دُمال ال ل را ألامس ي،سق ُلد 

 مظحمس 

 لوماتثانيًا:  املعايري الدولية املتعلكة بكفايات مونة املكتبات واملع

ررررة ال ررر  اكرررولِد ًؼررراز ى رررد اتهمَِرررات  اإلا ىَرررة الدللَرررة بعن رررا مرررً زيرررا ص بىررراء م حمِرررات اإلاِس      

سى لالتملث  لالحثقَ،ي ُلد  مظحوع الِالم مً ما  ما قامد بم مً اؿداز لوؼس  بالدلز الحىٌو

مِرررراي ي م حل،ررررة لرررردُم م ررررً اإلاِلوماثَررررة طررررواء ُلررررد مظررررحوع اإلالطظررررات اإلاِلوماثَررررة ياإلابحتررررات 

اتهمَِررات   لامررساق  ررر  الدزاطررة رقررد ثررم الةي  رر  ُلررد (32)لم ي ررا دل مرردازض اإلابحتررات ه،ظرر ا

 
ا
دَط اطخىازت الدزاطة اتحالَة بما جراء ا را مرً مِراي ي  ب،ايرات إلاِسررة  الثاذ اإلاؼاز ىل  ا عه،ا

س بسام م ألاياديمَة   مدع اطح،اد  قظم دزاطات  اإلاِلومات من ا جي ثوٌو

لقرررد طررررِد  ررررر  اتهمَِررررات ى ررررد ثملديررررد الب،ايرررات ال رررر  يملحاج ررررا الرررردازض جرررري ُلرررروم اإلابحتررررات      

 للحا يات ال   هسدت ُلد الح ـف لاإلا ىةل لاإلاِلو 
ا
ماتل ال   جِددت لجا يت بمسلز الصمً ثتِا

 
ا
 يررران ال ررردإ جررري م ملرررم ثملديرررد   زثتاهررراتلثتِرررا

م
ُلررروم اإلابحترررات لاإلاِلومرررات برررالِلوم ألامرررسعل ىذ
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دصمررررررة مررررررً اإلا ررررررازات لاإلاِررررررازإ ال رررررر  يملحاج ررررررا اإلاح ـررررررف للقَررررررام باإلا ىررررررة بب،رررررراء  ُالَررررررةل لثقررررررّ 

ى ظررررررابم ا ررررررا بالدزجررررررة ألال ررررررد ُلررررررد ُرررررراثذ ألاقظررررررام ألاياديمَررررررة ال رررررر  ثترررررردد مِ ررررررا زدلررررررة مظررررررلللَة 

ىرررد الحملاقرررم باإلا ىرررةل يحوقرررّ دن يبخظررر  مِرررازإ جديرررد  ُرررً  الح ـرررف لدطاطرررَات اإلاِسررررة  ُل

لرد قردز مررا  رذ راررة مـرادز م حل،رة هري: الرحِلم الرراجيل لالحرردٌز  اإلاظرحمس جري بُئرة الِمر. ُل هٌس

ذ يحورس ا ا مً امكاها ِحمد  را   بحِاذت لقدزاتل لهٌس للدزاطة لمواؿلة الحِلَم الِا يل ٍل

جررري اإلاقرررام ألال  ُلرررد  هرررم اإلالطظرررة لقررردزام ا لثوج ام رررا اإلاظرررحقتلَة  ل رررالسمم مرررً دن الب،ايرررات 

لاإلا ازات املمحل،ة ال   يملحاج ا اإلاح ـف جي ُلرم اإلابحترات لاإلاِلومرات مـرادز ا محِردد ل ى  

ــرررررَة جررررري مسدلررررررة الؼررررر اد  اتهامَِرررررة جِحألاررررري ز  رررررر   م مرررررة   ظرررررابم اإلاِسرررررررة دن الدزاطرررررة الح 

س ا   (31)لاإلا ازات ألاطاطَة ال   جظ . الحعقلم مّ بُئة الِم. لاإلاظا مة جي ثوٌو

لمرررررً د رررررم الدزاطرررررات ال ررررر  يمبرررررً دن جظرررررح،َد من رررررا دقظرررررام اإلابحترررررات لاإلاِلومرررررات جررررري اإلاِررررراي ي      

د مِسرررة مرردع موابقررة ممظررة دقظررام مررً دقظررام اإلابحتررات جرري ال رر  ز ررصت ُلرر (30)الدللَررة دزاطررة

الظررررِودية إلاحولتررررات ال َئررررة الوهىَررررة لاُحمرررراد ألايرررراديم  لذلررررإلا رَمررررا ي ررررف مررررا يحررررورس جرررري  ررررر  

حمرادألاقظرام مرً الِىاؿرس لحملـر. ُلرد  ألايراديم  لمن را اتمورى الدزاطرَة  ل رر  ألاقظررام  ُ 

صل لقظرررم دزاطرررات اإلاِلومرررات ب امِرررة  هررري: قظرررم اإلابحترررات لاإلاِلومرررات ب امِرررة اإلالرررإلا ُتررردالٌِص

ؤلامام دمحم بً طِود ؤلاطامَةل لقظم ُلم اإلاِلومات ب امِة دم القرسعل لقظرم اإلابحترات بكلَرة 

ِررررة إلالرررررإلا طررررِود  ل َيررررد م سجرررررات  ٌرررراقل لقظررررم اإلابحترررررات لاإلاِلومررررات ب ام آلادا  للتىررررات بالس

ا رَما ي ف برسامة  اإلابحترات قرد اُحمردت الدزاطة دن ال َئة الوهىَة لاُحماد  ياديم  ه،ظ 

بَررة  ل IFLAل لمِرراي ي  ثملراد الرردل ي تهمَِررات اإلابحتررات ALAُلرد مِرراي ي جمَِررة اإلابحترات ألامٌس

لدن  ىراب اث،راق رَمرا هسدحرم ال َئرة مرً مِرراي ي ث ـرف اإلابحترات لاإلاِلومرات للبرً مرّ مِررم 

لظرررِوديةل  طررَما جررري مِررراي ي مقرررسزات الحِررديات اإلاا مرررة تحاجرررة دقظررام اإلابحترررات لاإلاِلومرررات ا

اقة اإلالطظة باملهحمّ   التملط الِلم ل ُل

لددهرررا  ملحرررة ُرررً اتهمَِرررات الرررثاذ لاطرررماء الوررررا ذ ال ررر  ثلرررمىد اإلاِررراي ي اتماؿرررة ا رررا ال ررر       

اطررررح،ادت من ررررا الدزاطررررة اتحالَررررة كررررمً م، رررروم مقاز ررررة الب،ايررررات لاإلا ررررازات ال رررر  جظررررعد اإلا ىررررة 

  ظاا ا للمح ـف   ر  اتهمَِات هي: ايمَة لألاقظام ألاياد
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 Special Libraries Associationجماي  امكتبات امتخصص   -5

ًع لاػ  ست بعؿداز ا ع  Competencies ،ايات م ىة اإلاِلومات جي القسن الوادد لالِؼرٌس

for Information Professionals of the 21st Century ررسلَ جري م حلر  قرازات الِرالمل لل را 

لمِسلرررة جرري املهررا  بمظررا مام ا ال،اُلررة جرري ىُررداد اإلاررلثمسات لالحِلررَم لالحرردٌز  للمح ــرر ن 

 
ا
 لثقىَا

ا
ا   (33)لثىمَ  م ربٌس

ررة محكاملررة مررً الب،ايررات اإلا ىَررة ال رر   1997طررِد  ررر  اتهمَِررة مىررر ُررام       س م مُو ى ررد ثوررٌو

ألال رررد من رررا ُلرررد  ،ايرررات يملحاج رررا اإلاح ـرررف جررري ُلرررم اإلابحترررات لاإلاِلومررراتل اػرررحملد اليسرررمة 

  اجحماَُامامظة للحاَ يات ال   دددر  ا الحقىَة 
ا
 لطَاطَا

ا
ذلإلا ُلرد م ىرة  لاوِكاضلاقحـاديا

اليسررمة  0223اإلابحتررات ال رر  دؿررتملد محررعرس  باشديرراد بحبىولوجَررا اإلاِلومررات  دؿرردزت جرري الِررام 

اإلامازطررررررة الِملَررررررة  الثاهَررررررة مررررررً الب،ايررررررات اإلا ىَررررررة للمح ــرررررر ن ال رررررر  ز ررررررصت مؼررررررك. د ألارررررري ُلررررررد

لالحِلررررَم اإلاظررررحمس لالب،رررراء  جرررري ؤلاداز  لاث رررراذ القررررسازل ثل  ررررا اليسررررمة ألام رررري  لؿرررردزت جرررري الِررررام 

 ُلرد ثلتَرة محولترات 0213
ا
ل لهي ال   اطخىدت ىل  ا الدزاطة اتحالَة لز صت  رر  اليسرمة  ث ريا

َررررط امررررر م حمررررّ اإلاِسررررررة ازش جرررري جؼررررربَ.  ررررررا  ن اإلابحتررررة دل امحـا ررررر   ىداز  اإلاِلومررررات دلز برررررد

املهحمرررّ لالح،اُررر. ؤلاي رررابي مرررّ دررررساد  لملطظررراثم  ىكرررارة ى رررد   حمرررام جررري جاهررر  القررردز  ُلرررد 

الحملبم جي  م اإلاِلومات اإلاحادة ُألاي ػتبة ؤلاهةيهد لقواُد التَاهاتل لهسق ثقََم ا لثىٌَم ا 

َرررررات اإلا ىرررررة لهرررررسق لاثاد  رررررا للمظرررررح،َد   مرررررا دبرررررسشت اليسرررررمة ألام ررررري  اتهواهررررر  اإلاحِلقرررررة بعماق

ساإ الدللَة   ة مً القواه ن لاإلاتادئ لألُا  الحِام. مّ اإلاِلومات لاطح دام ا جي كوء م مُو

 لثححمف الب،ايات ال   جاءت جي  ر  اليسمة جي آلاجي:     

لجؼرم.  ،ايرات ىداز  ملطظرات اإلاِلومراتل  Professional Competencies ،ايات اإلا ىرة   (أ

 ت لمدمام ال ل ،اية الحِام. مّ ثقىَات اإلاِلومات  لىداز  مـادز اإلاِلوما

لجؼررم. ُلررد الحمل، رر  ؤلاي ررابي للظررلوب Personal Competencies الب،ايررات الصمـررَة  (ب

لهررررسق الحِامرررر. لالحواؿرررر. مررررّ اإلاظررررح،َديًل لالقرررردز  ُلررررد الحررررعقلم مررررّ اإلاحا رررريات الداملَررررة 

 لاتمازجَة  

ايرة اإلاظرا مة جري اإلاِسررة لالخؼرازب جري لثلرم  ، Core Competenciesالب،ايرات ألاطاطرَة  (ت

الحوتَقرررات لاإلامازطرررات اإلاحِلقرررة باإلا ىررررة بملَرررط ثلرررمً الرررحِلم مرررردع اتحَرررا ل با كرررارة ى ررررد  

  ،اية ؤلاداهة بعماقَات لمتادئ اإلا ىة لقَم ا  
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 Association of College and Researchجماي  الكتيات ملامكتبات البحثي   -1

Libraries -ACRL 

بَررررررررة  لهرررررررري      لثس ررررررررص مؼررررررررك. مرررررررراؾ ُلررررررررد اإلابحتررررررررات  ALAرررررررررَس مررررررررً جمَِررررررررة اإلابحتررررررررات ألامٌس

ألاياديمَة لدلز ا جري ثملقَرذ زمترات اإلالطظرات الحِلَمَرة مرً اإلاِلومرات   مرا م رحم بسررّ  ،راء  

 دم ن اإلابحتة للقَام بدلز  جي دُم الحِلَم لالتملط الِلم  

رررررة مرررررً     اإلاِررررراي ي الدللَرررررة اإلاحكاملرررررة  لؿررررردز ُرررررً  رررررر  اتهمَِرررررة لرَقرررررة جؼرررررحم. ُلرررررد م مُو

 Standards for proficiencies for instruction librarians and coordinators: Aُىوان را: 

practical guide لهررري ُتررراز  ُرررً دلَررر. ًؼرررحم. ُلرررد م رررازات ل ،ررراءات ثخىاطررر  د  ررري مرررّ دمىررراء  

ثوج ات  ر  اإلالطظات ال   اإلابحتات الِامل ن جي اإلالطظات الحِلَمَة  لقد زاعد الدلَ. بيَة ل 

بوتَِ  ا ثحعرس بالتُئة املحَوة ا ا ل الحا ي يىِبع ذلإلا ُلد الوددات ا ا لمن ا اإلابحتات لمسا ص 

حتررررازاإلاِلومرررراتل لرررررا رررررعن الب،ايررررات الرررروازد  جرررري الرررردلَ. ثعمررررر مِرررر ن  ة جرررري  ُ  الحا رررريات اإلاخظرررراُز

 ملط الِلم  اإلالطظات الحِلَمَة لالحوج ات اإلاظحقتلَة للحِلَم لالت

  ار ى محـا    اإلاِلومات جي الورَقة ى د  الاشمةلقظمد اإلا ازات لالب،ايات      
ا
ا ُؼس رُس

رررررةل لم ررررررازات الحقَرررررَم  ل لاإلاِسررررررة ألاياديمَررررررةل لالررررروعي اإلاِلومرررررراجيل ل ثـررررررا لهررررري: م ررررررازات ىداٌز

ررررررررةل لم ررررررررازات القَرررررررراد  لالح وررررررررَىل لاإلا ررررررررازات الصمـررررررررَةل لم  ررررررررازات لم ررررررررازات جِلَمَررررررررة لثس ٌو

ع  م ازات الحدٍز
ا
َةل لدم يا ذل لاتمألاي  اإلاوكُو   (34)الخظٌو

 

 International Federation of Libraryإلاتحاااااو الاااااملات لملمايااااات امكتبااااات  -1

Associations-IFLA 

 Guidelines for Professional Library/Information Educationalلدؿدز لرَقة مِىوان: 

Programs ررةددلررة ثوج  َررة ل لهرري لهرري  لاإلاِلومررات اإلابحتررات بم ىررة للمؼررحال ن للألارريامة الةيبٌو

ة لي رداإ الِرام ؤلاهراز كرّجِ رى بو ُتراز  ُرً ىزػرادات   للمبحترات الحِلَمَرة للألاريامة اللرسلٌز

  َئرة دُلراء اإلاىرا   لثلرم ل رر  ال امرة ألاطاطرَةل لالِىاؿرس لاإلاِلومرات لجؼرم. اإلاحولترات

 لم ي ا باإلاِلومات اتهَد الألايامةل لداج  ا للدُم ل ر   الوا  لمحولتات لالِامل نل الحدٍزع

س لىقرد ُرام بحرور ي ىهراز ؤلازػرادات  رر  اإلاـرادز  لثقروم مرً  ُىرد ثـرمَم ل الألاريامة لثورٌو

 يعدا  ُىد اطح دام ا للمقازهةالألايامة الحِلَمَة 
ا
  (35)اتهديد  لديلا
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ة مررردع اطررررح،اد  قظررررم دزاطررررات لقرررد اطررررح،ادت  ررررر  الدزاطرررة مررررً ثلررررإلا الوررررا ذ يررررعدا  إلاِسررررر     

س بسام رررررررم لمقسزاثررررررررم يون رررررررا جرررررررراءت ميسرررررررهمة مررررررررّ ثوج رررررررات القظررررررررم  اإلاِلومرررررررات من ررررررررا جررررررري ثوررررررررٌو

جري قظرم دزاطرات اإلاِلومرات  ملة  ت ري  مرً مٌس اإلاظحقتلَة هملرو م حمرّ اإلاِسررة  طرَما لدن ػرٌس

ححقرررة ب امِرررة الظرررلوان قرررابوض ًِملرررون جررري ملطظرررات اإلاِلومرررات املمحل،رررة بمرررا جررري ذلرررإلا ثلرررإلا اإلا

باتهامِرررات لالكلَرررات لاإلاِا رررد الِماهَرررة املمحل،رررةل با كرررارة ى رررد لجرررود قظرررم  ت ررري مرررن م ًِمررر. 

