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  الملخص

��"ل% جـامعي ل"ـالب � ؛ت��ر مق�
ح ل�ق
ر ال��ا��ة ال
ق��ة  تق��  إلي  ال�اض
ال���  سعى  
معای�
 اخ��ار ل���ی�  وله�اأ 01م��ر  ت/��* اس��انة  :فيال���   اة ، وت�+ل* أد جامعة ال�'�عة

) أ5عـاد لل��ا��ـة ال
ق��ـة ٥ت/ـ�0 (وقـ� م���8 ال�ق
ر ال�ق�
ح في ض�ء أ5عاد ال��ا��ة ال
ق��ة، 
ــ��*  ــ�ورها ت/ـ ــای�
٩( بـ ــا  ،) معـ ــانيأمـ ــ�اف، ل :ال��ـــ�ر ال+ـ ــ0 أهـ ــاء ال�قـــ
ر، مـ ــای�
 ب�ـ ــ� معـ ���یـ

ال��ـ�  واسـ��Bم، ارامع�ـ ٢٤/ـ�0 وت، وم���8، واس�
ات�'�ات تـ�ر1?، وأن<ـ"ة، وأسـال�% تقـ�1
ل��ا��ـة ال
ق��ـة ل"ـالب جامعـة ال�قـ
ر  امق�
ح ات��ر ال���  وق� ق�مال��هج ال�صفي ال��ل�لي،  

إدراج مقـ
ر ال��ا��ـة ال��ـ�  ، واق�ـ
ح٢٠٣٠فـي ضـ�ء رؤ1ـة  جـامعي رئـ�?"لـ% ���  –ال�'�عة
��ة ال
ق��ة ألع/ـاء ال��ا يف5إع�اد ب
نامج ت�ر�1ي  ة في ج��ع م1��Kات ال�عل�، وأوصىال
ق��

  .ه�Pة ال��ر1?
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Abstract 
The present study sought to present a proposed concept for the digital 

citizenship course. As a university requirement for Al Majmaah 

University students, the study tool consisted of: a questionnaire that 

included two axes, the first of which was to determine the criteria for 

selecting the proposed course content in light of the dimensions of digital 

citizenship, and it included (5) dimensions of digital citizenship that in 

turn included (9) criteria. As for the second axis: to determine the criteria 

for building the course, including objectives, content, teaching strategies, 

activities, and evaluation methods, and it includes 24 criteria, and the 

study used the descriptive and analytical approach. 2030, and the study 

proposed the inclusion of a digital citizenship course at all levels of 

education, and recommended the preparation of a training program in 

digital citizenship for faculty members . 
Keywords: a proposed course envision - digital citizenship. 
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  :مةمقد

 ال�الي ت��ال رق�� وصـار ،�افـة �ا مل��سـا فـي أوجـه ال��ـاة فـي م'��عات�ـا ال�عاصـ
ةشه� الع
 وم�'ــVا ،م�Kــ
ا؛ ل�Uنــه �ــVة رئ�Kــة فــي الU+�ــ
 مــ0 الق"اعــات ر� اســ��Bام ال�"��قــات ال���Uل�ج�ــة

  .ذلY مقارنة 5األسال�% ال�ي �ان* ت�B�Kم ق�ل
ال�<ـ`الت مـ0 ع�یـ�  * لـحُ ، و ت �افـة سـ�ل ال��ـاة
 Kـ��ـة �ُ وال����Kثات ال�ق���ع اآلل�ات  ]و       

�8 ؛ وارتفــاع مKــ�الUفــاءة واإلن�اج�ــة مKــ��8  ت�Kــ0فــي ، ف/ــال عــ0 دورهــا ال��Bلفــة ال�'��ع�ــة
  ، وال�dسKات. ال��اف? واإلن'از ب�0 األف
اد 

�لـهو      Yذل �ـVاز �الق
صـ�ة واالب؛ fهـ
ت ع�یـ� مـ0 ال�<ـ`الت واآلثـار الKـل��ة لل���Uل�ج�ـا رغ
لل��ا�ـة وال�قا�ـة  "ال��ا��ـة ال
ق��ـة"ال�عل�مات�ة، واخ�الس اله�1ة، وم0 ثـ ان�<ـ
 مفهـ�م ل'
ائ  وا

ح�ـ� ؛ م0 آثارها الKل��ة؛ فهي تع� ��ق ال�'اة لل�ول وال�'��عات م0 مBا�
 االج��اح ال
ق�ي
: �0ال'ــان�ة علــى غــ
س أســ? ال�عامــل الKــل� مــع ال���Uل�ج�ــا ال
ق��ــة، بهــ�ف ال��افkــ تKـه فــي


l وشع*،  الق��ي والKل��ي�  ) ٢٠١٧لل��ا���0. (ال�
ت�`ــ0 ال�ــ�عل مــ0 اســـ��Bام أدوات  Digital Citizenship "ل��ا��ــة ال
ق��ــةوتع�ــي "ا        

�ي مع ال���Uل�ج�ـا  ؛قان�نيو]<`ل ناق� و   ،ومdKول�ة  ،ال���Uل�ج�ا ال
ق��ة 5أمانpبه�ف ال�فاعل ال
ال�'��عــي، ��5ــ� �عــ�د 5الفائــ�ة علــى األســ
ة وال�'��ــع ، أم الفــ
دl ال
ق��ــة ســ�اء علــى ال�Kــ��8 
  ) ١٢، ٢٠١٨الlp ی���ي إل�ه. (دوا5ة، 

�البها         وrكKاب  لإلن�
ن*،  اآلم0  االس��Bام  على  األور]�ة  ال�ف�ض�ة  ح
ص*  وق� 
دُ  ح��  ال
ق��ة،  ال��ا��ة  على  ل�هارات  "الKالمة  ع0  م�ض�عات  عام  اإلن�
ن* رس*   pم�  "

وأدر ٢٠٠٦ هpه،  م0    ج*   
أك+ في  ال��رس�ة  ال��اهج  في  ال�ل�ان    ٪ ٨٠ال��ض�عات  م0 
ال��ر��1ة لل�عل��0 ال�`لف�0 ب��ر1? تلY ال�ق
رات ال��/��ة لق/ا�ا  األور]�ة، بل ونفpت ال�
امج  

ال�عل�مات  على    ،ت��Uل�ج�ا  الKالمة  في  وت�ر�1ات  عامة،  5�فة  5�فة    اإلن�
ن* واالت�االت 
  )V1V٢٠١٦،خاصة. (ع�� الع

  
وال�ال�ات   ،وأس�
ال�ا  ،ب
1"ان�ا  :ال�ول ال��ق�مة م+لع�ا�ة  إلى    (Cayir,2011)وق� أشار �ای
، وذلY م0 خالل إ�الق ال��ادرات، وت/��0 ال
ق��ة  "ال��ا�0 ال
ق�ي"إع�اد  5ال����ة األم
1`�ة  

  في ��ادرها ال�عل���ة.  
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��ا ل��ص�ات مdت�
 م�اجهة        dم uف  و1أتي ما س�

l:ال�"U٢٠١٧ال�اقع وال�أم�ل (  الف  (
  *1�Uق��ة5ال
ال ال��ا��ة  مهارات  ا   ،ب�مج  في  ال�عل���ة،  وrدراجها  ��ا  ل��اهج   "  
مdت� �ال% 

وال�
]�1ة ،  ) ال�dسKات ال�عل���ة٢٠١٩دور ال�عل� في ال�قا�ة م0 اإلرهاب وال�"
ف" 5ال
1اض (
ال��ض�عات   أه  
�وح ال�عل���ة،  ال��اهج   
ال�"والق/ا  ب�"�1 ال��اهج  �ا  في  إدراجها  ل�ب 

  ل��"
فة اخ�
اقه وال�غلغل ف�ه.اء عقل ناق� م��ع ��ع% على األفUار اال�
]�1ة؛ به�ف ب�

ونـي آمـ0 "   ذاتهوفي ال�Kاق          �Uق��ـة، ن�ـ� م'��ـع إل
أوصـى مـdت�
 "مل�قـى ال��ا��ـة ال

ال��ع�ـــة "، وrدراج مقـــ
ر "�ـــةة ال
ق�ال��ا��ـــ") ب�B"ـــ�y ال��ـــاهج ال�راســـ�ة ل�أصـــ�ل مفهـــ�م ٢٠١٩(
��Bام األم+ل لل�ق��ة، واس���اث مادة �ع
z1 5ال��ا��ة ال
ق��ة واالسلل  رئ�?��ق
ر  "؛  ال�عل�مات�ة

  ال��ا��ة ال
ق��ة ��ادة رس��ة ت�رس في مdسKات ال�عل� م�p م
حلة ر1اض األ�فال.
  صار بل    ؛ال
ق�يلل���ل  �ای�ها  في ال��لUة الع
]�ة الKع�د�ة ع   ٢٠٣٠رؤ1ة  ��ا أول*         


 عل�ه �افة مdسKات ال��0  هاجال���ل ال
ق�ي م��Kامج ف  ؛ ت
؛  في خ"�ها ال����ة  اعلةوفقا ل�
  .م��V وأص�ل ل��Kق�ل ال����0اء سع�ا ل

ال���ل        ع�ل�ة  إلت�ام  ال��ا���0  وج��ع  ال<�اب،  ل�أه�ل  ال'ه�د  وجه*   Yلpل وت�ف�pا 
  Yق�ي، وم0 ذل

  ال ال ا�ل ال�+ على س�-ال� ة ال�عل�مات أ�لق* وزارة االت�االت وتق��  -ل�

وم��   ،م) م�ادرت�0: األولى "م�ادرة الع"اء ال
ق�ي"؛ ل�<
 ال�عي ال
ق�ي٢٠٢٠في (  الKع�د�ة
ال��ا���0،   ل'��ع  ال
ق��ة  ال
ق��ة"ال��ادرة  "  ال+ان�ةو األم�ة   وال�ي “     "Think Tech  ال�ع
فة 

 
م
حلة االس�U<اف، ث م
حلة االب�Uار،    :األولى؛  م
احل  ثالث ى  علق��ة  ته�ف ل�<
 ال�ع
فة ال
إب�اعي وواقعي،  في ال�
حلة الKا5قة ل�ل رق�ي  ��رت ال�ي  ل األفUار  ��ً وفي ال�
حلة األخ�
ة تُ 

و  ال
ق�ي،  ال���ل  وت�
ة  في  اإلس
اع  زاد  ��رونا  جائ�ة  والف��ل الع�ا�ة  ومع  5ع�  ع0   5ال�عل�
٢٠٢٠�االت وتق��ة ال�عل�مات، �.(وزارة االتت ال�علع مdسKا االف�
اض�ة في ج��  (  

ــة،        ــادة ال�غ��ـــ
 ال
ق�ـــي، وم�اك�ـــة ال�"ـــ�رات ال
ق��ـ ــالي لق�ـ ــ� العـ و1ـــأتي دور مdسKـــات ال�علـ
وت���ــة ال�هــارات ال
ق��ــة لــ�8 �البهــا مــ0 خــالل إعــ�اد م�ــاهج ت
]�1ــة تKــه فــي ت���ــة مهــارات 


 ال�اق� ل�یه، وحـل �Uا ال�<ـ`الال�فp1ـ�ن 5إعـ�اد األ�5ـاث و  �ـيعُ ت؛ لـ�[
 ال�Uا5ـات ال�ـي تعـVزال�
  .ل�<
 ثقافة وق� ال��ا��ة ال
ق��ة

ــات  هـــpه ع�یـــ� مـــ0 وأشـــارت       ــة إلـــى ال�راسـ ــة 5ال��ا��ـــة ال
ق��ـ  ؛ضـــعف وعـــي �ـــالب ال'امعـ
 "ال��ا��ـة ال
ق��ـة"أfهـ
ت ن�ائ'هـا ضـعف درجـة ان�<ـار مفهـ�م   ال�ـي  )١٤٤٠ك�راسة (ال�ـ�زان،  
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 ه0) مــ�٪٨٦.٥نKــ�ة (لــ ت�عــ
ف مــا ��+ــل حــ�0  علــى)، ٪١٣.٥عــة ب�Kــ�ة (ال'امال�ــات بــ�0 �
) ح�ـــ� أfهـــ
ت أن ٢٠١٧ال��ا��ـــة ال
ق��ـــة، واتفقـــ* معهـــا ن�ـــائج دراســـة (ال�ـــ�ادl،5ال�ق�ـــ�د 

هـ* �نا) م0 �الب و�ال�ـات الق�ـ� ن�ـ� ال��ا��ـة م��سـ"ة، ��ـا ٣٧٤ت��رات ع��ة ال��� (
ل�Bـــــا�
 ضـــــ
ورة ت�ع�ـــــة �ـــــالب ال'امعـــــة مـــــ0 اي ) إلـــــ٢٠١٨
حان، دراســـــة (الKـــــل��ات، الKـــــ


ون��Uاق  اإلل

ونية، وال��ر1% على ال�عامل مع االخ��Uق��ـة اإلل
، وم�ارسـة مهـارات ال��ا��ـة ال
 
  .؛ ل��ج�هها ن�� الع�ل الفاعل ال���ج الlp ی+
l ال�ع
فة، و1عVز االن��اء 5ال��0اإلن�
ن* ع�
ت/��0 ب
امج ال'امعات ل�ق
ر ال
ص��ة 5/
ورة  ت ال�Uا5اراسات و ��ا أوص* ع�ی� م0 ال�      

