
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد :  
 د. صٝد صٝد أمحد غزٜب              د. عبد اهلل َٛص٢ عبد املٛدٛد    

 َدرظ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ٚاملعًَٛات َدرظ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ٚاملعًَٛات
 ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايكاٖز٠ داَع١ األسٖز  ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايكاٖز٠ داَع١ األسٖز
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 االصطياعي الذناء على الكائنة الطبيعية اللغات معاجلة تكيية عليةفا
 والكابلية ةالتعلينية اإللهرتوىي امليصات اصتخداو مهارات تينية يف

 بالكاهزة األسهز ظامعة الوافديً الطالب لدى لالصتخداو
 د. صٝد صٝد أمحد غزٜب               عبد اهلل َٛص٢ عبد املٛدٛد د.     

 َدرظ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ٚاملعًَٛات ٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ٚاملعًَٛاتَدرظ ته
 ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايكاٖز٠ داَع١ األسٖز  ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايكاٖز٠ داَع١ األسٖز

 ضتخل: امل 
ٖدف ايبزث احلايٞ إىل قٝاس فاع١ًٝ تك١ٝٓ َعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايذنا٤ 

  ّ املٓصططات اي عًُٝٝطط١ اويهةْٚٝطط١ ٚايكاالًٝطط١ ي٬ طط  داّ     ا٫صطططٓاعٞ ت تُٓٝطط١ َٗططاتات ا طط  دا
يد٣ ايطط٬  ايٛافطدٜٔ ماَعط١ ا٭ ٖطل الايكطاٖل٠; ٚي زكٝطل ٖطذا ايػطلد أ إعطدال حلٚات ايبزطث           

   ٞ َكٝططاس ايكاالًٝطط١ ي٬ طط  داّمت ;  ٚأ    -َكٝططاس َ ططدتذ  -ٚايططمت لتًطط) ت بار بططات  صططًٝ
َعاجلططط١ ايًػطططات ايطبٝعٝططط١ ايكا٥ُططط١ عًططط٢   تصطططُِٝ َطططال٠ املعاجلططط١ اي خلٜبٝططط١ َططط  َلاعطططا٠ تكٓٝططط١ 

طايططم َططٔ ايططط٬  ايٛافططدٜٔ الهًٝطط١ ايعًططّٛ      30 ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ; ٚأ ار ٝططات عٝٓطط١ قٛاَٗططا   
فكطد ا ط  دّ اي صطُِٝ اي خطلٜ   ٚ      ٚٚفًكطا يطبٝعط١ ايعٝٓط١   او ١َٝ٬ حاَعط١ ا٭ ٖطل الايكطاٖل٠;    

ل ال١٦ٝ ايط عًِ اويهةْٚٝط١ املصط١ُُ    اجملُٛع١ ايٛارد٠ ٚا   دّ املٓٗد شب٘ اي خلٜ ; ٚأ تطبٝ
ٚفططل تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ عًطط٢ ايططط٬  عٝٓطط١           
ايبزططث العططد اي منططد َططٔ صطط٬رٝ ٗا ٚحاٖبٜ ٗططا يً طبٝططل اياعًططٞ; ٚالعططد املعاجلطط١ اورصططا١ٝ٥         

ت ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١   ٚتاسري ايٓ ا٥د; فكد حطا٤ حُٖٗطا يٝ٪نطد عًط٢ فاعًٝط١ تكٓٝط١ َعاجلط١ ايًػطا        
  ٌ ايكاالًٝططط١ ي٬ ططط  داّمت   –ا٭لا٤ ايعًُطططٞ  -املعطططلت عًططط٢ ا نطططا٤ ا٫صططططٓاعٞ عًططط٢ باي زصطططٝ

ٓصات اي عًِ اويهة١ْٝٚ يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ يصا ح ايكٝاس ايبعدٟ; ٚناْ) حِٖ تٛصطٝات  مل
   ٞ ت  ايبزططث وططلٚت٠ تٛتٝططة تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاع

ت١ُٝٓ املعاتف ٚا٭لا٤ ايعًُٞ امللتبط الايعدٜد َٔ املٗاتات يد٣ ايط٬  ايٛافطدٜٔ ماَعط١ ا٭ ٖطل    
 ايصلٜة.

املٓصطططات  -ايطططذنا٤ ا٫صططططٓاعٞ -تكٓٝططط١ َعاجلططط١ ايًػطططات ايطبٝعٝططط١ ايهًُطططات املا ارٝططط١:
 اٖل٠حاَع١ ا٭ ٖل الايك -ايط٬  ايٛافدٜٔ -ٚايكاال١ًٝ ي٬   داّ -اي ع١ًُٝٝ اويهة١ْٝٚ

The Effectiveness of Artificial Intelligence-based Natural Language 
Processing Technology in Developing the Skills of Using Electronic 

Educational Platforms and Their Usability among International Students 
at Al-Azhar University in Cairo 

Abdullah Musa Abdel-Mawgood     Sayed Sayed Ahmad Gharib 

Abstract 
The current research aimed to assess the effectiveness of natural language 

processing technology based on artificial intelligence in developing the skills 
of using electronic educational platforms and their usability among 
international students at Al-Azhar University in Cairo. To meet such end, an 
achievement test, a scoring rubric and a usability scale were developed. The 
experimental material was designed taking into account artificial intelligence-
based natural language processing technology. The sample of the study was 
consisted of 30 international students who were selected from the Faculty of 
Islamic Sciences, Al-Azhar University in Cairo. In light of the nature of the 
sample, the quasi-experimental design was adopted (one-group experimental 
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design). The e-learning environment was designed according to the natural 
language processing technology based on artificial intelligence and was 
administered to the research sample after assuring its validity and readiness 
for actual application. The results of the research revealed the effectiveness of 
natural language processing technology based on artificial intelligence 
(cognitive achievement - practical performance - usability) of electronic 
learning platforms for international students in favor of post-measurement. 
The research recommended employing artificial intelligence-based natural 
language processing technology in developing knowledge and practical 
performance related to other skills among international students at Al-Azhar 
University. 
Keywords: Natural Language Processing Technology, Artificial 
Intelligence, Electronic Educational Platforms, Usability, International 
Students, Al-Azhar University in Cairo. 

 مكدمة  
يتطططٛت٠ ا٫تصطططا٫ت ٚتهٓٛيٛحٝطططا   ْ ٝخططط١ يً كطططدّ اي هٓٛيطططٛحٞ اتا٥طططٌ ٚاملسططط ُل     

املعًَٛططات عًطط٢ َططل ايكططلٕ احلططايٞ فكططد رططدل) ايعدٜططد َططٔ ايطاططلات ايططمت حفل تٗططا    
اي هٓٛيٛحٝططا ي طط٪لل عًطط٢ اٝطط  ْططٛارٞ احلٝططا٠ ا٫ح ُاعٝطط١ ٚا٫ق صططال١ٜ ....إ ;      
َٚٔ ؤُ ٖذٙ ايٓٛارٞ ايٓار١ٝ اي ع١ًُٝٝ; رٝث ٜ ٛقط  حٕ تط ػري ال٦ٝطات َٚٓصطات     

ٝطط١ احلايٝطط١ إىل ال٦ٝططات َٚٓصططات تططا ايكططدت٠ عًطط٢ تسططٌٗٝ عًُٝطط١         ايطط عًِ اويهةْٚ
اي عًِٝ ٚاي عًِ يًط٬ ; َٔ ر٬ٍ تٛفري رٝطاتات ٚحْمُط١ إلات٠ تعًطِ حنتطل َلْٚط١      
تسطاعد املعًطِ ت ايعًُٝط١ اي عًُٝٝطط١; ٚتسطٌٗ عًط٢ ايطايططم فٗطِ اي ط٣ٛ اي عًُٝططٞ        

 ٚايكدت٠ ع٢ً اختا  ايكلات مبا ٜضُٔ تعًُ٘ الصهٌ حفضٌ.

وطط٤ٛ َططا  ططبل تعططد َٓصططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١ َططٔ اي هٓٛيٛحٝططا ا٭ ا طط١ٝ   ٚت
ايططمت ٜكططّٛ عًٝٗططا اي عًططِٝ ٚاي ططدتٜا ت ايعصططل احلططايٞ; ٚ يططو ملططا ت ُ طط  الطط٘ َططٔ       
ايعدٜططد َططٔ اخلصططا٥ا ٚاملباٜططا; نُططا حْٗططا ت مططدل ٚتػططري َسطط ُل راصطط١ ت تططٌ   

حشططاتت ايعدٜططد َططٔ   لططٛت٠ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ  ططلٜع١ ا٫ْ صططات; ٚت ٖططذا ايصططدل       
  إالططلاِٖٝ ٜٛ طططة  ٖصططاّ رًٝاططط١  ح ططا١َ ٖٓطططداٟٚ   ايدتا ططات ندتا ططط١ نططٌ َطططٔ; ب   

إىل وطططلٚت٠ ا٫ٖ ُطططاّ مبٓصطططات ايططط عًِ اويهةْٚٝطططط١       مت2020;  طططٝد َلعطططٞ    2020
املسطط زدل١  ٚوططلٚت٠ اي ٛحطط٘ سلططٛ تٛتٝاٗططا ت امللارططٌ اجلاَعٝطط١ امل  ًاطط١  ْمططلًا       

١ٝ جلُٝط  ايا٦طات; نُطا حٚصط) لتا ط١ ب ٜٓطم       ٭ُٖٝ ٗا ت تطدتٜا املكطلتات ايدتا ط   
مت الضلٚت٠ تدتٜم حعضا٤ ١٦ٖٝ اي دتٜا ٚاٝ  ف٦ات ايطط٬  عًط٢    2019امساعٌٝ  

ٚيعطططٌ َطططٔ وطططُٔ ٖطططذٙ   ا ططط  داّ ٖطططذٙ املٓصطططات ٭ُٖٝ ٗطططا ت ايعًُٝططط١ اي عًُٝٝططط١. 
ايا٦ططات ايططط٬  ايٛافططدٜٔ ماَعطط١ ا٭ ٖططل; تًططو ايا٦طط١ ايططمت   ططاذ إىل ا٫ٖ ُططاّ      

                                                           
   ِاتبع ايبشح يف ايتٛثٝل ٚنتاب١ املزادع اإلصدار ايضادظ َٔ ْظاّ مجع١ٝ عًِ ايٓفط األَزٜه١ٝ. ٚفٝ٘ ٜهتب اص

ايعا١ً٥ يًُؤيف أٚ املؤيفني، ثِ ايض١ٓ، ثِ رقِ ايصفش١ بني قٛصني، ٜٚهتب املزدع ناَاًل يف قا١ُ٥ املزادع، ٖذا 

١ يًُزادع ايعزب١ٝ، فٝهتب االصِ ٚايًكب نُا ٖٛ َعزٚف يف ايب١٦ٝ ايعزب١ٝ، بايٓضب١ يًُزادع األدٓب١ٝ، أَا بايٓضب

 ٜٚهتب املزدع ناَاًل يف قا١ُ٥ املزادع.
American Pyschological Association (APA) format (6th  Edition). 
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حلٓطططططا٤ ايططططط عًِ; راصططططط١ عٓطططططد ا ططططط  داّ اي طططططدتٜم عًططططط٢ املسططططط زدلات     ٚايعٓاٜططططط١ 
اي هٓٛيٛح١ٝ ٚايمت َٔ الٝٓٗا َٓصات اي عًِ اويهةْٚٝط١; فطبٝعط١ ٖطذٙ ايا٦ط١ حْٗطِ      
ْاطكني الػري ايعلال١ٝ  ٚعٓطد تعًُٗطِ حٚ ٚوطعِٗ ت َٛقطة تعًُٝطٞ ا طاحٛا اىل َطا        

٫ٖ ُططاّ مبعاجلطط١  ٜةحططِ املٛقططة اي عًُٝططٞ الايًػطط١ امل٥٬ُطط١ تططِ; َططٔ ٖٓططا نططإ ا       
ايًػات ايطبٝع١ٝ ايمت تعد فلع حٚ دلاٍ َطٔ فطلٚع ٚدلطا٫ت ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ;      
رٝث ٜ ٝح ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ حْمُط١ تطدتٜا َطٔ شطمْٗا تسطٌٗٝ عًُٝط١ اي عًطِٝ        
ٚاي عًِ; ٚت ٖذا ايصدل حٚص) لتا ١ بح ا١َ حربٌٜ  ٜا ل َٗدٟ   ايٞ إالطلاِٖٝ    

ٜا ايكا٥ُط١ عًطط٢ دلطا٫ت ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ   مت الضطلٚت٠ إلرططاٍ ْمطِ اي ططدت  2020
الططط٪ت٠ اٖ ُطططاّ ايبطططارتني وْ طططاذ ٚتطططٛفري اللدلٝطططات تعًطططِ  نطططٞ تٓا طططم رصطططا٥ا      
ايط٬  ٚت٥٬ِ ار ٝاحاتِٗ; َ  إَها١ْٝ ا٫  اال٠ َٓٗا لارٌ امل٪ سات اي ع١ًُٝٝ 
يًكٝططاّ الايعدٜططد َططٔ املٗططاّ ٚا٭عُططاٍ  ٚتعططد َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ٚارططد٠ َططٔ        

ت ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ  ٚت ٖطذا ايصطدل ٜصطري بحالطٛ الهطل رٛايطد  رطري ايطدٜٔ           دلا٫
مت إىل حٕ تطبٝكططططات دلططططا٫ت ايططططذنا٤ ا٫صطططططٓاعٞ ت ُتططططٌ ت  37  ص2020الططططٛ ت  

ا٫ر صطاص ت قٛاعطد     ٚٚايلٚالٛتطات  احلا طٛ  حعُطاٍ    ٚ ًٌٝ ايطٓمِ ٚتصطُُٝٗا  ب
اخلطططططبري٠  احلا طططططٛ   ٚايطططططٓمِ ٖٓد ططططط١   ٚاي عًطططططِٝ دلطططططاٍ ايعُطططططٌ ت  ٚايبٝاْطططططات

   َٚعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝمت.اي عً ُِّ اٯيٞ دلاٍ ا٫ر صاص تٚ

 عاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ دلطا٫ ٚا طعاً  مت إىل حٕ مل2019ٜٚصري ذلُد احلُاَصٞب
ٚايًسطططاْٝات ٚايلٜاوطططٝات ٚعًطططِ    احلا طططٛ َ عطططدل اي  صصطططات ٜطططلالط الطططني عًطططِ    

َططٔ الٝٓٗططا  ذحطط١   ;ٚتططذا اجملططاٍ حٖططداف دتٝطط١ عدٜططد٠ ْملٜطط١ ٚتطبٝكٝطط١   ;ايططٓاا
ٍ  نٝاٝطط١ ان سططا  اوْسططإ   اللدلطط١  يًُٗططاتات عططٔ طلٜططل َعاجلطط١ ايًػطط١ َططٔ رطط٬

ٚاي عططططلف اٯيططططٞ عًطططط٢ ايهطططط٬ّ    تطبٝكططططات  نططططا٤ اصطططططٓاعٞ نايةاطططط١ اٯيٝطططط١  
ٚايمت َٔ شمْٗا تسطٌٗٝ   .”حيهسا<ٚ<  ريٟ>حٚ ايصات الٛتات َتٌ   ٚاملساِعدات اٯي١ٝ

 كني الًػات رل ًا١.تعًِ ايعدٜد َٔ املٗاتات يًط٬  ايٓاط

ٚقططد ٖططدف) إىل تطططٜٛل ْمططاّ      ;متBloom,2000بححلٜطط) لتا طط١    لٚت ٖططذ ايصططد  
 نٞ ي ص ٝا صعٛالات ايكلا٠٤ يد٣ ايط٬ ; ٚحلب ) ايدتا ١ فاعًٝط١ ايٓمطاّ ت   
ٖذا اي ص ٝا. ْك٬ً عطٔ ب طٝد عبطد اجلطٛال  عبطد ايطلدٔ ذلُطٛل  ٖطاْٞ ايصطٝ            

 مت.184  ص2019

ٔ اوشططات٠ إىل حٕ عًُٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١   ٚتم ٝسططًا عًطط٢ َططا  ططبل  هطط  
 عال٠ َا لل الت٬ل١ َس ٜٛات ح ا ١ٝ ٖٞ:  

رٝططث تكططّٛ الططلاَد ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ امل  صطط١ مبعاجلطط١     ايصططلت:اي زًٝططٌ 
ايه١ًُ ملعلف١ حطذتٖا ٚٚ ْٗطا ايصطلت َٚطا ططلح عًٝٗطا َطٔ         ايًػات ايطبٝع١ٝ ال زًٌٝ

حٚ قًم  الاوواف١ إىل َعلف١ َا اتصطٌ    إلغاّحٚ   داٍإالحٚ   إع٬ٍحٚ   ْكصإحٚ    ٜال٠
الٗا َٔ  ٛاالل ْٚٛع تًو ايسٛاالل  َٚا حلكٗا َٔ وُا٥ل حٚ يٛارل َٚهْٛطات تًطو   

امسططا حٚ فعطط٬ حٚ رلفططا  إىل غططري     ْاسططٗا;ايضططُا٥ل ٚايًٛارططل  َٚعلفطط١ ْططٛع ايهًُطط١    
 . يو َٔ اي ٛصٝاات ايصلف١ٝ ايمت ختا نٌ قسِ َٔ حقساّ ايهًِ ايعلالٞ
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ٚفٝطط٘ تكططّٛ الططلاَد ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ امل  صطط١ ال زدٜططد     :اي زًٝططٌ ايٓزططٟٛ
ٖٝهًٝطط١ اجلًُطط١  ٚغريٖططا َططٔ املعًَٛططات   ٚايهًُططات العضططٗا َطط  العطط      الططني ايع٬قطط١

 .ايٓز١ٜٛ  ٜٚع ُد ع٢ً امللر١ً ايصلف١ٝ
 ٞ املكصططٛل َططٔ    دٜططد ٜٚهططٕٛ لٚت ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ٖٓططا    :اي زًٝططٌ ايططد٫ي
الط املٓطكطٞ الطني َٛوطٛع احلطدٜث ت اجلًُط١ َٚعًَٛطات َطٔ        اجل١ًُ عٔ طلٜل ايطل 

 .ايعامل ايٛاقعٞ
ٚالٓا٤ ع٢ً ٖذٙ املس ٜٛات ايساالك١ تعد َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ فطلع َطٔ فطلٚع       

 ٞ دلططاٍ عًطططّٛ احلا طططٛ  ٚايًػٜٛطططات املعٓٝططط١  ٚايطططمت تصطططري إىل   ايططذنا٤ ا٫صططططٓاع
ناطططلع َطططٔ ايطططذنا٤   ايطططمت الطططدحت   الاي اطططاع٬ت الطططني احلا طططٛ  ٚايًػطططات ايطبٝعٝططط١   

 ٚا٭ْم١ُ اخلبري٠. َٔ املعًَٛات١ٝامل الع الدٚتٙ ا٫صطٓاعٞ 

ٚامل طً  إىل تك١ٝٓ ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ جيد حْٗا لتٌ طال٠ ٖا١ً٥ قطد تسطاعد   
اوططات احلطدٜث ايططذٟ   كطٌ اياصطٍٛ ايدتا ط١ٝ َططٔ اوططات اي كًٝطدٟ يًطط عًِ إىل      ت ْ

حٚ   اّ َطططبٜد َطططٔ ايلٚالٛتطططات  ا ططط  دٜٛانطططم طبٝعططط١ ايعصطططل احلطططايٞ ٚامل ُتطططٌ ت    
إيٝٗططا;  ططا ٜطط٪لٟ إىل   رسططم احلاحطط١  ٗاُُٝٚاي طبٝكططات  ايططمت  هططٔ تصطط  دايططرباَ

 ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعَٞططٔ  ايططط٬  ٚاملعًُططنيْسططب١ نططبري٠ َٚ باٜططد٠ َططٔ   ا طط اال٠
ٚامللْٚططط١;  طططا ٜسطططٌٗ إلات٠ ايعًُٝططط١   ايطططمت ت سطططِ الا٫ ططط ُلات١ٜ  ْ ٝخططط١ خلصا٥صططط٘ 

 .ُٔ زلارٗا ٜٚسٌٗ  كٝل ا٭ٖداف امللتبط١ الٗااي ع١ًُٝٝ الايصهٌ ايذٟ ٜض

تسط طٝ  ٖطذٙ اي كٓٝط١ حٕ  طٌ َصطه٬ت قًط١ املعًُطني حٚ        ٚتم ٝسًا ع٢ً َطا  طبل   
فٗٞ   ساعد املعًّطِ ايعطالٟ عًط٢ حٕ     ;شح تٛفل املعًُني ا٭ناا٤ ت الع  اجملا٫ت

ِّت قدتات٘ ٚ  سد حٟ ْكا َٛحٛل يدٜ٘ حْط٘ ٫   ٚيهٔ ٫ الطد َطٔ اوشطات٠ ٖٓطا إىل    ; ٜط
ٜٚ اطل   ;ٜاةد الايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ حٕ اٌ ذلٌ ايذنا٤ اياطلٟ حٚ ايطبٝعٞ

مت ٚايططططمت حنططططدت عًطططط٢ حٕ ايططططذنا٤   5  ص2018َطططط  ٖططططذا لتا طططط١ ب ططططاَٝ٘ قططططاَٛتٙ     
ا٫صططططٓاعٞ ٫ اطططٌ ذلطططٌ ايعكطططٌ ايبصطططلٟ ٚإ طططا ايكطططدت٠ عًططط٢ َعاجلططط١ ايبٝاْطططات  

ٗطططدف ذلطططدل حٚ ٚاملعًَٛطططات َُٗطططا ناْططط) طبٝع ٗطططا ٚرخُٗطططا الصطططل  حٕ تطططلتبط ال   
ٜعٌُ ت و٤ٛ ايبٝاْات ايمت ٜٛفلٖطا اوْسطإ;    ٞحنتل; نُا حٕ ايذنا٤ ا٫صطٓاع

ٚتطٜٛلٖططا نططٞ تهططٕٛ قططالتٙ عًطط٢ اختططا     فٗططٛ ايططذٟ ٜططٛفل ايططرباَد ٜٚكططّٛ ال عدًٜططٗا 
 ايكلات ي زكٝل ٖدف ذلدل.

يطٝا ا ط بداٍ املعًطِ ت اياصطٍٛ      َٔ ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ فايػلدٚالٓا٤ عًٝ٘ 
ٚ ا٫ ط ػٓا٤ عٓط٘ الايهاَطٌ  ٚإ طا حٕ ٜعُطٌ ايعكطٌ ايبصطلٟ حٓبطًا إىل حٓطم          املدت ١ٝ ح

ي زكٝطل ٖطدف ذلطدل حٚ حنتطل      َ  ايعكٌ ا٫صطٓاعٞ ت تٛيٝاط١ ذلسطٛال١ َ كٓط١   
٘    الدق١ ٚالسلع١; ٚت ٖذا ايصدل حندت لتا ١ بعبد اجلٛال الهل   2019  ٚذلُطٛل طط

بصطططل١ٜ عًططط٢ ٚحططط٘ مت عًططط٢ وطططلٚت٠ تططططٜٛل املعًُطططني ٚايطططط٬  راصططط١ ٚايكططط٣ٛ اي 388
        ٚ ح٫ ٜضطط   ايعُططّٛ ملسططاعدتِٗ عًطط٢ ايعُططٌ ت تططٌ تكٓٝططات ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ; 

ايططططذنا٤  ٚاوْسططططإ املعاصططططل ْاسطططط٘ ٚدل ُعطططط٘ ت َططططم م ايع٬قطططط١ الططططني اوْسططططإ         
ٚالططني ايكطط٣ٛ ايبصططل١ٜ ايعاًَطط١ عططدلًا ٚ ططٛقًا  ت تططٌ قضططاًٜا ا٫ق صططال   ; ا٫صطططٓاعٞ

 ايعٌُ مل٬ٜني ا٭فلال ت لٍٚ ايعامل.املعاصل ٚاملعلف١ ايٛوا٠٤ ٚتٛفري فلص 
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فًساات حدٜطد٠ ٚ ٝا طات    َٚٔ ر٬ٍ ايعلد ايساالل ٜٓبػٞ ايعٌُ ع٢ً تطٜٛل
ٚتٛتٝة حْم١ُ اي عًِٝ ايلقُٝط١ احلدٜتط١ ايطمت    يً عًِٝ  راص١ اجلاَعٞ ٚايعايٞ  

 تدعِ ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ ٚت٪ند ع٢ً لٚت املعًِ ٚاُٖٝ ٘ ت ايع١ًُٝ اي ع١ًُٝٝ.

مت; بفٗططد ايكا ططِ    2018َهططاٟٚ   ٖططذٙ اجملططا٫ت ٜصططري نططٌ َططٔ بَططلاّ       ٚت وطط٤ٛ 
مت إىل حٕ ٖٓاى ايعدٜد َٔ حْم١ُ َٚٓصات ٚتطبٝكات اي عًِ اويهة١ْٝٚ ايطمت  2019

تسط  دّ حْمُط١ اي طدتٜا    ت ٛافل فٝٗا تك١ٝٓ ايذنا٤ ا٫صططٓاعٞ ٚايطمت لا٥ُطا َطا     
 ُّٞ  دلُٛعططات ايبٝاْططاترٛات َٝططات ايطط عًِّ ايططذاتٞ ايططمت مُطط    املع ُططد عًطط٢ ايططذن

ْططٛع اي طط٣ٛ ايططذٟ   ططدلٜسططُح ٖططذا اجلُطط  يٮْمُطط١ حٕ دٝططث   ايهططبري٠ ٚ ًًّططٗا
  ٘  ; َٚططٔ ٖططذٙ املٓصططات َٓصطط١  ٜٓبػططٞ تسططًُٝ٘ يًُطط عًِّ دسططم قدتاتطط٘ ٚار ٝاحاتطط

(ITalk2Learn)  َٚٓصطط١  ايططمت تعًّططِ ايهسططٛت(Thinkster Math)   ايططمت تٗططدف إىل
  ٚايمت تٗطدف إىل اوحاالط١ عًط٢ ح ط١ً٦ ايطط٬        (Brainly)َٓص١ٚ  تعًِ ايلٜاوٝات

 ت CTI (Content Technologies, Inc) شطلن١ ت  صطا  الاووطاف١ إىل َطا  طبل    
 ;تكٓٝططات ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞنًٝططًا عًطط٢ ع ُططالًا تع ُططد اصططٓاع١ ن ططم تعًُٝٝطط١ 

ايططذٟ  CTI رٝططث ٜكططّٛ املدتُّ ططٕٛ اللفطط  اخلطططٛ  ايعلٜضطط١ ت املٓططاٖد إىل ذلططلى
ت َٝططططات ايططططذنا٤ ا٫صطططططٓاعٞ ي خٗٝططططب ذل طططط٣ٛ َٓا ططططم يًُططططال٠     ٜسطططط  دّ رٛا

; ٚالاوواف١ إىل َطا  طبل ٜ٪نطد ايبزطث     ٚرلصا يطايم العٝٓ٘ حٚ جملُٛع١ ط٬ 
احلطططايٞ حٕ ٖٓطططاى ايعدٜطططد َطططٔ املٓصطططات اي عًُٝٝططط١ ا٭رطططل٣ ايطططمت تطططدعِ ايطططذنا٤      

ٚقطد اْ صطلت ٖطذٙ     ;Microsoft Teams, Edx, Google Meat ا٫صططٓاعٞ َتطٌ   
ٚالطدح ا ط  داَٗا ت     ت اٝ  َ٪ سات اي عًِٝ; راص١ اي عًِٝ اجلاَعٞ املٓصات

اي دتٜم عٔ العد يًعدٜد َٔ ايا٦ات; َٚٓٗا ف١٦ ايط٬  ايٛافدٜٔ نُا أ احلدٜث 
َسبكًا; ٚيهٕٛ ٖذٙ املٓصات لتطٌ َسط زدج َطٔ املسط زدلات اي هٓٛيٛحٝط١ تط٪٤٫       

ا طط  داَٗا َططٔ رٝططث   ايططط٬  ايططمت تعططد مبتاالطط١  ططدٟ تططِ; فكططد خت ًططة لتحطط١     
ايسطططططٗٛي١ حٚ ايصطططططعٛال١; يطططططذيو نطططططإ ا٫ٖ ُطططططاّ ت ايبزطططططث احلطططططايٞ الايكاالًٝططططط١    

مت حٕ 138ص  2016  ي٬ ططط  داّ; ٚت ٖططططذا ايصططططدل تصططططري إىل بَططططل٠ٚ عبططططد املكصططططٛل 
ايططمت عططال٠ َططا تططلتبط    ايكاالًٝطط١ ي٬ طط  داّ تعططد مسطط١ َططٔ حٖططِ مسططات ايربدلٝططات  

ٗدف إىل  دٜد َد٣ تااعٌ املسط اٝدٜٔ  السٗٛي١ ا٫   داّ يًٓماّ اويهةْٚٞ ٚت
َع٘ ٚتعٌُ ع٢ً تطٛفري ْ طا٥د نُٝط١ ْٚٛعٝط١ تسطاعد ت عًُٝط١ اي ططٜٛل املسط كبًٞ         

 ي٘.
َٚططططٔ رطططط٬ٍ ايعططططلد اي اصططططًٝٞ ايسططططاالل فططططايط٬  ايٛافططططدٜٔ ت راحطططط١ إىل     

اي ططدتٜم عًطط٢ ا طط  داّ َٓصططات ايطط عًِ ايلقُٝطط١ ٭ُٖٝ ٗططا ت ايعًُٝطط١ اي عًُٝطط١        
ٓصل ٖاّ َٔ عٓاصل ايع١ًُٝ اي ع١ًُٝٝ ايمت ٫  هٔ ا٫ ط ػٓا٤  ٚيهْٛٗا حصبز) ع

عٓٗا ت ٚق ٓا احلايٞ; ٚيهٕٛ ٖط٪٤٫ ايطط٬  َ زطدلٕٛ الػطري ايًػط١ ايعلالٝط١ فط٬ الطد         
حٕ ٜكططدّ تططِ ايصططلي عططرب ال٦ٝطط١ تعًُٝٝطط١ الايًػطط١ ايعلالٝطط١ اياصططز٢ حٚ تططٛفري عٓصططل     

ايطبٝعٝطط١ ايططمت تعططد   ايةاطط١ إىل ايًػططات ا٭رططل٣ ٖٚططذا َططا ٜعططلف مبعاجلطط١ ايًػطط١    
دلططا٫ َططٔ دلططا٫ت تكٓٝطط١ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ; َططٔ ٖٓططا ت ضططح ايع٬قطط١ ايٛلٝكطط١  

ٚوطلٚت٠    الني َ ػريات ايبزث احلايٞ;  طا ٜ٪نطد َطد٣ اتتبطا  املط ػريات البعضطٗا      
 إحلا٤ ايبزث احلايٞ. 
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  اإلسضاظ باملغهلة 
  أ اورساس مبصه١ً ايبزث َٔ ر٬ٍ عد٠ َصالت; َٓٗا:

حرططد ايبارتططإ ال ططدتٜا َكططلت احلا ططم    ُططٔ رطط٬ٍ عُططٌ   ف ص صطط١ٝ:اخلططرب٠ اي
اٯيططٞ الهًٝطط١ ايعًططّٛ او طط١َٝ٬ حاَعطط١ ا٭ ٖططل الايكططاٖل٠ يًططط٬  ايٛافططدٜٔ يًعططاّ         

ايعدٜد َٔ ايصهاٟٚ املكد١َ َٔ ٖط٪٤٫ ايطط٬  رطٍٛ      ٫رظ ٚحٛل 2021اجلاَعٞ 
اوطططلات ا طط  داّ َٓصططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١ ٚنٝاٝطط١ اي عاَططٌ َعٗططا حلٓططا٤ اي        

  ٞ َٚططٔ حٖططِ املصططه٬ت  ; ايَٝٛٝطط١ راصطط١ تًططو ايططمت ٜسطط  دَْٛٗا ت ٜططَِٛٗ ايدتا طط
ٚعططدّ   –ايططمت ناْطط) تٛاحطط٘ ٖطط٪٤٫ ايططط٬  بعططدّ ايكططدت٠ عًطط٢ تسططخٌٝ ايططدرٍٛ          

 -ٚت رايط١ ا٫ي زطام الٗطا ٜهطٕٛ قطد اْ ٗط٢ َعمطِ ايٛقط)         -ا٫ي زام الاياول٠ 
      ٗ ِ  ٚنطططذيو عطططدّ ايططط ُهٔ َطططٔ تٓبٜطططٌ اياوطططلات حٚ َصطططاتن   -ا َططط   ٥٬َٗططط

إىل ا٫ٖ ُطاّ   إا لفط  ايبارتط   ط ٚنذيو عدّ قدتتِٗ ع٢ً اي ااعٌ َط  العضطِٗمت   
رًطٗا عطٔ طلٜطل     ًسطعٞ إىل الٗذٙ ايصهاٟٚ املكد١َ َٔ ايطط٬ ; ٚأ اي صطاٚت فٝٗطا ي   

َٗطططاتات ا ططط  داّ َٓصطططات ايططط عًِ تُٓٝططط١  تطططٛفري ال٦ٝططط١ َٓا طططب١  هطططٔ َطططٔ ر٬تطططا
 اويهة١ْٝٚ يد٣ ٖ٪٤٫ ايط٬ .

قاّ ايبارتإ ال طبٝل الطاق١ ٬َرمط١ حٚيٝط١ عًط٢ عٝٓط١      تا ١ ا٫  هصاف١ٝ:ايد 
َٔ ايط٬  ايٛافدٜٔ اله١ًٝ ايعًّٛ او ١َٝ٬ حاَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠ يًٛقطٛف عًط٢   
َسططط ٛاِٖ احلكٝكطططٞ ت َٗطططاتات ا ططط  داّ َٓصطططات ايططط عًِ اويهةْٚٝططط١  ٚناْططط)     

 ْ ٝخ ٗا نا٫تٞ:

  اصتدداّ َٓصات ايتعًِ اإليهرت١ْٝٚ ملٗارات ألٚي١ْٝتا٥ر بطاق١ املالسظ١ ا ( 1 ددٍٚ )

 عدد ايطالب

30 

 ايٓضب١ % ايتهزار َضتٟٛ األدا٤
 %11 3 دٝد
 %11 3 َتٛصط
 %43.2 7 ضعٝف
 %65.5 17 مل ٜؤد
 %111 31 اجملُٛع

ٕح ٚاوطح       1ٜٚ ضح َٔ اجلدٍٚ ايساالل ب مت َٚٔ رط٬ٍ ايٓ طا٥د املعلٚوط١ ٚحطٛل تطد
ٜٔ اله١ًٝ ايعًّٛ او ١َٝ٬ حاَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠ ت ا ط  داّ  يد٣ ايط٬  ايٛافد

َٓصات اي عًِ اويهة١ْٝٚ; رٝث نإ َس ٣ٛ ا٭لا٤ املٗات٣ تِ ٜٓزصل ت ْسطب١  
مت  الُٝٓططا نططإ 17بمت ٚتهططلاتِٖ 56.6نططبري٠ مل تطط٪ل ٖططذٙ املٗططاتات ٖٚططٞ لتططٌ ْسططب١ ب 

 مت.3ب مت ٚتهلاتِٖ 10با٭لا٤ اجلٝد ت ْسب١ ق١ًًٝ تٓزصل ت 
ناْ) تٛصٝات ايعدٜد َٔ ايدتا ات ايطمت اٖ ُط)    تٛصٝات ايدتا ات ايساالك١;

مبٓصطططات ايططط عًِ اويهةْٚٝططط١ ت اٯْٚططط١ ا٭رطططري٠ لافعطططا َُٗطططا ت لعطططِ اورسطططاس       
إالطلاِٖٝ ٜٛ طة  ٖصطاّ    ح ا١َ ٖٓطداٟٚ   مبصه١ً ايبزث احلايٞ; ندتا ١ نٌ َٔ ب

ٌ  ;  2019رًٝا١; لاي١ٝ ايصٛاتال١   مت; رٝطث حٚصط) ٖطذٙ ايدتا طات     2019  ٜٓطم إمساعٝط
الضططططلٚت٠ ا٫ٖ ُططططاّ ال ططططدتٜم ايططططط٬  ٚاملعًُططططني عًطططط٢ ا طططط  داّ َٓصططططات ايطططط عًِ    
اويهةْٚٝطط١ ٭ُٖٝ ٗططا ت إلات٠ ايطط عًِ ٚوططُإ زلارطط٘; َٚططٔ لططِ  كٝططل ا٭ٖططداف       

 .اي ع١ًُٝٝ



 (ASEP)رتبية وعله اليفط دراصات عزبية يف ال

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

67 
 

 مغهلة البشح  
١ ٜٛاح٘ ايط٬  ايٛافدٜٔ َصه١ً ت اي عاٌَ َط  املٓصطات اويهةْٚٝط١ اي عًُٝٝط    

امل  ًاططط١ راصططط١ تًطططو املسططط  د١َ ت ٜطططَِٛٗ ايدتا طططٞ; َٚطططٔ لطططِ لتًططط) َصطططه١ً  
ٕح ت َسططط ٣ٛ ٖططط٪٤٫ ايطططط٬  ت ا ططط  داّ     ايبزطططث احلطططايٞ ت ٚحطططٛل وطططعة حٚ تطططد
َٓصطططات ايططط عًِ اويهةْٚٝططط١; ٚالاي طططايٞ ت ضطططح َصطططه١ً ايبزطططث ت راحططط١ ٖططط٪٤٫        

    ٚ اي عاَططٌ َعٗططا  ايططط٬  إىل اي ططدتٜم عًطط٢ ا طط  داّ َٓصططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١ 
الصهٌ صزٝح ت ع١ًُٝ اي عًِٝ ٚاي عًِ; ر ٢ ٜ ُهٓٛا َطٔ اياٗطِ ٚايدتا ط١ الصطهٌ     

 صزٝح; ٚحلا٤ َٗاَِٗ ايدتا ١ٝ املطًٛال١.   

 أصئلة البشح  
 :اي ايٞايس٪اٍ ايل٥ٝا  ت هٔ اي عبري عٔ َصه١ً ايبزث 

 ٞا٫صططٓاع  ايطذنا٤  عًط٢  ايكا٥ُط١  ايطبٝعٝط١  ايًػطات  َعاجلط١  تكٓٝط١  َا فاع١ًٝ
ّ  ٚايكاالًٝط١  اي عًُٝٝط١  ا ط  داّ املٓصطات   َٗاتات ت١ُٝٓ ت  ايطط٬   يطد٣  ي٬ ط  دا

 الايكاٖل٠ ا٭ ٖل ماَع١ ايٛافدٜٔ

 ٜٚ الع َٔ ٖذا ايس٪اٍ ا٭ ١ً٦ ايبزت١ٝ اي اي١ٝ:

  ا٫صططٓاعٞ   ايطذنا٤  عًط٢  ايكا٥ُط١  ايطبٝعٝط١  ايًػطات  َعاجلط١  تكٓٝط١  َا فاعًٝط١
 ع٢ً نٌ َٔ: 

  مبٗططططططاتات ا طططططط  داّ املٓصططططططات اي عًُٝٝطططططط١   اي زصططططططٌٝ املعططططططلت املططططططلتبط
 يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠.اويهة١ْٝٚ 

      ا٭لا٤ ايعًُططٞ املططلتبط مبٗططاتات ا طط  داّ املٓصططات اي عًُٝٝطط١ اويهةْٚٝطط١
 ?يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠

 ُططط١ عًططط٢ ايطططذنا٤ َطططا حلطططل الكطططا٤ فاعًٝططط١ تكٓٝططط١ َعاجلططط١ ايًػطططات ايطبٝعٝططط١ ايكا٥
 ا٫صطٓاعٞ ع٢ً نٌ َٔ:

   اي زصططططططٌٝ املعططططططلت املططططططلتبط مبٗططططططاتات ا طططططط  داّ املٓصططططططات اي عًُٝٝطططططط١ 
 يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠. اويهة١ْٝٚ

   يططططد٣  اويهةْٚٝطططط١ ا٭لا٤ ايعًُططططٞ ملٗططططاتات ا طططط  داّ املٓصططططات اي عًُٝٝطططط١
 ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠.

  ا٫صططٓاعٞ   ايطذنا٤  عًط٢  ايكا٥ُط١  ايطبٝعٝط١  ايًػطات  َعاجلط١  تكٓٝط١  فاعًٝط١ َا
 ع٢ً ايكاال١ًٝ ي٬   داّ يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠.

   َطططا حلطططل الكطططا٤ فاعًٝططط١ تكٓٝططط١ َعاجلططط١ ايًػطططات ايطبٝعٝططط١ ايكا٥ُططط١ عًططط٢ ايطططذنا٤
َ  ا٫صطططٓاعٞ عًطط٢ عطط١ ا٭ ٖططل ايكاالًٝطط١ ي٬ طط  داّ يططد٣ ايططط٬  ايٛافططدٜٔ ما

 الايكاٖل٠.

