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التعليم االلكتروني
ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٖٛ ايتعًِٝ ايرٟ تطتددّ فٝ٘ تهٓٛيٛدٝات اإلْرتْت يالتؿاالت ٚاملعًَٛات ٜٚػٌُ 

ايتعًِٝ ع٢ً ايػبه١ ٚتعًِٝ ايٜٛب ٚايتعًِٝ احملٛضب ٚتعًِٝ اإلْرتْت، ٖٚٛ ايتعًِٝ ايرٟ تطتددّ يف 

ٌ َباغس ٚ فٛزٟ اذتؿٍٛ عًٝ٘ ٚضا٥ٌ تهٓٛيٛد١ٝ ٜٚكّٛ بتٛفريٙ املدزع ع٢ً أدٗص٠ اذتاضٛب بػه

ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ يف أْ٘ ٜتٝح يٓا اضتدداّ .عٔ طسٜل ايػبهات احمل١ًٝ أٚ اإلْرتْت

اإلْرتْت ٚتطبٝكاتٗا املدتًف١ ٚغبهات اذتاضٛب ٚتهٓٛيٛدٝات إيهرت١ْٝٚ أخس٣ الضتدداَٗا يف إداز٠ 

 ٚقٝاضٗا ايتعًِٝ

اليهرتْٚٞ بأْ٘ أٟ اضتدداّ يتك١ٝٓ ايٜٛب ٚاالْرتْت عسف )ٖٛزتٔ ٖٚٛزتٔ( املفّٗٛ ايػاٌَ يًتعًِٝ ا

ٚعسف )ٖٓدزضٔ( ايتعًِٝ االيهرتْٚٞ بأْ٘ ايتعًِ َٔ بعد باضتدداّ تك١ٝٓ اذتاضب ١ ، إلسداخ ايتعًُ

ٚيتُٝٝص ايتعًِٝ االيهرتْٚٞ عٔ ايتعًِٝ عٔ بعد، ٚايتعًِٝ باضتدداّ االْرتْت، فإْ٘ ميهٔ تعسٜف ،

اضتدداّ بساَر إداز٠ ْعِ ايتعًِ ٚاحملت٣ٛ باضتدداّ تك١ٝٓ االْرتْت، ٚفل ايتعًِٝ االيهرتْٚٞ  بأْ٘ 

 َٔ أدٌ ايتعًِ. (  SCORM, IMS, IEEEَعاٜري ستدد٠  )َجٌ َعاٜري 

َفّٗٛ ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ يًتذاٚش سدٚد ايفؿٍٛ ايتكًٝد١ٜ ٚاالْطالم يب١٦ٝ غ١ٝٓ  ٖٛ) تٛضٝعٚ 

َتعدد٠ املؿادز ، ٜهٕٛ يتكٓٝات ايتعًِٝ ايتفاعًٞ َٔ بعد دٚزا أضاضٝا فٝٗا حبٝح تعاد ؾٝاغ١ دٚز نٌ 

 تدعِٝ ٖٛ ْعاّ تعًُٝٞ ٜطتددّ تكٓٝات املعًَٛات ٚغبهات اذتاضب اآليٞ يف. َٔ املعًِ ٚاملتعًِ( 

ٚتٛضٝع ْطام ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ خالٍ زتُٛع١ َٔ ايٛضا٥ٌ َٓٗا : أدٗص اذتاضب اآليٞ ، ايػبه١ 

ٖٛ ، ايعامل١ٝ يًُعًَٛات ٚايرباَر اإليهرت١ْٝٚ املعّد٠ إَا َٔ قبٌ املدتؿني يف ايٛشاز٠ أٚ ايػسنات 

هات َػًك١ أٚ غبهات َػرتن١ ايتعًِ باضتدداّ اذتاضبات اآلي١ٝ ٚبسزتٝاتٗا املدتًف١ ضٛا٤ ع٢ً غب

ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٖٛ أضًٛب َٔ أضايٝب ايتعًِ يف إٜؿاٍ املع١ًَٛ ، أٚ ايػبه١ ايعامل١ٝ يًُعًَٛات 

يًُتعًِ ٜعتُد ع٢ً ايتكٓٝات اذتدٜج١ يًشاضب ٚايػبه١ ايعامل١ٝ يًُعًَٛات ٚٚضا٥طُٗا املتعدد٠ ، َجٌ 

ٚ َفّٗٛ  ،ٚايربٜد االيهرتْٚٞ ٚضاسات اذتٛاز ٚايٓكاؽ  : األقساف املدزت١ ، ٚايربزتٝات ايتع١ًُٝٝ ،

ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٚايرٟ تعددت ٚتٓٛعت تعازٜف٘، إال إٔ تعسٜف سطٔ شٜتٕٛ َٔ ٚد١ٗ ْعسٟ ٜعد 

َٔ أفكٌ ٚأبطط ٖرٙ ايتعازٜف " تكدِٜ ستت٣ٛ تعًُٝٞ ) إيهرتْٚٞ ( عرب ايٛضا٥ط املعتُد٠ ع٢ً 

ٜتٝح ي٘ إَها١ْٝ ايتفاعٌ ايٓػط َع ٖرا احملت٣ٛ يف املهإ ٚايٛقت  اذتاضب ٚغبهات٘ إىل املتعًِ بػهٌ

بؿٛز٠ َتصا١َٓ أّ غري  ايتفاعٌ َع املعًِ َٚع األقسإ ضٛا٤ً أنإ ذيو  ٚنريوٚايطسع١ اييت تٓاضب٘ 

َتصا١َٓ، ٚنرا إَها١ْٝ إمتاّ ٖرا ايتعًِّ يف ايٛقت ٚاملهإ ٚبايطسع١ اييت تٓاضب ظسٚف٘ ٚقدزات٘ 

 إَها١ْٝ إداز٠ ٖرا ايتعًِ إيهرتًْٚٝا أٜكًا َٔ خالٍ تًو ايٛضا٥ط"فكاًل عٔ 

 التعليم اإللكرتوني:وأهداف  أهمية 
ٜعد ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ َٔ أِٖ أضايٝب ايتعًِٝ اذتدٜج١، فٗٛ ٜطاعد يف سٌ َػه١ً االْفذاز املعسيف، 