)، و(دوا5ـه، ٢٠١٩)، و(ن�ـار، ٢٠١٩: (ناجي،  م+لفي ال��ا��ة ال
ق��ة في ال��اهج ال�عل���ة  
  ).٢٠١٧)، و(ال��ادl،٢٠١٨)، و(ال�ل� وجاب هللا، ١٤٤٠)، و(ال��زان، ٢٠١٨

أه��ـــة ح�ـــ� وضـــ�* ) ,Others,2016 Dottererدراســـة ( ومـــ0 ال�Uا5ـــات غ�ـــ
 الع
]�ـــة    
ال��ا��ــة ال
ق��ــة فــي م'ــاالت ال�علــ� فــي ال�ال�ــات ال���ــ�ة، وأوصــ* ب�"ــ�1
 ال��ــاهج ال�راســ�ة 
وت�ــ�� مــ�هج قــ�l لل��ا��ــة ال
ق��ــة، وت"ــ�1
 ب
نــامج ال���Uل�ج�ــا فــي ال�ــ�ارس ��5ــ� ت�ــ�ح 

  .ال��ا��ة ال
ق��ة أساس�ة في هpا ال�
نامج
) اســـ�
ات�'�ة مق�
حـــة ل�ع1VـــV قـــ� ال��ا��ـــة l��٢٠١٧، ال/ـــ ع�l،لKـــاوقـــ�م* دراســـة (ا     

مــــ0 خــــالل وســــائل ال��اصــــل  ،ال
ق��ــــة اإل�'اب�ــــة لــــ�8 مــــ�ا��ي دول م'لــــ? ال�عــــاون الBل�'ــــي
  ب
امج ت�ف��pة ل
فع م8��K ال��ا��ة ال
ق��ة. ��ا ص��* االج��اعي، 


 ج ال��اهال سل��ة دور إلى) ٢٠١٨ن�ائج دراسة (الع'�ي، اله��ال،   وأشارت kق��ة م0 وجهة ن

ال��عل�ــــــ�0 فــــــي خ�Kــــــة م�ــــــاور مــــــ0 م�ــــــاور ال��ا��ــــــة ال
ق��ــــــة (ال��اصــــــل ال
ق�ــــــي، ال�قــــــ�ق 


ون�وال�dKول�ات  �Uونية، األم0  اإلل
�Uون�، ال�'ارة  اإلل
�Uق�ـياإلل
، وم��سـy فـي )ة، والقان�ن ال
  .)ةوالKالمة ال
ق��ة ��ي، الال
ق�ال��`�0 ال
ق�ي، ال�ع
فة ال
ق��ة، الKل�ك (أر]عة م�اور هي 

) 5ــإدراج ٢٠٢٠ال'�ــل،و )، (الــ
م�ح، ٢٠١٧أوصــ* دراســة �ــل مــ0 (ال��ــ
l، شــع*، ��ــا     
ال��ا��ــة ال
ق��ــة ��Kــاق أساســي ضــ�0 مKــاقات ال��"ل�ــات ال'امع�ــة، وrعــ�اد ب
نــامج تعل��ــي 

 لل�قــ�م مــه شــ
�ا�ة لل�عامــل مــع ال���Uل�ج�ــا ال
ق��ــة، و1`ــ�ن إت�اقــ�مي إلكKــاب ال�هــارات األساســ
 لل�fائف العامة.

ــة       ــ�u فال�اجـ ــا سـ ــى مـ ــا علـ ــةوتأس�Kـ ــة ال
ق مل�ـ ــخ ثقافـ ــ
ر ی
سـ ــةل�قـ ــاع� ��ـ ــا، وK1ـ ، ومهاراتهـ
ــ��ه ضـــ� ال"ـــالب علـــى فهـــ حقـــ�قه وواج�ـــاته وحقـــ�  مـــا �/ـــ
ه، ق الغ�ـــ
 وواج�ـــاته، وت��ـ
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'اب�ـة مـع اعـل 5إ� وال�فوrع�اده لل�فاع ع0 و��ه وهـ��1ه، وت���ـة مهـارات ال�ف�Uـ
 ال�اقـ� لـ�یه
ث إعـ�اد ال"الـ% ال'ـامعي �5هـارات تdهلـه لل�عامـل مـع ال��ـاة K�5ـ�'�اتها   وم0  ال�قانات ال
ق��ة،

���ـــة ومـــ0 ثـــ ال����ـــة وت�ق�ـــu ال��ـــ��ات ال�  اســـ�هالكها، ال ارفن�ـــاج ال�عـــrالعال��ـــة وال��ل�ـــة، و 
  ال���Kامة. 

ال��ــ�  إل�ــه Kــعى�مــا ، وهــpا d1ســ? لــه
ر �ع`ــ? ذلــY، و ومــ0 ه�ــا �ــان مــ0 ال/ــ
ورl ب�ــاء مقــ 
  .ال�الي

  :البحثمشكلة    


ة Uال��� جاءت ف
 م0 خالل ما یلي: ال�اض
عـ0 <ف م0 خاللهـا ؛ و�ُ �الب جامعة ال�'�عةاالس�"الع�ة ال�ي اس�ه�ف*    ال�راسةن�ائج  :  أوال

ب ) مـ0 �ـال٨١م�8 وعـي ال"ـالب 5أ5عـاد ال��ا��ـة ال
ق��ـة، ومفه�مهـا، وقـ� ��قـ* علـى عـ�د (
أســف
ت ال��ــائج عــ0 ضــعف مKـ��8 وعــي ال"ــالب �5فهــ�م ال��ا��ــة ال
ق��ــة ؛ إذ ة ال�'�عــةجامعـ

 أمــــا الــــ�عي 5ــــالق�ان�0 ال
ق��ــــة والق�اعــــ� وال����kــــات جــــاءت ، ٪٣٣ح�ــــ� جــــاءت نKــــ�ة وعــــ�ه

1ـة فـي ال��ـادر وال��انـات ب�Kـ�ة،  ٪�K�٤٩ةالUـة الف�Uوالـ�عي ب�سـائل ٪٤٥وال�عي �5فهـ�م ال�ل ،

٣٩
اني 
 ال0��K ال���ال�قا�ة م٪ .  
ــ  لB"ــy ال�راســ�ة ل'��ــع �ل�ــات ال'امعــة؛ لل�أكــ� مــ0 وجــ�د مقــ
ر عــ0 ل ء ال�ــاح+��0ا: اســ�ق
اثان�

�ــــات ال��Bلفــــة، أو فــــي مقــــ
رات ا�Bق��ــــة فــــي ال�
ل��"ل�ــــات ال'امع�ــــة ل'امعــــة ال��ا��ــــة ال
ــ �ـــع ة فـــي ج�ال�'�عـــة، وات/ـــح مـــ0 ت�ل�ـــل الB"ـــy ال�راســـ�ة عـــ�م وجـــ�د مقـــ
ر لل��ا��ـــة ال
ق��ـ

ت �ات، ووج�د مق
ر مهارات ال�اس% اآللي في ال�Kة ال��/�
1ة، وهـ� مقـ
ر ی��ـاول ال�هـاراالUل
   .ال��ا��ة ال
ق��ةوال ی��اول م�ض�عات ع0  ،العامة لل�اس% اآللي 5�فة عامة

ف��ــــا ی�علــــu 5ال
ق��ــــة؛ ودورهـــــا فــــي م�اك�ــــة ال�ــــ�ا�0 الKـــــع�دl  ٢٠٣٠رؤ1ـــــة  مــــا أثارتــــه: ثال+ــــا
و]
نــــــامج ال��ــــــ�ل ال
ق�ــــــي، وال�ــــــVام0 مــــــع جهــــــ�د ال �"�ــــــ? ه��1ــــــه،  ��ــــــة �5ــــــات العاللل��ــــــ�ال

 )١٤٤١(ال
ؤ1ة،  ال��لUة ل��ق�u ال
ؤ1ة، وال�Vام ال'امعات 5االرتقاء 5ق�رات ال"الب.
ضـ�0 م�"ل�ـات  رئـ�?5ـإدراج ال��ا��ـة ال
ق��ـة ���"لـ% ؛  أوص* 5ه ال�راسات الKا5قة: ما  را5عا

ــ١٤٤٠ن، (ال�ــــــــ�زا ��ــــــــا فــــــــي دراســــــــات  ال'امعــــــــة ) (الــــــــ
م�ح، �٢٠١٨ال، )، (الع'�ــــــــي، اله�ــــــ
 .)٢٠٢٠ال'�ل،
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�ة «كاس�
س`ي ؛: اإلح�اءات ال�ي أfه
ت اآلثار الKل��ة لل�ق��ةخامKا

ت ش�الب»،  ح�� ذ

ون�ــأن ال��لUـة الع
]�ــة الKـع�د�ة ت�ــ�رت دول الBلــ�ج الع
]ـي فــي ال�ه�یـ�ات �Uــ�ة اإللK٣٩ة ب� 

�ة «نــ�رت0» 

ونــيتقار1
هــا فــي شــأن األمــ0 ج أحــ�ث عــ0 ن�ــائ%، ��ــا �<ــف* شــ�Uأن ن�ــ�  اإلل
٦.٥  ــ
ائ ــ�ا لل'ـ ــع�د�ة تع
ضـ ــي الKـ � فـBــ ــ�ن شـ ــمل�ـ 
ون�ـ�Uاق اإلل
ــاالخ� ــ�، �ـ ــام واحـ ــالل عـ ة خـ

ــVاز، وال��ـــــ%  ــاعات، والقـــــpف وال��ـــــ
ش، واالب�ـــ ــ�ة، ون<ـــــ
 اإلشـــ �ـــB>ــال ال وال�'Kـــــ?، وان��ـــ

1عي، K٢٠١٩واالح��ال. (ال( 

ل�'�عــة، لــpا ال
ق��ــة 5'امعــة ا
ر لل��ا��ــة 0 مقــرl ت/ــ��0 ال/ــ
و م�ــا ســ�u ی�/ــح أنــه مــ    
ب�قــ�� ت�ــ�ر ل�قــ
ر ال��ا��ــة ال
ق��ــة؛ ل�Kــل�ح ال"ــالب 5آل�ــات وســل���ات  ال��ــ� ال�ــالي ع�ــي

���ا���0 رق���0، ی�اك��ن ال�"�رات ال��الحقة  وس�ل ال�عامل ال���ح مع ال���Uل�ج�ا إلع�اده
 
Uون لإلرهاب الف��  .l ب�عي، و�1

رر فـي المواطنـة الرقميـة كمتطلـب  ويمكن تحديـد مشـكلة البحـث فـي عـدم وجـود مقـ       
  وم0 ث �Kعى ال��� ال�الي لإلجا5ة ع0 الdKال ال
ئ�? ال�الي:؛  جامعى 

���"لـ% جـامعي رئــ�? –مـا ال��ـ�ر ال�ق�ـ
ح ل�قــ
ر لل��ا��ـة ال
ق��ـة ل"ـالب جامعــة ال�'�عـة  
  ؟٢٠٣٠  في ض�ء رؤ1ة

  :یلي ال
ئ�? ملdKال او�1ف
ع ع0 هpا ا
في ضـ�ء  ؛معای�
 اخ��ار م���8 مق
ر ال��ا��ة ال
ق��ة ال�ق�
ح ل"الب جامعة ال�'�عة  ما  -١

 ؟٢٠٣٠رؤ1ة 
���"لــ% جــامعي  –مــا ال��ــ�ر ال�ق�ــ
ح ل�قــ
ر لل��ا��ــة ال
ق��ــة ل"ــالب جامعــة ال�'�عــة  -٢

  ؟٢٠٣٠  في ض�ء رؤ1ة رئ�?
  :البحثف  هد

 .٢٠٣٠ل"الب جامعة ال�'�عة في ض�ء رؤ1ة ال
ق��ة ة ��ال��ا�ق
ر لتق�� ت��ر مق�
ح  
  :البحثهمية أ

 الفPات ال�ال�ة: ال�اليال��� ف�� ���`0 أن 
  رات ال'امع�ة
؛ إذ ت�جه أنkاره إلى أه��ة ت/��0 أ5عاد  وم����ها مB""ي ال�ق

 ب ال� ، وتKه �5ق
ر ی�ع ثقافة ال
ق��ة ل�8ال��ا��ة ال
ق��ة، ومعای�
ها 5ال��اهج
  .ت اامعال'
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   األساتpة ال'امع��0 وال�اح+�0؛ إذ تلف* أنkاره إلى أ5عاد ال��ا��ة ال
ق��ة، وت���ه
  . ف
صا لل��� في م'االت ذات صلة 5ال��ض�ع

   :0ح �ال"الب ال'امع��
ت��را مق�
حا ل�ق
ر ال��ا��ة ال
ق��ة؛ ح��  ال�اليال��� ق�
  �Kه في ت�0�K أدائه في س�ق الع�ل م�Kق�ال. 

