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 صَّخلُملا

 ّيميداكألا عمتجملا تاردق ريوطت ىلإ لودلا ةفاك ىعست
 نكت مل و ،لاع ىًوتسم ىلع ّينورتكلإلا ميلعتلا ميدقتل

 نييزيلاملا نم ةريبك ةبسن ىلإ اًرظن اذه نم ةديعبب ايزيلام
 ،ةيميلعتلا اeاسسؤم تبأد اذل ؛مويلا ةكبشلا نومدختسي
 يف ةكباشلا فيظوت ىلع تبأد ؛ةيعماجلا اميس الو
 نم ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلاو ،ةيميلعتلا اهجمارب

 ،كلذ ىلإ تعس يتلا ةيزيلاملا ةيميلعتلا تاسسؤملا لئاوأ
 يعسلا اذه رهاظم نايب ىلإ ةساردلا هذه تفده ؛هيلعو
 يف اهتبرجت اًديدحتو ،ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلل

 ةغللا ةيمهأ زاربإ لالخ نم اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت
 فدe امك ،يكبشلا ميلعتلا نمض اهجاردإو ةيبرعلا

 براجتلاو ةّينقّتلا لئاسولا مهأ فاشتكا ىلإ ةساردلا
 يف ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا اهتفّظو يتّلا ةيناديملا
 يفيكلا جهنملا انفَّظو دقو .اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت

 يفصولا ليلحتلا ةقيرط ىلع نيدمتعم يبيرجتلا ريغ
 نع فشكلاو فصولا لالخ نم يناديملاو يرظنلا
 صلخ ؛فصولاو ليلحتلا دعبو ،ايرظنو ايناديم ةبرجتلا
 يف نيتريبك ةّيّمهأو ةناكم لتحت ةيبرعلا ةغللا ّنأ ىلإ ثحبلا

 امك ،ةماع ايزيلامو ةصاخ ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا

 مولعلاو بادآلاو نونفلل قاسنأ ةلجم

 ةيناسنإلا

 عباسلا رادصإلا

 )٢( ددعلا )٣( دلجملا

٢٩٧-٢٧٧( ٢٠٢٢( 
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 ةّينورتكلإلا لئاسولا زربأ تفظو ةعماجلا نأ ثحبلا رهظي
 ،تاصنم ةدع تأشناو ،ةروطتملاو ةركتبملا ةّينقّتلاو

 ةيبرعلا ميلعت يف ةحجان ةيعقاو ةيناديم اقرط تعبتاو
   .اهريغب نيقطانلل

 ،ميلعتلا ،ايزيلام ،ةيبرعلا ةغللا :ةيحاتفملا تاملكلا

 .يكبشلا ميلعتلا ،ةكبشلا
Abstract 

Most countries are seeking to 
develop the academic field by 
providing e-education at a high 
level, and Malaysia is one of them. 
Malaysia, indeed, has employed 
online platforms in its educational 
programs; and the International 
Islamic University Malaysia is the 
first institution to engage itself to 
do so. Hence, this study aims to first 
shed light on the importance of 
Arabic in Malaysian academics, 
second explore the university 
experience in teaching Arabic to 
non-native speakers using network 
education, and third discover the 
most important technical methods 
and tools, web platforms and field 
experiments employed by this 
institution in teaching Arabic. This 
research adopted a qualitative 
research method and applied a 
descriptive-theoretical analysis. 
After analysis and description, the 
study found that Arabic occupies a 
great place and importance in the 

International Islamic University of 
Malaysia in particular and the 
whole country in general. The 
research also showed that the 
University employed the most 
prominent innovative and advanced 
electronic and technical means, 
created several platforms, and 
followed realistic and successful 
contemporary and advanced 
methods in teaching Arabic to non-
native speakers.  
Keywords: Arabic, Malaysia, 
education, network, network 
education. 
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 ةمدقملا *

 ءيجم عم ةيبرعلا ميلعت أدب :1ايزيلام يف ةيبرعلا

 نكمي ال ذإ 2؛ايسآ قرش بونج ئطاوش ىلإ مالسإلا
 ،ةيبرعلا مّلعت نود نم ًالماش اًمهف همهفو مالسإلا عابّتا
 ،ةقطنملا هذه لود ديلاقت نم اًءزج اهمّلعت حبصأ اذكهو
 يهف ،ايزيلام يف اًديدحتو ،ويالملا ليبخرأ يف امّيس الو

 3.مالسإلا ؛ّيمسرلا دالبلا نيدل ةيمسرلا ةغللا

 ةيبرعلا ّدعت 4؛ّينيدلا عفادلا اذه نع ًالضفو

 نوزخمب ًالثم قّلعتي ّيداصتقا :عفاودل ا�يملاع ًةّمهم ًةغل

 لصاوّتلا لّهسي اّمم ؛زاغلاو طفّنلا نم ةيبرعلا ةقطنملا

 تاقالعلاب ًالثم قّلعتي ّيسايسو ،تاكرّشلا نيب قيوسّتلاو

 ةحايّسلاب ًالثم قّلعتي ّيعامتجاو ،اeارافسو لوّدلا نيب

 ةليصحب ًالثم قّلعتي ّيفرعمو ،اهريغو ةيبرعلا لوّدلا نيب

 
 ةراضحلا ناسل :ةیبرعلا ةغللا" ،دمحأ الیھس ؛دمحأ ىملس :رظُنی 1
 ةعماج ،ةیبرغلا ةیویسآلا تاساردلا ةلجم ،"ویالملا لیبخرأ يف
 بیبحلا نسح ؛م٢٠١٦ ،١ ددعلا ،٨ دلجملا ،ةینطولا ایزیلام
 ةغللاب ضوھنلا لبس" ،نمحرلا دبع فرشأ ؛لیعامسإ دواد ؛دمحأ
 ةعماج ،رصاعملا عمتجملاو مالسإلا ةلجم ،"ایزیلام يف ةیبرعلا
 .م٢٠١٦ ،ایزیلام ،وناجنرت ،نیدباعلا نیز ناطلسلا

2 See: Ulrich Ammon, Sociolinguistics: an 
international handbook of the science of 
language and society. Berlin, De Gruyter, 
2014; Zawawi Ismail, Mohd. Sukki Othman, 
Alif Redzuan Abdullah, & Sanimah Hussin, 
“Masalah penguasaan kemahiran 
mendengar dan bertutur Bahasa Arab dan 
Jepun: Satu kajian perbandingan” [Problems 

of Arabic and Japanese speaking skills: A 
comparative study]. In Kamisah Ariffin (eds.), 
Pendidikan bahasadi Malaysia: Isu, amalan 
dan cabaran [Language education in 
Malaysia: Issues, practice and challenge], 
Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti 
(UPENA), 2005, p.131-149. 
3 See: Zawawi and et al., Masalah 
penguasaan kemahiran mendengar dan 
bertutur Bahasa Arab dan Jepun, p.131-149. 

 قلطنملا" ،میھاربإ جاح يدجم ؛میھاربإ جاح دمحم :رظُنی 4
 يمیلعتلا عقاولا :رضاحلاو يضاملا نیب ةیبرعلا میلعت يف ينیدلا
 ةیملاعلا ةیمالسإلا ةعماجلا ،دیدجتلا ةلجم ،"اًجذومنأ يزیلاملا
 .م٢٠٢٠ ،٢٨ ددعلا ،٢٤ دلجملا ،ایزیلامب



 

 ةيفصو ةيناديم ةسارد :يكبشلا ميلعتلا لالخ نم اهريغب نيقطاّنلل ةّيبرعلا ميلعت يف ايزيلامب ةيملاعلا ةّيمالسإلا ةعماجلا ةبرجت 280
 

 يف ىرن ام لثم نم اهفورحب وأ ةيبرعلاب ةنّود ىّرث ةّيفرعم
 6.ةّيسرافلاو ةّينامثعلاو 5ةّيواجلا طوطخلا

 دعب نم ةثلاثلا ةبترملا ايزيلام يف ةّيبرعللو
 سرادملا يف ةّيمازلإ اهتساردو ،ةّيزيلكنإلاو ةّيويالملا
 يف ةّيرايتخاو ،ةّينيّدلا ةّيوناثلا سرادملاو اهّلك ةّيئادتبالا
 7.ةّيناملعلا ةّيوناثلا سرادملا

 ةلحرم يف ايزيلام يف ًةداع ةيبرعلا ميلعت أدبي
 ؛ةيبرعلا فورحلا راغّصلا مّلعتي ذإ ؛لافطألا ضاير
 ّفّصلا ذيملّتلا يهني الو ،ميركلا نآرقلا ةوالت نم نّكمّتلل
 ّمث ،ةيبرعلا فورحلا ةءارق داجأ دقو ّالإ يناثلا وأ لوألا

 صوصّنلل ظيفحّتلا بولسأ عابّتا ىلإ سرادملا دمعت
 ءزج ةيبرعلاب ةءارقلا ّنأ عفادب اهميهفت نود نم ةيبرعلا
 عم سّركت ام وهو ،ايزيلام يف ةيمالسإلا فراعملا لقن نم
 نرقلا تاّينيعبس يف ويالملا ليبخرأ يف ةيمالسإلا ةوحّصلا

 8.هتاّينينامثو نيرشعلا

 
 مدختست اًضیأو ،ةباتكلل ةینیتاللا ةیدجبألا ةیویالملا مدختست 5
 ةیویالملا نأ امك ،)يواجلا( ھمسا ماظن يف ةیبرعلا ةیدجبألا
 ،دمحأ ركب وبأ ىوضر :رظنی .ةیبرعلا تاملكلا نم اًریثك ریعتست
 ةلاسر ،ةیلباقت ةیوغل ةسارد :ةیویالملاو ةیبرعلا نیب ةلمجلا ءانب
 ،ةیناسنإلا مولعلاو يمالسإلا يحولا فراعم ةیلك ،ریتسجام
 .م٢٠٠١ ،ایزیلامب ةیملاعلا ةیمالسإلا ةعماجلا
 ،ةیملاعلا ةكبشلا ربع ةیبرعلا ةغللا ملعت ،دمحأ میھاربإ :رظُنی 6
 ،ایزیلامب ةیملاعلا ةیمالسإلا ةعماجلا ةعبطم :روبملالاوك(

 .٣ص ،)م٢٠٠٦

 يف ةيبرعلا مّلعت نيب اًقرف كلانه ّنأ يف ّكش الو
 لمعتسي ةيبرعلا نادلبلا يفف ،اهريغ يف هنيبو ا¦ادلب

 ،تّالجملاو فحّصلا أرقيف ،مويلا لاوط ةيبرعلا بلاطلا
 كلذ ريغو ،زافلتلا دهاشيو ،ةيعاذإلا جماربلا ىلإ عمتسيو
 تالماعت هتظحالمب ؛ّيمسر ريغ اًنيقلت ةغّللا ايافخ هنّقلي اّمم
 ّيمسرلا نيقلّتلل ىقبت ؛نكلو ،م©راجتو مهرعاشمو سانلا