ايتعًِٝ، ٚتٛضٝع فسف ايكبٍٛ يف ايتعًِٝ، ٚايتُهٔ َٔ تدزٜب ٚتعًِٝ ايعاًَني  ٚاإلقباٍ املتصاٜد عًٞ

ٚتأًِٖٝٗ دٕٚ تسى أعُاهلِ، ٚتعًِٝ زبات ايبٝٛت، مما ٜطِٗ يف زفع ْطب١ املتعًُني، ٚايككا٤ عًٞ 

ح األَٝ٘. ٚحيٌُ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ايكدز٠ ايٛاضع١ يًٛؾٍٛ يهال َٔ املؿادز ٚاألفساد، فكد أؾبح َتا

ٜٚٗدف ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ إىل دعِ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  يألفساد ايعدٜد َٔ ايفسف ايتع١ًُٝٝ.

بايتهٓٛيٛدٝا ايتفاع١ًٝ بأفكٌ األضايٝب اييت تطاعد يف َٛاد١ٗ ايعدٜد َٔ ايتشدٜات اييت تٛادٗ٘ 

ز٠ عًٞ تٛفري ايٓعاّ ايتكًٝدٟ، َجٌ اشدساّ قاعات ايدزٚع، ْٚكـ اإلَهاْٝات، ٚاألَانٔ، ٚعدّ ايكد

 ٜطاعد عًٞ اإلبداع، ٚعدّ ايكدز٠ عًٞ َساعا٠ ايفسٚم ايفسد١ٜ بني املتعًُني . دٛ

ٖٚٓاى زتُٛع١ َٔ املتطًبات ٚاذتادات اييت فسقٗا عًٝٓا ايعؿس اذتايٞ ٚاييت جتعٌ ايتعًِٝ 

اد١ إيٞ اإليهرتْٚٞ قسٚز٠ ست١ُٝ ال بدٌٜ عٓ٘، َٚٔ ٖرٙ اذتادات اذتاد١ إيٞ ايتعًِٝ املطتُس، ٚاذت

ايتعًِٝ املسٕ، ٚاذتاد١ إيٞ ايتٛاؾٌ ٚاالْفتاح عًٞ اآلخسٜٔ. باإلقاف١ إيٞ ايتٛد٘ اذتايٞ دتعٌ 

ايتعًِٝ غري َستبط باملهإ ٚايصَإ، ٚتعًِ َدٟ اذتٝا٠، ٚتعًِ َبين عًٞ اذتاد١ اذتاي١ٝ، ٚتعًِ ذاتٞ، 



فاع١ًٝ، ٜٚطُح يًُتعًِ بايدزاض١ يف ٜٚٛفس ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ب١٦ٝ تعًِ ت ٚتعًِ قادز عًٞ املٓاقػ١.

ايٛقت ٚاملهإ ايرٟ ٜفكً٘، ٜٚتٝح عٌُ َكابالت ْٚكاغات َباغس٠ َٚتصا١َٓ عرب غبه١ اإلْرتْت، 

ٚتٛفري أسدخ املعازف اييت تتٛافل َع استٝادات املتعًُني، باإلقاف١ إيٞ بساَر احملانا٠ ٚايؿٛز 

. املتشسن١ ٚمتازٜٔ تفاع١ًٝ ٚتطبٝكات ع١ًُٝ

 :ئد التعليم االلكرتونيفوا
أِٖ َصاٜا َٚربزات َٔ يهٔ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ،الغو إٔ َربزات ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ ٜؿعب سؿسٖا  

:َاًٜٞٚفٛا٥د ايتعًِٝ االيهرتْٚٞ
عًِشٜاد٠ إَها١ْٝ االتؿاٍ بني ايطًب١ فُٝا بِٝٓٗ ، ٚبني ايطًب١ ٚامل-1

املطا١ُٖ يف ٚدٗات ايٓعس املدتًف١ يًطالب -2

اإلسطاع باملطاٚا٠-3

ضٗٛي١ ايٛؾٍٛ إىل املعًِ-4

إَها١ْٝ حتٜٛس طسٜك١ ايتدزٜظ-5

َال١ُ٥ شتتًف أضايٝب ايتعًِٝ-6

أٜاّ يف األضبٛع (7ضاع١ يف ايّٝٛ  24تٛفس املٓاٖر طٛاٍ ايّٝٛ ٚيف نٌ أٜاّ األضبٛع ) -7

عدّ االعتُاد ع٢ً اذتكٛز ايفعًٞ-8

ضٗٛي١ ٚتعدد طسم تكِٝٝ تطٛز ايطايب-9

12)تكًٌٝ األعبا٤ اإلداز١ٜ بايٓطب١ يًُعًِ(11))إداز٠ ايٛقت (  االضتفاد٠ ايكؿ٣ٛ َٔ ايصَٔ -11

تكًٌٝ سذِ ايعٌُ يف ادتاَع١(

 :بيئات التعّلم اإللكرتوني  

املباغس-1 تًػٞ ٖرٙ ايب١٦ٝ َفّٗٛ املدزض١ ناَاًل ٚتكدّ املاد٠ ايتع١ًُٝٝ بػهٌ  :ايتعًِ ايػبهٞ

َباغس بٛاضط١ ايػبه١، حبٝح إٔ ايطايب ٜعتُد بػهٌ نًٞ ع٢ً اإلْرتْت ٚايٛضا٥ٌ 

ايتهٓٛيٛد١ٝ يًٛؾٍٛ يًُع١ًَٛ ٚ تًػٞ ايعالق١ املباغس٠ بني األضتاذ ٚ ايطايب. يهٔ ٖرٙ 

، ٚذيو أل١ُٖٝ املعًِ ٚايتفاعٌ املباغس بٝٓ٘ ٚبني ايطايب. ايب١٦ٝ ميهٔ إٔ تؤثس ضًبًا ع٢ً ايتعًِ