  :ثبحالحدود 

 �ال��ود ال�ال�ة:  ال�اض
ال	�� ال��م 
 .ال��ود ال�`ان�ة: جامعة ال�'�عة  
   :ال��ود ال��ض�ع�ة 


ائu    -وال����8  –األه�اف ت�ض�ح: ( )ال��ا��ة ال
ق��ة(ال�ق
ر ال�ق�
ح ی�/�0 �
أسال�%   –األن<"ة   – ال�سائل ال�عل���ة وم�ادر ال�عل -  واس�
ات�'�ات ال��ر1?

( . ال�ق�1
  دراسة:ات المصطلح

 :٢٠٣٠رؤية المملكة العربية السعودية 

ــ
ال��ـــ� ���ـــى ی   ــ�، تع
1ـــz  ال�اضـ ــ�ق�ل�ة الـــlp رأ8  )٢٣٣، ٢٠١٦(ال�
شـ ــة ال�Kـ ــا: ال
ؤ1ـ أنهـ
 ،ال�ع��ــ�ة مــ0 ق�ــل ال��لUــة الع
]�ــة الKــع�د�ة، وال�ــي ت�/ــ�0 خ
1"ــة الع�ــل فــي �افــة ال�'ــاالت 

�Bات ال��0 في مKسd�5 احي.لف ال�� وال��جهات لل�ه�ض  
  :المواطنة الرقمية

) أنهــا م'��عــة مــ0 ال�هــارات ال�ــي ت�`ــ0 ال"الــ% مــ0 ٩٧ ،٢٠١٨ع
فهــا (ال�ل�ــ وجــاب هللا،  
 ،وحق�ق اآلخ
01 ،�5ا ��ف� حق�قه ؛االس��Bام األم+ل والق�1 ل�ق��ة ال�عل�مات في العال الف�Kح

     وحق�ق و��ه ال��لUة الع
]�ة الKع�د�ة.
ال�ـي  ؛والقـ� ،وال�هـارات  ،أنهـا: م'��عـة ال�عـارفاضـ
  ال�ال���  في  �ة  ة ال
ق�ال��ا��تع
ف  و

تdهــل ال"الــ% ال'ــامعي لالســ��Bام الــ�اعي: اآلمــ0، وال�ــ�ي، وال
شــ�� ل�ع"�ــات ال��ــاة ال
ق��ــة 
  .في ج��ع ال�'االت 
 :  الجامعيمقررات المتطلب 

ارفه؛ م�ا �Kه اته ومع�ة مهار ت<`ل ه�1ة ال"ال% ال'امعي، و�1 م0 خالل ت�رK1ها ت�� مق
رات 
  .في ز1ادة ف
صه ال�ه��ة م�Kق�ال
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  :البحثمنهج  

: ح�ـ� یـ� اسـ�ق
اء ال�راسـات الKــا5قة الع
]�ـة، وغ�ـ
 الع
]�ـة ال��علقــة ال�ـ�هج ال�صـفي ال��ل�لــي
  .ال��� وت�ل�ل ن�ائج  ،ت ، وج�ع ال�عل�ماال��� ��5غ�
ات 

  :اGطار النظري
، أبعادهــا، مراحــل تدريســهاخصائصــها، افها،  ها، أهــدالمواطنة الرقمية، مفهومأوال:  
  :بطالب الجامعة  تهاعالق


ون�ـوال�`�مـات  ،��
 العال ال��م ب���الت ن�ع�ة م�ها ال�Kـارع ال�ق�ـي وأت��ـة األن�kـة   �Uة اإلل

ون�ــوت�ــ�ل الU+�ــ
 مــ0 الBــ�مات ال�`�م�ــة إلــى �Uــ�مات االج��اع�ــة ال�ــي اإللBة، ف/ــال عــ0 ال

 �K% لهاال�ي تُ  �'اب�ات اإل جاءت ؛ �ان ل'ائ�ة ��رونا سل��ات ��ا ات، و ال�"��قت�فp م0 خالل 
ــ�اع�ة  ــات ال+ـــ�رة ال�ـ ــ
 الـــ�عي ب�ق��ـ ــ��عى ن<ـ ــا اسـ ــع؛ م�ـ ــ`ل واسـ ــل ال�ق�ـــي 5<ـ ال��ـــ�ل إلـــى الع�ـ

ــ �اء  ؛ةال
ا5عـpــ ــل الـ ــPة م+ـ ــات ال�اشـ ــ�ث�ها ال�ق��ـ ــي أحـ ــY ال�ـ ــة تلـ ــ��امة، وخاصـ ــة ال�Kـ ــu ال����ـ ل��ق�ـ
  اء وال
و]�ت وغ�
ها.* األش�وrن�
ن ،االص"�اعي

لالنــ�ماج �5'��ــع ��فــVه  ،إعــ�اد ال��عل�ــ�0مــ0 مKــ��8  5أنهــاال��ا��ــة ال
ق��ــة  وتعــ
ف       
ال�ــVامه �5عـای�
 الKــل�ك ال�ق�ــ�ل ع�ــ� تعــامله ع�ــ
 مــ�8 �1جــه ت��Uل�ج�ـا ال�عل�مــات ال<ــ�`ي، و 

  )١٨٣، ١٤٤٠ن، (ال��زال���ة. ال��Pات ال<�`�ة ل��Bلف األه�اف وال�ي م0 أه�ها األه�اف ال�ع
       ،lال/ــ�� ،lــاع�Kفهــا (ال
وال�عــای�
،  ،وال/ــ�اy5 ،م'�ــ�ع الق�اعــ� أنهــا ) ٢٠، ٢٠١٧وع

 :األم+ـل والقـ�1 لل���Uل�ج�ـا، ال�ـي ���اجهـا ال��ا��ـ�ن واألفUار، وال��ـاد� ال���عـة فـي االسـ��Bام 
ــه نح�ا�ـــة: صـــغارا و��ـــارا مـــ0 أجـــل ال�Kـــاه�ة فـــي رقـــي الـــ��0، وهـــي ت�ج�ـــه و  ــافع ت�ج�ـ �ـــ� م�ـ

  . رهاال�ق��ات ال��ی+ة، وح�ا�ة م0 أخ"ا
5اســ��Bام األدوات وال��ــادر ال
ق��ــة  ؛) تفاعــل الفــ
د مــع غ�ــ
ه٢٠١٨هــ�ی%، ( فــي نkــ
هــي و   
ال�اســ�ب 5�ــ�رة ال��Bلفــة، وشــ�`ة ال�عل�مــات ��ســ�y لالت�ــال مــع اآلخــ
01، و]اســ��Bام  :م+ــل
ــ ع�یــــ�  ، وال�ــــ�ونات وال��اقــــع وم�Bلــــف شــــ�`ات �
ونــــياإلل�U مــــ0 ال�ســــائل وال�ــــ�ر م+ــــل: ال�
1ــ

  ال��اصل االج��اعي. 
  أهداف المواطنة الرقمية:


 ولل��ا��ـة ال
ق��ــة أهـ�اف �ت�+لـ* ف��ــا  )١٢، ٢٠١٦)، (ال�ــالح، ٢٠١٨هــا �ـل مــ0: (دوا5ـة، ذ
   :یلي

 ق��ة
  لل'��ع صغارا و��ارا. ، وق��هاال��ع�ة �5فه�م ال��ا��ة ال
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 8 ال��ا�ة��Kرفع م �Uون�اإلل
  .ة
  .  ت�+�ل ال�ولة 5أح0K ص�رة م0 خالل الKل�ك ال
ق�ي الKل�
  ام�Bل��ة الس�Kن* ال�� م0 اآلثار ال
  على ال��اة االج��اع�ة وال�اقع�ة. اإلن�
   د مع الق/ا�ا

ون�إ�/اح س�ل تعامل الف�Uالق/ـا�ا اإلل ة ع�ـ
 إعـ�اد م
جـع شـامل ألهـ


ون��Uة.اإلل  
  ةPب� 
  0 ال�<`الت. خال�ة م ج��اع�ةت�اصل ااإلسهام في ت�ف�
 ثقافـة ال V1ـVوتع 
��صـ�ة إلـى مفهـ�م ن<ـBقا5ة ال�<�دة وانع�ام ال

قا5ـة ت��1ل مفه�م ال

  الpات�ة وفu ض�اy5 ال<
1عة اإلسالم�ة والق� االج��اع�ة. 
 5 مةVال�ل� 
  .والBلu ال
ف�ع األدب ق� ن<
 ثقافة ح
1ة ال�ع��

   خصائص المواطنة الرقمية:

�ها في أنها:  �ا��ة* ال��Kات�B0 تل`�� �  )٢٧، ٢٠١٦الغل�،(ال
ق��ة 5ع�ة خ�ائ
 0 في ب�اء ال�'��ع ال��لي والعال�ي. ؛ اج��اع�ة��  ته�ف إلع�اد األف
اد ال�<ار
 .ذات �ا5ع انفعالي وج�اني  
 .وال��ر1%، و�1`0 ت���ة مهاراتها    م`��Kة 5ال�عل�
  اد وفقا الخ�الف
  �ی�ة.ع�امل عن��Kة ت�Bلف ب�0 األف
 .قابلة للق�اس   

  أبعاد المواطنة الرقمية:

  ق��ـة فـي دراسـات
�ـل مـ0 ت�+لـ* أ5عـاد ال��ا��ـة ال: )Ribble, 2011ـل�اني، (Kو(ال�
اإلتاحـة ال
ق��ـة، ال�'ـارة ال
ق��ـة، االت�ـال ال
ق�ـي، ال+قافــة فـي  )٢٠١٤) و(القایـ�،٢٠١٥

ال
ق��ـــــة، ال�ـــــ�ة  Kـــــdول�ات �ق وال�ال
ق��ـــــة، الل�اقـــــة ال
ق��ـــــة، القـــــ�ان�0 ال
ق��ـــــة، ال�قـــــ
 0 ال
ق�ي. والKالمة ال
ق��ة، األم

 وس،  ٢٠١٧: (الق�"اني،دراسات ها ف��ا ح�دت
في )  ٢٠١٧) (ال���l،٢٠١٨) و (م�
  :ثالث فPات هي
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اح�ــ
ام الــ�ف?/ اآلخــ
01: وت�/ــ�0 االســ��Bام الالئــu للعــال ال
ق�ــي، وال�صــ�ل  .١
  ال
ق�ي، والق�ان�0 ال
ق��ة.

اآلخـ
01: االت�ـاالت ال
ق��ـة، ال�
]�ـة ال
ق��ـة (م�ـ� ل مـع  ال��اصـ  تعل� ال�ف?/ .٢
  األم�ة ال
ق��ة)، ال�'ارة ال
ق��ة. 

ح�ا�ــة الــ�ف?/ ح�ا�ـــة اآلخــ
01: ال�قــ�ق وال�Kـــ�Pل�ات ال
ق��ــة، األمــ0 ال
ق�ـــي،  .٣
  وال��ة والKالمة ال
ق��ة.  

  ُق��ــة فــي وت
ات ال��ــ�د  أنهــا م'��عــة مــ0 علــىال�اضــ
 ال��ــ� عــ
ف أ5عــاد ال��ا��ــة ال

 ال�ــي ت�`ــ0 ال"الــ% مــ0 اســ��Bام ال���Uل�ج�ــا ال
ق��ــة اســ��Bاما ســل��ا، وال���+لــة �ـواأل

 في: 
o  ون�ال�عي 5ال�ق�ق، وال�اج�ات
�Uةاإلل 
o  ق��ة في ال�عامل
 .مع اآلخ
01 االل�Vام �5هارات ال��اصل، وت�ادل ال�عل�مات ال
o  ق��ة
 .ات�اع أس? الKالمة ال���ة، واألم��ة ال
o  الK5ا�� Y1ق��ة.ة له�
 وال�
ص على ال+قافة ال
o  .ق�ي
 واح�
ام القان�ن واألم0 ال

 & Ribble: (دراسة إل�ها ت أشار  م
احلال
ق��ة ول�عل� وتعV1V ال��ا��ة      
Bailey,2004(  ال�اح+�ان uهيعل�ها و ، وت�ف : 

  :حلة ال�عي
  م
ــة       ــ�ة لل��ا��ــ ــاه� وال�عــــارف األساســ ــاء ال�فــ ــا إع"ــ ــ� بهــ ــة�ق�ــ ــال
ق��ــ ارف ال��علقــــة ، وال�عــ

قـــان�ني وغ�ـــ
 القـــان�ني، واك�Kــــابه الل'��ـــع ال"ــــالب، ومع
فـــة  5االســـ��Bام األم+ـــل لل���Uل�ج�ـــا
  للق�اع� العامة لل�
1ات وال�dKول�ات ال
ق��ة.

