
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد :  
 َٓاٍ بٓت صاحل ايػبًٝٞأ. 

 بكطِ ايطٝاضات ايرتب١ٜٛباذج١ دنتٛزاٙ 
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 أ.د / ٖٝفا٤ بٓت فٗد املبريٜو
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لدى أعضاء هيئة  يف التشارك املعريف ودورها 2.0 الويب تتطبيقا
 التدريس

 َٓاٍ بٓت صاحل ايػبًٝٞأ. 
 باذج١ دنتٛزاٙ بكطِ ايطٝاضات ايرتب١ٜٛ

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ املًو ضعٛد 

 أ.د / ٖٝفا٤ بٓت فٗد املبريٜو

 به١ًٝ ايرتب١ٝأضتاذ بكطِ ايطٝاضات ايرتب١ٜٛ 

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ جاَع١ املًو ضعٛد 

 :املستخمص 
هدفت الدزاضُ احلالًُ إىل التعسف علِ دوز تطبًقات الىيب يف تعصيزص التػزازا ارعزسيف لزدّ     
أعضزاْ هًٔززُ التززدزيظت واضزتلدرت الدزاضززُ ارزز ار الىلز،ٌ التشلًلززٌت وتىلززلت إىل دل ىعززُ    

تززىفا احلززىافص ارع ىيززُ واراديززُ ئعضززاْ هًٔززُ التززدزيظ لتػززذًعا   رززا ال تززآر أه اززا5  ززسوزَ 
علززززِ اضززززتلدا   زيب أعضززززاْ هًٔززززُ التززززدزيظ  ربارر تززززدعلززززِ رػززززازةُ ارعسفززززُت وا هت ززززا   زززز  

  ُ  التك ىلىدًزززا والىضزززآث احلديجزززُ  زززا يت اضزززب رززز  رطزززتىيات رازززازاتا  التك ىلىدًزززُ ارلتل،ززز
تغالل إركانزززززات و زززززدزات تك ىلىدًزززززا ارعلىرزززززات لتعصيزززززص التػزززززازا ارعزززززسيف ت  ا  زززززافُ إىل اضززززز

 وا تصا ت يف رػازةُ ارعسفُ  ونقلاا  ث وإنتاداا.
 أعضاْ هًُٔ التدزيظ. –التػازا ارعسيف –2.0الكل ات ار،تاس5ًُتطبًقات الىيب

The Role of Web 2.0Applications in Knowledge Sharing among Faculty 
Members 

Manal Saleh AlShebeili 
Dr. Haifa Fahad Bin Mubayrik 
Abstract: 

The study aimed to identify the role of web 2.0 applications in stimulating 
knowledge sharing among faculty members.  The study flowed the descriptive-
analytical approach. The results showed that there is a need to provide moral 
and material incentives for faculty members to encourage them to share 
knowledge. Furthermore, , the focus should be applied to faculty training 
programs regarding the  use of  technology and modern tools in knowledge 
sharing; taking into consideration their level of technology familiarity. 
fineally, the utilizing information and communication technology is important 
insharing, transfering, and producing knowledge. 
Keywords: web applications2.0- knowledge sharing- faculty members. 

 :مقدمة 
ًتززا يف رلتلززا ارلضطززات التعلً ًززُ والعارزز6ُ    تػززاد  ار لكززُ العس ًززُ اىلقززا ز  
وتطبًقات الىيب الت،اعلًُ  ت ف ذد ار صات ا لكرتون0202ًُاقًققا لسؤيُ وذلك 

ُ   اتضاضزززززززًاتزززززززث أوىل ا هت اراتىائ  يف تقزززززززدي  عزززززززدرات تعلً ًزززززززُ وتدزيبًززززززز
 ممزززززا دعزززززث ًزززززُت رصززززز  ُ  ك،زززززاَْ عال  تطبًقزززززات وهزززززٌ ت0.2ةتطبًقزززززات ويزززززب  
را عالل التعلً  والتدزيب ا لكرتونزٌت فالتطبًقزات الىيزب     ارلضطاتتشسص علًه

يصزززال ارعلىرزززات عزززا نسيزززا التك ىلىدًزززا  طسيقزززُ   الت،اعلًزززُ ضزززالت رزززا ع لًُا 
 فعالُ.
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لرا زلدرلضطزاتالتعلً  تطزعِ للزدعىل عت ز  ارعسفزُ رز  انتػزاز تك ىلىدًزا         
 دزدززُ ةزباَت وهززى رززا اعززث اراززا  الرت ىيززُ   ارعلىرزات وا تصززا ت يف ةززث ركززا  

تتغا وفقاق لتغاات ارعسفُ ارتطازعُت وأ  الرتةًص ازب أ  يزت  علزِ الزتعل  رزدّ      
احلًزززاَ وت  ًزززُ ارعسفزززُ والتػزززازا ارعزززسيف يف يزززث ودزززىد تك ىلىدًزززا تطزززاعد علزززِ    

 (Van, 2006)ا لكرتونًُاقًا ذلك را عالل الكجا را ائدوات والتطبًقات

تطبًقززات ة اضززاعدت  عززت التطبًقززات علززِ نػززس ارعسفززُت ولعززث رززا أغززاسها  
ت ةبااديداق أةجس غًىعاق يف ال،رتَ ائعاَ  ػكث  web 2.0اجلًث الجانٌ للىيب

ةززث غززله  داززاشاق ذةًززاق   رلززى رززا  ززسارر وتطبًقززات الىيززب ارلتل،ززُ      لززدّ ف
شت ب بزث اجل ًز ت وألز    سظًت هره التطبًقات  اهت ا  ةبا رالراوالت،اعلًُت 

دززصْ رززا سًززاَ اجل ًزز  الًىرًززُت وهززى رززا أتززاا ال،سلززُ لتىيً،اززا واضززتغال ا يف        
تقى  علِ تقدي   2.0اجلانب التعلً ٌ وارعسيف والعل ٌت فائمناط اجلديدَ للىيب

الكجا را اخلزدراتت والزم رزا أه ازا نقزث ارعسفزُ وعدرزُ اًز  أنزساف الع لًزُ           
ت وهزى رزا   ردّ احلًزاَ  واقًا أضلىب التدزيب الراتٌ والتعل   التعلً ًُ وا دازيُت

يززززدف  إىل  ززززسوزَ تىيًززززا هززززره التطبًقززززات يف ار ظىرززززُ التعلً ًززززُ واضززززتغالل    
 إركانًاتاا التك ىلىدًُ والس  ًُ ار ًصَ.

