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 *مضتدلص الدراص٘:

ندددوات الِٜددد وثنٌددي  املخحـددة  املمازطددات وإلاحددسا ات الحِددس ٖ ُ دد  هدددٗد الدزاطددة ا دد  

ِلىمدددات بددددو٤ الِدددال  الِس ددد ، ٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات واملاملجانيدددة املل١ترونيدددة إلا

ما ثٜىم به املئطظات الِسبيدة مدم ممازطدات واحدسا ات  لسؿد ووؿٙمِحمدة ُ   املنهج الىؿ٘  

مدددددا  ٘لدددددله حمردددددىز وزؿدددددد ، التدددددم ثٜددددددمرا ُبدددددر إلانترندددددد إلال١ترونيدددددة املجانيدددددةها ِٜدددددد وثن٘يدددددر نددددددوا ل

املخحل٘دددة.  ِ٘الي هدددالزه  حلدددى مؼددداٟز ه  و منخظدددتم ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات مدددم واٛدددّ ثجسبدددة 

ُيندددة حـدددسية ثجميدددّ بياندددات املح١مدددة ٟددؤدوات ُلميدددة كمدددت املٜابلدددة املٜنندددة وةطدددخ انة وثدد  اطدددحخدام 

حمردددددىز مدددددم ُيندددددة ُؼدددددىاتية  ظددددديوة مِلىمدددددات زؿدددددد وثجميدددددّ و املئطظدددددات الِسبيدددددة، مدددددم مجحمدددددّ 

ىا وحلددددددسوا بِ٘اليدددددداتممددددددم منخظددددددتم ثخـددددددف امل١ح ددددددات واملِلىمددددددات  ل١ترونيددددددة الندددددددوات إلا ػدددددداٟز

باملمازطدددات وإلاحدددسا ات لىٛدددىٖ ُ ددد  نٜدددان الٜدددىة واللدددِٙ وذلددد٣ ل، املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد

الحاليدددة امل رولدددة كمدددت ُٜدددد وثنٌدددي  نددددوات ال١ترونيدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات 

ِٟ  ححظدينالحودىيس والوثحد دد محول دات بدو٤ الِال  الِس د ،   دة لحولِدات حمردىز الالشمدة لح١دىن مىا

وبالؼد٢ل ، ، ومل يدة حححياحدا ه  الِلميدة واملرنيدة ُ د  الظدىا منخظتم ثخـف امل١ح ات واملِلىمدات

 .الري يِصش ٗسؾ مؼاٟز ه  وحلىزه  بِ٘اليا ها املظحٜ لية

أو دد  املمازطددات الِسبيددة الٜاتمددة بددد  ًرددىز ُدددة نحدداتج ُلميددة بي هددا    دداثىؿددلد الدزاطددة و 

ممثلددة كمددت م ددادزة ٛاُددة العظددير للددحِل  ُددم ندددوات ال١ترونيددة مٜدمددة ُبددر إلانترنددد ُٜددد وثنٌددي  ُ دد  

ددددددد، (2011)ِدددددددام ُ ِدددددددد واملدددددددئزم لردددددددا  ؼدددددددرس طددددددد حمبر مدددددددم ال
 
النددددددددوات  بدا دددددددة اشدهددددددداز ( 2018)ُدددددددام ل ومث

دد %( مددم ِٗاليا هددا، كمددت حددين 12حٌدد  ببظدد ة )اذ  ا؛إلال١ترونيددة كمددت ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات ُسبي 

ِٜدد وثن٘يدر نددوات ال١ترونيدة مجانيدة لشيادة م٘سهة كمت ثىحده املئطظدات الِسبيدة ( 2020)ػرد ُام 

%( مدم حملدة مؼداز٠ات 33)ليـدل ا د  والحلدىز بِ٘اليا هدا ة نمدى املؼداٟزطاه  كمت ُبر إلانترند، بما 

دددددىام ظدددددتم ثخـدددددف امل١ح دددددات واملِلىمدددددات بددددددو٤ الِدددددال  الِس ددددد  ُ ددددد  مدددددداز خحمردددددىز من ة الِؼدددددس ألُا

الدزاطدة  د. كمت حدين اخححمدةالصمنيبحدودها والتم اخحـ ها دزاطة ال احث ، (2011/2020)املاكية 

املىصدددددخ  اهدددددا والتدددددم  جددددد  حدددددسا ات إلا مازطدددددات واملطدددددرا أحدددددا  ُ ددددد  ز  حو يٜيدددددةالحىؿددددديات مدددددم ال ِدددددة 

ح دداز مددم ٛ ددل املئطظددات الِسبيددة  ندددوات ُنددد ثخويورددا املظددحٜ  ت لِٜددد وثنٌددي  اثخاذهددا  ِددين ُة

مددا  ٘لددله الرمرددىز بدددو٤ الِددال  الِس دد  وثجسبددة مؼدداٟز ه  ة مجانيددة ُبددر إلانترنددد كمددت كددى  ال١ترونيدد

 .وحلىزه  ِٗاليا ها



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              11          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

"النددددددوات الِلميدددددة، نددددددوات إلانترندددددد، الحىاؿدددددل الِلمددددد ، منـدددددات وبسمجيدددددات : ال٢لمدددددات امل٘حاحيدددددة

 ددات واملِلىمددات، الحىاؿددل ُددم ُ ِددد، ثنٌددي  الِ٘اليددات إلال١ترونيددة، أٗلددل املمازطددات، ٛودداَ امل١ح

 دو٤ الِال  الِس  ".

The Free Web-based Seminars (Webinars) in Libraries and 

Information Field 

A Descriptive and Analytic Study of Existing Practices & Procedures in the Arab World 

Countries 

Abstract: 

The study aimed to identify the practices and procedures for holding 

and organizing free online seminars (webinars) in the field of libraries and 

information in the Arab world countries, based on the descriptive method to 

describe and analyze the practices and procedures are taken by Arab 

institutions to hold and implement their free webinars and to monitor the 

most preferred by affiliated of librarians and information specialists, based 

on their participation and presence experience. The interview and the 

questionnaire have used to collecting exclusive sample data from the 

community of Arab institutions, and monitoring and collecting information 

from a simple random sample of librarians and information specialists who 

participated and attended its activities, to find the strengths and weaknesses 

of current practices and procedures for holding and organizing webinars in 

the field of libraries and information in the Arab world countries and to 

specifying the requirements for development and improvement necessary to 

be compatible with the librarians and information specialists and meeting 

their scientific and professional need, and enhances their future participation 

and attendance its activities. 

The study achieved several of scientific results, that's including the 

beginning of the emergence of the first Arab practices of holding and 

organizing electronic seminars provided via the Internet (webinars) 

represented in the ”Al-Yasser Hall for remote Learning”, which was 

established in (September 2011), and the year (2018) marked the beginning 

of the flourishing of the webinars in the field of Libraries and information in 
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Arab world countries which was earned (12%) of its activities, while the 

year (2020) witnessed an excessive increase in the orientation of Arab 

institutions to hold and implement their free webinars, which contributed to 

the growth of participation and attendance at their activities to reach (33%) 

of the total of the librarians & information specialists in the Arab world 

which had attended the activities of webinars over the past ten years 

(2011/2020). While the study concluded with several applied 

recommendations, on top of which are recommended practices and 

procedures that must be taken by Arab institutions when planning to hold 

and organize future webinars to enhance the participation of Library and 

Information specialists in the Arab world countries and attending its 

activities. 

 

Keywords: 

“Webinars, web-based Seminars, Remote Scientific Communication, E-Communication 

Platforms, Organizing Online Events, Best Practices, Libraries and Information field, Arab 

World Countries” 
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 متَٔــد:

ة والحلىز بِ٘اليات الندوات الِلمية واملدئثمسات الظدنىية أحدد  ثمثل املؼاٟز

أهدددد  الوددددٚس الستعظددددية املح ِددددة كمددددت الحوددددىيس املاددددم والددددحِل  املظددددحمس لرمددددَى اخحـاصددددخّم 

امل١ح دددددددات واملِلىمدددددددات، اذ جِدددددددصش ٗدددددددسؾ ثنميدددددددة مردددددددازا ه  ومِدددددددٗس ه  الِلميدددددددة واملرنيدددددددة، 

حٔيدددددرات الحد ثددددة واٟظدددددااه  العبدددددرات املخحل٘ددددة ُمدددددا ثددددد  وجظدددداُده  كمدددددت الحِددددٖس ا ددددد  امل

ثددؤهيلر  ُليددده بمساحدددل دزاطدددا ه  وجِلددديمر  ألاطاتدددخم كمدددت الرامِدددات واملِاهدددد وألاٛظدددام 

دددا   ُدددم أوهدددا جظدددرل وجِدددصش مدددم ثىاؿدددلر  مدددّ الدددصمال  ولٜدددا   ِلدددر   ِلن
ن
الِلميدددة، ٗلدددال

ا كمدددددددت ث دددددددادلر  العبدددددددرات والح ا ٟ يدددددددرن دددددددا لىحددددددده، ٟدددددددرل٣ ثلِددددددد  دوزن جدددددددازر واملمازطدددددددات وحرن

الناجحدددددة. وبدددددالو ّ ح ثدددددصا٤ النددددددوات واملدددددئثمسات و٠اٗدددددة الِ٘اليدددددات التدددددم ثٜدددددام  ؼددددد٢ل 

ميددددددداي  ثٜليدددددددي ُ ددددددد  دزحددددددة ٟبدددددددري مددددددم ألاهميدددددددة وال٘اُليددددددة كمدددددددت ثحٜيددددددٝ ذلددددددد٣، اح أن 

ا ما جٔيدر ألاػديا  مدم حىلندا ل،ٗلدل، ٗؤؿد   محدار ال١ثيدر  الحوىزات الح١نىلىحية داتمن

ي٘ردددا مدددم الحلدددى٤ والبرم جيدددات الحٜنيدددة ذات إلام٢اندددات والعيدددازات ال١ يدددرة التدددم  دددح  ثًى

واطخثمازها كمت ُٜد وادازة الندوات إلال١ترونية ةحتراٗية واملٜدمة ُبر ػد ١ة إلانترندد 

ا ا دد  شيددادة ٗددسؾ الددحِل   ة والحلددىز بِ٘اليا هددا املخحل٘ددة طددِين وثعظددير احددسا ات املؼدداٟز

   اخحـاصخّم امل١ح ات واملِلىمدات ثخـديف  ِدم والحوىيس املام املظحمس. وأؿ   ُ

ددددات وحددددىده  كمددددت م١ح ددددات ُملردددد ، وأمدددداٟم وحددددىده  وثددددنٜال ه  املخحل٘ددددة ليددددح   مددددم أٛو

ة والحلددىز بالندددوات إلال١ترونيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد ومؼدداهدة  اطددخثمازف كمددت املؼدداٟز

حدددىاٗس للِد دددد دٛيٜدددة( ٜٗدددى، خاؿدددة أنددده ٛدددد ح   60ِٗاليا هدددا التدددم ُدددادة ح ثصيدددد ُ ددد  )

ة بالندوات الِلمية واملرنية املنِٜدة كمت ػ٢ل ميدداي  واملِحداد ُلاهدا  م ه  ٗسؾ املؼاٟز

د الالشم ومحول ات ط٘سه  وثنٜلر  لحلىز ِٗاليا ها. يره  للٛى ا، أو ُدم ثٗى
ن
 طابٜ

وزٓ  اُحٜاد ال ِم بدؤن النددوات املٜدمدة ُبدر إلانترندد لعظدد ُمسكدية بالؼد٢ل ال٢داكمت 

مثلمدددددا هدددددى الحدددددا٤ ٗيمدددددا يِٜدددددد مدددددم نددددددوات ومدددددئثمسات ولٜدددددا ات واححماُدددددات للرمردددددىز 

دا ا د  وحده، ٗبنده ث ٜدد   ميدانيدة، خاؿدة أوهدا ح ثخدي  لرد  احدسا  ةثـدا٤ مدّ أٛدساوه  وحرن

ددددا كمددددت ثحٜيددددٝ الحىاؿددددل   وهام 
ن
ا ِٗدددداح "الندددددوات إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد مددددىزدن
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املرنيدددة املظدددحمسة لردددئح  الدددر م ح  محل١دددىن مدددم  الِ٘دددا٤ وجِصيدددص ٗدددسؾ الدددحِل  والحنميدددة

ير محول دددددات  دددد ه  مدددددا يظددددانده  ُ ددددد  مٔددددادزة مٜدددددس ُملردددد  أو مدددددم ح  ٜدددددزون ُ ددددد  ثددددٗى ٛو

لميدددة  ة والحلدددىز بمدددا يِٜدددد مدددم ِٗاليدددات وأيؼدددوة مرنيدددة ُو طدد٘سه  وثدددنٜلر  للمؼددداٟز

. ٜٗددد طدداُد الحٜدددم الحاؿددل كمددت (Cooperman, 2015, p. 6) مخحل٘ددة مددم حددىلر "

ير الِد ددد مددم "منـددات وبددسامج ةطحلدداٗة التددم  ثوددىيس ؿددناُة ندددوات إلانترنددد كمددت ثددٗى

ي٘يددددددددددة أمددددددددددام حمرددددددددددىز  ددددددددددة ٟ يددددددددددرة مددددددددددم ألادوات والعيددددددددددازات ال٘نيددددددددددة والًى س مجمُى ثددددددددددٗى

 & ,Anderson, Pulec, Skelly, Wright)مظدددحخدماها مدددم املئطظدددات وألاٗدددساد" 

Greene, 2020)مثدددددل ام٢انيدددددة ُدددددسق الؼدددددسات  الحٜد مددددد ،( ةPowerPoint  واحدددددسا ،)

مددئثمسات ال٘يددد ى ُددم ُ ِددد، وامليددلات الح٘اُليددة ألاخددسي. و٠ددل مددا  ححاحدده املظددحخدم هددى 

ثددىاٗس حردداش حاطدد    ددت أو أحددد أحرصثدده املحمىلددة املدُمددة ببم٢انددات حلحٜددان محادرددات 

  ؼددددددددددددددد ١ة إلانترندددددددددددددددد ذات النوددددددددددددددداٚ الِدددددددددددددددسيم 
ن
ال٘يدددددددددددددددد ى والـدددددددددددددددىت،  ١دددددددددددددددىن محـدددددددددددددددال

(Broadbandليددددددددددحم١ ،) ة كددددددددددمم حمرددددددددددىز حلددددددددددىز ِٗاليددددددددددات الندددددددددددوة م مددددددددددم املؼدددددددددداٟز

إلال١ترونيدددددددة املٜدمدددددددة ُبددددددددر إلانترندددددددد، دون الحٜيددددددددد بم٢دددددددان وحددددددددىدف الِ٘ دددددددت )٠املٜددددددددا ت، 

واملوددددازات، وال٘ـددددى٤ الدزاطددددية، والؼددددس٠ات، وم٢اثدددد  الِمددددل، وامل ددددل٤... الدددد (. ٗددددٓس  

خدددددمات ةخددددحالٖ الحاؿددددل كمددددت ث٢ل٘ددددة وزطددددىم ةػددددتراٞ بمنـددددات مددددصودي بسمجيددددات و 

ادازة النددددوات إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد، اح أوهدددا "ث ٜددد  منخ٘لدددة اذا ٛىزندددد 

 De)بح٢ددداليٙ ومحول دددات ُٜدددد النددددوات امليدانيدددة  ؼددد٢لرا الحٜليددددي املحِددداٖز ُليددده" 

Gara & Boora, 2006) . 

ا ُددددم هدددددرا الحىحدددده الٜدددددات  ُ دددد  اطدددددخثماز  ولدددد  ثٜددددٙ مئطظددددداثنا الِسبيددددة  ِيددددددن

حىاؿددل ُددم ُ ِددد للححددى٤ ا دد  ثٜددد   ِٗاليا هددا وأيؼددو ها الِلميددة واملرنيددة كمددت ثٜنيددات ال

ػدد٢ل ال١ترويدد  محددار للرمرددىز املؼدداٞز والحلددىز اهددا ُبددر إلانترنددد، خاؿددة كمددت ًددل مددا 

يددددد ددددا كددددسوزية لالطددددخثماز كمددددت 19–يِايؼدددده مددددم أشمددددة كددددحية ُامليددددة )ٟٗى ( أوحدددددت ٗسؿن

ِلىماثيددة والثٜاٗيددة واملرنيددة لرمرددىز ثٜنيددات املِلىمددات وهددسر الِد ددد مددم ألايؼددوة امل

منخظتم ثخـدف امل١ح دات واملِلىمدات ليحم١ندىا مدم ةطدح٘ادة م هدا وثحٜيدٝ الحىاؿدل 

الِ٘ددددددا٤ مددددددّ شمال هدددددد  وأٛددددددساوه  وحلددددددىز ِٗاليا هددددددا، بمددددددا يِددددددصش ٗددددددسؾ جِلمردددددد  وثنميددددددة 
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ددات وحددىده  بمندداشلر   ر  الِلميددة واملرنيددة مددم حاندد ، واطددخثماز أٛو كمددت مرددازا ه  ومِدداٗز

ًددل مددا ٗسكددحه ُلدداه  إلاحددسا ات ةحتراشيددة الـددادزة ُددم املنٌمددات والري ددات ال ددحية 

لميددددة  ة وةطددددح٘ادة ممددددا ثوسحدددده مئطظدددداثنا الِسبيددددة مددددم ِٗاليددددات رٜاٗيددددة ُو للمؼدددداٟز

ومرنيدددددددة ُبدددددددر ػددددددد ١ة إلانترندددددددد الِامليدددددددة. حيدددددددث ثدددددددؤج  دزاطدددددددة ال احدددددددث لسؿدددددددد ووؿدددددددٙ 

نا الِسبيددة لِٜددد وثن٘يددر ندددوات ال١ترونيددة املمازطددات وإلاحددسا ات التددم ثخ ِرددا مئطظدداث

مجانيددددددة مٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد ومدددددددي ثحٜيٜرددددددا ملحول ددددددات وثولِددددددات حمرددددددىز منخظددددددتم 

ثخـددددددددف امل١ح ددددددددات واملِلىمددددددددات بدددددددددو٤ الِددددددددال  الِس دددددددد  مددددددددم واٛددددددددّ ثجسبددددددددة مؼدددددددداٟز ه  

دددددددددٖى ُ دددددددد  نٜدددددددددان الٜدددددددددىة واللددددددددِٙ اهدددددددددرف املمازطدددددددددات  وحلددددددددىزه  لِ٘اليا هدددددددددا، والٛى

ا وإلاحددددسا ات لححد دددد
ن
د محول ددددات ثوىيسهددددا وثحظددددي ها بمددددا  جِلرددددا أٟ ددددر حددددىدة وانلدددد اه

ين والحلىز اها.  ومحٜٜة إلاٗادة املث   لرمرىز املؼاٟز

 اإلطار امليَذٕ –أًّلا

 مصهل٘ الدراص٘ ّمربراتَا: 1/1

ثمثلددددد مؼدددد٢لة الدزاطددددة ٗيمددددا ححٌدددده ال احددددث مددددم ثىحدددده  ٟ يددددر  لدددددي مئطظددددات ٛودددداَ 

ة لِٜدددد وثن٘يدددر الِد دددد مدددم النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة امل١ح دددات واملِلىمدددات الِسبيددد

ة  ٜدددددد ِٗاليا هدددددا ُبدددددر ػددددد ١ة إلانترندددددد، مظددددد هدٗة كمدددددت ذلددددد٣ مؼددددداٟز التدددددم  دددددح  ثٜدددددد مرا ُو

ددا  وحلددىز حمرددىز منخظددتم ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات اهددا، بالؼدد٢ل الددري أوحددد ٟم 

ا مدددددم النددددددوات إلال١ترونيدددددة املجانيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر 
ن
 محددددددٜٗ

ن
إلانترندددددد كمدددددت ثخـدددددف  هددددداتال

جؼددير أحدددذ الحٜددازيس الـددادزة ا دد   –امل١ح ددات واملِلىمددات ُ دد  مظددحىي الدددو٤ الِسبيددة 

( طددداُة مدددم املححدددىي املسثدد  للنددددوات إلال١ترونيدددة املٜدمدددة 43000ثددىاٗس مدددا  ٜدددسر مددم )

مددا حِددل مددم  –(Bornstein, 2020, p. 23) ُبددر إلانترنددد ثددح  مؼدداهد ها  ؼدد٢ل  ددىم 

ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد ًدددداهسة ملمىطددددة وحدددد  دزاطدددد ها وبح هددددا كمددددت الندددددوات إلال١

ثخـدددددف امل١ح دددددات واملِلىمددددددات، خاؿدددددة ملدددددا ١ُظددددددحه مدددددم حانددددد  ا جددددددا   و خدددددس طددددددلتم 

 ٠الحا ت:
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  الراند  إلا جددا  ، ثمثددل كمددت الصيددادة امللمىطدة بحىحدده مئطظددات ٛودداَ امل١ح ددات

َ أهددددداٗرا نحددددى ثٜددددد   واملِلىمددددات بدددددو٤ الِددددال  الِس دددد  بدددداخحالٖ ٗ ا هددددا وثنددددى 

الِد ددددددددد مددددددددم الِ٘اليددددددددات إلال١ترونيددددددددة املٜدمددددددددة ُبددددددددر إلانترنددددددددد وهددددددددسر دُددددددددىات 

ة والحلددددىز كددددمم ِٗاليا هددددا، ألامددددس الددددري  الخسددددريل للرمرددددىز اهدددددٖ املؼدددداٟز

ُيِصش مدم ٗدسؾ الدحِل  املظدحمس لرمدَى منخظدتم ثخـدف امل١ح دات واملِلىمدات 

ه  الِلميدددددة واملرنيدددددة واطدددددخثماز بددددددو٤ الِدددددال  الِس ددددد ، وثنميدددددة مردددددازا ه  وخبدددددرا 

دددا ه  كمدددت ثحٜيدددٝ ثىاؿدددل ِٗدددا٤ مدددّ مخحلدددٙ املئطظدددات وأٗدددساد املجحمدددّ مدددم  أٛو

حدددددىلر ، خاؿدددددة كمدددددت ًدددددل مِايؼددددد ه  لتحدددددسا ات ةحتراشيدددددة التدددددم ٗسكددددد ها ُلددددداه  

يدددد (، مدددا ألدددصمر  19–ألاشمدددة ال دددحية الرازيدددة واملمثلدددة كمدددت حاتحدددة ٟىزوندددا )ٟٗى

  وشمال هدد  وال ٜددا  ٛيددد مندداشلر  ل٘تددرات هىيلددة، بالح اُدد ةححمدداعت ُددم أٛددساوه

اذ مثلددددددد الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املجانيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد ٟؤحددددددد "أبددددددسش 

 .(2020)ٗساج، الِ٘اليات املِلىماثية التم يؼود أرنا  حاتحة ٟىزونا" 

  الرانددد  الظدددلتم، ثمثددددل كمدددت ُدددددم ثدددىاٗس أي مِدددا ير ٛياطددددية أو أدلدددة احساتيددددة، أو

اُليدة مدا ثجازر  م املئطظات والرمردىز مدم الح١د  ُ د  حدىدة ٗو
ّ
مِحمدة ثم١

ثوسحددده مدددم نددددوات ال١ترونيدددة مٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد، ومددددي مال مدددة ممازطدددا ها 

ومدددددا ثٜدددددىم ُليددددده مدددددم احدددددسا ات لِٜدددددد وثنٌدددددي  ِٗاليا هدددددا مدددددّ ثولِدددددات حمردددددىز 

ين والحاكسيم اها ومدي اطدحجابا ها حححياحدا ه  الِلميدة واملرن يدة ُ د  املؼاٟز

الظددىا ، ألامددس الددري أوحددد  كددسوزة ثندداو٤ مددا ثٜدددىم بدده املئطظددات الِسبيددة مدددم 

ممازطددات ومددا ثخ ِدده مددم احددسا ات كمددت هددرا الـدددد بال حددث والدزاطددة الِلميددة 

ددددددٖى ُ دددددد  حىاندددددد  الٜددددددىة واللددددددِٙ اهددددددا،  ددددددا والٛى
ن
ا دٛيٜ

ن
اهدددددددٖ وؿدددددد٘را وؿدددددد٘

ين والحلددددىز ومددددا   ٘لددددلىنه وثحد دددد مدددددي مال م هددددا لحولِددددات حمردددىز املؼدددداٟز

مم واٛدّ ثجسبدة مؼداٟز ه  وحلدىزه  بِ٘اليدات النددوات إلال١ترونيدة املٜدمدة 

ُبدددر إلانترندددد، اهددددٖ ثودددىيس ممازطدددات املئطظدددات الِسبيدددة وثحظدددين احسا ا هدددا 

 مددددددددم ِٗاليددددددددات الندددددددددوات 
ن
الحاليددددددددة، أو مددددددددا ثخوددددددددى لِٜدددددددددف وثن٘يددددددددرف مظددددددددحٜ ال
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مل١ح ددددات واملِلىمددددات إلال١ترونيددددة املجانيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد كمددددت ثخـددددف ا

 بدو٤ الِال  الِس  ، وهى ما ثٜىم ُليه دزاطة ال احث.