 باستكا يف هتّيمهأ - ةيديلقتلا ةيميلعتلا ةقيرطلاب ًالّثمم -
 ًةداع نويديلقتلا نوملعملا رصتقي ذإ ؛ةحيصفلا ةيبرعلا
 - اًمظن نوكي ام اًبلاغو - ا�صن بلاطلا ظيفحت ىلع
 رثكأ صوصن ىلإ نولقتني هنمو ،ًةملك ًةملك هنوحرشي

 نم دحاو يف اًثحاب هتّيصخش لّكشي امم ،ًاليصفت
 ؛ًةريبك ايازم ةقيرطلا هذهل ّنأ ىفخي الو ،تاصاصتخالا
 ميلعتلا يف رشابملا فارشإلاو ّيصخشلا بولسألا ّنأ كلذ
 ًالضف ،همّلعتي امل اًحضاو اًمهف ةبلطلا حنمي تاناحتمالاو

 يّدؤي همهفو هظفح ىتح سرد ّيأ زواجت مدع ّنأ نع
 ،ةيبرعلا عم نوشيعي مهف ،هنومّلعتي ام ةبلطلا ناقتإ ىلإ

 :ا£یملاعو ا£یمالسإ ةیبرعلا ةغللا رود" ،مساج يلع مساج :رظُنی 7
 برعلا باتكلا داحتا ،يبرعلا ثارتلا ةلجم ،"ةیزیلاملا ةبرجتلا
 ،بوقعی رقابلا دمحم ؛م٢٠١١ ،١٢١-١٢٠ ناددعلا ،قشمدب
 ةغللا میلعت جمانرب ةسایس يف تایدحتلاو تایجیتارتسالا"
 ،كاریف ،هاش نالزأ ناطلسلا ةعماج ،ةفاقثلا ةلجم ،"ةیبرعلا
 .م٢٠١٢ ،١ ددعلا ،٢ دلجملا ،ایزیلام
 نیب ةیبرعلا میلعت يف ينیدلا قلطنملا ،میھاربإ ؛میھاربإ :رظُنی 8
 .رضاحلاو يضاملا
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 ةيملعلا طاسوألاو تالاجملا عيمج يف ا¦ولمعتسيو
 يتلا ةيبرعلا ةئيبلا عم قفاوتي امب ؛ةيعامتجالاو ةيمسرلاو

 .اهيف مّلعت
 ةيديلقتلا ةقيرطلا يأ - اهّنأ نم مغّرلا ىلعو

 الو ،ويالملا ليبخرأ يف ةيميلعتلا تاسّسؤملا ىلإ تلقن -
 ؛اهيف ًةذتاسأ اولمعيل نيجيّرخلا ةدوع عم ؛ايزيلام يف امّيس

 ،ويالملا ةفاقث اهتبلغ ذإ ؛ةيبرعلا ةئيبلا يف اهايازم اهل نكت مل
 ؛هظفح ةلحرم يلت يتلا ّصّنلا حرش ةلحرم يف امّيس الو
 جتني اّمم ،ةيويالملاب نوكي - فسألل - حرشلا اذه ّنإ ذإ
 اذو ،نيجيّرخلا نيب ةيبرعلا ناقتإ ىوتسم يف فالتخا هنع

 ةّيكحملا ةغللا ّنأل ؛مهضعب ىدل مويلا ىّتح ظحلي ام
 يرجي يتلا ةغللا تسيل اهجراخو ةيسردملا ةئيبلا لخاد
 مّلعت ىلع ةيبرعلا مهتفرعم رصتقت ّمث نمو 9،اهميلعت
 ةلثمألا زواجت نوعيطتسي الف ،اeاقيبطت نود نم اهدعاوق

 يف لوجي اّمع ريبعتلا مهنكمي الو ،اهبتك يف ةقوسملا
 ّنأ مهفارشتسا مامأ نيزجاع نوفقيو ،ةيبرعلاب مهرطاوخ
 مeاحومط يّبلي ال اّمم ،ًةّيلبقتسم ًةدئاف ةيبرعلا مادختسال
 10.مهفادهأ قّقحي وأ

 
9 See: Sueraya Che Haron, “The Teaching 
Methodology of Arabic Speaking Skills: 
Learners’ Perspectives”, International 
Education Studies, Vol. 6, No. 2, 2011. 

 يربص ؛بغار دومحم دمحأ ؛نامثع جاحلا دمحأ ةمحر :رظُنی 10
 يف يبرعلا رعشلا سیردتل لاعف بولسأ وحن" ،ریرھش دمحم

 يف ةيرصع ةقيرط نع ثحبلا يغبني ؛هيلعو
 مهّنأل ؛ويالملا امّيس الو - اهريغب نيقطاّنلل ةيبرعلا مّلعت

 ةئيبلا يف اهميلعت ايازم مهتئيب يف قّقحت - اًعبط نوملسم
 .ةيبرعلا

 يجهنملا راطإلا *

 ثحبلا ةلكشم *

 ريثأتب كلذو ،ةصاخ ةناكم ايزيلام يف ةّيبرعلل
 يف ةيبرعلا ةساردو ،مالسإلاو ةيبرعلا نيب قلاعّتلا نم
 سرادملاو اهّلك ةّيئادتبالا سرادملا يف ةّيمازلإ ايزيلام
 ،ةّيناملعلا ةّيوناثلا سرادملا يف ةّيرايتخاو ،ةّينيّدلا ةّيوناثلا

 دالبلا يف ةعبتملا ةيديلقتلا ةقيرطلا نم اهسيردت رّوطت دقو
 اذه هيلإ راص يذلا يناقتلا روطتلا بكاو نأ ىلإ ،ةيبرعلا
 ىلإ ةيميلعتلا تاسّسؤملا ةكباشلا روهظ عفد دقف ،رصعلا

 ةينورتكلإلا تاّصنملا ءانب لالخ نم ا�ينورتكلإ ميلعتلا جمد
 ةيوقتو ،ةدعاسملا ّداوملاو ةزهجألاب ًةقفرم كلذل ةمزاللا
 ىلع ّينورتكلإلا ميلعتلا ميدقتل ّيميداكألا عمتجملا تاردق
 ىلإ اًرظن اذه نم ةديعبب ايزيلام نكت ملو ،لاع ىًوتسم

 اذل ؛مويلا ةكباشلا نومدختسي نييزيلاملا نم ةريبك ةبسن
 ىلع تبأد ؛ةيعماجلا اميس الو ،ةيميلعتلا اeاسسؤم تبأد

 ،٣٦ دلجملا ،ةحوتفملا سدقلا ةعماج ةلجم ،"يزیلاملا قایسلا
 يف ةیوغللا تالكشملا" ،نمحرلا دبع ءامسأ ؛م٢٠١٥ ،٢ ددعلا
 ةیبرعلا ةغللا رمتؤم ،"ایزیلام يف میلعتلا ةدوجو داضلا ةغل میلعت
 ثوحبلاو تاسرادلا زكرم ،تاناھرلاو عقاولا :ةیرشبلا ةیمنتلاو
 .م٢٠٠٨ ،ةیبرغملا ةكلمملا ،ةدجوب ةیعامتجالاو ةیناسنإلا
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 ةيمالسإلا ةعماجلاو ،ةيميلعتلا اهجمارب يف ةكباشلا فيظوت
 يتلا ةيزيلاملا ةيميلعتلا تاسسؤملا لئاوأ نم ايزيلامب ةيملاعلا

 .كلذ ىلإ تعس
 رارطضاو انوروك ةحئاج روهظ دعب/عمو

 تاّصنملا ىلإ ةجاحلا تحبصأ دعب نع ملعتلل سانلا
 ةدعاسملا ةينقتلا لئاسولاو ةزهجألاب ةدوزملا ةينورتكلإلا

 ةيوقت ىلإ ةجاحلا ّنأ امك .ملعتلا ةيرارمتسال ةياغلل ةّسام
 ةبكاومل ىوصق ةرورض يكبشلاو ّينورتكلإلا ميلعتلا
 رارغ ىلع ،ايزيلام تناك كلذل ،ةمئاقلا هتايدحتو رصعلا
 تبأد اذل ؛مويلا ةكباشلا مادختسا ىلإ ةقابس ،لودلا ةيقب

 اهجمارب يف ةكباشلا فيظوت ىلع ةيمالسإلا ةعماجلا
 يف تادوهجملا فيثكتو اهريوطت ىلإ تعسو ،ةيميلعتلا
 .اهحاجن

 انرّطس ثحبلا ةلكشمو ةمدقملا نم اقالطنا

 ةباجإلا ةساردلا هذه لالخ نم لواحن ،اًيساسأ ًالاؤس
 -:وهو هيلع

 يف ةعبتملا قرطلاو ةينورتكلإلاو ةينقتلا لئاسولا يه ام

 ميلعتلا حاجنإل ايزيلام ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ةبرجت

  ؟اs نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف يكبشلا

 ىلع باوجلاو ةساردلا ةلكشم لحل :ةساردلا فادهأ

 -:ىلإ ةساردلا هذه فدe ،حورطملا لاؤسلا
 عمتجملا يف ةيبرعلا ةغللا ةيمهأ ىلع ءوضلا طيلست -١
 اهمّلعتو اهميلعت يف ةلوذبملا يعاسملاو دوهجلاو يزيلاملا
 .ايزيلام ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا فرط نم

 ةعماجلل ةيعقاولاو ةيناديملا ةبرجتلا لقنو ةفرعم -٢
 ميلعتل يكبشلا ميلعتلا ريوطت يف ايزيلام ةيملاعلا ةيمالسإلا

  .نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا
 ةركتبملا ةينورتكلإلاو ةينقتلا لئاسولا نع فشكلا -٣
 ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا فرط نم ةذختملا ةثيدحلاو
 .يكبشلا ميلعتلا لالخ نم ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ايزيلام

 يف يكبشلا ميلعتلا يف ةعبتملا قرطلا ةساردو ةفرعم -٤
 ريغل ةيبرعلا ةغللا ميلعتل ايزيلام ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا
 ميلعت زيزعت يف اهرودو اeايساسأ ركذو ،ا© نيقطانلا
  .مجعلا بناجألاو نييلحملا بالطلا نيب ةيبرعلا ةغللا

 ثحبلا ةيمهأ *
 ىلإ ىعست ا¦وك يف ةساردلا هذه ةّيمهأ لثمتت

 نم لوذبملا يكابشلا ميلعتلا يف ةيزيلاملا ةبرجتلا لقن
 ةغللا ميلعت يف ايزيلام ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا فرط
 جذامنلا مهأ نع فشكلاو ،ا© نيقطانلا ريغل ةيبرعلا