ألززبت تطززىيس التعلززً  العززالٌ يف عززا  تتطززا ا ويف يززث ياززىز هززره التطبًقززات 
رطلبتزا را تززا جل ًزز   ت والزم تععززد فًززه  رعسفًززُ والتق ًززُفًزه التغززًاات احلضزازيُ وا  

تزززدع  ع لًزززات التعلزززً  ارطزززت س    2.0وذلزززك لكزززى  تطبًقزززات الىيزززب    اعت عزززاتت 
أهززز  و سادلزززه والتطزززىيس ارازززا لزززدّ أعضزززاْ هًٔزززُ التزززدزيظت والزززم تعتزززرب رزززا      

التعلزززً  العزززال6ٌ لتطزززىيس ارازززازات البػزززسيُت     رلضطزززات  التذديزززدات الرت ىيزززُ يف  
تلعب دوزتا  التطبًقاتوت  ًُ الكىادز و دزاتا 6 للتعارث ر  رعطًات العصست فاره 

را تا يف الت  ًُ عالُ يف الت  ًزُ العل ًزُ والجقافًزُ وا دت اعًزُت والزم تطزاه        
ت وتطزىيس راازاتزه و دزاتزه ارا ًزُت والزرٍ      لعضزى هًٔزُ التزدزيظ   يف التعلً  ارطت س 

 ت  . ي عكظ  صىزَ إاا ًُ علِ اع

  :مشكمة الدراسة 
تععززد اجلارعززات رصززدزتا للقززىَ ال،كسيززُ والت  ًززُ الجقافًززُ وا دت اعًززُت وهززٌ       
ائضززاع يف تأًززُ القززىّ البػززسيُت  ًززح تكززى  رلهلززُ وردز ززُ يف تطززىيس اعت زز    

وا هت ززا   ا  ززدا    ورػززازةتااوتقدرززهت ة ززا تطززا  اجلارعززُ يف ت  ًززُ ارعسفززُ     
تكززىيا ةززىادز  ػززسيُ ذات   ارعلىرززات وا تصززا ت رززا أدززث   وتك ىلىدًززا وا  تكززازت 

 .رطتىّ عاٍل و ادز علِ التكًا ر  تطىزات العصس

( أه ًززززُ تك ىلىدًززززا ارعلىرززززات 0202و ززززد أةززززدت دزاضززززُ الًززززارٌ والززززدوسا    
 ثبزززات فعالًتازززا يف اقًزززا أةزززرب    2.0وا تصزززا ت رزززا عزززالل تطبًقزززات الىيزززب  
ْ هًٔزززُ التزززدزيظت ورطزززاه تاا يف اقًزززا    رعزززد ت التػزززازا ارعزززسيف  ززز  أعضزززا    

الت  ًزززُ ارا ًزززُ ئعضزززاْ هًٔزززُ التزززدزيظت ة اأةزززدت دزاضزززُ أ زززد والعصزززً ٌ    
( أه ًززُ تىيًززا القززدزات التك ىلىدًززُ لززدّ أعضززاْ هًٔززُ التززدزيظ لسفزز          0224 

 رعد ت التػازا ارعسيف وتعصيصها.
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لتػزازا ارعزسيف   فًتعصيزص ع لًزات ا  2.0و التالٌ تك ا أه ًُ دوز تطبًقات الىيب
لدّ أعضاْ هًُٔ التدزيظت وذلك رزا عزالل تىيًزا  زدزاتاا وإركانًاتازا يف نقزث       
ورػزززازةُ ارعسفزززُ  ززز  أعضزززاْ هًٔزززُ التزززدزيظ علزززِ رطزززتىّ اجلارعزززُ داعلًزززاق          
وعازدًاق. ورا ذلك تت جث رػكلُ البشح رزا عزالل ا دا زُ عزا الطزلال الزسًٓظ       

عًززث التػززازا ارعززسيف لززدّ أعضززاْ هًٔززُ   يف ت،2.0 ابتزز5ٌ رززا دوز تطبًقززات الىيززب  
 التدزيظ؟

 ويت،س  را هرا الطلال ائضٔلُ التال5ًُ

 ار،اهً ٌ لتطبًقات الىيب والتػازا ارعسيف؟  زرا ا نا 
  لززززدّ أعضززززاْ هًٔززززُ   التػززززازا ارعززززسيف  يف ت،عًززززث2.0الىيززززبتطبًقززززات دوز رززززا

 التدزيظ؟ 
  فًت،عًززث التػززازا ارعززسيف لززدّ أعضززاْ 2.0الىيززبرززا رززربزات تىيًززا تطبًقززات

 هًُٔ التدزيظ؟ 
  يف ت،عًث التػازا ارعسيف لدّ أعضاْ هًُٔ التدزيظ؟2.0تطبًقات الىيبرا 

  :أهمية الدراسة 
تطززعِ هززره الدزاضززُ علززِ إ ززساش دوز تطبًقززات الىيززب يف التػززازا ارعززسيف لززدّ         

 أعضاْ هًُٔ التدزيظت وتك ا أه ًتاا يف ابت5ٌ

 الت،اعلًُ يف نقزث وتبزادل ارعسفزُ لتشقًزا      2.0تطبًقاتالىيبانًات اضتغالل إرك
 التػازا ارعسيف  كث ضاىلُ ويطس.

  ُ والظاهسَ للززصرالْ ترطززاعدَ أعضززاْ هًٔززُ التززدزيظ علززِ نقززث ارعززازف الضزز  ً
 والطالب وغاه .

    تطبًززززا ربززززاد  الززززتعل  ارطززززت س رززززا عززززالل ائدوات التك ىلىدًززززُ ارت جلززززُ يف
 .2.0تطبًقات الىيب 

        رززززا 2.0ارطزززاه ُ يف ازززديح ارعسفززززُ رزززا عززززالل رزززا تزززىفسه تطبًقززززات الىيزززب
 اديجات رطت سَ.