 :حلة ال��ارسة ال��جهة
  م
 الKل�ك ؛ الس��
ار؛ ح�� ��فVون، و�1جه�ن ة ال"الب لل����Kثات ال���Uل�ج�ة�� م�ارسع     

ورفـ� غ�ـ
 ال��اسـ%، أl ته�Pـة  ،ال�ق��ل، و��ف�ـة ان�قـاء ال��اسـ%   �ق��ل وت'�% الKل�ك غ�
ال
  ال��Pة ال��ر��1ة ال��اس�ة لل"الب.  
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 :حلة ال��-جة و,ع+اء ال�(ل والق�وة
  م
�ع�ــي إع"ـــاء ال��ـــ�ذج ال�اضـــح فـــي االســـ��Bام ال��اســـ% لل���Uل�ج�ـــا لل"ـــالب فـــي ال�ـــف،      

  ن�0 ال
ق��ة، وع�م ت'اوزه ع�� اس��Bام ال���Uل�ج�ا ال
ق��ة.5الق�ا ال�عل موذلY 5ال�Vا
 اجعة
تق�ـ� سـ�اء  ؛اس��Bاماته ال���Uل�ج�ـةق� وتُ  ال"الب وف�ها ی�اق� : م
حلة ال�غ-/ة ال

أق
ان، وف�ها ی
]y ال"الب ب�0 مـا تعل�ـ�ه فـي ال�ـف، ومـا ی�اجهـ�ن فـي ال��ـاة   م، أذاتي
  . ��ل�ج�اه لل�Uمالعاد�ة خالل اس��Bا

 ــان ــ�ر56 وت3ــــ�ف ال	اح(�ــ ــ
ار وال�ــ ــة ال�7ــ : ح�ــــ� یــــ� إع"ــــاء ال"ــــالب األن<ــــ"ة م
حلــ
أو  وال�Uل�فــات ال�ــي تعــVز وتــ�ع االســ��Bام الKــل� لل���Uل�ج�ــا داخــل ال�dسKــة ال�عل���ــة

  خارجها.
  عالقة المواطنة الرقمية بطالب الجامعة:  

مKـ�Pل�ة لل�'��ع في �افة ال�'ـاالت، و   ل�<
1ة+
وة الات���ل مdسKات ال�عل� العالي إع�اد       
م�ـ�ر فال'امعـات م�ا5عة ال�"�رات ال�ق��ـة؛ ل��اك�ـة ال�غ�ـ
 الKـ
1ع فـي ال��ـ�ل ال�ق�ـي وال
ق�ـي، 

ال"ــالب �5هــارات ال��ل�ــل ال�قــ�l، والــ�عي 5ق/ــا�ا ال+قافــات ال�عاصــ
ة، ومهــارات اســ��Bام  تVو1ــ� 
ــا ، اإلن�
نـــ* ت"��قـــات  آمـــ0، هـــارات ال�عامـــل مـــع ال�ق��ـــة 5<ـــ`ل ب ماب ال"ـــالKـــتKـــه فـــي إك��ـ

ــ
اد  ــة األفــــ ــة، وح�ا�ــــ ــة ال��ی+ــــ ــان�ني، وال�غلــــــ% علــــــى م<ــــــ`الت ال�ق��ــــ وصــــــ�ي، وأخالقــــــي، وقــــ
 ،8
��ص�اته، وتأه�ل ��ادر م0 ال<�اب مع�V به��1ه، وم��0 ض� مKاو� ال+قافات األخBل

ف� علــى نفKــه ت، وم�ــاال<ــائعا م���ــل لل�Kــ�Pل�ة ال����ــة وال�'��ع�ــة، ومــ�افع عــ0 و��ــه مــ0و 
��ة وفق�ان ال+قـة، ��ـا   ن* اإلن�
 أض
ار  0  مB>وان�<ار ال<ائعات، وان��ال ال ،
��<`الت ال���

، واالضـ"
ا5ات ال�فKـ�ة لـ�8 اإلن�
نـ* ) العالقة ال��ج�ة ب�0 إدمان  ٢٠١١أك�ت دراسة (الق
ني،  
   )�الب ال'امعة: (االك�Pاب، والقلu االج��اعي، ال�ح�ة ال�ف�Kة


ون�ــ) إلــى خ"ــ�رة ال�ــ
امج ال��B+ــة، وال'ــ
ائ ٢٠١٩الKــ
1عي،نــ�ه (و     �Uم�اقـــع ة اإلل 
ومBــا�
  ال�ي ت/
 ال�'��ع في ش�`ات ال��اصل االج��اعي. ال��اصل االج��اعي

لنشـر مفـاهيم المواطنـة ؛ المنـاهج التعليميـةضروريا، وملحا أن توجه العناية إلى كان    هناوم0   
أجيال من المـواطنين   ا؛ لتأهيلفكريا ومهاري  :وتحصينهم  ،طالب الت  قدرا  زتعزيالرقمية، وسبل  

الرقميين المؤهلين للتعامل مع متطلبـات التحـول الرقمـي، وإعـداد جيـل واع بالمواطنـة الرقميـة 



e�Ö]<íé×Ò<í×¥^ãßfe<íé  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٢٢٧  

يتصدى للسلبيات والتداعيات التي تنجم ووأهدافها، وأبعادها، وممارس للرقمنة بأفضل صورها، 
  قادرا على تحقيق التنمية المستدامة.ن كومل ليعق العنها، ومؤهل لسو

  ، محاور تنفيذها، أهدافها.لكة العربية السعوديةمللم ٢٠٣٠رؤية ثانيا 

 تKـعى إلـى، م�'ـ�دة ،م���عـة ،فهـي رؤ1ـة معاصـ
ة؛ م
حلـة ج�یـ�ة لل�علـ� �٢٠٣٠ رؤ1ـة تعـ     

 ال�5<ـ`ل  هرؤ1ـة تKـة، وهـي �ـوم�ارسـاته الع�ل، �<
l، وتفع�ـل دوره وت��یـ� أدواتـهت���ة الع�

  )٥٨٩، ٢٠١٨أو 5آخ
 في ت'��1 الع�ل�ات ال�عل���ة، وتعV1V دافع�ة ال�عل والع�ل. (م
سي، 
5ال�فا� على اله�1ة وال�Kامح، وال�سـ"�ة واإلسـهام فـي ب�ـاء االق��ـاد   ٢٠٣٠رؤ1ة    ��* عُ و      

؛ فقــ� ات عــ�ة ئج دراســاأمــ
 أل��ــ* لــه ن�ــوهــ�  الــ���ي، وم�اجهــة ال��ــ��ات ال�ــي ت�اجــه ال�علــ�
��ة٦٩١،  ٢٠١٨أfه
ت دراسة (عارف،B>ال�اقـ� لـ�8  ،) ضعف ال�هارات ال 
ومهارات ال�ف�Uـ

ال"ــالب، وأوصــ* ب����ــة مهــارات اســ��Bام ال�اســ% اآللــي وتق��ــة ال�عل�مــات وال�ف�Uــ
 ال�Kــ�قل 

1'�0، وأشارت دراسة (ی�ن?،  B٢٠٠١ل�8 ال  م إق�ـال� األس�اب ال�ي تdدl إلى عـ) إلى أن أه

لــى تع�ــ�0 الBــ
1'�0 هــ� ضــعف اإلل�ــام 5اســ��Bامات ال�اســ% اآللــي؛ لــpا ال���fــف ع مKــ�Pلي
ال��ائل " :م+لم0 ال�
امج  ع�ی� ل��ق�u م<ار1ع ال���ل ال
ق�ي لل�عل� ف�فpت   ٢٠٣٠سع* رؤ1ة  
ــائ�ي ألـــف �الـــ% و�ال�ـــة مـــ0 م�افkـــات الالـــlp �ُ  ال�عل���ـــة" �ـــ� ال'�ـــ�]ي لkـــ
وف �ـــu علـــى مـ
لل��ـ�ل ن�ـ� الـ�عل ال
ق�ـي بهـ�ف تفع�ـل  8�٢٠٢٠ م�ـادرات ��Kق�ل: إحـ�ا5ة ال�اك، و]هال�
ب  

  )١٢٢، ٢٠١٩دور ال�ق��ة في الع�ل�ة ال�عل���ة، والف��ل االف�
اض�ة. (ال<�
اني، 
امج �5ا ت��1ه هpه ال
ؤ1ة م0 أه�اف و]
   ٢٠٣٠ت�ه��ا و]�ا�ة الن"الق رؤ1ة    ٢٠٢٠وتع� رؤ1ة  

  ع�دl.��ع الK/ل لل�'فت�ف��pة ل��ق�u غ� أ
  )١٤٤١الرؤية، (بالمملكة العربية السعودية: ٢٠٣٠المحاور الثالث لتنفيذ رؤية    

 ی���ــى م�ه'ــي "lاز  :ال��ــ�ر األول: إقامــة" م'��ــع ح�ــ�Vال�ســ"�ة واالع�ــ�ال مــع االع�ــ
  5اله�1ة الKع�د�ة.

 ص ع�ـل ��قـ:  ال���ر ال+اني
جـات الح��ا اب�اء "اق��اد مVده
" ی� م0 خالله ت�ف�
 ف
Kواد األع�ال، ولل��ال

ة، و1ع�ل علـى ت�Kـ�0 �ق، وrتاحة الف
ص ل��Uة وال
<آت ال�غ�

� ال�Bمات ال�`�م�ة.��Bة األع�ال، وتPب�  
  ــ� ــ�ر ال+الـ ــu ال��ـ ــه ت"��ـ ــ� ف�ـ ــة یـ ــة فاعلـ ــا" ذا ح���ـ ــا ���حـ ــة " و��ـ ــ�ن ال��لUـ : أن تUـ

ة وال�Kـاءل ،وال<ـفاف�ة، Uفـاءةللعـام فـي وجـ�د ح`�مـة تعـVز االفاعل�ة وال�Kـdول�ة للق"ـاع ا
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والق"ــاع غ�ــ
  ،مــ0 أجــل ت���ــة ب�Pــة ق"ــاع األع�ــال ،مــع ت<ــ'�ع ثقافــة األداء ال�`ــ�مي
  ال
]�ي وذلY ل���ل ال�dKول�ة.

  )١٤٤١(ال
ؤ1ة، ): ٢٠٣٠وم< أه= أه�اف رؤ6ة (
 .ف�fاإلسالم�ة، واله�1ة ال����ة، وز1ادة مع�الت ال��   تعV1V الق�
  ــ�ح خ�ــ? جامعــات�جامعــة دول�ــة �5لــ�ل  ٢٠٠أف/ــل  قــل مــ0علــى األســع�د�ة  أن ت

مع إح
از ن�ائج م�ق�مة مقارنة ���5سy ال��ائج ال�ول�ة، وrم`ان�ة ت�ق�u ذلY مـ0   ٢٠٣٠
�V على ال�هارات األساس�ة 5اإلضافة إلى ت"�1
  ،إع�اد م�اهج تعل���ة م�"�رةخالل  
ت

��ة.B>ال��اه% و]�اء ال  
ال�ـ�ا�0، وتع1VـV م�ـاد� ال
عا�ــة لـ��0، وسـعادة ق��ــة ا ى ت
سـ�خلـوتع�ـل أهـ�اف ال
ؤ1ـة ع      


امج م+ل:االج��اع�ة، واالس�فادة م0 ال��ارد االق��اد�ة ال����عة، ول��ق�u ذلY أع�ت ال�  

جـــات م��kمـــة ال�علـــ� وال�ـــ�ر1% فـــي ج��ـــع  Bـــ�0 مK1ة ل��
ــامج ت���ـــة القـــ�رات ال�<ـــ أوال: ب
نـ

، وال�ـ�ر1% ال�Kـ��
 مـ�8 ال��ـاة لل�صـ�ل إلـى العل�ـا  ل�راسـات ام
احلها مـ0 ال�علـ� ال��`ـ
 وح�ـى  
م�"ل�اتـه ة ل��K'�ات الع�ـ
 و ال�1��Kات العال��ة، م0 خالل ب
امج تعل� وتأه�ل وت�ر1% م�اك�

ال��لي والعال�ي ال��Kـارعة وال��'ـ�دة، وم�"ل�ـات ال+ـ�رة ل:  وت�اءم اح��اجات ال����ة وس�ق الع�
ج��ــع م`�نــات م��kمــة ال�علــ� وال�ــ�ر1% �5ــا  "ــ�1
مج فــي تال�
نــا ال�ــ�اع�ة ال
ا5عــة، ��ــا �Kــه

ــا  ــ0 ف�هـ ــ�ر]�0مـ ــ�0 وال�ـ ــ�ر1? ،ال�عل�ـ ــة ال�ـ ــاء ه�Pـ ــة ،وأع/ـ ــ�1 ،وال����ـ ــة ال�قـ ــ�دة ،وأن�kـ  ،وال'ـ
؛ 1% وال��Pة ال�عل���ة وال��ر��1ة لUاّفة م
احل ال�عل� وال��ر   ،وال�Kارات ال�عل���ة وال�ه��ة  ،وال��اهج

 مع ال'Kوال��ر1%. ل��ی+ة�جهات ا�ل�� 
ة في م'االت ال�عل�Uوال���  
      وان"القا م0 ح
ص ال
ؤ1ة على االه��ـام 5ـال�عل�، وم�اصـلة ال��لUـة االسـ�+�ار فـي ال�علـ�


جات ال���kمـة ال�عل���ـة مـع اح��اجـات سـ�ق الع�ـل؛ فقـ� Bال'ه�د ل��اءمة م V1Vوال��ر1%، وتع
�ــات ج�یــ�ةق
 �ــ�ل ال�حققــ* ال
ؤ1ــة إن'ــازات فــي م'ــال ال�Bضــافة  ،�ــي م�هــا: اســ���اث تrو

�ــات �Bاء الصــ"�اعي ت�pــع�د�ة م+ــل الــKاني،  ،تق��ــة فــي 5عــ� ال'امعــات ال
واألمــ0 الKــ��

1'�0 وال�عل��0.(ال
ؤ1ة،Bق��ة لل"الب وال
  )١٤٤١وتق�� حVم ت�ر��1ة في ال�هارات ال
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  ٢٢٩  

  :وإجراءتهالبحث أدوات  

  یلي:اح(�ان ما ال	 ، ات	عAال	��لإلجا�ة ع< أس?لة 
   ول��ق�u ذلY ات�ع* الB"�ات ال�ال�ة:، م���8 ال�ق
ر ال�ق�
حت��ی� معای�
 اخ��ار : أوال

 ا
؛ ل���ی� ال�عای�
 ال�ي یلVم ات�اعها ع�� ب�اء  ءات مع�قة في ال�Uا5ات ذات ال�لةق
 ال�ق
ر ال�ق�
ح، واخ��ار م���اه.

