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 دادإـع                                                                                                                                                              
                        (املشاركاملساعد) الرتبيةأستاذ أصول       

                                      جبـامعيت األزهـر والقصيم     
 أستاذ اإلدارة والتخطيط والدراسات املقارنة

  املساعد جبامعة امللك سعود

 عومدددإ تعللالدددإهددد ال را ةرإدددإ هاددده هة دددوة ةهالدددإ رافيإدددؤإ را دددفو لإ اددد  راا إ دددو  را
وملؤلددإ ااتبلؤومددت، ومي ددل  رازقادد  ، وإ ددزرد روةهددو ادد  معتمددت مجتادد  رااعزاددإ خوصددإوراجومعددو  

رافل ددددفإ رااتةوملددددإ الفيإددددؤإ را ددددفو لإ مدددده  لدددده مف يم ددددو، و  دددد م و ومبيةهددددو، وخ و  دددد و، 
ون وة يرع ددددو، وراتدددد مو  رااتعدددد را راتدددد  ممدددد م و اطاددددزرر وراا إ ددددو  ورامبوعددددو  رااتتلفددددإ، و لدددد

را دددز و  راتدددد  ممدددد م و، ومالترم دددو وعلي  ددددو، وإ ددددزرد راتدددد مو  راتددد  ممدددد م و رافيإددددؤإ را ددددفو لإ 
هدد ا راتمةلددإ اواجومعددو   ورقدد الجومعددو ب   دد ق مفملددف ةهدد را و، وم رهددإ وةو ف ددو، وراة دد  عدده 

راا زمإ، ثم و   م ية ممتدز  مماو لدإ رتإدتفورا مده خد مو  رافيإدؤإ را دفو لإ اواجومعدو  
، و ون ذاك مه خالل ع ا مفووة، وه : رازقا  زمإ ا   يء راتيجت  في مجتا  رااعزاإراا 

راتددد مو  رمررةمدددإ، راتددد مو  رات ةم دددلإ، راتددد مو  راؤفملدددإ، راتددد مو  رااجتاعلدددإ  ورإدددتت مل 
 رايصف  راتفللل ب اتةوإؤت م  طؤلعت و، ووصيت هاه مفملف ةه را و  را ةرإإ رااة ج
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رافلدوا  كد  مجزمدو  اد  كؤلدز ةثدز ا دا  راتةةياديج  راد   راتبية  توج راعوام راليم هعلش
  فدي ادواتفيل وثلمدو رةمؤوطدو مزمؤبدإ راتعلدلم اتبديمز راعواالدإ راتيج دو  ومة دو راتعلدلمب ا صدؤفل

 هاده راتفديل ااتبلؤدو  راتملل هدإ عده رايادوء راتعلدلم  ظدم اعد مو عجدت  خوصإ اواتةةيايجلو، رمجت

 رااعزادإ وإد ياإ راف ديل علل دو، وإمو دإ رااعليمدو ،   دز علده مجتاد  رااعزادإ رازقاد  رامدو م

 راا تاز م ى رافلوا  ااؤ ة راتعلم وذاك مفملمو را ر ب راا وةر ، ومبيمز وإك وب
مجتاددد  رااعزادددإ هت اايركؤدددإ رتمجوهدددو  راف يمدددإ اددد  ممةلدددو  رتم دددوت   وت يدددتم  ةدددوء

 ، وراتددد  ةصدددؤفل مبؤلموم دددو مددد ثزا ا دددا  ور ددد  اددد   وادددإ مةو ددد   لومةدددو راعاللدددإ ورااعليمدددو
ورتجتاوعلإ، وةصؤ  هممو  و  زوةا مه  زوةر  رااجتا ب وذاك ما لو م  راتيجت  في مجتا  

 وق  از ل راتبيةر  رااتال مإ، وخوصإ ا  مجول مةةيايجلدو ( 1974، 2012رااعزاإ)د زمو،

ه راجومعددو  رتإددتفورا مدده راتمةلددو  راف يمددإ، وميةلف ددو ادد  مفملددف ورتم ددوت  علدد رااعليمددو 
ةه را و وم رهإ ةروةرهو، وةصؤ  رمج راتمةلإ ا  عاللإ راتعللم وراتعلم مبلؤو  ليموب  ظزر ااو مم مت 
هدد ا راتمةلددإ مدده  ملددإ  يعلددإ ادد  جير ددل راعاللددإ راتعللالددإ، وةادد  م ددتيى راتددزمج، ومف ددله ق ةمددت 

 إيق راعا  راافل  ورا وا    عله رااةوا إ ا 
 رااعزادإ، مجتاد   ةدوء اد  راا دوهاإ مااةدت مده ج ي ا ا رورة راملوم راجومع  راتعللم وعله

 رااعزادإ وإ تدوج م دتيى ميةلد  هاده ورااعليمدو  راؤلو و  م  راتعوم  م تيى  مه راتفيل و زوةا

اجومعدو  ميرجدت اد  وقتةدو (   لد  ةن ر3، 2015الاعدوةق)راي ش، رألممد  رتإدتت رم علده ورامد ةا
رافو دددز راع يددد  مددده راا ددداال ، ومة دددو ميركؤدددإ راتملدددزر  اددد  ممةلدددو  رااعليمدددو  ورتم دددوت  
را ددزمعإ ورادد   يتبلددل مةددوال   ؤلددزا  ادد ر يةؤمدد  رإددتت رم راتةةيايجلددو راف يمددإ ا ددا  اعددول ادد  

ل وةقد  ج د ، وإعد رر راتعللم راجومع ب اتم هم معللم عوا  راجيرا، وإه ول رااعليمو  ا ق دز وقد
رابددالب اايرج ددإ مفدد هو  راع ددزب ومدده ثددم ة ددز  رافوجددإ هادده رإددتت رم ممةلددو    يمددإ، ممدد  

 ( 256، 2016رافيإؤإ را فو لإ رات  م وهم ا     اعض راا اال  راتعللالإ)هإاوعل ،
وة ز م بل  رافيإؤإ را فو لإ ألول مزا ا  ةورخز را تلةلو ، وذاك مه خالل)جين 

ادد   عؤددز عدده رافةددزا امياددت:م قدد  مةددةظ م رافيإددؤإ اةدد  م ددؤ  خ مددإ عومددإ ادد  يدديم مدده ماوةث (ر
(  ومع  رافيإؤإ را دفو لإ ة د  رألإدوالل راتد  يدتم ال دو ممد هم رااديرةر 205، 2017رألهومم)قوإم،

رافوإددي لإ  تدد مو ، ومتددو  الا ددتت مله رايصدديل هال ددو عؤددز  ددؤاإ رم تز ددل رون رافوجددإ هادده 
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ةو راتؤزا،  او هااه راةظز هال و عله ة  و مف يم عوم ه ا  راؤزمجلو   ت مإب  رمتالك رااعزاإ
(  ومددتررر راتيجددت  فددي رعتاورهددو 29، 2011اتلؤلددإ رت تلوجددو  رافيإددؤلإ الا ددتت مله)رااةلز ،

ا  مةو   رافلوا رااتتلفإب ا ر ادنن رابلدل يتتريد  علل دو مده راا إ دو  رااجتاعلدإب  لده م دلز 
 & Sanjiv)م2020(مللدددوة روتة افلددديل عدددوم 160ةن إددديق و إل ددد  هادده) راتمدد يزر  هاددده

Franklyn,2015, 33) وجوء  رافيإؤإ را فو لإ  فٍ  عال  وةمم  اع  مياز راؤةلإ راتفتلدإ  
اإل تز ل ا  متتل  اموع راعوام، ورابفدزا اد  هصد رة را يرمد  را  لدإ،  ادو ة  دو ه د ى مبؤلمدو  

خددالل مبؤلمومددت مددم مفيمدد  ق ددم  ؤلددز مدده رإددتت رمةو الفوإددؤو   (راايجددير اعددال، اادده2.0رايمددل)
را ت ددلإ هادده را ددفواإ، وراتدد  ت  دد ةك ة ددو   ددتت م اعددض مبؤلموم ددو ادد   لومةددو راليملددإ، ممدد  

(  اد ر علده رادزغم 510، 509، 2015خ مإ راؤزم  رماةتزو   ومبؤلمو  جيج  وغلزهو)خللفإ، 
 ةن خ موم و ال ل اواف يمإ ا  عوام رم تز ل مه   رثإ م بل  رافيإؤإ را فو لإ هت 

راموعدو   خدوةج راتعللم ة اول  اي هاه رااعليمو  مةةيايجلو ة  ثتت راتبية را   إوهم وق 
 مةالدإ خدالل مده راتةوا دلإ قد ةم و معتمدت هاه راجومعو  رألخلزاب  له م عه را ةير  ا  را ةرإلإ

رااعليمدو  ورتم دوت ، وذادك  مةةيايجلدو  دوةر م خزمجل و، ومف له ق ةرم م اد  رمدتالك م وةر 
علده  قدورةا مةدين  ةن راجومعدو  (  وعلده167، 2016رم تز ل)  دي إ، عؤدز راتعلدلم مده خدالل
 راالتر لدإ، وذادك مده خدالل مف ورهدإ مده رادزغم علده عوالإ جيرا ذر  خ مو  مم هم ا  رتإتازرة

وقدل  ة  واد  مادون ة  مده مدو التبؤل رايصديل رابدالب را دفو لإب  لده ه دتبل  رافيإدؤإ
(  وميرجددت راجومعددو  معكددلإ  ؤلددزا هدرء راةاددي را و دد  ادد  رااعليمددو  رادد   3، 2013)را ددلت ،

هفدديق قدد ةم و، ومجعدد  مدده را ددعل راددتفام ال ددو، خوصددإ مدد  رةمفددوع مةددوال  راتتددتمه وراافواظددإ 
ابلددل رتجتاددوع  (  اوم ددواإ هاده رإددتازرة متريد  ر5، 2016علل دو، وصددعي إ رإتزجوع و)إدللم،

  عله راتعللم راجومع  و مزا ةع رر رابالب، ورافوجإ هاه ه  وء جومعو  و للو  ج ي ا
ومعددد  رإدددتت رم رافيإدددؤإ را دددفو لإ ة ددد  ةهدددم راتيج دددو  راف يمدددإ اددد  راتعلدددلم راعدددوا ب  ظدددزر 

تدي  اتفملدف اتبية مبؤلموم و، وإماو لإ رتإتفورا مة و ا  مبيمز راتعللم، وراتملل علده رم فدوق رااف
(  وممد م 373، 2016راتةوا لإ ا  راتعلدلم، وةاد  م دتيى راجديرا ومف دله رااتزجو )راعؤد راجؤوة،

رافيإددؤإ را ددفو لإ خدد مو  متعدد را ومفلدد ا البددالب وةعكددوء هلمددإ راتدد ةمع وراادديةفله اواجومعددإ، 
إ، وراتبؤلمدو  ومياز هماو لدإ رايصديل رااؤو دز هاده مجايعدإ ورإدعإ مده رااديرةر رألكورهالدإ رااتتلفد

 (  وةوصدل رةرإدإRani, kommareddy & kumar, 2013, 23راؤفملدإ، ورألرور  راتعللالدإ)
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 مده مديازا اادو راتعللالدإ جيجد  مبؤلمدو  رإدتفورا راا إ دو  راتعللالدإ مده اكدزوةا) 2012  دله(

 هجو لإرم راتيج و  م عم را فو لإ رافيإؤإ هاه ةن)2012د  ( رتإتت رم  وميصلل رةرإإ اعوالإ

راتعللالإ  وةك   رةرإدإ را ديريز  راعاللإ رعم ا  ميةلف و  في راتيجت اكزوةا رااتعلم، وةوصل ا ى
علدده هادورا رافيإددؤإ را دفو لإ ادد   (Alshwaier, Youssef & Emam2012)وميإد  وإمدوم

 ا دا  م د م رافيإدؤإ را دفو لإ ( هاده ةن خد مو 2013هدع( راا إ و  راتعللالإ  وة وة  رةرإدإ

راجومعددو   ومده ثددم رهتادل راع يد  مدده راجومعدو  رألجةؤلددإ  ة دز  زرمج ددو  ةررء مف ددله ادد  زكؤلد
وة  ددبت و راتعللالددإ عؤددز رافيإددؤإ را ددفو لإب   دد ق مفملددف راا ددوم راتعللالددإ، وإ جددود راا ددزوعو  
راؤفملدددددإ راا دددددتز إ، ودمدددددورا راتيرصددددد  ورات دددددوةك راجادددددوع  ررخددددد  راؤلمدددددإ راجومعلدددددإ و لة دددددو و دددددله 

 ( 64، 2016فإ)خللفإ وعؤ رااةعم،و  رااجتاعلإ رااتتلراا إ 
وةغم ذاك ادنن راجومعدو  راعز لدإ د ومة دو راا دزمإ د مودرادل م دلز علده راةظدوم راتمللد   

(  وت يدد ةك  ملددز 205، 2015ادد  راتعلددلم، وت مبؤددف رافيإددؤإ را ددفو لإ  ةظددوم متةوم )راعللدد ،
افيإدؤإ را دفو لإ، وممت دز رإدتت رم اعكدد م مده ةعكدوء هلمدإ راتد ةمع   د ا راجومعدو  معةده ر

(  وماددو يدد ل علدده 402، 2016ام )راعؤدد راجؤوة،  راؤزمدد  رماةتزو دد ا ددو علدده هةإددول ورإددتمؤول 
م خز راجومعو  راا زمإ ا  رألخ   تمةلإ رافيإؤإ را فو لإ ورتإتفورا مه مبؤلموم دوب ةن  دز إ 

مدد  عدد ر مدده راجومعددو  راا دددزمإ م 2017زموهازوإدديال ادد  م ددز قدد  رمفمددل مدد خزر اددد  يةددوي
 او  .((alborsanews.com,2017ات ةمل رابالب عله رإتت رم مةةيايجلو رافيإؤإ را فو لإ

ةعلةل  للإ رافوإؤو  ورااعليمدو  اجومعدإ رامدوهزا عده عتم دو راتتدو   ز دومج رااوج دتلز راا ةد  
متت  ددد  مب ات هلددد  2017رااتت دددي اددد   دددؤاو  رافيإدددؤإ را دددفو لإ، وذادددك اددد  إدددؤتاؤز

   (cu.edu.eg/ar,2017)مةةيايجلو راتعللم ا  مجول رافيإؤإ ورا ؤاو  را فو لإ

را ددفو لإ، وراتدد مو  راتدد  مفمم ددو ادد  مجددوت  رافلددوا  رافيإددؤإ علدده راددزغم مدده ةهالددإ
 معد  مجدوتا راةوملدإ،  ادو ة  دو  راد ول اد   د ريت و عومدإ واد  راتعلدلم خوصدإ، هت ة  دو مودرادل اد 

 رادتعلم خدالل مده وذادك رادتعلم، اد  مجدول راف يمدإ راعواالدإ راتيج دو  اا دويزا التز ديمله خ دؤوا 

 Learning Outcomesراتعلم  يل  يرمج رااتاز ت رااتعلم، ةو مو ه اه اواتعلم  يل رااتاز ت

رألافدددو  ااددد  راتمدددورا را دددزمعإ اددد  رعتادددور رافيإدددؤإ را دددفو لإ، هت ةن  .(85، 2016)راة ددديرن،
 & Sanjiv)رااتعلمدإ   دو قد   د ة  مد خزر، ومدو درادل رافوجدإ قو ادإ هاده متمد  مده هد ا رألافدو 
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Franklyn,2015, 33) 2013  وقد  ةوصدل  د  مده رةرإإ)را دلت ،Micu, and Others 

دةل معدد ت  رابدالب وةث ددز  2012 ( اكدزوةا رإدتت رم رافيإددؤإ را دفو لإ اد  راتعلددلمب أل  دو    
، 2016، راعؤدد راجؤوة،73، 2017عللالددإ  وةوصددل رةرإددإ  ددٍ  مه)رامفبددو   وادديرا،راعاللددإ رات

(اكدددزوةا هجدددزرء رااتمددد  مددده را ةرإدددو   ددديل رافيإدددؤإ را دددفو لإ  اوم دددواإ هاددده ميصدددلو  403
راا مازر  را والدإ اوتإدتفورا مده رافيإدؤإ را دفو لإ اد  راعاللدإ راتعللالدإ، ومة دو: مد ماز  دالور 

(، 2011(، رااد ماز رادد وا  الدتعلم رماةتزو دد  ورادتعلم عدده اعد  اوازمددو )2010راد وا  افليةمدد ر)
(، راادد ماز 2012راادد ماز راعلادد  راتوإدد  ع ددز اددةظم رااعليمددو  ومةةيايجلددو رافوإددؤو  اا ددز)

(، ورااددد ماز راددد وا  رألول اةللدددإ راتز لدددإ 2012راددد وا  اتةةيايجلدددو رااعليمدددو  رازقالدددإ ادددوألةرن)
(   ادددو ةوصدددل راع يددد  مددده رااددد مازر  64، 2016خللفدددإ وعؤددد رااةعم،()2015اجومعدددإ راؤو دددإ)

راعز لددإ اكدددزوةا رإددتت رم رافيإدددؤإ را ددفو لإ، ورتإدددتفورا مة ددو اددد  راعاللددإ راتعللالدددإب  ظددزر اادددو 
مم مددددددت مددددددده خددددددد مو  مفلددددددد  ماي دددددددو  راةظدددددددوم راتعللاددددددد  ا إدددددددزا)راجاعلإ راا دددددددزمإ اتةةيايجلدددددددو 

، رتمفدددددددور راعز ددددددد  الااتؤدددددددو  2010  ورااعليمدددددددو ، رتمفدددددددور راعز ددددددد  الااتؤدددددددو2009راتعلدددددددلم
 ( 2012ورااعليمو  

وماادده صددلوغإ م دددالإ را ةرإددإ اددد  را دد رل راددز لع راتدددوا :  لدد  هااددده رتإددتفورا مددده 
 ؟رازقا  خ مو  رافيإؤإ را فو لإ اواجومعو  راا زمإ ا   يء راتيجت  في مجتا  رااعزاإ

 لإ:ومةؤمف عه ه ر را  رل رألإملإ رافزعلإ راتوا
 ؟رازقا  مو روة رافيإؤإ را فو لإ ا  معتمت مجتا  رااعزاإ -1
 مو ة يرع رافيإؤإ را فو لإ؟ -2
 مو رات مو  رات  مم م و رافيإؤإ را فو لإ الجومعو ؟ -3
 مو ورق  رإتت رم رافيإؤإ را فو لإ اواجومعو  راا زمإ؟ -4
 زمإ؟مو رات ية راامتز  االإتفورا مه خ مو  رافيإؤإ را فو لإ اواجومعو  راا  -5

 ه ال را ةرإإ هاه مفملف مو يل :
 هة وة روة رافيإؤإ را فو لإ ا  معتمت مجتا  رااعزاإ رازقا   -1
 الفيإؤإ را فو لإ  راجير ل رااتتلفإمي ل   -2
 ه زرد رات مو  رات  مم م و رافيإؤإ را فو لإ الجومعو   -3
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 ا فو لإ اواجومعو  راا زمإ  راة   عه ورق  رإتت رم رافيإؤإ ر -4
و دددد  م ددددية ممتددددز  مماو لددددإ رتإددددتفورا مدددده خدددد مو  رافيإددددؤإ را ددددفو لإ اواجومعددددو   -5

 راا زمإ 

 متام  ةهالإ را ةرإإ ا  راةموط راتوالإ:
ةلددددو  مدددد م  ةهالددددإ را ةرإددددإ مدددده مةووا ددددو مي دددديع رافيإددددؤإ را ددددفو لإب اوعتؤوةهددددو ة دددد   مم -1

رااعليمدو ، وراتدد   ددملل مدد خزر جو ؤددو  ؤلددزر مدده رهتاددوم راؤددو مله ادد  مت  ددو  عدد ا،  اددو 
جددد  ل ر تؤدددوا راا إ دددو  رااتتلفدددإب وذادددك اددد  ةددد  راتيجدددت راعدددواا   فدددي مجتاددد  رااعزادددإ 

 رازقا  
ممدد هم رافيإددؤإ را ددفو لإ  ؤلمددإ معللالددإ صددوافإ التبؤلددف ادد  راجومعددو  راا ددزمإ مدده خددالل  -2

 عللالإ رات  مم م و، وم وهات و ا  عالج اعض راا اال  رات  ميرج  و رات مو  رات
ميجلت  ظز م ميا  راتعللم راعوا  اا ز االإتفورا مه رات ية راامتز  الفيإؤإ را دفو لإ،  -3

 وإماو لإ رإتفورا راجومعو  راا زمإ مه خ موم و ا  مفملف ةه را و وم رهإ وةو ف و 
اع يدد  مدده را ةرإددو  را ددوامإ وراادد مازر  را والددإ وراعز لددإ مدد م  را ةرإددإ رإددتجواإ اتيصددلو  ر -4

ا هالدددإ هجدددزرء رااتمددد  مددده را ةرإدددو  اددد  مجدددول رافيإدددؤإ را دددفو لإ، و لفلدددإ رتإدددتفورا مددده 
 رافوإدؤو  ممةلدإ ميةلد  اكدزوةا مةدور  راتد  راف يمدإ خ موم و   او م م  اا ويزا رتمجوهو 

