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مرافق المعلومات ومدى استعدادها لمواجهة تحدي
التعليم عن بعد
أ .د .مبروكة عمر محيريق*

1

مـقدمـة
خ ال ف رة الجي ة م الاي مالالن بيالالامن حقالالتمرو ةيرالالف ةاالالة بج اتم ال بج رالالك بيةرالالمم بيشجمالالك ةبيةاحةيالالة ك ممالالو م ال شحو

عجالالا بيرالالةف تال ال ن تيالالق مشةتالالج تح ال با ي الالم ةيرر الالو بيت ال الجما مالالن تتالالف رتمحمالالو بقالالة جت
ي حةرالالوف مالالن علالالج بيا بجعالالا يالالا بيشلالالج بيلالالحوعك ررالالم بحةرج ال

بيقحمن ثم يا علج بيحضوء خ ف قحةب
أحيوء بياجي بألجضما .
ررم أةقم علجحو ئتب تقمو

بيت الجما م الالو

بيقالالحمن

بيت الجما ي الا علالالج بيالالتجي رالالك ع ال بج

ثم حجي بآلن ةاالة برج ةاحةية مالور ئالو ر االف قالوعا ةرجمتالور رالك االف

عمممي حتاج مح و :

 قرةا بييةب ا بيماوحما تمن بيمةف ةألتح بيشويم بآلن تجما ةبيمي .
 ةمرف ئو ف يجمشجةمو


.

ةويا ملومج بيمشجةمو

 بيةةبلف تمن اف بيمقةةمو

بيمخةجحا ياف بيت جما مةن ةحجتا .
(بيمةف ةبيمؤققو

ةبيمحظمو

ةبألرجبم) تتشض و بيتشض.

 ةةرمج بالةلوف اةبف بألقتةع ةاةبف  42قوعا  .ر بحراوع ي ةلوف .
 قرةا بييةب ا بياموحما .
 ال بيةاوج يةقو ف بالةلوف ة تاو

بالةلوف .

 ةةرمج ةبحة وج بأل اي بالياةجةحما مثف بييوقتا ةبيمشمب

بإلياةجةحما .

 ق ةيا ةتقواا بقةخمبم بأل اي بإلياةجةحما .
امو ن ة م بج اتم بج تم يمث رك م وف بيةشجمم عن تشم ةرك بيم وال

بألخالج بيحوة الا عحالث مثالف بيةشجالمم

بيتي مشةمم عجالك بييوقالة ةبيحمالممة يمالث أحةرالف مةضالةع بيةشجالمم عالن تشالم مالن بيمجيجالا بيةالك االون خ ي الو
عتوجي عن م الوف تالممم يالث وتتمةالث بيخولالا ال بحالث تجمالف بألئممالا

أقجةتو م مو يجة ممج رك بيشممم من مجبرف بيمشجةمو

رك بي ومشو

يالا مجيجالا ألالتح رم الو بيةشجالمم عالن تشالم

.

ةمالج االالف مالالن (تةة الالج) ة( الالمجةن) أ ن بإلقالجبع بي الالوجي بآلن رالك ةاتمالالف تالجبم بيةشجالالمم عالالن تشالالم مالالةم يث ثالالا
أقتو

1

ج مقما ئك :

* بقةوت عجم بيمشجةمو

ةبيماةتو

 -بالاومممما بيجمتما

951

عدد مزدوج 00- 01
يوليو -ديسمبر 6102

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
-1بيةاةج بالحممو ك بي وجي تمن ةرحمو

بالةلوال

ةبييةبقم

 -4يو الالا بيشالالومجمن رالالك علالالج بيمشجةموةمالالا يالالا باةقالالو

.
ممالالمي مةن ةشامالالف يمالالوة م بيشمجمالالا يحة الجي

م الالو بج

اةمجا من بيامن .

 -3بييو ا يا ةخحمض اجحا بيةشجمم .
ن بية امالم عجالا مة بج يةشجالالمم عالن تشالم ةمالالو يالم

تالم أم

ت ماوحالالث أن محشالف ةمالوتب عجمالالث أن محشالف ةأن ال محشالالف

يالالا م الالوم ر الالةي بخالالمي توالةقالالوع مالالوتمن بيرالالمجي عجالا بإلتحالالوع ةتالالمن يرمرالالا بيةشجالالمم عالالن تشالالم رالالوآلجبء

ةةشمم ةةخةجال

يالةف ئالتب بيحالةع مالن بيةشجالمم مالوتمن مؤمالم ة بجرالض ةياالن بألئالم مالن تيالق ئالم ألاليو

رالالك ئالالتب بيم الالوف رالالويتشض مالالج أن بيم بجقالالا عالالن تشالالم ألالالتي

ئةبمالالا رمالالو أن محة الالك مالالن مةجي يةالالا مرالالةم

تويةق مف رك غمجئو ةمشةرم بحث بقالةحوم مح الو يةةقالمد ممبجاالث ةم بجقالا مالةبم مةشالالممي رالك أةتالو

من ئمبجئو رممو ال محمم امو ةالج جتالو

ومب

.

ةب الوجي يالالا لالاليمحا (يةمةحالالم) بيحجحقالالما بن بيشممالالم مالالن بيحةمالالو
رك مة بج يجمجبقو
بيح و

أمالالو عالالن بألقالالتو

ة الالم

بيةالالك شج ال

بيحال بج

تالمالر

بيتالالمة بن ئالتب بألقالجة مالةرج ي الن رالجة ةشجمممالا ممةالواي رةيال

حورتي مممي ةأم إلةموم ةشجمم ن ةبييلةف عجا
عالن تشالم تقالت

بية جتالا

بيمي تالالو

رالالك رجحقالالو ةقالالشا يالالا بيةقال مف

االجمئن مالن ممبجقال ن يةمقالا ن تويي الو

جغالم أح الو ماجحالا يالتشض

بيةشجالالمم عالالن تشالالم محة الالج ت الالاف ةبقالالد رالالك اثمالالج مالالن بيتجالالمبن بيةالالك أج أة

أن بيةشجالالمم عالالن تشالالم مماالالن أن ماالالةن اجمرالالا مالالمي يح الالج بيةشجالالمم رم الالو يشالالف مالالن أئم الالو ث ثالالا أقالالتو

ئك:
 .1بالحشابف بي جبرك .

 .4بالحشابف بال ةموعك .
 .3بيح و

أة بيم مةعو

بيخولا .

ر ال رجبم بيم ةمالالد مماالالن بن ماةح الةب محش الايمن

تقت

ةخج

حظوم بالةلوال

رك بيم ةمد .

