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 املستخلص:
اختبثر  ارليةثم قع ث  هدف هذا البحث  للث  

تنمةثثثم اثث   ويثثق  ثثرلى ليثث  عمثثثعمع لمثث  الم  اثثم

قستعيرت ال م  الم  ا  الم تبط بمهر ات اسثتددا  

( طرلبًثثثر 130لثثثد   تطبةقثثثرت الحعسثثثبم السثثثحربةم 

وطرلبثثمً قثثب طثثرق الأل  ثثم اةولثث   ثث بم للثثدا  ق يثثى 

خثر  جرق ثم المنةثر  -علةثم بكيةم الت بةم النالحرسق 

 /2021الألصثثثثثر الد اسثثثثث  اةو  لي ثثثثثر  ال ثثثثثرق  

ولتحقةثثث  اهثثثداف البحثثث  اتبثثث  البر  ثثثر  ،  2022

   ، وتم يثثأ ا اتثثر القثث ةر  اثثالمثثنهش  ثثبت الت  يبثث 

بطر ثثثم تقةثثثةى قنتعجثثثرت ، و اختبثثثر  لمثثث  الم  اثثثم

، وتثثى تطبةثث  ااختبثثر   بثثر طثثرق ق معلثثم البحثث (

اتثث  القةثثر  ب ثثد الثثت يى، و ثثد الثثت يى، وتثثى تطبةثث  ا 

قع ثث  العيثق القثثرلى ليث  عمثثعمع اظهث ت النتثرلش ا  

ا   للثثث  تنمةثثثم قسثثثتعيرت ال مثثث   لمثثث  الم  اثثثم

اسثثثثتددا  تطبةقثثثثرت  الم  اثثثث  المثثثث تبط بمهثثثثر ات

 لد  طرق ق معلم البح .الحعسبم السحربةم 

: قع ثث  ويثثق، لمثث  الم  اثثم، الكيمثثرت المألتر ةثثم

 لحعسبم السحربةم.قستعيرت لم  الم  ام، ا

 مقدمة:

 الت يثةى اث  التثد ي  وا ث  للث  بثرلنر 

 هث  قرزالثأ م تثر  ال الط يقثم ا  ال ثرق   ير ث 

 اسثثيعق اسثثتددا  ليثث   ةثث  الت زةثث  السثثرلد ،

 ة  يأخذ استرم المق   المسثر م اةزبث   المحرض  ؛

قثثثب زقثثثب المحرضثثث   حلقثثثره المحتثثثع ، وهثثثع قثثثر 

 المت يمثثةب، ةثثميثثن ك  برلسثثيق ليثث  قسثثتع  لي رب

 ت يةمةثم ت ةث  قعا ثف بتهةئثم ااهتمر  وزذلك ض ف

ق ث اتهى، برحضثرام  لمث  وتنمث  المت يمثةب  اا ةثم

ة موقع ويب قائم على منوذج فاعلي
عمق املعرفة يف تنمية مستويات 
العمق املعريف املرتبط مبهارات 
استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية 

  لدى طالب تكنولوجيا التعليم
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االتمر  لي  الكتق ال رق ةثم وقثر تتسثى بثت قثب لل  

 قثب عث عبم تكث ا  الشثكع  للث  يثد  قمثر  شثع؛ 

استة رق الطرق، وهثع  قستع المق  ات واعدألرض 

دا  قصثثر   ت يثثى تدزثثد قثثر يشثثة  للثث  ضثث و   اسثثتد

لي  لي ربةم المت يمةب وتثد   للث  تنمةثم قسثتعيرت 

 لم  الم  ام.

و ثثد ظهثث  لمثث  الم  اثثم برلتبثثر   ات رًهثثر 

ق رعً ا ا  بنره المنرهش الد اسثةم وتطعي هثر، زث   

ا ثثثر لثثثب ك المشثثثكرت التثثث  ترهثثث  بعضثثثع  اثثث  

المحتعيرت الم  اةم ليمنرهش الد اسثةم ق ثر سثطحةم 

تألككهثثر وضثث ف ت ابطهثثر وهثثع قثثر يت ثث  الم  اثثم، و

جيةثثثر اثثث   شثثثع الكتثثثق الد اسثثثةم بم يعقثثثرت  ةثثث  

المت ابطم وهع قثر يثدث  برلسثيق ليث  ت يثةى الطثرق 

 (.16، 2019، لبد المن ى  سةب ا  ف 

( ا  تمكثثب 2018ويثثذز  قنثثدو  اثث ع    

الطرق قب قهر ات الق   الحر   وال ش يب يتطيثق 

اثثم قثثب خثثر  احبثثدا  تنمةثثم قسثثتعيرت لمثث  الم  

وتعلةثثثثثد اةاكثثثثثر  ال ديثثثثثد ، وتقثثثثثديى  يثثثثثع  مزةثثثثثم 

ليمشثثكرت، وتنمةثثم التألكةثث  التحيةيثث  والقثثد   ليثث  

 التعاعر ااجتمرل .

ويدتيف عمعمع لم  الم  ام لب تصنةف 

Bloom  اثثثثث  النطثثثثثر؛ والتطبةثثثثث ؛  ةثثثثث  عثثثثثنف

Bloom  المهر ات الم  اةم المطيعبم قب ال قر لند

عثثثنف عثثثع  وبرلتب ةثثثم اقثثثد  تنثثثرو  قهمثثثم جديثثثد ،

لميةرت التألكةث  الرزقثم لاجربثم لثب سثدا  قثر، اث  

 ثثثثةب يثثثث تبط عمثثثثعمع لمثثثث  الم  اثثثثم ب مثثثث  اهثثثثى 

المحتع ، وعطر؛ عشرط الثت يى الثذ  يت ث  اث  اهثى 

المهثثثر ات المطيعبثثثم حزمثثثر  المهمثثثم قثثثب البدايثثثم 

لينهريم  ق ر: التدطةط، البحث ، اسثتدرا النتثرلش( 

.(Petit & Hess, 2006) وهع قر يشثة  للث  اعثت ،

لا  Bloomبرل  ى قب ت د  قستعيرت الم  ام لنثد 

ا  عطر هر اضة  قب عطر؛ قسثتعيرت لمث  الم  اثم 

قثثثد   Webb ةثثث  ي طثثث  عمثثثعمع ؛ Webbلنثثثد 

قتبرينًر قثب ق ثر ف وقهثر ات التألكةث  ق ثر: قهثر ات 

التألكةثثثث  ااسثثثثت اتة  ، وقهثثثثر ات التألكةثثثث  الممتثثثثد 

 (.2019  يم  الألةر، 

 القثرلى التقةثةى ثقراثم قثب وا  ظثر ااعتقثر 

الم ثرية ، وقثر  ليث  القثرلى التقةثةى المحتع  لل  لي 

وجت لتصنةف بيع  لي عاعق الم  اةثم قثب اعتقثر ات، 

تم يأ ا  س   المت يى ةهداف ت يةمةثم قحثد   بنثرًه 

 ابتك  لي  تقسةمت السداس  لي عاعق الم  اةم؛ اقد

Webb   ليث  القثرلى يتقةثةىل عمعمًجثر 1997لثر 

قحتثع   ق ثرية  بثةب المعاهقثم ي تمثد ليث  الم ثرية 

ولميةثثم التقةثثةى، وملثثك بتحيةثثر التع  ثثثرت  المقثث  

الم  اةثثم التثث  تتطيبهثثر الم ثثرية  واةعشثثطم وقهثثر  

، اهع يستند لي  اات اض ا  لنرع  المنرهش التقةةى

ليثثث  اسثثثر  المطرلثثثق -الد اسثثثةم يمكثثثب تصثثثنةألهر 

حعتثثثرع اسثثثت ربرت ققبعلثثثم قثثثب  -الم  اةثثثم الرزقثثثم

 Webb عنف و د(، 2019الطرق   يم  الألةر، 

 التألكةث  المطيثعق ت قثد قسثتع  ضثعه اث  الم  اثم

 اسثتدلره هث : قسثتعيرت ا ب ثم للث  المهثر  حع ثرز
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 والتألكةث  والمهثر ات، المألثرهةى وتطبةث  الم  اثم،

 ;Webb, 2002) الممتثد ااسثت اتة  ، والتألكةث 

Webb, 2005; Hess, 2006) ويشثثة  برسثثى ،

( للثث  ا  هثثذا النمثثعمع يت ثثمب جمةثث  2019سثر   

 ا كر  الم  ام احج الةم والتعضةحةم والتطبةقةم.

الثثثثثذ   موي تمثثثثثد عمثثثثثعمع لمثثثثث  الم  اثثثثث

لي  الم  ام السربقم ليمت يى، ثى قثر   Webbوض ت

ي ثثق ا  ي  اثثت، ويكثثع   ثثر ً ا ليثث  ا الثثت، بثثدًا قثثب 

مثت يى اث  زثثر ق  يثم قثثب الت زةث  ليث  ا اه قحثثد  لي

؛ لثثذا Bloomالم ا ثثر زمثثر هثثع الحثثر  اثث  تصثثنةف 

تم ر قستعيرت لم  الم  ام قدخًر لتنرةى الم  ام، 

وبهذا اه  تتعاا  ق  قبر ئ النر يم البنرلةم،  ةث  

 لعهر ت ال  ققدا  الم  ام السربقم ليمت يى.

ت جثث  اهمةثثم لمثث  الم  اثثم للثث  تحقةثث  و

الم  اثم ال ديثد  برلم  اثم  الت يى م  الم نث ، و بثط

السثثثربقم اثثث  لطثثثر  قألثثثرهةم  اثثث  البنةثثثم الم  اةثثثم 

ليمت يى؛ قمر يد   للث  ااكثر  قت ابطثم، و ثد   ليث  

التمةةثثثثثث  والمقر عثثثثثثم واهثثثثثثى اةاكثثثثثثر  المتنر  ثثثثثثم 

 Thomas, 2017  وا يمكثثثثب الععثثثثع  للثثثث ،)

الم  ام ال مةقم لا قب خر  ت ويثد الطثرق بدبث ات 

   بثط الم ثر ف والدبث ات التث  مات ق ن ، قب خثر

يت يمهثر الطثثرق  اخثر القرلثثرت الد اسثةم بتطبةقرتهثثر 

، ,Bennet & Bennet)  (408 ,2008خر جهثر

 ولكثث  يصثثر الطثثرق للثث  قسثثتعيرت لمثث  الم  اثثم

اةليثثث ؛ اهثثثى بحرجثثثم للثثث  بةئثثثرت ت يثثثى ت زثثث  ليثثث  

السثثةر رت الحقةقةثثم ليمحتثثع  ال يمثث    يمثث  الألةثثر، 

 ,Fenwick, Humphreyة  (، ويش51، 2018

Quinn & Endicott (2014, 2  لل  ا  الطثرق

الثثذيب يطثثع و  اهًمثثر لمةقًثثر ليمحتثثع  تكثثع  لثثديهى 

اثث ا الم  اثثم بألرليةثثم ضثثمب بةئثثرت ق قثثد ؛ وملثثك 

عتة م ق و هى برلتألرعةر ا  قسثتعيرت قدتيألثم قثب 

 اةط  المألرهةمةم.

و د اهتمأ   اسرت لد  بتنمةثم قسثتعيرت 

ام لد  الطرق قنهر   اسثم: قث و  البثرز لم  الم  

 (.2017(، لرعى لم   2018 

يت ثث  قمثثر سثثب  ضثث و   تثثد يق الطثثرق 

ليثث  الألهثثى والتطبةثث  والتألكةثث  اثث  الم ثثر ف التثث  

اعبحعا يحصثيع  ليةهثر بأيسث  السثبر  تث  يتحقث  

لثثثثديهى الثثثث بط والتكرقثثثثر بثثثثةب الم ثثثثر ف السثثثثربقم 

ي  تطبةث  قثر والم ر ف ال ديد ، ويمتيكع  القد   ل

ت يمثثع  ، وعقيثثت للثث  قعا ثثف  ةرتةثثم جديثثد ، اسثثةمر 

اثثث  هثثثذا القثثث   الثثثذ  تحثثثدر اةثثثت ت ةثثث ات ق  اةثثثم 

تكنعلعجةم قتسر لم وقستم  ، قب اب ز الت ةث ات و

التكنعلعجةثثم ظهثثع  الحعسثثبم السثثحربةم التثث  تقثثد  

ليمت يى لقكرعةم الت زة  از   لي  اعشطم الثت يى التث  

والقثثد   ليثث  تطبةثث  قثثر اهمثثع  تنمثث  لثثديهى الألهثثى 

 وعقر الدب   لل  قعا ف جديد .

وت تمد اك   الحعسثبم السثحربةم ليث  عقثر 

الم رل م وقسر م التدث يب الدرعثم بثرلكمبةعت  للث  

الدعا   الت  يتى الععع  للةهر لب   بكم احعت عثأ، 

 و  ا   ةع  ق تبطم برل هرز او قكر  تش ةيت، و ثد 



 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم

 2022  اب اي   – ال رع و ال رثع  .... ال د   الم يد ال رع  6

التطبةقثثرت ال  مةثثم للثث    علثثأ الحعسثثبم السثثحربةم

خثثثثدقرت يمكثثثثب ليمت يمثثثثةب لرسثثثثتألر   قنهثثثثر،  و  

الحرجثثثثم للثثثث  تحمةيهثثثثر ليثثثث  اةجهثثثث   او  ثثثثبكرت 

الكمبةثعت  المحيةثثم؛ وهثع قثثر يثد   للثث  تقيةثر تكيألثثم 

اسثثتددا  بةئثثرت الثثت يى احلكت وعةثثم، اكثثر قثثر يحترجثثت 

المت يى هع جهرز  دص ، وعرثر  تشث ةر، وقتصثأل  

بشثثثبكم احعت عثثثأ وقثثث و  خدقثثثم لعت عثثثأ، واتصثثثر  

 الحعسبم السحربةم.

وتثثعا  الحعسثثبم السثثحربةم خثثدقرتهر ليثث  

قثثدا  السثثرلم بصثث ف النرثث  لثثب ال قثثر  والمكثثر  

الدرعةب برلمسثتدد ، و و  الحرجثم للث  ت بةثأ تيثك 

الدثثثثثدقرت والتطبةقثثثثثرت ليثثثثث  اةجهثثثثث   المر يثثثثثم، 

برحضرام لل  ات  الم ر  اقر  الطرق لرسثتألر   قثب 

دثثثدقرت والم يعقثثثرت التثثث  تقثثثدقهر لبثثث  قدتيثثثف ال

اةجهث   ال  مةثثم المتر ثثم، ق ثر: الكمبةثثعت ، والثثرق 

تعق، واةجه   اليع ةثم الذزةثم، او اجهث   الهثرتف، 

 (.Dar, 2018بصع   آقنم ق يعقرتةًر  

وتت ثثد  قمةثث ات تقنةثثم الحعسثثبم السثثحربةم 

الددقثثثم الذاتةثثثم، وت نثثث  لقكرعةثثثم اسثثثتددا   :وقنهثثثر

ةقثثثرت المتر ثثثم اثثث  السثثثحربم، ق ثثثر: قسثثثتندات التطب

وهثع قثر جعجر، وجداو  البةرعرت، و عالد البةرعرت؛ 

مثثت يى لعشثثره الميألثثرت وت ثثدييهر و ألرهثثر اثث  يتثثة  لي

بنةثثثم السثثثحربم برسثثثتددا  قسثثثت  ض العيثثثق واقًثثثر 

واي ثثر قثثب الممةثث ات احتر ثثم والم وعثثم،  .لحرجرتثثت

اثث   وت نثث  الععثثع  ليتطبةقثثرت والمثثعا   المتر ثثم

السثثحربم قثثب ا  قكثثر  واثث  ا  و ثثأ؛ قمثثر يسثثرلد 

ليثثث  سثثثهعلم الععثثثع  ليبةرعثثثرت والم يعقثثثرت اثثث  

الع ثأ المطيثثعق، زمثثر تثثعا  ق يثًدا قثثب الم وعثثم قثثب 

خر  لتر م الععع  لل  الم يعقثرت والتطبةقثرت قثب 

خر  ق معلم واسث م قثب المعا ث  والدثدقرت، زمثر 

بم ا  قشثثر زم المصثثر   قثثب خثثر  خثثدقرت الحعسثث

تثثثثعا  سثثثثهعلم وق وعثثثثم ازبثثثث  لنثثثثد ا اه المهثثثثر  

المدتيألم، وزذلك تتمة  بدألك التكرلةف؛  ة  يمكب 

ليمدسسثثثرت تقيةثثثر النألقثثثرت قثثثب خثثثر  الثثثدا  اقثثثط 

ليحصع  لي  الدثدقرت التث  يسثتددقععهر، ويحتمثر 

ا  تكثثثثع  لثثثثب ط يثثثث  تقيةثثثثر قثثثثعظأل  تكنعلعجةثثثثر 

 Rittinghouse  الم يعقثثرت او للثثر   تثثعزي هى

and Ransome , 2010). 

وقب النر يرت الدالمم ليحعسبم السحربةم 

النر يثثم البنرلةثثم، اثثرلمت يى لنثثد اسثثتدداقت تطبةقثثرت 

الحعسبم السثحربةم يشث   بتحكمثت اث  لميةثم الثت يى 

قمثثثر يدا ثثثت عحثثثع النشثثثرط المسثثثتم  قثثثب اجثثثر بنثثثره 

ق ر ات، وتحثدر لميةثم البنثره لقثر بشثكر اث    قثب 

لت  تعا هر الحعسبم، ولقثر خر  التطبةقرت الأل  يم ا

بشكر جمرل  قب خثر  التطبةقثرت ااجتمرلةثم التث  

تعا هثثثثر الحعسثثثثبم السثثثثحربةم ليمت يمثثثثةب، وتتثثثثة  

 التعاعر والتشر ك ا  بنره قحتع  الت يى. 

وقب النر يرت الدالمم ليحعسبم السحربةم 

اي ثثثر عر يثثثم الداا ةثثثم التثثث  تشثثثة  للثثث  ا  اعثثثدار  

تطبةقثثثثرت الحعسثثثثبم  المثثثثت يى عحثثثثع المشثثثثر زم اثثثث 

السثثحربةم ي تكثث  ليثث  ثرثثثم  وااثث   لةسثثم؛ الثثداا  

اةو : هع الدواا  الذاتةم النرب م قب قت م  دصةم؛ 
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 ةثثثث  تتثثثثة  التطبةقثثثثرت لميةثثثثرت قتنعلثثثثم لبنثثثثره 

المحتثثثع  و ألرثثثت وعشثثث  ؛  تثثث  يسثثثتطة  المثثثت يى 

الععثثع  للةثثت اثث  ا  و ثثأ، برحضثثرام للثث  لثث ض 

ال ثثثرع : هثثثع االتثثث ا  ااكثثثر   وقسثثثرهمرتت. والثثثداا  

الم تم ثث   ةثث  تمثثن  تطبةقثثرت الحعسثثبم السثثحربةم 

المثت يى الألثث ا لتنألةثثذ الت اقرتثثت عحثثع ق تمثث  الثثت يى 

والم تبطم برلبنره التشر ز  ليمحتثع  وتبر لثت؛ قمثر 

يسرلد ا  تطعي   د ات ال ره الم تمث  الت يةمث . 