 .(87، 2016إ)راة يرن،راتز يمإ وراتعللال راعاللإ ا  رماةتزو لإ
مع  ه ا را ةرإإ ه  رألواده د اد   د ور علدم راؤدو ملهل د راتد  مكد  م ديةر ممتز دو االإدتفورا  -5

مدددده خدددد مو  رافيإددددؤإ را ددددفو لإ ادددد  راجومعددددو  راا ددددزمإ، اوم ددددواإ هادددده قلددددإ را ةرإددددو  
راا ددزمإ راتدد  ةجزمددل ادد  هدد ر رااجددول علدده راعاللددإ راتعللالددإ عومددإ وادد  راجومعددو   يجددت 

 خوص   

رايصدددف  راتفلللددد ب اتةوإدددؤت مددد  هددد ر راةددديع مددده را ةرإدددو ،  رإدددتت مل را ةرإدددإ راادددة ج
وم وهاتت ا  مفملف ةه رق را ةرإإ رافوالإ، وذادك مده  لده جاد  رااعليمدو  رااتعلمدإ اجير دل 

راؤفده ورا ةرإدو  را دوامإ، ثدم معواجدإ رافيإؤإ را فو لإ رااتتلفإ مه خالل رازجديع هاده ةر لدو  
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هدد ا رااعليمددو   يصددف و ومفللل ددو، وراتيصدد  هادده و دد  م ددية ممتددز  مماو لددإ رتإددتفورا مدده 
  رازقا  خ مو  رافيإؤإ را فو لإ اواجومعو  راا زمإ ا   يء راتيجت  في مجتا  رااعزاإ

 راؤفملدإ راا إ و  خالل مه رااعزاإ ه توج عله : هي رااجتا  رامو مالرقمي مجتمع المعرفة 

 مده   يمدإ ة ديرع ه تدوج امدز  رااعزادإ ميةلد  ورامدورة علده رااجتاد ، ررخد  ورااعزالدإ

 همديم راد   رماةتزو لدإ (  ه دت مجتاد  رااعزادإ75، 2010رااتم مدإ )عؤد راعتمت، راتةةيايجلدو

 مده راعاد  ادزق  مده كؤلدزا علده مجايعدإ وم دتا  رااجتاد ، ةادزرر  دله رااعزادإ و  دز ان تدوج

اوااجتا )راا رر ددإ    دد ق رتةممددوء راتدد ةمع هلمددإ وةعكددوء وإررةمددله واةلددله طددالب
(  وهدي: رااجتادد  راد   همدديم ةادزررا ان تدوج رااعزاددإ و  دزهو وميةلف ددو 16، 2013وراا دزر ،

 ( 82، 2011وميطلة و، ومكم راعوملله ورافةلله وراا ةلله ا  مجول رااعزاإ)ة يرا ال ،

 :عوام ا  راتيج و  راف يمإ مه وغلزهو رايمل خ مإ ا  راؤزمجلو  م ا  الحوسبة السحابية 

 رافيإدؤلإ اتلؤلدإ رت تلوجدو  رم تز دل  دؤاإ علده رتعتادور اةدزا اد  راتد  م دتزك راتمةلدإ

 متةدين  وميدعدإ متيردمدإ  يإدؤإ (  وهد :  ظدومMell & Grance,2009, 19الا دتت مله)

 مده ةكمدز ةو كير د ا ملمدو   ا دا  ممد م وراتد  رااتزرابدإ، رتاتزر لإ رألج تا مجايعإ مه مه

 راتفدوو  طزمدف عده مادل راتد  رات مإ م تيى  رمفوقلو  هاه راير  ا وراا تة ا رافيإؤإ ميرةر

وهد : ممةلدإ هااده مده خالا دو متومد  Erdomus,2009,4) وراا دتفل يه) رات مدإ ممد م  دله
) زمجلدو ، خد مو ،  ةلدإ مفتلدإ( عؤدز رم تز دل رون راا تت م اواا ورة راتد  هفتوج دو مه

(  ومعةد : هماو لدإ رايصديل هاده 38، 2013ةن هكبز هاه مفالل و عله  وإيب)راج ة ،
راا ددورة رتاتزر ددلإ ورتإددتفورا مدده مبؤلموم ددو ادد   فددف ومؤددورل رااعزاددإ ورإددتماوةهو اتبدديمز 

، 2016رااورهددإ وراتمةلإ)راعؤدد راجؤوة،راعاللددإ راتعللالددإ ادد  جير ؤ ددو رااتتلفددإ ا قدد  رمماو ددو  
376 ) 

 هد  مجايعدإ مده راتد مو  راتد  معتاد  علده  دؤاإ رم تز ددل، خدمما  الحوسدبة السدحابية :
ومتددددددو  مدددددده خالا ددددددو الا ددددددتت م متددددددتمه رااعليمددددددو  وراؤلو ددددددو  راتوصددددددإ اددددددت علدددددده ج ددددددود 

دددي الدددت اةددد  ادددزر م دددو إ متتمةلدددإ معلةدددإ، ومةددديا ز ادددت مج ايعدددإ مددده خورم)را دددفواإ(، هةت  
 راتبؤلمددددددددددو  وراؤددددددددددزرمج ومة ددددددددددو  راعادددددددددد ، ورإددددددددددتت رم وإددددددددددو   راتيرصدددددددددد  رتجتاددددددددددوع 

 ( 374، 2014)عؤ راةزمم،
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 هدد  مجايعددإ مدده راتدد مو  وراتبؤلمددو  التعريددا ارارا ددي لتددمما  الحوسددبة السددحابية :
وراؤزرمج وم و و  راتتتمه رات  معتا  عله رم تز ل مه خالل را دفواإ رماةتزو لدإ، وراتد  

االإدتفورا ااه الجومعو  راا دزمإ ميةلف دو اد  راتد ةمع وراؤفده راعلاد  وخ مدإ رااجتاد ، ه
 رات مو  رمررةمإ ورات ةم لإ وراؤفملإ ورااجتاعلإ  م رهإ مه خ موم و ا 

 :الحوسبة السحابية كما تعكسها المراسا  السابقة 
وادل مي ديع رافيإدؤإ هعز  راؤو مون الاو يل  ةهم را ةرإو  راعز لإ ورألجةؤلإ رات  مةو

( هاه  لون ةثز راتد ةمل رماةتزو د  2016را فو لإ مه دورهو متتلفإ:  له ه ال رةرإإ)  ي إ
اوإددتت رم هماو ددو  رافيإددؤإ را ددفو لإ ادد  مةالددإ م وةرم ددو وقو للددإ رإددتت رم وب  لدده مددم راتدد ةمل 

اةتدو ج ههجو لدإ اد ى رماةتزو   مه خالل م و إ قو اإ عله هماو و  رافيإؤإ را فو لإ، و و دل ر
( عددددده مفددددد هو  رإدددددتت رم رألكدددددورهالله 2016رابدددددالب رااتددددد ة له  و  دددددفل رةرإدددددإ)راعؤ راجؤوة

الفيإددؤإ را ددفو لإ مددده خددالل رةرإدددإ رإددتبالعلإ ألعكدددوء هلمددإ راتددد ةمع االلددإ ر ررب جومعدددإ 
ت، رألملددزا  ددديةا، وةهددم هددد ا راتفدد هو  هددد : راتدديق مددده إددزقإ راؤلو دددو ، ادد ء رم تز دددل ور مبوعددد

رتعتاددددور راةلدددد  علدددده رم تز ددددل، وةوصددددل اكددددزوةا مفعلدددد  مبؤلمددددو  رافيإددددؤإ را ددددفو لإ اددددد  
( هاددده معزادددإ مددد ى ميةلددد  2016راجومعدددو ، ورتإدددتفورا مددده خددد موم و  وهددد ال رةرإإ)راة ددديرن

م زا  رالمإ راعز لدإ الفيإدؤإ را دفو لإ اد  ميعلدإ رااعلادله  ةديرمج رادتعلم، وميصدلل هاده  وجدإ 
%( التددددد ةمل علددددده ميةلدددددد  رافيإدددددؤإ را دددددفو لإ، و دددددوجت م  ومعلاددددددل م 74إ)راا دددددزاله  ة دددددؤ

( 2016%( هاه  لفلإ مفملف  يرمج معلم مورا رالمإ راعز لإ  وإدعل رةرإدإ)عؤ رالبل 70 ة ؤإ)
هاه راتعزق عله اوعللإ  ز ومج م ةم د  ممتدز  اوإدتت رم مبؤلمدو  رافيإدؤإ را دفو لإ اد  مةالدإ 

 فددي ممددزة طددزق مدد ةمع راتز لددإ رازمو ددلإ ادد ى طواؤددو   للددإ راتز لددإ  راتةددية رااعليمددوم  ورتمجددوا
رازمو ددلإ جومعددإ طةبددو، وميصددلل هادده م ددوهاإ هدد ر راؤز ددومج ادد  مفملددف ذاددك ادد ى رابواؤددو   

( مف يددددد  ةثدددددز رخدددددتالق  اددددد  هررةا راجل دددددو )راايج إ، غلدددددز 2016ورإدددددت  ال رةرإإ)هإددددداوعل 
ر  راددتعلم رات ددوة   ادد ى طددالب مةةيايجلددو راتعلددلم راايج ددإ( ادد  رافيإددؤإ را ددفو لإ اتةالددإ م ددوة 

وراز دددو راتعللاددد   فيهدددو، وميصدددلل هاددده وجدددير ادددزوق ررادددإ ه  دددو لو ا دددوا  رااجايعدددإ راتددد  
 رافيإؤإ را فو لإ  رإتت مل  ا  هررةا راجل و   ةظوم

( هادددده راتعددددزق علدددده هماو ددددو  رافيإددددؤإ را ددددفو لإ)جيج  2015وإددددعل رةرإإ)را ددددوه 
ل علدده م داال  رادتعلم راجاعدد  مده وج دإ  ظدز طواؤددو  جومعدإ رألملدزا  دديةا، رةرهد(( اد  راتملد
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وميصدددلل هاددده ةن رابواؤدددو  هعتمددد ن ةن رإدددتت رم)جيج  رةرهددد(( إدددوهم اددد  راتملدددل علددده هددد ا 
راا ددداال ، وةكدددد   را ةرإدددإ علدددده  ددددزوةا م دددجل  رألإددددوم ا ورابددددالب علددده ميةلدددد  رافيإددددؤإ 

( م ددديةر ممتز دددو اةظدددوم هررةا معلدددم هاةتزو ددد  2015را دددفو لإ اددد  راتعلدددلم  وقددد مل رةرإدددإ)راعلل 
ماددين مدده خدد مو  رافيإددؤإ را ددفو لإ) تمإ مبؤلمددو  جيجدد (، وةة ددز مبؤلددف رات ددية إدد ياإ 
رإتت رمت اةٍ  مه رألإدتوذا ورابواؤدو ، ومةديمه وج دإ  ظدز ههجو لدإ، ودمدورا را راعلدإ  فدي رادتعلم 

اوعللددددإ  ز ددددومج قددددو م علدددده رافيإددددؤإ ( هادددده قلددددو  2015وراعادددد  راتعددددوو    وإددددعل رةرإإ)إددددل 
را فو لإ ا  مةالدإ م دوةر  راتد ةمع راتمةد  الزمو دلو  ورتمجدوا  فيهدو اد ى رابواؤدو  رااعلادو  
اجومعددإ ةم رامددزى، وميصددلل هادده اوعللددإ راؤز ددومج ادد  ذاددك، ومةالددإ رمجددوا ههجددو    فددي رإددتت رم 

 & Sanjiv)رافيإددددددؤإ ادددددد  مدددددد ةمع رازمو ددددددلو   و دددددد ر  رةرإددددددإ إددددددو ج  واددددددزر ةله

Franklyn2015)  ،راعيرمدد  راز ل ددإ راتدد  مدد ا  راا إ ددإ هادده رعتاددور خ مددإ رافيإددؤإ را ددفو لإ
وهددد : راتةفلددد  را دددزم ، ورختلدددوة راتةةيايجلدددو رااز دددإ، وراتت دددي، ورت تةدددوة راا دددتاز، وراتمبلدددإ 

ا فو لإ ( ةن رافيإؤإ ر2014راجمزرالإ، ورازقواإ راافللإ عله ه ا رات مإ  وةة ز  رةرإإ)عاز
ةررا م دددوع  اددد  معتمدددت ر تلوجدددو  مجتاددد  رااعزادددإ رازقاددد  مددده رااعليمدددو ، وةوصدددل اكدددزوةا 
مبؤلم وب أل  و مع   ملإ  يعلإ ا  طزممإ رافلوا وةررء رألعاول، وةراد ر ةإوإدلو التعلدلم رماةتزو د  

عه (هاه مم هم م ية  Liao and Others 2014 وراتعللم عه اع   وإعل رةرإإ الي وآخزمه)
راددتعلم رماةتزو دد  رامددو م علدده رافيإددؤإ را ددفو لإ، ورادد   يز ددت علدده راعادد  وراةمددو  راجاددوع ، 

 ومياز رعاو  والو الاتعلاله خالل عاللإ راتعلم  زمت و  
(هادده راتعددزق علدده ةثددز رمددج راتعلددلم رماةتزو دد  2014وهدد ال رةرإإ)ميإدده وم ددبفه

ر  رإتت رم مبؤلمو  را يرم  را  لدإ اد  راتعلدلم را فو   ومبؤلمو  راتعلم راجيرل ا  مةالإ م وة 
ااعلاددد  راتعلدددلم رألإوإددد ، وميصدددلل هاددده ةن هةدددوك عالقدددإ رةمؤوطلدددإ ميجؤدددإ ررادددإ  دددله رةجدددو  

 Varghese) رةرإدإ ادوةغلت رااعلاله ا  رتختؤوة راتف لل  ا وا  رتختؤوة راؤع    وجوء 

ممةلدو   اد  رألمةلدإ راكدع  وةها دو:  مدوط را دفو لإ، رافيإدؤإ ميرجت رات  راتف هو  اتؤزد(2014 
 ةعبدول م دزمؤ و، ةو راؤلو دو  راا دتفل ، امد رن جو دل مده رااتتلفدإ، إديء رتإدتت رم رااعليمدو 

(هادددده رعتاددددور خ مددددإ رافيإددددؤإ را ددددفو لإ راتوصددددإ Wu 2013رات مددددإ، وإددددعل رةرإددددإ وو )
اتددومع اواادد رة  وراؤزمجلددو  رافددزا خددوةج  لمددإ معادد  رافوإددل اواا ةإددإ علدده طددالب را دد  ر

رت ت ر لددإ ادد  مددوييرن، وميصددلل هادده قؤدديل رابددالب ا دد ا راؤلمددإ، وةن رمجددوه م  ددون ةكمددز ههجو لددإ 
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اعد  راتدد ةمع، ووجددير عالقدإ طزرهددإ ههجو لددإ  دله رافيإددؤإ را ددفو لإ وراتف دل  راعلادد   وجددوء  
 م دتت م راتد  راا إ دو  ميرجدت راتد  رألمةلدإ رااتدوطز عده ( اتة د Dutta2013رةرإدإ رومدو)

 ميرادف راا تفل ، ع م معليمو  ةن ةهم رااتوطز: خ يصلإ راةتو ج رافيإؤإ را فو لإ، وةة ز 

 را دز و  قلدوم صدعي إ رافيإدؤإ را دفو لإ، ال دو متدتن  راتد  راد ول  دله راؤلو دو   اوهدإ قدير له

 اؤلو دو ر رإدتزررر مماو لدإ إلوإدإ وجدير رافيإدؤإ، وعد م خ مدإ مدياز  تمللز رات مإ مه راا تفل ا

(هاه هماو لدإ ميةلد  مبؤلمدو  رافيإدؤإ 2012كؤلزا  وإعل رةرإإ)د زمو ةعبول   و   واإ ا 
را فو لإ، ورتإتفورا مة و مه جو ل رافايمو  وراا إ و  رااعةلدإ ان تدوج رااعزادإ ومد روا و اد  

و دد ، رااجتادد  مدده ةجدد   ةددوء مجتادد  رااعزاددإ راعز دد ، وذاددك ادد  مجددوت  معلةددإ  ددواتعللم رماةتز 
 وراااتؤو  رازقالإ، وإثزرء راافتيى رازقا  

(علددددده ةن رافيإدددددؤإ را دددددفو لإ ازصدددددإ  ؤلدددددزا اا إ دددددو  2012وةكددددد   رةرإإ)ة يإدددددع ا
مةةيايجلددو رااعليمددو  اتمددورا قلاددإ ةعاددوا م ورإددتماوةرم م، و دد اك الا إ ددو  راتدد  متلمدده رات مددإب 

 ,Micuرةرإدإ موه دي وآخدزمه) له مم  راتةلفإ م  مم هم خد مو  ةاكد  اجديرا ةعلده  وهد ال 

and Others 2012 هاه م دالم  اديذج الدتعلم رماةتزو د  اد   للدإ را ة إدإ مده خدالل ممةلدإ )
ددده معدددد ت  رابددددالب، وةوصددددل را ةرإددددإ  رافيإدددؤإ را ددددفو لإ، وميصددددلل هادددده ةن رإددددتت رم و   ص

 وةرمو و  ةرنهايموت  اكزوةا رإتت رم  اوذج را فواإ را فو لإ ا  ملك راةللو   وإعل رةرإإ 
(Elumalai & Ramachandran2012 هادده م ددالم  ادديذج الفيإددؤإ را ددفو لإ اا ددوة إ )

راالفو  راة لإ ورا ية ورافل يي راتعللا ، وميصلل هاه إ ياإ ذاك، وةوصدل ا هالدإ رإدتت رم 
معدو   ه ا راتمةلإب وذاك اتيالز راتةوال  راعوالإ م  وء راؤةلإ راتفتلإ اتمةلإ رااعليمدو  اد  راجو

( عده ةثدز Zhou, Simpson & Domizi 2012)إلاؤ دين وروملدت  و  دفل رةرإدإ دهدي و 
رإتت رم م تة ر  جيجد  علده راةتوادإ راتعوو لدإ مموة دإ اوألإدليب راتمللد  ، وةة دز  راةتدو ج ةن 
رمجوهددددو  رابددددالب  و ددددل ههجو لددددإ جدددد رب ألن م ددددتة ر  جيجدددد  م ددددوع  علدددده راتيرصدددد  وراعادددد  

( هاه راتعزق عله Taylor & Hunsinger 2011)مويلية وهي  لةجز إراتعوو    وإعل رةرإ
رإددتت رم رابددالب اتبؤلمددو  رافيإددؤإ را ددفو لإ ورمجوهددوم م  فيهددو، وميصددلل هادده ةن رمجوهددوم م 

  كو ل ههجو لإ ج ر مجوا رإتت رم م تة ر  جيج ب أل  و م  م ا  راعا  راتعوو  
( ةن رافيإؤإ He, Cernusca & Abdous2011وم    رةرإإ ه  وإلز  او وإ   )

را ددفو لإ ادد ي و رامدد ةا علدده ممللددز طزممدددإ رإددتت رم مدديرةر مةةيايجلددو رااعليمددو  راا ددتت مإ اددد  



2017  (2ج)و ـوليـي( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 221 

راتعللم، ومه رااتيق  ةن هاين ا و م ثلز  ؤلز عله راعاللإ راتعللالإ ا  را ةير  راملللدإ رامورمدإ  
 راتملدز اايركؤدإ  دفو لإ  دزوةمإرا رافيإدؤإ ةن علده(Saleem2011) رةرإدإ إدللم كادو ةكد  

هرورةرد راتفتلدإ  وقومدل رةرإدإ  وراؤةلدإ رمررةا مةدوال  اتتفدلض ةرى رإدتت رم و وةن راتةةياديج 
( اوإدتت رم م دتة ر  وعدزو  جيجد  اد  ممدزة جدومع  Edwards & Baker 2010)و لادز

و لإ، وةة ددز  مددم م ةم ددت عدده اعدد  اوإددتت رم  ظددوم راددتعلم رماةتزو دد  مدده خددالل رافيإددؤإ را ددف
راةتددو ج ةن جالدد  رابددالب وجدد ور راتبؤلمددو  إدد لإ، وةن رمجوهددوم م  و ددل ههجو لددإ  وةكدد   رةرإددإ 

علده روة رافيإدؤإ را دفو لإ اد  مبديمز Holschuh & Carvely 2010)هيا ديا و دوةالل )
راتعلددلمب  لدده ه  ددو م ددا  ألعكددوء هلمددإ راتدد ةمع ورابددالب اوتإددتفورا مدده خدد موم و ومبؤلموم ددو 
رااتعدد را مدده ه  ددوء راا ددتة ر  و فددف راالفددو ، وم ددوة ت و مدد  ر خددزمه  وةوصددل رةرإددإ مددي  

( ادواتعزق علده رافير د  راتد  ممد م و Tout, Sverdlik & Lawver 2009وإدفلزرالك وتادز)
رافيإددؤإ را ددفو لإ الا إ ددو  راتعللالددإ مدده خددالل هجددزرء رااتمدد  مدده را ةرإددو  وراؤفددي ب وذاددك 

 يل الفيإؤإ را فو لإ  اتمللم ةثز راتف
 ومااه الؤو ملهل مه خالل رإتعزر  را ةرإو  را وامإ رإتتالص مو يل : 

  مةووادددل اعدددض را ةرإدددو  رافيإدددؤإ را دددفو لإ  يجدددت عدددوم مددده  لددده ال دددفت و و دددزوةم و
 ,He, Cernusca & Abdous 2011 ،2012اايركؤدإ راتملدز راتةةيايج )ة يإدع ا