  أهداف البشح 
 :ٖدف ايبزث احلايٞ إىل

 ايططذنا٤ عًطط٢ ايكا٥ُطط١ ايطبٝعٝطط١ ايًػططات َعاجلطط١ تكٓٝطط١ اي عططلف عًطط٢ فاعًٝطط١  
 ع٢ً نٌ َٔ: ا٫صطٓاعٞ
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 .اي زصٌٝ املعلت امللتبط مبٗاتات ا   داّ املٓصات اي ع١ًُٝٝ اويهة١ْٝٚ 
 ات اي ع١ًُٝٝ اويهة١ْٝٚ.اولا٤ ايعًُٞ امللتبط مبٗاتات ا   داّ املٓص 
       ٛايكاالًٝططط١ ي٬ ططط  داّ يطططد٣ ايطططط٬  ايٛافطططدٜٔ ماَعططط١ ا٭ ٖطططل الايكطططاٖل٠ سلططط

 املٓصات اي ع١ًُٝٝ اويهة١ْٝٚ.

  أهنية البشح 
    ٜاطط ح ٖططذا ايبزططث دفططام حدٜطط١ ٚدلططا٫ت َ عططدل٠ َٚ ٓٛعطط١ يًبزططٛج املسطط كب١ًٝ

 َٚعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ. ٞايمت ت ٓاٍٚ ايذنا٤ ا٫صطٓاع
         تُٓٝطط١ َٗططاتات ا طط  داّ املٓصططات اي عًُٝٝطط١ ٚاي عاَططٌ َعٗططا الصططهٌ حٝططد يططد٣

ايططططط٬  ايٛافططططدٜٔ  ططططا ٜسططططُح تططططِ الا٫ طططط اال٠ اجلٝططططد٠ َٓٗططططا ٚتٛتٝاٗططططا ت  
 لتا  ِٗ ٚتعًُِٗ. 

   تٛحٝطط٘ حْمططات ايكططا٥ُني عًطط٢ ايعًُٝطط١ اي عًُٝطط١ عًطط٢ ار ٝططات املٓصططات اي عًُٝٝطط١
 امل١ُ٥٬ ي عًِ ايط٬  ايٛافدٜٔ.

  البشح.عيية 
الهًٝطط١ ايعًططّٛ او طط١َٝ٬  ايالقطط١ ايتايتطط١ ططط٬ لتًطط) عٝٓطط١ ايبزططث احلططايٞ ت  

 طايبًا.  30يًٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل ايصلٜة الايكاٖل٠ ٚالًؼ عدلِٖ 

 .سدود البشح 
 :العططط  ٚلتًططط) ت ايربْطططاَد اي طططدتٜ  املكطططةي ايكطططا٥ِ عًططط٢   رطططدٚل َٛوطططٛع١ٝ 

ت١ُٝٓ  ت ا٫صطٓاعٞ ايذنا٤ ع٢ً ايكا١ُ٥ ايطبٝع١ٝ  ايًػات َعاجل١ تطبٝكات
 . َٗاتات ا   داّ املٓصات اي ع١ًُٝٝ ٚايكاال١ًٝ ي٬   داّ

  :ايالقطط١ ايتايتطط١ أ تطبٝططل ملالطط١ ايبزططث عًطط٢ عٝٓطط١ َططٔ ططط٬     رططدٚل َهاْٝطط١
ٚنطإ اي طبٝطل عطرب      اله١ًٝ ايعًّٛ او ١َٝ٬ يًٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل ايصلٜة

 -ايبزث; ٚالسبم تلٚف فريس نٛفٝد شبه١ اوْةْ) ْملًا يطبٝع١ َ ػريات
19. 

 .أدوات البشح 
 .أدوات مجع البياىات 

الطاقطططط١  دٜططططد ار ٝاحططططات ايططططط٬  ايٛافططططدٜٔ َططططٔ َٗططططاتات َٓصططططات ايطططط عًِ    
 يًٛقة ع٢ً  ًٛنِٗ املدرًٞ. متإبَٔ إعدال ايبارت اويهة١ْٝٚ

 أدوات الكياظ 
   ت ايططط عًِ ا طط  داّ َٓصطططا املطططلتبط مبٗطططاتات  املعططلت يًخاْطططم   صطططًٝٞار بططات

 .متإبَٔ إعدال ايبارتاويهة١ْٝٚ 
 ا ط  داّ َٓصطات ايط عًِ    امللتبط مبٗطاتات   ايع٢ًُا٭لا٤  َكٝاس َ دتذ يكٝاس

 .متإبَٔ إعدال ايبارت ايلق١ُٝ
  متإبَٔ إعدال ايبارتَكٝاس قاال١ًٝ ا٫   داّ ملٓصات اي عًِ اويهة١ْٝٚ. 

 البشح  فزوض 
 عٔ ح ١ً٦ ايبزث: هٔ صٝاغ١ ايالٚد اي اي١ٝ يإلحاال١ 
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  مت الططني َ ٛ طططٞ لتحططات   0.05ٛحططد فططلم  ات ل٫يطط١ إرصططا١ٝ٥ عٓططد َسطط ٣ٛ ب    ٫ٜ
 الا طط  داّ تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ططط٬  اجملُٛعطط١ اي خلٜبٝطط١ ايططذٜٔ ٜدت ططٕٛ اي طط٣ٛ 

ت ايكٝا ططططني ايكبًططططٞ  ا٫صطططططٓاعٞ ايططططذنا٤ عًطططط٢ ايكا٥ُطططط١ ايطبٝعٝطططط١ ايًػططططات
ات ا طططط  داّ املٓصططططات   ٫ر بططططات اي زصططططٌٝ املعططططلت املططططلتبط مبٗططططات     ٚايبعططططدٟ  

 يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠. اي ع١ًُٝٝ اويهة١ْٝٚ
  مت الططني َ ٛ طططٞ لتحططات   0.05ٛحططد فططلم  ات ل٫يطط١ إرصططا١ٝ٥ عٓططد َسطط ٣ٛ ب    ٫ٜ

 الا طط  داّ تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ططط٬  اجملُٛعطط١ اي خلٜبٝطط١ ايططذٜٔ ٜدت ططٕٛ اي طط٣ٛ 
ت ايكٝا ططططني ايكبًططططٞ  ٓاعٞا٫صططططط ايططططذنا٤ عًطططط٢ ايكا٥ُطططط١ ايطبٝعٝطططط١ ايًػططططات

 ع٢ً املكٝطاس امل طدتذ ملٗطاتات ا ط  داّ املٓصطات اي عًُٝٝط١ اويهةْٚٝط١       ٚايبعدٟ 
 يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠.

     مت الططني َ ٛ طططٞ لتحططات   ٫0.05 ٜٛحططد فططلم  ات ل٫يطط١ إرصططا١ٝ٥ عٓططد َسطط ٣ٛ ب
١ َعاجلططط١ ايًػطططات طططط٬  اجملُٛعططط١ اي خلٜبٝططط١ ايطططذٜٔ ٜدت طططٕٛ اي ططط٣ٛ ال كٓٝططط 

ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ت ايكٝا ططني ايبعططدٟ ٚاي  بعططٞ        
 ٫ر بططططات اي زصططططٌٝ املعططططلت املططططلتبط مبٗططططاتات ا طططط  داّ املٓصططططات اي عًُٝٝطططط١   

 يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠. اويهة١ْٝٚ
     طططٞ لتحططات  مت الططني ٫0.05َ ٜٛحططد فططلم  ات ل٫يطط١ إرصططا١ٝ٥ عٓططد َسطط ٣ٛ ب ٛ 

طططط٬  اجملُٛعططط١ اي خلٜبٝططط١ ايطططذٜٔ ٜدت طططٕٛ اي ططط٣ٛ ال كٓٝططط١ َعاجلططط١ ايًػطططات  
ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ت ايكٝا ططني ايبعططدٟ ٚاي  بعططٞ        
ع٢ً املكٝاس امل دتذ ملٗاتات ا   داّ املٓصات اي ع١ًُٝٝ يد٣ ايطط٬  ايٛافطدٜٔ   

 ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠.
  مت الططني َ ٛ طططٞ لتحططات   0.05ت ل٫يطط١ إرصططا١ٝ٥ عٓططد َسطط ٣ٛ ب   ٫ ٜٛحططد فططلم  ا

طططط٬  اجملُٛعططط١ اي خلٜبٝططط١ ايطططذٜٔ ٜدت طططٕٛ اي ططط٣ٛ ال كٓٝططط١ َعاجلططط١ ايًػطططات  
ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ت ايكٝا ططني ايبعططدٟ ٚاي  بعططٞ        

يطططد٣ ايطططط٬   ملٓصطططات ايططط عًِ اويهةْٚٝططط١ ططط  داّ ٬عًططط٢ َكٝطططاس ايكاالًٝططط١ ي
 الايكاٖل٠". .ماَع١ ا٭ ٖل ايٛافدٜٔ

 .متغريات البشح 
   متغري مضتكل واسد وهوالبشح على  اعتنلأوًلا  املتغريات املضتكلة  

 ا٫صطٓاعٞ. ايذنا٤ ع٢ً ايكا١ُ٥ ايطبٝع١ٝ ايًػات َعاجل١ تك١ٝٓ 

 متغرييً تابعني هناالبشح على  اعتنل  التابعة  املتغريات ثاىيًا  

 ١ْٝٚ.ا   داّ َٓصات اي عًِ اويهة 
 .ّايكاال١ًٝ ي٬   دا 

 .التصنيه التذزييب للبشح 
املعطططلٚف  اي خطططلٜ أ ا ططط  داّ اي صطططُِٝ  احلطططايٞوططط٤ٛ َططط ػريات ايبزطططث  ت

  مت1ب  ٜٚٛوح شهٌ اي صُِٝ اي خلٜ   ٚ اجملُٛع١ ايٛارد٠الا ِ: 
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 ( ايتصُِٝ ايتذزٜيب يًبشح1عهٌ )

 .ميهر البشح 
 ايًػططات ٓٗد شططب٘ اي خططلٜ : يبزططث فاعًٝطط١ َعاجلطط١ا طط  دّ ايبزططث احلططايٞ املطط

ي ُٓٝطط١ َٗططاتات ا طط  داّ املٓصططات    ا٫صطططٓاعٞ ايططذنا٤ عًطط٢ ايكا٥ُطط١ ايطبٝعٝطط١
اي ع١ًُٝٝ اويهة١ْٝٚ ٚايكاال١ًٝ ي٬   داّ يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَعط١ ا٭ ٖطل   

 الايكاٖل٠.

 .إدزاءات البشح 
     الٝططإ حٚحطط٘ اوفططال٠ َٓٗططا ت     ا٫ططط٬ع عًطط٢ ا٭لالٝططات ٚايدتا ططات ايسططاالك١ الٗططدف

 إعدال اوطات ايٓملٟ 
 .ٚإحلا٤ات ايبزث ٚتاسري ايٓ ا٥د 
 .مٗٝب حلٚات ايبزث ٚاي زكل َٔ صدقٗا ٚلباتٗا 
 .مٗٝب َال٠ املعاجل١ اي خلٜب١ٝ يًبزث 
 .تطبٝل املعاجل١ اي خلٜب١ٝ يًبزث 
 .املعاجل١ اورصا١ٝ٥ َٚٓاقص١ ايٓ ا٥د ٚتاسريٖا 
 كةرات.تكدِٜ اي ٛصٝات ٚامل 

 مصطلشات البشح 
    معاجلة اللغات الطبيعية 

    ٞ دلطططاٍ عًطططّٛ  ٚتصطططري إىل   ٖطططٞ دلطططاٍ حٚ فطططلع َطططٔ فطططلٚع ايطططذنا٤ ا٫صططططٓاع
فٗططٞ  ايطبٝعٝطط١;ٚايًػٜٛططات املعٓٝطط١ الاي اططاع٬ت الططني احلا ططٛ  ٚايًػططات       احلا ططٛ 

 ِ رايططد بايطبٝعٝطط١.  اتياٗططِ ٚتٛيٝططد ايًػطط  اخلططبري٠ حْمُطط١ ايهُبٝططٛتل  تعططت تصططُٝ
ٚتعلف إحلا٥ٝا: المْٗا حرد حْم١ُ ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ ٚدلاًيا  مت.11  2011 شع٬ٕ 

َطططٔ دلا٫تٗطططا ايطططمت تٛفلٖطططا ال٦ٝطططات َٚٓصطططات ايططط عًِ احلدٜتططط١; وتارططط١ اي ططط٣ٛ       
يًططط٬  ايٛافططدٜٔ الًػططات َ عططدل٠ الٗططدف تٝسططري تعًُٗططِ يًُز طط٣ٛ اي عًُٝططٞ مبططا     

 تعًِ اي ٣ٛ. ٜضُٔ  كٝل تكدَِٗ ٚإ اي١ ايعٛا٥ل ايمت تكاالًِٗ حلٓا٤ 

 ليبط لجهي 

 ميتحص

 أداء ػًهي 

 َعادت١ جتزٜب١ٝ

ايًػات ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ 

٤ ع٢ً ايذنا

 االصطٓاعٞ.
 

 ليبط ثؼذي 

 ميتحص

 أداء ػًهي 

لبثهيه 

 نالعتخذاو

 



 (ASEP)رتبية وعله اليفط دراصات عزبية يف ال

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

71 
 

  الذناء االصطياعي 
مت ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ المْطط٘: حرططد  316  ص2020عططلف ح ططا١َ حربٜططٌ ٚدرططلٕٚ ب 

فلٚع عًِ احلا م اٯيٞ ايمت خت ا ال صُِٝ ايربدلٝات ايمت تس طٝ  ذلانا٠ 
ايكدتات ايعك١ًٝ يإلْسطإ; ٚح طا  عًُطٗا ٖطٞ ايكطدت٠ عًط٢ ايط عًِ  ٚرطٌ املصطه٬ت          

ٚا٫ ططط ٓ اذ  ٚاختطططا  ايكطططلاتات  ٚاولتاى احلسطططٞ ٚاي ٛاصطططٌ  املعكططد٠  ٚاي  ططططٝط   
ٚتسططاعد ٖططذٙ ايكططدتات اٯ٫ت ايذنٝطط١ عًطط٢ ايكٝططاّ مبٗططاّ حدٜططد٠ مل ٜططربَد عًٝٗططا 

 الدٕٚ تدرٌ ايعاٌَ ايبصلٟ.      

  ميصات التعله اإللهرتوىية 
المْٗطا: ْمطاّ ولات٠    Viktoriia.V.et..elمت p218,2020علف ٗطا فٝه ٛتٜطا ٚدرطلٕٚ ب   

يط عًِ; ٜٗطدف إىل عطلد اي ط٣ٛ اي عًُٝطٞ الصطهٌ َ طبأَ حٚ غطري َ طبأَ ٜٚ طٝح           ا
اي ااعطططٌ الطططني ايطططط٬  ٚالعضطططِٗ; ٚالطططني َعًُٗطططِ; ٚت٪نطططد عًططط٢ إجياالٝططط١ ايطايطططم;  
ٚتسُح يًط٬  الطملا٤ ا٭ْصطط١ اي عًُٝٝط١ امل  ًاط١; ٚت طٝح يًُعًطِ َ االعط١ ط٬الط٘         

مل٥٬ططِ; ٚت ططاي ٖططذٙ   الصططهٌ َسطط ُل يً منططد َططٔ َططد٣ تكططدَِٗ َطط  تططٛفري ايططدعِ ا       
املٓصططات الصططهٌ دلططاْٞ حٚ الصططهٌ َططدفٛع; ٚ هططٔ َططٔ ر٬تططا تكططدِٜ اياوططلات           

  امل٪للات  ٚايٓدٚات اي تكٝا١ٝ.    

  الكابلية لالصتخداو 
ًٝا المْٗا ايع١ًُٝ ايطمت ٜط ِ َطٔ ر٬تطا احلهطِ عًط٢ صط٬ر١ٝ املٓصط١          تعلف إحلا٥

  ايٛافطططدٜٔ َطططٔ قبطططٌ ايطططط٬    اي عًُٝٝططط١ اويهةْٚٝططط١ ايطططمت ٜ طططدت  عًٝٗطططا ايطططط٬  
حْاسططِٗ; ٚغايبططًا َططا ٜطط ِ ٖططذا احلهططِ ت وطط٤ٛ ايعدٜططد َططٔ ا٫ع بططاتات َٓٗططا:  ططٗٛي١  

ٚحْمُططططط١ إلات٠ ايططططط عًِ    –تطططططٛفري املٗطططططاّ ٚايٛاحبطططططات   -اي صطططططُِٝ –ا٫ ططططط  داّ 
اي ااع٬ت  َصاتن١ اي ٣ٛ اي عًُٝٞ  إلات٠ املٗاّ اي ع١ًُٝٝ  ٚغريٖا َٔ ايعٓاصل 

ل٣ ايمت ت ضُٓٗا املٓص١; الٗدف اي علف ع٢ً َد٣ ايسٗٛي١ ٚايصطعٛال١  ٚاملباٜا ا٭ر
 عٓد ا   داّ ٖذٙ املٓص١  َٚد٣ ٤٬ََ ٗا تذٙ ايا١٦ َٔ ايط٬ .  

  .اإلطار اليظزي واملفاهيني للبشح 
 .أواًل. الذناء االصطياعي ومعاجلة اللغات الطبيعية 
  مفهوو الذناء االصطياعي 

تكٓٝطط١ ايطططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ْمططلًا حلدال ططط٘      تٓٛعطط) اي علٜاططات ايطططمت تٓاٚيطط)   
َٚطططلٚتٙ الايعدٜطططد َطططٔ امللارطططٌ امللتبطططط١ ال ططططٛتٙ; فٗطططٛ َاٗطططّٛ يططط٘ حطططذٚتٙ ايعُٝكططط١   
ٚاملُ د٠ الدا١ٜ َٔ ايٓمِ اخلبري٠ الاع باتٖا دلا٫ َٔ دلا٫تط٘ إىل َطا ٚصطٌ عًٝط٘     
اٯٕ  ٚنذيو ْ ٝخ١ يً طٛت املس ُل ت اي كٓٝطات اي هٓٛيٛحٝط١ ايطمت خت ًطة َطٔ      

 صل ٯرل.ع

مت ايطططذنا٤ ا٫صططططٓاعٞ: المْططط٘ اي ٝطططات 6   5  ص ص2018ٚتعطططلف  طططا١َٝ قطططاَٛت٠ب
ايعًُططٞ ٚايطط كت ايططذٟ ٜضططِ ايطططلم ٚايٓملٜططات ٚاي كٓٝططات ايططمت تٗططدف إىل اْصططا٤    
د٫ت قطططالت٠ عًططط٢ ذلانطططا٠ ايطططذنا٤; نُطططا حٕ ايطططذنا٤ ا٫صططططٓاعٞ ٜ هطططٕٛ َطططٔ       

 َاَٗٛني ح ا ٝني ُٖا:
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    ٜ ٔ ٚتعطططد شطططهٌ َطططٔ حشطططهاٍ ايطططذنا٤ تسططط٢ُ      ايطططذانل٠: ٚتكطططّٛ العًُٝططط١ اي  طططب
 الايذنا٤ ايسً .

   ِٖٝا٫ طط د٫ٍ: ٜٚعططت ايكططدت٠ عًطط٢ اي زًٝططٌ ٚإلتاى ايع٬قطط١ الططني ا٭شططٝا٤ ٚاملاططا
َٔ ححٌ فِٗ احلكا٥ل  ٫ٚ ٜهٕٛ  يو إ٫ َٔ ر٬ٍ ا ط عُاٍ ايطذانل٠ ٚاملٓططل    

 ٚٚ ا٥ٌ حرل٣ َس كا٠ َٔ ايعًّٛ ايلٜاو١ٝ.

المْط٘: " فطلع َطٔ فطلٚع عًطّٛ احلا طم;  هططٔ        ٜٚعطلف ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ حٜضطا    
َطططٔ ر٬يططط٘ تططططٜٛل الطططلاَد را طططٛال١ٝ ت٥٬طططِ ٚ طططانٞ ح طططًٛ  ايطططذنا٤ اوْسطططاْٞ    
ٚ هطططٔ تصطططُُٝٗا دٝطططث ٜططط ُهٔ احلا طططم اٯيطططٞ َطططٔ حلا٤ العططط  املٗطططاّ الطططد٫ً َطططٔ    

 مت.76  ص2020اوْسإ"بيٝٓا ايالاْٞ  مسل احلخًٝٞ  

صلٟ عرب حْم١ُ احلا طٛ   ٚتط ِ   نُا ٜعلف المْ٘: ع١ًُٝ ذلانا٠ ايذنا٤ ايب
َططٔ رطط٬ٍ لتا ططط١  ططًٛى ايبصططل عطططرب إحططلا٤ مططات  عًططط٢ تصططلفاتِٗ ٚٚوطططعِٗ ت        
َٛاقة َع١ٓٝ َٚلاقب١ تل فعًطِٗ ٚ طط تاهريٖطِ ٚتعاًَطِٗ َط  ٖطذٙ املٛاقطة; َٚطٔ         
لطططِ ذلاٚيططط١ ذلانطططا٠ طلٜكططط١ ايططط اهري ايبصطططل١ٜ عطططرب حْمُططط١ احلا طططٛ  املعكطططد٠.    

 مت.5  ص2020تٜاد  تٚقٞ  حَري٠ فاي ١ ب

 ٚت و٤ٛ اي علٜاات ايساالك١  هٔ ايكٍٛ المٕ ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ ٜٗدف إىل:

  ذلانا٠ ايذنا٤ ايبصلٟ عٔ طلٜل اللاَد را ٛال١ٝ َ كد١َ تع ُد ع٢ً يػات
 ايربدل١ امل طٛت٠. 

   ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ ٜع ُد ع٢ً ا٭حٗب٠ ٚايربدلٝات امل طٛت٠ ايمت تعٌُ عًط٢
ٔ رطططط٬ٍ اخلٛات َٝططططات ٚايططططدٚاٍ ايلٜاوطططط١ٝ    حْمُطططط١ اي  ططططبٜٔ ٚا٫ طططط د٫ٍ َطططط   

 ٚاملٓطك١ٝ.
 .ٕايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ ٜعٌُ ت و٤ٛ املعًَٛات ٚايبٝاْات ايمت ٜٛفلٖا اوْسا 
  ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ ا اذ إىل َا ٜعلف الايبٝاْات ايض ١ُBigdata     ي طٛفري

لات نِ ٥٬َِ َٔ املعًَٛات ايمت ت ٝح املبٜطد َطٔ ايبطدا٥ٌ ٚاخلٝطاتات ٫ختطا  ايكط      
 املٓا م.

  أهنية الذناء االصطياعي يف التعليه 
; 2018عُطال عًطٞ    بال زًٌٝ ايعدٜد َٔ ايدتا ات ٚا٭لالٝات. ندتا ١ نٌ َطٔ;  

; يٝٓططططا 2020; إالطططلاِٖٝ عبطططد ايًطٝطططة     2020; حمسطططا٤ رسططططٔ   2019عطططالٍ املططططريٟ    
مت  هٔ ايكٍٛ إٕ حُٖٝط١ ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ تهُطٔ     2020ايالاْٞ  مسل احلخًٝٞ  

 ايٓكا  اٯت١ٝ: ت

 . تص ٝا احلا٫ت اي ع١ًُٝٝ ي زكٝل َس ٣ٛ تعًُٝٞ َٓا م يًط٬ 
 .ًُٞٝتمل١ٜ لٚت املعًِ ٚإالدا٤ ا٫  صاتات  ات ايص١ً الاملٛقة اي ع 
         ٌاختططا  ايكططلاتات ايططمت ت٥٬ططِ املطط عًِ ٚفكططًا يطبٝعطط١ ايٓصططا  املطًططٛ  َٓطط٘ لارطط

 املٛقة اي عًُٝٞ.
 ٛفل ٚقططط) املعًطططِ ي٬ ططط اال٠ َٓٗطططا ت املٗطططاّ اي صطططزٝح اٯيطططٞ ي٬ر بطططاتات مبطططا ٜططط

 اي ع١ًُٝٝ ا٭رل٣.
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    ٟاي كِٜٛ املس ُل يًُ عًُني َٔ ر٬ٍ تعكم َساتات اي عًِ يدِٜٗ الصطهٌ فطٛت
 ٚاحلهِ الدق١ ع٢ً َد٣ ان ساالِٗ املٗاتات َ  َلٚت ايٛق).

        ٜطططال٠ اي ااعطططٌ الطططني ايطططط٬  ٚاي ططط٣ٛ اي عًُٝطططٞ نُطططا ٖطططٛ احلطططاٍ ت ردَططط١ 
Chatbot  هطططٔ حٕ ت عطططلف عًططط٢ يػططط١ ايطططط٬  ٚإحطططلا٤ ذلاللططط١ ركٝكٝططط١    ايطططمت 

 َعِٗ.
     اططط  ٚختطططبٜٔ ٚ ًٝطططٌ ايبٝاْطططات ٚتمَٝٓٗطططا ٚا٫ر اطططات الٗطططا ي٬ ططط عا١ْ الٗطططا ت

 تطٜٛل اللاَد حرل٣.
  .تٛفري حْم١ُ تعًِ ت٥٬ِ ايط٬   ٟٚ ا٫ر ٝاحات اخلاص١ 
  ٜع ُد ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ ع٢ً َا ٜعلف الايبٝاْات ايض ١ُBig Data ;  َٔٚ

 لِ تٛفري ناف١ ايبٝاْات ايمت تساعد ت اختا  ايكلات.

ٚالاووطططاف١ إىل َطططا  طططبل فٗٓطططاى ايعدٜطططد َطططٔ اياٛا٥طططد ايطططمت  هطططٔ حٕ اككٗطططا     
 ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ ع٢ً ٚح٘ ايعُّٛ َٓٗا:

 .ايكدت٠ ع٢ً رٌ املصه٬ت 
 .ارةاع تطبٝكات تسٌٗ احلٝا٠ ايع١ًُٝ ٚاي ع١ًُٝٝ 
 ت حلا٤ ا٭عُاٍ ايصاق١ ٚاخلطري٠.َساْد٠ ا٭فلال ٚاي  اٝة ع ًِٗٝ 
         (إلات٠ ايٛق) رٝث  هٔ َطٔ رط٬ٍ تطبٝكطات ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ تطٛفري ايٛقط

ايطط٬ ّ ٫ختططا  ايكططلات  ٚ يططو َططٔ رطط٬ٍ تططٛفري اي ٛقٝطط) امل٥٬ططِ ٚاملٓا ططم يهططٌ          
َُٗطط١; رٝططث تٓ ٗططٞ حلا٤ املُٗطط١ ت ٚقطط) ذلططدل لٕٚ حٕ ت ططملل الا٭عطططاٍ ايبصططل١ٜ  

 ا٫ت املباح١ٝ  ٚايٓاس١ٝ ايس١٦ٝ ايمت ت٪لل ع٢ً طبٝع١ ايعٌُ. نايلار١  ٚاحل
   ٞإتار١ ايبدا٥ٌ امل عدل٠ ٚامل ٓٛع١ ٫ختا  ايكلات; رٝث ٜض  ايذنا٤ ا٫صططٓاع

 حنتل َٔ الدٌٜ ٫ختا  ايكلات امل٥٬ِ.

  خصائ: الذناء االصطياعي 

ٖٓطاى دلُٛعطط١ َططٔ اخلصطا٥ا ايططمت جيططم حٕ ٜ سطِ الٗططا ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ    
اكططل ا٭ٖططداف الدتحطط١ عايٝطط١ َططٔ ايدقطط١; ٚقططد حشططات نططٌ َططٔ بعبططد ايططلا م          نططٞ

مت الططططمٕ رصططططا٥ا ٚمسططططات 2020; عُططططات ايسططططاَلا٥ٞ  ْالٜطططط١ ذلُططططد  2020ذلُططططٛل  
 ايذنا٤ ايصٓاعٞ ت ُتٌ ت:

 .اي اهري ٚاولتاى 
 .اي عًِ ٚا٫  اال٠ َٔ اخلربات ايساالك١ 
 .تٛتٝة اخلربات ايكد ١ ت َٛاقة حدٜد٠ 
   َ ٌَا٭َٛت ايصعب١ ٚاملعكد٠.اي عا 
 .اي عاٌَ َ  املٛاقة ايػاَض١ 
 .اي صٛت ٚاوالداع ت ايٓ ا٥د 
 .حلا٤ املٗاّ السلع١ ٚالدق١ 

  التشديات اليت تواده الذناء االصطياعي 

ٚعططٔ اي زططدٜات ٚاملعٛقططات اخلاصطط١ ال طبٝططل ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ت ايعًُٝطط١      
 : ٖٞإىل حٕ ٖذٙ املعٛقات  مت2020اي ع١ًُٝٝ; تصري لتا ١ بإاللاِٖٝ عبد ايًطٝة  
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 .ْكا ايهٛالت ايبصل١ٜ املدتال١ ٚامل٪١ًٖ 
 .عدّ تٛافل ايب١ٝٓ اي ز ١ٝ َٔ احلٛا ٝم ٚايربدلٝات 
 .ٞاي هايٝة امللتاع١ ي خٗٝب حْم١ُ ايذنا٤ ا٫صطٓاع 
 .ذلدٚل١ٜ عدل رربا٤ ٚعًُا٤ ٚرلجيٞ ٖذا اي  صا 
        ايططططذنا٤   َٛاحٗطططط١ ايهططططتري َططططٔ ايصططططعٛالات عٓططططد تطططططٜٛل اللدلٝططططات ٚحْمُطططط١

 ا٫صطٓاعٞ. 

  أهه تطبيكات الذناء االصطياعي 
ت و٤ٛ  ًٌٝ ايدتا ات ايسطاالك١ ايطمت تٓاٚيط) ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ ندتا ط١       

; فططاٜب٠ 2018; عططالٍ املطططريٟ   2018;  ططا١َٝ قططاَٛت٠   2017نططٌ َططٔ; ب ططات٠  ططعٛل    
مت فططططإ دلططططا٫ت ٚتطبٝكططططات ايططططذنا٤  2020; عبططططد ايططططل م ذلُططططٛل   2020دلاٖططططد  
اعٞ نطططتري٠ َٚ ٓٛعططط١; َٚطططٔ امل ٛقططط  حٜضطططا  تٗطططٛت ايهطططتري َطططٔ اجملطططا٫ت         ا٫صططططٓ

ٚاي طبٝكططات اجلدٜططد٠ ْ ٝخطط١ يً طططٛت اتا٥ططٌ ٚاملسطط ُل ايططمت تصططٗدٙ ٖططذٙ اي كٓٝطط١;    
 َٚٔ ٖذٙ اجملا٫ت َا ًٜٞ:

           ايل٩ٜط١ الاحلا طم: ٚتعطلف حٜضطًا البصط١ُ ايعطني; ٚتٗطدف إىل اي عطلف عًط٢ قاالًٝطط١
حٚ اماٖاٙ سلطٛ ايربْطاَد اٚ ايب٦ٝط١ حٚ ا٭ْمُط١      ا٫   داّ يًُس  دّ حٚ امل عًِ

ايمت ٜ عاٌَ َعٗا َٔ ر٬ٍ رلن١ ت ب  ايعني; َٚٔ لِ اي علف ع٢ً َد٣ توا 
 املس  دّ َٔ عدَ٘ ماٙ ا٭ْم١ُ املعلٚو١ عًٝ٘  ٚايمت ٜس  دَٗا.

 :ذلانطططا٠ دلُٛعططط١ َطططٔ ايسطططًٛنٝات ٚايكطططدتات  الػطططلد  تٛتٝطططة ايلٚالٛتطططات
٭ْسإ ٭لا٤ ٚتطا٥ة ٚحعُطاٍ ذلطدل٠ َط  تطٛفري ايٛقط)       ايمت ٜكّٛ الٗا ا اجلسد١ٜ

 ٚاجلٗد ٚمٓم ا٭رطا٤.
  :ْٚصطططط٧ ٖططططذا اجملططططاٍ ْ ٝخطططط١ ي سططططخٌٝ تلٚل فعططططٌ    دلططططاٍ ا٭يعططططا  ايذنٝطططط١

املس  دَني تذٙ ا٭يعا ; رٝث ٜكّٛ ٖذا ايٓماّ ال سطخٌٝ تلٚل فعطٌ املسط  دّ    
امل٥٬ططِ حلٓططا٤ ٜٚبططدح ت تطططٜٛل ْاسطط٘ تًكا٥ٝططًا الصططٛت٠ َسطط ُل٠; ٜٚكططدّ يطط٘ ايططدعِ    

 ايًعب١; َٚٔ لِ رٌ املصه١ً ايمت تعٝل تكدَِٗ ت ايًعب١. 
    يػطططات ايربدلططط١ ٚايطططٓمِ اخلطططبري٠: يعطططٌ َطططٔ حٖطططِ َطططا ٜسطططاعد ت تططططٜٛل حْمُططط١

ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ ٚايبٜال٠ َٔ ناا٤تٗا ٖٞ يػات ايربدل١ ٚايٓمِ اخلبري٠; 
 ٚايمت تصهٌ ايب١ٝٓ ا٭ ا ١ٝ تا. 

 العطد٠  َساعد٠ حْم١ُ ايذنا٤ ا٫صططٓاعٞ إىل ايكٝطاّ   اخلٛات َٝات: ٚتٗدف إىل 
 .ًس١ً حلٌ َصه١ً َاَ سٚ َٓطك١ٝٚ تٜاو١ٝ رطٛات

         ;اي ااعٌ َ  اٯي١: ٚايذٟ عال٠ َا ٜٗطدف إىل إحطلا٤ رطٛات الطني املسط  دّ ٚاٯيط١
 نُا ٖٛ احلاٍ ت ْماّ صٛفٝا. 

     َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١: ٖٚططٞ فططلع َططٔ فططلٚع عًططِ ايًػٜٛططات تٗططدف إىل تططٛفري
 ايةا١ اٯي١ٝ مُٝ  ايًػات; ٚتميٝة ا٭صٛات ٚفل ْماّ ربري ذلدل.

 هوو معاجلة اللغات الطبيعية مف 

تعططد َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ٚارططد٠ َططٔ حٖططِ دلططا٫ت ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ;  
َٚٔ اخلصا٥ا املُٝب٠ ٭ٟ اللْاَد تعًُٝٞ  نٞ; فخطٛل٠ اي ااعطٌ ٚاي ٛاصطٌ الطني     

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
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ا٭ْم١ُ حٚ ايرباَد ايذنٝط١ ٚاملط عًِ ت زسطٔ الصطهٌ ًَزطٛت إ  ا ط طاع ايربْطاَد        
طبٝعٝطط١ امله ٛالطط١ حٚ املٓطٛقطط١ ٚباطبطط٘ الٗططا; ٚت ٖططذا ايصططدل حٕ ٜاٗطِ يػطط١ املطط عًِ اي 

مت إىل حٕ َعاجلط١ ايًػطات َطٔ شطمْٗا تُٓٝط١      187  ص2020ٜصري بعبد ايلا م ذلُٛل  
احلٛات اياعاٍ الني امل عًِ ٚايربْاَد  ٚتص ٝا حرطا٤ املط عًِ; ٚتسطاعد عًط٢ فٗطِ     

 خلاص١.   يػ ٘; َٚٔ لِ تٛصٌٝ املع١ًَٛ ي٘ الايصهٌ ايذٟ ٥٬ِٜ يػ ٘ ا

دلطا٫  تعطد  َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١    مت إىل حٕ 2019ٜٚصري ذلُد احلُاَصٞ ب
ٚايًسطاْٝات ٚايلٜاوطٝات ٚعًطِ     احلا طٛ  ٚا عا َ عدل اي  صصات ٜلالط الني عًِ 

تططذا اجملططاٍ حٖططداف دتٝطط١ عدٜططد٠ ْملٜطط١ ٚتطبٝكٝطط١ َططٔ الٝٓٗططا       ; نُططا حٕايططٓاا
تطبٝكططات  نططا٤ اصطططٓاعٞ    ذحطط١ نٝاٝطط١ ان سططا  اوْسططإ يًػطط١ إىل اللدلطط١     

 .نايةا١ اٯي١ٝ ٚاي علف اٯيٞ ع٢ً ايه٬ّ ٚاملساِعدات اٯي١ٝ

حب٤ نبري َٔ ٖذا اجملطاٍ ٜعُطٌ عًط٢ َطا ٜسط٢ُ الاي كٓٝطات اي ُهٝٓٝط١        نُا حٕ 
ُٜس  دّ نعٓصل َتٌناي زًٌٝ ايصلت اٯيٞ  ت الٓطا٤ اي طبٝكطات    ح ا ٞ ايذٟ 

 ايذن١ٝ.

تل اي  صصات تكدَا ت دلطاٍ املعاجلط١   ختصا ايةا١ اٯي١ٝ َٔ حن ٜٚعد
ح ططايٝم ايطط عًِ ايعصطط  ايصططبهٞ ايعُٝططل     ٜٚع ُططد عًطط٢    رايٝططا  ايطبٝعٝطط١ يًػططات 

ٚغايبا َا تهٕٛ ايةا١  ٚنذيو اي عًِ اٯيٞ اورصا٥ٞ ٖٞ ا٭نتل ا   داَا.
١ُ٥٬َ يًعدٜد َٔ ايًػات راص١ ا٭حٓب١ٝ يهٕٛ ٖطذٙ ايًػطات ٫   طاذ إىل تصطهٌٝ     

اٍ ت ايًػ١ ايعلال١ٝ اياصز٢; َٚٔ لِ ٜسٌٗ ايةا١ َٔ ايعلال١ٝ إىل نُا ٖٛ احل
ا٭حٓبٝططط١ ٚيطططٝا ايعهطططا; ٚ يطططو ْ ٝخططط١ ي طططٛافل املصططططًزات اخلاصططط١ الايًػطططات       
ا٭حٓب١ٝ الهِ نبري حدًا; ٖٚذا َا ٥٬ِٜ طبٝع١ ايبزث احلايٞ رٝث إٕ اتدف َطٔ  

ي سطططٌٗٝ تعًطططِ ايبزطططث احلطططايٞ تطططٛفري اي ططط٣ٛ اي عًُٝطططٞ ٚشطططلر٘ الًػطططات َ عطططدل٠  
 اي ٣ٛ ع٢ً ايط٬  ايٛافدٜٔ.

مت إىل حٕ َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١: ْمطاّ ٜٗط ِ      29  ص2012ٜٚصري فٗطد قا طِ ب   
ال ٛيٝد ايعدٜد َٔ ايًػات ايطبٝع١ٝ يإلْسإ ٚفُٗٗا عٔ طلٜل اللاَد ٚرٛات َٝطات  

امل ارط١   Databasesتسُح الذيو; فٗطٛ ْمطاّ اطٍٛ املعًَٛطات َطٔ قٛاعطد ايبٝاْطات        
 حلا م إىل حصٛات عال١ٜ الايًػ١ ايبصل١ٜ.الا

ٜٚ٪ند ايبزث احلايٞ حْ٘ نًُا تضُٓ) قاعد٠ ايبٝاْطات ٚاشط ًُ) ايهطتري َطٔ     
 املصطًزات ٚامللالفات اخلاص١ الٗا نًُا ناْ) ع١ًُٝ ايةا١ حصح ٚحفضٌ.

  مهاو معاجلة اللغات الطبيعية 
ٖٓططاى  إىل حٕ Ana.C, Marco.G مت2020ٜصططري حْططا شططٝاا  َٚططانلٚ حططلٚس ب  

 ايعدٜد َٔ املٗاّ ايمت ت ِ ت ع١ًُٝ َعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ; ٖٞ:
     ٌْماّ  ٌٜٛ ايٓا إىل ن٬ّ; رٝث اٍٛ ْا ايًػ١ ايعال١ٜ إىل نط٬ّ ٚاط

 َا١َٛٗ.
          ٌْمططاّ اي عططلف عًطط٢ ايهطط٬ّ; ٖٚططٞ عًُٝطط١ تٗططدف إىل إلتاى ايع٬قطط١ الططني اجلُطط

 اغ ٗا ٚتلنٝبٗا.ٚايعباتات َٔ ر٬ٍ  ًًٝٗا يً علف ع٢ً نٝا١ٝ صٝ
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         ْٔماّ تلا١ اٯي١; ٖٚٛ ْماّ ٜٗطدف إىل تلاط١ ايهط٬ّ حٚ ايطٓا َطٔ ٚارطد٠ َط
 ايًػات ايطبٝع١ٝ إىل يػات حرل٣.

    ْمططاّ ا ططةحاع ايهًُططات ٚايبزططث عٓٗططا; ٜٚ ضططح  يططو ت ايبزططث ايصططٛتٞ عططرب
 ايٜٛم.

مت إىل حٕ َٗطططاّ َعاجلططط١ ايًػطططات ايطبٝعٝططط١ ت   2011الُٝٓطططا ٜصطططري رايطططد شطططع٬ٕ ب  
 ذنا٤ ا٫صطٓاعٞ ت ضُٔ ايعٓاصل اي اي١ٝ:اي

 ّٚت ضُٔ:تبٜٛم حقساّ ايه٬ ; 
  قساّ ايه٬ّ يهٌ ن١ًُ بٚردٙ صلفٝ٘متح دٜد. 
    ّالايهًُططات ٚن طططٛٙ حٚيٝطط٘ ت َعاجلطط٘     يً ٓبطط٪ايططُٓط  هططٔ حٕ ٜسطط  د

 .ايًػ١
  ّت املنت املس  د١َٖٓاى تٛرٝد ٭قساّ ايه٬. 