اقر الداا  ال رل : اهع الثدواا  الدر جةثم التث  ت زث  

  التنمةم الذاتةم ليمت يى قب خر  وسرلط وقيألثرت لي

 قتنعلثثثثثثثثثم يسثثثثثثثثثتددقهر اثثثثثثثثث  لطثثثثثثثثثر  اثثثثثثثثث    

او تشثثر ز   و   ةثثع  ق تبطثثم بملثثدا  قسثثب  لبةئثثم 

 (.546، 2012ال مر  ق و  تعاة ، 

 والتأزد قنهر: اإلحساس مبشكلة البحث

 عبَ  اح سرُ  بمشكيِم البح  قب خر :

 تت ثثثمبالمر رثثثم الشدصثثثةم ليبثثثر  ةب:  -

الرلحثثثم الداخيةثثثم لكيةثثثم الت بةثثثم النعلةثثثم 

جرق م المنةثر ب ثك المقث  ات التث  تهثدف 

لمثث  الم  اثثم لثثد  قسثثتعيرت للثث  تنمةثثم 

طثثرق تكنعلعجةثثر الت يثثةى، ق ثثر ققثث  ات: 

ق ازث  ”قدخر لل  تكنعلعجةر الت يثةى،، و”

قصثثثر   الثثثت يى،، و،ققدقثثثم اثثث   عالثثثد 

. و  ى البةرعرت،، و،ققدقم ا  الب ق م،

اثثثثم  طثثثثرق الأل  ثثثم ال اب ثثثثم لثثثثديهى  ملثثثك

اعدألرض ا  قستعيرت لم  الم  ام، و ثد 

ا   هذا البر ث  اةو  قثب خثر  تد يسثت 

قق  ، ل رت الحرسثق وتعظةألهثر،، والثذ  

يتطيق اهمت تعا  قستعيرت ليةر قب لم  

الم  اثثثم زثثثرلتألكة  احسثثثت اتة   والتألكةثثث  

الممتثثثد؛  تثثثث  يتسثثثثن  ليطثثثثرق التدطثثثثةط 

دا  خعا زقةرت و سثى خث الط ليب اقش ولل

تثثدا  لتيثثك البثث اقش تمهةثثًدا لكتربتهثثر بي ثثم 

 ب ق م.

وزثثثذلك ا رثثثر البر  ثثثر  خثثثر  المقثثثربرت  -

 الت  ت د ط يقثم -الشدصةم ليطرق ال د  

ارليثثثم لقةثثثر  لمثثث  الم  اثثثم زمثثثر ا ثثثر  

Traianou, 2006 ) التثث  يثثتى لج ا هثثر

 ر  الد اس  ليطثرق الميتحقثةب الا  بدايم 

ا  الطرق ي رعع  قب ع عبم اث   -سىبرلق

تطبة  قر ت يمع  ا    استهى ا  الم ا ثر 

الت يةمةثثثم السثثثربقم اثثث   ةثثثرتهى ال ميةثثثم، 

برحضثثثرام للثثث  لثثثد   ثثثد تهى ليثثث   بثثثثط 

الم يعقثثثثرت والم ثثثثر ف التثثثث  ازتسثثثثبعهر 

بب  ثثهر الثثب ك قثثب جهثثم، ولثثد   ثثد تهى 

ليثث   بطهثثر بثثرلمعا ف الحةرتةثثم قثثب جهثثم 

اعدألثثثرض قسثثثتعيرت ؛ قمثثثر ي كثثث  اخثثث  

 لمثثث  الم  اثثثثم لثثثثديهى؛ قمثثثثر يشثثثثة  للثثثث 

ضثثثثث و   للثثثثثر   النرثثثثث  اثثثثث  المحتثثثثثع  

واةعشثثطم اليثثذيب يثثثتى تقثثديمهمر ليطثثثرق؛ 

بحةثث  يد يثثر  للثث   اثث  قسثثتعيرت لمثث  

الم  ام لديهى؛ لذا اقد ا تأ  البر  ر  بنره 

قع ثثث  ويثثثق براسثثثتنر  للثثث  عمثثثعمع لمثثث  
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الم  اثثثثم، ووضثثثث  ملثثثثك قعضثثثث  البحثثثث  

يثثثثثق قثثثثث  طثثثثثرق الأل  ثثثثثم اةولثثثثث  والت  

تكنعلعجةثثثر الت يثثثةى، و ةثثثر  ارليةتثثثت اثثث  

تنمةثثم قسثثتعيرت لمثث  الم  اثثم الم تبطثثم 

بمهثثثثر ات اسثثثثتددا  تطبةقثثثثرت الحعسثثثثبم 

 السحربةم لديهى.

   اسم استكشراةم:  -

اجثث   البر  ثثر    اسثثم استكشثثراةم ليثث  

( طرلق وطرلبم قثب طثرق الأل  ثم ال اب ثم  ث بم 83 

سثثق؛ ليتأزثثد قثثب قصثثدا ةم الشثثعاهد للثثدا  ق يثثى الحر

والمر رثثرت، و ثثد تثثى تطبةثث  اختبثثر  لمثث  الم  اثثم 

ا(؛ ليت  ف ليث   -1( سداًا  قيح  64المكع  قب  

قثثثد  تثثثعاا  قسثثثتعيرت لمثثث  الم  اثثثم الم تبطثثثم 

بمهثثثر ات اسثثثتددا  تطبةقثثثرت الحعسثثثبم السثثثحربةم، 

ق( ليت ث ف  -1وزذلك تى تطبة  بطر م تقةةى  قيح  

عاا  قهر ات استددا  تطبةقرت الحعسثبم لي  قد  ت

السثثثحربةم، وا ثثثر ت عتثثثرلش الد اسثثثم اةمثثثر يدثثث  

اختبر  لم  الم  ام لل  ا  قتعسط   جرت الطثرق 

قثثثب الطثثثرق  %87، وا  %37اثثث  ااختبثثثر  بيثثث  

؛ وهثثثذا يشثثثة  للثثث  %50زرعثثثأ   جثثثرتهى ا ثثثر قثثثب 

اعدألثثرض قسثثتعيرت لمثث  الم  اثثم، وبرلنسثثبم للثث  

لت  ت ك  قهر اتهى اث  اسثتددا  قنتعجرت الطرق ا

تطبةقثثرت الحعسثثبم السثثحربةم ا ثثر ت عتثثرلش تطبةثث  

بطر ثثم التقةثثةى للثث  ا  قتعسثثط   جثثرت الطثثرق اثث  

؛ وهثثثذا يشثثثة  للثثث  اعدألثثثرض %10بطر ثثثم التقةثثثةى  

قسثثثثثتع  قهثثثثثر ات اسثثثثثتددا  تطبةقثثثثثرت الحعسثثثثثبم 

 السحربةم لد  الطرق. 

 عترلش وتععةرت الد اسرت والمدتم ات:  -

  اسثثثثم لبثثثثد الثثثث  مب  ثثثثرهةب اوعثثثثأ 

( بثثثثمج اه بحثثثثعر  ثثثثبم ت  يبةثثثثم لتنمةثثثثم 2020 

اوعثثثأ قسثثثتعيرت لمثثث  الم  اثثثم اة ب ثثثم، زثثثذلك 

  اسرت لد  ب  و   تنمةم لم  الم  ام برلتبثر   

قنثرهش الت يثةى بمدتيثف ا د ععاتش الت يى المهمم اث  

؛ قثثثثث و  البثثثثثر ز، 2019ق ا يثثثثثت  برسثثثثثى سثثثثثر ، 

رعثثثثثثى لمثثثثثث ، ؛ ل2018؛  يمثثثثثث  الألةثثثثثثر، 2018

2017.) 

و ثثثثد ازثثثثدت لثثثثد    اسثثثثرت ا  تعظةثثثثف 

تطبةقثثثرت الحعسثثثبم السثثثحربةم سثثثرلد ليثثث  تحقةثثث  

الت يى واابتكثر  و ثر المشثكرت. ا ثًر لثب تعاعثر 

المت يمثثةب قثث  ب  ثثهى الثثب ك، اقثثد ا ثثر ت عتثثرلش 

(. 2020  اسثثثثم لمثثثثر  قعسثثثث ، اسثثثثرقم قبثثثثر ز  

( للثثث  وجثثثع  اثثثث  2019و  اسثثثم ارطمثثثم عصثثث    

يحعسبم السحربةم ا  تحسثةب جثع   الت يثةى لي رب  ل

ال ثثثثرل . و  اسثثثثم قنثثثث  المطةثثثث   و يثثثثى ال بةكثثثثر  

( التثثثث  خيصثثثثأ للثثثث  وجثثثثع  اثثثثث  لي ثثثثرب  2015 

ليتثثثد ي  برسثثثتددا  بةئثثثم الحعسثثثبم السثثثحربةم اثثث  

تنمةم الداا ةم عحثع الثت يى لثد  طرلبثرت زيةثم الت بةثم 

ب رق م الميثك سث ع . واوعثأ   اسثم لبثد الث  مب 

( ب ثثثث و   تثثثثد يق الطثثثثرق ليثثثث  2020عثثثثر ؛  

استددا  التقنةثرت القرلمثم ليث  الحعسثبم السثحربةم، 

 لب  لقد و ش تد يبةم، و  و  ت يةمةم ق لةم.

وزذلك تععةرت قدتم  الحعسبم السثحربةم 

 ( براسثتألر   قثب الحعسثبم 1433ا  جرق م طةبم  
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زرعثأ الحعسثبم  زثذلكالسحربةم اث  الت يثةى ال ثرل ، و

اسثثثثتدداقرتهر الت بعيثثثثم ا ثثثثد قحثثثثرو  السثثثثحربةم و

المثثدتم  الثثثدول  ال ثثرع  لي م ةثثثم ال مرعةثثم لتقنةثثثرت 

 (.2013الم يعقرت  

وتد   الحعسبم السثحربةم  وً ا قهًمثر اث  

لزسثثرق الطثثرق قهثثر ات القثث   الحثثر   وال شثث يب؛ 

 ةثثث  لعهثثثر تحتثثثع  ليثثث  ق معلثثثم قتنعلثثثم قثثثب 

 & Masudالمهثر ات  التطبةقثرت التث  تثدلى تيثك

Huang, 2012)) وهثثذا يسثثتي   تنمةثثم قهثثر ات ،

اسثثتددا  تطبةقثثرت الحعسثثبم السثثحربةم لثثد  الطثثرق 

قنذ التحر هى برل رق م؛  ت  يتر  لهى الع ثأ الكثرا  

ليممر سم والتطبة  لل  ا  يتد جثعا؛ اةثدهيهى ملثك 

لل  اسثت مر  تيثك التطبةقثرت اث  لميهثى ب ثد التدث ع 

ارليةثثثم  بثثثتمكب، و ثثثد اختبثثث ت لثثثد    اسثثثرت اثثثث  

الحعسثثثبم اثثث  تنمةثثثم ق ثثثر ف وقهثثثر ات وقت ةثثث ات 

اخ   لد  الطرق ولى تهتى بتثد يق الطثرق وتنمةثم 

 قهر ات استددا  تطبةقرت الحعسبم السحربةم. 

تأسةًسر ليث  قثر سثب  تحثد ت قشثكيم هثذا 

البحثثثث  اثثثث  اعدألثثثثرض قسثثثثتعيرت لمثثثث  الم  اثثثثم 

  تطبةقثثثثرت الحعسثثثثبم الم تبطثثثثم بمهثثثثر ات اسثثثثتددا

لثثثثد  طثثثثرق الأل  ثثثثم اةولثثثث  تكنعلعجةثثثثر  السثثثحربةم

 الت يةى.

ويمكب ق رل م قشكيم البح  قثب خثر  احجربثم لثب 

 السدا  ال لة  اآلت :

زةثثثف يمكثثثب بنثثثره قع ثثث  ويثثثق  ثثثرلى ليثثث  

لتنمةثثم  Webbعمثثعمع لمثث  الم  اثثم الثثذ  وضثث ت 

قستعيرت ال م  الم  ا  الم تبط بمهر ات اسثتددا  

رق الأل  ثثثم تطبةقثثثرت الحعسثثثبم السثثثحربةم لثثثد  طثثث

 –اةولثث  تكنعلعجةثثر الت يثثةى بكيةثثم الت بةثثم النعلةثثم 

 جرق م المنةر؟

وبشكر از   تحديًدا سعف يحرو  البح  احجربم لثب 

 اةسئيم الأل لةم اآلتةم:

تطبةقثثثرت الحعسثثثبم قثثثر قهثثثر ات اسثثثتددا   .1

العاجثثثثق تنمةتهثثثثر لثثثثد  طثثثثرق  السثثثثحربةم

الأل  ثثثم اةولثثث  تكنعلعجةثثثر الت يثثثةى بكيةثثثم 

 جرق م المنةر؟ -النعلةم الت بةم

زةف تى بنره قع ث  ويثق  ثرلى ليث  عمثعمع  .2

لمثث  الم  اثثم اثث  ضثثعه عمثثعمع تصثثمةى 

 ت يةم  قنرسق؟

قع ثث  ويثثق  ثثرلى ليثث  عمثثعمع قثثر ارليةثثم  .3

اث  تنمةثم قسثتعيرت ال مث  لم  الم  اثم 

اسثثثثثتددا  الم  اثثثثث  المثثثثث تبط بمهثثثثثر ات 

تطبةقثثثثرت الحعسثثثثبم السثثثثحربةم ب عاعبهثثثثر 

لثثد  طثثرق ق معلثثم ةثثم الم  اةثثم واة ال

 البح ؟

 أهداف البحث:
هدف هذا البح  الكشف لب ارليةثم قع ث  

ويثثق  ثثرلى ليثث  عمثثثعمع لمثث  الم  اثثم اثث  تنمةثثثم 

قستعيرت ال م  الم  ا  الم تبط بمهر ات اسثتددا  

تطبةقثثثرت الحعسثثثبم السثثثحربةم لثثثد  طثثثرق الأل  ثثثم 

 اةول  تكنعلعجةر الت يةى.
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 أهمية البحث: 

مثث  الم  اثثم الم تبطثثم تنمةثثم قسثثتعيرت ل -

بمهثثثثر ات اسثثثثتددا  تطبةقثثثثرت الحعسثثثثبم 

السثثثثثحربةم لثثثثثد  طثثثثثرق الأل  ثثثثثم اةولثثثثث  

تكنعلعجةثثر الت يثثةى، زدطثثع  اولثث  لثثدا هى 

للثثثثث  لعتثثثثثرع المحتثثثثثع  ال  مثثثثث  وعشثثثثث   

 وقشر زتت.

تعجةثثثثت اهتمثثثثر  ال ثثثثره هةئثثثثم التثثثثد ي   -

المنثثثعط بهثثثى وضثثث  تععثثثةألرت ليمقثثث  ات 

 مثثث  الد اسثثثةم للثثث  ق الثثثر  قسثثثتعيرت ال

 الم  ا . 

عشثث  الثثعل  بثثةب ال ثثره هةئثثم التثثد ي   -

وق ثثثروعةهى وتشثثث  هى ليثثث  التأزةثثثد ليثثث  

قستعيرت ال م  الم  ا  لند تصمةى قهر  

الت يى واعشطتت؛ بحة  تتة  ليطرق تطبة  

المألرهةى والمهر ات وتنم  زًر قب التألكةث  

 ااست اتة   والتألكة  الممتد. 

 ي  للثث  تعجةثت اهتمثر  ال ثثره هةئثم التثد -

للثثثر   النرثثث  اثثث  اسثثثرلةق التقةثثثةى؛ بحةثثث  

ت زثثثثث  ليثثثثث   ةثثثثثر  قسثثثثثتعيرت ال مثثثثث  

 الم  ا .

تعجةثثت اهتمثثر  قصثثمم  وقطثثع   بةئثثرت  -

الثثت يى احلكت وعةثثم للثث  ق الثثر  قد ثث ات 

قسثثثثتعيرت لمثثثث  الم  اثثثثم لنثثثثد تصثثثثمةى 

 المحتع  ال  م .

 أدوات البحث:

 ا اتر جم  البةرعرت:  -

   اختبثثثثثثر  يقثثثثثثة  قثثثثثثد  تثثثثثثعاا

يرت لمثثثثثثثث  الم  اثثثثثثثثم قسثثثثثثثثتع

الم تبطثثثثثم بمهثثثثثر ات اسثثثثثتددا  

 تطبةقرت الحعسبم السحربةم.

  بطر ثثثم تقةثثثةى قنتعجثثثرت الطثثثرق

 ليتطبةقرت السحربةم.

قر   الم رل م الت  يبةم: قع   ويثق  ثرلى  -

 لي  عمعمع لم  الم  ام.

ا اتثثثر القةثثثر : اختبثثثر  لمثثث  الم  اثثثم،   -

 وبطر م تقةةى.

 حمددات البحث:

 برلمحد ات اآلتةم:الت ا  هذا البح  

( طرلبًثثثر 130ق معلثثثم تطعلةثثثم  عاقهثثثر   -

وطرلبم قب طرق الأل  م اةولث  تكنعلعجةثر 

 الت يةى.

تطبةقرت الحعسثبم السثحربةم: ب يثد جعجثر  -

،Gmail و    ثثثثثم اةثثثثثديع جمرلةثثثثثم ،،

،Hangouts وقحثثثثثثثثث   قسثثثثثثثثثتندات ،،

،، و ثثثثبكم Google Docsجعجثثثثر ،

،You tube وعمثثثثثثثرمع جعجثثثثثثثر ،،

،Google Forms.، 

 ةر  قستعيرت ال مث  الم  اث  الم تبطثم  -

بمهثثثثر ات اسثثثثتددا  تطبةقثثثثرت الحعسثثثثبم 
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السثثثثثثثحربةم برسثثثثثثثتددا  اختبثثثثثثثر  يقثثثثثثثة  

المسثثثثثتعيرت اة بثثثثث  لي مثثثثث  الم  اثثثثث ، 

برحضرام لل  بطر م تقةةى قنتعجرت الطرق 

التثثثثث  ت كثثثثث  قهثثثثثر اتهى اثثثثث  اسثثثثثتددا  

عمثثعمع تطبةقثثرت الحعسثثبم السثثحربةم؛ ة  

مةثثثث  ا ثثثثكر  لمثثثث  الم  اثثثثم يت ثثثثمب ج

الم  اثثثثثثثثثثم احج الةثثثثثثثثثثم والتعضثثثثثثثثثثةحةم 

 والتطبةقةم.

تثثى الثثت يى قثثب خثثر  قع ثث  ويثثق تثثى بنثثر    -

-http://rehabeوعشثثث   لبثثث  الثثث ابط: 

ahmed.com/drsoudy2/main.ht

ml 

تثثى تطبةثث  ت  بثثم البحثث  اثث  الألتثث   قثثب  -

  .2021 12 12  لل  2021 10 28

 مصطلحات البحث:
وق الثر  ا  ضعه قر جره برحطر  النر    

طبة م بةئم الت يى وال ةنم وا اتر القةثر  بهثذا البحث  

تثثثى تحديثثثد قصثثثطيحرت البحثثث  لج الةًثثثر ليثثث  النحثثثع 

 اآلت :

 ،:Web Siteيق ،وقع   

ق معلثثثم قثثثب الصثثثألحرت المت ابطثثثم التثثث  تحتثثثع  

وسرلط قت د  ، وقثب هثذ  الصثألحرت عثألحم  لةسثم 

تتألثثث   قنهثثثر الصثثثألحرت اآلخثثث   قثثثب خثثثر   وابثثثط 

يحثثد   URLلثثت لنثثعا  قحثثد  خثثرا بثثت  تشثث بةم،

جهثرز الدثثر   الثذ  تثثى تدث يب المع ثث  ليةثت، ويحثثد  

ععلثثت، وقتثثر  الععثثع  للةثثت اثث  ا  و ثثأ وقثثب ا  

قكثثر  قثثب خثثر  جهثثرز زمبةثثعت  او هثثرتف قحمثثع  

يت مب قتصأل  لاعت عأ، يهدف للث  تقثديى قحتثع  

ق تبط بتطبةقرت الحعسثبم السثحربةم واث  قسثتعيرت 

لطثرق الأل  ثثم  Webbالتث  وضثث هر لمث  الم  اثثم 

اةولثثث  تكنعلعجةثثثر الت يثثثةى بكيةثثثم الت بةثثثم النعلةثثثم 

 جرق م المنةر.  