ٚايرٟ ٜعترب أنجس ايب٦ٝات ايتع١ًُٝٝ اإليهرت١ْٝٚ نفا٠٤ إذ ميتصز :ايتعًِ ايػبهٞ املتُاشز-2

فٝ٘ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ َع ايتعًِٝ ايتكًٝدٟ بػهٌ َتهاٌَ ٜٚطٛزٙ حبٝح ٜتفاعٌ فٝ٘ املعًِ

ٚايطايب بطسٜك١ ممتع١ يهٕٛ ايطايب يٝظ َطتُعًا فشطب بٌ ٖٛ دص٤ ز٥ٝطٞ يف احملاقس٠ 

اضتدداّ ايػبه١ َٔ قبٌ ايطًب١ يًشؿٍٛ ع٢ً َؿادز ٚفٝ٘ ٜتِ: ايتعًِ ايػبهٞ املطاْد-3

املعًَٛات املدتًف١.

 : تقنيات التعليم اإللكرتوني
 ٚاييتتطٛزات َطتُس٠ يف ايٛضا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ اييت ميهٔ اضتدداَٗا يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ   ٖٓاى

تٓدزز حتت ثالخ تكٓٝات ز٥ٝط١ٝ ٖٚٞ: 

ٚاييت تٓكطِ إىل ْٛعني، األٍٚ تفاعًٞ َجٌ املؤمتسات: ايتهٓٛيٛدٝا املعتُد٠ ع٢ً ايؿٛت-1

ايطُع١ٝ ٚايسادٜٛ قؿري املٛدات، أَا ايجا١ْٝ فٗٞ أدٚات ؾٛت١ٝ ضان١ٓ َجٌ األغسط١ 

ايطُع١ٝ ٚايفٝدٜٛ.



ٜتٓٛع اضتدداّ ايفٝدٜٛ يف ايتعًِٝ ٜٚعد َٔ أِٖ ايٛضا٥ٌ : تهٓٛيٛدٝا املس٥ٝات )ايفٝدٜٛ(-2

، ٜٚتكُٔ األغهاٍ ايجابت١ َجٌ ايػسا٥ح، ٚاألغهاٍ املتشسن١ يًتفاعٌ املباغس ٚغري املباغس

ناألفالّ ٚغسا٥ط ايفٝدٜٛ، باإلقاف١ إىل اإلغهاٍ املٓتذ١ يف ايٛقت اذتكٝكٞ اييت جتُع َع 

املؤمتسات ايطُع١ٝ عٔ طسٜل ايفٝدٜٛ املطتددّ يف اجتاٙ ٚاسد أٚ اجتاٖني َع َؿاسب١ 

ايؿٛت. 

اؾس األضاض١ٝ يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ، فٗٛ ٜطتددّ ٖٚٛ أِٖ ايعٓ: اذتاضٛب ٚ غبهات٘-3

يف ع١ًُٝ ايتعًِ بجالث١ أغهاٍ ٖٚٞ: 

ايتعًِ املبين ع٢ً اذتاضٛب ٚاييت تتُجٌ بايتفاعٌ بني اذتاضٛب ٚاملتعًِ فكط-1

ايتعًِ مبطاعد٠ اذتاضٛب ٜهٕٛ فٝ٘ اذتاضٛب َؿدزًا يًُعسف١ ٚٚض١ًٝ يًتعًِ َجٌ اضرتداع -2

أٚ َسادع١ األض١ً٦ ٚاألدٛب١. املعًَٛات

ايتعًِ بإداز٠ اذتاضٛب سٝح ٜعٌُ اذتاضٛب ع٢ً تٛدٝ٘ ٚإزغاد املتعًِ. -3

:  هالتعليم اإللكرتوني والتحديات اليت تواجه تطبيق
ٚبػهٌ عاّ ميهٔ  ايكٍٛ إٔ ٖٓاى ايعدٜد َٔ املعٛقات اييت قد تطاِٖ يف اذتد َٔ اْتػاز ايتعًِٝ

اد٠ َٓ٘ يف زتاٍ ايرتب١ٝ بؿف١ عا١َ ٚزتاٍ ايتعًِٝ ع٢ً ٚد٘ ارتؿٛف ٚميهٔاإليهرتْٚٞ ٚاالضتف

حتدٜدٖا يف أزبع١ ف٦ات ٖٞ: 

:  َٔ ْاس١ٝ املتعًُني

َٔ طسٜك١ ايتعًِٝ ايتكًٝد١ٜ إىل طسٜك١ تعًِ سدٜج١ َٚكا١َٚ ايطالب هلرا -1 ؾعٛب١ ايتشٍٛ

ايُٓط ادتدٜد يًتعًِ ٚعدّ تفاعًِٗ َع٘.

ؾعٛب١ اذتؿٍٛ ع٢ً أدٗص٠ ساضب آيٞ يد٣ بعض ايطالب. -2

ايدخٍٛ إىل بعض املٛاقع املُٓٛع١ ٚاييت قد تدعٛ إىل ايسذ١ًٜ ْٚبر ايكِٝ ٚايدٜٔ ٚاألخالم. -3

ايًػ١ سٝح ال ٜطتطٝع االضتفاد٠ َٔ ايهجري َٔ املٛاقع إال َٔ ٜتكٔ ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ. -4

.قد تؤثس عًٝ٘ ؾشًٝا ٚعؿبًٝادًٛع املتعًِ أَاّ اذتاضب يفرت٠ ط١ًٜٛ -5

ال ٜٛفس اذتاضب فسؾًا َباغس٠ يتعًِ املٗازات ايٝد١ٜٚ أٚ يًتفاعٌ االدتُاعٞ بني ايصَال٤ أثٓا٤ -6

.ايتعًِ. 

