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 هًدؿلّ:

يِدف  ُدكا الةػدر  لددٔ  خٌويدث بعدٕ  ٌاْددم 

الدددْ ٔ الوعلْهددداخٔ لدددفٓ خلويدددكاج الومغلدددث 

اال فاـيددث هددي ؾدديه خددْضيِِي لةٌددا  بي دداج 

خعلدددن َؿٓددديث لِدددي  لدددٔ ا ًدمًدددح  ٌُدددا٘ 

 لودددٔ للةػدددر غدددْه هطوْ دددث هدددي ال ٗدددايا 

الػياخيددددث العاهددددثع ّ اًددددح  ٌاْددددم الددددْ ٔ 

الوعلْهدددددداخٔ الوًدددددددِفطث ُددددددٔ الدؿ دددددديٙع 

 ـالتع ّالعدددمٔ. ّأدددف مُيددددؿفم الدطويددداع ا

الودددٌِص الْْدددأ طدددٔ الدْْددد   لدددٔ ًودددْقش 

خٌايكٓ خًدعيي بدَ الدلويدكاج طدٔ بٌدا  بي داج 

الدددعلن الُؿٓدديث الؿاْددث بِددي  وددا ميدددؿفم 

الوٌِص َةَ الدطميةٔ طدٔ الد ةيدو ّقلدن هدي 

ؾدديه ال يدداو ال ةلددٔ ّالةعددفٓ لعٌاْددم بٌددا  

الدددددْ ٔ الوعلْهددددداخٔ هػددددد  الةػدددددر  لدددددٔ 

ّاغددددفت هددددي خلويددددكاج الومغلددددث هطوْ ددددث 

ا  فاـيددددث هكًْددددث هددددي ؾوًددددث ّ ُددددمّى 

خلويدددددكت. ّأدددددف مئِدددددمج الٌددددددا ص مى خعاهددددد  

الدلويكاج ها َةكث ا ًدمًح لةٌا  بي اج خعلن 

َؿٓيث لِي أف ناـ هدي ّ ديِي الوعلْهداخٔ 

بْٓلت  اهثع ّ ى  اًدح ٌُداب بعدٕ الةٌدْـ 

إ ُّدددددٔ:  إ صيدددددم ـاه  غٓدددددا يا مئِدددددمج طمأدددددا

ث هدٌْ دددددث هدددددي مـّاج ايددددددؿفام هطوْ ددددد

ّميدداليا الةػددر الوداغددثع ّميدددؿفام خ ٌيدداج 

الةػر لدػفيف هٓاـل الوعلْهاج )هي  ٌٓدم 

الدؿ يٙ( باألٖاطث  لٔ  ًُا  بيةليْضماطيداج 

هًٌدد ث بُددك  هٌايددا )هددي  ٌٓددم ا ـالت( 

ّ ًُدا  هعمطددث ضفيددفت )هددي  ٌٓددم العددمٔ( 

غير مئِمج الٌددا ص مى ُدكت الةٌدْـ لدن خدد زم 

لدٔ ا ًدمًددح هودا يًددف ٔ ٖددمّلت بالعود   

ّضْـ آلياج لف وِا طٔ الوٌاُص الفلايديث مّ 

ـهطِدددا هدددا هدددٌِص الػايدددا ا لدددٔ مّ خ دددفين 

 .ؾ ٙ خفليةيث هٌآلث  ي الوٌِص الفلائ

بي دددث  -الكلوددداج الفالدددث: الدددْ ٔ الوعلْهددداخٔ 

الدددددعلن  -بي ددددث الدددددعلن الُؿٓدددديث  -الدددددعلن 

 .الدعلن ا لكدمًّٔ -الُؿٓٔ 

 ه فهث:

يهؾم ا ًدمًح طٔ ُكٍ ا ًّث بالعفيف هي 

األـّاج الوداغث للوًدؿفهيي ّالدٔ خْطم 

ههيطا هي الؿفهاج يًا ف الودعلويي  لٔ 

خطويا ها يمّق لِن هي هْاـ  لويثع  وا 

يديع  ـالخِاع ّملَادِا ّهُال دِا ها 

ا ؾميي ّالدْاْ  ها مٓ َؿّ غْه 

ج العالنع ليى ُكا طػًا ب   ى ُكٍ األـّا

خد ْل بُك  ـا ن ّيميا طٔ  خطاٍ خًِي  

 طا ليث بي ث خعلن َؿٓيث هػفـت الوٓفل                                    

 طٔ خٌويث بعٕ  ٌاْمالْ ٔ الوعلْهاخٔ                                  

 لفٓ خلويكاج الومغلث ا  فاـيث                                         

   فاـ /صاـت الًيف هٓ أ مغوف  ًكم

 ()٘الةث ـ دْلاٍ             

 ضاهعث ال اُمت –هعِف الفلاياج الدمبْيث                                  
  َما                  

 همئ  ـ/ ٌُا  دمحم         م.ـ/ دمحم ابماُين الفيْأٔ                 

 ميداق هًا ف هدامغ       ميداق خكٌْلْضيا الدعلين                       

 أًن خكٌْلْضيا الدعلين                    ليث الدمبيث                         

 ضاهعث ال اُمتهعِف الفلاياج الدمبْيث    ى     ضاهعث غلْا                                  
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ا يدؿفام ّ ٖاطث هيهاج ضفيفت لِا. 

طالودعلن طٔ ُكٍ الةي ث يةٌٔ بٌا َ الوعمطٔ 

بٌاًَ زن يدُال َ ها ا ؾميي طِْ بكلن 

يدةا الٌظميث الةٌا يث الوعمطيث ّالٌظميث 

الةٌا يث ا ضدوا يث ّـّل الوعلن ُْ الويًم 

يك طٔ خعلوَع ّالوْضَ ّالوُالب للدلو

ّيًدؿفم الوعلن  يدماخيطياج الدعلين الوْضَ 

طٔ غر الودعلويي  لٔ ا يدومال طٔ  ًُا  

  .بي اخِن الدعلويث الؿاْث ّخ ْيمُا

هدي ضِددث مؾددمٓ ئِدمج ًودداقش ضفيددفت للدددعلن 

 ٌديطث ٘ةيعيث للد ْل الًميا ّالودٌاهٔ طدٔ 

األـّاج الدكٌْلْضيدددث غيدددر لدددن خعدددف الٌوددداقش 

لدددعلن الوعددهن بالدكٌْلْضيددا خدْاطددو الد ليفيددث ل

هعَ ّهي ُكٍ الٌواقش الطفيدفت ًودْقش َداخٔ 

ّآؾدددمّى ّالدددكٓ يم ددده  لدددٔ زددديذ  ٌاْدددم 

ميايددددددددددددددددديث  ُّدددددددددددددددددٔ الُؿٓدددددددددددددددددٌث  

Personalization ّالوُدددددددددددددددددددددددددددددددال ث

Participation   ّخٌدددددددددددداّه الوعدددددددددددددال

Knowledge-Pull ع طدددددٌِص بي دددددث الددددددعلن

الُؿٓيث يدْاطو خواها ها  ٌٓم الُؿٌٓث 

ل ث ّية دددٔ  ٌٓدددم خٌددداّه الوعمطدددث ّالوُدددا

ّالدددكٓ يًددددٌف  لدددٔ هدددٌِص يعدودددف  لدددٔ ـ دددن 

ّْددْه الودعلودديي  لددٔ  ددفـ  ةيددم هددي الع ددف 

الوعمطيدددث الٗدددوٌيث ّالٓدددميػث  ّيدددي مخِن 

 ليِددددا بالدػفيددددف ّالدطويددددا ّطددددو هددددا يددددماٍ 

الودعلوديي هٌايددةا لِددنع ّلكدي ٌُدداب ألددو هددي 

الدٌدداّه الها ددف للوعددال  الودفط ددث  لددٔ بي ددث 

ًدمًدح ّالددٔ خدًددن ب ٓدْل طدٔ الوْزْأيددث ا 

ّخٗددالا ا لا  ّا خطاُدداجع هوددا يًدددف ٔ 

ّضددددْـ ّ ددددٔ هعلْهدددداخٔ لددددفٓ الودعلودددديي. 

ّخدْأددا الةاغسدددث مًدددَ ًديطددث أيدددام الودعلوددديي 

بةٌدا  بي دث خعلوِدن الُؿٓديث ّالدعاهد  هعِددا 

لاددمت هدي الْأدح يددْ  يػدفذ خٌويدث لددةعٕ 

 – الدطويددا –ُددكٍ العٌاْددم ُّددٔ ) الدؿ دديٙ 

العدددمٔ( ّقلددددن ًديطدددث ل غدكدددداب  –ا ـالت 

الوةاَددم بُددةكث ا ًدمًددح ّهددا خػدْيددَ هددي 

مـّاج ّ ن ُا   هي الوعلْهداج ّخًدؤ ُدكٍ 

العوليددث بعوليددث الدٌظددين الددكاخٔ ُّددٔ  غددفٓ 

األيى الددٔ خ دْم  ليِدا الٌظميدث الدْاْدليث 

Connectivism .لطْلش ييوٌه 

 : ا غًاو بالوُكلث

ٓ الددْ ٔ الوعلْهدداخٔ ّضددْـ خددفًٔ طددٔ هًدددْ

لددددفٓ خلويددددكاج الومغلددددث ا  فاـيددددث ّالددددكٓ 

مئِمخدددَ الفلايدددث ا يدكُددداطيث  لدددٔ  يٌدددث 

خلويكت هي خلويكاج الٓف األّه  140َولح 

ا  ددفاـٓ بوفليددث هفيٌددث العودداه ا  فاـيددث 

بٌدداج ّالدابعددث  ـالت صددما الوػلددث الدعليويددث 

بوػاطظددث البمبيددث. ُّددكا الدددفًٔ يدٗددع طددٔ 

ؿ يٙع الدطوياع ا ـالتع ّالعمٔ  ٌاْم الد

ُّٔ العٌاْم الددٔ يد لةِدا العود  بوًد ْليث 

 لدددٔ ا ًدمًدددحع ّّضدددْـ ُدددكا ال ٓدددْل بِدددا 

يْ  يٌ لّ هي  يدااـت الودعلوديي هدي الكدن 

الِا دد  هددي الوعلْهدداج ّالوعددال  الوْضددْـت 

 لدددٔ ا ًدمًدددح  ودددا يددديطعلِن هًددددؿفهيي 

ٙ. يلةييي لَ يًدؿفهًَْ للدًليث ّالدمطيَ ط 

طٔ غيي مى هد لةداج العٓدم خًددف ٔ ّضدْـ 

هدعلودديي بدداغسيي  ددي الوعمطددث بٓدداث ـا وددث 

لكٔ يًد يعْا الدْاطو هدا  د  ضفيدف ّهدا هدا 

 .يد لةَ يْق العو  بإيدومال

 : مي لث الةػر

يوكددي خػفيددف يددباه الةػددر الم يًددٔ  ددا خٔ: 