   :مههج الدراسة 
اعت د البشح علِ ار ار الىل،ٌ التشلًلٌ  اضتعساض أد ًات الدزاضُت والزم  

 عا تطبًقات الىيب ودوزها يف التػازا ارعسيف لدّ أعضاْ هًُٔ التدزيظ.تتشدخ 

 :مصطمحات الدراسة 
  2.0مفهوم تطبيقات الويب: 

(  أنازا5 جمدل ىعزُ رزا التطبًقزات الزم تطزاعد يف نػزس        20ت 0222عسفتاا عا د  
ارعلىرزززات  أغزززكا ا ارلتل،زززُ  لزززىزت نصزززىصت فًزززديىت رقزززان  لزززىتًُت عزززسوض       
تعلً ًززُ(  طسيقززُ ت،اعلًززُت وتصزز ا إىل أدوات تطززاعد يف التززألًا التعززاونٌ رجززث5    

عٌ رجززززث5 الػززززبكات ارززززدونات والززززىيكٌت وأدوات تطززززاعد علززززِ التػززززبًك ا دت ززززا  
ا دت اعًُ ةال،ًطبىات وأدوات تبادل الىضآط رجث الًىتًىب وغاهاجم. وعسفتاا 

(  أنازززا5 جمسصرزززُ رزززا التطبًقزززات وفستازززا غزززبكُ دىدزززث  ػزززكث 23ت 0222السسًلزززٌ  
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دلانٌ وتتض ا  سيد دىدث وذلسزات رطزت دات دىدزثت وتقزىي  دىدزث ورىا ز       
  اعًُجم.دىدثت وذلادثُ دىدثت وغبكُ دىدث ا دت

وعلًززه تعسفاززا الباسجززُ إدسآًززاق  أناززا5 دل ىعززُ رززا التطبًقززات الس  ًززُ الززم    
ارعسفزززُ والتىالزززث  تػزززازاتعت زززد علزززِ ا نرتنزززت يف تق ًزززُ ع لزززاات وتطزززاعد علزززِ  

العل ٌ وا دت اعٌ    أعضاْ هًُٔ التزدزيظ ضزىاْ داعزث اجلارعزُ أو عازدازا أو      
 علِ نطاق دولٌ.

 التشارك املعريف: مفهوم 
يعسَّف التػازا ارعسيف  أنه5 جمدل ىعُ را الطلىةًات الم ت طىٍ علِ تبزادل  

 الزرنًبات (. وذةزس  Martin, Erhardt, 2017, 286ارعسفزُت أو رطزاعدَ ابعزسياجم     
نقززث ارعسفززُ الصززساُ أو الضزز  ًُ إىل  ع لًززُ يززت  رززا عال ززا  ال( أنززه5 جم024ت0222 

 تت     هل ْ ائفسادجم.  ائفساد ا عسيا را عالل ا تصا ت الم

وتعسفه الباسجُ إدسآًاق  أنه5 ةافزُ ائنػزطُ وار ازضزات الزم هازضزاا أعضزاْ       
وتبادل اخلربات وائفكزاز رز     ت ادف التػازا  ارعسفُ تهًُٔ التدزيظ يف اجلارعات

تطززززاه  يف تطززززىيس  تعززززسيات للىلززززىل إىل رعلىرززززات ورعززززازف وعززززربات دديززززدَ اب
 ت ززز ا الع زززث اجلزززارعٌ توتطزززىيس ار ازضزززات التعلً ًزززُ  ززز  ت زززدزاتا  ورازززازاتا 

 وشيادَ ة،اَْ اجلارعات.

  :اإلطار الهظري 
 هكا ت،صًله ةابت5ٌ

   :أهمية التشارك املعريف 

أه ًزززُ التػزززازا ارعزززسيف داعزززث ارلضطزززات رزززا عزززالل ودزززىد الكزززجا رزززا    وتزززربش 
ال ارعلىرززززات ( يف اعززززتالف أغززززك0222ائضززززباب واراززززا ت فقززززد أو ززززشاا الػززززاسٍ   

وارعسفززُت ومنىهززا وتكاثسهززا  ػززكث ضززسي  يف العصززس احلززال6ٌ وذلززك  طززبب التقززد      
الكززبا يف دلززال تق ًززُ ارعلىرززات وا تصززا تت وثززىزَ ارعسفززُت والصزز اعُت وازت،ززا         
رطززتىيات و ززدزات التعلززً  يف الكززجا رززا الززبالدت وتطززىز البشززح العل زز6ٌ إذ تطززاه   

كث ةزبا يف ع لًزُ نقزث ارعسفزُ وتػزازةاا را زا ةزا         هره التق ًات  آلًاتازا  ػز  
إ افُ إىل أنه يف الى ت الساها  ات را الصزعب رتا عزُ اًز     تسذ اا و لارتاا

التطىزاتت والتقد  يف غتِ دلزا ت ارعسفزُ والعلزى  ضزىاْ علزِ رطزتىّ ائفزسادت أو        
 ارلضطاتت مما اعث ع لًُ التػازا ارعسيف أرساق يف غايُ ائه ًُ.

 ,Cheng,Yin Ho,& Lau, 2009)( وفقزاق رزا وزد يف   221ت 0202تػزا احلس زٌ    و

 : أ  ممازضُ التػازا ارعسيف    أعضاْ هًُٔ التدزيظ تت   طسيقت  (313

         الطسيقُ ائوىل  نسيقُ الػبكُ ارغلقزُ(5 وهزٌ ارػزازةُ الػلصزًُ الزم يكزى
ل عسفُت واعتًزاز رزا   لدّ عضى هًُٔ التدزيظ سسيُ اعتًاز نسيقُ رػازةته ل

ضًػززازا رعسفتززه رعازز ت وتتززأثس هززره الطسيقززُ  العىارززث الراتًززُت وا ضززت تا        
 . طاعدَ ابعسيات والجقُت والك،اَْ الراتًُت وغاها
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       الطسيقززُ الجانًززُ  نسيقززُ الػززبكُ ار،تىسززُ(5 ارػززازةُ رززا عززالل رطززتىدعات
جل ً  ائفساد رزا عزالل   ارعسفُ ار،تىسُت ويعد التػازا يف هره الطسيقُ عارُ 

نظزززا  إدازَ ارعسفزززُت وهزززره الطسيقزززُ تعت زززد علزززِ دوز ارلضطزززُ يف   زززاْ غزززبكات      
تق ًزززات ارعلىرزززات وا تصزززال6 لزززرا يعت زززد زلاسازززا علزززِ العىارزززث الت ظً ًزززُت   

