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 :المستخلص 

مع الثورة التقنية التي أحدثها النشر اإللكترونيي منيس عينيينيال القيرم ال،اوييت واليتي   

تزال تتطور بصورة متسارعة؛ أمكن لل،كتنيين ولل،هت،ين بشئوم ال،كتنال الجامييية يججياح حليول 

وقيد عيز  .  ل،شكالل الدورجة اليل،ية الورقيةت وتوفير بدجل عنها هيو الدورجية اليل،يية اإللكترونيية

ت ثي  ههيور كينكة اإلنترنيت التيي (اليوا )هسا ال،نحى ابتكار الشنكة الينكنوتية اليال،ية ال،يس،اة ب ي

ومين .  أتاحت النفاذ ال،ناكر والحر لليدجد من ال،كتنال اليال،ية في ثواٍم قليلةت ومن كل نقاط الييال 

األوعية اإللكترونية ال،ه،ة وال،تاحة على الشنكة بيض الدورجال اليل،ية ال،حك،ة التي جلنت يليها 

اهت،ام األعياتسة الجيامييينت ووفيرل لهي  منافيس يلكترونيية عيرجية لالطيالر عليى ماير اهت،اماتهي  

 . اليل،ية

 :الكلمات المفتاحية 

 .الدورجال ا لكترونيةت والدورجال اليل،يةت واعتخدام الدورجال اليل،يةت والنشر اإللكتروني       

 المقدمة

تؤحي الدورجال اليل،ية حوًرا أعاعيًا في ع،لية ا تصال اليل،يي؛ لكونهيا منفيًسا رًييًسا مين 

منافس النشر األكاحج،ي؛ ولهسا تحظى ب،كانة مت،يزة لدى الناحثين واألعاتسة الجامييينت بخاصة فيي 

ميييدام اليلييوم النحتيية والتقنييية؛ ألم اللاجيية األولييى هييي نييشر النحييود الجدجييدة بوصييفها بييدجاًل عيين 

ك،يا تتييف فيرل التتنيع لتطيور .  ال،راعالل اليل،ية وا تصا ل الشخصية ال،نحصرة بين اليل،اء

تفاعل أعضاء هيئة التدريس بمعهد التعليم التطبيقي والتدريب بالكويت مع 

الدوريات اإللكترونية بالمكتبات اآللية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

 والتدريب

 نورة فالح سعد المكمش العازمي

 باحثة حكتوراه بجامية القاهرة
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و  غرابة يذا قلنا .  ون،و األفكار وال،وووعال التي   تتطلب نًصا مطوً  في تحرجرها وتو جيها

ا هاًاًل من ال،يلومال واألبحاد   جوجد في غير الدورجال اليل،ية؛ ذلك ألم الن،و األعاّعي  يم كّ،ً

 . في النشاط اليل،ي مرحه يلى التزاجد ال،ست،ر في الدورجال اليل،ية

 تشكل عنئًا ماليًا عليهات يذ جوا ي  جاحتها اليدحجية ارتفيار مل،يوي فيي تكياليت ا كيترا ت

فضاًل عن وجوح علنيال أارى مثل تقاحم الدورجة قنل وصولها لألعتاذ الجامييت والحييز ال،كانيي 

الكنير السي تشلله من مساحة ال،كتنةت والشروط الدقيقة التي تتطلنهيا ال،يالجية الفنيية مثيل ميالجية 

ال،جلدالت واألعداحت واليلب الخاصية بهيات وعيدم كفاجية األعيداح ال،توفيرة لتلنيية ج،ييع احتياجيال 

 . األعاتسة الجامييين

 ( تسأل الناحثة .. الكالم هنا غير متسلسلت أهن هنا  كالم قد عقط  ) 

 :المقدمة المنهجية -3

 أهمية الدراسة  -3/3

تأار وصول :  تأتي أه،ية الدراعة من جانب علني رافق مسار الدورجة الورقيةت وهو

الدورجة يلى ال،ستفيدت وعدم انتظام صدورها؛ م،ا جيرض ميلوماتها لفقدام صفة الحداثة والفاعلية 

 . عندما   تصل يلى األعتاذ الجاميي في وقت ا حتياج يليها

ونظًرا يلى ما أحدثه النشر اإلليكتروني من تليرال في مختلت ال،جا لت فقد تأثرل بسلك 

 . وعاًط ال،يلومالت وعرفت أككاً  جدجدة ومتنوعةت وبخاصة مع ههور كنكة اإلنترنت

ومن هنا ههرل الدورجال اليل،ية في ككل يليكتروني مرتنطة بالشنكة اليال،ية؛ ل،ا جتيحه 

من النفاذ ال،ناكر والحرت ومن ث  أمكن لفئة األعاتسة والناحثين أم جتجاو وا الصيوبال 

 . وال،شكالل التي ارتنطت بالدورجال الورقية

 أهداف الدراسة -7/ 3

 ميرفة مدى تفاعل أعضاء هيئة التدرجس مع الدورجال اإلليكترونية. 

  رصد عالقة األعتاذ واحتياجه يلى بحود وحراعال في هل ال،ؤعسال الجامييةت

 . وتأثيرال الواقع ا فتراوي لشنكة اإلنترنت

 ميرفة مدى اعتخدام أعضاء هيئة التدرجس بال،يهد للدورجال اإلليكترونية . 

  ميرفة اعتخدام أعضاء هيئة التيدرجس للدورجية اإلليكترونييةت وكيوم اعيتخدامه  لهيا مثيل

 . ال،صاحر األارى
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  ما مدى اعتخدام األعتاذ الجاميي للدورجة اإللكترونية اليل،ية عنر اإلنترنتت في هل تيامله

 مع الدورجة الورقيةت ومصاحر ال،يلومال األارى؟ 

 تساؤالت الدراسة -1/ 3

ولكييي نيينر  مختلييت جوانييب هييسه اإلكييكالية ب،تليراتهييا ال،تدااليية؛ ارتأجنييا طيير  ج،ليية ميين 

 : التساؤ ل الفرعيةت نحاول اإلجابة عنها من  االل هسه الدراعة

  هل جستخدم األعتاذ الجاميي الدورجة اليل،ية مثل ال،صاحر األارى؟ 

  كيت جرى تأثير النشر اإللكتروني للدورجة اليل،ية؟ 

  ما هي طراًق النشر اإلليكترونية للدورجة اليل،ية التي جحنسها؟ 

 أي األعاليب التي جستي،لها ل،يرفة حورجة يليكترونية عنر اإلنترنت؟ 

 ما هي الطراًق التي جفضلها في الحصول على الدورجة اإلليكترونية اليل،ية عنر اإلنترنت؟ 