 أٍنٔ٘ الدراص٘: 1/2

 جظحمد الدزاطة أهمي ها مم أز ِة حىان   ت ُ   النحى الحا ت:

  جظددددددددداه  الدزاطدددددددددة كمددددددددددت ثم١دددددددددين املئطظددددددددددات الِسبيدددددددددة مددددددددددم ثودددددددددىيس املمازطددددددددددات

ونيددددة املجانيددددة املٜدمددددة وإلاحدددسا ات التددددم ثخ ِرددددا لِٜددددد وثن٘يدددر الندددددوات إلال١تر

دددددٖى ُ دددددد  نٜدددددان الٜددددددىي واللدددددِٙ اهددددددا وثودددددىيس وثحظددددددين  ُبدددددر إلانترنددددددد، والٛى

 كمددددددت كددددددى  مددددددا  ٘لددددددله حمرددددددىز 
ن
احسا ا هددددددا الحاليددددددة أو مددددددا ثخوددددددى لدددددده مظددددددحٜ ال

منخظدددتم ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات بددددو٤ الِدددال  الِس ددد  مدددم واٛدددّ ثجسبدددة 

ة املجانيددددة املٜدمددددة ُبدددددر مؼدددداٟز ه  وحلددددىزه  لِ٘اليددددات النددددددوات إلال١ترونيدددد

 إلانترند.

  جظددددددددددداند نحددددددددددداتج وثىؿددددددددددديات الدزاطدددددددددددة حمردددددددددددىز منخظدددددددددددتم ثخـدددددددددددف امل١ح دددددددددددات

واملِلىمات بدو٤ الِدال  الِس د  كمدت أرندا  ُمليدات اخحيدازه  وانحٜدا ه  ملدا  ودسر 

ة  حدددددىلر  مدددددم نددددددوات ال١ترونيدددددة مٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد، وثم١يددددد ه  مدددددم املؼددددداٟز

بمددا يِدددصش مددم ٗددسؾ جِلمردد  املظددحمس، و ظددداه   الِ٘الددة والناجحددة بِ٘اليا هددا،

كمدددت ثل يدددة محول دددات الحنميدددة املظدددحمسة ملردددازا ه  وخبدددرا ه  الِلميدددة واملرنيدددة ُ ددد  

 الظىا .

  ثناولددددددد الدزاطددددددة الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد ٟىوهددددددا احدددددددي

املمازطدددددات الٜاتمدددددة كمدددددت ثخـدددددف امل١ح دددددات واملِلىمدددددات بددددددو٤ الِدددددال  الِس ددددد  

يددددوأ ( ومدددا 19–ٟ رهدددا ٗاُليدددة كمدددت أرندددا  ال٘تدددرة الحاليدددة املـددداح ة لراتحدددة )ٟٗى

 مددددس بدددده الِددددال  ٠اٗددددة والدددددو٤ الِسبيددددة  ؼدددد٢ل خدددداؾ مددددم أشمددددة كددددحية ألصمددددد 

املئطظدددات الِسبيدددة املِنيدددة بٜوددداَ امل١ح دددات واملِلىمدددات بمخحلدددٙ اهحماما هدددا 

ِاليا ها الِ ة بالحىحه ا   ُٜد أيؼو ها ٗو لمية واملرنيدة كمدت وثخــا ها املحنُى

ػدددد٢ل ال١ترويدددد  محددددار ُددددم ُ ِددددد ُبددددر ػدددد ١ة إلانترنددددد الِامليددددة، اكدددداٗة ا دددد  مددددا 

طدددداهمد ٗيددددده ألاشمدددددة ال دددددحية الحاليدددددة مددددم التدددددلام حمردددددىز منخظدددددتم ثخـدددددف 
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امل١ح دددات واملِلىمدددات بالح اُدددد ةححمددداعت والحدددد مدددم ٗدددسؾ لٜدددا ه  وثىاؿدددلر  

صل ه  ا ا لىحه ووحىده  الدات  بمناشلر  ُو دات هىيلدة وحرن لِلمية واملرنيدة وٛو

ُددددددددصشت مددددددددم ٗددددددددسؾ مؼدددددددداٟز ه  وحلددددددددىزه  بمددددددددا  وددددددددسر حددددددددىلر  مددددددددم أيؼددددددددوة 

ِاليددددات ال١ترونيددددة مٜدمددددة ُبددددر ػدددد ١ة إلانترنددددد لححٜيددددٝ محول ددددات جِلمردددد   ٗو

املظددحمس، وثنميددة مرددازا ه  وخبددرا ه  الِلميددة واملرنيددة، وثم١يدد ه  مددم الحىاؿددل 

ثخـددددددف امل١ح ددددددات واملِلىمددددددات  الِ٘ددددددا٤ ُددددددم ُ ِددددددد مددددددّ أٛددددددساوه  وشمال هدددددد  كمددددددت

 بمخحلٙ دو٤ الِال  الِس  .

  جظددددح١مل الدزاطددددة الررددددىد الِلميددددة الظددددابٜة ُ هددددا وامل رولددددة كمددددت طددددد ال٘جددددىة

ال حثيدددددددددة لدزاطدددددددددات امل١ح دددددددددات واملِلىمدددددددددات بالنحددددددددداج ال١٘دددددددددسي الِس ددددددددد  املِجدددددددددم 

بمىكَى الندوات إلال١ترونيدة املجانيدة واملٜدمدة ُبدر إلانترندد، اذ لد  يظد ٝ أن 

ثناولدددددد دزاطدددددة ُسبيدددددة للممازطدددددات وإلاحدددددسا ات الٜاتمدددددة باملئطظدددددات الِسبيدددددة 

لِٜدددددد وثن٘يدددددر نددددددوات ال١ترونيدددددة مٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد كمدددددت ثخـدددددف امل١ح دددددات 

ددددا ملددددا أثمدددده ال احددددث مددددم احددددسا ات بحددددث 
ن
ٜ واملِلىمددددات بدددددو٤ الِددددال  الِس دددد ، ٗو

زاطدة وثجريلهدا وثنٜي  بالنحاج ال١٘سي املبؼىز وحت  ةن هدا  مدم احدسا ات الد

 للبؼس كمت ؿىز ها ال هاتية.

 أٍداف الدراص٘: 1/3

 طِد الدزاطة ا   ثحٜيٝ حملة مم ألاهداٖ أم١م ا جاشها ُ   النحى الحا ت:

  الحِٖس ُ   ماهية الندوات إلال١ترونية املٜدمدة ُبدر إلانترندد، وثحد دد أٗلدل

 املمازطات وإلاحسا ات املح ِة لِٜد وثن٘ير ِٗاليا ها.

  ا دددددد  املمازطددددددات وإلاحددددددسا ات التددددددم ثخ ِرددددددا املئطظددددددات الِسبيددددددة لِٜددددددد الحِددددددس ٖ

وثن٘ير ِٗاليات ندوا ها إلال١ترونيدة املجانيدة املٜدمدة ُبدر إلانترندد كمدت ثخـدف 

ددٖى ُ دد   ددا للٛى
ن
ا دٛيٜ

ن
امل١ح ددات واملِلىمددات بدددو٤ الِددال  الِس دد  ووؿدد٘را وؿدد٘

ا الالشمدددة لردددا نٜدددان الٜدددىة واللدددِٙ اهدددا وثحد دددد محول دددات ثوىيسهدددا وثحظدددي ه

.
ن
ا أو ما ثخوى لِٜدف وثن٘يرف مظحٜ ال  حالي 
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  الحِدددددٖس ا ددددد  املمازطدددددات وإلاحدددددسا ات التدددددم  ٘لدددددلرا حمردددددىز منخظدددددتم ثخـدددددف

امل١ح ددات واملِلىمددات للندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد بدددو٤ 

 ل٘ة.الِال  الِس   مم واّٛ ثجسبة مؼاز٠ا ه  وحلىزه  بِ٘اليا ها املخح

  ثحد ددددد املمازطددددات وإلاحددددسا ات املىصددددخ  اهددددا ٟمحول ددددات زتعظددددية  جدددد  أخددددرها

ح از ُند الحخويى والحبظيٝ لِٜدد وثن٘يدر النددوات إلال١ترونيدة املجانيدة  باُح

 املٜدمة ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

 تضاؤالت الدراص٘: 1/4

 م الخظاإحت الِلمية الحالية:طِد الدزاطة ا   إلاحابة ُ

  ماهيددددددة الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد، ومددددددا أٗلددددددل املمازطددددددات

 الِاملية لِٜد وثن٘ير ِٗاليا ها؟

  مددددا املمازطددددات وإلاحددددسا ات املح ِددددة باملئطظددددات الِسبيددددة لِٜددددد وثن٘يددددر ندددددوات

٤ الِددال  ال١ترونيددة مٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات بدددو 

 الِس  ؟

  مددددا املمازطددددات امل٘لددددلة لدددددي حمرددددىز منخظددددتم ثخـددددف امل١ح ددددات واملِلىمددددات

للنددددوات إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترنددددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمددددات 

 بدو٤ الِال  الِس  ، وثجسبة مؼاز٠ا ه  وحلىزه  بِ٘اليا ها؟

  ات ال١ترونيددة مجانيددة مددا املمازطددات وإلاحددسا ات املىصددخ  اهددا لِٜددد وثن٘يددر ندددو

 مٜدمة ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  ؟

 حدّد الدراص٘: 1/5

ية للدزاطدددددددة كمدددددددت ثناولردددددددا للنددددددددوات إلال١ترونيدددددددة املجانيدددددددة  انحـدددددددست الحددددددددود املىكدددددددُى

املٜدمدددددددة ُبدددددددر إلانترندددددددد ٟىوهدددددددا ُ ددددددد  زأض الحٜنيدددددددات الحد ثدددددددة املظدددددددحخدمة كمدددددددت ثحٜيدددددددٝ 

الِلمددد  واملادددم املحدددار ُدددم ُ ِدددد ملنخظدددتم ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات بددددو٤ الحىاؿدددل 

الِددال  الِس دد ، وانـدد د املِالرددة ال حثيددة كمددت زؿددد املمازطددات وإلاحددسا ات التددم ثخ ِرددا 

املئطظدددددددات الِسبيدددددددة كمدددددددت ُٜدددددددد وثن٘يدددددددر النددددددددوات إلال١ترونيدددددددة املجانيدددددددة، والحِدددددددٖس ا ددددددد  
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خـف امل١ح ات واملِلىمدات مدم واٛدّ ثجسبدة املمازطات التم  ٘للرا حمرىز منخظتم ث

مؼداٟز ه  وحلدىزه  بِ٘اليا هدا، كمدت حددين انحـدست الحددود الصمنيدة للدزاطدة منددر أو٤ 

ثجدددددددازر ُٜدددددددد وثن٘يدددددددر نددددددددوات ولٜدددددددا ات ال١ترونيدددددددة ُدددددددم ُ ِدددددددد كمدددددددت ثخـدددددددف امل١ح دددددددات 

 م ومحمثلددة كمددت )م ددادزة ٛاُددة2011واملِلىمددات بدددو٤ الِددال  الِس دد  واملئزخددة كمددت طدد حمبر 

العظدددير للحِلدددي  ُدددم ُ ِدددد(، حتددد  اثمدددام احدددسا ات زؿدددد وثجميدددّ بياندددات مجحمدددّ دزاطدددة 

٘ددددد كمددددت )النـددددٙ ألاو٤ مددددم ػددددرس  ىنيددددى  م(، وبددددرل٣ انحـددددست 2020ال احددددث والتددددم ثٛى

(. كمددددددت حددددددين انحـددددددست 2020:  2011الحددددددود الصمنيددددددة للدزاطددددددة كمددددددت ُؼددددددسة أُدددددىام  ددددددت )

ا كمت نواٚ دو٤ الِال  الِس   ا ( دولة أُلا  باوماندة 22ل الٕ ُددها )الدزاطة حٔساٗين

 الِامة لرامِة الدو٤ الِسبية.

 ميَر الدراص٘ ّأدّاتَا: 1/6

 ميَر الدراص٘: 1/6/1

كمت ًل ما ط ٝ هسحه مم مؼ٢لة وجظداإحت بحثيدة، ومدا طدِد الدزاطدة ا د  إلاحابدة 

، )الدددليم  وؿددال ُ هدا، ٜٗددد ازث١ددصت دزاطددة ال احددث ُ دد  اطددحخدام "املددنهج الىؿدد٘ " 

، وأدواثددددده الِلميدددددة كمدددددت وؿدددددٙ وثحليدددددل املمازطدددددات الٜاتمدددددة وإلاحدددددسا ات املح ِدددددة (2014

باملئطظددددات الِسبيددددة لِٜددددد وثن٘يددددر ندددددوات ال١ترونيددددة مجانيددددة مٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد كمددددت 

ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات بددددو٤ الِدددال  الِس ددد ، اهددددٖ الحِدددٖس الاهدددا وج عـددداها 

ددددددا،
ن
ا دٛيٜ والددددددسبى بي هددددددا وبددددددين مددددددا  ٘لددددددله حمرددددددىز منخظددددددتم  وثحليلرددددددا وث٘ظدددددديرها ث٘ظدددددديرن

ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات مددم ممازطددات وثجسبددة مؼدداٟز ه  وحلددىزه  للِ٘اليددات 

ددا ُ دد  ال يانددات  ا ٛاتمن ي  ا مىكددُى
ن
املخحل٘ددة حددىلر ؛ اذ حددسؾ ال احددث ُ دد  وؿدد٘را وؿدد٘

ا الى 
ن
ؿدى٤ ا د  واملِلىمات التم  ح  حمِرا واطحخالؿرا مم املجحمّ املددزوض، مظد هدٗ

ٖى ُ   نٜدان الٜدىة  نحاتج مم ػؤوها ثحد د الىكّ الساهم للممازطات الحالية، والٛى

واللدددددددِٙ اهدددددددا، والحِدددددددٖس ا ددددددد  محول دددددددات ثوىيسهدددددددا وثحظدددددددي ها لححٜيدددددددٝ إلاٗدددددددادة املث ددددددد  

ة والحلدددىز بِ٘اليا هدددا الحاليدددة أو مدددا يظدددحجد مدددم ممازطدددات مظدددحٜ لية لِٜدددد  للمؼددداٟز

ملجانيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد كمددددددت ثخـددددددف امل١ح ددددددات وثن٘يددددددر الندددددددوات إلال١ترونيددددددة ا



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              21          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

واملِلىمددددددددددددددات بدددددددددددددددو٤ الِددددددددددددددال  الِس دددددددددددددد ، مظددددددددددددددحخدمة ل٢ددددددددددددددل مددددددددددددددم املدددددددددددددددخل الىردددددددددددددداتٜ  

(Documentary Approach) واملدخل املظحت ،(Survey Approach). 

 أدّات مجع بٔاىات الدراص٘: 1/6/2

  بيانددددددددات ٟددددددددىن أن أداة الدزاطددددددددة الِلميددددددددة  ددددددددت "الىطدددددددديلة املالتمددددددددة للحـددددددددى٤ ُ دددددددد

ددددددد مسحلددددددة (2008)الِددددددصاوي،  ومِلىمددددددات مسث وددددددة بىاٛددددددّ مددددددا أو ًدددددداهسة مِينددددددة" َِ
ُ
، اذ ج

ثحد د وثـمي  أدوات حمّ ال يانات مم أه  مساحل إلاحدسا ات املنهريدة؛ ٜٗدد اُحمدد 

ال احدددددددددث ُ ددددددددد  أداثدددددددددين ُلميحدددددددددين كمدددددددددت حمدددددددددّ املمازطدددددددددات الٜاتمدددددددددة وإلاحدددددددددسا ات املح ِدددددددددة 

ندددددوات ال١ترونيددددة مجانيددددة مٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد كمددددت  باملئطظددددات الِسبيددددة لِٜددددد وثن٘يددددر

ة وحلدددددددىز حمردددددددىز منخظدددددددتم  ثخـدددددددف امل١ح دددددددات واملِلىمدددددددات، وزؿدددددددد ثجسبدددددددة مؼددددددداٟز

ثخـددددددددددف امل١ح ددددددددددات واملِلىمددددددددددات بِ٘اليا هددددددددددا ومددددددددددا  ٘لددددددددددلىنه مددددددددددم ممازطددددددددددات مل يددددددددددة 

 حححياحا ه  ويحٜٝ ةطح٘ادة املث   لر ، وهما ٠الحا ت:

 ث ُمدددد ال احدددث ا ددد  ثـدددمي  اطدددحمازة مٜنندددة ثددد  املٜابلدددة املٜنندددة ُدددم ُ ِدددد: حيددد

ثىحاهردددددا ا ددددد  مجحمدددددّ املئطظدددددات الِسبيدددددة التدددددم ػدددددمل ها الدزاطدددددة اهددددددٖ زؿدددددد 

وحمّ املمازطات الٜاتمة اها والحِٖس ُ   إلاحسا ات التم ثخ ِرا لِٜد وثن٘يدر 

نددددددددوا ها إلال١ترونيدددددددة املجانيدددددددة املٜدمدددددددة ُبدددددددر إلانترندددددددد كمدددددددت ثخـدددددددف امل١ح دددددددات 

ا مىشُدة ُ د  46واػدحملد اطدحمازة املٜابلدة املٜنندة ُ د  )واملِلىمدات،  ( ُنـدسن

ددد  ) –خمظددة محدداوز زتعظدددية  (، وثدد  ثىحاهرددا واطدددخي٘ا  بيانا هددا مدددم 2امللحددٝ ٛز

خددددال٤ الحىاؿدددددل امل اػدددددس ومخاه ددددة املظددددد ىلين وذوي ةخحـددددداؾ باملئطظدددددات 

يدددددة الِسبيدددددة الٜاتمدددددة ُ ددددد  ُٜدددددد وثنٌدددددي  ِٗاليدددددات النددددددوات إلال١ترونيدددددة املجان

 (.1املحلٝ ٛز  ) –املٜدمة ُبر إلانترند 

  مح١مدة اطخ انة ُلمية مح١مة: ٟما ُمد ال احدث ا د  ثـدمي  اطدخ انة ُلميدة

زوعدددددددت كمددددددددت ثـدددددددماها أن ث١ددددددددىن دٛيٜدددددددة وػدددددددداملة للِناؿدددددددس الستعظددددددددية املخحـددددددددة 

بممازطددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد، وثدددد  هسحرددددا 

دددددددة مدددددددم العبدددددددرا  وألاطددددددداثرة مدددددددم ذوي واخلددددددداُرا للحح١دددددددي   مدددددددم ٛ دددددددل مجمُى

( لِناؿددددسها املخحل٘ددددة Validityةخحـدددداؾ اهدددددٖ ٛيدددداض الـدددددٚ الٌدددداهسي )
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بمدددددا  لدددددمم ػدددددمىلي ها ودٛ هدددددا كمدددددت ثحٜيدددددٝ أهدددددداٖ الدزاطدددددة، ٟمدددددا ثددددد  هسحردددددا 

ا لٜيداض مددي الث دات 50للحجسبة وةخح از مم ٛ ل ُينة أولية بلٔد )
ن
( مؼداز٠

(Reliabilityِناؿ  )( ا مىشُدة 49سها، وث١ىند ةطخ انة الِلميدة مدم ( ُنـدسن

ددددد  ) –ُ ددددد  خمظدددددة محددددداوز زتعظدددددية  ، وثددددد  ثىش ِردددددا ُ ددددد  الرمردددددىز (3امللحدددددٝ ٛز

ات البر د دة للمئطظدات الِسبيدة املؼدمىلة بالدزاطدة كمدت  املظ هدٖ ُبر املجمُى

يدٙ حصمدة بسمجيدات وخددمات حىحدل السدحابية  ػ٢ل ال١ترويد  ٛدات  ُ د  ثًى

(Google Form بمددددددددا  لددددددددمم ) ين الاهددددددددا وؿددددددددى٤ مجحمددددددددّ حمرددددددددىز املؼدددددددداٟز

زؿد وجسدريل ثجسبدة مؼداٟز ه  وحلدىزه  ، و واطخي٘ا ه  لِناؿسها ُم ُ ِد

بِ٘اليدددددات النددددددوات إلال١ترونيدددددة املجانيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد كمدددددت ثخـدددددف 

