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 داَع١ ؾٓعا٤ –ٚقُإ اؾٛد٠  نادّٞسكٛم ايطبع قف١ٚٛ ٕسنص ايتطٜٛس ا٭ ©

 ّ (508/2008بداز ايهتب ايٛط١ٝٓ  )  ٜدا زقِ اإل

 (ISSN 2073-2619ايرتقِٝ ايدٚيٞ )

 

  

ISSN 2073-2619 



 2020ّدٜطُرب  -ٜٓاٜس( 15،14) ٜٔايعدد (8اجملًد ) دراسبد في انتعهيى انجبيعي وضًبٌ انجىدح 2 

 ا٫غرتانات

 زٜاٍ يًُ٪ضطات 2000 زٜاٍ يٮفساد ٚ 1000 ٗ اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ

 د٫ٚز يًُ٪ضطات  20ٚد٫ٚز يٮفساد  10 ٗ ايدٍٚ ايعسب١ٝ

 د٫ٚز يًُ٪ضطات 40ٚ د٫ٚز يٮفساد  20 ٗ ايدٍٚ ا٭دٓب١ٝ

 قط١ُٝ ا٫غرتاى

َسنص ايتطٜٛس     أزغب با٫غرتاى ٗ ف١ً )دزاضات ٗ ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚقُإ اؾٛد٠( ايؿادز٠ عٔ 
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 ايٓػس ٗ دزاضات ٗ ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚقُإ اؾٛد٠:قٛاعد 

تٓػس اجمل١ً ايبشٛخ ٚايدزاضات اييت تٓطبل عًٝٗا غسٚٙ ايٓػس ٗ فا٫ت ايدزاضات ٗ  

 ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚقُإ اؾٛد٠ بايًغتٌ ايعسب١ٝ ٚاإللًٝص١ٜ.

فاٍ ايتعًِٝ تسسب اجمل١ً ًَدؿات ايسضا٥ٌ اؾاَع١ٝ اييت مت َٓاقػتٗا ٚإداشتٗا ٗ  

اؾاَعٞ، ٚايتعًِٝ ايعايٞ عَُٛا، ٚقُإ اؾٛد٠ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ إًدـ َٔ إعداد ايباسح 

 ْفط٘.

ٚايدزاضات إتعًك١ َذا٫ت ايتعًِٝ اؾاَعٞ،  عاختٓػس اجمل١ً َسادعات ايهتب ٚا٭ 

 ٚايتعًِٝ ايعايٞ عَُٛا، ٚقُإ اؾٛد٠.

 غسٚٙ قبٍٛ ايبشح: 

ٗ فا٫ت  آَٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ إتعازف عًٝٗا عإٝ اًَٚتصَ إٔ ٜهٕٛ ايبشح أؾ٬ٝ .أ 

 ايرتب١ٝ ٚايعًّٛ ايطًٛن١ٝ.

 .أخس٣يًٓػس ٗ ف١ً  اَكدَ أٚ اأ٫ ٜهٕٛ ايبشح َٓػٛز .ب 

ايًغ١ٜٛ  خطا٤َٔ ا٭ ايكٛاعد ايكب٘، ٚخايٝ ابًغ١ ض١ًُٝ، َٚساعٝ اإٔ ٜهٕٛ ايبشح َهتٛب .ز 

 ٚايٓش١ٜٛ ٚإطبع١ٝ.

ٚا٭غهاٍ ٚاؾداٍٚ ايبٝا١ْٝ )إٕ ٚددت( َعد٠ بطسٜك١ دٝد٠، ٚإٔ تػتٌُ إٔ تهٕٛ ايسضّٛ  .د 

، ٚإٔ ٫ تتذاٚش أبعادٖا ٚأسذاَٗا سٛاغٞ ش١َس١ٝ ايٮٜكاع٢ً ايعٓاٜٚٔ ٚايبٝاْات ا٭

 ايؿفش١.

أ٫ ٜصٜد عدد ؾفشات ايبشح ٗ ؾٛزت٘ ايٓٗا١ٝ٥ عٔ ث٬ثٌ ؾفش١، َتك١ُٓ إًدـ  .ٙ 

ؾفشات ايبشح عٔ اؿد إكسز فٝشل هل١٦ٝ ايتشسٜس سرف ٚإسادع ٚا٬ٕسل ٚإذا شاد عدد 

 َٔ ايبشح.  اَا تساٙ َٓاضب

 تٌ:تٝإٔ ٜؿاغ ايبشح ٚفل إسد٣ ايطسٜكتٌ اٯ .ٚ 

 : ايبشٛخ إٝدا١ْٝ: أ٫ٚ

١ ـطبٝع إٍس ـتػتٌُ ع٢ً َكد١َ ٜٛقح فٝٗا ايباسح طبٝع١ ايبشح، َٚطٛغات ايكٝاّ ب٘، ٜٚػٝ

ٟٛ، ثِ ٜربش باختؿاز َا أٚٗست٘ ايبشٛخ ايطابك١ سٍٛ ٖرٙ ـع ايرتبـــايٛاقا ع٢ً ــد٣ تأثريٖـ١ َٚـإػهً

سٌ يتًو  إٍفسٚقٗا، ٚاييت ّهٔ َٔ خ٬هلا ايتٛؾٌ  إػه١ً. ًٜٞ ذيو عسض ٭ض١ً٦ ايدزاض١ أٚ

ٖا مت تعُِٝ ْتا٥ر ايدزاض١. ثِ ٜٛزد ايباسح إطازإػه١ً. ثِ ٜٛزد ايباسح سدٚد ايبشح اييت ٗ 

 أسدخٚ أِٖيد٫ي١ٝ يًُفَٗٛات ٚإؿطًشات ايٛازد٠ ٗ ايبشح. ثِ ٜعسض ايباسح ايتعسٜفات ا

ات دسا٤تعًٝك٘ عًٝٗا، ًٜٚٞ ذيو عسض إل اٚوًًٗا ٜٚٓاقػٗا، َٛقش ايدزاضات إستبط١ بإٛقٛ ،

جملتُع ايبشح، ٚعٝٓت٘، ْٚٛ  ا٭دٚات إطتدد١َ ؾُع  اايبشح ْٚٛ  إٓٗذ١ٝ إتبع١، ثِ ٜكدّ ٚؾف
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 إيٝ٘ايبٝاْات، ٚؼدٜد َد٣ ؾدقٗا ٚثباتٗا. ثِ ٜعسض بعد ذيو ْتا٥ر ايبشح، َٚٓاقػتٗا َٚا تٛؾٌ 

 َٔ تٛؾٝات َٚكرتسات. ثِ ىتِ ايبشح بطسد قا١ُ٥ إؿادز ٚإسادع  إطتدد١َ.

 : ايبشٛخ ايٓٛس١ٜ ٚايتش١ًًٝٝ: اثاْٝ

إٛقٛ  قٝد ايدزاض١ ٚوسف ايباسح  تبدأ بعسض َكد١َ يًبشح تٛقح فٝٗا طبٝع١ إػه١ً أٚ

ً   إٍاؾدٜد  إقاف١ايبشح ٚدٚزٙ ٗ  أ١ُٖٝفٝٗا ع٢ً ؼدٜد  إعسف١ ايطابك١. ًٜٞ ذيو عسض

ًٜٝٗا  يًُٛقٛعات  إطًٛب ؼًًٝٗا َٚٓاقػتٗا عٝح تهٕٛ َستب١ بطسٜك١ َٓطك١ٝ َع َا ٜطبكٗا أٚ

 ا،إيٝٗايعا١َ اييت ٜٗدف ايباسح يًٛؾٍٛ تٛقٝح ايفهس٠  إٍَٔ إٛقٛعات، ٚعٝح ت٪دٟ َذًُٗا 

إشاي١ يًغُٛض ايرٟ وٝ٘ بإٛقٛ  قٝد ايبشح. ثِ ىتِ ايبشح  يًُػه١ً أٚ ٚاييت تتكُٔ س٬

ٜٛزد  اا٫ضتٓتادات ٚايتٛؾٝات ٚإكرتسات إستبط١ َٛقٛ  ايبشح. ٚأخري أًَِٖدـ ٜتكُٔ 

 ايباسح قا١ُ٥ بإؿادز ٚإسادع اييت اعتُد عًٝٗا.

  (١APF ْع١ٝ عًِ ايٓفظ ا٭َسٜه١ٝ)كٜيطس اٜتِ تٛثٝل إؿادز ٚإسادع ٗ ايبشح ٚفك .ش 

ٜتِ ايتٛثٝل ٗ إً برنس ا٫ضِ ا٭خري يؿاسب إسدع، ٚض١ٓ ايٓػس، ٚزقِ ايؿفش١، عٝح 

 ٚع٢ً ايباسح ػٓب نتاب١ اضِ إسدع ٗ اهلاَؼ.

ثِ تًٝٗا إسادع  عٝح تطسد إسادع ايعسب١ٝ أ٫ٚ إسادعتبٌ ناف١ إؿادز ٚإسادع ٗ  .ح 

 :تٞاٯ ا٭دٓب١ٝ )إٕ ٚددت( ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ

 َجاٍ يتٛثٝل عح َٓػٛز ٗ دٚز١ٜ:

ٗ إٓاٖر دزاضات بعض قكاٜا ايب١٦ٝ".  (. "اػاٖات إعًٌُ َؿس م7994ٛايطعٝد، ضعٝد قُد )

 .17- 24(، ف 71ٚطسا٥ل ايتدزٜظ ، ايعدد )
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 ات تطًِٝ ايبشح ٚؼهُٝ٘:إدسا٤ 

، َطبٛع١ بايهُبٝٛتس َطافات َكاعف١، نُا A4تسضٌ ث٬خ ْطذ َٔ ايبشح ع٢ً ٚزم قٝاع .أ 

 ١.إيهرتْٜٚٝػرتٙ إزفام ْطد١ 

ايباسجٌ، ٚايًكب ايعًُٞ، ٚإ٪ضط١  عٓٛإ ايبشح، ٚاضِ ايباسح أٚ ا٭ٍٜٚهتب ٗ ايؿفش١ .ب 

 .يهرتْٚٞاييت ٜٓتُٞ هلا، ٚايربٜد اإل

 ن١ًُ. 717-777بايًغتٌ ايعسب١ٝ ٚاإللًٝص١ٜ ٗ سدٚد  اٜسفل ايباسح ًَدؿ  .ز 



 ١ًاجملقٛاعد ايٓػس ٗ 
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ٜسفل بايبشح َٛدص بايطري٠ ايع١ًُٝ يًباسح، ٜٚٛقح فٝٗا عٓٛاْ٘، ٚزقِ ٖاتف ايعٌُ ٚإٓصٍ  .د 

 .يهرتْٜٚٞد اإل)إٕ ٚدد(، ٚايرب ٚاؾٛاٍ، ٚايفانظ

ز٥ٝظ  إٍتعب١٦ ا٫ضتُاز٠ اـاؾ١ بطًب ايٓػس ٚايتٛقٝع عًٝٗا َٔ قبٌ ايباسح ٚإزضاهلا  .ٙ 

 ايتشسٜس.

َكابٌ ؼهِٝ  أٌَ ؾٓدٚم إسنصٞ باضِ أَسٜهد٫ٚز  777إزضاٍ غٝو َؿسٗ َبًغ  .ٚ 

 ( زٜاٍ يًباسجٌ داخٌ ايُٝٔ.470777، ٚ)خازز ايُٝٔ  ًباسجٌي ايربٜد ايبشح ٚأدٛز

ٞ َٔ قبٌ ١٦ٖٝ ايتشسٜس قبٌ ا٭ٚيإسض١ً يًُذ١ً ٜتِ إخكاعٗا يًفشـ  عاخْٝع ا٭ .ش 

 .ضبابإزضاهلا يًُشهٌُ، ٚول ي١٦ًٝٗ ا٫عتراز عٔ قبٍٛ ْػس ايبشح دٕٚ اؿاد١ إلبدا٤ ا٭

أضتاذٜٔ ٗ فاٍ  إٍَٔ قبٌ ١٦ٖٝ ايتشسٜس ٜتِ إزضاٍ ايبشح  اٗ ساي١ قبٍٛ ايبشح َبد٥ٝ  .ح 

ايتدؿـ يٝتٛيٝا ؼهُٝ٘ ٚؼدٜد َد٣ ؾ٬سٝت٘ يًٓػس، ٜٚتِ اختٝاز احملهٌُ بطس١ٜ تا١َ، 

 بٝاْات٘. ٫ٚ ٜعسض عًُٝٗا اضِ ايباسح أٚ

ايباسجٌ ضٛا٤ ْػست أٚمل تٓػس َٚا ٜٓػس  إٍاييت مل تتِ إٛافك١ ع٢ً ْػسٖا ٫ تعاد  عاخا٭ .ٙ 

 ب٘. ٗ اجمل١ً ٜعرب عٔ ٚد١ٗ ْٛس ؾاس

 ّٓح ؾاسب ايبشح إٓػٛز ْطدتٌ َٔ اجمل١ً. .ٟ 

 ٍ ناف١ سكٛم ايٓػس يًُذ٦.١ًٛت .ى 

ات ٗ ايتعًِٝ اؾاَعٞ ــ١ً دزاضـف إ١ٍ ـ٬ت إتعًك١ باجملًـساضـع إـُٝـات ٚدــٛخ ٚايدزاضـتسضٌ ايبش

 :تٞٚقُإ اؾٛد٠ ع٢ً عٓٛإ اجمل١ً اٯ
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 ا٫فتتاس١ٝ

اؾٛد٠( َتكًُٓا بٌ دفتٝ٘  ٚقُإ اؾاَعٞ ايتعًِٝ ٗ ٜؿدز اجملًد ايجأَ َٔ ف١ً )دزاضات

ايعددٌٜ "ايسابع عػس ٚاـاَظ عػس"،  ٗ إطاز سسف َسنص ايتطٜٛس ٚقُإ اؾٛد٠ ظاَع١ ؾٓعا٤ 

ع٢ً تػذٝع سسن١ ايبشح ٚاإلْتاز ٚايٓػس ايعًُٞ، ٚإّاًْا َٔ عُاد٠ إسنص ٚأضس٠ ايتشسٜس بإٔ 

٫ت ايطٛاز٨ ٚا٭شَات ٚتفػٞ ا٭ٚب١٦ اْتٛاّ اجمل١ً ٗ إؾدازاتٗا ٗ ايٛسٚف ايطبٝع١ٝ ٚٗ ٌٚ سا

 ، تعد مس١ أضاض١ٝ َٔ مسات اجمل19.١ً –ايعا١ٕٝ ٚاييت نإ أخسٖا ٚبا٤ نٛزْٚا نٛفٝد 

ٜٚطس أضس٠ ايتشسٜس ا٫ستفا٤ بٗرا اجملًد نْٛ٘ ٜطِٗ ٗ استفاٚ اجمل١ً َهاْتٗا ايع١ًُٝ 

ٚاإلْتاز إعسٗ ايسؾٌ، ٚع٢ً ايسغِ ٚايٛط١ٝٓ، باعتبازٖا ف١ً َتدؿؿ١ با٭عاخ ايع١ًُٝ احمله١ُ، 

َٔ غٝٛ  ساي١ َٔ ايكًل ٚا٫زتباى ٗ أٚضاٙ إ٪ضطات اؾاَع١ٝ َٚٔ قُٓٗا َسنص ايتطٜٛس 

، 2019ٚقُإ اؾٛد٠ ظاَع١ ؾٓعا٤ بطبب دا٥ش١ نٛزْٚا؛ ٚاييت ٚٗست ٬َقٗا ٗ ايؿٌ ْٗا١ٜ 

 ػس،  َُٗا ناْت ايتشدٜات ٚإعٛقات.إ٫ إٔ اجملتُع ايعًُٞ ايُٝين مل ٜتٛقف عٔ اإلْتاز ٚايٓ

( دزاضات، ناْت  8ٜتكُٔ اجملًد اؿايٞ فُٛع١ َٔ ايدزاضات ايع١ًُٝ ايٓٛع١ٝ، إذ بًغ عددٖا ) 

ايتعًِٝ  يت٬َٝر اؿًك١ ا٭ٍٚ َٔ َسس١ً إٓاضب١ َٗازات ايفِٗ ايكسا٥ٞ بعٓٛإ: ا٭ٚيٞ ايدزاض١

 ٛد٠ تعًِٝ ايكسا٠٤، ٚايدزاض١ اييت تًٝٗا بعٓٛإ: دزد١باؾُٗٛزٟ اي١ُٝٓٝ ٗ ق٤ٛ َعاٜري د ا٭ضاضٞ

بعٓٛإ:  ثِ ايدزاض١ ايجايج١ ا٫ضرتاتٝذ١ٝ ايكٝاد٠ ٕٗازات ذَاز داَع١ ٗ ا٭نادٌّٝ ايكاد٠ ٖازض١

ؼًٌٝ ايسضا٥ٌ ٚا٭طسٚسات اؾاَع١ٝ إٛدع١ يد٣ إسنص ايٛطين يًُعًَٛات باؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ 

ضبتُرب  21أَا ايدزاض١ ايسابع١ فٗٞ بعٓٛإ: ايكطا  ايؿشٞ ايُٝين ٚدٚز داَع١ ، دزاض١ ببًَٝٛرت١ٜ

يًعًّٛ ايطب١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ ٗ تطٜٛسٙ ٚبٓا٤ ايدٚي١ اي١ُٝٓٝ اؿدٜج١، ٚايدزاض١ اـاَط١ بعٓٛإ: 

ٚا٭ٚب١٦، ٖٚٓاى دزاض١  ا٭شَات ٕٛاد١ٗ عًٝٗا ايتغًب ٚضبٌ ؾٓعا٤ داَع١ ٗ بعد عٔ ايتعًِٝ ؼدٜات

ؼدٜات ضادض١ بعٓٛإ: اؾاَعات ٚدٚزٖا ٗ تعصٜص ا٭َٔ ايفهسٟ، أَا ايدزاض١ َا قبٌ ا٫خري٠ بعٓٛإ: 

 ٚايدزاض١ ايجا١َٓ ٚا٫خري٠ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٗ دٍٚ ايعامل ايجايح ٚايُٝٔ ٚضبٌ ايتعسف َعاؾتٗا(

  :فٗٞ بايًغ١ ا٫لًٝص١ٜ بعٓٛإ

 "Student Perception of Quality Education in the Faculty of Engineering at 
Sana'a University".  