 Depth of Knowledge،لمثثث  الم  اثثثم 

(DOK)،: 

  جرت ت قةد التألكة  الت  يتألرلر قب خرلهر الطثرق 

الم ثثر ف والمهثثر ات المت ثثمنم اثث  ،تطبةقثثرت قثث  

تعيرت هث : ا ب ثم قسثوتشمر الحعسبم السحربةم،، 

اسثثتدلره الم  اثثثم، وتطبةثث  المألثثثرهةى والمهثثثر ات، 

والتألكةثثث  ااسثثثت اتة  ، والتألكةثثث  الممتثثثد، وتقثثثر  

برلد جم الت  يحصر ليةهثر الطثرق اث  زثر قسثتع  

قثثثب قسثثثتعيرت اختبثثثر  لمثثث  الم  اثثثم الُم ثثثد لهثثثذا 

 ال  ض. 

 levels of depth of،قسثتعيرت لمث  الم  اثم 

knowledge،: 

قحكثى ليم ثر ف والمهثر ات المت ثمنم تنرةى قنطق  

اثثثثثث  قحتثثثثثثع  قعضثثثثثثع  ،تطبةقثثثثثثرت الحعسثثثثثثبم 

السحربةم،؛  ة  ي ق ا  يتمكب قنهثر طرلثق الأل  ثم 

اةول  تكنعلعجةر الت يةى واقر لد جثم لمقهثر و عتهثر 

ا  ا ب م قستعيرت، تبدا بأ يهثر لمقًثر وهثع قسثتع  

التثثثثثثذز ، ثثثثثثثى قسثثثثثثتع  التطبةثثثثثث ، ثثثثثثثى التألكةثثثثثث  
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خةً ا التألكة  الممتثد وهثع المسثتع  ااست اتة  ، وا

اةز   لمقًر و ثع . ويبثدا زثر قسثتع  قثب قسثتعيرت 

لمثثث  الم  اثثثم قثثثب  ةثثث  ينتهثثث  المسثثثتع  الثثثذ  

 يسبقت، ويمهد ليمستع  الذ  ييةت.

 ،: Cloud Computingالحعسبم السحربةم ،

خثثدقرت زمبةعت يثثم تقثثد  قثثب خثثر   ثثبكم احعت عثثأ 

لثثق الأل  ثثم اةولثث  التثث  تشثثكر بةئثثم لمثثر قتر ثثم لطر

تكنعلعجةر الت يةى بص ف النر  لب ال قر  والمكثر  

الدرعثثثةب بثثثت، وت ثثثى تطبةقثثثرت لثثثد  قد عثثثم ليثثث  

السثثثحربم يثثثتى تشثثث ةيهر لبثثث  جهثثثرز  سثثثعاه ازثثثر  

زمبةثثثعت  ا  اق تثثثعق، ا  جهثثثرز لثثثع   ا  قعبريثثثر، 

 قتصًر بشبكم احعت عأ وقتصأل  وا   رجتت.

 قة:اإلطار النظري والدراسات الساب
 لم  الم  ام: -اوًا 

 : المألهع 

لمثثثث   Webb (1997, 15)لثثثث ف 

الم  اثثم بأعثثت ،قسثثتع  الت قةثثد ال قيثث  الثثذ  يثث تبط 

برلم يعقثرت التثث  يتع ثث  ا  ي  اهثر الطثثرق، وزةألةثثم 

اسثثثثتألر تهى قنهثثثثر اثثثث  سثثثثةر رت قدتيألثثثثم، وزةألةثثثثم 

وعثثعلهى للثث  ت مةمثثرت بشثثكر جةثثد، وزثثى الم ثثر ف 

عهثثثر لألهثثثى اةاكثثثر ،، السثثثربقم التثثث  ي ثثثق ا  يمتيك

بأعثثثت احثثث  عر ثثثد  Hess (2010, 14)ول اتثثثت 

لألاكثثثر  والحقثثثرل  ال ديثثثد ، ووضثثث هر اثثث  البنثثثره 

الم  ا ، ولمثر  وابثط قت ثد   بةنهثر، واةهثر يبحث  

المثثت يى لثثب ق نثث ، وي زثث  ليثث  الح ثثش والبثث اهةب 

اةسرسثثثةم والمألثثثرهةى المطيعبثثثم لحثثثر قشثثثكيم قثثثر،، 

الم  اثم بأعثت  لم  Holmes (2011, 18)ول ف 

،قسثثتعيرت قثثب التألكةثث  التثث  ي ثثق ليثث  المت يمثثةب 

 لتقرعهر لند ق رل م الم  ام،.

 :قستعيرت لم  الم  ام 

( 11، 2018لثثثثثثثث ف  يمثثثثثثثث  الألةثثثثثثثثر  

قسثثثتعيرت ال مثثث  الم  اثثث  بأعهثثثر ،تنرثثثةى قنطقثثث  

قحكى ليم ر ف والمهر ات الت  ي ق ا  يتمكب قنهثر 

مقهثثر الطرلثثق اثث  ا  ق ثثر    اسثث  واقثثر لد جثثم ل

و عتهثثر اثث  ا ب ثثم قسثثتعيرت تبثثدا بأ يهثثر لمقثثر وهثثع 

قسثثتع  التثثذز ، ثثثى قسثثتع  التطبةثث ، ثثثى التألكةثث  

ااست اتة  ، واخةً ا التألكة  الممتثد وهثع المسثتع  

اةز ثث  لمقًثثر و ثثع ،. يت ثثمب لمثث  الم  اثثم ا ب ثثم 

قسثثثتعيرت؛  ةثثث  يبثثثدا زثثثر قسثثثتع  قثثثب قسثثثتعيرت 

  الثثثذ  ال مثث  الم  اثث  قثثثب  ةثث  ينتهثثث  المسثثتع

 ,Webbيسثثثبقت ويمهثثثد ليمسثثثتع  الثثثذ  ييةثثثت  

 (، واةمر يي  تعضة  ليمستعيرت:2006

 المستع  اةو : التذز   للر   احعترع:  -

ا  هذا المستع  يست ج  المت يى الحقثرل  

والت  يألثثرت والمصثثطيحرت، او ينألثثذ قهثثر  بسثثةطم، 

ولثثر   قثثر يت ثثمب هثثذا المسثثتع  اا ثثرًا مات خطثثع  

ف، ليث  اسثتددا ،  وا د  اقط ق ثر: ، تَ ث   ، اُمزث ،  ثدِِّ ،

 ى، بقةر . زمثر يت ثمب المشثكرت اليألرةثم البسثةطم 

التث  يمكثب ت جمتهثر قبر ثث   و يهثر بصثة م ق ةنثثم، 

وتتم ثثثر لنرعثثث  هثثثذا المسثثثتع  اثثث  تحديثثثد اة اه 
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المتع ثث  قثثب المثثت يى، والثثذ  يتم ثثر اثث  تنألةثثذ ب ثثك 

مقث   احج اهات بصع   آلةثم، ويتحثد   و  اسثترم ال

ا : التعجةت، وال  ض، وط   اةسئيم التث  تتطيثق 

 قر تى    ت، والألح ، والتقعيى.

المسثثثثثثتع  ال ثثثثثثرع : تطبةثثثثثث  المألثثثثثثرهةى  -

 والمهر ات:

اثث  هثثذ  الم  يثثم يقثثع  المثثت يى برسثثتددا  

الم  اثثثم اثثث  خطثثثعتةب او از ثثث ، او  ثثثر المشثثثكرت 

ولجثث اه المقر عثثرت واسثثثتددا  الم  اثثم والتصثثثنةف 

ت ثمب اعشثطم هثذا المسثتع : تثدويب والتعضة . وت

المر ررت، وجم  البةرعرت، وتصثنةألهر، وققر عتهثر، 

وتنرةمهر، ول ضهر اث  جثداو  او ا ثكر  بةرعةثم او 

 سثثعقرت، واسثثتدرا النتثثرلش، والتنبثثد اثث  ضثثعه 

المر رثثثرت. وقثثثب اق يثثثم هثثثذا المسثثثتع : تعضثثثة  

ال ر ثثم بثثةب الحقثثرل  والمصثثطيحرت والدصثثرل  او 

ووعثثثف و ثثث   اةق يثثثم التثثث  تنطبثثث   المت ةثثث ات،

والتثث  ا تنطبثثث ، واختةثثثر  لجثثث اهات واقثثثر لم ثثثرية  

قحثد   وتنألةثذهر، وتنرثةى وتم ةثر وتألسثة  البةرعثرت، 

ويتحثثثد   و  اسثثثترم المقثثث   اثثث  هثثثذ  الم  يثثثم اثثث  

 ال  ض والمر رم والتنرةى والتةسة  والتقعيى.

 المستع  ال رل : التألكة  ااست اتة  : -

قثثب    جثثم اليثث  لمسثثتع يتطيثثق هثثذا ا

 ال قيةثم السثرب ؛ ارلمتطيبثرت لثب المسثتع  التألكةث 

 ا والت قةثد وق ث   . ق قثد  تكثع  لهثذا المسثتع 

  ثر اقثط، ولكنثت او لجربثم قثب از ث  وجع  ينتش لب

ليمهمثثم  قت ثد   خطثثعات وجثع  لثثب اي ثر ينثتش

 وتشثمر والتثدب ، التألكث  قثب ز ةث  للث  وا تةرجهثر

 قثب استدرا استنترجرت :ال رل  المستع  اعشطم

 الح ثش ، وتطثعي  برة لثم وااستشثهر  المر رثرت،

 ،وتألسثة هر، و ث   الرثعاه  ليمألثرهةى، المنطقةثم

المألعاثم.   ةث  المشكرت  ر ا  المألرهةى واستددا 

 قثثب بسيسثثيم المسثثتع : القةثثر  هثثذا وقثثب اق يثثم

 الحثر، وتحديثد ليععع  للث  اأز  ( الدطعات  ثرر

 لمشثكيم ااستقصثرهات وتصثمةى ةثمالبح  اةسثئيم

  ةث  ال وتةنةثم، وتطثعي  المشثكرت و ثر ليمةثم،

 قثب استنترجرت ق قد، وتكعيب لمع ف ليم  عمعمع

ت  يبةم. ويتم ر  و  استرم المق   اث  طث    بةرعرت

اسثثئيم ت ةثث  التألكةثث  التحيةيثث ، وتسثثرلد اثث  التععثثر 

 لل  خطعات واست اتة ةرت  ر المشكيم.

 الم  اثم اث  تصثنةف أل ثرللث  ال ينرث  ا

هثع  زمثر الم  اثم ل مث  Webb لمسثتعيرت واقثر

 ينر  الم  ا ، ولكب ليم ر  بيع  تصنةف الحر  ا 

عثرتش الثت يى، ليث   ت قثد   جثم (الأل ثر و اه قثر للث 

 ليمثت يى قألعاثم قثر ظثره   تألسثة  سثبةر الم ثر :

 اث  المسثتع  التألسثة  اةكثع  الم ثرلى؛ وواضثحم

  ثكر   اه  التألسة  يكع  و دالم  ام.  ل م  اةو 

ال ثرع .  اث  المسثتع  بسثةط؛ اةكثع  جدو  او بةرع 

 اةكثع  ق قثد ؛ ا ثكر   ث اه  التألسثة  يتطيثق و ثد

ال رلث ؛ وليةثت  لمث  الم  اثم قسثتع  اث  التألسثة 

 ، ، ا ثثث  ، اسثثث ، يمكثثثب اسثثثتددا  اا ثثثر  ق ثثثر: ِعثثثف،

. اثث  از ثث  قثثب قسثثتع  قثثب قسثثتعيرت لمثث    ثثر  ،

 د الش ه المطيعق.الم  ام واقر لت ق
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  الممتد: التألكة  ال اب : المستع  -

 قتطيبثرت المسثتع  هثذا قهثر  تت ثمب

 ااستقصثره، وق رل ثم الت قةثد، ق ثر: برل ثم ق  اةثم

ا تبرطرت قت د    ب مر قطرلبع  ارلطرق المشكرت،

 ق ثرات بثةب   اسث  وا ثد او ق ر  ا  اةاكر  بةب

 سثتددا اا ويتطيثق هثذا المسثتع  قتنعلم.   اسةم

الت زةثثق، : ق ثثر ال يةثثر التألكةثث  المعسثث  ل ميةثثرت

 قثب طعييثم اتث   يتطيثق ،والتقثعيى. و ثد والتأقثر

 ال يمث ، ويسثتدل  ملثك ااستقصثره اجر قب ال قب

 قثب بثدير تحديد ق ر: ب د  اعشطم القةر  الطرق قب

 لجثث اه ق ةنثثم، او لحثثر قشثثكيم قت ثثد   بثثدالر

 ولجث اه تصثمةى قشثكيم، تحديثد تتطيثق قشث ولرت

 وت مةثث  وتحمةثثر وتحمةثثر عترل هثثر، الت ثثر ق،

 وجديد  ق قد  ت  بم حج اه قصر   قب الم يعقرت

قألعام لت. ا  هذا المستع  يتحد   و  اسثترم  و ة 

المقثثثث   اثثثث  طثثثث   اسثثثثئيم تعسثثثث   الثثثث   التألكةثثثث  

 ووجهرت النر ، وتسهر الت رو  بةب الطرق.

 :اهمةم لم  الم  ام 

 اثثثم بمسثثثتعيرتت تتم ثثثر اهمةثثثم لمثثث  الم 

 يمثثث  الألةثثثر، اة ب ثثثم اثثث  ق معلثثثم قثثثب النقثثثرط  

 ه :(، 2019

   تنرثثةى لميةثثم الثثت يى وبنثثره الدبثث ات لثثد

 .المت يى

 .المسرهمم ا  بقره اث  الت يى لألت   طعييم 

  قنرسثثثبم ل مةثثث  المثثثعا  الد اسثثثةم؛ عرثثثً ا

لت ثثد  المسثثتعيرت ولمقهثثر وتنثثع  اهثثداف 

 زر قستع .

 ثثثثثثثرات عثثثثثثثرلحم لرسثثثثثثثتددا  قثثثثثثث  الم 

والمعضثثثعلرت المحثثثد   و ةثثث  المحثثثثد   

 البنةم.

  تنرسثثثثثق الطثثثثثرق اثثثثث  جمةثثثثث  الم  ثثثثثر

الت يةمةم؛ عرثً ا لشثمعلهر جمةث  قسثتعيرت 

 الم  ام السطحةم وال مةقم وقر بةنهمر.

  تت ثثثمب  ثثثد ات لقيةثثثم قتنعلثثثم بسثثثةطم

 وق زبم وقر بةنهمر.

  تأخثثذ اثث  االتبثثر  ققثثد  الم  اثثم السثثربقم

  قث  قبثر ئ المد سثم ليمت يى، ولثذا تتعااث

 البنرلةم.

  ت ز  لي  الم  ام النشطم، وتمكب المت يى

قثثب الثث بط بثثةب الدبثث ات واةاكثثر  السثثربقم 

 وال ديد .

  تثث تبط ط  يًثثر بمسثثتع  ال  بثثم اثث  الثثت يى

 الت  ت د اهى قتطيق سرب  ليت يى.

 .ت  ز ااستقرلةم ا  الت يى 

  تشثثثتمر ليثثث  قهثثثر ات التألكةثثث  اةسرسثثثةم

لم  اثثثم وتثثثذز هر، والمقر عثثثم،  ازتسثثثرق ا

والمر رم، والتصنةف(، وقهر ات التألكة  

ال يةثثثثثر؛  ةثثثثث  الحيثثثثثع  الم زبثثثثثم واآل اه 

المتنعلثثثثم، والتألكةثثثث  المسثثثثتقبي    يمثثثث  

 (.2019؛ برسى سر ، 2019الألةر، 
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    تُمكثثب الطثثرق قثثب قهثثر ات القثث   الحثثر

وال ش يب قب خر  احبدا  وتعلةثد اةاكثر  

ى  يثثع  مزةثثم ليمشثثكرت، ال ديثثد ، وتقثثدي

وتنمةثثثم التألكةثثث  التحيةيثثث  والقثثثد   ليثثث  

 ،قنثثثثدو  اثثثثت   (التعاعثثثثر ااجتمثثثثرل  

2018.) 

و ثد زثر  ال مث  الم  اث  قعضثع  اهتمثثر  

لثثثد    اسثثثرت قنهثثثر:   اسثثثرت تنرولثثثأ  و  ال مثثث  

الم  اثث  اثث  قحتثثع  المنثثرهش الد اسثثةم، وجعاعثثق 

تعيرت التقثثعيى ووضثث  اةسثثئيم التثث  تتثثعاه  قثث  قسثث

 Karuguti, Phillipsال م  الم  ا ، ق ر   اسم: 

& Barr, 2017; Boyles, 2016; Wyse & 

Viger, 2011; Olvera & Walkup, 2010; 

Hess, Jones, Carlock & Walkup, 2009 ،

وهنرك   اسرت تنرولأ ال م  الم  اث  زمت ةث  تثرب  

يمكب تنمةتت لثد  الطثرق، ق ثر   اسثم  يمث  الألةثر 

التثثث  سثثث أ ليت ثثث ف ليثثث  تثثثأثة  ب عثثثرقش  (2018 

ققت   لتعظةف اعمعمع الت يى القرلى ليث  السثةنر يع 

ا  التد ي  لتنمةم قستعيرت لم  الم  ام وخألك 

الت ثثثع  ال قيثثث  لثثثد  طثثثرق زيةثثثم الت بةثثثم النعلةثثثم 

ب رق ثثم احسثثكند يم، وتععثثيأ الد اسثثم للثث  تثثأثة  

م المت ة  المسثتقر اث  تنمةثم لمث  الم  اثم. و  اسث

( الت  استهداأ الكشثف لثب 2017لرعى لب اهةى  

اث  تثد ي  ال يثع  برسثتددا  و ثدات الثت يى ال  مةثم 

اثث  تنمةثثم قسثثتع  لمثث  الم  اثثم ال يمةثثم، وال قثثم 

برلقد   لي  ت يى ال يع  وال ر ثم بةنهمثر لثد  طثرق 

الصثثف ال ثثرع  المتعسثثط، واظهثث ت النتثثرلش ارليةثثم 

 ة ا  الترب ر .ليمت ة  المستقر ا  تنمةم المت 

 ثثرو  هثثذا البحثث  تنمةثثم قسثثتعيرت ال مثث  

الم  اثثثث  لثثثثد  طثثثثرق الأل  ثثثثم اةولثثثث  الميتحقثثثثةب 

برل رق م  دي ًر؛ وملك قب خر  بنره قع   ويق  ثرلى 

 . Webbلي  عمعمع لم  الم  ام الذ  وض ت 

 الحعسبم السحربةم: -ثرعةًر

 : المألهع 

( 2016تُ ثثثث ف همسثثثثم لبثثثثدالعهرق زيثثثثدا   

السثثثحربةم بأعهثثثر ،قنرعقثثثم تقنةثثثم تتثثثة  الحعسثثثبم 

ليمسثثثتدد  ق رل ثثثم قيألرتثثثت وبةرعرتثثثت ليثثث  خثثثعا   

الحرسعق ا  عع   قيألرت يمكب الععع  للةهر لب  

احعن عأ، قب ا  قكر  وا  ا  زقر ،  و  ا  يهتى 

برلكةألةثثثم التثثث  ت مثثثر بهثثثر هثثثذ  الددقثثثم،، وي  اهثثثر 

 2014Fernandez, Peralta, Benitez & 

(Herrera قنةثثم ت تمثثد ليثث  التكرقثثر وال مثثر ،ت

المشت ك وعقر الم رل ثم وقسثر م التدث يب الدرعثم 

بأجه   الكمبةعت  لل  السحربم  احعت عأ( برسثتددا  

يقثثثثد  الدثثثدقرت والثثثثدلى  (Server)جهثثثرز  لثثثة  

والتطبةقثثرت التشثثر زةم قثثب خثثر   ثثبكم احعت عثثأ،، 

بأعهثثثر  Donna & Miller (2013وت  اهثثر  

لععثثع  للةهثثر قثثب خثثر  احعت عثثأ، ،تقنةثثم يمكثثب ا

وتقثثثثع  ليثثثث  اسثثثثر  عقثثثثر البةرعثثثثرت، وق رل نهثثثثر، 

وتد ينهر ا  قسر رت خرعثم ب هثرز الكمبةثعت  للث  

جهثثرز الدثثر  ، اتتحثثع  واثث  ملثثك بثث اقش تكنعلعجةثثر 
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الم يعقثثثرت وااتصثثثرات قثثثب قنت ثثثرت للثثث  خثثثدقرت 

تقنةم تمكب المسثتدد  قثب قشثر زم ق معلثم زبةث   

مبةعت يثثثثم، التثثثث  يمكثثثثب عشثثثث هر قثثثثب المصثثثثر   الك

وتعاة هثثثر بأ ثثثر جهثثثد وتكيألثثثم،، ويُ ثثث ف الم هثثثد 

 (NIST)الثثثثعطن  لم ثثثثرية  ال يثثثثع  والتكنعلعجةثثثثر 

الحعسثثبم السثثحربةم بأعهثثر ،عمثثعمع يمكثثب المسثثتدد  

قب الععع  قب ا  قكر  و سثق الطيثق للث   ثبكم 

تعا  قثعا   زمبةعت يثم  ق ثر: الشثبكرت، والدثعا  ، 

والتطبةقثثرت، والدثثدقرت( بسثث لم واقثثرزب التدثث يب، 

ارلقم، وبحد ا ع  قثب ال هثد اح ا   والتألثرلي  قث  

 .(Mell & Grance, 2011)ق و   الددقم 

 :عمرمع الحعسبم السحربةم 

تعجثثثثد لثثثثد  عمثثثثرمع ليحعسثثثثبم السثثثثحربةم 

، Corrado & Moulaison (2011) مز هثر 

 ه :

عمثثثرمع الددقثثثم: عثثثنف الم هثثثد الثثثعطن   .1

( تطبةقثثرت NISTجةثثر  ليم ثثرية  والتكنعلع

ليثث  اسثث  الدثثدقرت -الحعسثثبم السثثحربةم 

  :لل  ائرٍت، ه  -الت  تقدقهر

التطبةقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرت زددقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم  -

SaaS”)،Software as a Service ،)

تُمكب المستدد  قب الععع  لل  المصثر   

المطيعبم ا  ا  و ثأ وقثب ا  قكثر   ثر  

جهثثثرز  برحعت عثثثأ، وت ثثثد   قثثثم  اتصثثثر 

مر تح يثثثثث  تطبةقثثثثثرت جعجثثثثثر التثثثثث  تشثثثثث

النصثثثثعا والب يثثثثد والتقثثثثعيى والمحر ثثثثثم 

 ق رًا لي  هذ  الددقم.