ٜفتكس ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ يًٓٛاسٞ ايٛاقع١ٝ، ٖٚٛ حيتاز إىل ملطات إْطا١ْٝ بني ايطايب ٚاملدزع. -7

َٔ ْاس١ٝ املعًِ: 

ؾعٛب١ ايتعاٌَ َع َتعًُني أٚ َدزبني غري َتعاْٚني َٚتدزبني ع٢ً ايتعًِ ايراتٞ.-1

ؾعٛب١ ايتأند َٔ متهٔ ايطايب َٔ َٗاز٠ اضتدداّ اذتاضب اآليٞ. -2

عدّ ٚدٛد َعًُني َدزبني ع٢ً اذتاضب ، باإلقاف١ يإلجتاٙ ايطًيب يبعض أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ-3

قد ايتعًِ اإليهرتْٚٞ. 

ُس٠ يتدزٜب ٚدعِ املتعًُني ٚاملعًُني يهٝف١ٝ ايتعًِ ٚ ايتعًِٝ باضتدداّ االْرتْت.اذتاد١ املطت-4

قد ٜػعس بعض املعًُني يف خكِ االٖتُاّ بايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ باإلسباط العتكادٙ بعدّ أُٖٝت٘ -5

ٚأْ٘ أؾبح ال ق١ُٝ ي٘. 

َٔ ايٓاس١ٝ املاد١ٜ: 

 اإليهرتْٚٞ ٚخؿٛؾًا يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ.ايتهًف١ املاد١ٜ يتٛفري َتطًبات ايتعًِٝ  -1

ايتطٛز املطتُس يف تكٓٝات اذتاضب ٚبسازت٘ قد متجٌ عب٦ًا آخس يف َتابع١ ٖرٙ ايتطٛزات ٚاالضتفاد٠ -2

َٔ نٌ َا ٖٛ ددٜد. 

ق١ً ايرباَر اذتاضٛب١ٝ املال١ُ٥ ذات املطت٣ٛ ايسفٝع ملا حتتاد٘ َٔ دٗد نبري يتؿُُٝٗا.  



 َٔ ايٓاس١ٝ ايف١ٝٓ:

َد٣ ايتشكل َٔ غدؿ١ٝ ايطايب املطتفٝد ٚخاؾ١ عٓد تطبٝل االختبازات ٚأضايٝب ايتكِٜٛ-1

املدتًف١.

ارتؿٛؾ١ٝ ٚايطس١ٜ ٚاذتُا١ٜ َٔ ايكسؾ١ٓ ع٢ً َٛاقع اإلْرتْت مما ٜؤثس ع٢ً املكسزات -2

اإليهرت١ْٝٚ ٚاالَتشاْات ْٚتا٥ذٗا. 

ٗص٠ اذتاضب مما ٜؤدٟ الْكطاعسدٚخ خًٌ َفاد٧ يف ايػبه١ ايداخ١ًٝ أٚ ارتازد١ٝ أٚ أد-3

ارتد١َ أثٓا٤ ايبشح ٚايتؿفح أٚ إزضاٍ ايسضا٥ٌ مما قد ٜفكد املعًِ أٚ املتعًِ أٚ ايباسح ايهجري َٔ

ايبٝاْات اييت نتبٗا أٚ مجعٗا.

ايتطٛز ايطسٜع يف املعاٜري ايكٝاض١ٝ ايعامل١ٝ مما ٜتطًب تعدٜالت ٚ حتدٜجات نجري٠ يف املكسزات-4

اإليهرت١ْٝٚ.

ذتاد١ إىل ْػس َكسزات إيهرت١ْٝٚ ع٢ً َطت٣ٛ عايٞ َٔ ادتٛد٠ سٝح إٔ املٓافط١ عاي١ٝ.ا-5

:َٔ ْاس١ٝ اجملتُع 

عدّ ٚعٞ أفساد اجملتُع بٗرا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ ٚايٛقٛف ايطًيب فٝ٘.-1

ق١ً ايهٛادز املتدؿؿ١ يف زتاٍ اذتاضب ايتعًُٝٞ يف أدٗص٠ ايرتب١ٝ يف نجري َٔ ايدٍٚ ٚخاؾ١ -2

ايدٍٚ ايٓا١َٝ. 

يف التعلم عن بعد  : درب دور امل
تعد غبه١ اإلْرتْت ، ْعاّ يتبادٍ االتؿاٍ ٚاملعًَٛات اعتُادا ع٢ً اذتاضٛب ، سٝح حتتٟٛ ٖرٙ ايػبه١ 

َٔ خالهلا اذتؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚاالخباز ع٢ً َالٜني ايؿفشات املرتابط١  عاملًٝا ٚاييت ميهٔ

ٚايتعًِٝ ٚاإليهرتْٚٞ ال ، ٚاالؾٛات ٚأفالّ ايفٝدٜٛ ايتع١ًُٝٝ باإلقاف١ إىل األحباخ ٚزضا٥ٌ املادطتري 

ٜعين إيػا٤ دٚز املعًِ بٌ ٜؿبح دٚزٙ أنجس أ١ُٖٝ ٚانجس ؾعٛب١ فٗٛ غدـ َبدع ذٚ نفا٠٤ عاي١ٝ 

ٜدٜس ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ باقتداز ٜٚعٌُ ع٢ً حتكٝل طُٛسات ايتكدّ ٚايتك١ٝٓ ، يكد أؾبشت ١َٓٗ 

َٗاّ ايكا٥د َٚدٜس املػسٚع ايبشجٞ ٚايٓاقد ٚ َصجيًا َٔ املٛد٘ ، ٚميهٔ إجياش دٚز املعًِ يف ايتعًِاملعًِ

ًٜٞ : ُان عٔ بعد

َٝطس يًعًُٝات :-1

َٔ خالٍ ْعِ تكدِٜ املكسزات ايتع١ًُٝٝ عرب اإلْرتْت ٖٛ ايتشكٝل َٔ إٕ ايدٚز األنرب يًُعًِ

سدٚخ بعض ايعًُٝات ايرتب١ٜٛ املطتٗدف١ يف أثٓا٤ ممازض١ املتعًُني يٓػاطِٗ ٚتفاعًِٗ َع بعكِٗ

فاملعًِ يف ْعِ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ يٝظ ًَكٓا يًُعًَٛات بٌ ٖٛ َٝطس يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ،  ايبعض

سٝح ٜكدّ اإلزغادات ٜٚتٝح يًُتعًُني انتػاف َٛاد ايتعًِٝ بأْفطِٗ دٕٚ إٔ ٜتدخٌ يف َطاز 

تعًُِٗ .