 جي اإلادازض اتحكومَة لاتماؿة  
ا
 ديلا

 :منوحية الدراسة

لحملقَررررذ د ررررداإ  ررررر  الدزاطررررة ثررررم اطررررح دام التملررررط الىرررروعي القررررا م ُلررررد اطررررحقساء الورررررا ذ      

ذات د لررررة جظررررا م جرررري ثوكررررَأ مؼرررركلة التملررررط لمِسرررررة لثمللَل ررررا لاتمررررسلج بةَاهررررات لمِلومررررات 

َة لاإلاوروقَرررررة يوهرررررم   يوجرررررد  ىرررررا دى  دمِاد رررررال دَرررررط ثحم ررررر  مى هَرررررة ثمللَررررر. الوررررررا ذ باإلاوكرررررُو

 للموق  دل 
ا
ال،بسى لمل   ث ا اثـا  متاػس با وظان الرى ث لّ عزاء  للحا ي اإلاظحمس لرقا

ِت ررري ُن رررا بعزقرررام ادـرررا َة  مرررا  رررو متررر ن جررري بررر. هررري قرررساء  هـرررَة بملحرررم   طرررَما ُىررردما يرررحم الح

( يحولرر  قساءم ررا مِمررذ ملحاللررة ث،ظرر ي ا ل الحررا ي الوقرروإ ُلررد ثوج ررات القظررم 1اتهرردل  زقررم )

 اتحالَة لاإلاظحقتلَة  

جررري  ررررا ؤلاهررراز ثرررم ثمللَررر. رررراذ دهرررواَ مررررً الوررررا ذ لمرررً ررررم اإلاقاز رررة بَن رررا ا ررردإ الوؿرررو  ى ررررد      

س بسهام ررم الدزاارر   جرري كرروء قظررم  ممررا يولَررمِسرررة مرردع  دزاطررات اإلاِلومررات مررً ا حمررام لحوررٌو

 اطخىدت الدزاطة لحملقَذ ذلإلا ى د الورا ذ الحالَة: 
ا
 اإلاِاي ي الدللَةل لىجما 

 مساجِررررة رارررررة  -1
ا
اإلاِررراي ي الدللَررررة للب،ايررررات اإلا ىَررررة جرررري م رررا  اإلابحتررررات لاإلاِلومرررراتل لثملديرررردا

 مِاي ي لك. مً:

   ثسجمة وَِمة دظً جألاي SLA جمَِة اإلابحتات  اإلاح ــة - د

 ACRLجمَِة الكلَات لاإلابحتات التملثَة   -  

 IFLAؤلاثملاد الدل ي تهمَِات اإلابحتات   -ج

ال   ثح،رَس ى رد رراذ ث ــرات هري: ث ـرف  اتموى الدزاطَة للؼ اد  اتهامَِة بالقظم -0

ىداز  ملطظرررررررررررات اإلاِلومررررررررررراتل ث ـرررررررررررف ىداز  مسا رررررررررررص مـرررررررررررادز الرررررررررررحِلمل لث ـرررررررررررف ىداز  

 ألازػَ  
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الدزاطرررررات الظرررررابقة ال ررررر  ثىاللرررررد موكرررررَو اتمورررررى الدزاطرررررَة بالقظرررررم لمرررررا هرررررسد ُل  رررررا مرررررً  -3

 جِديات 

َرة       لاُحمدت الدزاطة جي الحمللَ. لاإلاقازهات الةي    ُلد اإلاتادئ ألاطاطَة لاإلاِراي ي الىُو

مِررررردد اإلاقرررررسزات لاتمررررروق الِمَرررررذ جررررري ثوؿرررررَ،ام ا دَرررررط لقظرررررم دزاطرررررات   لةررررر امل متررررردد ُررررردم 

ومررات اإلاظررادة لحاوَررة بسهام ررم ألايرراديم  دظرر  داجررات الح ـررف ل مررا يررسا  يررحا م مررّ اإلاِل

 بُئة الظلوىة 

 

 :النتائخ والتحليل

يخىال   را اتهصء مً الدزاطة بداية ملحة ًُ ما يولَم قظرم دزاطرات اإلاِلومرات مرً ا حمرام      

س مقسزاثررررمل ثررررم يخىررررال  الىحررررا ة ال رررر  مسجررررد ا ررررا  دد الحمللَرررر. للورررررا ذ ال رررر  بمترررر ةالدزاطررررجرررري ثوررررٌو

جرري كررروء اإلاقاز ررة مررّ مرررا يقرروم برررم القظررم مرررً اُحمرراد ُلرررد  –اطررخىدت ىل  ررا لقجابرررة ُررً د ررردار ا 

  مرررا ذ رررس جررري مى هَرررة الدزاطرررة اُحمررردت الدزاطرررة جررري 
ا
اإلاِررراي ي الدللَرررة جررري  ررررا الؼرررعنل لثملديررردا

َرررررر ة للررررررُع مِرررررردد اإلاقررررررسزات الحمللَررررر. لاإلاقازهررررررات الةي  رررررر  ُلررررررد اإلاتررررررادئ ألاطاطررررررَة لاإلاِرررررراي ي الىُو

برررالحِسإ ى رررد دى مررردع ثحواررررذ اإلاقرررسزات مرررّ لالحوؿرررَ،ات الدقَقرررة ل رررا  لثرررم الةي  ررر  جررري الحمللَررر. 

لد الىملرو  طمات م حمّ اإلاِسرة لالحووزات اتحديثة جي املها  ل ما يحاءم مّ بُئة الظلوىة ُل

 آلاجي:

 أواًل: حملة عامة عن نشاط الكسم يف تطوير املكررات

 برراإلاحا يات املحلَررة لالدللَررة ألامررس الرررى درررّ بالقظررم ى ررد ثررعر     
ا
س قظررم دزاطررات اإلاِلومررات  ث رريا

 هملرو موا مرة ادحَاجرات طروق الِمر.  لمرً كرمً الحاَ ريات ال ر  اُحمرد ا 
ا
س مووم طرَِا ثوٌو

 مرررررررً الِرررررررام ألايررررررراديم  
ا
 رررررررو ررررررررحأ رررررررراذ ث ــرررررررات جررررررري الؼررررررر اد  اتهامَِرررررررة  0211القظرررررررم بررررررردءا

ىن ياهرررد ثقحـرررس ُلرررد ث ـرررف لادرررد ل رررو التكرررالوزٌوض جررري ُلرررم اإلابحترررات )التكرررالوزٌوض( مِرررد 

لاإلاِلومرررات   رررر  الح ــرررات هررري : ىداز  ملطظرررات اإلاِلومررراتل لىداز  مسا رررص مـرررادز الرررحِلمل 

 ( 1لىداز   زػَ  )اهٌس اتهدل  زقم 

حولررر  اطرررحبما  محولتررررات يررر. ث ـررررف دزاطرررة       طرررراُة مِحمرررد  موشُررررة ُلرررد رماهَررررة  102ٌل

ل ًظرررتق ا اطرررحبما  دزاطرررة اللارررة ؤلاه ل  يرررة د رررى اإلاظرررحوع الظرررادض لمقرررسزات الألايهرررامة رـرررو  
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اكررَات لاتحاطررو    مررا ي،ررسق ُلررد هالرر  القظررم دطررو  بترراقي هلتررة  الحعطُسرر   ال رر  جؼررم. الٌس

 طاُات مِحمد   6اتهامِة دزاطة مقسزات محول  اتهامِة ل و بواقّ 

 الصا ات التاريصي  ملزرات تا م هذه الكفايات ( الكفايات امهني  مل ا يلابتها  ن5جاملل )

 

 الكفايات امهني 

 التخصصات

 إوارة ألارشيف إوارة  زاكز  صاور التاتم إوارة  ؤشصات اماتو ات

 %  او الصا ات %  او الصا ات %  او الصا ات

 %67 56 51 %67 46 40 %52.22 47 الكفايات امهني  ألاشاشي 

 %33 13 10 %02 18 %33 03 01 الكفايات التلني 

الكفايات الشخصي  

 ملالصتوكي  ملالذهني 

13 14 44% 01 03 33% 10 13 33% 

 %12 9 %67 6 6 %67 6 6 الكفايات إلاواري 

 %67 6 6 %33 3 3 %33 3 3 التشزياات ملإخالكيات امهن 

 %122 92 %122 92 %122 92  جموع الصا ات اماتماة

 

مبرررررً مرررررً مرررررا  ا      تهررررردل  دُرررررا  اطرررررحيحاج القررررردز الكررررراجي لالِرررررا ي للب،ايرررررات لاإلا رررررازات ال ررررر  ٌل

يحملـرر. ُل  ررا الولتررة مررا  رةرري  دزاطرر  م جرري جمَررّ ث ــررات الحع َرر. اإلانهرر  ألاطاارر    ر ىرراب 

 ،ايرررررات ثحِلرررررذ بخىٌرررررَم اإلاِلومرررررات لثررررردُم ا مقرررررسزات مثررررر. ال، سطرررررة لالحـررررريَ  لالحبؼرررررَ  

تمرررررردمات الِامررررررة لثرررررردُم ا مقررررررسزات دمررررررسع  حىمَررررررة ل طررررررح اؾل ل ،ايررررررات ثحِلررررررذ بحقررررررديم ا

مـرررررادز اإلاِلومرررررات لمـرررررادز اإلاِلومرررررات الِامرررررة لدزاطرررررات اإلاظرررررح،َديً   مرررررا دن رررررا جؼرررررحم. ُلرررررد 

 ،ايرات ثحِلرذ بالتملرط الِلمرر  لالحِرسإ ُلرد مى هَررات التملرط جري املهرا  لال رر  ثردزض جري الظررىة 

ذ مقسزات مث. مىا   التملطل لمؼسلَ الح سج  ل لالحدٌز  الِملي  ألام ي  ًُ هٌس

لمرررررً د رررررم مرررررا يمبرررررً ؤلاػررررراز  ىلَرررررم  ىرررررا  رررررو دن مِرررررالم اتمورررررى الدزاطرررررة ال ررررر  يقررررروم القظرررررم      

ظررررر ا جررررري الوقرررررد اتحاكرررررس ثس رررررص ُلرررررد الب،ايرررررات الحقىَرررررة لالصمـرررررَة  رالب،ايرررررات الحقىَرررررة  بحدٍز

ك. لاطّل اإلاسثتوة باطح دام ثبىولوجَا اإلاِلومات ثح ال  مّ الحا يات اتحديثة جي املها  مؼ

ل ،ايام رررررا يلرررررمً القررررردز  ُلرررررد الحِررررراهي مرررررّ م حمرررررّ اإلاِسررررررة القرررررا م ُلرررررد  طرررررح،اد  مرررررً هٌرررررم 

اإلاِلومرررررات لالؼرررررتكات جررررري ثقرررررديم اتمررررردمات لال ررررر  مرررررً بَن رررررا مررررردمات اإلاِلومرررررات  دمرررررا الب،ايرررررات 

الصمـررَةل رحلررمً للرردازض الحِررسإ ُلررد م،ررا َم الساٌررةل لم ررازات الح،ب رري الِلمرر  ل ؤلابررداَ 
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ة دررساد يحم رر لن بقرردزم م ُلررد الحِرراهي مرّ املهحمررّ ل ُئررة الِمرر. ان اإلال رر.  ل رو مررا مِىررا  ث ررٌس

  و الرى طُحمبً مً مواج ة الحملديات لاإلاحا يات اتحديثة  
ا
 جَدا

ا
ا  لثس ٌو

ا
 ثع َا ه،ظَا

ِات لدماقَرررات اإلا ىرررة ر ررر  محداملرررة مرررّ  ث ررري مرررً       رررة لالخؼرررٍس لرَمرررا يحِلرررذ بالب،ايرررات ؤلاداٌز

 مرً دزاطرة اتمردمات الِامرة لال،ىَرة يكرون ا ردإ اإلاق
ا
سزات ألاطاطَة لالحقىَةل بمِ ى دن جاهتا

الحِسإ ُلد هسق ىداز   ر  اتمدمات لألاقظام ال   ثختِ را  لجؼرحم. مقرسزات الحردٌز  الِملري 

س لالسطرررا . السطرررمَة لالحِرررسإ ُلرررد هرررسق  ات جررري الحررردٌز  ؤلادازىل لىُرررداد الحقررراٌز ُلرررد موكرررُو

ِات لدماقَرررررات اإلا ىرررررة يررررردزض ىداز  اإلا َ،َرررررة  لجررررري مقرررررسزات الخؼرررررٍس   اهَرررررةل لثملديرررررد اإلا رررررام الًو

 
ا
ات اإلاوسلدرررة ذات الِاقرررة با كرررارة ى رررد ذلرررإلا يقررردم للوالررر  مقرررسزا الوالررر  م حلررر  اإلاوكرررُو

ِات اتماؿة باإلاِلومات لمن را القرواه ن اتماؿرة   يحِسإ مً مالم د م القواه ن لالخؼٍس
ا
ػاما

حداءت ب سا م اإلاِلوما ة   لُ   ُلد اإلالبَة ال،بٌس

ل ىرررا يمبرررً القرررو  دهرررم   ثوجرررد ررررسلق لاضرررحة جررري هرررَو الحع َررر. الررررى ي لرررّ لرررم الوالررر  جررري      

م حلررر  الح ــرررات ال ررر  يوسد رررا القظرررم ُررردا دن اإلاح ـرررف جررري ىداز  ألازػرررَ  يررردزض ياررررة 

ات ثررررررسثتى اإلاقرررررسزات الحعطُظررررررَة جرررررري ث ـررررررف ىداز  ملطظررررررات اإلاِلومررررررات ملرررررراإ ىل  ررررررا مقررررررسز 

بوتَِة لما َة ُلم ألازػَ  لالورا ذ  لرا رعن دـة اإلاقسزات ال   ثدُم الب،ايات ألاطاطَة 

ًل ل ررررو مررررا هررررحة ُىررررم ثقلَرررر. اإلاقررررسزات الدزاطررررَة ال رررر  ثرررردُم   ت رررري  مقازهررررة بالح ــرررر ن آلامررررٌس

 الحع َ. الحق   لالر    لالظلويي للملحملذ ا را الح ـف 

 
 اسية مبكارنتوا بالكفايات الالزمة وفكا للمعايري الدوليةثانيًا: حتليل املكررات الدر

 الكفايات املونية األساسية  -1

 لمً مال ا      
ا
 متاػرسا

ا
يخَأ القظم للمح ــ ن اتحـو  ُلد مِازإ لم ازات ثرسثتى دزثتاهرا

مبررً ثقظررَم اإلاقررسزات الدزاطررَة ال رر  ثرردُم الب،ايررات اإلا ىَررة  بررااداء اإلانهرر  ل تُئررة الِمرر.  ٌل