 ٚت ضُٔ:تصلٜة ٚاش كام ايهًُات ; 
 ٛاالل ٚيٛارل ٚ ام ايه١ًُ. ع٢ًَ سًسٌ ٜع ُد  تصلٜة  
  حذت ٚٚ ٕ ايه١ًُ. ع٢ًاش كام ٜع ُد 

 ًُ١: يلالط ايع٬ق١ الني ايهًُات ٚالعضٗا.الٓٝ٘ اجل 

  أهنية معاجلة اللغات الطبيعية يف البشح احلالي 

تلحطط  حُٖٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعطط١ إىل اْ صططات ايعدٜططد َططٔ ٚ ططا٥ٌ َٚٓصططات 
ايطططمت تضطططِ ايعدٜطططد َطططٔ ا٭شططط اص ت اٝططط  حسلطططا٤ ايعطططامل;   ايططط عًِ اويهةْٚٝططط١ 

ٚنًُططا ناْطط) ٖططذٙ املٓصططات ت ططٝح تلاطط١ اي طط٣ٛ اي عًُٝططٞ نًُططا نططإ  يططو     
حفضطططٌ يًُططط عًُني; ي سطططٌٗ عًطططِٝٗ فٗطططِ ٚإلتاى اي ططط٣ٛ اي عًُٝطططٞ ٚتطططذيٌ تطططِ         
ايصعٛالات ٚايعكبات ايمت تٛاحِٗٗ الٓا٤ تعًُِٗ الًػ١ غطري يػط ِٗ; ٚت ٖطذا ايصطدل     

مت عًططط٢ حٕ ٖٓطططاى ايعدٜطططد َطططٔ ا٭ طططبا  ايطططمت حلت إىل   2011  د برايطططد شطططع٬ٕٜ٪نططط
 ولٚت٠ تٛتٝة َعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ الاع باتٖا دلا٫ َٔ دلا٫ت ايذنا٤

 ا٫صطٓاعٞ لارٌ ايعدٜد َٔ ايرباَد ٚاملٓصات َٔ حُٖٗا: 

  إىل  ٚامل٪ سطططاتاحلهَٛطططات ٚايصطططٓاع١ ٚا٭ٚ طططا  ا٭نال ٝططط١ ٚا٭فطططلال    راحططط١
 ٚتلا١ ايًػات  ي سٌٗٝ اختا  ايكلاتات امل  ًا١. ملعاجل١ املعًَٛات حلٚات

 ٍٛتطبٝكات َ عدل٠ ايًػات إىل ايلقُٞ ٚاحلاح١ ايعٛمل١ ٚاي ز. 
 حصبز)  ات ح١ُٖٝ َ باٜد٠ٗا ا ةحاع املعًَٛات ٚا   لاح. 
   اْ صطططططات شطططططبه١ اوْةْططططط); َٚٓصطططططات اي ٛاصطططططٌ ا٫ح ُطططططاعٞ اي عًُٝٝططططط١ ٚغطططططري

 اي ع١ًُٝٝ.
  املعًَٛاتٞ ايهبري اي ض ِBigdata .  

  الدراصات اليت تياولت الذناء االصطياعي 

الا٫ط٬ع ع٢ً ايعدٜد َٔ ايدتا ات ٚا٭داج ايمت تٓاٚي) ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ 
; فطططلاس 2018ندتا ططط١ نطططٌ َطططٔ; بحدطططد  طططباع  ذلُطططد ٜٛ طططاٞ  عُطططل ًَطططٛنٞ   

; حمسططا٤ 2019  ; فططاتٔ ايٝططاحب2019ٟ; عبططد اجلططٛال الهططل  ذلُططٛل ططط٘  2018ذلُططٛل  
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ٞ  ; 2020; عبد ايطلا م ذلُطٛل    2020رسٔ   ; 2020  فٛ ٜط١ ايػاَطدٟ    حربٜطٌ ايعلٜصط
; Halil. H,2019  ;Mandy.B.etal,2019; 2020يٝٓطططا ايالاْطططٞ  مسطططل احلخًٝطططٞ  

Grace.T,2020    ٞمت تبني حٕ اٝ  ٖذٙ ايدتا ات حلب ) فاعًٝط١ ايطذنا٤ ا٫صططٓاع
صطططات امل  ًاططط١; ٚحٚصططط) ٖطططذٙ ايدتا طططات ت اٝططط  املٗطططاّ ٚا٭عُطططاٍ رسطططم اي  ص

ٚا٭داج الاحلا٤ املبٜطد َطٔ ايدتا طات رطٍٛ اٝط  دلطا٫ت ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ;         
يهْٛ٘ رطدٜث ايسطاع١  ٚ تطٌ اٖ ُاَطات املسط كبٌ; نُطا يطٛرظ َطٔ رط٬ٍ  ًٝطٌ           
ٖذٙ ايدتا ات ْدت٠ ايدتا ات ايمت تٓاٚيط) َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ نُخطاٍ َطٔ       

صطططٓاعٞ; ٚنططذيو عططدّ ٚحططٛل حٟ لتا طط١ تٓاٚيطط) َٛوططٛع       دلططا٫ت ايططذنا٤ ا٫ 
 ايططططذنا٤ عًطططط٢ ايكا٥ُطططط١ ايطبٝعٝطططط١ ايًػططططات ايبزططططث احلططططايٞ امل ُتططططٌ ت َعاجلطططط١ 

ي٬ طط  داّ  ٚايكاالًٝطط١ اي عًُٝٝطط١ املٓصططات ا طط  داّ َٗططاتات تُٓٝطط١ ت ا٫صطططٓاعٞ
الايكططاٖل٠;  ططا ٜ٪نططد عًطط٢ وططلٚت٠ إحططلا٤    ا٭ ٖططل ماَعطط١ ايٛافططدٜٔ ايططط٬  يططد٣

  زث احلايٞ.ايب

  .ثاىيا. ميصات التعله اإللهرتوىية 
ت ٓططٛع تطبٝكططات ٚال٦ٝططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١ َططا الططني ال٦ٝططات ايطط عًِ ا٫ح ُاعٝطط١    
ٚاياصٍٛ ا٫فةاو١ٝ  ٚايب٦ٝطات ا٫فةاوط١ٝ  َٚٓصطات ايط عًِ اويهةْٚٝط١  ٚال٦ٝطات       

ًِ عططٔ العططد  ايطط عًِ ل٬لٝطط١ ا٭العططال  ٚغريٖططا َططٔ ايب٦ٝططات ا٭رططل٣ ايططمت تسططُح الططاي ع
ٚختطٞ ردٚل ايبَإ ٚاملهإ  ٚاٝعٗا تٓدتذ  ) َس٢ُ ال٦ٝات  َٚٓصات ايط عًِ  

 اويهة١ْٝٚ.

مت; رٝث حشات إىل حٕ تٗٛت اي عًِٝ 1  ص2014ٚاتال َا  بل َ  ذلُد مخٝا ب
اويهةْٚططٞ ٚتطططٛت شططبه١ اوْةْطط) حل٣ إىل تٗططٛت ال٦ٝططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١  ٚايططمت 

 ٚ ال٦ٝططات ايطط عًِ ا٫فةاوطط١ٝ  يهْٛٗططا املهططإ ا٫فةاوططٞ ايططذٟ     حطًططل عًٝٗططا َٓصططات 
 ٜ عًِ فٝ٘ ايط٬  الدٕٚ رٛاحب  َا١ْٝ َٚها١ْٝ.

ٚتعططد ٖططذٙ املٓصططات ٖططٞ قًططم اي عًططِٝ اويهةْٚططٞ  يهْٛٗططا َٓصطط١ إط٬قطط٘  ايططمت    
تسُح ال دتٜا اي ٣ٛ اي عًُٝٞ ٚإلاتت٘  نُا تسُح الالات٠ املط عًُني  َٚ طاالع ِٗ   

َٚ االعطط١ اي كططاتٜل  ٚت ٖططذا ايصططدل حٚصطط) لتا طط١ ب ططزل شططا١َٝ       ٚتكططِٜٛ تعًُٗططِ  
مت الضلٚت٠ ا٫ٖ ُاّ مبٓصات اي عًِ اويهة١ْٝٚ ت ايع١ًُٝ اي عًُٝٝط١; يهْٛٗطا   2018

تسُح الالات٠ ايع١ًُٝ اي عًُٝٝط١ عطٔ العطد الصطهٌ حٝطد; َسط  د١َ ت  يطو ايعدٜطد         
 َٔ حْم١ُ إلات٠ اي عًِ. 

ٚايططمت ا طط ٗدف) اي عططلف عًطط٢ حلٚات املٓصططات  مت 2019بٚت لتا طط١ ٖايطط١ ايسٓٛ ططٞ 
ٚشطططبهات اي ٛاصطططٌ ا٫ح ُطططاعٞ نب٦ٝططط١ تعًطططِ تٛاصططط١ًٝ   E-platformsاويهةْٚٝططط١ 

تصاتن١ٝ ت اي عًِٝ اويهة١ْٝٚ ت ررب٠ ايطايطم; فكطد تٛصطً) ٖطذٙ ايدتا ط١ إىل      
فاعًٝط١ املٓصططات اي عًُٝٝطط١ املا ٛرط١ َتططٌ تططٜٛة عًطط٢ املٓصطات املػًكطط١ َتططٌ ايططب٬ى    

ٛتل; ٚحٚصطط) ٖططذٙ ايدتا طط١ الضططلٚت٠ تٛتٝططة َٓصططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١ املػًكطط١       الطط
ٚاملا ٛر١ نب١٦ٝ تعًِ تصاتن١ٝ تٛاص١ًٝ قاالًط١ ي٬ ط  داّ. ٖٚطدف) لتا ط١ لايٝط٘      

مت إىل اي عططططلف عًطططط٢ لتحطططط١ ا طططط  داّ ططططط٬  ايدتا ططططات ايعًٝططططا ت 2019ايصططططٛاتال١ ب
   ٚ اماٖطاتِٗ سلٖٛطا; ٚاتٗطلت    اجلاَعات اخلاص١ يًُٓصطات اي عًُٝٝط١ اويهةْٚٝط١ 
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ايٓ طططا٥د حٕ لتحططط١ ا ططط  داّ املٓصطططات اي عًُٝٝططط١ حطططا٤ َلتاعطططا يًطططذنٛت ٚاوْطططاج;       
ٚاماٖطططات ايطططذنٛت سلطططٛ ا ططط  داّ ٖطططذٙ املٓصطططات نطططإ َلتاعطططا َكاتْططط١ الاوْطططاج;  
ٚحٚصطط) ٖططذٙ ايدتا طط١ الضططلٚت٠ إحططلا٤ املبٜططد َططٔ ايدتا ططات رططٍٛ ا طط  داّ املٓصططات  

   ًا١; َ  ا٫رذ ت ا٫ع بات عاٌَ ايسٔ.اي ع١ًُٝٝ يا٦ات ايط٬  امل

مت إىل اي عططلف عًطط٢ ٚاقطط  ا طط  داّ   2019نُططا ٖططدف) لتا طط١ َططٓري٠ ايلشططٝدٟ ب   
َعًُططات احلا ططم اٯيططٞ ملٓصططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١ ت اي ططدتٜا; ٚتٛصططً) ٖططذٙ         
ايدتا ١ إىل حٕ ع١ٓٝ ايدتا ١ ٚافك) الدتح١ نبري٠ ع٢ً ا   داّ َعًُات احلا م 

ت اي عًُٝٝطط١ ت اي ططدتٜا; ٚاٚصطط) ٖططذٙ ايدتا طط١ ا٫ٖ ُططاّ ال مٖٝططٌ      اٯيططٞ يًُٓصططا 
 َعًُات احلا م ٫   داّ َٓصات اي عًِ اويهة١ْٝٚ الصهٌ صزٝح.   

مت; ٚايطططمت ٖطططدف) إىل لتا ططط١  2020ٚلتا ططط١ عًٝططط٘ ايصطططُلاْٞ  َٚٛ ططط٢ ايعلٜطططاْٞ ب   
فاع١ًٝ ايط عًِ عطٔ العطد ت تُٓٝط١ اي زصطٌٝ املعطلت ٚراط  َسط ٣ٛ قًطل ا٫ر بطات           
يططد٣ ططط٬  ٚطايبططات امللرًطط١ امل ٛ ططط١ مططد٠; ٚتٛصططً) ٖططذٙ ايدتا طط١ إىل فاعًٝطط١    
َٓصات اي عًِ اويهة١ْٝٚ; ٚحٚصط) الضطلٚت٠ ا ط  داّ َٓصطات ايط عًِ عطٔ العطد ت        

 ت١ُٝٓ املعاتف ٚاملٗاتات ا٭لا١ٝ٥ امل  ًا١.

ٚال زًٌٝ ٖذٙ ايدتا ات ايساالك١ زلد اْٗا قد حٚص) الضطلٚت٠ ا ط  داّ َٓصطات    
اويهةْٚٝططط١ ٚتطططدتٜم ايطططط٬  ٚاملعًُطططني عًططط٢ ا ططط  دَٗا الصطططهٌ صطططزٝح     ايططط عًِ

 يضُإ زلاي ايع١ًُٝ اي ع١ًُٝٝ.

  مفهوو ميصات التعله اإللهرتوىية 
ت وطط٤ٛ َطططا  طططبل تعطططلف َٓصطططات ايطط عًِ اويهةْٚٝططط١ المْٗطططا: شطططبه١ اح ُاعٝططط١   

مل عًُني; تع١ًُٝٝ دلا١ْٝ تٛفل ال١٦ٝ د١َٓ ي٬تصاٍ ٚاي عإٚ ٚاي صاتى الني املعًِ ٚا
ي بالٍ اي ٣ٛ ٚحلا٤ املٗاّ ٚايٛاحبات; فٗٞ مُ  الني حْمُط١ إلات٠ ايط عًِ ٚشطبهات    

الُٝٓا علف) عًٝط٘ ايصطُلاْٞ      مت.292  ص2019 ا١َٝ حٛل٠  باي ٛاصٌ ا٫ح ُاعٞ. 
مت َٓصططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١ المْٗططا: "ال٦ٝططات تعًططِ    239  ص2020َٚٛ طط٢ ايعلٜططاْٞب 

ا٫ْةْطط) َططٔ قبططٌ َ٪ سططات ٦ٖٝٚططات رهَٛٝطط١ حٚ غططري إيهةْٚٝطط١ َ ارطط١ عًطط٢ شططبه١ 
رهَٛٝطط١; م ُطط  فٝٗططا رصططا٥ا ٚ ٝططبات ال٦ٝططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١ اي ااعًٝطط١       
ٚت ٝح يًُعًطِ ٚاملط عًِ إَهاْٝط١ اي ااعطٌ ٚاحلصطٍٛ عًط٢ املعطاتف ٚاخلطربات يًُطٛال          

 اي ع١ًُٝ امل  ًا١ مبا اكل ا٭ٖداف اي ع١ًُٝٝ املس ٗدف١". 

زطططث احلطططايٞ المْٗطططا: "َٓصططط١ تعًططِ افةاوططط١ٝ ت ضطططُٔ ايعدٜطططد َطططٔ  ٜٚعلفٗططا ايب 
ا٭لٚات ولات٠ اي طط٣ٛ اي عًُٝططٞ ْٚصططلٙ  ٚاي ااعططٌ َطط  ايططط٬ ; ٚت ضططُٔ ح ططايٝم  
رل ًا١ يًةا١ ي سٌٗٝ تعًِ اي ٣ٛ اي عًُٝٞ يًطط٬  ايٛافطدٜٔ  ٜٚعطلف ٖطذا     

 ٫صطٓاعٞ".ايٓماّ مبعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ ايمت تعد حرد دلا٫ت ايذنا٤ ا

  أهنية ميصات التعله اإللهرتوىية 
; (Maria.G,2019ت وططط٤ٛ َطططا  طططبل ٚال زًٝطططٌ ايدتا طططات ايسطططاالك١ ندات ططط١        

Eduardo Velazquez, E., et al,2020 ;Gunawardhana, L.K, 2020,ت ضطح  مت ;
ح١ُٖٝ املٓصات اي ع١ًُٝٝ اويهة١ْٝٚ; فٗٞ  كل اي عًِ عٔ العد  ٚت ٝح ايط عًِ ت  
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َٚهططإ  ٚتلاعططٞ اياططلٚم اياللٜطط١ الططني ايططط٬   ٚتسططُح مبصططاٖد٠ اي طط٣ٛ     حٟ  َططإ
َلاتًا ٚتهلاتًا َٚٔ لِ الكا٤ حلل اي عًِ; نُا تسطُح ال طٛفري ايعدٜطد َطٔ حْمُط١ إلات٠      
ايططط عًِ اويهةْٚٝططط١ ي سطططٌٗٝ إلات٠ ايعًُٝططط١ اي عًُٝٝططط١ ٚوطططُإ زلارٗطططا  ٚتسطططُح     

 ١ٝ ٚايبزت١ٝ.الاقا١َ ايعدٜد َٔ ايٓدٚات  ٚامل٪للات اي عًُٝ

َٚٔ لِ فٗٞ ولٚت١ٜ جلُٝ  حعضا٤ ١٦ٖٝ اي طدتٜا ٚاٝط  ف٦طات ايطط٬ ; مبطا      
 ت  يو ايط٬  

ايٛافدٜٔ; فِٗ ت راح١ إىل اي علف ع٢ً َٓصات اي عًِ اويهة١ْٝٚ; ٚاي دتٜم 
عًٞ ا   دَٗا ت ايع١ًُٝ اي ع١ًُٝٝ الصطهٌ صطزٝح; حلضطٛت اياوطلات اخلاصط١      

ملٗاّ اي ع١ًُٝٝ ٚا٭ْصط١ املطًٛال١ َِٓٗ السٗٛي١ ٜٚسطل; َطٔ   الِٗ  ٚاي ُهٔ َٔ حلا٤ ا
 ٖٓا نإ ا٫ٖ ُاّ ال دتٜم ٖ٪٤٫ ايط٬  ع٢ً ا   داّ ٖذٙ املٓصات.  

  مسات ميصات التعله اإللهرتوىية 
ٚاملٓص١ اي ع١ًُٝٝ اجلٝد٠ جيم حٕ ت سِ مب١ُ٥٬ تٚي ايعصل  ٚحٕ  كل تغبطات  

 اٝط  امللارطٌ ايدتا ط١ٝ راصط١ اي عًطِٝ      ايط٬  ٚتطًعطاتِٗ  ٚحٕ ٜط ِ تٛتٝاٗطا ت   
مت إىل حْططط٘ ٫الطططد َطططٔ   31  ص2020اجلطططاَعٞ; ٚت ٖطططذا ايصطططدل تصطططري بَٓططط٢ ايبصطططل       

ا طط  داّ َٓصططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١ ت امللارططٌ ايدتا طط١ٝ امل  ًاطط١ ٚت اي عًططِٝ       
اجلاَعٞ ع٢ً ٚح٘ اخلصٛص يهْٛٗا;  ط١ًٗ اي عاَطٌ  قًًٝط١ اي هطايٝة  قطالت٠ عًط٢       

ملعًَٛططات املسططا١ُٖ ت إعططدال طايططم َع ُططد عًطط٢ ْاسطط٘  َطط عًِ  اتٝططًا ٚفططل    ختططبٜٔ ا
َاٗططّٛ حٝططد يب٦ٝططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١. ٚالاع بططات َٓصططات ايطط عًِ ال٦ٝطط١ َططٔ ال٦ٝططات   
ايطط عًِ فٝخططم حٕ ت ططٛافل فٝٗططا دلُٛعطط١ َططٔ ايسططُات ايططمت ت ططٛافل ت ال٦ٝططات ايطط عًِ  

 ٙ ايسُات ٖٞ: مت. ٖٚذ281:279  ص ص2003ذلُد مخٝا  با٫ح ُاع١ٝ. 

      امل٥٬ُطط١ اي عًُٝٝطط١: رٝططث إٕ ال٦ٝططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١  جيططم حٕ تسططٌٗ عًُٝطط١
اي عًططِٝ  ٚايطط عًِ  ٚ كططل ا٭ٖططداف اي عًُٝٝطط١ املٓصططٛل٠ الهاا٥طط٘ ٚفاعًٝطط١  ٚتًطط    
ار ٝاحططات ايططط٬  اي عًُٝٝطط١  ٚتططٛفل اٝطط  ا٭لٚات اي٬ َطط١ يً ااعططٌ ٚتٓاٝططذ      

 ا٭ْصط١.
 ب١٦ٝ اي ع١ًُٝٝ اجلٝد٠  جيم حٕ ٜ سِ تصُُٝٗا مب٥٬ُط١  احلدال١ ايعصل١ٜ: فاي

تٚي ايعصطططططل  ٚحٕ  كطططططل تغبطططططات ايطططططط٬  ٚتطًعطططططاتِٗ  ٚت٥٬طططططِ َسططططط زدلات٘     
 اي ع١ًُٝٝ ٚاي هٓٛيٛح١ٝ ٚاملعًَٛات١ٝ.

        اي هاًَٝطططط١: دٝططططث تططططٛفل اٝطططط  ايعٓاصططططل ٚاملهْٛططططات اي٬ َطططط١ ولات٠ ايعًُٝطططط١
 اي ع١ًُٝٝ ٚتٓمِٝ ع١ًُٝ اي عًِٝ ٚاي عًِ.

         اجلا الٝططط١ ٚاجلُطططاٍ اياطططت: فايب٦ٝططط١ اي عًُٝٝططط١ جيطططم حٕ تهطططٕٛ اًٝططط١ مطططذ
ا٫ْ بطططاٙ  ٚ طططث ايطططط٬  عًططط٢ اي عًطططِٝ ٚايططط عًِ  ٚتطططلٜح ايطططٓاا ٜٚكبطططٌ عًٝٗطططا   

 ايط٬  طٛاع١ٝ  ٚ كل ا٭ٖداف الهاا٥٘ ٚفاع١ًٝ. 
 .اي ااع١ًٝ: دٝث ت ٝح يًط٬  اي ااعٌ ٚاي صاتى ي زكٝل اي عًِٝ  ٟ املع٢ٓ 

ًا إىل ٖططذٙ اخلصططا٥ا  ٚاْط٬قططًا َططٔ ايدتا ططات ايسططاالك١  فططإ تصططُِٝ      ٚا طط ٓال
َٓصطططات ايططط عًِ اويهةْٚٝططط١ جيطططم حٕ ت سطططِ الٗطططذٙ اخلصطططا٥ا  راصططط١ َطططا ٜ عًطططل  
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الاجلا الٝططط١ ٚاي ااعًٝططط١  ٚاي هاًَٝططط١ ٚاحلدالططط١ ايعصطططل١ٜ  ٚتسطططٌٗٝ عًُٝططط١ اي عًطططِٝ   
ايسُات ايمت جيم مت ع٢ً َا  بل َصري٠ المٕ 2019ٚت٪ند لاي١ٝ ايصٛاتال١ ب ٚاي عًِ.

حٕ ت ٛافل ت َٓصات اي عًِ اويهة١ْٝٚ ٜٓبػٞ حٕ معٌ َٓٗا ْماًَا ولات٠ اي ٣ٛ 
اي عًُٝططٞ; حٚ ْماَططًا ولات٠ ايطط عًِ; حٚ ْمططاّ تعًططِ تعططاْٚٞ َططدعِ الاحلا ططٛ ; ٖٚططذٙ    

 ايسُات ٖٞ: ايكدت٠ ع٢ً إلات٠ اي ٣ٛ  ختطٝط املٓاٖد  اي ٛاصٌ  اولات٠.  

ذٙ ايسُات جيد حْٗا تع ُد ع٢ً َكَٛات ايٓملٜط١ ايبٓا٥ٝط١ ايطمت    ٚامل طً  إىل ٖ
جيم حرذٖا ت ا٫ع بات عٓد ار ٝطات حٚ الٓطا٤ َٓصطات ايط عًِ اويهةْٚٝط١; ٚت وط٤ٛ       

مت إىل حٕ 2015ٖططذٙ ايسططُات ايسططاالك١ تصططري ب ٜٓططم حَططني  َٓططاٍ َبططات   ْٗطط٢ حدططد           
ٓا٥ٝطط١ ايططمت تكططّٛ عًطط٢  َٓصططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١ تع ُططد عًطط٢ َبططال٨ ايٓملٜطط١ ايب  

َبدحٜٔ ُٖا حٕ اي عًِ ع١ًُٝ الٓا١ٝ٥ ْصط١ حنتل َٓ٘ ان سطا  يًُعلفط١; نُطا حٕ    
 اي عًِ ع١ًُٝ تدع١ُٝٝ تذا ايبٓا٤ حنتل َٓ٘ تٛصٌٝ يًُعلف١.

مت إىل حٕ َٓصططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١  2018نُططا حشططاتت لتا طط١  ططاَٝ٘ ايصططاَٞ ب  
١ْٚ املعلفٝط١ ٚايطمت تصطري إىل وطلٚت٠     تع ُد ع٢ً ايعدٜد َٔ ايٓملٜات نٓمل١ٜ املل

ا٫تتكا٤ الطاي عًِ اوْسطاْٞ; َطٔ رط٬ٍ تٓمطِٝ اي ط٣ٛ اي عًُٝطٞ ايطذٟ ت طٛافل فٝط٘           
ايلَططٛ  ايبصططل١ٜ  ٚايًػطط١ املٓطٛقطط١  ٚاي ػذٜطط١ ايلاحعطط١  لارططٌ ال٦ٝطط١ تعًُٝٝطط١ تسططُح    

 الاملُات ١ ر ٢  دج ع١ًُٝ اي عًِ.

ك١ ٬ٜرطظ حٕ َٓصطات ايط عًِ    ٚتم ٝسا عًط٢ َطا  طبل ٚال زًٝطٌ ايدتا طات ايسطاال      
اويهةْٚٝططط١ لا٥ُطططًا َطططا تهطططٕٛ ت مطططدل َسططط ُل; ٚتمبطططا ٜلحططط   يطططو إىل اي كطططدّ ت  
اي كٓٝات ٚايربدلٝات ايمت تساعد ت الٓا٤ ٚتصُِٝ ٚتطٜٛل ٖذٙ املٓصطات; َٚطٔ لطِ    
٫الطد َطٔ تطدتٜم ايطط٬  ٚحعضطا٤ ٦ٖٝطط١ اي طدتٜا عًط٢ ا ط  داّ ٖطذٙ املٓصطات مبططا           

طبٝكططططات رل ًاطططط١; نُططططا ٬ٜرططططظ عططططدّ ٚحططططٛل حٟ لتا طططط١  ت ضططططُٓ٘ َططططٔ حلٚات ٚت
ا   دَ) َعاجل١ ايًػات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١ عًط٢ تكٓٝط١ ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ ت       
تُٓٝطط١ َٗططاتات ا طط  داّ َٓصططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١ يططد٣ ايططط٬  ايٛافططدٜٔ;  ططا   
ٜ٪ند ع٢ً ح١ُٖٝ ايبزث احلايٞ َٔ ْارٝط١ ٚاتتبطا  َط ػريات ايبزطث َط  العضطٗا       

 ر١ٝ حرل٣.  َٔ ْا

   ثالجًا  الكابلية لالصتخداو 
تعطططد املٓصطططات اي عًُٝٝططط١ اويهةْٚٝطططط١ ٚارطططد٠ َطططٔ املسططط زدلات اي هٓٛيٛحٝطططط١       
املسطط  د١َ ت ايعدٜططد َططٔ َ٪ سططات ٚقطططاع اي عًططِٝ ي ػطٝطط١ ايعدٜططد َططٔ املكططلتات   

مت; Covid-19ايدتا طط١ٝ الامللارططٌ اي عًُٝٝطط١ امل  ًاطط١ راصطط١ ت تططٌ اْ صططات فططريس ب 
ل ا طط  داّ املٓصططات اي عًُٝٝطط١ اويهةْٚٝطط١ الصططهٌ غططري َسططبٛم لارططٌ       رٝططث اْ صطط 

 امل٪ سات اي ع١ًُٝٝ ايعا١َ ٚاخلاص١.

َٚ  تٛتٝة ٖذا ايٓٛع َطٔ املسط زدلات; فطإ ا٭َطل ٜ طًطم اي عطلف عًط٢ َطد٣         
 ططٗٛي١ حٚ صططعٛال١ ا طط  داّ ٖططذٙ املٓصططات ت ايعًُٝطط١ اي عًُٝٝطط١ َططٔ قبططٌ ايططط٬      

ٗطططا; ٚاي عطططلف عًططط٢ حٖطططِ املصطططه٬ت ايطططمت تعٝطططل َطططٔ      ٚاملعًُطططني; يًٛقطططة عًططط٢ حٛلت 
ا طط  داَٗا ٚ ططد َططٔ اْ صططاتٖا; ٚ ٝططٌ الٝٓٗططا ٚالططني  كٝططل ا٭ٖططداف اي عًُٝٝطط١      
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َطططٔ ٖٓطططا نطططإ ا٫ٖ ُطططاّ الايكاالًٝططط١ ي٬ ططط  داّ; ٚايطططمت تصطططري إىل َطططد٣    املطًٛالططط١.
 ططٗٛي١ ا طط  داّ ا٭حٗططب٠  ٚايربدلٝططات  ٚامللنبططات اويهةْٚٝطط١  ٚاٝطط  ا٭شططٝا٤    

   هٔ حٕ ٜ عاٌَ َعٗا ايبصل.ايمت

مت حٕ ايكاالًٝط١ ي٬ ط  داّ ٚارطد٠    2016ٚت ٖذا ايصدل ٜ٪ند ذلُد ايصطلالٝت ب 
َططٔ حٖططِ ايعٛاَططٌ ايططمت ٜطط ِ َططٔ ر٬تططا احلهططِ عًطط٢ حططٛل٠ ايربدلٝططات اي عًُٝٝطط١      
ٚفعايٝ ٗططا; َططٔ رطط٬ٍ دلُٛعطط١ َططٔ ح ططايٝم اي كططِٜٛ; ٚتعططلف المْٗططا قٝططاس لتحطط١       

اي طبٝكططات َططٔ رطط٬ٍ  ططًٛى املسطط  دّ عٓططد تااعًطط٘   ٚناططا٠٤ ٚ ططٗٛي١ ٚا طط  داّ 
مت إىل حٕ ايكاال١ًٝ ي٬   داّ: ع١ًُٝ 138  ص2016َعٗا. ٚتصري َل٠ٚ عبد املكصٛل ب

تٗططدف إىل اي عططلف عًطط٢  ططٗٛي١ ا٫ طط  داّ ملعلفطط١ َططد٣ تااعططٌ املسطط اٝدٜٔ َطط           
 ايٓماّ املس  دّ.

داّ ندتا ط١ نطٌ   ٚال زًٌٝ ايدتا طات ٚا٭لالٝطات ايطمت تٓاٚيط) ايكاالًٝط١ ي٬ ط        
; رٓإ 2019; َٓري٠ ايلشٝدٟ  2019; لاي١ٝ ايصٛاتال١  2016َٔ; بَل٠ٚ عبد املكصٛل  

مت; تطططبني حٕ ٖٓطططاى ايعدٜطططد َطططٔ ا٭ طططايٝم اخلاصططط١ الكٝطططاس ايكاالًٝططط١    2019احلُطططد  
ي٬ طط  داّ; َٚعمُٗططا ٜلنططب عًطط٢: اياعايٝطط١; ٚايططمت تعططت  ططلع١ ا٭لا٤ ت إزلططا       

ٓمطططاّ حٚ ايربدلٝططط١ ايطططمت  ططط  دَٗا ايطططط٬ ; قبطططٍٛ   املٗطططاّ  ٖٚطططذا ٜعطططت  طططٗٛي١ اي 
اي عًِ; ٜٚعت اي ااعٌ اي اّ َط  ايٓمطاّ ٚٚحطٛل ايعدٜطد َطٔ املباٜطا ايطمت معطٌ َٓط٘          
ْماّ َ كبٌ يد٣ املسط  دَني حٚ املط عًُني دٝطث ٜ ضطُٔ ايعدٜطد َطٔ املباٜطا ايطمت         

ٜد َطٔ ايبطدا٥ٌ   مذ  اْ باٙ املس  دَني حٚ ايط٬ ; املل١ْٚ: ٚايمت تعت تٛفري ايعد
ي زكٝل ا٭ٖداف اي ع١ًُٝٝ  َٚلاعا٠ ايالٚم ايالل١ٜ الني ايطط٬ ; ا٫مطاٙ: ٚتعطت    

 توا املس  دّ حٚ امل عًِ عٔ ايٓماّ َٚد٣ تًبٝ ٘ ٫ر ٝاحات٘.

 متPooja etal,2018بٚت ٖططذا ايصططدل ححلٜطط) ايعدٜططد َططٔ ايدتا ططات ندتا طط١     
ي٬ ط  داّ ٚ ات ايصط١ً التكافط١     ٚايمت ا  ٗدف) تطٜٛل ْماّ اي عًِ ايسٌٗ ايكاالٌ

ايٛايططدٜٔ يططدعِ حالٓططا٥ِٗ اي ٬َٝططذ ت َططٛال ايلٜاوططٝات; ٚت ٖططذا ايسططٝام أ إعططدال      
َكٝططاس ايكاالًٝطط١ ي٬ طط  داّ رططٍٛ ايٓمططاّ املصططُِ; ٚأ اي منططد َططٔ صططز ٘; ٚأ   
تطبٝك٘ ع٢ً حٚيٝطا٤ ا٭َطٛت ٚناْط) ايٓ ٝخط١ فاعًٝط١ ايٓمطاّ املسط  دّ ت َسطاعد٠         

٭الٓا٥ِٗ اي ٬َٝذ; َٚٔ لِ ٫ق٢ ٖذا ايٓماّ قبٍٛ يد٣ حٚيٝا٤ ا٭َٛت;  حٚيٝا٤ ا٭َٛت
ٚحٚص) ٖطذٙ ايدتا ط١ الاعطدال املكطاٜٝا املٓا طب١ يً عطلف عًط٢ ايكاالًٝط١ ي٬ ط  داّ          
يٮْمُطط١ ٚايربدلٝططات اي عًُٝٝطط١ الٗططدف اي زسططني َططٔ حٛلتٗططا ٚ كٝططل ا٭ٖططداف   

يمت ا ط ٗدف) قٝطاس ايكاالًٝط١    ٚامت Olawale,etal,2020بٚلتا ١  اي ع١ًُٝٝ امللغٛال١.
 -ي٬ ط  داّ يطد٣ املعًُطني ٚاملعًُطات الامللرًطط١ ايتاْٜٛط١ َطداتس ت ٫ٜٚط١ حٚ ططٕٛ        

ْٝخريٜا رٍٛ اللدلٝات ايٛاق  املعب ; ٚأ إعدال َكٝاس قاال١ًٝ ا٫   داّ َٔ قبٌ 
ايبارتني; ٚتٛصً) ايٓ ا٥د إىل حٕ املعًُني قاَٛا الاملٛافك١ ع٢ً   ١ الٓطٛل َطٔ حصطٌ    

عصطططل الٓططدًا;  طططا ح ططال حٕ اللدلٝطططات ايٛاقطط  املعطططب  غططري قاالًططط١ ي٬ ططط  داّ      مخسطط١ 
ٚ  ططاذ إىل تعططدٌٜ; ٚحٚصطط) ٖططذٙ ايدتا طط١ الضططلٚت٠ َلاحعطط١ ايكاالًٝطط١ ي٬ طط  داّ       
يًرباَد ٚايب٦ٝات اي ع١ًُٝٝ امل  ًاط١ َطٔ ححطٌ  ٜطال٠ ٤٬ََ ٗطا يً طدتٜا ٚحغطلاد        

يعدٜططد َططٔ ح ططايٝم تكٝططِٝ  مت إىل حٕ ٖٓططاى ا2016ٜٚصططري ذلُططد ايصططلالٝت ب  ايطط عًِ.
 ايكاال١ًٝ ي٬   داّ حشٗلٖا:



 (ASEP)رتبية وعله اليفط دراصات عزبية يف ال

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

82 
 

       ْٚمطططاّ اي طططدتٜم: ٚايطططذٟ ٜٗطططدف إىل تكطططدِٜ دلُٛعططط١ َطططٔ ا٭ ططط١ً٦ يًطايطططم ح
املسططط  دّ يًٓمطططاّ حٚ ايربدلٝططط١ الٗطططدف اي عطططلف عًططط٢ إحاال ططط٘; ٚال زًٝٗطططا ٜططط ِ     

  سني ٚتطٜٛل اخلد١َ املس  د١َ.
   دلٝططط١ حٚ ايٓمطططاّ ايططط اهري الصطططٛت َسطططُٛع: ٚفٝططط٘ ٜطًطططم َطططٔ املسططط  دَني يًرب

اي عطططبري الصططططٛت َسططططُٛع عططططٔ العططط  ايٓكططططا  امللتبططططط١ الايٓمططططاّ حٚ ايربدلٝطططط١   
  ٗٛي١ تعًِ اي ٣ٛ.. إ . ط  ٗٛي١ اي ٛاصٌ ط نس٪اتِ عٔ ٚاح١ٗ اي ااعٌ

           ح ًٛ  امللاحع١; ٜٚهٕٛ ت ايػايم َطٔ قبطٌ املصطُُني ٚاملططٛتٜٔ; ٜٚٗطدف ٖطذا
١ ايٓمطاّ حٚ ايربدلٝط١ يً عطلف عًط٢ حتا٤     ايٓٛع إىل قٝاّ املصُِ حٚ املطٛت مبلاحع

 املس  دَني; ٚايٛقٛف ع٢ً حِٖ ْكا  ايك٠ٛ ٚايضعة الايربْاَد.     
    ٍٛح ططًٛ  قٝططاس ا٭لا٤: ٖٚططٛ ح ططًٛ  ٜسطط  دّ يًزصططٍٛ عًطط٢ الٝاْططات نُٝطط١ رطط

حلا٤ املسطط  دَني يًُٗططاّ املطًططٛ  إزلا ٖططا الايٓمططاّ; ٜٚصططة  ٖططذا ايٓمططاّ عططدّ  
 حلٓطططا٤ عًُٝططط١ اي كطططِٜٛ; يطططذيو ٜٓبػطططٞ إحطططلا٤   ٚحطططٛل تااعطططٌ الطططني املسططط  دَني 

ا٫ر بات ت رل رب تمسٞ  ا ٜ٪ند ع٢ً ايدق١ ت ا  ايبٝاْات ٚاي كًٌٝ َطٔ  
املططط ػريات ايطططمت قطططد تططط٪لل عًططط٢ حلا٤ ايصططط ا املكطططِٝ; ٜٚ ضطططُٔ ٖطططذا ا٭ طططًٛ        

 ا٫ر باتات.   –ا٫  بٝاْات 
        ي٬ ط  داّ عطٔ    ح ًٛ  ا٫ر بطات عطٔ العطد: ٜٚٗطدف إىل تطبٝطل َكٝطاس ايكاالًٝط١

 العد ت راي١  هِٝ ايط٬  اٚ املطٛتٜٔ ٚاملصُُني َٔ حَانٔ رل ًا١.

َٚطططٔ رططط٬ٍ ايعطططلد ايسطططاالل تطططذٙ ا٭ طططايٝم  طططٛف ٜسططط  دّ ايبزطططث احلطططايٞ   
ح ططًٛ  قٝططاس ا٭لا٤ ْمططلا يطبٝعطط١ ايعٝٓطط١; رٝططث ٜٛحططد ايططط٬  ايٛافططدٜٔ الهًٝطط١        

نُطا إ ٖطذا ا٭ طًٛ  ٖطٛ      ايعًّٛ او ١َٝ٬ الا٭ ٖل ايصلٜة ذلٌ عٌُ ايبارتني;
ا٭نتططل لقطط١ ت اطط  ايبٝاْططات; ٚيططذيو  ططٛف ٜسطط اٝد ايبزططث احلططايٞ َططٔ َططا أ   
علوطط٘ َططٔ ٖططذٙ ا٭ ططايٝم الاعططدال ا طط بٝإ ٜ ضططُٔ الٓططٛل ٚفكططلات قٝططاس ايكاالًٝطط١      
ي٬   داّ رٍٛ املٓص١ املس  د١َ َٔ قبٌ ايطط٬  َع ُطدا ت  يطو عًط٢ ايبٓطٛل      

ا٫مطاٙمت يًٛقطٛف عًط٢     -امللْٚط١  -قبٍٛ اي عًِ -١ايل٥ٝس١ امل ُت١ً ت باياعايٝ
ْكا  ايك٠ٛ ٚايضعة الٗا ; َٚٔ لِ اي مند َٔ ٥٬َُ ٗا يًط٬  ايٛافدٜٔ حٚ عدّ 

 ٥٬َُ ٗا.   