ها طا ليث بي ث خعلن َؿٓديث هػدفـت الوٓدفل 

ٔ الوعلْهدداخٔ طددٔ خٌويددث بعددٕ  ٌاْددم الددْ 

لددفٓ خلويددكاج الومغلددث ا  فاـيددث   ّيداددم  

 : هي ُكا الًباه الم ئً األي لث ا خيث

ها الدْٓل الو دمظ للٌوْقش الودةا  .1

 طٔ بٌا  بي ث الدعلن الُؿٓيث 

هددا الوِددالاج الدكٌْلْضيددث الينهددث  .2

لةٌا  بي ث خعلن َؿٓيث خدٌايدا هدا خلويدكاج 

 الومغلث ا  فاـيث 

ُدددٔ هعددداييم خ يدددين بي دددث خعلدددن هدددا  .3

 َؿٓيث  

ها أا وث  ٌاْم الْ ٔ الوعلْهاخٔ  .4

هػدد  الفلايددث ّالددددٔ خدٌايددا هددا خلويدددكاج 

 الومغلث ا  فاـيث 

ها طا ليث بي ث خعلن َؿٓيث هػفـت  .5

الوٓدددفل طدددٔ خٌويدددث  ٌٓدددم الدؿ ددديٙ   غدددف 

  ٌاْم الْ ٔ الوعلْهاخٔ 

ها طا ليث بي ث خعلن َؿٓيث هػفـت  .6

فل طدددٔ خٌويدددث  ٌٓدددم الدطويدددا   غدددف الوٓددد

  ٌاْم الْ ٔ الوعلْهاخٔ 
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ها طا ليث بي ث خعلن َؿٓيث هػفـت  .7

الوٓددددفل طددددٔ خٌويددددث  ٌٓددددم ا ـالت   غددددف 

  ٌاْم الْ ٔ الوعلْهاخٔ 

ها طا ليث بي ث خعلن َؿٓيث هػفـت  .8

الوٓدددفل طدددٔ خٌويدددث  ٌٓدددم العدددمٔ   غدددف 

  ٌاْم الْ ٔ الوعلْهاخٔ 

   :طمّٔ الةػر

 :ةم الةػر الامّٔ ا خيثّيؿد

اليْضف طمق قّ ـاللث  غٓا يث  ٌدف  

بددددديي هدْيددددد ٔ ـلضدددددداج  0.01هًددددددْٓ 

الدلويددددكاج أةدددد  ّبعددددف بٌددددا  بي ددددث خعلوِددددي 

الُؿٓيث طٔ  ٌٓدم الدؿ ديٙ   غدف  ٌاْدم 

  .الْ ٔ الوعلْهاخٔ

اليْضف طمق قّ ـاللث  غٓا يث  ٌدف  

بددددديي هدْيددددد ٔ ـلضدددددداج  0.01هًددددددْٓ 

بٌددددا  بي ددددث خعلوِددددي  الدلويددددكاج أةدددد  ّبعددددف

الُؿٓيث  طٔ  ٌٓم الدطويدا   غدف  ٌاْدم 

 .الْ ٔ الوعلْهاخٔ

اليْضف طمق قّ ـاللث  غٓا يث  ٌدف  

بددددديي هدْيددددد ٔ ـلضدددددداج  0.01هًددددددْٓ 

الدلويددددكاج أةدددد  ّبعددددف بٌددددا  بي ددددث خعلوِددددي 

الُؿٓيث  طدٔ  ٌٓدم ا ـالت    غدف  ٌاْدم 

 .الْ ٔ الوعلْهاخٔ

ٌدف اليْضف طمق قّ ـاللث  غٓا يث   

بددددديي هدْيددددد ٔ ـلضدددددداج  0.01هًددددددْٓ 

الدلويددددكاج أةدددد  ّبعددددف بٌددددا  بي ددددث خعلوِددددي 

الُؿٓيث  طٔ  ٌٓدم العدمٔ   غدف  ٌاْدم 

 .الْ ٔ الوعلْهاخٔ

اليْضف طمق قّ ـاللث  غٓدا يث بديي  

هدْي ٔ ـلضاج الدلويكاج طٔ ال ياو ال ةلٔ 

ّالةعدددفٓ لعٌاْدددم الدددْ ٔ الوعلْهددداخٔ هػددد  

 دددث خعلوِدددي الةػددر ّقلدددن أةددد  ّبعددف بٌدددا  بي

 .الُؿٓيث

 : مُويث الةػر

خوكددددديي الودعلوددددديي هدددددي الدعاهددددد   

باا ليدددث هدددا هٓددداـل الوعلْهددداج الوْضدددْـت 

 لددددٔ ا ًدمًددددح هددددي ؾدددديه خٌويددددث الددددْ ٔ 

 .الوعلْهاخٔ لفيِن

خُددددطيا الودعلودددديي  لددددٔ  ًُددددا   

 .بي اخِن الدعليويث الؿاْث بِن  لٔ ا ًدمًح

ـ ن ـّل الوفليث ّنيداـت طا ليدِدا  

الدٌويددث ا ضدوا يددث ّالس اطيددث لديهيددكُا  طددٔ

ّالْْددْه بِددن  لددٔ هًدددْٓ مطٗدد  خوِيددفا 

 .للْْْه  لٔ هطدوا هعلْهاخٔ هد ْل

الددف ْت  لددٔ  ٖدداطث بددماهص خفليةيددث  

ّهُددداليا خس يايدددث  لدددٔ الوٌددداُص الوفليددديث 

 .لدٌويث الْ ٔ الوعلْهاخٔ لفٓ ال يا

غوايددث خلويددكاج الومغلددث ا  فاـيددث  

ًلةياج الدٔ يدعمْٖى لِا ًديطث هي بعٕ ال

للدعاهددد  هدددا َدددةكث ا ًدمًدددح بدددفّى ّ دددٔ 

 .هعلْهاخٔ  ا 

خؿميص ضي  هي الودعلويي الْا ييي  

ال اـليي  لٔ  يدياا  هد لةاج ال مى الْاغدف 

 .ّالعُميي

طدددع آطدداق ضفيددفت للةػددر طددٔ هطدداه  

ال مي ددث األهسدد  لدْئيددف َددةكث ا ًدمًددح طددٔ 

هدددي ّضِدددث ًظدددم  خٌويدددث الدددْ ٔ الوعلْهددداخٔ

خمبْيددث غيددر مى الوطدداه الدمبددْٓ ياد ددم  لددٔ 

 .هس  ُكٍ األبػاذ

خبييددم  خطاُدداج ال دديا هددي الدددعلن  

الكٓ يٌدِدٔ بػدفّـ الطاهعدث  لدٔ طكدمت الددعلن 

 .الوادْظ ّالدعلن هفٓ الػيات

 :  يٌث الةػر 

خددن خ ةيددو خطمبددث الةػددر  لددٔ  يٌددث أٓددفيث 

بود لةددددداج أةليدددددث هدددددي خلويدددددكاج الومغلدددددث 

  فاـيددث ّ ددفـُا ؾوددى ّ ُددمّى خلويددكت ا

بوفليث هفيٌث العوداه للدعلدين األيايدٔ بٌداج 

الدابعث  ـالت صما الوػلث الدعليويث بوفيميدث 

  .الدمبيث ّالدعلين بالبمبيث

 : غفّـ الةػر

ي دٓددددددم الةػددددددر الػددددددالٔ  لددددددٔ  .1

الدلويددكاج ا خددٔ يدددْطم لددفيِي َددةكث  ًدمًددح 

 .بوٌانلِي

يددم هددي مـّاج ًظددما لْضددْـ  ددفـ  ة .2

ا ًدمًددح الوداغددثع ًّظددماإ لكددْى الوُددال يي 

طدددٔ ُدددكا الةػدددر هدددي الوةددددف يي هدددي غيدددر 

هًدْٓ  يدؿفام ا ًدمًح خدن خػفيدف الوٓدفل 

لوطوْ ث األـّاج الوًددؿفهث طدٔ بٌدا  بي دث 

الدددعلن الُؿٓدديثع غيددر يدًدددؿفم الدلويددكت 

 ْاضِدث   iGoogle ْاػث الةفايث هي هْأا

وا يدًدؿفم مـاخٔ الةميف الةي ث الؿاْث بِا  
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 2014لعام  ساًييث الًٌْيث للطوعيث الوطلف اليلًلث ـلاياج ّبػْذ ُهػٌكَوث .. الوطلث العلو