 طاطَة ى د:ألا 

: يوررررررسا القظررررررم  -
ا
َا  8مقررررررسزات دزاطررررررَة جِ ررررررى بخىٌررررررَم مـررررررادز اإلاِلومررررررات لثمللَل ررررررا موكررررررُو

ررررة تهمَررررّ الح ــررررات ثترررردد مررررً الحِررررسإ ُلررررد طَاطررررات الة لٌررررد لؤلاقحىرررراء  مقررررسزات ىجتاٌز

لثىمَرررررررة مـرررررررادز اإلاِلومررررررررات الحقلَديرررررررة لالسقمَرررررررةل يل  ررررررررا مقرررررررسزًٌ لل، سطرررررررة ألال   ي ررررررررحف 

َررررررة الحقلَ َررررررة م رررررري الحقلَديررررررةل رررررررم مقررررررسز للحمللَرررررر. ب، سطررررررة ألاُل ديررررررة لآلامررررررس ب، سطررررررة ألاُل
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لَررم مقررسزان للحـرريَ ل ألال  ًاورري ثـرريَ  ديرروى الِؼررسى لآلامررس ثـرريَ   اإلاوكرروعيل ٌل

ظررخث ى  مبحتررة الكرروه سض  رررم جظررحبم. الِملَررات ال،ىَررة بمقررسز الحبؼررَ  ل طررح اؾ  ٍل

 س ل و ؿَاهة الورا ذ لد،ٌ ا  مً ذلإلا مح ـف ىداز  ألازػَ  الرى يلصم بمقسز ر   عم

مقرررررسزات دزاطرررررَة جِ رررررى برررررعداز  اتمررررردمات الِامرررررة لثقرررررديم مررررردمات اإلاِلومرررررات: ًاوررررري  رررررررا  -

اتهاهررررر  رررررراذ مقرررررسزات م حل،رررررة ثرررررعجي ثتاُرررررا يررررراآلجي: مـرررررادز اإلاِلومرررررات الِامرررررةل لمررررردمات 

 اإلاِلوماتل لدزاطات اإلاظح،َديً 

ل ر  ثقحـس ُلد مقسزًٌ  ما: مىا    مقسزات دزاطَة جِ ى بحِلَم مىا   التملط الِلم :  -

قرررروم الوالررر  بعُررررداد بملررررط ُلمررر  محكامرررر. يحِلرررذ بقلررررايا ل ررررا  التملرررطل لمؼررررسلَ الح رررسج  ٌل

ُاقررررة بالح ـررررف  دكرررر  ى ررررد مررررا طررررتذل يكلرررر  الوالرررر  جرررري مٌِررررم اإلاقررررسزات ال رررر  يدزطرررر ا 

س لدزاطررات دالررة يعدررد محولتررات ىجحَرراش اإلاقررسزل لا رررا ثكررون اإلاِسرررة جرر ي م ررا  بعُررداد ثقرراٌز

 جمَّ اإلاقسزات ال   يدزط ا الوال   
ا
تا  اإلاىا   هي مِسرة جظا م ر  ا ثقٌس

مقرررررسزات جِ ررررر  بالحررررردٌز  لاإلامازطرررررة الِملَرررررة لل رررررا مقرررررسز ل رررررو الحررررردٌز  الِملررررري جررررري ال،ـررررر.  -

َا جررري ددرررد ملطظرررات اإلاِلومرررات  الدزااررر   ألام ررري  يلرررصم الوالررر  الحررردٌز  إلارررد  يررروم ن دطرررتُو

ررررا   ال رررر  ثقرررروم ا ررررا اإلالطظررررة   رررررا با كررررارة ى ررررد الحوتَقررررات ثخررررَأ لررررم ممازطررررة جمَررررّ ال ًو

الِملَررررة اإلاححقررررة برررراإلاقسزات الدزاطررررَة لال رررر  ثكررررون مالتررررا جرررري مِمرررر. اتحاطرررر  آلا رررري اتمرررراؾ 

ازات إلالطظات اإلاِلومات بالظلوىة    بالقظمل دل اإلاِم. التتلَوجساجيل دل ُتاز  ًُ ٌش

،ـ. ألال  تهمَّ الح ــاتل لمً مالم مقسز مقدمة جي دزاطات اإلاِلومات يدزض جي ال -

لم اإلابحتات لاإلاِلومات    يحم زرد الوال  بكارة مـوححات اإلا ىة ُل

ل السمم مً دن البث ي مً مظمَات اإلاقسزات بقد رابحم مقازهة باتموى الدزاطَة القديمةل      

  رمقسزات ال،
ا
ا  سطة لالحـيَ  ى  دهم يمبً القو  بعن مملحوع  ر  اإلاقسزات قد جا يت جرٌز

 لذلإلا مِد 
ا
بَة لموى  اػةيابدؿتملد ثدزض ىلبةيلهَا القظم جي قواُد ال، سض ألاه لو دمٌس

ـرررريَ  الِاإلاَرررررة اإلاحادرررررة ُألاررررري اتمرررررى اإلاتاػرررررس  اتهررررديس بالرررررر س  ىرررررال ًِرررررد القظرررررم مرررررً دلا ررررر.  الح

ع  اطرررررح،ادتألاقظرررررام جررررري اإلاىوقرررررة الِس َرررررة ال ررررر   مرررررً مؼرررررسلَ ال، رررررسض الِسبررررري اإلاودرررررد جررررري ثررررردٍز

 سطة البح  الِس َة   را الحملو  جي ثدٍزع ال، سطة لالحـيَ   و ثملو  ُالم  ثرم ؤلاػراز  ر

   (36)ىلَم جي دزاطات ُد   دزاطة
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جررررررري ثررررررردٍزع اتمررررررردمات الِامرررررررة ال ررررررر  دتحرررررررذ ا رررررررا ثررررررردٍزع مررررررردمات اإلاِلومرررررررات  يخؼرررررررابملألامرررررررس      

هرررررررررات ؤلالبةيلهَرررررررررةل ؤلالبةيلهَررررررررةل لمررررررررردمات اإلاِلومررررررررات ُألاررررررررري ال رررررررراث  املحمرررررررررو ل لقواُررررررررد التَا

 با كارة ى د مـادز اإلاِلومات م،حودة اإلاـدز اإلاحادة ُألاي ػتبة ؤلاهةيهد  

 :الكفايات التكنية  -0

رررة جِ رررى برررحِلم ثقىَرررات اإلاِلومرررات لاتحاطررر  آلا ررري لؤلاهةيهررردل  7يورررسا القظرررم       مقرررسزات ىجتاٌز

اي ي الدللَرررة ال ررر  لهررري مرررا ي،ةررريق دن يحِامررر. مِ رررا اإلاح ـرررف مِرررد ث سجرررمل لػرررددت ُل  رررا اإلاِررر

   اطخىدت ىل  ا الدزاطة

ترردد القظررم مقسزاثررم الحقىَررة بمقدمررة جرري ثبىولوجَررا اإلاِلومررات يحِررسإ الوالرر  مررً مال ررا       ٌل

ُلد د م الوطا . لالحقىَات اإلاظح دمة جي م ىة اإلابحتات لاإلاِلوماتل يلَم مقسز دو  ػرتكات 

ملطظررات اإلاِلومررات  ل ررران اإلاقررسزان يلحملررذ  اإلاِلومررات لؤلاهةيهرردل لعمررس ُررً الررىٌم آلالَررة جرري

رررر  الوالرررر  بررررعهواَ ػررررتكات لهٌررررم  ا مررررا الوالرررر  جرررري الظررررىة الدزاطررررَة الثالثررررة له رررردران ى ررررد جٌِس

رررذ الررردمو  ُلرررد اليسرررمة  حررراا للوالررر  ممازطرررة لثوتَرررذ الحِلرررَم الىٌرررسى ُرررً هٌس اإلاِلومرررات  ٌل

ةَة لىٌام اإلابحتة الس ُظَة ب امِة الظلوان قابوض   الح ٌس

 يحِرررسإ الوالررر  مرررً مررررا  مقرررسزات الحقىَرررة ُلرررد هٌررررم اطرررةيجاَ اإلاِلومرررات ال ررر  مررررً      
ا
لديلرررا

كررررمن ا قواُررررد التَاهررررات ؤلالبةيلهَررررة ال رررر  جؼررررةيب ا ررررا اتهامِررررة دل اإلاحادررررة ُألارررري الوؿررررو  اتحررررسل 

لديلررا الحرردٌز  ُلررد  طررةيجاَ ال،ِررا  لالرردقَذ باطررح دام مملسيررات التملررط اإلاِسلرررة اإلاحادررة 

ؤلاهةيهد   ما يورسا القظرم مقرسز عاإلابحترات السقمَرةع لرَرم يرحِلم الوالر  دطاطرَات ُألاي ػتبة 

بىرررراء لثىٌررررَم اإلابحتررررات السقمَررررة لمحولتررررات ىوؼررررا  ال ل رررررا الحِررررسإ ُرررر. د ررررم اإلابحتررررات السقمَررررة 

حلمً الحِسإ ُلد د م   يحِلذ بعمً اإلاِلومات ٌل
ا
 ماؿا

ا
ل يدزض الوال  مقسزا

ا
اإلاِسلرة  لام يا

ية اإلاظح دمة جي التُئة السقمَةل با كارة ى د م،را َم اتحمايرة لا مَ  را لدلز را جري بسامة اتحما

ة اإلاِلومات ل َاهات الىٌام لاإلالطظة   اتح،اي ُلد طٌس

رر        ات اإلاحِلقررة بحوتَقررات الٌو ل ا ررحم القظررم باإلاوكررُو
ا
جرري م ررا  ثقررديم مرردمات  2 0لمررلمسا

ذ مرردمات اإلاِلومررات اإلاِلومرراتل لاطررح دام الؼررتكات  جحماَُررة للخ ؼررازب جرري اإلاِسرررةل لجظررٌو

ةل  ذ مواقّ الحواؿ.  جحماعي   ما يخَأ القظم با كارة ى د اإلاقسزات الحقىَة ؤلاجتاٌز ًُ هٌس
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رررررذ امحَررررراز مقرررررسزات دزاطرررررَة ىكرررررارَة  ىمكاهَرررررة دـرررررو  الوالررررر  ُلرررررد مِرررررازإ ىكرررررارَة ُرررررً هٌس

 لرقار  ا    جحماَُةيالوؿو  اتحس للمِلومات لالؼتكات 

لقررد طرراُدت  ررر  اتحصمررة مررً مقررسزات الوطررا . الحقىَررة لالحبىولوجَررا اتحديثررة لالؼررتكات      

ررررررة ل ً مِسرررررررة هٌٌس ة َررررررثوتَق لؤلاهةيهررررررد ال رررررر  ثرررررردزض جرررررري ال،ـررررررو  الدزاطررررررَة املمحل،ررررررة جرررررري ثكررررررٌو

محكاملررررةل لهرررري مِسرررررة ُألارررري ُن ررررا الررررتِم بررررردلن ا يتقرررر  اإلاح ـررررف بمِررررص  ُررررً الِررررالم الرررررواقعي 

   (37)ةلثووزاثم اإلاخظاُز

 :الكفايات اإلدارية والشخصية -3

يررررررحم  ا ظررررررا  الوالرررررر  الب،ايررررررات اإلاسثتوررررررة بررررررا داز  لثىمَررررررة الصمـررررررَة مررررررً مررررررا  جملررررررة مررررررً 

قرة م ري  رة دل بوٌس  مِرم اإلاِلومرات ؤلاداٌز
ا
اإلاقسزات ىما متاػس  بعن يكون مملحوع اإلاقسز محلمىا

تات ُملَرررة مَداهَرررة يحِرررسإ الوالررر  مرررً مال رررا ُلرررد بيَرررة اتمدمرررة  متاػرررس   رررس ى اإلاقرررسز بحررردٌز

 لالقظم الرى ًؼسإ ُل  ا  

َررة جررري  رررا الؼررعن دن يملـرر. اإلاح ـررف ُلررد اإلاِسررررة       َررة للب،ايررات اإلا ى لثقةرريا اإلاِرراي ي الدلل

حِرسإ ُلرد  َ،َرة دث راذ القرسازل لالِاقرة بُىرم  الاشمة ال   ثمبىم مً ثرو ي دى مىـر  ىدازىل ٌل

ؿررادَاثم كررمً  َكرر. اإلالطظررةل ل ررو مررا يح،ررذ مررّ مررا جرراء ل رر ن ؤلاداز  الِلَررال لموقِررم ل هررم 

  (38)من ا جي دُم اإلاقسزات لاطح،اد السجَو ى د اإلاِاي ي الدللَة بلسلز  

  ررو  ررر  اإلاقةيدررات قررد الةرر م ا ررا قظررم دزاطررات اإلاِلومررات دَررط مـررف ل     
ا
 مظررحقا

ا
 ررا مقررسزا

  يحلقررر الرررحِلم عىداز  ملطظرررات اإلاِلومررراتعل لجررري ث ـرررف ىداز  مسا رررص مـرررادز 
ا
تا الوالررر  ثررردٌز

 جي ؤلاداز  ىما جي مس رص مـرادز الرحِلم الحرامّ إلاردازض لشاز  الةيبَرة لالحِلرَمل دل جري ىدردع 
ا
مَداهَا

 
ا
اإلابحتررات ألاياديمَررة بمملارٌررة مظررقى  مررً ج ررة دمررسع للرردُم مقررسز ؤلاداز  برردد القظررم مررلمسا

  اإلاث. مً مقسزات مىا   التملط  ثدٍزع الظلوب الحىٌَم  إلالطظات اإلاِلومات كمً اإلاقسز ل 

ع       لرَمرا يحِلررذ بخىمَررة الصمـررَة لالظررلوب الررر   ل رقررد دمرررت اتهامِررة ُلررد ُاثق ررا ثرردٍز

ةل لثدٍزع اللاة ؤلاه ل  ية  الوال  مقسزات جي م ازات الح،ب ي ؤلابداعي لم ازات البحابة اللاٌو

اكرررَاتل لالارررسق مرررً  رررر  اإلاقرررسزات زررررّ مظرررحوع الوالررر  ا ل،برررسى قتررر. ىهخظرررابم للقظرررم  لالٌس

لبِرررد اهحٌرررام الوالررر  جررري الدزاطرررة بقظرررم دزاطرررات اإلاِلومرررات ثقررردم لرررم مقرررسزات دمرررسع جظررراُد 

ً  ُلررررررد طررررررةَ. اإلاثررررررا  يرررررردزض الوالرررررر  مقررررررسز   ُلررررررد ثىمَررررررة شمـررررررُحم لث،اُلررررررم مررررررّ آلامررررررٌس
ا
ديلررررررا

ز ألام رري عالحواؿرر.  محـا رر   اإلاِلومرراتع ل عُلررم الررى،ع الةيبرروىع ل عالحرردٌز  الِملرريع  لاإلاقررس 
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لىن جاء ذ س  كمً  ،ايات اإلا ىة ألاطاطَةل ى  دهم ديلا ًِصش لدع الوالر  م رازات الحواؿر. 