َبطط يًُشت٣ٛ : -2

عًٝ٘ يف املاقٞ ، حبٝح ٜهٕٛ يًُعًِ دٚز َعسيف ، ٚيهٔ طبٝع١ ٖرا ايدٚز املعسيف ختتًف عُا ناْت

ايرتنٝص ع٢ً انطاب املتعًِ يًُعازف ٚاذتكا٥ل ٚاملفاِٖٝ املٓاضب١ يًتدفل املعسيف املتطُس يًعًِ ، َٚا 

َٔ ايتعاٌَ ايؿشٝح َع  َٗازات ع١ًُٝ ٚقِٝ ٚاجتاٖات حبٝح متهِٓٗ ٖرٙ املعازف َٔ ٜستبط َٔ

ٖرا ٜعني ٖؤال٤ املتعًُني ع٢ً فِٗ اذتاقس ، ٚتؿٛز ٖرا ايتدفل املعسيف ٚايتكٓٝات املستبط١ ب٘ ، ألٕ 

املطتكبٌ باجتاٖات٘ ٚاملػازن١ يف ؾٓاعت٘ ، ٚبريو ٜتِ إنطاب املتعًُني ثكاف١ َعًَٛات١ٝ متهِٓٗ

َٔ ايتعاٜؼ يف زتتُع املعًَٛات١ٝ ايرٟ ٖٛ َطتكبٌ اجملتُع .

باسح :-3

تؿادف٘ ، بٌ عًٝ٘ تكِٜٛ دٗدٙ أٜكًا ،  جيب ع٢ً املعًِ إٔ ٜكّٛ باختاذ قسازات ٚسٌ املػهالت اييت

ٜٚهٕٛ ع٢ً دزا١ٜ باالختبازات ٚاستُاالت٘ ايتػٝري ، نُا ٜهطب٘ ايسؤ١ٜ ايتأ١ًَٝ ٚايٓاقد٠ ألدا٥٘ ، 

ٜٚعترب َٔ افكٌ فسف ايُٓٛ املٗين املٓع١ُ ٚاملٓٗذ١ٝ ، فايتدزٜظ عرب ايػبهات ، ٚيع١ًُٝ ايتدزٜظ 



ٜطع٢ املعًِ تًكا٥ًٝا يبشح املػه١ً ، بػ١ٝ ايٛقٛف ع٢ً أضبابٗا ال خيًٛ َٔ َػهالت ، ٚبايتايٞ عٓدَا 

ْٚتا٥ذٗا َتبعا املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ يف دزاضتٗا ، فإٕ ذيو ٜعٛد بايٓفع عًٝ٘ أٚاًل ، ٚع٢ً ع١ًُٝ ايتعًِٝ 

اييت تتطًب تطٜٛسًا َطتُسًا ْتٝذ١ ايتطٛز املطتُس يًعسٚف احملٝط١ بٗا 

تهٓٛيٛدٞ :-4

ٗدٖا ايعامل يف زتاٍ ايتهٓٛيٛدٝا ، فإٕ ايدٚز ايتكًٝدٟ يًُعًِ جيب إٔ ٜٓتٗٞ أٚ َع ايتطٛزات اييت ٜػ

ٜتػري ، فٗٓاى ٚفس٠ يف املعًَٛات ، ٚدٚز املعًِ يف ظٌ ٖرٙ ايٛفس٠ ٖٛ َطاعد٠ املتعًُني ع٢ً اإلحباز يف 

َٔ سٛهلِ .ستٝط املعًَٛات ، الختٝاز األْطب ٚايتشًٌٝ ايٓاقد ٚتكُٝٓ٘ يف زؤٜتِٗ ٚإدزانِٗ يًعامل 

َؿُِ ارتربات ايتع١ًُٝٝ :-5

يًُعًِ دٚز اضاضٞ يف تؿُِٝ ارتربات ايتع١ًُٝٝ ٚايٓػاطات ايرتب١ٜٛ ، ٚاإلغساف ع٢ً بعكٗا مبا 

ٜتٓاضب َع خربات٘ َٚٝٛي٘ ٚاٖتُاَات٘ ، فٗرٙ األْػط١ َه١ًُ ملا ٜهتطب٘ املتعًِ داخٌ قاعات ايدزاض١ 

ايؿف١ٝ أٚ االفرتاق١ٝ ، ضٛا٤ ناْت 

١ ثكاف١ٝ أّ زٜاق١ٝ أّ ادتُاع١ٝ ٚيف االْػط١ ايرتب١ٜٛ ، ٚع٢ً املعًِ إٔ ٜطاِٖ بدٚز إجيابٞ يف أْػط

اإلغساف ع٢ً األْػط١ ايرتب١ٜٛ . 

َدٜس يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ :-6

يف ايتعًِٝ ايتكًٝدٟ ميازع املعًِ دٚزٙ يف قبط ْعاّ ايؿف ٚاإلَطاى بصَاّ األَٛز يف نٌ َا 

 ْعاّ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ فاملعًِ َدٜسا يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بأنًُٗا ، سٝح حيدخ داخٌ ايؿف ، أَا يف

حيدد أعداد املًتشكني باملكسزات ايػبه١ٝ ، َٚٛاعٝد ايًكا٤ات االفرتاق١ٝ ع٢ً ايػبه١ ، ٚأضايٝب 

ٚاملعًِ ايرٟ ٜكّٛ بدٚزٙ ايكٝادٟ يف ، احملت٣ٛ ، ٚطسم ايتكِٜٛ ٚغريٙ َٔ عٓاؾس ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

فؿٍٛ االفرتاق١ٝ جيعٌ َٓٗا خ١ًٝ عٌُ بفاع١ًٝ ٚاقتداز ، ضٛا٤ نإ ذيو ع٢ً املطت٣ٛ ايفسدٟ أٚ اي

ادتُاعٞ ، فٝهسع اٖتُاَات املتعًُني يتشكٝل األٖداف املٓػٛد٠ ، ٜٚأخر بٝدِٖ ط١ًٝ ايٛقت يًعٌُ

ادتاد املجُس . 