امل١ح دددددات واملِلىمدددددات والتدددددم ُٜددددددت ِٗاليا هدددددا مدددددم خدددددال٤ املئطظدددددات الِسبيدددددة 

 دازطة.املؼمىلة بال

 زتتنع الدراص٘ ّالعٔي٘: 1/7

ا لو يِدددة الدزاطدددة ومدددا ثٜدددىم ُليددده مدددم جظددداإحت وأهدددداٖ جظددد   لححٜيٜردددا، ٜٗدددد  نٌدددسن

 ث١ىن مجحمّ الدزاطة  ؼ٢له ال هاث  مم مجحمِين ُ   النحى الحا ت:

زتتنع املؤصضات العزبٔ٘ الكاٜن٘ علٙ عكد ّتيفٔذ ىدّات إلهرتّىٔ٘ زتاىٔ٘ عرب  –أًّلا 1/7/1

 ىرتىت يف ختصص املهتبات ّاملعلْمات:اإل

ٜٗددد ١ُددٙ ال احدددث ُ دد  زؿددد وحـدددس املئطظددات الِسبيددة الٜاتمدددة بحٜددد   وثن٘يدددر 

ُبر إلانترندد كمدت ثخـدف امل١ح دات واملِلىمدات بالِدال  الِس د  مجانية ندوات ال١ترونية 

(، والحِددددددٖس ا دددددد  مددددددا ثبحهردددددده مددددددم 2011/2020خددددددال٤ ال٘تددددددرة الصمنيددددددة املِجددددددم دازطدددددد ها )

مازطات واحسا ات لِٜدد وثن٘يدر نددوا ها إلال١ترونيدة املجانيدة املٜدمدة ُبدر إلانترندد كمدت م

( مئطظدددة ُسبيددة حتددد  النـدددٙ ألاو٤ 13ثخـددف امل١ح دددات واملِلىمددات، وبلدددٕ ُددددها )

٘د دزاطة ال احدث–م 2020مم ػرس  ىنيى لِام  وثد  ثمثيلردا ملجحمدّ دزاطدة  –ٗترة ثٛى

 
ن
ٜ  ( الحا ت:1ا للردو٤ ٛز  )ال احث مم املئطظات الِسبية ٗو
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( مجحمّ الدزاطة مم املئطظات الِسبية الٜاتمة ُ   ُٜد وثن٘ير 1حدو٤ ٛز  )

 مجانية ُبر إلانترند ندوات ال١ترونية

 دولة املٜس الستعسخم نَى املئطظة املئطظة م

بد  

الِ٘اليا

 ت

ثىٛٙ 

الِ٘اليا

 ت

 ٛاُة العظير للحِلي  ُم  ِد 1
م ادزة ٓير 

 زبحية
 2016 2011 ة مـس الِسبيةحمرىزي

2 
ةثحاد الِس   للم١ح ات 

 واملِلىمات
 حازية 2013 الرمرىزية الحىيظية ث١حالت مرنية

3 
صية  إلادازة الِامة للم١ح ة املٟس

 بجامِة  ٔداد

مئطظة 

 مِلىمات
 حازية 2014 حمرىزية الِساٚ

 أ٠اد مية يظيج 4
م ادزة ٓير 

 زبحية

اململ١ة الِسبية 

 الظِىد ة
 حازية 2015

 م١ح ة ةط١ندزية 5
مئطظة 

 مِلىمات
 حازية 2015 حمرىزية مـس الِسبية

 ال٘رسض الِس   املىحد 6

منـة 

للعدمات 

ية  املِٗس

اململ١ة الِسبية 

 الظِىد ة
 حازية 2017

7 
الرمِية الِمانية للم١ح ات 

 واملِلىمات
 حازية 2019 طلونة ُمان ث١حالت مرنية

ة الصاد ل،زػ٘ة 8 ة  ػٟس  حازية 2019 حمرىزية مـس الِسبية ثجازيةػٟس

9 
حمِية اخحـاصخم املِلىمات 

 وامل١ح ات والحىريٝ الِساٛية
 حازية 2020 حمرىزية الِساٚ ث١حالت مرنية

10 
حمِية امل١ح ات واملِلىمات 

 الرصاتسية
 ث١حالت مرنية

الرمرىزية الرصاتسية 

 الد مٜساهية الؼِ ية
 حازية 2020

11 
ات الِح ة م١ح ة وداز مخوىه

 الِ اطية

مئطظة 

 مِلىمات
 حازية 2020 حمرىزية الِساٚ

12 

امل١ح ة الستعظية للموالِة 

الِمىمية لىح ة  ظ١سة / 

 الرصاتس

مئطظة 

 مِلىمات

الرمرىزية الرصاتسية 

 الد مٜساهية الؼِ ية
 حازية 2020

13 
املنٌمة الِسبية للحنمية 

 إلادازية

منٌمة 

 محخــة
 حازية 2020 حمرىزية مـس الِسبية



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              24          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

ًٔا 1/7/2 زتتنع مجَْر ميتضيب ختصص املهتبات ّاملعلْمات الذًٓ شارنْا باليدّات  –ثاى

 اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت ّحضزّا فعالٔاتَا:

ثمثل الؼٝ الثاي  ملجحمّ الدزاطة كمدت منخظدتم ثخـدف امل١ح دات واملِلىمدات بددو٤ 

ىنه مدددددددم ممازطدددددددات وزؿدددددددد ثجسبدددددددة مؼددددددداٟز ه  الِدددددددال  الِس ددددددد  للحِدددددددٖس ا ددددددد  مدددددددا  ٘لدددددددل

ا  وحلددددددىزه  بِ٘اليددددددات الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املجانيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد، ونٌددددددسن

لـددِىبة الىؿددى٤ ا دد  ٠اٗددة م٘سداثدده  ؼدد٢ل حـددسي ٠امددل؛ ٜٗددد لرددؤ ال احددث ا دد  أخددر 

ين والحلدىز Simple Random Sampleُيندة ُؼدىاتية  ظديوة ) ( مدم حمردىز املؼداٟز

ت النددددوات إلال١ترونيدددة التدددم ٛامدددد  ِٜددددها وثن٘يدددرها املئطظدددات الِسبيدددة وثددد  بِ٘اليدددا

وبما أن هدرا ال حدث ٛدات  ُ د  اطدحخدام املدنهج الىؿد٘ ، والدري ثٜد مرا ُبر إلانترند. 

جِجدم "الؼدسيحة التدم  دح  ثح  حمّ ال يانات ٗيه ُم هسيٝ أخر ُينة ُؼىاتية  ظيوة 

ية كمددددت ن٘ددددع الىٛددددد بحيددددث اخحيدددداز م٘سدا هددددا مددددم املجحمددددّ بـددددىزة ا ححماليددددة ومىكددددُى

مددددم  جِودددد  ٗسؿددددة مخظدددداوية لالخحيدددداز ممددددا  ٜلددددل مددددم اححماليددددة الححيددددل ل٘ ددددة دون أخددددسي 

، ألامس الري " حول  وحىد اهداز مِا ندة  دح  (2016)ماثيىش و زوض، املجحمّ املدزوض" 

ا وطع ُلمية واحـاتية مناط ة لح١دىن ممثلد
ن
ٜ ة سح  م٘سدات الِينة الِؼىاتية ٗو

، وهددى مددا ث بحدده هددرف الدزاطددة كمددت (12، ؿدد٘حة 2013)ُ ددد الددسحمم،  للمجحمددّ ألاؿدد ت"

ين والحلددددىز بِ٘اليددددات الندددددوات  اخحيدددداز ُينددددة ُؼددددىاتية  ظدددديوة مددددم حمرددددىز املؼدددداٟز

إلال١ترونيددة املجانيددة التددم ثدد  ُٜدددها وثن٘يددرها ُبددر ػدد ١ة إلانترنددد مددم ٛ ددل املئطظددات 

 ,Krejcie & Morgan)ة "ٟسيجسددخم ومىزحددان" الِسبيددة املدزوطددة، ومظددحخدمة ملِادلدد

 American Psychologicalاملِحمددددددة مدددددم زابودددددة ُلددددد  الدددددن٘ع ألامسي١يدددددة  (1970

Association (APA)  ددددا للنحددددى
ن
ٜ كمددددت ثحد ددددد المردددد  املالتدددد  مل٘ددددسدات ُينددددة الدزاطددددة ٗو

 الحا ت:
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دددددددد أطددددددد٘س ثو يدددددددٝ املِادلدددددددة ُدددددددم ُيندددددددة بلدددددددٕ ُدددددددددها ) ين 357ٛو ( مدددددددم حمردددددددىز املؼددددددداٟز

والحلدددىز بالنددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات 

واملِلىمدات ٟحدد أديدد ، وزٓ دة مدم ال احددث كمدت اطحٜـددا  أٟبدر ُددد مم١ددم مدم م٘ددسدات 

ا لِدددددم اطددددحجابة الدددد ِم، ٜٗددددد ثمددددد شيددددادة ُدددددد ةطددددخ انات  مجحمددددّ الدزاطددددة ثحظدددد ن

ة ثدددد  ثمسيسهددددا ُبددددر الٜددددىات  البر د ددددة ملددددم ( اطددددخ ان750املىشُددددة ُ دددد  الرمرددددىز لحـدددد   )

ػدددداٞز مددددم الرردددددىز بِ٘اليددددات املئطظددددات الِسبيدددددة الٜاتمددددة ُ دددد  ُٜدددددد وثن٘يددددر نددددددوات 

ددد  ال١ترونيددة مجانيددة ُبددر إلانترنددد كمددت ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات محددل الدزاطددة، ٛو

ٜددددددة يظددددددد ة اطددددددحجابة بلٔدددددددد 613بلٔددددددد ُدددددددد ةطدددددددخ انات املظددددددترحِة ) ِ
ّ
( اطدددددددخ انة محٜ

ا لِددم  ( اطخ انة  ِد احسا ات ٗحـرا ومساحِ ها77%(. كمت حين ث  اطخ ِاد )82) نٌسن

ددددددددم حد دددددددة  ِدددددددم املظدددددددحجي ين كمدددددددت جسدددددددريل احابدددددددا ه  ُدددددددم أطددددددد لة  اٟحمدددددددا٤ بيان هدددددددا ُو

دددددد بلٔدددددد ةطدددددخ انات امل١حملدددددة والـدددددالحة  حدددددسا ات الححليدددددل إلاحـددددداث   الدزاطدددددة، ٛو

ىا وحلدددسوا بِ٘اليدددات النددددوات  ( اطدددخ انة وازدة مدددم أٗدددساد الرمردددىز الدددر م536) ػددداٟز

إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات، وهددى أٟ ددر 

 مم الِدد املولىر  حسا  دزاطة ال احث.

الضنات الدميْغزافٔ٘ لعٔي٘ الدراص٘ مً زتتنع مجَْر املصارنني ّاذتضْر بفعالٔات  1/7/3

 اليدّات اإللهرتّىٔ٘:

ددددا ثىش 
ن
ٜ ين والحلددددىز الددددر م ػددددمل ه  الدزاطددددة ٗو ُددددد ُينددددة مجحمددددّ حمرددددىز املؼدددداٟز

يددة )الرددبع( ا دد  ُدددد ) دددد 61( مددم إلاندداذ محٜٜددين يظدد ة )329لظددما ه  النُى %(، ُو

ين 39( مددددددددم الددددددددرٟىز محٜٜددددددددين يظدددددددد ة )207) %( مددددددددم ُينددددددددة مجحمددددددددّ حمرددددددددىز املؼدددددددداٟز
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بدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف والحلدددىز بِ٘اليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُ

ا للردو٤ ٛز  )
ن
ٜ  ( الحا ت:2امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  ، ٗو

ين والحلىز بِ٘اليات 2حدو٤ ٛز  ) ( الحىش ّ النىعت )الربع( لِينة الدزاطة مم مجحمّ حمرىز املؼاٟز

 الندوات إلال١ترونية املجانية

 الىشن البظتم ُدد ةطحجابات النَى )الربع(

%١٦ ٩٢٤  أنث  

%٩٤ ٢٠٢ ذٟس  

%٦٠٠ ٦٩١ إلاحما ت  

ٟما انحـست مئهال ه  الِلمية كمت خمدع ٗ دات  دت: )الددٟحىزاف، املاحظدحير، الددبلىم، 

 ( الحا ت:3ال ٢الىزيىض، اللعظايع(، مىشُة ُ   النحى املؼاز اليه بالردو٤ ٛز  )

ين والحلىز بِ٘اليات الندوات ( املئهالت الِلمية لِينة الدزاطة مم مجحمّ حمرىز امل3حدو٤ ٛز  ) ؼاٟز

 إلال١ترونية املجانية

 الىشن البظتم إلاحما ت ذٟس أنث  املئهالت الِلمية

%٩٠ ٦١٠ ١٠ ٦٠٠ دٟحىزاف  

%٩٢ ٢٠٠ ١٦ ٦٩٦ ماحظحير  

%٢ ٩١ ٦٢ ٢٢ دبلىم  

%٣ ٢٦ ٩٠ ٦٦ ب٢الىزيىض  

%٦٣ ٤٦ ٢٠ ٦٦ لعظايع  

%٦٠٠ ٦٩١ ٢٠٢ ٩٢٤ إلاحما ت  

( 200ألاٟبددر ملددم ثحـددل ُ دد  مئهددل املاحظددحير والددري بلددٕ ُدددده  ) حيددث ٠انددد البظدد ة

ة محٜٜدددددين يظدددددد ة ) %(، وثالهدددددا كمدددددت ذلددددد٣ مددددددم ثحـدددددل ُ ددددد  دزحددددددة  37مؼددددداٞز ومؼددددداٟز

ة محٜٜدددين يظددد ة )160الددددٟحىزاف اذ بلٔدددىا ) ا ومؼددداٟز
ن
%(، بعنمدددا حدددا  أٛلردددا 30( مؼددداز٠

ا ومؼدد36ملددم ثحـددلىا ُ دد  دزحددة الدددبلىم اذ بلددٕ ُدددده  )
ن
ة ٜٗددى محٜٜددين ( مؼدداز٠ اٟز

ين والحلددددىز 7يظدددد ة ) %( مددددم حملددددة م٘ددددسدات ُينددددة الدزاطددددة ملجحمددددّ حمرددددىز املؼدددداٟز
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بِ٘اليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة املنِٜدددددة ُبددددر إلانترنددددد كمددددت ثخـددددف امل١ح ددددات 

 واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

ين والحلدددىز  كمدددت طددد ّ ٟددرل٣ انحـدددست ال٘ دددات الِمسيدددة لِيندددة مجحمدددّ حمردددىز املؼددداٟز

 ( الحا ت:4ٗ ات ُمسية، ث  ثىش ِرا ُ   النحى املىض  بالردو٤ ٛز  )

ين والحلىز بِ٘اليات الندوات 4حدو٤ ٛز  ) ( الحىش ّ الِمسي لِينة الدزاطة مم مجحمّ حمرىز املؼاٟز

 إلال١ترونية

 الىشن البظتم ُدد ةطحجابات ال٘ ات الِمسية

25 – 21مم   ٣ ٢٢%  

30 – 26مم   ٦٢ ٢٦%  

35 – 31مم   ٢٩ ٦٢٢%  

40 – 36مم   ٢٠ ٦٠٦%  

45 – 41مم   ٦٩ ٢٠%  

50 – 46مم   ٦٩ ٢٢%  

50أٟبر مم   ٤ ٢٣%  

%٦٠٠ ٦٩١ إلاحما ت  

ال بم٘دددسدات ُيندددة مجحمدددّ الدزاطدددة 35 – 31وحدددا ت ال٘ دددات الِمسيدددة ) (  دددت ألاٟ دددر ثمثدددين

ين والحلددىز بِ٘اليدددات الندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة  املٜدمددة ُبدددر مددم حمرددىز املؼدداٟز

ا محٜٜددددين 124إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات حيدددث بلٔدددد ُددددد )
ن
( مؼددداز٠

  دددددت ال٘ دددددة الِمسيدددددة )23لبظددددد ة )
ن
( 42( والتدددددم بلدددددٕ ُدددددددها )25 – 21%(، وأٛلردددددا ثمثددددديال

ا محٜٜدددددددين لبظددددددد ة )
ن
%( ٜٗدددددددى مدددددددم حملدددددددة ُيندددددددة مجحمدددددددّ الدزاطدددددددة لرمردددددددىز 8مؼددددددداز٠

ين والحلدددىز بِ٘اليدددات النددددوا ت إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت املؼددداٟز

 ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

ددد مئطظددات الِمددل التددم ثنخظدد  الاهددا م٘ددسدات ُينددة مجحمددّ الدزاطددة مددم  ٟددرل٣ ثنُى

ين والحلددددددىز بِ٘اليددددددات الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املجانيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر  حمرددددددىز املؼدددددداٟز
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١ح ددددات واملِلىمددددات، والتددددم انحـددددست كمددددت رددددالذ ُؼددددسة ٗ ددددة ثدددد  إلانترنددددد كمددددت ثخـددددف امل

 ( الحا ت:5حـسها ُ   النحى امل ين بالردو٤ ٛز  )

ين والحلىز 5حدو٤ ٛز  ) ( الحىش ّ النىعت ملئطظات ُمل ُينة الدزاطة مم مجحمّ حمرىز املؼاٟز

 بِ٘اليات الندوات إلال١ترونية

نَى 

ية املئطظة
يم
ِل
ج

ية 
بى
ثس

ية 
حث
ب

ية 
لم
ُ

مي 
خد

ية ة
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ية 
از
اد

ية 
از
ج
ث

ية 
رن
م

ية 
ي  ز
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ية 
الم
اُ

ي   س
خ
أ

 ت 
ما
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ُدد 

 ةطحجابات

٦٢ ١ ١ ٢ ٦٦ ٦٢ ٦٣ ٢٢ ٩٠ ٩٢ ٢٦ ٦٢ ٢١٤ 
٦٩١ 

الىشن 

 البظتم

٦٠

% 

٦٦

% 

٩ %٦ %٦ %٦ %٢ %٢ %٩ %٢ %١ %١ %٣% 
٦٠٠% 

 بؤنىاَ مئطظات الِمل التم ثنخظ  ا
ن
لاهدا حيث أثد املئطظات الحِليمية ألاٟ ر ثمثيال

ين والحلددددددىز بِ٘اليددددددات الندددددددوات  م٘ددددددسدات ُينددددددة مجحمددددددّ الدزاطددددددة لرمرددددددىز املؼدددددداٟز

ا محٜٜدددددددين يظددددددد ة 269إلال١ترونيدددددددة املجانيدددددددة، اذ بلدددددددٕ ُددددددددد املنخظددددددد ين الاهدددددددا )
ن
( مؼددددددداز٠

ة والحلددددىز 50) %(، بمددددا ي١ِددددع حددددسؾ الٜدددداتمين ُ دددد  املئطظددددات الحِليميددددة باملؼدددداٟز

املٜدمدددددة كمدددددت ثخـدددددف امل١ح دددددات واملِلىمدددددات بِ٘اليدددددات النددددددوات إلال١ترونيدددددة املجانيدددددة 

بددددددددو٤ الِدددددددال  الِس ددددددد . كمدددددددت حدددددددين أثدددددددد ٠دددددددل مدددددددم ٗ دددددددات مئطظدددددددات الِمدددددددل )الحدزي يدددددددة 

الميدددددة( كمدددددت السثددددد  ألاديددددد  والتدددددم بلدددددٕ ُددددددد مدددددم  نخظددددد  ا ددددد  الِمدددددل ب٢دددددل م هدددددا ) ( 6وإلُا

ددددددا يظدددددد ة ) ِن ين ٜٗددددددى محٜٜددددددين م %( ٜٗددددددى مددددددم حملددددددة ُينددددددة مجحمددددددّ حمرددددددىز 2مؼدددددداٟز

ين والحلدددىز  بِ٘اليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت  املؼددداٟز

 ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  ، والتم ػمل ه  دزاطة ال احث.