 بها pم األخVال�ي یل 
 قائ�ة 5ال�عای����اخ��ار م���8 ال�ق
ر وع
ضها على  ع��   ت
 ال��`��0. 

  ا5قةKإذا ت"ل%  –تع�یل القائ�ة ال Yذل 
 راء ال��`��0.في ض�ء ما تKف
 ع�ه آ  -األم
  ���في ض�ء قائ�ة ال�عای�
 ال�ي أق
ها    -في ص�رتها األول�ة -ال���  اس��انة ت

 : ال��`��ن في الB"�ة الKا5قة، ���5 ت/��* 

o  /ة ال��ر1? � ه�مق�مة ت�ض���ة لعP/ .ال��`

o 0�K0 رئ���Kب�انات عامة لع/�ات ت�<ع% االس��انة إلى ق l���� :األول :
 . ه�Pة ال��ر1? في �ل�ات ال�
]�ة

o 01ن م0 م��ر�Uء ال+اني تV'اليعلى ال��� ال وال�  :  
 ح في ض�ء أ5عاد   :: و0�/�1ال���ر األول
معای�
 اخ��ار م���8 ال�ق
ر ال�ق�

) معای�
، وال�ي س�u ٩) أ5عاد لل��ا��ة ال
ق��ة ت/��* (0٥ ( ت/� ال��ا��ة ال
ق��ة،
 . إع�ادها وأق
ت م0 ال��`��0 في دراسة سا5قة لل�اح+��0

  ،?1ات�'�ات ت�ر
وال���ر ال+اني ل���ی� معای�
 ب�اء ال�ق
ر، م0 أه�اف، وم���8، واس�
 . وأن<"ة، وأسال�% تق�1

األ5عــاد الســ�'ا5ات مفــ
دات  ال�Bاســيل�`ــ
ت �ــاس مق �ــانتفKــ�
 ال��ــائج اســ��Bم* ال�اح+ ل�قــةو 
، ٤=عال�ـــة، ٥جـــ�ًا= عال�ـــةح�ـــ� تـــ إع"ـــاء وزن لل�ـــ�ائل علــى ال��ـــ� ال�ـــالي: (ال��ـــ�  م'��عــة
ــ�ة=٣م��ســـ"ة= ــة=٢، م�ایـ ــ ١، م�Bف/ـ ــ��1ات، وتـ ــة مKـ ــى خ�Kـ ــات إلـ ــ�* اإلجا5ـ ــpا قKـ )، و]هـ

  حKاب ال��8 ��ا یلي:
  ٠.٨٠=  ٥) ÷ ١-٥(األداة = �ائلأقل ق��ة) ÷ ع�د ب-لفPة = (أك�
 ق��ة��ل ا
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  البحث توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة  )١(جدول رقم 
  منخفضة  حمايدة   متوسطة  موافقة   موافقة جداً   الوصف 

  ١٫٨٠ – ١٫٠٠  ٢٫٦٠ – ١٫٨١  ٣٫٤٠ – ٢٫٦١  ٤٫٢٠ – ٣٫٤١  ٥٫٠٠ – ٤٫٢١  مدى املتوسطات

  :ق�� ال
 ا
 ع�یالت الالزمة.ال� ءع
ض االس��انة على ال��`��0، وrج

ع
ض* االس��انة على ال��`��0 مـ0 أسـاتpة ال��ـاهج وت��Uل�ج�ـا ال�علـ�، تـ حKـاب صـ�ق 
ــ�8 م�اســـ�ة  ــالمة ال�ـــ�اغة، ومـ ــ� مـــ0 سـ ــ�0؛ وذلـــY لل�أكـ ــ0 خـــالل آراء ال��`�ـ ــ���ان مـ االسـ


  ، وت�ل�لها.وج�ع ال��انات  ،ل�"��u ال�راسة ل���ح االس��انة أداة ج��ة صال�ة ؛ال�عای�
 فــــي ال�عــــ� األول، ل عــــ�یت 
ــافة مdشــــ ــا اتفــــu عل�ــــه ال��`�ــــ�ن ح�ــــ� تــــ إضــ مــ

ومdشــ
01 فــي ال�عــ� ال
ا5ــع، وحــpف مdشــ
 مــ0 ال�عــ� األول، وrعــادة صــ�اغة 5عــ� ال�dشــ
ات، 
) أ5عـــاد لل��ا��ـــة ٥ت/ـــ�0 (و]هـــpا ت�Uنـــ* القائ�ـــة فـــي صـــ�رتها ال�هائ�ـــة مـــ0 م�ـــ�ر01: األول 

ال�عـــــ� األول: الـــــ�عي 5ـــــال�ق�ق : ال�ـــــالي� �زعمـــــ )مdشـــــ
ا٣٨( ) معـــــای�
،٩ال
ق��ـــــة ت/ـــــ��* (
) مdش
ات، ال�عـ� ال+ـاني: االل�ـVام �5هـارات ال��اصـل و ت�ـادل ال�عل�مـات ٩وال�اج�ات وت/�0 (

) مdشـــ
ات، ال�عـــ� ال+الـــ�: ات�ـــاع أســـ? الKـــالمة ال�ـــ��ة واألم��ـــة ٨مـــع اآلخـــ
01، وت/ـــ�0 (
ل�ــ
ص علــى ال+قافــة ال
ق��ــة وا1ــة � هال��KــY 5ال ) مdشــ
ات، وال�عــ� ال
ا5ــع:٦ال
ق��ــة وت/ــ�0 (

، ) مdشـ
ات ٨) مdش
ات، وال�ع� الBام?: اح�ـ
ام القـان�ن واألمـ0 ال
ق�ـي وت/ـ�0 (٧وت/�0 (
أه�اف، وم���8، واسـ�
ات�'�ات تـ�ر1?، وأن<ـ"ة، أما ال���ر ال+اني "معای�
 ب�اء ال�ق
ر" م0 

  مع�ارا. ٢٤فق� ت/�0  وأسال�% تق�1
االتKاق  -هـ م0 ص�ق  االس��انة ال  لي�اخلاال�أك�  اس�"الع�ة  لع�ارات  م'��عة    ٣٠س�'ا5ات 

درجة   أع/اءم0    ع/� ب�0  االرت�ا�  لق�اس  ب�
س�ن  ارت�ا�  ال�
]�ة، وت حKاب معامل  �ل�ة 
  ع�ارة م0 ع�ارات االس���ان وال�رجة الUل�ة.    
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  لكلية للبعد املنتمة إليه ة اجوالدر  االستبانة احملور األول من ) معامالت ارتباط بني درجات عبارات٢جدول رقم (
حلقوق �  الوعي

  والواجبات 
  

مبهارات   االلتزام
 التواصل

اتباع أسس السالمة 
  الصحية واألمنية الرقمية 

التمسك �هلوية واحلرص 
  على الثقافة الرقمية 

واألمن  القانون  احرتام 
  الرقمي 

معامل   م
  االرتباط 

معامل   م
  االرتباط 

معامل   م
  االرتباط 

ل معام  م
  باط تاالر

معامل   م
  االرتباط 

١  0.794** ١٠  0.881**  18  0.741**  ٢٤  0.802**  ٣١  0.831**  
٢  0.854**  ١١  0.830**  ١٩  0.866**  ٢٥  0.838**  ٣٢  0.936**  
٣  0.776**  ١٢  0.812**  ٢٠  0.801**  ٢٦  0.565**  ٣٣  0.930**  
٤  0.801**  ١٣  0.963**  ٢١  0.853**  ٢٧  0.908**  ٣٤  0.934**  
٠  ٥.881** ١٤  0.889**  ٢٢  0.916**  ٢٨  0.936**  ٣٥  0.938**  
٦  0.923**  ١٥  0.937**  23  0.883**  ٢٩  0.891**  ٣٦  0.909**  
٧  0.897**  ١٦  0.925**    ٣٠  0.814**  37  0.862**  
٨  0.927**  ١٧  0.815**    38  0.935**  
ت ال���ر األول  ارا�ت�ا� ع ) ل�عامالت ارت�ا� ب�
س�ن لق�اس معامالت ار ٢(رق ج�ول و�1ضح     **0.900  ٩

 8��Kائ�ا ع�� م�  ٠.٠١م0 االس��انة 5ال�رجة الUل�ة لالس��انة وجاءت ج��ع الع�ارات دالة إح
    ٠.٠٥دالة ع�� م8��K داللة  ٢٦ما ع�ا الع�ارة  

  إليه  من االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمة احملور الثاين ) معامالت ارتباط بني درجات عبارات٣جدول رقم (
  ا معايير بناء المقرر انيث

  تقويم  األنشطة  ات ياستراتيج  محتوى   اهداف
  **0.832  ٦٠  **0.815  ٥٧  **0.743  ٥٢  **0.830  ٤٤ **0.964  ٣٩  معامل االرتباط   م  معامل االرتباط   م  معامل االرتباط   م  معامل االرتباط   م  معامل االرتباط   م

٤٠  0.925**  ٤٥  0.900**  ٥٣  0.866**  ٥٨  0.891**  ٦١  0.862**  

٤١  0.815**  ٤٦  0.881**  ٥٤  0.800**  ٥٩  0.837**  ٦٢  0.932**  

٤٢  0.801**  ٤٧  0.866**  ٥٥  0.916**      

٤٣  0.906** ٤٨  0.812**  ٥٦  0.881**  
  ٤٩  0.937**    

٥٠  0.925**  
ر  � ت ال��معامالت ارت�ا� ب�
س�ن لق�اس معامالت ارت�ا� ع�ارا) ٣(رق ج�ول و�1ضح   **0.776  ٥١

م0 االس��انة 5ال�رجة الUل�ة لالس��انة وجاءت ج��ع الع�ارات دالة إح�ائ�ا ع�� م8��K   ل+انيا
٠.٠١  
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  معامالت ارت	اI ع	ارات االس�	انة �ال�رجة ال7ل�ة لالس�	انة  ) ٤ج�ول رق= (
معامل   م 

  االرتباط 
معامل   م 

  االرتباط 
معامل   م 

  االرتباط 
معامل   م 

  االرتباط 
١  0.855**  ١٧  0.8١5**  ٣٣  0.710**  ٤٩  0.848**  
٢  0.773**  ١٨  0.780**  ٣٤  0.694**  ٥٠  0.830**  
٣  0.765**  ١٩  0.731**  ٣٥  0.811**  ٥١  0.800**  
٤  0.676**  ٢٠  0.86٣٦  **١  0.802**  ٥٢  0.822**  
٥  0.881**  ٢١  0.891**  ٣٧  0.795**  ٥٣  0.873**  
٦  0.875**  ٢٢  0.890**  ٣٨  0.765**  ٥٤  0.856**  
٧  0.865**  ٢٣  0.747**  ٣٩  0.761**  ٥٥  0.849**  
٨  0.899**  ٢٤  0.668**  ٤٠  0.883**  ٥٦  0.821**  
٩  0.843**  ٢٥  0.770**  ٤١  0.878**  ٥٧  0.840**  

١٠  0.824** ٢٦  0.831** ٤٢  0.854** ٥٨  0.765** 
١١  0.860** ٢٧  0.795** ٤٣  0.788** ٥٩  0.789** 
١٢  0.799** ٢٨  0.752** ٤٤  0.765** ٦٠  0726** 
١٣  0.816** ٢٩  0.86٤٥ **١  0.798** ٦١  0.831** 
١٤  0.801** ٣٠  0.740** ٤٦  0.831** ٦٢  0.800** 
١٥  0.865** ٣١  0.817** ٤٧  0.793**  
معامالت ارت�ا� ب�
س�ن لق�اس معامالت ارت�ا� ع�ارات االس��انة  ) ٤( رق ج�ولی�ضح  **0.842  ٤٨ **0.7٨5  ٣٢ **0.765  ١٦

   ٠.٠١وجاءت ج��ع الع�ارات دالة إح�ائ�ا ع�� م8��K  انة�ة لالس� 5ال�رجة الUل�
  االس�	انة �ال�رجة ال7ل�ة لالس�	انة  أ�عادمعامالت ارت	اI  )�٥ول رق= (ج
  معامل االرت�ا�   ال�ع� 


ون�ال�عي 5ال�ق�ق وال�اج�ات �U0.854  ة اإلل**  

االل�Vام �5هارات ال��اصل وت�ادل ال�عل�مات ال
ق��ة 
  0 خ
1ل مع اآل في ال�عام

0.901**  

  **0.879  ات�اع أس? الKالمة ال���ة واألم��ة ال
ق��ة.  

  **0.823  ال��YK 5اله�1ة وال�
ص على ال+قافة. 

  **0.910  ال
ق�ي.اح�
ام القان�ن واألم0 

 **0.927  ه�اف ال���ر ال+اني: أوال األ 

 **0.831  ����8 ثان�ا ال
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) معامالت ارت�ا� ب�
س�ن لق�اس العالقة ) معامالت ارت�ا� ب�
س�ن ٥و�1ضح ج�ول رق

، وجاءت ج��ع الع�ارات دالة إح�ائ�ا ع��  ال�رجة الUل�ة لالس��انةو  االس��انة، أ5عاد ب�0 
  8��K٠.٠١م 

 ات	اب مع�ل ث�ات أداة : ال(Kون�اخ،  �انل�اح+* اقفق� �� ال��� ول�
�معامل ألفا 
ى أن األداة صال�ة  وهي درجة عال�ة ت�ل عل )،٠.٩١ح�� بلغ معامل ال+�ات ( 

u��"٦، و�1ض�ها ج�ول( لل�(. 