 Google ا لكدمًّٔ ّالفلـَث الاْليث هدي

talkع ّملةدْم  دمٔ الٓدْل هدي Flickr ع

ّمـات خطويدددددددددددددا الوْاأدددددددددددددا الواٗدددددددددددددلث 

 ع ّمـات الددددفّيي هدددي Symbalooهدددي

Blogger ٓع ّيدددداغاج الٌ دددداٌ طددددٔ هٌدددددف

ّأددف  .Ahlamontada هدد ؾْق هددي هْأددا

لدٔ أاهح الةاغسث بإؾديال ُدكٍ األـّاج بٌدا   

األيِ  ّاأل سم َعةيث طٔ ا يدؿفام  وا مًِا 

خدددديع هعمطدددث هدددفٓ هُدددال ث الدلويدددكت طيِددداع 

ّقلددن لوًددا فت الدلويددكاج طددٔ همغلددث بٌددا  

 .الْ ٔ

ي دٓم الةػر الػدالٔ  لدٔ  ٌاْدم  .3

الددْ ٔ الوعلْهدداخٔ قاج العيأددث بالعودد   لددٔ 

 ٌٓددم  –ا ًدمًددح ُّددٔ ) ٌٓددم الدؿ دديٙ 

  .( ٌٓم العمٔ – ٌٓم ا ـالت  –الدطويا 

 : مـّاج الةػر

ًودددْقش خٌايدددكٓ لةٌدددا  بي دددث الددددعلن  •

 .الُؿٓيث

أا وث بالوِالاج الينهث لةٌدا  بي دث  •

 .خعلن َؿٓيث

ب اأددددددث هيغظددددددث األـا  العولددددددٔ  •

للوِدددالاج الدكٌْلْضيدددث الينهدددث  ود لةددداج 

 .أةليث لعيٌث الفلايث

هْـيدددْالج خفليةيدددث للددددفليا  لدددٔ  •

 .ؿٓيثبٌا  بي ث خعلن َ

أا وث بالوِام الةػسيدث الددٔ يديكلف  •

 . بِا الودعلوْى

ب اأددددددث هيغظددددددث ا ـا  العولددددددٔ  •

للوِدددالاج الدكٌْلْضيدددث الينهدددث لةٌدددا  بي دددث 

 .خعلن َؿٓيث

 .ب اأث خ يين بي ث خعلن َؿٓيث •

أا وددددددث بعٌاْددددددم بٌددددددا  الددددددْ ٔ  •

 .يٌث 14-12الوعلْهاخٔ للودعلويي هي 

 .ه ياو الْ ٔ الوعلْهاخٔ •

 : هٌِص الةػر

يطوا ُكا الةػر بيي الوٌِص الْْدأ َّدةَ 

الدطميةددٔ غيددر خددن الدطميددا  لددٔ هطوْ ددث 

ّاغفت ها خ ةيدو ه يداو الدْ ٔ الوعلْهداخٔ 

أةدددد  الوعالطددددث الدطميةيددددث ّخ ةيددددو ًاددددى 

 .الو ياو بعف الوعالطث الدطميةيث

 : هدبيماج الةػر

الودبيدددماج الوًدددد لث : بي دددث خعلدددن  .1

 .َؿٓيث

الودبيددددددددماج الدابعددددددددث : الددددددددْ ٔ  .2

 . الوعلْهاخٔ

 :هٓ لػاج الةػر

 Personal :بي ددداج الددددعلن الُؿٓددديث

Learning Environment 

( 2011يعمطِدددا دمحم الفيدددْأٔ  )الفيدددْأٔع 

ب ًِدددا  يددداى اًد دددا ٔ للوددددعلن يطودددا طيدددَ هدددا 

إ  يٌايا خًلً  ّؾ ْاج ّّيا   خعلودَ ّط دا

لِْيددددَ الُؿٓددديث ّطدددٔ ئددد  هدابعدددث ّـ دددن 

لوَ )ؾاْث طٔ الددعلن الميدؤ( ّيًددؿفم هع

طدددٔ قلدددن هطوْ دددث هدددي األـّاج ّالوٓددداـل 

الوددددْاطمت  لدددٔ الُدددةكث بودددا يػ دددو مُفاطدددَ 

 .ّيُعمٍ بالمٖٔ

بي ددث خعلددن َؿٓدديث هػددفـت الوٓددفل: يعٌددٔ 

ّضْـ أا فت ميايديث هدي األـّاج ّالؿدفهاج 

الوداددددو  ليِددددا لوًددددا فت الدلويددددكاج  لددددٔ 

اخِن الُؿٓديثع الؿ ْاج األّلٔ طٔ بٌدا  بي د

 ٌدددددْ  هدددددي الدددددف ن الد ييًدددددٔع غيدددددر مى 

الوُددال اج طددٔ ُددكٍ الفلايددث هددي خلويددكاج 

الومغلث ا  فاـيث ليى لفيِي مـًٔ طكمت  ي 

بي ددددث الددددددعلن الُؿٓدددديث طدددددٔ غدددديي مًِدددددي 

يًدؿفهي ؾدفهاج ا ًدمًدح بٓدْلت هٌآدلث 

 دددي بعٗدددِا لدددكلن خدددن خػفيدددف هطوْ دددث هدددي 

ال ا دفت  الوٓاـل الدٔ ييدن  يدؿفاهِا لةٌدا 

 األياييث هي بي ث الدعلن الُؿٓيث

 Information :الدددْ ٔ الوعلْهدددداخٔ

Literacy 

يعددم  هطدوددا هكدةدداج الكليدداج ّالطاهعدداج  

 Society of College ّالوكدةاج الٌْ٘يدث

National and University 

Libraries (SCONUL,2011,p.3) 

الٌدداو الددْا ييي هعلْهاخيددا  بدد ًِن ُددن الددكيي 

ي بكيايث ضوا ّايدؿفام ّ ـالتع يػ  ْى ّ 

ّخْليدددددفع ّابدكدددددال الوعلْهددددداج ّالةياًددددداج 

ب مي دددث مؾيأيدددث ّيددديكْى لدددفيِن هِدددالاج 

الوعلْهددداج لل يددددام بدددكلن  لددددٔ ًػدددْ طعدددداه. 

ّخدةٌددددٔ الةاغسددددث ُددددكا الدعميددددف لْٖددددْغَ 

َّددوْلَ لعٌاْددم الددْ ٔ الوعلْهدداخٔ ّالدددٔ 

 .يددٌاّه الةاغسث بعِٗا طٔ ُكا الةػر
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 2014لعام  ساًييث الًٌْيث للطوعيث الوطلف اليلًلث ـلاياج ّبػْذ ُهػٌكَوث .. الوطلث العلو

 :ٓ ّالفلاياج الًاب ثا ٘ال الٌظم

ًديطددث لػفازددث هاِددْم بي ددث الدددعلن الُؿٓدديث 

طددٔ  1796ط ددف ئِددم ُددكا الواِددْم هٌددك  ددام 

 ّهيلدم  Goldstein خ ميدم لطْلفيًددْى

Miller  ّأددف  يددددؿفها ُدددكا الواِدددْم ـّى

ًدداأٍ  2001   ددا  خعميددف لددَ. ّطددٔ  ددام 

 Oleg ّمّلدص Bill Olivier  دي هدي بد 

Liber  الُؿٓدديث   غددف طكددمت بي ددث الدددعلن

الػاضاج الولػدث الددٔ يامٖدِا هاِدْم الددعلن 

هفٓ الػيات هدا ٖدمّلت ّضدْـ ـ دن لوعداييم 

الدُدددبي  الةيٌيدددث طدددٔ ّلأدددث صيدددم هٌُدددْلتع 

ّخدةٌددٔ الةاغسددث ا خطدداٍ الددكٓ يددمٓ مى بي ددث 

الدعلن الُؿٓيث لديى الو ٓدْـ بِدا الد ةيدو 

الةمهطٔ لِا ّلكٌِا هدفؾ  هدي هدفاؾ  الددعلن 

علن هي ؾيه هطوْ ث هدي مـّاج غير يدن الد

الدعلن الوْضِث قاخيا ّهطوْ ث هدي األًُد ث 

العاهث َّةكث  ضدوا يث. ّ   ُدكا يػدفذ طدٔ 

يدددياق ُْيدددث الادددمـ. ّيب دددف مْدددػاا ُدددكا 

ا خطدداٍ  لددٔ ّضددْـ ـ ددن هددي أةدد  الوعلددن مّ 

الوبيًددددث الدعليويددددث للودعلودددديي هددددي مضدددد  

هًا فخِن  لٔ خػ يو مُفاطِن الدعليويث  ودا 

ِن يم هّى  لٔ  ولياج الدعلين ّالدعلن طدٔ مً

الًياق ا ضدوا ٔ. ّهي هبيدفٓ ُدكا ا خطداٍ  

يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكْج 

ع (Wilson,et.all,2006,p.4)ّيلًدددددددددددْى

ع (Attwel,2007,p.1) ضماُددددام مخْيدددد 

ع  (Downes,2007 ,p.20)يدددياي ـًّدده

 & Žubrinić)ّمبميٌدددددٔ ّ دددددالةٔ

Kalpić,2008,p.2) ٔع دمحم الفيددددددددددددددددددددْأ

 .(2011)الفيْأٔع 

 مّالإ : ًواقش بي ث الدعلن الُؿٓيث

ئِمج العفيف هي الٌوداقش الددٔ خػداّه ّٖدا 

 ٘دددال هاددداُيؤ لةي دددث الددددعلن الُؿٓددديث مّ 

الٌودددداقش الدددددٔ خػدددداّه ّْدددداِا ّهددددي ُددددكٍ 

الٌودددددداقش  الٌوددددددْقش الوادددددداُيؤ لًددددددكْج 

ّيلًدددْى ّآؾدددمّى ّالدددكٓ يظِدددم طيدددَ بي دددث 

الدعلن الُؿٓيث ّالدٔ خٓا طيِدا العفيدف هدي 

لْيا بعِٗا هي ؾيه الدعلن الميؤ مـّاج ا

 ّا ؾددددم ؾددددالش  ٘ددددال الدددددعلن الميددددؤ

(Wilson, et.all,2006,p.4)  هعدوددفيي

 ,ATOM لدٔ ؾدفهاج خبكيدث الوْاأدا هسد 

RSS ع ّ ددد  ُدددكا يٓدددا بدددفّلٍ طدددٔ هْأدددا

 يدٗاطث َؿٓٔ يػدْٓ  لٔ هلف الةياًداج 

ع ّالوػدددْٓ (Profile) الُؿٓدديث للودددعلن

ٓ يدديدن  ـؾالددَ هددي ّاألـّاج ّالددمّابٙ  الددك

ّهلدددف ا ًطدددان  (Entries) أةدد  الوددددعلن

ّأددف  .(ePortfolio) ا لكدمًّددٔ للودددعلن

 ٘ددددددْل هددددددالب ضًًْددددددْى ّآؾددددددمّى

(Johnson,et.all,2006,p.28)  ٔطدددددد

ضاهعث بْلدْى ُكا الٌودْقش ليٓدةع الٌودْقش 

الومضعٔ لْْف بي ث الددعلن الُؿٓديث غيدر 

ّْدداِا ب ًِددا أدداـلت  لددٔ  يدددبيه الؿددفهاج 

ٖوي بي ث الوعلْهاج ّبالددالٔ طدإى الؿدفهاج 

البيددم هم يددث بالًٌددةث للوًدددؿفم خػددداش  لددٔ 

ّييلث ؾاْثع ُكٍ الْييلث خوكدي الوًددؿفم 

هدددي ا يددددااـت هدددي ُدددكٍ الؿدددفهاج ّم٘ل دددْا 

 PLT  ليِدا  يددن مـّاج الددعلن الُؿٓدديث

(Personal learning Toolkit)  ُّٔد

لُؿٓديث بوسابث الد ةيو الظاُم لةي ث الدعلن ا

هدددي ّضِدددث ًظدددم الوًددددؿفم.ّهي زدددن خوكدددي 

 ضًًْددددددددددددددددْى ّآؾددددددددددددددددمّى

(Johnson,et.all,2006, p.45 )  هددي

بٌدددا  ًودددْقش  دددام لةي دددث الددددعلن الُؿٓددديث 

 ودددهيص هدددي بي دددث الؿدددفهاج ّمـّاج الددددعلن 

غيدر غدفـّا ُْيدث بي دث   .PLT الُؿٓديث

الدعلن الُؿٓيث بسيذ  ٌاْدم ل يًديث ُدٔ: 

ٓددددددددددٔع  الؿددددددددددفهاجع مـّاج الدددددددددددعلن الُؿ

  .ّالعيأاج

إ: هفاؾ  بٌا  بي ث الدعلن الُؿٓيث   زاًيا

ًديطددث لػفازددث هاِددْم بي ددث الدددعلن الُؿٓدديث 

ّالد ْل الًميا طٔ مـّاج الْيدا ّالؿدفهاج 

الدددٔ خ ددفهِا ئِددمج العفيددف هددي الوددفاؾ  طددٔ 

خٌايددددك بي ددددث الدددددعلن الُؿٓدددديثع مّلددددٔ ُددددكٍ 

الوددفاؾ  ُددْ بي ددث الدددعلن الُؿٓدديث الوعدوددفت 

ّيدددمٓ   2.0يدددا خ ةي ددداج الْيدددا  لدددٔ خطو

مْػاا ُكا الوفؾ  مى بي ث الدعلن الُؿٓديث 

ُٔ خ ْل لواِْم الْيا الوهيص  غيدر يُديم 

ُكا الواِْم  لٔ ّييلث  ًُا  خ ةي داج ّيدا 

ضفيفت  ي ٘ميو الطوا بيي بياًداج ّؾدفهاج 

هْضدددْـت بالاعددد  ّقلدددن هدددي هدددْالـ هدعدددفـت. 