 ةركتبملا ةّينقّتلاو ةّينورتكلإلا لئاسولاو قرطلاو
 ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا اهتفّظو يتّلا ةيناديملا براجتلاو
  .اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت يف ايزيلامب

 ةساردلا دودح *

 ةبرجت ىلع ةساردلا هذه ترصتقا :يعوضوملا دحلا

 نيقطاّنلل ةّيبرعلا ميلعت يف ايزيلامب ةيملاعلا ةّيمالسإلا ةعماجلا
  .يكبشلا ميلعتلا لالخ نم اهريغب

 ةعماجلا ىلع ةساردلا هذه ترصتقا :يناكملا دحلا

 .ايزيلام ةيملاعلا ةيمالسإلا

 رياني نيب ام ،ةنس ةدمل ةساردلا تقرغتسا :ينامزلا دحلا
 ٢.٢١ ريانيو ٢.٢.
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 ىلوألا ا¦وك اهريغ نع ةساردلا هذه زيمي ام
 ةيمالسإلا ةعماجلا ةبرجت ىلع ءوضلا ءاقلإ يف اهعون نم

 ا© نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ايزيلام ةيملاعلا
 و ايرظن ةبرجتلا ةساردو يكبشلا ميلعتلا مادختساب
 يف ايزيلام ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا رود زاربإل ايناديم
 بالطلا طسو اهرشن و ةيبرعلا ةغللا ةناكم زيزعت

 نع ليدب ليكشت نع الضف ،ا© نيقطانلا ريغ بناجألا
 لئاسولا ةفرعمو ،ةيبرعلا دالبلا يف ةعبتملا ةيديلقتلا ةقيرطلا
 اقباس اهل راشملا ةعماجلاو ةماع ايزيلام تّنكم يتلا قرطلاو
 راص يذلا ينورتكلالاو ينقتلا روطتلا ةبكاوم نم ةصاخ

 لقن يف ةقدلاب ةساردلا هذه زيمتت كلذك .رصعلا اذه هيلإ
 ةيعقاو ةيناديم تاساردب مايقلا لالخ نم ةبرجتلا ليصافت
 ةغللا ميلعت يف يكبشلا ميلعتلا ريوطت يف تمهاس ةسوملم
 ءوضلا طلسي هنوك ثحبلا اذه زيمتي كلذك .ةيبرعلا

 ،اينورتكلاو اينقت ةروطتم ةلود يف مئاق عوضوم ىلع
 يف نيصصختملاو نيثحابلاو ءارقلل ةصرفلا حيتي امم ايزيلام
 قيرط يف ةرئاسلا لودلل اهلقنو ةبرجتلا نم ةدافتسالا
 يف ةصاخو يكبشلا ميلعتلل ظوحلملا روطتلا عم .ومنلا

 نحن ،انوروك ةحئاج لثم ،ةرصاعملا تاروطتلا هذه
 تمتها .ةحجانلا ةّيحلا براجتلا هذه لثمل ةسام ةجاحب
 ميلعتلا تايدحت ليلحتو ةسارد لوح ثوحبلا نم ديدعلا

 مظعم تهجتاو ،هتبكاوم يف رصعلا تايدحتو يكبشلا
 ميلعت يف ةركتبملا لئاسولا ضعب صالختسا ىلإ تاساردلا
 ةسارد ىلع ةلاقملا هذه فده زكرتي نكل .ةيبرعلا ةغللا
 لئاسولا ددعتو دصرت ثيح ،ةّيح ةبرجت لقنو ةيناديم

 دصرو ةيناديملا تاساردلاو ةيملعلا تاصنملاو ةينقتلا

 هذه ربتعت كلذل .عقاولا ضرأ ىلع ةلاعفلا اeايباجيإ
  .ةمهمو ةزيمم ةساردلا

 ثحبلا ةيجهنم *
 ثيح ،يبيرجتلا ريغ يفيكلا جهنملا انفَّظو دقل

 نيدمتعم ؛اًيليلحت اًيعقاو ايفصو اًجهنم ثحبلا اذه جهني
 ةساردلا مادختساب يرظنلا يفصولا ليلحتلا ةقيرط ىلع
 تانايبلا ةفاك ليصحتو ،تامولعملا عمجو ،ةيناديملا
 ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلل ةبرجتلا لوح ليصافتلاو

 مادختساب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ايزيلام
 ةعماجلا ديدحت مت كلذ ىلع ةوالع .يكبشلا ميلعتلا
 عمج انعبتاو ،ثحبلل عمتجمك ايزيلام ةيملاعلا ةيمالسإلا
 ةيعقاوب اهليلحتو ةقدب اهفصوو اهتساردو تامولعملا

  .جئاتنلاو تاجاتنتسالا ىلإ الوصو

 ليلحتلاو ةشقانملا *

 ايزيلام يف ّيكبشلا ميلعتلا *

 ةسامحلا نم نيرشعلا نرقلا يف دقع لخي مل
 تزرفأ يتّلا ةيعانّصلا ةروثلا رثإ ملاعلا هدهش يذّلا رّوطّتلل
 نوعرتخملا نكي ملو ،تالاجملا فلتخم يف اeاعرتخم
 اوعّقوت دقف ،ّيميلعتلا لاجملا ريوطت ىلإ رظنلا نم نيديعبب

 لئاسو نوكت نأ زافلّتلاو ويداّرلا لثم نم تاعرتخمل
 يف عراسّتلا ّنكلو ،اهلاجم يف ًةّيثادح ًةروث لّثمت ًةّيميلعت
 هذه لثم قيقحتب حمسيل نكي مل تاعرتخملا هذه روهظ
 ا© نونمؤملا حّلست نيح ىلإ ترّخأت اهّنأ ودبي يتّلا ةروثلا

 - اًنلع رهظت نأ لبق نم اeازرفم نم ّدعيو - اهقّقحي امب
 .ةيميلعتلا ةروثلا نالعإب ًةليفك ةّينقّتلا ةروثلا تناك دقف
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-1960 يماع نيب ام ةكباشلا ترهظ امل رييغتلا أدب
 ةيكيرمألا ةّينمألا تاسّسؤملا ضعب تدارأ ذإ ؛1970

 ىلع ّيوون موجه ثودح لاح يف اeانايب ىلع ظفاحت نأ
 تامولعملا لقانتل ديدج رصع اذب أدبيل ؛اهزكارم دحأ
 11.ةفلكت ّلقأو تقو عرسأ يف تالاصّتالا لدابتو

 ّيزيلاملا بعشلا نم ٪٨٠ ةبارق ؛مويلاو

 هذه ّدعتو ،ةفلتخم ضارغألو ا�يموي ةكباشلا مدختست
 ايزيلام لعجي اّمم ؛اهّلك ايسآ يف ةبسن ىلعأ عسات ةبسّنلا
 ،ميلعتلا ةرئاد عيسوتل ةكباشلا فيظوت ىلع ًةرداق
 تاربخلا ميدقتو ،هليصوت ةفلكت صيلقتو ،هتدوج نيسحتو

 12.عمجأ ملاعلل ةّيّلحملا
 اذل ؛ةيزيلاملا ميلعتلا ةرازو هيلإ تهّبنت ام اذهو

 DePAN ّينورتكلإلا ّينطولا ميلعتلا ةّطخ تعضو
 نأ اهلالخ نم ايزيلامل يغبنيو ،٢٠٢٥-٢٠١٥ دقعلل

 نوكت نأ ىلع ،ميلعتلا يف ةّينقّتلا تاعارتخالا ّلغتست
 يف اًساسأ ا�يميلعت ًالخدم جمدملا ميلعتلا تاجذومنأ
 نم ةبلطلا نّكمتي نأو ،اهعيمج يلاعلا ميلعتلا تاسّسؤم
 ةناقّتلا مادختسا معدت ةنيتم ةينورتكلإ ىًنب نم ةدافتسالا

 قيرط نع تاءاقّللاو تارمتؤملا :لثم نم ،ميلعتلا يف

 
 ،ةرحلا ةعوسوملا :ایدیبیكیو ،"تنرتنإلا خیرات" :رظُنی 11
 .م٢٠٢١ ریاربف ٢٠ يف عالطالا

 ،"تنرتنإلا يمدختسم ددع بسح لودلا ةمئاق" :رظُنی 12
 .م٢٠٢١ ریاربف ٢٠ يف عالطالا ،ةرحلا ةعوسوملا :ایدیبیكیو

 ّيعامجلا ميلعتلا تارودو ،ميلعتلل ّيحلا ّثبلاو ،ويديفلا
 ميلعتلا تاسّسؤم رّوطت مث نمو ،MOOCs حوتفملا

 13.هلاجم يف ّلك حوتفملا ّيعامجلا ميلعتلا ايزيلام يف يلاعلا
 تاسّسؤم عم ةرازولا لمعت ؛اذه قيقحتلو

 يف رظّنلاو ،ّيميداكألا عمتجملا تاردق ءانبل يلاعلا ميلعتلا
 قيسنتل ّينورتكلإلا ّينطولا ميلعتلا ةّطخ قيبطت ىدم

 عم نواعتلا هنع مجن ام اذو ،اهرشنو رّوطّتلا تايوتحم
 :لثم نم ،ا�يملاع ةروهشملا حوتفملا ّيعامجلا ميلعتلا عقاوم

EdX، Courseraّيزيلاملا ميلعتلا راعش رشنل ؛. 
 ىدم ا�ينورتكلإ اًجمدم يلاعلا ميلعتلا لعجلو

 ىلإ ةزاجإلا ةلحرم ميلعت ّداوم ليوحتب ئدب ؛رمعلا
 نوكي نأ طرتشاف ،حوتفملا ّيعامجلا ّينورتكلإلا ميلعتلا

 تاّصنملا ءانب عم ،ا�ينورتكلإ ةيميلعتلا جماربلا نم 70٪
 ّداوملاو ةزهجألاب ًةقفرم كلذل ةمزاللا ةينورتكلإلا

 ميدقتل ّيميداكألا عمتجملا تاردق ةيوقتو ،ةدعاسملا
 14.لاع ىًوتسم ىلع ّينورتكلإلا ميلعتلا

13 See: Towards National Policy Guidelines 
on Open Educational Resources in Malaysia, 
Commonwealth of Learning, Canada, p.7-20. 