ين والحلدددددددىز  ٟدددددددرل٣ وشُدددددددد م٘دددددددسدات ُيندددددددة مجحمدددددددّ الدزاطدددددددة مدددددددم حمردددددددىز املؼددددددداٟز

كمددددت ثخـددددف امل١ح ددددات  بِ٘اليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد

ددا للحىش ددّ الرٔساكمددت املؼدداز اليدده بالردددو٤ 
ن
ٜ واملِلىمددات، ُ دد  طددد ُؼددسة دولددة ُسبيددة ٗو

 ( الحا ت:6ٛز  )
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ين والحلىز بِ٘اليات الندوات 6حدو٤ ٛز  ) ( الحىش ّ الرٔساكمت لِينة الدزاطة مم مجحمّ حمرىز املؼاٟز

 إلال١ترونية املجانية

ت لرمرىز الدو٤ الِسبية )النواٚ الرٔساكم

ين والحلىز بالِ٘اليات(  املؼاٟز

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

%٢٦ ٢٢٢ حمرىزية مـس الِسبية  

%٦٢ ١٢ حمرىزية الِساٚ  

%٦٦ ١٠ الرمرىزية الرصاتسية الد مٜساهية الؼِ ية  

%١ ٩٩ اململ١ة الِسبية الظِىد ة  

%٦ ٢٢ إلامازات الِسبية املححدة  

%٢ ٢٦ الرمرىزية الحىيظية  

%٩ ٦٣ دولة ٗلظوين  

%٩ ٦٣ طلونة ُمان  

%٩ ٦٣ دولة لي يا  

%٩ ٦٦ الرمرىزية الل نانية  

%٢ ٦٢ الرمرىزية الِسبية الظىزية  

%٢ ٦٢ اململ١ة ألازدنية الراػمية  

%٦ ١ دولة ٛوس  

%٦ ١ اململ١ة املٔسبية  

%٦ ٩ دولة ال حسيم  

%٦ ٩ دولة ال١ىيد  

%٦٠٠ ٦٩١ إلاحما ت  

 

 بم٘ددددسدات مجحمددددّ حيددددث حددددا ت )ح
ن
مرىزيددددة مـددددس الِسبيددددة( أٟ ددددر الدددددو٤ الِسبيددددة ثمثدددديال

ين والحلدددىز اهدددا ُددددد  ين والحلدددىز وبلدددٕ حمردددىز املؼددداٟز الدزاطدددة مدددم حمردددىز املؼددداٟز

ا محٜٜين يظد ة )222)
ن
%(، كمدت حدين ثل هدا باملسث دة الثانيدة )حمرىزيدة الِدساٚ( 41( مؼاز٠
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ين والحلىز اها ُدد ) ا محٜٜدين يظد ة )62والتم بلٕ حمرىز املؼاٟز
ن
%(، كمدت 12( مؼداز٠

 
ن
حددددددين حددددددا ت ٠ددددددل مددددددم )دولددددددة ال حددددددسيم، ودولددددددة ال١ىيددددددد( أٛددددددل الدددددددو٤ الِسبيددددددة ثمثدددددديال

ين والحلددددددددىز بِ٘اليددددددددات الندددددددددوات  بم٘ددددددددسدات مجحمددددددددّ الدزاطددددددددة مددددددددم حمرددددددددىز املؼدددددددداٟز

ين ٜٗددى حٜٜددىا يظدد ة 6إلال١ترونيددة، والددري بلددٕ ُدددد مددم ػدداٞز وحلددس اهمددا ) ( مؼدداٟز

ين والحلدددددددددىز %( مددددددددم حملددددددددة م1) ٘ددددددددسدات ُينددددددددة مجحمددددددددّ الدزاطددددددددة لرمرددددددددىز املؼدددددددداٟز

بِ٘اليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد كمددددت ثخـددددف امل١ح ددددات 

دددٙ احدددسا ات  دددد وحددد  ثنىيددده ال احدددث هندددا ُدددم ثٛى واملِلىمدددات بددددو٤ الِدددال  الِس ددد . ٛو

١ددددع ُ دددد   ردددد  م، وهددددى مددددا اي2020ِالدزاطددددة كمددددت النـددددٙ ألاو٤ مددددم ػددددرس  ىنيددددى لِددددام 

ين والحلددددىز بالِ٘اليددددات مددددم الدددددو٤ الِسبيددددة، وألامددددس الددددري ٛددددد  دددددد حمرددددىز املؼدددداٟز ُو

ددددا لمردددد  نمدددددى 
ن
ٜ  حٔيددددر كمددددت اهدددداز ال٘تددددرة الالحٜددددة العازحددددة ُددددم حدددددود دزاطددددة ال احددددث ٗو

الرردددىد امل رولدددة مدددم املئطظدددات الِسبيدددة كمدددت ُٜدددد وثنٌدددي  نددددوا ها إلال١ترونيدددة املٜدمدددة 

امل١ح دددددات واملِلىمدددددات بددددددو٤ الِدددددال  الِس ددددد ، وشيدددددادة ثىحددددده ُبدددددر إلانترندددددد كمدددددت ثخـدددددف 

ة والحلىز بِ٘اليا ها املحاحة ُم ُ ِد ُبر ػ ١ة إلانترند.  الرمرىز للمؼاٟز

 أصلْب املعادت٘ اإلحصأٜ٘ لبٔاىات الدراص٘: 1/8

، كمدددددت (2010)أبدددددى حوددددد  و ؿدددددادٚ، اطددددحخدمد الدزاطدددددة "أطدددددلىر إلاحـدددددا  الىؿدددد٘ " 

الٜاتمدددددددة كمددددددت ُٜددددددد وثن٘يدددددددر املئطظددددددات الِسبيددددددة للنددددددددوات ثحليددددددل ووؿددددددٙ املمازطددددددات 

ة  ددددرل٣ كمددددت زؿددددد وثحليددددل ثجسبددددة مؼدددداٟز إلال١ترونيددددة املجانيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد، ٟو

وحلددىز منخظددتم ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات بدددو٤ الِددال  الِس دد  لِ٘اليا هددا، ومددم 

كمددت ػدد٢ل أوشان ردد  ثلعدديف مددا ٟؼدد٘د ُندده الدزاطددة مددم نحدداتج ُلميددة ثدد  الحِ يددر ُ هددا 

ٟمية ويظ  م ىية ١ُظ ها الردداو٤ وألاػد٢ا٤ إلاحـداتية املدزحدة بمدتن الدزاطدة. ٟمدا 

كمدت ثحد دد  (39، ؿد٘حة 2012)ُدالم، اطحخدمد الدزاطة "مٜيداض لي٢دازت العماتدخم" 

ألاوشان ال١ميددة للمحٔيدددرات السث يدددة املظدددحخدمة كمدددت ُناؿدددس ٛيددداض اثجاهدددات  زا  حمردددىز 

ين بِ٘اليدددات ال ا ُ ددد  املؼددداٟز نددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد اُحمدددادن

د  ) ( 7حظار الىطى الحظا   وث٘ظير الٜساز ل٢ل م ها ُ د  النحدى املىضد  بالرددو٤ ٛز

 الحا ت:
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ا للىطى الحظا   ملٜياض لي٢ازت العماتخم7حدو٤ ٛز  )
ن
ٜ  ( ٛي  ث٘ظير الٜساز )اثجاف السأي( ٗو

الىطى 

 الحظا  
 1.79ا    1مم 

 1.80مم 

 2.59ا   

 2.60مم 

 3.39ا   

 3.40مم 

 4.19ا   

 4.20مم 

 5ا   

 5 4 3 2 1 الدزحة

ي(
جاف السأ

الٜساز )اث
 ٟ ير للٔا ة ٟ ير محىطى ٛليل ٛليل للٔا ة 

ا ا هام محا د ٓير هام ٓير هام حدن  هام حدن

ُير حسيف 

ا  حدن
 حسيف محا د ٓير حسيف

حسيف 

ا  حدن

ا ا منخ ه محا د منخ هٓير  ٓير منخ ه حدن  منخ ه حدن

ا ا زاق محا د ٓير زاق ٓير زاق حدن  زاق حدن

 مصطلحات الدراص٘: 1/9

 :Web–Based Seminar (Webinar)ىدّٗ إلهرتّىٔ٘ مكدم٘ عرب اإلىرتىت  1/9/1

جِددددٖس الندددددوة إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد بؤوهددددا "محاكددددسة م اػددددسة أو ُددددسق 

ندددددوة  ددددح  ثٜددددد مرا ُبددددر إلانترنددددد، كمددددت ػدددد٢ل ث٘دددداُ ت متددددلامم  ثٜددددد م  أو وزػددددة ُمددددل أو 

دد الِ٘ دت  ين والحلىز ببزطدا٤ واطدحٜ ا٤ املِلىمدات ومناٛؼد ها كمدت الٛى يظم  للمؼاٟز

حيِٜداد الِ٘اليدات، ُ د  ١ُدع ال دث امل اػدس ُبدر إلانترندد الدري  دح  ٗيده نٜدل ال ياندات 

.  م١دددم (Reitz, 2014)ز" واملِلىمدددات كمدددت اثجددداف واحدددد مدددم مٜددددم الِدددسق ا ددد  الرمردددى 

ثحٜيدددددٝ اثـدددددا٤ ؿدددددىج  متدددددلامم كمدددددت نددددددوة ُبدددددر إلانترندددددد ُبدددددر الرددددداثٙ أو م١بدددددر الـدددددىت؛ 

( لرِددددل الرلظددددة مظددددخندة ُ ددددد  VoIPمظددددحخدمة ثٜنيددددات نٜددددل الـددددىت ُبددددر إلانترنددددد )

( لتػدازة الاهدا، وهدى Webinarالؼ ١ة الِن١ ىثية بال٢امل. وػداَ اطدحخدام مـدول  )

( Web–Based( وجِجدددددم نددددددوة أو محاكدددددسة ُلميدددددة، و)Seminarنددددداثج ُدددددم دمدددددج ٠لمتدددددم )

وجِجدددددم اطدددددحخدام ثٜنيدددددات الؼددددد ١ة الِن١ ىثيدددددة كمدددددت ثم١دددددين أهساٗردددددا املخحل٘دددددة )املدددددنٌ ، 

واملححدددددذ، وحمردددددىز الحلدددددىز( مدددددم الحىاؿددددل والح٘اُدددددل ال٘دددددىزي ٗيمدددددا بيددددد ه  دون أي 

 ٛيىد م٢انية أو الصامر  بالحلىز بٜاُة أو م٢ان واحد.
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ة الـدددددددىت ٟمدددددددا  م١دددددددم لر مردددددددىز الحلدددددددىز بِ٘اليدددددددات النددددددددوة إلال١ترونيدددددددة "مؼددددددداٟز

واملظددددخندات والحو يٜددددات مددددّ أٛددددساوه  داخددددل الندددددوة إلال١ترونيددددة، وهددددرا م٘يددددد ُندددددما 

 ٜدددىم ملددديٙ ومبظدددٝ النددددوة ببلٜدددا  محاكدددسة أو حلظدددة اُالميدددة مدددّ ثحدددد ث الِدددسق 

ة الحو يٜددات واملظددخندات املحاحددة ُ دد  أحرددص ه   & Janssen)" املٜدددم، ٟددرل٣ مؼدداٟز

Janssen, 2015) ٗددددداليىم  دددددح  ثٜدددددد   الِد دددددد مدددددم خددددددمات وخيدددددازات ال دددددث امل اػدددددس .

الِ٘اليدات والندددوات، ُ دد  طد يل املثددا٤: ام٢انددات جسددريل نددوث٣ العاؿددة ويؼددسها ُبددر 

دددّ الددددد  ددددد ن٘ظدددده، أو  YouTubeمٛى ومؼدددداٟز ها مددددّ الِمددددال  وألاؿدددددٛا  وألاٛددددسان كمددددت الٛى

ددد ححددٝ. ويم١ددم أن ث١ددىن الندددوة ٟملددٙ ٗيددد ى  م١ددم اطددترحاُ ه وةهدداَل ُليدده كمددت ٛو

( ٟحو يدٝ ٛدات  ُ د  Hosting Servicesالٜاتمة ُ   إلانترند ُبدر خددمات ةطحلداٗة )

(، أو ُبدددر ثو يٜدددات ةثـددداحت املستيددددة Web–Based Softwareالؼددد ١ة الِن١ ىثيدددة )

ددددا داخددد ل ػدددد ١ة اثـدددداحت التدددم ثحولدددد  ثجريدددلات ٗنيددددة وبسمجيددددة خاؿدددة بخؼددددٔيلرا محلي 

ٗددددد منٌمددددة ألامدددد  املححدددددة للو٘ىلددددة ) ( الندددددوة املٜدمددددة ُبددددر UNICEFمحددددددة. ٟمددددا ُس 

دددة واملردددازات ا ددد   إلانترندددد بؤوهدددا: "حددددذ جِليمددد  ٛدددات  ُبدددر إلانترندددد اهددددٖ ا ددد  نٜدددل املِٗس

ة  الرمرددددددددىز املظدددددددد هدٖ، باطددددددددحخدام الِددددددددسق الـددددددددىج ، املدددددددددُىم بالؼددددددددسات ، ومؼدددددددداٟز

ا جؼدددددد٢ل الؼاػددددددة واملناٛؼددددددات ا
ن
لنـددددددية، ويددددددح  ثنٌيمدددددده حددددددى٤ أهددددددداٖ محددددددددة مظدددددد ٜ

ين اها"  .(Arivananthan, 2015, p. 1) ألاطاض لِ٘الياثه وحمرىز املؼاٟز

دددد ػددداَ اطدددحخدام مـدددول  ) أي –( باللٔدددة إلانجليل دددة الدددري ثددد  جِسي ددده Webinarٛو

ا دددد  املـدددددول   –ؿدددديآحه بحددددسوٖ ُسبيددددة ج١ِدددددع أوشاندددده الـددددىثية كمددددت لٔحددددده إلانجليل ددددة

بعندددداز( لتػددددازة ا دددد  ٠اٗددددة "ألاحددددداذ والِ٘اليددددات والِددددسوق الحٜد ميددددة واملحاكددددسات )و 

ووزغ الِمددددل والندددددوات الِلميددددة والنٜاػددددات املرنيددددة التددددم  ددددح  ُٜدددددها وثن٘يددددرها وب هددددا 

 ،  ظياٛات مخحل٘ة.(Bruggeling, et al., 2011) ؼ٢ل متلامم ُبر ػ ١ة إلانترند" 

 :(Best Practicesأفضل املنارصات ) 1/9/2

ة بؤوهددا كددحيحة أو أٟ ددر   ددت "ثلدد٣ إلاحددسا ات الحجازيددة أو املرنيددة املٜ ىلددة أو املىؿددٗى

، ٟمدا جِدٖس بؤوهدا "هسيٜدة أو ثٜنيدة (Cambridge University, 2011, p. 70) ٗاُليدة"

ثدد  ٛ ىلرددا  ؼدد٢ل ُددام ُ دد  أوهددا أٗلددل مددم أي بددداتل أخددسي ٟىوهددا ثحٜددٝ نحدداتج أٗلددل 
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ل والحٜنيددددددات ألاخددددددسي، مددددددا حِلرددددددا هسيٜددددددة ٛياطددددددية للٜيددددددام ممددددددا  ددددددح  ثحٜيٜدددددده بالىطددددددات

ظدحخدم (Parkinson & Noble, 2006, p. 46)باوػيا  وإلاحدسا ات ذات الـدلة اهدا" 
ُ
. وج

أٗلدددددل املمازطدددددات للح٘ددددداي ُ ددددد  الردددددىدة ٟ دددددد ل للمِدددددا ير إلالصاميدددددة و دددددت جظدددددخند ا ددددد  

، حيددددث ج١ِددددع أٗلددددل الحٜيددددي  الددددراج  واملٜازنددددة بددددين ملليددددات وإلاحددددسا ات املظددددحخدمة

الوددددددٚس املح ِددددددة للٜيددددددام بمرددددددام محددددددددة أو ثن٘يددددددر يؼددددددان مِددددددين. ٗ ددددددم الوسيٜددددددة ألاٟ ددددددر 

ا كمددددت الِمدددددل، أو إلاحدددددسا  أو املمازطدددددة الٜاتمددددة كمدددددت ػدددددت  الرىانددددد   منوٜيددددة للمقدددددخم ٛددددددمن

يددة واملرنيددة املخحل٘دددة. ٟددرل٣ ثددد  جِسي٘رددا بؤوهدددا: "ثلدد٣ املمازطدددات وإلاحددسا ات التدددم  املِٗس

ج املسحددددىة بنجددددار م هددددا كمددددت حددددا٤ ثو يٜرددددا  ؼدددد٢ل كددددحي ، ويددددح  اطددددحخدام ثحٜددددٝ النحددددات

أٗلددل املمازطددات ٟنٜددان مسحِيددة كمددت ثٜيددي  ِٗاليددة الوددٚس وإلاحددسا ات ال د لددة  نجدداش 

 .(Reitz, 2014)ن٘ع املرمة، ويح  اؿدازها وثىريٜرا ُبر ألادلة الحجسي ية املبؼىزة" 

 :Voice over Internet Protocol (VoIP)بزّتْنْل  1/9/3

ددة مددم الحٜنيددات واملِددا ير املظددحخدمة  حددسا  اثـدداحت ومحادرددات ؿددىثية  هدى مجمُى

دددى٤ ػددد ١ة إلانترندددد  دددا Internet Protocol (IP)ٛاتمدددة ُ ددد  بسوثٟى
ن
، و ؼددداز الاهدددا أحيان

(، وخدددمات الرىاثددٙ الِسيلددة Internet telephonyباحثـددا٤ الردداث٘  ُبددر إلانترنددد )

س خددددمات ةثـددداحت ٠الـددددىت، Broadband Phone Servicesالنوددداٚ ) ( التددددم ثدددٗى

وال٘دددددداٟع، والسطددددددداتل النـدددددددية الٜـددددددديرة، والسطدددددداتل الـدددددددىثية لحٜدددددددد مرا ُبدددددددر ػددددددد ١ة 

( ا ددد  Analog Voice Signalsإلانترندددد خدددال٤ "ثحىيدددل إلاػدددازات الـدددىثية الحناًسيدددة )

ميددة )  مددم دواتددس (  م١ددم نٜلرددا ُبددر إلانترنددد Digital Data Packetsحددصم بيانددات ٛز
ن
بدددح

، Public Switched Telephone Network (PSTN)ػد ١ة الرىاثدٙ الِامدة الح ادليدة 

ددددد ث١ددددىن ثو يٜددددات ةثـددددا٤ الـددددىج  ُبددددر إلانترنددددد ٛاتمددددة بددددرا ها أو مدمجددددة كددددمم  ٛو

 .(Reitz, 2014)بسمجيات ثـ٘  الؼ ١ة الِن١ ىثية" 

 :Web Real–Time Communication (WebRTC)بزّتْنْل  1/9/4

س لبرمجيدددددات ثـددددد٘  الؼددددد ١ة الِن١ ىثيدددددة  هدددددى مؼدددددسوَ مجددددداي  م٘حدددددىر املـددددددز  دددددٗى

دددد الِ٘ ددت   Real–Timeوثو يٜددات الرددداثٙ املحمددى٤ ام٢انيدددة احدددسا  اثـدداحت كمدددت الٛى
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Communications (RTC) ( ُبددر واحرددات بسمجددة الحو يٜددات ال ظدديوةAPIs  و ظددم .)

ىاٛددددّ الؼدددد ١ة الِن١ ىثيددددة  ِمددددل ةثـدددداحت الـددددىثية واملستيددددة مددددم داخددددل ؿدددد٘حات م

 Real–Time Communication inم اػددسة بددين نٌيددر و خددس ُبددر بددسامج املحـدد٘حات )

WEB–browsers مدددا  لادددت الحاحدددة ا ددد  ثث يدددد م١ىندددات اكددداٗية أو ثحميدددل ثو يٜدددات ،)

د ثد  ثودىيسف واهالٛده كمدت "ػدرس مدا ى لِدام  ة 2010مخــة لرل٣. ٛو م مدم خدال٤ ػدٟس

 Microsoftو Apple، وبددددددُ  ٠دددددل مدددددم ػدددددس٠ات: )(Google, 2010)حىحددددل الِامليدددددة" 

مبر مددددم الِدددام Operaو Mozillaو ( WebRTCم ثدددد  مساحِددددة وثىحيددددد )2017(، وكمدددت نددددٗى

سيددٝ هندطددة إلانترنددد W3Cمددم ٛ ددل مئطظددة اثحدداد الؼدد ١ة الِن١ ىثيددة الِامليددة ) ( ٗو

(IETF)ددى٤ ُددامل  لالثـدداحت الـددىث ا بؤنددده "بسوثٟى ية واملستيدددة ، حيددث ثدد  اُحمددادف زطددمي 

 .(W3C, 2019)الٜاتمة ُبر محـ٘حات وثو يٜات الؼ ١ة الِن١ ىثية الِاملية" 

 املزادع٘ العلنٔ٘: 1/11

ددددددة وإلال١ترونيددددددة،  أطدددددد٘ست ُمليددددددات ال حددددددث والحنٜيدددددد  بؤدلددددددة إلانحدددددداج ال١٘ددددددسي املو ُى

دددة املـدددسي ) ىاُدددد ال ياندددات املدزحدددة كدددمم بىابدددة بنددد٣ املِٗس ميدددة EKBٛو (، امل١ح دددة الٛس

سبيدددددة اححدددددىت ُ ددددد  ( ومدددددا اػدددددحمال ُليددددده مدددددم SDLِىد ة )الظددددد ٛىاُدددددد بياندددددات ُامليدددددة ُو

دددددددسوق  ية، والدزاطدددددددات الِلميدددددددة، ومٜددددددداحت الددددددددوزيات املح١مدددددددة، ُو ال١حددددددد  املىكدددددددُى

، اكددداٗة ا ددد  ألاهسوحدددات الِلميدددة طدددىا  املدزحدددة كدددمم ومظحخلـدددات النحددداج ال١٘دددسي 

ددد
ن
ٜ ا للىؿدددى٤ الحدددس باملظدددحىدُات ٛىاُدددد بياندددات الناػدددسيم الحجدددازيين أو ثلددد٣ املحاحدددة ٗو

 ُمددا 
ن
ؼدداٗات وأُمددا٤ املددئثمسات املح١مددة. هددرا ٗلددال املئطظدداثية م٘حىحددة املـدددز، ٟو

 Googleث  اطترحاُه ُبر محس٠ات ال حث الِلمية املحاحة ُ   ػ ١ة إلانترند مثا٤: )

Scholar, Microsoft Academic ا املـدولحات الدالدة للنددوات إلال١ترونيدة ( مظحخدمن

–Webinars, Webٜدمة ُبر إلانترند، والتدم مدم بي هدا ُ د  طد يل املثدا٤ ح الحـدس: )امل

Based Seminars Online Seminars, Interactive Seminars, Web–Based Real–

Time Seminar ٗجميدددددّ إلاحدددددسا ات العاؿدددددة بال حدددددث والحنٜيددددد  بالنحددددداج ال١٘دددددسي ،)

دددسة كمدددت الدزاطدددات الِلميددد ة املبؼدددىزة ُ ددد  املظدددحىي الِدددامل  املبؼدددىز ٛدددد أطددد٘ست ُدددم ٗو

والتم ثناولدد النددوات إلال١ترونيدة املٜدمدة ُبدر إلانترندد بال حدث والدزاطدة لعـاتـدرا 
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 ُم مددي اطدخثمازها وةطدح٘ادة املث د  
ن
وطما ها ونٌ  اداز ها الحجازية واملجانية، ٗلال

أو املادددم، م هدددا كمدددت مخحلدددٙ الحخــدددات واملِددداٖز ال ؼدددسية، طدددىا  ذات الودددا ّ الِلمددد  

ي٘يدددة وال بيدددة  ٟمدددا ثدددىاٗست ُددددة دزاطدددات اطددد هدٗد مِالردددة العـددداتف ال٘نيدددة والًى

ا كمدت  ُن الحٜنية لنٌ  ادازة ِٗاليات الندوات إلال١ترونية بالححليل واملٜازندة وٟ رهدا ػديى

 طٚى البرمجيات ومصودي خدمات الحىاؿل ُم ُ ِد.