جبرمالالو تقالالت

تشالالم بيمقالالورا تمالالح م أة ة الالةم ي الةب ا اتمشمالالا أة

واالنعزال االجتماعي يمكن ان يكون لعدة أسباب أهمها :
بألق الالتو

بيمويم الالا أة بإلعوت الالا بياتمشم الالا أة بيححق الالما أة تق الالت

بيم مةعو

بيخولا ر ن تشالض بألرالجبم تالم ةحرلال م بيثرالا تالويحح

بيحلةف بيمجبقما مد ترمالا ام

أة بيمقوتو

الم ةمالن ئحالو رال ن ةرحمالو

تش الالض بيظ الالجة

بألقال الجما أم الالو بيح الالو

أة

رالك تالمجة م عجالا بيالةشجم ةبيةحوعالف مبخالف

بيةشجالمم عالن تشالم ةماالن بألرالجبم مالن م بجقالا بيمالةبم

بيمجبقما رك أموان خولا ت م تشمم عن غمجئم .
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ياف حالةع مالن بيةشجالمم عالن تشالم ةرالك بيةبتالد ياالف ئالم

ةشجممالك ميالمم ةقالو ا ةرحمالا أاثالج محوقالتا مالن

غمجئالالو روي الالوا بيمقالالمةع مقالالوعم عجالالا الاليت بيخمالالوف ةبي الالوا بيمج الالك رشالالوف رالالك بيةشومالالف مالالد بأليالالمبث
ةحوق

بيمجاتا ةبييةبقم

باةقو

بيم و بج بيحو ما عن بيةاجبج ةبيمموجقا ةبيةحوعف .

ةيالالتيق رالالون ةش الالمم بيةقالالو ا بيةرحم الالا رالالك قالالموف بيةشج الالمم عالالن تش الالم مالالةرج م الالوالر أجيال ال

بيةشجمممالا االتيق مةامال

أة احوءي بالقة ف .

بقالةخمبم بيةقالو ا بيةرحم الالا تظ الالجة

إلث الجبء بيشمجم الالا

بيم ةمالالد قال الةبء مالن يمالالث بية الةبر ال الالج أة بيحةعمالالا

ةمرالالف ة الةبرج ةقالالو ف بالةلالالوف بييممثالالا رالالك بيتجالالمبن بيحوممالالا مالالد يمبثالالا ةقالالمجا بالةلالالوف ةبجةحالالوع ثمح الالو
(بي الالوة

ةبيتجم الالم بيمل الالةج ةبييةبق الالم

م يظا أن بيم م يم

) ةم الالم يو ة الالو يتحم الالا أقوق الالما ماجح الالا ا الالتيق مةش الالمن

ةبإلحةجحال ال

ماون بالعةموم عجم و رويحةعما مق يا ئوما .

م جم بية ةم ةيان مم

األهداف األساسية للتعليم عن بعد :
م الالم

بيةشجالالمم عالالن تشالالم يالالا امالالومي ماوحمالالا بيةلالالةف ةيالالم

يالالا بي الجتح ر ةي الالق بيالالتمن محظالالجةن يالالا

بيةشجمم عن تشم عجا أحث ةقمجا ي مد بألمةبف بياو جالا يتالجبم م أة أتقالوم م قالة
ي التا بيمي الالوةيا

عحممو متالمءةن تويشمف ضمن بيةا الالويم

ن ئ الالتا بيةا الالويم

ملالوتةن تخمتالا بألمالف

ةةضالمن بأل الاي بيتالجبم

لالموحا بألحظمالا ةجرالد تالمجة و بيالمعم بيححالك ةرمم الالم ةةاةم الالج بيتالجبم بيم بجقالما ةرالممم بيالمعم يجاال
عمم اتمج من بيشومجمن رك م وال

توإلضورا يا يالمبث ة ممال بج بةلالويما ةبيةاالويم

أخج

تويتحما بيةيةما بيمجةتاا ت تا بأل ابء ةبيخممو
ن ئتا بيةاويم

ةبيالا

بيخولالا

بييمةما .

ةمثف عت الور اتمال برج م شالف مالن بيضالجةجي عالومي بقالةثموج بيالمخف بالرة بجضالك بيالتي ةيررالث

بيمؤققالا  .تويمروتالالف رالون بالقالالةشموف بيلاليمح يجةشجالالمم عالالن تشالم مماالالن أن م شجالث مشرالالةف بياجحالا يةالالا يالالة
يم ةان بيحةم ا بيح و ما عويما بيالجتح امالو أن بالقالةشموف بيلاليمح يجةاحةية مالو مالن يمالث بيمرالمجي عجالك ةحممالا

بيقالالةف يجةشومالالف مالالد بيت الجبم ةبيخالالممو
بيةةلمف بيمتمع يجتجبم

بيمؤققالالما ةبثتالالو

بيالالمةج بيةشجممالالك بي الالوم بيالالتي ةجشتالالث بيمؤققالا رالالك

تم ماةن تب رو مي أاتج .

ويمكن إيجاز أهم أهدافه فيما يأتي :
ةويالالا بيةشجالالمم بيمقالالةمج يجاتالالوج بيالالتمن مجغتالالةن رالالك جرالالد مقالالةة ثرالالورة م يمةبلالالجا ةشجالالمم م ةبالقالالةابمي
محث .
ة ممج ةةشممف بيم ن ةةاةمجئو يجشومجمن مةن بيمقو

توقةم بججما عاو م رك أعموي م .

ةاتمف مح ةم بيةشجمم بيتبةك (بيرمجي عجك ةيلمف بيمشجرا ) .
ةخحمض بيض ا عن بيمؤققو

بيةشجممما .
969

عدد مزدوج 00- 01
يوليو -ديسمبر 6102

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

يرالالم غمالالج أقالالجة بيةشجالالمم عالالن تشالالم مالالن الالاف محظةمالالا بيةشجالالمم عجالالا مقالالةة بيشالالويم ةاالالج محالالوئمم ممالالمي
أتجا أئممالا بيمشجرالا ةبيثرورالا ةيشال

مة برج أقوقالمور رالك ةحممالا بيمالةبجم بيت ال جما بيةالك ةةالمح بيمشجرالا ةةةظح الو

ةألن ةيرمالف بيةحمما بال ةموعما عجا بيمقةةممن بيرةمك ةبيشجتك مجئةن مب مو تقالجعا بيةلالةف يالا ملالومج
بيمشجرا يتب مةشوظم بيمةج بيتي مجشتث أقالجة بيالةشجم عالن تشالم ةبيالتي ةمعمالث التاو

بييوقالتو

بيشويممالا مثالف

تاا بالحةجح .

وهناك مسؤوليات ومهام تقع على عاتق مراكز التعليم عن بعد منها :
 .1حةوج بيةقو ا بيةشجممما بيماتةعا أة بيمقمةعا أة بيمج ما أة بيقمد تلجما .
 .4حةوج بيمةبم بيةشجممما بي اما يجمجبقا .
 .3ةلممم بيمحوئ .

 .2بيشمف عجا ةاةمج قةجبةم مو

ةمجم

أاثج يمبثا .