و�Kاخ ل��اور ٦ج�ول( L ات ألفا	أداة ) معامالت ث ��	ال  

ع	د    ال���ر 
  ال���د 

معامل ث�ات  
  ألفا ��و��اخ 

  ٠.٨٧  ٩  ج�ات اق وال� ال�ع	 األول: ال�عي �ال�ق� 
ال�ع	 ال*اني: االل$'ام ��هارات ال$�اصل و ت�ادل  

  ال�عل�مات مع اآلخ�,+ 
٠.٧٣  ٨  

ال�ع	 ال*ال9: ات�اع أس6 ال5المة ال2�3ة واألم�2ة  
  ال�ق�2ة

٠.٨٣  ٦  

ال$�5< �اله�,ة وال��ص على ال*قافة   ال�ع	 ال�ا�ع:
  ال�ق�2ة

٠.٩٢  ٧  

  ٠.٨٥  ٨  ق�ي� م+ الال�ع	 الAام6: اح$�ام القان�ن واأل
  ٠.٩١  ٥  ه	اف  ال���ر ال*اني: أوال األ

  ٠.٨٤  ٨  ��$�D ثان2ا ال
  ٠.٧٥  ٥  اس$�ات2E2ات ت	ر,6 ثال*ا: 
  ٠.٩٠  ٣  األنFGة را�عا: 
  ٠.٨٩  ٣  أسالI2 تق�,H:  خام5ا

  ٠.٩١  ٦٢  ال*�ات الJلي لالس$�انة

 **0.920  اس�
ات�'�ات ت�ر1? ثال+ا: 

 ٠٫٨٧٣  <"ة ن: األ عارا5

 **0.911  أسال�% تق�1 : خامKا



e�Ö]<íé×Ò<í×¥^ãßfe<íé  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٢٣٤  

�ق�ــ
ح ل"ــالب ة ال�ــال
ق� مــا معــای�
 اخ��ــار م��ــ�8 مقــ
ر ال��ا��ــةولإلجا5ــة عــ0 الKــdال األول: 
 ؟٢٠٣٠في ض�ء رؤ1ة  ؛جامعة ال�'�عة

، معای�
 اخ��ار م���8 مق
ر ال��ا��ة ال
ق��ة ال�ق�ـ
حت��ی�    ت�* اإلجا5ة ع0 الdKال ��ا یلي:
٧��ا ی��0 ج�ول(ال��� وحKاب ال���س"ات ال�Kاب�ة واالن�
افات ال�ع�ار1ة أل5عاد (  

 ال!� ل��اب�ة إلجا�ات ع��ة ات ا�ل��	سا) ال���ارات وال��� ال�
	�ة و ٧ج�ول (

ال���سy   ال���ر
  ال�Kابي 

االن�
اف 
  lال�ع�ار  

  ال�
ت�% 
ال�ع� األول: ال�عي 5ال�ق�ق 

  وال�اج�ات 
٤  ١.٢٠٣  ٣.٧٤  

ال�ع� ال+اني: االل�Vام �5هارات 
ال��اصل وت�ادل ال�عل�مات مع 

 01
  اآلخ
٦  ١.١٩٧  ٣.٧٢  

الKالمة ال�ع� ال+ال�: ات�اع أس? 
�  ة ال
ق��ة م��أل��ة واال

٣  ١.٢٠  ٣.٧٦  
ال��YK 5اله�1ة  ال�ع� ال
ا5ع:

  وال�
ص على ال+قافة ال
ق��ة
٨  ١.٠١٩  ٣.٦٩  

ال�ع� الBام?: اح�
ام القان�ن واألم0  
  ال
ق�ي 

٩  ١.٠١  ٣.٦٦  
  ١  ٠.٩٩  ٣.٨٧  ه�اف ال���ر ال+اني: أوال األ 

  ٢  ٠.٩٧  ٣.٨٥  ����8 ثان�ا ال
  ٥  ١.١٧٦  ٣.٧٣  اس�
ات�'�ات ت�ر1? ثال+ا: 

را5عا: ال�سائل ال�عل���ة وم�ادر 
   ال�عل

٦  ١.١٩٧  ٣.٧٢  
  ٧ ١.١٧٥  ٣.٧٠   ن<"ةخامKا: األ
  ٨ ١.٠١٩  ٣.٦٩  أسال�% تق�1 سادسا: 
    ٠.٥١  ٣.٧٩  ال�'��ع
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  ) ما یلي:٧(رق ج�ول م0  ی�/ح
، ٣.٧٩م�افقـة ح�ـ� بلـغ ال���سـy العـام جـاءت ب�جـه عـام ب�رجـة ال���  أن اس�'ا5ة أف
اد ع��ة  

" فــي ال�
ت�ــة األولــى "ب�رجــة م�افقــة"،  األهــ�اف عــ� 5ُ  �ــل ال��ــاور درجــة "م�افقــة " جــاءققــ* حو 
جـاء و )، ٣.٨٥في ال�
ت�ة ال+ان�ة ���5سy حKـابي ( ع� ال����8 ، یل�ه 5ُ )���5٣.٨٧سy حKابي (

 ةم�افقــ فــي ال�
ت�ــة ال+ال+ــة ب�رجــةق��ــة" ات�ــاع أســ? الKــالمة ال�ــ��ة واألم��ــة ال
  ال�عــ� ال+الــ� "
في  " اح�
ام القان�ن واألم0 ال
ق�ي."  ال�ع� الBام?:)، وجاء ٣.٧٦بلغ ال���سy ال�Kابي( ح�� 

  ).٣.٦٦ال�
ت�ة األخ�
ة ���5سy حKابي(
ما ال���ر ال�ق�
ح ل�ق
ر لل��ا��ة ال
ق��ة ل"الب جامعة ال�'�عة ولإلجا5ة ع0 الdKال ال+اني:  

  ؟٢٠٣٠ في ض�ء رؤ1ة ���"ل% جامعي رئ�? –
  ة ع0 الdKال ال+اني ��ا یلي:  جا5إلت�* ا

 :وفقا للخطوات التالية التصور المقترحبناء  

  -مصادر اشتقاق التصور المقترح:  

 %�Uح، وق� ت�+ل* في ال
ت ال
ج�ع إلى م'��عة م0 ال��ادر الش�قاق م���8 ال�ق
ر ال�ق�
  .دهاأ5عاو 
ق��ة �اول* ال��ا��ة الالعل��ة، وال�راسات الKا5قة ال�ي توال�
اجع 

الهــ�ف العــام، وأهــ�اف ال�قــ
ر،  وت/ــ�0  ،لل�قــ
ر ال�ق�ــ
ح ام�ــ�ئ� اال�اح+�ــان ت�ــ�ر  وضــع*  -
واألن<ــــ"ة، وأســــال�%  ال�ســــائل ال�عل���ــــة وم�ــــادر الــــ�عل، وال���ــــ�8، واســــ�
ات�'�ات ال�ــــ�ر1?،


ض ال�قــ�1، وال�
اجــع �ــاهج ل��ــ�ر ال�ق�ــ
ح علــى م'��عــة مــ0 ال��`�ــ�0 مــ0 أســاتpة ال�ا ، وعــُ
ــ�؛ ل�عـــ
ف آرائهـــ مـــ0 ح�ـــ� م�اســـ�ة أهـــ�اف ال�قـــ
ر، ومـــ�8 اتKـــاق األهـــ�اف ��Uلتو  ــا ال�علـ �ج�ـ

ومـ�8 م�اسـ�ة �ـل مـ0: ال�عل���ة مع ال����8، وم�اس�ة ال����8 مـع �ـالب ال�
حلـة ال'امع�ـة، 
مع ال����8 وت�ق�u األه�اف ال�ق
ر، وت   وأسال�% تق�1ال�ق
ر،    اس�
ات�'�ات ت�ر1?، وأن<"ة

ت 5ال�ـpف أو اإلضـافة أو ال�عـ�یل لل�ـ�اغة أو الـ�مج  فـي ضـ�ء آراء ال��`�ـ�0 ع�یال�
اء الإج
ث حKاب ال�رجة ال�ق�رة وال�K% ال�1�Pة فـي ضـ�ء آراء الKـادة ال��`�ـ�0، واخ��ـار ،  واق�
احاته

  م0 آراء ال��`��0. ٪٨٠ نK% م1�Pة ت�1V ع0الع�ارات ال�ي ح�ل* على 
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 ال!� 
	�ة إلجا�ات ع��ة ال� �ال�� ق�رة و ) ال�رجة ال�٨ج�ول (

النسبة 
 المئوية 

الدرجة 
 المقدرة 

النسبة  العبارة
 المئوية 

الدرجة 
 المقدرة 

 المحور  العبارة

 الهدف العام   ١ ٢٤ ١٠٠   
األهداف  ١ 24 ١٠٠ ١٢ 24 ١٠٠

 ٢ 22 ٩١٫٦ ١٣ 24 ١٠٠ الخاصة
٣ ٢٣ ٩٥٫٨ ١٤  ٢٢ ٩١٫٦ 
٩٥٫٨ 23 ٩٥٫٨ ١٥ 23 ٤ 
١٠٠ 24 ٥ ٢١ ٨٧٫٥ ١٦ 
١٠٠ 24 ١٠٠ ١٨ 24 ٦ 
١٠٠ 24 ٩٥٫٨ ١٩ 23 ٧  
١٠٠ 24 ١٠٠ ٢٠ 24 ٨  
١٠٠ 24 ٨٧٫٥ ٢١ 21 ٩  

 ١٠٠ ٢٢ ٩١٫٦ 24 ١٠  
 ١٠٠ 24 ١١  
  ٢ 24 ١٠٠ ١١ 24 ١٠٠ المحتوى  ١ 24 ١٠٠ ١٠ 22 ٩١٫٦
١٠٠ 24 ١٠٠ ١٢ 24 ٣  
١٠٠ 24 ١٠٠ ١٣ 24 ٤  
٩١٫٦ 22 ١٠٠ ١٤ 24 ٥  
١٠٠  24 ٩١٫٦ ١٥ 22 ٦  
١٠٠ 24 ٨٧٫٥ ١٦ 21 ٧  
٩٥٫٨ 23 ٩١٫٦ ١٧ 22 ٨  

  ٨٣٫٣  20 ٩  
استراتيجيات    ١ 24 ١٠٠ ٤ 24 ١٠٠

  ٢ 24 ١٠٠ ٥ 22 ٩١٫٦ التدريس 
 ٩٥٫٨ 23 ٣  
الوسائل   ١ 24 ١٠٠ ٤ 24 ١٠٠

التعليمية  
ومصادر  
 التعلم 

٩١٫٦ 22 ٩٥٫٨ ٥ 23 ٢  
 ١٠٠ 24 ٣  

  ٢ 24 ١٠٠ ٥ 24 ١٠٠  شطة ناأل  ١ 24 ١٠٠ ٤ 24 ١٠٠
 ٨٧٫٥ 21 ٣  
أساليب    ١ 24 ١٠٠ ٥ ٢٣ ٩٥٫٨

  ٢ 24 ١٠٠ ٦ ٢٤ ١٠٠  التقويم
١٠٠ ٧ ٢٢ ٩١٫٦ 24 ٣  

 ١٠٠ 24 ٤  
  مراجع ال  ١ ٢٤ ١٠٠ ٣ ٢١ ٨٧٫٥

  ) ما یلي:٨ج�ول (م0  ی�/ح  ٢ ٢٢ ٩١٫٦ 
ــة  ــ
اد ع��ـ ــ�'ا5ة أفـ ــ� أن اسـ ــ�ال��ـ ــام ب�Kـ ــ�ف العـ ــى الهـ ــة علـ ــاءت 5ال��افقـ ــ�0  ؛ فـــي٪١٠٠ة جـ حـ