  كيت جقرأ األعتاذ الجاميي الدورجة اإلليكترونية اليل،ية عنر اإلنترنتت قراءة يليكترونيية أم

 ورقية؟ 

  ما هي اإلججابيال التي جراها األعتاذ في الدورجة اإلليكترونية عنر اإلنترنت؟ 

  ما هي السلنيال التي  حظها في الدورجة اإلليكترونية اليل،ية؟ 

  ما هي اليقنال والصيوبال أثناء اعتخدام الدورجة اإلليكترونية اليل،ية؟ 

 المنهج المستخدم  -1/ 3

ت  ا عت،اح على ال،نهج الوصفي التحليلي؛ ألنه مالً  للدراعةت وج،كن الوصول يليى بيانيال 

 .  ج،كن تصنيفها وتحليلها وصوً  لنتاًج قد تت،يز بالدقة

 عينة الدراسة  -1/ 3

عضو هيئة تدرجس ت  ااتياره  بطرجقة عشواًية م،ن جي،لوم ب،يهد التيليي   53تتكوم من 

التطنيقي والتدرجبت وقد كانت هنا  صيوبة في ا تفيا  ميهي  إلجيراء النحي  فيي هيل الظيرو  

 . الحالية في ج،يع بلدام اليال 

 أداة الدراسة  -6/ 3

لتحقيق أهيدا  الدراعية تي  تيص،ي  اعيتنانة اكيت،لت عليى عيدة فقيرال تليني وتجييب عليى 

فقيرة ججييب الييضو عليهيات  21تساؤ ل الدراعة؛ للوصول يلى نتاًج تت،يز بالدقةت وتكونيت مين 

 . وتكوم اإلجابة با اتيار من متيدح
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 . ث  تحليل اإلجابال من فقرال ا عتنيام في الدراعة التطنيقية

 : وقد توزعت عينة الدراسة حسب الجدول التالي

 

 

 

 

 

 

 

 الدورية اإلليكترونية العلمية  -2/ 1

هي طرجقة جدجدة إلجيصال ال،يرفية والنحي  اليل،يي النن ياءت يذ أنتجيت وعييلة مرنية لتفاعيل 

اليل،اءت ب،ينى ج،كن لل،ستفيد أم جحصل بشكل فيوري عليى مقيا ل عل،ييةت ميع نيشر اليرحوح فيي 

 .(2)أقر  وقت لل،حررجنت م،ا جشكل حجناميكية تفاعل أكثر م،ا كانت عليه في الدورجال ال،طنوعة

وهي حورجة عل،ية محك ،ة من قِنَل باحثين مختصين في وعاء يلكترونييت وقيد تكيوم متاحية 

على قرل مضلوط أو كنكة حاالية أو عنر كينكة اإلنترنيتت بييد يم الوصيول الحير لألركييفال 

ال،فتوحة ججيل الدورجال اليل،ية ال،تاحية عينر الوجيب أكيثر األكيكال طلنًيا واعيتخداًما مين طير  

 .  ال،ستفيدجن

 الدراسة الميدانية -7

 تحليل االستبيان -3/ 7

 استفسار حول أغراض استخدام الدوريات العلمية  -3/ 3/ 1

لكي نتي،ق في يحرا  األعنا  الحقيقية  عتخدام األعيتاذ الجياميي للدورجية اليل،يية طرحنيا 

عؤاً  حول األغراض ال،توااة من ذلكت فكام يعداح الرعيالة أو األطروحية اليل،يية الهيد  األول 

ت وهي نسنة قرجنة مين النيصتت ت،ثيل وييت نيسنة الهيد  الثيانيت وهيو كتابية %  33.54بنسنة 

وج،كن تفسير ذلك بأم ينجا  الرعالة اليل،ية ميرتنط بفيترة  منيية .  13.42ال،قا ل اليل،ية بنسنة 

ميينيية؛ ولهييسا جكييوم الناحيي  نفييسه مجيينًرا علييى احييترام امجييال ال،حييدحة لييه ميين قِنَييل الجامييية أو 

 العدد المسمى الدرجة العلمية

 3 محاور محاور

 23 مدري ماجستير

 7 أعتاذ مساعد حكتوراه

 3 أعتاذ مشار  أعتاذ مشار 

 5 أعتاذ أعتاذ

 11 المجموع
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ال،شر  عليهت وذلك جينِّد له الطرجق نحو الترقية اليل،ية في مختلت مراتب التدرجس في الجامية؛ 

 .  م،ا جنرر هسه األولوجة في ا هت،ام

لسا نرى هاجس الحياة اليل،ية السي جت،لك حياةً هو السي جدفع يليى النحي  عين كيل ال،قيا ل 

ي  أم اليشيء ال،لفيت لالنتنياه هيو تدعيي  .  اليل،ية الجدجدة التي تدع  الرعالة اليل،ية ال،يّدة اإلنجا 

 . أي مار مرتنة من أغراض اعتخدام الدورجة اليل،ية% 21.74ال،قاجيس الدراعية ل  ج،ثل عوى 

 

 أغراض استخدام الدوريات العلمية( 3)الشكل                             

وقد جُفَسِّر ذلك بحب ا حتفاه بها للرض ا عتي،ال في الهد  األول والثاني حتى   تفقد 

 .  قي،تها اليل،ية بسنب توهيفها تزامنيًا في األغراض الثالثة

يم ا عتخدام الراكد والُ،جدي للدورجال اليل،ية   ج،كن أم جنلغ غاجته الننيلة ي  يذا اقترم 

ب،راعاة مقاجيس حقيقة له؛ ولسا ووينا عدة ايارال لنيض ال،ياجير التي رأجناها أعاعية في ااتيار 

وتفضيل حورجة على أارى؛ ألم كل أعتاذ له مياجيره التي جستند يليها وجيت،دهات بوصفها انطالقة 

 . أولى لت،ييز الجيد من ال،توعط أو األقل من ذلك

 استفسار حول معايير اختيار الدورية العلمية -7/ 3/ 1

؛ م،ا جيني أم األعتاذ الجاميي 30.03% وقد كام مييار ال،حتوى هو األكثر نسنةت يذ مث ل 