 ّخم دده ُددكٍ الا ددث هددي بي دداج الدددعلن  لددٔ

(Chatti et al, 2009,p.8): 
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 يػا بياًاج هي خل يوداج ؾالضيدث •

( RSS , Atom ). 

الدٓايث ّالطوا ّالامن بديي العفيدف  •

 .هي الدل يواج طٔ هكاى ّاغف

 XML) خٓفيم الٌدا ص  لٔ َدك  •

, RSS  ) ّصيمُا هي األَكاه. 

 ًُدددددا  غاّيدددددث غاضيددددداج للدددددفهص  •

  .الًلى للٌدا ص طٔ هْاأا الْيا األؾمٓ

ّخ ْم طكمت الدٓايث  لٔ مى يع ٔ    هددعلن 

لـت طعدد   دددي الكيددداى الدعليودددٔ  هسددد    دابدددث 

خعليدددوع مّ خاٗدددي  لابدددٙع مّ غاددد  هػددددْٓ 

هعددمّٔع مّ خػفيددف هدددفٓ ا  طدداا بدددَع مّ 

 فـالوُددداُفاجع مّ الدٓدددْيحع مّ هُدددال ث 

ُددكا الكيدداى هدددا الددههي ع  ددد  لـت طعدد  خعدددف 

يودددٔ بوسابدددث خٓدددْيح  لدددٔ ُدددكا الكيددداى الدعل

ّبطوددا  ُددكٍ الدٓددْيداج يوكددي أيدداو هددفٓ 

َددعةيث ًّطدداظ ُددكا الكيدداى. مهددا طكددمت الاددمن 

طِٔ خًدؿفم الٌدا ص الدٔ خدن الػٓدْه  ليِدا 

هي الدْٓيح  لٔ الكياى الدعليودٔ طدٔ   داـت 

خمخيددددا الكياًدددداج الدعليويددددث لدطعدددد  الكيدددداى 

الدعليؤ ْاغا م ةم  دفـ هدي األْدْاج ُدْ 

ج مّ أا وددث ًدددا ص األّه طددٔ أا وددث الو دمغددا

 ,Chatti et al) الةػددددددر

2010,p.17&18).  ّيكْى ـّل الودعلن بعدف

قلن ُْ خمخيا الكياًاج الدعليويث الدٔ خْْد  

 ليِددا ّالدل يودداج طددٔ هكدداى ّاغددف ّأددف يكددْى 

  iGoogle ُكا الوكاى ُْ ْاػث بفايث هس 

مّ هفًّددث. ّخعد ددف الةاغسددث مى  يدددؿفام ُددكا  

ال يي طدددٔ ُدددكٍ الودددفؾ  ُدددْ األًًدددا للوُددد

الفلايث غير مًَ األيِ  ّاأل سدم َدعةيث طدٔ 

غديي مى الوددفؾ  السددأً الوعدودف  لددٔ ًوددْقش 

الْيددددا الددددفاللٔ ا ضدوددددا ٔ يد لددددا ّضددددْـ 

هًدددؿفهيي م سددم  غدماطيددث  وددا اًددَ يد لدددا 

ّضدددْـ مًظودددث هؿٓٓدددث لدددكلن مهدددا الودددفؾ  

األؾيددم الوعدوددف  لددٔ الةددماهص الودكاهلددث طِددْ 

ؾةدددما  هدؿٓٓددديي يػدددداش  لدددٔ هُدددال يي 

 .ّصالةا ها يداظ  لٔ ا ًدمًح بو اب  هاـٓ

إ: األبعاـ الوكًْث لةي ث الدعلن الُؿٓيث  زالسا

 Matthias Palmér غدفـ هداخيه بداليويم

(Palmér,et.all,2009, p.32-41)  يددث

مبعدداـ خ ٌيددث لةي ددث الدددعلن الُؿٓدديث خًدددؿفم 

ل ياو هيهاخِاع  وا مى ُكٍ األبعاـ طدٔ هعظدن 

األّأددداج خكدددْى هًدددد لث ّال يلدددهم مى خكدددْى 

ضويعِددا هْضددْـت طددٔ بي ددث الدددعلن الُؿٓدديثع 

بعددف  -Screen ّاألبعدداـ ُددٔ: بعددف الُاَددث

الةعددف  - Data Dimension الةياًدداج

الةعدف  -Temporal Dimension الههدأً

بعددف  -Social Dimension ا ضدوددا ٔ

بعدف   -Activity Dimension األًُد ث

 ودا  .(Runtime Dimension الدُدبي 

غددفـ هددالب ُددالهليي األبعدداـ هددي ّضِددث ًظددم 

خمبْيدددث غيدددر ل ه لدددٔ الطاًدددا الدمبددددْٓع 

ال دددددددددددددددددابا الُؿٓدددددددددددددددددٔع الددددددددددددددددددػكن 

 ,Pedagogy)ّالوماأةدددددددددددددددددث

personalisation, control)  با ٖدداطث

 Connectivity)  لدٔ الدْاْد  ّالدْاطدو

and compatibility)  ّمؾيددددماإ بعددددف

ا بيي ّضِددٔ ع ّالطو(Platform) الوٌٓث

  .الٌظم أف يع ٔ ْْلت  اهلث لِكٍ األبعاـ

إ: األـّاج الوًددددؿفهث طدددٔ بٌدددا  بي دددث  لابعدددا

 الدعلن الُؿٓيث

ٌُاب العفيف هي األـّاج ـا وث الد ْل ّالددٔ  

يوكددددي مى خًدددددؿفم هددددي أةدددد  الوًدددددؿفهيي 

 :العاـييي ّهٌِا

مـّاج خًدددؿفم  ـالت بي دداج الدددعلن  •

هْاأدددا  ـالت  الُؿٓددديث  ٓددداػاج الةفايدددثع

 .الوْاأا الواٗلثع الةماهص الودكاهلث

مـّاج خًدؿفم للدْاْ  ا ضدودا ٔ  •

 ع  ْاػاج الايًةْبBlogs ّهٌِا الوفًّاج

Facebookع ّخْيدم (Twitter).  

مـّاج خًُدددددؿفم  ـالت الولديويددددفيا  •

ّهٌِدددددددددددددا ْددددددددددددداػاج  دددددددددددددمٔ ّ ـالت 

 .الْٓلّالايفيْ

إ: ا ٘ال الدمبْٓ للعو  طٔ  بي دث الددعلن ؾاهًا

 الُؿٓيث

يوددالو الودددعلن غميددث خاهددث طددٔ بٌددا  بي دددَ 

الُؿٓدديث طِددْ يٗدديف  ليِددا ّيػددك  هٌِددا 

ّي ْلُا ـّى مٓ أيْـع ّلكي بالًٌةث لودعلن 

الومغلدددث ا  فاـيدددث طدددإى خدددمب ُدددكٍ الػميدددث 

هادْغددث خواهددا أددف يطعلددَ يػيددف  ددي مُفاطددَ 

الدعليويثع  ودا مى الد ييدف الُدفيف لِدكٍ الةي دث 

ف هاِددْم الوبيًددث الدعليويددث الوعهّلددث يدديعي
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 2014لعام  ساًييث الًٌْيث للطوعيث الوطلف اليلًلث ـلاياج ّبػْذ ُهػٌكَوث .. الوطلث العلو