؛ )٪٨٧.٥و ٪١٠٠ت
اوح* ال��Kة ال�1�Pـة السـ�'ا5ات ع��ـة ال��ـ� لألهـ�اف الBاصـة مـا بـ�0 (
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(ال<ـافعي دراسـة ؛ وهـ� مـا ی�فـu مـع اتفاق آراء ال��`��0 على األهـ�اف الBاصـة ی�ضحوه� ما 
ــي ٢٠١٧وآخــــ
ون،  ــل ال�عل��ــ ــه الع�ــ ــ�ر ت�ج�ــ ــ�هج، وم�ــ ــ
 ال�ــ ــ ع�اصــ ــ�اف أهــ ــ0 أن األهــ ) مــ

[
  .إلى ت�ق�قه م0 ن�ائجKعى �ما  �l ن��وال�
 ٪١٠٠مـــــا بـــــ�0 ( ت
اوحـــــ* ال�Kـــــ�ة ال�1�Pـــــة الســـــ�'ا5ات ع��ـــــة ال��ـــــ� فقـــــ� ال���ـــــ�8  و]ال�Kـــــ�ة

ض
ورة أن ی�الءم ال����8 مع   م0  )٢٠١٦ال�اورl، قاس، (وفي هpا ال��د �<�
    )؛٪٨٣.٣و
ع�ــل، ق ال� ، وســل�'��ــعاألهــ�اف ال�
]�1ــة، وحاجــات ال��عل�ــ�0، وال�"ــ�ر ال�ع
فــي، وت"لعــات ا

 و]�ا ��ف� ه�1ة األمة.  
ــ�
ات�'�ات ال�ـــــ�ر1? و    ٪١٠٠مـــــا بـــــ�0 ( ع��ـــــةالت ت
اوحـــــ* ال�Kـــــ�ة ال�1�Pـــــة الســـــ�'ا5افقـــــ� اســـ

ه  وه� ما ی�فu مع  )؛٪٩١.٦و�فـي اك�Kـاب ه��ـة اسـ�
ات�'�ات ال�ـ�ر1? ) مـ0 أ ٢٠٠١(ش�ق،  ذ


 العل�ي، وحل ال�<`الت، وال�عل�Uات ال�هارة في م�ارسة ال�فpر ال��اء. ل��ااي، و ال 
 ٪١٠٠مــــا بــــ�0 (فUانــــ* الســــ�'ا5ات ع��ــــة ال��ــــ�  ال�ســــائل ال�عل���ــــة وم�ــــادر الــــ�عل أمــــا 
 ٪١٠٠ألن<ـ"ة مـا بـ�0 (في ح�0 ت
اوح* ال��Kة ال�1�Pـة السـ�'ا5ات ع��ـة ال��ـ� ل  )؛٪٩١.٦و

ات ال  )؛٪٨٧.٥و�Bو1ـ� ال��عل�ـ�0 5ـالVةوه� ما �ع`? أه��ة األن<"ة، ودورها في ت
 وهـ� �Kـ��

مـ0 ضـ
ورة ال�<ـار�ة اإل�'اب�ـة، وال�فاعـل ال�+�ـ
 فـي   )٢٠١٧شارت إل�ه "ال<افعي وآخ
ون،ما أ
     .م0 خالل األن<"ةال��قف ال�عل��ي 

، )٪٨٣.٣و ٪١٠٠أما أسال�% ال�ق�1 ت
اوح* ال��Kة ال�1�Pة السـ�'ا5ات ع��ـة ال��ـ� مـا بـ�0 (
  .)٪٨٧.٥و ٪١٠٠ع ما ب�0 (�
اجل�� ل�ة ال�في ح�0 ت
اوح* ال��Kة ال�1�Pة الس�'ا5ات ع�

، ب�ــاء ال�قــ
رمعــای�
 اخ��ــار م��ــ�Q مقــ
ر ال��ا��ــة ال
ق��ــة، ومعــای�
 فــي ضــ�ء قائ�ــة و 
ال�Xــ�ر لل�قــ
ر ال�ق�ــ
ح، وف��ــا یلــي واألهــ�اف العامــة واإلج
ائ�ــة لل�قــ
ر ال�ق�ــ
ح تــ= إعــ�اد 

  ع
ض له:
    هداف المقرر:: أأوال

  :الهدف العام للمقرر المقترح

ال�عــــارف وال�فــــاه� وال�Bــــ
ات وال�هــــارات ال�ــــي ت�`ــــ�ه مــــ0 م�ارســــة مهــــارات الب "ــــب الإكKــــا
  ال
ق��ة.ال��ا��ة 

 اYهداف اGجرائية للمقرر المقترح:

  م0 ال���قع 5ع� االن�هاء م0 دراسة هpا ال�ق
ر أن �`�ن ال"ال% قادر على أن:

 أ5عاد وأس? ال��ا��ة ال
ق��ة.  -�pی  
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ون�اءات ال��ا�ة ج
 وr ق��ة�0 ال
 ی�ع
ف الق�ان -�Uة.اإلل  
  ال
ق��ة.الKالمة ال��ة و  ی�ضح مهارات م�ارسة -
  ����Kج أخ"ار الق/ا�ا ال���Uل�ج�ة ال
ق��ة.   -
-  
ون����د العق�]ات ال�ف
وضة على 5ع� ال'
ائ�Uة.اإلل  

ون�ا. -�Uإل 
 ال�اق� ف��ا �ع
ض عل�ه�Uم مهارات ال�ف�B�K�  
  ب�0 الVمالء. ال
ق��ة ا��ة� ال� ثقافة ی�<
 أه��ة -

ون����V ب�0 ال�ق�ق وال�اج�ات  -�Uلل��ا�0.ة اإلل  

ون���ل ال�<`الت  -�Uة ال�ي ت�اجهه.اإلل  
-  u�"� ق�ي في ال�عامل مع ال�ق��ة.مهارات
  الKل�ك ال
  ����Kج العالقة ب�0 ال��ا��ة ال
ق��ة واله�1ة ال+قاف�ة. -

ون�اإل ئل'
اوراء ا���د األس�اب الUام�ة  -�Uة.ل  
  ال�<
.���V ب�0 االس��Bام ال���ح واالن�هاك ل�ق�ق ال"�ع و  -
  ی��l رأ�ه في س�اسة االس��Bام ال�ق��ل ل��قع. -
-  

وني����Kج أث
 ال����U01. اإلل
  على اآلخ

اني. -��Kال 

 وسائل ال�قا�ة م0 ال����pی  
  ال
ق��ة. ا��ة� ال� ت�ر1? �قارن ب�0 ال�'ارب العال��ة وال��ل�ة في -
  .اإلن�
ن* �ق�
ح حل�ال ل�<`لة إدمان  -
-  
 تأث�
 ال'
ائ�pون�ی
�Uاد.اإلل�  ة على األف
اد وال�'��ع واالق�

ون�ــ�ع"ــي أم+لــة علــى الKــل�ك األخالقــي وغ�ــ
 األخالقــي ع�ــ� االســ�فادة مــ0 ال�ــ�ارد  -�Uة اإلل

�ة.
  ال�<�
-  V1ة في تع�[
  ق��ة.ال
  ة�ا��V1 ال��ع�د دور ال�dسKات ال�

 لمقرر المقترح:امحتوى ثانيا: 

  0ق��ة وأه���ها. م�خل ع
  ال��ا��ة ال
 ق�ي
، وال�'��عات أ5عاد ال��ا��ة ال
ق��ة، وعالق�ها 5اله�1ة ال+قاف�ة، وصفات ال��ا�0 ال

  . االف�
اض�ة
  ون� ال�ق�ق وال�اج�ات
�Uة لل��ا�0.اإلل  
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 "ق��ة
  .ل��ةات الKالKل���ات واإلج
اء"  الل�اقة ال
 �  �ة والKالمة في ال�عامالت ال
ق��ة. ال
  ق�ي

ون�او ثقافة ال�'ارة أو االق��اد ال�Uاء إل
  . ع�ل�ة ال��ع وال<
 :أم0 ال�عل�مات 
 ،ف�ة ان�<ارها��ب
امج األم0    ،ب
امج ال��ا�ة م�ها الف�
وسات: أن�اعها، أع
اضها، آثارها، 

  . �ة�االح��ا
  
  . ال����الت ال�ف�علةارة، ال/ ت الناp اإلعم0، ن�افاآلال�
�1 اآلم0، وغ�
 ة+��Bم'�ات ال
  . ال�
  0ون�الق�ان�
�Uال�عل�مات�ةة و اإلل   . نkام م`اف�ة ج
ائ
  
ون�س�ل ال��ا�ة م0 ال'
ائ�Uة اإلل  
 1ة وحق�قها: أ
Uة الف�Uن* ق/ا�ا ال����ل م0   -ال�ل
  .اإلن�

  حق�ق ال�أل�ف وال�<
  -ب 
 ال�اق�: أ 
�Uات�'�واس� مهاراته -ال�ف
  ها. �Kابكات ا


l وم�اجهة ال����ات، ودوره في ال�فا� على اله�1ة -ب Uأه���ه في األم0 الف  
  .اني وس�ل ال�قا�ة م�ه
��Kال 
  ال���

 فة عامة ووفقا    ال'�ان% ال�"��ق�ة والع�ل�ة ل�هارات ال��اصل وال�عامل مع ال�ق��ة�5
� العل�ي.�Bلل�  

 ال V1V1ة في تع�[
  ��ة.ة ال
ق��ا��دور ال�dسKات ال�
  ق��ةت'ار
  ب عال��ة وم�ل�ة في ت�ر1? ال��ا��ة ال

  ا: طرائق واستراتيجيات التدريس:لثاث

ت�عــ�د �
ائــu واســـ�
ات�'�ات ال�ــ�ر1? ال��ا��ـــة ال
ق��ــة ال�ــي ت��افـــu مــع ال�ـــادة ال��رK1ــ�ة، ومـــ0 
 :Yلpات�'�ات ال��اســـــ�ة لـــــ
حـــــل  الع�ـــــف الـــــpه�ي،ال�ـــــ�ار وال��اق<ـــــة، الـــــ�عل ال�عـــــاوني، االســـــ�

   .ل�ف ال�قل�ب، ال��ر1% الع�ليت، ا�<`الال
     



e�Ö]<íé×Ò<í×¥^ãßfe<íé  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٢٤٠  

  التعلما: تحديد الوسائل التعليمية ومصادر رابع 

��ة، أجهVة ع
ض رق��ة، pرة ال��Kن* معامل ال�اس�ب، ال
  .، ال�سائy ال��ع�دةاإلن�
  اYنشطة:  :ساماخ  


وني وت��ی� �Uوسل��اته. إ�'اب�اتهت�ل�ل م�قع إل  

ون�ة�Uنق� ل�قاالت إل  


ون�ةإلU زإن'املفات �  

ون�ة وت�ث�قها.�Uادر إل�  ج�ع معل�مات م0 م

  ال��اق<ات وورش الع�ل.ال�<ار�ة في 
  :أساليب التقويم :ادسسا
 –ت���ع أسال�% ال�ق�1 ما ب�0 تق�1 ب�ائي أث�اء ت�ر1? ال�ق
ر م+ل: تUل�فات ع�ل�ـة، نقـ� ذاتـي  

1
1ة والع�ل�ة.�اال :هائيتق�1 ننق� ألداء األق
ان، ونق� ل�قاالت، وم�اق<ات، و 
 خ��ارات ال��
  التوصيات:

 .  إدراج مق
ر ال��ا��ة ال
ق��ة في ج��ع م1��Kات ال�عل�
   عق� دورات ت�ر��1ة ألع/اء ه�Pة ال��ر1? ل��ر�1ه على مهارات ال��ا��ة ال
ق��ة.

  ال�ق�
حات:
  .ق��ةر1? ن�� مع�قات ال��ا��ة ال
 دراسة ع0 ات'اهات أع/اء ه�Pة ال�� 

 .ال
ق��ة/اء ه�Pة ال��ر1? 5ال��ا��ة ي أععو  �8م
  .��ة ال
ق��ة ألع/اء ه�Pة ال��ر1?ب
نامج ت�ر�1ي ع0 ال��ا

  مراجعال 

). مق�مة في عل ال��ـاهج ال�
]�1ـة، دار ٢٠١٦ال�اورl، م��� ع��هللا، وقاس، م��� س
حان. (
  ال�U%، ص�عاء.