جتصفف ميض،وم ال،قيال اليل،يي ذي ال،يستوى الييالي قنيل أم جيض  الدورجية يليى قاً،ية ااتياراتيه 

 . ال،تيدحة لليناوجن

ي  أم هسا ال،ييار لييس بيييًدا عين نيسنة كيهرة ال،ؤليت؛ م،يا جيدل عليى أم عي،ية صياحب 

ال،قال لها حور كنير في تحدجد مسار اعتي،ال الدورجية اليل،ييةت غيير أم ذليك مين كيأنه أم جيرقيل 

 . مسيرة الناحثين ال،نتدًين و  جشجيه  على مواصلة اإلنجا ال وا بتكارال األصلية
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 معايير اختيار الدورية العلمية( 7)الشكل 

وعلى الرغ  من توفر اليدجد من ال،،يزال اإلججابية التي تنفرح بها الدورجال اليل،ية فإم 

هنا  مشاكالل تيترض اإلفاحة السلي،ة والكافية منهات وتييق رو  اإلصرار وا عت،رارجة في 

 .  النح  اليل،ي

 :استفسار حول مشكالت االستفادة من الدورية العلمية -1/3/1

من بين تلك ال،شكالل التي جياني منها األعتاذ الجاميي ارتفار عير الدورجة اليل،ية بصورة 

متصاعدة؛ م،ا جقلل من كراًهات وجدفيه للنح  عنها في ال،كتنال الجاميية ومراكز ال،يلومال 

. 53.34وقد كك ل هسا ال،شكل النسنة األولى من مج،ور الرحوح ال،دروعة بنسنة .  ومخابر النح 

و  جقتصر هسا الياًق على هسه الداًرةت بل هو مشكل مشتر  تياني منه ال،كتنال الجاميية عند 

 . اقتناًها للدورجال اليل،ية على الرغ  من تدعي  ال،يزانية من حين يلى مار

جَُيد عدم توافر الدورجال اليل،ية بالشكل الكافي حاجزاً كنيًرات م،ا ججيل اعتخدامها جنحصر 

في حاًرة ويقةت وجحرم األعتاذ من الفاًدة الفورجة من ال،قا ل ال،نشورةت م،ا جثنط من عزج،ته 

وجيروه لل،لل ويمكانية التوقت عن مواصلة النح  اليل،يت يذ يم مواكنة ال،ستجدال مقترنة 

ت وبخاصة -ومه،ا كانت الللة ال،ستخدمة في ال،قال . با عتخدام ال،تزامن للتحيين الفوري للدورجة

فإم عاًق الللة   جزال بالنسنة يلى األعتاذ الجاميي   –الللة اإلنجليزجة ال،سيطرة في هسا ال،جال 

ي  أننا %  14.47لك 2حاجزاً جحول بينه وبين الفه  والتوهيت السرجع لل،قال اليل،يت وقد أكد ذ

نيتقد بوجو  يتقام األعتاذ والناح  لللتين أو أكثرت وبخاصة اإلنجليزجة منها؛ يذ ينها للة اليل  

 .والحضارة في هسا اليصرت و   مفر من ذلك في هل توافر اإلمكانال ومختلت طراًق التيلي 
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 مشكالت االستفادة من الدورية الورقية( 1)الشكل 

وتجدر اإلكارة يلى بيض هسه ال،شكالل مرتنط أعاعاً بورقية الدورجة اليل،يةت يذ يم 

التقنيال الحدجثة أتاحت وعاًط جدجدة ومتنوعة تقضي على بيض تلك الحواجز وتقلل من بيضها 

 .  امار

 :استفسار حول استخدام الدورية اإللكترونية - 1/ 3/ 1

ولطنيية ال،ووور السي نتناوله أحرجنا عؤاً  حول مستقنل الدورجة اليل،ية الورقية في 

ت أما السجن 43%هل النشر اإللكترونيت فكانت نسنة السجن جروم صدورها في كال الشكلين ب 

ت في حين امتنع بيض األعاتسة عن اإلجابةت م،ا جفسر 24.54%جروم  والها فقدرل نسنته  ب 

يم ههور النشر اإللكتروني أوجد حلوً  .  عدم يحراكه  للتحو ل التي أحدثتها التقنيال الحدجثة

متيدحة لل،شكالل ال،طروحةت ووفر ايارال يوافية أارى من حي  الشكل الرق،ي واإلتاحة 

وا كتراكال وغيرهات ومن هسا ال،نطلق طرحنا عؤاً  حول اعتخدام الدورجة اإللكترونية اليل،يةت 

حة لالعتخدام بنسنة قاربت النصت من مج،ور اإلجابال ال،دروعةت وهسا جدل  فكانت اإلجابة مرجِّ

 . على األعتاذ على الوصول يلى ال،قا ل اليل،ية بشتى الطر  التقنية الحدجثة ال،تاحة له

  تستي،لها فهسا راجع رب،ا لجهلها %  33.52ويذا كانت النسنة ال،تنقية وال،قدرة ب  

بوجوح مثل هسا النور من ال،صاحر اإللكترونيةت ونقص التدرجب وعدمه لدى بيضه  له حور علني 

 . في يحداد القطيية مع الدورجة اإللكترونية

 
 استخدام الدورية اإللكترونية( 1)الشكل 
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 : استفسار حول طرائق النشر اإللكتروني للدورية العلمية األكثر مالءمة -1/ 3/ 1

جتضف أم هنا  ثالثًا طراًق حاليًا لهسا :  من االل تأمل واقع النشر اإللكتروني وقضاجاه

 : ت هي(1)النور من النشر

 .النشر عن األقرال ال،ضلوطة ال،ختلفة

  )E-BOOK(.النشر عن طرجق 

 .World(الشنكة الينكنوتية ( النشر عن طرجق كنكة اإلنترنت أو النشر على صفحال الوجب

Wide Web = www( 

وتحتاج صناعة النشر اإللكتروني عن طرجق األقرال ال،دمجة يلى ميزانية وانرة 

ورعالة وج،هورت فضاًل عن التيامل مع الشركال وال،ؤعسال التي تنتج هسه األعطوانالت وهي 

الصول والصورة الثابتة وال،تحركةت ولقطال الفيدجوت   –يلى جانب النص ال،كتو    –تستوعب 

والطناعة منها على الور  والنسخ منها يلى الحاعو ت وأي ملت على القرل الصلب  عتخدامه 

ل اإلتاحة ال،وجوحة على اإلنترنت .  أو توهيفه طنقًا  حتياجال ال،ستخدم وقد كانت اللالنية تفض 