Saleem2011 (  2014تلوجو  مجتا  رااعزاإ رازقا )عاز(، وروةهو ا  معتمت ر 
  ة ددت  مجايعدددإ مدده را ةرإدددو  علدده روة رافيإدددؤإ را ددفو لإ اددد  راعاللددإ راتعللالدددإ مددده

(، وةهالدددإ رعتاورهدددو اددد  Tout, Sverdlik & Lawver 2009 لددده اير ددد هو)
 & Taylor(، ورإدتت رم رابدالب اتبؤلموم دو ورمجوهدوم م  فيهدو)Wu 2013رااد رة )

Hunsinger 2011 وروةهددددددددددددو ادددددددددددد  راتملددددددددددددل علدددددددددددده م دددددددددددداال  راددددددددددددتعلم ،)
(، ومدد ى ميةلدد  م ددزا  رالمددإ راعز لددإ ا ددو ادد  ميعلددإ رااعلاددله 2015راجاع )را ددوه 

 (  2016 ةيرمج راتعلم)راة يرن
  ةو ددددددددددفل اعددددددددددض را ةرإددددددددددو  ةثددددددددددز رإددددددددددتت رم رافيإددددددددددؤإ را ددددددددددفو لإ ادددددددددد  راتدددددددددد ةمل

(، ةو م ددددددددالم 2015للدددددددد (، ةو هررةا راددددددددتعلم رماةتزو  )راع2016رماةتزو  )  ددددددددي إ 
 ،Micu, and Others 2012، 2015 اديذج الدتعلم رماةتزو  )ميإده وم دبفه

Elumalai & Ramachandran2012 ) 
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   ةة ز  اعض را ةرإدو  ةثدز اوعللدإ  ز دومج م ةم د  قدو م علده ميةلد  اعدض مبؤلمدو
 Edwards & Baker 2010،Zhou, Simpson & Domiziرافيإدؤإ را دفو لإ)

 (  2015، إل 2016لبل  ، عؤ را2012
 ( هماو لدددددإ رإدددددتفورا رافايمدددددو  وراا إ دددددو  مددددده مبؤلمدددددو  2012ة دددددزد  رةرإدددددإ)د زمو

 رافيإؤإ 
  ك دددددددددددفل اعدددددددددددض را ةرإدددددددددددو  عددددددددددده راتفددددددددددد هو  راتددددددددددد  ميرجدددددددددددت رإدددددددددددتت رم رافيإدددددددددددؤإ

 ( Varghese2014 ،Dutta2013را فو لإ)راعؤ راجؤوة، 
 ليةا اةزا راؤفه، ومي ل  ةهالإ ورإتفور راؤو مون مه ه ا را ةرإو  را وامإ وغلزهو ا  

رافيإؤإ را فو لإ ا  راعاللإ راتعللالإ، وروةهو ا  مجتا  رااعزاإ رازقا ، وة يرع دو، وخد موم و، 
ومالترم دو ومفد هوم و  ورمفمدل را ةرإدإ رافوالدإ مد  هدد ا را ةرإدو  اد  ردرهدور رافوجدإ هاده رافيإددؤإ 

 موم و ومبؤلموم دو   لةاددو رختلفدل مع دو ادد  را دفو لإ وخوصدإ ادد  راا إ دو  راتعللالدإ، ومعدد ر خد
إددددعل و ابددددز  م ددددية ممتددددز  مماو لددددإ رتإددددتفورا مدددده خدددد مو  رافيإددددؤإ را ددددفو لإ اواجومعددددو  

، وهي مو ام متةووات ةٌ  مده هد ا را ةرإدو  رازقا  راا زمإ ا   يء راتيجت  في مجتا  رااعزاإ
 را وامإ  

 إ رافيإؤإ را فو لإ ال ف :أولا 
   رازقا  مجتا  رااعزاإا  معتمت رافيإؤإ را فو لإ روة  ا:ثانيا 
 واجومعو  راا زمإ ارافيإؤإ را فو لإ ورق  رإتت رم  ا:ثالثا 

 : فلسفة احلوسبة السحابية:أواًل
 إلتةوول راؤو مون ال فإ رافيإؤإ را فو لإ مه خالل راعةوصز راتوالإ:

 ا:ـــــورها وتطورهــــظه (أ
يةؤمددد  راتفزمدددف  دددله   رهدددإ رإدددتت رم خددد مو  رافيإدددؤإ را دددفو لإ، و دددله ة دددية رافيإدددؤإ 
را ددفو لإ  ا ددبل ب  لدده ه ةددو   ددتت م هدد ا راتدد مو  مةدد  اتددزا طيملددإ، وراتدد  متامدد  ادد  راؤزمدد  
رماةتزو ددد  ومبؤلمدددو  جيجددد  وغلزهادددو  ةمدددو ة دددية م دددبل  رافيإدددؤإ اجدددوء عةددد مو عؤز)جدددين 

اميات:) ق  مةةظم رافيإؤإ اة  م ؤ  خ مإ عومإ ا  ييم مه رألهدوم(ب  لده  ماوةث ( عه رافةزا
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ةن م ر  مةةيايجلدو م دوة إ رايقدل هاده م دتمؤ  مةؤدوع الدت رابوقدإ رافوإدي لإ  ةةى ة ت مه رااااه
وراتبؤلمو  راتوصإ اوات مإ، و وافع   ظلدل رافةدزا ا دعؤلإ  ؤلدزا اد  ةورخدز را دتلةلو ، واةة دو 

را ؤعلةلو  عة مو رمكد  ةن راتةةيايجلدو راف يمدإ رااتعلمدإ ااجدول مةةيايجلدو  مال ل ا  مةت  
رااعليمددو  غلددز قددورةا علدده راففددوا علدده هدد ر راةادديذج مدده رافيإددؤإ راا ددتمؤللإ، ثددم عددور  هدد ا 

 ( 18، 17، 2013رافةزا ات ؤ  م بلفو  و عو ا  را ور ز راتةةيايجلإ اع  ذاك)إل ، 
افيإدؤإ را دفو لإ هدي راعوام)ةرمةدو   دالاو( خدالل مد ماز و ون ةول مه رإدتت م مفدزرا ر

م، هت ةن رافةزا ادم متدزج مده هطوةهدو راةظدز  هاده  لدت 1997افي  راعاللو  وعليم رمررةا عوم
راتبؤلدددددددف رافعلددددددد  هت اددددددد   ددددددد رهو  رألافلدددددددإ راموامدددددددإ علددددددده يددددددد  م ةددددددد   راؤزمجلو )كزم دددددددتيق 

ذاددك روة  ددز إ موهازوإدديالب  لدده (  وجددوء اعدد  Voas& Zhang,2009,16-18 ل ددلمللو()
ميإدد  مف دديم رإددتت رم راؤزمجلددو  مدده خددالل  ددؤاإ رايمددل، ثددم  دد ة   ددز و  راتمةلددو  رألخددزى 

(  اةوا ددإ ااوهازوإدديال، ورإددتبوعل)جيج ( هطددالق راع يدد  مدده IBM, HP, Appleممدد )
  راتددد مو  م دددتفل ا مددده راتمةلدددإ راج يددد ا، و دددون ا دددز إ ةمدددودون روة  ؤلدددز اددد  م دددال  خددد مو

م خددد مو  رايمدددل 2006رافيإدددؤإ را دددفو لإ راتددد   تعومددد  مع دددو رالددديم،  دددله ةطلمدددل اددد  عدددوم 
 Openم ة ز  ز ومج  لؤيت)2008(، وا  عوم Amazon Web Servicesراتوصإ ا مودون)

Nebula رادددد    ددددون ةول  ز ددددومج مجددددو   ه ددددا  ال ددددز و  رازرغؤددددإ  تمدددد هم را ددددفل راتوصددددإ )
ب مادددو  دددون ادددت ةثدددز  ؤلدددز اددد  م دددلزا ومبدددية خددد مو  را دددفل ورا جلةدددإ عؤدددز رافيإدددؤإ را دددفو لإ

(، I Cloudم عده إدفو ت و راتوصدإ آ   دالور)2011رماةتزو لإ، وةعلةدل  دز إ آ د  اد  عدوم 
(، وراتددد  ممددد م  زرمج دددو راااتؤلدددإ 365و عددد هو قومدددل  دددز إ موهازوإددديال انطالق)خ مدددإ ةوادددلع

واإ مبؤلمدو  راعادالء علده إدلزازر  (ب  لده هة دا   اوإتكد2013را  لزا عؤز إدفو ت و)ماوو ،
را دز إ، واده يةمؤ ددل راؤز دومج علدده ج دود راا ددتت مله  د  مدده خدالل رم تز ددل، وةن هد ر إل ددا  

م راع يد  مدده راتد مو  راتمةلددإ راج يدد ا، 2009 تمدإ ةواددلع  وملدإ،  اددو ةطلمدل جيجدد  اد  عددوم 
لمددو  رافيإددؤإ را ددفو لإ مة ددو  ظددوم م ددمل  متةومدد  قددو م علدده رافيإددؤإ را ددفو لإ، وماملددل مبؤ

، Gmail( ادد   زمدد  جيجدد  Google Apps For Educationرات ددوة لإ اجيجدد  راتز يمددإ)
(  98، 2016)راة ديرن،Google Docs ، م دتة ر  جيجد Google Driveومفدزك جيجد 

وهادد ر يتكدد  م ددوةع را ددز و  راعواالددإ راةؤددزى ومةوا دد و ادد  ممدد هم خدد مو  رافيإددؤإ را ددفو لإ، 
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مبؤلموم و ات ا  جال  مةو   رافلوا، وراعا  عله مف له خد موم و، وممد ها و علده وراتيإ  ا  
  بوق ورإ ، ورايصيل   و هاه جال  رألازرر وراا إ و    

 ا:ـــــــــائصهـــــــــخص (ب
 متع ر خ و ي رافيإؤإ را فو لإ، ومااه   ز ةهم ه ا رات و ي الاو يل :

 ت مددإ، ومةتددو  اددت  دد  رمماو ددو  راتدد  ميازهددو  واتددورم ة  ددو خدد مو  ذرملددإ  ةددوء علدده طواددل را
 وراتتدددددددددددددددتمه را دددددددددددددددؤا  اددددددددددددددد  ة  وقدددددددددددددددل وة  مادددددددددددددددون ا دددددددددددددددزط رتم دددددددددددددددول اوا دددددددددددددددؤاإ

 ( 374، 2014)عؤ راةزمم،
  ة  ددو مت ددعؤإ مددز   راةملددز مدده ةج ددتا رافوإددل معددو ادد  را ددفواإ، وت ممت ددز علدده م دد ة

 م راع يد  مده رامبوعدو  ور  ، وت ممت ز عله اعدض راتبؤلمدو  ةو راتت  دو ب ا د  متد
 ,Patel & Chaube )ادد  متتلدد  راتت  ددو  راتدد  ميجدد  ادد  راؤلمددإ را ددفو لإ  ف دد و

2014, 892)  
  إ ياإ رايصيل هال وب  له يتم متتمه راؤلو و  ا  را فواإ، ومااده الا دتت مله رتإدتزررر

 ليمو   متتمةلإ  ؤلزا الاع م و إ رافية  الاعليمو  مه م تيرعو  متع را، م  ميالز
  ،را زعإ رافو مإ رات  م وع  راا تت مله ا  رايصيل هاه راؤزرمج وراتبؤلمو  ا  ةإزع وقل

  (Bala, 2010,743) مموة إ اوابزق رات  معتا  عله متتمه راؤزرمج عله ةج تا مف را
 راتعد هال  هجدزرء ةو راالفدو  اعد ، وذادك ان  دوء عده معليمومدت معواجدإ هماو لدإ الا دتفل  مدياز 

 .ومتتمة و  فظ و ا  راتةظلم هجزرءر  هاه ه واإ علل و رتطالع م تيمو  ةو مف ي   وعلل
  مجو لدإ)ا  ا ديةا وراتبؤلملدإ رات دملللإ راؤزمجلدو  معظدم ة  دو ممةلدإ ةقد  مةلفدإب  لده متدو 

 .ورايقل ورا لو إ راتةلفإ راا تفل  عله يياز ماو ،)رأل لون ةغلل

 م ا ددددلو إ ومبدددديمز ةج تمددددت راةاؤليمزمددددإ اواة دددد  عدددده را ددددلو إ راتدددد  متددددل  الا ددددتت م راملددددو
 رافلزوإو  ومفيهو، وم علم راؤزرمج اومص رةر  راج ي ا، وإصال  م اال  م مل  راؤزرمج

(Fermandez,2014, 39)  
 ةج تا ةو را ت لإ رافيرإلل عله رااتت إ الاعليمو  ر تلوطلإ   خ عا  هاه رافوجإ ر تفوء 

 .(120، 119، 2016عؤ رالبل ، (وغلزهو رافال  ةو راتوةجلإ  وألقزرص راتتتمه
  همو ددإ م ددوة إ راالفددو  ورااعليمددو  وراؤددزرمج وراتبؤلمددو ، وراتيرصدد  رتجتاددوع  مدده خددالل

 (20، 2015رااتام  ا  راؤزم  رماةتزو  )راؤ لي  ، 1رااتةيعإ، ورايمل 2ةرور  رايمل
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 مد روا و وم د   راا دتفل يه، له  م وة إ رااعليمو  عاللإ اف  رافيإؤإ را فو لإ متياز

 .ملفوم و وة اول رااعليمو   جم ملك عه راةظز امض رم تز ل  ؤاإ عؤز ومةوقل و
ومال ددف ماددو إددؤف معدد ر خ ددو ي رافيإددؤإ را ددفو لإ، و مددزا مالترم ددو واير دد هو مموة ددإ 

جومعدو ب اوألإوالل راتملل هإ، وذاك اد   وادإ مةدو   رافلدوا، ومة دو مجدول راتعلدلم وخوصدإ اد  را
رألمز را   ي عم رتمجوا هاه رألخ    و، ورتإدتفورا مده خد موم و رااتتلفدإ، ومبؤلموم دو رااتعد راب 

    ق رتةمموء اواعاللإ راتعللالإ، وراا وهاإ ا  ةا  م تيى متزجوم و 
 ا:ــــــــــواعهــــــــــأن ( ج

  ددددميل عدددده هررةرم ددددو هاادددده مم ددددلم رافيإددددؤإ را ددددفو لإ وامددددو ابؤلعددددإ مواددددك رات مددددإ وراا
 هاه مو يل : 

، ومامدد  هددد ر Externalوم دداه را دددفواإ راتوةجلددإ  :Public Cloudالسددحابة العامددة  -1
راةايذج  لمإ رايصيل راعومإ، اواؤةلدإ راتفتلدإ الفيإدؤإ را دفو لإ متو دإ العومدإ، ومااده أل  

 ا (  ومتد ا  هد ا را دفواإ مده عدSingh & Jangwal, 2012, 24 دتي راد خيل هال دو)
خدديررم رايمددل، و ملددز مدده مزركددت راؤلو ددو  راتدد  معادد  ادد  ةمددوكه متتلفددإ، ومتتددوة راا ددتت م 

وةمددودون  Googleراايقدد  رألاكدد  التبؤلددف، ومدد عم مةفلدد  هدد ر راةدديع  ددز و  ممدد : جيجدد 
Amazon ومتالددددت ا   ددددو ممدددد م خدددد موم و اعاددددالء متعدددد ريه، ومددددياز راتةددددوال  ورافدددد  مدددده ،

 ( 274، 2016رااتوطز)هإاوعل ،
م هد ر راةديع Internalوم اه را فواإ را رخللإ  :Private Cloudالسحابة التاصة  -2 ، هةم  

ااجايعددإ مدده راا ددتت مله علدده را ددؤاو  راتوصددإ، ومةبؤ ددف ادد  راا إ ددو  راتدد  ميجدد    ددو 
ل ررخد  ومه ميرصفوم و: هماو لإ رإتكواإ را دف(Bhaavan, 2014, 191).  ؤاإ ررخللإ

 ( 274، 2016مه قؤ   ز و  رتإتكواإ)هإاوعل ،ةو  ةو خوةج واة  ا را
وهدد  عؤددوةا عدده مددتمج مدده را ددفو تله  :Hybrid cloudالسددحابة الهجددي  أو المتت  ددة  -3

 ,Pallavi ,2014). راعومدإ وراتوصدإ، ومدتم مديالز اعدض رااديرةر ررخللدو و عكد و خوةجلدو

ااده الا دتت م ومه ميرصفوم و: ة  و مجا   له خ و ي را فواإ راعومإ وراتوصدإ، وم(48
رتختلوة  له مبؤلمو  ة  مة او، وماتلك قو للإ مه خالل رايرج إ راتوصإ   و اوت تمول مه 
إددددفواإ ألخددددزى، ومتددددياز   ددددو رااتبلؤددددو  راالدمددددإ اال تفددددوا اواؤلو ددددو  ادددد  را ددددز إ راامدددد م 

 ( 41، 2014ال فواإ)ة ا ،
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 ةلدددإ مفتلدددإ  ومتكددداه هددد ر راةددديع مددديالز: Community Cloudالسدددحابة المجتمعيدددة -4
(  ة  ة دت 111، 2015ال فواإ رماةتزو لإ امدز  رتإدتت رم راتدوص ااجتاد  معله)إدل ،

مةتددو  راا ددوة إ  ددله عدد ا مةظاددو  ةو م إ ددو  ا ددو  فددع رتهتاومددو  ورااتبلؤددو ، وم ددتزك 
 ه ا راا إ و  ا  راةفمو  وراا زواو ، ومتالت ه ر راةيع ا  ياإ ومياز وم اف راؤلو و   

 هااه مم لم رافيإؤإ را فو لإ وامو ابؤلعإ رات مإ راام مإ هاه مو يل :   او    
ومع  ه ر راةايذج هي رألكمز ر ت وةر، مم   :Software as a Serviceالبرمجيا  كتممة -1

راؤزم  رماةتزو   رااؤة  عله رايمل، وم وهم ا  مملل  م زواو   زرء وصلو إ راؤزمجلو  
ومتياه مياز رات مدإ صدلو إ وإررةا جالد  رااديرةر، ومدتفام (  Hamid,2010, 17راتعللالإ)

(  وت 23، 2015راا تفل  اواا و و  راتتتمةلإ، وراافواظإ عله ةمه رااعليمو )راؤ لي  ،
راا ددتفل  ادد  هدد ر راةادديذج علدده  ظددوم رات ددمل  ةو رألج ددتا ةو راؤةلددإ راتفتلددإ ال ددؤاإ،  يددتفام

إ را دددزم اواة ددؤإ اامدد م رات مدددإ وقوعدد ا را دددزم ممدد  مبؤلمددو  جيجددد ، ومامدد  هدد ا رات مدددإ قادد
 الا تفل  

وهدد  وإددللإ تإددتمجوة رألج ددتا وة ظاددإ : Platform as a Serviceالمنصددة كتممددة -2
رات ددمل  وراتتددتمه، ومتددو  الا ددتت م رإددتمجوة راتدديررم رتاتزر ددلإ وراتدد مو  راازمؤبددإ   ددو 

تم اد  هد ر راةاديذج رإدتت رم (  ومد110، 2015ات مل  ةو مبيمز راتبؤلمو  راايجيرا)إل ،
 لمإ رتإتكواإ، وراتفام ا  راتبؤلمو  رات  معا  ا  راؤلمإ م  اعض را لبزا علل و، رون 

 Microsoftرا دددلبزا علددده  ظدددوم رات دددمل  ةو رألج دددتا ةو راؤةلدددإ راتفتلدددإ ال دددؤاإ، ممددد  

Azure  ومام  ه ا رات مإ رااةبمإ رايإبه مه را زم اام م رات مإ وراا تفل ،  
وال ددو يددتم رإددتت رم مدديرةر  :Infrastructure as a Serviceالبنيددة التحتيددة كتممددة -3

رافيإؤإ رألإوإلإ مم  قديا رااعواجدإ وراتتدتمه وماي دو  را دؤاإ، ومااده الا دتت م را دلبزا 
 Amazon Web علددددددده  ظدددددددوم رات دددددددمل  وراتتدددددددتمه وراتبؤلمدددددددو ، ممددددددد  

Services، رإدتمجوة متبلؤدوم م مده رألج دتا  (  ومااه الا دتت مله275، 2016)هإاوعل
 وميرةر راتتتمه، ومام  ه ا رات مإ قاإ را زم اواة ؤإ ااتلم  رات مإ وقوع ا را زم اام م و    

م 2011%( مددده مدددياز  خددد مو  رافيإدددؤإ را دددفو لإ عدددوم55وقددد    دددفل را ةرإدددو  ةن)
 مين مة و  %( هم11%( هم مين راؤةلإ راتفتلإ  ت مإ، و)34هم مين راؤزمجلو   ت مإ، و)

(  وميجد  خا دإ عةوصدز يةؤمد  مزرعوم دو عةد  رختلدوة (Srinivasan, 2013, 56راعاد   ت مدإ
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رافيإؤإ را فو لإ وه : إد ياإ رتإدتت رم، راازو دإ، متدوطز راتبؤلدف، رتإدتازرةمإ، راتةلفدإ)ة ي 
 له  (  و نماون راا تت مله إيرء ةكو ير ةازررر ةم م إ و  ةن هتتوةور مه956، 2012إع ا، 