 ،2025-2015 ةیزیلاملا يلاعلا میلعتلا ةرازو ططخم 14
Kementerian Pendidikan Malaysia، 28-22ص. 
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 ّيليصحتلا ميلعتلا أدبم عاش ؛اذكهو

Outcome Based Education،15 دادزا دقف 
 جهانملا ءانب عوضومب مامتهالا ةريخألا تاونّسلا يف
 ؛اهنم بلاطلا هبستكي امو هجتنت ام ساسأ ىلع ةيميلعتلا

 ةءافكلاب تسيل اهّنأ نوّيوبرّتلا دقتعي يتلا جهانملا نم اًرارف
 نرقلا يف جّرخّتلا دعب ّيفيظولا لاجملا يف حاجنلل ةبولطملا
 ساسأ ىلع ىنبت جهانملا تناك دقف ،نيرشعلاو يداحلا
 ىلإ ىّدأ اّمم ،لوصحملا ساسأ ىلع ال ،هسفن نومضملا

 .ةيلمعلا وأ ةيعامتجالا وأ ةيملعلا ةبلطلا تاراهم يف صقن
 ىلع ًءانب ّدعملا ميلعتلا ّنأ حضاولا نمو

 قّلعتي ام ّلكل قيسنتلاو زيكرتلا ينعي ّيملعلا لوصحملا
 هليصحت اًعيمج ةبلطلل ّيرورض وه امو ّيميلعتلا ماظنلاب

 لوصحملا ىلع ًءانب ميلعتلاو ،ةسارّدلا نم ءاهتنالا دنع
 تاسارّدلا هيلإ تلّصوت ام رخآ نمض نم ّيميلعتلا
 اذهو ،ةيميلعتلا جهانملا ةينب لوح ةيملعلا ثوحبلاو

 ةّيفيك يف ًةبقاث ًةرظنو ًةّيوق ًةصرف رّفوي ّيميلعتلا ماظنلا
 ةّيعون ىلع ماظّنلا اذه دّكؤيو ،هئانبو ميلعتلا ةلكيه

 
15 See: “Outcome Based Education”, 
Wikipedia: The Free Encyclopedia, Retrieve 
on: FEB 20, 2021. 
16  See: William G. Spady, Outcome-Based 
Education: Critical Issues and 

 نم ًالدب اهيلإ لوصولا ىلإ ةعماجلا ىعست يتّلا نيجيّرخلا
 16.اهزاتجي نأ بلاطلل يغبني يتّلا ميلعتلا لحارم

 حضاو لوصحملا ىلع مئاقلا ميلعتلا ماظنو
 ةّيفيك يف أطخلل ًالاجم كرتي ال اّمم ،هيلع رابغ الو هقيرط
 تاّيجيتارتسإلاو قرّطلاو هبيترتو رّرقملا ىوتحم ةغايص
 بلاطلا ىدل نّوكتيل ؛ةسارّدلا ةئيبو عبّتت نأ بجي يتّلا

 ميلعتلا رّفوي نأ نكمي اًضيأو ،ّوجرملا ّيملعلا لوصحملا
 رّرقملا مييقتل اًحضاو اًراطإ ّيملعلا لوصحملا ىلع مئاقلا
 17.هلشف وأ ةبولطملا ةراهملا هباستكا ىلع ًءانب بلاطلاو

 يف بوساحلا روهظ ريثأتل تناك ؛اذكهو

 لّكشي امل ؛ةّصاخ ةيانعو ةديدج داعبأ ةيميلعتلا ةيلمعلا
 الو ،هتاّيجيتارتسإو مّلعتلا بيلاسأ يف ّيرذج رييغت نم
 نع ادع - ةيعماجلا لحارملا ةبلط ماد ام اذه يف تابقع
 ةزهجأ مهيدل رّفوتت - اهّلبق امو ةيوناثلا ةلحرملا ةبلط

 ميلعتلا قرط هبّلطتت امب مايقلا ىلع ةردقلا اهيدل ةينورتكلإ
 .ةثيدحلا

 

Answers, American Association of School 
Administrators, 1994. 
17 See: R. M. Harden, “AMEE Guide No. 14: 
An Introduction to Outcome-based 
Education”, Medical Teacher Journal, Vol. 
21, No. 1, 1999. 
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 ةيمالسإلا ةعماجلا يف اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت *

 18ايزيلامب ةيملاعلا

 ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف ةيبرعلل

 ةلالد ثيح نمف ًالكش اّمأ ؛اًنومضمو ًالكش ةزربم ةيمهأ

 قلاعّتلا نم هل ام هل يذلا مالسإلاب هتلصو ةعماجلا مسا

 ثيح نمف اًنومضم اّمأو ،ميركلا نآرقلا ةغل ةيبرعلا عم

 ا�يثحب اًزكرم - ١٩٨٣ ماع اeأشن ذنم - ةعماجلا ةناكم
 امم ،ةيبرعلاب اهّلجو ،ّيمالسإلا يحولا فراعم يف اًزّيمتم
 اهتبلط فدهتسا ًءاوس اًقئاف اًمامتها اهميلعت ءاليإل سّسأ

 .سانلا ةّماع نم مهريغ مأ اهيفّظوم مأ
 اهدحو ةعماجلا هذه ّنأ برغتسمب سيل ؛هيلعو

 ،ايزيلام يف ميلعتلل ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا نيتغللا مدختست
 ةبلطلا ةعماجلا مزلت ؛اهيف ةيزيلكنإلا ةغللا لاح يه امكو

 يتّلا مeاصاصتخا نع رظّنلا فرصب ةيبرعلا ةساردب اًعيمج
 زكرم يف ةينآرقلا ةغللا مسق ةيلوؤسم نم اذهو ،ا¦وسردي
 .CELPAD تاغللا

 ؛ةّصاخ تارّرقم يف اًساسأ ةيبرعلا مدختستو

 تارّرقملا كلت يف ةيبرعلا رداصملا ىلإ عوجّرلا ّنأل
 ةعبارلاو ةثلاثلا نيتنّسلا يف اًبلاغ اذه ثدحيو ،ّيرورض
 ةبلطلا ىدل ةيبرعلا نوكت نيح يأ ؛ةزاجإلا ةلحرم نم

 
 ةیملاعلا ةیمالسإلا ةعماجلا" ،نیزملا ينسح ءالع :رظُنی 18
 ةلجم ،"اھریغب نیقطانلل ةیبرعلا ةغللا میلعت يف اھرودو ایزیلامب
 ،١٠ دلجملا ،ایزیلامب ةیملاعلا ةیمالسإلا ةعماجلا ،ایسآ يف مالسإلا
 ةیبرعلا ةغلل سداسلا يملاعلا رمتؤملا باتك ؛م٢٠١٣ ،٢ ددعلا
 ،نیرشعلاو يداحلا نرقلا يف اھتایدحتو ةیبرعلا ةغللا :اھبادآو

 مزلت ّمث نمو ،ةلّصلا تاذ عجارملاو رداصملا مهفل ًةيفاك
 رّرقم ةيبرعلا ّنأل ؛ةيبرعلا مّلعتب ةبلطلا لماوعلا هذه

 رداصم ةءارق نم اونّكمتيل ؛اهمّلعت ةبلطلل يغبنيو ،بجاو
 ىقلت يتّلا تارضاحملا اومهفيلو ،هعجارمو صّصختلا
 يف اهّلك تارّرقملا ّنألو ،مهتسارد لاجم يف ةيبرعلاب
 تاموهفم ىلع تينب ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا

 .مالسإلا ميلاعت يف ةرورض ةيبرعلاو ،ةيمالسإ
 مهمكح يف نمو - نوّيزيلاملا ةبلطلا مسقنيو

 ةءارقب ليلق ملع مهيدل نيئدتبم ؛نيفنص ىلإ ةّماعب -

 سرادملا يف اوسرد مهبلغأ نيمّدقتمو ،ميركلا نآرقلا

 نم ةيبرعلا نومّلعتي نوئدتبملاف ،ايلعلا ةينيدلا ةيموكحلا
 نم اهمّلعت نوؤدبي نومّدقتملاو ،ّيئادتبالا ىوتسملا
 ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا تعضو دقو ،طّسوتملا ىوتسملا

 مّلعت ىلع نيئدتبملا ةدعاسم امهلوأ ؛ةيبرعلا ميلعتل نيفده

 سرادملا ةبلط ةءافك ىوتسم عفر امهيناثو ،ةيبرعلا ئدابم

 يتّلا عيضاوملا ةشقانمو ءورقملا مهف نم اونّكمتيل ؛ةينيدلا
 نأ لمؤي ةسرادلا ةيا¦ يفو ،ةيملعلا مeاصّصختب قّلعتت

 نّكمتي ثيحب هصّصخت لاجم ىلإ ءامتنالاب بلاطلا رعشي
 اهرداصم يف اهمهفو ةيبرعلا صوصنلا ةءارق نم
 19.اهعجارمو

 .م٢٠١٧ ربوتكأ ٢٦-٢٤ ،ایزیلامب ةیملاعلا ةیمالسإلا ةعماجلا
19 Ibrahim Ahmed, Integrating Internet in 
Teaching Arabic Language: A New Approach 
of Teaching Arabic Language. Lap Lambert 
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 ةعماجلا يف ةيبرعلاب نيّمتهملا دوهج تجّوت دقو
 ا©ادآو ةيبرعلا ةغللا مسق ءاشنإب ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا

 قفو ةاروتكدلاو ريتسجاملاو ةزاجإلا تاداهش حنمي يذلا

 نيقطانلل ةيبرعلاو ،اsادآو ةيبرعلا ةغللا ؛نيصّصخت

 .ةّيعرشلا تاصّصختلا نع مكيهان ،اهريغب
 ماوعألا يف هريغو ةيبرعلا لاجم ىحضأ ذإو

 ةفاقثلا ىلع ملاعلا حاتفنال ؛لبق يذ نم بصخأ ةريخألا
 ةيفرعمو ةيعامتجاو ةيسايسو ةيداصتقا عفاودل ؛ةيبرعلا
 ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلل ّدب ال ناك ؛اهركذ قبس
 مل ،معن ؛لاجملا اذه يف ةيدايّرلا اهتناكمب علطضت نأ نم

 لئاسولاب ةناعتسالا اهيلع ّدج ؛نكلو ،هنع اًموي فّلختت
 ةيبرعلا ةفاقثلا ىلع ّيملاعلا حاتفنالاو بسانتت يتلا ةيميلعتلا
 دعت مل ذإ ؛ةيبرعلا لاجم يف نيّصتخملا ةّيعونو هعراستو

 يضرتل ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاّيّلكلاو دهاعملا يف ةزاجإلا
 سرادملا يف نيمّلعم نيجيّرخلا مهنييعت يف لمعلا بابرأ
 ؛ةصاخلا تاكرشلا يف ةمجرتلا تالاجم يف وأ ةيموكحلا
 عفرت راكفأب اوتأي نأ رومألا ديلاقم مهديب نمل يغبني اذل

 قوس يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاّيّلكلا يجيّرخ ةناكم نم
  .ةيميلعتلا لئاسولاب نهر - اًدّدجم - اذهو ،لمعلا

 ّينطولا ميلعتلا ةّطخب اًمازتلاو ،اذكهو
 يلاعلا ميلعتلا ةرازو اهتعضو يتّلا DePAN ّينورتكلإلا

 ةيمالسإلا ةعماجلا تأدب ؛٢٠٢٥-٢٠١٥ دقعلل ةيزيلاملا
 نم 2003 ماع ّيكبشلا ميلعتلا مادختسا ايزيلامب ةيملاعلا
 ميلعت تاّصنم ريفوتل ةّينقت تاكرش عم دقاعّتلا لالخ

 
Academic Publishing AG & Co. KG, 
Saarbrucken, Germany, p.254, 255. 