ىم  لديم م،ا َم د مَة الخؼازب جي اتمألاي  لاإلاِسرة   ات ٌل  لالِم. جي م مُو

 :التشريعات واخالقيات املونة -4

حمرررّ اإلاِسررررة لثقىَرررات دضررحد القرررواه ن اإلاسثتورررة بحرردال  لاطرررح دام اإلاِلومرررات جررري ُـررس م      

ات اإلاحداللرررة جررري ث ـررف اإلابحترررات لاإلاِلومرررات جرري لقحىرررا اتحاكرررسل  اإلاِلومررات مرررً د رررم اإلاوكررُو

 جي ىهحاج لوؼس اإلاِلومةل قد يقود ذلإلا ى رد اه  راب دقروق الىراض 
ا
كا اهم جي ُـس دؿتأ الك. ػٌس

ررة لاإلااديررة ل جحماَُررة مررً قترر. الررتِم  ألامررس الرررى دجألارري اتحكومررات ُلررد اؿررداز لرروا أ  ال،بٌس

 لاطرِا مظرة  
ا
َِة زمم د مَ  ا ى  دن ا ل ملظر  مِرم اإلا حمر ن ماشالرد ثلقر  جرد  لقواه ن جؼٍس

ة ىثادة اإلاِلومات   ة الحِت ي لدٌس  ثلازا ا ددَاها مّ دٌس

لجرري ُمررانل اؿرردزت الدللررة   ملحرر ن لحىٌررَم الِمررر. جرري التُئررة السقمَررة  ألال ررد   ملررة بقررراهون      

ِات مَِىررررةل   ثـررررا لرررررى ًظررررمأ لؼررررسيات ا  ثـررررا ت  تحرررردلد لجؼررررٍس
ا
بحقررررديم مرررردمام ا لرقررررا

لالثاهَة   ملة بقاهون جرسا م اإلاِلومرات ال ر  ثملردد هرسق مرسق القراهون جري ثردال  اإلاِلومرات ُألاري 

 ػتكات اإلاِلومات لال واث  الىقالة لالِقو ات اإلاوجتة لك. ث الش قاهووي  

 دن يكون      
ا
لَمل ركان لصاما اإلاح ـف يوهم يحِام. مّ اإلاِلومات لالوررا ذ ُلرد دزايرة ياملرة ُل

ررررةل ل رررررلإلا القررررواه ن املحلَررررة اإلاىٌمررررة  بررررتِم القررررواه ن الدللَررررة اإلاىٌمررررة تحقرررروق اإلالبَررررة ال،بٌس

لحتراد  اإلاِلومرات ُلررد هوراق الدللررة  للردُم مرردازب الوالر  جري  ررر  القلرايا قررام القظرم بوررسا 

 مِىررررروان عدماقَررررررات مقرررررسزًٌ ألال  عمظرررررا . قاهوهَرررررة جرررررري 
ا
رررررا دزاطرررررات اإلاِلومررررراتع لآلامررررررس امحَاٌز

ِات  م حمّ اإلاِلوماتعل مّ اكارة مقسز للدازط ن جي ث ـف ىداز   زػَ  مِىروان عالخؼرٍس

 ألازػَ،َةع ًِسإ بالقواه ن اتماؿة بالورا ذ الحاٌز َة لالسطمَة 

ةَرررة ال ررر  ي وكررر ا لىذا مرررا ثرررم ىكرررارة مرررا يقررروم برررم القظرررم مرررً ثوتَرررذ ُملررريل راتحـرررة       الحدٌز

الوالررر  مرررا  زدلحرررم الدزاطرررَة بالقظرررم ثرررم ثبثَ، رررا لثوشٍِ رررا ُلرررد مٌِرررم اإلاقرررسزات الدزاطرررَة  

طررراُد جررري ذلررررإلا لجرررود مِمررر. اتحاطرررر  آلا ررري جررري القظررررم اإلاحـررر. مؼرررك. دا ررررم ب ررردمات ؤلاهةيهررررد 

مرررا طررررا م لػرررتبة اتهامِررررة ال ررر  يحرررراا ُألاي رررا قواُررررد التَاهرررات ؤلالبةيلهَررررة لر رررازض اإلابحتررررات   

مررً مرردمات ال، ررسض الِسبرري اإلاودررد جرري هقلررة  ل طررح،اد دـررو  القظررم ُلررد ؿررادَة الرردمو  

َة رَما يحِلذ الحوتَذ الِملي جي ر سطة لثـيَ  البحا  الِسبي   هُو
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الحِلرررَم ال، ررر  الحوتَقررري مرررّ الىٌرررسى ررررسق ُلرررد القظرررم ثملرررديط مِاملرررم لموورررم  راهررردماج     

ةَرررة مرررً مرررا  ثيظرررَذ دقَرررذ  إلاِررراي ي مظررررتقة  الحدٌز
ا
طرررواء ثررررم دامررر. اتهامِرررة دل مازج رررا للرقرررا

دُررد ا القظررم مررً د م ررا: لجررود مرردمات رىَررة محكاملررة باإلابحتررةل لثرروارس مرردمات ىلبةيلهَررة ا ررا 

مررً د م ررا لجررود ر ررسض ىلبةيلورري ا ررال ل رررا لجررود  َكرر. ىدازى لاضررح لمح ـررف ًِررصش مرردازب 

 إلابحتة الولتة لم،ا َم دو  ما َة الحىٌَم ؤلادازى با

 :خالصة النتائخ

مررً مررا  ثمللَرر. اتموررى الدزاطررة لز و ررا بالب،ايررات اإلا ىَررة ال رر  دلزدم ررا اإلاىٌمررات الدللَررة      

لمرررا ثملقرررذ جررري القظرررم مرررً جِرررديات مرررً مرررا  اطرررحِساق الدزاطرررات الظرررابقة يح رررح دن  ىررراب 

ي م را  جِلرَم لثع َر. ثىاطذ  ت ي ب ن زاٌة القظم لثولِاثم ل  ن ما ثىادى بم اإلاِاي ي الدللَة ج

امحـا رررر   اإلاِلومررررات  رالحملررررديط اإلاظررررحمس جرررري موررررى القظررررم الدزاطررررَة لالحررررعوي جرررري ثـررررمَم ا 

 يل ا ُوام. يمبً ؤلاػاز  ىل  را بعن را طرا مد 
ا
حماد ا دياديمَا لىُداد ال لما ثم مً اجساءات ُ 

بالِمر.   الحملاقرم جي ه اا ثت   القظم بدزجة  ت ي  إلاٌِم الب،اءات ال   يملحاج را الردازض قتر.

ترررر ن اتهرررردل  زقرررررم ) ررررردد ا ال رررر  يدزطررررر ا 0ٌل ( ددهررررا  الب،ايرررررات اإلا ىَررررة لاإلاقررررسزات اإلاسثتورررررة ا ررررا ُل

 الوال  بالقظم 

 ( الكفايات امهني  ملاملزرات امزتبط  بها مل اوها1جاملل )

  او املزرات املزرات الكفايات امهني  

 

 الكفايات امهني  الاشاشي 

 ثىٌَم مـادز اإلا
ا
َا  8 ِلومات لثمللَل ا موكُو

 3 ىداز  اتمدمات الِامة لثقديم مدمات اإلاِلومات

 0 جِلَم مىا   التملط الِلم 

 1 الحدٌز  لاإلامازطة الِملَة

 7 جِلم ثقىَات اإلاِلومات لاتحاط  آلا ي لؤلاهةيهد الكفايات التلني 

 الكفايات إلاواري  ملالشخصي 

 ملالصتوكي 

 

 1 ِلوماتىداز  ملطظات اإلا

 3 بخىمَة الصمـَة لالظلوب الر   

 1 مظا . قاهوهَة جي دزاطات اإلاِلومات التشزياات ملاخالكيات امهن 

 1 دماقَات م حمّ اإلاِلومات

ِات ألازػَ،َة  1 الخؼٍس
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 :اخلامتة

 ًؼراز ى ررد ثملرديط اتموررى الدزاطررَة ألاياديمَرة بعهررم مرً د ررم الحملررديات ال ر  ثواجررم ألاقظررام     

ألاياديمَررررة بمررررا جرررري ذلررررإلا دقظررررام اإلابحتررررات لاإلاِلومررررات دَررررط يحولرررر  ذلررررإلا اكرررر،اء الحىاطررررذ بمررررا 

يرررردزض مررررً مقررررسزات لمرررردع ثلتَ  ررررا إلاحولتررررات طرررروق الِمرررر.ل  طررررَما لدن  ررررر  اإلاحولتررررات ثحا رررري 

باطرررررحمساز محرررررعرس  بمرررررا ي،رررررسش  الحقررررردم اتحلرررررازى لالحق ررررر   رال ررررردإ مرررررً الحع َررررر. ألايررررراديم   رررررو 

حعج الح،اُ. مّ املهحمّ لر م ادحَاجاثم  مِاًؼة الواقّ ل  ذلإلا ب،حأ قىروات اثـرا  متاػرس   ٌل

لمقةيدرررررررام م رَمرررررررا يحِلرررررررذ بحع َررررررر. اإلاظرررررررح ديً جررررررري  مادحَاجرررررررام مررررررّ ملطظرررررررات املهحمرررررررّ ل، رررررررم 

 الح ـف 

حترررراز جرررري الظررررىوات ألام رررري  جرررري قظررررم دزاطررررات اإلاِلومررررات        رررررا الح،اُرررر. ثررررم ألامررررر بررررم مِرررر ن ُ 

ابوضل دَررررط اطررررح ا  ملمسجررررات اإلالحقرررر  الظررررىوى إلاح ـترررر   اإلاِلومررررات ب امِررررة الظررررلوان قرررر

باتهامِة الداَُة ى د الحملديط اإلاظحمس تموى القظم مً ما  اتحواز اإلا،حوا  لالؼ،اإ مّ 

جرررري القظررررم لالِررررامل ن جرررري اإلابحتررررات لملطظررررات اإلاِلومررررات بالظررررلوىةل لثررررم رَررررم اطررررحِساق  مٌس

حع َررررر. الررررررى يقررررردم برررررمل الررررررى لجررررري محامرررررم زررررررّ ثملرررررديات الِمررررر. لهقررررران اللرررررِ  لالقرررررو  جررررري ال

د مرً  جري بسام رم ألاياديمَرة لالحوتَقرات الِملَرة ال ر  يقردم ا  لثرم    حمرامثوؿَات مِم. اإلاٌص

ةَرة  ع لردلزات ثدٌز  برتِم اإلاقةيدرات ثـر  جري كرسلز  ىي،راد دُلراء  َئرة الحردٍز
ا
اتمسلج ديلرا

اإلا ىة  حلإلا اإلاحِلقة بالحووزات اتحديثة رىَة جظاُد م ُلد الحِسإ ُلد املها ت اتحديثة جي 

جرررري م رررا  اإلاؼرررراز ة جررري اإلاِلومرررراتل بمرررا جرررري ذلرررإلا ثوتَقررررات   جحماَُرررةمرررً الؼررررتكات  لاطرررح،اد 

رر    ألازػرر،ة  2.0الٌو
ا
ذ اإلاِلومررات ُألارري اإلاواقررّ  جحماَُررةل لام رريا جرري مرردمات اإلاِلومرراتل لجظررٌو

 ؤلالبةيلهَة للورا ذ  

 :توصيات الدراسة

 ء الىحا ة ال   مسجد ا ا الدزاطة رعن ا ثو    باآلجي:جي كو     

الحع َررد ُلررد ثوجررم القظررم الرردا م بحملررديط مووررم الدزاطررَة لمساُررا  اثمررام ذلررإلا مررً  -

 الىٌس جي الحا يات املحلَة جي م ىرة اإلاِلومرات لثوج رات الدللرة هملرو ىدرا  
ا
ما : دل 

 الحا رريات الدللَررة جرري املهررا  لال
ا
حملررديثات ال رر  ثختِ ررا  اإلاىٌمررات م حمررّ اإلاِسرررةل راهَررا

 رَما يحِلذ بالب،ايات اإلا ىَة للمح ــ ن   IFLAل  ACRL ل SLA  الدللَة مث.
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اتحسؾ ُلد ىقامة ُاقات لهَد  مّ ملطظرات اإلاِلومرات دامر. الدللرة لمازج را إلارا  -

لررم مررً اي ابَررات جرري ىقامررة جظرروز مررً ثترراد  اتمألارري  لاإلاِسرررة  لىثادررة ال،ررسؾ لحرردٌز  

 ما  رةيات م حل،ة مً الِام ألاياديم    للولتة

 طح،اد  مً اإلا ىَ ن الِامل ن جي اإلابحتات الِماهَة ل اامف دملة الؼ ادات الِلَا  -

 لحدٍزع اتهواه  الحوتَقَة لالِملَة لتِم اإلاقسزات 

 للحبررساز  -
ا
ررات اإلاقررسزات الدزاطررَة مىِررا ثىٌررَم لزغ ُمرر. داملَررة ثحِلررذ بحيظررَذ مملحٌو

ات م مة دل ثدٍزع موك ات مخؼاا ة جي د  ي مً مقسزل دل ىم،ا  ثدٍزع موكُو  ُو

اإلاظرحمس بررعجساء دزاطرات ُرً طرروق الِمر. لمظرحوع اإلاوا مررة اإلاولو رة لحلتَررة    حمرام -

س  ادحَاجاثرم مرً اإلا ىَر ن اإلاح ــر نل ل ررا  طررح،اد  مرً الحاريرة الساجِرة جري ثوررٌو

 اتموى الدزاطَة 
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 واقع البحح العلنٌ لدى أساتذة "املعهد العالٌ للدكتىراه للعلىو"

 حتديات وسبل تطىيزه

 لًال محزة                                                              

 أميىت مكتبت، الجامعت اللبىاهيت                                                                    

 :خصاملل

دلبيةددد  در لددد   درانلردددمدراإلاالًدددم د
ل
هددد اتدرا ةرادددمدرفدددجد إلانادددمدالددديد تبعاًدددمدراإلاالًدددمدلرإلادددع

( دوراخشفدعندرابح يعتدوراصإلاوبعتدراتيدلؤئندعلدجدنتبدعا يدراإلاا،دي دوالاخبصعصعتر خب رتد

ورعبلدد تدعلدددجدرلددصفيدراوصدددي درابحاًلددند للددديدرارًعتددعتدولحاًا دددع دسًدد دل ايدددتدعًصددمدرا ةرادددمد

د ددددندهًيددددمدرابدددد ةل دلددددندرلإلا دددد دراإلاددددعفنداادددد جبوةر دااإلااددددو  دلوصدددداتدرا ةراددددمدرفددددجدد(49) ددددند
ل
عضددددور

راإلا يدد د ددندراصبددعئاد هل ددع:درةليددعاد تبعاًددمدراإلاالًددمدلددندعدد ندورحددعثدراإلاالًددمدرل شددوة د  عةتددمد

دلبيةد دندر لد  ن د
ل
رعاخببدراإلاالًم دع  دواوندانوقعتدنسصعئًمدلندعد ندورحدعثدراإلاالًدمدلرإلادع

عا سرمدلبية دندرانلرمدراإلاالًمدور خب رتندا  دظ نتدراينوقعتد سصعئًمدلندع ندورحعثد  عدر

دعلجدع ندورحعثدراإلاالًدمد
ل
راإلاالًمدوذاذداصع حدةلرمدند ابعذند دجلعدحعندالخب رتدراإلاالًمدل جة ر

رل شدددوة  داًلدددعديبإلااددددتدرعابنصصدددعت دلرددددةند ندهصدددعثدانوقدددعتدلددددندعددد ندورحددددعثدوذادددذداصددددع حد