 .5ةةرمج رجة بيحمة بيم حك ألعضوء بي م ا بيشومجا تويمجاا .
ةتشم ظ ةج بيةشجمم بإلياةجةحك ةشاا مح ةم "بيةشجمم تويمموجقا "  Learning by doingبيتي
مجةاا عجا ةاةمج م و بج

بةخوت بيرجبج يم

بيتجحوم بيةشجمم مبجة و ةةرممم ةةة مث بيمةظ

بيمةظ

برةجبضما " مةةيا

عن اجمف ةضد "قمحوجمةئو

خ ف ةشومجث مد بييويا  .امو ظ ج مح ةم " ةحظمم بيمشجرا

 knowledge managementبيتي مجةاا عجك مم اف بيمشجةمو
رك بيمؤققا رك حظوم ةبيم مةاومف ةممخف رك مجا ةجق بيح واو

ةبيح واو

ح وا بيةمجم

مم بيةشجمم بإلياةجةحك  E-learningمد بألعموف بإلياةجةحما . E-Business

بيمةشجرا تويمشجةمو
ةة ئمف بيشومجمن أي

رك مجبقا أ جة و جاا  E-picaبألةجتما بيمخةلا رك بيةشجمم بإلياةجةحك أخت رم و آجبء أاثج من

 422لوحد تجبج ح جماي من بيراوعمن بيشوم ةبيخوة يةف موم شجةن تث حية مقةرتف بيةشجمم
بإلياةجةحك رك بيقحةب

بيرجمتا بيرومما .

وخلصت الدراسة إلى ما يلي :
بيميةة بي مم قماةن ئة بيشومف بألئم رك بيةشجمم بإلياةجةحك بيحو ح .
قمؤثج بيةشجمم بإلياةجةحك رك ئماجا بيمؤققو

.

مجةحا ةق ةيا بيةلةف يجةشجمم بإلياةجةحك قةاةن تويحقتا يجمؤققا أئم من يقوتو

ةبيشو م .

بيةاجحا

قمترا بيةشجمم بإلياةجةحك مب مو تيو الالا ي تاالالا من بيممجتمالالن ةبيمة م الالن عجا بيخا أة خوج ث .
ةقو ا بالةلوف بييك بيمةابمن قةاةن ئك بيمحضجا عن ةجق غمج بيمةابمحا .
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كما استشرفت دراسة أخرى آفاق التعليم اإللكتروني في العقد القادم كما يلي :
قةة ث بيممبج

ةبيمشوئم ةبي ومشو

ةمؤققو

يك بإلحةجح

ةأل ف تيق قةح

بةحوتو

بيةمجم

أاةج ر اثج حية حرف تجبم و ةمرججبة و بيمجبقما

ة جباو

بيةشجممما ةمةرجي بيةشجمم

تمن ئتا بيمؤققو

بإلياةجةحك ت حةبع م .

قةة ث حقتا اتمجي من بيمشجمم الالن يجشمف رك ممالالمبن بيةشجمالالم بإلياةجةحك
ةقةامبم أئمما بيمؤئجمن مح م ة ئم عويمو

رك مجباا بيةشجمم
مد ماوحموة م .

قممج ةمحوف مشظم بيا

مو اماالالةجي محالالوئ أة مشوةحمن

ةقميظةن تويمابمو بيمويما بيةك ةةحوق

ومبة م بي ومشما ةبيشجمو من خ ف تجبم بيةشجمم بإلياةجةحك عتج بإلحةجح

اجمو ة ا مو.
وفي دراسة حول التوقعات البعيدة لمستقبل التعليم اإللكتروني في قطاع التدريب  ،ورد ما يلي :
قةلتح مةاجتو
رك بي ا مو
ومب

قةف بيشمف أاثج ةشرممب

بيمتمرا بيةك ةيةو و بيةظمحا

يك ةامجا ةةيقمن مج

ةقماج

بيشمف بيةشج عجا مؤئ

أجتو

بيمةرمم يجشمف

ةقمةيةف بيمةشجمةن تمالر عن بيقشك يجيلةف عجا

احوءة م بي خلك بإلياةجةحك  personal profileبيتي قميةي

ة ممشرو يم وجبة م ةبتمبعوة م اةبف يموة م رك ةشومج م مد حظم بيةشجمم بإلياةجةحك بيمخةجحا ةبيحظم بألخج
عجا بيخا .

عجا لشمم بيةرحما

ةبي ةبة

بيحرويا رك

قةةيةف بيةرحما حية بالةلوال
وا ةبيم.

بي قجاما تمف بيقجاما

قمة ث بيةشجمم بإلياةجةحك حية باليةابم تويمشوممج بيرموقما ةاو حو

تيمث ةحمم بييةبقم

بيةشجم بيرموقما بيروتجا يجة وجق .

خدمات االتصال في اإلنترنت :

أوال  :استخدامات البريد اإللكتروني في التعليم :
بيتجمم بإلياةجةحك ئة ةتومف بيجقو ف ةبيةثو ف توقةخمبم بييوقة ةمشةرم اثمج من بيتالويالثمن أن بيالتجمم
بإلياةجةحك من أاالثج خالممالو
بإلحةجح
ةمتئ

بإلحالةجح

بقةخالمبمور ةتيق مشةم يا ق ةيا قةخمبمث ةم مة  Eagarحية

ت ما بيقجعا يا بيتجمم بإلياةجةحك ةمرةف "ية يم مة م بيتجمم بإلياةجةحك يمو ة م

بيتشض أتشم من تيق رمرةف ن بيتجمم بإلياةجةحك مشم بيقت

بإلحةجح

 .ةمشةتج ةشجمم بيا

رك بيةشجمم

بألةف ال ةجبق اثمج من بيحو

رك

عجا بقةخمبم بيتجمم بإلياةجةحك بيخاةي بألةيا رك بقةخمبم بإلحةجح

ةتم تاج تشض بيتو يثمن ن بقةخمبم بإلحةجح

ةقوعم بيميوضج رك بيةشجمم عجا بقةخمبم

مو مقما " تويرةب م بيتجممما " يجحلف بيمجبقك بيةبيم يمث مةمح يجاجتا بييةبج ةةتالالومف
ةبيمشجةمو

بإلحةجح "

بيجقو ف

رممو تمح م .
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ويعـد البريد اإللكتروني من أكثر خدمـات اإلنترنت شعبيـة واستخداماً وذلك يرجع إلي األمور التاليـــة :
 .1قجعا ةلةف بيجقويا .

 .4ن تجبءي بيجقويا ال من بيمقةخمم ال عومي مو ةةم رك ةت

تم ئم ححقث يجرجبءي ةبيجم عجم و أمضرو .

 .3ال مة م ةقما تمن بيمجقف ةبيمقةرتف تمشحك ي وء ممد بييةب ا بإلمبجما .
 .2جقوف عمي جقو ف يا

و

مخةجحا رك آن ةبيم .