ْاؾح َٚطتػاز :-7

ٓؿح ٚاملػٛز٠ يًُتعًُني ، ٚعًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ ذا ؾ١ً َٔ أِٖ االدٚاز اييت ٜكّٛ بٗا املعًِ ٖٛ تكدِٜ اي

دا١ُ٥ َٚطتُس٠ َٚتذدد٠ َع نٌ ددٜد .

َطتذدات ، فعًٝ٘ إٔ ٜعٌ طايبًا  َٔ يف زتاٍ ختؿؿ٘ ، ٚيف طسا٥ل تدزٜط٘ َٚا ٜطسأ ع٢ً زتتُع٘

 يًعًِ َا اضتطاع ، َطًعًا ع٢ً نٌ َا ٜدٚز يف زتتُع٘ احملًٞ ٚايعاملٞ َٔ َطتذدات ، ست٢ ٜطتطٝع

إٔ ًٜيب استٝادات٘ طًبت٘ ٚاضتفطازاتِٗ املدتًف١ ، ٜٚكدّ هلِ املػٛز٠ فُٝا ٜؿعب عًِٝٗ ، ٜٚأخر 

بٝدِٖ إىل ْٛز ايعًِ ٚاملعسف١ .

االضرتاتٝذٝات املطتدد١َ يف ايتعًِ عٔ بعد : 

اإليكا٤ اإليهرتْٚٞ : -

ٜتِ ذيو مبؿاسب١ بعض املٛاد ايتع١ًُٝٝ َٔ خالٍ َٛقعع املعتعًِ اإليهرتْٚعٞ بعايعست املتعصأَ ٚغعري        

املتصأَ جباْب قاعات ايتدزٜظ ايتكًٝد١ٜ ; يعست ستت٣ٛ َٚٗازات ايتعًِٝ ٚايتدزٜظ اإليهرتْٚٞ.

إضرتاتٝذ١ٝ ايٛضا٥ط املتعدد٠ ٚايفا٥ك١ :  -

اِٖٝ ٚاملٗعازات اإليهرتْٚٝع١ ٚتُٓٝتٗعا ٚععست احملتع٣ٛ ايتعًُٝعٞ       ٚاييت ميهٔ اضتدداَٗا يف حتًٝعٌ املفع  

َٔ خالهلا بدال َٔ ايطسم ايتكًٝد١ٜ .

ايبٝإ ايعًُٞ اإليهرتْٚٞ :  -

ميهٔ اضتدداّ ايبٝعإ ايعًُعٞ يف أدا٤ املٗعازات أَعاّ املعتعًِ بععد إععداد خطٛاتٗعا إيهرتْٚٝعا عًع٢ ٚضعا٥ط

إيهرت١ْٝٚ.

ٞ : ايتذسٜب ايعًُٞ اإليهرتْٚ -

ميهععٔ اضععتدداّ ٖععرٙ اإلضععرتاتٝذ١ٝ إلتاسعع١ ايفسؾعع١ يًُععتعًُني يًتذسٜععب بأْفطععِٗ يف أدا٤ َٗععازات       

ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ َع تٛفري ايتػر١ٜ ايسادع١ .



ايتعًِٝ ايتعاْٚٞ :  -

تطتددّ ٖعرٙ اإلضعرتاتٝذ١ٝ يتبعادٍ املعًَٛعات اإليهرتْٚٝع١ بعني املعتعًُني َعٔ خعالٍ ايٛضعا٥ط ٚاملٛاقعع

١ْٝٚ اإليهرت

ايتدزٜب اإليهرتْٚٞ :  -

ٜطعععتددّ ايتعععدزٜب اإليهرتْٚعععٞ يتعععدزٜب املعععتعًُني عًععع٢ إتكعععإ َفعععاِٖٝ َٚٗعععازات ايتعًعععِٝ ٚايعععتعًِ 

اإليهرتْٚٞ .

ايتعًِ ايراتٞ ٚايتعًِ ايفسدٟ : -

يصٜاد٠ ت١ُٝٓ ٚإتكإ َفاِٖٝ َٚٗازات ايتعًِٝ ٚايتعًِ اإليهرت١ْٝٚ . 

: ١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ تطبٝكات اذتاضب اآليٞ يف ايع

ايتطبٝكات اإلداز١ٜ :

تٛدد بساَر خاؾ١ باإلداز٠ تطتددَٗا إدازات املدازع ٚاملعاٖد ٚايهًٝات ٚادتاَعات بتطذٌٝ ايٓٛاسٞ 

َٔ األٚزام  َٔ ايهِ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ ٚضذالت املٛظفني ٚايتالَٝر ٖٚرا ٜطاعدٖا ع٢ً ايتدًـ

ذتفعٗا ٚحتتاز إىل دٗد يًتعاٌَ َعٗا َٚسادعت٘ ، ٖٚرٙ ٚاملًفات اييت حتتاز إىل َطاسات نبري٠ 

ايرباَر تطاعد املط٦ٛيني يف إدازات املؤضطات ايتع١ًُٝٝ إىل ايسدٛع إيٝٗا يف أٟ ٚقت بطسع١ نبري٠ 

ٚبطس١ٜ تا١َ َٚعسف١ ضذٌ نٌ طايب ٚٚقع٘ يف املدزض١ أٚ ادتاَع١ ٚتٛفس ْعاّ دٝد ٚضٌٗ ال 

اعد ع٢ً ٚقع ادتداٍٚ ايدزاض١ٝ ٚختطٝط ْعاّ املؤضط١ ٜأخر ٚقت أٚ دٗد نبري ، ٚنريو تط

ايتع١ًُٝٝ بػهٌ ٚاقح ٚدٝد .