ملِلىمدات ٛليلدة كمدت ثناولرددا ُو د  خدالٖ ذلد٣ أثدد دزاطدات وبحدىذ ثخـدف امل١ح دات وا

يدددددٙ  للندددددوات إلال١ترونيدددددة املجانيددددة املٜدمدددددة ُبددددر إلانترندددددد ومدددددي ةطدددددح٘ادة م هددددا وثًى

خـاتـدددرا وثٜنيا هدددا كمدددت مجدددا٤ امل١ح دددات واملِلىمدددات ُ ددد  املظدددحىيين املادددم والِلمددد ؛ اذ 

لدددد  جظدددد٘س ُمليددددات ال حددددث والحنٜيدددد  التددددم أثمرددددا ال احددددث كمددددت النحدددداج ال١٘ددددسي املبؼددددىز 

حخـددددف امل١ح دددددات واملِلىمددددات ُ ددددد  املظددددحىي الِدددددامل  والِس دددد  اح ُدددددم ثددددىاٗس )طددددد ّ( ب

دزاطددات وبحددىذ ُلميددة مبؼددىزة ٜٗددى، حتدد  ثددازيا اثمددام دزاطددة ال احددث وةن هددا  م هددا 

م(. وأم١دم لل احدث ا جداش 2020وثجريلها للبؼدس كمدت )النـدٙ ألاو٤ مدم ػدرس  ىنيدى لِدام 

دددسق الدزاطددددات وال حددددىذ الِلميددددة امل بؼددددىزة والتددددم اخحـددددد بالندددددوات إلال١ترونيددددة ُو

املٜدمددة ُبددر إلانترنددد، طددىا  ُ دد  مظددحىي النحدداج ال١٘ددسي الِددامل  أو الِس دد  املبؼددىز كمددت 

ا لحازيا البؼس–ثسثع  شمجم ثـاُدي 
ن
ٜ  كمت محىزيين ُ   النحى الحا ت:–ٗو

ات العلنٔ٘ دراصات تْظٔف اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت يف التدصص 1/11/1

 املدتلف٘:

 (White, Pottinger, Beetner, & Eller, 2002)دزاطدة "حعظدىن وا دد ... و خدسون" 

ي٘يدددة الىاحددد  ثىاٗسهدددا بالبرمجيدددات  والتدددم هددددٗد ا ددد  جِدددس ٖ ةححياحدددات ال٘نيدددة والًى

املِحمددددد ُلاهددددا كمددددت ُٜددددد وثن٘يددددر الندددددوات إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد كمددددت حامِددددة 

( للمظددددداهمة كمدددددت يؼدددددس مىادهدددددا University of Missouri–Rollaزوح ) –معظدددددىزي

(، ولححٜيدددددٝ ذلددددد٣ ٛدددددامىا NSF–CCLIالحِليميدددددة التدددددم ثددددد  ايؼددددداإها ٟجدددددص  مدددددم منحدددددة )

بححليددل نٌدداَمين مددم الددنٌ  والبرمجيددات املحاحددة  ظددٚى ؿددناُة الندددوات وةححماُددات 

ُ ددددد  ثىش دددددّ مدددددا  ( مِحمدددددد مBlackboard, Microsoft Netmeetingإلال١ترونيدددددة )
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ددا وهميدة ٠ددل م هدا، ردد  
ن
ٜ اػدحمالف مدم ام٢انددات ٗنيدة ووًي٘يددة مىشُدة ُ دد  ردالذ ٗ دات ٗو

ٛدددامىا ببرمجدددة وثن٘يدددر نٌدددام داخ دددت خددداؾ بالرامِدددة  م١دددم اطدددحخدامه كمدددت ُٜدددد وادازة 

 محاكسا ها الحِليمية املٜدمة ُبر إلانترند كمت ػ٢ل طلظلة مم الندوات إلال١ترونية.

 ,Wolfson, Magnuson, & Marsom)ول٘ظددىن ... و خددسون" اطددحِسق "ٓلىزيددا 

بدزاطدددد ه  ال٘ىاتددددد والٜيددددىد العاؿددددة بحدددددز ع ندددددوات املمازطددددة امليدانيددددة التدددددم  (2005

ثٜددددم لودددالر العدمدددة ةححماُيدددة بجامِدددة وادي ٗسيدددصز كمدددت ٟىلىم يدددا البر وانيدددة، حيدددث 

س مٌِدددد  بددددسامج ػددددرادة ال ٢ددددالىزيىض كمددددت الِمددددل ةححمدددداعت للوددددال  ر ندددددوة ميدانيددددة ثددددٗى

 مددددا  حدددددسؾ ُ دددد  حلددددىزها الوددددالر الددددر م  جحمِدددددىن 
ن
ثحِلددددٝ بالحدددددزي  الِم ددددت، ُددددادة

بانحٌام مّ هي ة الحدز ع بالحسم الرام ت. و هدٖ هرف الندوات ا د  مظداُدة الودالر 

كمدددت ث ددداد٤ العبددددرات ودمدددج الدددحِل  الٜددددات  ُ ددد  ال٘ـدددل الدزاتددددخم مدددّ املمازطدددة امليدانيددددة 

ة بدددثالذ وجِصيددص خبددرا ه  وثنم يدددة ٛدددزا ه  الِلميددة واملرنيدددة، ويولدد  مددم الودددالر املؼدداٟز

ندددددددوات ميدانيددددددة الِددددددامين الثالددددددث والسا ددددددّ مددددددم دزاطدددددد ه . وأًرددددددست نحدددددداتج الدزاطددددددة أن 

اُليددة نٌيددر  ىا ُبددر ندددوات إلانترنددد أحمِددىا ُ دد  أوهددا أٟ ددر ٗاتدددة ٗو الوددالر الددر م ػدداٟز

ا بدددددداخل ا ل٘ـدددددى٤ الدزاطدددددية. كمدددددت حدددددين خلـدددددد الحلٜدددددات الحِليميدددددة املنِٜددددددة ميدددددداني 

ا ببثاحددددة ألايؼددددوة الحدزي يددددة لوددددالر الظددددنة  الدزاطددددة ا دددد  كددددسوزة اثخدددداذ الرامِددددة ٛددددسازن

السا ِدددة ٟنددددوات ال١ترونيدددة مٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد وخاؿدددة لودددالر الحجمِدددات الظددد١نية 

 ال ِيدة ُم الرامِة.

دزاطدة  (Wang & Hsu , 2008)ٛدمد ٠ل مدم "ػديايٕ ٟدىي وايدٕ، وهدىي  دم هظدى" 

يددددة اطدددد هدٗد الحِددددٖس ُ دددد  ثـددددىزات ) ( مددددم الوددددالر الددددر م يظددددحخدمىن أدوات 6نُى

ددددة امل٘اهيميدددة وإلاحساتيددددة  النددددوات املٜدمدددة ُبددددر إلانترندددد ومددددي ٗاُلي هددددا كمدددت نٜدددل املِٗس

ين اهددددددا، واطددددددحخدمد ال احثحددددددان املالحٌددددددة واطددددددخ انة ُلميددددددة  لرمرددددددىز الوددددددالر املؼدددددداٟز

دزوطدددددين، وثجميدددددّ وجسدددددريل مالحٌدددددا ه  حدددددى٤ ثدددددؤرير لسؿدددددد واطدددددحواَل  زا  الودددددالر امل

دددددددة  رمرددددددد  للمِٗس الرلظدددددددة الحِليميدددددددة املٜدمدددددددة ُبدددددددر إلانترندددددددد ُ ددددددد  مظدددددددحىي جِلمرددددددد  ٗو

دد أًردست  امل٘اهيمية وإلاحساتية التم ثناول ها حلظات ِٗاليات النددوات إلال١ترونيدة، ٛو

دة وإلا  دا لددي الودالر كمدت ثٜدد   املِٗس دا ا جابي  حدسا ات ألاطاطدية ُبدر نحاتج الدزاطة ثىحرن
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ددددا لىحدددده، وزٗددددّ  يرهددددا  ليددددات بد لددددة ُددددم ةثـددددا٤ الٜددددات  وحرن ندددددوة إلانترنددددد، وذلدددد٣ لحٗى

ددة مددم املٜترحددات الحو يٜيددة  مظددحىيات ث٘دداُلر  مددّ  ِلددر . واخحددح  الدزاطددة بمجمُى

يٙ ثٜنيات الندوات إلال١ترونية كمت ُٜد وثن٘ير الرلظدات الحِليميدة الٜاتمدة ُبدر  لحًى

 إلانترند.

دزاطدة  (Karabulut & Correia, 2008)أحدست ٠دل مدم "  دت ٠دازابىلىت، و ندا ٟىزيدا" 

ٛامحددددا خاللرددددا  ِٜددددد مٜازنددددة وز ِددددة أنٌمددددة ملددددئثمسات ال٘يددددد ى والِ٘اليددددات املٜدمددددة ُبددددر 

( مددددم حيددددث الح٢ل٘ددددة Skype ،Elluminate ،Adobe Connect ،iVisitإلانترنددددد و ددددت )

يددة ب٢ددل م  هددا، وحددىدة ةثـددا٤ الـددىج  واملسثدد  اهددا، وخيددازات املاد ددة وأهدد  امليددلات النُى

الح٘اُل ومدي طرىلة اطحخدام ٠ل م ها. كمت حين خلـد الدزاطة ا   أن ٠ل نٌدام لده 

دددة واملخحل٘دددة ُدددم ٓيدددرف، بمدددا  حولددد  مدددم املِلمدددين واملحاكدددسيم  ميلاثددده إلا جابيدددة املحنُى

حماد ُليه كمت احسا ات الحِلي  والحِ ل  إلال١ترونية، وأاها أٟ در ثحد د أي م ها  م١م ُة

ين كمدددددددت  ٛددددددددزة ُ ددددددد  ثل يدددددددة ةححياحدددددددات ال حثيدددددددة والحِليميدددددددة لرمردددددددىز الودددددددالر املؼددددددداٟز

 اللٜا ات واملحاكسات املٜدمة ُبر إلانترند.

احدسا ات  (Groves & O’Donoghue, 2009)ثنداو٤ "مداٞز ٓسوٗدص، وحدىن أودوندى" 

ندددد ببرندددامج الدزاطدددات السياكدددية اطدددحخدام ومِالردددة نددددوة ال١ترونيدددة مٜدمدددة ُبدددر إلانتر 

الرامِيددددددة. اهدددددددٖ ثبر ددددددس اطددددددحخدام الددددددحِل  املدددددددُىم بالح١نىلىحيددددددا كمددددددت الحِلددددددي  الِددددددا ت 

ولحٜددددد   ثٜسيددددس اي٢ِاتددددخم وناٛددددد ُددددم ثخودددديى وثٜددددد   ندددددوة ُبددددر إلانترنددددد. وثدددد  ثجميددددّ 

ددددد أًرددددست الدزاطددددة أن الندددددوة ُبددددر  مالحٌدددات مجحمددددّ الوددددالر ُبددددر اطددددخ انة ُلميدددة، ٛو

ين بِ٘اليا هدا. إلانترن د طاهمد  ؼد٢ل ا جدا   كمدت ثجسبدة الدحِل  لٔال يدة الودالر املؼداٟز

واٛتددرر ال احثددان الحىحدده ا دد  هددرا الددنمى مددم الحِلددي  الٜددات  ُبددر ندددوات إلانترنددد حددا٤ 

 لددددتدازة الريدددددة. وأوؿدددد الدزاطددددة بلددددسوزة ثٜددددد   
ن
ين ٛددددابال ٠دددان ُدددددد الوددددالر املؼددداٟز

ددا ا دد  ددا لىحدده كمددت  الندددوات ُبددر إلانترنددد حن ن حندد  مددّ الندددوات الحٜليد ددة التددم جِٜددد وحرن

 الحِلي  الِا ت لوالر الدزاطات السياكية.
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 ,Stein, Shibata, Bautista, & Tokuda)دزاطدة "حيرالدد  . ػدحا م ... و خدسون" 

التم اط هدٗىا خاللرا ار دات حددوي النددوات الح٘اُليدة املٜدمدة ُبدر إلانترندد كمدت  (2010

ددا ومِلمدداه ، حيددث الىٛددد الحٜيٜدد   لوددالر ثخــددات ُلددىم الودد  ال ِيددد م حٔساٗي 

ين مددم هددالر الظددنة الثالثدددة وحتدد  الظادطددة بددالحِلي  الردددام ت  ثدد  اخحيدداز طددحة مؼددداٟز

(، وثدددددد  اطحلدددددداٗة ACP–JCٗددددددَس اليابدددددان ) –مدددددم املنخظدددددد ين لل٢ليدددددة الو يددددددة ألامسي١يدددددة 

لندددددددوة إلال١ترونيدددددددة أطددددددحاذ الودددددد  كمددددددت أمسي٢دددددددا الؼددددددمالية ٟمحاكددددددس زتعسدددددددخم بِ٘اليددددددات ا

الح٘اُليدددددددة، حيدددددددث اطدددددددحخدم ٠دددددددل مدددددددم الودددددددالر واملحاكدددددددس أحردددددددصة حاطددددددد ا ه  امل لليدددددددة 

ة بِ٘اليات الندوة املٜدمة ُبر إلانترندد، وثد  ُٜدد ) ( ِٗاليدة ُدم ُ ِدد، م هدا 12للمؼاٟز

أز دددّ مدددّ املحاكدددس، ورمددداي  ِٗاليدددات بددددون املحاكدددس اػدددحملد ُ ددد  ثبظددديٜات ثدز ظدددية 

ددددددددددددة ٠الخ ددددددددددددعيف ا ساق، واطددددددددددددتراثيجيات لِدددددددددددد  ألادواز محنُى ل٘ددددددددددددسدي املددددددددددددسث ى بدددددددددددداُو

ددددددددددات النٜدددددددددداغ حددددددددددى٤ حالددددددددددة املددددددددددسيم. وخلـددددددددددد الدزاطددددددددددة ا دددددددددد  أن الندددددددددددوات  ومجمُى

إلال١ترونيدددة الح٘اُليدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد  دددت ثٜنيدددة ِٗالدددة كمدددت مناٛؼدددة ال٘حىؿدددات 

دددددا بالحددددددزي  ال دددددادزة ُ ددددد  مِالردددددة أوحددددده الٜـدددددىز املىحدددددىدة حالي  ظدددددسيسي الظدددددسيسية، ٛو

 لوالر ٠ليات الو  بالرامِات اليابانية.

 (Garcia & Hooper, 2011)اطد هدٖ ٠دل مدم "ٟس ظديلدا جدت. حازطديا، و  . هدىبس" 

يدة حطدحخدام مدنهج ُلد  الٌدىاهس ) ( الدري phenomenological approachدزاطة نُى

رمردددددد  لحالددددددة مِينددددددة، مددددددم خددددددال٤   حدددددداو٤ ٗردددددد  ثـددددددىزات الندددددداض ووحرددددددات نٌددددددسه  ٗو

حىاند  نددوة مٜدمدة ُبدر ػد ١ة إلانترندد ومددي ثؤريرهدا ُ د  مردازات الح١٘يدر  اطح١ؼاٖ

دددددددة مدددددددم مِلمددددددد  اللٔدددددددة  النٜددددددددي ومردددددددازات حدددددددل املؼددددددد١الت وؿدددددددنّ الٜدددددددساز لددددددددي مجمُى

إلاطددددددددد انية، حيدددددددددث دزض ال احثدددددددددان  زا  املِلمدددددددددين وثجدددددددددازاه  املخحل٘دددددددددة حدددددددددى٤ ٗاُليدددددددددة 

امدددا بحوددىيس ندددد وة ال١ترونيدددة ثددد  ُٜددددها ُ ددد  اطددحخدام النددددوة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد. ٛو

دددددة م١ىندددددة مدددددم ) ة مجمُى ا مدددددم مِردددددد 41مدددددداز أز ِدددددة أطدددددابيّ وبمؼددددداٟز دددددا مسمدددددحن ( مِلمن

، مظددد هدٗين Hispanic–Serving Institution (HIS)خدمدددة ذوي ألاؿدددى٤ إلاطددد انية 

إلاحابددددة ُددددم جظدددداإلر  ال حثددددم املمثددددل كمددددت: مددددا م١ىنددددات الحلٜددددة الدزاطددددية التددددم  حددددددها 

ألاردددس ُ ددد  مردددازات ث١٘يدددره  النٜددددي، ومردددازات حدددل املؼددد١الت واثخددداذ املسمدددحىن وذات 
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د ثىؿلد الدزاطة ا   ُدة نحاتج مم بي ها أن ) ين بالنددوة 60الٜساز؟ ٛو %( مم املؼداٟز

دددد أٗددداد املِلمدددىن التدددم  إلال١ترونيدددة ٛدددد ملظدددىا ثؤريرهدددا ُ ددد  مردددازات ث١٘يدددره  النٜددددي، ٛو

مدّ النددوة املٜدمدة ُبدر إلانترندد، ٟمدا ملظدىا  ػمل ه  الدزاطة بؤن لدداه  ثجسبدة ا جابيدة

اٗاد ها كمت جِصيص ث١٘يره  النٜدي ومرازا ه  كمت حل املؼ١الت، ٟما خلـد الدزاطة ا د  

كددددددسوزة جِددددددس ٖ هدددددددٚس اطددددددحخدام أنٌمدددددددة ادازة الندددددددوات إلال١ترونيدددددددة خاؿددددددة لظدددددددرىلة 

لحِلدي  بمِردد الىؿى٤ الاها وثعظير اطحخدامرا كمت جِصيص الح١٘يدر النٜددي كدمم بدسامج ا

يددددل HISخدمددددة املِلمددددين مددددم ذوي ألاؿددددى٤ إلاطدددد انية ) (، وأوؿددددد الدزاطددددة بلددددسوزة ثٟس

املصيددد مددم ألابحدداذ والدزاطددات املظددحٜ لة ُ دد  ٟي٘يددة اطددحخدام الحٜنيددات الرد دددة كمددت 

 اُداد املِلمين وبنا  مرازات ث١٘يره  النٜدي.

حه ا ددددد  ال حدددددث مدددددم خدددددال٤ دزاطددددد (Roeper, 2011)ٟدددددرل٣ طددددد   "٠ددددداز٤ ٖ. زوبدددددس" 

وإلاحابدددددة ُدددددم خمظدددددة أطددددد لة بحثيدددددة اهددددددٖ ٗحدددددف الِىامدددددل املئطظدددددية التدددددم ثدددددئرس كمدددددت 

اُحمدداد أطدداثرة الحِلددي  الِدددا ت للندددوات ُبددر إلانترنددد لحٜدددد   الدددوزات. وثدد  اطدددحخدام 

دددرل٣ ثددد  ثنٌدددي  مٜدددابالت هاث٘يدددة مدددّ ٟ ددداز 62اطدددخ انة ُلميدددة م١ىندددة مدددم ) ا ٟو ( ُنـدددسن

( ٠ليدددددة وحامِدددددة ثٜدددددّ كمدددددت منوٜدددددة دو٤ 57املحددددداحين كدددددمم )مدددددد سي ث١نىلىحيدددددا الحِلدددددي  

د نحدددددى ) دددددصت املٜدددددابالت التدددددم اطدددددحٔٛس دددددد ٟز دٛيٜدددددة( ُ ددددد  أز ِدددددة  20الؼدددددٚس ألاوطدددددى. ٛو

دددددا مدددددم بي هدددددا احدددددسا ات 52مجددددداحت زتعظدددددية. وأػدددددازت النحددددداتج ا ددددد  ثدددددىاٗس ) دددددا مرم 
ن
( ازث اه

حمدددداد الخسددددريل املحاحددددة بِ٘اليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة، ٟددددرل٣ ثددددىاٗس ثىحدددد ه ٛددددىي ُح

الندددددوات املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد كمددددت ُمليددددات الددددحِل  والحنميددددة املظددددحمسة، وزٓدددد  ثـددددسي  

البظدد ة ألاٟبددر مددم أُلددا  هي ددة الحدددز ع بددؤن بددسامج ندددوات إلانترنددد محددار اطددحخدامرا 

 ظددرىلة، ٗددبن الٜليددل مدد ه  ٛددد اُحمدددها  ِمليددات الحدددز ع السطددم  للمٜددسات الِلميددة. 

لددسوزة ثٜددد   الدددُ  ال٘جددم والحنٌيمدد  ال٢دداٗيين لحم١ددين مئطظددات وأوؿددد الدزاطددة ب

الحِلدددددي  الِدددددا ت مدددددم اطدددددحخدام ثٜنيدددددات ادازة النددددددوات املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد بمرامردددددا 

الحدز ظدددية وال حثيددددة، مدددّ كددددسوزة املحول دددات ال٘نيددددة والبرمجيدددة الالشمددددة حطدددخثماز هددددرف 

 ت  ُبر إلانترند.الحٜنيات كمت مرام واحسا ات للحِلي  الِامل  الٜا
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 "  & Hrastinski)اطدددد هدٗد دزاطددددة "طددددخي٘ان هساطحبظدددد٢ ، وحيمدددد  حالدددددماٞز

Jaldemark, 2012)  ة هددددالر الحِلددددي  الِددددا ت كمددددت الندددددوات الحِددددٖس ا دددد  ٟي٘يددددة مؼدددداٟز

املٜدمددة ُبددر إلانترنددد وهددٚس مؼدداٟز ه  اهددا. حيددث ثدد  اثاحددة مٜددسزات ٗـددل دزاتددخم ُبدددر 

يدددر املتلامندددة(، واثاحدددة ال٘سؿدددة إلانترندددد مدددم خدددال٤ ُٜدددد نددددوات ال١ ترونيدددة )املتلامندددة ٓو

ة بِ٘اليا هددددددا، واطددددددحخدم ال احثددددددان السددددددرالت إلال١ترونيددددددة العاؿددددددة  للوددددددالر باملؼدددددداٟز

ين بالندددوات إلال١ترونيددة ل٘حددف ٟي٘يددة مؼدداٟز ه ، اكدداٗة ا دد  احددسا   بددالوالر املؼدداٟز

ؼددد٘د الدزاطدددة ُدددم ث دددا م واضددد   مٜدددابالت مِرددد  حطخيلدددار أطددد ار مؼددداٟز ه  اهدددا. ٟو

ملؼددداز٠ات الودددالر كمدددت رالرددددة حىانددد  زتعظدددية  دددت: مرددددام ث ددداد٤ املِلىمدددات، وادازة املرددددام 

ير الدددُ  ةححمدداعت، مددّ الحؤٟيددد ُ دد  زبددى هددرف الرىاندد  مددّ ألاداة التددم  ال حثيددة، وثددٗى

ىاتددددٝ   حىاؿدددلىن ٗيمدددا بيدددد ه  خاللردددا. ٟمددددا أطددد٘ست الدزاطدددة ُددددم ُددددد مددددم ثحدددد ات ُو

ة، مددّ اٛتددر  ار طدد ل ملِالر هددا وثحظددين ثجسبددة ث دداد٤ املِلىمددات بددين املحاكددسيم املؼدداٟز

ين بِ٘اليدددددات النددددددوات املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد ُ ددددد  اخدددددحالٖ  وحمردددددىز الودددددالر املؼددددداٟز

دزا ه  ال١٘سية.  أ ِاده  ةححماُية ٛو

ا باحٛتراحدات الِمليدة املىحردة  (Eaton, 2012)ٟما ٛدمد "طازة الين ا حىن"  ثٜسيدسن

م الخظددددىيٝ ببددددرامج محددددى ألاميددددة ومددددد ساه  حددددى٤ ام٢انيددددة اطددددحخدام ثٜنيددددات ا دددد  ممازتددددخ

الندددوات املٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت جِصيدددص ُمليددات جظددىيٝ بددسامجر  املِنيددة بمحددى ألاميدددة 

للمجحمِددددات مددددم حددددىلر . وينٜظدددد  الحٜسيددددس ا دددد  ُدددددة أٛظددددام ػددددملد ٟي٘يددددة اطددددحخدام 

٘ين وامل ين و ليات اػساٞ املجحمّ الِدام ندوات إلانترند مم ٛ ل املحِلمين واملًى حوُى

كمدت بدسامج محدى ألاميدة، واخححمدد الدازطدة بٜاتمدة مسحِيدة للنـدات  املىحردة حطدحخدام 

ثٜنيددات ندددوات إلانترنددد للددمانة انجددار الِ٘اليددات  ددىم ايِٜادهددا بمددا  حٜددٝ الخظددىيٝ 

 الريد لبرامج محى ألامية واػساٞ املجحمِات اها.