 .5اجحا محخحضا .

ثانيا  :استخدام القوائم البريدية في التعليم -:
بيرةب م بيتجممما ةشج بخةلو ربج توقم " بيرو ما " ةئك ةةاةن من عحوةمن تجممما ةيةةي رك بيشومي عجا

عحةبن تجممي ةبيم مرةم تةيةمف ممد ب يجقو ف بيمجقجا يمث يا اف عحةبن رك بيرو ما .

ةتمشحك أخج ر ن بيجةب ح بيتجممما بيمقموي "مجموعة المناقشة إلكترونيا "ئك ال يا من عحوةمن
بيتجمالالم بالياةجةحك ةمماالن بال ةالجبق ت يالالا مو من خ ال ف بياج

من بيمق الالةف عح الالو ةبيمقما "مدير

الالئحة " .
ةئحوق حةعون من بيجةب ح أة بيرةب م  :تةب م مشميا ةئتب مشحك ن أي مروف مجقف مشجض عجا خة
مقمك "  "Moderatorمرةم توإلا ع عجا بيمروف يجة ام من أن مةضةعث محوق
مرةم تحقخ ةةشممم بيمروال

ياتمشا بيرو ما ثم

بيمحوقتا .

أمو بيرةب م غمج بيمشميا ر ن بيجقويا بيمجقجا ةجقف يك ممد بيمقةخمممن مةن بيحظج يا ميةةبئو
ةبيرةب م بيشوما ةحوتش عممبر من بيمةبضمد
عجا مقةة بيشويم

رم مو اون بئةمومق قة

ةةشةتج ئتا بيخمما يم

أخحرةب رك مشجرا ةةظم

خممالو

ة م من م وجاق ئتب بالئةموم

بالةلالالوف بيم ما رك بإلحةجح

ةيان بياثمج

ئتا بيخمما .

ثــالـثـا :استخدامات نظام مجموعات األخبار في التعليم :
ةشم تاا بإلختوجمو

أيم أاثج بقةخمبمو

بإلحةجح

شتما

ةم خت ئتب بيحةع من بيخمما مقممو

اثمجي مثف  News - News grouops - Vsenet - Net :أمو تاا  CompuServeرماجف
عجم و بقم "محةممو

" . Forums

ةةرقم يا تقممن ر حوق م مةعا أختوج مشميا ةأخج غمج مشميا

ةمخةج

مقةخممة م مةعو

بألختوج رك أحةبع م من يمث بيامحما بيةك مةشومجةن ت و مد مةبضمد بيحروش بيمب جي ةبيمقةخمممن بآلخجمن
ةممان ةرقمم م يا أجتد ر و

ةئم -:
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 .1بيمةخللةن :wizardsيمم م ختجي ةبا ع ةبقد تمةضةع مشمن مةم محوت ةث عجا يم
م مةعو

بألختوج .

 .2بيمةاةعةن : volunteersبيتمن مرةمةن تمقوعمي بيمقةخمممن عن اجمف بإل وتا عن
بقةحقوجبة م ةأق جة م ةةشم ئتا بيح ا ملم ربج من ملومج م مةعا بإلختوج .

 .3بيمةةبجمن  :Lurkersبيتمن ال م وجاةن رك بيجم ةبييةبج ةمقةحممةن من بييممث ةبييةبج بيمب ج
تمن ةجق بيم مةعا .

 .4بيما ال الالجةن  :Flmersبيتمن مرالالةمالالةن توي الالجم عجا بيمرالالوال
مقةخمممن تتيق عتو بج

ةبألق الالجا بيةك ال ةش ت ال م

وجيا .

رابعا  :اجتماعات الشبكة  Net meeting :رك بيةشجمم من خ ي و ممان بقةخمبم تاا بإلحةجح
اخا ئوة

بيحمممة ةبالةلوف بالياةجةحك

أة يمؤةم بج

يا بييو ا يا بةلوف عويك بيقجعا مد حةجح
بييوقة مد بيتاوتو

يان عحم بقةخمبم ئتا بإلماوحما م

ةاومم بج رمممة ةمماجةرةن ةقموعا مجاتمن رك

بي اما ية مج و ةبيتجبم بيةك ةرةم ت مبجي عمف ئتا بيمشمب

بالحةتوا
وا

.

خامسا  :استخدامات برامج المحادثة في التعليم : Internet Relay chat
ئة حظوم ممان مقةخممث من بييممث مد بيمقةخمممن بآلخجمن رك ةت

بيميومثا عجك بإلحةجح

يرمرك

 Real timeةميةوج بقةخمبم ئتا بيخمما يا تجحوم مشمن مثف تجحوم . ICQ

سادسا  :بروتوكول شبكة اإلنترنت .
تب اون بيمة ث  Routerئة بيتي ميمم بة وا بيمشجةمو
أ اي ( بيجةةجا) ةةشج
ةيام عمف بالحةجح

 .1تجةةةاةف حةجح

عجا

وا بييوقة

ر ن بيتجةةةاةف ئة بإل جبء بيتي م شف

بيمةلف توإلحةجح

ةئك :

 .ئحوق عمي أحةبع من بيتجةةةاةال

 : Internet protocolمقمح تحرف بيمشجةما من تاا بإلحةجح

يا بي وا بيتي

ماجت و .
 .2تجةةةاةف بيةيام رك حرف مشجةمو

 .3تجةةةاةف حرف بيحة بيحو ف HTTP

تاا بإلحةجح

Tcp/ Ip

 .4تجةةةاةف لحمةف بيتجمم بإلياةجةحك PoP
 .5تجةةةاةف Smtp
 .6تجةةةاةف بإلةلوف من حراا يا حراا ppp
 .7تجةةةاةف حرف بيمجحو

FTP
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ةتتف أن مةشج

بيم وجامن عجا ئتا بيخممو

ةبيةلةف يا تةبعم بيمشجةمو

م

أن مةماحةب أةالر من بإلةلوف توإلحةجح

بيمةخللا بيةك مجغتةح و  .ةملاجح بالةلوف أة بيححوم  Accessئة

أاثج من م جم بييلةف عجا خمما مةويا عجا بإلحةجح

ماحك يةيممف ميةة غحك ةمجا

.

أن ماةن مم ةقجمد تمو

روالةلوف م

األعباء المالية للتعليم عن بعد :
ةة مف محخحضا من تمن ممد أحموا بيةشجمم بيمشجةرا ةيجمروجحا تمن

يجةشجمم عن تشم ةاجحا ة قم

ةاجحا بية مف يجةشجمم عن تشم رك بيمقةة بي ومشك ةبيةشجمم بي ومشك بيةرجممي
ومشا (ةومتمث) يجةشجمم بيمحةة رك ةومةبن بيةك ةلج
أي تةاجحا  42أي

اوي

مةالج ةومةبحك يجاوي

(ةومةبن ) بيةاحما بيةبتشا رك حح
أي تةاجحا  122أي

ح خت مثوف عجا تيق

يةبيك  022مجمةن مةالج ةومةبحك عجا  32أي
بيةبيم قحةمو

تمحمو ةتجغ بيممابحما بيقحةما ي ومشا

بإلتجمم يةبيك  3522مجمةن مةالج ةومةبحك ةلج
بيةبيم قحةمو .