نظًرا يلى وجوح التحيين الفوري لل،قا ل اليل،ية من جهةت وتوافر التفاعلية لل،ستفيد مع ال،ؤلت 

 . والناكر

ي  أم نسنة أارى ُمْيتَنَرة ترى النشر عنر األقرال ال،ضلوطة ذا فاًدة كنرىت ذلك ألم 

القرل جتيف النح  غير ال،ناكر حسب هرو  كل أعتاذ ويمكانه وفي الوقت السي جالً،هت وعدم 

توافر اإلمكانال بصورة كافية هو السنب الرًيس ليدم اعتخدام الدورجة من االل الشنكال 

 . ال،حليةت يلى جانب عدحها الضئيل

 
 طرائق النشر اإلليكتروني للدورية العلمية األكثر مالءمة    ( 1)الشكل 
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استفسار حول طرائق البحث للعثور على الدورية اإللكترونية العلمية عبر   -6/  3/  1

 اإلنترنت

ومن الندهي يم ميرفة عناوجن الدورجال اإللكترونية ذال اليالقة بالتخصص اليل،ي جتطلب 

: وأه  ما لفت انتناهنا هو التقار  الكنير بين نسنتين.  اعتخدام عدة طراًق تيسر عنل الولوج يليها

اعتفسار األعاتسة :  ت وثانيته،ا%55.55طلب ال،يلومال عنر النرجد اإللكتروني :  أو ه،ا

؛ وجرجع ذلك يلى مندأ اقتصاح الوقتت وتوفير الجهدت وا عتجابة السرجية %51.02والناحثين 

 . لألعئلة ال،طروحة

على كنكة اإلنترنتت وميناه طلب  )Contre remboursement(وهنا  ما جُس ،ى ب  

أكياء عن طرجق النرجد اإللكتروني ث  اعتالم عينة من ال،طلو  وبيدها جدفع الزبوم الث،نت وهو 

 .  ما ج،كن وقوعه مع انتقاء مقال عل،ي يلكتروني وطلنه على كنكة اإلنترنت

ت وج،كن يجيا  %10.25أما اعتخدام محركال النح ت فقد كام في ال،رتنة الثالثة بنسنة 

تأاره في الترتيب يلى عدم تحك  األعتاذ في تقنيال النح  عنر اإلنترنتت ف،ن ع،ال اإلنترنت 

الداول ال،ناكر يلى مواقيه والنح  في بنو  ال،يلومال ومواقيهات ذلك ألنها ت،كِّن من ووع 

أحوال النح  اليامة في ادمة النح  النينلوجوغرافي تنيا لل،وووعالت وباألعلو  نفسه ج،كن 

النح  عن ال،ؤلفينت والج،ييال وال،ؤت،رالت والدورجالت والنشرالت وكسلك عن عناوجن 

في حا ل   –الناكرجنت وحتى األفراح في بيض األحيامت وقد اعتطاعت هسه الطرجقة في النح  

تحقيق نجاحال ملحوهة حوم يواعة في الوقت وال،الت وج،يع هسه اليناوجن ج،كن   –كثيرة 

 . الحصول عليها في األحلة والنشرال ال،وجوحة في رابط الواجب

وج،كن لألعتاذ الجاميي أثناء بحثه عن ميلومة أو عن حورجة يليكترونية عل،ية أم جستيين 

أو الُ،ركد أو  )web directory(ت حي  جَُيدُّ حليل الوجب )Search directories(بأحلة النح  

وعيلةً أارى للنح  عن ال،يلومال في كنكة الوجب  )catalogue     )or guideالكتالوج 

روابط مثنظ ،ة   –وهو موقع على الوجب   –واالفاً ل،حركال النح  جحوي حليل الوجب .  اليال،ية

وتُْنَشأ .  تُؤحي يلى مصاحر ال،يلومال(  تُنَظ   عاحةً حسب موووعال عامة وأارى فرعية)وُمرت نة 

هسه األحلة من قِنَل بيض الجهال أو ال،ؤعسالت ثُ   ججري تحدجد مصاحر ال،يلومال التي عتشير 

 . الروابط يليهات وتَُج،عت وتُراَجعت وتُنظ  ت وتُصنت لتُوَوع في النهاجة في أحلة الوجب
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 طرائق البحث للعثور على الدورية اإللكترونية العلمية عبر اإلنترنت( 6)الشكل 

؛ ومرح %25.44فقد عجل أويت نسنة وهي (  وهو مج،وعال األانار)أما الخيار الرابع 

ذلك أنه جتطلب مهارال يوافية ل،يرفة طراًق النقاشت وفترال تدرجب عليهات وهو ما جفتقر يليه 

كثير من األعاتسةت وبخاصة في امحا  واليلوم اإلنسانية وا جت،اعيةت وتَُيدُّ مج،وعال األانار 

من أه  الخدمال التي توفرها كنكة اإلنترنت ليدح   نهاًي من الناحثين؛ لَِ،ا تقدمه له  من 

 . يمكانال ال،ناقشة يلى أبياح   حدوح لها

في ا عتفسار فل  تجد أجة يجابة؛ (  أارى)أما ال،جا ل اإلوافية التي وويناها تحت ايار 

وقد جرجع ذلك يلى عدم فه  السؤالت أو يلى جهل كثير من األعاتسة الجامييين لتلك ال،جا ل 

ك،ا نرجف احت،ال وجوح فئة من اليينة ال،دروعة تيل  بوجوح تلك .  الُ،تاحة عنر كنكة اإلنترنت

 . ال،جا ل ولكن   تستي،لها ألعنا  تقنية متيلقة بالننى التحتية لشنكال ا تصال عنر الجامية

وعلى الرغ  من ذلك فإم كنكة اإلنترنت توفر أنواًعا أارى تسهل ا حتكا  السرجع 

وال،ناكر بشتى الطراًق ال،،كنةت ومنها ال،شاركة في ال،ؤت،رال اإللكترونيةت يذ ج،كن لألعتاذ أو 

ت وج،كنه )Video conferencing(الناح  ال،شاركة عنر اإلنترنت في ال،ؤت،رال ال،رًية 

النقاش والحوار حي  جت  التخاطب بشكل حي على الهواء بالصول والصورةت ك،ا تتوفر فرصة 

التخاطب الكتابي اإللكتروني ال،تزامن )التخاطب في اللحظة نفسها بوعاطة ما ج،كن أم نس،يه 