 .  با٫قاف١ إٍ عدد َٔ إًدؿات يبعض َٔ زضا٥ٌ إادطتري ٚايدنتٛزا٠ اؾاَع١ٝ إدتاز٠ 

ٚٗ اـتاّ تت٢ُٓ ١٦ٖٝ ايتشسٜس إٔ تهٕٛ قد ٚفكت ٗ تكدِٜ َـا ٜٓاضـب ايكـسا٤ ٚإٗـتٌُ ٗ فـاٍ      

ايتعًــِٝ اؾــاَعٞ ٚقــُإ اؾــٛد٠، ٚتسســب ٬َسٛــاتِٗ َٚكرتســاتِٗ عًــ٢ عٓــٛإ اجملًــ١، َــع دصٜــٌ       

ت ايػــهس ٚايتكــدٜس يًبــاسجٌ ايــرٜٔ أضــُٗٛا بأعــاثِٗ ايعًُٝــ١ قــُٔ اجملًــد اؿــايٞ ٚنافــ١ فًــدا       

            ٚأعداد اجمل١ً، آًٌَ إصٜد َٔ اإلْتاز ٚايٓػس ٚايتٛاؾٌ، َٚٔ اهلل ايعٕٛ ٚايتٝطري. 
 

 ايتٛفٝل،،، ٚيٞ ٚاهلل
                                                                      

ايتشسٜس ١٦ٖٝ                                                                          
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 ٚضبٌ َعاؾتٗا يُٝٔٗ دٍٚ ايعامل ايجايح ٚاايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ؼدٜات 
 

 د خًٌٝ اـطٝب     أ د عبدايًطٝف سٝدز     أ.ّ.د غسف اؿُدٟ
 

 ًَدـ ايبشح:

ٜٗدف ايبشح إٍ َعسف١ ؼدٜات ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٗ ايبًدإ ايٓا١َٝ ٚايُٝٔ ٚضبٌ َعاؾتٗا، 

 ُٚجًت َػه١ً ايبشح ٗ ايط٪ايٌ اٯتٌٝ:

 َا َعٛقات تطبٝل ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٗ ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٗ ايُٝٔ؟ .1

إكرتس١ يتطبٝل ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٗ ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٗ ٌٚ ايٛسٚف إتاس١ َا اؿًٍٛ  .2

 باؾُٗٛز١ٜ اي١ُٓٝٝ؟

ٚاعتُد ايبشح ع٢ً إٓٗر ايٛؾفٞ ايتشًًٝٞ باضتدداّ اضًٛب ؼًٌٝ إكُٕٛ نأدا٠ ؾُع    

١ً َٔ ايٓتا٥ر، ايبٝاْات ، ٚبعد اضتكسا٤ ا٭دبٝات ٚايتكازٜس ٚاـربات إعاؾس٠، تٛؾٌ ايبشح إٍ ْ

 أبسشٖا:

(، إٍ فسض إع٬ٕ ساي١ ايطٛاز٨ ٚا٫ضتذاب١ حملاذٜس COVID-19أد٣ ٚٗٛز فريٚع نٛزْٚا ) -

ايتباعد ا٫دتُاعٞ، ٚإٜكاف ناف١ ايٓػاطات ايتع١ًُٝٝ ٗ ْٝع ايدٍٚ َٚٓٗا اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ 

ٚتفادٜا ٯثاز ايفريٚع  ،4747/ 4779ٖا ضبب عدّ اضتهُاٍ دزاض١ ايفؿٌ ايجاْٞ يًعاّ اؾاَعٞ 

ًٗا يٛد٘( إٍ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ.   احملت١ًُ ضعت ايدٍٚ إٍ ايتشٍٛ َٔ ايتعًِٝ ايتكًٝدٟ )ٚد

تبٌ ٚدٛد عدد َٔ ايتشدٜات ايهبري٠ اييت تٛاد٘ إدازع ٚاؾاَعات ٗ فاٍ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ  -

ادز ايتعًِ، ٚايبعد ايتكين، ٚايبعد مت تؿٓٝفٗا إٍ ٔط١ أبعاد، ناٯتٞ: )بعد اؿٛن١ُ، ٚبعد َؿ

 ايجكاٗ، ٚبعد إعسف١ ايطابك١(. 

ُجًت أبسش ايتشدٜات ٗ قعف ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ، ٚغٝاب تػسٜعات قا١ْْٝٛ ٚاقش١، ٚقعف خدَات  -

اإلْرتْت، ٚغٝاب ايجكاف١ ايتك١ٝٓ، ٚؾعٛب١ اَت٬ى إتعًٌُ يًٛضا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا، ٚعدّ ٚدٛد 

عًِ ٚإتعًِ سٍٛ إطتشدثات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚطسم تفعًٝٗا ٗ ايتعًِٝ، ٚعدّ خربات ناف١ٝ يد٣ إ

تٛفس احملت٣ٛ ايعًُٞ يًُكسزات ايدزاض١ٝ. ٚقدّ ايبشح ١ًْ َٔ إعاؾات ٕٛاد١ٗ ؼدٜات 

 ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ. ٚٗ ق٤ٛ ايٓتا٥ر قدّ ايبشح ١ًْ َٔ ايتٛؾٝات.

 .79نٛفٝد -نٛزْٚا –ايُٝٔ  –جايح ايعامل اي –إليهرتْٚٞ ايتعًِٝ ا –ايهًُات إفتاس١ٝ:  ؼدٜات 
 

 َكد١َ:

تتعدد أِاٙ ايتعًِٝ ايعايٞ سٍٛ ايعامل؛ ٚذيو عطب إَهاْات اؾاَعات ٚقدزات إٛازد ٚايهٛادز       

ايبػس١ٜ يدٜٗا؛ َٚٔ ا٭ِاٙ ايػا٥ع١ ِ٘ ايتعًِٝ ايتكًٝدٟ، ايرٟ ٜعتُد ع٢ً ٚضا٥ٌ تع١ًُٝٝ 

ْاػ١ عٔ ايتطٛز  ددٜد٠أِاٙ سدٜجَا ٚٗست ٚ .نايهتاب ايٛزقٞ ٚايكًِ ٚايطبٛز٠ ٚاحملاقس٠تكًٝد١ٜ، 

، ٚايكاعات ٚإٓؿات ا٫فرتاق١ٝ، ْرتْتٞ تعتُد ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا ٚاإلٖٚايتكين ٚايتشٍٛ ايسقُٞ، 

 .اَٚٓٗا: ايتعًِٝ إفتٛح، ٚايتعًِٝ عٔ بعد، ٚايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ، ٚغريٖ



 ٚضبٌ َعاؾتٗا يُٝٔٗ دٍٚ ايعامل ايجايح ٚاايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ؼدٜات 

 و2019ديسًجز  -يىنيى ( 13) ( انعذد7) انًجهذ              74               دراسبد في انتعهيى انجبيعي وضًبٌ انجىدح

ًَٝاز  1.6أنجس َٔ   ٗ اْكطا  (COVID-19) تطبب فريٚع نٛزْٚا، 2119ّ ٚٗ َطًع ايعا

% َٔ ايطًب١ 81 - 61بٌ َا إٔ ، أٟ سٍٛ ايعامل بًدا 161ٗ ، ٚذيو طفٌ ٚغاب عٔ ايتعًِٝ

اْكطعٛا عٔ ايرٖاب إٍ َدازضِٗ ٚداَعاتِٗ ٚفًكا يتكازٜس نٌ َٔ ايبٓو ايدٚيٞ  إًتشكٌ بإدازع

َٓاطكٗا، ٖا أثس ٗ  نجري َٔٗ ٚاؾاَعات بإغ٬م إدازع  عدٜد٠اَت بًدإ قسٝح ٚايْٝٛٝطف؛ 

 .(2121، ٚايْٝٛطهٛ، 2121)ايبٓو ايدٚيٞ، تعًِٝ ايدازضٌ 

ٚاييت ، ٖرا ايفريٚعا َٔ ايتشدٜات بطبب أما٤ ايعامل عدًد َعِٛاؾاَعات ٗ ٚ إدازع تٛاد٘ٚ

ًٗايتكًٝدٟ )ايتشٍٛ َٔ ايتعًِٝ ؼدٜات أبسشٖا  َٔ  ،بدا١ٜٚٗ اي ايتعًِ اإليهرتْٚٞ .إٍ  (ا يٛد٘ٚد

. اإليهرتْٚٞايتعًِ ٚزأٚا قسٚز٠ ايتٛد٘ مٛ ايعدٜد َٔ إعًٌُ ٚايطًب١ ٗ ْٝع أما٤ ايعامل  ؼُظ

ٖرا ايٓٛ  َٔ ٕ أط٘ يًتدزٜظ عرب اإلْرتْت يطًبتٗا ٫ضُٝا ٚاـإعداد باؾاَعات إدازع ٚ فكاَت

ًُا يًتدزٜظ ايتكًٝدٟ أٚ بؿفت٘ غًب اؾاَعات اؾٝد٠ أٗ  اددًٜدايتدزٜظ يٝظ  ٚض١ًٝ بؿفت٘ داع

بعض أعكا٤ ١٦ٖٝ  تبٌ إٔ. َٚع ذيو، نُا ٗ عدٍد َٔ اؾاَعات ايغسب١ٝ اؿدٜج١ ايتدزٜظ ايٛسٝد٠

َع َتطًبات ٖرا  ايتأقًِمل ٜطتطٝعٛا  باضتدداّ ايتكٓٝات اؿدٜج١غري إتُسضٌ ٚايطًب١ ايتدزٜظ 

عٓد ايطًب١ ا َٔ ا٭ض١ً٦ أثاز نجرًيايٓٛ  َٔ ايتعًِٝ نُا ٚادٗتِٗ ؼدٜات تك١ٝٓ ٚغري تك١ٝٓ ، ٖٚرا 

أّ سٍٛ ايتشدٜات  تِٗ ع٢ً ايتعاٌَ َع ايتهٓٛيٛدٝا اؿاي١ٝاسٍٛ قدزبٌ ست٢ أضاترتِٗ ضٛا٤ 

 .ايعدٜد٠ اييت تٛادِٗٗ، ٚغاؾ١ ٗ ايدٍٚ ايٓا١َٝ، اييت تعد ايُٝٔ إسداٖا

 ١ُْٛع٢ً ايٓٛاّ ايتكًٝدٟ بؿٛز٠ أضاض١ٝ، أَا ا٭اؾاَعات ٚٗ اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ، تعتُد  

ٕ ايُٝٔ تعاْٞ أضاضا َٔ قعف ايكدز٠ إ٪ضط١ٝ يكطا  إايتع١ًُٝٝ ايسق١ُٝ ف٬ تصاٍ ٗ َٗدٖا، ٚسٝح 

ٖا ايتشدٜات إٛدٛد٠،  إٍقافت دا٥ش١ نٛزْٚا ؼدٜات ددٜد٠ تكاف أايتعًِٝ ايعايٞ، فكد 

ٜطتًصّ تػدٝـ ايتشدٜات اييت تٛادٗٗا اؾاَعات اي١ُٝٓٝ َا فٝٗا ؼدٜات ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ، 

ٚتطًٝ٘ ايك٤ٛ عًٝٗا، ٚتٓاٚهلا بايدزاض١ ٚايتشًٌٝ، يتكدِٜ ١ًْ َٔ ايتٛؾٝات ٚإكرتسات ايع١ًُٝ 

اد٠ إ٪ضطات ايتع١ًُٝٝ ٚايع١ًُٝ ٕٛادٗتٗا، اييت تطاعد ؾٓا  ايكساز، ٚخربا٤ ايطٝاضات ايتع١ًُٝٝ، ٚق

 يًتٛؾٌ إٍ َعاؾات داد٠ مٖٛا، ٖٚٛ َا ٜٗدف إيٝ٘ ايبشح اؿايٞ.
 

 َػه١ً ايبشح ٚأض٦ًت٘:

تتُجٌ َػه١ً ايبشح ٗ شٜاد٠ إداٚف ػاٙ تداعٝات ا٭ٚب١٦ ايعا١ٕٝ، َٚٓٗا دا٥ش١ نٛزْٚا نٛفٝد       

، اييت تطببت ٗ تٛقف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ سٍٛ ايعامل، ٚغٝٛ  ساي١ َٔ ايكًل ٚا٫قطساب يد٣ 19 –

اجملتُعات ٚايػعٛب، ٚٚقٛف ايبًدإ ايٓا١َٝ عادص٠ عٔ ايتشٍٛ ايسقُٞ، ٚا٫ْتكاٍ َٔ ايتعًِٝ 

يًذاَعات ايتكًٝدٟ إٍ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ أض٠ٛ بايبًدإ إتكد١َ، ٗ ٌٚ قعف ايكدز٠ إ٪ضط١ٝ 

بٛد٘ عاّ، ٚايكدز٠ ايتك١ٝٓ بٛد٘ خاف، ع٠ٚ٬ ع٢ً غٝاب ايس٣٩ ٚإكرتسات ايع١ًُٝ اييت قد تطِٗ ٗ 

ؽفٝف كاطس أش١َ نٛزْٚا ايسا١ٖٓ ٚإتٛقع١، ٖا ٚيد اؿاد١ إٍ ايدزاضات ٚايبشٛخ يتػدٝـ 

 ًٍٛ إٓاضب١ بػأْٗا.ؼدٜات ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٗ ايبًدإ ايٓا١َٝ، َٚٓٗا ايُٝٔ، ٚتكدِٜ اؿ

 ٚٗ ق٤ٛ َا تكدّ؛ تتبًٛز َػه١ً ايبشح ٗ ايط٪ايٌ اٯتٌٝ:
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 ٗ ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٗ ايُٝٔ؟ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ  تطبٝلَا َعٛقات  .1

ٗ ٌٚ ايٛسٚف إتاس١ َا اؿًٍٛ إكرتس١ يتطبٝل ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٗ ايتعًِٝ اؾاَعٞ  .2

 باؾُٗٛز١ٜ اي١ُٓٝٝ؟
 

 ايبشح:أٖداف 

 : إٍاؿايٞ  ايبشحدف ٜٗ

 ايعايٞ ضتدداّ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ َٔ قبٌ َ٪ضطات ايتعًِٝاد٘ اؼدٜد إعٛقات اييت تٛ .1

 ١.ٝايُٝٓ

د١ٗ َعٛقات ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ يصٜاد٠ نفا٠٤ ٚفعاع١ًٝ ايتعًِٝ اتكدِٜ إكرتسات ٕٛ .2

 اإليهرتْٚٞ ٗ ايتعًِٝ اؾاَعٞ.
 