مةالج ةومةبحك ةرجمتو يجاوي

عجا  41اوي

i

ةرك مجبقا أ جبئو (تةةو حمق ) ة(اوتج( عوم  1990يجمروجحا تمن ةاجحا ةةلمف بيمومي بيةشجمما يحح
بيح ا من بيا

بيمقة مرمن توقةخمبم بياةو

ةةلف بيتويثون يا أن بياةو
ال ةامم عن  452اوي
تمحمو مةاج

ةبيةق م

أة بقةخمبم ةرحمو

بيمشجةمو

ةبالةلوال

بيمخةجحا

بيلةةما ةبيمج ما ئك بألتف ةاجحا ألعمبم ل مجي من بيا

.

بيتث بإلتبعك يمبر أمحا من بيا

ةئة  1222اوي

مجبقة مو يةاجحا ةيرمف بيةحوعف ةبالةلوف بيمتو ج تمن بيممجقمن ةبيا

بيتث بيمقمةع أة بيمج ك

ررم ة مب أن بال ةموعو

بيحوعجما أمو عحم

يةيرمف حح

ةبيةك ال ميرر و بياةو

بيمج ما عن اجمف بإلحةجح

أة

ئك بألجخة مروجحا

تويتث بيمج ك بيةحوعجك ةمةب ج بيحمممة بيم جرا .
ةرك مجبقا أ جبئو ( أةقن )  OSINقحا  1990يةف ةاجحا بقةخمبم بييوقة
بيشمجما بيةشجممما رك تشض بألتاوج بيحومما ) مةف بياوجمتك )
يجا الالوي

ةةلج

ةبإلحةجح

رك

يا ةرممج بيةاجحا بيقحةما

بيةبيم تيةبيك  02مةالج ةبتب مو ةقد بيم جةع يا  32يوقةتو ةقةخمم يممي  322مةم رك

بيقالالحا تةبتد  12قوعو

مةممو رقةحخحض ةاجحا بي وا بيةبيم تحقتا  %34ةقةحخحض بيةاجحا أاثج

ر اثج تب مو ةم بقةثموج ةجق بييةبقم

ةرةي و ي قةخمبم من تتف عوما بيحو

خوجج أةتو

بيمةبم

بيممجقك.
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امو ةجم
4224/3

مجبقا أ جة و  Tele campusيةف أقشوج مرج بج
ةبي مةف بيةويك مةضح بي وح

بيةشجمم بإلياةجةحك امو ئك رك

بآلخج يجةاجحا ةئك بيةاجحا بيةك ممرش و بيمةشجم ي

تجبم بيةشجمم بإلياةجةحك .

مةف مةضح ةاجحا ب ةجبق بياوي

ج

ةجبق رك

رك بيمرج بج بيمجبقما بيمةويا عجا بإلحةجح .

تكلفة المقرر

عدد المقررات

النسبة

مجانا

6342

%11

أقل من $111

5433

%16

مابين$111و$511

14745

%43

مابين $511و$1111

5111

%15

أكثر من $1111

%1

2765

المكتبة االفتراضية والتعليم عن بعد -:
ةي جض ةرجمف بيةاجحا رك
بي ومشك ةبيمجبقو
(رضوءب

ماةتو

ئوم من

وح

ةبح

بيشمجما بيةشجممما ةخلةلو عجك بيمقةةي

بيشجمو ظ ج بة وا ممم يمي بي ومشو

بالرةجبضما ةبيةرجممما عجا يم قةبء ية امف

ةشوةحما ) يجة وجق رك ملومج بيمشجةمو

ي ممد أحةبع و ةأئم و بيملومج بإلياةجةحما

ت جض ةخحمض ةاجحا بتةحوء ئتا بيملومج

ةمن أمثجا ئتا بيمتوم بج

متومجي (رضوء تحقجحوحمو بيمتو ج

يجملومج بالياةجةحما )  Library powerبيةك ةشمف عجا شف بيةلةف آلال
ةبياة

بالياةجةحما مةويو عجا بإلحةجح
يمحةقتك ومشو

.

ةمشوئم ةالما تحقجحوحمو بألمجماما بيم ةجاا رك ئتب بيحضوء

تمن ممد ئتا بيمؤققو

ةئتب من

مد ةروقمم بيةاجحا

حث أن مخحض ةاجحا بتةحوء مجا ةجق بيملومج بيم ةجاا من

14مجمةن مةالج أمجماك يا  1.45مجمةن ياف مؤققا قحةمو
ةالمو

بيمةجمو

ةبيةثو ف

ةئتا بية جتا م جي ةشممم و بآلن رك

أخج ت مجماو ةاحمب .

تدريب وتأهيل العاملين :
ةشم ةاحةية مو بيمشجةمو
ةةظم

ةاحةية مو بيمشجةمو

ةةقو ف بإلحةوج رك بيشلج بييممث

أئم أمةب
رك عمجمو

فــرصة  :من يمث أحث ميرف اح بج

ةممثف مشمف بيةقوجع رك

بيةحمما رجلا ةة مممب ياورا بي شة .

ةحمةما ممان من خ ي و بيجيوف تجا

بيةحمما .
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وتـهديـدا :من يمث أن عمم بقةخمبمث تةبقاا بيتشض مؤمي يا امومي بيح ةي بيةحمةما تمن ئؤالء ةتمن
مقةخمممث رمخج
بيحظم بيختمجي

أمةب

ةبيةحمما بيت جما مح و :

مممي يجةمجم

ةحظم بيتاوء باللاحوعك

ةبيةبتد بيةخمجك ة تاا بإلحةجح
يظك م وف بيةمجم

ةحظم بيةمجم

ةحظم بيميواوي

توقةخمبم بيةقو ا بيمةشممي

.

ةبيةحمما بيت جما توئةموم تويغ خلةلور توحمروع ثةجي بيمشجةمو

ةتم مف ة ثمج ئتا

بيثةجي ت مةبة و بيمخةجحا اورا مجبيف بيشمجما بيةمجمتما امو مجك :

-1بية ثمج عجا مجيجا بيةخاما ةبمبجي بيةمجم

.