 Platform as aالمنصثرت زددقثم   -

Service “PaaS” تكع  ا ا  الب ق م ،)

عألسثثثهر قست ثثثرام ليثثث  السثثثحربم ويمكثثثب 

الععثثع  للةهثثر قثثب خثثر  المتصثثأل . يتثثة  

هذا النثع  قثب الدثدقرت ليمبث ق ةب بشثكر 

قثرت ويثق وتطعي هثر لر  لقكرعةم بنره تطبة

 و  الحرجثثثثم للثثثثث  ت بةثثثثثأ ا  بثثثثث اقش او 

ا وات ليثثثثثث  اجهثثثثثث تهى، وعشثثثثثث هر  و  

الحرجثثثم للثثث  قهثثثر ات اثثث  ل ا   اةعرمثثثم 

 Googleوالشبكم، وقب اق يتهثر قتصثأل  

App Engine. 

البُنثثثثثثثثثثثثثثثثث  التحتةثثثثثثثثثثثثثثثثثم زددقثثثثثثثثثثثثثثثثثم  -

 Infrastructure as a Service 

“IaaS”  يثثثعا  قثثث و  قنصثثثم ،)IaaS )

ربم بثثثرةجه   والدثثثعا   قسثثثتددق  السثثثح

التثثث  يحترجععهثثثر، ويثثثتى عثثثةرعم وق ا بثثثم 

اةجهثثثثث   والم ثثثثثدات  خثثثثثعا   وو ثثثثثدات 

تد يب و بكم( بشكر  وتةن . وقب ا ثه  

الشثثثث زرت الت ر يثثثثم التثثثث  تقثثثثد   البنةثثثثم 

التحتةثثثم زددقثثثم( سثثثعاأ ايثثث ، اقثثثرزو  

و اك سثثبري ؛  ةثث  يمكثثب الحصثثع  ليثث  

ب خر   لي  السحربم بس لم وسهعلم، وق

ا ه  خدقرت الحعسثبم السثحربةم المقدقثم 

لألا ا  ه  تدث يب البةرعثرت ليث  احعت عثأ 
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 ة  تكع  الميألرت والصع  قعجع   ليث  

السثثثحرق، ويمكثثثب الععثثثع  للةهثثثر قثثثب ا  

قكثثر ، وزثثر قثثر يحترجثثت المسثثتدد  اتصثثر  

بشبكم احعت عأ و ر م. واا ر ق ر  لي  

 ملك قر تقدقت   زم آبر قب خثر  خثدقرت

iCloud تدثثثثث يب  التثثثثث  تتثثثثثة  لقكرعةثثثثثم

والصثثثثع  والنسثثثثط اا تةرطةثثثثثم  الميألثثثثرت

ل مة  قحتعيرت ال هرز واست ر   البةرعثرت 

 .وب  الصع 

 Metz (2004)عمثثرمع ااعتشثثر : ا ثثر   .2

ا ب م عمرمع اعتشر  السحربم لل  ا  هنرك 

وا  الم هد العطن  ليم رية  والتكنعلعجةثر 

 NIST: ه ،) 

تمتيكهر قدسسثم ت ثى السحربم الدرعم:  -

ال ديثثد قثثب المسثثثتددقةب، وتقثثع  بتثثث عاة  

البنة م التحتة م ول ا تهر وتش ةيهر والتحكى 

 اةهر.

يثثثثتى تقرسثثثثى البنةثثثثم سثثثثحربم ق تم ةثثثثم:  -

بثثر لثثد  قدسسثثرت التحتةثثم السثثحربةم قثثب  

ت م هثثثثى قتطيبثثثثرت واهتمرقثثثثرت قشثثثثت زم 

وق ثثر  لمثثر قشثثربت، ويثثتى ل ا   السثثحربم 

قب المدسسثرت التث  تتشثر ك هثذ  الددقثم 

 .او قب خر  ط ف ثرل 

: قتر ثثثثثثثم لي رقثثثثثثثم السثثثثثثثحربم ال رقثثثثثثثم -

 ال مهثثثثع (، وهثثثث  قبنةثثثثم ليثثثث  اسثثثثر  

ت ر  ، ولثر   قثر تكثع  قميعزثم قثب  بثر 

ربةم، وهثثث   ثثث زرت بةثثث  الدثثثدقرت السثثثح

 وسةيم لتعاة  الع أ وال هد والتكرلةف.

السحربم المدتيطم: ه  قث يش قثب اثنثةب  -

او از ثثثث  قثثثثب البنةثثثثرت السثثثثحربةم السثثثثرب  

ل ضثثثثثثهر، تثثثثثث تبط بم ثثثثثثرية  قع ثثثثثثد  او 

تكنعلعجةر خرعم تمكنهر قثب السثمر  بنقثر 

البةرعثثرت و  او التطبةقثثرت قثثب سثثحربم للثث  

  .اخ  

 :قكععرت الحعسبم السحربةم 

تتثثثثألف الحعسثثثثبم السثثثثحربةم قثثثثب لثثثثد  

 قكععرت، ه :

المستألةد: يصر للث  التطبةقثرت السثحربةم  -

قثثثثب خثثثثر  جهثثثثرز الكمبةثثثثعت  او الهثثثثرتف 

 المحمع .

المنصثثرت: ال هثثرت المرعحثثم ليددقثثم بمثثر  -

تثثثعا   قثثثب خثثثعا   لمر ثثثم اثثث  سثثث رتهر 

التد ينةثثثثثثم وسثثثثثث لم ق رل رتهثثثثثثر ق ثثثثثثر 

Google, Apple. 

لتث  يثتى االتمثر  ليةهثر البنةم التحتةثم: ا -

اثثث  تقثثثديى الدثثثدقرت السثثثحربةم، وتشثثثمر 

اجهثثثثثث   الكمبةثثثثثثعت  و ثثثثثثبكم احعت عثثثثثثأ 

 والمسر رت التد ينةم ليم يعقرت.

التطبةقثثرت: بثث اقش تطبةقةثثم قد عثثم ليثث   -

السثثحربم يصثثر للةهثثر المسثثتألةد لبثث   ثثبكم 

احعت عأ، تشمر بث اقش ق رل ثم النصثعا 

وال ثثثثثثث ض وال ثثثثثثثداو  وخثثثثثثثدقرت عقثثثثثثثر 

  يعقرت وقشر زتهر.الم

https://www.new-educ.com/outils-de-stockage-et-de-partage-des-documents
https://www.new-educ.com/outils-de-stockage-et-de-partage-des-documents
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الددقرت: تتة  التطبةقرت خدقرت يحصثر  -

ليةهثثثثثر المسثثثثثتألةد  ثثثثثر  اتصثثثثثر  جهثثثثثرز  

برحعت عثثثثأ، تشثثثثمر: تح يثثثث  النصثثثثعا، 

والب يثثد، والتقثثعيى، والمحر ثثثم ق ثثرًا ليثث  

 (.2013هذ  الددقم  الألق ، 

  السحربةم الحعسبم خصرل: 

تتسثثى الحعسثثبم السثثحربةم ب ثثد  خصثثرل  

 Miller, 2008 ،) ه: 

يصثثثب  المثثثت يى  ثثثر    :المثثثت يى ق ز يثثثم -

وععلت لل  السحربم لب  الشبكم قرلًكر لمثر 

يد عت ليةهثر، ويسثتطة  قشثر زم قثر يقثع  

بتد ينت لب  احعت عأ ق  زقرلت، وهع قثر 

ي طثثث  سثثثثهعلم وق وعثثثم ازبثثثث  لنثثثثد ا اه 

 المهر  المدتيألم.

ينصثثق ت زةثث  السثثحربم  المهثثر : ق ز يثثم -

رت المسثثثتددقةب قثثثب ليثثث  تيبةثثثم ا تةرجثثث

خثثر  هثثذ  التطبةقثثرت، بثثدًا قثثب ت زة هثثر 

ليثثث  التطبةقثثثرت ق ثثثر ق رل ثثثم النصثثثعا 

وجثثداو  البةرعثثرت والب يثثد احلكت وعثث  وقثثر 

 يمكب القةر  بت.

 السثثحربم تثثعا  التحتةثثم: البنةثثم ق ز يثثم -

 لجثث اه اثث  تسثثرلد التثث  ال ثثدمم الدثثعا  

 قثثثب التحثثث   ليثثث  يسثثثرلد قمثثثر ال ميةثثثرت؛

 .ول ا تهر التحتةم البنةم شرهلع البره

يثثثثتى  والمسثثثثتندات: التطبةقثثثثرت ق ز يثثثثم -

تشثثث ةر التطبةقثثثثرت وتد ينهثثثثر وتح ي هثثثثر 

بدعا   السحربم قب خر  ا  جهرز قتصثر 

برحعت عثثثأ؛ وهثثثع قثثثر ي نثثث  لتر ثثثم  المثثثم. 

ولمرلثثثك السثثثحربم للطثثثره  ثثث  الععثثثثع  

لميألرتثثت والت ثثدير والحثثذف واحضثثرام لمثثب 

، وهذا ي ث ز الت ثرو  ي يد قب المستددقةب

 .بةب ال ره الم معلرت

ه  عترع ا تبرط آاف قثب  السحربم: س م -

 .اةجه   والدعا   ق ر

 ة  يتة  تدث يب البةرعثرت اث   :الععع  -

السحربم است  ا  الم يد قب الم يعقرت قب 

 .لد  قدتيف قب المستع لرت

قطيثثثثعق اسثثثثتد اع البةرعثثثثرت  الثثثثذزره: -

دتيثثثف خثثثعا   ال ثثثدمم المد عثثثم ليثثث  ق

 السحربم وتحيةيهر.

قطيق اسرس  لند الت رقثر قث   الب ق م: -

لد  قهر  ض و يم برلسثحربم ق ثر:  مريثم 

 اقب الم يعقرت. 

يت ثثث  قثثثب ال ثثث ض السثثثرب  لدصثثثرل  

الحعسثثثبم السثثثحربةم ا  ع ثثثر  الحعسثثثبم السثثثحربةم 

ي تمثثد ليثث  زألثثره  ااتصثثر  بشثثبكم احعت عثثأ الثثذ  

هعلم الععثع  اث  ا  ي مب استم ا يم الددقم وس

و أ وقب ا  قكثر ، ويمكثب ااسثتألر   قنهثر ت يةمةًثر 

اث  تةسثة  الثت يى التشثر ز  والثت يى الت ثروع ؛  ةثث  
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يصثثر المثثت يى للثث  ز ثث ر ق ثث ر يد ع ثث ت لي ثث   قع  ثث   

الس ثثثث حربم ق ثثثث ب قس ثثثث تندات وقيأل ثثثث رت وع ثثثث ع  

وبةرع  ثثثث رت وتطبةق  ثثثث رت بم ثثثث   ااتصثثثثر  بشثثثثبكم 

الحرج   م لل     جه   رز بمعاع  ث ألرت  احعت عأ،  و 

 ق ةن   م، ويمكن   ت قشر زتهر ق  زقرلت.

 :تطبةقرت الحعسبم السحربةم 

التدثثث يب السثثثحرب : تثثثعا  هثثثذ  الددقثثثم  -

لقكرعةثثثثثثم تدثثثثثث يب الميألثثثثثثرت الشدصثثثثثثةم 

والععع  للةهر قثب ا  قكثر  قثر  ا  هنثرك 

، Google Driveاتصر  برحعت عثأ، ق ثر 

Dropbox ،veOneDri، 

التعاعثثثثر ااجتمثثثثرل : تثثثثدلى خثثثثدقرت  -

الحعسثثبم السثثحربةم لميةثثرت التعاعثثر بثثةب 

المسثثتددقةب لبثث   ثثبكم احعت عثثأ، سثثعاه 

لبثثثثث  الب يثثثثثد احلكت وعثثثثث  او المحر ثثثثثثرت 

الصثثعتةم ولبثث  الألةثثديع والد   ثثم، وقثثب 

ا ه  وسرلر التعاعر: اةسثبعك، وتثعيت ، 

 ولعست  ا .

هثثثذ  تطبةقثثثرت ت  يثثث  احعترجةثثثم: تتثثثة   -

التطبةقرت ليمعظألةب و ة هى لقكرعةم  ألث  

المسثثثثتندات الرزقثثثثم قثثثثب خثثثثر  ب ثثثثك 

 Google doc, Microsoftالبث اقش ق ثر 

office 360 ، لتألثثثثر    ثثثثدور ا  خيثثثثر

بثثأجه   الكمبةثثعت  الشدصثث  ي ثثع؛ لتمثثر  

 .اةلمر 

 خدقثثم الت يثثةى السثثحربةم: بحسثثق قع ثث  -

Ubuntu pit   المتدصثثثثث  اثثثثث

قثثثثثثثب  %80ع التكنعلعجةثثثثثثثر اثثثثثثثم  عحثثثثثثث

المدسسثثثرت الت يةمةثثثم اثثث  جمةثثث  اعحثثثره 

ال ثثثثرلى ت تمثثثثد ليثثثث  الحعسثثثثبم السثثثثحربةم 

لأل ثث اض الت يةمةثثم، وقثثب هثثذ  الدثثدقرت 

عرر  ل ا   الت يى، وهع تطبة  ت يةم   ثرلى 

ليثثث  العيثثثق يثثثتى است ثثثراتت لبثثث  خثثثعا   

سحربةم لتعاة  المحتثع  الت يةمث  ليطثرق 

وال ثثثره هةئثثثم التثثثد ي   قحمثثثد ليثثث ، 

2020.) 

يت ثثث  قثثثب ال ثثث ض السثثثرب  ا  تطبةقثثثرت 

الحعسثثثثبم السثثثثثحربةم تتثثثثثة  لثثثثد  خثثثثثدقرت يمكثثثثثب 

ليمت يمةب اسثت مر هر، وهثع قثر يشثكر قمةث ات لهثى، 

وقنهثثر: تمكثثب المثثت يى قثثب الععثثع  للثث  التطبةقثثرت 

وقيألرتت  و  الحرجم لل  تعا  التطبة  لي  جهثرز ، 

وسثثثثهعلم الععثثثثع  للثثثث  التكيةألثثثثرت وااختبثثثثر ات 

هر للكت وعةًر، برحضرام للث  سثهعلم التعاعثر ولج ا 

 ق  استرم المق   وال قره وتيق  ال ج  والت  ي .

و ثثثد اج يثثثأ   اسثثثرت لثثثد   ثثثع  ارليةثثثم 

الحعسثثبم السثثحربةم اثث  تنمةثثم الم ثثر ف والمهثثر ات 

واات ثثثثثر  عحعهثثثثثر والثثثثثداا  لاع ثثثثثرز والمشثثثثثر زم 

احلكت وعةثثم لثثد  لةنثثرت قتنعلثثم: ق يمثثةب، وطثثرق 

يثثم البكثثرلع يع ، وطثثرق   اسثثرت ليةثثر، اثث  ق  

واي ثر تمثثأ   اسثم ارليةثثم اسثتدداقهر اثث  لميةثثرت 

التقثثعيى اةعثثةر، و و هثثر اثث  تحسثثةب جثثع   الت يثثةى 

ال ثثثثرل ، وقثثثثب هثثثثذ  الد اسثثثثرت،   اسثثثثم:  ثثثث ف 

؛ سثثهر  2019؛ ارطمثثم عصثث  ، 2020الشثثه اع  
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؛ زينثثثثق 2017؛ هثثثثرع  ا مثثثثد، 2018ال  يثثثثع ، 

؛ قحمثثثثد 2016 يثثثثع ، ؛ ليمثثثثر  ز2016ال  بثثثث ، 

؛ ا مد لثعي  2014؛  يهر  ال ع ، 2014السةد، 

 Wang,  2013 Lou؛ 2013واسمره  م وش، 

وتععثيأ  Soroko & Shinenko, 2013؛ &

 لل  ارليةتهر ا  تحقة  اهداف لد .

و ثثثد تمثثثأ   اسثثثرت  يةيثثثم بهثثثدف تنمةثثثم 

قهثثثر ات اسثثثتددا  الحعسثثثبم السثثثحربةم لثثثد  طثثثرق 

( 2016لسثمرلةر  سثععم  ال رق م وقنهر:   اسثم 

الت  س أ لل  الكشثف لثب اثث  التثد يق احلكت وعث  

قثثثب خثثثر  قدوعثثثم  رلمثثثم ليثثث  لقكرعةثثثرت الحعسثثثبم 

السحربةم ا  تنمةم قهر اتهر و ربيةم استدداقهر لد  

( طرلبًثثر وطرلبثثم قثثب طثثرق زيةثثم الت بةثثم جرق ثثم 17 

اة صثثث  المسثثث يةب اثثث   سثثثى التكنعلعجةثثثر وال يثثثع  

وا ثثر ت عتثثرلش الد اسثثم للثث    ثثى تثثأثة  التطبةقةثثم، 

زبةثثث  ليتثثثد يق احلكت وعثثث  القثثثرلى ليثثث  لقكرعةثثثرت 

الحعسثثبم السثثحربةم اثث  لزسثثرق قهثثر ات اسثثتدداقهر 

 وزير    ربيةم استدداقهر.

 قعا   العيق: -ثرل ًر

َف   Techopedia (2020)قع ثثث  ُلثثث ِِّ

بأعثثثثت ،ق معلثثثثم قثثثثب الصثثثثألحرت  العيثثثثققع ثثثث  

بثث   ثثبكم العيثثق ال رلمةثثم، احلكت وعةثثم المعجثثع   ل

والت  تشثت ك جمة هثر برسثى ق ثر  وا ثد،، وي  اثت 

( بأعت ،ق معلم 2016لبد   الكسعاع  لبد    

قب الصألحرت المت ابطم والت  تحتع  لي  عصعا 

ق ةنم او عع  او اةديعهرت او قيألرت ععتةم و ةث  

ملك قب الميألرت؛ بحة  يكع  هذا المع   قعجعً ا او 

ر ليثث  سثثة ا  ق ثثةب اثث  ل ثثد  الشثث زرت قست ثثراً 

المست ثثةألم؛ بحةثث  يمكثثب الثثدخع  للةثثت لثثب ط يثث  

  بكم احعت عأ قب ا  قع   برل رلى،.