ددد صدرايةزيدددعادوراخًلًدددعادورارًواواًدددع دوقددد درسبادددتدندرلإلاوقدددعتدرلعاًدددمدند ردددن درابحددد يعتدراتددديدلنص 

اد وادواد اددعن درادد عيدرلدعفندولددواة در  ددورا دورلدعادد تد
 
لوراد د عضددعادهًيددمدرابد ةل د دجلددعدوددد

د ند هيدارادلعواندرارح دراإلاا،يدلندر لع إلامدراارصعتًمدرعا سرمدا ي ددددد

رارحد دراإلاا،دي د عضدعادهًيدمدرابد ةل  درلإلا د دراإلادعفندااد جبوةر دااإلاادو  دد: ًـ  حتاكلنات مف 

د تبعاًمدراإلاالًم درابح يعت 

 :املكدم 

يددددنلرغدرارحدددد دراإلاا،دددديد صددددادسشدددد ل درعاإلاناددددمدرلسددددبلن دسًدددد دظاددددتدران رددددمدلددددندرلإلاناددددمد    ددددمددد

داإلسسعند صادرلنرسادالاوفجدابعوةدر  ضعة  

ر  ضددعة درايخناددمداإلسسددعن دوواددإلاوهعدلددند دعت ددعدراسدداًي دحددعنددوعصدد  عدسلددادراإلاددن دوددإلاامددددددد

هدددداردنيددددارتعدرردددد ادراإلاصددددندراإلاا،دددديدرا ددددعئيدعلددددجدرلددددصفيدراسدددداًيدلددددندرارحدددد  دسًدددد د اددددع دراإلاالددددعاد
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راإلادن درفددجدرايخدند سسددعس د دصفيدرارحدد دراإلاا،ديدرا ددعئيدعلدجدرل سثددمدورابغنادب دجدديدت دادرايددن د

 يددد  دستدددلدرجبلادددتدراصدددوة  دوظ دددنتد إلادددعايدواددداو دراتددد رثدراإلانوددد دو ادددع دراًددد دنادددعاعتدا

دراإلاا،يدراساًيدلند نبافدراإلااو درابعرً ًمدو سسعتًم 

دو دديد نةجددتد ندعثلج ددعدوليوق ددعدينادديدرفددجدقدد ةرتد تإلاددوند هلًددمدرارحدد دراإلاا،دديدرفددجد ن 

د رصعئ عدراإلالاًمدورايخنامد دسًد د صدرحتدر  عادمدرفدجدرارحد دراإلاا،ديدلدندوقبصدعدر  عادند ود د دن

 يدوقددددتد  ددددحل دو صددددرادراإلاادددديدوراإلادددددعايدلددددنداددددرعمد حلددددوردااوصددددوردرفدددددجد جبدددد دقدددد ةد لخددددند دددددند

درلإلانامدرلثلن دراتيدلخيادرابيومدورابعوة 

ووإلاددد د ند نةجدددتدراددد ورد هلًدددمدرارحددد دراإلاا،ددديدتإلادددعظيدنوة ددو دادددًلعدرارحددد دراإلاا،ددديد

مد يد دعداد ث عد دندردعسثةندر لع عن داب   درارا رندوللةزهدعدي دعآلاد ندرو ورب دعدرلإلاناًدمدوراب صًد

دا ددددد درلإلانادددددمد
ل
د اعادددددًع

ل
و نببددددد رتدو ؤاسدددددعتدعالًدددددمدوبحثًدددددم دو صدددددرحتدر لع إلادددددعتد صددددد ةر

داايخندوراإلاايدورلإلانام 
ل
دةئيسًع

ل
دو ر رادلندالًيدقععععتدرمللبلي دسً دللثاد صرإلاع

ولدددعدحدددعند عضدددعادهًيدددمدرابدددد ةل دهددديد دددندل ددديدعاددددي يد سدددؤواًمدلعدددواندرارحددد دراإلاا،دددديد

دد د ددندنتبددعاًج يددوران دو  ردد دنرخددادر لع إلاددعت دادد ندعلاًددمدلح يدد دراصددإلاوبعتدراتدديدتإلاددومد ودلح 

لصدددعرد هلًدددمدرعايدددمدلدددند سدددة  دل ًدددًيدراإلالدددادوحدددعني،ي دوبعابدددعفنداددد ندرادددبلنرةامدلادددذدراصدددإلاوبعتد

درلسبوىد تبعاًمدراإلاالًمدألعضعادهًيمدراب ةل  دالاةل عااير ىدالندعو  دلندظناتد

ادنتبعاًمد عضع
 
ادهًيمدراب ةل دلندرلإلا  دراإلاعفنداا جبوةر دااإلااو درلد خادوهديدتشد

ابح ًتدرا وةدرلصبثند ن ع دوذاذدلدند غدعردرارًواواًدعدورايةزيدعادوراخًلًدعادوراناعادًعتدورارييدمد

و ة هدددع دسًددد ديدددنلرغدالددديد سدددعهلمدر لع إلادددمدلدددندخ  دددمد غبلإلا دددعدولصلًدددمدرييج دددعدرلددد ىدنل دددعند

رارحثًدددددم دوقددددد دحدددددعنداارحددددد دراإلاا،ددددديداورئددددد دالدددددمدعلدددددجد ادددددعلا دد عضدددددعادهًيدددددمدرابددددد ةل دل دددددع  ي

درفدددجدر  صدددورد
ل
درعاث دددمدردددعاصي دوجيدددعا درابددد ةل  دنادددعام

ل
ر لع إلادددمدراارصعتًدددمدسًددد درةلدددرغدنيغعردددع

دعلجدرات قًمدراإلاالًم دورلإلانامدراإلاعلًم 

اددداردوقددديدالاخبًدددعةدعلدددجد وادددوادنرارحددد دراإلاا،ددديداددد ىد ادددعلا درلإلا ددد دراإلادددعفندااددد جبوةر د

دألهلًبددددد دراإلاالًددددمدورمللبلإلاًدددددم دلددددند حعواددددمداة دددددلًيدراإلالددددادرارح ددددديد ددددندتعسًدددددمد دااإلاادددد
ل
و ندتثددددنر

در لع إلامدراارصعتًمدرعارح دراإلاا،يد ندتعسًمد خنى درهبلع وراخشفدعند  ىد

هاردوب   درا ةرامدرفجد إلانامداليد تبعجدراإلاا،يدألاعلا درلإلا  دراإلاعفنداا جبوةر د

دوراخشفددوالاخبصعصاإلاالًمدور ل  دااإلااو دول جة در خب  دورانلرمدر علجد تبعاًمدرارحثًم 

در لع إلامد دلن درابعاإلاعتدرلسب راًم دولح ي  دراإلاالًم  د تبعاًم دعلج دلؤجن دراصإلاوبعتدراتي عن
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درًن يد دناعامدرفجدسعامد اعلا در لع إلامدراارصعتًمدرفجدرل ا د ندر ل  داابإلاعونداًلع راارصعتًم 

دين  داًعاعتدخعغدرابصلًمدالاقبصعنيمدوالاابلععًم د ند اادلعواندرارح دراإلاا،يدرلع

 :مشلل  الدراس  .1
 خادرارح دراإلاا،يد هلًمدجبد ىدلدندرمللبلإلادعتدرلإلاعصدن  دسًد درادبحوذدئشددادةئي دحيدعلدجد

دييدن دتيسدد ددرهبلدع  صد ع درا ددنرةرتدوحعنيلًدم دوعلددجددرهبلدع 
ل
رارددعسثةن درععبردعة د واددوعع

 دللثدددددادقضدددددًمدرارحددددد دئشددددددادنرئددددديدعلدددددجدراسدددددعسمدرا واًدددددمدعلود
ل
دوراسدددددعسمدراإلانبًدددددمدخصوصدددددع

ل
 دددددع

راإلاا،دددديدلددددندراوقددددتدرادددددنرهندنسدددد ىدرلشددددخ تدواعاددددًمدراتددددديدلورادددد د إلاثدددديدنوردراإلاددددعايدراإلانوددددد د

ردددعخب  د سدددبواعتدل ددد   عدلدددند تبعاًدددمدرارحثًدددمدوسددداد شدددعحادرمللبلدددي دجلدددعد ندر نيدددعندسعادددمد

عإلتبعاًدمدراإلاالًدمدلدندادوادرلإلادعية دراإلاعلًدمدر لع إلامدراارصعتًمداارح دراإلاا،ي دو حعوامدالاةل دعادر

ا عبلددددعندوحدددددعني،يد دددددند ادددددادرابعدددددواندرل،ددددديدألنرادرا ًيدددددمدرابإلااًلًدددددم دولصلًدددددمدرابيخةددددد دراص ددددد يد

و رددددددد رألانداددددددد ىدوادددددددعلا د دورا ددددددد ة دعلدددددددجد  عةبدددددددمدرلشدددددددعحادورقتددددددد ر در  ادددددددوردرلصفلًدددددددمدعالًدددددددمد

د ت :د واوعًم ديلخندصًع مد شدامدرا ةراًمدعلجدراشداد

 دددعدهددددودورقدددديدرارحدددد دراإلاا،ددديدادددد ىد عضددددعادهًيددددمدرابددد ةل دلددددندرلإلا دددد دراإلاددددعفنداادددد جبوةر د

رابخصواواًددددع دنذدلنجدددد درا ةراددددمدلددددند حعواددددمد إلاناددددمدالدددديدالاتبددددعجدراإلاا،دددديدولدددد جة دهددددا ددااإلااددددو دو

رلبية رتدعلجد تبعاًمدرارحثًم دجااذدرابإلان دعلجد هيدرلإلاوقعتدرلبإلاا مدرعإلتبعاًمدراإلاالًمد

دوارادلعوان  

 :تشاؤالت الدراس  .2
لبلحوةدها درا ةرامدسدوردرارحد دراإلاا،ديدألعضدعادهًيدمدرابد ةل دلدندر لع إلادمدراارصعتًدمد

ًدددد دورقدددديدالاتبددددعجدورايورئدددد دراتدددديديضددددًي عدرفددددجد اددددعلا در لع إلاددددمد ديلخددددندلح يدددد دتسددددع  تد  ددددندس

درا ةرامدرعألايامدرابعاًم:

 ب ةل   عدهندنورايدرارح دراإلاا،يدا ىد عضعادهًيمدرا 

  )عدهوداليد تبعاًمدراإلاالًمدألعضعادهًيمدراب ةل   رحعثد  شوة  دجببدعالًم  

 دلبيةد رتد ر لد   در خبد   درانلردمد
ل
هادهصعثدانوقعتدنسصعئًمدلدندورحدعثدراإلاالًدمدلرإلادع

 ( الاخبصعصراإلاالًم د

  نتدعلجد تبعاًمدراإلاالًم
 
  عدهندرلإلاوقعتدراتيد ج
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 :أهداف الدراس  .3
مدرفجدنظ عةدورقديدرارحد دراإلاا،ديداد ىد عضدعادهًيدمدرابد ةل دلدندر لع إلادمدب   درا ةرا

راارصعتًددددم دورايورئدددد دراتدددديدعإلاددددوندعاي ددددعدوعلددددجدر لع إلاددددمدراارصعتًددددمدئشدددددادخددددعص دوذاددددذد ددددندخدددد رد

دراص عطدرابعاًم:

   إلانامداليد تبعاًمدراإلاالًمدألعضعادهًيمدراب ةل  

 تبعاًمدرارحثًمدا ث ي ل جة درانلرمدراإلاالًمدور خب  دورابنصصعتدعلجد د 

  راخشفدعندراصإلاوبعتدراتيدلؤجندعلجد تبعاًمدراإلاالًم 
د

 :الفزضًات .4

دلصعاتدرا ةرامد ند غلوعمداناًعتدلنلرغدرعلإلا  د دلبلخصداناًعتدرا ةرامدرلعديلن:

  نندرابعواندوحعني،يداارعس دحعندرا رايدوهيدال صوردعلجدرات قًمدوحعنيلًم 

 رارحثًدددددددمد نىدرفدددددددجدوادددددددوندل دددددد  دلدددددددندالاتبعاًدددددددمدراإلاالًدددددددمدألعضدددددددعادهًيدددددددمددنندلددددددواة درلبعاردددددددعت

 راب ةل  

 ًددمددالاخددب  واددوندانوقددعتدنسصددعئًمدلددندعدد ندورحددعثدتددعايدعددند لددندر خبدد رتدورانلرددمدراإلاال

 ورابنصص 

 داللدد  دتددعايدعددندنجرددعتد
ل
نندعدد  دواددوندانوقددعتدنسصددعئًمدلددندعدد ندورحددعثدرل شددوة دلرإلاددع

 راارتدا ىدر ل سةن 

 عددددد  دوادددددوند ور تدددددمدحعاًدددددمداارحددددد دراإلاا،ددددديد نىدرفدددددجد ندلددددددوندرلإلاوقدددددعتدرلعاًدددددمد دددددند هددددديدنند

نتدعلجد تبعاًمدراإلاالًم 
 
درابح يعتدراتيد ج

 :املصطلحات العلنً  .5

(د:دلح ًدتدا ،ديداالوادوادلدند غدعردرا ةراددمد دScientific Researchالبحث  العليث)  

  دتثناددعت د ود رددعنع دوعددعن د ددعديددبيدو ددعدي ددو دردد درعسدد دعددع  دعلددجدراخشددفدعددندس ددعئتدا يدد 

د 1نع ندراصبعئادلندوقعئيدرلؤللنرتد د ودلندجبع د د ودقعراداا شندلندرملل تدرمل خلم
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(د:ديصعدددددويدعلدددددجدراإلا يددددد د دددددندرلدوتدددددعتدحعإلر رعًدددددمدScientific Outputإلاهتثثثثثال العليثثثثث)  

عادهًيددمدرابدد ةل دظددورردور لددون دوبييددمدراإلالددا دولشددة درفددجدالدديد تبددعجدرايخددنيدرل شددوةدألعضدد

د دد2راسصورتدراسعر م

(:دهددددودنحدددداد ددددنديحلددددادنةاددددمدنجبددددوةر  دةلرددددمدFaculty Memberعضثثثثئ  يلثثثثت التثثثث      

د ابعذ د ابعذد سعع  د إلاً دلندر لع إلامدراارصعتًم د

 د1951(د:دهندن ؤاسمدةالًمد دل استدعع دLebanese Universityالجامعت اللبىاهيت  

عفندرانا،يدلند نبافدالاخبصعصعتد دورارح دراإلاا،يدوراب ةابد دلضيدل و درل ع درابإلااًيدراإلا

دهددند  نر  در   ددوم دراإلااددو  دراإلااددو دالاابلععًددم درايصددوندر للًاددم درات رًددم دد19
ل
حاًددمدو إلا دد ر

 ع   دراإلااو دالاقبصعنيمدورنرة دالاعلدعر درا ص ادم درا ةرعدم درا،د م دراإلاادو دراعرًدم دظدبد

اسًعسمدورايصعنم درلإلا د در لدع عنداابخصواواًدع(درادعامدرفدجدج جدمد إلاعهد دواصعند دراصً ام در

د 3عاًعداا جبوةر 

 :ميهجً  الدراس  .6  

ااوقدددددو دعلدددددجدوصدددددي عدوليسدددددة هعددالاابلععًدددددمنندرارحددددد دراإلاا،ددددديدادددددنوة دليناددددد عدراثدددددعهن د

ارحدددد دعلددددجدرلإلاناددددمدرارحثًددددم دتإلاببدددد دهددددا درا ةراددددم دنةراددددمدلحاًاًددددمدوصدددديًمداورقدددديدردرع عبلددددعن