ه ا رأل يرع رااتع را الفيإؤإ را فو لإ مبؤمدله هد ا رااعدويلز، ومدزرعله مدو يةوإدؤ م، ومدو يتيرادف 
 مو طؤلعإ ةعاوا م، ومعتؤز ه ر راتع ر ا  ة يرع رافيإؤإ ملتا ةخزى مكوق هاه مالترم و راةملزا  

 خدماتها والشركات التي تقدمها:( د
م رافيإددؤإ را ددفو لإ راع يدد  مدده راتدد  مو  وراتبؤلمددو  الا ددتفل يهب  لدده مةااصلددة م مدده ممدد ل

رتإدتفورا مدده مجايعدإ رألرور  رم توجلددإ وراتبؤلمددو ، ممد  راؤزمدد  رماةتزو د ، وقددير م رتم ددول، 
ومتددددتمه رايثددددو ف، وم ددددوة إ را ددددية، وإ  ددددوء ومؤددددورل جدددد رول راؤلو ددددو ، ومعواجددددإ راا ددددتة ر ، 

  ، والاو يل  مف ل  اؤعض ه ا رات مو :وراعزو  راتم هالإ، ورام ةا عله ه  وء راايرق
 خدمما  التتدني  السدحابي : Google Drive, Drop box, Sky Drive  وهد  عؤدوةا

عددده ةج دددتا  اؤلددديمز  دددتاإ مفتدددي  علددده م دددو إ متدددتمه  ؤلدددزا، همددديم راا دددتت مين  زاددد  
(  ادد ر ت هكددبزون افادد  ةج دددتم م 64، 2013ملفددوم م علل ددو الددتم متتمة و)هلمددإ راتفزمدددز،

ع م ا     مةمالم مب  له هااه رتم ول مه ة  ج ود  اؤلديمز، ورايصديل ا د ياإ هاده م
 راالفو  رات  مم متتمة و  

 خممةGoogle Drive: دز إ وه  خ مإ متدتمه إدفو   مم مدإ مده Google   أل  متدل 

 ، ومةااصلده2012ة زمد  24 اد  عة دو وةةعلده مجدو  ،   دوب علل و اومتالك  زم  هاتلك  تي

  ظدوم كدون ةهو ، Google خيررم عله راااتؤلإ ومتتمه راالفو  ومع ي  ه  وء مه ل وم تت م

  .(Google Drive,2017ة  ةوم ) م مل   ةظوم راعوملإ را  لإ ال و ورا يرم  رات مل 
 :Rack space- رإتكدواإ مبؤلدف وهدي(web application hosting)  مة دإ اتتومد 

 ( 11، 2016إللم، ( ا و راتفتلإ وراؤةلإ را فواإ فو مل متتمه را ؤاإ، ومياز عله را فواإ
 خممةDropbox : ومةااصله ه ا رات مإ مه متتمه راالفو  عله إدلزاز رات مدإ، ثدم مفالل دو

عله رألج تا راازمؤبدإ اوات مدإ، ورايصديل هال دو مده عد ا ةمدوكه متتلفدإ اوإدتت رم رافيإدؤإ 
   Dropbox ,2017) ا  ة  وقل) را فو لإ، ومترمةت و عؤز ج ود  وإيب ةو هوم  ذ  

 خممةSky Drive : معتا  هد ا رات مدإ علده وجدير   دوب اد ى  دز إ Microsoft   اواد
ان ددت يددتااه مدده Outlook ةو Skype ةو Hotmail ةو Xboxه ددتت م خدد مو  ممدد 
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(جلجددو م ددو إ متتمةلددإ، ومتالددت ا دد ياإ رتإددتت رم، 25رإددتت رم هدد ا رات مددإ، وراتدد  ممدد م)
 ( Sky Drive, 2017مه رألمون، وإماو لإ ةا  ةكمز مه مل  مزا ور  ا)وم تيى عوٍل 

 خممدة :I Cloudدز إ متلف دو  Apple K، جالد   مده  د ء أل  رايصديل مده ومةااصلده
راا ددتة ر ،  راؤددزرمج، هادده راا ددوةر  را دديملإ، را ددية، راةتدل، اددلااه رايصدديل رألج دتا،

راافتيمدو ،  مررةا رافوجدإ رون  رومدو ف ثدإم رتم دول وج دو  وراؤزمد  راتمديمم مفتيمدو  ومؤمده
 ,I Cloudراتتدتمه رااجدو  ) مده (GB5) علده هااده راف ديل رات مدإ وعةد  رات دجل  اد 

2017 ) 

  خممة :Boxم  ه وع  ة  ةوم ،  ةظوم رالي لإ ورافيرإل ال يرم  ماتودر مبؤلمو رات مإ ه ا مم ل

 مجو لدإ، م دو إ (جلجدو5ومعبد ) كدون راا دتت م، ةيةادو ةاع دو ةو راالفدو  هاده اد  رايصديل

 وج رول م تة ر    لإ ه  وء و  اك مؤو زا، راا تة ر  ومفزمز الا تت مله ان  وء وم ا 

 علده راةؤدزى  رألمزمالدإ را دز و  مده )%37  ومعتاد )Google Driveات مدإ مواعدإ  لو دو 

 Box service, 2017).ا  ةعاوا و) Box را فو   راتتتمه خ مإ
 خممدة :One drive ممد م و  دز إ موهازوإديال الا دتت مله ات مدإWindows Live  ،

( ملفدو  مده ج دود ور د  اد  5مجو لدإ، ومااده ةاد )GB 25) وه  مجو لإ اا دو إ متدتمه)
رايقل  ف ت،  او هااه متتمه مجايعدو  مده را دية اد  مجلد ر  همديم راا دتت م ان  دو  و 

راع يددد  مددده راا دددتة ر  راتوصدددإ  وم دددوة ت و مددد  ر خدددزمه، وإماو لدددإ ه  دددوء ومعددد ي  ومتدددتمه
ممددددددد  م دددددددتة ر  ووةر وإك دددددددل  وعدددددددزو    Microsoft Office  ؤز دددددددومج

 ( 2013 ية يمةل) وهك،
  الت بيقدا  السدحابية :Google Docs, Photoshop Express وهد  مجايعدإ ماتؤلدإ

متو إ مجو و مده جيجد  اجالد  م دتت مل و  ؤدزرمج راااتدل راا ادإ الةتوادإ، وعاد  عدزو  
ب  له Gmailإ، وج رول راف واو ، ورااتببو ، ورتإتؤو و ، وه  متكاةإ ررخ مم هال

 هااه الا تت مله م وه ا مزاموم م عله رم تز ل رون رافوجإ هاه مفالل و  
ومال ف مع ر رات مو  رات  ممد م و رافيإدؤإ را دفو لإ، و مدزا راتبؤلمدو  وراؤدزرمج ررخد  

اد   د  مةو د  رافلدوا، وصدوافإ االإدتت رم اد  جالد   ه ا رات مو ب رألمدز راد   هجعل دو مفلد ا
 راا إ و  رااجتاعلإ، وا  مم مت و راا إ و  راتعللالإ، وراجومعو  عله وجت رات يص  
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 وميج  مجايعإ مه را ز و  مم م خ مو  رافيإؤإ را فو لإ، وةهم ه ا را ز و  ه :
 ةمدودون   دز إAmazon: مجدوةا اد  ور ددةبه، متت  دإ ممزهدو ةمزمالدإ  ددز إ هد و 

 مة دت و ة طلمدل م2006عدوم م، واد 1994 عدوم را دفو لإ ةإ دل ورافيإدؤإ رماةتزو لدو 

 اد  راز ل دإ ، وماملدل عزو د وAWS)اليمدل ةمدودون  را دفو لإ)خ مإ اوافيإدؤإ راتوصدإ

 ,Amazon).راؤلو دو  قيرعد  رازإدو  ، ر تظدوة قدير م رافيإدؤإ، راتتدتمه، كت مدإ راتفتلإ راؤةلإ

2017) 
 جيج  ز إ Google  رااتالدتا، را دؤالإ راتد مو  مده ا و راع يد  ةمزمالإ عومإ  ز إ : وه 

 مبؤلمدو  جيجد ، ومفدزة م دتة ر  مفدزة مد  ر دت ز  امد  را دفو لإ رافيإدؤإ ا  مجدول ةمو

 Google, 201).م يزهو) رات  راؤلو و  مزركت ا  را ؤاإ ورإتكواإ مبؤلمو  جيج ،

 موهازوإيال  ز إMicrosoft  رافوإيب ممةلو  مجول ا  معا  ةمزمالإ روالإ إ: وه   ز 

م 2009عدوم رااتالدتا، وة طلمدل وراؤزمجلدو  رااةتجدو  مده راع يد  م، وا دو1975عدوم م إ دل
  ظدوم وهدي Windows Azure آدمدية ومةد ود  ةظدوم هعدزق الادو را دفو لإ رافيإدؤإ مة دإ

 ,Microsoft).راؤلو دو و  راالفدو  ومتدتمه راةيراد ، مبؤلمدو  ادنجزرء الا إ دو  م مل  ه دا 

2017)  
 ة د   دز إApple علده م، ومعاد 1976عدوم  كوالفية لدو اد  ة  دمل ةمزمالدإ  دز إ : وهد 

ةج دتا   د زا مةتجوم دو ةكمدز ومده رافوإديب،   دزرمج ومةتجدو  رماةتزو لدو ، وم دةل  م دالم
   زة مه ، ومع  iPhone راافايل ، وراج ود I Pad راايإلم  وراج ود موكلةتي   يرإلل

 ). را دفو لإ I Cloud م خ مدإ2011عدوم ةمو دل  لده را دفو لإب راتد مو  مدتور 

Apple,2017)  
 ز إ Sales Forceاد  رادز لع ممزهدو را دفو لإ رافيإؤإ مجول ا  متت  إ : وه   ز إ 

 ال و،  الزرغؤله راتجوةمإ راؤزمجلو   تيدم  رألمزمالإ، ومميم اوايتهو  رااتف ا از  ل اي إون

ومال دف معد ر . (sales force, 2017)ميقع دو خوةج رااتتلفإ راتبؤلمو  اوإتكواإ مكاو ممي 
را دددز و  ا دد ا رات مدددإب وهددد   را ددز و  راتددد  ممددد م خ مددإ رافيإدددؤإ را دددفو لإ، ومةدد  هطدددالق

م عه رر او هاده ميإدل  خد موم و، ومتةدواع اد  دمدورا مبؤلموم دو ومةيمد   زرمج دوب وذادك  تده 
 وإل م  جال  مةو   رافلوا   مت م  واإ رألغزر ، ومتة
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 ا: ــــــــوبهــــــــا وعيــــــــمميزاته (ه
مج ة رم وةا هاه ةن رافيإؤإ را فو لإ     ممةلإ ا و راع ي  مه رافير   ورااالدتر  راتد  
معدددير علددده رألادددزرر وراا إ دددو ،  ادددو ة  دددو ت متلدددي مددده اعدددض راعلددديب وراعمؤدددو  راتددد  ميرجدددت 

 رم م ا و  ومااه هجاول ةهم رااترهو رات  متات    و رافيإؤإ را دفو لإ الادو راا تفل يه عة  رإتت
 يل : 

  همو إ راتعوم  م  خ موم و ومبؤلموم و ا  ة  وقل وة  ماون طوااو ميراز  خ مإ رم تز ل 
   ر تفو  راتةوال  راتوصإ اواؤةلإ راتفتلإ رات  ميازهو الا تت م، و  اك راؤدزرمج وراتبؤلمدو

 ل  راا تت م راف يل علل و مه خالل رمص رةر  راف يمإ رات  ه تب
   ،مةااصله راا تت م مه را خيل هاه ملفومت رون رافوجإ هاه مياز راتبؤلف ا  ج دود راا دتت م

 ، وإ واإ ملفو  ج ي ا اؤاجزر م جل  را خيل إلاين اومماون رإتعزر  راالفو 
 مديراز مزركدت الؤلو دو ، وراتد  مةدين قدورةا  متكاه راؤةلإ رااعاوةمإ رافوالدإ الفيإدؤإ را دفو لإ

   (Armbrust 2010, 54) عله مم هم رات مإ الا تت مله عله م تيى راعوام
  م ا  اا و و  متتمه  ؤلزاب ماو يياز هماو لإ  فف  م هو   مه راؤلو و  وراالفو ،  لده

 (جلجو 25م ا  را ز و  وراايرق  رات  مم م خ مإ رافيإؤإ اا و إ متتمةلإ م   هاه)
  مم هم خ مو  ةاك  وةإزع اجديرا ةعلدهب وذادك  ظدزر ألن هماو دو  را دز و  راام مدإ ات مدإ

 (  960، 2012رافيإؤإ را فو لإ  ؤلزا ج ر)ة يإع ا،
  ددداون عاددد  رات مدددإ ا دددا  رر دددمب  ظدددزر تاتدددترم را دددز إ راام مدددإ الت مدددإ اواعاددد  علددده مددد رة 

 عله راا تت مله راةملز مه رايقل وراتةلفإ   را وعإ اكاون ع م ام رن رااعليمو ب ماو يياز
  مةوال  صلو إ ةق ب  له مةتفض مةدوال  صدلو إ راؤدزرمج الاةظادو   ملدزر م ادو درر  عد ر

 ( 24، 2013رألج تا وراؤزرمج رااتو إ، ا لتبلل ذاك ع رر ةق  مه راتيررم)إل ،

عددد ر اير ددد هو، ومددد   مدددزا هددد ا رااالدددتر  راتددد  مفظددده   دددو ممةلدددإ رافيإدددؤإ را دددفو لإ، وم
وم عل خ موم وب هت ة ت ميج  اعض رااعيقو  رات  ميرجت راا تفل يه مة دو، ومااده هجادول ةهدم 

 عليب رافيإؤإ را فو لإ الاو يل :
  رافوجإ هاه ميالز خ مو  رم تز ل ا ا  رر م ةثةوء رإتت رم رافيإؤإ را فو لإ 
   مدده راتةةيايجلددو راا ددتت مإ، رعتاددور راا ددتفل يه علدده  ددز و  ةخددزى، رألمددز رادد   قدد  هفدد

 وممل  مزو إ راعا  الا تت مله 



2017  (2ج)و ـوليـي( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 231 

  م دددددالإ  اوهدددددإ  مددددديق راالةلددددددإ رافةزمدددددإب  لددددده ت ميجددددد   دددددداو و  اعددددد م ر ت وك دددددو ادددددد ى
 راا تت مله 

  م الإ ةمه وخ يصلإ رااعليمو ب ماو يملدز رااتدووق اد ى راا دتت م اد ن ملفومدت راتوصدإ
و  راتعللالإ رةجإ مه رازقواإ عله  لو وم و، ال ل مفل  اويتت را ت لإ، وق  مفم  راا إ 

 كاو ق  مةف  ق راؤلو و  ةو جتء مة و  تلجإ رات جلز رااتع ر الفيرإلل 
 م وة إ را عإ راتتتمةلإ  له راا تت مله هام  متوطزا ةإوإلإ تإتت رم رافيإؤإ را فو لإ 

Pocatliu, 2010, 11) ) 
 ورةا علدده مدديالز  دد  ر تلوجددو  راا ددتت م، قلددإ راازو ددإب  لدده ت مددترل هدد ا رات مددإ غلددز قدد

، 2015وغواؤددو مددو هفدد   امدد رن الؤلو ددو  عةدد  مفدد يه رأل ظاددإ وراؤزمجلددو  ال ددفواإ)خللفإ،
515 ) 

  ت معاد  جلدد ر مدد  رم دوت  مةتفكددإ را ددزعإب  لده مدد ثز إددزعإ رتم دول اوم تز ددل علدده
را ددومف ، ومتبلددل  رافيإددؤإ را ددفو لإب ماددو هجعل ددو ابلمددإ جدد ر، وخوصددإ خدد مو  رتم ددول

مبؤلمددددددو  رايمددددددل  بوقددددددو ورإددددددعو مدددددده راتددددددزررر ب ات دددددد ل  راتفالدددددد  واددددددت  راالفددددددو   ؤلددددددزا 
 ( 26، 2013رافجم)إل ،

ومجدد ة رم ددوةا هت ةن هدد ا راعمؤددو  وملددك راعلدديب تإددتت رم رافيإددؤإ را ددفواإ ت مةمددوةن 
وخوصدددإ ةن اعكددد و ادددلع ااالترم ددو راةملدددزا واير ددد هو راع يددد ا، وراتدد  متفددديق علددده هددد ا راعمؤددو ، 

ورقعلو،    ت هعد و ةن هادين متدووق اد   راا دتت مله، وراتد  م دعه را دز و  راام مدإ الت مدإ 
رر ادددو هاددده مالال دددو، ورافددد  مددده م ثلزهدددوب وذادددك مددده خدددالل دمدددورا طدددزق رافاوهدددإ ةإدددوالل رألمددده 

 رااعليموم  عة  رإتت رم راتبؤلمو  رااتع را ا  ا راتمةلإ را ومإ 

 :  الرقمي جمتمع املعرفةيف تعزيز احلوسبة السحابية  دور: ثانيا
متم مدإ  معللالدإ ومبؤلمدو   دزرمج رإدتت رم رافوجدإ ملفدإ اد  هد ر راع دز هاده ةصدؤفل

 ة دية هاده ةرى ر خدزمهب مادو مد  راتؤدزر  رابدالب، وم دا   تؤدورل وقد ةر  م دتيى  مد  متةوإدل

  ةدوء   د ق راتعلدلمب مجدول اد  تت ممتعد را م د هماو لدو  ذر  هاةتزو لدإ معللالدإ عد ا مبؤلمدو 

 مده راا إ دو  راع يد  متؤةدوا ةن هجدل مدو وهد ر عوالإ، م وةر  ذو   وطالب معزاإ متةوم  مجتا 

 رافتزا %ا 60  في ةوةو و ا  رماةتزو لإ راتعللالإ وراتبؤلمو  راؤزرمج رإتت رم  لغ ام  راتعللالإ،

 ةن غزرادإ ت رازقاد  مجتاد  رااعزادإ واد  ( 22، 2014م)ةمدو ، 2014هاده 2011 دله رايرقعدإ



  أمحد حممد  /د &   مجال رجبد/ 
 

 232 

 راؤ دز م هلد  املإ ةاك ب قزرةر  رمتوذ ةج  م تت م مه رات  رااعليمو  ذخلزا ه  رااعزاإ مةين 

 متبلدل رااعزادإ كملد  رالديم عدوام ا  رااةوا إ هن راتملز، و له إزم  راتعمل  عوام   ي  اايرج إ

 مده عدولٍ  قد ة علده التعلدلم   موا  يتبلل  ر   وةاانن ه ومتةيعإ رااعوةقب رات هل  عوالإ عوملإ قيا

 متبلؤدو  مد  مدتالءم راتد  ورااعدوةق اواا دوةر  خزمجلدت ومدتور راةمد  ورم د رع، رعو م يزإ  راجيرا

 ( 117، 2009)راؤلوم ،راتةواع   ي ا رألإيرق راافللإ ورمقللالإ وراعواالإ
 مةظلالدإ  لمدإ ةها دو اد : هقومدإ ع ا متبلؤو ، يتامد  رازقا  وملتم اؤةوء مجتا  رااعزاإ

 علده يز دت  ديرات  ظدوم ا دز  مؤد ع، ورعتادور مدول ةة  مديراز خدالل مه رااعزاإ   ز عله معتا 

 صدةوع رااجتاعلدإ، وم لمدإ راا إ و  متتل  ا  رااعزاإ ثمواإ مجتا  ج ي ا، و  ز معزاإ ميال 

 مجدول (  و دايل122، 2012د ،ورت تةدوة)اي  ورات دولل راتفلل  عله رام ةا ا ي م معزاإ وعاول

رامدو ين،   د ور اد  وراتةظدلم وراتعؤلدز رادزة   زمدإ را داون، وإطدالق رم تز دل ا دزر   رإدتت رم
(  ومديالز 87، 2013راع ز)ة يرا دعير، ر تلوجدو  مبدية يةوإدل اادو راتعللالدإ راؤدزرمج ومفد يه

 ا  متاملإ مفتلإ إ، و ةلإعزمك معليموملإ متج را، وقيرع  قلورا ة  ا  و (ء م ه  هررة    ظوم

 اادو وامدوا  راا دتيمو  كوادإ علده متبديةا مد ةمع وطدزق  ورتم دوت ، وةإدوالل رااعليمدو  ممةلدو 

راعادد   إدديق  متبلؤددو  مدد  راتعومدد  علدده قددورةمه طددالب مجتادد  رااعزاددإ، وإعدد رر همتكددلت
ى رافلدددوا، اوم دددواإ هاددده مددديالز رافدددزص رااتةوامدددإ اجالددد  رألادددزرر الدددتعلم مددد  .(47، 200علددد ،(

ومل ددلز رايصدديل هادده  ةدديك رااعزاددإ وم ددورة رااعليمددو ، ومااددله راجالدد  مدده راف دديل علل ددو 
ا د ياإ، ورامدد ةا علدده راتفوعدد  مدد  هدد ا رااعليمددو  وميةلف ددو ادد  رافلددوا، وم ددجل  راتعددوون ورعددم 

 راعلا  و له راا إ و  رااجتاعلإ را زركإ  له راجومعو  ومزركت راؤفه 
ايجلو  ملزر خالل را دةير  راملللدإ رااو دلإ  تلجدإ راتيجدت  فدي مجتاد  وق  مبية  راتةةي 