 .والب ًُ التق ًُت وال  اذز ارطتلدرُ لتدفا ارعلىرات  ارلضطُ

  لدى أعضاء هيئة التدريس عريفيف التشارك امل2.0 تطبيقات والويبدور: 
تزززلثس التق ًزززُ  ػزززكث ةزززبا يف ع لًزززُ التػزززازا ارعزززسيفت وعالزززُ يف رلضطزززات  
التعلزززً  العزززالٌت وةزززرلك يف نقزززث ارعسفزززُ دو  التقًزززد  زززدود اركزززا  والصرزززا ت        
وارطززاه ُ يف ا ت آاززات ورػززازةتاات وإدازتاززات وفصي اززات فتطززاعد ائدوات التق ًززُ  

 .Dube, et al ارعسفززُت وع لًاتاززات وتطبًقاتاززات ويػززا ةززث رززا  علززِ ا زتقززاْ 

ارعسفزُ  لتلزا أغزكا ا  ػزكث      ع لًزُ تبزادل  التق ًزُ احلديجزُ تطزاث     ت  زأ  (2012
فعال وضاث6 مما له ائثس البالغ يف دهىرُ ارعسفُ واضزت سازهات ف زا عال زا هكزا     

أعضززآاات ورزز  رلضطززات للذارعززات أ  تتىالززث وتػززازا ارعسفززُ  ػززكث رباغززس رزز  
اعت   ارلتل،ُت وةرلك نػس را تىللت إلًه را رعسفُ دديدَت وإتاسزُ تكزىيا   
دلت عززات إلكرتونًززُ عل ًززُ لززدع  ع لًززات الززتعل  غززا الس ًززُ والس ًززُ  زز         

 أعضاْ هًُٔ التدزيظ. 

وهكززا إازززال هزززره الىضزززآث يف ابتززز5ٌ ا تصززال ارباغزززس ودازززاق لىدزززهت وتبزززادل   
لربيد ا لكرتونٌت وا دت اعات الس ًُ ا لكرتونًُت وارلمتساتت وال زدوات  زضآث ا

    ٌ ولعززث تالعل ًززُت واضا ززساتت وا تصززا ت ا ات،ًززُت وغززبكات التىالززث ا دت اع
إزضال واضتقبال زضآث الربيد ا لكرتونٌ هٌ الطسيقُ ائةجس اضتلداراق وغًىعاق 

ة ززا ت(Forkosh-Baruch, et al, 2012يف رػززازةُ ارعسفززُ  زز  ائةززادهً    
تت ًززص الػززبكات ا دت اعًززُ  الطززاىلُ والدي ارًكًززُ يف تبززادل اضتززىّت وتػززازا       
أعضززاْ هًٔززُ التززدزيظ رزز   عضززا   الصززىزت وال،ًززديىت وال صززىص والتشززاوزت فاززٌ  
متجث منىذداق فعا ق رػازةُ ارعسفُ الض  ًُ را عزالل الت،اعلًزُ والتعاونًزُ عزرب     

 دت اعًُت ة ا تتًت الػبكات ا دت اعًُ رػازةُ ارعسفزُ الصزساُ   الػبكات ا
 كافُ أغكا ا  طزاىلُ ويطزست وتتزًت رػزازةُ البشزىخ العل ًزُت وارعزازفت وتقزدي          
الدوزات التدزيبًُ ضىاْ ةانزت رزا اجلارعزاتت أو أعضزاْ هًٔزُ التزدزيظ  ا صانزٌت        

0222.) 

ْت علززِ رززا ضززبا فزز   التق ًززُ تقتصززس را تازز  ا علززِ ةىناززا وضززًل6ُ لززرا رززا و  ززا
الضززسوزٍ تىيًززا واضززتغالل إركانًززات التق ًززات احلديجززُ  طسيقززُ تطزز ت  ززدع         
ع لًات التػازا ارعسيفت فسغ  ودىد دوز رًطس  زره التق ًزات يف ع لًزُ رػزازةُ     
ارعسفُ إ  أناا  د تطزا  أيضزاق يف تعقًزدها وتأعسهزا رزا عزالل عزدَ ع لًزات6 رجزث          

ولززعى ُ ا ضززتلدا ت وتغززًا الزز ظ  التق ًززُ  اضززت سازت وعززد      التكززسازت والتضززل ت 
 ودىد لًانُ دوزيُ  ا.

وستِ تتصا رلضطات التعلً  العالٌ  ا ركانًات والقزدزات التق ًزُ   زد رزا     
والزم تت جزث يف   Razavi, et al, 2016)ادت ا  عدَ أرزىز ة زا أغزاز  زا ةزث رزا         
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درزززُ وضززسعتاات ودعلززاا أضاضزززاق   تىيًززا التق ًززات احلديجززُ رززز   زز ا  دززىدَ اخل     
لتطىيس نظا  يىفس القدز الكايف را استًادات ائعضاْ يف ارلضطُت ويليب زغباتا  
 ػززكث د ًزززا رزز  ودزززىد نظززا  اتصزززال ضززسي   ززز  اًزز  وسزززدات ارلضطززُت وتزززىافس       
أضززالًب تىالززث رزز  البًٔززُ اضًطززُت  ًززح تت،اعززث  ػززكث إاززا ٌ خلدرززُ أهززداف  

عال زززات إاا ًزززُ رززز  ائعضزززاْت وتزززدزيبا  علزززِ رازززازات      ارلضطززز6ُ لتزززدع  ودزززىد 
 اضتلدا  التق ًُ احلديجُت ارت جلُ  احلاضىبت والربارر ذات العال ُ.