تطبٝكات ايبشح ايرتبٟٛ : 

تك١ٝٓ اذتاضب اآليٞ ٜٛدد بٗا بساَر يًبشح ايرتبٟٛ ، َٚٔ ايرباَر اإلسؿا١ٝ٥ اييت تطاعد يف حتًٌٝ

َهإ تٛفري َعًَٛات عٔ األحباخ ايبٝاْات ٚإدسا٤ ايعًُٝات اإلسؿا١ٝ٥ املطًٛب١ يف ايبشح ، نريو باإل

اييت أدسٜت يف غت٢ اجملاالت املدتًف١ ست٢ تطاعد املدزضني ع٢ً اختٝاز األحباخ املٓاضب١ اييت تتٓاضب 

َع ٚقعِٗ ايتعًُٝٞ ٚخرباتِٗ ٚاإلَهاْات املتاس١ هلِ .

تطبٝكات تطٜٛس١ٜ :

أٚ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  بساَر ايتدزٜب ٚايتطٜٛس ع٢ً زأع ايعٌُ اييت تٓتر خاؾ١ يًُدزضني

يتطٜٛس َٗازاتِٗ ايتدزٜط١ٝ ٖٚرٙ ايرباَر بإَهإ املدزضني إٔ حيؿًٛا عًٝٗا ِٖٚ يف َٛاقع عًُِٗ

َٔ ايطٌٗ إٔ تٓتر بساَر  َٚع تٛفس ايرباَر املتطٛز٠ ارتاؾ١ بايسضّٛ ٚايؿٛز ٚايفٝدٜٛ جتعٌ

ط١ اذتاضب .تدزٜب١ٝ ٚتطٜٛس١ٜ ٚتٛد٘ يًُدزضني يف املؤضطات ايتع١ًُٝٝ بٛاض

تطبٝكات يًُهتب١ :

غايبًا تٛدد يف نٌ َدزض١ أٚ ن١ًٝ أٚ َعٗد اٚ داَع١ َهتب١ٝ قد تهٕٛ ؾػري٠ اٚ شاخس٠ بهٌ املعازف 

ٚأؾبح ٚدٛد اذتاضب اآليٞ يف ٖرٙ املهتبات َٔ املتطًبات األضاض١ٝ  سطب سذِ ٖرٙ املؤضط١ أٚ تًو .

إلْػا٤ أٚ تأضٝظ املهتب١ يفتح ًَفات خاؾ١ بايهتب املٛدٛد٠ ٚايدٚزٜات ٚاألحباخ ٚاملٝهسٚفًِ

ٚاملٝهسٚفٝؼ أٚ ايبشح أٚ االختباز . 

تطبٝكات ارتدَات ارتاؾ١ :

ازغاد َٗين : 

ٚادتاَعات إىل اإلزغاد املٗين ايرٟ قد ٜدهلِ إىل األَانٔ اييت تتٛفس قد حيتاز طالب املعاٖد ٚايهًٝات 

فٝٗا فسف ايعٌُ ٚتتٓاضب َع ٚقعِٗ االنادميٞ ٚخرباتِٗ ايطابك١ ، فٗٓاى ًَفات ع٢ً اذتاضب 

ٜٛدد بٗا نٌ املٗٔ ٚاألعُاٍ املتٛفس٠ خازز ٖرٙ املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ ٚبإَهإ ايطايب إٔ ٜدخٌ إىل 

ٔ ْفط٘ ٚخربات٘ ٜٚكّٛ اذتاضب مبكاز١ْ ٖرٙ املعًَٛات َع املٗٔ املٛدٛد٠ ٚخيتاز اذتاضب َعًَٛات ع

املٓاضب َٓٗا ٚقد ٜسغد ايطايب إىل َسانص تدزٜب١ٝ َع١ٓٝ ٜتدزب فٝٗا ع٢ً ١َٓٗ َع١ٓٝ ثِ بعدٖا 

ٜطتطٝع إٔ ٜبشح عٔ ايعٌُ املٓاضب .

تػدٝـ َٚعادت١ :



١ بعض املػانٌ ايتع١ًُٝٝ . ايهُبٝٛتس بإَهاْ٘باإلَهإ إٔ تكدّ َعًَٛات ١َُٗ يتػدٝـ َٚعادت

تكِٝٝ اذتاي١ مبكاز١ْ املعًَٛات املعطا٠ عٔ املػه١ً َع املعًَٛات املٛدٛد٠ يف اذتاضب ضابكًا ٜٚطتطٝع 

إٔ ٜعطٞ َعًَٛات ١َُٗ تعٌُ ع٢ً سٌ ٖرٙ املػه١ً .

تطبٝكات االختبازات :

بٓا٤ االختباز : - أ

املدزضني حيتادٕٛ يبعض املطاعدات يبٓا٤ اختباز َٓاضب يتكِٝٝ املتعًُني ٜٚٛدد بساَر خاؾ١ 

حتتٟٛ ع٢ً عدد نبري َٔ األض١ً٦ ٚعٓدٖا ٜكّٛ املدزضني بتشدٜد ْٛع١ٝ ٚن١ُٝ األض١ً٦ اييت 

ٜعطٞ منٛذز إداب١ .  

تؿشٝح االختباز :- ب

َهإ تؿشٝش٘ بٛاضط١ اذتاضب باضتدداّضٛا٤ أعد االختباز بٛاضط١ اذتاضب أٚ بػريٙ فإْ٘ باإل 

ٚزق١ اإلداب١ ايُٓٛذد١ٝ َع إدابات املتعًُني يف أٚزام خاؾ١ يًتعاٌَ َع اذتاضب .

تكِٝٝ ٚحتًٌٝ االختباز :  -دع

اضتدداّ ْعاّ بٓا٤ االختباز ٚتؿشٝح االختباز َٚٔ خالٍ ايٓتا٥ر املدص١ْٚ يف اذتاضب ألٚزام  

َٔاملتعًُني اييت مت تؿشٝشٗا َ ٔ قبٌ َٚٔ خالٍ ٖرٙ ايبٝاْات بإَهإ اذتاضب إٔ ٜكّٛ بعدد

ايتشًٝالت يٝعطٝٗا َعًَٛات عٔ ق٠ٛ االختباز ٜٚكّٛ بعٌُ َكازْات بني ْتا٥ر اجملُٛعات املدتًف١ .