، ومددم هرخددول راع يدد  مدده راتبؤلمددو  وراتدد مو  اا ددتت م  رم تز ددل،  وا ددؤاو  رازقادد  رااعزاددإ
رتجتاوعلددإ، ورتم ددوت  رااتترمةددإلغلز رااتترمةددإ، ومدد مازر  رافلدد يي عؤددز رم تز ددل، ورادديما ، 

  راةدو  اد  رايقددل رافو دز، ومعد  رافيإدؤإ را دفو لإ مده ة د   هدد ا وراتد  غلدز  طزممدإ مفوعد
راتمةلدددو ، وراتدددد  مددددياز مجايعدددإ ورإددددعإ ومتةوملددددإ مدددده خددد مو  راتةةيايجلددددو وراتبؤلمددددو  اطاددددزرر 
وراجومعددو  وراا إ ددو  رااتتلفددإب ادد ر اوافيإددؤإ را ددفواإ معدد  طزممددإ ج يدد ا التعددوون رألكددورها  

 ي ا م وع هم عله راملوم ا رورة   بإ، وم وم معللالإ و فملإ راعواا ، وإك وب رابالب طزقو ج
 رااجتاعدو  اد  ورتم دوت  رااعليمو  مةةيايجلو روة (  وم  متري Jabbour,2013, 38كملزا)
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 رااجدول ومة دو رافلدوا،  دته مجدوت  اد  كؤلدزر رهتاومدو راتةةيايجلدو هد ا  وادل امد  رااتفكدزا،

 راتعلدلمب رإدتزرملجلو  ومبديمز جالع دو، راتعللالإ راةظم ا  ييم اع  ييمو ميةلف و ومتتري  راتعللا ،

 كادو از دل رااعليموملدإ  ع دز رامديةا ومتبلؤدو  متيرءم وم وةر  رابالب معوةق هك وب    ق

 مده  د ت رااعزادإ وميالد  ورم د رع راتد ةمل كلفلدإ علده راتز لدت راتعللالدإ رأل ظادإ علده ثيةا رااعزاإ

 ميةلد   فدي ورتمجوهدو  رامدلم ومةالدإ وراا دوةر ، رااعدوةق هتادوم ا دم رااعزادإ، ورت معلدلم

 رااعزاإ، هاه رايصيل مه رافزر التااه را فو لإب رافيإؤإ مةةيايجلو ومة و ا  راتعللم، راتةةيايجلو

، 2016)  دي إ، ورتم دوت  رااعليموملدإ ثديةا اد  ةد  كدوقٍ  ا دا  مع دو راتعومد  وم دوةر 
رهددور راتةةيايجلددو وم ددوةع ثدديةا رتم ددوت  ورااعليمددو ب اددنن راتيجددت يددتررر (ب ادد ر ان ددت مدد  رد 167

-El)رازقاد  ةكمز  في رإتت رم رافيإؤإ را فو لإب خ يصو اد  ةد  متبلؤدو  مجتاد  رااعزادإ

Sofany,2013, 39 ) 
 Cloud) را ددفو لإ رافيإددؤإ مةظيمددإ مجعدد  راتدد  رألإددؤوب مدده وميجدد  راع يدد 

Computing System) م دتت م  رعتادور همد   لده ورألادزررب راتعللالدإ لا إ دو ا  دزوةمإ 

 Hard رااورهإ رألجترء هماو لو  و  اك وراؤزرمج، راتبؤلمو  عله راافللإ ر ا  ال ؤاو  رافوإل

Ware اةظدوم راااي دإ رألج دتا هماو لدو  علده رتعتادور يدتم ذاك و  ت مه ةج تم م، ا  راايجيرا 

 اوم تز دل مت د  آاد   وإدل ج دود هدي را دؤاو  اد  رألادزرر جدتمدو هفتو اةد  را دفو لإ، رافيإؤإ

 Soft راؤزمجلدإ رألجدترء ةو رااورهدإ  لده رألجدترء مده راج دود هد ر هماو لدو  عده راةظدز امدض

Ware ،  م دؤ  ةخدزى  ةج تا هاه مف ر ا  ماون ميجيرا ةج تا مه إتةتم  راعا  مةظيمإ ةن ة 

م دعه رافيإدؤإ را دفو لإ هاده رإدتت رم مديرةر  (ب  لده23، 2011رم تز ل)عبدو،، اكدوء اد 
 ,Aaronرافيإددؤإ علدده  ددؤاإ رم تز ددل  دد ت مدده رإددتت رم ةج ددتا راةاؤلدديمز را ت ددلإ رافزرهددإ)

&Roche, 2012, 90) ومدد  راتبددية رااتتريدد  اإل تز ددل  دد ة رابددالب ادد  راددتعلم ا ددزعإ مدده  
 لددده معددد  هددد ا وإدددللإ هومدددإ خدددالل مبؤلمدددو  رافيإدددؤإ را دددفو لإ اددد  راتعلدددلم راعدددوا  اوا دددلهب 

اتف دددله  يعلدددإ راتعلدددلم، وميإدددل   بوقدددت، ومعالدددف رمصدددال  راتعللاددد ، و ددداون رادددتعلم رافعدددول 
 (  Hu,2016, 27البالب، ومفملف راا وورا راتعللالإ  له متتل  رابؤمو  ا  رااجتا )

ا معدتد ممو دإ رااعليمدو  اير د   ملدز  مجدول اد  رااتال مدإ وقد  رإدتفور راعدوام مده راتبديةر 
 وراج د  راتةلفدإ ممللد  رم تدوج، دمدورا ه جود رألعاول، رقإ ةها و: ات،لوم ع رازقا  مجتا  رااعزاإ

 م إ إ ة  ا  رألعاول ةررء ا  عةت غةه ت ة يرعت ااتتل  رإتت رم رافوإيب جع  ماو ورايقلب
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وقد ةا  كفدوءا رر د  كلادو مدمال ورات ملدإ راز فلدإ راا إ دو  مجدول ةو صملزا  اف  كؤلزا كو ل إيرء
 ة دية عةدت  دتج راد   رألة دو ب رألمدز مده م دتيى  ةعلده راا دتت مإ  ممدل وراؤزمجلدو  رألج دتا

 ا  كملزر م وع  متتمه( -مبيمز -معواجإ(خ مو  مه مم مت ااو رافليل ك اك  رافيإؤإ را فو لإ

لاين وإد .(40، 2014راتفتلدإ التةةيايجلو)ة اد ، الؤةلدإ مت دي راتد  راةفمدو  مده رادتتلي
متددتمه راتبؤلمددو  ورايثددو ف راتوصددإ اواا ددتت م ادد  ةدد  هدد ا راتمةلددإ راف يمددإ اعلدد ر ادد  رافكددوء 
رماةتزو   عؤدز خديررم  دتاإ الادو هعدزق اوا دفواإ، ومتدو  الا دتت م ةن ية دي ومفدزة ومتدوا  
ةعاواددت  لماددو وجدد  وادد  ة  وقددلب رألمددز رادد   ي  دد  علدده ر تفددوء  دد ور رافدديرجت راجمزرالددإ  ددله 

اجتاعو ، ومكللف رافجيا رازقالإ م تمؤال، ومعتمت مجتا  رااعزادإ رازقاد   وم دوع  رافيإدؤإ را
را فو لإ ا ا  إزم  عله رت تمول هاه ه ر رااجتا  رااعزا  راج ي ، اة  مه هالك رام ةا علده 
رايصددديل هاددده را دددفو لإ رماةتزو لدددإ، هااةدددت ةن ه دددوةك اددد   ةدددوء هددد ر رااجتاددد  االفلدددإ ةو ةخدددزى 

(   ومه ثم انن رافيإؤإ را فو لإ معاد  علده ملؤلدإ ر تلوجدو  مجتاد  16، 15، 2004ل ة،) 
ب وذاك مده خدالل م د ل    دز رااعليمدو  اجالد  ةادزرر رااجتاد  ااد  م دتيموم م، رازقا  رااعزاإ

وإمو ت و ا م رون ماللت، وراعا  عله  فف ه ا رااعليمو  مه راكلوع، وإ ياإ رإتزجوع و ا  
مادددون، ومةؤمددد  ةن ممددديم راجومعدددو   ددد وة  ؤلدددز اددد  راتفددديل هاددده مجتاددد  رااعزادددإ  ة  وقدددل وة 

رازقادد ،  لدد  ة  ددو ت م ددتبل   ةظا ددو راتملل هددإ راايجدديرا  والددو، ورااةت ددزا ادد  ةغلددل جومعومةددو ةن 
مف  ااتبلؤو  ه ر راع ز، ور تلوجو  مجتا  رااعزاإب ا ر ةصدؤفل رافوجدإ ملفدإ التيجدت  فدي 

ا فو لإ، ورات  مات  خ موم و ومبؤلموم و هاه مةو   رافلوا رااتتلفإ ومة و راتعللم ممةلإ رافيإؤإ ر
   رازقا  وخوصإ راتعللم راجومع ب وذاك ا  ة  راتيجت  في مجتا  رااعزاإ

 اجلامعات املصرية:باحلوسبة السحابية واقع استخدام ثالثا: 
وذاك التملل عله راا اال   هع  رإتت رم رافيإؤإ را فو لإ ا  راتعللم راجومع  م اوب

راتدد  ميرج  ددو راجومعددو  ات رهددإ وةو ف ددو، ومفملددف راباي ددو  راتعللالددإ، ورالفددوق  ز ددل راتبددية 
راتعللادد  علدده م ددتيى راعددوام   اددو معتؤددز رافيإددؤإ خلددوةر رقت ددورهو ت هالدد   ملددزر مدده راةفمددو ب 

يمز ا  راتعللم، وإمو إ راتعللم  ظلز مو مم مت مه خ مو  ممةلإ، ومبؤلمو    يمإ مفت  آاوق راتب
الجال ، ا   متل  رايصيل را زم  ااتتل  راتبؤلمو  ورادةظم ورااديرةر، وم دوهم  د وة اوعد  اد  
معتمت رتقت ور رااعزا ، ورإتلعوب  واإ رت تلوجو  راتعللالإ راتد  ت ممد  عةد   د  معدله مده 

م د م اد  مف دله راتعلدلم، و د   ملدز مده راالتر لو  وراتةوال ، وه  ة   راا رخ  راج يد ا راتد  
 ( 384، 383، 2016راا اال  رات  ميرج  و راا إ و  راتعللالإ)راعؤ راجؤوة،
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وم ددلز رتمجوهددو  راف يمددإ ادد  مجددول مبدديمز راتعلددلم راعددوا  اتبدده إددزمعإ  فددي رعتاددور 
و  رافيإددددؤإ را ددددفو لإب وذاددددك اددددواةظز هادددده راتدددد مو  راتدددد  ممدددد م و مدددده م دددد ل  هررةا رااعليمدددد

ورإتت رم و ا اٍ  إ ٍ ، وم وع ا راجومعدو  اد  راتز لدت علده ةوايموم دو  د ت مده  دلوع رايقدل 
اددد  راؤةلدددإ راتفتلدددإ، خوصدددإ مددد  متريددد  ةعددد رر رابدددالب وقلدددإ ةعكدددوء هلمدددإ راتددد ةمع ورااددديةفله، 
، ور تفو  راالتر لإ، وم م  رافيإؤإ را فو لإ هةو  ؤ يٍ  اتيالز خ مو  معللالإ ةكمز  فوءا)إدل 

%( مدده مدد رة  ومعوهدد  و للددو  80وم ددلز ه دد ى را ةرإددو  هادده ةن ةكمددز مدده) ( 101، 2015
، 2016رايتهو  رااتف ا رألمزمالإ رمج ل هاه رتعتاور علده مبؤلمدو  رافيإدؤإ را فو لإ)إدللم،

(  وه  آخ ا ا  راتيإ  ةكمزب  له ه  دو ممد م خد موم و البدالب ورألإدوم ا معدو، ومفمدف ا دم 15
رايةو   راز ل إ، ومة و: متتمه راالفو ، مترمةإ راالفو ، ه  وء راا دتة ر ، راتعدوون  راع ي  مه

(  Aaron & Roche, 2012, 90الاو  لة م، معتمت مجز إ راتعلم راة  ، ورعم راؤفه راعلا )
وذاددددك  تل ددددلز راف دددديل علدددده راا ددددورة وراازرجدددد  ورااعليمددددو  وراؤلو ددددو  راابلي ددددإ الؤددددو مله 

لف رتختؤوةر  ورتإتؤو و ، وعا  راتفلل  رم  و   ا و، وراا وهاإ اد  راة دز ومتتمة و، ومبؤ
رماةتزو   اطافو  ورااموت  راعلالإ،  او ة  و متل  الجومعإ ةن مات  ا   بت و خدوةج ةإديرةهو، 

 وةن مم م خ موم و الا إ و  رااجتاعلإ ا   يء وةلفإ راجومعإ راةؤزى وه  خ مإ رااجتا  
 رات مو  الجومعو ب  له ميج  راع ي  مه مه راةملز ةن مم م را فو لإ إؤإومااه الفي 

قؤلددد  ممددد هم راامدددزةر  را ةرإدددلإ، وراعدددزو   مبؤلموم دددو راتددد  هااددده رتإدددتفورا مة دددو، وذادددك مددده
راامدوت   و  دز ومتتمة دو، رافلد يي( را ديةمإ، ا  يرع و)راة دلإ، راالفدو  راتم هالدإ، وم دوة إ

ومااه مه خالل رتطالع عله ةر لو  راؤفه ا   رااجتاعلإ، رات مو  م هموم راعلالإ، ورألافو 
  يل :  الجومعو  الاو را فو لإ رافيإؤإ مم م و رات  رات مو  ه ر رااجول ملتلي ةهم

  م وع  رافيإؤإ راجومعو  التيإ  ا  مبؤلف ة يرع راتعللم رامو اإ عله رم تز ل، ومفملف ة يرع
 ( Maria & Sagayaraj,2013, 1 رااتعلم،  واتعلم رماةتزو  ) راتعلم راة   رامو م عله

  ،مةااصلددده رألإدددوم ا مددده ه  دددوء راا دددتة ر ، وممددد هم راامدددزةر  را ةرإدددلإ   دددلإ وصددديملإ ومز لدددإ
 ( Robertson, 2013, 59وم الم را ةو  رامو اإ عله راا وة إ وراتعلم راتعوو  )

 راعددزو  م ددوة إ (راتم هالددإSlide share  وهدد :)ددز إ مدده ممدد م خ مددإ  Slide  
shareرافل يي رات  هم م و رألإوم ا البالب، وملفو  راتم هالإ وراا تة ر  راعزو  اا وة إ 

 (Ahmed, & Bora,2013, 11).راتعللالإ، التااةير مه م وه م و راايرق  عله وة ب و
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 وم وة ت و) رماةتزو لإ رتختؤوةر  ه  وء :(E- Quizممد   دز و  قؤد  مده مم م وه  خ مإ  

Google  و E Quizzerو My Quiz Creator و Quiz box ،  ه  دوء ومتدل 

 متع را  مي يعو  راتعللالإ ا  وراايرق  را ففو  عله وم وة ت و رتختؤوةر  ورتإتؤو و 
  همو دددإ عاللدددإ ممددديمم رابدددالب ا إدددوالل متتلفدددإ علددده راا دددتيمله رافدددزر  وراجاعددد ، وإددد ياإ

 ةمؤو  راام مإ مه رابالب م  ميالز راتم هإ رازرجعإ ا م رايصيل االختؤوةر  ورات 
  رافلد يي مد مازر :( Video Conference )رم تز دل   دؤاو  علده را دز و  اعدض ممد م و

مفو دددزا، ةو راا دددوة إ اددد   هامدددوء خالا دددو مددده ب  لددده هااددده Skype)مم ) دددز إ
مةلفدإ راد هوب (، وذاك اعز  راؤو ه اؤفمت   ت مده مفاد  178،  2016م ماز)  ي إ، 

 راا ماز  ممز هاه 
   رإتازرةمإ   وب رابوال طيرل  لومت را ةرإلإ    و ع  متزجتب رألمز را   يتدل  الجومعدو

 راتيرص  م  خزمجل و، وإماو لإ متواعت م ا  إيق راعا ، ورعيم م هاه رالموءر  راافتي إ 
 ( خ مإ رايما :(Wiki م رم تز ل عله مة يةا وه  صففو راعلالدإ،  راامدوت  تواإاة مة تت  

 قلير، ورون  ا  ياإ ا و راتورة خالل مه وإثزر  و علل و راتع ي  وه  مفتي إ راا  ة مماو لإ

 ( 177، 2016رايما )  ي إ، مبؤلمو  مه ة  ز راافتي إ ومالؤل هو ميإيعإ ومع 
 ددز راا ددوهاإ ادد    ددز رتإددتؤو و  وراؤفددي  راعلالددإ ألعكددوء هلمددإ راتدد ةمع مدده خددالل راة 

 راعوم راجومع   خالل طلؤ م   ل م ةمؤلإ ا م روةر  رماةتزو   وراايرق  راعلالإ، ومم هم
  إ ياإ ميرص  راجومعو  م  ةوالوء رألمية، وميرصل و   اك م   واإ راا إ و  رااجتاعلإب

وذاددك اتيصددل  ة  ددبت و وممدد هم خدد موم و خددوةج ةإدديرةهو، ومفملددف رااةفعددإ رااتؤوراددإ  لة اددوب 
 را   هعتد راتعوون رااماز ورا زركإ رافعواإ  لة و و له ملك راا إ و  رألمز 

ومةؤمدد  مدديراز عدد ا متبلؤددو  ادد  راجومعددو  راا ددزمإب  تدده يت ددةه ا ددو رتإددتفورا مدده 
مبؤلمددو  رافيإددؤإ را ددفو لإ، وذاددك مدده  لدده راتتبددل  را ددللم ورتختلددوة رااةوإددل التبؤلمددو ، 

راةدورة رافةدد  ورألكدورها  علده رإددتت رم و، ومبيمد  خدد موم و ومديالز راؤلمدإ راتةةيايجلددإ، ومد ةمل 
 الا إ إ راتعللالإ  ومتام  ةهم ه ا رااتبلؤو  الاو يل :

  راتيعلدددإ ا هالدددإ رافيإدددؤإ را دددفو لإ و  دددز ثموات دددو اددد ى راملدددورر  راجومعلدددإ، وةعكدددوء هلمدددإ
ور  راتددددد ةمع ورابدددددالب، وذادددددك مددددده خدددددالل راة دددددزر  و لمدددددو  راةمدددددو  ووة  راعاددددد  وراةددددد 

 وراا مازر  
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  ميجلدت رااتت  دله وراؤددو مله مجدزرء رااتمدد  مده را ةرإددو  ورألافدو  راتدد  متةدوول رافيإددؤإ
 را فو لإ مه  يرٍ  ع ا ودورهو متتلفإ، و لون  لفلإ رتإتفورا مه خ موم و ا  راجومعو   

  مو  رات كدد  مدده مج لددتر  راؤةلددإ راتفتلددإ راالدمددإ الفيإددؤإ را ددفو لإ، خوصددإ ةن اعددض راتدد
را دددفو لإ مددد عم راتةةيايجلدددو رااتددديازا، ومتمددد  اوعللت دددو،  تمدددورا م دددو إ راتتدددتمه رتاتزر دددلإ، 

 ( 25، 2013وراتيراف م  راؤةلإ راتفتلإ الجومعإ)را لت 
  ،عا  هإتزرملجلإ اتف له  لمدإ مةةيايجلدو رااعليمدو  رافوالدإ عةد  رعتادور راتد مو  را دفو لإ

اددور رافيإددؤإب  لدده هن را ددؤاإ جددتء م ددم اتدديالز رألمدده، ورات كدد  مدده رإددتع رر را ددؤاو  تعت
 ( 541، 2012وجيرا رات مو  عله  بوق ورإ )د  ،

   م وع ا راا تت م مه را خيل ر مه، ورتإتفورا مه را لزازر  راكتاإ اد  هجدزرء عاللدو
(  و داون را دلو إ راا دتازا، 25، 2013معم ا ق  متبلل ةج تا اايرصفو  عوالدإ)راج ة 

 راتف يه را ر م مه خالل را ز و  راا تكلفإ  وميالز
ومعا  ميالز ه ا رااتبلؤو  وغلزهو اواجومعو  راا زمإ عله مفملف رتإتفورا رام يى 
مه خ مو  رافيإؤإ را فو لإ، ورايصديل هاده رتإدتت رم رألممد  اةوادإ مبؤلموم دو مده ة  مادون، 

م ادد  م رهددإ راجومعددإ ايةو ف ددو راددمال ب وممللد  رااتددوطز راتدد  قدد  ميرجددت راا ددتت م،  اددو ة  دو م دد 
 رألمز را   ه وع  عله ر ت وةهو، وراتيإ  ا  رإتت رم و، وردرهور راممإ ا  رإتت رم و   

رافيإدؤإ را دفو لإ اد  راجومعدو  راا دزمإ مده خدالل اعدض رإتت رم و واةظز هاه ورق  
مدده خددالل عال اددو  يرقدد راا  ددزر  وراتمددوةمز رازإددالإ، ومدده خددالل رطددالع راؤددو ملهل علدده هدد ر را