 المكععرت ال لةسم لمعا   العيق: -

   الصألحم ال لةسم: يتى قب خرلهثر الععثع

 لل  جمة  الصألحرت اةخ   المعجع   

  اا تبرطثثثرت التشثثث بةم: وهثثث   وابثثثط يثثثتى

قب عألحم لل  اخ   لبث  المع ث   ااعتقر 

 قب خر  اال  ط ليةهر. 

 وهثع  ث يط لثر   قثر يرهث   :  يط التنقثر

اثثثث  جمةثثثث  الصثثثثألحرت المعجثثثثع   لبثثثث  

المع ثثث ،  ةثثث  يُمكثثثب قثثثب خرلثثثت التنقثثثر 

 س ي رً لب   ر م عألحم ُق ةنم. 

 وهع ج ه يتعاجثد لثر   اث  اسثألر  :التذيةر

زر عألحم قعجع   لب  المع ث ، ويت ثمب 

ل  ه ق يعقرت لب المع ث ؛ زسةرسثم هذا ا

الدصععثثثثثثةم، والمسثثثثثثدولةم، ولنثثثثثثرويب 

ااتصثثثثثثر  الدرعثثثثثثم بمدسثثثثثث  المع ثثثثثث ، 

وال نعا  الأل ي  ليش زم، زمثر يت ثمب هثذا 

ال  ه ا ةرعًثر ب ثك الث وابط خر جةثم التث  

تُشثثة  للثث  قعا ثث  ُقمرثيثثم وقثثعا   خر جةثثم 

 .لب   بكم احعت عأ
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 قتطيبرت قع   العيق: -

خثثثثرا ، Domain،  ثثثث  اسثثثثى عطثثثثر؛  .1

بثثرلمع  ، وهثثع بم ربثثم اسثثى وقثثدخر ل بثثع  

 المع   لي   بكم احعت عأ.

  ثثثث  وتدصثثثثة  قسثثثثر م ليثثثث  خثثثثر    .2

،Server است رام وتد يب قحتعيثرت ،

 المع  .

تثثثعاة  تصثثثمةى قنرسثثثق برسثثثتددا  بثثث اقش  .3

وتطبةقثثرت قنرسثثبم تثثتره  قثث  ب تعزثثعات 

 ثثثثبكم احعت عثثثثأ؛ لةرهثثثث  المع ثثثث  بثثثثدو  

 .قشكرت تقنةم

 ق الر  س لم التحمةر. .4

تس ةر المع   لي  قعا   البح  ال لةسثم  .5

لةثثثثتى الععثثثثع   Google ،Yahooق ثثثثر 

للةت قب زرام المستددقةب لاعت عأ قب ا  

 قكر .

، ا  Ruffini (2000, 58-64)و ثد ازثد 

ت مةب قبثر ئ التصثمةى الت يةمث  اث  تصثمةى قع ث  

العيثثثق يثثثد   للثثث  تصثثثمةى مو جثثثع   لرلةثثثم، وهثثثذا 

يق ق معلم قب النقرط الت  تكع  بم ربم خطثعط يتط

  ل  ر يم، وهذ  النقرط ه  ا :

ي الث  المع ث   رجثرت ال مهثع   .1

 المستهدف وتع  رتت. 

تصثثثره اهثثثداف المع ثثث  عثثثةر م  .2

 سيعزةم واضحم قحد  .

يت ثثثمب المع ثثث  عثثثألحم  لةسثثثم  .3

 تتأل   قنهر عألحرت المحتع .

يتصثثف تصثثمةى عثثألحرت المع ثث   .4

 ق الر :برلبسرطم والعضع  ق  

التثثثثثثثعاز  البصثثثثثثث   بثثثثثثثةب النصثثثثثثثعا  -

وال سثثثثثعقرت، قثثثثث  اسثثثثثتددا  خطثثثثثعط 

 قرلمم قب  ة  عع  الدط و  مت.

التنرس  اليعع  بةب الديألةم وبر   لنرع   -

 الصألحم.

المحرارثثم ليثث  طثثع  الصثثألحرت لسثثهعلم  -

 التحمةر.

 التنرةى البنرل  ال ةد ليصألحم. -

ال نرعث  اة ب ثم السثثربقم لنرعث  اسرسثثةم 

العيثق عثألحرت تبط برلنعا   ال مرلةم ا  تصثمةى ت 

 Jonathan)بم الرتهر ت ذق اةاث ا  للث  المع ث  

& Nowak, 2001, 32) وبشثثكر لثثر  ي ثثق .

التأزةثثد ليثث  الطثثرق اثث  الكيةثثرت المتدصصثثةب اثث  

ق ثثر  تكنعلعجةثثر الت يثثةى ليثث  اهمةثثم ليثثى ال مثثر ؛ 

 ةثث  يعجثثد ز ةثث  قثثب الطثثرق يهتمثثع  برلم يعقثثرت 

المحتثثثثع  اقثثثثط  و  ااهتمثثثثر  برلنر ةثثثثم ولثثثث ض 

ال مرلةثثثثم، زمثثثثر ا  هنثثثثرك قثثثثب يهتمثثثثع  برلنر ةثثثثم 

ا  يكثع   لذا ي ق ال مرلةم  و  ااهتمر  برلمحتع ؛

تثثثد يق قمثثثر يتطيثثثق هنثثثرك تثثثعاز  بثثثةب ال ثثثرعبةب، 

 الطرق لي  المهر ات الدرعم برلتصمةى.
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اختةر  ب عرقش بنره قعا   العيق  .5

 المنرسق.

سب  ي ق ق الر  تثعاا   برحضرام لل  قر

 ,Richer)العيثق قع ث  التألرلر لند بنره عثألحرت 

، والتألرلثثثثر ععلثثثثر : تألرلثثثثر ت يةمثثثث  بثثثثةب (1999

المثثت يى والمحتثثع  المقثثد  قثثب خثثر  قع ثث  العيثثق. 

وتألرلر اجتمرل ، يكع  بةب المت يى واسترم المق  ، 

او بثثثةب المثثثت يى وزقرلثثثت، ويثثثتى قثثثب خثثثر  الب يثثثد 

علثثرت اةخبثثر  و ثث ف المحر ثثثم احلكت وعثث  وق م

 واليع رت احخبر يم وقدتم ات الألةديع.

 اععا  المعا  : -

ت د تطبةقرت العيق ا د اععا  المعا   الت  

تقثثد  قسثثرلدات وخثثدقرت لقثثر اثث  تح يثث  قسثثتندات 

او تدثث يب قيألثثرت ،، Google Docs،برسثثتددا  

    ثثم او لجثث اه ،، Google Drive،برسثثتددا  

او عش  ،، Hangouts ستددا  ،اةديع جمرلةم  بر

،، You tube ثبكم ،وقشرهد  ققرط  اةديع لي  

عمثثثثثرمع جعجثثثثثر او لجثثثثث اه اختبثثثثثر ات برسثثثثثتددا  

،Google Forms، او ل سر  واسثتقبر   سثرلر ،

،، و ة هثثثر قثثثب Gmailب يثثثد جعجثثثر ،للكت وعةثثثم 

 التطبةقرت.

 ط ؛ لعشره قعا   العيق: -

 :هنرك ثرر ط ؛ حعشره قع   ويق

المع ثث  قثثب الصثثأل  برسثثتددا  ل ثثرت لعشثثره  -1

 الب ق م.

لعشثثثثثره المع ثثثثث  برسثثثثثتددا  عرثثثثثر  ل ا    -2

  (CMS). المحتع 

لعشثثره المع ثث  برسثثتددا  قنصثثرت المعا ثث   -3

 ال ره  .

تتمةثث  الط يقثثم اةولثث  بم يثثد قثثب الم وعثثم 

اثثث  التصثثثمةى، ولكنهثثثر تتطيثثثق ق  اثثثم جةثثثد  بي ثثثرت 

ت العيثثق، وت تبثث  لميةثثم لعشثثره قع ثث  العيثثق ول ا تثث

اسثثهر ز ةثثً ا برسثثتددا  الط يقتثثر  ال رعةثثم وال رل ثثم، 

الهةكثثر اةسرسثث  لصثثألحرت العيثثق  Htmlوت ثثد ل ثثم 

هث    CSSوتتثألف قثب لرقثرت قتسيسثيم، زمثر ا  

 HTML ل ثم التصثمةى المسثتددقم لتث يةب ت قةث 

لب تبثدو عثألحم العيثق  CSS لصألحم العيق. ابدو 

سثثثع  عثثثألحم بة ثثثره زبةثثث   تحتثثثع  ليثثث  ب ثثثك 

 ، وا ت دCSSا والصع   ة  ق تبم ليةهر النصع

HTML و CSS  ثثةئًر بثثدو  اسثثتددا  ل ثثرت 

الب ق ثثم النصثثةم عرثثً ا ةعهثثر  ةثث  تألرليةثثم. ولنثثد 

لعشثثثثثثثره عثثثثثثثألحرت ويثثثثثثثق  ينرقةكةثثثثثثثم تسثثثثثثثت ةق 

 JavaScript ليمستددقةب، يتى استددا  ل رت ق ر

 ثثد تكثثع  هنثثرك  رجثثم ايً ثثر للثث  الي ثثرت قثثب جرعثثق 

 . PHP, Python, Ruby الدر   ق ر

 ط ؛ تنرةى قعا   العيق: -

لكر قع   ويق تنرةى يحد   قصمى المع   

تب ًثثر ليمحتثثع ، هثثذا التنرثثةى يعضثث  عرثثى الثث بط بثثةب 

الصثثثألحرت التثثث  تشثثثكر المع ثثث ، والتثثث  ت ثثثد ط  ًثثثر 

ليتألرلثثثر قثثث  ا ثثثكر  الم يعقثثثرت المتنعلثثثم، وهثثثذ  
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الط ؛ ه  تدطةط لكةألةم تنقر المت يى  اخر المع ث ، 

تث تبط زثر  اةتر ط ؛ التنرةى ا  تنرةى تترب   وتتم 

 ةثثثث  تثثثث تبط  ، وتنرثثثةى ه قثثثث عثثثألحم بمثثثثر ييةهثثثثر

، وتنرثثثثةى  ثثثثبك ، او الصثثثثألحرت بط يقثثثثم ه قةثثثثم

اةثثت تثث تبط الصثثألحرت بب  ثثهر ليثث  هةئثثم  لنكبثثعت 

  بكم.

ا  هذا البح  تى استددا  التنرثةى الشثبك  

الثثثذ  يتثثثة  بنثثثره لر ثثثم واضثثثحم بثثثةب المت ةثثث ات 

لمحتع  والثثثث بط بةنهثثثثر، وقثثثثب خرلثثثثت الدرعثثثثم بثثثثر

يسثثثتطة  المثثثت يى   اسثثثم المحتثثثع  المت ثثثمنم اثثث  

المع   بصع   قنطقةم قب البدايثم للث  النهريثم، زمثر 

يسثثثثثتطة  بثثثثثده الد اسثثثثثم قثثثثثب ا  قعضثثثثثع  قثثثثثب 

قعضثثعلرت الثثت يى التثث  يت ثثمنهر المع ثث ، ويسثثرلد 

هثثذا التنرثثةى المثثت يى ليثث  المقر عثثم بثثةب المت ةثث ات 

 تع .الدرعم برلمح

و ثثثد اج يثثثأ   اسثثثرت لثثثد   ثثثع  ارليةثثثم 

قعا ثث  العيثثق اثث  تنمةثثم قت ةثث ات لثثد  لثثد  طثثرق 

ال رق م، لي  سبةر الم ر    اسم: سعسب ج ا ات، 

؛ 2014؛ جمثثر  الشثث  رو ، 2019اقثثر خصثثروعت، 

، وتععثثثيأ للثثث  ارليةتهثثثر اثثث  2012عبةثثثر  سثثثب، 

 تحقة  اهداف لد .

و  اسثرت اعطر ًر قمر تى ل ضت قب ا بةرت وبحثعر 

 سربقم اقكب عةر م الأل ضةب اآلتةةب:

القثثرلى ليثث   مع ثث  العيثثق،تعجثثد ارليةثثم ل .1

اثثث  تنمةثثثم ال مثثث  عمثثعمع لمثثث  الم  اثثثم 

اسثثثثثتددا  الم  اثثثثث  المثثثثث تبط بمهثثثثثر ات 

لثثد  طثثرق تطبةقثثرت الحعسثثبم السثثحربةم 

ق معلثثم البحثث ؛ وملثثك برسثثتددا  عسثثثبم 

 الكسق الم د  لبرك،.

≥ د قسثتع  ،يعجثد اث ؛  ا  ل صثرلةًر لنث .2

بةب قتعسط   جرت طرق ق معلثم  0.05

تقةةى قنتعجرت التطبةقثرت البح  ا  بطر م 

؛ والقةمثثثم المدتبثثث   التثثث  تم ثثثر السثثثحربةم

 التقةةى،. قب الد جم الكيةم لبطر م 85%

 منهج البحث وإجراءاته:
  وال ث ض السثرب  لي  ضعه اسئيم البحث

اسثثثتدد  البر  ثثثر  المثثثنهَش الععثثثأل  اثثث  ق  يتثثث  

التحيةثثثر والتصثثثمةى، والمثثثنهَش  ثثثبت الت  يبثثث  لنثثثد 

ت  ف اث  المت ة  المستقر المتم ثر اث   قع ث  ويثق 

 رلى لي  عمعمع لم  الم  ام( ليث  المت ةث  التثرب  

المتم ثثثر اثثث   قسثثثتعيرت لمثثث  الم  اثثثم الم تبطثثثم 

ةقثرت السثحربةم( لثد  طثرق بمهثر ات اسثتددا  التطب

الأل  م اةول  تكنعلعجةر الت يةى، ويتم ر اث : تطبةث  

 بيثث  اختبثثر  لمثث  الم  اثثم قثث   قثثش الطثثرق اثث  

لميةثثم الثثت يى قثثب خثثر  قع ثث  العيثثق القثثرلى ليثث  

عمثثثعمع لمثثث  الم  اثثثم، ثثثثى تطبةثثث  ب ثثثد  ة اتثثث  

القةثثر   ااختبثثر  وبطر ثثم التقةثثةى(؛ وملثثك ليع ثثعف 

 ة  الحر ر ا  قستعيرت لم  الم  ام لي  قد  الت

الم تبطم بمهر ات استددا  التطبةقرت السحربةم لد  

 طرق ق معلم البح .
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 متغريات البحث:
المت ة  المستقر: قع   ويق  رلى لي  عمثعمع لمث  

 الم  ام.

المت ةثث  التثثرب : قسثثتعيرت لمثث  الم  اثثم الم تبطثثم 

 بمهر ات استددا  التطبةقرت السحربةم.

 يم التجريبي للبحث:التصم

استدد  هذا البحث  التصثمةى الت  يبث  م  

الم معلثثم العا ثثد  الثثذ  ي تمثثد ليثث  ققر عثثم عتثثرلش 

تقةثثةى طثثرق ق معلثثم البحثث   بثثر الثثت يى قثثب خثثر  

قع   العيق القرلى لي  عمعمع لم  الم  ام وب د . 

 ويبةب ال دو  الترل  التصمةى الت  يب  لهذا البح :

 ى الت  يب  ليبح ( التصمة1جدو   

 التطبة  الب د  ة وات القةر  قر   الم رل م الت  يبةم التطبة  القبي  ة وات القةر 

 اختبر  لم  الم  ام
قع   العيق القرلى لي  عمعمع 

 لم  الم  ام

 اختبر  لم  الم  ام

 بطر م تقةةى

 جمموعة البحث:
ق معلثثم تطعلةثثم قثثب طثثرق الأل  ثثم اةولثث         

جرق ثثم  –ةثثر الت يثثةى بكيةثثم الت بةثثم النعلةثثم تكنعلعج

 ( طرلبًر وطرلبم.130المنةر،  عاقهر  

 قر   الم رل م الت  يبةم وا وات البح :

اسثثثتدد  البر  ثثثر  النمثثثعمع ال ثثثر  ليتصثثثمةى         

( ليسثثثثة  واثثثث  (Grafinger, 1988الت يةمثثثث  

خطعاتثثثت لتةسثثثة  ل ثثثدار الثثثت يى؛ وقثثثب ثَثثثى  تحقةثثث  

 يي  ل ض لم ا يت:اهداات، واةمر 

 ليث  الم  يثم هثذ  وتشثتمر. ق  يثم التحيةثر: 1

 : الترلةم الدطعات

  تحديثثثد المشثثثكيم وتقثثثدي  اا تةرجثثثرت: تثثثى

تحديثثثد المشثثثكيم اثثث  اعدألثثثرض قسثثثتعيرت 

  لم  الم  ام الم تبطم بمهثر ات اسثتددا

لثثثد  طثثثرق الأل  ثثثم  الحعسثثثبم السثثثحربةم

اةولثثث  تكنعلعجةثثثر الت يثثثةى بكيةثثثم الت بةثثثم 

علةم  جرق م المنةر، تثى تحديثد الحرجثرت الن

قسثثتعيرت الحرجثثم للثث   اثث  الت يةمةثثم اثث  

لثثد  طثثرق الأل  ثثم اةولثث   لمثث  الم  اثثم

 تكنعلعجةر الت يةى.

 تى تحديثد الهثدف ال ثر   ال ر : الهدف تحديد

تنمةثثثم قسثثثتعيرت لمثثث  الم  اثثثم  اثثث :

الم تبطثثثثم بمهثثثثر ات اسثثثثتددا  تطبةقثثثثرت 

الأل  ثثثم الحعسثثثبم السثثثحربةم لثثثد  طثثثرق 

 اةول  تكنعلعجةر الت يةى.

  : تحيةثثر خصثثرل  طثثرق ق معلثثم البحثث

تم يأ خصرل  طرق ق معلم البح  ا  
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اعهى يمتيكع  المهثر ات اةسرسثةم ليت رقثر 

قثث  الكمبةثثعت  واحعت عثثأ بمثثر يتنرسثثق قثث  

ا تةرجثثثرت البحثثث   القثثثد   ليثثث  اسثثثتددا  

، وااتصثثثثر  Windowsعرثثثثر  التشثثثث ةر 

اسثثثثثثثثثثثثثتددا  بشثثثثثثثثثثثثثبكم احعت عثثثثثثثثثثثثثأ، و

Facebook.) 

  :تحديد قد  ات قستعيرت لمث  الم  اثم

اسثثت ر  البر  ثثر  بقرلمثثم قد ثث ات لمثث  

الم  اثثم التثث  الثثدهر لبثثد الثث  مب  ثثرهةب 

(،  ة  يند ع تحأ زثر 2(  قيح 2020 

قسثثثثتع  قثثثثب قسثثثثتعيرت لمثثثث  الم  اثثثثم 

اة ب ثثثثم لثثثثثد ش قثثثثب المد ثثثثث ات؛ بةرعهثثثثثر 

سثثب م قد ثث ات ليمسثثتع  اةو ، زرلتثثرل : 

ب م قد ث ات ليمسثتع  ال ثرع ، وسثثتم وسث

قد ثثثثثث ات ليمسثثثثثثتع  ال رلثثثثثث ، وسثثثثثثتم 

قد  ات ليمستع  ال اب . و د تثى ت ثمةب 

هذ  المد  ات ا  ق رية  المحتع  المقثد  

قثثثب خثثثر  قع ثثث  العيثثثق الثثثذ  تثثثى بنثثثر   

ب ثثث ض تنمةثثثم قسثثثتعيرت لمثثث  الم  اثثثم 

الم تبطثثثثم بمهثثثثر ات اسثثثثتددا  تطبةقثثثثرت 

الأل  ثثثم  الحعسثثثبم السثثثحربةم لثثثد  طثثثرق

 اةول  تكنعلعجةر الت يةى.

  تحديد قهر ات استددا  تطبةقثرت الحعسثبم

السثثثثحربةم: تثثثثى للثثثثدا   رلمثثثثم بمهثثثثر ات 

استددا  تطبةقرت الحعسبم السثحربةم، و ثد 

جثث   للثثدا  هثثذ  القرلمثثم واثث  الدطثثعات 

 اآلتةم: 

تحديثثثثثثد الهثثثثثثثدف قثثثثثثثب  رلمثثثثثثثم  -

المهر ات: استهدف بنثره القرلمثم 

تطبةقثرت  تحديد قهر ات اسثتددا 

الحعسبم السحربةم الرز  تنمةتهر 

لثثثثثثد  طثثثثثثرق الأل  ثثثثثثم اةولثثثثثث  

 تكنعلعجةر الت يةى. 