  تشارك املعريففيال2.0الويب خصائص تطبيقات: 
فً ا ره  دزتاا علِ نػزس ارعسفزُ وتػزازةاا  ز       2.0تت ًص تطبًقات الىيب

 ضزتلداراا رزا عزالل ائدازصَ      التزدزيظ اً  ائنسافت وخبالزُ أعضزاْ هًٔزُ    
اخلصآه ال ص5ًُ سًزح    عديد را الط اتت والم يف رقدرتاا5الرةًُت وتت ًص 

هك ازززا نقزززث وتبزززادل ارعسفزززُ يف غزززكث رل،زززات نصزززًُ أو نصزززىص وزضزززآث ركتى زززُت    
واخلصآه الػ،ىي5ُ سًح متكا را إعداد رزلمتسات رسًٓزُ والتىالزث عزا نسيزا      

لصىزَ رعاقت واخلصآه الط ع5ًُ را عالل الكجا را ائدوات ال،ًديى  الصىت وا
رجث التدويا الصىتٌ أو السضآث ارطذلُت إ افُ إىل  دزتاا علِ ازديح ارعسفزُ ت   

علًه  ىاضطُ أٍ دااش إلكرتونٌ را دا   وا نال ت فسدوتكىيا اضتىّ را عالل أٍ 
 (.Esguerra, 2019تىافس إنرتنت  

التطبًقززات  رتةًصهززا علززِ ارعسفززُت ورػززازةُ ارطززتلد  يف  ة ززا تتطزز  هززره 
  اْ اضتىّت ولًظ نسف واسد هزى ارزتشك  يف تقزدي  ارعسفزُت فارعسفزُ رزا عزالل        
هره التطبًقات رعسفُ تبادلًُ ورتعددَ ا جتاهزات رزا سًزح الت،اعزثت إ زافُ إىل      

 (.Xu, et al ,2021 دزتاا علِ عسض أٍ  ًانات أو رعلىرات را ا اعتلا نىعاا  

  نػززاْ لزز،شات و  ززىات تىالززث علززِ    2.0وتاززت  اجلارعززات  تطبًقززات الىيززب  
ت ئدث التىالزث رز  الطزالب وأعضزاْ هًٔزُ التزدزيظت  زث وأنتذزت         هره التطبًقات

 عت اجلارعات والكلًات تطبًقات رطتقلُ عالُ  اات فالقدزات وا ركانزات الزم   
ورػازةُ اضتىّ هى را يدع  ع لًات  تتًشاا هره التطبًقات يف   اْ واضتلدا 

التػازا ارعسيف وإدازَ ارعسفُ وتباد ا وت ا لزاا علزِ أوضز  نطزاق  ز  أعضزاْ هًٔزُ        
 (.0224التدزيظ  البكسٍ والقبانٌ وع ست 

أ  هزززره التطبًقزززات وضزززًلُ دًزززدَ لتعزززبا أعضزززاْ هًٔزززُ     ويطزززت تر ممزززا ضزززبات  
ٍ و ت ورزا أٍ ركزا ت ودو  أٍ  ًزىدت    التدزيظ عا إزلاشاتا  العل ًُ وارعسفًُ يف أ

وا ضززت،ادَ رززا إنتادززات ائعززسيا  ػززكث ضززاث ورًطززست وتبززادل اخلززربات والتذززازب  
علززِ ال طززاق اضلززٌ أو الززدولٌت وضززاىلُ اززديح ارعسفززُ  اضززت سازت وولززىل عضززى     
هًٔززُ التززدزيظ إىل ارعلىرززُ أو ارطززت،ًدت أو ستززِ العً ززات ارطززتادفُ رززا البشززىخ    

 . ػكث رًطس

  تشارك املعريفالفي 2.0أهمية تطبيقات الويب: 
يعزززد اضزززتلدا  واضزززتغالل تطبًقزززات الىيزززب رزززا  بزززث أعضزززاْ هًٔزززُ التزززدزيظت    
وعدرات الىيب  ػكث عا   صزىزَ ر اضزبُ أرزساق  زسوزياق وتطزىزاق ست ًزاقت ضزىاْ علزِ         
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نطزززاق ارلضطزززات التعلً ًزززُ اجلارعًزززُ أو ر طزززى ًاا رزززا الطزززالب وأعضزززاْ هًٔزززُ      
وذلززززك لقززززدزتاا الت،اعلًززززُ علزززِ تطززززىيس علً ززززات ارعسفززززُ واززززديجاا   التزززدزيظت 

 (.0223وتعديلاا  ص،ُ دوزيُ  الغاردٍ وعلٌت 

وعلززِ نطززاق التػززازا ارعززسيف فاززٌ تطبًقززات تتززًت ا تصززال فززآا الطززسعُت رزز    
اخن،اض تكل،تزهت ورسونتازا يف اعتًزاز ارطزتلد  للتطبًزا ار اضزب واضزتلداره يف        

لطسعُ والىلىل يف احلصىل علزِ ارعلىرزات وارعسفزُ رزا عال زا      الى ت ار اضبت وا
نىال الى ت ويف ةزث ركزا ت وودزىد أغزكال ةزجاَ ورتعزددَ لعزسض ارعلىرزات رزا          

زضزى ( إ زافُ إىل ضزاىلُ اضزتلداراا      –فًزديى   –لىت  –لىز  –عال ا  نصىص 
 قلًزث   رزا  بزث أعضزاْ هًٔزُ التزدزيظ وإدزساْ ع لًزات ا تصزال والتػزازا ارعزسيف          

 (.0222را اخلربات التك ىلىدًُ   صَت 

ويف دع اززا للززتعل  ارطززت س6 سًززح تعتززرب أسززد أهزز  أدوات الززتعل  الززراتٌ رززدّ        
احلًاَت والم ألبشت الكجا را الزربارر التدزيبًزُ تعت زد علًازا  ػزكث وا زت يف       

ازازات  تطىيس ال،ٔات ارطتادفُ ف ًاق وعل ًاق وأةادهًاقت فاٌ تطزاعد علزِ تطزىيس ار   
الع لًززُت وتع ززث علززِ زفزز  ن ززىا ارطززتلدر  ودافعًززتا  واضززتعداداتا  للززتعل         
والتطىيست فزاجل ً  يتػزازا يف التشسيزس وال ػزس وا  زافُ والتعلًزات ويتػزازا يف        

 (.Praseed, &Thilagam, 2018التبادل ونقث اخلربات والتذازب واضتىيات  

 ٍ ت وتطزز ت ئعضززاْ هًٔززُ التززدزيظ فاززٌ تطبًقززات تطززاعد علززِ ا  تكززاز الرت ززى
 ػازةُ ائفكاز واضتىّ وائزاْ ر  عدد   ذلدود را ائغلاص ضىاْ الزصرالْ  
أو الطزززالبت أو ارطزززت،ًديا رزززا اعت ززز  العل زززٌت وذلزززك  ازززدف نقلزززاا لتعظزززً        
ا ضت،ادَ ر اات  ث ونقدها وت قًشازا لتطىيسهزات وتطزاث احلصزىل علزِ ارعلىرزات       

بززززرول يف الززززت ك  ارعززززسيفت فكل ززززا   ًززززت ارعسفززززُ تػززززازةًاق شاد وتقلًززززث اجلاززززد ار
 (.0222ت ظً اا وتعصيص عربات ارػازة  فًاا  عصرٌت 

أه ًزُ هزره التطبًقزات فً زا يتعلزا  التػزازا ارعزسيف        يطت تر را ذلك ت  زأ   و
تك ا يف تعارلاا ر  ة  ةبا و ل  رزا ارعلىرزاتت وسذز  رعسفزُ غزا ذلزدود       

يف ال،زرتات ائعزاَ اضزتغال ا يف إدزساْ ارزلمتسات وال زدوات العل ًزُ         يىرًاقت وأركا
 عا  عدت ة ا أناا تت ت   سف  رطتىّ ز ِ ارطت،ًد ورساعاَ  دزاته واهت اراته.