دم "زودز ٔدى بىحن١دى بى  دزاطدة حالدة ُدم ثجسبدة  (Polanco–Bueno, 2013)يندى" ٛو

دددددددّ ٟ٘دددددددا ا ه   اطدددددددح٘ادة املدزطدددددددين واملِلمدددددددين مدددددددم اطدددددددحخدام الحٜنيدددددددات الحد ثدددددددة كمدددددددت ٗز

الحدز ظدددية الستعظدددية؛ اذ ثددد  ثددددزيده  ُ ددد  اطدددحخدامات الح١نىلىحيدددا كمدددت اردددسا  املححدددىي 

ة ببرندامج الؼدرادة الدوليددة  الحِليمد  وث١دىيم ثجدازر جِلد  للودالر، وهلدد  مد ه  املؼداٟز
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، الددري International Certificate on Significant Learning (ICSL)للدحِل  الرددام 

د ٠ددددل م هددددا  طدددداُة ممثلددددة كمددددت نددددددوثين  20اػددددحمل ُ دددد  طددددد وحدددددات جِليميددددة اطدددددحٔٛس

ال١تدرونعحين ثدد  ثٜددد مرما ُبددر إلانترنددد  ؼدد٢ل مححددا ت اطدد هدٗحا ثٜددد   امل٘دداهي  وألا٢ٗدداز 

ددددة. أًرددددست الحِليميددددة للمؼدددد ـددددل بددددين ٠ددددل م هددددا احددددسا  أيؼددددوة جِليميددددة محنُى ين، ٗو اٟز

ىن حدددىدة  نحددداتج الدزاطدددة بلدددْى البرندددامج الحددددزيتم أهداٗددده الحِليميدددة، ٟمدددا ملدددع املؼددداٟز

مححىياثدده ومدددي اطددح٘اد ه  م هددا  ِملردد  اليددىم . وحددا ت اخح ددازات إلاثٜددان املىكددىعت 

ين بالبرنددددامج؛ ٟمدددا أًردددد ىن جٔييدددرات واضددددحة كمددددت مخظدددٜة مددددّ ثـدددىزات املؼدددداٟز س املؼدددداٟز

ا أٟدددت املنحجددات الحِليميددة اثٜددان املِلمددين مرددازات  مرددازا ه  ومِددٗس ه  الظددابٜة. وأخيددرن

ددّ  ث١دىيم املححدىي الحِليمدد  الح٘داُ ت الٜددات  ُبدر نددوات إلانترنددد واطدح٘اد ه  م هددا كمدت ٗز

 حىدة املنحجات الحِليمية التم  بحجرا هالاه .

س ظدددددددتم اض ليجساندددددددد، ود  دددددددىزا اٖ بيدددددددرد" وثنددددددداو٤ ٠دددددددل مدددددددم "زوبسثدددددددا  ٤. هم٘دددددددسي، ٟو

(Humphrey, LeGrand, & Beard, 2013)  املميدددلات التدددم ثخيحردددا ثٜنيدددات النددددوات

سف مددم ا جابيددات ُد دددة ٟحٜليددل الح٢ل٘ددة املاليددة للحدددزي   املٜدمددة ُبددر إلانترنددد ومددا ثددٗى

  والددحِل  والحنميددة املرنيددة، والحددد مددم املـددسوٗات املىحرددة للظدد٘س 
ن
وإلاٛامددة، هددرا ٗلددال

دددد امل اػدددس، وجِصيدددص  ُمدددا ثمثلددده مدددم ٗدددسؾ رسيدددة لحٜدددد   املِلىمدددات واملناٛؼدددات كمدددت الٛى

الحىاؿددددل ال نددددا  واملـددددداٛية لدددددي الرمرددددىز. ٟمددددا اطحِسكددددد الدزاطددددة طدددد ِة بددددسامج 

ثٜددىم ُ دد  ادازة وثنٌددي  اللٜددا ات املٜدمددة ُبددر إلانترنددد ُامددة، وندددوات إلانترنددد  ؼدد٢ل 

، WebEx ،GoToWebinar ،GoToTraining ،DyKonw ،Blackboardخدددددددددددددداؾ  ددددددددددددددت )

iLinc ،Adobe Connect وما جؼملرا مم خيازات وام٢انات جظاه  كمدت انجدار النددوات )

دددددد الدزاطدددددة لِدددددسق خودددددى ألاطدددددِاز  إلال١ترونيدددددة املظدددددحخدمة كمدددددت اداز هدددددا، ٟدددددرل٣ ثوٛس

عبددددرا  كمددددت ٟي٘يددددة وةػددددترا٠ات املحاحددددة ب٢ددددل م هددددا. واخححمددددد الدزاطددددة  ظددددسد ثىؿدددديات ال

اخحيدددددداز وثحد ددددددد أي مددددددم مددددددصودي خدددددددمات وبسمجيددددددات ندددددددوات إلانترنددددددد ألاٟ ددددددر مناطدددددد ة 

حححياحات املئطظات وألاٗساد السآ ين كمت انجدار ثجدسب ه  ألاو د  كمدت ُٜدد وثنٌدي  نددوة 

 ال١ترونية ُبر إلانترند والىؿى٤ ا   الرمرىز املظ هدٖ م ها  ظرىلة و ظس.
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و ر. ما ىزحدددددا، وحعظدددددي٢ا ج. بي١سمدددددان، وأندددددة ج. بدددددالعع" ٟمددددا ٛددددددم ٠دددددل مدددددم "ادوازد

(Mayorga, Bekerman, & Palis, 2014)  دزاطددة وؿدد٘ية حطددحخدام ثٜنيددات وأدوات

النددددوات املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثحظدددين ثجسبدددة الدددحِل  ل،ه دددا  املٜيمدددين بٜظددد  هددد  

ومددي ٛددز ها كمدت ( بداوزحنحين، Italiano de Buenos Airesوحساحة الِيىن بمظخؼد٘  )

( نددددددددوة 61جِصيدددددددص مردددددددازات ث١٘يدددددددره  النٜددددددددي، حيدددددددث ثددددددد  مؼددددددداٟز ه  كدددددددمم ِٗاليدددددددات )

. وثدددد  زؿددددد 2013وحتدددد  ٗبرا ددددس  2012ال١ترونيددددة مٜدمددددة ُددددم ُ ِددددد كمددددت ال٘تددددرة مددددم أبسيددددل 

ين مدددددّ املحاكدددددس ُبدددددر أحردددددصة الحاطددددد ات ال عـدددددية وألاحردددددصة اللىحيدددددة  ث٘اُدددددل املؼددددداٟز

يددددداض ٛددددددز ه  ُ ددددد  ث لٜددددد  أطددددد لة املحاكدددددس وهدددددسر إلاحابدددددات ُ هدددددا، ومددددددي واملحمىلدددددة، ٛو

ادزاٟرددد  للحددداحت الظدددسيسية التدددم اطحِسكدددرا املحاكدددس وج عيـدددا ه  لردددا ُ ددد  املظدددحىي 

ددد ثىؿددلد الدزاطددة ا دد  ٗاُليددة الندددوات املٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت  ال٘ددسدي والرمدداعت. ٛو

ا دددة املس دددخ  ومردددازات الح ِامدددل مدددّ ملخدددسيم ثنميدددة ال١٘دددا ات الو يدددة املخحل٘دددة )مثدددل: ُز

 ومرازات ةثـا٤ واملرنية(.

أهسوحددة حامِيددة هدددٗد  (2014)الصا دددي، ٟددرل٣ ٛدددمد "ٓددادة طددليمان الصا دددي" 

ا دد  جِددس ٖ دزحددة اطددرام املددئثمسات والندددوات املٜدمددة ُددم ُ ِددد ُبددر الؼدد ١ة الِن١ ىثيددة 

ة ثسبىيددددددة بمنوٜددددددة م١ددددددة امل١س 250كمددددددت ثحظددددددين ألاطددددددالي  إلاػددددددساٗية لدددددددي ) مددددددة ( مؼددددددٗس

( ٜٗددسة 45الحِليميددة باململ١ددة الِسبيددة الظددِىد ة، مظددحخدمة حطددخ انة ُلميددة ػددملد )

لسؿدددد طددد ل ثِ٘يدددل املدددئثمسات والنددددوات املٜدمدددة ُبدددر الؼددد ١ة الِن١ ىثيدددة كمدددت ثحظدددين 

ددددات التددددم ثحددددى٤ دون اطددددحخدامرم لرددددا كمددددت ُمليددددات  أطدددداليده  إلاػددددساٗية، وزؿددددد املِٛى

ات 10زاطددة اُحمداد )ومردام إلاػدساٖ التربددىي. وأًردست الد %( ٜٗدى مددم مجحمدّ املؼددٗس

التربىيدات هدم اللدىاج  يظدحخدمم املدئثمسات والنددوات املٜدمدة ُبدر الؼد ١ة الِن١ ىثيدة 

كمددت أُمددا٤ اػددساٗرم التربددىي ُ دد  هال ددات منوٜددة م١ددة امل١سمددة الحِليميددة، كمددت حددين ُبددر 

ات املددئثمسات مجحمددّ الدزاطددة بب جابيددة ُددم أهميددة اٟظددااهم مرددازات الحِامددل مددّ ثٜنيدد

ير الدددددددُ  املددددددا ت وال٘جددددددم الالشمددددددين لحِ٘يددددددل هددددددرف  والندددددددوات إلال١ترونيددددددة، وكددددددسوزة ثددددددٗى

مددا٤ واملردام إلاػدساٗية، وأن أٟ ددر الِىاتدٝ التدم ثٜددٙ أمدام اطددحخدامرم  الحٜنيدات كمدت ألُا



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              43          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

لحٜنيات املئثمسات والندوات إلال١ترونيدة  دت ُددم ثدىاٗس دوزات ثؤهيليدة كمدت هدرا املجدا٤ 

ات  التربىيات. للمؼٗس

ددسر"  دددمد "مرددا ابددساهي  ُش ددسر، ٛو دزاطددة ُلميددة اطدد هدٗد الححٜددٝ مددم  (2014)ُش

( كمدددت Webinarِٗاليدددة اطدددحخدام ثٜنيدددات وأدوات ُٜدددد النددددوات املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد )

ثنميدددة مردددازات الححددددذ لددددي هال دددات مٜدددسز اللٔدددة إلانجليل دددة بالـدددٙ الظدددا ّ بمددددازض 

لٜرددددم ثجدددداف احددددسا ات الححدددددذ، اذ ثناولددددد و٠الددددة الٔددددىذ وجؼددددٔيل الالح ددددين  دددد  ٛو كمددددت ٗز

يددة للححدددذ باللٔددة إلانجليل ددة  ددت: الدٛددة والوالٛددة وال٘ردد .  الدزاطددة رددالذ مرددازات ُٗس

( هال دددددددة مىشُدددددددة 48ٟمدددددددا اطدددددددحخدمد ال احثدددددددة املدددددددنهج الحجسيتدددددددم لِيندددددددة م١ىندددددددة مدددددددم )

دة كدابوة بىاٛدّ ) دة ثجسي يدة ومجمُى دة، ( هال دة ل٢دل مج24بالخظاوي ُ د  مجمُى مُى

( 8وبلٕ ُدد املٜسزات الدزاطة التم ػمل ها الندوات إلال١ترونية املٜدمة ُبدر إلانترندد )

مبر  م. وأًرددست نحدداتج الدزاطددة ألارددس 2014مٜددسزات كمددت أرنددا  ال٘تددرة مددم طدد حمبر حتدد  نددٗى

( كمددددددت Webinarsإلا جددددددا   حطددددددحخدامات الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد )

لححددذ لددي الوال دات مِالردة الحخدٖى والٜلدٝ النداثجين مدم احدسا ات ثنمية مرازات ا

 الححدذ لداهم.

 (Zoumenou, et al., 2015)ٟمدددا ٛددددم ٠دددل مدددم "ٗيرحيجدددم شوميندددى، ... و خدددسون" 

مساحِدددددة ُلميدددددة ل،دبيدددددات املبؼدددددىزة ُدددددم النددددددوات إلال١ترونيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد، 

ي٘يددة املخحل٘ددة، والحِددٖس ا دد  ال٘سوٛددات اهدددٖ ثحد ددد ٗىاتدددها وحىاندهددا الحٜنيددة وا لًى

يدددر املتدددلامم الٜدددات  ُبدددر إلانترندددد، ٟمدددا أػدددازت  الدٛيٜدددة كمدددت ثٜنيدددات ةثـدددا٤ املتدددلامم ٓو

يددددددٙ ندددددددوات إلانترنددددددد ) ( كمددددددت Webinarsالدزاطددددددة ا دددددد  ُدددددددة ممازطددددددات ناجحددددددة كمددددددت ثًى

الرىاندددددددد  ذات الـددددددددلة  ِلدددددددد  أؿددددددددى٤ الحدددددددددز ع وثٜنياثدددددددده. ٟمددددددددا اطدددددددد هدٗد الدزاطددددددددة 

خالؾ املِلىمددات املبؼددىزة حددى٤ ممازطددات ثـددمي  وثن٘يددر ندددوات ال١ترونيددة ُبددر اطددح

إلانترنددددددد. واخححمددددددد الدزاطددددددة باطددددددحِساق وحرددددددات نٌددددددس مح ادلددددددة لثالرددددددة مددددددم محتركمددددددت 

ؿدددددناُة نددددددوات إلانترندددددد لححد دددددد  زا هددددد  حدددددى٤ أٗلدددددل املمازطدددددات املوسوحدددددة كمدددددت هدددددرا 

 الـدد.
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درل٣ هددٗد دزاطدة "ٓدىزان ٗسايظدىن"  ا د  ثٜدد   ثٜسيدس ُدم  (Fransson, 2016)ٟو

مؼسوَ بحثم  حِلٝ بدوز الندوات إلال١ترونية املٜدمة ُبدر إلانترندد كمدت ثىحيده املِلمدين 

ا ةطدخ انات الِلميدة Newly Qualified Teachers (NQT)حدد ثم الحؤهدل  ، مظدحخدمن

ِاتدددة واملٜدابالت املٜننددة لسؿددد وثجميدّ بيانددات مجحمددّ الدزاطددة للحِدٖس ا دد  ال٘ىاتددد ال

ين بالندوة إلال١ترونية، وزؿد الححد ات التم واحر ه  كمت الح٘اُل والدحِل   ُ   املؼاٟز

ي٘يددة الحـدددي لرددا، وأطدد٘ست الدزاطددة ُددم ثددىاٗس ثىحدده ا جددا   لدددي املِلمددين حددد ثم  ٟو

الحؤهل للحِلدي  ُبدر إلانترندد وث ددد املخداٖو ألاوليدة حدى٤ اطدحخدام ألادوات الحٜنيدة كمدت 

ٟدددرل٣ ام٢انيدددة الحىطددديّ بددداملححىي الحِليمددد  املدددسث ى بحىحيددده وازػددداد  ُمليدددة ثدددىحاهر ،

املِلمين حد ثم الحؤهل كمت أرنا  مؼداٟز ه  بالنددوة إلال١ترونيدة املٜدمدة ُبدر إلانترندد، كمدت 

حين أًرست الدزاطدة وحدىد اخدحالٖ بٜددز ه  ُ د  زبدى إلاحدسا ات النٌسيدة والحو يٜيدة 

دة امل١خظد ة لددداه  نخيجدة ثنددَى ثجدازاه  الظددابٜة ُدم حلددىزه  ِٗاليدات الندددوة  باملِٗس

 إلال١ترونية.

دزاطدددة ثجسي يدددة اطددد هدٗد ثنميدددة  (2017)أبدددى املجدددد، ٟمدددا ٛددددم "محمدددد أبدددى املجدددد" 

مرددازات الرددد٤ والنٜاػددات الؼدد٘رية لدددي ال دداحثين كمددت مجددا٤ ثدددز ع اللٔددة إلانجليل ددة 

ا ه  ونحدددداحر  ب٢ليدددة التربيددددة بجامِددددة ٛندددداة الظددددى ع، ومظددداُد ه  ُ دددد  ثٜددددد   م ىكددددُى

ال حثم بوٚس مٜنِة كمت طياٚ املناٛؼات الؼ٘رية املثمسة الٜاتمة ُبر ندوات إلانترندد، 

ا ه   حيددددث هلدددد  مددددم رمانيددددة بدددداحثين كمددددت مجددددا٤ ثدددددز ع اللٔددددة إلانجليل ددددة هددددسر مىكددددُى

(. Web–Seminarsال حثية ملسحلة املاحظحير والدٟحىزاف ُبر نددوات إلانترندد الِلميدة )

 مدددددم املدددددنهج ػددددد ه الحجسيتدددددم واملدددددنهج الىؿددددد٘  للححٜدددددٝ مدددددم واطدددددحخدمد ا
 
لدزاطدددددة ٟدددددال

( ندددوات ال١ترونيددة مٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت نمددى املرددازات النٜاػددية والردليددة 8ٗاُليددة )

الؼ٘رية لدي مجحمّ ال احثين الر م ػدمل ه  الدزاطدة، وأًردست نحداتج الدزاطدة ثدىاٗس 

إلانترندد كمددت ثمنيددة مردازات الرددد٤ والنٜاػددات أردس ا جددا   ل٘اُليددة النددوات املٜدمددة ُبددر 

الؼ٘رية لدي ال احثين كمت مجا٤ ثدز ع اللٔة إلانجليل دة ب٢ليدة التربيدة الحا ِدة لرامِدة 

 ٛناة الظى ع بجمرىزية مـس الِسبية.
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ددم ٠ددل مدم "بعددنج ليل دس، وطددخي٘م د. ثداٖ، و ن ميركمددت هئدان"   & ,Lieser, Taff)ٛو

Murphy–Hagan, 2018) سددددحية ثـددددٙ ثوددددىيس أداة دمددددج ندددددوات إلانترنددددد دزاطددددة م

لحِصيددددص ث٘اُددددل الحدددددز ع والددددحِل  كمددددت ال ع ددددات املخحلوددددة كمددددت طددددياٚ الحِلددددي  الوتددددم، مددددم 

خدددال٤ زؿدددد وثٜيدددي  اححياحدددات الودددالر وأُلدددا  هي دددة الحددددز ع ببرندددامج الِدددالج املادددم 

ححدددة ( بالىح ددات املWashington Universityالحددا ّ ل٢ليددة الودد  بجامِددة واػددنوم )

ألامسي١يدددة، مِحمدددد م ُ ددد  حمدددّ ال ياندددات ألاطاطدددية التدددم ج١ِدددع ةطدددحخدامات الِامدددة 

وامل٘ددداهي  املحِلٜدددة ببرمجيدددات وثو يٜدددات ُٜدددد وثن٘يدددر الددددوزات املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد، 

ي٘يددددة، مددددم ُينددددة بلٔددددد ) ( مددددم أُلددددا  هي ددددة 250والحِددددٖس ُ دددد  طددددما ها ال٘نيددددة والًى

ج املادم. وأطد٘ست الدزاطدة ُددم ثحد دد أز ِدة بدسامج  ددت الحددز ع والودالر ببرندامج الِددال 

ة والحلددددىز بِ٘اليددددات الندددددوات املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد،  ددددت  ا للمؼدددداٟز ألاٟ ددددر اطددددحخدامن

دددددددددا يظددددددددد ة )٠Skypeالحدددددددددا ت: بسندددددددددامج )
ن
( GoToMeeting%(، رددددددددد  بسندددددددددامج )35.53( محٜٜ

ددددددا يظدددددد ة )
ن
ا %(18.42( والددددددري حٜددددددٝ يظدددددد ة )Zoom%(، ٗبرنددددددامج )19.74محٜٜ ، وأخيددددددرن

ددددددا يظدددددد ة )Google Hangoutsبسنددددددامج )
ن
%(. وأًرددددددست الدزاطددددددة ثددددددىاٗس 13.16( محٜٜ

ببرنددددامج –ثىحرددددات ا جابيددددة لدددددي ٠ددددل مددددم أُلددددا  هي ددددة الحدددددز ع وهددددالر ٠ليددددة الودددد  

 ثجاف اطحخدام ثٜنيات الندوات إلال١ترونية املٜدمة ُبر إلانترند.  –الِالج املام

التم هدٗد ا   اطح١ؼداٖ  (Yu & Tadic, 2018)ودزاطة "دي  ى، ونادحة ثاد خؽ" 

ثٜنيدددات الحىاؿددددل املسثدددد  ممثلدددة كمددددت ندددددوات إلانترنددددد ومددددي ثؤريرهددددا كمددددت إلادزاٞ ال ـددددسي 

(Visual Conduct  ي٘يدددددة اطدددددحخدام املحاكدددددسيم ل،طدددددالي ين، ٟو ( لرمردددددىز املؼددددداٟز

ددددات ألاطدددد لة وألا  حىبددددة املستيددددة املحاحددددة ُبددددر ػاػددددات أحرددددصة حاطدددد ا ه  كمددددت ادازة مجمُى

(Q&A ين كمددددت أرنددددا  أحددددداذ الندددددوة إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ( التدددم  وسحرددددا حمرددددىز املؼدددداٟز

ُبددر إلانترندددد، والتدددم ثىؿددلد ا ددد  ثدددىاٗس ثىحدده ا جدددا   لددددي الرمرددىز املؼددداٞز بالنددددوات 

إلال١ترونيدة املٜدمدة ُبدر إلانترندد كمدت اطددحخدام إلام٢اندات ال ـدسية املحاحدة ببدرامج ونٌدد  

وجِصيددص ادزاٟردد  لتحابددات التددم  ٜدددمرا املحاكددسون وطدد ل ه  املوسوحددة ادازة الِ٘اليددات 

 كمت أرنا  أحداذ ندوات إلانترند.
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دزاطدة هددٗد  (Monfared, et al., 2019)ٟمدا ٛددمد "طدازة من٘دسد، ... و خدسون" 

ا د  جِددس ٖ دوز الندددوات الحِليميددة الٜاتمددة ُبددر إلانترنددد كمددت مدددي نجددار مس ددخ  الظددمنة، 

ة حيددددددث ٛددددددام ال ددددددا حثىن بمساحِددددددة مخووددددددات مس ددددددخ  الظددددددمة الددددددر م اخحددددددازوا املؼدددددداٟز