راإلاا،يد ندسً د إلانامد تبعاًمدرارحثًمدول جة درانلرمدراإلاالًمدور خب  دوحعنيلًمدولنصصعتد

رلصفيدرارعسثةندلند اعن د تبعاًمدرارحثًم دواضنوة دنةرامدراورقيدحعند در د ندرابن ر دهارد

ردجددراثعهن د واوادرا ةرامدواليد إلااو عتدنقً مدعن ع داوصف دعدولإلّابد دعن دعدتإلارةد ل ًل دعد ودجل ًل ًي

ًدددد ديصددددفدرابإلارةدددد دراخًيدددد دورقدددديدرارحددددد دراإلاا،دددديدواويددددحدخصعئصدددد دو لةزرلدددد  د  ددددعدرابإلارةددددد د رح

درحًددد ديويدددحدالدديد تبعاًدددمدرارحثًدددمدلدددندرلإلا ددد دراإلادددعفندااددد جبوةر د
ل
دوصددديًع

ل
راخ،دديداًإلاعددد دةقلدددع

دااإلااو  د

 أوال: تعزيف البحح العلنٌ اجلامعٌ
دلندرصعدد

ل
د  لع

ل
دلند ؤاسعتدرابإلااًيدراإلاعفندياإلابدرارح دراإلاا،يدنوةر

ل
اد غبليدرلإلانام دلح ي ر

  ندهًيمدتإلااًلًم دظ  دوقوىدعع ام دوبعابعفندلندران و دراإلاا،يدوراث علنداالغبلي د
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 Merriam ددندهصددعدتإلادد نتدتإلانايدددعتدرارحدد دراإلاا،دديمدا ددد دّعددن دقددع وآلادن ة يدددع دوا سددت ند

Webster اخت وسدد دراايددويد صددعلحدرارحدد دندد Research تدد دننةراددمد ب تًددمدال صددوردندر

د د3علجد إلانامدا ي  دسوردشحياد عن

  ددددعدرارعسدددد دنعردددد ددراشددددنافندا دددد د وددددعةدلددددندجبعردددد دن صددددع يدرارحدددد دراإلاا،ددددين د ندرارحدددد د

راإلاا،دديدر لددع عندهددود ددعدي ددو دردد دواددعلا دورارددعسثوند ددند سددعهلمدلددندورحددعثد  دداد شدددامد

د د4قعئلم

 :أهداف ووظائف البحح العلنٌ اجلامع1-1ٌ

دلدندر خادتدورابعدواندوت دادرابخصواواًدع دسًد د دندراضدنوةيد
ل
د  لدع

ل
ياإلابدرارح دراإلاا،ديدنوةر

لدددواة دة آلادرلدددعردورل ددددعةرت دوةاددديد سدددبوىدراددددوألاندلدددندرمللبلدددديدسدددورد هلًدددمد تيددددعمدلدددندرمللددددع تد

دا اعن د إلا  تدراصلودالاقبصعنيد
ل
ددوالاابلعألان راإلاالًمدرملخبايمدلل ً ر

لددندجبعا ددعدنلنعددًغدوننرة درارحدد دراإلاا،دديند ّند هدديدهدد اةندد Brian Kennettوتشددة درددناندجً ددتد

داارح دراإلاا،يدهلعد:د

 ئشدادعع  دوالاربدعةلواً درلإلاعة در ل ي  دلندرمللع تدراإلاالًم د .8

  د5لعواند  عةرتدرارعسثةن .1

  ددعدرارعسددد دعدددعنردعددو درادددايدقدددع در ةرادددمدعددندرارحددد دراإلاا،ددديدلدددندراإلاددعايدراإلانوددد  دانادددصدرفدددجد

دةوإلامد ه ر دوعئإلامداارح دراإلاا،يدجلعديلند:دواوند 

  دالاربدعة  1

 رصعادرادورنة   2

 نتب عادراب صًم د  3

  د6لواة دقعع  د إلااو عتد  4

دو ندوه ر دوراوظعئفدوخنىداارح دراإلاا،يدر لع عند:د

 ران رمدلندر  صوردعلجدلنقًمدعالًمد ندخ ردرا ًع در رحعثدنةراًم د  1

  دعلاداخنيد إلاةن دلح ًتدرلبإلامدراإلا اًمد ندخ ردنتغع  2

  ددد7رملل ورددا ي  دورجةشع رابإلان دعلجد  وةد  3

 8ةبغدراصثنامدرعاورقيدوهود عدي ا د ندرةلرعطدرارعس درعارييمدرمل اًمد  4
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 :ركائز ومتطلبات البحح العلنٌ اجلامعٌ 8-1

ل دددددو دنةرادددددمدرارحددددد دعلدددددجدخلسدددددمد بعاردددددعتدتشددددددادةحدددددعئ د ظدددددعةدراصثدددددنيدورابعرً ددددد دا دددددع د

د
ل
د ند هيدرابية رتدراتيديحبعجدناي عدرارح دراإلاا،ي دوهن:دوتإلابب د يضع

 رابلواا د-1

 جيعا درا وىدرا شنام د-2

 لواة درلصعخدراإلاا،يدرل ئي د-3

 لواة دخ  عتدرلإلااو عتدراإلاالًمدوراب صًم د-4

 را شندراإلاا،ي د-5

 لعرًتدتبعئادورحعثدراإلاالًم د-6
د

 التنىيل:   -1
نذردلددددواندادددد درابلواددددادرادددد    داعابلواددددادعصصددددند اع ددددحيد ديلخددددنداارحدددد دراإلاا،دددديد نديددددبيدن د

وونطدانوةيد ندعصعصندرارح دراإلاا،يدوونوظ  دور لد يندرعاداجند ندرلدعردرادايديصيدتدعلدجد

سسدددددددندرابصدددددددّن درددددددد دعدددددددعندرفدددددددجدرادددددددر ند
 
 دا دددددددودرادددددددةثلعةدنذرد 

ل
د  ددددددد وةر

ل
رارحددددددد دراإلاا،ددددددديدادددددددي د دددددددع 

د ضدددددععيم دسًددددد ديلخدددددنداللع إلادددددعتد ندلن
ل
دددددصد ةزرتًدددددمداارحددددد دراإلاا،ددددديدورلؤاسددددعتد ادددددإلاعاع ص 

ولو لإلا ددددعدعلددددجدراداًدددددعتدووقسددددع درملخبايددددمدحدددددادسسددددبدسعاعلدددد دو شدددددعةلإلا درل ةاددددمدلددددندخعدددددغد

د 9رابصلًمدالاقبصعنيمدوالاابلععًم

 :كفاءة الكىى البشزي   -2
د ددددندراصعسًددددمدوحعنيلًددددمدلددددند ًدددد رندلنصصدددد  درعإلاددددعامدنفددددجد

ل
يغددددبد نديدددددوندرارعسدددد د إلادددد ر

جدااذدي ريدندل ةبد دعلدجد صدوردرارحد دوظنرئ د  دواد وامد صدوردرارحد دد ع رندرل،يدوراإلاا،ي 

لصدددددددعنةدرلإلانادددددددمدوبنعصدددددددمدو دددددددوةدرلسدددددددبح جمد ن دددددددعدراتددددددديدل شدددددددن دراددددددد وةاعتدورمللددددددد تدراإلاالًدددددددمد

درلبنصصم 

و درّ داارعس د نديّبصفدررإلاضدرل ريدعدراصيسدًم دوسدّبدالاادبع ادوللةدز درعاصدب دورلثدعرن  د

رل دددد ة دعلددددجد نةرثدرا،دددد ًاداورقدددديدو ددددوة دو نديبلةددددزدرعا دددد ة دعلدددددجددو نديدددددوندادددد ىدرارعسدددد 

دوعلجدر خاتدو ر را دالااةرصعة
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 :تىفري املياخ املالئه -3
يحبددددددعجدرارعسدددددد دراإلاا،دددددديدنفددددددجد سسددددددعآلادر تدددددد دعإلالددددددادلددددددندظددددددنو دعسددددددونهعدراشددددددإلاوةدرع  ناددددددمد

مدرابيخةد دوراوصدوردوحعنيلًدم دوبع ظليصدعندراصي دحي دو تد دلدندواديد ديواد د دعديلصإلاد د دندسنجد

نفددجدر   ددعئتدراتدديدعسددعجدنفددجدرجةشددعا ع درعإلاددعامدنفددجد هلًددمدراا ددعارتدراإلاالًددمدرددةند عضددعادهًيددمد

ديدددبيداًددد د
ل
رابددد ةل دراتددديدا دددعدلددد جة د رعودددندعلدددجدل شدددًغدعلاًدددمدرارحددد دراإلاا،ددديدسًددد دلواددد د صعخدددع

لددددندر لع إلاددددعتدهددددودلرددددعنرد ةرادووادددددعة دو ددددندو ددددوةدراتدددديدتإلالددددادعلددددجدلواًدددد د صددددعخدعا،دددديدادددداًيد

تس ًاد  لمدروت رج يدلندرلؤللنرتدراإلاالًمدلند غع تدلنصصد يدادوراد دعدعإلا د د ن دعدلدندراراد د

د 11ذرل د ودلندرا رند خنىد

 :تىفري اخلدمات املعلىمات العلنً  والتكيً  -4
يبعادددددددددددبدرارحددددددددددد دراإلاا،ددددددددددديد نببددددددددددد رتدو ا ددددددددددد  در  سدددددددددددعرعتدرملخبايدددددددددددمدوونورتد سصدددددددددددعئًمد

ادعلاًدددددددددددددعتددرل ئلدددددددددددددمدوالاودددددددددددددت رث لدددددددددددددندراشدددددددددددددرخمدرا واًدددددددددددددمداالإلااو دددددددددددددعتد  تت تدددددددددددددت(دراتددددددددددددديدتسددددددددددددد  

دلددددددددواندرلصددددددددعنة
ل
راإلاالًددددددددمدر   يثددددددددم دون صددددددددعاد خبرددددددددعتدر لع إلاددددددددعتدرلددددددددعددرارحددددددد دراإلاا،ددددددددي دو يضددددددددع

د ددددددددندجبددددددددبدونوةاددددددددعتدو غدددددددد ت د لددددددددعديددددددددؤنيدنفددددددددجدتإلا ادددددددد دسنجددددددددمدرارحدددددددد دراإلاا،دددددددديد
ل
ي شددددددددندسدددددددد يثع

د د11اعن دق ة درلورةندالاقبصعنيموالعندتغعس  دوبعابعفنديدوندا عدوجند يغعو دا د

 :اليشز العلنٌ-5

 دددددددند بعاردددددددعتدرارحددددددد دراإلاا،ددددددديدرا شدددددددندراإلاا،ددددددديدولوجًدددددددتدرلإلااو دددددددعتدراتددددددديدا دددددددعد هلًدددددددمدجبددددددد ىد

لدددددددندعلاًدددددددمدرارحددددددد دراإلاا،دددددددي داددددددد دلددددددد رردرمللددددددد تدراإلاالًدددددددمدرلبنصصدددددددمدراتددددددديدلصدددددددّ ةدلدددددددندراإلادددددددعايد

م داخثةددددددد د دددددددندراردددددددعسثةندراإلانوددددددد د حددددددد ون  دسًددددددد دعإلادددددددعس درا شدددددددندراإلاا،ددددددديد دددددددندرابرإلادددددددعتدراسدددددددعر 

يحدددددددنصدعلدددددددجدسشدددددددندنتبعاددددددد دلدددددددندرمللددددددد تدراإلاعلًدددددددمدرلإلانوادددددددم دريصلدددددددعدل بصدددددددند  شدددددددوةرتدراإلادددددددعايد

راإلانودددددددد دعلددددددددجدسشددددددددندرارحددددددددوثدوقددددددددادقًلددددددددمدعالًددددددددمدئسدددددددد بد ح ونيددددددددمدلو لدددددددديدوودددددددد ن درمللدددددددد تد

د 12وعلو ًج ع

د                                                    العلنٌ:معىقات البحح ددد1-3

يوراددددد درارحددددد دراإلاا،ددددديدعددددد ند دددددندرابحددددد يعتدوراصدددددإلاوبعتدراتددددديدتإلانقدددددادتغعسددددد  د دددددند هددددديد

د إلاوقعتدرارح دراإلاا،يدهن:
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 :تدىٌ مشتىى اإلىفاق على البحح العلنٌ -1
راددص صدلددند صددعنةدرابلواددادو تيددعمدعلددجدرارحدد دراإلاا،دديدعإلاددّ د شدددامدةئيسددًمد  ددع درارحددد د

دستددلدراإلاا،دديدلددندر لع إلاددعتدراإلانبًددم داددااذدادد ندراخث
ل
د عاًددع

ل
ةدد د ددندورحددعثدراإلاالًددمدلبعاددبدنتيعقددع

لح دددتد هددد را عدرل شدددون دوراوصدددوردنفدددجدراصبدددعئادرلنادددو د ن دددع دن د ت دددعدل دددفدعدددعا  داإلاددد  دوادددوند

 نصصددعتد عاًددمدادد عل ع د لددعدعسددب ألاندرابنلددندعددندئإلاددضدرارحددوثدوعدد  دراددبخلعا عدة دديد ددعد

دعئ    تيتدعاي ع د لعديؤنيدنفجدلضيًيدراوقتدور ل  دنوندا

 :ىكص التجهًزات العلنً  والتكيً  -2
يحبدددددددددددعجدرارحددددددددددد دراإلاا،ددددددددددديدنفدددددددددددجدل صًدددددددددددعتدولغ ةدددددددددددزرتدعالًدددددددددددمدذرتد سدددددددددددبوىدةاًددددددددددديدابح ًدددددددددددتد

رايعيدددددددعتدرل شدددددددون دلدددددددندنادددددددنرادرارحددددددد  دن د ّند ًعا دددددددعديضدددددددإلافدرا ددددددد ة درارحثًدددددددمدلدددددددندر لع إلادددددددعتد

راإلانبًددددددددددمدئشدددددددددددادعددددددددددع  دناددددددددددعامدنفددددددددددجد ّندهدددددددددداردراددددددددددص صديث ددددددددددندلددددددددددندسعاددددددددددمدعدددددددددد  دواددددددددددونداصًددددددددددةند

بنصصددددددددةندلددددددددندراب صًددددددددعتدرارحثًددددددددم د لددددددددعديضددددددددعندرارعسدددددددد داابدددددددد خندلددددددددندنتغددددددددع د رحعجدددددددد داإلادددددددد  د 

وادددددددوندخبددددددد رادقدددددددعنةاندعلدددددددجدرابإلاع ددددددداد ددددددديدهدددددددا دراب صًدددددددعت د لدددددددعدعسدددددددب ألاندالاادددددددبإلاعتمدردددددددع خب رتد

دواص ًمدراتيدلدافد رعاغدرعهثم 

 :غًاب املؤلفات واملزاجع العلنً  -3
نرادديدراضددنوةامدوعدد  دلددوراندقورعدد درًعتددعتدعإلاددعس دراإلاددعايدراإلانودد د ددندت ددصدلددندرلؤايددعتدورل

ددندهددا دراواددعئاد ددند ورجرددمدرلسددبغ رتدوراب دد  دراإلاا،دديد
ّ
لؤاسددعتدرارحدد دراإلاا،ددي دسًدد دللخ