  فيتفعين التشارك املعريف:2.0توظيف تطبيقات الويبمربرات 
  بززال ياززست هززره التطبًقززات يف البدايززُ لالضززتلدا  ا دت ززاعٌت ورزز  شيززادَ ا 

علًاززا رزززا  بزززث اعت ززز  يازززس الزززت،كا يف تىيً،ازززا يف ع لًزززات التعلزززً  والزززتعل   
والتدزيب ارطزت ست ونبز  هزرا ا جتزاه نتًذزُ للعديزد رزا ائضزباب وارزربزاتت والزم           
ر اا تغلباا علِ  ًزىد الصرزا  واركزا ت واعتصزازها ئو زات ةزجاَ ةانزت تطزتغسق         

الضز  ًُت ورسونتازا يف اعتًزاز ارطزت،ًد للتطبًزا      يف نقث وتبادل ارعسفُ الظزاهسَ و 
ار اضززب لقدزاتززهت وتقززدهاا لل عسفززُ  عززدَ أغززكالت ورطززاعدتاا علززِ نقززث ع لًززات   
الت  ًززززُ ارا ًززززُ ا لكرتونًززززُ عززززازز ارلضطززززُ التعلً ًززززُ والتدزيبًززززُت واهت اراززززا   



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعمم الهفس 

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2جالمئة واثنان وأربعون  العدد  

54 
 

 ,Ma, Shi & Okada تطزىيس القزدزات الراتًزُ لافزسادت وتسةازا رطزاسُ لللطزأ         

2018.) 

إ ززافُ إىل إركانًززُ اضززتلداراا يف أو ززات الع ززث لتطززىيس ة،ززاَْ أعضززاْ هًٔززُ   
التززززدزيظت رزززز  ضززززاىلُ الىلززززىل إىل الززززصرالْ وذوٍ ن،ززززظ ا هت ززززا  رززززا ن،ززززظ       
التلصه علِ ال طاق اضلزٌ أو الزدولٌت وتقزدهاا ئدوات تصار ًزُ وغزا تصار ًزُ       

ت وتىضزً  نطزاق ا ضزت،ادَ رزا     لالضتلدا  يف الى ت ار اضب وفقاق لظسوف ةث فسد
ارعسفُت وتىفا رصادز هآلُ لل علىراتت ور  اً  هزره ا ركانًزات إ  أنازا متز ت     

 (.Kraus-Friedberg, 2019ارطت،ًد ا ضتقاللًُ يف ا ضتلدا  والتطىيس  

 التػززازا ارعززسيف رززا أهزز  ائدوات الززم تطززاعد علززِ اقًززا       أناززا تعتززربلززرا  
 ًزززُ ارا ًزززُ ا لكرتونًزززُ الزززم ازززب أ  يت تززز   ازززا أعضزززاْ هًٔزززُ   متاغزززًاق رززز  الت 

التزززدزيظ يف العصزززس احلزززالٌت ف ززز  يزززسوف أشرزززُ فزززاوع ةىزونزززا اجتازززت اًززز     
ارلضطزززات التعلً ًزززُ العارًزززُ إىل تىيًزززا الكزززجا رزززا التطبًقزززات ا لكرتونًزززُ يف   

 التعلً .

  يف التشارك املعريف لدى أعضاء هيئة التدريس: 2.0تطبيقات الويب توظيف 
الزم تطزاعد أعضزاْ هًٔزُ التزدزيظ علزِ        2.0يىدد الكجا را تطبًقات الىيزب  

تػززازا ارعسفززُ وتباد ززا واحلصززىل علًاززات والتطززىيس والززتعل  ارطززت ست ورززا أه اززا   
 ابت5ٌ

ى زىعات  وهى  سنزارر يتزًت إنػزاْ اضتزىّ واسيزسه وز طزه رز  ار        أو ق5 الىيك5ٌ
ذات الصلُت فب ذسد إنػزاْ سطزاب عزاص  عضزى هًٔزُ التزدزيظ علزِ ارى ز  هك زه          
ةتا ُ ارقا تت وعزسض ائ زاخ العل ًزُت وإتاسزُ ال،سلزُ لاعزسيا  ضزتلداراا        
والتعلًززا والتعقًززب والتعززديث علًاززات  ززث وت،ززتت لاعززسيا دلززا ت أعززسّ للكتا ززُ  

يضززاق يف إنػززاْ رعسفززُ تعاونًززُ  زز     والتززدويات فاززٌ ر،تىسززُ للذ ًزز ت وتطززتلد  أ  
اًزز  أعضززاْ هًٔززُ التززدزيظ  كتا ززُ أسززده  عززا ارى ززى  ثزز  يقززى   قًززُ الززصرالْ    

 (.Al-Ma'aitah, 2020 ت قًشه وا  افُ إلًه  

وهزى تطبًزا يازت   تقزدي  اضتزىّ ال،ًزديى ارصزىز   الصززىت         ثانًزاق5 الًىتًزىب5  
ازا5 تقزدي  فًزديىهات تعلً ًزُ عزا      والصىزَ(ت ويتًت عديد رزا ا ركانًزات رزا أه    

رى ززىعات أو فصصززات رعً ززُت وا ًززث عززدد   ذلززدود رززا ارقززان  الززم تازز         
ارطززت،ًدت فاززى رى زز  يتززًت ةزز  هآززث رززا ارقززان  اجلززاهصَ يف ةززث فصصززات           
ارعسفززُ البػززسيُ  كززث لغززات العززا ت إ ززافُ إىل ضززاىلُ الىلززىل إلًززه واضززتلداره         