 إدزاءات البشح  
َٔ ر٬ٍ ايعطلد ايسطاالل َطٔ  دٜطد ملصطه١ً ايبزطث ٚاملطٓٗد امل بط   ٚاي صطُِٝ          

ططات املاطاُٖٝٞ ٚا٭ طا ايٓملٜط١     اي خلٜ  اخلاص ال٘; ٚار ٝات ايعٝٓط١; ٚعطلد او  
ٚاياًسطططا١ٝ; ٜبطططدح ايبزطططث احلطططايٞ ت عطططلد ٚتاصطططٌٝ إحلا٤اتططط٘ ت وططط٤ٛ َلارطططٌ    
ٚرطٛات  ٛ ذ اي صُِٝ اي عًُٝطٞ املكطةي  ٚاي زطدج عطٔ نٝاٝط١ مٗٝطب ٚإعطدال        
َططططٛال املعاجلطططط١ اي خلٜبٝطططط١  ٚرطططططٛات تطبٝكٗططططا; ٚالٓططططا٤ ٚتصططططُِٝ حلٚات ايكٝططططاس     

د ايبزططث احلطططايٞ عًطط٢  ًٝطططٌ ايعدٜططد َطططٔ  طططا ذ    ٚوططبطٗا ٚإحا تٗطططا  ٚقططد اع ُططط  
اي صُِٝ اي عًُٝٞ يً لٚذ الُٓٛ ذ َكةي ٜٓا م طبٝع١ ايبزث  احلطايٞ ; دٝطث   
٥٬ِٜ تك١ٝٓ َعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ ت تُٓٝط١    

 ّ ٜ     َٗاتات ا   داّ املٓصات اي ع١ًُٝٝ ٚايكاال١ًٝ ي٬ ط  دا ٔ يطد٣ ايطط٬  ايٛافطد
 .ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠
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ٜٚسطط ٗدف ٖططذا ايُٓططٛ ذ تٛصططٝة امللارططٌ ٚاوحططلا٤ات ايططمت جيططم اتباعٗططا عٓططد     
تصططُِٝ ٚمٗٝططب اي طط٣ٛ اي عًُٝططٞ َطط  َلاعططا٠ تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١        

مت  ٛ ذ اي صطُِٝ  2ٜٚٛوح ايصهٌ اي ايٞ تقِ با٫صطٓاعٞ; ايكا١ُ٥ ع٢ً ايذنا٤ 
 اي عًُٝٞ املكةي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

يشحهخ انذساعخ 

 وانتحهيم

.تحذيذ خصبئص انؼيُخ انًغتهذفخ 

.تحذيذ انحبجبد انتؼهيًيخ نهطالة 

.دساعخ والغ انًىاسد وانًصبدس انتؼهيًيخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتغزيخ 

 انشاجؼخ

 

 

يشحهخ 

 انتصًيى

ًيخ وتشتيت تتبثؼهب.صيبغخ األهذاف انتؼهي 

 ًتحذيذ ػُبصش انًحتىي انتؼهيًي وتُظيى انًحتىي انتؼهيًي وفمب

 العتشاتيجيخ انتؼهى.

 انًغتخذيختحذيذ اعتشاتيجيخ انتؼهى . 

( ثُبء االختجبس يحكي انًشجغCRT.وأدواد انميبط )  

.اختيبس خجشاد انتؼهى وانتؼهيى وأعبنيت انتذسيظ نكم هذف 

يًيخ وػُبصش ػًهيخ انتؼهى.تصًيى األحذاث انتؼه 

.تصًيى أعبنيت اإلثحبس وواجهخ انتفبػم 

 نهًُصخ انتؼهيًيخ وفك تمُيخ يؼبنجخ تصًيى انغيُبسيى انتؼهيًي

 .انهغبد انطجيؼيخ

.تصًيى انخشيطخ االَغيبثيخ نهًحتىي انتؼهيًي 

 

يشحهخ 

 اإلَتبج

ُبسيى إَتبج انًصبدس انتؼهيًيخ انتي يتضًُهب انجشَبيج وتُفيز انغي

 انتؼهيًي.

 تصًيى يحتىي انجيئخ انتؼهيًيخ ثًب يالئى تمُيخ يؼبنجخ انهغبد

 .انطجيؼيخ

  .إتبحخ انًحتىي انتؼهيًي ػجش شجكخ انًؼهىيبد انذونيخ 

 

 

يشحهخ 

 انتمىيى

 وانتجشيت

.اختيبس ػيُخ انتمىيى انجُبئي 

.إجشاءاد تطجيك انتمىيى انجُبئي 

.َتبئج انتمىيى انجُبئي 

 واإلخشاج انُهبئي نهجشَبيج.انتؼذيم 

:اإلػذاد نهتجشثخ انُهبئيخ نًبدح انًؼبنجخ انتجشيجيخ 

انتطجيك انًيذاَي نهًُتج وتجشثته في يىالف تذسيجيخ حميميخ. 

 .ًسصذ انُتبئج ويؼبنجتهب إحصبئيب 

.تحهيم انُتبئج ويُبلشتهب وتفغيشهب 

 ًَىرج انتصًيى انتؼهيًي انًمتشح ( 2شكم )
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  مزسلة الدراصة والتشليل 

امللرًططط١ ال زدٜطططد رصطططا٥ا ايعٝٓططط١ املسططط ٗدف١ ٚ دٜطططد  ٖطططذٙت  ايبارتطططإقطططاّ 
احلاحططات اي عًُٝٝطط١ ايططمت ٜ ضططُٓٗا ايبزططث احلططايٞ  ٚ ًٝططٌ اي طط٣ٛ اي عًُٝططٞ        
ٚلتا طط١ ٚاقطط  املططٛاتل ٚاملصططالت اي عًُٝٝطط١  ٚاوَهاْططات امل ارطط١ ت ايٛاقطط  اي عًُٝططٞ         

قططات ايططمت تعططٛم عًُططٝمت اي عًططِٝ ٚايطط عًِ  ٚ دٜططد ايططدعِ املططالٟ املسطط  دّ        ٚاملعٛ
ٚاي عططلف عًطط٢ عٓاصططل املططٓٗد  َططٔ رٝططث ا٭ٖططداف ٚاي طط٣ٛ اي عًُٝططٞ  ٚفُٝططا ًٜططٞ    

 علد تاصًٝٞ خلطٛات ٖذٙ امللر١ً:

  حتديد خصائ: العيية املضتهدفة 

 لتً) رصا٥ا ايع١ٓٝ املس ٗدف١ ٚفكا ملا أ  دٜدٙ فُٝا ًٜٞ:
   ٞ2020/2021ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠ يًعاّ اجلاَع. 
  مت طايًبا.30الًؼ عدل ايط٬  ب 
  مت  23.١ٓ-19تةاٚي حعُاتِٖ َا الني ب 
    اويهةْٚٝط١ الصطهٌ    ٖ٪٤٫ ايط٬  غري قالتٜٔ ع٢ً ا ط  داّ املٓصطات اي عًُٝٝط١

اوطططلات  صطططزٝح; رٝطططث تكاالًطططِٗ ايعدٜطططد َطططٔ املصطططه٬ت حلٓطططا٤ ا٫ي زطططام الاي       
 .اي ع١ًُٝٝ Microsoft Teamsاي ع١ًُٝٝ عرب َٓص١ 

         ًَططا نططبرًيا ٚتغبطط١ً ٚا طط عداًلا يً عططلف عًطط٢ تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ٜٛحططد يططدِٜٗ اٖ ُا
ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ٚلٚتٖططا ت تسططٌٗٝ تعًططِ        

 اي ٣ٛ اخلاص الِٗ.

 اإللهرتوىية يصات التعلينيةحتديد االستيادات التعلينية مً مهارات اصتخداو امل    

 ت ٖذٙ اخلط٠ٛ  دٜد ا٫ر ٝاحات اي ع١ًُٝٝ نُا ًٜٞ: 
 اويهة١ْٝٚ ا٫ط٬ع ع٢ً ا٭لالٝات امللتبط١ الا   داّ املٓصات اي ع١ًُٝٝ. 
      ا ط  داّ املٓصطات اي عًُٝٝط١   الإعدال قا١ُ٥ الطمِٖ ا٫ر ٝاحطات املعلفٝط١ امللتبطط١ 

 . اويهة١ْٝٚ
    ع٢ً ايسال٠ ايهُني َٔ ا٭ اتذ٠ امل  صصطني ت دلطايٞ   علد ٖذٙ ايكا١ُ٥

 :رٍٛاملٓاٖد ٚطلم اي دتٜا ٚتهٓٛيٛحٝا اي عًِٝ ٚاملعًَٛات  ٫  ط٬ع دتا٥ِٗ 
 .َد٣ حُٖٝ ٗا 
 .َد٣ إَها١ْٝ  كٝكٗا 
  .َد٣ َٓا ب١ ح ًٛ  تصُُٝٗا ي زكٝل حٖدافٗا 
 .َد٣ َٓا ب ٗا يع١ٓٝ ايبزث 

 حٕ ايكا٥ُططط١ صطططاحل١ يً طبٝطططل عًططط٢ نيهُطططٚقطططد تطططبني َطططٔ تعًٝكطططات ايسطططال٠ اي 
ايططط٬   ٚحْٗططا ت ضططُٔ ايعدٜططد َططٔ املٗططاتات اي٬ َطط١ ايططمت  هططٔ حٕ ت٪ٖططٌ ايططط٬      

 اي عًُٝٝطط١ اويهةْٚٝطط١;ايٛافططدٜٔ ماَعطط١ ا٭ ٖططل الايكططاٖل٠ َططٔ ا طط  داّ املٓصططات  
َٚطططٔ لطططِ تطبٝطططل ايكا٥ُططط١ عًططط٢ ايطططط٬  ي زدٜطططد ار ٝاحطططاتِٗ ٚ دٜطططد ايسطططًٛى   

 ِٗ.املدرًٞ يدٜ

  دراصة واقع املوارد واملصادر التعلينية 
ٕ ت ٖذٙ اخلط٠ٛ قطاّ   اللصطد اوَهاْٝطات ٚاملصطالت امل ارط١ يطدٟ ايطط٬         ايبارتطا

ايٛافططدٜٔ ماَعطط١ ا٭ ٖططل عٝٓطط١ ايبزططث; ْٚمططًلا ٭ٕ َططال٠ املعاجلطط١ اي خلٜبٝطط١ ايططمت    
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   ٝ ضططُٓٗا ايبزططث  طط  اي عًطط٢ شططبه١ املعًططّٛ    ات ايدٚيٝطط١  رٝططث ٜطط عًِ ايططط٬    
  PowerPoint for Microsoft 365 عطرب: اي ط٣ٛ املكطدّ َباشطل٠ َطٔ شطبه١ ايٜٛطم       

ٚعًٝطط٘ فًطططٝا ٖٓطططاى راحططط١ ي طططٛفري َهطططإ وحطططلا٤ ملالططط١ ايبزطططث  رٝطططث ٜ ٛاصطططٌ  
َٚطٔ   املٓصط١  ت ضطُٓٗا   اي ٛاصٌ ايطمت ايط٬  َٔ اُلعد ِٖٚ ت حَانِٓٗ عرب حلٚات 
 ر٬ٍ ححٗبتِٗ ايص ص١ٝ  ٖٚٛاتاِٗ ايٓكاي١.

 اىات املتوافزة اإلمه 
َطططٔ حٖطططِ اوَهاْطططات امل طططٛفل٠ ٚايطططمت  طططاعدت عًططط٢ إزلطططا  تكطططدِٜ َطططال٠ املعاجلططط١  
اي خلٜب١ٝ يًط٬ ; تٛافل شبه١ املعًَٛات ايدٚي١ٝ يدٟ نٌ طايم َٔ ط٬  ع١ٓٝ 
ايبزث ت حَانِٓٗ  ا ح ِٗ الصطهٌ نطبري ت إزلطا  املٗطاّ املطًٛالط١  نُطا  ًط)        

٢ تٛفريٖا مبا ٜ ٛافل َ  َ طًبات تكٓٝط١ َعاجلط١   اوَهاْات ايمت عٌُ ايبزتإ عً
 ايًػات ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ َا ًٜٞ: 

 Windows أ تططٛفري :Windows 10  ٚ  PowerPoint for Microsoft 365 
  16.0.11601.20178اوصدات 

  ّالايٓسب١ يٮحٗب٠ ايمت تعٌُ ع٢ً ْماMac  تٛفري:أ Mac: PowerPoint for 

Microsoft 365 for Mac  16.22.127.0اوصدات  
         شبه١ ايٜٛم ب٬َرم١: ايةاط١ َ عطدل٠ ايًػطات َ ارط١ فكطط عًط٢ ايٜٛطممت: أ

 ;Microsoft Edgeاي منططططد َططططٔ اي ٛافططططل َطططط  َ صططططازات ايٜٛططططم اي ايٝطططط١:    
ٚGoogle Chrome 34 ; ٚMozilla Firefox 25 
 .ٍٛاتصاٍ إْةْ)  ًهٞ ٚ يو ي كًٌٝ  َٔ ايٛص 
 تعُططططٌ تلاطططط١  ٚفططططٕٛ: رٝططططثَٝهلPowerPoint  ٟالصططططهٌ حفضططططٌ عٓططططدَا ٜلتططططد

ًْا الايكل  َٔ فُ٘.   امل زدج َٝهلٚفٛ

  املعوقات 
ٚاحٗ) ايبارتإ عدًلا َٔ املعٛقات ٚايمت َٓٗا نتل٠ حعبا٤ طط٬  عٝٓط١ ايبزطث    
ٚاْصػاتِ الاياولات ايدتا ١ٝ  ٚنذيو شه٣ٛ ايعدٜد َٔ ايطط٬  العطدّ تطٛافل    

ٕ ٚيهٔ راٍٚ اوْةْ) يدِٜٗ;  َطٔ رط٬ٍ تكطدِٜ     اي ػًطم عًط٢ ٖطذٙ املصطه١ً     ايبارتطا
ٚأ تهتٝطة اياوطلات    ; Microsoft Teamsاياولات يًط٬  َسا٤ً عرب َٓصط١  

نُطا أ تطٛفري شطبه١ اوْةْط) الصطلا٤ الاقط١ يًطط٬  ايطذٜٔ ٫         مللاعا٠ ٚق) ايط٬ ; 
 ٜ ٛافل يدِٜٗ إْةْ).

  مزسلة التصنيه 

 لا٤ اخلطٛات اي اي١ٝ:ت ٖذٙ امللر١ً أ إح

 صياغة األهداف التعلينية  

  ٚنطذيو يًُز ط٣ٛ اي عًُٝطٞ    ايكا١ُ٥ ع٢ً َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١    يًب١٦ٝ 
رٝث أ إعدال ٚصٝاغ١ ا٭ٖداف  امللتبط مبٛو  ايبزث   ًًٝٗا  ٚتلتٝم ت االعٗا:

كا٥ُط١  ع٢ً تكٓٝط١ َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ اي       ٟٛاي ع١ًُٝٝ يب١٦ٝ اي عًِ ايمت 
 ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ  الاتباع اخلطٛات اي اي١ٝ:
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    تُٓٝطط١ َٗططاتات ا طط  داّ املٓصططات   ٚلتططٌ ت  ; دٜططد اتططدف ايعططاّ َططٔ ايب٦ٝطط١ "
ايططط٬  ايٛافططدٜٔ ماَعطط١    ي٬ طط  داّ يططد٣ ٚايكاالًٝطط١  اويهةْٚٝطط١ اي عًُٝٝطط١

 ا٭ ٖل الايكاٖل٠ ".
   ًّٝططا  رٝططث قططاّ اي  17تاططلع عططٔ اتططدف ايعططا بارتططإ الصططٝاغ ٗا َع ُططد  ٖططدًفا فلع

 ع٢ً احلاحات اي ع١ًُٝٝ ايمت أ  دٜدٖا ت َلر١ً ايدتا ١ ٚاي زًٌٝ.

  تعلينية  حماضزاتحتديد عياصز احملتوى التعليني وتكضينه إىل عدة 

ت ٖطططذٙ امللرًططط١ أ تكسطططِٝ اي ططط٣ٛ اي عًُٝطططٞ إىل دلُٛعططط١ َطططٔ اياوطططلات      
بٝعٝطططط١ ايكا٥ُطططط١ عًطططط٢ ايططططذنا٤  املباشططططل٠; الا طططط  داّ تكٓٝطططط١ َعاجلطططط١ ايًػططططات ايط 

; PowerPoint for Microsoft 365ت ا٫صطططٓاعٞ املددلطط١ ت ايةاطط١ احلٝطط١  
رٝث تضُٓ) نٌ ذلاول٠ دلُٛع١ َٔ املٗاتات ايطمت جيطم تُٓٝ ٗطا يطدٟ طط٬       

 ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل.

  حتديد اصرتاتيذيات التعله املضتخدمة . 

ٔ  املا طةاتٝخ١ٝ اياوطلات اويهةْٚٝط١     رط٬ٍ تٛتٝطة تكٓٝط١ َعاجلط١      باشطل٠ َط
 ايًػات ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ   

    ( بياء االختبار حمهي املزدعCRT وأدوات الكياظ ) 
أ ت ٖذٙ اخلط٠ٛ تصُِٝ ا٫ر باتات ٚحلٚات ايكٝاس املٓا ب١ ٭ٖداف املعاجل١ 

ٚصطٍٛ ايطايطم إىل   ر ٢ ٜس طٝ  ايبارتطإ احلهطِ عًط٢ َطد٣      اي خلٜب١ٝ احلاي١ٝ;
 املس ٣ٛ حٚ ايو ايدل; ٚت ُتٌ ا٫ر باتات ٚاملكاٜٝا ت اٯتٞ:

  اختبار حتصيلي قبلي بعدي 
إىل قٝطططاس  صطططٌٝ نطططٌ طايطططم يًخاْطططم املعطططلت   ا٫ر بطططات اي زصطططًٝٞ ٖطططدف 

يطد٣ ايطط٬  ايٛافططدٜٔ    اويهةْٚٝط١  املطلتبط مبٗطاتات ا ط  داّ املٓصطات اي عًُٝٝطط١    
ٚقد قاّ ايبارتإ الاعدالٙ ٚرسا  صدق٘ ٚلبات٘;  الايكاٖل٠ ٜة ماَع١ ا٭ ٖل ايصل

ًٜا. ًٝا ٚالعد  ٚ يو ال طبٝك٘ قبً

ٚتضططُٔ ا٫ر بططات احلططايٞ ْططٛعني َططٔ ا٭ طط١ً٦; ا٭ٍٚ: ح طط١ً٦ ايصططٛا  ٚاخلطططم        
مت 8مت َاطططلل٠; ٚايتطططاْٞ: ح ططط١ً٦ ا٫ر ٝطططات َطططٔ َ عطططدل ٚالًطططؼ عطططدلٖا ب23ٚالًطططؼ عطططدلٖا ب

ٚا٭ٚ إ ايٓسطططب١ٝ ي٬ر بطططات ٚ يطططو ت وططط٤ٛ  َُاطططلل٠; ٚأ إعطططدال حطططدٍٚ املٛاصطططاات
  ٚأ اشططط كام  اويهةْٚٝططط١  ًٝطططٌ ذل ططط٣ٛ َٗطططاتات ا ططط  داّ املٓصطططات اي عًُٝٝططط١

َُاطللات ا٫ر بططات        ا٭ٖطداف ايسطًٛن١ٝ ٚ ًًٝططٗا  ٚتٓمُٝٗطا; ٚيً منطد َططٔ لتٝطٌ 
اي زصطططًٝٞ ٭ٖطططداف اي ططط٣ٛ  أ ٚوططط  ح ططط١ً٦ تػططططٞ اٝططط  ا٭ٖطططداف ايطططمت أ        

و الاعططدال حططدٍٚ املٛاصططاات نمرططد طططلم  دٜططد صططدم اي طط٣ٛ     دٜططدٖا  ٚ يطط
ٚتضُٔ ٖذا اجلدٍٚ عدل املاطللات ايطمت ٜصطًُٗا ا٫ر بطات  ٚا٭ٚ إ ايٓسطب١ٝ الٗطدف       
اي زكل َٔ عدل ا٭ ١ً٦ يهٌ ٖدف  ٚمبا ٜٓا م رخُٗا تبًعا يًُسط ٜٛات املعلفٝط١   

جلطططدٍٚ تكطططِٜٛمت; ٚت ا -تلنٝطططم  – ًٝطططٌ  –تطبٝطططل  –فٗطططِ  –ايسططط ٘ بتطططذنل  
 اي ايٞ ت ضح َٛاصاات ار بات اي زصٌٝ املعلت ملٗاتات تطبٝكات اتاتة ايٓكاٍ: 
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 (ددٍٚ َٛاصفات االختبار ايتشصًٝٞ ملٗارات إْتاز تطبٝكات اهلاتف ايٓكا4ٍددٍٚ )
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ايتضذٌٝ ع٢ً 

َٓص١ 

Microsoft 

Teams 

3 1 2 4 3 4 6 11 49.2 34.4 

 46.8 36.3 8 5 3 2 4 4 1 4 إدار٠ ايفزرٜل

االيتشام 

 باحملاضزات

3 4 2 4 5 4 5 13 36.3 21.9 

                      اجملُٛع

8  2 11 5 13 7 17  31 111% 111% 

ٚالططططذيو أ إعططططدال ا٭ طططط١ً٦ اخلاصطططط١ الا٫ر بططططات اي زصططططًٝٞ املعططططلت املططططلتبط  
مت َاطلل٠ َططٔ  31ٚعطدل َاللاتط٘ ب   اي عًُٝٝط١ اويهةْٚٝط١   مبٗطاتات ا ط  داّ املٓصطات    

ٚالطذيو الًػط) ايدتحط١ ايعمُط٢ ي٬ر بطات       ايٓٛع صٛا  ٚرططم ٚار ٝطات َطٔ َ عطدل     
َُاللات ا٫ر 31ب َُالل٠ َٔ   ات.بمت لتح١  حٟ الٛاق  لتح١ ٚارد٠ يهٌ 

َُاللات ا٫ر بات ت صٛتت٘ ا٭ٚيٝط١  ٚٚوط  اي عًُٝطات اي٬ َط١ يط٘        ٚالعد صٝاغ١ 
نططإ ٫الططد َططٔ اي منططد َططٔ صططدم ا٫ر بططات  ٚأ وططبط ا٫ر بططات ٚفًكططا يً طططٛات    

    اوحلا١ٝ٥ اي اي١ٝ:
   صطططططدم ايهُطططططني: رٝطططططث أ عطططططلد ا٫ر بطططططات عًططططط٢ دلُٛعططططط١ َطططططٔ اخلطططططربا٤

املٓططاٖد  ٚطططلم اي ططدتٜا ٚتهٓٛيٛحٝططا اي عًططِٝ  ٚعًططِ    تٚامل  صصططني ت دلططا٫
ايططٓاا اي عًُٝططٞ  ٚط ًططم َططِٓٗ إالططدا٤ ايططلحٟ ت َططد٣ َٓا ططب١ َاططللات ا٫ر بططات  

ًُٝطط١  يٮٖططداف ايططذٟ ٚوطط  َططٔ ححًططٗا  َٚططد٣  طط١َ٬ َاللاتطط٘ َططٔ ايٓارٝطط١ ايع   
َٚٓا ب ٘ خلصا٥ا ع١ٓٝ ايبزطث  َط  رطذف حٚ إوطاف١ حٚ تعطدٌٜ حٟ َاطلل٠ َطٔ        
َاللات ا٫ر بات ايمت   اذ إىل  يو  ٚالعد تعدٌٜ ٬َرمات ايسال٠ ايهُني 

 حصبح ا٫ر بات حاٖبًا يً طبٝل ع٢ً ايع١ٓٝ ا٫  ط٬ع١ٝ. 
      ٞ يطط٘   ايصططدم اي خططلٜ : تضططُٔ ايصططدم اي خططلٜ  ي٬ر بططات ا٫تسططام ايططدارً

 ٚصدم املكات١ْ ايطلف١ٝ  ٚأ علو٘ ع٢ً ايٓزٛ اي ايٞ:
  ا٫تسططام ايططدارًٞ: أ رسططا  َعططا٬َت ا٫تتبططا  الططني لتحطط١ نططٌ َاططلل٠ ٚايبعططد

ايمت تٓ ُٞ إيٝ٘  ٚتبني اتتااع قِٝ َعا٬َت ا٫تتبا   رٝث حا٤ت املاللات الكِٝ 
مت  0.05ب لايط١ عٓطد َسط ٣ٛ   ٖٚطٞ   **مت06799 –* 06366َطا الطني ب   َعا٬َت اتتبا 

 .مت0.01ب
   إىتاز االختبار إلهرتوىيًا 

العطططد صطططٝاغ١ عبطططاتات ا٫ر بطططات َطططٔ ايٓطططٛع بار ٝطططات َطططٔ َ عطططدلمت ٚفًكطططا جلطططدٍٚ      
املٛاصططاات  ٚاي زهططِٝ عًٝطط٘ َططٔ قبططٌ ايسططال٠ ايهُططني  ٚتعططدٌٜ ٬َرمطط ِٗ ايططمت       
حالدٖٚا ماٙ ا٫ر بات  ٚاي مند َطٔ صطدم ا٫ر بطات. أ إْ احط٘ الطلٜكط١ إيهةْٚٝط١       

  َٚطٔ  Microsoft 365 ط  داّ ْمطاّ الٓطا٤ ا٫ر بطاتات اويهةْٚٝط١ ايطمت ت ٝزٗطا        الا
  ٝبات ا٫ر بات اويهةْٚٞ: 
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 " إَهاْٝططط١ اي عاَطططٌ َططط  قاعطططد٠ الٝاْطططاتData base ٌاخلاصططط١ الا٫ر بطططات الصطططه "
 تااعًٞ.

 .إَها١ْٝ ختط٢ ا٭ ١ً٦ ايمت ٫ ٜس طٝ  ايطايم اوحاال١ عٓٗا 
 ا٫ْ ٗا٤ َٔ اوحاال١ عٔ ا٫ر بات. إَها١ْٝ إتٗات ايٓ ٝخ١ عكم 
 . إَها١ْٝ َ االع١ إحاالات ايط٬ 

     ىظاو تكديز الدردات وتصشيح االختبار 

  ايصططٛا  ٚاخلطططم أ ٚوطط  لتحطط١ ٚارططد٠ فكططط يهططٌ َاططلل٠ َططٔ َاططللات ح طط١ً٦    
مت لتحطط١  31ٚالاي ططايٞ نططإ دلُططٛع لتحططات ا٫ر بططات ب ;ا٫ر ٝططات َططٔ َ عططدلٚح طط١ً٦ 

 . ا ناْ) إحاال ٘ صزٝز١ ع٢ً اٝ  َاللات ا٭ ١ً٦اصٌ عًٝٗا نٌ طايم إ

    التذزبة االصتطالعية لالختبار التشصيلي 
أ ار ٝططططات عٝٓطططط١ اي خلالطططط١ ا٫ طططط ط٬ع١ٝ الايطلٜكطططط١ ايعصططططٛا١ٝ٥ َططططٔ ايططططط٬   

ٔ ايٛافططدٜٔ ماَعطط١ ا٭ ٖططل الايكططاٖل٠   ; رٝططث الًططؼ نًٝطط١ ايعًططّٛ او طط١َٝ٬ يًٛافططدٜ
     ٞ مت طايًبطططططا  ٖٚطططططدف) اي خلالطططططط١   30ب عطططططدل طططططط٬  اي خلالططططط١ ا٫ ططططط ط٬ع١ٝ رطططططٛاي

 ا٫  ط٬ع١ٝ إىل:

  احلصول على التغذية الزادعة 
رٝططث أ احلصططٍٛ عًطط٢ تػذٜطط١ تاحعطط١ َططٔ ايططط٬  رططٍٛ َططد٣  ططٗٛي١ تعًُٝططات  
ا٫ر بطططات  َٚطططد٣ ٚوطططٛرٗا  ٚايصطططٝاغ١ ايًػٜٛططط١ يعبطططاتات ا٫ر بطططات  َٚطططد٣  طططٗٛي١    

 ٚصعٛال١ الٓٛل ا٫ر بات.

  ر حتديد سمً اإلدابة على االختبا 
مت لقٝكطط١ حلططٌ ح ططط١ً٦ ا٫ر بططات اي زصططًٝٞ  ٚقطططد أ     60أ ٚوطط   َططٔ ٜكططدت الطططط ب   

َلاعططا٠ عططدّ رططدٚج حٟ َصططه٬ت حلٓططا٤ اي طبٝططل َططٔ الططط٤ ت ا٫تصططاٍ الاوْةْطط)       
ايططذٟ ٜطط٪لٟ إىل وططٝاع ٚقطط) ت اي ٓكططٌ الططني صططازات ا٫ر بططات  ٚنططذيو  ُٝططٌ      

االطط١ عططٔ ح طط١ً٦ نططٌ ايصططازات  ٚايٓكططل عًطط٢ ايسطط٪اٍ اي ططايٞ عٓططد ا٫ْ ٗططا٤ َططٔ اوح 
 صاز١  ٚ هٔ لتًٝٗا الاملعالي١ اي اي١ٝ:

 
 
  سضاب معامل الضهولة والصعوبة والتنييش لهل بيد مً بيود االختبار 

مت الُٝٓطططا تلاٚرططط) َعطططا٬َت 0.63 –0.37ٚقطططد تلاٚرططط) َعطططا٬َت ايسطططٗٛي١ الطططني ب 
مت ٖٚٞ تع طرب َعطا٬َت  طٗٛي١ ٚصطعٛال١ َكبٛيط١  الُٝٓطا       0.37 -0.63ايصعٛال١ الني ب

مت ٖٚططططٞ تع ططططرب 0.73 -0.33تلاٚرطططط) َعططططا٬َت اي ُٝٝططططب ملاططططللات ا٫ر بططططات الططططني ب  
 َعا٬َت لٝٝب َكبٛي١.

  ثبات دردات االختبار 

أ رسططا  ايتبططات الطلٜكطط١ اي خب٥طط١ ايٓصططا١ٝ; رٝططث حططا٤ت قُٝطط١ َعاَططٌ لبططات   
 طططا ٜصطططري إىل لبطططات لتحطططات     مت 0.971َٚعاَطططٌ لبطططات ح ُطططإ ب   مت 0.973 طططبريَإ ب

 بل ع٢ً ْاا ايع١ٓٝ ت ْاا ايملٚف.ا٫ر بات إ ا ط 

 (2= )انضيٍ انزي اعتغشله أعشع يتذسة + انضيٍ انزي اعتغشله أثطأ يتذسة/صيٍ االختجبس
 وثبنتؼىيض في انًؼبدنخ انغبثمخ يٍ خالل َتبئج انتجشثخ االعتطالػيخ َجذ أٌ:

( = 30+  90صيٍ االختجبس / )دليمخ. 60=  2 
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    الصيغة اليهائية لالختبار 

ت وطط٤ٛ َططا  ططبل أ اي منططد َططٔ صططدم ا٫ر بططات اي زصططًٝٞ ٚلباتطط٘  ٚالططذيو     
مت َاططلل٠ َططٔ  31حَهططٔ اي ٛصططٌ إىل ايصططٝػ١ ايٓٗا٥ٝطط١ ي٬ر بططات  ٚايططذٟ تهططٕٛ َططٔ ب      

ٚحصبز)  ٚحعطٝ) يهٌ َالل٠ لتح١ ٚارد٠  َ عدل ايٓٛع صٛا  ٚرطم ٚار ٝات َٔ 
 لتح١. مت31بايٓٗا١ٜ ايعم٢ُ ي٬ر بات ٖٞ 

املٓصططططات  ا طططط  داّمت املكٝططططاس امل ططططدتذ يكٝططططاس ا٭لا٤ ايعًُططططٞ ملٗططططاتات     2-4ب
 :اويهة١ْٝٚ اي ع١ًُٝٝ

ٖدف املكٝاس احلايٞ إىل  دٜد َس ٣ٛ ا٭لا٤ ايذٟ  هٔ قبٛي٘ العطد ا٫ْ ٗطا٤   
 َٔ املُات ١ ايع١ًُٝ يًُٗاتات.

 وبط املكٝاس امل دتذ  الاتباع اخلطٛات اي اي١ٝ:ٚقد أ الٓا٤ ٚإعدال ٚ
    ٞاملطططلتبط  دٜطططد اتطططدف َطططٔ املكٝطططاس امل طططدتذ: ٚلتطططٌ ت قٝطططاس ا٭لا٤ ايعًُططط

 .اويهة١ْٝٚ ا   داّ املٓصات اي ع١ًُٝٝال
     تعًُٝططات املكٝططاس امل ططدتذ: رٝططث أ ٚوطط  تعًُٝططات السططٝط١  ٚٚاوططز١  ٚشططا١ًَ

١ٜ ٭ٟ ٬َرططظ ٜكططّٛ العًُٝطط١ امل٬رمطط١   ٚ طط١ًٗ ا٫ طط  داّ  ُٚتعططد ٚ طط١ًٝ إتشططال   
ٚايكٝطططاس  ٚعًططط٢ امل٬رطططظ حٕ ٜكطططّٛ الكطططلا٠٤ املكٝطططاس حٝطططًدا قبطططٌ ايكٝطططاّ العًُٝططط١  

 امل٬رم١ ٚايكٝاس.
      دٜطد اجلٛاْططم ا٭لا٥ٝط١ يًُٗططاتات ايطمت ٜ ضططُٓٗا املكٝطاس: أ  دٜططد املٗططاتات 

 ١ٚإعططططدال ٖططططذا املكٝططططاس ت وطططط٤ٛ قا٥ُطططط١ َٗططططاتات ا طططط  داّ املٓصططططات اي عًُٝٝطططط 
  ٚايمت أ إعدالٖا َطٔ قبطٌ ت شطهٌ َٗطاتات ت٥ٝسط١  لطِ  ًًٝطٗا إىل        اويهة١ْٝٚ

َٗاتات فلع١ٝ  لِ إىل عدل َٔ املٗاتات ٚاخلطٛات اوحلا١ٝ٥ الصهٌ  هطٔ قٝا ط٘   
 ٬َٚرم طط٘  ٚأ تٛ ٜطط  املٗططاتات عًطط٢ دلُٛعطط١ َططٔ ايططاٚت عًطط٢ ايٓزططٛ اي ططايٞ:    

مت ٚتضططُٔ ٖططذا Microsoft Teamsايططٛت ا٭ٍٚ بَٗططاتات اي سططخٌٝ عًطط٢ َٓصطط١  
مت 6  ٚتضطُٔ ٖطذا ايطٛت ب   إلات٠ ايالٜل; ٚايٛت ايتاْٞ َٗاتات مت َكاٜٝا3بايٛت 

 مت6ٚتضطُٔ ٖطذا ايطٛت ب    ا٫ي زطام الاياوطلات  َكاٜٝا; ايٛت ايتايطث َٗطاتات   
 .َكاٜٝا

      ايصططٛت٠ ا٭ٚيٝطط١ يًُكٝططاس امل ططدتذ: َططٔ رطط٬ٍ ايعططلد ايسططاالل تططبني حٕ املكٝططاس
 مت َكٝطططاس فلعطططٞ  هطططٔ َطططٔ ر٬تطططا ٬َرمططط١ حلا٤ ايطططط٬   15تضطططُٔ بامل طططدتذ 

 ا   داّ َٓصات اي عًِ اويهة١ْٝٚ.ملٗاتات  ايٛافدٜٔ
    وطططبط املكٝطططاس امل طططدتذ: ٜكصطططد الضطططبط٘ اي زكطططل َطططٔ صطططدق٘ ٚلباتططط٘  ٚقطططد أ

 اي زكل َٔ  يو ٚفل اوحلا٤ات اٯت١ٝ:
  ملكٝطططاس عًططط٢ تكطططدٜل صطططدم املكٝطططاس: رٝطططث اع ُطططد ايبارتطططإ ت تكطططدٜل صطططدم ا

إىل حٟ َططد٣ تكططٝا َاططللات املكٝططاس َططا    الطط٘ َعلفطط١ايصططدم ايمططاٖلٟ  ٜٚكصططد  
ٚوطط  يكٝا طط٘  َٚططد٣  طط١َ٬ املاططللات  ٚصططٝاغ ٗا  ٚٚوططٛي اي عًُٝططات  َٚططد٣        

مت; ٚقد أ  يو عطٔ طلٜطل عطلد املكٝطاس عًط٢      680  1996لق ٗا بتَب١ٜ ايػلٜم 
ٚ طط١َ٬ ايصططٝاغ١ دلُٛعطط١ َططٔ ايهُططني  الٗططدف اي منططد َططٔ لقطط١ اي عًُٝططات    

 اوحلا١ٝ٥ ملاللات املكٝاس ٚٚوٛرٗا ٚص٬رٝ ٗا.
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  ٚقد ناْ) اي عد٬ٜت ايمت اقةرٗا ايسال٠ ايهُٕٛ السٝط١  ْملًا ٭ٕ املكٝاس
امل ططدتذ أ الٓططا٩ٙ ت وطط٤ٛ قا٥ُطط١ املٗططاتات ايططمت أ اي ٛصططٌ إيٝٗططا العططد اي زهططِٝ        

ا٭لا٤ مل طططدتذ يكٝطططاس ٚاي عطططدٌٜ; رٝطططث أ  ٜٛطططٌ قا٥ُططط١ املٗطططاتات إىل املكٝطططاس ا 
 .ا   داّ َٓصات اي عًِ اويهة١ْٝٚ ملٗاتات ايعًُٞ

  ايطططط٬  الم طططًٛ  تعطططدل امل٬رمطططني عًططط٢ حلا٤   املكٝطططاس امل طططدتذأ رسطططا  لبطططات
  لططِ رسططا  َعاَططٌ ا٫تاططام الططني تكططدٜلِٖ     ايٛافططدٜٔ ماَعطط١ ا٭ ٖططل الايكططاٖل٠   

  ٚالعطططد عطططلد  ٤ايطططب٬َ  ٚلططط) ا٫ ططط عا١ْ الطططالٓني َطططٔ   ايعًُطططٞ يًطايطططم  يطططٮلا٤
عًطِٝٗ َٚٓاقصط ِٗ ذل ٛاٖطا ٚتعًُٝطات ا ط  داَٗا  أ تطبٝطل        املكٝاس امل دتذ

ايطططط٬  ايٛافطططدٜٔ ماَعططط١ ا٭ ٖطططل  ل٬لططط١ َطططٔ   ٚ يطططو مب٬رمططط١ حلا٤ املكٝطططاس
  ٜٚٛوطح اجلطدٍٚ اي طايٞ َعاَطٌ     طايطم الايكاٖل٠  لِ رسا  َعاٌَ ا٫تاام يهٌ 

 .ايت٬ل١افدٜٔ ا٫تاام الني امل٬رمني ع٢ً حلا٤ ايط٬  ايٛ
 ايطالب ايٛافدٜٔ ظاَع١ األسٖز بايكاٖز٠( َعاٌَ االتفام بني املالسظني ع٢ً أدا٤ 3ددٍٚ )

 األٍٚ ايطايبَعاٌَ االتفام يف ساي١ 

 ايطايبَعاٌَ االتفام يف ساي١ 

 ايجاْٞ

 ايجايح ايطايبَعاٌَ االتفام يف ساي١ 

96.62% 91.29% 92.23% 

حٕ َ ٛ ططط َعاَططٌ اتاططام  ٜ ضططح دٍٚ ايسططاالل الاجلطط الا طط كلا٤ ايٓسططم ايسططاالك١ 
مت ٖٚططططذا ٜعٓطططط٢ حٕ الطاقطططط١    93.82ايت٬لطططط١ ٜسططططا٣ٚ ب  ايططططط٬ امل٬رمططططني ت رايطططط١  

 امل٬رم١ ع٢ً لتح١ عاي١ٝ َٔ ايتبات  ٚحْ٘ صا ح نملا٠ يًكٝاس.