قصثثثر   بنثثثره  رلمثثثم المهثثثر ات:  -

اسثثثثثثثثت ر  البر  ثثثثثثثثر  بثثثثثثثثب ك 

قحمثثثثثثد الد اسثثثثثثرت والبحثثثثثثعر  

؛ قحمثثثد بثثثدو ، 2014 ،  يقثثث 

 ,Bora & Ahmed؛ 2011

،  Mircea & Andreescu؛ 2013

وملثك لتحديثثد قهثثر ات  (؛2011

دا  تطبةقثثثثثرت الحعسثثثثثبم اسثثثثثتد

 .السحربةم

عةر م قأل  ات  رلمثم المهثر ات  -

تمثثثثثأ  :اثثثثث  عثثثثثع تهر اةولةثثثثثم

عةر م قأل  ات  رلمثم المهثر ات 

؛  ةثثثثث  ةولةثثثثثماثثثثث  عثثثثثع تهر ا

( قهثثثر ات  لةسثثثم، 5ت ثثثمنأ  

( 104ا لةثم، و  ( قهثر  14و 

لج اًه تى تحديدهر برتبثر  اسثيعق 

تحيةر المهر   تحيةًر ه قةًر، و د 

 ثثر  اقثثر  زثثر قهثثر   وضثث  البر 
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اثنثثةب قثثب البنثثع ، وهثث   اهمةثثم 

المهثثثثثر  ، واعتمثثثثثره المهثثثثثر ات 

الأل لةثثثثثثثم ليمهثثثثثثثر   ال لةسثثثثثثثم 

 المند جم اسأليهر(.

التأزثثثثثثد قثثثثثثب عثثثثثثر ةم  رلمثثثثثثم  -

تثثثى لثثث ض الصثثثع    :المهثثثر ات

اةولةثثثم لقرلمثثثم المهثثثر ات ليثثث  

( قثب المحكمثثةب المتدصصثثةب 3 

؛ ليتأزد قب ا  تكنعلعجةر الت يةى

رره  ، ولبداه آ الهى، عد هر ال

وقر رثثرتهى  علهثثر، وتثثى لجثث اه 

الت ثثديرت التثث  اتألثث  المحكمثثع  

ليثث  ضثث و   ت ثثدييهر، وتم يثثأ 

اثثثثثث  ت ثثثثثثدير عثثثثثثةر م ب ثثثثثثك 

المهر ات الت  ت ثمنتهر القرلمثم، 

واعثثبحأ القرلمثثم اثث  عثثثع تهر 

النهرلةثثثثثثم جثثثثثثره   لرسثثثثثثتددا  

 (.3 قيح 

  تحديد بةئم الثت يى:  ثر  البر ث  اةو  ببنثره

قع ثثث  ويثثثق تتثثثعاا  اةثثثت قد ثثث ات لمثثث  

وقهر   الم  ام؛ ل ا  قيألرت قحتع  الت يى

الت يى، ول دار التألرلر والمشر زم، و اث  

  وابط ا ات  القةر .

                                                 

    قمثدو  لبثد الحمةثد لبث اهةى ،لينثر  قحمثد قنثدو ،

 هنثره  ز؛ قحمثد، جامعاة المنياا -أستاذ مسااد  ككلياة التركياة النودياة 

 أستاذ مساد  ككلية التركية جامعة دين شمس. 
 

 تثثثى تحديثثثد : تحديثثثد قهثثثر  الثثثت يى واعشثثثطتت

قهثثر  الثثت يى واعشثثطتت، و ثثد ُ ولثث  لنثثثد 

تصمةى اةعشطم الت يةمةم ا  تكع  ق تبطم 

م الُم ثثثد  قسثثثبقًر التثثث  برةهثثثداف احج الةثثث

تقثثثثثثثة  قسثثثثثثثتعيرت لمثثثثثثث  الم  اثثثثثثثم، 

 وبرلُمحتع  الُمقد . 

  تحديثثثد المثثثعا   والمصثثثر   الت يةمةثثثم: تثثثى

تحديد المعا   والمصر   الت يةمةم الرزقثم 

ليثثت يى للكت وعةًثثر، وتثثى التأزثثد قثثب ا  جمةثث  

طثثثرق ق معلثثثم البحثثث  يمتيكثثثع  اجهثثث   

زمبةثثثعت  قتصثثثيم بشثثثبكم احعت عثثثأ ومات 

لم قنرسثثثبم، وتثثثعاا  ق معلثثثم قثثثب سثثث 

 Internetالبث اقش ليث  اةجهث   وهث : 

Explorer, Adobe Flash Player، 

Google Chrome ،Mozilla 

Firefox  ؛ لك  يتمكب الطرق قب الثدخع

ى لل  بةئم الثت يى، و ثد تم يثأ قصثر   الثت ي

اثث  قع ثث  ويثثق يت ثثمب عصثثعا وعثثع  

و ا هثثثر ليثثث  وققثثثرط  اةثثثديع تثثثى لعترجهثثثر 

    بكم يعتةعق و بطهر برلمع   الثذ  قع

تثثثثثثثى بنثثثثثثثر   وعشثثثثثثث   لبثثثثثثث  الثثثثثثث ابط: 

http://rehabe-

ahmed.com/drsoudy2/main.html 
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. ق  يثثثم التصثثثمةى: تشثثثتمر هثثثذ  الم  يثثثم ليثثث  2

 الدطعات اآلتةم: 

  :تثثثى عثثثةر م عثثثةر م اةهثثثداف الت يةمةثثثم

الدرعثثثم بكثثثر لنصثثث   الت يةمةثثثماةهثثثداف 

اف ال رقثم بصع   لج الةم ا  ضثعه اةهثد

لمحتثثثع  الثثثت يى، و ثثثد ُ ولثثث  اثثث  تحديثثثد 

اةهداف ا  ت ط  قستعيرت لم  الم  اثم 

(، 7اة بثث ، وبيثث  لثثد  اةهثثداف ال رقثثم  

 (.4( هداًر ت يةمةًر  قيح  112و 

 تثثى تحديثثد  :تحديثثد لنرعثث  قحتثثع  الثثت يى

لنرعثث  قحتثثع  الثثت يى قثثب خثثر  ق اج ثثم 

اة بةثثرت والد اسثثثرت والبحثثثعر الم تبطثثثم 

سثبقأ اح ثر   للةهثر اث  -عضع  الت يى بم

، ا ثًر لثب -قصر   بنثره  رلمثم المهثر ات

لحصثث  المألثثرهةى والمهثثر ات  ؛تحيةثثر ال مثثر

التثثث  تحقثثث  اهثثثداف  المنرسثثثبم ليمحتثثثع 

الت يى، و د  ال  البر  ر  ا تبرط اةهثداف 

تحقةث  المحتثع  ، والت يةمةم برلهدف ال ر 

لألهثثثثداف الت يةمثثثث ، وقنرسثثثثبم اةهثثثثداف 

 لطرق ق معلم البح .  

  تثى تصثمةى  :تصمةى اسيعق تترب  المحتثع

قحتثثع  المع ثث  بشثثكر  ثثبك  بحةثث  يتثثة  

اثث  المع ثث  واختةثثر   التنقثثرليمثثت يى   يثثم 

وتثثثى ق الثثثر  ق ثثثرية  التتثثثرب  المرلثثثى لثثثت، 

التصثثثمةى التثثث  وضثثث هر زثثثرش قثثثب يعسثثثف 

( وهثثث  2014لةثثثر ات، قحمثثثد ال مثثث    

ى الشر ثم، ق رية : تش ةر المع  ، وتصثمة

والي ثثثثم، والتصثثثثأل ، والتصثثثثمةى، والد ثثثثم 

والحداثثثم. و ثثد ت ثثمب زثثر ق ةثثر  لثثد  قثثب 

( قد ثً ا 41المد  ات، بي  لد هر الكي   

ليم رية  السثتم، و ثد  ثر  البر  ثر  بمضثرام 

ق ةر  سرب  خرا برلمحتع ، تند ع اسألر 

قنثثت قد ثث ات ال مثث  الم  اثث  بمسثثتعيرتت 

اأعثثب   ( قد ثثً ا؛26اة ب ثثم، ولثثد هر  

( قد ثثثثثً ا 67ال ثثثثد  الكيثثثثث  ليمد ثثثث ات  

 (.5 قيح  

   تصثثثثمةى اسثثثثت اتة ةم الثثثثت يى قثثثثب قع ثثثث

العيثثثق: تثثثى وضثثث  تصثثثع  لكةألةثثثم تقثثثديى 

المحتثثثثثع  لتحقةثثثثث  اةهثثثثثداف الت يةمةثثثثثم 

الم جثثع ، ويمكثثب تعضثثة  ملثثك اثث  النقثثرط 

اآلتةثثثثم: ت ثثثثمب المع ثثثث  ققثثثثرط  اةثثثثديع، 

وعثثثع  ثربتثثثم وعصثثثعا، وتحثثثد ت ا وا  

 الد اسم، والتألرلر ق  البر ث   المت يى ا 

اةو  لرستألسثثثر (، وزثثثذلك تحثثثد ت ا وا  

البر ثثث  اةو  اثثث   التعجةثثثت، واح  ثثثر ، 

وتقثثديى ال جثث  والت  يثث (. اثث  هثثذا البحثث  

التمد البر  ر  لي  اسيعق الت يى الأل   ؛ 

 ةثثث  يتألرلثثثر المت يمثثثثع  قثثث  المحتثثثثع  

الت يةمثثثثث  المقثثثثثد  لبثثثثث  قع ثثثثث  العيثثثثثق، 

ختةثثثثثر  تتثثثثثرب    اسثثثثثم ويتحكمثثثثع  اثثثثث  ا

المعضثثثثثعلرت، ويتحكمثثثثثع  اي ثثثثثر اثثثثث  

خطثثثثثعات سثثثثثة هى اثثثثث  المحتثثثثثع  واثثثثث  

  است دا اتهى و رجرتهى.
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   تصثثمةى سثثةنر يع قع ثث  العيثثق القثثرلى ليثث

عمعمع لم  الم  ام: لي  ضعه اةهثداف 

الت يةمةثثثم والمحتثثثع  الت يةمثثث  تثثثى للثثثدا  

سثثثةنر يع قع ثثث  العيثثثق بمثثثر يت ثثثمنت قثثثب 

تثى طم والتألثرلرت، وقصر   الثت يى واةعشث

تحقةثثثثثث  السثثثثثثةنر يع ةهثثثثثثداف  ق الثثثثثثر 

قعضعلرت الت يى، وقنرسبم قصر   الثت يى 

الت  يحتعيهثر المع ث  ليت بةث  لثب قحتثع  

قعضثثثثعلرت الثثثثت يى، وقنرسثثثثبم اةعشثثثثطم 

تحقة  لمحتع  الت يى، وزذلك تمأ ق الر  

 .   اةعشطم لمد  ات قستعيرت الم  ام

ةو  ببنثثره ق  يثثم التطثثعي :  ثثر  البر ثث  ا .3

قع ثثث  العيثثثق القثثثرلى ليثثث  عمثثثعمع لمثثث  

الم  اثثثم وتمثثثأ ق الثثثر  ق ثثثرية  التصثثثمةى 

السثثرب  اح ثثر   للةهثثر اثث  تصثثمةى اسثثيعق 

 تترب  المحتع .

 Camtasiaوتثثثثى اسثثثثتددا  ب عثثثثرقش 

Studio 7  لتسثث ةر ققثثرط  الألةثثديع، و ثثد

ُ ولثثثثث  لنثثثثثد تسثثثثث ةر ققثثثثثرط  الألةثثثثثديع 

وق رل تهثثثثر ا  تكثثثثع  المقثثثثرط   صثثثثة  ؛ 

يمحرارثثثم ليثثث  ت زةثثث  الطثثثرق، وُ ولثثث  ل

زثثثذلك ا  ي طثثث  ققطثثث  الألةثثثديع قعضثثثع  

وا د، وتمأ ت  لم المعضثعلرت الكبةث  ، 

 Microsoft wordوتى استددا  ب عرقش 

اثث  للثثدا  النصثثعا، و ثثد  ولثث   2016

اثثثث  للثثثثدا هر عثثثثع  الدثثثثط و  مثثثثت اثثثث  

ال نثثثثثثرويب ال لةسثثثثثثم والأل لةثثثثثثم وزثثثثثثذلك 

 Adopالألقثثث ات، وتثثثى اي ثثثر اسثثثتددا 

Photoshop cs6   اث  تصثمةى  ر ثرت

المع ثثثثث ، وتثثثثثى  بثثثثثط عثثثثثألحرت المع ثثثثث  

 Microsoft Officeبرسثتددا  ب عثرقش 

FrontPage 2003. 

  تهةئم الطرق ليت يى: تى التععر قث  طثرق

الأل  م اةولث  تكنعلعجةثر الت يثةى قثب خثر  

ق معلثثم ق يقثثم تثثى لعشثثر هر ليثث  قع ثث  

 ثثبكم التعاعثثر ااجتمثثرل  برسثثى ،ق ازثث  

قصر   الثت يى،، وهث  قتر ثم لبث  الث ابط 

اآلتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث : 

https://www.facebook.com/gro

ups/397695755146112/?ref=sh

are ؛ لثثثدلعتهى لثثثت يى اسثثثتددا  تطبةقثثثرت

وتى لخبثر هى بثرل  ض ، الحعسبم السحربةم

قثثثثثثثب البحثثثثثثث ، وا  الم يعقثثثثثثثرت التثثثثثثث  

سةقدقععهر سةتى تأقةنهر، ولهى الح يم اث  

، وتثثى تقسثثةى البحثث المشثثر زم اثث  ت  بثثم 

الطثثثثرق الثثثثذيب تطعلثثثثعا ليمشثثثثر زم اثثثث  

اسثثثثثتطرلةم الت  بثثثثثم للثثثثث  ق مثثثثثعلتةب 

 واسرسةم. 

ت ثثثثثثمنأ هثثثثثثذ  الم  يثثثثثثم  :. ق  يثثثثثثم التطبةثثثثثث 4

 احج اهات اآلتةم:

   لتر ثثم قع ثث  العيثثق: اتثثر  البر  ثثر  قع ثث

 العيق القرلى لي  عمعمع لم  الم  ام.
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  اسثثتددا  المع ثث : تنثثرو  البر  ثثر  خطثثعات

  الم  يم بشكر از   تألصةًر ا  ال ث ه هذ

 الدرا بمج اه ت  بم البح .

م التقعيى:  ر  البر   اةو  بت  يق المع   . ق  ي5

الثثذ  تثثى بنثثر   ليثث  ق معلثثم اسثثتطرلةم  عاقهثثر 

( طرلثثثٍق وطرلبثثثٍم قثثثب طثثثرق الأل  ثثثم اةولثثث  100 

تكنعلعجةر الت يةى، و عد الص عبرت الت  واجهثتهى، 

، وتى تحكةى قع   العيثق القثرلى ليث  وتمأ ق رل تهر

عمثثعمع لمثث  الم  اثثم ب  ضثثت ليثث  ق معلثثم قثثب 

الثثثذيب سثثثب  اح ثثثر   للثثثةهى اثثث   رلمثثثم  -المحكمثثثةب

الثثثذيب ازثثثدوا عثثثر ةتت ليتطبةثثث  ليثثث   -المهثثثر ات

ق معلثثم البحثث  اةسرسثثةم، وبثثذلك اعثثبحأ قثثثر   

الم رل ثثثم الت  يبةثثثم جثثثره   لتنألةثثثذ ت  بثثثم البحثثث  

تثثى التحقثث  قثثب ثبثثرت ا اتثثر القةثثر  اةسرسثثةم، زثثذلك 

 . اختبر  لم  الم  ام، وبطر م التقةةى(

 ا اتر القةر :

قثثث  للثثثدا  اختبثثثر  اختبثثثر  لمثثث  الم  اثثثم:  .1

 :لم  الم  ام برلدطعات اآلتةم

 ةثثثثر   :الهثثثثدف قثثثثب ااختبثثثثر  تحديثثثثد 

قسثثثثثثتعيرت لمثثثثثث  الم  اثثثثثثم الم تبطثثثثثثم 

بمهر ات استددا  التطبةقرت السحربةم لد  

 م اةول  تكنعلعجةر الت يةى.طرق الأل  

   تحديثثثثد قسثثثثتعيرت لمثثثث  الم  اثثثثم التثثثث

تى تحديد المستعيرت الت   :يقةسهر ااختبر 

يقةسهر ااختبر  وا  عمعمع ويق لتصنةف 

 .لم  الم  ام

   تحديثثثد قألثثث  ات ااختبثثثر :  ثثثر  البر  ثثثثر

بثثةب  المعاعثثألرت ليثث بط بملثثدا  جثثدو 

 اهثثثداف الثثثت يى وتحديثثثد لثثثد  المألثثث  ات

قثثثم لمعضثثثع  الثثثت يى اثثث  قسثثثتعيرت الرز

التثثثثذز   للثثثثر   لمثثثث  الم  اثثثثم اة بثثثث   

، تطبةثثثثث  الم  اثثثثثم والمهثثثثثر ات، احعتثثثثثرع

وتثى  (،التألكة  الممتد، التألكة  ااست اتة  

 (.6للدا  جدو  المعاعألرت  قيح 

  ا تثثعت للثثدا  الصثثع   اةولةثثم لرختبثثر :

سداًا قب عمثط ( 64الصع   اةولةم لي   

ت ثثد ، و ثثد  الثث  البر  ثثر  ااختةثثر  قثثب ق

لند بنره المأل  ات ا  تقة  لم  الم  ام 

قثثب خثثر  المد ثث ات التثث  سثثب  اح ثثر   

للةهر ا  ا بةرت هذا البحث ، و ثد تثى وضث  

ا ب ثثم بثثدالر لاجربثثم اثث  زثثر سثثدا ، بثثدير 

وا ثثثد عثثثحة  اثثث  اةسثثثئيم التثثث  تقثثثة  

المسثثثتعيةب اةو  وال ثثثرع  قثثثب قسثثثتعيرت 

دالر اة ب ثم عثحةحم ال م  الم  ا ، والبث

ا  اةسثئيم التث  تقثة  المسثتعير  ال رلث  

وال اب ، ولي  المت يى اختةر  البدير اةز   

عثثحم، و ثثد تمثثأ ق الثثر   ةثثر  السثثدا  

ليهثثثثثثدف، وقنرسثثثثثثبم اةسثثثثثثئيم لمسثثثثثثتع  

الطرق، وقنرسبم اةسئيم لمستعيرت لمث  

( تعزيثثثثث  1، ويعضثثثثث  جثثثثثدو   الم  اثثثثثم

 قأل  ات اختبر  لم  الم  ام:
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 ( تعزي  قأل  ات اختبر  لم  الم  ام لي  المستعيرت اة ب 1جدو   

 لد  اةسئيم ا  ر  اةسئيم قستعيرت لم  الم  ام

 التذز   للر   احعترع
1 ،6 ،17 ،19 ،21 ،22 ،25 ،29 ،30 ،35 ،

43 ،50 ،51 ،55 ،58 . 
15 

 تطبة  الم  ام والمهر ات
3 ،4 ،7 ،8 ،12 ،15 ،18 ،24 ،28 ،39 ،40 ،

46 ،49 ،54 ،57 ،60 . 
16 

 التألكة  ااست اتة  
2 ،5 ،9 ،10 ،13 ،20 ،23 ،27 ،31 ،36 ،37 ،

41 ،44 ،45 ،47 ،48 ،53 ،56 ،61 . 
19 

 التألكة  الممتد
11 ،14 ،16 ،26 ،32 ،33 ،34 ،38 ،42 ،52 ،

59 ،62 ،63 ،64. 
14 

   لم  الم  امضبط اختبر:  

ا ب ثم  ليث  تثى ل ضثت : ا( عد؛ ااختبر 

تدصثث  ليثثى قثثب ال ثثره هةئثثم التثثد ي  

؛ وثرثثثثثثثم تدصثثثثثث  *الثثثثثثنأل  الت بثثثثثثع 

تكنعلعجةر الت يةى السرب  اح ر   للةهى ا  

ا ثتميأ   دالتحكةى لي   رلمم المهر ات، و

الصثثع   اةولةثثم اةهثثداف المثث ا  تحقةقهثثر 

قعضثثع  الثثت يى؛  ةثث  وضثث   قثثب   اسثثم

تثى ت ثدير  الهدف وتر  سدا  لقةرسثت، و ثد

ب ك بدالر احجربم ر م ب ك البنع ، وعة

ا  اةسثئيم التث  تقثة  المسثتعيةب ال رلث  

وال ابثثث ، واعثثثب  ااختبثثثر  اثثث  عثثثع تت 

قثب عمثط  سثداًا ( 64النهرلةثم قكععًثر قثب  

 (.7 قيح  ااختةر  قب قت د 

                                                 
جامعة  -ذ مساد  ككلية التركية النودية أستا  يم  الألةر * 

أساتذة  اقر اعع ، للهر  جر ، سمةم لبد العا ر األسكن رية،

 جامعة المنيا. -مساد ون ككلية التركية 

( 100ااختبثثر  ليثث    جثث ق :ق( ثبثثرت ااختبثثر (

لهى  طرلٍق وطرلبم ليتأزد قب وضع  قأل  اتت برلنسبم

  سثثرق ق ثثرقرت وتثثى ثبرتثثت، واهمهثثر و سثثرق

 ثد و (،8قيحث والتمة  لمألث  ات ااختبثر    السهعلم

 ، (0.33 : 0.80) ت او ثأ ق ثرقرت السثهعلم بثةب

، (22- : 0.54) ق ثرقرت التمةث  بثةب بةنمر ت او ثأ

وتثثى التحقثث  قثثب ثبثثرت ااختبثثر  لثثب ط يثث   سثثرق 

اة ب ثثم  ق ثثرقرت الألثثر ز وعبثثرو لمسثثتعيرت ااختبثثر 

وااختبر  زكر، وزرعثأ  ثةى الم ثرقرت ليث  الت تةثق 

 ثةى  وهث  (،0.90، 0.7، 0.721، 0.795، 0.584 

ققبعلثثم يمكثثب ااسثثتنر  للةهثثر زمد ثث  لمسثثتع  ا اه 

عثثرل  لرسثثتددا   وبثثذلك اعثثب  ااختبثثر  الطثثرق،

لقةثثر  قسثثتعيرت لمثث  الم  اثثم المثث تبط بمهثثر ات 

تى تحعير ااختبر  للث  استددا  التطبةقرت السحربةم. 