 أ١ُٖٝ ايبشح:

أ١ُٖٝ ايبشح اؿايٞ ٗ أْ٘ ٜطً٘ ايك٤ٛ ع٢ً إعٛقات اييت تٛاد٘ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ تهُٔ 

ًٝا.  ٗ ايُٝٔ، ٜٚكدّ َكرتسات ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ ٗ ٌٚ آإلَهاْات إتاس١ ساي

 َؿطًشات ايبشح:

 تغريات  تأثريفعٌ أٚ ؾعٛبات أٚ عٛا٥ل تٛٗس ب تّهٔ تعسٜف ايتشدٜات بأْٗا َػه٬تشدٜات: اي

 ١٦ احمل١ًٝ أٚ اإلق١ًُٝٝ أٚ ايدٚي١ٝ.ايبٝ ٗ

  :ْٞٚايتعًِٝ اإليهرت 
ٜعسف ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ، بأْ٘: "ايتعًِٝ إٝطس ٚإدعّٛ باضتدداّ تكٓٝات ا٫تؿاٍ 

ٚإعًَٛات، ٚايرٟ ٜػٌُ أْػط١ عدٜد٠ َٔ ايتعًِ إدعّٛ إٍ ايتعًِ إتٓٛ  )َصٜر َٔ ايتعًِٝ 

ايتكًٝدٟ ٚايتعًِ باضتدداّ ايتكٓٝات إتعدد٠(، إٍ ايتعًِ ايهاٌَ عرب ايػبه١، ٜٚتكُٔ ذيو 

َ٪ُسات ايفٝدٜٛ، ٚايتعًِ ايتفاعًٞ عرب ايػبه١، ٚايربٜد اإليهرتْٚٞ، ٚعرب ٚاضتدداّ ا٭قساف، 

(. ٚتعسف٘ ١َُٛٓ إدٜٛنص ا٭َسٜه١ٝ، بأْ٘: "ايتعًِٝ ايرٟ 4، 2117)َطٗس،  ا٭قُاز ايؿٓاع١ٝ، ٚغريٙ

٣ َعسٗ ٜتذاٚش ح يًُتعًٌُ ايٛؾٍٛ إٍ قتٜٛٝػٌُ َهْٛا ع٢ً اإلْرتْت، ٜطاعد ع٢ً ايتػازى، ٜٚت

 (.77، 2115)سٝدز،  قاع١ ايدزع"

 :ايبًدإ ايٓا١َٝ 

ٚايت ٜٚتُإ زٚضتٛ، ٖٞ  ايبًدإ ايٓا١َٝ، ٚفكا ٕا ذنسٙ بعض إ٪يفٌ َجٌ نٛايت ٜٚتُإ زٚضتٛ

ايبًدإ اييت ُس َسس١ً اْتكاي١ٝ َٔ أضايٝب اؿٝا٠ ايتكًٝد١ٜ إتعدد٠ مٛ أضًٛب اؿٝا٠ اؿدٜح 

 (.Rostow, 1960) يؿٓاع١ٝ ٗ إلًرتا ٗ ايكسٌْ ايجأَ عػس ٚايتاضع عػس ٬َٝد١َٜٓر ايجٛز٠ ا
 

 سدٚد ايبشح:

بًدإ ايٓا١َٝ َٚٓٗا ايُٝٔ، َٔ سٝح تػدٝـ اقتؿس ايبشح ع٢ً ؼًٌٝ ٚاقع ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٗ اي

 ايتشدٜات، ٚتكدِٜ ١ًْ َٔ إكرتسات ٕٛادٗتٗا.

  



 ٚضبٌ َعاؾتٗا يُٝٔٗ دٍٚ ايعامل ايجايح ٚاايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ؼدٜات 

 و2019ديسًجز  -يىنيى ( 13) ( انعذد7) انًجهذ              72               دراسبد في انتعهيى انجبيعي وضًبٌ انجىدح

 َٓٗذ١ٝ ايبشح ٚأدٚات٘:

ؾُع ايبٝاْات  أدا٠ً ضًٛب ؼًٌٝ إكُٕٛأايبشح ع٢ً إٓٗر ايٛؾفٞ ايتشًًٝٞ، ٚ اعتُد

ذات ايؿ١ً، إٓػٛز٠ ٚإٛثك١، ٚؼًًٝٗا ايدٚي١ٝ ٚاحمل١ًٝ ٝات ٚايتكازٜس دبٚإعًَٛات، َٔ خ٬ٍ ا٭

 ايس٣٩ ٚايتٛؾٝات بػإٔ َٛقٛ  ايبشح.  أبسشٚتفطري ْتا٥ذٗا، ٚاضتد٬ف 

 خًف١ٝ ْٛس١ٜ:

 :يتعًِٝ اإليهرتْٚٞاتعسٜف  -

ُٜاإليهرتْٚٞ بأْ٘ ذيو ايٓٛ  َٔ ايتعًِٝ ايتعًِٝ ٜعسف  احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ بٛضا٥٘ فٝ٘ ّ كدَّايرٟ 

 ايبؿس١ٜ " ١ َجٌ اإلْرتْت أٚ ا٭قُاز ايؿٓاع١ٝ أٚ ا٭قساف ايًٝصز١ٜ أٚ ا٭غسط١ ايطُع١ٝ/إيهرتْٚٝ

  ".(2114 ايه٬ْٝٞ،)

باضتدداّ آيٝات ا٫تؿاٍ اؿدٜج١ ناؿاضٛب ٚ ايػبهات ٚ اإليهرتْٚٞ يًتعًِٝ  ١بأْ٘ طسٜك ٜٚعسف

ٚبؿٛز٠ ُهٔ َٔ إداز٠  ،ٚأقٌ نًف١ ، ايٛضا٥٘ إتعدد٠ َٔ أدٌ إٜؿاٍ إع١ًَٛ يًُتعًٌُ بأضس  ٚقت

 . (2113طٓطاٟٚ، ) ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚقٝاع ٚتكِٝٝ أدا٤ إتعًٌُ "

تستب٘ بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ، ٚتكّٛ ٖرٙ ا١َٕٛٛٓ ١ََٛٛٓ تفاع١ًٝ ٜٚعسف أٜكا بأْ٘ 

با٫عتُاد ع٢ً تٛفس ب١٦ٝ إيهرت١ْٝٚ زق١ُٝ تعسض يًطايب إكسزات ٚايٓػاطات بٛاضط١ ايػبهات 

 (.Berg & Simonson, 2018) .ٚا٭دٗص٠ ايرن١ٝ اإليهرت١ْٝٚ

ييت ٜٛفس فٝٗا احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚعًٝ٘، ّهٔ ايكٍٛ إٕ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٖٛ أسد أغهاٍ ايتعًِٝ ا

 ْٚػاطات ايتعًِ باضتدداّ ب١٦ٝ إيهرت١ْٝٚ زق١ُٝ َا ٜطِٗ ٗ ؼكٝل إتعًٌُ ٭ٖداف ايتعًِ.
 

 ْػأ٠ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٗ ايُٝٔ:

 ،2002ّ( يط١ٓ 262قساز فًظ ايٛشزا٤ زقِ )ٗ ايُٝٔ بؿدٚز ناْت بدا١ٜ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ 

ٚت٬ٖا بطٓٛات قساز ، اؿاضٛب َاد٠بػإٔ تعصٜص إَهاْات اؾاَعات ٚبعض إدازع ايجا١ْٜٛ ٗ تعًِٝ 

2070ًْ( يط١ٓ 17فًظ ايٛشاز٠ زقِ ) ا ٭غساض ايتعًِٝ ٗ َدازع ّ بػإٔ إدخاٍ خد١َ اإلْرتْت فا

ًٜ اقساًز ت ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ؾدز، أ2072. ٚٗ عاّ ٞ ٚايجاْٟٛضاضايتعًِٝ ا٭ ( 272زقِ ) اٚشاز

 إداز٠ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ. بإْػا٤

ا٫قتؿاد١ٜ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ إٍ ايعدٜد َٔ ا٭ضباب ايتك١ٝٓ ٚتطبٝل ٜٚعص٣ تأخس ايُٝٔ ٗ  

ِ ٚتطاز  ٚتريت٘ بػهٌ ٝا٫دتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ، ٚيهٔ َعدٍ اْتػاز ٖرا ايُٓ٘ اؾدٜد َٔ ايتعًٚ

ِ ع٢ً إ٪ضطات ايتع١ًُٝٝ ٗ ضطات ايتع١ًُٝٝ ايعسب١ٝ ٚايعا١ٕٝ، ستَّنبري ٗ أغًب اؾاَعات ٚإ٪

 .قدٚد٠ بؿٛز٠ٖرا ايُٓ٘ َٔ ايتعًِٝ، ٚإٕ نإ اضتهػاف ايُٝٔ اؿه١َٝٛ َٓٗا ٚا٭١ًٖٝ 

نُا إٔ َهتب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بأَا١ْ ايعاؾ١ُ أطًل إسس١ً ا٭ٍٚ َٔ َػسٚ  إدزض١ 

١ ع٢ً ْٝع َدازع يهرتْٜٚٝٗدف إٍ تعُِٝ إٛاقع اإلايرٟ ( َدزض١، 21) ١ اييت تػٌُ مٛيهرتْٚٝاإل

   .أَا١ْ ايعاؾ١ُ اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ ٚزبطٗا َٛاقع إٓاطل ايتع١ًُٝٝ َٚهتب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ
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اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ بإْػا٤ َٛاقع إيهرت١ْٝٚ ع٢ً غبه١ اإلْرتْت، بعض ٚقاَت 

قع ا، أٚ قاَت بإْػا٤ َٛاتقع اؾاَعاعرب َٛعصٜص بساَر ايتعًِٝ عٔ بعد ٚاضتددَت٘ بعكٗا ٗ ت

 .بايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ َطتدد١َ فٝ٘ بعض ا٭دٚات ٚعٓاؾس ايتفاعٌ َع طًبتٗا ١خاؾ

َٛاد  تطٜٛسٚٗ إطاز بساَر ايتعًِٝ عٔ بعد، قاَت بعض اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ ب

ٜد اإليهرتْٚٞ أٚ ٚقع قاقسات ع٢ً ايٝٛتٝٛب أٚ ؼٌٜٛ تع١ًُٝٝ زق١ُٝ ضٛا٤ عرب اضتدداّ ايرب

إعداد إٛاد  عٓدإعاٜري  تتبعاق١ً ق١ًًٝ ٖٞ اييت ايهتب ايدزاض١ٝ ٗ ؾٛز٠ تعًِ ذاتٞ، يهٔ 

يهٔ مل ٜهٔ ٗ ؾٛز٠ َٓٗذ١ٝ نُا ْعسف عٔ بٛزبٜٛٓت أٚ ؾفشات ايٜٛب. ايايتع١ًُٝٝ َجٌ غسا٥ح 

 .ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ايّٝٛ

ٚٗٛز دا٥ش١ نٛزْٚا ايعاّ إاقٞ، عُُت ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ ع٢ً َٚع 

اؾاَعات بكسٚز٠ اضتدداّ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٫ضتهُاٍ ايفؿٌ ايجاْٞ َٔ ايعاّ اؾاَعٞ 

إاقٞ، ٚبايسغِ َٔ ؼُظ ايٛشاز٠ ٚاؾاَعات إ٫ إٕ ايتذسب١ ٚادٗت ايعدٜد َٔ ايتشدٜات، يعٌ 

قعف غبه١ اإلْرتْت، ٚتهًفتٗا ايبا١ٖٛ ددا، عف ايب١ٝٓ ايتك١ٝٓ ٗ ايب٬د، َٚٔ أُٖٗا: ق

يًُٛاطٔ  ٚتدْٞ ايٛقع إعٝػٞ، ٚايكس٣ ايٓا١ٝ٥ٚاقتؿازٖا ع٢ً إدٕ ايس٥ٝط١ ٚغٝابٗا عٔ إٓاطل 

، ٚغٝٛ  ا٭ضًٛب ايتًكٝين ٗ ٗ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٠ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظٚق١ً خربايُٝين، 

ايعٛد٠ يًتعًِٝ  قسٚز٠ ٚايبشح ايعًُٞٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ اؾاَعٞ، يريو قسزات ايتدزٜظ 

 يكُإ ض١َ٬ ايطًب١.ايٓٛاَٞ ٫ضتهُاٍ بك١ٝ إكسزات ايدزاض١ٝ َع عٌُ ا٫ستٝاطات ا٫سرتاش١ٜ 

 ْتا٥ر ايبشح:

 ٚضبٌ َعاؾتٗا: يُٝٔٗ دٍٚ ايعامل ايجايح ٚاايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ؼدٜات 

ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٗ ايبًدإ  قا٫ٚتسٍٛ سايٝا ٚخرب٠ ايباسجٌ تػري ايدزاضات إتٛفس٠ 

 & Kohn, Maier) ايتشدٜات ايهبري٠ايعدٜد َٔ  ٜٛاد٘ايٓا١َٝ إٍ إٔ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ غايًبا َا 

Thalmann, 2007,  Wambui &   Black, 2009, and Mahmud & Gope, 

 ٔط١ أبعاد، ٖٞ: بعد اؿٛن١ُ، ٚبعد َٚؿادز ايتعًِ، ٚايبعد ايتكين، ٚايبعد ، اييت تؿٓف ٗ(2009

 ايجكاٗ، ٚبعد إعسف١ ايطابك١. 

 ُبعد اؿٛن١ُ: -أًٚيا

 ٜتُجٌ ٖرا ايبعد ٗ ايتشدٜات اٯت١ٝ:

ٜكؿد ب٘ تكادّ اهلٝانٌ ايت١ُٝٝٛٓ يًُ٪ضطات ايتع١ًُٝٝ، ٖا هعًٗا : ١ إعاؾس٠غٝاب اهلٝهً .1

ٚسد٠ أٚ إداز٠  ٫ تٛددا٫ضتذاب١ يًتطٛزات إعاؾس٠ أٚ ايهٛازخ إفاد١٦. ٚٗ ٖرا ايطٝام،  عادص٠ عٔ

عا١َ خاؾ١ بايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ضٛا٤ ع٢ً َطت٣ٛ ايٛشاز٠ أّ ع٢ً َطت٣ٛ َعِٛ َ٪ضطات ايتعًِٝ 

 ايعايٞ اي١ُٝٓٝ.

طل َع َتطًبات ايتعًِٝ ايطٝاضات ٚإعاٜري: ٜٚتُجٌ ٖرا ايتشدٟ ٗ إٔ ايطٝاضات اؿاي١ٝ ٫ تت .2

 اإليهرتْٚٞ.



 ٚضبٌ َعاؾتٗا يُٝٔٗ دٍٚ ايعامل ايجايح ٚاايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ؼدٜات 

 و2019ديسًجز  -يىنيى ( 13) ( انعذد7) انًجهذ              71               دراسبد في انتعهيى انجبيعي وضًبٌ انجىدح

ايعًُٝات اإلداز١ٜ: ٚٗ ٖرا ايتشدٟ، تربش بٛقٛح ايبريٚقساط١ٝ ٚا٭ضايٝب ايتكًٝد١ٜ ٗ اإلداز٠ اييت  .3

 ٫ تًتكٞ َع َتطًبات ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ اييت تطتًصّ إس١ْٚ ٚضسع١ اؽاذ ايكساز.

َ٪ضطات ايتعًِٝ ايعايٞ ٕٛاقعٗا اإليهرت١ْٝٚ، فًِ إٛاقع اإليهرت١ْٝٚ: ٜٚتُجٌ ٖرا ايتشدٟ ٗ إُٖاٍ  .4

 تِٛدد ثكاف١ اؿؿٍٛ ع٢ً إع١ًَٛ َٔ تًو إٛاقع.

قعف دٚز اإلع٬ّ ػاٙ قكاٜا ايتعًِٝ ٚايتك١ٝٓ، ٖٚرا أَس َ٪ضف نجرًيا، ٭ْ٘ دٚز اإلع٬ّ: ٜكؿد ب٘  .5

ز إطتٗدف ٚقطاعات وسّ فتُع ايتعًِٝ ايعايٞ َٔ ٚؾٍٛ ا٭فهاز ٚإطتذدات ايع١ًُٝ يًذُٗٛ

 اجملتُع.