). درجـــة الــــ�عي ٢٠١٨لـــي(� علـــKـــ
حان، خالواالKـــل��ات، روان ی�ســـف والفلـــ�ح، روان ف�ـــاض 
�5فهــــ�م ال��ا��ــــة ال
ق��ــــة لــــ�8 �ل�ــــة م
حلــــة ال�`ــــال�ر�1س فــــي �ل�ــــة العلــــ�م ال�
]�1ــــة 5ال'امعــــة 

�ل�ــة العلــ�م ال�
]�1ــة "ال�علــ� فــي الــ��0 الع
]ــي ٣، ع٤٥األردن�ــة، العلــ�م ال�
]ــ�l، مــج 
، مــdت�
 ."Vام تعل��ي م���k٣٣ -١٩ن�� ن.  
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). ت�ـ�رات �ل�ــة جامعـة الق�ــ� ن�ـ� ال��ا��ــة ال
ق��ــة: ٢٠١٧إبــ
اه�( نعاال�ـ�ادl، ه�ــ� سـ�
دراســة م��ان�ــة علــى م'��عــة مــ0 �ل�ــة جامعــة الق�ــ�، م'لــة دراســات نفKــ�ة وت
]�1ــة، جامعــة 


 ت"�1
 ال��ارسات ال�ف�Kة وال�
]�1ة، ع�Bاح، م[
  .١٨٤ -١٧٥.ج�ان، ١٨قاص�l م

ونـيلع
]ـي أل�5ـاث الف/ـاء V ا�ـ��ـة، ال�
 قل
 ). مفه�م ال��ا��ة ا٢٠١٤القای�، م�"فى(�Uاإلل .
  http://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship م�اح على ش�`ة

في  �م�ةرال نةطاوالم). دور ال��اهج ال�راس�ة في تعV1V ٢٠١٨(  وآخ
ون الع'�ي، ع�ار أح��،  
�ـــي فـــي لعلالـــة ال��ـــ� 'مدولـــة ال1�Uـــ* مـــ0 وجهـــة نkـــ
 ال"ـــالب فـــي ضـــ�ء 5عـــ� ال��غ�ـــ
ات، 

  . ٤٤٣-٤١٣، ٨، ج١٩، �ل�ة ال��ات لآلداب والعل�م وال�
]�ة، جامعة ع�0 ش�?، عال�
]�ة
 معالم'لــــــة . حةر: رؤ1ة م�تال
ق��ــــــة وال��ا��ــــــة ال�علــــــ�). ٢٠١٤( ما�یرإب ل��ــــــاءالمسلماني، 


 ٥١، ب�ةرالت�  .٩٤ - ١٥)، ٧٤( ،م
ال��ا��ـــة ال
ق��ــة لـــ�K 8��  8ــ). م٢٠١٧( ال��ــ
l، مــ
وان ول�ـــ� ســل��ان، وشـــع�، أكــ
م حKـــ0

ع��ــة مــ0 �ل�ــة جامعــة فلKــ"�0 مــ0 وجهــة نkــ
ه، م'لــة جامعــة فلKــ"�0 لأل�5ــاث وال�راســات، 
  . ٢٠٠ -١٨٧، ٢، ع٧جامعة فلK"�0، مج



ونــــيعل "ت�ــــ��ات وآمـــال". م'لــــة الـــ�). ال��ا��ـــة ال
ق��ة٢٠١٦(.ال�ـــالح، تــــام�Uجامعــــة اإلل ،
 .١٩ع ال����رة،
ــ ). تق�ــ� مقــ
ر ال�هــارات �٢٠١٨، وجــاب هللا، ع�ــ� ال���ــ� صــ�
l(راشــ ر بــ0 م��ــ� � ال�ل�ــ، ب�

ــة  ــ�8 �ـــالب ال�
حلـ ــة لـ ــة ال
ق��ـ ــارات ال��ا��ـ ــ���ه ل�هـ ــ�ء ت/ـ ــي ضـ ــ
1ة فـ ــة األسـ ــة وال�
]�ـ ال��ات�ـ
  .   ١٤١ – ٨٧، ی�ن�ه، ص ١٢٩، عج�ع�ة ال+قافة م0 أجل ال����ة  ال+ان�1ة، م'لة ال+قافة وال����ة،

). درجة ت�+ل �ال�ات الUل�ات اإلنKان�ة 5'امعة األم�
ة ١٤٤٠( سع�   �* على ب0بال��ازن، أمل 
نــ�ره ب�ــ* ع�ــ�ال
ح�0 لقــ� ال��ا��ــة ال
ق��ــة مــع ت�ــ�ر لــ�ور ال'امعــة فــي تع1VــV ق��هــا، م'لــة 

  .  ٣٤٤ -١٦٧، ر]�ع اآلخ
، ١٧عالعل�م ال�
]�1ة، جامعة سع�د، 
ل�
حلــة ال+ان�1ــة فــي ضــ�ء قــ� ا ل�ــال���Uل�ج ). ت�ل�ــل مقــ
رات ٢٠١٨دوا5ــه، أح�ــ� ســع�� أح�ــ� (

�ل�ة ال�
]�ة، ال'امعة اإلسالم�ة، غVة.  ،
��Kائها، رسالة ماج
  ال��ا��ة ال
ق��ة وت��ر مق�
ح إلث
 

l (ال�اقع مdت�Uف الف
) وزارة ٢٠١٧مای� (  ١٧-١٥ال�قام في الف�
ة    .وال�أم�ل)م�اجهة ال�"

  دولة ال1�U*. األوقاف.
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ــ). ال٢٠١٩(الKـــ
1عي، م��ـــ�  
ائ'ـ 
ون�ـــ�Uاإلل uة، خ"�رتهـــا وســـ�ل م�اجه�هـــا، صـــ��فة ال��ـــا�
  س����
.٢الKع�د�ة، 

https://vision2030.gov.sa/ar/vision/roadmap ـــــــــــــة�لل ٢٠٣٠رؤ1ـــــــــــــةUـــــــــــــة �ل�[
 الع
  )خار�ة ال"
u1.     ١٤٤١الKع�د�ة(
ــ مهــــا م��ــــ�د  نــــاجي، ). ال��ا��ــــة ال
ق��ــــة ومــــ�8 الــــ�عي  بهــــا لــــ�8 �ل�ــــة قKــــ �٢٠١٩ (م��ــ

uــات وال�ثـــائ وال�عل�مـــات 5'امعـــة أســـ���: دراســـة اس�U<ـــاف�ة، ال�'لـــة العل��ـــة لل�`��ـــات  ال�`��ـ
  .١٢٢-٧١، ی�ل��، ٢، ع١وال�ثائu وال�عل�مات، جامعة القاه
ة، �ل�ة اآلداب ، مج

ل'امعـة الع
]�ـة ال�ف��حـة 5ال��لUـة الع
]�ـة ب ات�ـ�رات �ـال .)٢٠١٩( ن�ار، ن�ر ال�ی0 م��ـ� 
�ل تعV1Vهـا (دراسـة م��ان�ـة علـى ع��ـة مـ0 �ـالب ال'امعـة)، الKع�د�ة ن�� ال��ا��ـة ال
ق��ـة وسـ

  . ١٨٤ -١٥٢، ١، ع٢٧م'لة ال'امعة اإلسالم�ة لل�راسات ال�
]�1ة وال�ف�Kة، مج 

جـات ٢٠١٨عارف، أسـامة حKـ0 وآخـ
ون (Bفـي ا). جـ�دة م معـات الKـع�د�ة ودورهـا ل'االـ�عل

لــة ال��ــ� العل�ــي فــي ال�
]�ــة، ، م'٢٠٣٠فــي تل��ــة م�"ل�ــات ســ�ق الع�ــل الKــع�دl وفــu رؤ1ــة 
  .٧٤١ -٦٨٣، ص ص ٤، ج١٩جامعة ع�0 ش�?، �ل�ة ال��ات لآلداب والعل�م وال�
]�ة، ع

ــ٢٠١١یـــ�ن?، م'ـــ�l م��ـــ� ( ت ســـ�ق ا). مـــ�8 مالئ�ـــة خ
1'ـــي ال'امعـــات الKـــع�د�ة الح��اجـ
  .ة، �ل�ة ال�
]�ة، جامعة ال���ف�ةال�
]�1لKع�دl، م'لة ال���ث ال�ف�Kة و ال �الع

1ة واألورو]�ـة٢٠١٦لعV1V، ع��العا�ي حلقان(ع��ا� ). تعل� ال��ا��ة ال
ق��ة في ال��ارس ال�

  .٥٧٣ -٤٢٧"دراسة مقارنة"، ال�'لة ال�
]�1ة، ت
]�ة س�هاج، ص ص 
 V1Vح�ــان ع�ــ�الع ،lل�ــة ��ال) . ا٢٠١٦(ع�ــ� القــ�� :
��ــة ال
ق��ــة لــ�8 �ــالب ال'امعــة �5�ــ

جامعـة عـ�0 شـ�? ن��ذجـا، م'لـة ال��ـ� العل�ـي فـي ال�
]�ـة، جامعـة عـ�0 شـ�?، ع   –ال��ات  
   .٥، ج ١٧

) 01
Kـام ٢٠١٦الغل�، نkر ال�اس% وتق��ة ال�عل�مات (اإلعـ�اد العـام) لل�
). ت�ل�ل م���8 مق
 
�ل�ــة العلــ�م االج��اع�ــة، 
ق�لل��ا��ــة ااالف�ــلي ال+ــان�l فــي ضــ�ء معــای� ،
�ــة، رســالة ماجKــ��

  اإلمام م��� ب0 سع�د.  جامعة
.ال�عای�
 ال��اس�ة ل�ق�� أداء ال"ال�ات ال�عل�ات 5`ل�ـات )٢٠٢٠ال
م�ح ، 5<ائ
، ال'�ل، م�ى (

ال�
]�ــة فــي ضــ�ء أ5عــاد ال��ا��ــة ال
ق��ــة مــ0 وجهــة نkــ
 ع/ــ�ات ه�Pــة ال�ــ�ر1?، م'لــة �ل�ــة 
   .�٢٠٢٠ها، ی�ای
ة بع
]�ة، جام�ال
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 l��/م��� ع���، ال 
). ال��ا��ة ال
ق��ة اس�
ات�'�ة ٢٠١٧، ه�اء علي م���(الKاع�l، ناص
تع1VــV ال��ا��ــة واالع�ــ�ال 5اســ��Bام وســائل ال��اصــل االج��ــاعي ل��اجهــة ال��ــ��ات وال�"ــ
ف 

V1Vع�� الع Yل�'ي، جامعة ال�لBفي دول م'ل? ال�عاون ال 
   .وال�Uف�
�ع� االضـ"
]ات ال�فKـ�ة وعالق�ـه بـ  اإلن�
نـ* ) إدمـان  �٢٠١١ ب0 سال ب0 م���(م��  الق
ني،

ــ� الع1VـــV 5الKـــع�د�ة (االك�Pـــاب، والقلـــu االج��ـــاعي،  لـــ�8 ع��ـــة مـــ0 �ـــالب ال'امعـــة ال�لـــY ع�ـ
  ٤٤٥ال�ح�ة ال�ف�Kة)، م0 دراسة ع�� العV1V ص 

، ٢٠١٩أب
1ـــل  1٩ـــاض ال
  "وال�"ـــ
ف ب دور ال�علـــ� فـــي ال�قا�ـــة مـــ0 اإلرهـــاال�ـــdت�
 الـــ�ولي " 
 

l (المdت�Uف الف
) وزارة ٢٠١٧مای� (  ١٧-١٥ال�قام في الف�
ة    .�اقع وال�أم�ل)م�اجهة ال�"

  دولة ال1�U*. األوقاف.
ــال ( ــادة ��ــ ــة ٢٠١٨م�ــــ
وس، غــ ــة الع
]�ــ ــال 5ال��لUــ ــات ر1ــــاض األ�فــ ــة معل�ــ ). مKــــ��8 مع
فــ

  .٥٤٧ -٥١٥، ١٩ع، ال�
]�ةفي  �� العل�ي�م'لة الالKع�د�ة 5أ5عاد ال��ا��ة ال
ق��ة، 
فـــي  ٢٠٣٠) ت�ــ�ر مق�ـــ
ح ل��"ل�ــات ال
ؤ1ــة االســ�
ات�'�ة ل��ــ
 ٢٠١٨م
ســي، ع�ــ
 م��ــ�(

  . ٦٣٥ – ٥٨٧، ف�
ای
، ص ص ٢، ع٣٤م'ال ال��� ال�
]�l، م'لة �ل�ة ال�
]�ة 5أس���، ج
ــ ). فاعل�ـــة ت�ـــ�ر مق�ـــ
ح ل�ـــ�هج ال�راســـات ٢٠١٦ال�
شـــ�، ی�ســـف بـــ0 عقـــال م��ـــ�(  ةاالج��اع�ـ

، م'لــة العلــ�م ٢٠٣٠ضـ�ء رؤ1ــة ال��لUــة الع
]�ـة الKــع�د�ة لعـام الب ال�
حلــة ال���سـ"ة فــي ل"ـ
�ل�ة ال�
]�ة ق�ا، ی�ای
، ع  ،l1ة، جامعة ج��ب ال�اد�[
  .٢٥٧ -٢١٧، ص ص ٢٦ال�

ــ�( ــ�ی%، م��ـ ــة ال
ق��ـــة٢٠١٨الهـ ــاعي" ).ال��ا��ـ ــل االج��ـ ــي شـــ�`ات ال��اصـ ــ
ة فـ "، صـــ��فة نkـ
  .٥٩٧١ع ال��0،

ــ� وزارة ــة وال�علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــةال�
]�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ� ورؤ1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :     )١٤٤٠.(٢٠٣٠. ال�علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx         

�ة و وزارة االت�ـــاالت وتق��ـــة ال�عل�مـــات ) ٢٠٢٠:( وزارة االت�ــاالت وتق��ـــة ال�عل�مـــات 
"أl شـــ
   :هـ١٤٤١ذو القع�ة  ٣ ، ی�ن��،م" ت�عاونان ل�عV1V ال�ع
فة ال
ق��ة في ال�ق��ات ال�اشPةي أب

https://www.mcit.gov.sa/ar/media-center/news/277320  
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