-4بية ثمج عجا مجيجا ةححمت بيشمجما بيةمجمتما .
-3بية ثمج عجا مجيجا تمو
ن عمجما بيةخاما يجةمجم
 -تمو

بيتجبم

باليةمو و
بيةمجمتما

احوءي بيشمجما بيةمجمتما .
ة خت مقو بج

عمممي مح و :

بيةمجمتما بيمةمثجا ت ةويا

ةةيممم أقجة

ةمةاجتو

تاو

بيةححمت

بيمشجةمو

بيمبخجما ةبيخوج ما ةاتيق ةخاما

ةبعمبم بيميةةي بية مجمتك

ةةةرمج بيةقو ف

بيةمجمتما .
-

مو عن بية ثمج عجا بيشمجما بيةمجمتما رمةمثف

بيمقةمج  -بيةمجم

ئةبما ةبيةمجم

أثحوء بيشمف .

عن تشم

 :بيةمجم

ةبيةمجم

ةبيةمجم

بيمحايك

 أمو بية ثمج عجك ةرممم احوءي بيشمجما بيةمجمتما رممان ةمثمج و تويحروا بيةويما :-1ةرممم احوءي بيشمجما بيةمجمتما من خ ف بيةحوعف تمن بيمقةخمم ةبيتجحوم بيةمجمتك تلةجي اومجا ممان
من خ ي و ةيممم حروا بيضش

ةبيرةي .

 -4مةمح بيتجحوم بيتاك ةةتد بيمةمج
بيشمجما بيةمجمتما ةيم
 -3ةةمح تاو
ماوحما تمو

رك ممد يوال

بيةمجم

ةمرةم تة ممد بيتموحو

أثحوء ةححمت

م جم أثحوء مجيجا بيةرممم .

بيشمف بيمبخجما بإلحةجح

ةبقةخمبم أقويم

ةمرف بيشمف عجم و Work Flow

ةمرف بيشمف تتف بيش مجما بيةمجمتما ةتشمئو يمشجرا بيرمما بيحشجما يجشمجما بيةمجمتما ةيم

بيرمما

بيحظجما ي تا بيشمجما .
ةؤثالالج بيةاحالةية مالالو بيمةرممالالا ت اف أة ت خج عجا بيشالومجمن رك مجبرف بيمشجةمالالو

(ةيحجم الةاقةج) أن ئحوق ثموحما أة ث ية ثمج ئتا بيةاحةية مو :

ةامو أ الالوج

 .1مو محةظج من بيحجم .
 .2بيم و بج

بيماجةتا .

 .3ع تا بيم حممن ت مج بيم حممن .
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 .4بييو ا يا بيةمجم .
.

 .5بيجضو بيةظمحك ةلةجي بيتب
 .6بالةلوف توي م ةج.
 .7ة بج د بيمرةمو
 .1مخوة

بيم حما .

بيشومجمن ةةرتف بالةمةث .
عجا امحما بيةشومف مد مخةج

من بيمةشمن عجك بيشومجمن بيةشج

ةعجا قتمف بيمثوف مةشمن عجا بيم حك بيتيث رك مجبلم بيتموحو
عجمث ةمجم

بيمقةحمممن عجا أقويم

مجبلم بيتموحو

بيمةويا يةا مخةوج أحق

أمو تخلةة بيم و بج
خممو

بيتيث رك مجبلم بيتموحو

تخمقا ميوةج أقوقما ة مف عجا خممو
 .1بيةاومف بي تاك  :ةةجةاا خممو
بيمشجةمو

ةبالةلوال

أن ميظا ت و بيشومجمن رك مجبرف بيمشجةمو
بيمةرمما

رش

ئتب بيتشم عجا بيجتا تمن مةبجم مجرف بيمشجةمو
مممي يإلتيوج بيحشوف ةباة و

ةمةبجم

بيحضوء بإلياةجةحك

ةم وج يا ئتب بيحةع من بيم وجي يإلتيوج بي تاك تم وجي بقةخمبم

.

 .3ةب و

بيةحوعف مد بيمقةخمممن  :رممو مجةتا تةلممم ةب و
بيمشةممي عجا بيةجبتا تمن م مةعو

ةاحةية مو بيمشجةمو

يم و ةمجةتا ئتب بيتشم تتحوء مةبتد عجا بإلحةجح

بيةحوعف مد بيمقةخمم بيمتحما عجا

مجرف بيمشجةمو

ةبيمقةخمم بيميةوج

مقةخمم و بيمقةخمم يجيلةف عجا بيمشجةمو

ميةوج يم و .

 .2بيةشجمم بي تاك  :ممثف أح اا ةتجبم ةشجم عن بقةخمبم بالةلوف بيةقما يجيوقة
بإلحةجح

يةرممم

مج (ميمم ميمم بي ومي ) ح و ةةيمم

بيخوج ما بيضخما بيةك ممان بيةلةف يم و رك بأل اوف بإلياةجةحما .

 Cyberspaceبيمةو

ةةظم

أن ةاةن يث مجبما ةبعما تيمةم

اثمجي ةمةشممي ةةةمثف ئتا بيميوةج رك بيةويك :

 .4بإلتيوج بي تاك  :ضجةجي ةةبرج م و بج
بإلحةجح

تاحوءي عويما رك بالةلوف

ةم

ةاتيق

بيملومج يةجتما يو ا بيمقةحمم .

بي مممي بيةك م

متحما عجا ةاحةية مو بيمشجةمو

بيحظم بيمشةممي عجا بييةبقم

بيتي مقةخمم مةبجم بيمشجةمو

بيمتحك عجا

بيمقةخمما رك بي تاا .

 .5بالةلوف بيشجمك  :ممان بيةشجض ي تب بيتشم من محظةج بقةم بججما ةضد مجرف بيمشجةمو
رك مقةرتف م حا بيمشجةمو

.

مةم بيةشممج عن بة وا بيش تو

ةبيةحامج

تمن بي م حك ةبي مج م حك عجا أيقن ة ث رك بيمتومئ بيةك لوغ و

( ةجمون )  1901ةبيةك ةاجف ي و ( الحاقةج )  .ةبيةك ال ابي
بيم حك ةميوةيا ةخحم

بيةك

ةشةتج أقوقما رك ةيممم ةب تو

أعتو ث قةبء تةيةمج و يا مقوعمي أة بالقةشوحا توييةبقم

.
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 .1ال محت ك يم حك أن مرةم تشمف ممان أن مح اا مقوعم م حك .