"Relay-Chat"  ) ت حي  جكتب الشخص ما جرجد قوله بوعاطة لوحة ال،فاتيف والشخص ال،قابل

جرى ما جكتب في اللحظة نفسهات فيرح عليه بالطرجقة نفسها مناكرةً بيد انتهاء األول من كتابة ما 

حي  جت  التخاطب صوتيًا في اللحظة  )Voice-conferencing(جرجد وكسا التخاطب الصوتي 

 .نفسها هاتفيًا عن طرجق اإلنترنت

لل،يلومال (  ا نتقاء)بل تيداه يلى مفهوم (  النح )ول  جيد الحدج  مقتصًرا على مصطلف 

السي  )Infoscan(الدقيقة وال،تخصصة جًدات وذلك في هل توافر أحوال تساعد على ذلكت ومنها 

جس،ف بانتقاء ال،يلومال حسب ا حتياجال ال،تخصصة ال،يلنة من قِنَل ال،ستفيدجنت وكسا أحاة 

)sift(  التي تقوم با اتيار انطالقًا من الحج  الهاًل من ال،يلومالت وتحدجد ال،يلومال الواوحة
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 .(5)التي تلني احتياجال ال،ستفيدجن

يم نجا  الولوج يلى الدورجة اليل،ية عنر اإلنترنت وطيد الصلة بالظرو  ال،رجحة 

لألعتاذت وال،ساعدة على يرواًهت ومنها طنيية ال،كام التي تجد تفضياًل وأولوجة على أمكنة 

 . أارى

 استفسار حول صعوبات االستفادة من الدورية اإلليكترونية العلمية عبر اإلنترنت -2/ 3/ 1

وأه  مالحظة في مج،ور اإلجابال حول هسا الجانب هي التقار  الكنير في نَِسب أربية 

ويت ا تصال الشنكي عنر اإلنترنتت وعدم ميرفة طراًق ا عتخدامت وعاًق :  عواًقت وهي

الللةت وا نقطاعال الفجاًية لي،لية الربط باإلنترنت؛ م،ا جدل على عدم وجوح مشكل صلير ومار 

عوجصت وعلى حدة ال،ياناة التي جقاعيها األعتاذ الجاميي للولوج يلى الدورجة اإللكترونية عنر 

 . اإلنترنت

أما عدم ميرفة طراًق ا عتخدام؛ فهسا جرجع يلى نقص في تدرُّ  بيض األعاتسة على 

النح  في كنكة اإلنترنت من جهةت وافتقار ميظ،ه  يلى  التدرُّ  لكيفية النح  عن الدورجال 

وجتح،ل جزء من هسه ال،سئولية ال،كتني الجاميي؛ ألم . اإللكترونية اليل،ية وفي روابطها التشينية

تدرجب ال،ستفيدجن جزء من ادماته األعاعيةت وبخاصٍة يذا عل،نا أم كثيًرا من ال،ستفيدجن جيزفوم 

أوله،ا يكسا  ال،ستفيدجن :  عن اللجوء يلى ال،كتنيينت م،ا ججيل التدرجب جحقق هدفين أعاعيين

القدرة على اإلفاحة الفيالة من ج،يع مصاحر ال،كتنةت وثانيه،ا جس  القراء وال،ستفيدجن نحو 

ال،كتني؛  عتشارته وا عتفاحة من ج،يع ادماتهت ي  أم التدرجب على الدورجال اإلليكترونية 

ومن هنا ف،ن األولى تدرجب هسا ال،كتني قنل أم جدرِّ  هو .  اليل،ية من نقاًص تكوجن ال،كتني

 . ال،ستفيدجنت ونخص بالسكر ال،كتنيين بدرجة تقنيِّي وملحقي أبحاد ف،ا فو 

وتنر  أه،ية تكوجن ال،كتني الجاميي بخاصية وهيو جيستقنل جوميًيا ميستفيدجن جيدح متليرجين 

نهي  مين  اجت،اعيًا بفضل تيأقل،ه  ميع محييط الفيضاء اإللكترونييت واكتيسابه  للثقافية اليشنكية وت،كُّ

 . اليدجد من تقنيال اإلبحار على اإلنترنت
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 صعوبات االستفادة من الدورية اإللكترونية العلمية عبر اإلنترنت( 2)الشكل 

و  جفوتنا التسكير بأم نقص الثقافة اإلليكترونية له حور كنير في اليقنال التي ججدها األعتاذ 

ومن هنا ج،كن اإلكارة يلى بيض األنظ،ة الفيالة التي جوفرها النشر اإللكتروني عواء .  الجاميي

في اإلنترانت أو اإلنترنتت وهي األنظ،ة القاحرة على تسهيل ع،لية مشاركة األفراح لل،يلومال 

 . من االل يحارتها وتحدجثها ونشرها

وعلى الرغ  من كل ما عنق ذكره من صيوبال؛ ي  أم النداًل الجدجدة وال،،يزال التي 

وفرتها الدورجة اإلليكترونية اليل،ية عنر اإلنترنت تدفع األعتاذ الجاميي يلى اإلقنال على 

 . اعتي،الهات واعتلالل كل اإلججابيال التي تنفرح بها

 استفسار حول مميزات الدوريات اإللكترونية العلمية عبر اإلنترنت  – 1/ 3/ 1

عرونا في قاً،ة ا عتفسار عدة م،يزالت وقد لفت انتناهنا وجوح فار  بسيط جًدا بين نَِسب 

الروابط التشينيةت :  ا،سة اصاًصت وذلك من االل الرحوح ال،دروعة لألعاتسة الجامييين؛ وهي

وتوفر النصول الفاًقةت والخصوصية ال،ليتي،يدجاليةت وتفاعلية ال،ستفيدت ويمكانية الطنع حسب 

وج،كن يرجار هسا التقار  يلى اليالقة اليضوجة التي تربط هسه اليناصر ج،ييهات .  ا حتياجال

 . و  ج،كن يجضا  ذلك ي  من االل كر  هسه ال،فهومال والتقنيال

وتُيد تطنيقال نظام النص الفاًق األكثر عهولة واألقل تيقيًدات تلك التي تخص مصاحر 

ال،يلومال ال،حتوجة على كثير من اإلحا لت وانظر في،ا بين فقراتهات ومنها الكتب الدجنيةت 