 دي الوطدوداع لدكا  داى هدي الٗدمّلٓ  خؿدداق 

هددفؾ  ّيدد ٔ بدديي ُدداخيي الػددالدييع طإؾديددال 

 لوث  ٘ال خمبْٓ  خدْغٔ بوٌداؼ خمبدْٓ  دام 

يْضَ الودعلن  لٔ بٌا  بي دَ الُؿٓيث بإخطاٍ 

يًا فٍ  لدٔ خػ يدو مُفاطدَ الدعليويدث بػيدر 

ِددْم الدعلددين قّ ال يدٌدداطٔ ُددكا ا ٘ددال هددا ها

 Personalized) ال ددددابا الُؿٓددددٔ

Learning)  دددي  ًِْدددا بي دددث َؿٓددديث ّ

   .خٌ لو هي ُْيث الودعلن َّؿٓيدَ

طالعوددد  طدددٔ بي دددث الددددعلن الُؿٓددديث يع دددٔ 

 ًوْقضددددا  وليددددا للطيدددد  السددددأً للدمبيددددث

(Pedagogy 2.0)  ب بعددددداـٍ الدددددسيذ

 (Personalization )الُؿٓددددددٌث

ع ( Productivity  ا ًداضيدددددث)ع

غيددر مى  (Participation ّ)الوُددال ث

الوُال ث خديػِا مـّاج الدْاْد  ا ضدودا ٔ 

الودددْطمت  لدددٔ َددةكث ا ًدمًدددح  ةددم العوددد  

الوُددددمب طدددٔ هِدددام بػسيدددث. مهدددا ا ًداضيدددث 

طدكددْى هددي ؾدديه خ ددفين هػدددْٓ هٗددا  هددي 

أة  الودعلن  لٔ بي ث خعلودَ الُؿٓديث ّ دكلن 

هدا مأماًدَ ع طإى آلا َ ّه دمغاخَ ّغْالاخدَ 

هعلويدددددَع ّالؿةدددددما  هدددددي ؾدددددالش ّـاؾددددد  

إ  إ هداغددا الوبيًددث الدعليويددث خعددف ميٗددا هٌدطددا

 لدددٔ ا ًدمًدددح. ّمؾيدددماإ الُؿٓدددٌثع طةي دددث 

الدددعلن الُؿٓدديث ُددٔ بٓددوث ؾاْددث هويددهت 

 .للودعلن

 وا خعدةم بي ث الددعلن الُؿٓديث خطًديف أدْٓ 

للةٌا يث طالودعلن َبلَ الُاص  طٔ ُدكٍ الةي دث 

  لعوليدداج الوعمطددث ّالدددعلن  ّلعلِددا ُددْ الةٌددا

خكْى بوسابث خطًيف هاـٓ لعوليدث الةٌدا  الددٔ 

خػفذ طٔ قُي الودعلن طِْ يٗديف  لدٔ بي ددَ 

ّيًدددوم طددٔ ـ ددن بٌا ِددا الوعمطددٔ ّخهّيددفُا 

بالوعلْهدددداج ّهْالـُددددا الدددددٔ خدْاطددددو هددددا 

مُفا  خعلوَ ّيًدوم ُكا الةٌا  ها  يدومال 

ًد الدَ هدي ْدف الودعلن طٔ خعلودَ ّال يعٌدٔ  

 لددٔ آؾددم مى يلبددٔ بي دددَ الًدداب ث ّيعددف لةي ددث 

مؾدددددمٓ ّ ًودددددا ي دددددْم بإيددددددومال بإٖددددداطث 

الوعلْهاج ّالوْالـ  لدٔ بي ددَ الًداب ث غددٔ 

   .خكةم ّخٌوْ ها ًوْ هعمطدَ

 ّبد ةيو الٌظميث الدْاْدليث لطدْلش يديوٌه

(Siemens, 2005,p.5)  ّالددٔ خطودا بديي

 عchaos theory ًظميدددداج الدُددددْيٍ

هدددي ضاًدددا   nodes ّالُدددةكثع ّالعُ َدددف

-self ًّظميدددددددداج الدٌظددددددددين الددددددددكاخٔ

organization  هددي ضاًددا آؾددم. طدػايدده

الودعلن  لٔ  ًُا  بي اج خعلن َؿٓيث  ئِ  

ُدددكا الٌدددْ  هدددي األًُددد ث الددددٔ خعدودددف  لدددٔ 

 خٓاالج همًث ـاؾ  الوطدوا هكًْثإ   ف هدي 

ضِدددْـ بًدددي ث للودعلوددديي يددددن لب ِدددا بع دددف 

وبيًث الدعليويدث  وٌددفٓ الوفليدث مْيلث لل

مّ هددفًّاج للوعلودديي الودؿٓٓدديي مّ هْأددا 

الدددددْنالتع ُّدددددكٍ الع دددددف صيمه يدددددفت بإ٘دددددال 

الوفليث  مّ الو مل الفلائ ّأدف يدبـٓ ُدكا 

بومّل الْأح  لدٔ  يدد يليث الوددعلن  ّنيداـت 

ّ يَ الكاخٔ ّهي زن نياـت ّ يدَ الوعلْهداخٔ 

ل الوفليدث ّخٗؿن الوعمطث لفيَ. طلدن يعدف ـّ

ُددْ خل دديي ه ددملاج للودعلودديي ّلكددي   ددفاـ 

الودددعلن ليكددْى هًددد ي طددٔ خعلوددَ باغسددا  ددي 

  .الوعمطث بٌاًَ

  ياـياإ:  ٌاْم الْ ٔ الوعلْهاخٔ

خددددن خ ْيمالٌوددددْقش الددددكٓ   2011طددددٔ  ددددام 

 أفهَ الاميو العاهد  بدالْ ٔ الوعلْهداخٔ طدٔ

SCONUL  ّالوكدددْى هدددي  1777 دددام

وعلْهدداج م٘ل ددْا يددةعث  ٌاْددم لوِددالاج ال

ُّددْ  Pillars  ليِدا  يددن م ودفت مّ ل ددا ه

الٌوْقش الدكٓ ضدمٓ   دوداـٍ  لدٔ الوًددْٓ 

العددالؤ هددي أةدد  مهٌددا  الوكدةدداج ّالوعلودديي 

 ْييلث خًا فُن  لٔ خ فين هِدالاج الدْ ٔ 

الوعلْهاخٔ لودعلويِنع غير خن خْييا ً اأدَ 

لدددددديعكى بْٖددددددْظ هطوْ ددددددث م ةددددددم هددددددي 

لْاأعدث خػدح هًدؤ الوٓ لػاج ّالواداُين ا

الددْ ٔ الوعلْهدداخٔ ليكددْى ُددكا الٌوددْقش قّ 

مُويدددث لوؿدلدددف الوًددددؿفهيي طدددٔ هؿدلدددف 

األ ودال  وددا مى ُددكا الٌودْقش يعددمٔ خٓددْل 

لعٌاْم الْ ٔ الوعلْهاخٔ غدٔ ًِايث الدعلدين 

الطاهعٔع ّيدفلش هًدْٓ الوددعلن هدي ميدا  

العوددْـ  لددٔ م لددٔ غًددا الوًدددْياج ا خيددث  

 هةدددفٓ  هد ددفم Novice )هةدددفٓ 

  ادددْ 

  هدد ي

ع ّيػدْٓ     ٌٓم طٔ ُكا (Expert ؾةيم

الٌوْقش  لٔ الوِالاج ّالوعال  الدٔ يطدا 
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مى يكددْى الُددؿّ الددْا ٔ هعلْهاخيددا أدداـلا 

 لٔ آـا ِدا ّيدفلب هاِْهِدا  ُّدكٍ األ ودفت 

 ّٖدا هٌظدْل - (Identify) ُدٔ: خػفيدف

(Scope)-  ٙخؿ ددي (Plan)- خطويددا 

(Gather)- خ يِدديِن (Evaluate)- ـالت  

(Manage)- ٔم  (Present). 

يابعاإ:  يأث الْ ٔ الوعلْهاخٔ بةي دث الددعلن 

 الُؿٓيث

الفلايدداج العمبيددث الدددٔ خددمبٙ بدديي  يدددؿفام 

ا ًدمًدددح ّالدددْ ٔ الوعلْهددداخٔ ًددداـلت ضدددفا 

ّ دددكلن الفلايددداج الددددٔ خةػدددر طدددٔ الدددْ ٔ 

علْهاخٔ بيي ٘يا الدعلين ها أة  الطداهعٔ الو

ع ّهٌِا الفلايث الدٔ أاهح بِا همّت هػوْـ 

( لدػفيدددددف هدددددفٓ  2009) هدددددمّت هػودددددْـع 

طا ليددث ايدددؿفام بعددٕ الوْاأددا ّالٓدداػاج 

العلويث  لٔ َةكث ا ًدمًح طٔ خٌويث  ٌاْم 

الددددْ ٔ الوعلْهدددداخٔ لددددفٓ خيهيددددك الومغلددددث 

لاهددددٔ  ا  فاـيددددث ّالفلايددددث الدددددٔ مضماُددددا

( لوعمطث مزم بمًاهص 2012ايكٌفل)ايكٌفلع 

خفليةٔ ه دمظ أدا ن  لدٔ ا ًدمًدح طدٔ خٌويدث 

الدددْ ٔ الوعلْهددداخٔ ل ددديا الدمبيدددث الاٌيدددث 

ّ اًددح الٌدددا ص طددٔ  لدددا الفلايددديي  يطابيددث 

لٓددددالع ايدددددؿفام ا ًدمًددددحع مهددددا بالًٌددددةث 

 TAI) للفلاياج األضٌةيث  طأ ـلايث لـدآ

Tsz-mei,2004) مطث  لٔ مٓ غدف يوكدي لوع

مى يًددددؿفم ا ًدمًدددح  ددد ـات لدعلدددين ال ددديا 

الددددْ ٔ الوعلْهدددداخٔ غيددددر خْْدددد   لددددٔ مى 

الْ ٔ الوعلْهاخٔ ال يدهاه هاِدْم ضفيدف لدفٓ 

الوعلوددديي ّمًدددَ هدددي الوِدددن مى يعدددٔ الوعلدددن 

ا غدياضاج الؿاْث بمطا الدْ ٔ الوعلْهداخٔ 

لفيَ ّخعليوِدا ل يبدَ  ودا مى  لدٔ الوعلدن مى 

يبددَ  يدددؿفام ا ًدمًددح  دد ـات طعالددث يْضددَ ٘

 طٔ خٌويث الْ ٔ الوعلْهاخٔ.  وا أام مّلًٍ

(Oranuch,2008)  بفلايددث العيأددث بدديي

 هكاًيددددث  يدددددؿفام هْأددددا هكدةددددث الطاهعددددث  

ّخٌويددث الددْ ٔ الوعلْهدداخٔ لددفٓ ال دديا هددي 

ؾددديه الوْأدددا غيدددر خ دددْلج ؾةدددمت الدددْ ٔ 

الوعلْهدداخٔ هددي ؾدديه  يدددؿفام هْأددا هكدةددث 

لطاهعدددددثع ّطدددددٔ ـلايدددددث مضماُدددددا ّيٌدددددفٓ ا

 ,Wendy Drexler  (Drexler ـليكًلم

 ُدداح ًدا طِددا مى ال دديا هاليددْا  (2010

الوًد ْلياج المأويدثع الدْ ٔ المأودٔع خٌظددين 

الوػددددددْٓع خٌُددددد ث الدعددددداّى ا ضدودددددا ٔع 

الددد ليف ّا بدكددال با ٖدداطث  لددٔ الدعاهدد  هددا 

ع الد ٌيث ّخػو  هًد ْليث الددعلن ّالددػكن طيدَ

ُّددددكٍ الوواليدددداج ضويعِددددا خٌددددفلش خػددددح 

 ٌاْدددم الدددْ ٔ الوعلْهددداخٔ طِدددكٍ الفلايدددث 

خسةددح ّضدددْـ  يأدددث ه دددمـت بددديي بٌدددا  بي دددث 

الدددعلن الُؿٓدديث ّبٌددا  الددْ ٔ الوعلْهدداخٔ 

لددددفٓ ٘دددديا  يٌددددث الفلايددددثع  وددددا خػ ددددو 

ـليكًددليمهي ًوْقضدددَ للدددعلن الُدددةكٔ الدددكٓ 

  يم ه  لٔ هِالاج الْ ٔ الوعلْهاخٔ

 :ا  الدطمبثؾ ْاج  ضم

إ للؿ ددْاج  ّأددف خددن خٌايددك خطمبددث الةػددر خةعددا

  :ا خيث

  دددفاـ بي دددث خعلدددن َؿٓددديث ؾاْدددث  

إ للٌودددْقش الو ددددمظ ّخهّيدددفُا  بالةاغسدددث ّط دددا

بددالوػدْٓ الؿدداِ بالدددفليا با ٖدداطث  لدددٔ 

هطوْ دددث هدددي الوْاأدددا ّالوْيدددْ اج  لدددٔ 

ا ًدمًدددح هدددي مضددد  خُدددال ِا هدددا الدلويدددكاج 

 .الوُال اج طٔ الةػر

ا خااق هدا  ـالت الوفليدث  لدٔ مى  

يدددن خ ددفين ُددكا الدددفليا هددي ؾدديه غٓددّ 

الٌُا٘ خػدح هًدؤ شًُدا٘  لودٔش  ودا خدن 

ا خاددددداق  لدددددٔ مى يكدددددْى هعوددددد  الُدددددةكاج 

بالوفليدددث ُدددْ هكددداى خدددفليا ال الةددداج هدددا 

 هكاًيددث  يدددؿفام صمطددث هٌاُدد  الوعمطددث طددٔ 

غدداه  يدددؿفام ضِددان  ددمٔ الةياًدداجع غيددر 

إ ي فم ُكا الٌ  .ُا٘ هي ؾيه غٓديي  يةْ يا

خػفيددف ملبددا طٓددْه  ُددْا يث هددي  

ّاأدا يدةعث  ُدم طٓدد ع طٓدليي هدي الٓددف 

األّه ا  ددفاـٓ ّطٓددليي هددي الٓددف السددأً 

ا  دددفاـٓ ّأدددف خدددن ايددددةعاـ الٓدددف السالدددر 

 .ا  فاـٓ لدفًٔ هًدْٓ الػْٗل طيَ

خ ةيو ب اأث هيغظث ا ـا  العولٔ  

الينهدددث  ود لةددداج للوِدددالاج الدكٌْلْضيدددث 

أةليددث  لددٔ األلبددا طٓددْه الوؿدددالت ّهددي زددن 

خػفيف  يٌث الةػر هي الػاْدليي  لدٔ ًًدةث 

%  ػف مـًٔ للوُال ث طٔ خطمبث الةػدر 15

ّ دداى  ددفـ الدلويددكاج طددٔ العيٌددث  ٌددف بفايددث 

 .خلويكت 40الدطمبث 
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خكليددف الدلويددكاج بالوِوددث الةػسيددث  