     ايصطططٛت٠ ايٓٗا٥ٝططط١ يًُكٝطططاس امل طططدتذ: العطططد ا٫ْ ٗطططا٤ َطططٔ تكطططدٜل صطططدم املكٝطططاس
 ططط٬ ايت صططٛتت٘ ايٓٗا٥ٝطط١ صططاحًلا يكٝططاس حلا٤   ٚرسططا  لباتطط٘  حصططبح املكٝططاس 

ا ططط  داّ َٗطططاتات سلطططٛ بايالقططط١ ايتايتططط١مت  الهًٝططط١ ايعًطططّٛ او ططط١َٝ٬    ايٛافطططدٜٔ
ًْططا َططٔ ب   َٓصططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١   مت َكٝا ططًا فلعٝططًا   15  ٚحصططبح املكٝططاس َهٛ

قاال١ً  ا   داّ َٓصات اي عًِ اويهة١ْٝٚرط٠ٛ إحلا١ٝ٥ ملٗاتات  مت69بَ ض١ُٓ 
 ٬ًُرم١ ٚايكٝاس.ي

  اإللهرتوىية امليصات التعلينية اصتخداومكياظ قابلية  
أ إعدال َكٝاس ايكاال١ًٝ ي٬   داّ يب١٦ٝ اي عًِ ايكا١ُ٥ ع٢ً تكٓٝط١ َعاجلط١   

نطططملا٠ يًكٝطططاس الايبزطططث  ا٫صططططٓاعٞ ايًػطططات ايطبٝعٝططط١ ايكا٥ُططط١ عًططط٢ ايطططذنا٤  
عبطططات٠ لتطططٌ امل٪شطططلات  مت45ت صطططٝػ ٘ ايٓٗا٥ٝططط١ َطططٔ ب املكٝطططاس احلطططايٞ رٝطططث تهطططٕٛ

العال ح ا ط١ٝ يًكٝطاس  ٚأ اي زكطل َطٔ     حا٭لا١ٝ٥ يًكاال١ًٝ ي٬   داّ  ؤُ تسع١ 
ٚقططططد أ اتبططططاع امللارططططٌ    .اخلصططططا٥ا ايسططططٝهَٛة١ٜ يًُكٝططططاس الططططايطلم املٓا ططططب١   

 ٚاخلطٛات اٯت١ٝ ت إعدال املكٝاس:

  مزسلة التشليل 
 .حتديد فهزة املكياظ ودواعي ومربرات بيائه 

فهططل٠ َكٝططاس قاالًٝطط١ ا٫ طط  داّ ت قٝططاس فاعًٝطط١ ال٦ٝطط١ ايطط عًِ ايكا٥ُطط١    ت ُتططٌ 
يً عطلف  ع٢ً تكٓٝط١ َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١ عًط٢ ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ         

 واف١ ايٞ إايب١٦ٝ  ٖذٙ قاال١ًٝ ا   داّ ايط٬  ايٛافدٜٔ ملهْٛات ٚعٓاصل  ع٢ً
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لٓططا٤ ا طط  داَِٗ حجيططال طلٜكطط١  دٜططد ايعكبططات ٚاملصططه٬ت ايططمت تٛاحطط٘ ايططط٬     إ
ال٦ٝطط١ ايطط عًِ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤  
ا٫صطططٓاعٞ مبططا ٜسططُح الايعُططٌ عًطط٢ إجيططال رًططٍٛ تططا  لططِ تطط ِ عًُٝطط١ اي صططُِٝ       

ٜٚ اططل َطط  رصا٥صططِٗ.   ٚاي طططٜٛل مبططا ٜطط ٤٬ّ َطط  ار ٝاحططات ايططط٬  ايٛافططدٜٔ       
  اي١ اٝ  احلٛاحب ٚعكبات ا٫   داّ.إٚاي مند َٔ 

  حتديد أهداف املكياظ 
 ت:امل ُتٌ اخلط٠ٛ أ  دٜد اتدف امللال  كٝك٘ َٔ ٚتا٤ املكٝاس   ٖذٙٚت 

         ا ططط  داّ املكٝطططاس الٗطططدف باي صططط ٝامت ملطططٛاطٔ ايضطططعة الايب٦ٝططط١ ٚتطٜٛلٖطططا
لٓطططططا٤ حتٛاحططططط٘ ايطططططط٬  ايٛافطططططدٜٔ  ايعكبطططططات ٚاملصطططططه٬ت ايطططططمت عًططططط٢ٚايٛقطططططٛف 

 عًٝٗا.ا   داَِٗ يًب١٦ٝ ٚاي ػًم 
           ا طط  داّ املكٝططاس الٗططدف باي كططِٜٛمت يب٦ٝطط١ ايطط عًِ ٚاي منططد َططٔ تططٛافل العطط  

    ٝ  ١اخلصططا٥ا الٗططا َٚططدٟ اَ ٬نٗططا يططبع  املعططاٜري ٚايصططلٚ  يإلقططلات الصطط٬ر
 ا   داَٗا ٚ ٗٛي١ اي عاٌَ َعٗا َٔ قبٌ ايط٬  ايٛافدٜٔ.

 السطٗٛي١ ٚ طلع١    ايط عًِ  ت٠ ايط٬  ايٛافدٜٔ ع٢ً ا ط  داّ ال٦ٝط١   تكدٜل َدٟ قد
وزلططا  املٗططاّ اي عًُٝٝطط١ ايططدل٠ الهاططا٠٤ ٚفاعًٝطط١ ٚالمقططٌ ا٭رطططا٤  َطط  ايصططعٛت        

 الايلار١ ٚايلوا. 

    مصادر اعتكام أبعاد وعبارات املكياظ 
أ الٓا٤ املكٝاس َطٔ رط٬ٍ ا٫طط٬ع عًط٢ عطدل َطٔ ا٭لالٝطات ٚايدتا طات ايسطاالك١          

 ,Melis, E et al تٓاٚيط) َاٗطّٛ ايكاالًٝط١ ي٬ ط  داّ ٚططلم قٝا ط٘ ٚحُٖٗطا: ب       ايطمت 

2002 ;Conner, M, 2008; ; Ballard, J, 2010  ذلُططد 2011; زلطط٤٬ فططاتس ;
 مت.2018ذلُد مخٝا  ; 2018  اَٞ املٓسٞ;2015مخٝا 

  بياء األبعاد )االصاصية( والفزعية للنكياظ )الصورة األولية(  مزسلة البياء 
وططططط٤ٛ ايٓملٜطططططات ٚايدتا طططططات امل عًكططططط١ الايكاالًٝططططط١ ي٬ ططططط  داّ  ٚت وططططط٤ٛ     ت

العطططال ٚحٛاْطططم ايكاالًٝططط١ ي٬ ططط  داّ   حرصطططا٥ا ايا٦ططط١ املسططط ٗدف١  تطططبني حٕ حغًطططم   

 ( ٜٛضح َزاسٌ ٚخطٛات إعداد املكٝاظ3عهٌ )

 َزس١ً ايتشًٌٝ
 

حتدٜد فهز٠ املكٝاظ، َٚربرات٘، ٚأٖداف٘، َصادر 

 ا٥ص ايتالَٝذاعتكاق٘، ٚخص

 َزس١ً ايبٓا٤
 

بٓا٤ االبعاد االصاص١ٝ ٚايفزع١ٝ يًُكٝاظ، ٚصٝاغ١   

 ، ٚددٍٚ املٛاصفاتايعبارات ٚايتعًُٝات

 َزس١ً ايطبط
 تكدٜز صدم، ٚثبات املكٝاظ 
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ت زططدل السطط ١ دلططا٫ت ٖٚططذٙ ا٭العططال ٖططٞ ْاسططٗا ايططمت ا طط  دَٗا اغًططم ايبططارتٕٛ     
ًططو ا٭العططال َٚططٔ لططِ  دٜططد ت ;ايدتا ططات ايسططاالك١ الصططهٌ َ اططلم ٚتٓاٚي ٗططا َعمططِ

 ايٓزٛ اي ايٞ: ع٢ًالدق١ ٚتعلٜة نٌ َٓٗا تعلٜاا إحلا٥ٝا ذلدلا 

          ٍٛايبعططد ا٫ٍٚ:  ططٗٛي١ ايٛصططٍٛ: ٜكصططد الطط٘ َططدٟ ايسططٗٛي١ ٚايسططلع١ ت ايٛصطط
ٟ ٚقطط) ٚاي سططخٌٝ الٗططا   حٟ َهططإ ٚت حيًب٦ٝطط١ َططٔ رطط٬ٍ ا٫حٗططب٠ امل  ًاطط١ َططٔ     

 ٍ اٝط    إىلاملباشطل   الا ِ املس  دّ ٚن١ًُ امللٚت  َ  قدت٠ اي ًُٝذ عًٞ ايٛصطٛ
 ْصط ٗا عٔ طلٜل َساتات َ عدل٠.حلٚات ايب١٦ٝ ٚذل ٜٛاتٗا ٚح
    ايبعططد ايتططاْٞ:  ططٗٛي١ ايطط عًِ: ٜٚكصططد الطط٘ َططد٣ ايسططٗٛي١ ت تعاَططٌ اي ًُٝططذ َطط

عٓاصططل ٚاحٗطط١ اي ااعططٌ ٚتصططاح ايب٦ٝطط١ ٭ٍٚ َططل٠  ٚإلتانطط٘ ٚتاُٗطط٘ يًُز ططٟٛ   
 .ورداج اي عًِ ٖداف املطًٛال١زلا  املٗاّ ا٭ ا ١ٝ ٚ كٝل ا٭إٚ
        ٘ايبعططد ايتايططث: ايهاططا٠٤: ٜٚكصططد الطط٘ قططدت٠ ايب٦ٝطط١ عًطط٢ تػطٝطط١ اي ططٟٛ ٚعلوطط

 هِٓٗ َٔ  كٝطل ا٭ٖطداف الايسطلع١ املطًٛالط١      دٝث الصهٌ َٓا م يً ٬َٝذ  
 .ٚالمقٌ ا٭رطا٤

        ايبعد ايلاال : اياعاي١ٝ: ٜٚكصد الط٘ َلْٚط١ ايب٦ٝط١ ت اي عاَطٌ ٚ طلع١ ا ط خاال ٗا
ٚتططٛفري اي ااعططٌ َطط  اي طبٝكططات امل عططدل٠  ٚقططدتتٗا عًططٞ  ٜططال٠    ٭ٚاَططل اي ٬َٝططذ 

 .اي زصٌٝ ٚت١ُٝٓ ا٫لا٤ ي زكٝل ا٭ٖداف املطًٛال١
      ايبعد اخلاَا:  ٗٛي١ اي زهِ ٚا٫دات: ٜٚكصد ال٘ ايطٞ حٟ َطدٟ تسطُح ايب٦ٝط١

لٚاتٗا َٔ ر٬ٍ ا٫ر ٝات َٔ ايبطدا٥ٌ امل ارط١    حيً ٬َٝذ الاي زهِ ت عٓاصلٖا ٚ
دطات ايطمت لهطٔ ايطط٬  َطٔ ا٫ْ كطاٍ السطٗٛي١ الطني         عدٜطد َطٔ حلٚات او  ٚتٛفري اي
 .َهْٛاتٗا

  ٜٚكصد ال٘ ايٞ َدٟ َلاعا٠ تصُِٝ ايط٬ ايبعد ايسالس: امل١ُ٥٬ خلصا٥ا :
تًبٝطططط١ ار ٝاحططططاتِٗ َٚ طًبططططاتِٗ   عًطططط٢  ٚقططططدتتٗا ايططططط٬ ايب٦ٝطططط١ خلصططططا٥ا 

 اي ع١ًُٝٝ  مبا اكل حٖداف تعًُِٗ.

ايدتا ططات ٚا٭دططاج   تال ٭ْٗططا ا٭نتططل تهططلاتًا ٚشططٝٛعًا    ٚأ ار ٝططات ٖططذٙ ا٭العطط  
العطال  حتٓاٚي) قٝاس ايكاالًٝط١ ي٬ ط  داّ  ٚ٭ْٗطا تضطِ ٚتصطٌُ اٝط         ايمتايساالك١ 

ٚحٛاْم ايكاال١ًٝ ي٬   داّ  اواف١ ايٞ حْٗا ت ٓا م َ  َط ػريات ايبزطث احلطايٞ    
َٔ ايعباتات ايمت  ٚعٝٓ ٘  ٚاْدتذ  ) نٌ العد َٔ حالعال ايكاال١ًٝ ي٬   داّ عدل

 تمت  ٚأ اعٗطا  16مت ٚ حرل٣  ايب١ ٚعطدلٖا ب 29قسُ) إىل عباتات َٛحب١ ٚعدلٖاب
مت عبططات٠  ٚحَططاّ نططٌ عبططات٠    45صططٛتت٘ ا٭ٚيٝطط١ ب  تَكٝططاس ٚارططد الًططؼ عططدل عباتاتطط٘     

غطططري َٛافطططل  –غطططري َٛافطططل  -ذلاٜطططد –َٛافطططل  -مخسططط١ الطططدا٥ٌ بَٛافطططل الصطططد٠ 
فكططط ٖٚططٛ ايططذ٣ ٜٓطبططل عًٝطط٘ حَططاّ نططٌ رٝططث ب ططات ايطايططم الططدٌٜ ٚارططد  ;الصططد٠مت

 مت اَاّ ا٫ر ٝات املٓا م ي٘. √عبات٠ َٔ عباتات املكٝاس ٚ يو الٛو  ع١َ٬ ب

  صياغة عبارات املكياظ 
َهٕٛ َٔ َهْٛات حالعطال   ايعباتات نٌتٚعٞ ت صٝاغ١ عباتات املكٝاس حٕ تػطٞ 

بطططات٠ مت ع45املكٝطططاس ايل٥ٝسططط١  ٚرصطططا٥ا ايطططط٬  ايٛافطططدٜٔ  رٝطططث لططط) صطططٝاغ١ ب 
 العال. لِ قاّ ايبارتإ الامللاحع١ ايًػ١ٜٛ ٚاي دقٝل يًُكٝاس.تػطٞ اٝ  ا٭
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  حتديد عهل االصتذابة وطزيكة تصشيح املكياظ 

تٛحد حشهاٍ عد٠ ي٬  خاال١ ع٢ً اياكلات ايمت ٜ هٕٛ َٓٗا املكٝطاس أ ار ٝطات   
ٞ مخا Likert اخلُا طٞ ملٓا طب ٘ َط  ٖطدف املكٝطاس  ٚأ اتبطاع طلٜكط١ "يٝهطلت"           ط

٫ حٚافل الصطد٠مت. ت إعطدال    -٫ حٚافل  -ذلاٜد -َٛافل -ايبعد بَٛافل الصد٠
املكٝاس  رٝث تع ُد ع٢ً تكدِٜ َاللات ذلاٜد٠ ٜكّٛ ايط٬  ايٛافدٜٔ الاي عبري 

َصططططاغ١  ٚإرباتٜطططط١عططططٔ دتا٥ٗططططِ سلٖٛططططا  ٚأ الٓططططا٤ املكٝططططاس َططططٔ عبططططاتات تكلٜلٜطططط١  
 ناي ايٞ:

  كاال١ًٝ ا٫   داّ.ي ايطايما  زسإ  َٛحب١: تعهاعباتات 
  ٕيكاال١ًٝ ا٫   داّ. ايطايمعباتات  ايب١: تعها عدّ ا  زسا 

الٛو  ع١َ٬ بصحمتع٢ً عبات٠ َعٝٓط١ عًط٢ اَ طدال رطط مخا طٞ       ايطايمجيٝم 
ايبعططد ٜ ططمية عططال٠ َططٔ ايبططدا٥ٌ اٯتٝطط١: بَٛافططل الصططد٠  َٛافططل  ذلاٜططد  َعططاتد           
َعاتد الصد٠مت  ع٢ً حٕ ٜس خٝم يهٌ عبطات٠ َطٔ عبطاتات املكٝطاس ٚفطل تطدتذ يٝهطلت        

 5ً٘ ايطدتحات ب اخلُا ٞ بحٚافل الصد٠  حٚافل  ذلاٜد  ٫ حٚافل  ٫ حٚافل الصد٠مت تكاال
مت عًطططط٢ ايةتٝططططم يهططططٌ عبططططات٠ إ ا نططططإ امططططاٙ ايعبططططات٠ َٛحًبططططا          1 -2 – 3 – 4 –

مت عًططط٢ ايةتٝطططم يهطططٌ عبطططات٠ إ ا نطططإ امطططاٙ ايعبطططات٠  5 – 4 – 3 – 2 – 1ٚايطططدتحات ب
  ايًبا سلٛ ايس١ُ. نُا ٖٛ َٛوح الاجلدٍٚ اي ايٞ:

 طزٜك١ تصشٝش٘ ٚتكدٜزٙ .االصتذاب١ عًٞ بٓٛد َكٝاظ ايكاب١ًٝ يالصتدداّ ٚ  (2ددٍٚ )

  مزسلة الضبط 
  )اخلصائ: الضيهومرتية للنكياظ )ضبط املكياظ 

أ رسطططا  اخلصطططا٥ا ايسطططٝهَٛة١ٜ ملكٝطططاس ايكاالًٝططط١ ي٬ ططط  داّ  رٝطططث أ      
ٞ جلُٝ  عباتات٘  ٚيهٌ اُلعد َٔ حالعالٙ  نُا أ رسطا  لبطات   إجيال ا٫تسام ايدارً

املكٝاس الاجيال َعاٌَ لبات حياطا نلْٚبطال يهطٌ اُلعطد َطٔ حالعطال املكٝطاس عًط٢ رطد٠           
 ٚيًُكٝاس إاا٫ً  ٚفُٝا ًٜٞ الٝإ  يو:

  صدم املكياظ 
 :ًٜٞرسا  صدم املكٝاس ع٢ً َا  تاع ُد ايبارتإ 

    صدم احملهنني 

ت دلططا٫ت  اخلططربا٤ ٚامل  صصططني َططٔ دلُٛعطط١ كٝططاس عًطط٢رٝططث أ عططلد امل
ِ  ٚط ًطم  ايطٓاا ٚاملٓطاٖد ٚطلٜطل اي طدتٜا ٚتهٓٛيٛحٝطا اي عًطِٝ        ٚعًِ ايةال١ٝ  َطٓٗ

 ٛيٝطط١ املكٝططاس ٚصطط٬رٝ ٘ ت قٝططاس ايكاالًٝطط١ ي٬ طط  داّ      ايططلحٟ ت َططد٣  إالططدا٤
ايعٓاصل  ٚ يو والدا٤ ايلحٟ رٍٛيد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠  

 ت١ٝ:اٯ
  ٚتلت وُٓ٘. ايذَٟد٣ اْ ُا٤ ايعباتات يًبعد 
 .ايصٝاغ١ ايًػ١ٜٛ ٚٚوٛي ايًاظ يعباتات املكٝاس 

 َعارض بغدٙ َعارض  ستاٜد َٛافل َٛافل بغدٙ  ْٛع ايعبار٠ ّ

 1 4 3 2 6 َٛدب١ 1

 6 2 3 4 1 صايب١ 4
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 .َد٣ ح١ُٖٝ نٌ عبات٠ 
 .َٜٔد٣ ١َ٤٬َ ايعباتات خلا٥ا ايط٬  ايٛافد 
 . ١َ٤٬َ ايصٝاغ١ ايًػ١ٜٛ يًعباتات َ  َس ٣ٛ فِٗ ايط٬ 
  قاال١ًٝ ا   داّ ايب١٦ٝ. ايهصة عٔ ع٢ًَدٟ قدت٠ َاللات املكٝاس 
 .إواف١ حٚ رذف ايعباتات ايمت ٜلاٖا ايهُٕٛ َٓا ب١ يًٗدف َٔ املكٝاس 

ٚاتال تح٣ اخلربا٤ ع٢ً ص٬ر١ٝ َكٝاس ايكاال١ًٝ ي٬   داّ العد إحلا٤ العط   
 اي عد٬ٜت اي اي١ٝ: 

 .رذف الع  ايعباتات ايمت  هٔ ا٫  ػٓا٤ عٓٗا ت املكٝاس 
  ات ي هططططٕٛ َٓا ططططب١ خلصططططا٥ا ٚقططططدتات ايططططط٬  إعططططال٠ صططططٝاغ١ العطططط  ايعبططططات

 ايٛافدٜٔ.
  ٞاملكٝاس. ع٢ًتٛ ٜ  ايعباتات املٛحب١ ٚايسايب١ الصهٌ عصٛا٥ 

ٚأ عُطططططٌ اي عطططططد٬ٜت ايطططططمت اتاطططططل عًٝٗطططططا اخلطططططربا٤ عًططططط٢ َكٝطططططاس ايكاالًٝططططط١    
   ٘ مت عبططات٠  ٚحصططبح َكٝططاس   45ايٓٗا٥ٝطط١ َططٔ ب  ي٬ طط  داّ  ٚتهططٕٛ املكٝططاس ت صططٛتت

 هططٔ  ايططمت ت ايٓ ططا٥د ُٝططب الايصططدم   ططا ٜططدعٛ إىل ايتكطط١  ايكاالًٝطط١ ي٬ طط  داّ  ٜ
 .اي ٛصٌ إيٝٗا َٔ ر٬ٍ تطبٝل املكٝاس ع٢ً ايط٬  ايٛافدٜٔ

  الداخلي    االتضامصدم 
ٌ  الطططني ا٫تتبطططا  َعطططا٬َت رسطططا  رٝطططث أ ٚايدتحططط١ ايهًٝططط١   عبطططات٠ لتحططط١ نططط

ِ اٝ  ايعبطا  حا٤ت رٝث ا٫تتبا   َعا٬َت قِٝ اتتااع ٚاتضح يًُكٝاس   تات الكطٝ
 إرصا٥ًٝا عٓد مت  ٖٚٞ لاي١**0.752 - *0.358تلاٚر) َا الني ب اتتبا  َعا٬َت
 ا٫تسطططام َطططٔ عايٝططط١ الدتحططط١ ٜ ُ ططط  املكٝطططاس حٕ ٜعطططت  طططا  مت0605  0.01ب َسططط ٣ٛ

 ايدارًٞ.

    ثبات دردات املكياظ 
أ رسططا  ايتبططات الطلٜكطط١ حياططا نلْٚبططال; رٝططث حططا٤ت قُٝطط١ َعاَططٌ ايتبططات          

صططري إىل لبططات لتحططات املكٝططاس إ ا ط بططل عًطط٢ ْاططا ايعٝٓطط١ ت ْاططا    مت   ططا 06874ٜب
 ايملٚف.

  حتديد سمً االصتذابة على املكياظ 
العد تطبٝل َكٝاس ايكاال١ًٝ ي٬ ط  داّ عًط٢ ايعٝٓط١ ا٫ ط ط٬ع١ٝ  أ  دٜطد      
 َططٔ ا٫ طط خاال١ يعبططاتات املكٝططاس َططٔ رطط٬ٍ رسططا  َ ٛ ططط  َططٔ ايططط٬  ايططذٜٔ     

ًَٓا  ٚا٭تالاعٞ ا٭ع٢ً  ًَٓا  لِ أ رسا  َ ٛ ط ايبَٓني   تًٕٛ ا٭تالاعٞ ا٭قٌ  
املكٝطاس  رٝطث الًطؼ ايطبَٔ      عًط٢ ٚت و٤ٛ  يو أ رسا   َطٔ ا٫ ط خاال١ املٓا طب١    

 مت لقٝك25.١ب

  وصف املكياظ يف صورته اليهائية 
العد حٕ أ رسا  ايصدم ٚايتبات ملكٝطاس ايكاالًٝط١ ٫ ط  داّ ال٦ٝط١ ايط عًِ ايطمت       

َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١ عًط٢ ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ.        عًط٢ تكٓٝط١      ٟٛ
مت عبططات٠  ططايب١  16مت عبططات٠ َٓٗططا ب45َططٔ ب ايٓٗا٥ٝطط١ ٜ هططٕٛصططٛتت٘  تحصططبح املكٝططاس 
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 ايطط عًِ مت عبططات٠ َٛحبطط١ لتططٌ اٝطط  حالعططال َكٝططاس ايكاالًٝطط١ ٫ طط  داّ ال٦ٝطط١       29ٚب
ٜطدعٛ إىل ايتكط١    ٚحصبح َكٝاس ايكاال١ًٝ ي٬   داّ  ٜ ُٝب الايصدم  ٚايتبات   ا

 هطططٔ اي ٛصطططٌ إيٝٗطططا َطططٔ رططط٬ٍ تطبٝطططل املكٝطططاس عًططط٢ ايطططط٬      ايطططمتايٓ طططا٥د  ت
 ايٛافدٜٔ 

  اختيار خربات التعله والتعليه، وأصاليب التدريط لهل هدف 
أ ت ٖطططذٙ اخلطططط٠ٛ ار ٝطططات رطططربات ايططط عًِ املٓا طططب١ يهطططٌ ٖطططدف/ َُٗططط١ َطططٔ        

رطططربات دلطططلل٠ ٚالدًٜططط١  ٚأ   ا٭ٖطططداف/ املُٗطططات اي عًُٝٝططط١ ٚايطططمت ت ٓطططٛع َطططا الطططني   
ا٫ر ٝططات ايٓٗططا٥ٞ َططٔ ٖططذٙ ايبططدا٥ٌ  ٚتٓٛعطط) اخلططربات اي٬ َطط١ ي زكٝططل ا٭ٖططداف      

 اي ع١ًُٝٝ; رٝث تضُٓ): 
    ال٦ٝطط١ ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١ ايكا٥ُطط١  رططربات دلططلل٠ لتًطط) ت تااعططٌ ايطايططم َطط

ٓ   ع٢ً تك١ٝٓ َعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ ٗا ٚتٓاٝذ ا٭ْصط١ اي ع١ًُٝٝ ايطمت ت ضطُ
 املٗاّ اي ع١ًُٝٝ. 

          أ  ايب٦ٝط١ ايطمت  رربات الدًٜط١ لتًط) ت تااعطٌ نطٌ طايطم َط  ذل ط٣ٛ شاشطات
  ٚاملس  د١َ ت علد ذل ط٣ٛ  PowerPoint for Microsoft 365الٓا٤ٖا لارٌ 

املُٗططط١ اي عًُٝٝططط١  ٚأ ا٫ع ُطططال حلٓطططا٤ تطبٝطططل املُٗططط١ اي عًُٝٝططط١ عًططط٢ ح طططًٛ      
يٮْصطط١ اي عًُٝٝط١ املطًٛالط١ َٓط٘ ٚايطمت       اي عًِ اياللٟ حلٓا٤ تٓاٝذ نٌ طايم

 ت ضُٓٗا اجلًسات اي ع١ًُٝٝ.

  تصنيه األسداخ التعلينية وعياصز عنلية التعله 
أ ت ٖذٙ اخلط٠ٛ تٛتٝة َصالت اي عًِ ي صُِٝ ا٭رداج اي ع١ًُٝٝ ٚعٓاصل 

 ع٢ً ايٓزٛ اي ايٞ:  ٖاإعدالأ ٚ ;ع١ًُٝ اي عًِ

  تعزيف الطالب بأهداف التعله 
ٙ اخلططط٠ٛ أ تعلٜططة ايططط٬  الا٭ٖططداف اي عًُٝٝطط١ املططلال  كٝكٗططا َططٔ        ت ٖططذ

 . ايكا١ُ٥ ع٢ً تك١ٝٓ َعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ اي ع١ًُٝٝ ايب١٦ٝر٬ٍ 

  اصتدعاء التعله الضابل 

ُٜعد ا  دعا٤ اي عًِ ايساالل َٔ اوحطلا٤ات حٚ ا٭رطداج اي عًُٝٝط١ اتاَط١ ايطمت       
ا طط دعا٤ ايطط عًِ عًطط٢ ايطط عًِ اجلدٜططد  ع ُططدٜرٝططث   تطط ِ لارططٌ املٛقططة اي عًُٝططٞ  

ايساالل َٔ املااِٖٝ ٚاملٗاتات ايمت  بل حٕ لت ٗا ايطايم  االًكا ٖٚٛ َا ْطًل عًٝ٘ 
" امل طًبططات ايسططاالك١ يًطط عًِ اجلدٜططد"  ٚتهُططٔ حُٖٝطط١ ٖططذٙ ايعًُٝطط١ ت حْٗططا تططذنل    

 عًِ ايطايم مبا  بل ي٘ لتا  ٘ نمرد َصطالت ايدافعٝط١  ٚتطبني َطد٣ اتتباطط٘ الطاي      
ُٜصططة  حٕ اططدج ٖططذا ا٫ طط دعا٤ ت الداٜطط١ ايربْططاَد اي ططدتٜ  ٚيهططٔ   اجلدٜططد; ٫ٚ 
 هططٔ حٕ اططدج َططٔ رطط٬ٍ  ات طط١ ايطايططم يٮْصططط١ اي عًُٝٝطط١ املٛحططٛل٠ ت نططٌ  

; ٖٚذا َا أ َلاعات٘ ت ال١٦ٝ َعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ اي ع١ًُٝاحلًكات َٔ رًك١ 
 عٞ.احلاي١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓا

  حتزيز وتيغيط اصتذابات الطالب 
اي عًُٝٝططط١  رًكططط١ َطططٔ احلًكطططات  العطططد عطططلد اي ططط٣ٛ ايبصطططلٟ املطططلتبط الهطططٌ      

الا طط  داّ تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ          
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العُطططٌ تٓصطططٝط ٚ لٜطططل ٫ ططط خاالات   ايبارتطططإٚتٛحٝططط٘ ايطططط٬  ٚإتشطططالِٖ  ٜكطططّٛ  
رًكط١ َطٔ   و عٓد تصُِٝ ايسٝٓاتٜٛ اي عًُٝٞ يهٌ ايط٬   ٚقد تاع٢ ايبارتإ  ي

احلًكطات  اي ع١ًُٝٝ  َٚا ت ضُٓ٘ َٔ حْصط١  رٝث إْ٘ العد تعًطِ ايطايطم    احلًكات
  ٜكططّٛ نططٌ طايططم الاوحاالطط١ عططٔ ا٭ْصططط١   ات ايصطط١ً الططاي ٣ٛ ايططدل٠ اي عًُٝٝطط١

٘   ٚ يو الٗدف اوتار١ يًطايم تطبٝل َا تعًُرًك١ اي ع١ًُٝٝ املٛحٛل٠ العد نٌ
 .ٚت١ُٝٓ حفهاتٙ

  تكديه التغذية الزادعة 
تٚعٞ ت تصُِٝ املٗاّ اي ع١ًُٝٝ تكدِٜ اي ػذٜط١ ايلاحعط١ يًطايطم العطد إصطداتٙ      
ي٬ طط خاالات  فبعططد نططٌ ْصططا  ٜكططّٛ الطط٘ ايطايططم حٚ تٓاٝططذٙ ملُٗطط١ َططا ٜطط ِ إعطططا٩ٙ   
تػذٜطط١ تاحعطط١ فٛتٜطط١ َططٔ رطط٬ٍ اي ااعططٌ ايططذٟ اططدج الٝٓطط٘ ٚالططني حقلاْطط٘  حٚ َعًُطط٘    

و ي بٜٚدٙ مبعلف١ ْ ا٥د ْصاط٘ ٚا ط خاال ٘ الصطهٌ فطٛتٟ ر ط٢  هٓط٘ تمنٝطد       ٚ ي
 ايصزٝح َٓٗا  ٚتعدٌٜ ٚتصزٝح َا ا اذ إىل تعدٌٜ ٚتصزٝح.

   قياظ األداء والتغخي: والعالز 

اي عًُٝٞ ٚحٛل حلٚات ايكٝاس املٓا طب١ ايطمت    تصُِٝ ٚتطٜٛل اي ٣ٛتٚعٞ عٓد 
امل ططدتذ يكٝططاس ا٭لا٤ ايعًُططٞ املططلتبط    تكططٝا ايطط عًِ عٓططد ايطايططم َتططٌ املكٝططاس      

ايكاالًٝطط١ ي٬ طط  داّ  َكٝططاس ٚ اويهةْٚٝطط١ مبٗططاتات ا طط  داّ املٓصططات اي عًُٝٝطط١  
يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠  ٚا٫ر بات اي زصًٝٞ ايكبًٞ ايعاّ 
ايططذٟ ٜسططبل لتا طط١ اي طط٣ٛ اي عًُٝططٞ  ٚ يططو ملعلفطط١ َسطط ٣ٛ ايطايططم قبططٌ لتا طط١   

اي عًُٝٝط١  ٚا٭ْصطط١    احلًكطات َطٔ   رًك١ ٣ٛ  ٚحًٜضا ا٭ ١ً٦ ايمت تلتبط الهٌ اي
٢ٖٚ تعُطٌ حًٜضطا عًط٢ قٝطاس ايط عًِ عٓطد ايطايطم العطد          رًك١اي ع١ًُٝٝ لارٌ نٌ 

لتا  ٘ يهٌ ٖدف  ٚنذيو ا٫ر بات اي زصًٝٞ ايبعدٟ يً مند َٔ َد٣ ٚصٍٛ 
 ٝ ُطٞ مُٝط  املٗطاّ املطًٛالط١      ايطايم إىل َس ٣ٛ اي ُهٔ العد لتا  ٘ اي ط٣ٛ اي عً

ٚتططٛفل املٓصطط١ راصطط١ٝ اي صططزٝح اي ًكططا٥ٞ تططذٙ ا٫ر بططاتات ٚا٭ طط١ً٦ َططٔ رطط٬ٍ        
اي صططط ٝا ٚاي زًٝطططٌ اياطططٛتٟ ٫ ططط خاالات ايطايطططم ايصطططالت٠ لطططِ تكطططدِٜ ايٓ طططا٥د   
يًطايطططم  فطططا ا رصطططٌ ايطايطططم عًططط٢ لتحططط١ ايٓخطططاي املطًٛالططط١ ت ا٫ر بطططات ايكبًطططٞ;   

 لتا ط١ اي طط٣ٛ اي عًُٝطٞ  ٚإ ا رصططٌ عًط٢ حقططٌ     مت فًططٝا ٖٓطاى راحطط١ إىل 85ٖٚط٢ب 
الب٦ٝطط١ َعاجلطط١   اي عًُٝٝطط١ املٛحططٛل٠    احلًكططات َططٔ  يططو فٗططٛ ت راحطط١ إىل لتا طط١      

 .ايًػات ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ

  مضاعدة الطالب على االستفاظ مبا تعلنه وىكل التعله 

      َ ٗطاّ حدٜطد٠  ٚنطذيو    ُٜع رب َسطاعد٠ ايطايطم عًط٢ ْكطٌ ايط عًِ إىل َٛاقطة ٚ
َسططططاعدت٘ عًطططط٢ ا٫ر اططططات مبططططا ٜ عًُطططط٘ َططططٔ اوحططططلا٤ات اي عًُٝٝطططط١ حٚ ا٭رططططداج   
اي ع١ًُٝٝ  ات ح١ُٖٝ الايػ١  ٚقد تٚعٞ عٓد تصُِٝ تك١ٝٓ َعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ 

ٚحطٛل   PowerPoint for Microsoft 365ايكا١ُ٥ ع٢ً ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ لارطٌ    
َططط٪للات  -َططط٪للات صطططٛت١ٝ  –َه ٛالططط١ َصطططالت َ ٓٛعططط١;  طططٛا٤ ناْططط) بْصطططٛص   

الصطططل١ٜمت ٚنطططذيو َطططٛال تعًُٝٝططط١ تٓكطططٌ يًطايطططم اخلطططربات اي عًُٝٝططط١ مب  ًطططة     
ايبد١ًٜمت  يطذيو فطإ اي ٓطٛع ت تكطدِٜ املصطالت اي عًُٝٝط١ ٜط٪لٟ         –حْٛاعٗا باجمللل٠ 

 إىل حع٢ً لتح١ ت ْكٌ اي عًِ ٚا٫ر اات ال٘.
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  تصنيه أصاليب اإلعار ووادهة التفاعل 

 PowerPointع) ح ايٝم اودات املٓا ب١ ي ااعٌ ايطايم َط  َٓصط١   رٝث تٓٛ

for Microsoft 365:ٞٚقد حرذ اودات لارٌ ايب١٦ٝ احلاي١ٝ ايصهٌ اي اي   

  التعلينية للبيئة تضذيل الدخول 

ٜكططّٛ ايطايططم ال سططخٌٝ ا ططِ املسطط  دّ   يًب٦ٝطط١ احلايٝطط١رٝططث إْطط٘ عٓططد ايططدرٍٛ 
 يهٌ َُٓٗا.ٚن١ًُ امللٚت ت املهإ امل صا 

  للبيئة التعلينيةالعياصز اصتخداو مفاتيح االىتكال والتيكل بني  

  اي ع١ًُٝٝ. ايب١٦ٝرٝث تٛفلت ايعٓاصل اي٬ ١َ يً ٓكٌ ٚاودات لارٌ شاشات 
       ِحتٝح يًطايم رل١ٜ اي ااعٌ ٚار ٝات ايًػ١ املٓا طب١ يًُز ط٣ٛ ايطذٟ ٜكطّٛ املعًط

 ١ امل عًِ.بالصلر٘ ٚٚفكا يلغ
  احلًكططات اي عًُٝٝطط١ َططٔ رًكطط١ عٓاصططل ا٭دططات اخلاصطط١ الهططٌ    ) ٚتٓٛعططتططٛافلت 

تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢     الايب٦ٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢   امللتبططط١ 
حٜكْٛط١   – حٜك١ْٛ ا٫ْضُاّ إىل اياوطل٠ :ب ٚنإ حشٗلٖا ;ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ

ْ كطاٍ إىل  حٜكْٛط١ ا٫  –حٜك١ْٛ املصاتن١ ٚاي ااعٌ  -تاعٌٝ ايةا١ اي ًكا١ٝ٥ 
حٜكْٛططططط١ اخلطططططلٚذ َطططططٔ   -حٜكْٛططططط١ ايططططط زهِ ت ايصطططططٛت ٚايصطططططٛت٠   – ايدتلشططططط١
 مت.اياول٠

  للبيئة التعلينية الكائنة على تكيية معاجلة اللغات الطبيعيةتصنيه الضيياريو التعليني  

أ إعدال ايسٝٓاتٜٛ اخلطاص الاعطدال ٚمٗٝطب َٓصط١ ايط عًِ اويهةْٚٝط١ ايكا٥ُط١        
ٌ ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ     تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات     َطط  تاعٝطط

PowerPoint for Microsoft 365      ٚت و٤ٛ  يطو تضطُٔ ايسطٝٓاتٜٛ حتالعط١ حعُطد٠  
ت٥ٝسططط١  تًططط١ ت:ب ايٓصطططٛص  ايصطططٛت  اياٝطططدٜٛ  ايصطططٛتمت  ٚقطططاّ ايبارتطططإ العُطططٌ      

 ايسٝٓاتٜٛ يًُز ٣ٛ اي ع١ًُٝٝ  ٚحًٜضا ي٬ر بات اي زصًٝٞ.

 ىضيابية للنشتوى التعليني تصنيه اخلزيطة اال 
; وعطدال ت طِ ختطٝططٞ َ هاَطٌ     "Flow chart"تسط  دّ اخللٜطط١ ا٫ْسطٝاال١ٝ    

الططايلَٛ  ٚا٭شططهاٍ اتٓد طط١ٝ ي ٛوططٝح ت ططاال  شاشططات اي طط٣ٛ اي عًُٝططٞ ٚعلوطط٘         
ٖططذٙ اخللٜططط١ نططديٌٝ ا طط  داّ   تصططُِٝ; ٚأ احلايٝطط١ ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١ الب٦ٝطط١

امللتبطط١   اي ط٣ٛ ; يط عًِ  ٖذٙ ايب١٦ٝ الصهٌ صطزٝح ا   داّ  ع٢ًيط٬  ملساعد٠ ا
ٚايكاالًٝططط١ ي٬ ططط  داّ يطططد٣   اويهةْٚٝططط١ مبٗطططاتات ا ططط  داّ املٓصطططات اي عًُٝٝططط١    

 ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠.

 مزسلة اإلىتاز  
ت ٖذٙ امللر١ً قاّ ايبارتطإ الاحلصطٍٛ عًط٢ املطٛال ٚاملصطالت اي عًُٝٝط١ ايطمت أ         

 ٝاتٖا ت َلر١ً اي صُِٝ  ٚ يو َطٔ رط٬ٍ ا٫ق ٓطا٤ َطٔ امل طٛفل  حٚ       دٜدٖا ٚار
اي عدٌٜ ت امل ٛفل  حٚ إْ اذ اجلدٜد  ٚالٓا٤ ع٢ً  يو أ  دٜطد املصطالت اي عًُٝٝط١    
ايططط٬ ّ تضطططُٝٓٗا لارطططٌ اي ططط٣ٛ اي عًُٝطططٞ املطططلال ْصطططلٙ عطططرب املٓصططط١ اي عًُٝٝططط١          

  ٜ ٛ  ٚاملًاطططات ايصطططٛت١ٝ; ٚقطططد  اويهةْٚٝططط١: نايٓصطططٛص املكطططل٠٤ٚ  ٚايصطططٛت  ٚاياٝطططد
 إْ اذ ٖذٙ املصالت; َٔ حُٖٗا  َا ًٜٞ:  ا   دَ) ايعدٜد َٔ ايرباَد ت



 (ASEP)رتبية وعله اليفط دراصات عزبية يف ال

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

98 
 

  اللْاَد َعاجل١ ايٓصٛصMicrosoft Office Word 2019. 
  ّاللْاَد ايل اPaint .٫ي كا  ايصٛت 
  اللْاَدAdobe Photoshop        يعٌُ اخلًاٝطات ٚتًطٜٛٔ ايٓصطٛص َٚعاجلط١ العط

 ايصٛت.
  اللْاَدAdobe Animate  .ي صُِٝ ٚالٓا٤ الع  ايعٓاصل امل زلن١ 
  اللْططاَدAdobe Premier  اياٝططدٜٛ املسطط  دّ ت ذل طط٣ٛ اياوططلات    ملْٛ ططاذ

 املباشل٠.
 Microsoft Forms .يبٓا٤ ا٫ر باتات اويهة١ْٝٚ ٚاملٗاّ اي ع١ًُٝٝ 
 ال٦ٝطط١ PowerPoint for Microsoft 365   وططُٔ َٓصطط١Microsoft Teams 

ٞ ي ٛتٝططة تكٓ ; ٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاع
 يعلد عٓاصل اي ٣ٛ اي عًُٝٞ الًػات َ عدل٠.