مددو دراددل م ددلز اواةظددوم راتمللدد  ، وت مبؤددف رافيإددؤإ  راا ددزمإ ب هال ددف ةن راجومعددو اواجومعددإ
وميرقدد    واؤزمد  رماةتزو د را دفو لإ هت اد  راةد ة رال دلز، وممت دز ذاددك علده اعدض راتبؤلمدو  

فيإدؤإ اد  جير دل راتيرص  رتجتاوع ، رون مفملدف رتإدتفورا راةوملدإ مده مبؤلمدو  وخد مو  را
راعاللإ راتعللالإ رااتتلفإ، وميةل  راجومعو  ا  ا رات مو  ا  مفملف ةه را و، وم رهإ وةو ف و 

 رامال )رات ةمع، راؤفه راعلا ، خ مإ رااجتا (  
 وم  ذاك اتيجد  عد ا مفدووت  اطخد   ةظدوم رافيإدؤإ را دفو لإ اد  راجومعدو  راا دزمإ

م 2017رتمفوقلو  رات  ة زمت دو  دز إ موهازوإديال اد  يةدويز ، ومه ذاكوإن  و ل مت خزا  ملزر
مددد  عددد ر مددده راجومعدددو  راا دددزمإب   ددد ق مددد ةمل رابدددالب علددده رإدددتت رم مةةيايجلدددو رافيإدددؤإ 

واددد  هطدددوة رمفوقلدددإ  .((alborsanews.com,2017را دددفو لإ، و لفلدددإ رتإدددتفورا مددده مبؤلموم دددو
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  DELLرألعله الجومعو  راا زمإ و دز إرا زركإ  له قبوع رافوإؤو  ورااعليمو  اوااجلع 

EMC (    405مفل م اه راتفوا  رألكورها  راؤفم ب)   طواؤو وطواؤإ ا   للإ رافوإؤو
م عله را  ورر  را والإ اد  مجدوا  رافيإدؤإ 2017ورااعليمو  اجومعإ راتقودمف ا    ز ة زم 

  ( sharkiamedia.com,2017را فو لإ وعليم راؤلو و  ومفلل  راؤلو و  راكتاإ)
مز ت خدددد مو  رافيإددددؤإ وراتددددت  ودمددددز راتعلددددلم راعددددوا  وراؤفدددده راعلا )ة ددددزق را ددددلف (

را ددفو لإ ورا ددؤاو  راف ددو لإ ا كورهالددإ راؤفدده راعلادد  وراتةةيايجلددو، وم دد ق هادده راا ددوهاإ ادد  
مةالإ قيرع  رااعليمو  رااتت  إ، ومااله راؤو مله رتإتفورا مه راعليم راف يمإ وراا تمؤللإ، و 

راا دددزمله اواتعدددوون مددد   ظدددزر  م اددد  راا إ دددو  راؤفملدددإ راعواالدددإ اددد  مةفلددد  م دددزوعو  افملدددإ 
 واددد  هددد ر رمطدددوة  ظادددل ةكورهالدددإ راؤفددده راعلاددد (  gomhuriaonline.com,2017كؤلدددزا)
اواتعوون م  جاعلإ راتةالإ راتةةيايجلدإ وراؤ دزمإ وة دإ عاد  اعةيرن) فدي خلدف  لمدإ  ايجلووراتةةي 

م، و فكددية ماملدد  راجومعددو  2017معللالددإ و فملددإ مفوعللددإ وآمةددإ(عل  مدد رة يدديمله ادد  مددويي
ورممفور را وا  االم وت ، وهد ال هاده راتيعلدإ  راا زمإ وخؤزرء را ز و  راتةةيايجلإ راعواالإ

إ رافيإؤإ را فو لإ، وراتز لت عله اير  هو ا  راتعللم وراؤفه راعلا ، و لفلدإ مبؤلم دو اد  ا هال
 (  youm7.com.2017راجومعو  وراازركت راؤفملإ)

دددت  فدددي رألخددد   ةظدددوم  ومجددد ة رم دددوةا هاددده ةن هددد ا راافدددووت  وغلزهدددو مدددو هددد  هت ميجص
، ورتإددتفورا مدده خدد موم و اواجومعددو  راا ددزمإ ادد   دديء راتيجددت  فددي مجتادد  رافيإددؤإ را ددفو لإ

رااعزاإب خوصإ ا  ة  راتبية راتةةيايج  را و  ، وم وةع وملدزا راتمد م اد  مجدوا  رتم دوت  
ومةةيايجلو رااعليمو ، وم  ذاك اال معد و ةن مةدين هد ا راا  دزر  هت ةن مةدين مفدووت  علده 

لددإ راتةةيايجلددإ را ومددإ، ومددو درل راؤددوب مفتي ددو الاتت  ددله وراا تاددله طزمددف رألخدد    دد ا راتمة
وراؤدددو مله الا دددوهاإ ا افدددو  م صدددلللإ ورةرإدددو  مل ر لدددإ اددد  مجدددول رافيإدددؤإ را دددفو لإب وذادددك 

  ا ةرإت و مه دورهو متتلفإ، وراا وهاإ ا   لفلإ مبؤلم و اواجومعإ
راؤدو ملهل الادو  طدز مده خدالل  ومه ثدم جدوء  م دوهاإ را ةرإدإ رافوالدإ اد  هد ر رااجدول

مؤمددده مددده را ةرإدددإ ات دددية ممتدددز  اةلفلدددإ رتإدددتفورا مددده خددد مو  رافيإدددؤإ را دددفو لإ اواجومعدددو  
ب وذاك الا وهاإ ا  مبيمز خد موم و ايةو ف دو رامال )راتد ةمع، راؤفده راعلاد ، خ مدإ راا زمإ
    رااجتا (

http://www.sharkiamedia.com/
http://www.gomhuriaonline.com/
http://www.youm7.com/
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هعددز  راؤو مددون الاددو يلدد  رات ددية راامتددز  اةلفلددإ ميةلدد  خدد مو  رافيإددؤإ را ددفو لإ 
 اواجومعو  راا زمإ مه خالل راعةوصز راتوالإ:

 أوال: مرتكزات التصور املقرتح:
هميم رات ية راامتدز  علده اةدزا مفعلد  راعةوصدز راايجديرا ةإوإدو اواجومعدو  راا دزمإ، 

  ددو عةوصددز ههجو لددإ، وماادده ةن مفمددف  ملددإ  يعلددإ اواجومعددو  مدده خددالل هجددزرء وراتدد  هفتددز  ة
اعدض راتمللددزر  علده ةرورةهددوب ادد ر همديم رات ددية علدده مجايعدإ مدده راازمةددتر  راتد  متفوعدد  مدد  

 اعك و وم  عيرم  راؤلمإ راافلبإ   وب افله معتؤز  زطوا ةإوإلوا اتةفل ا، ومتام  ا :
ا رمررةمددددإ اواجومعددددو  راا ددددزمإ  فددددي رتإددددتفورا مدددده رافيإددددؤإ ومعةدددد  مددددياز رمةررإداريددددة:  -1

را دددفو لإب اادددو هكددداه اعاللدددإ راتبددديمز راددد عم مددده راةدددير   رات دددزمعلإ وراا إ دددلإ ورااورهدددإ 
 وراؤ زمإ 

 ومميم عله مؤة  عكي هلمإ رات ةمع ةرورةرا ممويزا متع را رألاعور، مه ةها و:تع يمية:  -2

 امو اإ عله راتعلم راة   روةا  اتب  الايرق  راتعللالإ ر 

  روةا راتةةياددددديج ب افلددددده هادددددين علددددده رةرهدددددإ ومعزادددددإ ادددددوألج تا راتةةيايجلدددددإ راتعللالدددددإ
رااتتلفإ، ورااتدو  مة دو اد   للتدت، وإمد رر رابدالب ااعليمدو   والدإ عة دو، وإعد رر ميرقد  

 خوصإ ا عؤتت ومورمت راتعللالإ وطالات عله رم تز ل 

 ه    ج ي  ا  عالت ومت  ت وةإوالل م ةم ت روةا  ؤو ه ه عه التيص  ها 

 له يةؤم  ميراز  ةلإ مفتلإ وقوع ا مةةيايجلإ ذر   فوءا عوالإ، اوم واإ تكنومع وماتية:  -3
هاه قوع ا مه راؤلو دو  متفوعد  مد  اعكد وب اتةديمه معليمدو  وةلفلدإ هااده رإدتت رم و اد  

 عو  راا زمإ  رعم راتيجت  في رتإتفورا مه رافيإؤإ را فو لإ اواجوم

 ثانيًا: أهداف التصور املقرتح:
ادد   ه ددعه هدد ر رات ددية هادده مي ددل   لفلددإ رتإددتفورا مدده خدد مو  رافيإددؤإ را ددفو لإ

و راا ددزمإ راجومعددو  ، وذاددك مدده خددالل هعبددوء راا ددمياله وةعكددوء هلمددإ راتدد ةمع م دديةار ور ددفا
مي دل  متبلؤدو  رات دية، ، مد  راجومعإا   عه  لفلإ رتإتفورا مه خ مو  رافيإؤإ را فو لإ
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وماي ومدددت، ومعيقدددو  مبؤلملدددت، و لفلدددإ راتملدددل علل دددوب رألمدددز راددد   ه دددوهم اددد  رمتدددوذ رامدددزرةر  
 رااةوإؤإ، ورمجزرءر  رافعواإ مه ةج  راتبؤلف را للم، ومه ثم هااه   ز ه ا رأله رق ا :

   مبيمز رات مو  رمررةمإ راجومعلإ 
  مبيمز رات مو  راتعللالإ 

 ت مو  راؤفملإ مبيمز را 

  مبيمز رات مو  رااجتاعلإ 

 ثالثًا: مربرات التصور املقرتح:  
ميج  راع ي  مه رااؤزةر  رات  م ا  راجومعدو  راا دزمإ هاده را دع   فدي رتإدتفورا مده 
خ مو  رافيإؤإ را فو لإ، ام  م ؤؤل راتبيةر  راات وةعإ عله م تيى راعوام ا  ة ية ة ادوط 

 تز ددل، وراتدد  يةظددز هال ددو راةملددز مدده رااتت  ددله علدده ة  ددو ممةلددإ ج يدد ا ادد  رإددتت رمو  رم
   يمإ از ت و راميةا رازقالإ وميج و  راعيااإ  ومااه هجاول ذاك ا  رااؤزةر  راتوالإ: 

  رات ددددوةع ادددد  رامدددديةا راتةةيايجلددددإ راتدددد  از ددددل  ف دددد و علدددده متتلدددد  مجددددوت  رافلددددوا
راتةلددد  مددد  متبلؤدددو  راؤلمدددإ راافلبدددإ رم  دددو لإ، ومددده  لة دددو قبدددوع راتعلدددلم راجدددومع ، و 

 اواجومعإ  
  راتفددديل  فدددي راتعلدددلم رماةتزو ددد ، وة دددية مدددو ه ددداه اواجومعدددو  را  لدددإ راتددد  متبلدددل

 يإدددددؤإ جالددددد  راعاللدددددو  مددددده ممدددددزةر  رةرإدددددلإ ورختؤدددددوةر ، وةافدددددو  علالدددددإ، وخ مدددددإ 
 مجتاعلإ 

 تدددد مو  معددددز  راجومعددددو  اكددددميط م ددددتازا، مدددده ةجدددد  ملؤلددددإ رابلددددل رااتتريدددد  علدددده را
راتعللالددإ  تلجددإ  مددزا ةعدد رر رابددالب، ورازغؤددإ ادد  مف ددله  يعلددإ رات مددإ، وراددتتلي مدده 

 راؤلزوقزرطلإ 

  رت فتو  وراتيرص   له رااجتاعو  رم  و لإ مده خدالل رامديةا راتةةيايجلدإ، ورادز    لدة م
 مه خالل رافكوء رماةتزو  ، و  اك مفملف ه ر راتيرص   له راعوملله اواجومعإ 

 تيجدددددت  فدددددي ميةلددددد  راتبدددددية راتةةياددددديج  ورإدددددتت رمت اددددد  رمتدددددوذ رامدددددزرةر  رمررةمدددددإ را
اواجومعددإ، وذاددك مدد  ردرهددور  دد ا رااةوا ددإ  ددله راجومعددو ، و ددزوةا وجددير آالددو  التالددت 

 .ررخ     جومعإ
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 رابعًا : منطلقات التصور املقتــرح:
 ومعة  رألإع رات   ةة  علل و رات ية راامتز ، وه :

 مه ةر لو  راؤفه راتز ي  ا  مجول رافيإؤإ را فو لإ  مو مم جاعت 

  تو ج وميصلو  را ةرإو  را وامإ راعز لإ ورألجةؤلإ مو مم رإتتالصت مه  

  ممتز و  طز  و راؤو مون ا  عةوصز رات ية وماي ومت رااتتلفإ 

راتيجل و  رات  رإتفورهو راؤو مون مه عز  رات ية عله مجايعإ مه راافاادله مده 
و  عللت، وق  مم ةخ هو راتز لإ ومتت    مةةيايجلو راتعللم، ورا يه ة  ور اعض رااال ظخؤزرء 

 ا  رتعتؤوة عة  و   رات ية راة و  ب رألمز را   ةثزى مفووةا رااتتلفإ 

 رتح:  ـــــــــــور املقـــــــــــات التصـــــــــــخامسًا: مكون
 يتةين رات ية راامتز  مه راافووة راتوالإ:

 : ةـــــامعيـــــة الجـــــات اإلداريــــور األول: الخدمــــــالمح
 ومتام  ه ا رات مو  ا  رمررةر  راتوالإ:

 إدارة مجالس الجامعة والكلية واألقسام: أ( 

 ومااه رإتت رم خ مو  رافيإؤإ مه خالل:

  رافلد يي مد مازر :( Video Conference)هماو لدإ عاد   را دز و  اعدض  لده ممد م
   Skype ؤاو  رم تز ل مم :  ز إ عله رافل يي  مازر م

  (ظدوم رجتاوعدو هررةا ج رول ةعاول مجواع راجومعإ وراةللإ ورام دم مده خدالل مبؤلدف  

IT-Blocks ) 

 للإ ورام م ا زإإ ومةظلم ومؤيمل قزرةر  مجواع    مه راجومعإ وراة 

  رمتددوذ رامددزرةر  رمررةمددإ عدده طزمددف مدديالز راؤلو ددو  ورااعليمددو ، وة ب ددو اازركددت رمتددوذ
 Google Drive). رامزرة مه خالل رإتت رم ممةلإ رااعليمو  رمررةمإ)

 إدارة الجامعة والكلية والقسم:  (ب

 ومااه رإتت رم خ مو  رافيإؤإ را فو لإ مه خالل:

يرصددد   دددله راجومعدددإ وم إ دددو  رااجتاددد  راافلددد ب الدددتم راتفوعددد  راؤزمددد  رماةتزو ددد  الت -1
ومؤددورل رااعليمددو  مع ددم هاةتزو لددو،  لدده غواؤددوا مددو مفتددوج راجومعددإ هادده مؤددورل راتدد مو  

http://www.it-blocks.com/ar/boardMeetings_ar.aspx
http://www.it-blocks.com/ar/boardMeetings_ar.aspx
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ورااعليمو  م  قبوعو  ةخزى مم  رامبوع را دف ، وقبدوع راة ز دوء وراالدوا، ورامبدوع 
 رألمة  

ةتزو لدددو علددده ميقددد  راجومعدددإ الا دددتفل يه همو دددإ رافزصدددإ ات دددجل  راتددد مو  راابلي دددإ ها -2
  Google forum)مؤو زا مه خالل مبؤلف)

راددز   راا ددتزك  ددله متتلدد  راجومعددو  ورادديدرةا، و واتددوا  ممدد هم رات مددإ مدده  يراددإ ور دد ا  -3
 .الجا ية، م  وجير ع ر مه رمررةر  رااةبيمإ مفت و

إ عؤدددز ةج دددتا غلدددز م دددوة إ وطؤوعدددإ راالفدددو  عددده اعددد  مددده خدددالل را دددفواإ رماةتزو لددد -4
  Cloud Print)مت لإ  ؤعك و ا ا  مؤو ز، ورات  ييازهو )

 Baseهررةا راا دددزوعو  راا دددتز إ  دددله راجومعدددإ وج دددو  ةخدددزى مددده خدددالل مبؤلدددف) -5

camp ) 

ه  وء م تة ر  وج رول وعدزو  مم هالدإ قو لدإ الا دوة إ وراتفد يه مده ة  مادون عؤدز  -6
 ( Google Docsبؤلف)را فواإ رماةتزو لإ، ومتل  ه ا رات مإ م

 مجال إدارة شئون العاملين:  (ج

 ومااه رإتت رم خ مو  رافيإؤإ را فو لإ مه خالل:

 Shoe دددزرمج مةظددددلم رمه دددوت ، و بوقددددو  راعاددد ، ورافدددديرملز عؤدددز رم تز ددددل ممددد ) -1

boxed ) 

جا  را لز را رملإ رايرةرا عؤز راؤزم  رماةتزو  ، ومةظلا و، افلده ت مةدين مؤعمدزا مده  -2
  Catch the Best)الل مبؤلف)خ

ه  وء   وب هاةتزو   اة  مية ، هااصلةدت مده راد خيل علده  زمد ا رماةتزو د ، وقيرعد   -3
  لو و  رابالب، وقيرع  راؤلو و  اواااتؤإ 

 دددزرمج رافكددددية ورت  ددددزرق رماةتزو دددد  راابؤددددف ادددد  اعددددض رادددد ول راعز لددددإ)رااعزوق  -4
 اواؤ اإ( 

 تي  عله  لو و  راايةفله وةعكوء هلمإ رات ةمع مةظلم قوع ا  لو و  هاةتزو لإ مف -5

 مجال إدارة خدمات الجامعة:  (د

 ومااه رإتت رم خ مو  رافيإؤإ را فو لإ ا :

 (رم زرق عله راا إ و  راتعللالإ مه خالل مبؤلفCEMS را   مم مت رافيإؤإ ) 
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  يه مدده ةررء رألعاددول عدده اعدد ، إدديرء ألعكددوء هلمددإ راتدد ةمع ةو راادديةفله ةو راا ددتفل
خدد مو  راجومعددإ مدده خددالل ميقدد  راجومعددإ)ةا  راتمددوةمز،   ددز راملددوب، راتمدد م هاةتزو لددو 

 المؤيل اواجومعإ( 

 ة: ـــــات التعليميــــاني: الخدمــــور الثـــالمح
 ومتام  ه ا رات مو  ا  رااجوت  راتوالإ:

 مجال المقرر الدراسي وتدريسه: ( أ

  فو لإ ا :ومااه رإتت رم خ مو  رافيإؤإ را
 ميرقدد  اعكددي هلمددإ راتدد ةمع عؤددز خ مددإ   ميقدد  ه  ددوء ( جيجددGoogle Sites هكددم ،)

 راامزةر  رات  ي ةإ و، و زو ومت، و لفلإ راتيرص  معت، ومم هم راتم هإ رازرجعإ البالب 
  رامو اددإ علدده رم تز ددل مدده خددالل و دد  راامددزةر  علدده رايمددل)رااة ج مبؤلددف ة دديرع راتعلددلم

رم تز تدد (، ةو م ددالم رادد ةو  رامو اددإ علدده راؤفددي ، افلدده يؤفدده رابواددل عدده رااعليمددإ 
  ةف ت 

  ه  وء راا و وBlogs):)  راابزو دإ، رااير دل    دل متملز ريةوملالإ ه تز ل صففإ وه 

 Word Press. و Google مم م و رات  ز و را  ومه   زهو، موةمخ ال و   ل ومعز 
 راالفدو ) وم دوة إ راتتدتمه :(Data- Storage & Sharing را دز و  اعدض  لده ممد م 

،  Google Driveكت مدإ ورتإتؤو و ، رتختؤوةر  راالفو  وإ  و  و، وإع رر اتتتمه خ مو 
 Microsoft .مه  ز إ  Sky Drive وخ مإ

  رماةتزو   راؤزم :(Mail) راالفو  اعض هةاوق هماو لإ م  راة لإ رازإو   هةإول خ مإ وه 

،  Googleمة دو:  دز إ رات مدإ هد ا مم م رات  را ز و  مه راع ي   زم هإ، وهةوك مجايعإ ةو
  Yahoo ز إ  و زم  Outlook  زم  Microsoft  ز إ ، Gmail  زم 

 ومتتمة دو را دية معواجدإ (وم دوة ت وPicture-Storage, Processing& Sharing :)
   دو ةو رت تفدوا ا دو، راا دوة إ هماو لدإ مد  وةة دفت و معاد  علده معواجدإ را دية وه  خ مإ

  Googleمه  ز إ  Web Picasa ، وخ مإ + Googleكت مإ راتوص عله
 وم وة تت رافل يي متتمه( Video - Storage & Sharing ) را دز و  اعض :  له متل 

 وراايرقد  را ففو  وم وة ت و عله رافل ييهو  همتتم Teachers TV و YouTube مم 

 معلةإ  م وةا ا  معلا م وإثزرء مه م وه م و رابالب التااه راتعللالإ،

https://sites.google.com/a/bsd100.org/flubaroo-doctopus
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 ه ددواإ رامددير م راؤزم هددإ(Mailing List) راتدد  معادد  علدده مفيمدد  جالدد  رازإددو   راازإددلإ ،
 عؤإ معلةإ هالت هاه    عةيرن ا  رامو اإ، ومفل  ا  راتيرص   له رألإتوذ وطالب  