تطبٝكات املعٝٓات ايتع١ًُٝٝ :

فٗٓاى ايهجري  ميهٔ اضتدداّ اذتاضب اآليٞ يف ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ َجٌ أٟ ٚض١ًٝ مسع١ٝ بؿس١ٜ أخس٣ .

َٔ ايرباَر اييت ميهٔ اضتدداَٗا يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َجٌ : ايسضّٛ ٚايُٓاذز ٚعست ايفٝدٜٛ 

ٚعست ايؿٛز ايجابت١ ٚايػسا٥ح ٚغريٖا . ٚميهٔ اضتدداّ بساَر احملانا٠ اييت ميهٔ إٔ تعست 

ايدزاضٞ ، ٖٚٓاى  ايتذازب ايع١ًُٝ اييت َٔ ايؿعب إٔ ٜتِ ايكٝاّ بعٌُ عست سكٝكٞ هلا يف ايفؿٌ

ايعدٜد َٔ بساَر احملانا٠ اييت ميهٔ إٔ تطتددّ يف املٛقٛعات املدتًف١ .

تطبٝكات إداز٠ ايتدزٜظ :

عٓد عٌُ أْػط١ شتتًف١ جملُٛعات ؾػري٠ أٚ يهٌ َتعًِ مبفسد٠ فإْ٘ حيتاز إىل املطاعد٠ يف تٓفٝر 

ح باإلَهإ سفغ األْػط١ ايتدزٜط١ٝ خط١ املفسد٠ . بساَر اذتاضب اآليٞ َتٛفس٠ ملطاعد٠ املدزع سٝ

يهٌ َاد٠ أٚ َٛقٛع ع٢ً اذتاضٛب ٜٚكّٛ املدزع بتٛشٜع املتعًُني ع٢ً أدٗص٠ اذتاضب ٜٚطًب َٔ 

نٌ َِٓٗ ْػاط َعني سطب قدزات٘ ٚاضتعدادات٘ َٚٝٛي٘.

األطساف ايس٥ٝط١ٝ املػرتن١ يف ايتعًِٝ عٔ بعد : 

١٦ٖٝ ايتدزٜظ : 

تتُجٌ يف :  ايتدزٜظ يف ْعاّ ايتعًِٝ عٔ بعد َط٦ٛيٝات نبري٠  ١٦ٖٝشٌُ تت

قسٚز٠ اإلملاّ باستٝادات املتعًُني ٚؾفاتِٗ . -

اضتدداّ طسم غري تكًٝد١ٜ ، ٚاضتشداخ َٗازات تدزٜط١ٝ تساع٢ ايفسٚم ايفسد١ٜ بني املتعًُني . -

ايدزاض١ٝ .اإلملاّ بأضايٝب ٚطسم ايتٛؾٌٝ ايتهٓٛيٛدٝا اذتدٜج١ يًُاد٠  -

ايتعاٌَ برنا٤ َع املتعًُني نُسغد َٚٛد٘ هلِ . -

املتعًُني :

ميجًٕٛ اهلدف َٔ ع١ًُٝ ايتعًِٝ عٔ بعد ، ٚاملكٝاع اذتكٝكٞ يهفا٠٤ ٚفاع١ًٝ نٌ ادتٗٛد املبرٚي١ يف 

َُٗع١ غعاق١ تتُجعٌ يف تًكعٞ ايعًعِ بهافع١ ايٛضعا٥ٌ ٚايطعسم َٔ ايتعًِٝ ، ٜٚكعع عًع٢ ععاتكِٗ ٖرا ايٓٛع

كد١َ هلِ ، ٖٚٛ َا حيتاز َِٓٗ ذتطٔ ايتدطٝط ٚايكدز٠ ع٢ً االضتُساز يف ممازضع١ عًُٝع١ ايعتعًِ امل

ٚفِٗ ٚتطبٝل ٚحتًٌٝ املكُٕٛ ايعًُٞ املكدّ هلِ .

املسغدٕٚ ٚاملطاعدٕٚ : 

حيتاز املعًِ يف نجري َعٔ األسٝعإ إىل َسغعدٜٔ َٚطعاعدٜٔ يٝهْٛعٛا مبجابع١ سًكع١ ايٛؾعٌ بٝٓع٘ ٚبعني

ٔ خالٍ جتٗٝص َعدات االتؿاٍ بني املعًِ ٚتالَٝرٙ ٚاإلغساف ع٢ً االَتشاْات .تالَٝرٙ ، َ



ايدعِ ايفين : ل فسٜ

ايععرٜٔ ٜكَٛععٕٛ بتٓطععٝل نافعع١ ادتٗععٛد َعععا ٚايعُععٌ عًعع٢ تسابطٗععا إلصتععاح بسْععاَر ايتعًععِٝ عععٔ بعععد

املعٛاد   ٚقُإ ايتعاٌَ َع٘ بفاع١ًٝ ، سٝح ٜكعدَٕٛ مجٝعع ارتعدَات بتطعذٌٝ ايتالَٝعر ْٚطعي ٚتٛشٜعع       

ايدزاضعع١ٝ ٚياٜعع١ سكععٛم ايطبععع ٚإعععداد ايهػععٛف ٚايععدزدات ٚإداز٠ ايٓاسٝعع١ ايفٓٝعع١ ٚايتكٓٝعع١ يعًُٝعع١   

ايتعًِٝ عٔ بعد .

اإلدازٜٕٛ : 

ِٖٚ ايفسٜل ايرٟ ٜكّٛ بع١ًُٝ ايتدطٝط ٚايبٓا٤ يع١ًُٝ ايتعًعِٝ ععٔ بععد َٚساقبع١ ادتاْعب ايتعًُٝعٞ       

ايفين يكُإ اضتُساز ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بفاع١ًٝ . ٚؾٓع ايكساز ٜٚعًُٕٛ بايكسب َٔ فسٜل ايدعِ