 (.0222 ورػاهدتاا را أٍ ركا   علٌت

والززم رززا أه اززا5 تطبًززا دىدززث دزايززا5     زا عززاق5 تطبًقززات دىدززث التدزيبًزز5ُ  
لتلززصيا ارل،ززات ضززشا ًاق ورػززازةتاا رزز  اجل ًزز ت وتطبًززا رىا زز  دىدززث5 وهززٌ     
عدرززُ تتززًت لل،ززسد إنػززاْ رى زز  إلكرتونززٌ  كززث ضززاىلُ  ػززكث دي ززارًكٌ وت،ززاعلٌ       
و ػززكث دلززانٌ و اضززتلدا   ىالززب دززاهصَ رتززاز ارطززت،ًد رززا  ً اززا رززا ي اضززبهت       

5 والزرٍ يتزًت إنػزاْ العزسوض التقدهًزُ وعس زاا أو   يزا        وتطبًا دىدث ضاليد
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(ت وتت ًزززص تطبًقزززات دىدزززث علزززِ ودزززه التشديزززد  0222 ػزززكث رباغزززس  الغطً زززثت 
جب عاا    اجلىانب ال ظسيُ وائدوات الع لًُ لل عسفُت ةىناا متكا رزا تقزدي    

ا والطزسعُ  ارعسفُ   نتزاز أدوات تقزدهاا يف ن،زظ الى زت ذاتًزاقت والزم تتزًت التػزاز        
 (.0223وضاىلُ ا ضتلدا   ارطعىدت 

وهى أسد تطبًقات الرتاضث ال،ىزٍت والرٍ داْ ر  ثىزَ يف  عارطاق5 الىاتظ أب5
دلزال ا تصزا ت ارعت زدَ علزِ ائدازصَ الرةًزُت والزرٍ هكزا رزا عاللزه إزضززال           
وتبزززادل السضزززآث اركتى زززُ والصزززىز وارل،زززات والصزززىت وال،ًزززديىت ورلتلزززا أغزززكال    
الىضززآط و أسذززا  ةززباَت وضززاعد علززِ اعت،ززاْ عدرززُ السضززآث ال صززًُ العاديززُ   

 Bubas, et al , 2018       ُتوهكا را عاللزه إزضزال رصزادز ارعلىرزات ورل،زات ارعسفز)
 ارلتل،ُت والتىالث    أعضاْ هًُٔ التدزيظ.

ونطزززت ر ممزززا ضزززبا تأ  هزززره التطبًقزززات  زززدرت تًطزززاات ةزززباَ يف ع لًزززات     
رعزززسيف والتطزززىيس ارطزززت س لزززًظ علزززِ رطزززتىّ أعضزززاْ هًٔزززُ التزززدزيظ     التػزززازا ا

 ث علِ رطتىّ اعت   اضلٌ والزدولٌ  أة لزهت ف زا عال زا هكزا تبزادل       6فقط
ا نتادززات العل ًززُ وارعسفًززُ  زز  رلتلززا أعضززاْ هًٔززُ التززدزيظ يف اجلارعززاتت         

ف ارػززرتةُت وتعصيززص ع لًززات تىلززًث اخلززربات يف رلتلززا اعززا تت و  ززاْ ارعززاز     
 وتقلًث اجلاىد والى ت.

 :نتائج الدراسة 
يف ع لًزات التػزازا أرزساق ألزبت يف     0.0تىيًزا تطبًقزات الىيزب    إ  الع ث علزِ  

غايززُ الطززاىلُت وذلززك نتًذززُ  ضززتلداراا رززا عززالل ائداززصَ الرةًززُ ال قالززُت      
اد والم ألبشت يف أيدٍ اً  ائفساد يف الى زت الزساهات ورزا ثز  إركانًزُ ا عت ز      

ْت علزِ ذلزك تىلزلت        علًاا يف تطىيس  دزات وة،اْات أعضزاْ هًٔزُ التزدزيظ.و  ا
 الدزاضُ إىل دل ىعُ را ال تآر ةابت5ٌ

    تػذً  أعضاْ هًُٔ التدزيظت وتىفا احلىافص اراديُ وارع ىي6ُ لتشط  أدآاز
 .،ٌ اضتلدا  ائدوات والتطبًقات التك ىلىدًُ يف التػازا ارعسيفيف الع ل

  علِ اضزززتلدا  التك ىلىدًززززا  زيب أعضززززاْ هًٔزززُ التدزيطزززز ربارر تزززد هت زززا   زززز ا
 ُ  والىضززآث احلديجززُ  ززا يت اضززب رزز  رطززتىيات راززازاتا  التك ىلىدًززُ ارلتل،زز

والدع  ارلضطٌت والرٍ يػ ث5 الزدع  ال،زا وا داز6ٍ    لتعصيص التػازا ارعسيفت
 ُ وت  ًززُ  ززدزات أعضززاْ ت لتػززذً  ارعل زز  علززِ اضززتلدا  ارطززتشدثات الرت ىيزز

 .هًُٔ التدزيظ ذاتًاق
     ُالتعلً  والتدزيب ا لكرتونٌ أداَ أضاضًُ يف أو ات ائشرات والكزىازخت فازٌ  ًٔز

 رسنُت وتػّذ  علِ التعل  الراتٌت وتػازا اخلربات وائفكاز    ائفساد.

 رزا  وعتاراقت    د را ال ظس يف ائدوات التك ىلىدًُ والتق ًُ الم تقد  الكزجا 
اخلززدرات لل ذت زز  اجلززارعٌت وخبالززُ ئعضززاْ هًٔززُ التززدزيظ للتًطززا علززًا      
ضزززىاْ يف اضزززتقبال أو إزضزززال ارعزززازف واخلزززربات وتباد زززا رززز  ائعزززسيات وةزززرلك   

   ا  اديح هره ارعازف  اضت ساز را عالل هره التطبًقات.
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 :قائمة املراجع 
يف َكسز  2.0ّ بعض تطبٝكات ٜٚب (. أثس اضتددا2017محص٠، َٝطا٤ حمُد َصطف٢ أمحد ) -

تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ ع٢ً ت١ُٝٓ بعض املٗازات احلٝات١ٝ يد٣ طالب ايفسق١ ايجا١ْٝ غعب١ 

، ص 93، عجم١ً اجلُع١ٝ ايرتب١ٜٛ يًدزاضات االجتُاع١ٝ.ايفًطف١ ٚاالجتُاع به١ًٝ ايرتب١ٝ

117- 165. 