اي عًُٝطططٞ يًربْطططاَد  ٚمٗٝطططب   اي ططط٣َٛٚطططٔ رططط٬ٍ ٖطططذٙ ايطططرباَد أ تصطططُِٝ   
 PowerPoint for Microsoft 365اي ط٣ٛ ايلقُطٞ ٚإعطدالٙ ٚوطبط٘  ٚتفعط٘ عًط٢       

 ١ ايًػات ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ.ا ي اعٌٝ تك١ٝٓ َعاجللًٗٝد

  مزسلة التكويه والتذزيب 
ْةْ) أ ت ٖذٙ امللر١ً وبط اي ٣ٛ اي عًُٝٞ ايذٟ أ إتار ٘ عرب شبه١ او

 ا٫صطططططٓاعٞ ٚفكططططًا ي كٓٝطططط١ َعاجلطططط١ ايًػططططات ايطبٝعٝطططط١ ايكا٥ُطططط١ عًطططط٢ ايططططذنا٤   
ٜهطططٕٛ صطططا ح يً خلٜطططم  ٚاي منطططد َطططٔ  ططط٬َ ٘  ٚعُطططٌ اي عطططد٬ٜت اي٬ َططط١ نطططٞ    

 ايٓٗا٥ٞ; ٖٚدف اي كِٜٛ ايبٓا٥ٞ إىل:

       ; َٜعلفطط١ ايصططعٛالات ايططمت قططد تٛاحطط٘ ايبارتططإ حلٓططا٤ تطبٝططل ايربْططاَد اي ططدت
 ملعاجل ٗا.

    ُٔان سططا  ايبارتططإ َٗططات٠ ٚرططرب٠ تطبٝططل اي خلالطط١ ٚاي ططدتٜم عًٝٗططا مبططا ٜضطط
ت تطبٝطططل إحطططلا٤ اي كطططِٜٛ ايٓٗطططا٥ٞ يًبزطططث الهاطططا٠٤ َٚٗطططات٠  َٚٛاحٗططط١ َ طًبطططا   

راص١ ت تٌ اي عاٌَ َ  ايع١ٓٝ احلاي١ٝ امل ُت١ً ت ايط٬   ايربْاَد اي دتٜ 
 .ايٛافدٜٔ اله١ًٝ ايعًّٛ او ١َٝ٬ حاَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠

         ٜايهصة عٔ ايصعٛالات ايمت قد تٛاحط٘ ايطط٬  حلٓطا٤ تطبٝطل ايربْطاَد اي طدت
 ٚنٝا١ٝ ت٬فٝٗا.

 ْطططاَد اي طططدتٜ  اخلاصططط١ الايدتا ططط١ تسطططخٌٝ دتا٤ ٬َٚرمطططات ايطططط٬  عًططط٢ ايرب
 ططٛا٤ً ناْطط) دتا٩ٖططِ ٬َٚرمططاتِٗ إجياالٝطط١ حٚ  ططًب١ٝ يًكٝططاّ العُططٌ اي عططد٬ٜت       

 اي٬ ١َ يًربْاَد ر ٢ ٜ ِ ايٛصٍٛ ال٘ إىل حٕ ٜهٕٛ صا ح يً كِٜٛ ايٓٗا٥ٞ.
   َلاحعطط١ ا٭ ططاتذ٠ امل  صصططني ت دلططايٞ املٓططاٖد ٚطططلم اي ططدتٜا ٚتهٓٛيٛحٝططا

 ٝ اي عًُٝٝطط١ َٚططا   ايب٦ٝطط١ُٝطط١ ٚ هُٝٗططا; رٝططث أ عططلد   اي عًططِٝ يًُٓصطط١ اي عً
 كٓٝطط١ يا تعًُٝٝطط١ َصطط١ُُ ٚفك طط  رًكططاتت ضططُٓ٘ َططٔ ذل طط٣ٛ تعًُٝططٞ ت شططهٌ   

َعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ عًِٝٗ ي كُُٝٝٗطا;  
 ٚناْ) حِٖ ايٓ ا٥د َا ًٜٞ:

 .تبٜٚد الع  ا٭ْصط١ الاملٗاّ اي ع١ًُٝٝ 
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  ايًػ١ٜٛ يبع  اياكلات.َلاحع١ ايصٝاغ١ 
 .وبط حيٛإ الع  اخلًاٝات الاملٓص١ اي ع١ًُٝٝ 
 .ٜٛوبط ايصٛت البع  اياٝد 

 ٚقد أ اي كِٜٛ ايبٓا٥ٞ ع٢ً ايٓزٛ اي ايٞ: 
       ار ٝطططات عٝٓطططط١ اي خلالططط١ ا٫ طططط ط٬ع١ٝ: أ ملٜطططم َططططال٠ املعاجلططط١ اي خلٜبٝطططط١

كططًا تكٓٝطط١ َعاجلطط١  امل ُتًطط١ ت املٓصطط١ اي عًُٝٝطط١ املهْٛطط١ َططٔ املٗططاّ اي عًُٝٝطط١ ٚف   
ايًػات ايطبٝع١ٝ ايكا٥ُط١ عًط٢ ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ عًط٢ ايعٝٓط١ ا٫ ط ط٬ع١ٝ        

ماَعط١   الهًٝط١ ايعًطّٛ او ط١َٝ٬   طط٬  ايٛافطدٜٔ   ايَطٔ   طايطممت  30ٚامله١ْٛ َٔ ب
ّ 1/3/2021ا٭ ٖل الايكاٖل٠  ٚقد ا  ػلق) اي خلال١ ح بٛع ر٬ٍ اياة٠ َٔ ٜطّٛ  

 ّ.8/3/2021ٚر ٢ ّٜٛ 
  ًٝا ح٫ًٚ  لطِ   إحلا٤ات تطبٝل اي كِٜٛ ايبٓا٥ٞ: أ تطبٝل ا٫ر بات اي زصًٝٞ قبً

 PowerPoint forلتا طط١ اي طط٣ٛ اي عًُٝططٞ ايططذٟ أ التطط٘ الصططهٌ َباشططل عططرب   

Microsoft 365    ٚايمت أ تاعٌٝ تك١ٝٓ َعاجل١ ايًػات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١ عًط٢ ;
ات ٚايًػطات ايطمت   ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ الٗا  ٚأ إعدالٖا ي ٓا طم رل ًطة ايًطٗخ   

ٜ زططدج الٗططا ايططط٬   لططِ تطبٝططل ا٫ر بططات اي زصططًٝٞ ايبعططدٟ ي كططِٜٛ اجلاْططم   
ٚايكاالًٝططط١ اويهةْٚٝططط١ املعطططلت املطططلتبط مبٗطططاتات ا ططط  داّ املٓصطططات اي عًُٝٝططط١   

ي٬   داّ يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠  ٚقد أ  يو الاتباع 
 اخلطٛات اي اي١ٝ:

 ٬  ع١ٓٝ ايبزث  الٗدف اي علف عًِٝٗ َٚعلف١ حمسا٩ِٖ.أ َكاال١ً ايط 
 .أ إعدال ا ِ املس  دّ  ٚن١ًُ امللٚت يهٌ طايم 
   أ َكاالًططط١ ايطططط٬  َطططل٠ حرطططلٟ ٚ يطططو وعططططا٤ نطططٌ طايطططم َطططِٓٗ تاالطططط

املٓصططط١  َططط  الٝطططإ نٝاٝططط١ ا ططط  داَٗا ٚاي عاَطططٌ َعٗطططا  ٚإعططططا٥ِٗ الٝطططإ    
 تٛوٝزٞ يذيو َٔ ر٬ٍ اياٝدٜٖٛات.   

 ٍيهططٌ طايططم عًطط٢  ٚ ططا٥ٌ اي ٛاصططٌ ا٫ح ُططاعٞت ططاي١ ْصطط١ٝ عططرب  أ إت ططا
 رد٠ ت ضُٔ ا ِ املس  دّ ٚن١ًُ امللٚت اخلاص ال٘.  

    َٓصطط١ الطدح ايططط٬  ت تسطخٌٝ ايططدرٍٛ عًط٢ Microsoft Teams 365  ت
 ّٜٛ1/3/2021 .ّ 

          الدح ايطط٬  اوحاالط١ عًط٢ ح ط١ً٦ ا٫ر بطات اي زصطًٝٞ  ٚإ ا رصطٌ ايطايطم
  فاْ٘ ٜكّٛ الدتا ١ اي ٣ٛ اي عًُٝطٞ  حَطا إ ا رصطٌ    85ع٢ً لتح١ حقٌ َٔ 

  فٝطط ِ إعطططا٩ٙ ار ٝططاتٜٔ إَططا حٕ ٜكططّٛ الدتا طط١ اي طط٣ٛ  85عًطط٢ حنتططل َططٔ 
 اي عًُٝٞ امل اي الاملٓص١  حٚ اخللٚذ َٓٗا يعدّ راح ٘ يدتا ١ َا ال٘.

          َط  تاعٝطٌ   الدح نٌ طايطم ت لتا ط١ اي ط٣ٛ اي عًُٝطٞ امل طاي عطرب املٓصط١
 .١ ايًػ١ مبا ٜٛافل يػ ٘ اخلاص١راص١ٝ تلا

      ٜكططّٛ ايطايططم الاوحاالطط١ عًطط٢ ا٫ر بطططات      اي ططط٣ٛالعططد ا٫ْ ٗططا٤ َططٔ لتا طط١
  فاْطط٘ ٜكططّٛ الدتا طط١ ذل طط٣ٛ   85ايبعططدٟ  فططا ا رصططٌ عًطط٢ لتحطط١ حقططٌ َططٔ    

   فمنتل فًٝا ي٘ لتا ١ حرلٟ.85املٓص١ َل٠ لا١ْٝ  حَا إ ا رصٌ ع٢ً 
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    اي طط٣ٛ  طط هُاٍ ايعٝٓطط١ لتا طط١  ٚت ْٗاٜطط١ اي خلٜططم ا٫ طط ط٬عٞ ٚالعططد ا
 طًم َِٓٗ تٛوٝح دتا٥ِٗ ٬َٚرماتِٗ ت ايٓكا  اي اي١ٝ: ايدل;

 اي ع١ًُٝٝ. ايب١٦َٝد٣ ٚوٛي تعًُٝات ايسري ت  -
 َد٣  ٗٛي١ حٚ صعٛال١ علد اي ٣ٛ الًػ ٘ ايمت ٜ زدج الٗا. -
 ٚا٭ْصط١. اي ٣َٛد٣  ٗٛي١ ايدرٍٛ ٚا   داّ املٓص١  ٚتصاح  -
ايب٦ٝطططط١ ايكا٥ُطططط١ عًطططط٢ تكٓٝطططط١ َعاجلطططط١ ايًػططططات   ت َططططد٣ ٚوططططٛي شاشططططا  -

 ٚتهاًَٗا. ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ
تكٓٝططط١ َعاجلططط١ ايًػطططات   ٚفطططلاي عًُٝطططٞ املصطططُِ   اي ططط٣َٛطططد٣ تًبٝططط١   -

 ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ حلاحاتِٗ اي ع١ًُٝٝ.
 ٠ َسبًكا.َد٣  كٝل اي ٣ٛ اي عًُٝٞ يٮٖداف اي ع١ًُٝٝ ايدل -

 3 ىتائر التكويه البيائي  . 

          حتٗططل ايططط٬  ا طط عدالِٖ وحططلا٤ ملالطط١ ايبزططث ٚتطبٝططل ايربْططاَد اخلططاص
 الايدتا ١.

    ايطط عًِ  ال٦ٝطط١حالططد٣ ايططط٬  إعخططاالِٗ السططٗٛي١ اي عاَططٌ َططPowerPoint for 
Microsoft 365        ٚايطمت أ الٗطا تاعٝططٌ تكٓٝط١ َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُطط١

 ا٫صطٓاعٞ.ع٢ً ايذنا٤ 
      طايططم الايًػطط١ ايططمت ٜ زططدج   يهططٌ حعططل  ايططط٬  عططٔ إعخططاالِٗ ال ططٛفري اي طط٣ٛ

ٜٚ ٛاصٌ الٗا  ا  طٌٗ يط٘ عًُٝط١ ايط عًِ ٚإتكاْط٘  نُطا حشطاتٚا إىل ٚحطٛل العط           
 ا٭رطا٤ ايًػ١ٜٛ ايبسٝط١ ٚقد أ تداتنٗا ٚتصزٝزٗا ت نٌ ٚرد٠.

   اي عًُٝٝطططط١ حٚوططططح ايططططط٬   ططططٗٛي١ اي صططططاح ٚاي ٓكططططٌ الططططني اجلًسططططات ٚاملٗططططا ّ
 الصا١ عا١َ. ايب١٦ٝامل ض١ُٓ لارٌ 

  ٚالسطاط ٗا ٚتهاًَطٗا ٚتلاالطٗطا ت عطلد      ايب٦ٝط١ حشاتا ايط٬  إىل ٚوٛي شاشات
 اي ٣ٛ.

  ٕتضطُٓ) ايعدٜطد َطٔ ا٭ ط١ً٦ امل ٓٛعط١ ٚاي عبٜطب املباشطل         ايب٦ٝط١ حٚوح ايط٬  ح
 ٚاي ػذ١ٜ ايلاحع١ يٮْصط١ اي ع١ًُٝٝ.

  اي عًُٝٞ  تٌ ار ٝاحاتِٗ اي ع١ًُٝٝ.حند ايط٬  ع٢ً حٕ اي ٣ٛ 
  .ا  طاع ايبارتإ وبط لبات حلٚات ايبزث 

 .التعديل واإلخزاز اليهائي للربىامر 

 ت وططط٤ٛ ايٓ طططا٥د ايسطططاالك١ أ تعطططدٌٜ امل٬رمطططات; َٚطططٔ لطططِ حصطططبح ايربْطططاَد         
; Microsoft Teamsَٓصطط١  امل ُتططٌ ت تكططدِٜ اي طط٣ٛ اي عًُٝططٞ عططرب   اي عًُٝططٞ

َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ َططٔ  ٚال اعٝططٌ تكٓٝطط١
 صاحلًا ي٬   داّ.  PowerPoint for Microsoft 365ر٬ٍ 

  اإلعداد للتذزبة اليهائية ملادة املعاجلة التذزيبية 
 أ اوعدال ي خلال١ ايبزث ايٓٗا١ٝ٥ َٔ ر٬ٍ عدل َٔ اوحلا٤ات  نُا ًٜٞ:

  وضع اخلطة العامة للتطبيل 
ّ  ٚأ  11/4/2021ّ ر ط٢   10/3/2021إحلا٤ اي خلال١ ملد٠ شٗل  الد٤ًا َٔ ّٜٛ  أ

رضٛت طط٬  اجملُٛعط١ اي خلٜبٝط١ َٜٛٝطًا عًط٢ شطبه١ اوْةْط) يدتا ط١ اي ط٣ٛ ت          
 اياة٠ املسا١ٝ٥; ٜٚلح   يو إىل َلاعا٠ ايبارتإ َٛاعٝد اياولات يًط٬ . 
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  اختيار عيية البشح 
الهًٝط١ ايعًطّٛ او طط١َٝ٬   طط٬  ايٛافططدٜٔ  اياحلططايٞ َطٔ  أ ار ٝطات عٝٓط١ ايبزطث    

يعٌُ حرد ايبارتإ الٗذٙ اجلٗط١ ت  يطو ايٛقط) ي طدتٜا      ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠
ي ُٓٝط١ َٗطاتات ا ط  داّ    قد أ ار ٝات ط٬  ايالق١ ايتايتط١  ٚ َال٠ احلا م اٯيٞ;
إىل اي طدتٜم عًط٢   اويهة١ْٝٚ حلاح١ ٖذٙ ايع١ٓٝ ت ٖطذا ايٛقط)   املٓصات اي ع١ًُٝٝ 

 ا   داّ املٓصات اي ع١ًُٝٝ ٚاي ااعٌ َعٗا َٚٔ ر٬تا الصهٌ صزٝح.

  التنهيد لتطبيل التذزبة 
 قبٌ الد٤ ايط٬  ت لتا ١ اي ٣ٛ أ تٓاٝذ اٯتٞ:

 اي خلٜبٝطط١ ي ٛوططٝح نٝاٝطط١ ايسططري عططرب َٓصطط١ ١عكططد يكططا٤ َطط  ططط٬  اجملُٛعطط 
Microsoft Teams;       ٚالٝطإ نٝاٝط١ اي عاَطٌ َطPowerPoint for Microsoft 

ي اعٝططططططٌ تكٓٝطططططط١ َعاجلطططططط١ ايًػططططططات ايطبٝعٝطططططط١ ايكا٥ُطططططط١ عًطططططط٢ ايططططططذنا٤    365
ا٫صطٓاعٞ; ٚنذيو الٝإ نٝا١ٝ رضٛت اياوطلات املباشطل٠; نُطا أ شطلي     

 .طلٜك١ حلا٤ املٗاّ اي ع١ًُٝٝ املطًٛال١ الايب١٦ٝ
  َساعد٠ نٌ طايم ع٢ً إْصا٤User Name, Password .٘راص ال 
  اٝط  ايطط٬  لهٓطٛا َطٔ ايطدرٍٛ يًُٓصط١ اي عًُٝٝط١       اي مند َطٔ ح ٕ  ٌ  ٚتاعٝط

PowerPoint for Microsoft 365 ططٛا٤ َططٔ احلا ططم ايص صططٞ اٚ اتٛاتططة  ;
 راص ِٗ.

  التطبيل الكبلي ألدوات البشح 

أ تطبٝل حلٚات ايكٝاس ايكب١ًٝ ع٢ً ع١ٓٝ ايبزث احلايٞ  ٚلتً) ٖذٙ ا٭لٚات 
 فُٝا ًٜٞ:

   اجلٛاْطم املعلفٝط١ امللتبطط١ مبٗطاتات ا ط  داّ املٓصطات        ار بات  صطًٝٞ يكٝطاس
 يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠.اويهة١ْٝٚ اي ع١ًُٝٝ 

      َكٝططططاس َ ططططدتذ يكٝططططاس ا٭لا٤ املعًطططط٢ امللتبططططط١ مبٗططططاتات ا طططط  داّ املٓصططططات
 يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠.اويهة١ْٝٚ اي ع١ًُٝٝ 

 عًططط٢ تكٓٝططط١ َعاجلططط١ ايًػطططات   ايكا٥ُططط١ االًٝططط١ ا ططط  داّ ال٦ٝططط١ ايططط عًِ   َكٝطططاس ق
ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ َٔ ٍقبٌ ايط٬  ايٛافطدٜٔ ماَعط١   

 ا٭ ٖل الايكاٖل٠.

  التطبيل امليداىي للنيتر وجتزبته يف مواقف تدريبية سكيكية 
 أ إحلا٤ ٚتطبٝل اي خلال١ ع٢ً ايٓزٛ اٯتٞ:

 ٣ٛPowerPoint for Microsoft 365 اي عًُٝططٞ الا طط  داّ  أ تكططدِٜ اي طط 
ٚأ  ا٫صططٓاعٞ  ٚال اعٌٝ تك١ٝٓ َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١ عًط٢ ايطذنا٤       

تكدِٜ اي ٣ٛ اي عًُٝٞ الصهٌ  ٌٗ ٚالسٝط  َٔ رٝث اي ٓمطِٝ ٚا٫ ط  داّ  ٚأ   
 لتا ١ اي ٣ٛ عرب ايب١٦ٝ اي ع١ًُٝٝ ت و٤ٛ اخلطٛات اي اي١ٝ:

 ال١٦ٝيطايم ٜا ح ا  Microsoft Teams 365 .ّاي ع١ًُٝٝ ٜٚدرٌ ا ِ املس  د 
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 Microsoft 365 ب١٦ٝ( عاع١ تضذٌٝ ايدخٍٛ ع٢ً 2)عهٌ 

     ٙلططِ ٜكططّٛ الالرططاٍ نًُطط١ املططلٚت  لططِ ايضططػط عًطط٢  ت ايططدرٍٛ ي سططخٌٝ رضططٛت
 ٚاي ااعٌ َ   ٥٬َ٘ َٚعًُ٘ حلٓا٤ لتا ١ اي ٣ٛ اي عًُٝٞ.

 

 
 PowerPoint for Microsoft 365 يب١٦ٝ ايباصٛردادخاٍ ( عاع١ 6)عهٌ 

  .ًٜٞكّٛ ايطايم الكلا٠٤ اي عًُٝات لِ اوحاال١ عٔ ا٫ر بات اي زصًٝٞ ايكب 
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 تعًُٝات االختبار( 5)عهٌ 

  حٚ حنتطططل فطططإ ايطايطططم يطططٝا ت راحططط١ إىل لتا ططط١  85ت رايططط١ احلصطططٍٛ عًططط٢  
ٜٓ كطٌ إىل اياوطل٠     فطإ ايطايطم   85اي ٣ٛ  ٚت راي١ احلصٍٛ ع٢ً حقٌ َطٔ  

 .ٚفل اي ٛقٝ) ايدل يدتا ١ اي ٣ٛ اي عًُٝٞ عرب تاالط اياول٠
   ٚ   حٚ 85ت رايط١ احلصطٍٛ عًط٢    ٜكّٛ ايطايم الملا٤ اي زصٌٝ ايكبًطٞ يًُٛلٜطٍٛ 

  ٚت رايططط١ يًُٛلٜطططٍٛ حنتطططل فطططإ ايطايطططم يطططٝا ت راحططط١ إىل لتا ططط١ اي ططط٣ٛ   
يدتا ط١ اي ط٣ٛ    ات اياوطل   فطإ ايطايطم ٜٓ كطٌ إىل   85احلصٍٛ ع٢ً حقٌ َطٔ  

 .ٚفل اي ٛقٝ) ايدل اي عًُٝٞ عرب تاالط اياول٠
  ايصطلا٥ح عطلد   ع٬َط١ تبٜٛطم ايصطلٜط    العد ايدرٍٛ عرب ايلاالط ٜضػط ع٢ً  

 إعدالات ايةا١ لِ ب ات

 
 ٜٛضح ضبط إعدادات ايرتمج١( 7)عهٌ 

 ّملعلفطط١ يػططات ايصططٛت ايططمت ٜسطط طٝ    ايًػطط١ املٓطٛقطط١  ٜسطط  د PowerPoint 

 .اي علف عًٝٗا ٚ دٜد ايًػ١ ايمت ٜلٜدٖا امل عًِ حلٓا٤ احلدٜث َ  املعًِ
 ّملعلف١ ايًػات ايمت  هٔ حٕ ٜعلوٗا املعًِ يػ١ ايةا١ ٜس  د PowerPoint 

  .عًطط٢ ايصاشطط١ ن سططُٝات تٛوططٝز١ٝ حٚ تلاططات ٚ دٜططد ايًػطط١ ايططمت تلٜططدٖا      
  .عًُني٭ْٗا   هٕٛ يػ١ ايٓا ايمت  ٝ ِ علوٗا ع٢ً امل 

      ٌٜهطططٔ يًُعًطططِ ٚاملططط عًِ تصطططػٌٝ ايةاططط١ ٚإٜكطططاف تصطططػًٝٗا الا ططط  داّ تبطططد 
 .ايةا١ ت طلٜك١ علد ايصلا٥ح حٚ طلٜك١ علد َكدّ ايعلد
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 ايتشهِ يف عزض ايرتمج١. (8)عهٌ 

 ت راي١ ايلغب١ ت الد٤ ذلاول٠ َ  تلا١ الًػات َ عدل٠: 
     َ ٕح إ ا نططإ ايعططلد اي كططد ٞ ٜ طًططم تلاططات الًػططات  ٚارططد عططدل٠ ت د

 حصطط١ًٝ ت تهططٕٛ PowerPoint تفططإ َٝططب٠ ايعططلد اي كططد ٞ املباشططل   

PowerPoint يًٜٛم.  
    هططٔ يًططط٬  َصططاٖد٠ عططلد      املباشططل٠  الا طط  داّ ايعططلٚد اي كد ٝطط١ 

تكططد ٞ عًطط٢ ححٗططبتِٗ اخلاصطط١ ٚقططلا٠٤ تلاططات َباشططل٠ الًػطط ِٗ املاضطط١ً 
ز اذ ح٫ًٚ إىل راططظ ايعططلد   طط  املٝططب٠ ٫ طط  داّ ٖططذٙ  ; ٚحلٓططا٤ اي زططدج 

 .اي كد ٞ ع٢ً ايٜٛم
  َباشلعلد    ٜ ِ  دٜدعلد ايصلا٥ح ع١َ٬ تبٜٛم ايصلٜطٚت. 

 

 ايبح املباعز َع عزض ايرتمج١.( 9)عهٌ 

   طٝمٗل تَطب  QR   ًٝا ٚ طٝ ِ        عًط٢ ايصاشط١ ٜكطّٛ ايطط٬  مبسطح ايلَطب وط٥ٛ
 . ٌُٝ  طح ايعلد اي كد ٞ ت َ صاح ايٜٛم اخلاص المحٗبتِٗ

 
ًٝا.( 11)عهٌ   َضح ايزَش ض٥ٛ
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  عطلد ايةاطات عًط٢ شاشط١ ايطط٬  ح طاٌ ايصاشط١         اي زدج حلٓا٤ ِ ٝ 
 املعلٚو١.

 هٔ يًط٬   دٜد ايًػ١ ايمت ب اتْٚٗا ت رٝات ار ٝات ايًػ١ . 

 
 ٜٛضح اختٝار ايًػ١.( 11)عهٌ 

    ٠ ٜكططّٛ ايطايططم الدتا طط١ اٝطط  رًكططات اي طط٣ٛ اي عًُٝططٞ يًُٛلٜططٍٛ َطط  َلاعططا
 تاعٌٝ ايةا١. 

 ٚ ٍٜٛت راي١ احلصطٍٛ عًط٢   ٜكّٛ ايطايم الملا٤ ار بات اي زصٌٝ ايبعدٟ يًُٛل
ٞ دتا طط١ ٜٓ كططٌ ي  حٚ حنتططل فططإ ايطايططم  85   ٚت رايطط١ احلصططٍٛ  املٛلٜططٍٛ ايتططاْ

يدتا طط١ اي طط٣ٛ   ات املٛلٜططٍٛإىل ذلاوططل ٜعططٛل  فططإ ايطايططم  85عًطط٢ حقططٌ َططٔ  
 .اخلاص١ ال٘ َل٠ حرل٣اي عًُٝٞ 

   ٜك     ٚ ت رايط١ احلصطٍٛ   ّٛ ايطايم  الاوحاالط١ عًط٢ ا٫ر بطات اي زصطًٝٞ ايبعطدٟ 
  قد لهٔ َٔ اجلاْم املعلت يًُز ٣ٛ اي عًُٝٞ  حٚ حنتل فإ ايطايم 85ع٢ً 

ات َل٠ اياول لتا ١ إىلٜعٛل   فإ ايطايم 85ٚت راي١ احلصٍٛ ع٢ً حقٌ َٔ 
  ايلٚاالط اخلاص١ الٗا.عرب  حرل٣

 (7 التطبيل البعدي ) لألدوات 

      أ تطبٝطططل ا٫ر بطططات اي زصطططًٝٞ يكٝطططاس اجلٛاْطططم املعلفٝططط١ امللتبطططط١ مبٗطططاتات
الهًٝطط١ ايعًططّٛ يططد٣ ايططط٬  ايٛافططدٜٔ  اويهةْٚٝطط١ ا طط  داّ املٓصططات اي عًُٝٝطط١

 ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠.او ١َٝ٬ 
    ّأ تطبٝطططل املكٝطططاس امل طططدتذ يكٝطططاس ا٭لا٤ ايعًُطططٞ املطططلتبط مبٗطططاتات ا ططط  دا

ٔ   اويهةْٚٝط١  ت اي عًُٝٝط١  املٓصا  الهًٝط١ ايعًطّٛ او ط١َٝ٬    يطد٣ ايطط٬  ايٛافطدٜ
 ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠.
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  يطططد٣ اويهةْٚٝططط١ أ تطبٝطططل َكٝطططاس قاالًٝططط١ ا٫ ططط  داّ يًُٓصطططات اي عًُٝٝططط١
 ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠. اله١ًٝ ايعًّٛ او ١َٝ٬ ايط٬  ايٛافدٜٔ

  رصد اليتائر ومعاجلتها إسصائيًا 
 اليتررائر املزتبطرة بفاعليررة تكييررة معاجلرة اللغررات الطبيعيررة الكائنرة علررى الررذناء    عرزض   – أواًل

االصطياعي على التشصيل املعزيف املزتبط مبهارات اصتخداو امليصرات التعلينيرة لردى الطرالب     
 الوافديً ظامعة األسهز بالكاهزة.

   ٛ عطط١ أ رسططا  قُٝطط١ ار بططاتبتمت يًاططلٚم الططني َ ٛ طططٞ لتحططات ايبزططث يًُخُ
ايبعططدٟمت ٫ر بططات اي زصططٌٝ املعططلت املططلتبط    -اي خلٜبٝطط١ ت ايكٝا ططني بايكبًططٞ  

 مبٗاتات ا   داّ املٓصات اي ع١ًُٝٝ  ٚفُٝا ًٜٞ ًَ ا ايٓ ا٥د:
املتٛصط ٚاالحنزاف املعٝارٟ ٚق١ُٝ "ت" احملضٛب١ َٚضت٣ٛ ايدالي١ اإلسصا١ٝ٥ يًفزٚم بني  (6ددٍٚ )

١ ايتذزٜب١ٝ ع٢ً اختبار ايتشصٌٝ املعزيف املزتبط مبٗارات اصتدداّ ايكٝاصني ايكبًٞ ٚايبعدٟ يًُذُٛع

 اإليهرت١ْٝٚ. املٓصات ايتع١ًُٝٝ

 انًتىعط انؼذد انميبط
االَحشاف 

 انًؼيبسي

انخطأ 

 انًؼيبسي

يتىعط 

 انفشوق

دسجبد 

 انحشيخ

)د( 

 انًحغىثخ

 يغتىي

انذالنخ ػُذ 

(0.05) 

2  

 انمجهي
3

0 

4.97 1.921 0.351 

23.8 29 58.96 

0.000 

0.992 
 انجؼذي

دانخ  0.332 1.818 28.73

 إحصبئيب

مت حٚ 0.05حتٗلت الٝاْات اجلدٍٚ ايسطاالل ٚحطٛل فطلم لاٍ إرصطا٥ًٝا عٓطد َسط ٣ٛ ب      
حقٌ الني َ ٛ طٞ لتحات ايكٝا ني ايكبًطٞ ٚايبعطدٟ يًُخُٛعط١ اي خلٜبٝط١ ايطذٜٔ      

صطططٓاعٞ ت ٜدت ططٕٛ ال كٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫  
اويهةْٚٝط١  ار بات اي زصٌٝ املعلت امللتبط مبٗاتات ا   داّ املٓصات اي عًُٝٝط١  

مت ٖٚطططٞ لايططط١  58.96يصطططا ح ايكٝطططاس ايبعطططدٟ; رٝطططث حطططا٤ت قُٝططط١ بتمت ايسطططٛال١ ب     
إرصطططا٥ًٝا;  طططا ٜصطططري إيطططٞ تُٓٝططط١ اي زصطططٌٝ املعطططلت املطططلتبط مبٗطططاتات ا ططط  داّ       

ط٬  ٖطذٙ اجملُٛعط١  ٚي منٝطد فاعًٝط١ تكٓٝط١      يد٣  اويهة١ْٝٚ املٓصات اي ع١ًُٝٝ
َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١ عًط٢ ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ ت تُٓٝط١ اي زصطٌٝ          
املعلت  أ تطبٝل َعالي١ رخِ اي ملري املٛح٘ املهٌُ يًد٫يط١ اورصطا١ٝ٥  ت وط٤ٛ    

إٜ طا"  ق١ُٝ بتمت ٚلتح١ احلل١ٜ  ٚاتضح حٕ ق١ُٝ رخِ اي ملري امللتبط١ الك١ُٝ َلال  "
مت  ات تطططملري نطططبري   طططا ٜ٪نطططد ا٭لطططل اوجيطططاالٞ ي كٓٝططط١ َعاجلططط١ ايًػطططات       0.992ب

ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ت تُٓٝطط١ اي زصططٌٝ املعططلت املططلتبط  
يد٣ ط٬  اجملُٛعط١ اي خلٜبٝط١     اويهة١ْٝٚ مبٗاتات ا   داّ املٓصات اي ع١ًُٝٝ

ٚم الطططني امل ٛ ططططني ايكبًطططٞ ٚايبعطططدٟ  ٜٚٛوطططح ايل طططِ ايبٝطططاْٞ اي طططايٞ رخطططِ اياطططل  
َٚكططدات ايطط ػري ايططذٟ رططدج العططد تطبٝططل تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١    

 ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ.

  مياقغة اليتائر وتفضريها 
الططايالد ا٭ٍٚ َططٔ فططلٚد ايبزططث; ْٚصطط٘: ٫ ٜٛحططد  ْ ططا٥د ٖططذا ايططٛت  اتتبططط)

طٞ لتحطططات طططط٬  اجملُٛعططط١  مت الطططني َ ٛ ططط0.05فطططلم لاٍ إرصطططا٥ٝا عٓطططد َسططط ٣ٛ ب 
اي خلٜب١ٝ ايذٜٔ ٜدت ٕٛ اي ٣ٛ ال كٓٝط١ َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١ عًط٢       
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ايطططذنا٤ ا٫صططططٓاعٞ ت ايكٝا طططني ايكبًطططٞ ٚايبعطططدٟ ٫ر بطططات اي زصطططٌٝ املعطططلت    
يطد٣ ايطط٬  ايٛافططدٜٔ    اويهةْٚٝط١  املطلتبط مبٗطاتات ا ط  داّ املٓصطات اي عًُٝٝطط١    

ايسط٪اٍ ا٭ٍٚ   ; ٚايذٟ راٍٚ اوحاال١ عٔ ايٓكط١ ا٭ٚىل َٔاٖل٠ماَع١ ا٭ ٖل الايك
: َا فاع١ًٝ تك١ٝٓ َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١ عًط٢      أَ ح ١ً٦ ايبزث ْٚصٗ

ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ عًطط٢ اي زصططٌٝ املعططلت املططلتبط مبٗططاتات ا طط  داّ املٓصططات     
; ٚالا ط كلا٤  الايكطاٖل٠ اي ع١ًُٝٝ اويهة١ْٝٚ يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَعط١ ا٭ ٖطل   

ٞ   4ايبٝاْططات ايسططاالك١ نُططا ت حططدٍٚب     مت تططبني حْطط٘ ٖٓططاى فططلم الططني ايكٝا ططني ايكبًطط
ٚايبعططططدٟ ت اي زصططططٌٝ املعططططلت املططططلتبط مبٗططططاتات ا طططط  داّ املٓصططططات اي عًُٝٝطططط١  

 اويهة١ْٝٚ يصا ح ايكٝاس ايبعدٟ. 

 

ٜب١ٝ ع٢ً اختبار ايتشصٌٝ املعزيف ايفزٚم بني ايكٝاصني ايكبًٞ ٚايبعدٟ يًُذُٛع١ ايتذز  (14عهٌ )

 اإليهرت١ْٝٚ. املزتبط مبٗارات اصتدداّ املٓصات ايتع١ًُٝٝ

 ٚ هٔ إتحاع ٖذٙ ايٓ ا٥د إىل عد٠ عٛاٌَ حُٖٗا:

       راح١ ايط٬  ايٛافدٜٔ اىل تعًِ َٗطاتات ا ط  داّ َٓصطات ايط عًِ اويهةْٚٝط١
٭ُٖٝ ٗطططا ت  ْمطططًلا ملطططا ت ُ ططط  الططط٘ ٖطططذٙ املٓصطططات َطططٔ َباٜطططا ٚحُٖٝططط١; ٚنطططذيو  

ايعًُٝطط١ اي عًُٝٝطط١; ٚالاع باتٖططا مسطط١ َططٔ مسططات ايعصططل احلططايٞ ايططمت ٫  هططٔ      
ا٫ طط ػٓا٤ عٓٗططا لارططٌ ايعدٜططد َططٔ امل٪ سططات اي عًُٝٝطط١ َٚٓٗططا امل٪ سططات ايططمت      
ٜدت ططٕٛ الٗططا; نططإ مبتاالطط١ ايططداف  ايططذٟ حعططٌ ٖطط٪٤٫ ايططط٬  ٜٗ ُططٕٛ الدتا طط١     

٢ نطٌ َطا ٜ عًطل الٗطذٙ املٓصطات  طا       اي ٣ٛ اي عًُٝٞ املكدّ إيِٝٗ ٚاي علف عً
 اعدِٖ ع٢ً اي زصٌٝ اجلٝد ٚتهٜٛٔ َدتنات حٝد٠ رٍٛ ا ط  داّ املٓصطات   
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مت 2019  اي عًُٝٝطط١ اويهةْٚٝطط١; ٚت اططل ٖططذٙ ايٓ ٝخطط١ َطط  لتا طط١ بلايٝطط١ ايصططٛاتال١ 
راحططات املطط عًُني تلاعططٞ املٓصططات اي عًُٝٝطط١ اويهةْٚٝطط١ ٚايططمت حنططدت عًطط٢ حٕ 

ٚقط) ٚت حٟ   ت حٟامل  ًاط١  ٔ ايٛصطٍٛ إىل املطٛاتل اي عًُٝٝط١    امل ٓٛع١ ٚلهِٓٗ َط 
 َهإ  ا ٜبٜد َٔ لافعٝ ِٗ يً عًِ; َٚٔ لِ  ٜال٠ اي زصٌٝ يدِٜٗ.

   ٞتمبا  اعدت تك١ٝٓ َعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايذنا٤ ا٫صططٓاع
ايططططط٬  ايٛافططططدٜٔ ت فٗططططِ اي طططط٣ٛ اي عًُٝططططٞ ْمططططًلا ٭ْٗططططا تلاطططط١ اي طططط٣ٛ  

 عًُٝٞ الًػات َ عدل٠ تٓا م ٖ٪٤٫ ايط٬   ا حل٣ إىل  ٜال٠  صًِٝٗ; ٭ٕ اي
اي طط٣ٛ َكططدّ إيططِٝٗ الًػطط ِٗ اخلاصطط١; ٚت اططل ٖططذٙ ايٓ ٝخطط١ َطط  لتا طط١ برايططد     

مت ٚايمت حشاتت إىل حٕ ا   داّ  َعاجل١ ايًػطات ايطبٝعط١ ت ٚ طا٥ٌ    2011  شع٬ٕ
ي طططط٣ٛ اي عًُٝططططٞ  َٚٓصططططات ايطططط عًِ اويهةْٚٝطططط١ ايططططمت َططططٔ شططططمْٗا تلاطططط١ ا     

يًُطط عًُني َٚططٔ لططِ تسططٌٗٝ فٗططِ ٚإلتاى اي طط٣ٛ اي عًُٝططٞ ٚتططذيٌٝ ايصططعٛالات    
 ٚايعكبات ايمت تٛاحِٗٗ الٓا٤ تعًُِٗ الًػ١ غري يػ ِٗ.

   أ تفططط  اياطططلد ايصطططالٟ ا٭ٍٚ  طططاية ايطططذنل  ٚقبطططٍٛ      ٚت وططط٤ٛ َطططا  طططبل
مت 0.05ايالد ايبدٌٜ ايذٟ ٜطٓا عًط٢ "ٚحطٛل فطلم لاٍ إرصطا٥ٝا عٓطد َسط ٣ٛ ب       

الني َ ٛ طٞ لتحات ط٬  اجملُٛع١ اي خلٜب١ٝ ايذٜٔ ٜدت ٕٛ اي ٣ٛ ال ك١ٝٓ 
َعاجلططط١ ايًػطططات ايطبٝعٝططط١ ايكا٥ُططط١ عًططط٢ ايطططذنا٤ ا٫صططططٓاعٞ ت ايكٝا طططني       
ايكبًٞ ٚايبعطدٟ ٫ر بطات اي زصطٌٝ املعطلت املطلتبط مبٗطاتات ا ط  داّ املٓصطات         

٭ ٖطل الايكطاٖل٠ يصطا ح    يطد٣ ايطط٬  ايٛافطدٜٔ ماَعط١ ا     اويهةْٚٝط١  اي ع١ًُٝٝ
 ايكٝاس ايبعدٟ".