ّالددددددددٔ  10/10/2012األّلدددددددٔ بدددددددداليؽ 

دؿفم طدددددٔ ال يددددداو ال ةلدددددٔ للدددددْ ٔ يدًددددد

 .الوعلْهاخٔ

خ ةيددو ه يدداو الددْ ٔ الوعلْهدداخٔ  

بُ يَ ا ؾدةال الوعمطٔ ّب اأث خ يين الدْ ٔ 

الوعلْهاخٔ هدي ؾديه خ يدين آـا  الدلويدكت طدٔ 

إع ّقلددن بددداليؽ  الوِوددث الدددٔ ُ لاددح بِددا يدداب ا

16/10/2012. 

خ فين الدفليا الؿداِ بإًُدا  بي دث  

يددر يددددن خكليددف الدلويدددكاج خعلددن َؿٓددديث بػ

بدددالوِوديي الساًيدددث ّالسالسدددث مزٌدددا  الددددفليا 

 ٌوْقش خفليةٔ لدُالب الوِواج  ةدم بي داج 

الدعلن الُؿٓديث للدلويدكاجع ّأدف خدن الددفليا 

 لدددٔ الوْـيدددْالج الًددددث طدددٔ الاددددمت هدددابيي 

هددددددا   21/3/2013 لددددددٔ   23/10/2012

الػددمِ  لددٔ خ ةيددو ب اأددث هيغظددث ا ـا  

وِددالاج الدكٌْلْضيددث الينهددث لةٌددا  العولددٔ لل

بي ددث خعلددن َؿٓدديث ّالؿاْددث بكدد  هْـيددْه 

بػيددر ال خٌد دد  الدلويددكت  لددٔ الوْـيددْه الدددالٔ 

% هي ـلضدث 15 ال بعف الػْٓه  لٔ ًًةث 

 . الة اأث

بعف ا ًدِا  هي هْـيْالج الددفليا  

ّ خودددددام الدلويدددددكاج لةٌدددددا  بي ددددداج خعلوِدددددي 

بي ددث خعلددن  الُؿٓدديث خددن خ ةيددو ب اأددث خ يددين

َؿٓددديث للد  دددف هدددي  خوددداهِي بٌدددا  الةي دددث 

خلويددكت لددن  15الؿاْددث بِددي ّأددف خددن  يدددةعاـ 

خًدددد ا  خودددام بي ددداخِي ّقلدددن بًدددةا  سدددمت 

البياا ّ فم غْٗل الددفلياع ّبدكلن يٓدةع 

 فـ الدلويكاج الوُدال اج طدٔ خطمبدث الةػدر 

 .خلويكت 25

الدكليددف بالوِوددث المابعددث ّاألؾيددمت  

زدددن خ ةيدددو ال يددداو   26/3/2013بدددداليؽ 

الةعددددددددفٓ للددددددددْ ٔ الوعلْهدددددددداخٔ بددددددددداليؽ 

ّقلددن بُدد يَ ا ؾدةددال الوعمطددٔ  4/4/2013

 .ّب اأث الد يين

بدددكلن مْدددةػح ـلضددداج ا ؾدةدددالاج ضددداُهت 

   .للوعالطث ا غٓا يث

 ًدا ص الةػر ّخاًيمُا

 :ّ اًح ا ضابث  ي مي لث الةػر  وا يلٔ

ها الدْٓل الو دمظ للٌوْقش الودةا  .1

 طٔ بٌا  بي ث الدعلن الُؿٓيث 

 خةعددددح الةاغسددددث طددددٔ ُددددكا الةػددددر الٌوددددْقش 

الومضعٔ لودالب ضًًْدْى غيدر  َدد ح هٌدَ 

ًوْقش خٌايكٓ ه دمظ أاب  للد ةيو ّيدٌايدا 

هدددا ال دددفلاج الوِاليدددث لدلويدددكاج الومغلدددث 

الوًددددِفطث طدددٔ الْأدددح الػدددالٔع ّقلدددن بعدددف 

ا ٘ددي   لددٔ الوادداُين الودعل ددث بةي ددث الدددعلن 

لُؿٓيث ّهفاؾ  بٌا ِدا  ودفؾ  بي دث الددعلن ا

الُؿٓددديث الوعدودددف  لدددٔ خطويدددا خ ةي ددداج 

ّالوددفؾ  الوعدوددف  لددٔ ًوددْقش  2.0الْيددا 

الْيدددا الدددفاللٔ ا ضدودددا ٔ  ّهدددفؾ  بي ددداج 

الدددددعلن الُؿٓدددديث الوعدوددددف  لددددٔ الةددددماهص 

الودكاهلددثع ّهددا األؾددك طددٔ ا  دةددال األبعدداـ 

 الدددددٔ يطددددا مى خدكددددْى هٌِددددا بي ددددث الدددددعلن

الُؿٓدديث ّهٌِددا مبعدداـ بدداليويم ّمبعدداـ هددالب 

ُددالهيليي ع ّا يدددعاًث بددةعٕ األـّاج الدددٔ 

يوكدددي مى خًددددؿفم طدددٔ بٌدددا  بي ددداج الددددعلن 

الُؿٓدددديثع ّ ددددكلن ا ٘ددددي   لددددٔ بعددددٕ 

الٌودداقش الدددٔ خٓددف بي ددث الدددعلن الُؿٓدديث 

ّهٌِددددددا الٌوددددددْقش الوادددددداُيؤ لْيلًددددددْى 

ّالٌودددْقش الومضعدددٔ لطًًْدددْى ّالٌودددْقش 

وف  لٔ ؾفهاج الْيا الوطاًيث . ّغيدر الوعد

مى الا ددث الوًدددِفطث هددي ُددكٍ الفلايددث ُددٔ 

خلويدددددكاج الومغلدددددث ا  فاـيدددددث ُّدددددي هدددددي 

الوةدددف اج طددٔ الدعاهدد  هددا ا ًدمًددح  ؾدددالج 

الةاغسث هفؾ  بي ث الدعلن الوعدوف  لٔ خطويدا 

ّايددددعاًح بدددالٌوْقش  2.0خ ةي ددداج الْيدددا 

إ لودددددا يدددددماٍ  الومضعدددددٔ لطًًْدددددْى. ّّط دددددا

ضًًْدددْى هدددي مًدددَ البدددف هدددي ّضدددْـ ًودددْقش 

خٌايكٓ هُدو هي ُكا الٌوْقش الومضعٔ  اى 

 :الٌوْقش الدٌايكٓ يػدْٓ  لٔ

الؿدددددفهاج ُّدددددٔ: ؾفهدددددث الةميدددددف  (1)

ا لكدمًّٔ ع ؾفهدث  ـالت الوْاأدا الواٗدلث ع 

ؾفهدددث  ـالت الٓدددْل ّ الايدددفيُْاج ع ؾفهدددث 

الوٌاأُاج العاهث ع ؾفهدث الددفّيي الُؿٓدٔ 

 .(Syndication) الدمّيصع ّؾفهث 

 :مـّاج الددددعلن الُؿٓدددٔ ُّدددٔ (2)

Gmail  للةميدددف ا لكدمًّدددٔع ّهفًّدددث 

Blogger  ّ للددفّيي الُؿٓدٔعFlickr 

 ـالت الٓدددددددْل ّالايدددددددفيُْاجع ّهٌددددددددفٓ 
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 2014لعام  ساًييث الًٌْيث للطوعيث الوطلف اليلًلث ـلاياج ّبػْذ ُهػٌكَوث .. الوطلث العلو

 Webmixالوفليددث للوٌاأُدداج العاهددثع ّ

 ددد ـات  ـالت الوْاأدددا  Symbaloo هدددي

 يددد ةاه الدل يودداج  iGoogleالواٗددلثع  ّ

 .هي الوْاأا

العيأدددداج: ُّددددٔ ضويددددا الددددمّابٙ  (3)

الووكٌدددددث بدددددديي الؿدددددفهاج ّاألـّاج ّبدددددديي 

الؿددفهاج بعٗددِا الددةعٕ  وددا خُددو  خْئيددف 

بمّخْ دددددْالج ا خٓددددداالج الددددددٔ خطًدددددفُا 

الدل يواج ّمًوا٘ أٌْاج ا خٓداه طعلدٔ يدةي  

الوسدداه ال الػٓددم طإًدددَ بإهكدداى الودددعلن مؾدددك 

خل يواج هي الةميف ا لكدمًّٔ ّْداػث طليكدم 

ّالوفًّدددث ّالوٌددددفٓ ّّٖدددعِا طدددٔ ْددداػدَ 

 وددا يوكددي للودددعلن    iGoogleالؿاْددث طددٔ 

هُددال ث ْددْلٍ ّطيفيُْاخددَ طددٔ طليكددم  ةددم 

 ا.الوفًّث مّ الوٌدفٓ ... ُّكك

 ّالُك  الدالٔ يْٖع الٌوْقش الدٌايكٓ الوُدو لةي ث الدعلن الُؿٓيث. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َك  يةيي الٌوْقش الدٌايكٓ الو دمظ