بالندوات الحِليمية إلال١ترونية مٜابل هئح  الر م ٗللىا الندوات امليدانية كمت ال٘تدرة 

حين بندددا ن ُ ددد  اخحيدددازه  2016ا ددد  ديظدددمبر  2014مدددم  ىليدددى  ، وثددد  ثٜظددديمر  ا ددد  مجمدددُى

ة بالندددددددوة الحِليميددددددة )إلال١ترونية/املي ددددددا 1230دانيددددددة( م١ددددددىنين لِدددددددد )للمؼدددددداٟز ( مسيلن

ممثلددين مجحمددّ الدزاطددة. وثىؿددلد الدزاطددة ا دد  أن مِدددحت الددر م لرددؤوا ا دد  الحددددخل 

%( ممدددم 66.6%( ممدددم حلدددسوا النددددوات امليدانيدددة مٜازندددة ببظددد ة )72.9الرساحدددت بلدددٕ )

ػدددداٞز وحلددددس بِ٘اليددددات الندددددوات الحِليميددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد. وأوؿددددد الدزاطددددة 

وزة اثاحددة بددسامج ُالحيددة ملس ددخ  الظددمنة  ؼدد٢ل ال١ترويدد  ٛابددل الىؿددى٤ الاهددا ُددم بلددس 

ُ ِدد ُبدر إلانترندد لرددرر ٛوداَ ُدسيم مددم الظد٢ان والؼد ار ممددم يِدانىن مدم الظددمنة 

ير مىازد املظخؼ٘  ومخــا ها املالية.  لحلىزه  بِ٘اليا ها وبما يظاه  كمت ثٗى

–Reneland)يددددددددا ماحنىطدددددددددىن" وهدددددددددٗد دزاطددددددددة "ليندددددددددا زينالنددددددددد ٗىزطددددددددمان، وماز 

Forsman & Magnusson, 2019)  ٙيد ا د  ثودىيس واخح داز أداة جِليميدة ٛاتمدة ُ د  ثًى

ندددوات إلانترنددد كمددت دُدد  الح١٘يددر الِلمدد  لدددي هددالر ٠ليددات الحدددز ع كمددت مسحلددة الحِلددي  

الِددا ت بددؤز ّ مددم الرامِدددات الحا ِددة للٜددانىن الظددىيدي بالؼدددما٤ ألاوز دد ، و ددت: حامِدددة 

( University of Gothenburg(، وحامِدة حدىثنبرج )Linnaeus Universityض )ليبيدى 

( وحامِدة ال ددرويج الٔسبيددة للِلددىم Abo Akademi Universityوحامِدة أوبددى أ٠دداد م  )

( مظدددحخدمين Western Norway University of Applied Sciencesالحو يٜيددة )

ددا لحمييددل ةخحالٗددات كمددت الح١٘يددر  ددا م٘اهيمي  الِلمدد  لدددي الوددالر. وثدد  ثوددىيس ألاداة  نمىذحن

ددة  الححليليددة املظددحخدمة كمددت الدزاطددة بنددا ن ُ دد  ال يانددات الحجسي يددة الناػدد ة مددم مجمُى

ة الوالر بِ٘اليا هدا، وأًردست الدزاطدة ا جابيدة  ندوات إلانترند التم ث  ُٜدها ومؼاٟز

ناٛؼدا ه  ال حثيدة ثو يٝ ندوات إلانترند كمت دُ  الح١٘ير الِلم  لددي الودالر وجِصيدص م

ر  بدين  ِلدر ، و ِدصش مدم ثنميدة ٛددزا ه  ال١٘سيدة  ة مِداٗز  ؼ٢ل ث٘داُ ت  حٜدٝ مؼداٟز
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دددد  اخددددحالٖ أمدددداٟم وحددددىده  وانحمددددا ا ه  الِلميددددة بمئطظددددات  وثددددىهين الـددددلة بيدددد ه  ٓز

 الحِلي  الِا ت الىاِٛة بمٜاهِات الؼما٤ ألاوز  .

ٟس ظدددددددددددخيان اب دددددددددددر" ٛددددددددددددم ٠دددددددددددل مدددددددددددم "أنددددددددددددزياض حيجن٘دددددددددددىزث ر، وأل١ظدددددددددددندز شيدددددددددددد، و 

(Gegenfurtner, Zitt, & Ebner, 2020)  دزاطة هددٗد ا د  اطح١ؼداٖ زدود ِٗدل ُددد

ا ثجاف )419) ( ندوة ال١ترونيدة مٜدمدة ُبدر إلانترندد ثد  ثـدميمرا واداز هدا مدم 48( محدزبن

دددص ثددددزي  ٟ ددداز الظدددم والحِلدددي  املظدددحمس   & Training Center for Adultٛ دددل مٟس

Continuing Education (TCACE)  بجندددىر أملانيددددا، اذ اػدددحملد ُ دددد  أز ِدددة منددددا ج

جِليميددددددددددة  ددددددددددت: ادازة طلظددددددددددلة إلامدددددددددددادات والحىزيدددددددددددات، وإلادازة الـددددددددددناُية، وجِلددددددددددي  

( دٛيٜددة 60–45الو٘ىلددة امل ١ددسة، والسياكدديات. وثساوحددد املدددة الصمنيددة ل٢ددل م هددا نحددى )

. محدددداولين ٛيدددداض (2018أٓظددددوع  – 2016ُٜدددددت حميِرددددا كمددددت ال٘تددددرة مددددا بددددين ) ىنيددددى 

مظحىي السكدا وزدود الِ٘دل لددي حمردىز املحددزبين ثجداف النددوات إلال١ترونيدة املٜدمدة 

ُبر إلانترند، وزؿد  زا  وثىحرات املحددزبين واملحاكدسيم بالنددوات إلال١ترونيدة، ٟدرل٣ 

دددددٖى ُ ددددد  ٟي٘يدددددة ثحظدددددين الحـدددددميمات العاؿدددددة بددددداملححىي الحِليمددددد  املٜددددددم ُبدددددر  الٛى

ونيددة ومددا  حول دده مددم ثحظددعنات مظددحٜ لية. وأػددازت نحدداتج الدزاطددة ا دد  الندددوات إلال١تر

أن املحددددددزبين كمدددددت الحِلدددددي  بمسحلدددددة الو٘ىلدددددة امل ١دددددسة لدددددداه  مظدددددحىيات زكدددددا ُاليدددددة ُدددددم 

ير  ين بحددددٗى املحاكددددسات والندددددوات املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد، كمددددت حددددين هلدددد  حمرددددىز املؼدددداٟز

دددد ٗدددسؾ ث٘اُدددل أٟ دددر مدددّ املحاكدددسيم واملححددددرين بالنددددو  ات إلال١ترونيدددة، مدددّ ٛلدددا  ٛو

ة، ٟمدددددا هدددددال ىا بخسدددددريل ِٗاليدددددات النددددددوات املٜدمدددددة ُبدددددر  أٛدددددل كمدددددت املناٛؼدددددات املؼدددددتٟر

ا لحِصيص اطح٘اد ه  املظحٜ لية.–إلانترند واثاحة مل٘ا ها الظمّ
ن
 بـسية ححٜ

دراصات تْظٔف اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت يف ختصص املهتبات  1/11/2

 لْمات:ّاملع

 ,Docherty & Faiks)ٛدددم ٠ددل مددم "٠ددازيم ج. دوػدديرج ، وانفددت هيرولددد ٗددا ١ع" 

أو٤ دزاطدددددة ُلميدددددة مبؼدددددىزة با نحددددداج ال١٘دددددسي املحخـدددددف كمدددددت ُلدددددىم امل١ح دددددات  (2004

واملِلىمدات، اطحِسكدد اطدحخدامات ثٜنيدة النددوات إلال١ترونيدة املٜدمدة ُبدر إلانترندد 
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مات، مظ هدٗين الحِٖس الاهدا و ليدة ُملردا ومدا مم منٌىز اخحـاؿحم امل١ح ات واملِلى 

ددة العيددازات  ثحمحددّ بدده مددم ميددلات طدداُدت ُ دد  ػدديَى اطددحخدامرا، مظحِسكددين مجمُى

املحاحدددددددددددددة بدددددددددددددنٌ  وبسمجيدددددددددددددات ادازة نددددددددددددددوات إلانترندددددددددددددد ٠ددددددددددددداحٛتراَ وأدوات الحِليٜدددددددددددددات 

ة املظدددددددخندات، وجسددددددددريل وأزػدددددددد٘ة الِ٘اليدددددددات. ٟددددددددرل٣ ثناولددددددددد  الحىكددددددديحية، ومؼدددددددداٟز

ال ددددداثِين البؼدددددوين كمدددددت طدددددٚى ؿدددددناُة بسمجيدددددات نددددددوات ومدددددئثمسات إلانترندددددد  الدزاطدددددة

وثوىزا هدا الظددس ِة. ٟمددا ٛامددد الدزاطددة بمٜازندة ثٜنيددات ندددوات إلانترنددد مددّ الحٜنيددات 

املمارلدددددة املظدددددخندة ا ددددد  ػددددد ١ة إلانترندددددد مثدددددل: املنـدددددات الحِليميدددددة، واملـدددددادز واملساحدددددّ 

ِليميدددددة، ومدددددئثمسات ال٘يدددددد ى وال دددددث امل اػدددددس. ةٗتراكدددددية، وأنٌمدددددة ادازة املٜدددددسزات الح

وأوؿد الدزاطة بلسوزة اطخثماز ثٜنيات ندوات إلانترند كمت ُمليات وخددمات امل١ح دة 

ا ملددا ثمثلدده مددم أداة  ُامددة، ومددا  خددحف بحِلددي  وثىحيدده املظددح٘يد م  ؼدد٢ل خدداؾ، نٌددسن

ة واٟخظار العبرات املخحل٘ة.  ِٗالة كمت ث اد٤ املِٗس

اللددددددى  ُ دددددد   (Montgomery, 2010)ن ا. مىنحجددددددىمسي" وألٜددددددد دزاطددددددة "طددددددىشا

دددددات وأيؼدددددوة وخددددددمات امل١ح دددددة  ؼددددد٢ل أٟ دددددر ٗاُليدددددة  الحىحددددده الحدددددادذ كمدددددت نٜدددددل مجمُى

يدددٙ ثٜنيدددات ُٜدددد النددددوات إلال١ترونيددددة  ا ُبدددر ػددد ١ة إلانترندددد، مدددم خدددال٤ ثًى وحلدددىزن

ال احثدة املٜدمة ُبر إلانترند بما  خدم حمردىز املظدح٘يد م بالىطدى ألا٠داد م . وث بدد 

( الددري  حمحددىز حددى٤ ث جددم اخحـاصددخم Embedded Libraryم٘رددىم امل١ح ددة املدمجددة )

ة املجحمددددّ الرددددام ت  امل١ح ددددة للحٜنيددددات الرد دددددة املحاحددددة ُبددددر إلانترنددددد مددددم أحددددل مؼدددداٟز

ِاليا ه  املخحل٘ة واملٜدمة كمت ػ٢ل ندوات ُلمية ومحاكسات جِليمية ُبدر  أيؼو ه  ٗو

 ُدددم ا
ن
لددددوز الدددري ثلِ ددده نددددوات ومحاكدددسات إلانترندددد كمدددت ثحٜيدددٝ ػددد ١ة إلانترندددد. ٗلدددال

الحىاؿدددددل الِ٘دددددا٤ بدددددين ٠دددددل مدددددم اخحـاصدددددخم امل١ح دددددات وحمردددددىز املظدددددح٘يد م بددددداملجحمّ 

ددددددات وخدددددددمات امل١ح ددددددة  الرددددددام ت، وجِصيددددددص رٜدددددداٗ ه  املِلىماثيددددددة لالطددددددح٘ادة مددددددم مجمُى

 الرامِية.

انددا باد ددا، وأبسيددل ٟىلىطدديمى"   (Badia & Colosimo, 2013)ٟددرل٣ دزاطددة "حيٗى

التددددم اطدددد هدٗحا خاللرددددا الحِددددٖس ا دددد  ام٢انيددددة اطددددحخدام بسمجيددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة 

املٜدمدة ُبدر إلانترندد لحٜدد   خدددمات حد ددة واكداٗية ملجحمدّ الودالر وال دداحثين ذوي 



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              49          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

( اهددددددددٖ ثل يدددددددة McGill Universityةخحـددددددداؾ كمدددددددت الِلدددددددىم الرندطدددددددية بجامِدددددددة )

يدددددددددة مدددددددددم امل١ح دددددددددة الرامِيدددددددددة بمد ندددددددددة مىنتر دددددددددا٤ ب١نددددددددددا، ةححياحدددددددددات الِلميدددددددددة وال حث

واطددحخدمحا ال احثحددان ةطددح يانات الِلميددة إلال١ترونيدددة كمددت ثجميددّ مِلىمددات الدزاطدددة 

( مدم الودالر وأُلدا  هي دة الحددز ع واخحـاصدخم امل١ح دات حدى٤ 31وزؿد جِليٜات )

ملددددئثمسات ( أو أي مددددم بسمجيددددات الندددددوات واAdobe Connectاطددددحخداما ه  لبرنددددامج )

ة  املحاحدددددة ُبددددددر إلانترندددددد، ٟمددددددا ٛامحدددددا بددددددالحِٖس ا ددددد  أٗلددددددل املمازطدددددات املِنيددددددة بمؼدددددداٟز

الرمرىز كمم ِٗاليات النددوات واملدئثمسات املنِٜددة ُبدر إلانترندد لحـدس الودٚس التدم 

 م١ددم خاللرددا اطددحخدام هددرف الحٜنيددات كمددت ثٜددد   خدددمات امل١ح ددة لرمرددىز املظددح٘يد م 

ين  دت حالدة الـدمد م ها. وخلـد الدزاطة ا    أن أٟ ر الححد ات التم واحرد املؼداٟز

أرنددددددا  الحمددددددازيم، حيددددددث ١ُددددددع ذلدددددد٣ لددددددداه  حالددددددة مددددددم الٜلددددددٝ، ٟمددددددا أن وحددددددىد  ِددددددم 

ة مِالر هددا للددمان اطددحمساز  إلاػدد٢اليات ال٘نيددة كمددت أرنددا  ايِٜدداد الِ٘اليددات ثولدد  طددُس

 مؼاز٠ا ه ، ٠انٜواَ الـىت، وُبى  ةثـا٤ با نترند.

 (Moorefield–Lang & Hall, 2015)حندج، وثس سدخم هدى٤" –هيدرز مىزٗيلددودزاطة "

التددددم هدددددٗد ا دددد  وؿددددٙ ٟي٘يددددة ايؼددددا  طلظددددلة مددددم الندددددوات إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر 

( Virginia Tech Universityإلانترندددد لحِلدددي  هدددالر حامِدددة ٗيرحيبيدددا للح١نىلىحيدددا )

ة، حيددث ثدد  ثدددزي  اخحـاصددخم وازػدداده  ل١ي٘يددة اطددحخدام امل١ح ددة ومىازدهددا املخحل٘دد

دة  يدة لحٜدد   مجمُى امل١ح ة الستعظية بالحِاون مّ شمالته مم الٜداتمين بامل١ح دات الُ٘س

دد أحدسي ال احثدان ُددة مٜدابالت  واطِة مم الرلظات الِلمية املٜدمة ُبدر إلانترندد. ٛو

ين بالندددوات إلال١ترونيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت حام ِددة مٜننددة مددّ خمظددة مددم املؼدداٟز

ا حطدددددددحخدامرا كمدددددددت زؿدددددددد زدود  ٗسحيبيدددددددا للح١نىلىحيدددددددا. وثددددددد  جسدددددددريل مٜدددددددابال ه  ؿدددددددىثي 

ة والحلدددىز بالنددددوات إلال١ترونيدددة  أِٗدددالر  وجسدددريل انو اُدددا ه  وثجدددسب ه  كمدددت املؼددداٟز

املٜدمة ُبر ػ ١ة م١ح ات الرامِة، اهدٖ الحِٖس ُ   ٟي٘ية ثٜد   حلظات امل١ح دة 

احسا ا هددددا، وزؿددددد نٌددددسة الوددددالر وأُلددددا  هي ددددة ُبددددر إلانترنددددد  ؼدددد٢ل أٗلددددل وثحظددددين 

سف نددددددوات امل١ح دددددة املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد،  الحددددددز ع ا ددددد  الدددددحِل  إلال١ترويددددد  الدددددري ثدددددٗى

وام٢انيددة ثحٜيٜرددا حححياحددات املجحمددّ الرامِيددة )الوددالر وأُلددا  هي ددة الحدددز ع( كمددت 



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              50          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

يدر لددي حمردىز الحِلي  الرام ت  ؼ٢ل أٗلل. وأًرست نحاتج الدزاطة ثىاٗس اهحمام ٟ 

ة والحلددددىز بِ٘اليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة التددددم جِٜدددددها وثن٘ددددرها  الرامِددددة للمؼدددداٟز

دات امل١ح دة ُ د   امل١ح ة ُبر ػ ١ة إلانترند، وما  خناو٤ ٟي٘ية اطحخدام مىازد ومجمُى

 وحه خاؾ.

دزاطدددددة ثحليليدددددة مظدددددحخدمة املدددددنهج  (2015)ػدددددرار، ٛددددددمد " ظدددددبد ُنتدددددر ػدددددرار" 

ي٘ية ألاطاطية واملحاحة بد)الىؿ٘  كمت زؿد وثح دا 16ليل الظمات ال٘نية والًى ( بسنامجن

ا كمددددددت ُٜددددددد وثن٘يددددددر الندددددددوات واملددددددئثمسات إلال١ترونيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر  ددددددا مظددددددحخدمن
ن
وثو يٜ

ددا مددىشُين 33إلانترنددد مِحمدددة كمددت ذلدد٣ ُ دد  ٛاتمددة مساحِددة م١ىنددة مددم ) ي  ا ُٗس ( ُنـددسن

 يانددددددددات الستعظددددددددية للبرمجيدددددددددات ُ دددددددد  رالرددددددددة محدددددددداوز زتعظددددددددية اطدددددددد هدٗد اهددددددددا ثجميددددددددّ ال

دددد  أهميددددة بسمجيددددات ونٌدددد  ادازة  والحو يٜددددات املدزوطددددة. وثىؿددددلد الدزاطددددة ا دددد  أندددده ٓز

ٜدددد النددددوات واملدددئثمسات املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد، ٗبنددده  لدددِٙ اطدددحخدامرا مدددم ٛ دددل  ُو

امل١ح ددددات الرامِيددددة لالطددددح٘ادة مددددم خيازا هددددا وام٢انا هددددا كمددددت ثٜددددد   العدددددمات املسحِيددددة 

ميددددددة صيددددددة  الٛس لرمرددددددىز املظددددددح٘يد م، ٟمددددددا ان هددددددد الدزاطددددددة بوددددددسر ثجسبددددددة امل١ح ددددددة املٟس

( Google Hangoutلرامِة املنـىزة بجمرىزية مـدس الِسبيدة، واطدحخدامرا لبرندامج )

ميدددة لرمردددىز مظدددح٘يداها مدددم املجحمدددّ ألا٠ددداد م  )الودددالر  لحٜدددد   خددددمات مسحِيدددة ٛز

اهددددددددد الِلميددددددددة الحا ِددددددددة لرامِددددددددة وال دددددددداحثين وأُلددددددددا  هي ددددددددة الدددددددددز ع( بال٢ليددددددددات واملِ

املنـدددددىزة. أطددددد٘ست الدزاطدددددة ُدددددم حملدددددة مدددددم النحددددداتج والحىؿددددديات الِلميدددددة مدددددم بي هدددددا 

اػددحما٤ بسمجيدددات وثو يٜدددات ادازة النددددوات إلال١ترونيدددة واملدددئثمسات املٜدمدددة ُدددم ُ ِدددد 

ددددددا لعوددددددى 
ن
ٜ ي٘يددددددة التددددددم ثخنددددددَى ٗو ُبددددددر إلانترنددددددد ُ دددددد  ُدددددددد مددددددم العيددددددازات ال٘نيددددددة والًى

ة ةػتراٞ، أو ما  ٜددم  ؼد٢ل  ردين  جمدّ بدين ةػتراٞ ا ها، طىا  املجانية أو املدُٗى

ة.  العيازات املجانية املحدودة، وأخسي ثحار كمم خوى اػتراٞ املدُٗى

ا ددددددد  جِدددددددس ٖ  (Gschwandtner, 2016)وهددددددددٗد دزاطدددددددة "مان٘سيدددددددد حؼدددددددىاندث ر" 

ددا ا دد  الندددوات إلال١ترونيددة ُبددر إلانترنددد ٟوسيٜددة اكدداٗية لحِلددي  مردداز  ات املِلىمددات حن ن

حندددد  مددددّ املحاكددددسات الحٜليد ددددة ووزغ الِمددددل وةححماُددددات ال٘سد ددددة كمددددت م١ح ددددة بعددددد 

ظدوين كمدت ٟنعظددة ٠دانتربسي )  Canterbury Christ Church's Augustine Houseأٓو
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Library( باململ١ددددة املححدددددة. حيددددث ٛدددددمد )نددددددوة ال١ترونيددددة ُبددددر إلانترنددددد ملجحمدددددّ 22 )

(، وأػدازت 2015 ىنيدى  – 2014طات الِليا كمت ال٘ترة ما بين )أٟحدىبس هالر مسحلة الدزا

نحددددداتج الدزاطدددددة ا ددددد  أن الٜلدددددا ا ال٘نيدددددة ثمثدددددل أحدددددد الححدددددد ات الستعظدددددية التدددددم ثىاحددددده 

الٜدددداتمين ُ دددد  ثٜددددد   الندددددوات ُبددددر إلانترنددددد، كمددددت حددددين أًرددددست الدزاطددددة ثددددىاٗس ث٘اُددددل 

ين ال ددالٕ )  181ا جددا   لدددي حمرددىز املؼدداٟز
ن
ا بالندددوات إلال١ترونيددة التددم ٛدددمرا ( مؼدداز٠

%(. وأوؿددددددد الدزاطددددددة بلددددددسوزة 95اخحـاصددددددخم امل١ح ددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد ببظدددددد ة بلٔددددددد )

ة املجحمددّ ألا٠دداد م  وهي ددة الحدددز ع مددّ اخحـاصددخم امل١ح ددات للحِدداون بيدد ه  كمددت  مؼدداٟز

ير نددددددوات ال١ترونيدددددة ذات ؿدددددلة بددددداملٜسزات الحِليميدددددة واملردددددام ال حثيدددددة التدددددم  ٜدددددىم  ثدددددٗى