عع   للكت وعةم  ةث  تثى تقديمثت ليطثرق قثب خثر  

Google drive  9 قيح.) 
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 :ق  للدا هر برلدطعات اآلتةم بطر م التقةةى: .2

 ر  ثثر  البر  ثث :الهثثدف قثثب البطر ثثم تحديثثد 

ليثثث   رلمثثثم  ببنثثثره بطر ثثثم التقةثثثةى بنثثثرهً 

استددا  التطبةقرت السحربةم التث   قهر ات

هثثثثر؛ وملثثثثك ليحكثثثثى ليثثثث  تثثثثى التععثثثثر للة

قسثثثثثتع  قهثثثثثر ات اسثثثثثتددا  التطبةقثثثثثرت 

 .طرق ق معلم البح  السحربةم لد 

 البطر م اث   ا تعت :تحديد قأل  ات البطر م

وتثثى  بنثثًدا، (33) عثع تهر المبدلةثثم ليث 

 (2) تحديد التقدي  الكم  برلد جرت بعض 

لما تحقث  الم ةثر  (1) لما تحق  الم ةثر ، و

 .لى يتحق  الم ةر  لل   د قر، و عأل ( لما

 ضبط البطر م:  

تثثثى تقثثدي  عثثد؛ البطر ثثثم  :عثثد؛ البطر ثثم (ا 

 المحكمثةب السثرب  اح ثر   ب  ضثهر ليث 

 للثةهى اث  التحكثةى ليث   رلمثم المهثر ات؛

قثثثثد  وضثثثثع   :اسثثثثتطر  آ الهثثثثى اثثثث 

البطر ثثثم، وقثثثد  قنرسثثثبم بنثثثع   لبثثثر ات

تى ت ثدير عثةر م ب ثك  و د ،بطر م التقةةى

هثثثر قثثثب  بثثثر الطثثثرق؛ البنثثثع  لتةسثثثة  اهم

عثثثع تهر  واعثثثبحأ بطر ثثثم التقةثثثةى اثثث 

( بنثًدا 33( قحرو ،  6النهرلةم قكععم قب  

 (.10 قيح 

 ثثثر  البر  ثثر  وزقةثثثر  : ق( ثبثثرت البطر ثثم

بطر ثم التقةثةى ليث  قنتعجثرت  آخ  بتطبةث 

ر وطرلبثثثثثثثم؛ ليتأزثثثثثثثد قثثثثثثثب ( طرلبًثثثثثثث100 

 عر ةتهر و سرق ثبرتهثر. و ثد تثى  سثرق

ى برسثثتددا  ق رقثثر الألثثر ثبثثرت بطر ثثم التقةثثة

 ز وعبرو ليث  قتعسثط تقثدي ات الُمقةمثةب

ال رثثثم لكثثر قألثث    قثثب قألثث  ات البطر ثثم، 

و ثثثثد ت او ثثثثأ ق ثثثثرقرت اا تبثثثثرط بثثثثةب 

 (0.99 : 0.98  الُمقةمثثةب ال رثثثم قثثر بثثةب

و ثثثد بيثثث  قتعسثثثط ق ثثثرقرت ااتألثثثر؛ بثثثةب 

( وهثث  ق ثثرقرت %98المقةمثثةب ال رثثثم  

تثثثد  ليثثث  ثبثثثرت و ا تبثثثرط  الثثثم ل صثثثرلةًر،

بطر ثثم التقةثثةى، وبثثذلك اهثث  عثثرلحم لتقةثثةى 

ا  الت  ت ك  قهر اتهى  قنتعجرت الطرق

 استددا  تطبةقرت الحعسبم السحربةم. 

 (2جدو   

 ق رقرت ااتألر؛ بةب الُمقةمةب ال رر لبطر م التقةةى زكر

 اةو  وال رع  اةو  وال رل  ال رع  وال رل  قتعسط ق رقرت ااتألر؛

0.98 0.98 0.99 0.98 
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 التجربة األساسية للبحث:
تى تنألةذ الت  بم اةسرسةم لهذا البح  ا   

  2021 12 12  للثث  2021 10 28الألتثث   قثثب 

 برلم ا ر اآلتةم:

  اختةثثر  ق معلثثم البحثث : ليثث  الثث  ى قثثب

تطبةثث  الد اسثثم ااستكشثثراةم ليثث  طثثرق 

الأل  ثم ال اب ثم  ثث بم للثدا  ق يثى الحرسثثق 

الت بةم النعلةم جرق ثم المنةثر، لا ا  بكيةم 

( طرلبًثر وطرلبثم 130البر  ةب  رقر برختةر   

قثثب طثثرق الأل  ثثم اةولثث   سثثى تكنعلعجةثثر 

جرق ثثثم  –الت يثثثةى بكيةثثثم الت بةثثثم النعلةثثثم 

المنةثر قمثثب تطعلثثعا ليمشثثر زم اثث  ت  بثثم 

البحثثث ، ليمرعًثثثر قنهمثثثر ب ثثث و   ا  يبثثثدا 

مةم قب لعر  ا  خير ا  المنرعقم الت ية

اسرست، وايً ر ليمرعًثر بمبثدا ،الع ريثم خةث  

قثثثب ال ثثثرع،، وزثثثذلك تثثثى اختةثثثر  الأل  ثثثم 

اةولثثثث  لعجثثثثع  ققثثثث  ات لثثثثد  بثثثثرلأل ؛ 

الد اسثثةم قثثب ال رعةثثم  تثث  ال اب ثثم تتطيثثق 

  استهر تثعاا  قسثتع  ق تألث  قثب ال مث  

 الم  ا .

   تطبةثثث  اختبثثثر  لمثثث  الم  اثثثم قثثثب خثثثر

Google drive لثت يى قثب  بر البده اث  ا

خر  قع   العيق القرلى لي  عمعمع لمث  

 الم  ام. 

 :تطبة  قر   الم رل م الت  يبةم 

تمأ لضرام طرق ق معلم البحث   -

ليثث  الم معلثثم الم يقثثم التثث  تثثى 

لعشثثثثر هر ليثثثث   ثثثثبكم التعاعثثثثر 

 ."Facebook"ااجتمرل  

بثثثثثثدات الد اسثثثثثثم الأل يةثثثثثثم يثثثثثثع   -

  قثثب خثثر  قع ثث  2021 10 28

( 10حثثثثث   العيثثثثثق، ويعضثثثثث  قي

 ب ك  ر رت المع  .

ب ثثثثثد ااعتهثثثثثره قثثثثثب الثثثثثت يى يثثثثثع   -

  تثثى تطبةثث  ا اتثث  2021 12 12

القةثثر   اختبثثر  ال مثث  الم  اثث ، 

 وبطر م التقةةى(.

 نتائج البحث:
تثثثثثى اختبثثثثثر  اثثثثث وض البحثثثثث  برسثثثثثتددا  

 IBMاةسثثرلةق اح صثثرلةم المنرسثثبم قثثب ب عثثرقش 

SPSS Statistics 20  لاجربم لب اسئيم البح. 

حجربثثثم لثثثب السثثثدا  اةو  الثثثذ  عثثث  ليثثث : قثثثر ا

 تطبةقثثثثرت الحعسثثثثبم السثثثثحربةمقهثثثثر ات اسثثثثتددا  

العاجق تنمةتهر لد  طرق الأل  ثم اةولث  تكنعلعجةثر 

 جرق م المنةر؟ -الت يةى بكيةم الت بةم النعلةم

تمأ احجربم لنثت ضثمب لجث اهات البحث ؛  

اسثثتددا   ةثث   ثثر  البر  ثثر  بملثثدا   رلمثثم بمهثثر ات 

، وت ثثمنأ القرلمثثم اثث  بةقثرت الحعسثثبم السثثحربةمتط

( 14( قهثثثثر ات  لةسثثثثم، و 5عثثثثع تهر النهرلةثثثثم  

 ( لج اٍه.104ا لةم، و  قهر  

احجربم لب السدا  ال رع  الذ  عث  ليث : زةثف تثى 

بنره قع   ويق  رلى لي  عمثعمع لمث  الم  اثم اث  

 ضعه عمعمع تصمةى ت يةم  قنرسق؟
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البحث ؛  تمأ احجربم لنثت ضثمب لجث اهات

 ة   ر  البر  ر  ببنره قع   ويق  رلى ليث  عمثعمع 

لمث  الم  اثم واث  ق ا ثثر النمثعمع ال ثر  ليتصثثمةى 

 ."ADDIE"الت يةم  

احجربثثثم لثثثب السثثثدا  ال رلثثث  الثثثذ  عثثث  ليثثث : قثثثر 

قع ث  ويثق  ثرلى ليث  عمثعمع لمث  الم  اثم ارليةم 

اسثتددا  ا  تنمةم ال م  الم  ا  الم تبط بمهر ات 

لثثد  طثثرق ق معلثثم الحعسثثبم السثثحربةم تطبةقثثرت 

 البح ؟

 ولاجربم لنت تى التحق  قب عحم ا ض  البح : 

،تعجثثثد ارليةثثثم الألثثث ض اةو  الثثثذ  يثثثن  ليثثث : 

اث  القثرلى ليث  عمثعمع لمث  الم  اثم  مع   العيثقل

اسثثتددا  تنمةثثم ال مثث  الم  اثث  المثث تبط بمهثثر ات 

لثثد  طثثرق ق معلثثم تطبةقثثرت الحعسثثبم السثثحربةم 

 ؛ وملك برستددا  عسبم الكسق الم د  لبرك،.البح 

وليتحقثثث  قثثثب عثثثحم هثثثذا الألثثث ض تمثثثأ 

ققر عم   جرت ااث ا  ق معلثم البحث  اث  القةرسثةب 

القبيثث  والب ثثد  اختبثثر  لمثث  الم  اثثم، ثثثى  سثثرق 

 ةمثثم  ت(، و سثثرق زثثٍر قثثب   ثثى التثثأثة ، وعسثثبم 

قع   العيق القرلى ليث  الكسق؛ وملك لقةر  ارليةم 

اثث  تنمةثثم قسثثتعيرت ال مثث    الم  اثثم عمثثعمع لمثث

اسثثثثتددا  تطبةقثثثثرت الم  اثثثث  الم تبطثثثثم بمهثثثثر ات 

 ، وال دو  اآلت  يعض  ملك:الحعسبم السحربةم
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 (3جدو  

اختبر   ت( لمقر عم قتعسط  ق معلتةب ق تبطتةب وهمر قتعسطر   جرت الطرق ا  القةرسةب القبي  والب د  

 القةمم ال رم  زكر الم تبط بمهر ات استددا  تطبةقرت الحعسبم السحربةم اختبر  لمستعيرت ال م  الم  ا  وا

 (129قت يى،   جم الح يم =  130  جم،  =  64حختبر  لم  الم  ام = 

 الأل رلةم
عسبم 

 الكسق

   ى

 التأثة 

 ق ب 

 ليتر

 عع 

 الدالم

 قستع 

 الدالم

  ةمم

 ت

 احعح اف

 الم ةر  
 القةر  المتعسط

الد جم 

 ل رم ا

قستعيرت لم  

 الم  ام

 ا ر 

1.42 

 زبة 

0.93 

  ا 

0.000 41 

 القبي  2.85 1.898

15 

التذز  وللر   

 احعترع

 الب د  12.4 1.988
 

1.38 0.93 0.000 40.1 

 القبي  3.21 1.92

16 

تطبة  

المألرهةى 

 والمهر ات
 الب د  13.05 2.08

1.27 0.90 0.000 34.76 

 القبي  5.42 2.05

19 
التألكة  

 الب د  15.48 2.65 ااست اتة  

1.44 0.92 0.000 38.15 

 القبي  2.7 1.92

14 
التألكة  

 الب د  11.71 1.91 الممتد

1.38 0.95 0.000 48.43 

 القبي  14.12 5.93

 ااختبر  زكر 64

 الب د  52.68 7.2

( ا   ةى ت لمسثتعيرت 3  يت   قب جدو 

، 41ال مثث  الم  اثث  وااختبثثر  زكثثر ليثث  الت تةثثق  

  جثثثثثثثثثم  لنثثثثثثثثثد( 48.43، 38.15، 34.76، 40.1

 الثثثثم ل صثثثثرلةًر لنثثثثد قسثثثثتع   129الح يثثثثم = 

( لصرل  التطبة  الب ثد ، ويت ث  اي ثر ا  0.000 

  ى التأثة  ليأل و؛ بةب المتعسطرت ا  زر قسثتع  

 ام اة ب  وااختبثر  قب قستعيرت اختبر  لم  الم 

، 0.93زكثثر زبةثث ؛  ةثث  بي ثثأ  ةمثثت ليثث  الت تةثثق  

(، ويت ثثثثثثث  زثثثثثثثذلك ا  0.95، 0.92، 0.90، 0.93

  "Blake"  سثثبهر زمثثرعسثثق الكسثثق الم ثثد  
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ليمستعيرت اة ب  وااختبر  زكر بي أ ليث  الت تةثق 

(؛ قمثثثثثر يشثثثثثة  1.38، 1.44، 1.27، 1.38، 1.42 

ةثم قسثتعيرت لمث  للث  ارليةثم قع ث  العيثق اث  تنم

الم  اثثثثم الم تبطثثثثم بمهثثثثر ات اسثثثثتددا  تطبةقثثثثرت 

الحعسبم السحربةم، وبثذلك يثتى  بثع  الألث ض اةو ، 

وتتألثث  عتثثرلش هثثذا البحثث  قثث  عتثثرلش   اسثثم:  يمثث  

 (.2017(، لرعى لب اهةى  2018الألةر  

،يعجثثد اثث ؛  ا  الألثث ض ال ثثرع  الثثذ  يثثن  ليثث : 

  جثرت  بثةب قتعسثط 0.05≥ ل صرلةًر لند قسثتع  

تقةثثةى قنتعجثثرت طثثرق ق معلثثم البحثث  اثث  بطر ثثم 

؛ والقةمثثم المدتبثث   التثث  تم ثثر التطبةقثثرت السثثحربةم

 التقةةى،. قب الد جم الكيةم لبطر م 85%

اسثثتدد  وليتحقثث  قثثب عثثحم هثثذا الألثث ض 

البر  ر  اختبر   ت( لمقر عم قتعسط   جرت الطرق 

  اثث  التطبةثث  الب ثثد  لبطر ثثم التقةثثةى بقةمثثم قدتبثث 

( قثثثب %85تم ثثر قسثثثتع  احتقثثر  والثثثذ  ي ثثر    

الد جم الكيةم لبطر م التقةةى، وتثى  سثرق  ةمتثت قثب 

 الم ر لم اآلتةم:

 = القةمم المدتب  
 85× الم مع  الكي  لد جم البطر م 

100 

 66و ةثثثث  ل  القةمثثثثم ال رمثثثث  لبطر ثثثثم التقةثثثثةى = 

 (، وليتحقث 56.1  جم، اقد بي أ القةمم المدتبث    

قثثثب عثثثحم الألثثث ض ال ثثثرع  تثثثى  سثثثرق  ةمثثثم  ت(، 

 و سرق   ى التأثة ، وال دو  اآلت  يعض  ملك:

 ( 4جدو   

اختبر   ت( لمقر عم قتعسط   جرت الطرق ا  القةر  الب د  لبطر م تقةةى قنتعجرت الطرق ليتطبةقرت السحربةم 

   جم( 66م  ليبطر م =، القةمم ال ر129قت يى،   جم الح يم=  130والقةمم المدتب     = 

   ى

 التأثة 

 ق ب 

 ليتر

 عع 

 الدالم

 قستع 

 الدالم

   جم

 الح يم

  ةمم

 ت

 احعح اف

 الم ةر  
 المتعسط

القةمم 

 احختبر يم

 56.1 63.83 2.05 42.99 129 0.000  الم 0.93 زبة 

( وجثثثع  اثثث ؛  ا  4يت ثثث  قثثثب جثثثدو   

ل صرلةًر بةب قتعسط   جرت طرق ق معلثم البحث  

  القةر  الب د  لبطر م التقةثةى والد جثم المدتبث   ا

قب الد جثم الكيةثم ليبطر ثم لصثرل   %85الت  تم ر 

،  ةثث  بي ثثأ  ةمثثم ت متعسثثط اثث  القةثثر  الب ثثد ال

(، ووجثد ا    ثى 129( لند   جم   يثم  42.99 

(، 0.93التثثأثة  زبةثث   ةثث  بي ثثأ  ةمثثم ق بثث  ليتثثر  

 وقب ثَى  تى  بع  الأل ض ال رع .