ت تػازى املعسف١ يد٣ اختصاصٞ (. ايعٛاٌَ املؤثس٠ يف ضًٛنٝا2015خاشّ ) ايػٗسٟ، عبد اهلل -

 .148 -90، ص ص 14َسانص َصادز ايتعًِ. جم١ً أعًِ، االحتاد ايعسبٞ يًُهتبات ٚاملعًَٛات. ع

تطبٝكات جٛجٌ ايرتب١ٜٛ ٚاحلٛضب١ ايطراب١ٝ يف ايتعًِ (. 2015) حعبد ايفتاايسذًٝٞ، تػسٜد  -

 األزدٕ: داز املطري٠ يًٓػس ٚايتٛشٜع. .ايتػازنٞ املدَخ

(. أثس 2019ايكباطٞ، ٖالٍ أمحد عًٞ; عُس، حمُد محٝد ذطٔ ) ;عبد اهللعبد ايهسميايبهسٟ،  -

اختالف أضًٛب ايتدزٜب اإليهرتْٚٞ يف إنطاب َعًُٞ ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاص١ُ صٓعا٤ َٗازات 

، ص ص 8، عاجمل١ً ايعسب١ٝ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ.يف ايتدزٜظ 2.0تٛظٝف تطبٝكات ايٜٛب 

79- 106. 

(. ٚاقع تٛظٝف أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ظاَع١ اجملُع١ 2017ايصعٝدٟ، عُس ضامل حمُد ) -

، ض 1، ع 11، َخ جم١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ.يف ايتدزٜظ 2.0يتطبٝكات اجلٌٝ ايجاْٞ يًٜٛب 

141- 194. 

خسا٥ط  يف ت١ُٝٓ َٗازات تصُِٝ 2.0فاع١ًٝ أدٚات ٜٚب (. 2014عابد، فاط١ُ ْعُإ عبدايعصٜص ) -

زضاي١ َاجطتري ).ايتفهري ٚايتٛاصٌ يد٣ ايطًب١ املعًُني به١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ األقص٢ بػص٠

 ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، اجلاَع١ اإلضال١َٝ، غص٠.(غري َٓػٛز٠

 ، ايكاٖس٠: َهتب١ ايفالح يًٓػس ٚايتٛشٜع.2ط .ب٦ٝات ايتعًِ ايتفاع١ًٝ(. 2015عصَٞ، ْبٌٝ جاد ) -

 .ايتعًِٝ ٚايتعًِ عرب ايػبهات االجتُاع١ٝ زؤ١ٜ تسب١ٜٛ(. 2017عًٞ، ٖٝجِ عاطف ذطٔ ) -

 ايكاٖس٠: داز ايطراب يًٓػس ٚايتٛشٜع.
(. أثس تطٜٛس 2018ايػاَدٟ، أمحد بٔ َطتٛز بٔ صاحل ايػاَدٟ; عًٞ، أنسّ فترٞ َصطف٢ ) -

يف ايتدزٜظ  2.0 ْعاّ يب٦ٝات تعًِ غدص١ٝ يف ت١ُٝٓ َٗازات تٛظٝف بعض تطبٝكات ايٜٛب

 .71 -48، ص ص 6، ع2، َخجم١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ.يد٣ َعًُٞ احلاضٛب

َكسز أمتت١ املهاتب، َه١:  .اضتدداّ ايتك١ٝٓ يف ايعٌُ اجلُاعٞ(. 2017ايػطٌُٝ، بػس٣ عبداهلل ) -

 داز املعسف١ يًطباع١ ٚايٓػس.

ايرتب١ٜٛ يف ت١ُٝٓ األدا٤ يبعض (. أثس اضتدداّ تطبٝكات جٛجٌ 2018املطعٛد، طازم عبٝد ) -

املٗازات يد٣ طالب تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ األضاض١ٝ بايهٜٛت ٚت١ُٝٓ االجتاٙ 

 .173 -152، ص ص 8، ع34، جاَع١ أضٝٛط، َصس، َخجم١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ.حنٖٛا
يدزاضاات  ٚتطٜٛس جٛد٠ بساَخ ا نينُتطًب يترط املعسيفيتػازى ا(، 2021احلسبٞ، ذٝا٠ حمُد ) -

 .2، ع7مبٓطك١ َه١املهس١َ، د ايطعٛد١ٜ  اجلاَعاتببعض  ايرتب١ٝايعًٝا بهًٝات 
(. ايػبهات االجتُاع١ٝ ٚدٚزٖا يف َػازن١ املعسف١ يد٣ عضٛات ١٦ٖٝ 2014اهلصاْٞ، ْٛز٠ ْاصس ) -

 .، جد٠صايتدزٜظ يف قطاع ايتعًِٝ ايعايٞ ايطعٛدٟ، زضاي١ دنتٛزاٙ، جاَع١ املًو عبد ايعصٜ

(. أثس ايتػازى املعسيف يف 2021ايٝاَٞ، زمح٘ محد حمُد، ٚ ايدٚعإ، ذاَد حمُد إبساِٖٝ. ) -

 اجمل١ً. حتكٝل ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ: دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف جاَع١ جنسإ

 .2ع ،10َخ ٚاألعاث، يًدزاضات زفاد َسنص ٚاألعُاٍ: يالقتصاد ايعامل١ٝ
(. تٛظٝف ايكدزات 2019، خايد بٔ حمُد محدإ. )ٚايعصُٝٞأمحد، حمُد جاد ذطني،  -

ايتهٓٛيٛج١ٝ يتعصٜص ايتػازى املعسيف بني أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٔ ٚج١ٗ ْعس ايكٝادات 
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 ايرتب١ٝ ن١ًٝ - ايٛادٟ جٓٛب جاَع١ ايرتب١ٜٛ: ايعًّٛ جم١ً. األنادمي١ٝ يف جاَع١ ايطا٥ف

 .4ع ،2ع بايػسدق١،

( املػازن١ باملعسف١ يف جاَع١ ايطا٥ف: إطاز َكرتح يتطٜٛس إداز٠ 2011ايرْٝبات، َعاذ ٜٛضف ) -

املعسف١ َٔ ٚج١ٗ ْعس أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، اجمل١ً ايع١ًُٝ يه١ًٝ ايتحاز٠ ، جاَع١ أضٝٛط ، 
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