غيدددر خوسددد  َدددم دا يددداُْ ّضْضددد  هدددهّـٓ 

الؿفهدددثع طُدددم ث ضْضددد  ُدددٔ الددددٔ يددددْطم 

 ّ هفًّددث  Gmail الةميددف ا لكدمًّددٔ

Bloger  ع  وددا يددْطم هٌدددفٓ الوفليددث مـات

  Flickr  ؾفهاج خعاًّيدث ع طدٔ غديي يعدةدم

  Symbaloo الو دفم هدي َدم ث يداُْ ( ّ)

مـاخدداى  ـالت الوددْالـ هددي ْددْل ّطيددفيُْاج 

ّهْاأدداع غيددر يدددن خطويددا ُددكٍ األـّاج طددٔ 

ّالدٔ هي ؾيلِدا يًدد يا  iGoogle ّاضِث

ٔ بدداأٔ األـّاج األؾددمٓ الودددعلن الْْددْه  لدد

 ةدددم لّابدددٙ ّخل يوددداج ُّدددكا بالددددالٔ يدددْطم 

العٌٓم السالر هي بي ث الدعلن الُؿٓيث ُّدْ 

ش العيأاج شع ّأف أاهح الةاغسث بعدمٔ ُدكا 

الٌوْقش  لٔ الؿةدما  الوػكوديي ّالد  دف هدي 

ْددددديغيدَ للد ةيدددددوع  ودددددا أاهدددددح الةاغسدددددث 

بدطمبدددَ  لددٔ ؾوددى خلويددكاج هددي خلويددكاج 

ا  فاـيددث للد  ددف هددي أددفلخِي  لددٔ  الومغلددث

خٌايكٍ ّأف خوكٌدح الدلويدكاج بالاعد  هدي بٌدا  

بي اج خعلن َؿٓديث لِدي ّط دا لِدكا الٌودْقش 
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 2014لعام  ساًييث الًٌْيث للطوعيث الوطلف اليلًلث ـلاياج ّبػْذ ُهػٌكَوث .. الوطلث العلو

 لددددددددٔ  30/5/2012طددددددددٔ الادددددددددمت بدددددددديي 

هي ؾيه ـّلت خفليةيث هكسادث  15/6/2012

 .يا ث خفليا 24غٓلح طيِا الدلويكت  لٔ 

هددا الوِددالاج الدكٌْلْضيددث الينهددث  .1

بي ث خعلن َؿٓيث خدٌايدا هدا خلويدكاج  لةٌا 

 الومغلث ا  فاـيث 

هي ؾيه الٌوْقش الوُدو الكٓ خْْلح  ليدَ 

الةاغسددددث  يددددد ا ح خػفيددددف هطوْ ددددث هددددي 

الوِدددالاج األيايددديث ّالام يدددث الددددٔ يلدددهم 

خدددفليا الوُدددال اج طدددٔ ُدددكا الةػدددر  ليِدددا 

ليدددوكي هددي بٌددا  بي دداج خعلوِددي الُؿٓدديثع 

ِددالاج زددن الدػكددين ّخددن ّٖددا أا وددث بِددكٍ الو

 ليِدددددا هدددددي أةددددد  الؿةدددددما  الودؿٓٓددددديي 

ّالودعلويي ّأف غٓلح ضويا الوِالاج  لدٔ 

 . مُويث بفلضث  ةيمت

هدددا ُدددٔ هعددداييم خ يدددين بي دددث خعلدددن  .2

 َؿٓيث 

بعف ا ٘ي   لٔ األبعاـ الوكًْدث لةي دث الددعلن 

الُؿٓدديث هددي ّضِدددٔ ًظددم  غددفاُوا خ ٌيددث 

ُدالهليي  بػدث أفهِا باليوم ّاألؾدمٓ لودالب

إ بالطاًددا الدمبددْٓ هددا  ّالدددٔ م  ددح  ُدواهددا

هما ددات مى الوُددال يي طددٔ ُددكٍ الفلايددث هددي 

الوةدددف يي خوكٌددح الةاغسددث هددي ّٖددا هعدداييم 

لةي دددددث الددددددعلن الُؿٓددددديث الددددددٔ ييٌُددددد ِا 

الودعلوددددييع ّّط ددددا لِددددكٍ الوعدددداييم خوكٌددددح 

الةاغسث هدي بٌدا  ب اأدث هيغظدث لةي دث الددعلن 

خلويكت للد  ف هي هفٓ الُؿٓيث الؿاْث بك  

ه اب دِا للوعاييم الوػفـت  وا خن  مٔ ُدكٍ 

الة اأدددددث  لدددددٔ ؾةدددددما  هدؿٓٓددددديي طدددددٔ 

خكٌْلْضيا الدعلينع ّخٌ ًدن ُدكٍ الوعداييم  لدٔ 

ؾوى هػاّل ل يًيث يٌفلش خػدح  د  هػدْل 

 . هطوْ ث هي الةٌْـ الام يث

ها أا وث  ٌاْم الْ ٔ الوعلْهاخٔ  .3

هدددا خلويدددكاج هػدد  الفلايدددث ّالددددٔ خدٌايددا 

 الومغلث ا  فاـيث 

بعددف ا ٘ددي   لددٔ الوعدداييم الؿاْددث بددالْ ٔ 

الوعلْهاخٔ ّهٌِا هعاييم ميدماليا ًّيْنييًف 

 (Bundy, 2004,p.12-24) 2004للعدام 

ّهعدداييم الطوعيددث األهميكيددث ألهٌددا  الوكدةدداج 

 ,ALA & AECT) 1717الوفلييث  ام 

لدٗددا  2009ّالدددٔ ْ٘لخِددا  ددام  (1998

يم ٘الددددا ال ددددمى الْاغددددف ّالعُددددمييي هعدددداي

 ّهعدددداييم ضوعيددددث الوكدةدددداج بٌيْيددددْلب

(NYLA,2008  ) New York 

Library Association   2001 ددام 

ّ دددددكلن ا ٘دددددي   لدددددٔ  ٌاْدددددم الدددددْ ٔ 

الوعلْهاخٔ هي هبيًث ميدماليا ّ ًيْنييًدف 

 (Bundy,2004,p.7) للدْ ٔ الوعلْهداخٔ

ّ ٌاْدددم الدددْ ٔ الوعلْهددداخٔ لمالدددف  ددداخه 

 ,Catts& Lau, 2008) ّضيًديْو لدْٓ

p.12)  هي ؾديه هٌظودث اليًًْدكْ ّ ٌاْدم

الْ ٔ الوعلْهاخٔ لوطدوا هكدةاج الكليداج ّ 

 Society of الطاهعاج ّ الوكدةداج الٌْ٘يدث

College National and University 

Libraries (SCONUL,2011,p.3 )  

غدددفـج الةاغسدددث ملبدددا  ٌاْدددم هدددي  ٌاْدددم 

 –خٔ ُّدددددٔ ) الدؿ ددددديٙ الدددددْ ٔ الوعلْهدددددا

العدددمٔ ( غيدددر خعد دددف  –ا ـالت  –الدطويدددا 

الةاغسدددث مى العوددد   لدددٔ  ًُدددا  بي دددث خعلددددن 

َؿٓيث أف يًا ف الودعلويي  لٔ خمأيث ُدكٍ 

العٌاْددم هددي الددْ ٔ الوعلْهدداخٔ لوددا خػدْيددَ 

هدددي  غدكددداب هةاَدددم بالوعلْهددداج .  ودددا مى 

الةاغسددث  يدددعاًح بددالوْاأا الؿاْددث بدددةعٕ 

فيدددف هدددا يدٌايدددا هدددا الومغلدددث الودددفالو لدػ

إ لددكلن م ددفج  العوميددث هػدد  الفلايددث. ّّط ددا

الةاغسدددث أا ودددث بِدددكٍ العٌاْدددم ّالوبَدددماج 

الؿاْددث بكدد   ٌٓددم ّ مٖدددِا  لددٔ ؾةددما  

هدؿٓٓيي هي مياخكت الوٌداُص  ّخكٌْلْضيدا 

الدعلددددين بكليدددداج الدمبيددددث ّ أًددددن الوكدةدددداج 

ّالْزددا و هددي  ليددث ا ـاا للد  ددف هددي ْددفق 

 وددددا مضددددمج الةاغسددددث الدعددددفييج  هػدْاُدددداع

الو لْبددددث  ليِددددا ّخْْددددلح  لددددٔ الٓددددْلت 

الٌِا يددددث هددددي ُددددكٍ ال ا وددددث ّالدددددٔ خٌايددددا 

 . يٌث 14-12الودعلويي هي يي 

ها طا ليث بي ث خعلن َؿٓيث هػفـت  .4

الوٓدددفل طدددٔ خٌويدددث  ٌٓدددم الدؿ ددديٙ   غدددف 

  ٌاْم الْ ٔ الوعلْهاخٔ 

ث مئِمج الٌدا ص ّضْـ طمق قّ ـاللث  غٓا ي

بدديي هدْيدد ٔ ـلضدداج  0.01 ٌددف هًدددْٓ 

الدلويددددكاج طددددٔ  ددددي هددددي هبَددددمٓ  ٌٓددددم 

الدؿ ددددديٙ  ّقلدددددن أةددددد  بٌدددددا  بي دددددث الددددددعلن 

الُؿٓيث ّبعف بٌا ِا لٓالع ال يداو الةعدفٓ 
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للْ ٔ الوعلْهاخٔ طٔ ضويا بٌْـُودا هدا  دفا 