ًٝا  ايبعد ايتكين: -ثاْ

 ٜػٌُ ايبعد ايتكين، ايتشدٜات اٯت١ٝ: 

: ٫ غو إٔ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٗ عدد نبري َٔ دٍٚ ايعامل ايٓاَٞ قعٝف١ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝقعف أٚ قدّ  .1

ايب١ٝٓ ٚزنٝه١ ْتٝذ١ يٮٚقا  ا٫قتؿاد١ٜ اهلػ١ هلرٙ ايدٍٚ اييت مل ُهِٓٗ َٔ ؼدٜح تًو 

يتٛانب ايتطٛزات ٚإتطًبات إعاؾس٠ َٔ تسق١ٝ تًو ايب١ٝٓ ا١ُٕٗ يتًب١ٝ استٝادات َٛاطٓٝٗا 

َجٌ اـطٛٙ  ،ب١ٝٓ ؼت١ٝ قد١ّٚبػهٌ عاّ، ٜتكُٔ ٖرا ايبعد ايتشدٜات اٯت١ٝ:  َِٚٓٗ طًبتٗا.

دْا قد١ّ ٚمل ُتي  ، سٝح إٕ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ايسق١ُٝ ٗ ب٬ايهٗسبا٤ أٚ غٝاب ا٭زق١ٝ ايكد١ّ ْٚكـ

تعاْٞ ْٝع أما٤ ف ،يًهٗسبا٤ نبري ٫ضتٝعاب ايبٝاْات ايسق١ُٝ. نُا إٔ ب٬دْا تعاْٞ َٔ ْكـ

نٌ ؾٝف َػه١ً  إٓاطل ايطاس١ًٝ ٚايؿشسا١ٜٚتٛاد٘ ، ٚايب٬د تكسًٜبا َٔ اْكطا  ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ

  .َٔ ْكـ أٚ ْدز٠ ايهٗسبا٤ قد١ُ

إغساى احملت٣ٛ ايعًُٞ يًُكسزات طتًصّ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٜ: عسض ايٓطام ايرتددٟانفاض  .2

نُا ، يهٔ فُٛع١ بساَر كتًف١ َٔ َهْٛات ايٛضا٥٘ إتعدد٠ ، ٖٚرا ٜتطًب اضتدداّايدزاض١ٝ

ْعسف فإٕ عسض ايٓطام ايرتددٟ ٗ ايُٝٔ قعٝف، بٌ زَا ٜهٕٛ ا٭قعف ٗ ايعامل، ٖٚرا ٜ٪دٟ إٍ إٔ 

ايطًب١ عٓد تٓصٌٜ ًَفات ْؿ١ٝ خاؾ١ إذا َا ناْت نبري٠ اؿذِ، هعٌ ايع١ًُٝ ؾعب١ ع٢ً 

ٚتػري ايتكازٜس ايدٚي١ٝ إٍ إٔ ايُٝٔ ّتًو ْاٖٝو عٔ َػاٖد٠ قاقسات تبح ع٢ً اإلْرتْت. 

(، بُٝٓا إتٛض٘ ايعإٞ Mbps 0.38)أقعف ب١ٝٓ تك١ٝٓ ؼت١ٝ، إذ ٜبًغ َتٛض٘ ايطسع١ ايسق١ُٝ 

 ٖٛ11.03 Mbpsٚ ،85.02ٖٞ تاٜٕٛ ٚبطسع١ ٭ضس  ٗ ايعامل ٗ ايدٚي١ ا Mbps.) 

قعف ايكدز٠ إ٪ضط١ٝ ايتك١ٝٓ: ٭ٕ َعِٛ َ٪ضطات ايتعًِٝ ايعايٞ اي١ُٝٓٝ مل تهٔ ٗ َٛقف ٜدفعٗا  .3

 يتطبٝل ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ، فإٕ بٓٝتٗا إ٪ضط١ٝ ايتك١ٝٓ قعٝف١.

: ٫ ْكُٔ إٔ ّتًو نٌ طايب ساضبا آيٝا أٚ ست٢ ساضبا آيٝا َٓصيٝا. إٍ ايتهٓٛيٛدٝا ايٛؾٍٛ  .4

فهُا ْعسف . "ايٛؾٍٛ احملدٚد أٚ ايغا٥ب أٚ غري ايهاٗ إٍ ا٭دٗص٠ ٚايرباَر" ٘ َا ٜط٢ُٜٓتر عٖٓٚرا 

 شٍ. إٓٚاؾاَعات أّ اٗ إدازع ضٛا٤ ، قعٝفايٛؾٍٛ إٍ ايتهٓٛيٛدٝا ٗ ايبًدإ ايٓا١َٝ فإٕ 

 َعاْا٠ ايُٝٔ نبري٠ فُٝا ٜتؿٌ بايٛؾٍٛ إٍ اإلْرتْت، ٖٚٞ تتُجٌ ٗ قعف :إٍ اإلْرتْت ايٛؾٍٛ .5

 . خد١َ اإلْرتْت إٛثٛق١، ٚب٤٘ أٚقات ايػبه١ ٚقعفا٫تؿاٍ، 
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ٖٚرا ٜطبب ٗ َعاْا٠ نبري٠ يًُٛاطٔ ٚايطايب ايُٝين، ٖٚٞ  اؿاضٛب١ٝ: ؾٝا١ْ ا٭دٗص٠ ٚايرباَر .6

 ق١ ٗ ايٛقت ْفط٘.خد١َ زنٝه١ َٚهًف١ ٚغري َٛثٛ

إدازع يًتدزٜب ع٢ً ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٗ  ناف٫١ٝ تٛدد َسافل : إذ ْكـ َسافل ايتدزٜب .7

ق١ً ، َٚطت٣ٛ اـرب٠ ايػدؿ١ٝتع١ًُٝٝ زق١ُٝ، مت ع٢ً َٛاد ٙ َٔ مت تطٜٛسفُا . ٚاؾاَعات اي١ُٝٓٝ

بٛزبٜٛٓت أٚ ؾفشات ايٜٛب. اي٥ح َجٌ غسا، إعداد إٛاد ايتع١ًُٝٝ  عٓدق١ًًٝ ٖٞ اييت تتبع إعاٜري 

َجٌ  إٕ ا٫فتكاز إٍ ايتٛدٝ٘ ٚايتدزٜب إٓاضبٌ ٗ ٖرٙ ايبًدإ ذات ا٫قتؿاد إٓدفضٚبايتايٞ؛ ف

 عد أٜكا َطأي١ ١َُٗ يًغا١ٜ هب َعاؾتٗا.ُٜ ب٬دْا

ايتعًِٝ باضتدداّ تك١ٝٓ  ٜتِ ايتٛؾٌ عٔ بعد بٌ إعًِ ٚإتعًِ : عاد٠ عٓدَاايدعِ ايفينقعف   .8

زَا ٫ هٝد اضتدداَٗا أٚ زَا مل ٜطُع عٓٗا  ِفبعكٗ ،بعض إػه٬ت تٛٗس قد _اإليهرتْٚٞ

قد ؼؿٌ نُا  ،اْتكاًيا ؾعًبا ايع١ًُٝ تتطًبايطًب١ إٔ  هدإسس١ً ا٭ٍٚ. ٚقد  طًب١ ٫ضُٝاٚ

ًْ تَػه٬ اٍ ايرباَر َٚػه٬تٗا أٚ أعط ع٢ً ضبٌٝ إجاٍ اْطفا٤ اؾٗاش اٚ فؿٌ اإلْرتْت ،اتك١ٝٓ أسٝا

 اييت ؼدخ فذأ٠.

، ٗ ايٛقت اؿايٞ بايعدٜد َٔ ِْٛ ايتعًِٝ احملًٞ ّت٧ً ايطٛم : ؼدٟ اَت٬ى ايربفٝات ايٮش١َ .9

اييت تكدّ اـدَات ٚايٛٚا٥ف إستبط١ بإداز٠ ايتعًِٝ ٚقت٣ٛ ايتعًِ ٚتدعِ ٖازضات ايتعًِٝ 

ْٝع ايٛٚا٥ف ٚايتطبٝكات اييت تكدَٗا  ٜكِاإليهرتْٚٞ يهٔ اَت٬ى ْٛاّ إلداز٠ ايتعًِٝ ، ايتكًٝدٟ

تٛافل َع َعاٜري ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ايعا١ٕٝ َجٌ ِْٜٚٛ إداز٠ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ إتكد١َ 

SCORM ٖرٙ ايٛسٚف اقد ٜهٕٛ ؾعب -ٚغريٖا ٗ. 

اإليهرتْٚٞ  يتعًِٝاُٜعدُّ ا٭َٔ إعًَٛاتٞ َٔ أِٖ إعٛقات اييت تٛاد٘ تطبٝل : خؿٛؾ١ٝ ايبٝاْات .11

ا ٜرتتب عًٝ٘ فكدإ خؿٛؾ١ٝ إطتفٝدٜٔ ٖاـٛف َٔ اخرتام ا١َٕٛٛٓ إعًَٛات١ٝ  إتُجٌ ٗ

َٔ َٛاٖس ا٭َٔ إعًَٛاتٞ ضس١ٜ إعًَٛات ٚض٬َتٗا ٚقُإ بكا٥ٗا ٚعدّ سرفٗا إٕ ٚضسٜتِٗ، سٝح 

عًٝٓا  فإٕرب غبه١ اإلْرتْت، ٓدَا ٜتطًب َٓا ايتعاٌَ َع ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ع.  فعأٚ تدَريٖا

ضد١ٝ  اؿٛؾٝتٓا، ٫ ضُٝا عٓدَا ٜكدّ نباز َٛزدٟ بساَر ايتعًِ اإليهرتْٚٞ عسًٚقغ ايتكش١ٝ

تٓطٟٛ شٜاد٠ قكا٤ ايٛقت أَاّ ايّػاغ١ ٚايٓػاٙ عرب اإلْرتْت ع٢ً كاطس سٝح  .فا١ْٝ َ٪قت١

ٍّٛ إفاد٧ ٗ ِ٘ سٝاتٓا إتُجٌ ٗ ا عدٜد٠؛ عرب اإلْرتْت، دٕٚ ايّتدطٝ٘  يّتعًِّفكد أد٣ ايّتش

ايطًب١ َٚكدَٛ ايّسعا١ٜ َٔ  ٜٛادٗٗا ٚايّتدزٜب ٚايٛعٞ ايهافٌٝ، إٍ شٜاد٠ نبري٠ ٗ إداطس اّييت قد

ٚ ١ّٝ ا ٜعّسقِٗ ٕدتًف ايّتٗدٜدات أثٓا٤ اضتدداَِٗ هلرٙ ا٭دٚات َإ، ٖ٭اْاس١ٝ اـؿٛؾ

١ّٝ اؾدٜد٠   .ايّتهٓٛيٛد

اإليهرت١ْٝٚ: إُٖاٍ إٛاقع اإليهرت١ْٝٚ ٕ٪ضطات ايتعًِٝ ايعايٞ، ٖا هعٌ ايطًب١ ٚاجملتُع إٛاقع  .11

 ٜٓؿسف عٔ َتابعتٗا.
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 ايبعد ايجكاٗ:  -ثايًجا

ًٝا بايٓطب١ يهجري َٔ ايطًب١ ٚست٢ بعض أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، ٖٚٛ  ًٜا سكٝك ّجٌ ٖرا ايبعد ؼد

 ايتكايٝد،ؼدٟ ٚؼدٟ ايتفاعٌ، ٚ، ٞؼدٟ ايطٝام ا٫دتُاعٚؼدٟ ايًغ١، ايتشدٜات اٯت١ٝ: ٜػٌُ 

 ٚايتشدٟ ايتعًُٝٞ.

أد٣ تٛقف ايدزاض١ ٚايتشٍٛ إفاد٧ إٍ ايدزاض١ عرب : ايتػسٜعات ٚايًٛا٥ح ا١ُٕٛٓعدّ ؼدٜح  .1

، اإلْرتْت ٗ بعض اؿا٫ت إٍ ايكًل ٚأثاز تطا٫٩ت بٌ ايطًب١ سٍٛ َطتكبًِٗ ا٭نادّٞ

 .  َ٪٬ٖتِٗ ايع١ًُٝٚغاؾ١ اعتُاد 

٫ ٜصاٍ ٖٓاى ْكـ ٗ ايٛعٞ بٌ ايطهإ،  أْ٘ -بػهٌ عاّ  -: لد ايٛعٞقعف ؼدٟ  .2

إٔ  أٚيٝا٤ ا٭َٛزػعس ايعدٜد َٔ ، سٝح ٜ، سٍٛ فعاي١ٝ ايتعًِ اإليهرتْٚٞأٚيٝا٤ ا٭َٛزٚخاؾ١ 

 .ِ ايتكًٝدٟ أفكٌٝايتعً

ٚايتكايٝد احمل١ًٝ ايُٓٛذد١ٝ جملتُع أٚ اٯزا٤ ٖرا ايتشدٟ ٗ ٜتكُٔ  :ايطٝام ا٫دتُاعٞ .3

ًٝا ايطٝام ايغسبٞ  ، سٝح إْٓا لد أْ٘فُٛع١ ٜغًب ع٢ً َعِٛ احملت٣ٛ ايسقُٞ إتٛفس ساي

 ضٛا٤ ٗ إؿادز ايغسب١ٝ أّ إؿادز ايعسب١ٝ اييت تكًد احملت٣ٛ ايغسبٞ.

ز ايطًب١ بايٓطب١ ٗ دٛاْب اؿرز اييت ٜأخر بٗا أٚيٝا٤ أَٛ ايتكايٝد: ٜتُجٌ ٖرا ايتشدٟ .4

 . يًتٛاؾٌ ايسقُٞ بٌ ايطًب١ ايرنٛز ٚش٬َٝتِٗ اإلْاخ

ًٝا ع٢ً اإلْرتْت:  .5 َٔ إَها١ْٝ ايطًب١  نجري َٔ أٚيٝا٤ أَٛزىػ٢ احملت٣ٛ غري َٓاضب أخ٬ق

نجري َٔ ٜعتكد  ، إذإلْرتْتدخٛهلِ ع٢ً اَذسد  ذيو ايٓٛ  َٔ احملت٣ٛٚؾٍٛ ايطًب١ إٍ 

 ايُٓٛ ايعكًٞ ٚايؿشٞ ٚاؾطدٟ ٭بٓا٥ِٗ ٚبٓاتِٗ.د ٜ٪ثس ع٢ً إٔ ٖرا ق أٚيٝا٤ ا٭َٛز

َُٓٛات ايتعًِ ا١ٕٝٓٗ: سٝح ٫ تٛدد ْعٝات ع١ًُٝ َطاْد٠ ت٪طس إتدؿؿٌ ٚتٛفس ايدعِ  .6

 إٗين هلِ.

 ُبعد ايتعًِ: -زابًعا 

 ٜتُجٌ ٖرا ايبعد ٗ ايتشدٜات اٯت١ٝ:

ٖٓا َٔ ا٬ٕسٜ أْ٘ ايتعًِ ايسق١ُٝ إٓاضب١، ٚ غٝاب َؿادز ٬ْسٜ ْدز٠ َؿادز ايتعًِ اإليهرت١ْٝٚ: .1

٫ تتٛفس َٛاد تع١ًُٝٝ داٖص٠ يًتعًِ اإليهرتْٚٞ بًغات ايدٍٚ ايٓا١َٝ َٚٓٗا ايًغ١ ايعسب١ٝ، ٚذيو 

ٛؾف بأْ٘ ّٜهٔ إٔ ايرٟ قساز بإٔ ٖٓاى قا٫ٚت ٫ضتدداّ ايهتاب اإليهرتْٚٞ ع٢ً ايسغِ َٔ اإل

ع٢ً تطبٝكات ايسقُٞ بعض احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ  تٛفسو أغب٘ بهتب ايتعًِٝ عٔ بعد، ٚنري

ٚقعف احملت٣ٛ  ْرتْت،ْٓا ٬ْسٜ عدّ اْتٛاّ احملت٣ٛ ايعسبٞ ع٢ً اإلأ غري ،إيهرت١ْٝٚ َجٌ ايٝٛتٝٛب

ٚإفٝد  إٓاضب٬ْسٜ ٚدٛد َػه١ً سكٝك١ٝ ٗ ايٛؾٍٛ  ، نُاٚايتعًُٝٞ بػهٌ خاف ،بػهٌ عاّ

ْتٝذ١ اؿاد١ ٜٚسدع ذيو إٍ ْكـ اـرب٠ ٚنريو . حهلرا احملت٣ٛ باضتدداّ قسنات ايبش

ْٚتٝذ١ يريو، فإٕ َعِٛ قت٣ٛ ايتعًِ ايسقُٞ.  يتطٜٛس احملت٣ٛ نبري٠َٛازد َاي١ٝ إٍ 

 .اإليهرتْٚٞ ي٘ تفاعٌ َٓدفض ٚتأثري ضًيب ع٢ً إتعًٌُ
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اييت ٜفتكس إيٝٗا إتعًُٕٛ  ١ايراتٝ ايدافع١ٜٝتطًب ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ دزد١ عاي١ٝ َٔ : ايتفاعٌ .2

ٌ ٖا هعٌ ٖرا ٗ ؼفٝص إتعًُ خرب٠ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظْكـ ٜٚتُجٌ ٖرا ايتشدٟ ٗ يدٜٓا. 