 مادختسا وأ ،اهيبوسنمو ةعماجلاب ةّصاخ ّينورتكلإ
 نيبوسنملا ّثح وأ ،ًةزهاج ًةيميلعت تاقيبطت نيرضاحملا

 جتن ام اذهو ،ةيميلعت تاقيبطت راكتبال ًةبلطو ًةذتاسأ
 تاقيبطّتلاو ّينورتكلإلا ميلعتلا تاّصنم تناك نأ هنع
 نورضاحملاو ةعماجلا اهتمدختسا يتّلا ةزهاجلا ةيميلعتلا
 ةبلطلل ّيكبشلا ميلعتلا ريفوت يف اهفادهأو ًةبسانتم اهيف

 .مeاصاصتخا فالتخا ىلع مهعيمج
 ميلعت يف ةّينورتكلإلا لئاسولا هذه ةّيّمهأ ودبتو

-:لالخ نم - ةّماعب تاغّللاو - اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا
20 

 ةقيرطلاب بلاطلا مّلعتي ال ذإ :ّيبيرجتلا ميلعتلا -أ
 ،عادبإلا هيدل نّوكتيف ،قّبطيو بّرجي لب ،طقف ةيرظّنلا

 فشتكيو ،مّلعتلا تاوطخب ّرمي هّنكل ،ا�ينورتكلإ ولو
 نأ ىلإ ةبرجتلا هذ© يّدؤي اّمم ،ةوطخ ّلك يف ديدجلا
 .نهّذلا يف خسرت

 اذل ؛حضاو مّدقت ّينورتكلإلا مّلعتلا يفف :ةّيعفاّدلا -ب
 دادزت هيفو ،ةيقرولا ّداوملا نم مّلعتلا ىلع ةبلطلا هلّضفي

 ىلع نيعت ةطشنأ هيلإ تفيضأ اذإ امّيس الو ،ةّيعفادلا
 .مهسفنأب ةبلطلا لالقتسا

 نأ ّيلازعنالا وأ لوجخلا بلاطلل نكمي :ةّيدرفلا -ج

 ريثأتلل نوكي الف ،هدرفمب ّينورتكلإلا ميلعتلا نم ديفتسي
 .همّلعت ىلع ساكعنا ّفصلا يف ّيبلسلا

 .15ص ،ةیملاعلا ةكبشلا ربع ةیبرعلا ةغللا ملعت ،دمحأ :رظُنی 20
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 نأ بلاطلل نكمي :ةمولعملل طقف اًدحاو ردصم ال -د

 ىرخأ رداصم نع اًثحاب ةينورتكلإلا عقاوملا يف لّقنتي
 .هديفت

 اذه يف :ّيفاقثلا قايّسلا لالخ نم تاغّللا سردت -ـه

 نأ بلاطلل نكمي بيساوحلا هيف مدختسن يذّلا ملاعلا
 ،اهتفاقث ىلع علّطيو ،ةسوردملا ةغللا عقاوم ىلإ لخدي

 ءالمّزلاو ءاملعلا فلتخم عم لصاوتي نأ نكميو ،اهفلأيو
 عّبطتلا بناوج نم ةغّللا باستكاف ،ملاعلا ءاجرأ يف
 عم مّلعتملا فّيكت ىدم ىلع دمتعي باستكالاو ،ّيفاقثلا
 .فدهلا ةغللا ةفاقث

 ةيوبرت ةهجو نمو ،ةينورتكلإ ةهجو نم اذه
 يف ةركتبملا ةيميلعتلا براجتلا ضعب اناقلت ؛ةيقيبطت
 نم ةيبرعلا ميلعتك ،ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا

 اهريغو ،ءانغلاو ،حرسملاو ،ةرظانملاك ؛تاطاشنلا لالخ
 نم ؛ةيبرعلا ةمدخل ةيبالطلا تايعمجلا هيف كرتشت امم
 -:لثم
 21.ةعماجلا ىوتسم ىلع ،ةيبرعلا ةغللاب ةرظانملا يدان -١

 
 ةیملاعلا ةیمالسإلا ةعماجلا يف ةمھم ةناكم ةیبرعلاب ةرظانملل 21
 اذھ يف ةسفانتملا قرفلا لضفأ يف دودعم اھقیرفو ،ایزیلامب
 ؛اھلك تایوتسملا ىلع زئاوجلا نم ًاددع دصح دقو ،لاجملا
 يتلا تاساردلا نم ددع كانھو ،يلودلاو ،يمیلقإلاو ،يلحملا

 ةرظانملا يدان ةیلاعف ،يبیطشلا دلاخ :لثم نم ؛لاجملا اذھب تینع
 ةیملاعلا ةیمالسإلا ةعماجلاب مالكلا ةراھم ةیمنت يف ةیبرعلا ةغللاب
 ةیمالسإلا ةعماجلا ،ةیبرتلا دھعم ،ریتسجام ةلاسر ،ایزیلامب

 يحولا فراعم ةيلك يف ةيبرعلا ةغللا ةيراتركس -٢
 .ةيناسنإلا مولعلاو يمالسإلا

 .ةيبرتلا ةيلك يف ةيبرعلا ةغللا يملعم معارب سلجم -٣
  .ةرادإلاو تاغللا ةيلك يف يبرعلا حرسملا قيرف -٤

 لوصفلا ءانثأ يف ةيناديملا براجتلا ىلإ ةفاضإ
 قيسنتلاب - ايلعلا تاساردلا ةبلط ضعب ّدعي ذإ ؛ةيساردلا

 ميلعت ريوطت فدهتست ةيناديم تاسارد - مهيفرشم عم
 هذه ميدقت ؛مث نمو ،ةعماجلا يف اهمّلعتو ةيبرعلا
 ةليصح ّدعت يتلا ةيملعلا مهلئاسر يف اهجئاتنو تاساردلا
 .يملاعلاو ينطولا نيديعصلا ىلع ةديفم ةمّيق ةيفرعم

 زربأ ضعب نع ثيدحلا ىلإ اندوقي ام اذهو
 ةعماجلا اهتفّظو يتّلا ةيناديملا براجتلاو ةّينقّتلا لئاسولا
 ،اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت يف ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا
 -:ةيتآلا يه يراجتلاو لئاسولا هذهو

 22A’LEEM:IT ةصنم -١

 ماع ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا تأدب
 Learning ةّصنم مادختسا 2003

Management System ةكرش جاتنإ نم 

 دمحأ میھاربإ ؛میھاربإ جاح يدجم ؛م٢٠٠٨ ،ایزیلامب ةیملاعلا
 ةیمالسإلا ةعماجلا ةبرجت" ،قیدص هللا ضوع حالص ؛سراف
 نیسحت يف ةیبرعلا ةرظانملا نف نم ةدافإلا يف ایزیلامب ةیملاعلا
 مولعلل رابنألا ةعماج ةلجم ،"ةیبرعلا ةغللا يسرادل يوغللا ءادألا
 .م٢٠١١ ،٣ ددعلا ،١١ دلجملا ،ةیمالسإلا

22 www.italeemc.iium.edu.my. 
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Mitechsoft، ةيميلعتلا ةّصنملا هذه ترّوط دقو 
 نيمدختسملا تاجايتحا رّفوتل ؛ًةّدع تاّرم ةينورتكلإلا

 تاجايتحا دايدزاو ّينقّتلاو ّيملعلا رّوطّتلا عمو ،ةءافكب
 تاّيّلكلا تحارو ،ًةيفاك ةّصنملا هذه دعت مل نيمدختسملا
 LMS تاّصنم مدختست ةعماجلا يف ةيميلعتلا زكارملاو
 ةّطخ ةعماجلا سلجم رّرق 2012 ماع رخاوأ يفو ،ًةفلتخم

 ةديدج ةّصنم ريضحت تبجوأ ّينورتكلإلا ميلعتلل لمع
 يلاعلا ميلعتلا ةرازو لمع ةّطخ تابّلطتم عم قفاوتت
 ميلعتلاب ةضّوفملا ةيعماجلا ةنجّللا تردصأو ،ةيزيلاملا
 ةّصنم نم لاقتنالا ىلإ ةجاحلاب تاهيجوت ّينورتكلإلا

LMS ةّصنم ىلإ Moodle، نوكت نأل طّطخو 
 ؛ةمزاللا تانايبلا صالختسا ىلع ًةرداق ةديدجلا ةّصنملا
 تامولعمو ،ةيساردلا ّداوملا يف ةبلطلا ليجست لثم نم
 Students Information لالخ نم ةبلطلا

System، لالخ نم نيفّظوملا تامولعمو 
HURIS، ةبلطلل حيتي نأب ًاليفك جمّدلا اذه ناكو 

 .تاديقعت ّيأ نود نم ةّصنملا مادختسا نيرضاحملاو
 ةعماجلا تقلطأ م2013 ماع فصتنم يفو

 بوساحلا ةزهجأ ىلع ًةحاتم ًةينورتكلإ ًةيميلعت ًةّصنم
 اًراصتخا اهيلع قلطأ ،ةّيكذلا فتاوهلاو

ITA’LEEM: Innovative Teaching 

and Learning Environment System، 
 زمري راصتخا وهو ،ركتبملا مّلعتلاو ميلعتلا ةئيب ماظن :يأ
 يآ" ّلدي ذإ ؛ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ةّيوه ىلإ
 .ةيبرعلا ةغللاب ّينورتكلإلا ميلعتلا ىلإ "ميلعت
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 ،ةبلطلا عم رضاحملا لصاوتي "ميلعت يآ" يفو
 Course ةيعماجلا تارّرقملا تاّفلم مهل عفريو

Outline، رداصملا ًةلمتشم سورّدلا تاّفلمو 
  .ةمزاللا عجارملاو

 ماظنلا اهدامتعاب "ميلعت يآ" ةّصنم زّيمتتو
 ةفلكتبو ةلوهسب اهريوطت هعم نكمي اّمم ،حوتفملا

 AJAX فئاظو نّمضتت اهّنأ هنع ًالضف ،ةضفخنم
 رّفوت ةّصنملا لكيه يف تالصو ىلإ ةفاضإلاب ،ةّيّصّنلا
 رثكأ صرف رّفوتت ّمث نمو ،تقو ّيأ يف ًةّيفاضإ تاجايتحا
 .ةثيدحلا هبيلاسأو ميلعتلا لهسيو ،نيمدختسملل