 رإدتت رم راف ديل (رتاتزر دلإGoogle Hangoutوهدي :) رافلد يي  مد مازر  يد عم مبؤلدف
 وإررةا رافديرةر  راافو دزر  هامدوء م دوة له،  لده يدتم ع دزا مد  را ديملإ ورااد مازر 

 وراةمو و  

 (راؤالك  يةر(Blackboardإ :  له هميم ه ر راتبؤلف انررةا راعاللإ راتعللالإ ابزممإ مترمةل
وغلز متترمةإ، ومتل   لمدإ معلدم آمةدإ همد م رألإدوم ا ممدزةرم م ومفو دزرم م مده خدالل ه دواإ 
رايإددو   رااتعدد را) ي، صددية، صددي ، الدد يي، ةإدديم(، هجتادد  ال ددو رااتعلاددين الت ددففير 
راافتدددددديى، ومتيرصددددددلين الاددددددو  لددددددة م عؤددددددز ةرور  رتم ددددددول رااتعدددددد را) راؤزمدددددد  رماةتزو دددددد  

 ورااةت هو ( 
 جايعددو  التيرصدد  رتجتاددوع   ددله رابددالب عؤددزه  ددوء مfacebook ،twiter  ،وغلزهددو ،

 مجتادد  ، وإ  ددوءGoogle +  لددع جيجدد   لددة م اوإددتت رم ميرصدد   ددؤاإ ومةدديمه

 رألإدتوذ ومؤدورل قؤد  مده مي ديعو  الةمدو  ابدز  Google   (Communityجيجد )

 Google Groups) جد جي  مجايعدو  رااتةيعدإ، ورإدتت رم وراا دورة رمثزر لدإ رااعليمدو 

 جال  رابالب ت مو  هال و ومةكم رألإتوذ، قؤ  مه مجايعإ ه  وء يتم  له(

  رااة دددي راتعللاددد ( هريي زمت دددله آ ددد(رإتت رمEducreation)):  وهدددي عؤدددوةا عددده ةررا ة دددؤت
ا ددؤيةا مفوعللددإ و و ددإ ةقالددإب  لدده ه ددتبل  رألإددتوذ ممدد هم را ددز  عؤددز رألج ددتا رالي لدددإ، 

 را وراتتبل  علل و، وإ  وء ال يي إزم ، ومه ثم هةإوات ايةرا ابالات  ومف ل  رااو

 مجال خدمات تقويم الطالب: ( ب

 ومااه رإتت رم خ مو  رافيإؤإ را فو لإ ا :
 وم دوة ت و) رماةتزو لدإ رتختؤدوةر  ه  دوء :(E- Quizدز و   قؤد  مده ممد م وهد  خ مدإ 

ه  دوء  ومتدل  ، Quiz boxو My Quiz Creator وE Quizzer و Google ممد 
 راتعللالإ اتميمم رابالب  وراايرق  را ففو  عله وم وة ت و رتختؤوةر 

  عادددد  مميماددددو  هاةتزو لددددإ مة ددددز علدددده راايرقدددد  ورا ددددففو  راتعللالددددإ، ومددددة  رابواددددل
صال لإ رمجواإ علل دو مده خدالل رخيادت علده   دوات راتدوص، مد  ممد هم مم هدإ ةرجعدإ 

 رااجو   Flubarro  رابالب مه خالل ةررء ومتواعإ  ةجو را ةص  إتوذات مه قؤ  رأل

 راتوص اوألإتوذ   Google Driveرةره(  اجيج 
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   ميدم  راازرقؤله وراا زاله عله رختؤوةر  رابالب هاةتزو لو، وإةإول ةإدو   هادل م اايعد
 وماون رتختؤوة، وماون رإتالم رألإملإ، وم للم ةوةرق رمجواو  

 الطالب: مجال خدمات شئون  (ج

 ومااه رإتت رم خ مو  رافيإؤإ را فو لإ ا :

  ةوء قوع ا  لو و  طال لإ متبيةا م    رمتوذ رامزرةر  راتوصإ   م  

 (ميدم  طالب راةللإ عله راتت  و  رااتتلفإ مه خالل مبؤلفMicrosoft excel ) 

  عا  راج رول را ةرإلإ مه خالل مبؤلف" iStudiez Pro "  

  وغلو  م اموعإ راافو زر  مه خالل  رابالب  كية م جلsites.Google  

 ثموالدإ، معللالدإ، رجتاوعلدإ، ةمو دلإ(، ورا دجال  رتجتاوعلدإ  ميثلف رأل  بإ رابال لإ رااتتلفإ(
 ( Google drive) )راتةوا  رتجتاوع  البالب، رعم راةتل،   ( هااه  يإؤت و عله

 ة: ــــثيات البحــــث: الخدمــــالــــور الثــــــالمح
 ومتام  ه ا رات مو  ا  رااجوت  راتوالإ:

 مجال الدراسات العليا: أ( 

 ومااه رإتت رم خ مو  رافيإؤإ را فو لإ ا :

 (ه  ددوء قوعدد ا  لو ددو  خوصددإ اوازإددو   راا ددجلإ وراااةي ددإGoogle Drive و دد اك ،)
 اوأل  بإ راؤفملإ ا عكوء هلمإ رات ةمع ومعوو ل م  

   رمة ور رألكورها ( الؤو مله ورم زرق راعلا  مه خالل مبؤلموGoogle Drive ) 

 بحوث أعضاء هيئة التدريس:  (ب

 رإتت رم خ مو  رافيإؤإ را فو لإ مه خالل:
  م  ل    يل رألعكوء وراؤو مله عله راا ورة وراازرج  راعز لإ ورألجةؤلإ 
 يرإبإ رايما )   ز رااموت  راعلالإ (Wiki رااموت    اوهي متت ي ا   تواإ ه 
  راة ز رماةتزو   مه خالل اعض رااجال  رماةتزو لإ، ورات    ة  ا  راتتري  م خزر 
  ددز راف ددور راؤفمدد  ألعكددوء هلمددإ راتدد ةمع وراؤددو مله اددواازركت راؤفملددإ عؤددز اعددض  

 راايرق  راعلالإب ماو هجعل و متو إ اجال  اؤو مله ا  رااجوت  رااتتلفإ 

 لددإراتم ها راعددزو  م ددوة إ( Slideshare)ورإددتت رم  ز ددومج ، endnote ادد  راتيثلددف
  راعلا 

http://girlsusc.ksu.edu.sa/ar/node/1343
http://girlsusc.ksu.edu.sa/ar/node/1343
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 ات: ـــــال المكتبـــــفي مج (ج

 ومفل  خ مو  رافيإؤإ را فو لإ ا  ه ر رااجول مه خالل:

 ورمجدزرءر  رااتتلفددإ  ه  دوء قوعد ا  لو ددو  مفيإدؤإ، متكدداه  لو دو  راةتدل وراا ددتفل يه
   "LIBRARIAN"ررخ  راااتؤإ، م  هماو لإ راؤفه مه خوةج راااتؤإ

  ا د ياإ علل دو راف ديل رابدالب اد  هاةتزو لدإ مادو ه دوع  هاده راةتدل رايةقلدإ مفيمد 

 وم ز 

 را وخةإ رااموت  خ مإ bX Hot Articles  ورات  م ا    و رافيإدؤإ را دفو لإ، وذادك
 Hot، ورإددتت رم مبؤلددفrecommended articleامزرءم ددو  ممدد  راامددوت  راايصدده

Articles mobile app ورا   هعا  عله همو ت و عله را وم  راةمول ، 
 مه) راعواالإ رات وةك هررةا خ مإ(OCLCرات دوةك راعواالدإ  هررةا خ مدإ ب  له يتم ميالز

(World Share Management Serviceوإ  وء قوعد ا ،) عاد م رايمدل علده مؤةلدإ 

 راتزخلي، ورمعوةا  وإررةا وراتتوم ، رإتت رم راف زإإ، عله

  رتكت دوق رإدتت رم ةررا discovery tool   راااتؤدإ اا دتفل(World Cat Local)  ،
 وراؤزمجلدو  رألج تا مه قلير هفزةهو ومعا  ه ا رات مإ عله راتعوون  له راااتؤو  ااو

 .راافللإ
 رااي د  راعز د  راف دز  رإدتت رم(http:// www.aruc.org ) لده همديم ات مدإ  ، 

 ةو  جادو صدمز ا دؤل مفللدواب ماتلدك  ظومدوا  ت راتد  الااتؤدو " الف وة  راا قل رمييرء"

 ميرةرهو  قلإ

  إدفواإ روةر رإدتت رم ممةلدو (Dura Cloud) رتاتزر د ،  راتتدتمه وراتد  م دتت م اد
 رازقا   الافتيى  را ر م رايصيل ومااله

 ة: ـــــــات المجتمعيـــــــع: الخدمـــــــابور الرـــــــالمح
 ومفل  رافيإؤإ را فو لإ ا  ه ر رااجول مه خالل:

   ز رات مو  رات  هااه ةن مم م و راجومعإ الا إ و  رااجتاعلإ علده ميقع دوب وذادك  
 ات  ل  راف يل علل و مه قؤ  ه ا راا إ و ، و ةيع مه م يمف راجومعإ ات موم و  

  وةر  العوملله اواا إ و  رااتتلفإ ا  رااجتا  عؤز راؤزمد  رماةتزو د )مم هم رتإتE-

mail ) 
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  م جل  ةازرر رااجتا  عله دموةا مة آ  راجومعإ ورإتت رم مزرام و، وذاك مه خالل  ده
 ال يي معزمف  اواجومعإ وإماو وم و 

  ه  وء مبؤلف هاةتزو   ممGoogle forum)جو  (، يتم مه خالات راتعزق عله ر تلو
 وم اال  رااجتا  راافل  اواجومعإ 

   ميجلددددت م دددداال  رااجتادددد  راافلدددد  عؤددددز راتبؤلمددددو  رااتتلفددددإ هاةتزو لددددو هادددده راج ددددو
راؤفملإب اتفيمل و هاه خزمبإ افملإ، مت م رااجتا ، وم دوهم اد   د  م داالمت، ومعاد  

 عله مبيمزا 

 إ رازإدا  اعد  متتمة دو   ز  تو ج راؤفي  راعلالإ، وإمو ت و الاجتاد  عؤدز ميقد  راجومعد
 إفو لوا 

  ممددددد هم  دددددزرمج هاةتزو لدددددإ معللالدددددإ وممملفلدددددإ اددددد  مجدددددوت  متتلفدددددإ مددددده خدددددالل را دددددفواإ
رماةتزو لدددإ علددده ميقددد  راجومعدددإب وذادددك اتلؤلدددإ متبلؤدددو  ةادددزرر رااجتاددد  علددده رخدددتالق 

 م تيموم م 

  عده اعد   قلوم راي  ر  ذر  رابدوا  راتدوص اواجومعدو  راا دزمإ  تد ةمل ةادزرر رااجتاد
  ( video conference)ا  مت  وم و رااتتلفإ عؤز اعض راتبؤلمو  مم 

 (رإدددتازرةمإ   دددوبaccount   رابدددالب اعددد  متدددزج مب رألمدددز راددد   يتدددل  الجومعدددو )
راتيرصددد  مددد  خزمجل دددو، وإماو لدددإ متدددواعت م اددد  إددديق راعاددد ، ورعددديم م هاددده رالمدددوءر  

 راافتي إ 

 :وآليات تنفيذه رتحخامسًا: متطلبات تطبيق التصور املق

يةؤم  مياز مجايعإ مه رااتبلؤو ب  ته هااه رتإتفورا مه رافيإؤإ را فو لإب  له 
مامددد  هددد ا رااتبلؤدددو  مفددديتا  دددومالا اددد  راافدددوهلم وراةظزمدددو  ورألإدددوالل وراااوةإدددو  ورا لوكددد  

تةومدد  مدده ورات ددزمعو  راتدد  ممدديم علل ددو راجومعددإ راتملل هددإ، ومدده ثددم ا دد  عاللددإ معمدد ا و ظددوم م
راااي ددو  راؤ ددزمإ وراتمةلددإ ورااعليموملددإ ورااوالددإ ورات ددزمعلإ وراؤلملددإ، وراتدد  هفتددوج هال ددو رات ددية 

 :راامتز   ته  لت راتةفل  راعال   ومتام  ه ا رااتبلؤو  الاو يل 

مفتددوج رافيإددؤإ را ددفو لإ هادده قلددورر  ورعلددإ، م ددو   راتبدديمز وراتمللددز  ارداريددة: المت  بددا  -1
، ومتعوم  اافوءا م  مةةيايجلو رااعليمو ، ومةين قورةا عله رت تةوة وإعدورا رامموادإ وم عات
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راتةظلالددإ، وصددة  رااعزاددإ، وراددتتلي مدده رمجددزرءر  راؤلزوقزرطلددإ ورازوملةلددإ رااعلمددإ اةدد  
 مبية 

متبلددل رافيإددؤإ را ددفو لإ م ددوةر  خوصددإ ادد  مدده يتعومدد  مع ددوب ادد ر المت  بددا  البيددرية :  -2
ز قددديى ا دددزمإ قدددورةا علددده: طدددزق هرخدددول راؤلو دددو  ورإدددتزجوع و و فظ دددو و مل دددو يةؤمددد  مددديا

وةة ددددفت و، وراتعومدددد  مدددد   ددددزرمج وةإددددوالل  اوهددددإ راؤلو ددددو  ومتواعت ددددو، وطددددزق مةفلدددد  رازقواددددإ 
رماةتزو لددإ  وهدد ر  لددت يتبلددل عةوصددز ا ددزمإ م ة ددإ هااة ددو راتعومدد  مدد  رااتبلؤددو  رااورهددإ 

 عليمو ، وم روا و عؤز ة ظاإ ومبؤلمو  رافيإؤإ را فو لإ ورافةلإ راالدمإ مررةا راا

ة دددد  رافيإددددؤإ را ددددفو لإ راتوصددددإ اواجومعددددإ اجالدددد  رأل ظاددددإ  ومعةدددد  :المت  بددددا  التقنيددددة -3
رماةتزو لددإ راف يمددإ و ددؤاو  رتم ددوت  رافو مددإ راجدديرا، واتفملددف ذاددك ت دد  مدده مزرعددوا مددو 

 يل :

 إ، ومةؤم  ةن مةين  ةلإ مفتلإ متبيةا االم وت  مياز راؤةلإ راتفتلإ رماةتزو لإ راالدم
را لةلإ وراالإلةلإ، وقورةا عله م مله راتيرص ، و م  رااعليمدو   دله ماي دو  راجومعدإ 

 مه ج إ و له راجومعإ وراا إ و  رااجتاعلإ مه ج إ ةخزى 

 و مددديراز رايإدددو   رماةتزو لدددإ راالدمدددإ االإدددتفورا مددده راتددد مو  رافيإدددؤإ را دددفو لإ، ومة ددد
ةج تا راةاؤليمز را ت لإ وراافاياإ ورا وم  را دؤا ، وغلزهدو مده رألج دتا راتد  مااده 

 .مه رتم ول اوا ؤاإ راعواالإ ةو را رخللإ ومفملف رتإتفورا رام يى مه خ موم و

 ميراز رألع رر راالدمإ مه متور  خ مإ رم تز ل. 

ألرور  راالدمددإ وراؤددزرمج رماةتزو لددإ هن مدديالز راؤةلددإ راتفتلددإ ورألج ددتا ور :المت  بددا  الماليددة -4
ومفدد يم و مدده وقددل  خددز، وإعدد رر راؤددزرمج رات ةمؤلددإ ورات هلللددإ العةوصددز راؤ ددزمإ هفتددوج هادده 
مةدددوال  موالدددإ  ؤلدددزاب اددد ر ت ددد  مددده مددديالز راتايمددد  راةدددوا  االإدددتفورا مددده خددد مو  رافيإدددؤإ 

 را فو لإ 

مةلددإ علدده رمتددوذ رمجددزرءر  را اوعلددإ راؤددزرمج رأل معادد   لدده مت  بددا  انمدد  المع ومدداتي: -5
ورايقو لددددإ افاوهددددإ ومدددد مله خ يصددددلإ رااةظاددددو  ورألاددددزرر، ومدددده ثددددم اددددنن مبؤلددددف رافيإددددؤإ 
را ددفويؤإ يتبلدددل وجددير ةإدددوالل وإجدددزرءر  ةمةلددإ هاةتزو لدددإ م دددوع  علدده  اوهدددإ رااعليمدددو  

ومعلددإ وعددد م وراؤلو ددو  مدده رتختدددزرق، وذاددك الافواظددإ علددده إددزمإ رااعليمددو  وراؤلو دددو  راج
 راعؤه   و 
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 سادسًا: معوقات تطبيق التصور املقرتح:  

ميجد  مجايعددإ مده رااعيقددو  راافتالدإ راتدد  هااده ةن ممدد   دو الا رون مبؤلددف رات ددية 
 راامتز ، ومتام  ه ا رااعيقو  ا :

 :المعوقات اإلدارية والتنظيمية، وتتمثل في -1

 تبؤلف ه ر رات ديةب وذادك اعد م قةدوعت م قلإ مفاع راملورر  رمررةمإ راعللو اواجومعو  ا
راةوالإ ااو هااه ةن م رهت رافيإؤإ را فو لإ اواجومعإ، ومموومإ راتمللز مه قؤد  اعدض 

ر ا لبوم م  .راا ميالهب رعتموررا مة م ا ن راتمللز ه ا  م  ي ا
  ع  هااوم راةورة رمررة  راجومع  ات مو  رافيإؤإ را فو لإ ومبؤلموم و  
 ه رات ددزمعو  ورالددير   رااةظاددإ اؤددزرمج رافيإددؤإ را ددفو لإ التعومدد  مدد  جددزر م رتاتمددوة هادد

رافوإددل ر ادد  ورتختزرقددو  رألمةلددإ، و مددي رأل ظاددإ ورالددير   رمررةمددإ راتوصددإ  تةظددلم 
 راتعومال  رماةتزو لإ  له راجومعو  و عك و و لة و و له راج و  راعللو 

 :المعوقات البشرية، وتتمثل في -2

 ف يم رافيإؤإ را فو لإ ا ى  ملز مه مة ي   راجومعو  راا زمإ غاي  م 

  مي راةيررة راؤ زمإ راا هلإ اد   زمجلدو  رافوإدل ر اد ب إديرء ةكدون ذادك اد  مجدول 
 م ة إ  را لو إ ةو متت    راؤزمجإ 

   قلإ خؤزا راةورة رمررة  را يه ا ي م رمااوم را وم  ات مو  رافيإؤإ را فو لإ 
 رات ةمؤلإ رات  معا  عله مةالإ راا وةر  ا  مجول راتمةلإ رااتبيةا قلإ راؤزرمج. 

  ع  م دوةر  رالمدإ رم جللتمدإ اد ى اعدض مة دي   راجومعدو  راا دزمإ، وخوصدإ وةن 
معظددددم راؤددددزرمج رماةتزو لددددإ ورااعليمددددو  راايجدددديرا علدددده رم تز ددددل معتادددد  علدددده رالمددددإ 

 رم جللتمإ 
 ف يمدددإ علددده م دددواف م، ومدددو قددد  يتزمدددل عةدددت مددده متددديق راعدددوملله مددده مددد ثلز راتمةلدددإ را

 ممللي راعاواإ، ور تفو  رافيرات، وم  ي  رازقواإ علل م 

 المعوقات التقنية، وتتمثل في: -3

  ددددع  راؤةلددددإ راتفتلددددإ و مددددي جوهتمددددإ راجومعددددو  راا ددددزمإ االإددددتفورا مدددده رافيإددددؤإ 
 را فو لإ 



  أمحد حممد  /د &   مجال رجبد/ 
 

 250 

 وخوصإ رمقللالإ ع  رام ةا راتةةيايجلإ ا ؤاو  رتم ول ا  اعض راجومعو ، . 

  ةا ميراز خ مإ رم تز ل ابالب راجومعو  راا زمإ   

    رخددتالق ميرصددفو  رألج ددتا رماةتزو لددإ ررخدد  راجومعددو  ماددو ه ددا  صددعي إ ادد  راددز
 لة دددو  متددديق راةملدددز مددده راتعدددومال  رماةتزو لدددإ مف دددؤوا ات دددزب ةو  دددلوع رااعليمدددو  

 .را ت لإ

 :المعوقات المالية، وتتمثل في -4

 راتةلفإ رااوالإ راةؤلزا تإتت رم را ؤاإ راعواالإ اإل تز ل. 

  قلدددددإ رااددددديرةر رااوالدددددإ راات  دددددإ الؤةلدددددإ راتفتلدددددإ الفيإدددددؤإ را دددددفو لإ، وخوصدددددإ ه  دددددوء
 .را ؤاو ، وة   راايرق ، وميالز رألج تا وراؤزرمج

 ع  ق ةا اعض رألازرر راا تفل يه عله  زرء رألج تا رماةتزو لإ . 