دعددددند
ل
ورابخصواددددولندرا عئددددادراددددايدعشدددد   دراإلاددددعايدراًددددو  د لددددعدعإلاًددددتدسنجددددمدرارحدددد دواغإلاادددد دئإلاًدددد ر

د 13 إلاعًعتدراب   دراإلاا،يدوراثوة درابخصواواًم

 :العزبً هجزة العكىل -4
نّند لددن دراخيددعارتدراإلانبًددمدنفددجدخددعةجدراددوظندخسددعة درعايددمد دل دد ةدرددثلن دسًدد د ندرا سددرمد

راإلاعاًدددددمد دددددندرل دددددعاناندهددددديد دددددندسلادددددمدراشددددد عنرتدراإلاالًدددددمدح عضدددددعادهًيدددددمدلددددد ةل دو  ص ادددددةند

وبدددددددددعسثةن دناددددددددددعامدنفدددددددددجدنادددددددددد ع  عدئإلانقادددددددددمدا ددددددددددوندرابصلًدددددددددمدورابعددددددددددوةدالاقبصدددددددددعنيدوالاابلددددددددددعألاند

دلددددندتإلالًددددتدرا ددددّو درابخصواواًددددمدرددددةنددورابخصواددددولندلددددن
ل
راإلاددددعايدراإلانودددد  داإلارددددتدظددددعهن درافلددددن دنوةر

رادد وردراصع ًددمدورادد وردرلب   ددم دوللخددندهددا درادد ورد ددندنسدددع درا رضددمدالاسبدعةاددمدعلددجد نورتد

د 14راإلاايدورابخصواواًع

د
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 :طزق معاجل  الجغزات اللامي  يف البحح العلنٌ 1-5

ادع ردعتدوصدإلاوبعت
ّ
د  دع دلعدوة  داداردعلدجدر لع إلادعتدديغبد ند دتشدد

ل
رارحد دراإلاا،ديدععئ دع

ل شدددًغدسنجدددمدرارحددد دراإلاا،ددديدربدددواندراددد عيدرلدددعفندورايلددديدورابصثً،دددي دنادددعامدنفدددجدادددرادليإلاًددداد

رابإلاددددعوندرددددةندر لع إلاددددعتدورا عععددددعتدراصددددصععًم دو ددددندراعددددنمدوخددددنىدراتدددديدتسددددعع دلددددندراددددبلنرةد

م دول ادي د غددعا داابإلادعوندردةندر لع إلاددعتدرا شدعطدرارح ديدهددودلردعنردر خبد رتدرارحثًددمدورايصًد

د 15و ؤاسعتدرابصلًمدرملخبايم

دواإلاّاد رن درل ت سعتداان و دئإلالاًمدرارح دراإلاا،يدلإلاع لمدرلشخ تدهندعلجدراشداد ت :

دنفددجد -1
ل
راددبح رثد ةزرتًددمدخعصددمداارحدد دراإلاا،دديدول ناددندسسددبد إلا واددمد ددند تيددعمدرلددعفندقًعاددع

 لوردر دلندرار ندرلبعوة  راصعلاد العفندوهود عد إلا

رابعدددواندرلسدددبلندابددد ر ادرابيدددّنادألعضدددعادهًيدددمدرابددد ةل دولنصدددًصدادددعععتد إلاًصدددمدإلتبدددعجد -2

 رارحوثدراإلاالًمدجغ اد ندراصصع دراب ةل حيداألابعذ 

ر دخضوادوابعذدااب ةابدرلسبلندعدندظنادتدنوةرتدلد ةابدورابإلادعوند ديدر لع إلادعتدأل دند -3

 رات قًمدراإلاالًمدولعواند اعاًبدرارح دراإلاا،ي 

ادددنوة دلعدددواندرا شدددند اخت وسددد دونقع دددمدودددردعتدوظصًدددمداالإلااو دددعتدلدددنبغدردددةندر لع إلادددعتد -4

 ددندلغددعة در لع إلاددعتدلددندراإلاددعايدلددند غددعردنسشددعادراشددردعتددوالااددبيعن ورلؤاسددعتدوخددنى د

 الاات راًمداارح دورابعوان 

لًدددمدنفدددجدر خدددعةجدئيًدددمدرارحددد دوالاابخشدددع  دوراة دددلًيدراإلالدددادر لددد يدابنعدددًغدئإلاثدددعتدعا -5

علددددجدنسشددددعادالإلاًددددعتدعالًددددمدوظصًددددمدواددددتدرل ددددعيي دراإلاعلًددددمداتدددد واادرارحدددد  دورابإلاددددعوند دددديد

 ر للإلاًعتدراإلاالًمدواص ًمدئيًمدرلصعاسمدوسشندرارحوثدرللةز  

دادددددددد ندلعددددددددواندرار ًددددددددمدرابحبًددددددددمداارحدددددددد دراإلاا،ددددددددي دخعصددددددددمدرارحددددددددوثدرابعرً ًددددددددمدهددددددددو
ل
 ددددددددنددو خةدددددددد ر

 دددددددددمدرادددددددددايديوعدددددددددحلدا دددددددددعدرارحددددددددد دراإلاا،ددددددددديدلدددددددددندراإلادددددددددعايدراإلانوددددددددد  دسًددددددددد دلر دددددددددىدهدددددددددند
 
الاقت رسددددددددعتدرلل

دددددددددد 16ر  اوردر لاةامدراتيديغبدوخادا عدولحواا عدنفجدخعورتدنانرئًم

د

دددددددددددددددددددد
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 ثاىًا: إجزاءات البحح 

 :اإلستنارة اخلاص  بأعضاء هًئ  التدريص  -1

 :طزق التحلًل -1

 Statistical package for the socialرا ةراددمدندراب تددع اد سصددعئ درابحاًلددند د تراددبن 

sciences - SPSS ) عاتدعاً ددورخبرعةلندلحاًادرًعتعب عدد درادياناًعب ع دوهودرنتع ادنسصعئ  دي 

ًددددددعتدر  سددددددع دورابحاًددددددادأليدتددددددواد ددددددند تددددددوراد رابحاًدددددداد سصددددددعئ دراخ،دددددديدورارًددددددعس  دي ددددددو دئإلالا

دإلاع دصوة دحع امدعندلعوةد يدظعهن  رارًعتعت دول

 :جمتنع الدراس -3

يبدوند غبليدرا ةرامد ند عضعادهًيمدراب ةل د ندا بد ابعذ د ابعذد سعع دو إلاًد دلدند

رلإلا دددد دراإلاددددعفنداادددد جبوةر  د  ددددعدعًصددددمدرا ةراددددمدافدددديدعًصددددمدصدددد اًمد ددددند اددددعلا دلددددندرلإلا دددد دراإلاددددعفند

ر د65داا جبوةر دااإلااو دورابخصواواًعدسً دراغدع نهيد/
ل
د/د ابعذ

        ثالجا: ىتائج وحتلًل الدراس  املًداىً                                                   

ن دلإلانادمدنوراديدرارحد دراإلاا،ديدألعضدعادهًيدمدرابد ةل  دادعاتد اعردعتدااناديد
 
لنداؤرردظ

% دلاي دددددعدران ردددددمدلدددددندرابلةدددددزدورانلردددددمدراإلاالًدددددمد51(د ندلعدددددواندرادددددارتدوددددددادسسدددددرمد1رارًدددددعس دةقددددديد 

% دجلدددددعدلددددديدذجدددددندنوراددددديد خدددددنىد ثددددداد ادددددعن د تبعاًدددددمدعلدددددجدراصدددددإلاً دراإلاللدددددندولعدددددواند19 سدددددرمدر

د لدددعد
ل
ر لع إلاددمدراارصعتًددم درعإلاددعامدرفددجدناددعن درا عععددعتدرملخبايددمدو إلاع لددمدرلشددخ ت داعتع قددع

دعلدددجدرللعةادددعتد
ل
ل ددد  دنوراددديدرارحددد دراإلاا،ددديداددد ىدوعضدددعادهدددندنوراددديد حعنيلًدددمدلدددصإلاخ دنيغعردددع

علددددددجدت ددددددادرلإلاناددددددمدااعدددددد   دولددددددندلعددددددواندر لع إلاددددددمدراارصعتًددددددم د لددددددعديدددددد عيداناددددددًمد ندرارحثًددددددمدود

درابعواندوحعني،يداارعس دحعندرا رايدوهيدال صوردعلجدرات قًمدوحعنيلًم 
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  ( : دوافع البح  العلي) ل ى ألاساجذة1الرسم البياوي  قم                      

                    

                  ددددددددددSPSSبعئاد ابلعة دعب درلص ة:دت

ث دندراناديد لنداؤرردللحوةدسوردع ندورحعثدراإلاالًمدرل شوة دألعضعادهًيمدرابد ةل  دي 

%د3 14% دلاي دددعدسسدددرمد6 79 رحدددعثد دددند ردددن د اعردددعتدسصددد تدسسدددرمدد11(د ند جوددد د دددند2ةقددديد 

افديدادلًامدسًد دد6-11يدلت ور د رحدعة يدردةند رحعث د  عدوعضعادراتد5-2اإلا ندورحعثد عدرةند

% د لعديؤجد دانادًمد ندلدواندرلبعاردعتدرارحثًدمد نىدرفدجدوادوندل د  دلدند1 6سصاتدعلجدسسرمد

 تبعاًمدرارحثًمددا ىد عضعادهًيمدراب ةل  دوهارديؤوندعلجد ندوابعذدقعنةدعلجدنتبعجدع ند

دراب ةل حي دراإلاباجرة د ندورحعثدراإلاالًمدة يد

د
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 : ع د الابحاث امليشئ ة ل ى ألاساجذة( 2الرسم البياوي  قم  

دددددددددددSPSSرلص ة:دتبعئاد ابلعة دعب د                                 

لددددنداددددؤرردسددددوردواددددوندجبددددبد  شددددوة دادددد ىد عضددددعادهًيددددمدرابدددد ةل  دحعتددددتد اوبددددمدوعضددددعاد

%دجلدعديث دندلددند18ا د دجددلادسسدرمدد%د د  دعد ددندا يد دجبدبد  شدوة 81ر  ارًج دعدادارًمدر سدرمد

(   ددعدرعا سددرمداإلادد نهعدا دد درايددتدتسددإلامدجبددبد  شددوة  داددارديلخصصددعدرا ددورد3راناديدرارًددعس دةقدديد 

درعألرحدعثدراإلاالًدمداد ىد عضدعادهًيدمدرابد ةل دئسد بدادًتد
ل
رندنتبعجدراخببدهوداإلاًفد  عةتم

دراخبب دإلتبعجوقتدوعضعاداابينغد

 : وجئد كتب ميشئ ة ل ى ألاساجذة( 3 قم   لبياويالرسم ا                      

د

د

د

د

ددددددددددددددددددددددددددد

  ددددددددددددSPSSرلص ة:دتبعئاد ابلعة دعب د



ـــــــلً ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ  7102 -نايري ال محزةــ

 

 
118 

 7102 -نايري -بعلساا العدد-رابعال المجلد

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

2_ 5 5_ 10           

13,20%
7,90%

78,90%

18,20%

81,80%

                            

   

    

(د4  ددعدرعا سددرمداددنبغدعدد ندورحددعثدراإلاالًددمدرل شددوة درلبيةدد ندر لدد  ن دديرددةندرانادديدةقدديد 

ل شدددددوة  دلدددددندسدددددةندرايدددددتدعددددد ند%د دددددندعددددد ندورحدددددعثدر8 81 ندايدددددمد تدددددعثدسصددددداتدعلدددددجدسسدددددرمد

د لدددددعدل ددددد   دهصدددددعثدع قدددددمدقوادددددمدردددددةند تبعاًددددددمد9 78ورحدددددعثدااددددداحوةد دددددعدسسددددد ب د
ل
% داعتع قدددددع

رارحثًددمدو بيةددد دندر لددد  ن داعا سدددبد ب عةبدددمدردددةندجددد دراييبدددةند لدددعديؤجددد دنوةدرلدددن  درلبلعجدددادلدددند

نوقعتدنسصعئًمدلدندعد ندنةامد هلًج عداا ًع درعارحوثدراإلاالًم د لعديؤج داناًمدع  دواوندا

دورحعثدراإلاالًمدرةند عضعادهًيمدراب ةل دوعضورتدهًيمدراب ةل  د

ددددددد (د:دع ندورحعثدراإلاالًمدرلنلرعمدرع ل  دد4رانايدرارًعس دةقي د

ددد     ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد       

د

د

د

د

د

د

دددددددددددSPSSرلص ة:دتبعئاد ابلعة دعب د  

( د ند1 ددددعداًلدددددعديبإلااددددتدئإلاددددد ندورحددددعثدراإلاالًدددددمدرلنلرعددددمدرعابنصصدددددعتدراإلاالًددددم ديردددددةندر لدددد وردةقددددديد  

% دوتسددددددعوىدعدددددد ندورحددددددعثدلددددددندقسدددددديد4 18لنصددددددصدرايةزيددددددعاداددددددعادلددددددند    ددددددمدعدددددد ندورحددددددعثدر سددددددرمد

% د  ددعدعدد ندورحددعثدرل شددوة دلددندلنّصددصدراناعاددًعتدرايددتدسسددرمد3 16رارًواواًددعدوراخًلًددعادر سددرمد

% دجلددددددعدتسددددددعوتدعددددددد ند2 8% دوبعا سددددددرمداإلادددددد ندورحددددددعثدلدددددددندلنصددددددصد اخت وتًددددددذدا دددددد درايدددددددتد2 11

% دوعدددد ندورحددددعثدلددددند غددددعردراعددددّبدراددددغد1 6ورحددددعثدراإلاالًددددمدلددددندلنصددددصدرلإلااو علًددددمدورارييددددمدر سددددرمد

% د لدعد1 2% درعإلاعامدرفجدتسعويدع ندورحدعثدلدندلنّصدصدرا ةرعدمدورلًدعتًدذدورا ص ادمدر سدرمد1 4

داابنصصددددعتدراإلاالًددددم دوذاددددذداصددددع حدديدددد عي
ل
اناددددًمدواددددوندانوقددددعتدنسصددددعئًمدلددددندعدددد ندورحددددعثدلرإلاددددع

صدرايةزيعادوراخًلًعادورارًواواًعدتةًغمدرابعوةرتدراإلاالًمدلندها درمللع ت  دلنص 
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 ( : ع د ألابحاث العلميت املرجبطت بالتخصصاث العلميت8الج ول  قم  دددددددددددددد

درابنصصدراإلاا،ي
 ورحعثدراإلاالًمدرل شوة   عدهودع ند

Total 2-5 6-11 11رجو د ند 

 %2 8 %1 5 %3 33 %3 14 راخت وتًذ

 رييم
  

7 7% 6 1% 

 %3 16 %8 12 %3 33 %6 28 رًواولن

 %3 14 ةاعاًعت
 

11 3% 11 2% 

 %3 14  ةرعم
  

2 1% 

 ظب
  

5 1% 4 1% 

 اةزيعا
 

33 3% 21 5% 18 4% 

 %6 28 جًلًعا
 

15 4% 16 3% 

  إلااو علًم
  

7 7% 6 1% 

  ًدعتًذ
  

2 6% 2 1% 

 هص امدرلصع ت
  

2 6% 2 1% 

 هص امدل صًعتدظرًم
  

2 6% 2 1% 

 هص امدج نبعا
  

2 6% 2 1% 

 هص امد  تًم
  

5 1% 4 1% 

 Total 111 1% 111 1% 111 1%د



ـــــــلً ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ  7102 -نايري ال محزةــ