 . والقواميست وال،وعوعالت وكسا كتب ال،واح القانونية

ال،،نوحة للقارئ وال،نحر عنر اإلنترنت مع الناكر  )Interactivity(أما مفهوم التفاعلية 

وال،ؤلت؛ فتتجلى عندما جُندي انتقاحاته ومقترحاته في طرجقة عرض الدورجة ويتاحتها من جهةت 

 . بأفكارهت وتناحله لل،يلومال )Feedback(وفي التحاور ال،ناكر السي جس،ف بالتلسجة الراجية 
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 ميزات الدوريات اإلليكترونية العلمية عبر اإلنترنت( 1)الشكل 

ت )Multimedia technology(وفي هل التطورال السرجية في مجال تقنية ال،يلومال  

واعتخداماتها؛ أصنف من ال،،كن اعتخدام الحواعيب الشخصية في مجا ل تيّدل ميالجة 

ال،يلومال وعرض النصول واألرقامت يلى عروض مرًية متحركة ذال مواصفال عاليةت 

مول فة مع رعوم ملونةت والصول السي تصاحنه ال،ؤثرال الس،يية وال،وعيقىت وجستخدم في 

والتوليفة التفاعلية .  Multimedia, Hype rmedia, Interactive Multimediaاإلنجليزجة 

ت وبإوافة التفاعلية )Non print(ت وغير مطنوعة )Non linear(ماحة غير اطية 

)Interactive(  يلى التوليفة تظهر مقدرة ال،ستخدم على التفاعل مع هسه التقنيةت وحوم حدود

 .(3)صور تفاعل ال،ستخدم مع هسه األوعية تصنف التوليفال التفاعلية مجرح منتجال تلفزجة مكلفة

أما النح  اإلليكتروني واليرض ال،تنور لنصول ال،قا ل في أككال مختلفة فقد أويت 

نسنة مقاربة بينه،ات وج،كن يرجار ذلك يلى عدم تحك  األعتاذ الجاميي في ع،ليال النح  

اإللكتروني عنر اإلنترنتت والفه  القاصر لإلمكانال الهاًلة التي تتوفر عليها تقنيال هسا النح  

 . بال،يامالل التي تطرقنا يليها عند الحدج  عن محركال النح  في ا عتفسار الخال به

وأه  ما جَُحق ق هو اإلفاحة من ال،قال اليل،ي بصيلة الوقت الحقيقيت السي جَُين ر عنه ب          

(Real time) ت عندما جتحقق روا ال،ستفيد في كل لحظة جنفس فيها يلى الدورجة اإللكترونية

اليل،يةت وجش،ل يجراء النح  اإللكتروني مختلت ال،واقع وبنو  ال،يلومال ومواقيها؛ وذلك ألنها 

ت،كِّن من ووع أحوال النح  اليامة في ادمة النح  النينليوغرافي تنًيا لل،وووعالت 

وباألعلو  نفسه ج،كن النح  عن ال،ؤلفينت والج،ييالت وال،ؤت،رالت والدورجالت والنشرالت 

وكسلك عن عناوجن الناكرجنت وحتى األفراح في بيض األحيامت وقد اعتطاعت هسه الطرجقة في 

 .(3)النح  في حا ل كثيرة تحقيق نجاحال ملحوهة حوم يواعة في الوقت وال،ال

فييي حييين اليييرض ال،تنييور لل،قييا ل أو الييدورجال ليي  جييشكل اهت،اًمييا كنيييًرا ميين قِنَييل اليينيية 

ب أوً  علييى مييض،وم ال،قييا ل اليل،ييية وثراًهييات ومييدى تحقيقهييا  ال،دروعيية؛ ألم تركيزهييا جنييصُّ

ومختلت األككال ال،تاحة لها ال،ض،وم نفسه مع فوار  مرتنطة بكيل . لالحتياجال ال،نحود عنها
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 .  ككلت وهو أمر عنراه  حقًا في تحدجد م،يزال كل منها

وتجدر اإلكارة يلى أم أعلو  اليرض لكل ككل له حور كنيير فيي تحدجيد طرجقية ا عيتي،ال 

للدورجة اإللكترونية اليل،ية ال،تاحة عنر اإلنترنت؛ فهنا  القيراءة اإللكترونيية ال،ناكيرةت والقيراءة 

اإللكترونية غير ال،ناكرةت األولى تكوم عنر اإلنترنتت والثانية بيد تح،يل الدورجة على الحاعو  

أو على القرل ال،ضلوطت ي  أم قراءتها تتي  عليى كاكية الحاعيو ت وج،كين أم نيسّ،يها القيراءة 

اإللكترونية األولى وهي يجنارجةت يذ   ج،كن تحدجد جدوى مقال ي  بيد قراءتيهت ثي  تحدجيد طرجقية 

 . اعتي،الهت يما طنيه واعتلالله ورقيًا أو تح،يله وا حتفاه به عند الضرورة

 استفسار حول سلبيات الدوريات اإللكترونية العلمية عبر اإلنترنت -33/ 3/ 1

وعلى الرغ  من اإلججابيال اليتي تيال م اليدورجال اإللكترونيية اليل،يية عينر اإلنترنيت؛ ي  

هنييا  عييلنيال جييياني منهييا األعيياتسة الجييامييومت عييواء أثنيياء ع،لييية النحيي  أو اييالل القييراءة 

 . اإللكترونيةت أو في،ا جتيلق بطرجقة اليرض على كنكة اإلنترنت

ومن هنا كانت أعلى يجابة حول هسه السلنيال ت،ثل فقدام نقاط النح  الرًيسة أثناء اإلبحيار 

؛ وج،كن تفسير ذلك بيدم ميرفة تقنيال النح  %15.55على كنكة اإلنترنتت وقد قُدِّرل نسنتها ب 

عالفة السكرت ومن ث  تيه األعتاذ وعط الزا  الهاًل من ال،يلومالت عنر الروابط التشينية ال،تيدحة 

 . وغير ال،تناهية؛ م،ا جنسيه محطال ال،فتاحية األولى

تيشيب ال،يلوميال وصييوبة اعيتييابهات وقلية عناوجين :  في حين تقاربيت نيسنة عياًقين ه،يا

 .  الدورجال اإللكترونية ال،تاحة مقارنةً بالدورجال الورقية

وميد ل التيطييل تختليت ااتالفًيا بيِّنًيا مين .  وج،كن أم جؤحي ذلك يلى انتشار صفة التيطيل