  رااوالإ اعاللو  م ةمل وم هل  راعةوصز راؤ زمإ راالدمإ  قلإ راات  و 

  دددع  رازورمدددل ورافددديرات رااورهدددإ ورااعةيمدددإ راالدمدددإ ات دددجل  راعدددوملله اددد  مجدددول  ظدددم 
 رااعليمو  

   قلددإ راا ددورة رااوالددإ رااةوإددؤإ اتفدد يه رألج ددتا اوإددتازرة، خوصددإ وةن ممةلددإ رااعليمددو
 .رألج تا م  ه ا راتبيةر  ةمزر مالفو ج ر ا  مبية م تازب رألمز را   هجع  مف يه

 معوقات تتعلق باألمن المعلوماتي، وتتمثل في: -5

 راتيق مه ع م رام ةا عله  اوهإ قوع ا راؤلو و  مه رتختزرق ةو راتتزمل. 

  راتتيق مه ها وء رااعليمو  مه قؤ  راايةفله ةو راا تفل يه مه راةظوم 

  رقت و عة  هجزرء راتف يمو  رات لإ مه ام رن رااعليمو  ةو ع م 

 ام رن راممإ ا   زرمج رات مله ورافاوهإ عة  مةفل  رااعومال  رماةتزو لإ. 

 سابعًا: احللول املقرتحة للتغلب على املعوقات:  
 هااه هجاول ه ا رافليل الاو يل :

  عم  روةر  م ةمؤلإ وممملفلإ اجال  مة ي   راجومعو  ا  مجول رافيإؤإ را فو لإ، وةن
اين رتمجوا  في ممللز رامةوعو  مه خالل ه ا را وةر ، وةن مةين هةوك  يرات مورهإ ه

 افكيةهو  
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  م ددددوة ت م،  رعدددممعواجدددإ ةاعدددور مموومدددإ راتمللدددز اددد ى راعدددوملله اواجومعدددو  مددده خدددالل
ور تددددزرم آةر  ددددم وممتز ددددوم مب ااددددو هفددددز  مبدددديمز آالددددو  راتيرصدددد  راا ددددتاز ورتم ددددول 

ررةا راعللددو ورمررةا راتةفل هددإ،  اددو هاادده رتعتاددور علدده ةإددليب راافتددي   ددله م ددتيمو  رم
راعةوصددددز راتدددد  معادددد  ا ددددوا  راتج يدددد  وراتمللددددز مرامدددديا مفللدددد  مجددددوت  رامدددديى اتف يدددد  

راافز ددإم وراعةوصددز راتدد  معادد   دد  راتمللددز مرامدديا رااملدد امب  تدده هاادده مف يدد  مزركددت 
 ملك رااموومإ  وا را للم ااعواجإمموومإ راتمللز، ومؤة  رتمج

  ةن هاددين هةددوك رعتاددور مددوا   دداه ملتر لددإ راجومعددإ را ددةيمإ، مت ددي اإل فددوق علدده
مدددديالز راؤةلددددإ راتفتلددددإ، وراتج لددددتر  راالدمددددإ اتبؤلددددف رافيإددددؤإ را ددددفو لإ، وراملددددوم اعادددد  

 را لو إ راابلي إ 

 فورا ا  ذاك رتهتاوم  ت ةمل رابيرقم رمررةمإ عله مةفل  ممةلإ رافيإؤإ را فو لإ، ورتإت
ةعكوء هلمإ رات ةمع ا   للدو  رافوإدؤو  ورااعليمدو  وةق دوم رافوإدل ر اد  اواةللدو  

 رااتتلفإ   
  قلدددددوم راجومعدددددو  اواتعوقددددد  مددددد  متت  دددددله هميمدددددين ا دددددلو إ راؤةددددده راتفتلدددددإ رااتعلمدددددإ

 اوافيرإلل، وراتعوق    اك م   ز و   ؤزى متت  إ ا  ةمه رااعليمو  
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 أوال: املراجع العربية:
(: رافيإؤإ را فو لإ:  لم راااتؤو  وروة رافايمو ، راا ماز 2012ة ي إع ا، ة ا  ةمله) -1

رامواه وراع زون االمفور راعز   الااتؤو  ورااعليمو )رافايمإ ورااجتاد  وراتةومد  اد   ةدوء 
   972-946، ص ص2رااجتاعو  رااعزالإ راعز لإ(، قبز، ج

 راممواإ رااعزاإ، مجلإ مجتا  م وةر  مه رامورمإ رألجلول (: مااله2011، إ للإ)ة ي را ال  -2

  104-7، ص ص48، ع12وراتةالإ، م ز،  
  ،76ع را يررن، (:رافيإؤإ را فو لإ،مجلإ رااول ورتقت ور،2014ة ا ، عؤ ، عؤ راؤوق ) -3

  45-40ص ص
  ادد  رافيإددؤإ را ددفو لإ (: ةثددز رخددتالق  ادد  هررةا راجل ددو2016هإدداوعل ، دمةددل مفادد ) -4

اتةالإ م وةر  راتعلم رات وة   ا ى طالب مةةيايجلدو راتعلدلم وراز دو راتعللاد   فيهدو، مجلدإ 
  302 -255، ة زم ، ص ص72رةرإو  عز لإ ا  راتز لإ وعلم راةفع، را عيرهإ، ع

 (:  زمجلو  رافيإؤإ را فو لإ وروةهدو اد  خ مدإ رااعليمدو :2015راؤ لي  ،   ومإ مفا ) -5
رةرإدددإ مبؤلملدددإ علددده ميرقددد  راتتدددتمه را دددفو   اوم تز دددل، رااجلدددإ را والدددإ اعلددديم راااتؤدددو  

-11، ص ص3، ع2ورااعليمدددو ، راجاعلدددإ راا دددزمإ الااتؤدددو  ورااعليمدددو ، م دددز، مدددج
56  

 رااجلدإ راعدزرق، اد  راؤ دزمإ راتةالدإ اد عم معزاد  مجتاد  (:  فدي2009جؤدوة) إدتوة راؤلدوم ، -6

، 7راا تة دزمإ، راعدزرق، مدج ورتقت دور، راجومعدإ رمررةا كللدإ ت دورهإ،رمق العلديم راعزرقلدإ
  126-111، ص ص20ع

(: راادد ماز راع دزون) في جلدد  ج يد  مدده  ظددم 2010رتمفدور راعز دد  الااتؤدو  ورااعليمددو ) -7
 ره اؤز، راامزب  11-9رااتعلاله ورااتت  له: ةلمإ م تمؤللإ(، 

(: راا ماز رامواه وراع زون)رافايمإ ورااجتاد  2012رتمفور راعز   الااتؤو  ورااعليمو ) -8
  يااؤز، قبز  20-18وراتةوم  ا   ةوء رااجتاعو  رااعزالإ راعز لإ(، 

(: راا ماز راعلا  رامو   ع ز)مةةيايجلو راتعلدلم 2009راجاعلإ راا زمإ اتةةيايجلو راتعللم) -9
 م ز   ةكتي ز، 29-28رماةتزو    له مف هو  رافو ز وآاوق راا تمؤ (، 
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، راد رة 2.0(: ممةلدو  ومبؤلمدو  راجلد  رامدو   مده راتعلدلم رماةتزو د 2013راج ة ، اللده) -10
 راعز لإ العليم،  لزو  

(: رافيإدددؤإ را دددفو لإ ممدددتو م إ دددو  راتعلدددلم راعدددوا ، م و دددإ   دددلج 2013 وهدددك، هلدددوم) -11
 ، علدددددددددددددده رادددددددددددددزرا  2017ل5ل12رماةتزو لدددددددددددددإ، مدددددددددددددم رإددددددددددددددتزجوعت  تدددددددددددددوةمخ 

http://blog.naseej.com  
(: ةثز رات ةمل رماةتزو   رامو م عله رافيإؤإ را فو لإ ا  2016  ي إ، هإاوعل  عل ) -12

ركت ددوب م وةرم ددو وقو للددإ رإددتت رم و ادد ى طلؤددإ  للددإ راتز لددإ ادد  جومعددإ رألق دده، رااجلددإ 
  202 -165، ص ص10، ع5رافل بلةلإ التعللم راافتي ، ال بله، مج

اد   را فو لإ رافيإؤإ (: مبؤلمو 2012رافف) عؤ  ،  ،، وخالع، عؤ إع  اله   له، -13
راتعللالإ،كللددددإ رمررةا ورتقت ددددور، جومعددددإ  الاةظاددددو  ممتددددز  ة اددديذج رااةظادددو :
  156-141،ص ص100، ع34راايص ،مج

(: رألرورة راج يدد ا اا إ ددو  راتعلددلم ادد  رادديطه راعز دد  2004 لدد ة، عؤدد رالبل    ددله) -14
  19(21للإ راتز لإ، جومعإ رمموةر  راعز لإ رااتف ا، )ا  ة  مجتا  رااعزاإ، مجلإ  

(: رافيإددؤإ را ددفو لإ: خدد موم و وروةهددو ادد  راعاللددإ راتعللالددإ، 2015خللفددإ، دمةددل مفادد ) -15
  522-507، ةكتي ز، ص ص31مجلإ رةرإو  ا  راتعللم راجومع ، م ز، ع

مجايعددددو  (: ةثددددز رخددددتالق  جددددم 2016خللفددددإ، دمةددددل مفادددد ، وعؤدددد رااةعم، ة ادددد  ا ددددلم) -16
رات دوةك ادد   لمدإ رافيإددؤإ را دفو لإ وم ددتيى رامو للددإ االإدتت رم علدده مةالدإ م ددوةر  ه تددوج 
ملفو  رم جود رماةتزو لإ وراتعلم رااةظم ذرملو ا ى طالب را ةرإو  راعللدو، رةرإدو  عز لدإ 

  114 -61، ص ص75ا  راتز لإ وعلم راةفع، را عيرهإ، ع
 رماةتزو  ، ررة رااةوهج، رألةرن (: راتعللم 2014ةمو ، موهز   ه) -17
(: رافيإؤإ را فو لإ و ةدوء مجتاد  رااعزادإ: ةلمدإ رإت دزرقلإ، 2012د زمو، مفاير  زم() -18

راا ماز رامواه وراع زون االمفور راعز   الااتؤو  ورااعليمو )رافايمإ ورااجتا  وراتةوم  
-1986ص ص  ددديااؤز، قبدددز، 20-18، 3اددد   ةدددوء رااجتاعدددو  رااعزالدددإ راعز لدددإ(، ج

1982   

 را دفل مبؤلمدو  اعدض علده قدو م هاةتزو د  معلدلم  ظدوم مبديمز (:2012د د ) مدزوا د  ، -19

كتد مو ، مجلدإ  للدإ  معاد  راتد  راؤدزرمج  فدي ورتمجدوا رت تةدوة   اتةالدإ راتفةلدز رافوإدي لإ
   601-541، ص ص2، ج147راتز لإ، جومعإ رألدهز، ع
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ا ددفو لإ  ددله راةظزمدإ وراتبؤلددف، راؤيراددإ راعز لددإ (: رافيإدؤإ ر2016إدللم، مل ددلز ة دد ةرو ) -20
  21-1، يي لي، ص ص42الااتؤو  ورااعليمو ، ع

(:  ظددددم رافيإددددؤإ را ددددفو لإ مفتي ددددإ راا دددد ة: رةرإددددإ مفللللددددإ 2013إددددل ، ة ددددوب اددددويت) -21
  41-17، ص ص2، ع5مموة إ، رااجلإ راعزرقلإ اتةةيايجلو رااعليمو ، راعزرق، مج

اوعللإ  ز ومج قو م عله رافيإؤإ را فو لإ ا  مةالإ م وةر   (:2015إل ، هيم ر مفاير) -22
راتددد ةمع راتمةددد  الزمو دددلو  ورتمجدددوا  فيهدددو اددد ى رابواؤدددو  رااعلادددو  اجومعدددإ ةم رامدددزى، 

  146-97، ة زم ، ص ص1، ج3، ع31مجلإ  للإ راتز لإ ا إليط، مج
رااتعلادو  اد  (: رإتت رم رافيإؤإ ا  راتعللم افد  م داال  2016را وه ،   إ مفا ) -23

رادتعلم راجاعدد : رةرإددإ مبؤلملددإ، مجلددإ رةرإددو  عز لددإ ادد  راتز لددإ وعلددم راددةفع، را ددعيرهإ، 
  212 -189، ص ص59ع

 راتعلدلم اد  را دفو لإ رافيإدؤإ ممةلدإ رإدتت رم (: هماو لدإ2013مفاد ) را دلة ، هيةدو  -24

 اعد ، عده وراتعلدلم رماةتزو د  الدتعلم رامواده رااد ماز راد وا  رام دلم، جومعإ ا  رماةتزو  

  153-108، ص ص2013ل2ل7-4رازمو ، 
(: مف هو  رإتت رم رألكورهالله الفيإؤإ را فو لإ 2016راعؤ راجؤوة، راجيهزا عؤ راز اه) -25

الاعزاإ: رةرإإ رإتبالعلإ ألعكوء را لمإ راتعللالإ االلإ ر ررب جومعإ رألملزا  يةا  ةدل 
 -373، ص ص1، ع22را دددعيرهإ، مدددج عؤددد راز اه، مجلدددإ ماتؤدددإ راالدددك ا ددد  رايطةلدددإ،

407  
(: ةثدددز راتفوعددد   دددله  اددد  راتعلدددلم رامدددو م علددده مبؤلمدددو  2014عؤددد راةزمم، ة اددد  مفادددير) -26

خوةج ( ا  مةالإ راتف دل   -راتعللم راا مج( ووج إ راكؤ )ررخل  –رافيإؤإ را فو لإ 
إ، جومعدددإ وم دددوةر  صدددلو إ راةاؤلددديمز اددد ى طدددالب مةةيايجلدددو راتعلدددلم، مجلدددإ  للدددإ راتز لددد

  412-365، ص ص2، ج616رألدهز، ع
 اايركؤدإ الجومعدو  راا دزمإ راج يد ا رألرورة مزمةدتر  (:2010مفاد ) ة اد  عؤد  راعتمدت، -27

 مجدوةب رااعزادإ، راعز د  ااجتاد  راتعلدلم هصدال  م تمؤ  رإتزرملجلإ، ةلمإ رااعزاإ، مجتا 

 .راموهزا وراتةالإ، التعللم راعز   رااز ت وةلى، ومعويلز
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(: اوعللددددإ  ز ددددومج مدددد ةمؤ  ممتددددز  اوإددددتت رم مبؤلمددددو  2016 رالبل ، إددددوا  مفادددد )عؤدددد -28
رافيإددؤإ را ددفو لإ ادد  مةالددإ راتةددية رااعليمددوم  ورتمجددوا  فددي ممددزة طددزق مدد ةمع راتز لددإ 
رازمو لإ ا ى طواؤو   للإ راتز لدإ رازمو دلإ جومعدإ طةبدو، رااجلدإ راعلالدإ التز لدإ راؤ  لدإ 

  166-117مويي، ص ص، 17ورازمو لإ، م ز، ع
(: رافيإدؤإ را دفو لإ: مةلفدإ   دل رتإدتت رم وآمدول اد ن   دؤ  اد  2011عبو،، ةملدزا) -29

 ، جومعإ رااة يةا    9اكوء   لج رم تز ل، مجلإ راتعللم رماةتزو  ، ع
 كتدوب م دز، راجدومع  اد  راتعلدلم اتبيمز رإتزرملجلإ (:  في2007هإاوعل ) إعل  عله، -30

  233راع ر  ،رتقت ور رألهزرم
(: روة رافيإدددؤإ را دددفو لإ اددد  معتمدددت ر تلوجدددو  مجتاددد  2014عادددز، معوومدددإ م دددبفه) -31

، 33رااعزاددددإ رازقادددد  راعز دددد  مدددده رااعليمددددو ، مجلددددإ  للددددإ ر ررب، جومعددددإ راتزطدددديم، ع
  332-303ره اؤز، ص ص

(: م دددية ممتدددز  قدددو م علددده رإدددتت رم خددد مو  رافيإدددؤإ 2015راعللددد ، ةاةدددون عؤددد راز اه) -32
لإ  ةظدوم هررةا معلدم هاةتزو د  اد  راعاللدإ راتعللالدإ راجدومع ، مجلدإ رةرإدو  عز لدإ را فو 

  239-205، ييالي، ص ص63ا  راتز لإ وعلم راةفع، را عيرهإ، ع
  ةدوء ك  د  متبلؤدو  راؤ دزمإ راتةالدإ مبديمز اد  راا دتاز راتعلدلم روة (:2012هواإ) ايد ، -33

  23رمإاوعلللإ، ع راتز لإ، إكلل مجلإ راعز لإ، را ول ا  رااعزاإ رقت ور
(: اوعللددإ اعددض مبؤلمددو  را ددفل را ددفو لإ ادد  مةالددإ م ددوةر  2017قوإددم، إددعور ادد رر) -34

ه توج مموط  رافل يي راتعللالإ ا ى معلادو  رااز لدإ رت ت ر لدإ اا يةدإ جد ا، رااجلدإ را والدإ 
  212-204، يةويز، ص ص1، ع6راتز يمإ رااتت  إ، مج

(: ةثددز رإدتت رم رافيإددؤإ را ددفو لإ ادد  2017اديرا، ةافددل مفادد ) رامفبدو  ، م ددو م دداوة، -35
متواعدإ رايرجؤدو  رااةتالدإ علدده راتف دل  را ةرإد  وم ددتيى مةفلد  رايرجؤدو  اي دد ا)ماي و  
رافوإددل رااورهددإ وملفموم ددو( ال دد  رألول متيإدد  ادد  مفواظددإ راميمعلددإ، رااجلددإ راتز يمددإ 

  70 -65، يةويز، ص ص1، ع6رااتت  إ، مج
  ةدوء اد  راجومعدو  رألةر لدإ روة (:2013راد اع) مفاد  راا دزر ،  دوا ، ة اد  رر دإ،راا  -36

 .2رااعليموملإ، را عيرهإ، ع ال ةرإو  راعز لإ رااجلإ رااعزاإ، مجتا  ومةالإ
(: رافيإددؤإ را ددفو لإ: هدد  متملددل رااالددتر  را ددفزمإ علدده را دديرجع 2013ماددوو ، مددزرم) -37

 تددددددددوةمخ   Kenanaonline.comعلدددددددده ، متدددددددو  60رألمةلدددددددإ؟، مجلدددددددإ راموالددددددددإ، ع
 م 2017ل4ل29
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(: رافيإددؤإ را ددفو لإ: إل ددلإ مفددوهلم رإددتزرملجلإ، رااز ددت 2011رااةلددز ،  ددزم ون   دد  ) -38
 راعز   ألافو  رافكوء رماةتزو  ، راموهزا 

(: اوعللددإ  ز ددومج مدد ةمؤ  2014ميإدده، مفادد  رإدديق ، وم ددبفه، م ددبفه ة ددي راةددية) -39
تزو دد  را ددفو   ورااتةمدد  ادد  مةالددإ رإددتت رم اعددض مبؤلمددو  قددو م علدده رمددج راددتعلم رماة

را يرمدددددد  را  لددددددإ ادددددد  راتعلددددددلم ادددددد ى معلددددددم راتعلددددددلم رألإوإدددددد ، راادددددد ماز راعلادددددد  رازرادددددد  
ع دددز)مةةيايجلو راتعلدددلم وراتددد ةمل رماةتزو ددد  عددده اعددد  وطاي دددو  راتفددد يه اددد  راددديطه 

-135، رامددوهزا، ص صة زمدد  17-16راعز دد (، راجاعلددإ راا ددزمإ اتةةيايجلددو راتعلددلم، 
175  

(: مددد ى ميةلددد  م دددزا  رالمدددإ راعز لدددإ الفيإدددؤإ را دددفو لإ 2016راة ددديرن، ة اددد  مفاددد ) -40
اتيعلدددإ رااعلادددله  ةددديرمج رادددتعلم، مجلدددإ راعلددديم راتز يمدددإ، جومعدددإ راالدددك مفاددد   ددده إدددعير 

  138-79، ص ص8رمإالملإ، ع
جلإ اةز، مز ت راعؤلادون (: راا تمؤ  ورافيإؤإ را فو لإ، م2013هلمإ مفزمز مجلإ اةز) -41

  67-64، ةكتي ز، ص ص4اطافو  وراة ز، را عيرهإ، ع
 راالدك جومعدإ االلدو  رااعزادإ مجتاد  متبلؤدو  مديراز (: مد ى2015متتدوة) هوادإ رادي ش، -42

 وراةف دلإ، جومعدإ راتز يمدإ راعلديم راتد ةمع، مجلدإ هلمدإ ةعكدوء  ظدز وج دإ مده خواد   ؤل دإ

  44-1، ص ص1، ع9رام لم، مج
 راعز لدإ: إدفواإ رألكورهالدإ راا إ دو  اد  را دفو لإ رافيإدؤإ (:2013ة اد )  جدالء هدع -43

، ص 240، 20ورااعليمدو ، مدج راااتؤو  ا  راف يمإ  ايذجو، رتمجوهو  رافوإي لإ قبز
  237-211ص
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Abstract 

The study aimed at showing the importance of cloud computing in 

educational institutions in general and in universities in particular, and 

how they can be used to enhance the digital knowledge society and meet 

its requirements. It also clarifies the philosophy, concept, growth, 

characteristics, types and the services provided by the cloud computing 

to universities to achieve their objectives. The study also developed a 

proposed framework for taking advantage of the cloud computing 

services in the Egyptian universities in light of orientation towards the 

digital knowledge society. The framework consists of several axes 

namely: administrative, research and community services. The study 

used descriptive analytical methodology which suits its nature and its 

objectives. 

 