اييت هب ع٢ً قرتٗ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٚ ،َٔ أنجس ؼدٜات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ غًٝٛعا ايتشدٟ

ٗ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ ، غساى إتعًٌُ ٖٓاى ساد١ إٍ ابتهاز طسم ددٜد٠ إليريو، . اايتغًب عًٝٗ

 . َٚٓٗا ا٭خر بايتعًِ ايٓػ٘ ايرٟ هرب ايطًب١ ع٢ً ايتفاعٌ عٓد قسا٠٤ احملت٣ٛ ايسقُٞ

أسد ايعٛاٌَ  إيهرتْٚٞ عد إغساى إتعًٌُ بٓػاُٜٙ: ؾعٛب١ إغساى إتعًٌُ عرب اإلْرتْت .3

ايتعًِ عرب اإلْرتْت دزد١ عاي١ٝ ُا ٜتطًب . نايس٥ٝط١ٝ ٗ ؼدٜد لاح بسْاَر ايتعًِ اإليهرتْٚٞ 

ٖٚٓا ٬ْسٜ إٔ إتعًٌُ هدٕٚ ؾعٛب١  .دًدا َٔ ايتشفٝص ايراتٞ اييت ٜفتكس إيٝٗا إتعًُٕٛ يدٜٓا

 اإليهرتْٚٞ اؾدٜد.ٗ ا٫ُْٗاى ٗ يكا٤ات ايتعًِ 

١٦ٝ تعًِ َع١ٓٝ ايطًب١ ٚأضاترتِٗ تعٛدٚا ع٢ً ب إٔع٢ً ٖرا ايتشدٟ  ّهٔ ايٓٛس إٍ: ب١٦ٝ ايتعًِ .4

، ٚبايتايٞ فِٗ غري قبٌ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ)ايتدزٜظ ايؿفٞ ايتكًٝدٟ( يفرت٠ ط١ًٜٛ َٔ ايصَٔ 

 .َجٌ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ تعًِ ددٜد٠ ب٦ٝاتا٫ْفتاح ع٢ً  ع٢ً قادزٜٔ

ّهٔ إٔ ٜهٕٛ أسد ايتشدٜات ايػا٥ع١ ٗ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٖٛ تكِٝٝ فِٗ ايطًب١: تكِٝٝ ؾعٛب١  .5

ٕتُجٌ ٗ تًب١ٝ اٌٖ سككت اهلدف أٟ  ؛إتعًٌُ ٗايتأثري إكؿٛد  سككتَا إذا ناْت احملاقس٠ 

ُْظ ٚتفاٚت َطتٜٛات زقا ايطًب١ ٚعدّ ايتعًِٝٚنرا تعُدد ٚضا٥ٌ  ؟ٕتعًٌُاَتطًبات تعًِ   ،ػا

١َٝٓٗ يسؾد ايٓٛع١ٝ ٚاإلزغاد ٚتسى إٛقٛ  بايهاٌَ ٭عكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  بع١َتا ٚدٛدٚعدّ 

 ٚادتٗاداتِٗ ايػدؿ١ٝ.

  :اـرب٠بعد  -خاًَطا

: ث٬خ ؼدٜات، ٖٜٞػري إٍ خؿا٥ـ إطتددّ ٚوتٟٛ ع٢ً إذ  ؛ٜتعًل ٖرا ايبعد با٭فساد

 .ٚغاؾ١ اإللًٝص١ٜ، ٚؼدٟ إتكإ يغ١ أدٓب١ٝ ٚؼدٟ ايهفا٠٤ ايتك١ٝٓ، ا٭١َٝؼدٟ 

سٝح َٗازات ايهُبٝٛتس ٚإعًَٛات، ٜتُجٌ ٖرا ايتشدٟ ٗ قسٚز٠ إتكإ ايطًب١  ايتك١ٝٓ:ا٭١َٝ  .1

 .ٗ ٖرٙ إٗازات َطت٣ٛ َٓدفض بػهٌ عاّذٚٚ  تػري نجري َٔ ايدزاضات احمل١ًٝ إٔ ايطًب١

يد٣ َعِٛ  ايطابك١ ايكًٌٝ َٔ إعسف١ اضتدداّ َؿادز ايتعًِ ايسق١ُٝ: ٖٚرا ٜتُجٌ ٗ نفا٠٤ .2

 .َؿادز ايتعًِ ايتك١ٝٓيتعاٌَ َع بهٝف١ٝ ا ١عسفإأٚ عدّ  ايطًب١ ٚعدد َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

، ٗ ايتعًِٝ ٫ٚضُٝا ٗ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚاإلْطا١ّْٝ ٭اتطتددّ ايُٝٔ بػهٌ غا٥ع يغتٗا ايًغ١:  .3

َعِٛ ايٛثا٥ل ٚ ، ًشٛٚنُا إٔ اضتدداّ ايًغ١ اإللًٝص١ٜ بٌ اؾُٗٛز َٓدفض بػهٌ َ

ٖٓاى عدد قًٌٝ دًدا ؛ اـاؾ١ بايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ َهتٛب١ بايًغ١ اإللًٝص١ٜ. َٔ ْاس١ٝ أخس٣

 ،بهفا٠٤ ٚفعاي١ٝ ايًغ١ ايعسب١ٝرت١ْ ٖرٙ إٛاد إٍ أٚ يدِٜٗ ايٛقت ئَ اـربا٤ ايرٜٔ ّهِٓٗ 

 .يكا٥ِ ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝإعازق١ ايتعًِٝ اؾدٜد ا ب١يًطً از٥ٝط اضببزَا ٜهٕٛ ٖرا ٚ
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 َعاؾات ؼدٜات ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ: 

ّهٔ اضتد٬ف إعاؾات اٯت١ٝ يًتعاٌَ َع تًو ايتشدٜات با٫ضرتغاد بايدزاضات ايطابك١ ٗ ٖرا 

 Kohn, Maier & Thalmann, 2007,  Wambui &   Black, 2009, and) اجملاٍ

Mahmud & Gope, 2009.) 

 ؼدٜات اؿٛن١ُ:َعاؾ١  –أًٚيا 

ٖٚٓا ْكرتح اضتشداخ ٚسد٠ ؽتـ بايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٗ َسنص تك١ٝٓ غٝاب اهلٝهٌ: ؼدٟ  .1

إعًَٛات ٗ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚٗ َ٪ضطات ايتعًِٝ ايعايٞ، تتًدـ َُٗتٗا ٗ َتابع١ ايتطٛزات ٗ 

ًٝا، ٚاضتد٬ف أفكٌ إُازضات  ًٝا ٚدٚي ٚتكدِٜ ايدعِ ايفين ٚايتكين فاٍ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ عسب

ٕ٪ضطات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚإعداد ا٭دي١ اإلزغاد١ٜ ٚإؾداز إطبٛعات ذات ايع٬ق١ َٚطاعد٠ 

 اؾاَعات ٗ إعداد احملت٣ٛ ايسقُٞ )زق١ُٓ احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ(.

ؼدٜح ايطٝاضات َٚعاٜري دٛد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ؼدٟ ِقدّ ايطٝاضات ٚإعاٜري: ٖٚٓا ْكرتح  .2

كُٝٓٗا َعاٜري دٛد٠ ايتعًِٝ إفتٛح ٚايتعًِٝ عٔ بعد با٫ضرتغاد بتًو ايؿادز٠ عٔ اؼاد ٚت

، ٚايتدزز ٗ ع١ًُٝ ايتشٍٛ ايسقُٞ ٗ ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚفل خط١ 2121اؾاَعات ايعسب١ٝ 

ْػس ٔط١ٝ تػسف عًٝٗا ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٜٚػرتى ٗ إعدادٖا ناف١ إطتفٝدٜٔ بايتصأَ َع 

ف١ ايتشٍٛ ايسقُٞ ٚت١٦ٝٗ اؾاَعات ٚايطًب١ ٚاجملتُع يًتعاٌَ َع ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ثكا

 .ٚب١٦نكسٚز٠ ٚقت ا٭شَات ٚا٭

تطٜٛس ا٭ضايٝب اإلداز١ٜ يد٣ إداز٠ اؾاَعات باتبا  اإلداز٠ ؼدٟ ايعًُٝات اإلداز١ٜ: ٖٚرا ٜطتًصّ  .3

ف ايعًُٝات اإلداز١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ اإليهرت١ْٝٚ بايتدزٜر، ٚتٛٚٝف ايتكٓٝات اؿدٜج١ ٗ كتً

 ٚايبشج١ٝ ٚٗ عًُٝات ا٫تؿاٍ اإلدازٟ بٌ ايٛسدات اإلداز١ٜ إدتًف١.

قعف دٚز اإلع٬ّ ػاٙ قكاٜا ايتعًِٝ ٚايتك١ٝٓ، ٖٚرا ٜطتًصّ ؼدٟ غٝاب دٚز اإلع٬ّ: ٜٚتُجٌ ٗ  .4

ايطًب١ ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛز َٔ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ إدتًف١ َطاْد٠ إ٪ضطات ايتع١ًُٝٝ ٚت١٦ٝٗ اجملتُع ٚ

ٚقاد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٭ِاٙ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ. ٚتأضٝظ ٚسد٠ ايٓػس ٚاإلع٬ّ ايعًُٞ نٛسد٠ 

تابع١ ٕسنص تك١ٝٓ إعًَٛات تٗتِ بإعداد ْٚػس إساؾد ايع١ًُٝ ٚايٓػسات ايدٚز١ٜ ٚايرباَر 

ٚنريو تؿُِٝ بساَر ْٚػاطات  ٚإكاب٬ت ٚايف٬غات ايتًفص١ْٜٝٛ ٚاإلذاع١ٝ ايتٛع١ٜٛ ٚغريٖا.

تٗدف إٍ تعصٜص ايع٬ق١ بٌ قطا  ايتعًِٝ ٚقطا  ا٫تؿا٫ت ٚا٭١ُْٛ ايسق١ُٝ ٚغسنات ايتك١ٝٓ 

ٚإٗٓدضٌ احملًٌٝ ٕعسف١ إَها١ْٝ تٛٚٝف إطتشدثات ايتهٓٛيٛد١ٝ اؿدٜج١ ٗ ع١ًُٝ ايتعًِٝ 

 ٚايتعًِ.

ًٝا   ايتك١ٝٓ:يتشدٜات َعاؾ١ ا -ثاْ

احملت٣ٛ  تعدٌٜ: ّهٔ ايتغًب ع٢ً ٖرا ايتشدٟ َٔ خ٬ٍ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝؼدٟ قعف أٚ قدّ  .1

، ٚذيو نُا ضٓس٣ أٜكا ٗ تتُهٔ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ اؿاي١ٝ َٔ ايتعاٌَ َع٘ ايسقُٞ عٝح

 ايتشدٟ اٯتٞ.
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: ّهٔ ايتغًب ع٢ً ٖرا ايتشدٟ ٚايتشدٟ ايطابل، َٔ عسض ايٓطام ايرتددٟؼدٟ انفاض  .2

 اضرتاتٝذٝتٌ: اضرتاتٝذ١ٝ ط١ًٜٛ إد٣، ٚاضرتاتٝذ١ٝ قؿري٠. إد٣: خ٬ٍ

 بايٓطب١ ي٬ضرتاتٝذ١ٝ ط١ًٜٛ إد٣، ْكرتح اٯتٞ:

ٗ خد١َ  َٔ ايتشطٌ اَصًٜد، ٖٚرا ٜطتًصّ طٌ إَها١ْٝ ايٛؾٍٛ ٚا٫تؿاٍ باإلْرتْتؼ . أ

ًٝا، ايتشت١ٝ  ّٚهٔ ؼكٝل ذيو َٔ خ٬ٍ زفع َطت٣ٛ ايب١ٝٓ اإلْرتْت إكد١َ ساي

عٝح تهٕٛ ٚنريو خفض زضّٛ ايٛؾٍٛ إٍ َطت٣ٛ أنجس  ٗ ايب٬د، ايتهٓٛيٛد١ٝ

 .أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظتٓاضب ٚسٚف ايطًب١ ٚ ضعاز َعكٛي١ا٭

أ١ُْٛ ايتعًِ ٚضا٥ٌ تهٓٛيٛدٝا ا٫تؿا٫ت إطتدد١َ ٗ  ٗخط٘ بد١ًٜ ٚقع  . ب

ٚبٓا٤ ، ضشاب١ٝ ٚط١ٝٓغبه١  ايتٛد٘ مٛ عٌَُجٌ  ،اإليهرتْٚٞ ٗ ساي١ اْكطا  اإلْرتْت

ٚاضتدداّ غبهات اهلٛاتف اـ١ًٜٛ ٚا٫عتُاد ع٢ً اـادَات احمل١ًٝ، غبه١ ٫ضًه١ٝ، 

 ًذاَعات ع٢ً ايػبهات احمل١ًٝ.يٚتٛفس إٓاٖر ايدزاض١ٝ )ايٓكاي١(، 

ا٫ضتجُاز ٗ قطا  ا٫تؿا٫ت ٚتهٓٛيٛدٝا إعًَٛات يتشطٌ أدا٤ ايػبه١ ٚضسع١  ػذٝعت . ج

ا٫تؿاٍ بايػبه١ َٔ خازز إ٪ضطات  تؽفٝض ايهًف١ نٞ ٜكًٌ َٔ َػه٬ا٫تؿاٍ ٚ

 ايتع١ًُٝٝ.  

 بايٓطب١ ي٬ضرتاتٝذ١ٝ قؿري٠ إد٣، ْكرتح اٯتٞ:

ٖرا ٚ بإعًَٛات. ِٗٚاستفاٚ ايطًب١ أؾغس يدعِ فِٗ ايهبري٠ إٍ أدصا٤ٍ احملاقساتتكطِٝ  -أ 

إٍ تطسٜع ؼًُٝٗا ع٢ً  ذيوٜ٪دٟ  ك١ٝٓ؛ سٝحٓٛس ايتايَفٝد أٜكا َٔ ٚد١ٗ  ضًٛبا٭

ف٬ داِ  يتشٌُٝ قاقس٠  ، خاؾ١ عرب ا٫تؿا٫ت اـ١ًٜٛ.اضٛب ٚنريو تٓصًٜٗاأدٗص٠ اؿ

دقا٥ل تهٕٛ َهجف١ تكتؿس ع٢ً عسض  11-5بأنًُٗا، بٌ ّهٔ تكدِٜ قاقسات قؿري٠ 

ع ايفٝدٜٛ تكًٌٝ دق١ ايسضَٛات َٚكاطايٓكاٙ اييت قد ٜؿعب ع٢ً ايطًب١ فُٗٗا. نُا ّهٔ 

 أٚ إعاد٠ تٓطٝل احملت٣ٛ.

، ٚايٝٛ إع بٞ ف٬ؽ ١CD إكغٛط قسافتٛفري َؿادز ايتعًِ ع٢ً ْاق٬ت ايبٝاْات، َجٌ ا٭ -ب 

USB . 

بؿٛز٠ زق١ُٝ  إعداد إكسزاتْتعًل بفهس٠  ،: ٗ بعض ا٭سٝإاضتدداّ ايتكٓٝات ايؿٛت١ٝ -ز 

ًًا ع٢ً غسا٥حَبايغ فٝٗا  وتاد٘ إتعًُٕٛ َٓا سًكا ٖٛ  ٜهٕٛ َا ٗ سٌ، ايبٛزبٜٛٓت َج

 احملاقسات دُّعُتٖٚٓا أثٓا٤ ايتٓكٌ!  اضتدداَ٘قت٣ٛ تعًُٝٞ ٜطٌٗ ايٛؾٍٛ إيٝ٘ ّهِٓٗ 

دص٤ًا ض٣ٛ إًفات ايؿٛت١ٝ  ٫ تػهٌ ؛ سٝحهل٪٤٫ إتعًٌُ َٓاضًباايؿٛت١ٝ فك٘ بد٬ٜ 

ّٚهٔ إٔ تهٕٛ طسٜك١ دراب١ يًتعًِ أثٓا٤ ايكٝاد٠  ،ؾغرًيا َٔ سذِ ًَف ايفٝدٜٛ عايٞ ايدق١

 أٚ ايتٓكٌ.