ال ددفلت  لددٔ ايدددؿفام هطوْ ددث هدٌْ ددث هددي 

مـّاج الةػددددر ّاأليدددداليا الوداغددددث  ّ ددددكلن 

ؿفام خ ٌيدددداج الةػددددر لدػفيددددف هٓدددداـل ايددددد

الوعلْهاج غير ل هج الدلويدكاج الوُدال اج 

طددٔ ُددكٍ الفلايددث  لددٔ هػددمب الةػددر ضْضدد  

ط ٙ ـّى ايدؿفام مٓ هػمب آؾم  ودا مًِدا ال 

خًددددؿفم العةدددالاج الةْليٌيدددث طدددٔ الةػدددر ّال 

خًدددؿفم  وليدداج الةػددر الود ددفم هوددا يب ددف 

لت ّضْـ أْٓل طٔ ُكيي الةٌفيي. ّلكي بْٓ

 اهدددَ طدددإى بٌدددا  الدلويدددكاج لةي دددث خعلوِدددي 

الُؿٓدديث مزددم با يطدداا  لددٔ أددفلخِي  لددٔ 

 .الدؿ يٙ   غف  ٌاْم الْ ٔ الوعلْهاخٔ

ها طا ليث بي ث خعلن َؿٓيث هػفـت  .5

الوٓدددفل طدددٔ خٌويدددث  ٌٓدددم الدطويدددا   غدددف 

  ٌاْم الْ ٔ الوعلْهاخٔ 

مئِمج الٌدا ص ّضْـ طمق قّ ـاللث  غٓا يث 

بدديي هدْيدد ٔ ـلضدداج  0.01 ٌددف هًدددْٓ 

الدلويددددكاج طددددٔ  ددددي هددددي هبَددددمٓ  ٌٓددددم 

الدطويا ّقلن أة  بٌا  بي ث الددعلن الُؿٓديث 

ّبعددف بٌا ِددا لٓددالع ال يدداو الةعددفٓ للددْ ٔ 

الوعلْهاخٔ هوا يب ف  لدٔ مى بٌدا  الدلويدكاج 

لةي ددث خعلوِددي الُؿٓدديث مزددم با يطدداا  لددٔ 

أددفلخِي  لددٔ الدطويددا   غددف  ٌاْددم الددْ ٔ 

 .اخٔالوعلْه

ها طا ليث بي ث خعلن َؿٓيث هػفـت  .6

الوٓددددفل طددددٔ خٌويددددث  ٌٓددددم ا ـالت   غددددف 

  ٌاْم الْ ٔ الوعلْهاخٔ 

مئِمج الٌدا ص ّضْـ طمق قّ ـاللث  غٓا يث 

بدديي هدْيدد ٔ ـلضدداج  0.01 ٌددف هًدددْٓ 

الدلويكاج طٔ  ي هي هبَدمٓ  ٌٓدم ا ـالت 

ّقلددن أةدد  بٌددا  بي ددث الدددعلن الُؿٓدديث ّبعددف 

ٓدددددالع ال يددددداو الةعدددددفٓ للدددددْ ٔ بٌا ِدددددا ل

الوعلْهداخٔ طدٔ ضويدا بٌْـُودا ها دفا ال دفلت 

 لددددٔ  ًُددددا  بةليْضماطيدددداج هًٌدددد ث بُددددك  

هٌايا غير لن خًد ا الدلويكاج الوُدال اج 

طٔ ُكٍ الفلايث  ًُدا  بةليْضماطيداجع ّلكدي 

بٓدددْلت  اهدددَ طدددإى بٌدددا  الدلويدددكاج لةي دددث 

خعلوِي الُؿٓيث مزم با يطاا  لٔ أدفلخِي 

 ـالت الوعلْهدداج   غددف  ٌاْددم الددْ ٔ   لددٔ

  .الوعلْهاخٔ

ها طا ليث بي ث خعلن َؿٓيث هػفـت  .7

الوٓدددفل طدددٔ خٌويدددث  ٌٓدددم العدددمٔ   غدددف 

  ٌاْم الْ ٔ الوعلْهاخٔ 

مئِمج الٌدا ص ّضْـ طمق قّ ـاللث  غٓا يث 

بدديي هدْيدد ٔ ـلضدداج  0.01 ٌددف هًدددْٓ 

الدلويكاج طٔ  ي هي هبَمٓ  ٌٓم العمٔ 

بٌددا  بي ددث الدددعلن الُؿٓدديث ّبعددف ّقلددن أةدد  

بٌا ِدددددا لٓدددددالع ال يددددداو الةعدددددفٓ للدددددْ ٔ 

الوعلْهاخٔ ّطٔ ضويا بٌْـُوا ها  فا ال فلت 

 لٔ  ًُا  الوعمطث الطفيفت ع غير لدن خددوكي 

ميا هي خلويكاج العيٌث هي خٗويي الوعلْهداج 

الدددٔ خْْددلح  ليِددا طددٔ يددياق هعمطددث ضفيددفت 

اج الدددٔ  وددا مًِددا لددن خًددد ا مى خػلدد  الةياًدد

غٓلح  ليِاع ّلكي بْٓلت  اهث  طدإى بٌدا  

الدلويددددكاج لةي ددددث خعلوِددددي الُؿٓدددديث مزددددم 

با يطدداا  لددٔ أددفلخِي  لددٔ العددمٔ   غددف 

 . ٌاْم الْ ٔ الوعلْهاخٔ

ّل ضابث  لٔ الًدباه الدم يى: هدا طا ليدث    

بي ث خعلن َؿٓيث هػدفـت الوٓدفل طدٔ خٌويدث 

بعددددٕ  ٌاْددددم الددددْ ٔ الوعلْهدددداخٔ لددددفٓ 

 خلويكاج الومغلث ا  فاـيث  

طٔ ْٖ  ًدا ص الةػر الدٔ خن  مٖدِا يْضدف 

 0001طمق قّ ـاللث  غٓدا يث  ٌدف هًددْٓ  

بديي هدْيدد ٔ ـلضدداج الدلويددكاج طددٔ ال يدداو 

ال ةلددٔ ّالةعددفٓ لعٌاْددم الددْ ٔ الوعلْهدداخٔ 

هػدد  الةػددر ّقلددن أةدد  ّبعددف بٌددا  بي ددث خعلددن 

َؿٓيث هػفـت الوٓفل لِدي لٓدالع ال يداو 

ةعدددفٓ ُّدددكا يعٌدددٔ مى خعاهددد  خلويدددكاج هدددا ال

َةكث ا ًدمًح لةٌا  بي اج خعلن َؿٓيث لِي 

أدف ناـ هددي الددْ ٔ الوعلْهدداخٔ لددفيِيع ّلكددي 

إ قّ  ٌُدداب بعددٕ الةٌددْـ الدددٔ لددن خػ ددو طمأددا

ـاللث  غٓا يث ُّدٔ  دفم ايددؿفام هطوْ دث 

هدٌْ ث هي مـّاج الةػر ّاألياليا الوداغدث 

لدػفيدف هٓداـل ّ فم ايدؿفام خ ٌياج الةػدر 

الوعلْهددداج ) ٌٓددددم الدؿ دددديٙ( ّلعدددد  قلددددن 

يمضددا  لددٔ  طد ددال الدلويددكت  لددٔ ال ددفلت  لددٔ 

الدعاهدد  هددا خ ٌيدداج الةػددر ّأددف خػددداش  لددٔ 

 ٖاطث ـلّو قاج  يأدَ بِدكٍ الد ٌيداج  لدٔ 

هٌدداُص الػايددا ا لددٔ. ّ ددكلن  ددفم ال ددفلت 

 لددددٔ  ًُددددا  بةليْضماطيدددداج هًٌدددد ث بُددددك  

ت( ّأددف يكددْى قلددن هٌايددا طددٔ ) ٌٓددم ا ـال
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ًديطددث  ددفم ّٖددْظ هاِددْم الةيةليْضماطيدداج 

مّ  دددفم ال دددفلت  لدددٔ  ًُدددا ِا لعدددفم خدددْاطم 

الوِالت ًاًِا لفٓ الدلويدكت طِدٔ خػدداش  لدٔ 

الدفلا  ليِا هوا يب ف ّضْـ أْٓل طدٔ ُدكا 

الةٌدددددددددددف طدددددددددددٔ هٌددددددددددداُص الػايدددددددددددْا مّ 

الوكدةاج.با ٖدداطث  لدددٔ ال ٓدددْل طدددٔ  ًُدددا  

العدددمٔ(ع غيدددر الوعمطدددث الطفيدددفت ) ٌٓدددم 

لْغ  بٓدْلت  اهدث مى هاِدْم الدد ليف صيدم 

إ لددفيِا ٌُّدداب ؾلددٙ ّاٖددع بيٌددَ  ّاٖدع خواهددا

ّبدددديي الٌ دددد ع ُددددكا هددددا خظِددددمٍ ا ؾدةددددالاج 

الوعمطيدث ّب اأداج الويغظدث هودا يب دف  لددٔ 

مى بٌا  الدلويكت لةي ث خعلوِدا الُؿٓديث صيدم 

 ا  لدفليةِا  لٔ  ًُا  الوعمطث الطفيفت بد  

ويددكت  لددٔ الدددفليا  لددٔ قلددن هددي خػددداش الدل

ؾيه الوٌداُص الفلايديث مّ هدي ؾديه ـّلاج 

 .خفليةيث هٌآلث

 : خْْياج الةػر

هي ؾيه الٌددا ص الددٔ خدن الدْْد   ليِدا طإًدَ 

 :يوكي الدْْيث با خٔ

خهّيدددف هٌددداُص خدددفليى الػايدددْا  .1

بالد ٌيدددداج الػفيسددددث الودعل ددددث بالةػددددر  ددددي 

 .الوعلْهاج

بْٓلت ـا وث  لدٔ  خْضيَ الودعلويي .2

العوددد   لدددٔ ا ًدمًدددح ّ ًُدددا  بي ددداج خعلدددن 

َؿٓدديث لِددن  لددٔ ا ًدمًددح ّهُددال دِا هددا 

بعِٗن الةعٕ ّهدا ؾةدما  هدؿٓٓديي هدي 

 .ـاؾ  ّؾالش الوفليث

الدم يدده م سددم  لددٔ الةٌددا  الوعمطددٔ  .3

لددفٓ الودددعلن ّهًددا فخَ  لددٔ ـ ددن ّخ ددْيم 

ُدددكا الةٌدددا  بإيدددد يليث ـّى خػفيدددفٍ بًددد ف 

 .ًوٍْ يعيو

يطدددا مى يكدددْى للوعلدددن بي دددث خعلدددن  .4

َؿٓدددديث ؾاْددددث بددددَ ّهف ْهددددث هددددي أةدددد  

الوبيًدددث الدعليويدددث ي دددْم بوُدددال دِا هدددا 

٘يبددَع بػيددر خكددْى همضعددا  لويددا لِددن طددٔ 

 .الواـت العلويث الدٔ ي فهِا

ـهدددص هِدددالاج الدددْ ٔ الوعلْهددداخٔ  .5

 بالوٌاُص الفلاييث.

 :الوماضا

 مّال : الوماضا العمبيث

(.  شمزم بمًاهص ازما ٔ ه دمظ أا ن  لٔ الُةكث العالويث 2012لاهٔ ن ٔ ايكٌفل. ) 

للوعلْهاج طٔ خٌويث هِالاج الدٓوين ّالةػر المأؤ ّالْ ٔ الوعلْهاخٔ ل يا الدمبيث الاٌيثشع 

 .ليالث ـ دْلاٍ. هعِف الفلاياج الدمبْيثع ضاهعث ال اُمت

(. شطا ليث ايدؿفام بعٕ الوْاأا ّ الٓاػاج العلويث  2009غطانٓ. )  همّت هػوْـ 

 لٔ َةكث ا ًدمًح طٔ خٌويث  ٌاْم الدٌْل الوعلْهاخٔ لفٓ خيهيك الومغلث ا  فاـيثشع ليالث 

 .هاضًديم.   ليث الدمبيث عضاهعث  يي َوى

لوطدوا (. شالْ ٔ الوعلْهاخٔ طٔ ا2001ُفٓ دمحم العوْـٓ ع طْنيث الًلؤ. ) 

  .م 2001األ اـيؤش. هطلث ـلاياج الوعلْهاج . العفـ السالر يةدوةم 
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