 اليتائر املزتبطرة بفاعليرة تكييرة معاجلرة اللغرات الطبيعيرة الكائنرة علرى الرذناء          عزض  – ثاىًيا
لردى   اإللهرتوىيرة  املزتبط مبهارات اصتخداو امليصات التعلينيرة  األداء العنلياالصطياعي على 

 الطالب الوافديً ظامعة األسهز بالكاهزة.
قُٝطط١ ار بططاتبتمت يًاططلٚم الططني َ ٛ طططٞ لتحططات ايبزططث يًُخُٛعطط١     أ رسططا 

ايبعدٟمت ع٢ً املكٝاس امل دتذ ملٗاتات ا   داّ  -اي خلٜب١ٝ ت ايكٝا ني بايكبًٞ 
   ٚفُٝا ًٜٞ ًَ ا ايٓ ا٥د:اويهة١ْٝٚ املٓصات اي ع١ًُٝٝ

اإلسصا١ٝ٥ يًفزٚم بني املتٛصط ٚاالحنزاف املعٝارٟ ٚق١ُٝ "ت" احملضٛب١ َٚضت٣ٛ ايدالي١  (5ددٍٚ )

ايكٝاصني ايكبًٞ ٚايبعدٟ يًُذُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ع٢ً املكٝاظ املتدرز يألدا٤ ايعًُٞ ملٗارات اصتدداّ املٓصات 

 اإليهرت١ْٝٚ. ايتع١ًُٝٝ
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 إحصبئيب

مت حٚ 0.05حتٗلت الٝاْات اجلدٍٚ ايسطاالل ٚحطٛل فطلم لاٍ إرصطا٥ًٝا عٓطد َسط ٣ٛ ب      
ايططمت حقطٌ الطني َ ٛ ططٞ لتحططات ايكٝا طني ايكبًطٞ ٚايبعططدٟ يًُخُٛعط١ اي خلٜبٝط١        

كٓٝططط١ َعاجلططط١ ايًػطططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُططط١ عًططط٢ ايطططذنا٤ ا٫صططططٓاعٞ ت  ال  تططدتس 
يصطططا ح ايكٝطططاس اويهةْٚٝططط١ ا٭لا٤ ايعًُطططٞ ملٗطططاتات ا ططط  داّ املٓصطططات اي عًُٝٝططط١ 
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مت ٖٚططٞ لايطط١ إرصططا٥ًٝا;  ططا ٜصططري 65.35ايبعططدٟ; رٝططث حططا٤ت قُٝطط١ بتمت ايسططٛال١ ب
يطططد٣  اويهةْٚٝطط١  ًُٝٝطط١ إيططٞ تُٓٝطط١ ا٭لا٤ ايعًُططٞ ملٗططاتات ا ططط  داّ املٓصططات اي ع     

ططط٬  ٖططذٙ اجملُٛعطط١  ٚي منٝططد فاعًٝطط١ تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١  
عًطططط٢ ايططططذنا٤ ا٫صطططططٓاعٞ ت تُٓٝطططط١ ا٭لا٤ ايعًُططططٞ ملٗططططاتات ا طططط  داّ املٓصططططات  

  أ تطبٝطططل َعاليططط١ رخططِ اي طططملري املٛحططط٘ املهُطططٌ يًد٫يططط١  اويهةْٚٝططط١  اي عًُٝٝطط١ 
١ بتمت ٚلتحططط١ احللٜططط١  ٚاتضطططح حٕ قُٝططط١ رخطططِ اي طططملري    اورصطططا١ٝ٥  ت وططط٤ٛ قُٝططط 

مت  ات تططملري نططبري   ططا ٜ٪نططد ا٭لططل اوجيططاالٞ 0.993امللتبططط١ الكُٝطط١ َلالطط  "إٜ ططا" ب
ي كٓٝططط١ َعاجلططط١ ايًػطططات ايطبٝعٝططط١ ايكا٥ُططط١ عًططط٢ ايطططذنا٤ ا٫صططططٓاعٞ ت تُٓٝططط١  

  يططططد٣ ططططط٬ اويهةْٚٝطططط١ ا٭لا٤ ايعًُططططٞ ملٗططططاتات ا طططط  داّ املٓصططططات اي عًُٝٝطططط١     
اجملُٛع١ اي خلٜب١ٝ  ٜٚٛوطح ايل طِ ايبٝطاْٞ اي طايٞ رخطِ اياطلٚم الطني امل ٛ ططني         

العططد تطبٝططل تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات      ايكبًططٞ ٚايبعططدٟ َٚكططدات ايطط ػري ايططذٟ رططدج   
 ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ.

 

ٝاظ املتدرز يألدا٤ ايعًُٞ ايفزٚم بني ايكٝاصني ايكبًٞ ٚايبعدٟ يًُذُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ع٢ً املك (13عهٌ )

 اإليهرت١ْٝٚ. ملٗارات اصتدداّ املٓصات ايتع١ًُٝٝ
  مياقغة اليتائر وتفضريها 

٫ ٜٛحطد  الطايالد ايتطاْٞ َطٔ فطلٚد ايبزطث; ْٚصط٘:       ْ ا٥د ٖذا ايطٛت   اتتبط)
مت الطططني َ ٛ ططططٞ لتحطططات طططط٬  اجملُٛعططط١   0.05فطططلم لاٍ إرصطططا٥ٝا عٓطططد َسططط ٣ٛ ب 

 ٣ٛ ال كٓٝط١ َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١ عًط٢       اي خلٜب١ٝ ايذٜٔ ٜدت ٕٛ اي
ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ت ايكٝا ططني ايكبًططٞ ٚايبعططدٟ عًطط٢ املكٝططاس امل ططدتذ ملٗططاتات     

; ا ططط  داّ املٓصطططات اي عًُٝٝططط١ يطططد٣ ايطططط٬  ايٛافطططدٜٔ ماَعططط١ ا٭ ٖطططل الايكطططاٖل٠ 
 ٔ  ايسططط٪اٍ ا٭ٍٚ َطططٔ ح ططط١ً٦ ايبزطططث ٚايطططذٟ رطططاٍٚ اوحاالططط١ عطططٔ ايٓكطططط١ ايتاْٝططط١ َططط
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: َططططا فاعًٝطططط١ تكٓٝطططط١ َعاجلطططط١ ايًػططططات ايطبٝعٝطططط١ ايكا٥ُطططط١ عًطططط٢ ايططططذنا٤     اْٚصططططٗ
املطططلتبط مبٗطططاتات ا ططط  داّ املٓصطططات اي عًُٝٝططط١   ا٭لا٤ ايعًُطططٞا٫صططططٓاعٞ عًططط٢ 

; ٚالا طط كلا٤ ايبٝاْططات اويهةْٚٝطط١ يططد٣ ايططط٬  ايٛافططدٜٔ ماَعطط١ ا٭ ٖططل الايكططاٖل٠
يكٝا طني ايكبًطٞ  ٚايبعططدٟ ت   مت تطبني حْط٘ ٖٓطاى فطلم ت ا    5ايسطاالك١ نُطا ت حطدٍٚب   

ا٭لا٤ ايعًُططٞ املططلتبط مبٗططاتات ا طط  داّ املٓصططات اي عًُٝٝطط١ اويهةْٚٝطط١ يصططا ح      
 ايكٝاس ايبعدٟ. 

 ٚ هٔ إتحاع ٖذٙ ايٓ ا٥د إىل عد٠ عٛاٌَ حُٖٗا:
    طبٝعطط١ َططال٠ املعاجلطط١ اي خلٜبٝطط١ يًططط٬  ايططمت اَ ططا ت الايسططٗٛي١ ٚاي سًسططٌ ت

اووططططاف١ إىل تٓططططٛع ايٛ ططططا٥ط اي عًُٝٝطططط١ املكدَطططط١  عططططلد املعًَٛططططات ٚا٭فهططططات ال
 يًط٬   اعد ت تسٌٗٝ اي عًِ; َٚٔ لِ ايسلع١ ٚايدق١ ت ا٭لا٤ ايعًُٞ.

        تٓٛع ا٭ْصط١ اي ع١ًُٝٝ  ات ايصط١ً الا ط  داّ املٓصطات اي عًُٝٝط١ اويهةْٚٝط١
ٚرًٖٛا َٔ اي عكٝد  اعد ت تتبٝ) اي ٣ٛ اي عًُٝٞ يًط٬  ايٛافدٜٔ; رٝث 

ّ ٖ٪٤٫ ايط٬  الايعدٜد َٔ املُات طات امللتبطط١ الا ط  داّ املٓصط١ اي عًُٝٝط١      قا
اويهة١ْٝٚ;  ا حل٣ إىل تطٜٛل حلا٥ِٗ ٚلهِٓٗ َٔ ا   داّ املٓصط١ اي عًُٝٝط١   

 الصهٌ صزٝح.
   طبٝعطط١ َٓصطط١ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ايططمت تعًططِ ايططط٬  َططٔ ر٬تططا ٚفططلت ال٦ٝطط١

٭لٚات ايططمت ا ططاذ إيٝٗططا ايططط٬  ت    حٝططد٠ يًعُططٌ الاووططاف١ إىل ايعدٜططد َططٔ ا    
رٝططاتِٗ اي عًُٝٝطط١ ايَٝٛٝطط١  ططا  ططاعد ايططط٬  عًطط٢ اي ططدتٜم اجلٝططد عًطط٢ ٖططذٙ  
ا٭لٚات فاتتا  َس ٣ٛ ا٭لا٤ اخلاص الِٗ سلطٛ ا ط  داّ ٚتٛتٝطة ٖطذٙ ا٭لٚات     

 الصهٌ صزٝح ت ايع١ًُٝ اي ع١ًُٝٝ.
         َ سط ُل عًط٢ َطدات    طبٝع١ إتارط١ املٓصط١ اي عًُٝٝط١ يًُز ط٣ٛ اي عًُٝطٞ الصطهٌ 

ايّٝٛ ايدتا ٞ  اعد ايط٬  ت لتا ١ اي ٣ٛ اي عًُٝطٞ ت ايٛقط) امل٥٬طِ تطِ;     
 طططا  طططاعد ايطططط٬  عًططط٢ ا٫ ططط كباٍ يًُز ططط٣ٛ اي عًُٝطططٞ ت ايصطططهٌ امل٥٬طططِ       

 ٚاْعها  يو الٛوٛي ع٢ً حلا٥ِٗ ايعًُٞ. 

مت 2020ٚاتاكطط) َطط  ايٓ ططا٥د ايسططاالك١ لتا طط١ صططبزٞ  ططًُٝإ  َٚٛ طط٢  ططًُٝإ ب  
ايططمت حنططدت عًطط٢ حٕ طبٝعطط١ َططال٠ املعاجلطط١ اي عًُٝٝطط١ املكدَطط١ َططٔ رطط٬ٍ املٓصططات  ٚ

اي ع١ًُٝٝ اويهة١ْٝٚ ل ا  الايسٗٛي١ ٚتٓٛع ايٛ ا٥ط ٚتٛفري ايعدٜطد َطٔ ا٭ْصطط١    
اي ااع١ًٝ; ٚايمت الدٚتٖا تبٜد َٔ ناا١٥ امل عًِ ٚتفط  َسط ٣ٛ ا٭لا٤ ايعًُطٞ يدٜط٘     

 سلٛ املٗاتات امللال تعًُٗا.   

ا اتاك) حَٜضا َ  ايٓ ا٥د ايسطاالك١ لتا ط١ عًٝط٘ ايصطُلاْٞ  َٛ ط٢ ايعلٜطاْٞ       نُ
مت ٚايططمت حشططاتت ْ ا٥خٗططا إىل حٕ َٓصططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١ ل ططا  الاوتارطط١        2020ب

املس ُل٠ يًُز ٣ٛ اي عًُٝطٞ ططٛاٍ ايٝطّٛ  طا ٜسطٌٗ عًط٢ ايطط٬  لتا ط١ اي ط٣ٛ          
١  ططططا ٜسططططاعدِٖ عًطططط٢  ططططلع١  اي عًُٝططططٞ ت ايٛقطططط) املٓا ططططم ٚالايطلٜكطططط١ املٓا ططططب 

ٚالاي ايٞ أ تف  ايالد ايصالٟ ايتاْٞ  اية ايطذنل   اي زصٌٝ ٚاتكإ ا٭لا٤. 
ٚقبططٍٛ اياططلد ايبططدٌٜ ايططذٟ ٜططٓا عًطط٢ "ٚحططٛل فططلم لاٍ إرصططا٥ٝا عٓططد َسطط ٣ٛ         

مت الططني َ ٛ طططٞ لتحططات ططط٬  اجملُٛعطط١ اي خلٜبٝطط١ ايططذٜٔ ٜدت ططٕٛ اي طط٣ٛ  0.05ب
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١ ايكا٥ُط١ عًط٢ ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ ت ايكٝا طني      ال ك١ٝٓ َعاجل١ ايًػطات ايطبٝعٝط  
ايكبًططططٞ ٚايبعططططدٟ عًطططط٢ املكٝططططاس امل ططططدتذ ملٗططططاتات ا طططط  داّ املٓصططططات اي عًُٝٝطططط١     

يطططد٣ ايطططط٬  ايٛافطططدٜٔ ماَعططط١ ا٭ ٖطططل الايكطططاٖل٠ يصطططا ح ايكٝطططاس       اويهةْٚٝططط١ 
 ايبعدٟ".

 الطبيعيرة الكائنرة علرى    اليتائر املزتبطة ببكاء أثز فاعليرة تكييرة معاجلرة اللغرات     عزض  – ثالًجا
الررذناء االصررطياعي علررى التشصرريل املعررزيف املررزتبط مبهررارات اصررتخداو امليصررات التعلينيررة   

 لدى الطالب الوافديً ظامعة األسهز بالكاهزة.اإللهرتوىية 
أ رسططا  قُٝطط١ ار بططاتبتمت يًاططلٚم الططني َ ٛ طططٞ لتحططات ايبزططث يًُخُٛعطط١     

ٞمت ٫ر بطات اي زصطٌٝ املعطلت املططلتبط    اي  بعط  -اي خلٜبٝط١ ت ايكٝا طني بايبعطدٟ    
 ٚفُٝا ًٜٞ ًَ ا ايٓ ا٥د: اويهة١ْٝٚ  مبٗاتات ا   داّ املٓصات اي ع١ًُٝٝ

املتٛصط ٚاالحنزاف املعٝارٟ ٚق١ُٝ "ت" احملضٛب١ َٚضت٣ٛ ايدالي١ اإلسصا١ٝ٥ يًفزٚم بني  (7ددٍٚ )

صٌٝ املعزيف املزتبط مبٗارات اصتدداّ ايكٝاصني ايبعدٟ ٚايتتبعٞ يًُذُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ع٢ً اختبار ايتش

 اإليهرت١ْٝٚ املٓصات ايتع١ًُٝٝ

 انًتىعط انؼذد انميبط
االَحشاف 

 انًؼيبسي

انخطأ 

 انًؼيبسي

يتىعط 

 انفشوق

دسجبد 

 انحشيخ

)د( 

 انًحغىثخ

 يغتىي

انذالنخ ػُذ 

(0.05) 

3 انجؼذي

0 

28.73 1.818 0.332 
0.133 29 1.278 

0.000 

 غيش دانخ إحصبئيب 0.310 1.697 28.87 انتتجؼي

ٜٛحططد فططلم لاٍ إرصططا٥ًٝا عٓططد َسطط ٣ٛ     حْطط٘ ٫ حتٗططلت الٝاْططات اجلططدٍٚ ايسططاالل  
مت حٚ حقططططٌ الططططني َ ٛ طططططٞ لتحططططات ايكٝا ططططني ايبعططططدٟ ٚاي  بعططططٞ يًُخُٛعطططط١   0.05ب

ال كٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤       ايططمت تططدتس اي خلٜبٝطط١ 
ملعلت امللتبط مبٗاتات ا ط  داّ املٓصطات; رٝطث    ا٫صطٓاعٞ ت ار بات اي زصٌٝ ا

مت ٖٚٞ غري لاي١ إرصا٥ًٝا;  ا ٜصري إيطٞ الكطا٤ حلطل    1.278حا٤ت ق١ُٝ بتمت ايسٛال١ ب
فاعًٝططط١ تكٓٝططط١ َعاجلططط١ ايًػطططات ايطبٝعٝططط١ ايكا٥ُططط١ عًططط٢ ايطططذنا٤ ا٫صططططٓاعٞ ت  

  هةْٚٝط١  اوي ت١ُٝٓ اي زصٌٝ املعلت امللتبط مبٗاتات ا   داّ املٓصات اي ع١ًُٝٝ
ٜٚٛوططح ايل ططِ ايبٝطططاْٞ اي ططايٞ رخطططِ اياططلٚم الططني امل ٛ ططططني ايبعططدٟ ٚاي  بعطططٞ       
َٚكططدات ايطط ػري ايططذٟ رططدج العططد تطبٝططل تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١    

 ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ.

  مياقغة اليتائر وتفضريها 
حد فلم ٫ ٜٛالايالد ايتايث َٔ فلٚد ايبزث ْٚص٘  تلتبط ْ ا٥د ٖذا ايٛت
مت الني َ ٛ طٞ لتحات ط٬  اجملُٛع١ اي خلٜبٝط١  0.05لاٍ إرصا٥ٝا عٓد َس ٣ٛ ب

ايططذٜٔ ٜدت ططٕٛ اي طط٣ٛ ال كٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤     
ا٫صططططٓاعٞ ت ايكٝا طططني ايبعطططدٟ ٚاي  بعطططٞ ٫ر بطططات اي زصطططٌٝ املعطططلت املطططلتبط  

يطد٣ ايطط٬  ايٛافطدٜٔ ماَعط١      ةْٚٝط١ اويه مبٗاتات ا ط  داّ املٓصطات اي عًُٝٝط١   
  ٚايطذٟ اطاٍٚ اوحاالط١ عطٔ ايٓكطط١ ا٭ٚىل َطٔ ايسط٪اٍ ايتطاْٞ َطٔ          ا٭ ٖل الايكطاٖل٠ 

َا حلل الكا٤ فاع١ًٝ تك١ٝٓ َعاجل١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١     ح ١ً٦ ايبزث; ْٚصٗا 
عًططط٢ ايطططذنا٤ ا٫صططططٓاعٞ عًططط٢ اي زصطططٌٝ املعطططلت املطططلتبط مبٗطططاتات ا ططط  داّ       

? يططد٣ ايططط٬  ايٛافططدٜٔ ماَعطط١ ا٭ ٖططل الايكططاٖل٠  اويهةْٚٝطط١ اي عًُٝٝطط١ املٓصططات
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مت تطبني عطدّ ٚحطٛل فطلم ت ايكٝا طني      6بٚالا  كلا٤ ايبٝاْات ايساالك١ نُا ت حدٍٚ 
ايبعططططدٟ ٚاي  بعططططٞ ت اي زصططططٌٝ املعططططلت املططططلتبط مبٗططططاتات ا طططط  داّ املٓصططططات        

 اي ع١ًُٝٝ اويهة١ْٝٚ. 

 

يكٝاصني ايبعدٟ ٚايتتبعٞ يًُذُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ع٢ً اختبار ايتشصٌٝ املعزيف ايفزٚم بني ا (12عهٌ )

 اإليهرت١ْٝٚ. املزتبط مبٗارات اصتدداّ املٓصات ايتع١ًُٝٝ
 ٚ هٔ إتحاع ٖذٙ ايٓ ا٥د إىل عد٠ عٛاٌَ حُٖٗا:

    حٕ تصططُِٝ ٚالٓططا٤ ال٦ٝطط١ ايطط عًِ احلايٝطط١ مبططا ٜ اططل َطط  َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١
نا٤ ا٫صطططٓاعٞ ح ططِٗ ت تعبٜططب قططدت٠ ايططط٬  عًطط٢ ايطط عًِ    ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذ 

الا طط  داّ ايطططلم ايططمت تصططعل الايلارطط١ ٚاياٗططِ ٚايبعططد عططٔ ايكًططل ٚاي ططٛتل ٖٚططذا   
الدٚتٙ قد  اعد ٖ٪٤٫ ايط٬  ت ايٛصٍٛ إىل َس ٣ٛ اوتكإ َٚٔ لطِ الكطا٤ حلطل    

 اي عًِ ت ايذانل٠.
 ٝع١ٝ ايكا٥ُط١ عًط٢ ايطذنا٤    طبٝع١ اي عًِ الا   داّ تك١ٝٓ َعاجل١ ايًػات ايطب

ا٫صطٓاعٞ ٚرلاطب ٘ نٌ طايطم رسطم يػ ط٘ اخلاصط١  طٌٗ عًُٝط١ ا٫تصطاٍ        
الطططني ايطططط٬  ٚالعضطططِٗ ٚالطططني ايطططط٬  ٚاي ططط٣ٛ اي عًُٝطططٞ  طططا  طططٌٗ عًطططِٝٗ         
اي زصٌٝ اجلٝد نُا أ تٛوٝح  يو َسبًكا ٖٚذا الدٚتٙ  طاعد ايطط٬  عًط٢    

 ٠.اياِٗ اجلٝد َٚٔ لِ الكا٤ حلل اي عًِ ت ايذانل

ٚت ال ٖذٙ ايٓ ٝخ١ َط  ايٓملٜط١ ا٫تصطاي١ٝ ايطمت ت٪نطد عًط٢ حٕ تعًطِ اي ط٣ٛ         
  ٚ تهططٜٛٔ شططبه١ الايًػطط١ ايسطط١ًٗ املميٛفطط١ يططد٣ ايططط٬  ٜسططاعد ت اي ٛاصططٌ ٚاي ااعططٌ 

ِ  تصططا٫تا  َٚططٔ لططِ  ططٗٛي١ تبططالٍ  قٜٛطط١ الططني املعًططِ ٚايططط٬  ٚالططني ايططط٬  ٚالعضططٗ
  لال تعًُ٘.امل  عًُٝٞايٛوٛع املا٭فهات ٚاملعلف١ رٍٛ 

حْ٘ ايذٟ ٜٓا ع٢ً ٚ ايصالٟ  اية ايذنل أ قبٍٛ ايالد ٚت و٤ٛ َا  بل
مت الطططني َ ٛ ططططٞ لتحطططات طططط٬   0.05فطططلم لاٍ إرصطططا٥ٝا عٓطططد َسططط ٣ٛ ب  ٫ ٜٛحطططد"

اجملُٛعطط١ اي خلٜبٝطط١ ايططذٜٔ ٜدت ططٕٛ اي طط٣ٛ ال كٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١         
دٟ ٚاي  بعططططٞ ٫ر بططططات  ايكا٥ُطططط١ عًطططط٢ ايططططذنا٤ ا٫صطططططٓاعٞ ت ايكٝا ططططني ايبعطططط    
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يططد٣  اويهةْٚٝطط١ اي زصططٌٝ املعططلت املططلتبط مبٗططاتات ا طط  داّ املٓصططات اي عًُٝٝطط١
 ا٭ ٖل الايكاٖل٠.ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ 

 اليتائر املزتبطة ببكاء أثز فاعليرة تكييرة معاجلرة اللغرات الطبيعيرة الكائنرة علرى        عزض  – رابًعا
التعلينيرة   اإللهرتوىية املزتبط مبهارات اصتخداو امليصات األداء العنليالذناء االصطياعي على 

 لدى الطالب الوافديً ظامعة األسهز بالكاهزة.
أ رسططا  قُٝطط١ ار بططاتبتمت يًاططلٚم الططني َ ٛ طططٞ لتحططات ايبزططث يًُخُٛعطط١     

اي  بعططططٞمت عًطططط٢ املكٝططططاس امل ططططدتذ ملٗططططاتات    -اي خلٜبٝطططط١ ت ايكٝا ططططني بايبعططططدٟ  
   ٚفُٝا ًٜٞ ًَ ا ايٓ ا٥د:اويهة١ْٝٚ ا   داّ املٓصات اي ع١ًُٝٝ

املتٛصط ٚاالحنزاف املعٝارٟ ٚق١ُٝ "ت" احملضٛب١ َٚضت٣ٛ ايدالي١ اإلسصا١ٝ٥ يًفزٚم بني  (8ددٍٚ )

ايكٝاصني ايبعدٟ ٚايتتبعٞ يًُذُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ع٢ً املكٝاظ املتدرز يألدا٤ ايعًُٞ ملٗارات اصتدداّ 

 اإليهرت١ْٝٚ. املٓصات ايتع١ًُٝٝ

 انًتىعط انؼذد يبطانم
االَحشاف 

 انًؼيبسي

انخطأ 

 انًؼيبسي

يتىعط 

 انفشوق

دسجبد 

 انحشيخ
 )د( انًحغىثخ

 يغتىي

 (0.05انذالنخ ػُذ )

 انجؼذي
30 

64.33 3.633 0.663 
0.233 29 1.157 

0.000 

 غيش دانخ إحصبئيب 0.582 3.188 64.10 انتتجؼي

لاٍ إرصططا٥ًٝا عٓططد َسطط ٣ٛ    ٫ ٜٛحططد فططلم  حْطط٘ حتٗططلت الٝاْططات اجلططدٍٚ ايسططاالل  
مت حٚ حقططططٌ الططططني َ ٛ طططططٞ لتحططططات ايكٝا ططططني ايبعططططدٟ ٚاي  بعططططٞ يًُخُٛعطططط١   0.05ب

اي خلٜب١ٝ ايذٜٔ ٜدت ٕٛ ال ك١ٝٓ َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١ عًط٢ ايطذنا٤       
 ا٫صطٓاعٞ ت املكٝاس امل دتذ يٮلا٤ ايعًُٞ ملٗطاتات ا ط  داّ املٓصطات اي عًُٝٝط١    

مت ٖٚٞ غري لايط١ إرصطا٥ًٝا;  طا    1.157ا٤ت ق١ُٝ بتمت ايسٛال١ ب; رٝث حاويهة١ْٝٚ
ٜصري إيٞ الكطا٤ حلطل فاعًٝط١ تكٓٝط١ َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١ عًط٢ ايطذنا٤           
ا٫صطٓاعٞ ت تُٓٝط١ ا٭لا٤ ايعًُطٞ ملٗطاتات ا ط  داّ املٓصطات اي عًُٝٝط١  ٜٚٛوطح        

ٚاي  بعٞ َٚكدات اي ػري  ايل ِ ايبٝاْٞ اي ايٞ رخِ ايالٚم الني امل ٛ طني ايبعدٟ
ايططذٟ رططدج العططد تطبٝططل تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤       

 ا٫صطٓاعٞ.

 

ايفزٚم بني ايكٝاصني ايبعدٟ ٚايتتبعٞ يًُذُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ع٢ً املكٝاظ املتدرز يألدا٤ ايعًُٞ   (16عهٌ )

 اإليهرت١ْٝٚ ملٗارات اصتدداّ املٓصات ايتع١ًُٝٝ
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 ة اليتائر وتفضريها مياقغ 
٫ ٜٛحطد فطلم   الايالد ايلاال  َٔ فلٚد ايبزث ْٚص٘  تلتبط ْ ا٥د ٖذا ايٛت

ًٝ مت الني َ ٛ طٞ لتحات ط٬  اجملُٛع١ اي خلٜبٝط١  0.05ا عٓد َس ٣ٛ بلاٍ إرصا٥
ايططذٜٔ ٜدت ططٕٛ اي طط٣ٛ ال كٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤     

ٟ ٚاي  بعطٞ عًط٢ املكٝطاس امل طدتذ ملٗطاتات ا ط  داّ       ا٫صطٓاعٞ ت ايكٝا ني ايبعد
; ٚايطذٟ اطاٍٚ   املٓصات اي ع١ًُٝٝ يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَعط١ ا٭ ٖطل الايكطاٖل٠   

َططا حلططل اوحاالطط١ عططٔ ايٓكططط١ ايتاْٝطط١ َططٔ ايسطط٪اٍ ايتططاْٞ َططٔ ح طط١ً٦ ايبزططث; ْٚصططٗا  
صطططٓاعٞ الكططا٤ فاعًٝطط١ تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫  

 ايططط٬  يططد٣ اويهةْٚٝط١  اي عًُٝٝطط١ املٓصطات  ا طط  داّ ملٗطاتات  ايعًُططٞ ا٭لا٤عًط٢  
 الايكاٖل٠? ا٭ ٖل ماَع١ ايٛافدٜٔ

 ٚ هٔ إتحاع ٖذٙ ايٓ ا٥د إىل عد٠ عٛاٌَ حُٖٗا:
      حٕ ايطط عًِ الا طط  داّ تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ٚتكططدِٜ اي طط٣ٛ الًػططات

 ط٣ٛ عًط٢ املسط ٣ٛ اي زصطًٝٞ ٚتطبٝكط٘ عًط٢       َ عدل٠ َهٔ ايط٬  َٔ فٗطِ اي 
َس ٣ٛ ا٭لا٤ ايعًُٞ; ْٚ ٝخ١ يذيو ا   دّ ايط٬  املٓص١ اي ع١ًُٝٝ الصهٌ 
حٝطططد ٚحصطططبز) مبتاالططط١ حطططب٤ ٫ ٜ خطططبح َطططٔ حلٚاتٗطططِ اي عًُٝٝططط١ ايطططمت ٫  هطططٔ      
ا٫ طط ػٓا٤ عٓٗططا; ٖٚططذا الططدٚتٙ قططد  ططاعد ت الكططا٤ حلططل ايطط عًِ  ٚالكططا٤ حلططل فاعًٝطط١      

 ات ايطبٝع١ٝ.َعاجل١ ايًػ
       ا٫ طط ُلات١ٜ; فاملٓصططات اي عًُٝٝطط١ اويهةْٚٝطط١ يٝسطط) دلططلل َٗططاتات ٜ عًُٗططا

ايط٬  فزسم ٚإ طا حٜضطا ٖطٞ ٚ ط١ًٝ ٫  هطٔ ا٫ ط ػٓا٤ عٓٗطا لارطٌ امل٪ سط١          
ًُا َا ٜس  دَٛا ٖذٙ املٓصات الصهٌ َسط ُل يهطِْٛٗ ت    اي ع١ًُٝٝ; فايط٬  لا٥

 ات طط ِٗ ايَٝٛٝطط١ تططذٙ املٓصططات    حَططا احلاحطط١ إيٝٗططا ْٚ ٝخطط١ يططذيو تسطط ُل   
ٖٚطططذا الطططدٚتٙ ٜسطططاعد ت الكطططا٤ حلطططل تعًُٗطططِ راصططط١ عٓطططدَا ٜكطططدّ تطططِ اي ططط٣ٛ       
اي عًُٝٞ الطلٜك١ تسٌٗ عًِٝٗ اياٗطِ ٖٚطذا َطا ت ضطُٓ٘ تكٓٝط١ َعاجلط١ ايًػطات        

 ايطبٝع١ٝ.
    ا طط  داّ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ اع ططرب

مت تًعم لًٚتا ت٥ًٝسا ت تذيٌٝ ايصطعٛالات ٚايعكبطات ايطمت تٛاحط٘     مبتاال١ اي ك١ٝٓ اي
ايط٬  ايٛافدٜٔ حلٓا٤ تعًِ اي ٣ٛ;  ا عب  اي ااعطٌ ٚاي صطاتى الطني ايطط٬       
ٚ ال َططططٔ لافعٝطططط ِٗ سلططططٛ ا طططط  داّ املٓصططططات اي عًُٝٝطططط١ اويهةْٚٝطططط١ ٚتهططططٜٛٔ    

َعاجلط١ ايًػطات   اماٖات إجياال١ٝ عٓٗا َٚٔ لِ ا ط ُلات الكطا٤ حلطل فاعًٝط١ تكٓٝط١      
ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ عًط٢ ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ. ٚاتاكط) ٖطذٙ ايٓ ٝخط١ َط  لتا ط١         

مت ٚايطططمت حنطططدت عًططط٢ إ ا ططط  داّ اي كٓٝططط١ ت اي عًطططِٝ    2019بْطططٛاٍ ا٭دطططدٟ   
ًٜا عًط٢         نب٦ٝات َٚٓصات اي عًِ اويهةْٚٝط١ قطد  طاعد ايطايبطات املعاقطات الصطل

ا٤ عًُٝطط١ ايطط عًِ; ٚاتاكطط) ايٓ ططا٥د ختطططٞ ايعكبططات ٚاملصططه٬ت ايططمت تكاالًططِٗ حلٓطط
مت الطططمٕ َعاجلططط١ ايًػطططات   1994ايسطططاالك١ حًٜضطططا َططط  َطططا حشطططات إيٝططط٘ حدطططد ايسطططٝد ب     

ايطبٝعٝطط١ تعططد حرططد تطبٝكططات ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ايططمت تعُططٌ عًطط٢ تسططٌٗٝ          
اي عًِ يهْٛٗا حرطد تطبٝكطات ايصطبهات ايعصطب١ٝ ايطمت تعُطٌ عًط٢ رلاطبط١ املط           

٬   ططا ٜسططٌٗ عًططِٝٗ  ططٗٛي١ اياٗططِ ٚاولتاى  ٚتبسططٝط املعًَٛططات املكدَطط١ يًططط 
 َٚٔ لِ الكا٤ حلل اي عًِ ع٢ً َس ٣ٛ اي زصٌٝ ٚا٭لا٤.
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اي عًِ ع١ًُٝ ت٪ند ع٢ً حٕ ايمت  ١:ايٓمل١ٜ ايبٓا١ٝ٥ ا٫ح ُاعٜٝٚدعِ َا  بل 
املعطططت ٚاياٗطططِ َطططٔ رططط٬ٍ اي اطططاع٬ت     تسطططاعد ت ايٛصطططٍٛ إىل الٓا٥ٝططط١ اح ُاعٝططط١   

الايصططهٌ ايططذٟ اططافظ   اي عًُٝٝطط١ٚ ات طط١ املٗططاّ ا  سلططٛ إزلطط املٛحٗطط١ا٫ح ُاعٝطط١ 
 ع٢ً الكا٤ حلل اي عًِ.

ٍ أ ٚتم ًٝسا ع٢ً َا  بل  ايطذٟ  ٚاياطلد ايصطالٟ ايلاالط   طاية ايطذنل        قبطٛ
مت الطططني َ ٛ ططططٞ 0.05ٚحطططٛل فطططلم لاٍ إرصطططا٥ٝا عٓطططد َسططط ٣ٛ ب٫ " حْططط٘ ٜطططٓا عًططط٢

َعاجلط١ ايًػطات    لتحات ط٬  اجملُٛع١ اي خلٜب١ٝ ايذٜٔ ٜدت طٕٛ اي ط٣ٛ ال كٓٝط١   
ايطبٝع١ٝ ايكا٥ُط١ عًط٢ ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ ت ايكٝا طني ايبعطدٟ ٚاي  بعطٞ عًط٢         

يطططد٣ ايطططط٬   اويهةْٚٝططط١ املكٝطططاس امل طططدتذ ملٗطططاتات ا ططط  داّ املٓصطططات اي عًُٝٝططط١ 
 ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠ ".

 يرة الكائنرة علرى الرذناء     اليتائر املزتبطة بفاعليرة تكييرة معاجلرة اللغرات الطبيع    عزض   خامًضا
لردى الطرالب الوافرديً     اإللهرتوىية االصطياعي على مكياظ قابلية اصتخداو امليصات التعلينية

 ظامعة األسهز بالكاهزة.
أ رسا  لتح١ َٚس ٣ٛ املٛافك١ ٚاي هطلاتات ٚايٓسطم ٚامل ٛ ططات ٚا٫سللافطات     

كٝططططاس ايكاالًٝطططط١ املعٝاتٜطططط١ امللتبططططط١ الططططاي طبٝل ايبعططططدٟ يًُخُٛعطططط١ اي خلٜبٝطططط١ مل 
 اويهةْٚٝططط١ ي٬ ططط  داّ حلسطططا  َسططط ٟٛ قاالًٝططط١ ا ططط  داّ املٓصطططات اي عًُٝٝططط١      

 مت فُٝا ًٜٞ:30بٕ=
درد١ املٛافك١ ٚاالٚسإ ايٓضب١ٝ َٚضت٣ٛ املٛافك١ ع٢ً َكٝاظ ايكاب١ًٝ يالصتدداّ بايتطبٝل  (9)ددٍٚ 

 ايبعدٟ يًُذُٛع١ ايتذزٜب١ٝ

عها العبارة م
نو

 

 درجة الموافقة

ع ا
مو

مج
ات

درج
ل

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

مستوى 
 الموافقة

غير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 بشدة

رجة ك
الد

رجة ك 
الد

رجة ك 
الد

رجة ك 
الد

رجة ك 
الد

 

 موافق بشدة 4994 147       17 3 135 77 +  1
 موافق بشدة 4987 146       16 4 134 76 +  7
 موافق بشدة 4994 147       17 3 135 77 +  3
غير موافق  1967 54 14 14 44 74       -  4

 بشدة
 موافق بشدة 4993 148       8 7 144 78 +  5
غير موافق  1967 54 14 14 44 74       -  6

 بشدة
غير موافق  1963 49 11 11 38 19       -  7

 بشدة
 موافق بشدة 4947 134       64 16 74 14 +  8
 موافق بشدة 4953 136       56 14 84 16 +  9
غير موافق  1953 46 16 16 74 17 6 7     -  14

 بشدة
 موافق بشدة 4994 147       17 3 135 77 +  11
 موافق بشدة 4994 147       17 3 135 77 +  17
 غير موافق 1983 55 14 14 34 15 15 5     -  13
 فق بشدةموا 4993 148       8 7 144 78 +  14
 موافق بشدة 4987 146       16 4 134 76 +  15
 موافق بشدة 4954 135       64 15 75 15 +  16
غير موافق  1973 57 17 17 78 14 17 4     -  17

 بشدة
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عها العبارة م
نو

 

 درجة الموافقة

ع ا
مو

مج
ات

درج
ل

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

مستوى 
 الموافقة

غير موافق  غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 بشدة

رجة ك
الد

رجة ك 
الد

رجة ك 
الد

رجة ك 
الد

رجة ك 
الد

 
 موافق بشدة 4967 144       44 14 144 74 +  18
غير موافق  1964 48 17 17 36 18       -  19

 بشدة
 موافق بشدة 4944 137       77 18 64 17 +  74
غير موافق  1974 36 74 74 17 6       -  71

 بشدة
 موافق بشدة 4994 147       17 3 135 77 +  77
 موافق بشدة 4993 148       8 7 144 78 +  73
غير موافق  1967 54 14 14 44 74       -  74

 بشدة
 بشدةموافق  4983 145       74 5 175 75 +  75
 موافق بشدة 4954 135       64 15 75 15 +  76
 موافق بشدة 4994 147       17 3 135 77 +  77
 موافق بشدة 4994 147       17 3 135 77 +  78
 موافق بشدة 4993 148       8 7 144 78 +  79
غير موافق  1943 43 17 17 76 13       -  34

 بشدة
 وافق بشدةم 4933 134       84 74 54 14 +  31
غير موافق  1977 53 7 7 46 73       -  37

 بشدة
 موافق بشدة 4987 146       16 4 134 76 +  33
 موافق بشدة 4993 148       8 7 144 78 +  34
غير موافق  1943 43 17 17 76 13       -  35

 بشدة
 موافق بشدة 4983 145       74 5 175 75 +  36
 موافق بشدة 4994 147       17 3 135 77 +  37
 غير موافق 1994 57 8 8 34 17 15 5     -  38
 موافق بشدة 4983 145       74 5 175 75 +  39
 غير موافق 1983 55 5 5 54 75       -  44
 موافق بشدة 4987 146       16 4 134 76 +  41
 ةموافق بشد 4987 146       16 4 134 76 +  47
غير موافق  1984 54 6 6 48 74       -  43

 بشدة
 غير موافق 1987 56 14 14 78 14 18 6     -  44
 موافق بشدة 4994 147       17 3 135 77 +  45

 اإلجمالي
+ 694 3454 18

 موافق بشدة 4979 4174       774 4

-     77 66 77
3  18

5 
54
غير موافق  1966 797 6

 بشدة

 يتائر وتفضريها مياقغة ال 
َططا فاعًٝطط١  الايسطط٪اٍ ايتايططث َططٔ ح طط١ً٦ ايبزططث ْٚصطط٘: تططلتبط ْ ططا٥د ٖططذا ايططٛت

تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ عًطط٢ َكٝططاس  
يططد٣ ايططط٬  ايٛافططدٜٔ ماَعطط١    اويهةْٚٝطط١ قاالًٝطط١ ا طط  داّ املٓصططات اي عًُٝٝطط١  

تضطح اتتاطاع َسط ٣ٛ املٛافكط١     اا٥د اجلدٍٚ ايسطاالل  ٚالا  كلا٤ ْ .  ا٭ ٖل الايكاٖل٠?
يعبطططاتات ايكاالًٝططط١ ي٬ ططط  داّ يًُخُٛعططط١ اي خلٜبٝططط١ املٛحبططط١  َٚٓ اضططط١ الصطططد٠   

 يعباتات ايكاال١ًٝ ي٬   داّ ايسايب١  ٜٚ ضح  يو تاصًٝٝا فُٝا ًٜٞ:
  25  23  22  20  18  16  15  14  12  11  9  8  5  3  2  1 خً) ايعباتات املٛحبط١ ب  

مت عٓططططططططد ٚ ٕ ْسطططططططط  َلتاطططططططط   45  42  41  39  37  36  34  33  31  29  28  27  26
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مت عٓد َس ٣ٛ َٛافك١ بَٛافطل الصطد٠مت  طا ٜصطري إىل فاعًٝط١ تكٓٝط١       4.79َكداتٙ ب
َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ت تُٓٝطط١ قاالًٝطط١   

٬  ايٛافطدٜٔ ماَعط١ ا٭ ٖطل    يد٣ ايطط  اويهة١ْٝٚ ا   داّ املٓصات اي ع١ًُٝٝ
 الايكاٖل٠.