: ضٝٛافل أٟ غدـ اضتُتع بهتاب ع٢ً إٔ ايٓـ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ تكدِٜ إكسز ٗ ؾٛز٠ ْؿ١ٝ -د 

إذا نٓت ؼاٍٚ ايتٛؾٌ إٍ طسٜك١ ض١ًٗ يًٛؾٍٛ إٍ اؾُٝع، فٚض١ًٝ دراب١ يًتعًِ! 

ّٚهٔ  -دٝد ٚضسٜع ايتٓصٌٜ َهتٛب بػهٌ  (PDF) بٞ دٟ إف فشاٍٚ تكدِٜ ًَف
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ٖٚٓا ّهٔ أٜكا ػص١٥ ايهتاب إٍ فؿٍٛ أٚ  يًُتعًٌُ َسادعت٘ َٔ أدٗصتِٗ احملُٛي١.

 ٚسدات عٝح ٜطٌٗ عًٝو ؼًُٝٗا ٚع٢ً ايطًب١ تٓصًٜٗا.

بايٓطب١ يًُكسزات اييت تتطًب اضتدداّ ايفٝدٜٛ، ّهٔ ايتكش١ٝ ظٛد٠ دق١ ايتؿٜٛس َكابٌ  -ٙ 

ايطًب١. نُا ّهٔ اضتدداّ تطبٝكات إيهرت١ْٝٚ غٗري٠ َجٌ ايٝٛتٝٛب  إَها١ْٝ إٜؿاهلا إٍ

 ٚايفُٝٛ يٛقع بعض َكاطع ايفٝدٜٛ ا١ُٕٗ عًٝٗا.

اضتددّ ايتطبٝكات إٓاضب١ َٚٓٗا دٛدٌ ن٬ع اييت ُهٔ ايطايب َٔ ا٫ط٬  ع٢ً إاد٠  -ٚ 

 ايع١ًُٝ إذا نإ خازز تغط١ٝ اإلْرتْت. 

١ٝٓ: ّهٔ ايتغًب ع٢ً ٖرا ايتشدٟ َٔ خ٬ٍ دزاض١ ؼدٟ قعف ايكدز٠ إ٪ضط١ٝ ايتك .3

ا٫ستٝادات ايفع١ًٝ يهٌ َ٪ضط١ تع١ًُٝٝ ٚايعٌُ ع٢ً تٛفريٖا َا ٜٝطس تطبٝل ايتعًِٝ عٔ 

 بعد ٗ ٌٚ اإلَهاْات إتاس١.

ْعسف إٔ نجريا َٔ طًبتٓا ٫ ّتًهٕٛ ساضبات إيهرت١ْٝٚ  :ايٛؾٍٛ إٍ ايتهٓٛيٛدٝا ؼدٟ .4

١، يريو ّهٔ ايتفهري ٗ نٝف١ٝ اضتدداّ ايتعًِ إتٓكٌ/ اـًٟٛ غدؿ١ٝ أٚ ست٢ َٓصيٝ

(M-Learning ايرٟ ٜتِ عرب بساَر ٚضٝط١ تط٢ُ ايٓاغس عرب اؾٛاٍ. ٚقد ،) تطاعد تكٓٝات

أٜكا ٗ ايتغًب ع٢ً ٖرٙ اؿٛادص إذا انفكت تهايٝف  (M-Learningايتعًِ إتٓكٌ )

ٚأؾبح بإَهإ  ،نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ ايبًدإ إتكد١َ ايٛؾٍٛ إٍ اإلْرتْت عرب اهلاتف احملٍُٛ

  إصٜد َٔ ا٭غداف ايٛؾٍٛ إيٝ٘.

ّهٔ َعاؾ١ ٖرا ايتشدٟ َٔ خ٬ٍ عٌُ اتفاق١ٝ َع ٚشاز٠  :ايٛؾٍٛ إٍ اإلْرتْت ؼدٟ .5

 ا٫تؿا٫ت َٓح طًب١ إدازع ٚاؾاَعات أٚقات فا١ْٝ أٚ كفك١ ع٢ً اإلْرتْت.

 ،ايؿٝا١ْ ع١ًُٝ ايتعًِ َباغس٠ ؼد٫ٟ ٜطتٗدف  اَر اؿاضٛب١ٝ:ا٭دٗص٠ ٚايربؾٝا١ْ ؼدٟ  .6

 ٚزؽ ؾٝا١ْ ّهٔ تٛفرينُا ٚزد ٗ دزاض١ أٚغٓد١ٜ، ٚ ٚبايتايٞ ٫ ّهٔ إشايت٘ عٔ طسٜل ايتهٝف.

 فا١ْٝ أٚ بتهًف١ زَص١ٜ.

: ّهٔ ايتغًب ع٢ً ٖرا ايتشدٟ َٔ خ٬ٍ ايتدزٜب ايسقُٞ ضٛا٤ ْكـ َسافل ايتدزٜبؼدٟ  .7

 ١، ٚايٝٛ إع بٞ ف٬ؽ.إكغٛط قسافْاق٬ت ايبٝاْات، َجٌ ا٭ع٢ً ايػبه١ ايدٚي١ٝ أّ باضتدداّ 

يًتعًِٝ  اتايتع١ًُٝ إ تػهٌ إداز اتَٔ إ٪ضط ٖرا ٜطتًصّؼدٟ قعف أٚ غٝاب ايدعِ ايفين:  .8

، نُا ٚتكدّ ايدعِ ايفين اي٬شّ عٓد اؿاد١ ٌٚإتعًُ ٭ضاتر٠اَطاعد٠  ٢عٓاإليهرتْٚٞ ُت

 عٓد ايطًب. إيٝٗاٜفرتض إ ٜتِ تطذٌٝ احملاقس٠ يًعٛد٠ 

ايبشح عٔ ْٛاّ ؼدٟ عدّ اَت٬ى ايربفٝات إٓاضب١ يًتعًِٝ اإليهرتْٚٞ: ْكرتح إٔ ٜتِ  .9

ساَر احملانا٠ اييت ضتطٌٗ ٚغاؾ١ تًو إفتٛس١ إؿدز، ٚبَٓاضب إلداز٠ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ 

 ع٢ً ايطايب فِٗ إاد٠ ايع١ًُٝ.

إهاد تٛاشٕ بٌ ا٫ْتكاٍ ا٭ضس  إٍ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ ؼدٟ خؿ١ٜٛ ايبٝاْات: ْس٣ ٖٓا إٔ  .11

ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايػسنات تكدّ عسٚض ف ؛ٚؼدٜد أٚيٜٛات أَإ ايبٝاْات يٝظ با٭َس ايطٌٗ

إٔ دعا٠ خؿٛؾ١ٝ ايبٝاْات ٜٛؾٕٛ باضتدداّ تًو  غريغسان١ ضد١ٝ يًُعًٌُ ٚايطًب١، 
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إٓتذات فك٘ اييت ٫ تطتددّ بٝاْات ايطًب١ ٭ٟ غسض ٜتذاٚش ايغسض ايتعًُٝٞ. ايدخٍٛ ٗ 

١ُٝ ٚايػسنات أَس غري َسغٛب فٝ٘ دٕٚ تٛقٝع عكد غسان١ ٝغسان١ بٌ إ٪ضطات ايتعً

، ٖٚٞ غسن١ خدَات Zoom فُج٬ بسْاَر يـٜكُٔ اـؿٛؾ١ٝ ٚأَٔ إعًَٛات.  ٚاقش١

ٔ ْٝع ضذ٬ت ٜؽصتطُح ٕدٜس اؾًط١ بتطذٌٝ اؿٛاز ٚٚٗس أْٗا  ،َ٪ُسات عٔ ُبعد

ٜتعٌ عًٝٓا اتبا  ْٗر َدزٚع ٗ اختٝاز ا٭دٚات  يريو ،َ٪ُسات ايفٝدٜٛ ع٢ً َطاس١ ؽصٜٔ

 .ايتعًِ عرب اإلْرتْتًتعاٌَ َع ايسق١ُٝ ي

اضتجُاز ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ احمل١ًٝ إٍ داْب ؼدٟ غٝاب ايكٓٛات ايتع١ًُٝٝ: ٖٚٓا ْدعٛ إٍ  .11

ايكٓا٠ ايتع١ًُٝٝ إٛدٛد٠، ٚاضتشداخ قٓا٠ فكا١ٝ٥ أخس٣ عٝح ؽؿـ يًتعًِٝ ايعايٞ 

ٚاؾاَعٞ، ٚذيو يعسض َا ّهٔ َٔ إكسزات احملاقسات ٚايدزٚع َع ددٚي١ ٚتصٌَ تًو 

 ُهٔ ايطًب١ َٔ َتابعتٗا بٛاضط١ ايتًفاش دٕٚ اؿاد١ إٍ ايٓت.إكسزات ست٢ ٜت

ؼدٟ إُٖاٍ إٛاقع اإليهرت١ْٝٚ: ٜٚتُجٌ ٖرا ايتشدٟ ٗ إُٖاٍ َ٪ضطات ايتعًِٝ ايعايٞ  .12

 ٕٛاقعٗا اإليهرت١ْٝٚ، فًِ تِٛدد ثكاف١ اؿؿٍٛ ع٢ً إع١ًَٛ َٔ تًو إٛاقع.

 ايبعد ايجكاٗ: َعاؾ١ ؼدٜات  -ثايًجا

ٚبايتايٞ ّهٔ اضتٗدافٗا عٔ طسٜل  َؿادز ايتعًِ،ا٫خت٬فات ايجكاف١ٝ َباغس٠ إٍ  ؼدٜات تػري

 ف.ٝايتهٝ

ْدزى أْٓا ٗ فرت٠ اْتكاي١ٝ بٌ ؛ فٓشٔ ايٓٗر إدَر ٗ ايتعًِاضتدداّ ؼدٟ قعف ايٛعٞ:  .1

ًٝيريو ايٛقعٌ ايتكًٝدٟ ٚايتعًِ اإليهرتْٚٞ،  ا َٔ ايتعًِ هب إ ٜتِ ا٫ْتكاٍ تدزه

ايٓٛاٌَ ايرٟ ٜٛٚف ايتعًِ اإليهرتْٚٞ، ٚعًٝ٘ ْكرتح اضتدداّ ايٓٗر إدَر  إٍايتكًٝدٟ 

. ْٚعين ٖٓا إْػا٤ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ ػُع بٌ ايعدٜد ٗ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝايتكًٝدٟ ٚاإليهرتْٚٞ 

فسدٟ ٚايتفاع٬ت َٔ طسم ايتعًِ إدتًف١ َجٌ ايتفاع٬ت ٚدٗا يٛد٘ ٚايتعًِ ايراتٞ ٚايتعًِ اي

 عرب اإلْرتْت.

ّهٔ ايتغًب ع٢ً ٖرا ايتشدٟ َٔ خ٬ٍ تٛفري ؾٛز ٚضٝاقات  :ؼدٟ ايطٝام ا٫دتُاعٞ .2

 ق١ًٝ ٚتكُٝٓٗا يًُٛاد ايتع١ًُٝٝ ايسق١ُٝ.

ايتكايٝد: ّهٔ ايتغًب ع٢ً ٖرا ايتشدٟ َٔ خ٬ٍ بساَر تٛع١ٜٛ ٚشز  ايجك١ ٗ ْفٛع ؼدٟ  .3

 ٥ٗٔ.ايطايبات عٓد ايتعاٌَ َع ش٬َ

ًٝا ع٢ً اإلْرتْت: ّهٔ ايتغًب ع٢ً ٖرا ايتشدٟ َٔ خ٬ٍ  .4 ؼدٟ احملت٣ٛ غري إٓاضب أخ٬ق

اضتدداّ تطبٝكات ٓا١ٜ إيهرت١ْٝٚ ق١ٜٛ ُٓع ٚؾٍٛ َجٌ تًو إٛاد ايسق١ُٝ إٍ ايطًب١، 

 ٚذيو بايتٓطٝل َع ٚشاز٠ ا٫تؿا٫ت.

ي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ َٔ خ٬ٍ ْػاطات ٦ٛي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ: ّهٔ ايتغًب ع٢ً قعف إط٦ٛؼدٟ إط .5

يد٣ ايكطاعٌ اؿهَٛٞ ٚاـاف َٔ د١ٗ ٚايكطاعات اإلْتاد١ٝ ي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٦ٛت١ُٝٓ إط

غسنات ايتك١ٝٓ ٚا٭١ُْٛ ايسق١ُٝ ٚا٫تؿا٫ت ٚايتع١ًُٝٝ َٔ د١ٗ أخس٣ ٚػطري ايتعإٚ َع 

 َٚصٚدٟ خد١َ اإلْرتْت ٕطاْد٠ اؾاَعات ع٢ً ايتشٍٛ ايسقُٞ.
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دٟ غٝاب َُٓٛات ايتعًِ: ّهٔ ايتغًب ع٢ً ٖرا ايتشدٟ َٔ خ٬ٍ سػد ايطاقات ايٛط١ٝٓ ؼ .6

ٗ فاٍ تك١ٝٓ إعًَٛات ٚتأضٝظ ْع١ٝ ع١ًُٝ ٚط١ٝٓ َٔ كتًف ايتدؿؿات يتبادٍ 

اـربات ٚدزاض١ إَها١ْٝ ٚقع َكسزات زق١ُٝ َػرتن١ تكِ نب١ َٔ إتدؿؿٌ ٗ فاٍ 

عًِٝ اإليهرتْٚٞ َٔ كتًف اؾاَعات ٚإسانص ٚإ٪ضطات ايتك١ٝٓ ِْٚٛ إعًَٛات ٚايت

 إدتًف١ يتكدِٜ أفكٌ إُازضات ٚايتطبٝكات ايٓادش١ ٗ فاٍ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ.

 َعاؾ١ ؼدٜات ايبعد ايتعًُٝٞ: -زابًعا 

َٔ خ٬ٍ دعِ أعكا٤ ١٦ٖٝ  ٖرا ايتشدّٟهٔ ايتغًب ع٢ً  اإليهرت١ْٝٚ: َؿادز ايتعًِ ؼدٟ ْدز٠ .1

ًٝا إلعداد  ًٝا ٚفٓ عٌُ ع٢ً تِٓٛٝ َٔ ايسٝح ٫ بد يٓا  إيهرتْٚٞ؛قت٣ٛ تعًُٝٞ ايتدزٜظ َاي

ًٝإتٛفس احملت٣ٛ   ٚٗ أثٓا٤ٚذيو قبٌ  َٓاضب١ يًتعًِ اإليهرتْٚٞ ،ٚإعاد٠ ٖٝهًت٘ بطسٜك١  اساي

ٚٗ . إتعًٌُقبٌ  َٔ إيٝ٘ايٛؾٍٛ  ١إقاف١ قت٣ٛ تعًُٝٞ عسبٞ ددٜد ست٢ ْكُٔ ضٗٛي

 ايتشدٟ اٯتٞ ْعسض بعض إكرتسات ايع١ًُٝ ٗ ٖرا اـؿٛف.

عٌُ دٚزات كتًف١ يًُتعًٌُ َباغس٠ : ّهٔ ايتغًب ع٢ً ٖرا ايتشدٟ َٔ خ٬ٍ ايتفاعٌؼدٟ  .2

َٔ إطتُس ايتػذٝع ٚايتشفٝص ، ٚزب٘ قؿ٬ت إتعًٌُ بايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٠، ٚاٚ غري َباغس

إقاف١ ْػاطات تع١ًُٝٝ قُٔ احملت٣ٛ ايسقُٞ تػسى ايطًب١ ٗ ، ١٦ٖٝٚ ايتدزٜظقبٌ أعكا٤ 

ع١ًُٝ ايتعًِ بعد نٌ قاقس٠ ٚٗ ْٗا١ٜ نٌ ٚسد٠ دزاض١ٝ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ اضتدداّ تطبٝكات 

، ٖٚٛ Moodle(، َجٌ َٛٚدٌٜ Learning Management Systemsِْٛ إداز٠ ايتعًِ )

ا٭قسإ َٔ خ٬ٍ إْػا٤ بٌ تعإٚ ايد أٜكا تػذٝع َٔ اؾٝنريو ْس٣ أْ٘ تطبٝل فاْٞ. 