 ةّصنملا هذه لالخ نم ةيبرعلا ميلعت نكي ملو
 رضاحملا نيب لصاوتلا اهريسيت نع ًالضف ذإ ؛اهنع بئاغب
 ةيرصبلاو ةيعمسلا ةيملعلا ّداوملا لدابتب مهل حمست ،هتبلطو
 .اهمالتساو تابجاولا ميلست لّهستو ،ةءورقملاو

 :23Padlet قيبطت -٢

 ةعاقلا طئاح ىلع تاقصلملا مادختسا هتركف
 تاقصلم يه ذإ ؛اًرّوطت رثكأ ةقيرطب ؛نكلو ،ةّيسارّدلا
 ةّيكذلا فتاوهلاو بيساوحلا تاشاش يف ةينورتكلإ
 .رصعلا بكاوت ًةليسو ّدعي ّمث نمو ،ةّيحوللا ةزهجألاو

Padlet اهؤلم :نكمي ءاضيب ةحفص 
 تاّيفلخ رايتخاو ،تاقصلم لكش ىلع تاظحالملاب
 ءالدإلا نم ةبلطلا نّكمي اّمم ،ىوتحملا ضرعل ةباّذج
 .تالاجملا فلتخم يف اهفيظوتو ،اهلالخ نم مهئارآب

 ةبلطلا ةدعاسمل ةليسولا هذه فيظوت أدب دقو
 ،2015/2016 ّيساردلا ماعلل ّيبرعلا رعّشلا مّلعت يف
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 ةبلطلا ّثحو ،ةّيسارّدلا ةعاقلا يف طاشّنلا ثعبل كلذو
 مهضعب تاظحالم نم ةدافتسالاو رّرقملاب مامتهالل

 تقو لالغتسالو ،ةيظفللا تاقيلعّتلا نم ليلقّتللو ،اًضعب
 .سرّدلا

 تاميلعت قّقحي هّنأب قيبطتلا اذه مادختسا زاتميو
 حيتي ذإ ؛ّرمتسملا ميلعتلا ىلإ هيجوتلاب يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 "ميلعت يآ" ماظن فالخب ؛اًمئاد ةبلطلل ّيميلعتلا ىوتحملا
 ىوتحملا ىلإ لوصولا ةيناكمإ بلاطلا دقفي يذّلا
 .رّرقملا هزايتجا دعب ّيميلعتلا

 ةعاقلا يف Padlet فئاظو نم ّنأ ىلع

 -:ةيميلعتلا

 لالخ نم ديدجلا سرّدلا ءدب لبق ةعيرسلا ةعجارملا -أ

 ،قباسلا سرّدلا تامولعم نم هنورّكذتي اّمع ةبلطلا لاؤس
 ام كاردإ مّلعملل نكمي تاباجإلا تايوتحم صيخلتبو
 هيلع زيكرتلاو هحرش ةداعإ هل يغبني امو هتبلط هبعوتسا

 .ديدجلا سرّدلا يف

 .هئانثأ يف سرّدلل اًعجرم بلاطلا ءاشنإ -ب

 اذام :لثم نم ةلئسأ نع ةباجإلاب سرّدلا صيخلت -ج
 بجي مل يتّلا ةلئسألا ام ؟همهفت مل يذّلا ام ؟مويلا تمّلعت

 نكمي ةلئسألا هذه نع تاباجإلاو ؟سرّدلا ىوتحم اهنع
 .اًقحال اهيلإ عوجّرلا ةبلطلل

 ،نّيعم عوضوم لوح مهراكفأو ةبلطلا ءارآ بلط -د

 نم ّدحلا ةيناكمإ عم ،اذه يف نيدلاولا كارشإ نكمي امك
 فوخلا لاح يف هضرع لبق مّلعملا نم هتعجارمو حرّطلا

 .هريغو فالخلا نم

 اونّكمتي مل نيذّلا ةبلطلل حاتيل ؛سرّدلا تاّفلم عفر -ـه

 .سرّدلا نم ةدافتسالا روضحلا نم

 ربع سورّدلا ليجست يف ةبلطلا ةزهجأ لالغتسا -و

 .سرّدلاب ةقّلعتملاو ةديفملا روّصلا طاقتلا وأ ،ويديفلا

 عفرو طباور ءاشنإ نكمي سرّدلا ميدقت رّذعت لاح يف -ز

 ميلعتلا لحارم يف( ليدبلا مّلعملل تاهويديفو روص
 .)ةيلوألا

 E-Diwan ّينورتكلإلا رعّشلا ناويد قيبطت -٣
 دنع للخلا ّدسل ىعست يتّلا قرّطلا ىدحإ

 ًةقفرم تاقّلعملاو دئاصقلاب مهديوزتو نيصصختملا
 يداحلا نرقلل ةينقّتلا رصع ةّلح يف يناعملاو توّصلاب
 نورقلا يف نيمّلعتملل حتت مل ةسلس ةقيرطبو ،نيرشعلاو
 .ةيضاملا

 نم ةريثكلا هنونفو ةعّونتملا هصوصن يف بدألاف
 تأّيe ذاتسأ هل رّفوت اذإ ةيبرعلا ةغللا ناقتإل لئاسولا عجنأ
 نم نّكمتو ،ةبولطملا ةيتاّذلا طورّشلاو ةفرعملا بابسأ هل
 امب - بدألاو ،ةيوبرتلا سيردّتلا بيلاسأ باعيتسا

 ،ةعّونتملا فراعملا ةبلطلا حنمي - ةدافإو ةعتم نم هب فصّتي
 تقولا يف وهو ،ةّيلامجلا مهسيساحأو مهقاوذأ يّمنيو
 لأس نايفس يبأ نب ةيواعم اذهو ،ةغللا ءاعو هسفن

 نآرقلا" :باجأف ،"؟كنبا تمّلع ام" :اًموي مهدحأ
 حّتفي هّنإف ؛رعّشلا حيصف نم هّور" :لاقف ،"ضئارفلاو
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 ىلع ّلديو ،ناسّللا قلطيو ،قطنملا حّصفيو ،لقعلا
 24."ةعاجّشلاو ةءورملا

 لعجن نأ هصوصنو بدألا سيردت فادهأ نمو
 ةبلطلا دّوزن نأو ،ةباتكلاو ةثداحملا ناسل ةيبرعلا ةغللا
 ةّيّنف روص جاتنإ يف اهولّثمتيل ؛ةعتمم ةيبدأ ةيلامج ةورثب
 هتفاقثو هراكفأ طبرل يّقلتملا ّثحن نأو ،ةديدج ةّيركفو

 25.ّيركفلاو ّيوغللاو ّيدقنلاو ّيبدألا ّيبرعلا ثارّتلاب
 26-:يه ؛ئدابملا نم ةلمج ىلع قيبطتلا اذه موقيو
 تامولعم كلانه ّنأ ةركف :دئاصقلا ددع نم ّدحلا -أ
 ىري ؛نكلو ،ًةيادب ًةبيرغ ودبت دق مزلتسملا نم رثكأ

 دقف ،ةّمهم ةّيلقن ةلحرم ىلإ تلصو ةيرشبلا ّنأ مهضعب
 ،سردن وأ جلاعن نأ نكمي اّمم رثكأ تامولعم جتنن انرص
 اهضعب ًةنمازتم ةفشتكملا تامولعملا تناك ةّدع نورقلو
 ا�يخيراتو ،عيزوّتلاو ةجلاعملاو جاتنإلا ثيح نم ضعب عم

 اهسفن ةعرّسلاب تامولعملا رابتخا ىلع نيرداق رشبلا ناك
 ذنم ؛نكلو ،اهورشنيو اهوجتني نأ ا© مهنكمي يتّلا
 روهظ ببسب نزاوتلا اذه ّلتخا نيرشعلا نرقلا فصتنم
 نيب ضقانتلا عقوو ،ةيعانّصلا رامقألاو زافلتلاو بوساحلا

 .اهمادختساو اهليلحت ىلع رشبلا ةردقو تامولعملا جاتنإ

 
 ،بدألا يف نوصملا ،هللا دبع نب نسحلا ،يركسعلا :رظُنی 24
 ،تیوكلا ةموكح ةعبطم :تیوكلا( ،نوراھ مالسلا دبع :قیقحت

 .136ص ،)م1984 ،٢ط
 ةودن ،"ھصوصنو بدألا سیردت بولسأ" ،ةعمج نیسح :رظُنی 25
 ،م2000 ،قشمدب ةیبرعلا ةغللا عمجم ،میلعتلاو ةیبرعلا

 .636-624ص

 توصلا لالخ نم ةديصقلا ّوج بلاطلا لاخدإ -ب
 تاّينينامث يف بوساحلا ةاكاحم ةّوق ترهظ :ةروصلاو

 عقت ذإ ؛ثلاثلا ّيملعلا فنّصلاب تبّقلو ،نيرشعلا نرقلا
 قيبطت نم عّقوتي اّممو ،ةّيلمعلا ةبرجّتلاو ّيرظنلا ملعلا نيب
 ةديصقلا ّوج بلاطلا لخدي نأ ّينورتكلإلا رعشلا ناويد
 نهذ يف ةروصلا حضّتت توصلا عم ريوصّتلابف ،ةيبرعلا

 .ًاليوط خسرت اهّلعلو ،بلاطلا
 ىّتح :ىدتنملا ةذفان لالخ نم ّيلصاوتلا فدهلا -ج
 ةقيرطب مّلعت ةيبنجألا تاغللا تناك نيرشعلا نرقلا رخاوأ
 نيتاه ّنكل ،ةرشابملا ةقيرطلاب وأ ،ةمجرتلاو وحّنلا

 تقولاب ًةنراقم ةيفاك وأ ةيضرم جئاتنب ايتأت مل نيتقيرطلا
 لصحي ال بلاطلا ّنأل ؛ةريثكلا ةيميلعتلا ّداوملاو بولطملا
 ىلع هنادعاست نيتّللا ةسرامملاو قيبطتلا يتصرف ىلع
 لقن اًرّخؤم ثدح اذل ؛ميلّسلا ّيوغّللا باستكالا

 نوكتل ةيلعافتلاو ةيلصاوتلا ةقيرطلا وحن هّجوتو دوهجلل
 ضرعلا قرطو لخادملا ضعب لالخ نم لضفأ جئاتن كانه
 يفف ،مهتّيعفاد نحشو نيمّلعتملا مامتها ةراثإل ةرّثؤملا
 نأ ّيبنجألا ةيبرعلا ةغللا مّلعم زجعي نايحألا نم ريثك

 وأ قطّنلا يف تابوعص هجاوي وأ تاملكلا ضعب قطني

26 See: Pricilla Norton; Debra Sprague, 
Technology for Teaching, Allyn & Bacon, 
p.105, 163; Integrating Internet in Teaching 
Arabic Language, Ibrahim Ahmad, p.33,34; 
Ahmed, Integrating Internet in Teaching 
Arabic Language, p.33, 34. 
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 قيبطتلا رّفوي اذل ؛قايّسلا يف تاملكلل ّيلامجإلا مهفلا
 ئراق توصب ةيرعّشلا تايبألا عم اًقفرم ا�يتوص اًقطن