من ال،قا ل اليل،ية والتقنيية تيدال ذمية التارجيخ % 20مووور مارت وكقاعدة عامة فإم حوالي 

ت أميا (4)والتيطيل هو فقدام ال،قا ل القي،ية اليل،ييةت وعيدم حاجية الناحي  وال،ختيص يليهيا.  عنوجًا

السلنيال األارى فقد كانت نسنتها أقل من ذلكت وهي عدم كفاجية اليسنوال ال،تاحية لالطيالر عليى 

الدورجة اإللكترونيةت أي ويت ع،لية األركفة ألعداح الدورجة ال،اوييةت وهيو أمير غيير محيسوم 

أجه  جضطلع بهسه ال،ه،ية؛ ولهيسا هيل هيسا اليياًق جحيول حوم :  بين الناكرجن وال،ؤلفين وال،كتنيين

اعتلالل األعتاذ الجاميي لل،قا ل السابقة التي   جزال جحتاج يليها؛ ليدم فقدام قي،تهيا اليل،ييةت أو 

 . إلثنال صحة اعتشهاحاته اليل،ية الراجية
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 سلبيات الدوريات اإللكترونية العلمية عبر اإلنترنت( 1)الشكل 

وهسا جخت  ورورة يججاح حل عاجل من قِنَل ال،كتني ال،ؤه ل ذي الكفاءال اليل،ية اليالية 

بض،ام ع،لية األركفة ليناوجن الدورجال اإللكترونية اليل،ية عنر اإلنترنتت والتي تكوم محط 

طلنال األعاتسة والناحثينت وتلني رغناته ت يذ ج،كن يجراء ع،لية األركفة عن طرجق التح،يل 

ليناوجن الدورجال التي تشتر  فيها ال،كتنال الجاميية؛  )GRAVER(على األقرال ال،ضلوطة 

ذلك ألم التكاليت الناهظة لالكترا    ج،كن أم تقتصر على ع،لية الولوج واعتلالل الدورجة 

وج،كن تخصيص كل قرل مضلوط ج،ثل عنة كاملة أو عدة عنوال مرق ،ة .  اإللكترونية فقط

 .  بتتابع  مني متسلسل

استفسار حول اإلسهام في مقاالت في دورية إلكترونية علمية عبر   -1/  37/  3/  1

 اإلنترنت 

ب،ا أننا نتحدد عن علنيال الدورجال اإللكترونية اليل،ية عنر اإلنترنت؛ فإم عاًقًا كنيًرا 

أمام ا تفا  على تحدجد طنييتهات وتلنية ا حتياجال يليهات وهو   -و  جزال  –ارتنط بها منس نشأتها 

  اعتقرارجة ال،قال اليل،ي؛ يذ يم التليير الفجاًي والتيدجل ال،ست،ر حوم يعالم مسنق جحرم كثيًرا 

 . من ال،ستفيدجنت وججيل ال،قال   جحقق روا غالنيته 

أما في،ا جخص اإلعهام في مقا ل عل،ية في حورجة يلكترونية على اإلنترنت؛ فهو ذو عالقة 

وبخاصة الناحثوم   –وطيدة بج،يع ال،شكالل امنفة السكرت و  بد من حور لألعاتسة الجامييين 

في تسليل اليقنال ألنفسه  ولليره ت و  جنتظروم الحل ا فتراوي السحري حوم   –منه  

وهنا  جهوح لتجار  عابقةت ومنها تياوم أربية من ال،تخصصين في جامية و جة .  يعهاماته 

في ينتاج حورجة يليكترونية عل،يةت جت   )North Carolina State University(نورد كارولينا 

ت وهي تصدر ثالد )Peer-Reviewed(مراجيتها وتحكي،ها من قِنَل  مالء في التخصص 

وتُتا  مجانًا للج،هور وال،كتنال من االل النرجد .  عنت،نرت جناجرت ماجو:  مرال في اليام

 .  اإللكتروني
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وقد  حظنا أم نسنة األعاتسة السجن جساه،وم ب،قا ته  في حورجة يليكترونية عل،ية عنر 

 %. 52.34اإلنترنت أقل من ال،توعطت يذ   تصل يلى ثل  اليينة ال،دروعة وقدرل ب 

وباإلمكام يرجار ذلكت يلى حداثة التجربة بالنسنة لألعتاذ الجامييت وبخاصة الناح  منهت 

ويلى تفضيله التيامل مع الدورجة اليل،ية الورقية التي تض،ن له حقو  التأليتت وتجننه مخاو  

ا حتيال على مقا ته اليل،يةت ي  أم ذلك   جكفي ك،نرر ليدم نشر تلك ال،قا لت في يطار وحدال 

متياونة في،ا بين الناحثينت تشكل اتحاًحا جض،ن له  الحقو ت وجيز  تطوجر النح  اليل،يت يذ 

ال،توفر  Adobe Acrobatبواعطة برنامج  pdfج،كنه  تحوجل مقا ل الدورجة على ككل 

 .   تتطلب مهارال عالية pdfمجانًات وتنزجله على الحاعو ت وتحوجل ال،قا ل األصلية يلى ككل 

 
 اإلسهام بمقاالت في دورية إلكترونية علمية عبر اإلنترنت( 32)الشكل 

ولَِ    جناحر األعتاذ الناح  بإنشاء موقع واجب اال به؛ ليير   مالءه الناحثين من كل 

الجاميال اليال،يةت وجَُسهِّل له ع،ليال ا تصال ميه ت وتناحل الجهوح اليل،ية والخنرال التقنيةت 

 . وبخاصة عنر مج،وعال األانار عالفة السكر

وجشكل هسا اإلعهام في نشر ال،قا ل اليل،ية عنر اإلنترنت عاماًل مهً،ا في تسليل اليقنال 

التي تيترض انتشار الدورجة اإللكترونية اليل،ية عنر اإلنترنتت وجفتف امفا  الواعية لتطورال 

يججابية قد تفو  توقيال ال،ختصين؛ ولهسا طرحنا اعتفسارا حول مستقنل هسا النور من الدورجال 

اليل،يةت فكانت اإلجابة تينِّر عن تفاؤل كنير من قِنَل غالنية األعاتسة الجامييينت يذ مث لت نسنة 

؛ م،ا جدل على يحرا  تام ووعي حقيقي بالتطورال 40.34ال،جينين بإمكانية التطور السرجع 

ال،تسارعة للتقنيال الحدجثةت والتي عيست،ر تأثيرها بشكل يججابي على حياة الدورجة اإللكترونية 

 . اليل،ية عنر اإلنترنت
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 :النتائج والتوصيات - 1

 نتائج الدراسة  -3/ 1

 : ج،كن تلخيص نتاًج هسا النح  وفق النقاط امتية

  اللرض األعاعي من اعتخدام األعاتسة الجامييين للدورجة اليل،ية هو يعداح الرعالة أو

األطروحة اليل،يةت في حين ل  جكن تدعي  ال،قاجيس الدراعية بها ي  في مار اهت،امال 

 . غالنيته 

 مييار ال،حتوى أفضل ال،قاجيس ال،ستخدمة في ااتيار حورجة عل،ية من بين مثيالتها. 