سٝح ّهٔ يًُتعًٌُ ايتعإٚ َع بعكِٗ ايبعض، أٚ تكطِٝ إتعًٌُ إٍ فُٛعات ؛  ٜاتَٓتد

ُٜ  إسد٣ َصاٜا ايتعًِ اإليهرتْٚٞ ٖٞ أْ٘ ّهٔتعًٝكات، َع َساعا٠ إٔ طًب َِٓٗ تكدِٜ ثِ 

ضتُساز ٗ ا٫ضتفاد٠ َٔ خرب٠ َٚٗازات أقساْو اـاؾ١، َع ا٫ ٘عٌُ ٚفًكا يطسعتيًُتعًِ إٔ ٜ

  عرب اإلْرتْت.

: ّهٔ ايتغًب ع٢ً ٖرا ايتشدٟ َٔ خ٬ٍ دعٌ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ تغٝري ب١٦ٝ ايتعًِؼدٟ  .3

 أع٬ٙ. 2أنجس تػًٜٛكا، نُا ٗ ايتشدٟ زقِ 

زات ايتعًِ ، َٔ إِٗ دعٌ َكسا ايتشدٟيًتغًب ع٢ً ٖر: إغساى إتعًٌُ عرب اإلْرتْتؼدٟ  .4

اإليهرتْٚٞ دراب١ ١ًَُٗٚ قدز آإلَهإ. ست٢ إٛقٛعات اؾاف١ أٚ ا١ًُٕ ّهٔ إ تؿبح َجري٠ 

ٚفعاي١ باضتدداّ ٚضا٥ٌ ايٛضا٥٘ إتعدد٠ ّٚهٔ إ تهٕٛ ذات ؾ١ً َٚجري٠ ي٬ٖتُاّ يًُتعًٌُ. 

 ٠٤ عٓ٘.ٖرا ضٛف ّٓح إتعًٌُ ايفسؾ١ ي٬ْغُاع ٗ إٛقٛ ، بد٫ َٔ فسد ايكساٚ

ّهٔ ايتدفٝف َٔ ٖرا ايتشدٟ َٔ خ٬ٍ دَر ايتكُٝٝات ٗ غهٌ  فِٗ ايطًب١:تكِٝٝ ؾعٛب١  .5

 ع٢ًطاعد اييت ت  LMSؾٌ اإليهرتْٚٞ باضتدداّ بساَر ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ااختبازات عرب ايتٛ

نص تك١ٝٓ إعًَٛات دٚز اٜهٕٛ يإلدازات إع١ٝٓ ٕٚسٖٓا ٚ ٘،إتعًِ َٚد٣ تكدَ اتطاتتبع ْػ

 .قٛزٟ
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  :اـرب٠بعد َعاؾ١ ؼدٜات  -خاًَطا

ّهٔ ايتغًب ع٢ً ٖرا ايتشدٟ َٔ خ٬ٍ تؿُِٝ بساَر تدزٜب١ٝ  ايتك١ٝٓ:ا٭١َٝ  ؼدٟ .1

 تٛقع ع٢ً ْاق٬ت ايبٝاْات )ايف٬غات ٚا٭قساف إكغٛط١( ٜٚتِ تٛشٜعٗا ع٢ً ايطًب١.

اضتدداّ إؿادز ايسق١ُٝ: ّهٔ اضتدداّ ايطسٜك١ ايطابك١ يتدزٜب  نفا٠٤ ؼدٟ .2

 ايطًب١ ع٢ً انتطاب َٗازات ايتعاٌَ َع إٛاد ايتع١ًُٝٝ ايسق١ُٝ.

ؼدٟ ايًغ١: ّهٔ تكدِٜ دٚزات زق١ُٝ قؿري٠  َٚهجف١ يًطًب١ ٗ ايًغ١ اإللًٝص١ٜ  .3

تفعٌٝ ايسق١ُٝ، فكًًا عٔ سٍٛ نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ايتكٓٝات اؿدٜج١ ٚإٛاد ايتع١ًُٝٝ 

َسانص ايرت١ْ ٕطاعد٠ اؾاَعات ع٢ً تس١ْ إاد٠ ايع١ًُٝ ا٭دٓب١ٝ ٚتكدِٜ دٚزات 

 تدزٜب١ٝ ٗ ايرت١ْ يٮضاتر٠ ٚايباسجٌ ٚايطًب١ ٚخاؾ١ َٔ ايتدؿؿات ايتطبٝك١ٝ.
 

 ( ًَدـ ؼدٜات ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٗ ايُٝٔ ٚضبٌ َعاؾتٗا إتاس1١ددٍٚ زقِ )

 ايتٛؾ١ٝ ٚؾف٘ ايتشدٟ عدايُب

 

 اؿٛن١ُ

. تكادّ 1

اهلٝانٌ 

 ايت١ُٝٝٛٓ

غٝاب ٚسد٠ أٚ إداز٠ عا١َ 

خاؾ١  ع٢ً َطت٣ٛ ايٛشاز٠ 

ٚست٢ اؾاَعات تٗتِ 

 بايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ.

  اضتشداخ ٚسد٠ تٗتِ بايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٗ َسنص تك١ٝٓ إعًَٛات تتًدـ َُٗتٗا

ًٝا ٚاضتد٬ف أفكٌ ٗ َتابع١ ايتطٛزات ٗ فاٍ  ًٝا ٚدٚي ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ عسب

إُازضات ٚتكدِٜ ايدعِ ايفين ٚايتكين ٕ٪ضطات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚإعداد ا٭دي١ اإلزغاد١ٜ 

 ٚإؾداز إطبٛعات ذات ايع٬ق١ ٚإعداد احملت٣ٛ ايسقُٞ )زق١ُٓ احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ(.

 َعات.اضتشداخ ٚسدات يًتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ع٢ً َطت٣ٛ اؾا 

2 .

ايطٝاضات 

 ٚإعاٜري

ايطٝاضات عدّ َٛانب١ 

ٚإعاٜري يًتطٛزات إتطازع١ 

 ٗ ايتعًِٝ ايعايٞ

ؼدٜح ايطٝاضات َٚعاٜري دٛد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚتكُٝٓٗا َعاٜري دٛد٠ ايتعًِٝ إفتٛح  -

ٚايتعًِٝ با٫ضرتغاد َعاٜري ٖاث١ً َجٌ تًو ايؿادز عٔ اؼاد اؾاَعات ايعسب١ٝ 

2121 . 

  ايتدزز ٗ ع١ًُٝ ايتشٍٛ ايسقُٞ ٗ ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚفل خط١ ٔط١ٝ تػسف عًٝٗا

ْػس ثكاف١ ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٜٚػرتى ٗ إعدادٖا ناف١ إطتفٝدٜٔ بايتصأَ َع 

ايتشٍٛ ايسقُٞ ٚت١٦ٝٗ اؾاَعات ٚايطًب١ ٚاجملتُع يًتعاٌَ َع ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ 

 .ٚب١٦ٚا٭نكسٚز٠ ٚقت ا٭شَات 

3 .

ايعًُٝات 

 اإلداز١ٜ

غٝٛ  ايبريٚقساط١ٝ 

ٚا٭ضايٝب ايتكًٝد١ٜ ٗ 

 اإلداز٠.

 تطٜٛس ا٭ضايٝب اإلداز١ٜ يد٣ إداز٠ اؾاَعات باتبا  اإلداز٠ اإليهرت١ْٝٚ بايتدزٜر . -

  ٗٚ تٛٚٝف ايتكٓٝات اؿدٜج١ ٗ كتًف ايعًُٝات اإلداز١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ

 اإلدازٟ بٌ ايٛسدات اإلداز١ٜ إدتًف١.عًُٝات ا٫تؿاٍ 

. دٚز 4

 اإلع٬ّ

قعف دٚز اإلع٬ّ ػاٙ قكاٜا 

 ايتعًِٝ ٚايتك١ٝٓ.

َطاْد٠ إ٪ضطات ايتع١ًُٝٝ َٔ قبٌ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ إدتًف١ ٚت١٦ٝٗ اجملتُع ٚايطًب١  -

 ٚاٚيٝا٤ ا٭َٛز ٚقاد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٭ِاٙ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ.

ايٓػس ٚاإلع٬ّ ايعًُٞ نٛسد٠ تابع١ ٕسنص تك١ٝٓ إعًَٛات تٗتِ بإعداد تأضٝظ ٚسد٠  -

ْٚػس إساؾد ايع١ًُٝ ٚايٓػسات ايدٚز١ٜ ٚايرباَر ٚإكاب٬ت ٚايف٬غات ايتًفص١ْٜٝٛ 

 ٚاإلذاع١ٝ ايتٛع١ٜٛ ٚغريٖا.

تؿُِٝ بساَر ْٚػاطات تٗدف إٍ تعصٜص ايع٬ق١ بٌ قطا  ايتعًِٝ ٚقطا  ا٫تؿا٫ت  -

١ُٛ ايسق١ُٝ ٚغسنات ايتك١ٝٓ ٚإٗٓدضٌ احملًٌٝ ٕعسف١ إَها١ْٝ تٛٚٝف ٚا٭ْ

 إطتشدثات ايتهٓٛيٛد١ٝ اؿدٜج١ ٗ ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ.

 

 ايتك١ٝٓ

ايب١ٝٓ  .5

 ايتشت١ٝ
 قعف أٚ ِقدّ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ.

 اضرتاتٝذٝات ط١ًٜٛ إد٣:

ٗ خد١َ  َٔ ايتشطٌ اَصًٜد، ٖٚرا ٜطتًصّ طٌ إَها١ْٝ ايٛؾٍٛ ٚا٫تؿاٍ باإلْرتْتؼ -

ًٝا، ّٚهٔ ؼكٝل ذيو َٔ خ٬ٍ زفع َطت٣ٛ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ  اإلْرتْت إكد١َ ساي

عٝح تهٕٛ ٚنريو خفض زضّٛ ايٛؾٍٛ إٍ َطت٣ٛ أنجس  ٗ ايب٬د، ايتهٓٛيٛد١ٝ

 .أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظتٓاضب ٚسٚف ايطًب١ ٚ بأضعاز َعكٛي١

أ١ُْٛ ايتعًِ ا٥ٌ تهٓٛيٛدٝا ا٫تؿا٫ت إطتدد١َ ٗ ٚض ٗخط٘ بد١ًٜ  ٚقع -

بٓا٤ ، ضشاب١ٝ ٚط١ٝٓغبه١ ايتٛد٘ مٛ عٌُ َجٌ  ،اإليهرتْٚٞ ٗ ساي١ اْكطا  اإلْرتْت

ٚاضتدداّ غبهات اهلٛاتف اـ١ًٜٛ ٚا٫عتُاد ع٢ً اـادَات احمل١ًٝ، غبه١ ٫ضًه١ٝ، 

عسض  .6

ايٓطام 

 ايرتددٟ

انفاض عسض ايٓطام 

 ايرتددٟ



 ٚضبٌ َعاؾتٗا يُٝٔٗ دٍٚ ايعامل ايجايح ٚاايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ؼدٜات 
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 ايتٛؾ١ٝ ٚؾف٘ ايتشدٟ عدايُب

 بهات احمل١ًٝ.ًذاَعات ع٢ً ايػيٚتٛفس إٓاٖر ايدزاض١ٝ )ايٓكاي١(، 

ػذٝع ا٫ضتجُاز ٗ قطا  ا٫تؿا٫ت ٚتهٓٛيٛدٝا إعًَٛات يتشطٌ أدا٤ ايػبه١ ٚضسع١ ت -

ا٫تؿاٍ بايػبه١ َٔ خازز إ٪ضطات  تا٫تؿاٍ ٚؽفٝض ايهًف١ نٞ ٜكًٌ َٔ َػه٬

 .ايتع١ًُٝٝ

 اضرتاتٝذٝات قؿري٠ إد٣:

 تكطِٝ احملاقسات ايهبري٠ إٍ أدصا٤ٍ ؾغري٠. -

 ايتعًِ ع٢ً ْاق٬ت ايبٝاْات تٛفري َؿادز -

 اضتدداّ ايتكٓٝات ايؿٛت١ٝ -

 تكدِٜ إكسز ٗ ؾٛز٠ ْؿ١ٝ -

ايتكش١ٝ ظٛد٠ دق١ ايتؿٜٛس ايتكش١ٝ ظٛد٠ ايفٝدٜٛ َكابٌ إَها١ْٝ إٜؿاهلا إٍ  -

 ب١.ايطً

اضتددّ ايتطبٝكات إٓاضب١ َٚٓٗا دٛدٌ ن٬ع اييت ُهٔ ايطايب َٔ ا٫ط٬  ع٢ً  -

 ٕ خازز تغط١ٝ اإلْرتْت.إاد٠ ايع١ًُٝ إذا نا

. قعف 7

ايكدز٠ 

إ٪ضط١ٝ 

 ايتك١ٝٓ

عدّ تٛفس ا٭دٗص٠ ٚا٭دٚات 

ايتك١ٝٓ ايهاف١ٝ إلط٬م 

 ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ.

 .تعٌُ َ٪ضطات ايتعًِٝ ايعايٞ ع٢ً تٛفري َتطًبات ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ايتك١ٝٓ 

ايٛؾٍٛ  .8

إٍ 

 ايتهٓٛيٛدٝا

٫ ّتًو نٌ طايب ساضب 

آيٞ أٚ ست٢ ساضب آيٞ 

 َٓصيٞ.

 ( ًٟٛاضتدداّ ايتعًِ إتٓكٌ/ اـM-Learning) 

ايٛؾٍٛ  .9

إٍ 

 اإلْرتْت

ٜعاْٞ ايطًب١ ايٌُٝٓٝ َٔ 

ؾعٛب١ ايٛؾٍٛ إٍ اإلْرتْت 

 أٚ قعفٗا.

 يتٛفري ايدعِ اي٬شّ يتطبٝل ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٗ  عٌُ اتفاق١ٝ َع ٚشاز٠ ا٫تؿا٫ت

 إ٪ضطات ايتع١ًُٝٝ اي١ُٝٓٝ.

11 .

 ايؿٝا١ْ

ؾٝا١ْ ا٭دٗص٠ ٚايرباَر 

 اؿاضٛب١ٝ
  ٚزَص١ٜ بتهًف١تٛفري ٚزؽ ؾٝا١ْ فا١ْٝ أ. 

. َسافل 11

 ايتدزٜب
 با٫ضرتغاد بتذازب عسب١ٝ ٚعا١ٕٝ ٚفري٠. ايتدزٜب ايسقُٞتٛٚٝف   ْكـ َسافل ايتدزٜب

.ايدعِ 12

 ايفين

ْدز٠ أٚ غٝاب ايدعِ ايفين 

يًطًب١ ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ 

 ايتدزٜظ.

 .تٛفري َسانص ؾٝا١ْ ع٢ً َطت٣ٛ اؾاَعات ٚايهًٝات 

13 .

 ايربفٝات

عدّ تٛفس ايربفٝات إٓاضب١ 

 يتطبٝل ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ.

  يتطبٝل ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ َع ايرتنٝص ع٢ً ايربفٝات تٛفري ايربفٝات إٓاضب١

 َفتٛس١ إؿدز.

 ( تٛفري بساَر احملانا٠Simulation) 

14 .

خؿٛؾ١ٝ 

 ايبٝاْات

ؽٛف ايطًب١ ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ 

ايتدزٜظ َٔ ايتٓاشٍ عٔ 

 خؿٛؾ١ٝ بٝٓاتِٗ

 .اؿرز ٗ ايتعاٌَ َع ايربفٝات اجملا١ْٝ ا٭دٓب١ٝ 

. غٝاب 15

ايكٓٛات 

 ايتع١ًُٝٝ.

ْكـ ايكٓٛات ايتع١ًُٝٝ 

ايفكا١ٝ٥ ٚاقتؿازٖا ع٢ً 

 قٓا٠ ٚاسد٠ ٫ تفٞ بايغسض

 اضتجُاز ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥ احمل١ًٝ إٍ داْب ايكٓا٠ ايتع١ًُٝٝ إٛدٛد٠ 

  اضتشداخ قٓا٠ فكا١ٝ٥ أخس٣ عٝح ؽؿـ يًتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعٞ، ٚذيو يعسض

َع ددٚي١ ٚتصٌَ تًو إكسزات ست٢ ٜتُهٔ  َا ّهٔ َٔ إكسزات احملاقسات ٚايدزٚع

 ايطًب١ َٔ َتابعتٗا بٛاضط١ ايتًفاش دٕٚ اؿاد١ إٍ ايٓت.