 .2ال محت ك يمقوعم م حك أن مرةم تشمف ممان أن مح اا أيم بياةتا .
 .3ال محت ك إلحقون أن مرةم تشمف ممان بح واا تةبقاا بآليا .
رحك بيةت

بيتي ةحواف بيم حك عن تشض بيم وم يا مقوعما

مممي رك ةاةمج بيحظم ةةححمتئو ةرك بيةمجم

توح وا تشض بيم وم

ةح

بحلج

ةةلممم ةبمبجي خممو

بألةف يا ةحمما م و بج

مممي ةاتيق عحممو مرةم بييوقة

ةأح اا ةيةمف ةةةرمج بيقحم

م وم أخجي ة مف مو مةلف ت مخوف بيتموحو

باليةمواك يجحظوم ةلموحةث ةئاتب .
بياثمج من بيشومجمن يجملمن عجا ةشجم م و بج

مممي ةباةقو

م شجةب ت ح م مححرةن وحتو اتم بج مب من ةتة م رك بيةام
بيمتو جي بيةك ةرمم يا بي م ةج ةئحو ةتجا أئمما بيةمجم
ن بألةمةا ةبمخوف بيةاحةية مو

بيةك مجةح و أتف أئمما

خت بج

ضورما ممان آلخجمن أن

مد تم ا ةرحما مة مجي عجا يقو

ةبييو ا يمث ةبإلق بج
أم

بييممثا رك مجبرف بيمشجةمو

بيخمما

رمث ن لح بيةشتمج .

يا ةخجة بيم حممن من تشض بيم وم

تمحمو ةخجة مقوعمةئم من تشض بيم وم بيم جتا رك بيةا بججما (ةع مةب ت و يا

بييةبقم

) ةةةيةب م وم أخج ةيرف ي م بيجضوء أاثج من غمجئو مجةح و أتج من غمجئو يا بياوتد

بيم حك

ةجتمو أمضو

اتيق بقةخمبم بيةاحةية مو رك ةةتش م  -ميقن لةجة م رك حظج بيمقةحمممن

ةشاما ماوحة م رك بيح وما رك بألةقوا بيةك مشمجةن عجا خممة و .
ن بيشومجمن رك مجبرف بيمشجةمو

ماجقةن أةتوة م يخممو

بالةلوف بيمتو ج تمن بيشومجمن ةبيمقةحمممن تم ةحوتل

بيمقةحمممن ةمو م جي بآلن أن قوعو

تقت

أن بيمقةحمممن أححق م تمأة مرةمةن

ت ح وا بيمامم من بألح اا ألححق م ةئتب مو متجج ة بج د بةلوف بيشومجمن تويمقةحمممن .
خممو

ةتم تئ

(الحاقةج) يا أن بيم حا جتمو ةاةن رش

رك قتمج و ألن ةحرم مثويمو

حظ ربج ألن بيشممم من بيشومجمن ألتيةب محةةحمن تقيج بيةرحمو

ئمررو ال ةقمجا ي جةروء تويخممو

ةمجةن أن بألةمةا رك يم تبة و

امرو ةحةعو.

امو ن بيم حا ةحرم قماجة و عجا جلممئو بيمشجرك ررم يف بقةحقوخ تموحو
ميف بيمح جقمن بيم حممن رك مجبلم بيتموحو
مؤمي يا ة بج د بياج

بي وجما رك م وف بيماةتو

عجا خممو
مث

مو ةرممث من

بيح جقا عتج بي تاو

بيمق جا عجا بألتجبة بيماةحاي عجا قتمف بيمثوف

بخةلولك بيتيث رك مجبلم بيتموحو

أن ةؤمي يا ة بج د بيمرةمو

ةئتب

ر حث ممان يجة مم بج

بيم حما ةتويةويك اةبف بيماةتو

ام حا

امو جأةث (ئوجقك) .1991
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بيشومجمن من بيةاحةية مو

ةعن ةخة

ةة ثمجبة و بيميةمجا أة رك بجةاو
تم ماةن ئحوق ةخة

ح م أن بألقتو

خا مشمن ممان أن مةقت

من بيةموف بيةشجض يمخواج ليما

من ةشجض ةظو ح م يجة ممم

بيميةمجا ةامن رك بيةاحةية مو ححق و
رك ةشاف

وا مث أة عا

أة

مج

ةئحوق من بيشومجمن من مقوةجئم بيخة

ةممان ياتوج بيقن من بيشومجمن عجا ة ث بيخلةة أن محةوت م بيخة

من عمم بيرمجي عجا ةشجم امحما بقةخمبم بيةاحةية مو بي مممي .
تشممب

ةيم

أن ة ئمف بيممجقمن يجةشجمم بإلياةجةحك ةشم م اجا تيم تبة و ةشةجض ةاةمج بيةشجمم

بإلياةجةحك يةا رك أاثج بيمةف بيمةرمما  .مج (موامةغوف ةقاةبمجا) أن ة ئمف بيمشجممن يةرحما
بيمشجةمو

ةبقةخمبموة و بيةشجممما م مف مةضةعو

ةبالةلوال

ةرد ضمن خمقا م وال

( جغم أن

مشظم تجبم بية ئمف ةةضمن بيم وف بألةف ررا) ةئك :
 .1م و بج ةرحما ةةشجف تةاتمرو
 .4مم ةةاتمف ةجق بيم و بج
 .3مو مةاجتث بيمح

ةتجم مو
ضمن بيمح

مشمحا .
بيمرجج .

بيمرجج من ةشممف ةة ممج ةتشرو يجمخةف .

 .2مو ما أج عجا مةج بيمشجم من ة ممج ةتشرو القةخمبم بيةرحما بيةشجممما .
ةتم مّي

 .5بيحظجما بيةجتةما بيمةشجرا توقةخمبم بيةرحما بيةشجممما .
بإليلوءب

ةاحةية مو بيمشجةمو
بيمة بج

بألمجماما عجا أن  % 21ررا من بيممجقمن بيتمن ةجرةب مة بج

ة ئمجما رك

تم ةيلجةب عجا معم ةرحك أثحوء مابةية م ألعموي م بقةمج يةا تشم بحة وء ةجق

.

العالم العربي :

ةمد بحة وج بإلحةجح

رك بيشويم بيشجتك ةبيةيقن رك قجعة و تمأحو ح م ظوئجي بي ومشو

رك بيشممم من بيتجمبن بيشجتما

ةيشف ئتب بألقجة

رك بيةشجمم رك بيشويم بيشجتك مو ئة ال ةاةج يحظوم

بيةشجمم عن تشم بيتي تمأ محت عرةم عن اجمف بالحةقو

بيحظوم رك بيقوتف ع بج

بآلال

من بيا

بإلياةجةحما

يا بي ومشو

بيمحةةيا .ررم ةخجج من ئتب

بياوميمن يا ةيقمن أيةبي م ةجرد مؤئ ة م بألاومممما

مد عمم تمجة م عجا بيةخجك عن بيةظمحا رك تجمبح م رحك ملج مةم بقةخمبم بيةشجمم عن تشم رك معم
ة باجي بيةجتما ة بيةشجمم ت عمبم مةبم

بيةشجمم بألقوقك من خال ف بإلتبع الالا بيمقمةعالالا ة بيمج ما امو توم
ةشجممما عجا بج ا رمممة ةأتجبة ماةحاي.
ةال خ