 .موهفمو حضاو ّيبرع
 روحم هنأل ؛بلاطلا ىلإ زيكرتلا مويلا لّوحت دقو

 يف هّجوملاو دشرملا رود مّلعمللو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا
 رثكأ تحبصأف سيردتلا قرط اّمأ ،ةفرعملا باستكا

 مّلعملاو جهنملا عمو لئاسولا رئاس عم لماكتتو ،ًةنورم
 لوصحلا يف كراشي مّلعتملا راص نأ دعبو ،ةّيلاحلا ةئيبلاو
 ،دعب نم ميلعتلاو ّيتاذلا مّلعتلا رهظ ؛تامولعملا ىلع
 اهسرامي ناك يتّلا ةيراوحلا ةقيرطلاب هيبش بولسألا اذهو

 اوثحبيل ؛مهملع يف مهكيكشتب هبّالط عم طارقس
 ىدم دعب اميف خسرت يتّلا ةقيقحلا ىلإ لوصولل ؛اوّصقتيو
 فلتخم ىلع سرامي عقاو جمربملا ميلعتلاف 27،رمعلا
 نوكت نأ نم جمربملا ميلعتلل ّدب ال ناك اذل ؛تايوتسملا

 ملاعلا ّنأل ؛ةيناسنإلا فراعملا نم ريثك ميلعت يف هتناكم هل
 مادختسا يف بكّرلاب قحلي نأ ميلعتلل يغبنيو رّوطت
 بوساحلاو زافلتلاو عايذملا نم ةحاتملا لئاسولا
 ءاعو ةينورتكلإلا ةيميلعتلا جماربلاف ،ةكباشلاو

 ،نكمي ام عرسأب ناسنإلل اهديعتو ،ةلخدملا تامولعملل
 ،ناسنإلا هل ضّرعتي يذّلا نايسّنلا رصنع بايغ عم
 ةقيرطب تامولعملا تلخدأ ام اذإ ةّحّصلاو ةّدجلا نامضو

 ميلعت يف بوساحلا لامعتسا أدب دقو 28،ةنمآو ةنومضم
 ىّدأ ةغللا جمارب يف رّوطت هقفارو ،تاّينيتسلا يف تاغللا

 
 ،قیبطتلاو ةیرظنلا نیب ةیبرعلا ةغللا میلعت ،ھتاحش نسح :رظُنی 27
 .36-35ص ،)م1993 ،ةینانبللا ةیرصملا رادلا :ةرھاقلا(

 تائيهلاو مّلعملا رود زربي انهو ،سيردتلا قرط يف رّيغت ىلإ
 .رصعلا بكاوت ىتح سيردتلا قرط رّيغت يف ةيميلعتلا

 ،مّلعملا نع ءانغتسالا نكمي ال :مّلعملا نع ءانغتسالا -د
 ،ةثيدحلا ةّينقّتلا عم هسفن رّوطي نأ مّلعملل يغبني ؛نكلو

 اذه ّنأ ىلع ،مّلعملاب ةثيدحلا ةّينقّتلا لادبتسا نكمي الف
 ّضغلا اًضيأ ينعي ال ةينورتكلإلا ّداوملاو ةّينقّتلا نع ثيدحلا
 ءاج ام ّةيملعلا ّداوملا يف ركذ ام ريخو ،باتكلا ةناكم نم
 يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِب ْأَرْقا� :ملقلاو باتكلا نع نآرقلا يف

 � ُمَرْكألا َكُّبَرو ْأَرْقا � ٍقَلَع ْنِم َناَسْنإلا َقَلَخ � َقَلَخ
-1 قلعلا[� ْمَلْعَي ْمَل اَم َناَسْنإلا مَّلَع � ِمَلَقلاِب َمَّلَع يِذَّلا

 ةداعإو اهريوطتل ًاليوط اًتقو قرغتست بتكلا ّنكل ،]5
 ىّتح ةكباشلا تءاج اذل ؛اهاّطختي نمزلاف ،اهتعابط

 نوكت دق اذكو ،ّيروف نمازت يف مّلعتملاو ملعلا نوكي
 اّمأ ،ًةبيتر ةيميلعتلا ةيلمعلا لعجتو ًةّلمم باتكلا ةروص
 هذه ليزتف ةيجمربلا ةيلصاوتلاو ةيرصبلاو ةيعمسلا ّداوملا

 .ةباتّرلا

 يحرسملا ميلعتلا -٤

 كردي نم اهيعي ةيباجيإ ةيميلعت راثآ حرسملل
 نع ةبلطلا تاراهم لقص ىلإ ىعست يتلا تاطاشنلا ةيمهأ
 ةعاجشلا أدبمل اًزيزعت ؛مeاردقو مeاكلم ةيمنت قيرط
 ؛نيرخآلا نع اًديعب ءاوزنالاو ،لجخلا جالعو ،ةيبدألا

 ءادألا نأ كلذو ،اًنايحأ ةيبلسلا نارقألا تاقيلعت نم اًفوخ
 لثمي هنأل ؛يسفنلا رتوتلا ضفخب ليفك بلاطلل يحرسملا

 .4ص ،ةیملاعلا ةكبشلا ربع ةیبرعلا ةغللا ملعت ،دمحأ :رظُنی 28
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 ةغللا ميلعت يف ةصاخبو ،اًزيمتم ا�يميلعت ا�يكولس اًفقوم
 ،ثدحتلاو ،ةباتكلاو ،ةءارقلا ؛ساسألا اeاراهمب ةيبرعلا

 هنأل يحرسملا ءادألا لالخ نم لماكتت ذإ ؛عامتسالاو
 29-:هنأ اميس الو ،جئاتنلا نومضم يوغل طاشن
 دادزتو ،ةعتملاب رعشيف ،ميلعتلا ىلع بلاطلا نيعي -١
 .ملعتلل هتيلباق

 "جهانملا ةحرسم" لالخ نم ةيساردلا ةداملا لهسي -٢
 .ا�يوبرت
 .بلاطلا ىدل يلامجلاو ينفلا قوذلا يمني -٣
 .هسفنب ةقثلاو ةعاجشلا بلاطلا بسكي -٤

 .يعامجلا لمعلاو نواعتلا حور سرغي -٥
 .ةيرصبلاو ةيعمسلا بلاطلا ساوح طشني -٦
 نسحو ماظنلاو طابضنالا بلاطلا ىدل ززعي -٧
 .فرصتلا

 .عادبإلاو راكتبالا ىلع بلاطلا زفحي -٨
 ةعماجلا يف ةيبرعلا ةغللا ةذتاسأ ضعب هّبنت دقو

 ةيميلعتلا حرسملا ةيمهأ ىلإ ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا
 هفيظوت ىلإ اوعسف ،ةيوبرتلا ةيلمعلا يف هتناكمو

 يف اوقلأت نيذلا ةبلطلا ىلع اوفرشأو ،هنم ةدافتسالاو
 ،ًاليثمتو ،اًدادعإو ،اًفيلأت ؛ةعتام ةيحرسم ضورع
 -:لثم نم ؛اًجارخإو

 ماعلا ةيا¦ تضرع يتلا "كيلاعصلا" ةيحرسم -١
 .يفارشإب ،٢٠١٨

 
 ،ھفادھأ ،ھتیمھأ :يسردملا حرسملا" ،رابك لداع :رظُنی 29
 ریاربف ٢٠ يف عالطالا ،دیدج میلعت عقوم ،"ھحاجن لماوعو

 ماعلا ةيا¦ تضرع يتلا "كومريلا لالظ يف" ةيحرسم -٢
 .دمحأ ناو يلسور ناو روتكدلا فارشإب ،٢٠١٩

 ةصصختملا ةيبالطلا تايعمجلا ىعست ؛مث نمو
 ليعفت ىلإ - مeذتاسأ فارشإب - ةيبرعلا ةغللا ةمدخ يف
 ،ةيبرعلا ةيوغللا تاراهملا ةيمنتو بهاوملا راهظإل حرسملا
 ناهجو ةيوبرتلا ةموظنملاو يميلعتلا حرسملا نأ قلطنم نم

 .ايزيلام يف ةيبرعلا ميلعت يف ناقرشم

 ةيناديملا تاساردلا -٥

 نيثحابلا ايلعلا تاساردلا ةبلط ضعب نأ مّدقت
 ةيناديم تاسارد نودعي ا©ادآو ةيبرعلا ةغللا صصخت يف
 ةعماجلا يف اهمّلعتو ةيبرعلا ميلعت ريوطت فدهتست
 تاساردلا هذه ميدقت ؛مث نمو ،ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا

 ةيفرعم ةليصح ّدعت يتلا ةيملعلا مهلئاسر يف اهجئاتنو
 يف ركذأو ،يملاعلاو ينطولا نيديعصلا ىلع ةديفم ةمّيق
 يتلا ةثيدحلا تاساردلا كلت ضعب نيوانع ماقملا اذه

 -:٢٠٢٠-٢٠١٩ نيماعلا يف تزجنأ
 لاعفألا فيرصت ميلعتل ةيسارد تادحو ميمصت -١
 .طسوتملا ىوتسملا يف نيينيصلا نيسرادلل
 يتياورب مصاع ةءارق يف يوحنلاو يفرصلا هيجوتلا -٢

 .ةلالدلا يف ةسارد :ةبعشو صفح
 تن .وسرفير مادختسا يف ءارآلا -٣
)Reverso.net(: ةبلطلا ىدل ةيبرعلا تادرفم مّلعتل 
 .اهريغب نيقطانلا

٢٠٢١. 
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 زيزعت يف ةيبرعلا ةغللا يسردم تايجيتارتسإ ةيلعاف -٤
 :مالكلا ةراهم ناقتإ يف ةيبرعلا ريغب نيقطانلا ةبلطلا ةيعفاد

 .اًجذومنأ ةيمالسإلا دينجلا ةسردم
 ةراهم نيسحت يف اهتيلاعفو ويديفلا ةنودم مادختسا -٥
 .ايزيلام يف ةيبرعلا ريغب نيقطانلا ةبلطلا ىدل مالكلا
 عامتسالا ةراهم ةيمنتل ةعاذإلا قيرط نع ةيبرعلا مّلعت -٦

 ةيزيلاملا وناجنرت ةعاذإ ربع "ويدارلا يف ةيبرعلا" جمانرب
 .اًجذومنأ
 ءزجلا "ةيبرعلا ةغللا سورد" باتك ةيئارقنا ىدم -٧
 مالسلا راد دهعم يف لوألا فصلا بالطل لوألا

 .روتنوك
 ةباتكلا ةراهم ةيمنت يف ةيمسالا ةلمجلا باعيتسا رود -٨
 .ًةيناث ًةغل ةيبرعلاب
 :ةيناث ةغل ةيبرعلا يف ةيوغللا تادرفملل فيرعتلا ّفلم -٩