 
. إٛاقع 16

 اإليهرت١ْٝٚ

إُٖاٍ إٛاقع اإليهرت١ْٝٚ 

 يًُ٪ضطات ايتع١ًُٝٝ
 ١ ٚإطتٛدعات ايسق١ُٝ ِْٚٛ إعًَٛات أ١ُٖٝ بايغ١.يهرتْٚٝإ٤٬ٜ إٛاقع اإل 

 

 ايجكاف١

ايٛعٞ . 17

 اجملتُعٞ
 قعف ايٛعٞ اجملتُعٞ

  ّْدزى أْٓا ٗ فرت٠ اْتكاي١ٝ بٌ ايٛقعٌ ، فٓشٔ ايٓٗر إدَر ٗ ايتعًِاضتددا

ًٝيريو ايتكًٝدٟ ٚايتعًِ اإليهرتْٚٞ،  ا َٔ ايتعًِ هب إ ٜتِ ا٫ْتكاٍ تدزه

ايتعًِ اإليهرتْٚٞ، ْٚعين ٖٓا إْػا٤ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ ػُع بٌ ايعدٜد َٔ  إٍايتكًٝدٟ 

طسم ايتعًِ إدتًف١ َجٌ ايتفاع٬ت ٚدٗا يٛد٘ ٚايتعًِ ايراتٞ ٚايتعًِ ايفسدٟ 
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 ايتٛؾ١ٝ ٚؾف٘ ايتشدٟ عدايُب

 ٚايتفاع٬ت عرب اإلْرتْت.

ايطٝام  .18

 ا٫دتُاعٞ

غًب١ ايطٝام ايغسبٞ ع٢ً 

احملت٣ٛ ايسقُٞ إتٛفس ع٢ً 

 اإلْرتْت

  ؾٛز ٚضٝاقات ق١ًٝ ٚتكُٝٓٗا يًُٛاد ايتع١ًُٝٝ ايسق١ُٝ.تٛفري 

19. 

 ايتكايٝد

سرز أٚيٝا٤ أَٛز ايطًب١ َٔ 

ايتٛاؾٌ ايسقُٞ بٌ ايطًب١ 

 ايرنٛز ٚش٬َٝتِٗ اإلْاخ.

  بساَر تٛع١ٜٛ ٚشز  ايجك١ ٗ ْفٛع ايطايبات عٓد ايتعاٌَ َع ش٥٬َٗٔ.إعداد 

 .احملت21٣ٛ
ًٝا  احملت٣ٛ غري َٓاضب أخ٬ق

 ع٢ً اإلْرتْت
 .اضتدداّ تطبٝكات ٓا١ٜ إيهرت١ْٝٚ ق١ٜٛ 

21 .

إط٦ٛي١ٝ 

 اإلدتُاع١ٝ

قعف إط٦ٛي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ 

يد٣ ايكطاعٌ اؿهَٛٞ 

 ٚاـاف

  يد٣ ايكطاعٌ اؿهَٛٞ ٚاـاف َٔ د١ٗ ٚايكطاعات ت١ُٝٓ إط٦ٛي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ

غسنات ايتك١ٝٓ ٚا٭١ُْٛ اإلْتاد١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ َٔ د١ٗ أخس٣ ٚػطري ايتعإٚ َع 

 ايسق١ُٝ ٚا٫تؿا٫ت َٚصٚدٟ خد١َ اإلْرتْت ٕطاْد٠ اؾاَعات ع٢ً ايتشٍٛ ايسقُٞ.

22 .

َُٓٛات 

 ايتعًِ

غٝاب اؾُعٝات ايع١ًُٝ 

 إطاْد٠

  َٔ سػد ايطاقات ايٛط١ٝٓ ٗ فاٍ تك١ٝٓ إعًَٛات ٚتأضٝظ ْع١ٝ ع١ًُٝ ٚط١ٝٓ

ض١ إَها١ْٝ ٚقع َكسزات زق١ُٝ َػرتن١ كتًف ايتدؿؿات يتبادٍ اـربات ٚدزا

تكِ نب١ َٔ إتدؿؿٌ ٗ فاٍ ايتك١ٝٓ ِْٚٛ إعًَٛات ٚايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ َٔ 

كتًف اؾاَعات ٚإسانص ٚإ٪ضطات إدتًف١ يتكدِٜ أفكٌ إُازضات ٚايتطبٝكات 

 ايٓادش١ ٗ فاٍ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ.

 ايتعًِٝ

. َؿادز 23

 ايتعًِ.

َؿادز ايتعًِ ايسق١ُٝ غٝاب 

 إٓاضب١

  إعاد٠ ٖٝه١ً احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ إتٛفس يٝتٓاضب َع دعِ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٗ ع١ًُٝ

 َتطًبات ايتعًِ اإليهرتْٚٞ.

ؼدٟ . 24

 ايتفاعٌ

ٜفتكس ايطًب١ إٍ ايدافع١ٝ 

إٓاضب يًتفاعٌ َع إٛاد 

 ايتع١ًُٝٝ ايسق١ُٝ.

  ٍاضتدداّ تطبٝل َٛٚدMoodle  ِٜقُٔ احملت٣ٛ ايسقُٞ  ١ُْٝٝػاطات تعًيتكد

 .تػسى ايطًب١ ٗ ع١ًُٝ ايتعًِ بعد نٌ قاقس٠ ٚٗ ْٗا١ٜ نٌ ٚسد٠ دزاض١ٝ

ب١٦ٝ . 25

 ايتعًِ

ُّد ايطًب١ ٚأضاترتِٗ ع٢ً  تع

 (١ب١٦ٝ تعًِ َع١ٓٝ )ايتكًٝدٜ
 عٌ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ أنجس تػًٜٛكاتٛفري ايهٛادز ايف١ٝٓ ٚؼفٝصٖا ؾ 

. ؼدٟ 26

إغساى 

 إتعًٌُ

ْكـ اـرب٠ ٗ إغساى 

 ايطًب١ ٗ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ
 .ْٞٚتدزٜب أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ع٢ً نٝف١ٝ إغساى ايطًب١ ٗ ايتعًِٝ اإليهرت 

تكِٝٝ . 27

 فِٗ ايطًب١

ؾعٛب١ تكِٝٝ فِٗ ايطًب١ ٗ 

 ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ

 ِٗايطًب١ ٗ أثٓا٤ ايتعًِٝ  تدزٜب أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ع٢ً نٝف١ٝ تكِٝٝ ف

 اإليهرتْٚٞ.

 

 إعسف١

ا٭١َٝ  .28

 ايتك١ٝٓ

ٚبعض  ١افتكاز ايطًب

ا٭ضاتر٠ ٕٗازات اؿاضٛب 

 تؿُِٝ بساَر تدزٜب١ٝ تٛقع ع٢ً ْاق٬ت ايبٝاْات )ايف٬غات ٚا٭قساف إكغٛط١( - َٚٗازات تكٓٝات إعًَٛات.

 .ايهفا29٠٤
ْكـ نفا٠٤ اضتدداّ 

 ايسق١َُٝؿادز ايتعًِ 

 ايًغ١. 31
ا٫فتكاز يًُٗازات ايًغ١ٜٛ 

 يًتعاٌَ َع تكٓٝات إعًَٛات

 ٗ ايًغ١ اإللًٝص١ٜ. ًب١تكدِٜ دٚزات زق١ُٝ قؿري٠ َٚهجف١ يًط -

تفعٌٝ َسانص ايرت١ْ ٕطاعد٠ اؾاَعات ع٢ً تس١ْ إاد٠ ايع١ًُٝ ا٭دٓب١ٝ ٚتكدِٜ  -

ٚايطًب١ ٚخاؾ١ َٔ ايتدؿؿات دٚزات تدزٜب١ٝ ٗ ايرت١ْ يٮضاتر٠ ٚايباسجٌ 

 ايتطبٝك١ٝ.
 

  



 ٚضبٌ َعاؾتٗا يُٝٔٗ دٍٚ ايعامل ايجايح ٚاايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ؼدٜات 
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 ايتٛؾٝات:

باإلقاف١ إٍ إعاؾات إكرتس١ أع٬ٙ يًتغًب ع٢ً ؼدٜات تطبٝل ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٗ ايُٝٔ، ْس٣ 

 أٜكا ا٭خر باٯتٞ:

إعداد اضرتاتٝذ١ٝ ٚط١ٝٓ يًتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٜتعإٚ ٗ ذيو ز٥اض١ ايٛشزا٤، ٚٚشازات ايتعًِٝ  .1

 ايج٬خ، ٚٚشاز٠ ا٫تؿا٫ت، ٚغسنات ايتًفٕٛ ايٓكاٍ، َٚصٚد خد١َ اإلْرتْت.

ايعٌُ إطتُس ع٢ً ؼدٜح ايب١ٝٓ ايتك١ٝٓ ع٢ً إطت٣ٛ ايٛطين ٚتٛفري بدا٥ٌ ع١ًُٝ ؿٌ َػه١ً  .2

 ا٫ختٓاقات ايتك١ٝٓ اؿاي١ٝ.

 ضب.إعفا٤ ايٛازدات ايتك١ٝٓ َٔ ايسضّٛ اؾُسن١ٝ ٚدعًٗا َتاس١ يًذُٗٛز بطعس َٓا .3

ُٜي ٚطين َسؾد ط٬مإ .4 ٚايرباَر ٓػاطات ع٢ٓ َتابع١ ٚزؾد ايكسازات ٚايًتعًِٝ اإليهرتْٚٞ 

 .بأٍٚٚايتطبٝكات ٚاإلدسا٤ات إتبع١ ٗ قطا  ايتعًِٝ ايعايٞ احملًٞ ْٚػسٙ ٚزقٝا ٚإيهرتْٚٝا ا٫ٚ 

داز٠ ا٭شَات ٗ فاٍ تك١ٝٓ إعًَٛات ٚأ١ُْٛ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٚإإتدؿؿ١ ؼًٌٝ ايدزاضات  .5

ٚاضتد٬ف ايتٛؾٝات ٚإكرتسات ٚتصٜٚد ؾٓا  ايكساز ٚقاد٠ إ٪ضطات اؾاَع١ٝ بأبسش َا دا٤ 

 فٝٗا.

عٔ بعد ٗ )ايػٗادات ايعًٝا( ٗ ؽؿـ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٚايتعًِٝ اضتٝعاب ١ًٓ ايتعًِٝ  .6

يًٓٗٛض بٗرا إهٕٛ إِٗ ٗ ١ًٖٝ ٚتكدِٜ ايدعِ اي٬شّ هلِ ٚا٭ ١اؿهَٛٝ َ٪ضطات ايتعًِٝ ايعايٞ

 .ايتعًِٝ

 إاد١ٜ ٚإع١ٜٛٓ. اٚسكٛقٗ ااضتكطاب ايعكٍٛ ا٭ناد١ّٝ إٗادس٠ ٚتٛفري َتطًباتٗ .7

 إدسا٤ دزاضات تك١ّٝٛ يٓٛاّ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٚؼدٜد َعٛقات٘ َٚتطًبات تطٜٛسٙ باضتُساز. .8

َٔ َسس١ً ايبهايٛزٜٛع يت١٦ٝٗ ايطًب١  إضتشداخ قت٣ٛ زقُٞ ٗ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٚٗ ايعاّ ا٭ٍٚ .9

 .ٚفكا يتٛؾٝات إؼاد اؾاَعات ايعسب١ٝ يًتعًِٝ اإليهرتْٚٞ

ا٫ٖتُاّ بايعٓؿس ايبػسٟ إلداز٠ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ، َٔ خ٬ٍ ايتعًِٝ ٚاإلعداد إطبل، ٚايتدزٜب  .11

ًً إٍأثٓا٤ اـد١َ، إذ وتاز ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ  ا، َٔ سٝح خاًؾ انٛادز بػس١ٜ َ٪١ًٖ تأٖٝ

اَت٬ى ايجكاف١ ايتك١ٝٓ، ٚإداد٠ ايتعاٌَ َع ا٭دٗص٠ اإليهرت١ْٝٚ اـاؾ١ بايتعًِٝ عٔ بعد، 

ٚايتعًِٝ إفتٛح، َٔ سٛاضٝب، ٚضبٛزات إيهرت١ْٝٚ، ٚأدٗص٠ ايكاعات ا٫فرتاق١ٝ، ٚا٫ضتدٜٖٛات، 

 ا ٜتٓاضب َع ٖرا ايٓٛاّ.ٚأدٗص٠ ايبح ايفكا٥ٞ، ٚإعداد ايرباَر ايتع١ًُٝٝ، ٚاحملت٣ٛ إعسٗ، َ

َتابع١ ٚزؾد ايدزاضات ٚايبشٛخ ٚإ٪يفات ٚإطبٛعات ذات ايع٬ق١ بايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ايعسب١ٝ  .11

 .دٓب١ٝ ٚا٫ضتفاد٠ َٓٗاٚا٭

دزاض١ ايتذازب ايعسب١ٝ إُٝص٠ ٗ فاٍ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ َٚٓٗا ػسب١ داَع١ ايكدع إفتٛس١  .12

 أبسش١ٝ ٚاـًٝذ١ٝ ٚغريٖا ٚاضتد٬ف زدْا٭١ٚ ٚاؾاَع١ ايربٜطا١ْٝ ٚاؾاَع١ ايعسب١ٝ إفتٛس

 ٬َقٗا ي٬ضتفاد٠ َٓٗا.
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فكٌ أتأضٝظ دا٥ص٠ ايتُٝص ٗ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ )يًُ٪ضطات ٚيٮفساد(، عٝح ٜتِ اختٝاز  .13

 ضتاذ داَعٞ ٗ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ .أفكٌ أداَع١ ٚ

داَع١ ْٚػس إكسزات اإليهرت١ْٝٚ عًٝٗا ٚتبادٍ اـربات بٌ ١ يهٌ إيهرتْٚٝإْػا٤ َٓؿات تع١ًُٝٝ  .14

 َكغٛط١. أقسافٚع٢ً  ْرتْتاؾاَعات ٚإتاس١ احملت٣ٛ ايسقُٞ ع٢ً اإل

ٚدٚزات تدزٜب١ٝ فا١ْٝ ٗ فاٍ ايتك١ٝٓ  تٛفري بساَر ايُٓٛ إٗين يٮضتاذ اؾاَعٞ ٚيًعاًٌَ  .15

 .ايُٝين عُاٍتكدَٗا ايٛشاز٠ بسعا١ٜ قطا  ا٫تؿا٫ت ْٚادٟ ا٭

بٓا٤ َطتٛدعات زق١ُٝ ع٢ً َطت٣ٛ نٌ داَع١ تكِ َا ٜتٛفس يدٜٗا َٔ َؿادز إعًَٛات  .16

 اإليهرت١ْٝٚ ٚتٝطري ايٛؾٍٛ اؿس إيٝٗا ْٚػس اإلْتاز ايعًُٞ يهٌ داَع١ ع٢ً َٛاقعٗا اإليهرت١ْٝٚ.
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 . 2113صقصٜل ضبتُرب/أًٍٜٛ/داَع١ اي
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o ( ٛ2121ايْٝٛطه .)ٗايتعًِٝ: َٔ ا٫قطساب إٍ ايتعا ،https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse 

 Berg, G.  &  Simonson, M. (2018). Distance learning. Britannica.                      
https://www.britannica.com/topic/distance-learning 

 CEOWORLD magazine Revealed  (2020). Countries With The Fastest 
Internet Speeds, 2020, https://ceoworld.biz/2020/02/21/revealed-countries-

with-the-fastest-internet-speeds-2020/ 

 Kohn, Maier & Thalmann (2010). Knowledge Transfer with E-Learning 
Resources to Developing Countries: Barriers and Adaptive Solutions. 

10.1007/978-3-7908-2355-4_2. 

 Mahmud & Gope, (2009). Challenges of Implementing E-learning for Higher 
Education in Least Developed Countries: A case study on Bangladesh, 
International Conference on Information and Multimedia Technology. DOI 
10.1109/ICIMT.2009.27 

 Wambui & Black (2009). Factors that impede adoption of e-learning in 
developing countries: Advice for moving beyond challenges with integrating e-
learning platforms at Polytechnic of Namibia. 
https://www.semanticscholar.org/paper//88046d5d65b198382734a38b33d9e9b76594ce6a 

 Rostow, W. (1960). The stages of economic growth: a non-Communist 
manifesto. Cambridge [England], University Press. 

https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic
https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic
https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.britannica.com/topic/distance-learning
https://www.semanticscholar.org/paper/88046d5d65b198382734a38b33d9e9b76594ce6a