 

 
111 

 7102 -نايري -بعلساا العدد-رابعال المجلد

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2_ 5 5_ 10           

2,70%

97,30%

40,00%
30,00% 30,00%

                                     

     

           

          

رابحاًداد سصدعئ د ند  عدرعا سرمدانبغدعد ندورحدعثدرلبيةد دنرا ةادمدراإلاالًدمن د ظ دندددددددددددددد

% د  عد ندهيدرنلرمدن ابعذد سعع ند3 97 ندا ي دةلرمدن ابعذندسصادعلجدرا سرمدوعلجدوهند

% دلندسةندت سظدع  دواوند رحعثدرعا سرمداألعضدعادراادايندهديد1 31راغدع ند رحعة يدسسرمد

رحدعثدراإلاالًدمدرنلرمدن ابعذد إلاًد ن د لدعديبورادتد ديدانادًمدوادوندانوقدعتدنسصدعئًمدلدندعد ندود

داانلرددددمدراإلاالًددددم دا دددداردرلبيةدددد درددددعاغدوهلًددددمدلددددندع قبدددد در تبعاًددددمدورحددددعث دوهددددودناًددددادعلددددجد
ل
لرإلاددددع

دراب   دلند تبعجدرارح يد لعدعإلاخ دراصوة د يغعرًمداللع إلامدراارصعتًم 

 :دع ندورحعثدراإلاالًمدرلنلرعمدرعا ةامدراإلاالًمد(5رانايدرارًعس دةقيد 

 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

د

د

د

د

د

دددددددددددددSPSSرلص ة:دتبعئاد ابلعة دعب د

( د ندوعضددددعاد6وبعا سددددرمداإلادددد ندورحددددعثدرلنلرعددددمدرددددع خب رت ديوّيددددحدرانادددديدرارًددددعس دةقدددديد 

% د  ددعدراددايند1 95اددصمدسصدداتد رحددعة يدعلددجدسسددرمدد15نفددجدد11راددايندادد ث يدخبدد رتدلتدد رو د ددند

% دلددددندسددددةندحعتددددتدسسددددرمد5 87اددددصورتدادددد ث يد رحددددعثدر سددددرمدد11ودد5 درددددةنديلادددددوندخبدددد رتدلتدددد رود

%داألعضدددعادراددداينداددد ث يدخبددد  دل دددادعدددندخلددد دادددصورت د لدددعديددد ردعلدددجدل ددد  دورحدددعثد ددديد9 14

د
ل
ر خب رتدراعواامدا ىد عضعادهًيمدراب ةل  دو لعدي عيداناًمدواوندانوقعتدنسصعئًمدلرإلادع

دالخب  دوحعنيلًم 
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د(د:دع ندورحعثدراإلاالًمدرلنلرعمدرع خب رت6 درانايدرارًعس دةقي

د

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

د

د

د

د

د

د

دددددددددددSPSSرلص ة:دتبعئاد ابلعة دعب د

 

ًددمدهددندرابحددد يدوجبدد درادددايديورادد د عضدددعاد7يويددحدرانادديدرارًدددعس دةقدديد  (د ندرلإلاوقدددعتدرلعا

وهود عديبوراتد يدرايناًمدرا عئامدر ندع  دواوند ور تدمدد%( 49هًيمدراب ةل در سرمدرايتد 

حعاًددددمداارحدددد دراإلاا،دددديد نىدرفددددجد ندلدددددوندرلإلاوقددددعتدرلعاًددددمد ددددند جودددد دراصددددإلاوبعتدراتدددديد جددددنتدعلددددجد

%( دوهدداردععئدد درفددجد23نتبددعاًج يدراإلاالًددم ددياي ددعدرلإلاوقددعتد نرةاددمدراتدديدلورادد دوعضددعادر سددرمد 

دعلددددجدنتغددددع دورحددددعثدراإلاالًددددم درلإلاددددع  تد نرةاددددمد لددددعديددددؤددرعدددد 
ل
راب ةل ددددحيدوقاددددمددراإلاددددباجنداددددارع

ردرغادوتإلا ًد دعلاًدعتدرا شدند21راسعععتدرملخصصمداا ًع درعارح دراإلاا،يدر سرمد  %( دو خة ل

د%( د ؤوندهع دعلجدع  دواوندععئتدجرة دلندعلاًعتدرا شن 8ر سرمد 

د

د
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دؤجر على الاهتاجيت العلميت : الصعئباث الت) ج(7الرسم البياوي  قم                  

 دددددددددددددSPSSعب ددالاابلعة رلص ة:دتبعئادددددددددددددددددددددددددددددد

  ددعدلددند ددعدينددصداددرادلعددواندرارحدد دراإلاا،دديدلددندر لع إلاددمدراارصعتًددمد ددندوا ددمدتثددنهي داددعاددد

د هل34ر سرمددالاقت رسعت واواد اعن درا عيدرلعفند ند رن د
ل
ًب دلند اعن د% دوهارديث ند غ نر

ًدد دلددواة در  ددورا دورلدعادد تدادد عيدرارددعسثةندر سددرمد  تبعاًددمدراإلاالًددمدلددندر لع إلاددمدراارصعتًددم ديا

دلندت لًيدوس د عضدعادهًيدمدرابد ةل دعلدجدنتغدع دورحدعثدراإلاالًدم دجديد26
ل
% دوهاردياإلابدنوةر

تد% دوهددددددارديؤوددددددند نداددددددععع17ل اًددددددادعدددددد نداددددددعععتدرابدددددد ةل داابيددددددنغدأل ددددددوةدرارحدددددد در سددددددرمد

د  ددع درابيددنغدأل ددوةدرارحدد دراإلاا،ددي دناددعامدنفددجد اددعن د صددعنةدرلإلااو ددعتدلددند
ل
رابدد ةل دتشدددادعريددع

ردلواة دراب ر ادراب ةا ًمداارعسثةندر سرمد13ر لع إلامدراارصعتًمدر سرمد  % 11% دو خة ل
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د لعلي) في الجامعت اللبىاهيت: سبل جطئير البح  ا((8الرسم البياوي  قم                        

دددددددددددSPSSرلص ة:دتبعئاد ابلعة دعب ددددددددد

 :اخلامت 

يحبدعجدرارحدد دراإلاا،دديدلدند يع صددعدهددا دنفددجد  اد د ددندرملخّصصددعتدرلعاًدمدابح ًددتدراصلددودول دد  د

دوّ ي دوبلعد ندر لع إلامدهندرانجةز دواعاًمدلندنعيدسنجمدرارح دراإلاا،ي دل يدعلجدععلتدعضو

رد نددرلغع هًيمدراب ةل د سؤواًعتدجرة  د رابعوةرتدراتيدلح ثدلند غعردراإلااديدورلإلانادم دتثدنل

رلإلانامدراإلاالًمدلندحادرابنصصعتدلدندلعدوةد سدبلندوادنلي دسًد د دردّ داإلاضدودهًيدمدرابد ةل د

 ددند بعئإلاددمدهددا درابعددوةرتدراتدديد ددندودد ت عدةادديدجيعيعلدد دو اددعن دنتبعاًبدد دراإلاالًددمدرا عناددم دوعلددجد

رةصلًددددمدرارحدددد دراإلاا،دددديدونعععئدددد دراصدددد رة داددددلند واواددددعتداًعاددددمدرارادددد  ددالاهبلددددع  لع إلاددددعتدر

داعارح دراإلاا،يدجنو دوقو داالغبلي 

رصددددعادعلددددجد ددددعدلعنقددددتدناًدددد درا ةراددددمدسددددوردورقدددديدرارحدددد دراإلاا،دددديدلددددندرلإلا دددد دراإلاددددعفنداادددد جبوةر د

مدألعضددددددعادهًيددددددمدااإلااددددددو دورابخصواواًددددددع دسعواددددددتدهددددددا درا ةراددددددمدنظ ددددددعةدالدددددديد تبعاًددددددمدراإلاالًدددددد

ر لع إلادددددددمدراارصعتًدددددددمدرعارحدددددددد دراإلاا،دددددددي دوظدددددددن دئإلاددددددددضددرهبلدددددددع رابددددددد ةل  دوراخشدددددددفدعدددددددند دددددددد ىد

ابعواندرارح دراإلاا،يد ندا مد خنى دا  دظ نداصدعدلدندرا ةرادمدرلً رتًدمد ندلعدوانددالاقت رسعت

دعد دعدنيغعرل راارتدحعند ند هيدنورايدرارح دراإلاا،يدا ىد عضعادهًيدمدرابد ةل  د لدعديدصإلاخ د يضل
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التطثثئير ألادثثادلي) للبا ثث  علددجدرارعسدد دولددندت ددادرلإلاناددمدااعدد   دوهصددعدل جدد تدانادديبصعدردد ند

د ددان ال افع ألا م للحصئل على الترقيت ألادادلميت

درعاخبددددبد6 79جلددددعد سثصددددعدلددددندتبددددعئادرا ةراددددمدراددددوغدعدددد ندورحددددعثدراإلاالًددددمدسسددددرمد
ل
%د  عةتددددم

رحددعثدهددود إلاًددعةد اع ددحيدلددندرابعددوةدرل،دديد% دا دداردراب دد  دلددندود18راإلاالًددمدراتدديدجددلاتدسسددرمد

و ىا جبتت فرضيتىا بثنن جثئف ر املتطلبثاث األاعلا در لع إلاًةندولندلص ًفدر لع إلامدراارصعتًم د

 ددو ظ ددنتدرابحعاًدددادالبحثيثثت أدى ا ثثى وجثثئد ج ثث ا فثثي إلاهتثثال البحةثث) دعضثثا   يلثثت التثث    

ددد عدلبيةدد ندر لدد  ن دا دددارديدد ردعلدددجدعدد  دواددوندانوقدددعتدنسصددعئًمدلددندعددد ندورحددعثدراإلاالًددمدلرإلال

 نورةهددديدرلةسدددعوامدر هلًدددمدنادددنرادرارحدددوثدراإلاالًدددم دن د تددد دواددد تدرايدددنومد سصدددعئًمدلدددندعددد ند

ددددعدلبيةدددد ندرابنصددددصنددلددددند غددددعردرايةزيددددعادوراخًلًددددعادورارًواواًددددعدتةًغددددمدرابعددددوةرتد ورحددددعثدلرإلال

يةدددددددد دنرانلرددددددددمدراإلاالًددددددددمندراإلاالًددددددددمدلددددددددندهددددددددا درابنصصددددددددعت درعإلاددددددددعامدنفددددددددجدواددددددددوندراينوقددددددددعتدجلب

 دو ندفكثثثثل مثثثثا دثثثثان ل لثثثثة علثثثثرة أككثثثثر ود جثثثثت علميثثثثت أعلثثثثى دثثثثل مثثثثا  ادث  هتاجيتثثثثةنور خبدددد رتن د

و ثثئ مثثا لتئافثا مثثع اللرضثثيت ال اعلثثت: بثثنن عثث ا وجثثئد رلإلاوقدعتدرلعاًددمدوددداتدرابحد يدوجبدد د

باث الت) أجرث مئا هت دافيت للبح  العلي) أدى ا ى أن جكئن املعئقاث املاليت مً أككر الصعئ 

 على  هتاجيتهم العلميت. 

مثثثا  ثثثئ واقثثثع البحثثث  رصدددعادعلدددجد دددعدل ددد  داددد ندرل ددد وةتعدرا دددوردر تصدددعد ارصدددعدعدددندادددؤرردرا ةرادددم د

 العلي) ل ى أعضا   يلت الت     في املعه  العا ي لل كتئ اه للعلئا؟

ع رد  لل لندلعواندرارح ددولندر خبع  ديلخندرا وردر ت ديلخندداللع إلامدراارصعتًمد ندلاإلابدنوةل

راإلاا،دددي دوذادددذد دددندخددد ردليإلاًدددادرابإلادددعوند ددديدرلؤاسدددعتدرمل اًدددمدورلصثلدددعتدراإلاعلًدددمدال صدددورد

%د دندراد خادرا دو  دألعلدعردرارحد دراإلاا،ديد ادو د2-1علجدراد عي دجلدعديلخدندلنصدًصدسسدرمد

عدلددندرابإلاددعوند دديدرلؤاسددعتدراتدديدل
ل
 دد  درعادد وردرلب   ددم دوديلخددند نديدددوندواددعلا د جودد دسشددعظ

راإلادددددنو دال صدددددورد دددددن يدعلدددددجدراددددد عي دوذادددددذدادددددو دينادددددتدادددددنصداابصلًدددددمدولسدددددعع در لع إلادددددمد

دراارصعتًمدلندلعواندرارح دراإلاا،ي 

وة دديدراصبددعئادراتدديدلوصدداتدناي ددعدهددا درا ةراددم دادد ند واددوادرارحدد دراإلاا،دديدعسددب ألاندرل ادد د

 دلدددددند تبعاًدددددمد دددددندرا ةرادددددمد دددددندقردددددادراردددددعسثةندورل بلدددددةندااوصدددددوردنفدددددجدراعنا دددددمدرلثلدددددجدااب ددددد 

ردر لع إلادددمد دو خةددد ل
ل

راإلاالًدددمدألعضدددعادهًيدددمدرابددد ةل  دنفدددجداعتدددبدر خعدددغدورلبعئإلادددمدراتددديدلنددد  د و 

دراارصعتًمدوبعابعفندرارعسثةندورمللبليدراارصعس  د
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 :التىصًات

 ندعإلالدادرلإلا دد دعلددجد اددعن د تيددعمدادد عيدرارحدوثدراإلاالًددمدئيًددمدةادديدجيددعا در لع إلاددمدو اددعن د 

 ًم ق ةب عدرابصعاس

 ر تبددددعجدجبددددبد وداصددددورد ددددندجبددددبددالاهبلددددع لواًدددد در لع إلاددددمدألعضددددعادهًيددددمدرابدددد ةل دئيًددددمد

ر علددددعرد شددددت جمدلنددددصدجبددددبدنةراددددًمدورل ددددنةرتدرا   ددددمداا سدددديدرلددددعديبوراددددتد دددديدر خعددددغد

 ورل نةرتدرلسبح جم 

 لنصددددددًصد دعادددددد تد عاًددددددمدو ددددددصادتإلاواضددددددعتدألعضددددددعادهًيددددددمدرابدددددد ةل  دولخددددددنال يداة ددددددلًيد

 لندرارحوثدراإلاالًم دوالاابلنرةامبعئإلامدرارعسثةندعلجدرل

 ندتسعجدر لع إلامدرفجدلنيًفدوعرعادراب ةلسًمدرلا ع دعلجد عضعادهًيمدراب ةل د ند ااد 

 نعععئ يدراوقتدرادعلنداابينغداارحوثدراإلاالًم 

 راإلالدددادعلدددجد ادددعن دعددد ند صدددعنةدرلإلااو دددعتدلدددند نبادددفدرابنصصدددعتدراينعًدددم دوراايدددعتد دددند

 تبعجدرايخنيدواص يدئشداد سبلن علجد ددالاظ ا ااد

 لخثًددفدرابدد ر ادراب ةا ًددمدوخعصددمداارددعسثةندر لدد ندلددندالًدديدس ددوردرلإلاناددمد ددند اددادل هًدداد

 رادعنةدر  عفندابواي  يدتحودرارح دراإلاا،ي 
د
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