 43  40  38  35  32  30  24  21  19  17  13  10  7  6  4 خً) ايعباتات ايسايب١ ب  
مت عٓططد َسطط ٣ٛ َٛافكطط١ بغططري    1666مت عٓططد ٚ ٕ ْسطط  َططٓ ا  حططدا َكططداتٙ ب    44

  .َٛافل الصد٠مت

 ٚ هٔ إتحاع ٖذٙ ايٓ ا٥د إىل عد٠ عٛاٌَ حُٖٗا:
 رل ًاطط١ ملططال٠ املعاجلطط١ اي خلٜبٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ َعاجلطط١   إتارطط١ ايٛصططٍٛ الطططلم

ايًػات ايطبٝع١ٝ عرب ال١٦ٝ ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ احلايٝط١; ٚ طٗٛي١ ايٛصطٍٛ إىل      
اي طط٣ٛ اي عًُٝططٞ الصططهٌ  ططٌٗ ٚ ططلٜ  اْعهططا عًطط٢ قاالًٝطط١ ا طط  داّ ايططط٬        

 يًُٓص١ اي ع١ًُٝٝ الصهٌ إجياالٞ.
    حلايٝطط١ َصطط١ُُ الصططهٌ حٝططد   ٚاحٗطط١ اي ااعططٌ عططرب ال٦ٝطط١ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ا

ٚتططططٛفل ايعدٜططططد َططططٔ ا٭لٚات ٚايعٓاصططططل  طططط١ًٗ ا٫ طططط  داّ الاووططططاف١ إىل حْٗططططا    
ا طط  دَ) حيططٛإ السططٝط١ ٚرطططٛ  ٚاوططز١  ططا  ططاعد ت حططذ  اْ بططاٙ ايططط٬  

 تذٙ ايب١٦ٝ ٚحلل الصهٌ إجياالٞ ت قاالًٝ ِٗ ٫   داّ ٖذٙ املٓص١.
   ٓ اعٞ  طاعد ايطط٬  ت فٗطِ     ٗٛي١ اي زهِ ٚاي ااعٌ عرب ال١٦ٝ ايطذنا٤ ا٫صطط

 اي ٣ٛ اي عًُٝٞ السٗٛي١ ٜٚسل ٚا   داّ املٓص١ الصهٌ حٝد.
     تٛفري ْماّ َعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ ت ال١٦ٝ ايذنا٤ ا٫صططٓاعٞ احلايٝط١ ٚفطل

ايعدٜطد َطٔ ايةاططات ايطمت  طًٗ) عًطط٢ ايطط٬  تعًطِ اي طط٣ٛ; ٚاْعهطا  يططو        
  الاي ملري اوجياالٞ ع٢ً قاالًٝ ِٗ ي٬   داّ. 

 ازلا   ع٢ً د ايط٬ الساط١ تصُِٝ ايب١٦ٝ  اع ّ حلا٥ٗطِ   سطني    ٚاملطًٛالط١  املٗطا
 ايعًُٞ ٚاملٗات٣.

مت; عًٝططط٘ 2018ٚاتاكططط) ايٓ طططا٥د ايسطططاالك١ َططط  لتا ططط١ نطططٌ َطططٔ  طططاَٞ املٓسطططٞ ب      
مت ٚايطمت حنطدت اٝعٗطا    2020مت;  ٛ ٔ ايبٖلاْٞ ب2020ايصُلاْٞ  َٛ ٢ ايعلٜاْٞب

الٜٛطط١ ٚاملعططاٜري ايآٝطط١  ايططمت َططٔ املُهططٔ حٕ     عًطط٢ حٕ ٖٓططاى ايعدٜططد َططٔ ا٭ ططا اية   
معططٌ َططٔ ال٦ٝطط١ ايطط عًِ ال٦ٝطط١ تلنططب عًطط٢ إجياالٝطط١ ايططط٬  ٚتططٓعها عًطط٢ قططاالًٝ ِٗ  

 ي٬   داّ تا الايصهٌ اوجياالٞ. 

ًٝا ع٢ً َا  بل  هطٔ اوشطات٠   إىل فاعًٝط١ تكٓٝط١ َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١       ٚتم 
 ً ٝطط١ ا طط  داّ املٓصططات اي عًُٝٝطط١  ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ت تُٓٝطط١ قاال

 يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠.اويهة١ْٝٚ 

 اليتائر املزتبطة ببكاء أثز فاعلية تكييرة معاجلرة اللغرات الطبيعيرة الكائنرة علرى       عزض   صادصًا
لردى الطرالب    اإللهرتوىيرة  الذناء االصطياعي على مكياظ قابلية اصرتخداو امليصرات التعلينيرة   

 لوافديً ظامعة األسهز بالكاهزة.ا
أ رسططا  قُٝطط١ ار بططات بتمت يًاططلٚم الططني َ ٛ طططٞ لتحططات ايبزططث يًُخُٛعطط١   

اي  بعططٞمت عًطط٢ َكٝططاس ايكاالًٝطط١ ي٬ طط  داّ  -اي خلٜبٝطط١ ت ايكٝا ططني بايبعططدٟ 
 يب٦ٝات اي عًِ ا٫فةاو١ٝ  ٚفُٝا ًٜٞ ًَ ا ايٓ ا٥د:
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١ "ت" احملضٛب١ َٚضت٣ٛ ايدالي١ اإلسصا١ٝ٥ يًفزٚم بني املتٛصط ٚاالحنزاف املعٝارٟ ٚقُٝ (11ددٍٚ )

ايكٝاصني ايبعدٟ ٚايتتبعٞ يًُذُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ع٢ً َكٝاظ ايكاب١ًٝ يالصتدداّ يب٦ٝات ايتعًِ 

 االفرتاض١ٝ

 انًتىعط انؼجبساد انؼذد انميبط
االَحشاف 

 انًؼيبسي
 يتىعط انفشوق انخطأ انًؼيبسي

دسجبد 

 انحشيخ
 )د( انًحغىثخ

 يغتىي

 (0.05انذالنخ ػُذ )

 انجؼذي

30 

 انًىججخ

4.7928 0.1851 0.0344 

0.004 29 1.781 

0.086 

 انتتجؼي
 غيش دانخ 0.0344 0.1850 4.7966

 إحصبئيب 

 انجؼذي

 انغبنجخ

1.6600 0.1889 0.0473 

0.005 29 1.936 

0.072 

 انتتجؼي
 غيش دانخ 0.0474 0.1894 1.6650

 إحصبئيب 

٫ ٜٛحططد فططلم لاٍ إرصططا٥ًٝا عٓططد َسطط ٣ٛ    حْطط٘ ْططات اجلططدٍٚ ايسططاالل   حتٗططلت الٝا
مت حٚ حقططططٌ الططططني َ ٛ طططططٞ لتحططططات ايكٝا ططططني ايبعططططدٟ ٚاي  بعططططٞ يًُخُٛعطططط١   0.05ب

اي خلٜب١ٝ ايذٜٔ ٜدت ٕٛ ال ك١ٝٓ َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١ عًط٢ ايطذنا٤       
رٝطث حطا٤ت    ;ملٓصطات ايط عًِ اويهةْٚٝط١   ا٫صطٓاعٞ ملكٝاس ايكاال١ًٝ ي٬ ط  داّ  

مت   ُٖٚططا 1.936مت  ٚيًعبططاتات ايسططايب١ ب1.781قُٝطط١ بتمت ايسططٛال١ يًعبططاتات املٛحبطط١ ب 
غري لاي١ إرصا٥ًٝا;  ا ٜصري إيٞ الكا٤ حلل فاعًٝط١ تكٓٝط١ َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١      

ملٓصططات ايطط عًِ  ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ت تُٓٝطط١ ايكاالًٝطط١ ٫ طط  داّ     
 ططِ ايبٝططاْٞ اي ططايٞ رخططِ اياططلٚم الططني امل ٛ طططني ايبعططدٟ   ٜٚٛوططح ايلاويهةْٚٝطط١

ٚاي  بعٞ َٚكطدات ايط ػري ايطذٟ رطدج العطد تطبٝطل تكٓٝط١ َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١           
 ايكا١ُ٥ ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ.

 
(ايفزٚم بني ايكٝاصني ايبعدٟ ٚايتتبعٞ يًُذُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ع٢ً َكٝاظ ايكاب١ًٝ الصتدداّ 15عهٌ )

 ًِ االفرتاض١ٝيب٦ٝات ايتع

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 انتتجؼي انجؼذي انتتجؼي انجؼذي

 انؼجبساد انغبنجخ انؼجبساد انًىججخ

4.7928 4.7966 

 1.6650 00[انميًخ]



 (ASEP)رتبية وعله اليفط دراصات عزبية يف ال

 

 

 

 

 

 م2022.. أبريل  ..  2المئة واثنان وأربعون جالعدد  

119 
 

  مياقغة اليتائر وتفضريها 
٫ ٜٛحطد  الايالد اخلطاَا َطٔ فطلٚد ايبزطث ْٚصط٘:       تلتبط ْ ا٥د ٖذا ايٛت

مت الني َ ٛ طٞ لتحات ط٬  اجملُٛعط١  0.05عٓد َس ٣ٛ ب ١إرصا٥ٝ ي١ل٫ ات فلم 
اي خلٜب١ٝ ايذٜٔ ٜدت ٕٛ اي ٣ٛ ال كٓٝط١ َعاجلط١ ايًػطات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١ عًط٢       

٫صطططططٓاعٞ ت ايكٝا ططططني ايبعططططدٟ ٚاي  بعططططٞ عًطططط٢ َكٝططططاس ايكاالًٝطططط١      ايططططذنا٤ ا
يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل  يًُٓصات اي ع١ًُٝٝ اويهة١ْٝٚ   داّ ٬ي

َطا  ; ٚايذٟ ااٍٚ اوحاالط١ عطٔ ايسط٪اٍ ايلاالط  َطٔ ح ط١ً٦ ايبزطث ْٚصط٘;         الايكاٖل٠""
ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ حلل الكا٤ فاع١ًٝ تك١ٝٓ َعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ 

 ايكاال١ًٝ ي٬   داّ يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل الايكاٖل٠. ع٢ً

 ٚ هٔ إتحاع ٖذٙ ايٓ ٝخ١ إىل َا ًٜٞ:
   حلططل الكططا٤ فاعًٝطط١ تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ٜلحطط 

 ا٫صططططٓاعٞ عًططط٢ ايكاالًٝططط١ ي٬ ططط  داّ يًطططط٬  ايٛافطططدٜٔ يسطططٗٛي١ اي ططط٣ٛ     
اي عًُٝٞ املكدّ إيِٝٗ ٚايذٟ حلل ع٢ً  صًِٝٗ ٚع٢ً حلا٥ِٗ ايعًُطٞ; ٚاْعهطا   

   . ّ يو الايصهٌ اوجياالٞ ع٢ً قاالًٝ ِٗ ي٬   دا
        ِٗ ا طط  دّ ايططط٬  ايٛافططدٜٔ يًُٓصططات اي عًُٝٝطط١ الصططهٌ شططب٘ ٜططَٛٞ حلططاح

إيٝٗا حعًطِٗ ت حَطا احلاحط١ إىل اي عطلف عًط٢ املبٜطد َطٔ اي طبٝكطات ٚا٭لٚات         
ايص١ً الٗذٙ املٓصات  ا لفعِٗ إىل ايبزطث عطٔ ٖطذٙ ا٭لٚات ٚاي عطلف عًط٢       ات 

نٝاٝطط١ تٛتٝاٗططا لارططٌ َٓصططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١;  ططا  ططاعد ت ان سططا        
اجلدٜططططد َططططٔ املعًَٛططططات َططططٔ رطططط٬ٍ ا٫ طططط عا١ْ الاملعًَٛططططات ٚاملعططططاتف ٚاملٗططططاتات  

بٝع١ٝ ايكا٥ُط١  ايساالك١; ٖٚذا ٜ٪ند ع٢ً الكا٤ فاع١ًٝ تك١ٝٓ َعاجل١ ايًػات ايط
 ع٢ً ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ ٚتملريٖا ت الكا٤ حلل اي عًِ. 

 ايًػات ايطبٝع١ٝ ايكا٥ُط١ عًط٢ ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ َٚطا تضطُٓ ٘        ١ال١٦ٝ َعاجل
َططٔ عٓاصططل اي طط٣ٛ اي عًُٝططٞ املصطط١ُُ الطلٜكطط١ شططٝك١  ططاعد ت حططذ  اٖ ُططاّ  

٢ ايططططط٬  ٚ ططططٌٗ عًططططِٝٗ عًُٝطططط١ اي عًططططِٝ ٚايطططط عًِ;  ططططا شططططخ  ايططططط٬  عًطططط   
ا٫   داّ املس ُل يب١٦ٝ َعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً تكٓٝط١ ايطذنا٤   

 ا٫صطٓاعٞ; ٚالذيو ا  ُل حلل الكا٤ فاعًٝ ٗا. 
    ٚفططلت ال٦ٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ال٦ٝطط١

تااع١ًٝ  اعدت ع٢ً اي ااعٌ ا٫ح ُاعٞ ٚاي صاتى الني ايطط٬  ايٛافطدٜٔ  طا    
ايطط عًِ عًطط٢ ايططط٬  ْ ٝخطط١  ططٗٛي١ اي طط٣ٛ املكططدّ الًػطط ِٗ; ٜٚ اططل َطط           ططٌٗ
ايٓملٜط١ حٕ ايًػط١ تٓصطم     ايٓمل١ٜ ايب١ٝٓٝ; رٝطث ٜ٪نطد حصطزا  ٖطذٙ     اتباع  يو

ٚت ططططٛت وطططُٔ ذلٝطٗطططا ٚال٦ٝ ٗطططا ا٫ح ُاعٝططط١  ٚرطططني تٛحطططد َططط٪للات راتحٝططط١ 
ا ٚفلت٘ ; ٖٚذا َاصٌ اي ااعٌ ٜٚ٪لٟ إىل تصهٌٝ  ًٛى يػٟٛ ٜدف  إىل اي عًِّ

 تك١ٝٓ َعاجل١ ايًػات ايطبٝع١ٝ  ا حلل ت الكا٤ فاعًٝ ٗا.  

 ٚالاي ايٞ أ قبٍٛ ايالد ايصالٟ اخلطاَا  طاية ايطذنل  ٚايطذٟ ٜطٓا عًط٢      
مت الطني َ ٛ ططٞ لتحطات طط٬      ٫0.05 ٜٛحد فطلم لاٍ إرصطا٥ٝا عٓطد َسط ٣ٛ ب     " حْ٘

ت ايطبٝعٝطط١  اجملُٛعطط١ اي خلٜبٝطط١ ايططذٜٔ ٜدت ططٕٛ اي طط٣ٛ ال كٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططا       
ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ت ايكٝا ططني ايبعططدٟ ٚاي  بعططٞ عًطط٢ َكٝططاس       

يططد٣ ايططط٬  ايٛافططدٜٔ ماَعطط١     َٓصططات ايطط عًِ اويهةْٚٝطط١   طط  داّ ٫ايكاالًٝطط١ 
 ا٭ ٖل الايكاٖل٠".
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  توصيات البشح 
      وططلٚت٠ ا٫ٖ ُططاّ الب٦ٝططات َٚٓصططات ٚتطبٝكططات ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ٚتٛتٝاٗططا

 ايع١ًُٝ اي ع١ًُٝٝ. الصهٌ صزٝح ت
         وططلٚت٠ ا٫ٖ ُططاّ مبخططا٫ت ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ امل  ًاطط١; ن كٓٝطط١ َعاجلطط١

ايًػطططات ايطبٝعٝططط١  ٚايططط عًِ ايعُٝطططل ٚا٫ ططط اال٠ َٓٗطططا ت ايعدٜطططد َطططٔ اجملطططا٫ت  
 اي ع١ًُٝٝ امل  ًا١ ن عًِ ايًػات.

  ٌٚو  َعاٜري ذلدل٠ ي ٛتٝة ايذنا٤ ا٫صطٓاعٞ ت ايع١ًُٝ اي ع١ًُٝٝ الصه
 االٞ.إجي

        ٌا   داّ اجملاٍ املٓا م َطٔ دلطا٫ت ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ ت اي عًطِٝ الايصطه
 ايذٟ ٥٬ِٜ ار ٝاحات ايط٬ 

  .ِٗٚرصا٥ص 
   ايعُططٌ عًطط٢ تمٖٝططٌ ايططط٬  ٚاملعًُططني عًطط٢ ا طط  داّ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١

نُخططاٍ َططٔ دلططا٫ت ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ي٬ طط اال٠ َٓٗططا الصططهٌ صططزٝح ت 
١ٝ  ٚتٛتٝة َطا ٥٬ُٜٗطا َطٔ ا طةاتٝخٝات تطدتٜا ٚططلم تعًطِ        ايع١ًُٝ اي عًُٝ

 رل ًا١.

  مكرتسات ببشوخ مضتكبلية 
   فاعًٝطط١ تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ت

 ت١ُٝٓ َٗاتات اي زٍٛ ايلقُٞ يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل ايصلٜة.
 ١ ايكا٥ُطط١ عًطط٢ ايططذنا٤ ا٫صطططٓاعٞ ت فاعًٝطط١ تكٓٝطط١ َعاجلطط١ ايًػططات ايطبٝعٝطط

تُٓٝططط١ َٗطططاتات تعًطططِ ايًػططط١ ايعلالٝططط١ يطططد٣ ايطططط٬  ايٛافطططدٜٔ ماَعططط١ ا٭ ٖطططل         
 ايصلٜة.

         فاع١ًٝ تك١ٝٓ َعاجل١ ايًػات ايطبٝعٝط١ ايكا٥ُط١ عًط٢ ايطذنا٤ ا٫صططٓاعٞ ت
 ت١ُٝٓ َٗاتات ايةا١ يد٣ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل ايصلٜة.

 تُٓٝططط١ ت ا٫صططططٓاعٞ ايطططذنا٤ عًططط٢ ايكا٥ُططط١ ١ اي زطططدجحْمُططط العططط  فاعًٝططط١ 
 .اي زدج يد٣ ع١ٓٝ َٔ ايط٬  ايٛافدٜٔ ماَع١ ا٭ ٖل ايصلٜة َٗاتات

 ايطذنا٤  عًط٢  ايكا٥ُط١  ايسطزاال١ٝ  احلٛ طب١  تطبٝكات الع  فاع١ًٝ  ٞ  ا٫صططٓاع
ٔ  يططد٣ ايربدلطط١ َٗططاتات تُٓٝطط١ ت  ا٭ ٖلٜطط١ ايتاْٜٛطط١  الامللرًطط١ ايططط٬  ايٛافططدٜ

 .سلٖٛا ِٚاماٖاتٗ
 ايكا٥ُططط١ عًططط٢ َعاجلططط١ ايًػطططات   ا٫صططططٓاعٞ ايطططذنا٤ تطبٝكطططات العططط  فاعًٝططط١

ا   داّ تطبٝكات احلٛ ب١ ايسزاال١ٝ يد٣ ايطط٬    َٗاتات ت١ُٝٓ ايطبٝع١ٝ ت
 .ا٭ ٖل١ٜ اوعدال١ٜ ٚايدافع١ٝ يإلزلا  الامللر١ً ايٛافدٜٔ

 املزادع  
  أواًل  املزادع العزبية 
حتكٝررررل ايررررتعًِ ايزقُررررٞ باصررررتدداّ تطبٝكررررات ايررررذنا٤   تايٝررررا(. 4141)إبررررزاِٖٝ عبررررد ايًطٝررررف  -

(، 2)، َررر االصررطٓاعٞ يًطررالب اٟٚ اإلعاقرر١ ايبصررز١ٜ. اجملًرر١ ايعزبٝرر١ يعًررّٛ اإلعاقرر١ ٚاملٖٛبرر١    

  (.  12ع)

فعاي١ٝ اصتدداّ تطبٝكات ايذنا٤ االصرطٓاعٞ اذتدٜجر١    (.4141أبٛ بهز خٛايد، خري ايدٜٔ بٛسرب) -

. داَع١ سٜإ عاعرٛر.  جتزب١ نٛرٜا ادتٓٛب١ٝ منٛادا :Covid 19فريٚظ نٛرْٚا  يف َٛاد١ٗ

 (. 4)(، ع 4)ادتًف١. ن١ًٝ ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚايتذار١ٜ، َر 
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اجملراالت ايعًُٝر١    ( تطبٝكات ايذنا٤ االصطٓاعٞ ٚمنااز ايغبهات ايعصب١ٝ يف1992محد ايضٝد )أ -

 (.16)ع  (،6)َر . زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ بٓٗا ٚايتع١ًُٝٝ املدتًف١

ٞ (. تطبٝل اصرتاتٝذٝات ايذنا٤ 4118)ًَٛنٞ أمحد صباع، ستُد ٜٛصفٞ، عُز  - عًر٢   االصرطٓاع

. داَعر١ ادتشا٥رز.   زتًر١ املٝرادٜٔ االقتصراد١ٜ    .املتشد٠ منٛادراً  : اإلَارات ايعزب١ٝايدٚيٞ املضت٣ٛ

 (.1ع ) ،(1َر ) ن١ًٝ ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚعًّٛ ايتضٝري،

فاعًٝرر١ ْظرراّ ترردرٜط قررا٥ِ عًرر٢ ايررذنا٤      . (4141)صررايٞ إبررزاِٖٝ   أصررا١َ دربٜررٌ، ٜاصررز َٗرردٟ،    -

االصررطٓاعٞ يتُٓٝررر١ ايفٗررِ ايعُٝرررل يًتفرراعالت ايٜٓٛٚررر١ ٚايكابٝرر١ يًرررتعًِ ايررذاتٞ يرررد٣ طرررالب      

 (. 41). زت١ً ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ، ع املزس١ً ايجا١ْٜٛ

اٖررات أعطررا٤ ٦ٖٝرر١  (. دراصرر١ َكارْرر١ الجت 4141) إبررزاِٖٝ ٜٛصررف، ٖغرراّ خًٝفرر١  أصررا١َ ٖٓررداٟٚ،   -

ايترردرٜط ٚايطررالب ظاَعرر١ األسٖررز حنررٛ اصررتدداّ َٓصررات ايررتعًِ اإليهرتْٚٝرر١ يف ضرر٤ٛ أسَرر١       

   .(3(، ز )188) ع، زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ. داَع١ األسٖز .(COVID-19)فريٚظ نٛرْٚا 

( ايضٝٓارٜٖٛات املكرتسر١ يردٚر ايرذنا٤ االصرطٓاعٞ يف دعرِ اجملراالت ايبشجٝر١        4141أمسا٤ سضٔ ) -

 (.146ع ) ،(47زت١ً املزنش ايعزبٞ يًتعًِٝ ٚايت١ُٝٓ، َر )ٚاملعًَٛات١ٝ بادتاَعات املصز١ٜ. 

(. فاعًٝرر١ تٛفٝرررف َٓصررات ايتكٝرررِٝ اإليهرتْٚررٞ يف تُٓٝررر١ َٗررارات ايتكٝرررِٝ     4141ايضررٝد َزعررر٢ )  -

زتًرر١ نًٝرر١ ايررذاتٞ يررد٣ فررزم ادتررٛد٠ مبؤصضررات ايتعًررِٝ قبررٌ ادترراَعٞ ٚاجتاٖرراتِٗ حنٖٛررا،     

   .(3(، ز )188) ع .اَع١ األسٖزايرتب١ٝ. د

(. ٚاقررع اصررتدداّ أعطررا٤ ٦ٖٝرر١ ايترردرٜط يًُٓصررات ايتعًُٝٝرر١ اإليهرتْٚٝرر١ يف 4119سٓرإ اذتُررد )  -

 (.41ع ) ،زت١ً ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝتدرٜط ايعًّٛ ايغزع١ٝ. 

ٛب املررؤ ز ايرردٚيٞ يعًررّٛ ٖٚٓدصرر١ اذتاصرر    .املعادترر١ اييٝرر١ يًػرر١ ايعزبٝرر١   (. 4111)خايررد عررعالٕ   -  

 ايضعٛد١ٜ.املًُه١ ايعزب١ٝ  ايزٜاض. اإلصال١َٝ.داَع١ األَاّ ستُد بٔ صعٛد . بايًػ١ ايعزب١ٝ

دردرر١ اصررتدداّ طًبرر١ ايدراصررات ايعًٝررا يف ادتاَعررات األردْٝرر١ ارتاصرر١      (.4119.)دايٝرر١ ايغررٛارب١  -

َعر١  نًٝر١ ايرتبٝر١. دا   .)رصاي١ َادضتري( .يًُٓصات ايتع١ًُٝٝ اإليهرت١ْٝٚ ٚاجتاٖاتِٗ حنٖٛا

 ايغزم األٚصط. األردٕ.

ٞ   .(4141)رٜرراض سرٚقررٞ، أَررري٠ فايترر١   - . دٚر ايررذنا٤ االصررطٓاعٞ يف حتضررني دررٛد٠ ايتعًررِٝ ايعرراي

 (.14)ع  ،(2)اجمل١ً ايعزب١ٝ يًرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ. َر 

 ايكاٖز٠: َهتب١ األجنًٛ املصز١ٜ. ايتكِٜٛ ٚايكٝاظ ايٓفضٞ.(. 1995رَش١ٜ ايػزٜب ) -

ثررز ايتفاعررٌ بررني أصررًٛب ايتكررِٜٛ ٚمنررط ايتػذٜرر١ ايزادعرر١ ايتصررشٝش١ٝ  (. أ4119ٜٓررب إمساعٝررٌ )س -

يف تُٓٝرررررر١ فاعًٝررر١ ايرررذات ايبشجٝررر١ ٚاختررراا ايكرررزار املٗررر  يرررد٣ طرررالب   املٓصرررررات ايزقُٝررررر١عررررب 

 .(3(، ز )181) ع، زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ. داَع١ األسٖزايدراصات ايعًٝا. 

دٚنط نب٦ٝرر١ تعًررِ يتُٓٝرر١ َٗررارات إْغررا٤    (. أنررا4116سٜٓررب أَررني، َٓرراٍ َبررارس، ْٗرر٢ أمحررد )     -

َضتٛدع رقُرٞ يرد٣ طرالب تهٓٛيٛدٝرا ايتعًرِٝ ٚفكرًا ملضرت٣ٛ ايتفاعرٌ االدتُراعٞ يردِٜٗ. زتًر١            

 . (4) عزت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ. داَع١ املٓٝا. ايبشٛخ يف زتاالت ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ. 

. زتًرر١ ات االدتُاعٝرر١ايتطبٝكررات ايرتبٜٛرر١ يًررذنا٤ االصررطٓاعٞ يف ايدراصرر . (4117)صررار٠ صررعٛد  -

 (.6)ع  ،صًٛى

فاع١ًٝ تصُرِٝ ب٦ٝر١ افرتاضر١ٝ قا٥ُر١ عًرٞ تطبٝرركات اذتٛصرب١ ايضشرراب١ٝ         (.4118صاَٞ املٓضٞ ) -

ًٝررا     ، يف تُٓٝرر١ املٗررارات ايتهٓٛيٛدٝرر١ ٚايكابًٝرر١ يالصررتدداّ ٚايتٛاصررٌ اإليهرتْٚررٞ يًُعرراقني مسع

 سٖز بايكاٖز٠.)رصاي١ دنتٛرا٠ غري َٓغٛر٠( ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ األ

 MATLABيف تررردرٜط  Edmodo(. اصرررتدداّ املٓصررر١ ايتعًُٝٝررر١ إدَرررٛدٚ  4119صرررا١َٝ درررٛد٠ ) -

ٚتُٓٝرر١ ايكررردرات االبتهارٜررر٘ املعزفٝرر١ ٚايٛدداْٝررر١ ٚايتشصرررٌٝ يررد٣ طايبرررات قضرررِ ايزٜاضرررٝات    

 (.1ع) ، (41َر) ،ظاَع١ تبٛى. زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفض١ٝ

 .ايذنا٤ االصطٓاعٞ بني ايٛاقع ٚاملأٍَٛ: دراص١ تك١ٝٓ َٚٝداْٝر١  (.4118)ٚآخزٕٚ صا١َٝ قاَٛر٠،  -

 املًتكٞ ايدٚيٞ. ادتشا٥ز.
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 تصررُِٝ االختبررارات   َٗررارات تُٓٝرر١  يف إيهرتْٚٝرر١ تعًُٝٝرر١  ب٦ٝرر١  فاعًٝرر١(. 4118)صررشز عررا١َٝ   -

 . نًٝر١ )رصراي١ َادضرتري(   بػرش٠.  اإلصرال١َٝ  بادتاَعر١  ن١ًٝ ايرتبٝر١  طايبات يد٣ اإليهرت١ْٝٚ

 بػش٠. اإلصال١َٝ ايعًٝا. ادتاَع١ ٚايدراصات ايعًُٞ ايبشح ١. عُاد٠ايرتبٝ

(. اجتاٖررات أعطرا٤ ٦ٖٝرر١ ايتردرٜط ظاَعر١ اّ ايكررز٣ حنرٛ تٛفٝررف أدٚات     4141صٛصرٔ ايشٖزاْرٞ )   -

ًٝا َرررع ترررداعٝات اذتذرررز    ايتعًرررِٝ اإليهرتْٚرررٞ َٓصررر١ ايررربالى برررٛرد يف ايعًُٝررر١ ايتعًُٝٝررر١  اعررر

 (.13)ع  ،١ً ايعزب١ٝ يًرتب١ٝ ايٓٛع١ٝايصشٞ بضبب فريٚظ نٛرْٚا. اجمل

أثرز منرط ايتػذٜر١ ايزادعر١ املكدَر١      ( 4119صٝد عبد ادترٛاد، عبرد ايرزمحٔ ستُرٛد، ٖراْٞ ايغرٝ  )       -

 َٔ خالٍ بزْاَر قا٥ِ ع٢ً ايذنا٤ االصطٓاعٞ يف ت١ُٝٓ َٗرارات ايربزتر١ يردٟ طرالب ايصرف     

. يفّٝٛ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفض١ٝزت١ً داَع١ ا .ايجايح َٔ اذتًك١ ايجا١ْٝ َٔ ايتعًِٝ األصاصٞ

 (.2(، ز )14ع ) داَع١ ايفّٝٛ،ن١ًٝ ايرتب١ٝ. 

ايررذنا٤ االصررطٓاعٞ َرردخال يتطررٜٛز صررٓاع١ ايكررزار ايتعًُٝررٞ يف ٚسار٠       . (4119)عررادٍ املطررريٟ   -

 (.41)ع  ،اجمل١ً ايدٚي١ٝ يًبشٛخ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ايرتب١ٝ بدٚي١ ايهٜٛت.

ايررذنا٤ االصررطٓاعٞ صٝاصررات٘ ٚبزازترر٘ ٚتطبٝكاترر٘ يف    . (4119)عبررد ادتررٛاد بهررز، ستُررٛد طرر٘     -

 .(3(، ز )182) ع، زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ. داَع١ األسٖز .ايتعًِٝ ايعايٞ: َٓظٛر دٚيٞ

تطبٝكرررات ايرررذنا٤ االصرررطٓاعٞ: َررردخٌ يتطرررٜٛز ايتعًرررِٝ يف فرررٌ     (.4141عبرررد ايرررزاسم ستُرررٛد )  -

 ١ٝ يًبشٛخ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛجمل١ً ايدٚيا (COVID-19) .حتدٜات دا٥ش١ فريٚظ نٛرْٚا

 (.2)(، ع 3)َر 

بعرررمن أمنررراا ايرررذنا٤ ٚعالقتٗرررا مبهْٛرررات ادترررٛد٠ ايغدصررر١ٝ يررردٟ طًبررر١      (4118)عُررراد عًرررٞ  -

زتًرر١ داَعرر١ ايكرردظ املفتٛسرر١ يألعرراخ ٚايدراصررات      .املًُهرر١ ايعزبٝرر١ ايضررعٛد١ٜ   ادتاَعرر١ يف

 (.47)(، ع 11)، َر ٚايٓفض١ٝايرتب١ٜٛ 

دٚر تكٓٝرررات ايرررذنا٤ االصرررطٓاعٞ باصرررتدداّ ايتررردقٝل    (.4141)ستُرررد  عُرررار ايضررراَزا٥ٞ، ْادٜررر١  -

ٚدعِ اصرتاتٝذٝت٘ َرٔ ٚدٗر١ ْظرز َردقكٞ اذتضرابات: دراصر١        ايزقُٞ يف حتكٝل دٛد٠ ايتدقٝل

ٔ     َٝدا١ْٝ يف عزنات اجملًر١ ايعاملٝر١ يالقتصراد ٚاألعُراٍ.     . تردقٝل اذتضرابات يف كًهر١ ايبشرزٜ

 (.1)(، ع 8)َر 

-   َ بٛابررر١ )فاعًٝررر١ اصررتدداّ َٓصرررات ايتعًررِٝ عرررٔ بعررد     .(4141ٛصررر٢ ايعزٜرراْٞ ) عًٝرر٘ ايغررُزاْٞ، ٚ

َٓظ١َٛ ايتعًِٝ املٛسرد٠( يف تُٓٝر١ ايتشصرٌٝ املعرزيف ٚخفرمن َضرت٣ٛ قًرل االختبرار          -املضتكبٌ

 (.16ع )،(2َر) ،اجمل١ً ايعزب١ٝ يًرتب١ٝ ايٓٛع١ٝيد٣ طالب ٚطايبات املزس١ً املتٛصط١ ظد٠. 

ادتراَعٞ باملًُهر١    .ايتعًِٝايذنا٤ االصطٓاعٞ يف دعِ  تطبٝكاتتدداّ اص(. 4119فاتٔ ايٝادشٟ ) -

 (.113ع ) .دراصات عزب١ٝ يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفط ايضعٛد١ٜ. ايعزب١ٝ

تطبٝكات ايذنا٤ االصطٓاعٞ ٚت١ُٝٓ املٗرارات اذتٝاتٝر١ يرذٟٚ االستٝادرات     (. 4141فاٜش٠ زتاٖد ) -

ٛ   .ارتاص١: ْظز٠ َضتكب١ًٝ خ يف ايعًرّٛ ايرتبٜٛر١. املؤصضر١ ايدٚيٝر١ يفرام      اجمل١ً ايدٚيٝر١ يًبشر

 (.1(، ع )3) . َراملضتكبٌ

امنرا٤   عًر٢  قرادر  بزْراَر  يبٓرا٤  ايذنٞ ايتهٝفٞ ايتعًِ تكٓٝات اصتدداّ (. أثز4118فزاظ ستُٛد ) -

 األصاصر١ٝ.  ايرتبٝر١  ايتارٜ . زتًر١ ايفرتح. نًٝر١    َاد٠ يف املضتكبٌ َعًِ يد٣ ايتع١ًُٝٝ ايكدرات

 (.73ع )،(ايعزام دٜاىل. داَع١

 االصطٓاعٞ. َتاح ع٢ً (. َدخٌ إىل عًِ ايذنا4119٤)فٗد آٍ قاصِ  -

-  http://www.myreaders.info/html/artificial_intelligence.html 

اّ ايبٝاْررات ايطررد١ُ ٚايررذنا٤ االصررطٓاعٞ يف اصررتدد (.4141دربٜررٌ ايعزٜغررٞ، فٛسٜرر١ ايػاَرردٟ ) -

اجملًرر١ ايعزبٝرر١ يًدراصررات األَٓٝرر١. داَعرر١ ْرراٜف    َٛادٗرر١ دا٥شرر١ فررريٚظ نٛرْٚررا املضررتذد.    

 (.4ع )،(35)َر  ،ايعزب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ

ايذنا٤ االصطٓاعٞ يف ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعزبٝر١ ايضرعٛد١ٜ.    (.4141يٝٓا ايفزاْٞ، مسز ادتشًٝٞ) -

 (.11)ع  ،(2)َر  ،يعزب١ٝ يًرتب١ٝ ايٓٛع١ٝاجمل١ً ا

http://www.myreaders.info/html/artificial_intelligence.html
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جري٠: ْظرراّ نررتطررٜٛز تطبٝكررات يًػرر١ ايعزبٝرر١ ٜٛادرر٘ حترردٜات تكٓٝرر١  (.4119)ستُررد اذتُاَصررٞ -

 .https://cutt.us/cB4YKانٞ يًرتمج١ ايفٛر١ٜ َتاح ع٢ً: 

َتطًبرررات تٛفٝرررف تطبٝكررات ايرررذنا٤ االصرررطٓاعٞ يف تررردرٜط طرررالب   (.4141ستُررد ايغرررزبٝ  )  -

زتًرر١ نًٝرر١ ايرتبٝرر١. داَعرر١ نفررز   . ٚطايبررات ادتاَعررات ايضررعٛد١ٜ َررٔ ٚدٗرر١ ْظررز ارتررربا٤   

   (.4)ع  ،(41)َر  ،ٝ ايغ

 ايكاٖز٠: َهتب١ دار اذته١ُ. .عًُٝات تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ(. 4113)مخٝط  ستُد -

ِ    َفّٗٛ ب٦ٝات ايرتعًِ االفرتاضر١ٝ.    (.4112)ستُد مخٝط  -  -ادتُعٝر١ املصرز١ٜ يتهٓٛيٛدٝرا ايتعًرٝ

 (.2) ع(. 42)َصز. َر 

 (.1ز ) .دار ايضشاب :. ايكاٖز٥٠طَصادر ايتعًِ اإليهرتْٚٞ: األفزاد ٚايٛصا(. 4116) .ستُد مخٝط -
 دار ايضشاب. . ايكاٖز٠:ب٦ٝات ايتعًِ االيهرتْٚٞ .(4118) .ستُد مخٝط -
ِ  (.4115)َز٠ٚ عبد املكصرٛد   - ِ  ب٦ٝر١  تصرُٝ ِ  ألصرايٝب  ٚفكراً  تهٝفٝر١  إيهرتْٚٝر١  تعًر  َكرزر  يف ايرتعً

 زسًرررر١امل تالَٝررررذ يررررد٣ يالصررررتدداّ ٚايكابًٝرررر١ ايربزترررر١ َٗررررارات يف تُٓٝرررر١ ٚأثزٖررررا اذتاصررررب

 ن١ًٝ ايدراصات ايعًٝا يًرتب١ٝ. داَع١ ايكاٖز٠.اإلعداد١ٜ. رصاي١ دنتٛراٙ. 

ٚطايبرات   َتطًبرات تٛفٝرف تطبٝكرات ايرذنا٤ االصرطٓاعٞ يف تردرٜط طرالب       (. ٢َٓ4141 ايبغرز )  -

نًٝر١   .زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ. داَعر١ نفرز ايغرٝ    . ادتاَعات ايضعٛد١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْظز ارتربا٤

 (.4) ع ،(41)ايرتب١ٝ. َر 

(. ٚاقع اصتدداّ َعًُرات اذتاصرب اييرٞ يًُٓصرات ايتعًُٝٝر١ اإليهرتْٚٝر١       4119َٓري٠ ايزعٝدٟ ) -

رصرراي١ َادضررتري. نًٝرر١ ايرتبٝرر١. داَعرر١ املًررو صررعٛد.  زتًرر١ يف ايترردرٜط ٚاجتاٖرراتٗٔ حنٖٛررا. 

 (.  41)ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ. ع 

يالصتدداّ ف٢ َٓص١ عُرٌ املكرزرات    ف٢ َضت٣ٛ ايكاب١ًٝ . االختالف(4111) .جنال٤ ستُد فارظ -

     ِ زتًر١ ادتُعٝر١ املصرز١ٜ يتهٓٛيٛدٝرا      .االيهرت١ْٝٚ ادتاَع١ٝ عًر٢ ضر٤ٛ تٛفٝرف ٚسردات ايرتعً

 468ص.2.4(41)ايتعًِٝ، 

( اإليهرتْٚٝرر١ َررٔ خررالٍ بزْرراَر  Acadox(. فاعًٝرر١ َٓصرر١ أنررادٚنط) 4119ْررٛاٍ األمحرردٟ ) -

. اجملًرر١ يطايبررات سٟٚ اإلعاقرر١ ايبصررز١ٜ  قررارا ايغاعررات يف ايتشصررٌٝ ٚتُٓٝرر١ ايدافعٝرر١ يررد٣ ا     

 (.11) ع ،ايعزب١ٝ يًرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ

 social االدتُاع١ٝ ٚايغبهات E-platforms أدٚار املٓصات اإليهرت١ْٝٚ" .(4119ٖاي١ ايضٓٛصٞ ) -
networks  يف ايتعًررِٝ اإليهرتْٚررٞ يف ضرر٤ٛ خرررب٠ ايطايبرر١  نب٦ٝررات تعًررِ تٛاصرر١ًٝ تغررارن١ٝ. 

 .(3(، ز )181) ع، اَع١ األسٖززت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ. د
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