رك أن تاا بال ةموع تويحمممة بح وا ةرحك توجا مشتج عن احجي رك بقةخمبم ة قو ف

بيةشجمم عن تشم بإلث بج ما  ,يمث م اف بجةتوا  49مجا با يجةخوا

مقةةع

بآليك تويلة

مو مجتة عجك  3122م ةجق  ,ةمةرج ةاةمم بيممبج توييةبقم

ة بيلةجي ممان أن

بيم اي توالةلوف عتج خاةا
919

عدد مزدوج 00- 01
يوليو -ديسمبر 6102

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
بي وة

ماون بةلوف بيمشجممن ة بية ممت توي تاو

يجمشجةمو

ة قتم م مور يجةشجم بيتبةك  ,ةمقةمم من يلوءب

ح وما  1990ةاةمم أاثج من ع جي أال
بيرحةب

 ,خولا بإلحةجح

بيحضو ما بيمخللا يجةشجمم أيمث

اتيق حج بي ومشو

 ,بيةك ألتي

مجاا بيةاةمج بيةاحةية ك أحث تم ةم يةا

ممجقا ر ك مجبيف بيةشجمم بألقوقك ت تا بيرمجي ةال جم
ضورو

بالرةجبضما رك بيشويم بيشجتك ةةشمم ةةامئج.

بي ةمي بي ومجا رك مؤقق الالو
امو أح

رك أن

اتمجي يةجقوحا ةقو ا بيةشجمم عن تشم رك ملج .

ر حوق بياجما بإلياةجةحما يج ةمي بي ومجا رك متك ةئك مةخللا تةمجم
عضةما تمؤققو

ملم برج أقوقمو

تويراوعو

بإلحةال الالوج ةبيخممو

ة ة الالشجمم عجةم ة تجبم

بيياةمما ةبيخولا ة بالقةثموجما ةيمم و

عويمما يج ةمي .
ومشا بيمجق عتم بيشاما رك بيقشةمما مجا برا يجةشجمم بإلياةجةحك  ,يمث مقةامد اجتا

بي ومشا توالحةقو

أن م وئمةب عتج بإلحةجح

بيميوضجي اومجا تويلة

تيق من بي ومشو

بيشجتما مثف ومشا بيرم

بيمحةةيا ة بي ومشا بيشجتما بيمحةةيا رك بياةم  .وهناك

العديد من بيمجبقو

بيشجتما بيةك ة م

ة بيلةجي مةا وءةب

يا ةشجمم بيةان بيشجتك ة ةحممةث ياةجةحمو ةمن ئتا بيمجبقو

 .1مجبقا توم ت و (يقن عةبم بيقجم ك ةآخجةن)  1242ئ ال عن بقةخمبم اويتو
ومشا بيمجق عتم بيشاما ت مي يملومج بيمشجةمو
بيشجمو عجا بيخممو

بيمجبقو

ةبتد بقةخمبم بياويتو

يملومج بيمشجةمو

بيماةحاي أة توقةخمبم
بيلشةتو

بإلياةجةحما ةة م

بيمجبقو

بيمجبقا يا مم

بإلياةجةحما بيمةمثجا رك تةبعم بيتموحو

بالةلوف تشممي بيمم

بيةك ةةب ث بياويتو

مثف

بإلحةجح

ةبيةشج

تتوف اويتو
عجا

بإلحةجح
ئمر

يا بيةشج

عجا أئم بيشةب ف ة

خ ف بقةخمبم م يجملومج بإلياةجةحما .

بي ومشما ت م

بيمقةخمما ةمم بيجضو عن حةو
بإلحةجح

وقم ج م

عجا ةبتد بقةخ مبم بي تاا ة بيةشج

تاا

توي تاا ةت ومشا بيتيجمن ةماةتوة و اخجحما حظجما ,امو
بالقةخمبم ة بي جض محث

بقةخمبم بي تاا .

من تتف أعضوء ئم ا بيةمجم

ةعجا ة و

بيةشجم

عجا مقةخممك بي تاا ةمم

 .3أمو رك بيممن ررم أ ج

عجا

بألتجبة

 .4ةرك بيتيجمن توم جتيك عجمون ةمحوف بيرمقك عوم  1990ت عمبم مبجقا تشحةبن بقةخمبم
رك بيماةتو

:

بيشجمو رك

بإلياةجةحما بيةك ةرمم و بيماةتا بيمجااما توي ومشا ةاتيق بيةشج

تاو

ةغمج

ضورا يا أمةب

بيتيث

ةعتم بياجمم حو ج عوم  1990مجبقا يةرممم عمجما بقةخمبم

رك بي ومشو

عجا بيلشةتو

بيممحما ة تمممحا لحشوء ةيمممرب

بيةك ةةب ث بيمقةخمممن ةم وال

ةتيق يجةشج

بإلرومي مح و

حظج بيمقةحمممن توي تاا.
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ةجغم ئتب اجث  ,مو ةابف عجمث من ضتوتما بإل جبءب

بي ام بةخوتئو رك بيشويم بيشجتك يةةرمج بيمحوخ

بيضجةجي يةة مث تاوع بيةشجمم رك ئتب بالة وا بيميمث يا ةقو جث بيةرحما ةأقويمتث بي مممي  ,ةة امم
ضجةجي عمبم بيمةبجم بيت جما بيمؤئجا رك م وف ةاحةية مو بيمشجةمال ال ال الالو

ئتب بيراوع رك بيشويم بيشجتك ةةيمممرب رك م وف بيةشجمم عن تشم .

ةبالةلوف  ,ت ال مابف محةرج يم و
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تو ما بيم بج د

 .1توجي ةيتا ((أرضف بألقجبج يةف بيةشجمم عن تشم ))بيممجقا بيشجتما  -.مةو
www.scheolararbian.net

 .4وقم

عتم بياجمم حو ج (")1999بقةخمبم أعضوء ئم ا بيةمجم

ج

عجا بيجبتا :

رك بي ومشو

تمممحا لحوء ي تاا بالحةجح "  -.رك أعموف بيمؤةمج بيةوقد ي ةيوم بيشجتك يجماحمو
رك  41-42أاةةتج 1990يةف :بإلقةجبةم ما بيشجتما بيمةيمي يجمشجةمو

 .3يقن عةبم بيقجم ك ةآخجةن ( ".)4225بقةخمبم اويتو
ت مي يملومج بيمشجةمو

بيممحما

ةبيمشجةمو

رك ع م بالحةجح

ةةح

.

بيمجبقا بيشجمو رك ومشا بيمجق عتم بيشاما

بالياةجةحما " – .م جا ماةتا بيمجق ر م بيةاحما  .م ,12م .4

 .2جميك عجمون ةمحوف بيرمقك".1999بقةخمبم تاا الحةجح
بيماةتا  ,م  , 32م . 2

رك بيماةتو

بي ومشما "  – .جقويا

 .5يمحا يماوةي  .بيةشجمم بالتةجبض عجتمو www.himag.com ,
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