 قشة النتائج وتفسريها:منا
(، 3تشثثة  النتثثرلش الثثعا    اثث  ال ثثدولةب  

( للثث  ارليةثثم قع ثث  العيثثق القثثرلى ليثث  عمثثعمع 4 

اثث  تنمةثثم قسثثتعيرت ال مثث  الم  اثث   لمثث  الم  اثثم
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 المثثثث تبط برل عاعثثثثق الم  اةثثثثم واة الةثثثثم لمهثثثثر ات

لثثد  طثثرق اسثثتددا  تطبةقثثرت الحعسثثبم السثثحربةم 

ذ  النتة م لل  ت مةب و د ت    ه ق معلم البح ،

قد ثثث ات قسثثثتعيرت لمثثث  الم  اثثثم ضثثثمب ق ثثثرية  

تصثثثثثمةى قحتثثثثثع  قع ثثثثث  العيثثثثثق  ا ثثثثثد الم ثثثثثرية  

الت بعيثثم(، اقثثد سثثرلد ت ثثمةنهر الطثثرق ليثث  تنرثثةى 

الم  ام و بط الم  ام ال ديد  برلم  ام السربقم اث  

لطثثر  قألثثرهةم  اثث  البنةثثم الم  اةثثم لثثديهى ا   ملثثك 

 ثد   ليث  التمةةث  والمقر عثم، لل  ااكر  قت ابطثم، و

واي ثثر الطثث  الطثثرق  ثثدً ا زبةثثً ا قثثب الح يثثم اثث  

التألرلر ق  المحتع  المت ثمب اث  المع ث  الثذ  تثى 

للدا  ؛ بحةث  تتثعاا  بثت قد ث ات قسثتعيرت لمث  

الم  اثثثم اة بثثث ؛ قمثثثر ا   للثثث  سثثثهعلم اسثثثتة رق 

الطثثثثرق ليم ثثثثر ف الم تبطثثثثم بتطبةقثثثثرت الحعسثثثثبم 

كةثثث  اةهثثثر وتطبةقهثثثر، برحضثثثرام للثثث  السثثحربةم والتأل

اسثثتددا  التنرثثةى الشثثبك  ليمع ثث  الثثذ  اتثثر  بنثثره 

لر ثثم واضثثحم بثثةب المت ةثث ات الدرعثثم بثثرلمحتع  

وال بط بةنهر، امب خرلت تمكب زر طرلق قثب   اسثم 

المحتثع  برلتتثثرب  الثذ  ي يثثد  واث  قبثث  ات خرعثثم 

بثثت؛ وسثثرلد التنرثثةى الشثثبك  ليمع ثث  الطثثرق ليثث  

ر عثثم بثثةب المت ةثث ات الدرعثثم بثثرلمحتع  وا   المق

لل  زير   اهمهى، وهثع قثر سثهر اسثتدلره الم ثر ف 

وتطبةقهثر، برحضثثرام للثث  ا  وجثع  از ثث  قثثب ط يقثثم 

ة اه اةعشطم الم تبطم بمعضعلرت الت يى قمثر ا   

للثثث  تطثثثثعي  التألكةثثثث  ااسثثثت اتة   لثثثثد  الطثثثثرق، 

وقمر سثثثم اةعشثثثطم الم تبطثثثم بكثثثر قعضثثثع  قثثثب 

قعضثثعلرت الثثت يى، وتألرلثثر الطثثرق ق ثثر اثنثثره ا اه 

اةعشثثطم سثثرلد ليثث  تطثثعي  لميةثثرت التألكةثث  ال يةثثر 

لثثديهى ق ثثر الت زةثثق والتقثثعيى الثثذ  قثثب  ثثأعت تنمةثثم 

التألكةثث  الممتثثد لثثديهى؛ اكثثر قثثر سثثب  ا   للثث  تنمةثثم 

 ال م  الم  ا . 

برحضثثرام للثث  ا  ت ويثثد الطثثرق بدبثث ات 

الم ثثر ف والدبثث ات التثث  مات ق نثث  قثثب خثثر   بثثط 

يت يمهر الطرق قب قع ث  العيثق القثرلى ليث  عمثعمع 

لمثث  الم  اثثم بتطبةقثثرت وا  ةثثم قثثب خثثر  تعضثثة  

اوجت ااستألر   قب تطبةقرت الحعسثبم السثحربةم اث  

بر   سنعات   استهى وزثذلك اسثت مر هر اث  ال مثر، 

و ةثث  ل  بةئثثم الثثت يى  زثث ت ليثث  سثثةر رت  قةقةثثم 

د  قثثثب خثثثر  المع ثثث  اقثثثد ا   للثثث  ليمحتثثثع  المقثثث

 وعع  الطرق لل  قستعيرت لم  الم  ام اةلي .

 توصيات:
التأزةثثد ليثث  ت ثثمةب المقثث  ات الد اسثثةم  -

ال رق ةم قستعيرت ال م  الم  ا  اة ب ، 

ق  تحقةث  التثعاز  والتتثرب  والتكرقثر بثةب 

 المستعيرت.

ت ثثثثمةب المقثثثث  ات ق يثثثثد قثثثثب اةعشثثثثطم  -

التثث  تحقثث  قد ثث ات  البح ةثثم والت  يبةثثم

 قستعيرت الم  ام.

تعظةثثثف قسثثثتعيرت ال مثثث  الم  اثثث  اثثث   -

التطبةقرت اث  ق ثر  تكنعلعجةثر الت يثةى قث  

 ق الر  التد ع ا  المستعيرت.
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 حبوث مستقبلية:
لج اه بحعر تتنرو  ط ال  واست اتة ةرت  -

تسهى ا  تنمةثم لمث  الم  اثم لثد  طثرق 

 ال رق م.

حدثرت   اسثثثم ال ر ثثثم بثثثةب تعظةثثثف قسثثثت -

تكنعلعجةثثر الت يثثةى وتنمةثثم قسثثتعيرت لمثث  

الم  اثثم و اثث  قسثثتع  ال  بثثم اثث  الثثت يى 

 لد  طرق ال رق م.

تحيةثثر قحتثثع  ققثث  ات تكنعلعجةثثر الت يثثةى  -

 ا  ضعه قستعيرت لم  الم  ام.
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Effectiveness of a website based on depth of knowledge model in developing 

levels of depth of knowledge related to skills of using cloud computing 

applications by Instructional technology students 

Abstract: 

This study aims at examinig effectiveness of a website based on depth of 

knowledge model in developing levels of depth of knowledge related to skills of 

cloud computing applications. The study is applied on 130 students in the first 

year, division of computer teacher preparation, Faculty of Specific Education - 

Minia University during the first term of the academic year 2021-2022. To achieve 

research goals, the two researchers use the semi-experimental method. 

Measurement tools are (depth of knowledge test and rubric of evaluating products 

of research group students). Students answered the test before being introduced to 

the website in question. After using the website, they do the test again in addition 

to the rubric. Results show that the website based on depth of knowledge model 

was effective in developing levels of depth of knowledge related to using cloud 

computing applications by research group students.  

Key Words: Web Site, Depth of Knowledge, levels of depth of knowledge, Cloud 

Computing  
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 املراجع

(.   يثثم قسثثتقبيةم  ثثع  تعظةثثف بةئثثم الحعسثثبم السثثحربةم 2013ا مثثد سثثرلى لثثعي ، اسثثمره السثثةد  مثث وش  

حثثث اه قشثثر زم المحتثثع  الت يةمثث  ال  مثث  لثثد  طثثرق الد اسثثرت ال يةثثر بكيةثثرت برلمدسسثثرت الت بعيثثم 

 .448- 403(، 18الت بةم، تكنعلعجةر الت بةم:   اسرت وبحعر، قص ،  

(. اثث  التثد يق احلكت وعث  القثرلى ليث  الحعسثبم السثحربةم اث  ازتسثرق قهر اتهثر 2016لسمرلةر لمث   سثععم  

زيةثثم الت بةثثم اثث  جرق ثثم اة صثث ، الم يثثم الأليسثثطةنةم ليت يثثةى المألتثثع ، و ربيةثثم اسثثتدداقهر لثثد  طيبثثم 

 .202-165(، 61 2ايسطةب، 

(. اثثث  تثثد ي  ال يثثع  برسثثتددا  قثثدخر  ثثر المشثثكرت قألتع ثثم المنهريثثم ليثث  2019ا ثث ف لبثثد المثثن ى  سثثةب  

صثث يم ليت بةثثم التحصثثةر وتنمةثثم لمثث  الم  اثثم ال يمةثثم لثثد  طثثرق الصثثف اةو  المتعسثثط.  الم يثثم الم

 .32-1(،7 22ال يمةم. 

(. اث  عمط  الت يى الذات  والت روع  برستددا  تطبةقثرت الحعسثبم السثحربةم اث  تنمةثم 2016ليمر   سب ز يع   

قهر ات تصمةى ولعترع الكتق احلكت وعةم والداا ةم لاع رز لثد  طرلبثرت زيةثم الت بةثم ب رق ثم الم م ثم، 

 .70-37(، 78يى النأل ، قص ،     اسرت ل بةم ا  الت بةم ول

(. الت يى الدب ات  اث  ال   ااةثر ليث  تنمةثم لمث  الم  اثم ال   ااةثم والداا ةثم ال قيةثم 2019برسى قحمد سر   

 .233-189(، 5 35لد  طرق الم  يم ال رععيم، ق يم زيةم الت بةم، جرق م اسةعط، 

ضثثعه التكرقثثر بثثةب تكنعلعجةثثر الحعسثثبم السثثحربةم  (. يئثثرت الثثت يى احلكت وعثث  اثث 2014 يهثثر  ا مثثد ال ثثع   

وتطبةقثثرت ال ةثثر ال ثثرع  ليعيثثق:   يثثم ققت  ثثم، تكنعلعجةثثر الت بةثثم:   اسثثرت وبحثثعر المثثدتم  ال يمثث  

 .422-397ال ر  ، قص ، 

(. اثث  اخثترف عمثط ل ا   ال يسثرت اث  الحعسثبم السثحربةم لتنمةثم قهثر ات الثت يى 2016زينق ال  ب  لسمرلةر  

شثثر ز  لثثد  طثثرق تكنعلعجةثثر الت يثثةى وال ضثثر الت يةمثث  عحعهثثر،   اسثثرت ل بةثثم اثث  الت بةثثم وليثثى الت

 .302-253(، 72النأل ،   

(. اث  تصع  تكنعلعج  ققتث    ثرلى ليث  ب ثك تطبةقثرت الحعسثبم السثحربةم 2018سهر  بنأ سيمر  ال  يع   

 بةثم جرق ثم اةقةث   عثع   بنثأ لبثد الث  مب، ا  تنمةم المهر ات ال ميةم والم  اةم لد  طرلبرت زيةم الت

 .84-54(، 3 26ق يم ال رق م احسرقةم ليد اسرت الت بعيم والنألسةم، ايسطةب، 
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ت يُّمث  ققتث    – (. ارليةثم التثد ي  واث  قع ث  ويثق ت يةمث 2019سعسب طت ج ا ات، اقر لبد   خصروعت  

تألرضثثر والتكرقثثر لثثد  طيبثثم السثثنم ال رق ةثثم اثث  تنمةثثم الألهثثى المألثثرهةم  اثث  اسرسثثةرت ققثث    سثثرق ال

 .499-472(، 4 27اةول . ق يم ال رق م احسرقةم ليد اسرت الت بعيم والنألسةم، 

(. وا ثث  اسثثتددا  قشثث ا  قثثر   ال يرضثثةرت لتطبةقثثرت الحعسثثبم السثثحربةم اثث  2020 ثث ف بثثب اثث ع الشثثه اع   

 647-603(،.186 39يم ت بةم اةزه ، لميةرت التقعيى اةعةر برلمميکم ال  بةم الس ع يم. ق 

 بةثثث  ثثثرع (. قثثدتم  جرق ثثثم طةبثثم الثثدول  اةو  ليحعسثثثبم وتقنةثثم الم يعقثثثرت  21-19، 1433جرق ثثم طةبثثم  

 والتد يق، تى است جرلت قب خر  ال ابط:

http://www.taibahu.edu.sa/news/posts.aspx?i d=4006&ln=ar  

(. تصمةى قع   ت يةم  للكت وع   رلى لي  تقنةرت العيق التألرليةثم 2014جمر  قصطأل  لبد ال  مب الش  رو   

لتنمةم قهر ات المشر زم احلكت وعةم لد  طرق الد اسرت ال يةر بكيةم الت بةم.  ابطثم الت بثعيةب ال ث ق: 

 .113-71، 2، ع49  اسرت ل بةم ا  الت بةم وليى النأل ،   

قثثثر  (. المثثثدتم  الثثثدول  ال ثثثرع  لي م ةثثثم ال مرعةثثثم. تثثثى  27-26، 2013ال م ةثثثم ال مرعةثثثم لتقنةثثثرت الت يثثثةى  

    http://conference.omanset.org/ar/?page_ d=23است جرلم قب خر  ال ابط

( اث  التثد ي  SBL(.  عثرقش ققتث   لتعظةثف اعمثعمع الثت يى القثرلى ليث  السثةنر يع  2018 يم  قحمد الألةر  

م وخألك الت ع  ال قي  لد  طرق زيةم الت بةم النعلةم جرق ثم وتأثة   ا  تنمةم قستعيرت لم  الم  ا

 .66-2(، 2 33احسكند يم، ق يم زيةم الت بةم، جرق م المنعاةم، 

(. ت ة ات ت بعيم  دي م لي  البةئم ال  بةم : تأعةر وتثعطةب، القثره  : قكتبثم اةع يثع 2019 يم  قحمد الألةر  

 المص يم.

  يم ، قدوعم الحعسبم السحربةم ا  البح  ال

https://educad.me/76230/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8

%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A

9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A  
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ا  و دات الت يى ال  مةم ا  تنمةم قستعيرت لم  الم  اثم (. اث  تد ي  ال يع  برستدد2017لرعى قحمد لم   

ال يمةثثم وال قثثم برلقثثد   ليثث  ت يثثى ال يثثع  لثثد  طثثرق الصثثف ال ثثرع  المتعسثثط، الم يثثم الت بعيثثم، جرق ثثم 

 .145-99(، 125 32الكعيأ، 

ال رععيثم  (. قد  تعا  قستعيرت ال م  الم  ا  اث  زتثق اة ةثره ليم  يثم2020لبد ال  مب بب يعسف  رهةب  

ا  المميكم ال  بةم السث ع يم:   اسثم تحيةيةثم. المحيثم ال يمةثم بكيةثم الت بةثم جرق ثم  -عرر  المق  ات –

      . تثثثثثثثثثثثثثثثثثى اسثثثثثثثثثثثثثثثثثت جرلت قثثثثثثثثثثثثثثثثثب خثثثثثثثثثثثثثثثثثر  الثثثثثثثثثثثثثثثثث ابط:456-418(، 1 36اسثثثثثثثثثثثثثثثثثةعط، 

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jfe_au/vol36/iss1/13 

 ق ثم لبث  بةئثرت الحعسثبم السثحربةم: قنحث  جديثد لتطثعي  قنثرهش (. ت يثةى الب2020لبد ال  مب قحمد عثر ؛  

 .80 -49(، 30    تكنعلعجةر الم يعقرت ا  ايسطةب    اسم ععلةم(، الم يم ال  بةم ليم يعقرت،

(.  و  تقنةثثم الحعسثثبم السثثحربةم اثث  تحسثثةب جثثع   الددقثثم 2020لمثثر  اتحثث  قعسثث ، اسثثرقم قحمثثد قبثثر ز  

ليثث  قدسسثثرت الت يثثةى ال ثثرل . الم يثثم ال يمةثثم ليد اسثثرت والبحثثعر المرلةثثم  الت يةمةثثم:   اسثثم تطبةقةثثم

 .356-305(، 2 8واح ا يم، 

  اسثم  رلثم: اة ضثةم  -(. اث  استددا  الحعسبم السحربةم ا  تحسةب جع   الت يةى ال ثرل 2019ارطمم عص    

والت ر يثثم وليثع  التةسثثة  ، بكيةثم ال يثثع  اا تصثر يم  Moodleاحلكت وعةثم لنشث  الثثد و  ليث  الدثثط 

  سرلم قرجستة   ة  قنشع  ، جرق م قحمد بعضةرف برلمسةيم، ال  ال .

، ال ثةب احخبر يثم، تثى ااسثت جر  قثب خثر  الث ابط 2020تطبةقثر ليحعسثبم السثحربةم اث   15قحمد ليث  . ابث ز 

 .2021 10 26اآلت  بتر يط 

https://al-ain.com/article/top-15-cloud-computing-applications-2020 

(. ارليةم بةئم ت يةمةم لب  العيق  رلمم لي  ب ك تطبةقرت الحعسبم السحربةم لتنمةثم 2016قحمد  مد  السةد  

ب ك قهر ات البح  ال يمث  و اا ةثم اللن ثرز لثد  طرلثق الد اسثرت ال يةثر. تكنعلعجةثر الت بةثم:   اسثرت 

 .112-69(، 22وبحعر، قص ،  

(. ارليةثثم ب عثثرقش تثثد يب  لتعظةثثف تطبةقثثرت الحعسثثبم السثثحربةم اثث  تنمثث  المهثثر ات 2014  قحمثثد زهةثثد   يقثث 

 .    –احلكت وعةم الت يةمةم لد  ق يم  التكنعلعجةر،  سرلم قرجستة ، زيةم الت بةم، جرق م السرلمةم 
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قصثثر   الثثت يى (. تنمةثثم قهثثر ات اسثثتددا  المصثثر   ال  مةثثم لثثد  اقنثثره ق ازثث  2011قحمثثد لبثثدالهر   بثثدو   

 4، ع134برستددا  ا وات ال ةر ال رع  ليعيق وات رهرتهى عحعهر ،ق ر زيةم الت بةم، جرق م اةزه ،   

(. تطثثعي  عرثثر  ت يثثةى للكت وعثث   ثثرلى ليثث  ب ثثك تطبةقثثرت السثثحق الحرسثثعبةم لتنمةثثم 2012قثث و  ززثث  تعاةثث   

 .600-543(، 147ق يم زيةم الت بةم،    التألكة  احبتكر   واات ر  عحع الب اقش الت  ت مر زددقرت،

لتنمةثثم لمثث  الم  اثثم والممر سثثرت  STEM (. ا رلةثثم ب عثثرقش تثثد يب  اثث  ت يثثةى2018قثث و  قحمثثد البثثر ز  

التد يسثثةم والتألكةثث  التصثثمةم  لثثد  ق يمثث  ال يثثع  اثنثثره الددقثثم، ق يثثم زيةثثم الت بةثثم، جرق ثثم اسثثةعط، 

34 12 ،)1-54  . 

(. تحيةثثر قحتثثع  زتثثق ال يثثع  : المألثثرهةى والتطبةقثثرت، ال يثثرض:  ا  النشثث  2015  قنثثدو  لبدالسثثر  اثثت   

 الدول .

(. اثث  التثد ي  برسثتددا  بةئثم الحعسثبم السثحربةم اث  2015قن  لرلك المطة  ،  يى لبد المحسب ال بةكثر   

 .173-154(، 9 4الداا ةم عحع الت يى، الم يم الدولةم الت بعيم المتدصصم، 

 ت ال لةسم لصألحم العيق: تى است جرلت قب خر  ال ابط:  المكععر

https://www.techopedia.com/definition/5411/website  

زةم اثث  تنمةثثم (. ارليةثم اسثثتددا  قع ثث   ثثرلى ليث  العيثثق واثث  النر يثثم البنريثم والسثثيع2012عبةثر السثثةد  سثثب  

قهثر ات الثت يى الثذات  واات ثثر  عحثع  لثد  طثثرق تكنعلعجةثر الت يثةى.  ابطثثم الت بثعيةب ال ث ق:   اسثثرت 

 .51-13، 3، ع27ل بةم ا  الت بةم وليى النأل ،  

(. اث  اخترف اعمرط تطبة  الحعسبم السحربةم اث  تنمةثم قهثر ات المشثر زم احلكت وعةثم 2017هرع  جر  اقةب  

-279(، 2 7رق الد اسرت ال يةثر بكيةثم الت بةثم، ق يثم جرق ثم الألةثع  لي يثع  الت بةثم والنألسثةم، لد  ط

325. 

(. الحعسثثبم السثثحربةم والت يثثةى احلكت وعثث :   اسثثم تحيةيةثثم. الم يثثم الدولةثثم 2016همسثثت لبثثدالعهرق زيثثدا   

 .122-97(، 1 15ليت يةى احلكت وع ، 

(.   جثم تثعاا  ق ثرية  تصثمةى المعا ث  احلكت وعةثم اث  2014   ال مث    يعسف ا مد لةثر ات، قحمثد لبثد القثر

تثثى قع ثث  جرق ثثم الة قثثعك احلكت وعثث  قثثب وجهثثم عرثث  قتدصصثث  تكنعلعجةثثر الم يعقثثرت وااتصثثرات. 

 ااست جر  قب خر  ال ابط:  

https://www.techopedia.com/definition/5411/website
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