 جشكل ارتفار عير الدورجة اليل،ية أكنر عقنة أمام اإلفاحة منها . 

 لجوء حوالي نصت اليينة ال،دروعة يلى اعتخدام الدورجة اإلليكترونية اليل،ية  . 

  يتاحة الدورجة اإلليكترونية اليل،ية عنر اإلنترنت هي الطرجقة األكثر تفضياًل من قِنَل

 .  األعاتسة الجامييين من بين طراًق النشر اإلليكتروني ال،تيدحة

  جَُيد النرجد اإلليكتروني أحسن وعيلة مستخَدمة للحصول على ميلومال حول الدورجال

 .  اإلليكترونية اليل،ية عنر اإلنترنت

  أكنر عاًق أمام اإلفاحة من الدورجة اإلليكترونية اليل،ية عنر اإلنترنت هو ويت ا تصال

 .الشنكي

  توافر النصول الفاًقةت ووجوح الروابط التشينية ال،تيدحةت يوافةً يلى الخصوصية

ال،لتي،يدجاليةت وت،كين ال،ستفيد من التفاعليةت وعهولة الطنع حسب الحاجة؛ هي أه  م،يزال 

 .  الدورجة اإلليكترونية اليل،ية عنر اإلنترنت في نظر األعاتسة الجامييين

  ل غالنية اليينة ال،دروعة ا عتخدام ال،زحوج للدورجة اإللكترونية اليل،ية عنر تفضِّ

 .  اإلنترنت؛ أي اللجوء يلى القراءة اإللكترونية بالدرجة نفسها مع ا عتخدام بيد الطنع

  تَُيد للة النصول الفاًقة)HTML(  ل من قِنَل األعاتسة من بين مختلت أككال الشكل ال،فض 

 .  الدورجة اإللكترونية اليل،ية عنر اإلنترنت

  جرى غالنية األعاتسة أم فقدام نقاط النح  الرًيسة أثناء اإلبحارت وتشيب ال،يلومالت وقلة

اليناوجن بال،قارنة مع الدورجة اليل،ية الورقية؛ هي أكنر السلنيال ال،الحظة على الدورجال 

 .اإللكترونية اليل،ية عنر اإلنترنت

  حة ل،ستقنل الدورجة اإللكترونية اليل،ية عنر اإلنترنت من التطور السرجع هو الصورة ال،رج 

 .قِنَل ميظ  األعاتسة الجامييين



 

 

312 

 ( 7273يوليو )  27، ع 31الفهرست س تفاعل أعضاء هيئة التدريس بمعهد التعليم التطبيقي والتدريب بالكويت 

 التوصيات  -7/ 1

انطالقًا من مختلت الصيوبال وال،شكالل التي اعتُنتجت في هسا النح  ج،كين يحراج بييض 

 : ال،قترحال التي نراها حلوً  م،كنة التطنيقت منها

  حعييي  الننيييية التحتيييية لل،كتنيييال الجامييييية ب،ختليييت أنواعهيييات بتوفيييير األجهيييزة والُ،َييييد ال

 .  والنرمجيال ذال اليالقة بالحواعيب وكنكة اإلنترنت

 مشاركة األعتاذ الجاميي في يثراء مقا ل الدورجال اإللكترونية اليل،ية . 

  بييسل الجهييد ال،ييضاعت ميين قِنَييل األعييتاذ الجيياميي إلتقييام أهيي  الللييال األجننيييةت وبخاصيية

 . اإلنجليزجة والفرنسية

  تخصيص فضاء يلكتروني حاال ال،كتنة الجامييية جحيوي قواعيد اليدورجال الي،ليية اليال،يية

 . ال،حك،ةت حي  ج،كن لألعتاذ الجاميي أم جتصفحها بيسر وعهولة

  ينييشاء فهييري ملييي موحييد حااييل ال،كتنيية جييش،ل مختلييت تخصييصال الييدورجال اإللكترونييية

 . الي،لية

  اكترا  ال،كتنال الجامييية فيي اليدورجال اإلليكترونيية اليل،يية عينر اإلنترنيتت عين طرجيق

وعيدم اقتيصاره (  ا كترا  ال،زجج)ت وأعلو  (الج،لة وحسب ال،ووور)الدمج بين أعلو  

على  ال،كتنة ال،ركزجةت يذ جت  ت،كين األقسام من النفاذ الحر يلى هسه الدورجال اليتي تيشتر  

فيهييا ال،كتنيية ال،ركزجييةت م،ييا جييسهل علييى كييل أعيياتسة األقييسام الجاميييية الولييوج الحيير يلييى 

 . الدورجال اإللكترونية

  تخصيص حورال تدرجنية لألعتاذ والناحثين الجامييين على مهارة النح  والتيصفف اليسرجع

 . ل،حتوجال الدورجال اإلليكترونية اليل،ية ال،شتَر  فيها

  توفييير ال،يلومييال ال،طلوبيية فييي الوقييت ال،الًيي   حتييياج األعييتاذ يليهييات حييسب اإلمكانييال

 .  ال،توفرة

 ال،ساعدة في تح،يل ال،قا ل بالطراًق ال،ختلفة . 

  ورورة بسل الجهد من قِنَل األعتاذ الجاميي في تيلي  بييض التقنييال األعاعيية فيي اإلعيالم

 . املي والنح  عنر اإلنترنت

  توهيت األعتاذ والناح  الجاميي ل،قا ل الدورجال اإلليكترونية اليل،ية عنر اإلنترنيت فيي

تدعي  محتوى ال،قياي الدراعي لربط الطالب الجاميي بآار ال،ستجدال اليل،ييةت وبحيي    

 . جنقى رهين ال،يلومال ال،تقاحمة التي اعتلنى عنها الطالب في الدول ال،تقدمة
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