 .ايزيلام ،حدق ةيالوب ةيوناثلا سرادملا يف ةيميوقت ةسارد
 مّلعت يف ةيبرعلا مالفألا عطاقم ةدهاشم ةيلعاف -١٠
 .تادرفملا

 يناعم جاتنتساو تادرفملا ةفرعم نيب ةلدابتملا ةقالعلا -١١

 ًةغل ةيبرعلا يملعتم ىدل يئارقلا باعيتسالا يف تادرفملا
 .ًةيناث

 مالكلا ةراهم ريوطت يف نارقألا عم بطاختلا -١٢

 .ًةيناث ًةغل ةيبرعلاب
 ريغب نيقطانلا ةبلطلا ىدل ةعئاشلا ءاطخألا ليلحت -١٣
 يف روجنالسب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةيعماجلا ةيلكلا يف ةيبرعلا
 .اًجذومنأ باستاو قيبطت يف ةينورتكلإلا مهلئاسر

 ًةغل ةيبرعلا ةغللاب مالكلا ةراهم ةيمنت يف ةرظانملا -١٤
 .ًةيناث

 تاجاتنتسالاو جئاتنلا *

 يتلا ةيناديملا ةساردلا و يليلحتلا فصولا دعب
 يف ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ةبرجت عقاو ىلع تعلطا
 ميلعتلا لالخ نم ا© نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا سيردت

 -:يلي ام ىلإ ةساردلا تلصوت يكبشلا
 ةيمالسإلا ةعماجلاو ةماع ايزيلام يف ةيبرعلا ةغللا لتحت -١
 ةدئاع ةميظع ةناكمو ةريبك ةيمهأ ةصاخ ايزيلام ةيملاعلا
 .ةيفاقثلاو ةيملعلاو ةينيدلا ةيفلخلل

 يلختلا يف ايزيلام ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا تحجن -٢
 ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف ةيديلقتلا ةقيرطلا نع ائيشف ائيش
 قرطلاو يكبشلا ميلعتلا ةبكاومو ا© نيقطانلا ريغل
  .ةثيدحلا

 تاصنم ةدع ايزيلام ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا تئشنأ -٣
 رعّشلا ناويد قيبطت ،Padlet قيبطت( ةينورتكلإ
 ...ITA’LEEM ةصنم ،E-Diwan ّينورتكلإلا

 حاتأ اّمم ةروطتمو ةركتبم ةّينقت لئاسو تلمعتساو ،)خلا
 ،ةّيعفاّدلا قلخو ،يكبشلا ّيبيرجتلا ميلعتلا مامأ صرفلا
  .ةّيمّلعتلا ةّيدرفلا عيجشتو
 ةيعقاو براجت ةدع ةعماجلا تقبطو تجهتنا ،ايناديم -٤

 نم ةيبرعلا ميلعتك ،ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف
 ءانغلاو ،حرسملاو ،ةرظانملاك ؛تاطاشنلا لالخ
 .ةيملعلا تارمتؤملاو ةيفاقثلا تاطاشنلاو
 ةقيرطلا نع ةيمالسإلا ةعماجلا تنغتسا كلذك -٥

 /لهسمو دشرم ريخألا لعجو ملعمك ملعملاو ةميدقلا
 تمهاس ةيعمس ةيئرم لئاسوو ةينورتكلإ لئاسو لامعتساو
 .ةلاعف ةقيرطب ا© نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف
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 ةمتاخ *

 اهريغب نيقطاّنلل ةيبرعلا ميلعت ّنأ قبس امم حضي
 اًزّيمم اًعباط ذخّتي ؛ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف
 .ا�يرصعو ا�يفرعمو ا�يرادإ

 طباوّضلاب ةمزتلم ةعماجلا ّنألف ا�يرادإ اّمأ
 ميلعتلا ةرازو اهّرقت يتّلا ةيميلعتلا ططخلاو تاهيجوّتلاو
 ةدوج ىلع ايزيلامل يمانتملا صرحلا نع ّمنتو ،ةيزيلاملا
 .هرّوطتو ميلعّتلا

 ةّيدايّرلا اهتناكمب نمؤت ةعماجلا ّنألف ا�يفرعم اّمأو
 ةيبرعلاب مامتهالا نيرق اذهو ،اهرشنو ةفرعملا ةملسأ يف
 ةفرعملا نع ترّبع ملاعلا يف ةغل زربأ تلاز الو تناك يتّلا
 .اهبناوج فلتخم يف

 يف اًدهج ولأت ال ةعماجلا ّنألف ا�يرصع اّمأو
 نرقلا حور لّثمت يتّلا ةيثادحلا ةيميلعتلا لئاسولا فيظوت
 مخّزلاو ّينقّتلا رّوطتلا نم هيف امب نيرشعلاو يداحلا

  .ّيفرعملا

 عجارملا *

 ةيبرعلا عجارملا -ًالوأ
 .ميركلا نآرقلا

 ،ةيملاعلا ةكبشلا ربع ةيبرعلا ةغللا ملعت ،دمحأ ميهاربإ

 ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ةعبطم :روبملالاوك(
 .)م٢٠٠٦ ،ايزيلامب

 داضلا ةغل ميلعت يف ةيوغللا تالكشملا" ،نمحرلا دبع ءامسأ

 ةيبرعلا ةغللا رمتؤم ،"ايزيلام يف ميلعتلا ةدوجو

 زكرم ،تاناهرلاو عقاولا :ةيرشبلا ةيمنتلاو

 ةيعامتجالاو ةيناسنإلا ثوحبلاو تاسرادلا

 .م٢٠٠٨ ،ةيبرغملا ةكلمملا ،ةدجوب

 عالطالا ،ةرحلا ةعوسوملا :ايديبيكيو ،"تنرتنإلا خيرات"

 .م٢٠٢١ رياربف ٢٠ يف
 :ا�يملاعو ا�يمالسإ ةيبرعلا ةغللا رود" ،مساج يلع مساج

 داحتا ،يبرعلا ثارتلا ةلجم ،"ةيزيلاملا ةبرجتلا
-١٢٠ ناددعلا ،قشمدب برعلا باتكلا

 .م٢٠١١ ،١٢١
 ،نمحرلا دبع فرشأ ؛ليعامسإ دواد ؛دمحأ بيبحلا نسح

 ةلجم ،"ايزيلام يف ةيبرعلا ةغللاب ضوهنلا لبس"

 ناطلسلا ةعماج ،رصاعملا عمتجملاو مالسإلا

 .م٢٠١٦ ،ايزيلام ،وناجنرت ،نيدباعلا نيز

 ،قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا ةغللا ميلعت ،هتاحش نسح

 .)م1993 ،ةينانبللا ةيرصملا رادلا :ةرهاقلا(

 ةودن ،"هصوصنو بدألا سيردت بولسأ" ،ةعمج نيسح

 ،قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ،ميلعتلاو ةيبرعلا

 .م2000

 يف ةيبرعلا ةغللاب ةرظانملا يدان ةيلاعف ،يبيطشلا دلاخ

 ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلاب مالكلا ةراهم ةيمنت

 ةعماجلا ،ةيبرتلا دهعم ،ريتسجام ةلاسر ،ايزيلامب

 .م٢٠٠٨ ،ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا
 يربص ؛بغار دومحم دمحأ ؛نامثع جاحلا دمحأ ةمحر

 سيردتل لاعف بولسأ وحن" ،ريرهش دمحم

 ةعماج ةلجم ،"يزيلاملا قايسلا يف يبرعلا رعشلا

 ،٢ ددعلا ،٣٦ دلجملا ،ةحوتفملا سدقلا

 .م٢٠١٥

 :ةيويالملاو ةيبرعلا نيب ةلمجلا ءانب ،دمحأ ركب وبأ ىوضر
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 ةعماجلا ،ريتسجام ةلاسر ،ةيلباقت ةيوغل ةسارد

 .م٢٠٠١ ،ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا
 ةراضحلا ناسل :ةيبرعلا ةغللا" ،دمحأ اليهس ؛دمحأ ىملس

 ةيويسآلا تاساردلا ةلجم ،"ويالملا ليبخرأ يف

 ،٨ دلجملا ،ةينطولا ايزيلام ةعماج ،ةيبرغلا

 .م٢٠١٦ ،١ ددعلا
 لماوعو ،هفادهأ ،هتيمهأ :يسردملا حرسملا" ،رابك لداع

 ٢٠ يف عالطالا ،ديدج ميلعت عقوم ،"هحاجن
 .٢٠٢١ رياربف

 ،بدألا يف نوصملا ،هللا دبع نب نسحلا ،يركسعلا
 ةعبطم :تيوكلا( ،نوراه مالسلا دبع :قيقحت

 .)م1984 ،٢ط ،تيوكلا ةموكح
 ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا" ،نيزملا ينسح ءالع

 نيقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف اهرودو

 ةعماجلا ،ايسآ يف مالسإلا ةلجم ،"اهريغب

 ددعلا ،١٠ دلجملا ،ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا

 .م٢٠١٣ ،٢
 ،"تنرتنإلا يمدختسم ددع بسح لودلا ةمئاق"

 ٢٠ يف عالطالا ،ةرحلا ةعوسوملا :ايديبيكيو

 .م٢٠٢١ رياربف

 ةغللا :اsادآو ةيبرعلا ةغلل سداسلا يملاعلا رمتؤملا باتك

 ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف ا ايدحتو ةيبرعلا

 ٢٦-٢٤ ،ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا
 .م٢٠١٧ ربوتكأ

 ضوع حالص ؛سراف دمحأ ميهاربإ ؛ميهاربإ جاح يدجم

 ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ةبرجت" ،قيدص هللا

 يف ةيبرعلا ةرظانملا نف نم ةدافإلا يف ايزيلامب
 ،"ةيبرعلا ةغللا يسرادل يوغللا ءادألا نيسحت

 دلجملا ،ةيمالسإلا مولعلل رابنألا ةعماج ةلجم
 .م٢٠١١ ،٣ ددعلا ،١١

 يف تايدحتلاو تايجيتارتسإلا" ،بوقعي رقابلا دمحم

 ةلجم ،"ةيبرعلا ةغللا ميلعت جمانرب ةسايس

 ،كاريف ،هاش نالزأ ناطلسلا ةعماج ،ةفاقثلا

 .م٢٠١٢ ،١ ددعلا ،٢ دلجملا ،ايزيلام
 ينيدلا قلطنملا" ،ميهاربإ جاح يدجم ؛ميهاربإ جاح دمحم

 عقاولا :رضاحلاو يضاملا نيب ةيبرعلا ميلعت يف

 ،ديدجتلا ةلجم ،"اًجذومنأ يزيلاملا يميلعتلا

 ،٢٤ دلجملا ،ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا
 .م٢٠٢٠ ،٢٨ ددعلا
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