 خن٘يرها الوالر ُ   مداز الِام الدزاتخم.ب

ا ددددد  جِدددددس ٖ واٛدددددّ  (2016)ابدددددساهي ، كمدددددت حدددددين هددددددٗد دزاطدددددة "مردددددا محمدددددد ابدددددساهي " 

اطدددحخدام املحخــدددين كمدددت مجدددا٤ املِلىماثيدددة )لٜاُدددة العظدددير للحِلدددي  ُدددم ُ ِدددد( ٟىوهدددا 

ددددة مددددم املحاكددددسات واللٜددددا ات إلال١ترونيددددة ) ددددا ملجمُى ددددا ُسبي  تمددددة ( الٜاWebinarنمىذحن

يدددددٙ ثٜنيدددددات وبسمجيدددددات الحىاؿدددددل ُدددددم ُ ِدددددد، وثؤريرهدددددا إلا جدددددا   والظدددددلتم كمدددددت  ُ ددددد  ثًى

يدددددٙ  ُمليدددددات الحىاؿدددددل الِلمددددد  ٗيمدددددا بيددددد ه  ومددددددي اٟخظدددددااه  مردددددازات اطدددددحخدام وثًى

مححىيا هدددددددا وخددددددددما ها كمدددددددت ثل يدددددددة اححياحدددددددا ه  الحدزي يدددددددة وثولِدددددددا ه  العاؿدددددددة بدددددددالحِل  

ؿددد٘  الححلي دددت لحجميدددّ مححىيدددات اللٜددددا ات والحنميدددة املظدددحمسة. مظدددحخدمة املدددنهج الى 

الِلمية واملحاكسات التم ػمل ها ٛاُدة العظدير، طداُية ا د  زؿدد وثحليدل اطدحخدامات 

( مدددم املحخــدددين كمدددت مجددددا٤ 277مححىيدددات ٛاُدددة العظدددير للحِلددددي  ُدددم ُ ِدددد مدددم ٛ ددددل )

دددددة. ر  للمِٗس  املِلىماثيددددة، وثٜدددددد   ؿددددىزة مح٢املدددددة ُددددم  زا هددددد  ُ هددددا ودوزهدددددا كمددددت جؼددددداٟز

واخححمددد الدزاطددة  ِدددة نحدداتج ثو يٜيددة مددم بي هددا اطددحجثاز ٛودداَ ث١نىلىحيددا املِلىمددات 

بالنـددددع  ألاٟبددددر مددددم مححددددىي املحاكددددسات الِلميددددة إلال١ترونيددددة املحاحددددة بٜاُددددة العظددددير 

ددددددددد أوؿددددددددد بلددددددددسوزة ثددددددددىاٗس الِد ددددددددد مددددددددم امل ددددددددادزات واملنـددددددددات  للحِلددددددددي  ُددددددددم ُ ِددددددددد. ٛو

ير ٗددسؾ ل لددحِل  املظددحمس والحنميددة الراثيددة للمحخــددين إلال١ترونيددة التددم جظدد هدٖ ثددٗى

يددددددٙ ام٢انا هددددددا كمددددددت ثحٜيددددددٝ الحىاؿددددددل الِ٘ددددددا٤ ومؼدددددداٟز ه   كمددددددت مجددددددا٤ املِلىماثيددددددة، وثًى

 للمِاٖز الِلمية املرنية.
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 التحلٔل الالحل للنزادع٘ العلنٔ٘: 1/11/3

١ُظدددد املساحِدددة الِلميدددة للنحددداج ال١٘دددسي وأدر املىكدددَى املبؼدددىز ُ ددد  املظدددحىيين 

والِس   الظابٝ اطحِساكرا؛ انحـاز الدزاطات وال حىذ الِلمية التم ثناولدد  الِامل 

بال حددث والدزاطدددة للندددوات إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبددر إلانترندددد كمدددت أز ِددة محددداوز زتعظدددية 

  ت ٠الحا ت:

  دزاطدددات وبحدددىذ البرمجيدددات والدددنٌ  املظدددحخدمة كمدددت ادازة النددددوات إلال١ترونيددددة

 املٜدمة ُبر إلانترند.

 طات ثو يٝ واطحخدام ثٜنيات الندوات إلال١ترونيدة املٜدمدة ُبدر إلانترندد كمدت دزا

 املِاٖز ال ؼسية.

  دزاطدددددددات وبحدددددددىذ ٛياطددددددددات املححدددددددىي املسثددددددد  واملظددددددددمَى بالنددددددددوات إلال١ترونيددددددددة

 املٜدمة ُبر إلانترند.

  يٙ ثٜنيات الندوات إلال١ترونيدة دزاطات وبحىذ مدي ةطح٘ادة وألارس مم ثًى

 إلانترند.املٜدمة ُبر 

 
ّ دزاطة ال احث مم دزاطات وبحىذ الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند1ػ٢ل ٛز  )  ( مٛى

ٟما أط٘ست املساحِة الِلمية ُدم ُددم ثدىاٗس دزاطدات وبحدىذ ُلميدة مؼدااهة لدزاطدة 

ال احددددددددث ُ دددددددد  مظددددددددحىي النحدددددددداج ال١٘ددددددددسي الِس دددددددد  املبؼددددددددىز كمددددددددت ثخــددددددددات امل١ح ددددددددات 
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 ُددددم نددددزة الدزاطدددات وال حدددىذ الِلميددددة الِامليدددة التدددم ثناولددددد واملِلىمدددات
ن
، هدددرا ٗلدددال

الندددددوات إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد مددددم وحرددددة نٌددددس ثخـددددف ُلددددىم امل١ح ددددات 

(، بعنمدددا 2004واملِلىمدددات، حيدددث زؿددددت أو٤ املحددداوحت ال حثيدددة املحخــدددة كمدددت ُدددام )

ؼدددست دزاطدددحان ُسبعحدددان ٜٗدددى ذات ؿدددلة م اػدددسة بالنددد
ُ
دوات إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبدددر ي

 إلانترند، ٛد ط ٜحا دزاطة ال احث بخمظة أُىام، هما ٠الحا ت:

 ( وثناولدد البرمجيدات املظدحخدمة كمدت 2015الدزاطة ألاو   يؼدست كمدت ُدام ،)

ُٜدددد مدددئثمسات إلانترندددد بالححليدددل والحٜيدددي  لعـاتـدددرا وام٢انا هدددا ال٘نيدددة 

ي٘يددددددة، ومدددددددي ام٢انيدددددددة ةطددددددح٘ادة م هددددددد ا كمددددددت جِصيدددددددص وثٜددددددد   خددددددددمات والًى

امل١ح ددات الرامِيددة مددّ ُددسق ثجسبددة ال احثددة كمددت اطددحخدام أحددد ثو يٜددات 

صيددددة لرامِددددة  املدددئثمسات الِلميددددة كمددددت ثٜدددد   خدددددمات مسحِيددددة بامل١ح دددة املٟس

 املنـىزة.

 ( واطدددددددد هدٗد زؿددددددددد وثحليدددددددددل 2016الدزاطددددددددة الثانيددددددددة يؼددددددددست كمدددددددددت ُددددددددام ،)

التددددم ثدددد  ُٜدددددها وثن٘يدددددرها  مححىيددددات املحاكددددسات واللٜددددا ات إلال١ترونيدددددة

يددداض  ُ ددد  ػددد ١ة إلانترندددد ُبدددر م دددادزة )ٛاُدددة العظدددير للحِلدددي  ُدددم ُ ِدددد( ٛو

دددددددة بدددددددين  ة املِٗس اُلي هدددددددا كمدددددددت ثحٜيدددددددٝ الحىاؿدددددددل الِلمددددددد  ومؼددددددداٟز دوزهدددددددا ٗو

 املحخــين كمت املِلىماثية.

كمددددت حددددين أثددددد دزاطددددة ال احددددث الحاليددددة مظددددح١ملة للررددددىد امل رولددددة كمددددت دزاطددددات ُلددددىم 

املِلىمددات ُ دد  مظددحىي النحدداج ال١٘ددسي الِس دد  املبؼددىز، ومخحـددة كمددت ثندداو٤ امل١ح ددات و 

املمازطددددات الٜاتمددددة لِٜددددد وثن٘يددددر ندددددوات ال١ترونيدددددة مجانيددددة مٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد كمدددددت 

ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات بدددو٤ الِددال  الِس دد  مددم حددانتم: املئطظددات الِسبيددة ومددا 

ونيددددة مٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد، وحمرددددىز ثحخددددرف مددددم احددددسا ات لِٜددددد وثنٌددددي  ندددددوات ال١تر

منخظتم ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس د  واملمازطدات امل٘لدلة لدداه  

مددم واٛددّ ثجسبدددة مؼدداٟز ه  وحلددىزه  بالِ٘اليدددات املخحل٘ددة، وهددى مدددا يِددصش مددم أهميدددة 

دزاطدددددة ال احدددددث كمددددددت محاولدددددة طددددددد ال٘جدددددىة ال حثيددددددة بالدزاطدددددات الِسبيددددددة املبؼدددددىزة كمددددددت 



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              54          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

َ النددددددوات إلال١ترونيدددددة املجانيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد كمدددددت ثخـدددددف امل١ح دددددات مىكدددددى 

 واملِلىمات الِسبية.

ًٔا  اإلطار اليظزٖ –ثاى

مددد  الدددري نحِدددايؽ مِددده كمدددت ًدددل الحٜنيدددات املحدٜٗدددة مدددم  لٜدددد ٓيدددر الححدددى٤ الٛس

حىلنددا هسيٜددة ثـددمي  وثن٘يددر وثٜددد   ألايؼددوة وألاحددداذ الِلميددة واملرنيددة والحِليميددة 

( ػدددددددداثِة webinarالظددددددددىا ، حيددددددددث أؿدددددددد حد الندددددددددوات املٜدمددددددددة ُبددددددددر إلانترنددددددددد ) ُ دددددددد 

ةطدددحخدام ومريمندددة ُ ددد  ؿدددناُة ألاحدددداذ والِ٘اليدددات إلال١ترونيدددة املنِٜددددة ُدددم ُ ِدددد 

حندددا الحاكدددس، ٟمدددا أثدددد ٟىاحددددة مدددم أهددد   ُبدددر إلانترندددد بمخحلدددٙ أػددد٢الرا وأنىاُردددا بٛى

ميدددة الحد ثدددة. ٗاملـدد ( النددداثج ُدددم دمدددج ٠دددل Webinarول  )مؼدداهد بع دددات الحِلدددي  الٛس

( والتدم جِجدم Seminar( اػازة ا   الؼ ١ة الِن١ ىثية الِامليدة و٠لمدة )Webمم ٠لمتم )

 ب١ ددددددرة كمددددددت ٠اٗددددددة ألاؿددددددِدة الِامليددددددة واملحليددددددة 
ن
ندددددددوة أو محاكددددددسة ُلميددددددة أؿدددددد   محددددددداوح

م بالِد دددد مدددم الحخــدددات الِلميدددة واملِددداٖز ال ؼدددسية كمدددت ُـدددسنا الردددازي. والدددري يِجددد

بؤ ظدددددى م٘اهيمددددده نددددددوة ُلميدددددة أو مرنيدددددة " دددددح  ُٜددددددها وثنٌدددددي  وثن٘يدددددر ِٗاليا هدددددا ُبدددددر 

(، و ددددت بددددد ل للندددددوات الحٜليد ددددة املنِٜدددددة Web–based Seminarػدددد ١ة إلانترنددددد )

 .(Hermann–Ruess & Ott, 2014)داخل الٜاُات الحٜليد ة" 

مددددا هددددى الحدددددا٤ كمددددت ٠اٗددددة اللٜدددددا ات املرنيددددة؛ ثٜددددىم النددددددوات إلال ١ترونيددددة املٜدمددددة ُبدددددر ٟو

ة بِ٘الي هدددا )املبظدددٝ،  إلانترندددد ُ ددد  ثحٜيدددٝ الحىاؿدددل الِ٘دددا٤ بدددين ٠دددل ألاهدددساٖ املؼددداٟز

يدددددٙ الؼددددد ١ة الِن١ ىثيدددددة  ين( مِحمددددددة كمدددددت ذلددددد٣ ُ ددددد  ثًى واملححددددددذ، وحمردددددىز املؼددددداٟز

ددددددى٤ إلانترنددددددد  وام٢انددددددات أحرددددددص ه  املددددددصودة ب٢دددددداميرات ومناٗددددددر نٜددددددل الـددددددىت ُبددددددر بسوثٟى

(VoIP حيث  م١ ،) ه  الح٘اُل مّ  ِلر  كمت ػ٢ل متلامم ُبر نٜدان اثـدالر   ؼد ١ة

ا ٠ان م٢دان وحدىده  حدى٤ الِدال  دون أن  لدوسوا ا د  الظد٘س  إلانترند  ظرىلة و ظس أ  

أو الحنٜددددددل للحلددددددىز داخددددددل ٛاُددددددة ميدانيددددددة ثجمِردددددد ، وهددددددى مددددددا ثميددددددلت بدددددده مددددددم مسونددددددة 

لٜدددا ات الحٜليد دددة التدددم حٔساٗيدددة طددداُدت ُ ددد  انخؼدددازها نٌيدددر مدددا ثحول ددده النددددوات وال

ددددا لىحدددده ) ة بِ٘اليا هددددا. ٟمددددا طدددداُد F2Fجؼددددترن الحلددددىز وحرن ( ل٢اٗددددة ألاهددددساٖ املؼدددداٟز

ي٘ردا بالِد دد مدم ألايؼدوة ال ؼدسية  ذل٣ مدم ٗدسؾ اطدخثماز النددوات إلال١ترونيدة وثًى
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املخحل٘ددة ٠الحىاؿددل ُددم ُ ِددد، وثحٜيددٝ الددحِل  املظددحمس، والحم١ددين مددم الحوددىيس املاددم، 

 ٗسؾ الخظىيٝ ُم ُ ِد.وجِصيص 

ٗ اطددحانا  ُدددم الحلددىز امليددداي  داخددل ٛاُددة املحاكددسة؛ محددار حخحـاؿددحم امل١ح ددات 

ة والحلددددددددىز بِ٘اليددددددددات الندددددددددوات املٜدمددددددددة ُبددددددددر إلانترنددددددددد وهددددددددسر  واملِلىمددددددددات املؼدددددددداٟز

جظددداإح ه  ومناٛؼدددا ها  ظدددرىلة و ظدددس. ٟمدددا ثحميدددل النددددوات املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد  ِددددة 

ير الح٢دددداليٙ املردددددزة بددددبحسا ات الظدددد٘س والحنٜددددل للددددسآ ين كمددددت ٗىاتددددد مددددم بي  هددددا: ميددددلة ثددددٗى

حلددىز ِٗاليا هددا، اكدداٗة ٗددسؾ اػددساٞ ُدددد ٟ يددر مددم املبظددٜين واملححدددرين والرمرددىز 

مددّ  ِلددر  دون الحٜيددد بؤمدداٟم وحددىده  الِ٘ليددة، ٟددرل٣ ام٢انيددة الرمددّ بددين ٠ددل مددم 

  ُسوكدددر  الحٜد ميدددة مدددم داخدددل هدددئح  الدددر م لدددداه  ٗسؿدددة للحلدددىز امليدددداي  وثٜدددد 

ٛاُة الِ٘اليات، أو هئح  الر م ح ثحىاٗس لر  ٗسؾ الحلىز امليداي  "ولدداه  الٜددزة 

ة ُم ُ ِدد ُبدر ػد ١ة إلانترندد لودسر ُسوكدر  ونٜاػدا ه  ُدم ُ ِدد ومؼداٟز ه   للمؼاٟز

ا داخددددل ٛاُددددة  ؼددددد٢ل متددددلامم كمددددت أرندددددا   ددددا ا دددد  حندددد  مدددددّ حمرددددىز الحاكددددسيم ميدددددداني  حن ن

دددادة  دددح  الحخوددديى لِٜدددد النددددوة (Courville, 2010, p. 12)يِٜدداد الِ٘اليدددات" ا . ُو

يحدددددددات ايِٜادهدددددددا، رددددددد  دُدددددددىة الرمردددددددىز املظددددددد هدٖ لخسدددددددريل  إلال١ترونيدددددددة وحدولدددددددة ثٛى

مؼاٟز ه  اها وحلىز ِٗاليا ها ٠املة كمدت ػد٢ل ال١ترويد  ٛدات  ُ د  ػد ١ة إلانترندد دون 

ة ال١ترونيدددة واحددددة مٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد الحٜيدددد  ِددددد حمردددىز الحلدددىز؛ ٗددديم١م لنددددو 

( مؼدددداٞز مددددّ  ِلددددر  لحلددددىز ِٗاليا هددددا وهددددسر نٜاػددددا ه  3000حمددددّ مددددا  ٜددددازر مددددم )

 وث٘اُلر  مّ  ِلر   ؼ٢ل متلامم كمت أرنا  ايِٜاد الِ٘اليات.

يددددٙ واطددددخثماز الح١نىلىحيددددا الناػدددد ة لِٜددددد وثن٘يددددر ندددددوات  ٟمددددا أؿدددد حد ام٢انيددددة ثًى

نترندددددد ثحٌددددد   ؼدددددِ ية متلا ددددددة  ظددددد   مال م هدددددا لِد دددددد مدددددم ال١ترونيدددددة مٜدمدددددة ُبدددددر إلا 

 ُددددددم 
ن
مددددددا٤، ٗلددددددال واُددددددات ألُا ددددددساق الحِليميددددددة والتربىيددددددة والثٜاٗيددددددة والحجازيددددددة ٛو ألٓا

ام٢انية ثحمل ث٢ل٘ة ُٜدها وثن٘يرها مم ٛ ل املئطظات وألاٗساد ُ   الظدىا ، وزٓد  

إلانترندددد كمدددت مخحلدددٙ ثندددَى الدزاطدددات الِلميدددة املبؼدددىزة كمدددت مددددي ةطدددح٘ادة مدددم نددددوات 

الحخــدددددددات الِلميدددددددة ُامدددددددة والحِليميدددددددة والخظدددددددىيٜية  ؼددددددد٢ل خددددددداؾ، اح أن أٗلدددددددل 

املمازطدات وإلاحددسا ات املىصددخ  اهددا لِٜددد وثن٘يددر نددوات ال١ترونيددة ُبددر إلانترنددد لدد  ثلددٝ 
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ادة مدا  دح  ثحد دد أٗلدل املمازطدات مدم خدال٤ مساحِدات ػداملة  ةهحمام املولىر، ُو

بؼددىزة، اكدداٗة ا دد  احددسا  املٜددابالت مددّ املخحـددين والٜدداتمين ُ دد  ودبيددات املىكددَى امل

ادازة وثن٘ير الِ٘اليات طدىا  ألاٗدساد أو املئطظدات للحِدٖس ُ د  ممازطد ه  ومدا جؼدمله 

مدددددم نٜددددددان ٛددددددىة  جدددددد  ألاخددددددر اهددددددا، أو مددددددا  ىاحررددددددا مددددددم نٜددددددان كددددددِٙ  جدددددد  مِالر هددددددا 

الٜاتمدددة ُ ددد  ُٜدددد وثن٘يدددر وثحظددي ها للدددمان نجدددار املمازطدددات وإلاحدددسا ات املظدددحٜ لية 

ندددوات ال١ترونيددة مٜدمددة ُبددر إلانترنددد محٜٜددة وهددداٗرا ومالتمددة ملحول ددات واححياحددات 

ة اهدددا ولحلدددىز ِٗاليا هدددا املخحل٘دددة، وهدددى مدددا ازث١دددصت ُليددده  الرمرددىز املظددد هدٖ للمؼددداٟز

 دزاطة ال احث كمت ػٜاها النٌسي والِم ت ُ   الظىا .

 ّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت:مدخل تارخيٕ لليدّات اإللهرت 2/1

بددددأ ثدددازيا النددددوات إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت وها دددة الثمانيبيدددات مدددم الٜدددسن 

الِؼسيم ُندما ٠اند ػ ١ة إلانترند ح ثصا٤ كمت مساحلرا امل ١سة، ٜٗد ًرست "الحجدازر 

دددد ألاو دد  للنددددوات إلال١ترونيدددة ُبددر إلانترندددد ممثلدددة كمدددت بسمجيددات املساطدددلة الن ـدددية بالٛى

دى٤ Real–Time Chatالِ٘ دت ) " Internet Relay Chat (IRC)( واملِحمددة ُ د  بسوثٟى

(Braunfeld, 1962, p. 17) وكمددددت منحـددددٙ جظددددِيبيات الٜددددسن الِؼددددسيم ثدددد  ثوددددىيس .

ثو يٜددات املحادردددات النـدددية واملساطددالت ال٘ىزيدددة الٜاتمدددة ُبددر ػددد ١ة إلانترندددد لخؼدددمل 

املِلىمدددات ٗيمدددا بدددين حمردددىز املظدددحخدمين، ٜٗدددد أهلٜدددد ام٢اندددات نٜدددل املل٘دددات وث ددداد٤ 

ة ) ( مددددا طددددم  للمظددددحخدم LiveShare Plusم بسنددددامج )1995( ُددددام PictureTel"ػددددٟس

ة ػاػة حرداش حاطد ه ال عيدخم مدّ ٓيدرف مدم حمردىز املظدحخدمين ووٗدس ُلداه   بمؼاٟز

ام٢انيدددددة الىؿدددددى٤ ُدددددم ُ ِدددددد ا ددددد  أحردددددص ه  ال عـدددددية"، اكددددداٗة ا ددددد  ثم١يددددد ه  مدددددم نٜدددددل 

مل٘ددا ه  وث دداد٤ زطدداتلر  النـددية ٗيمددا بيدد ه   ؼدد٢ل متددلامم، وام٢انيددة جؼدداٞز الظدد ىزة 

 ال يلا  إلال١ترونية.

ددددد ًرددددست أو دددد  الندددددوات إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد كمددددت "مددددا ى  م ُندددددما 1996ٛو

د الِامليدددة ) ة ما ١سوطددٗى ( NetMeeting( بسنامجرددا الؼدددرير )Microsoftأهلٜددد ػدددٟس

 Internet Explorerن بسمفددت مدددمج بمحـدد٘حرا للؼدد ١ة الِن١ ىثيدددة )كمددت ػدد٢ل م١ددى 

( الددددددري طددددددم  للمظددددددحخدمين باحثـددددددا٤ ٗيمددددددا بيدددددد ه  وث دددددداد٤ بيانددددددا ه  مددددددّ  ِلددددددر  3.0
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دددد الِ٘ دددت"  . ٟمدددا "ًردددس أو٤ بسندددامج لِٜدددد النددددوات (Microsoft Corp, 1996)بالٛى

 م"1996إلال١ترونيدددددددددددددددددددددة املٜدمدددددددددددددددددددددة ُبدددددددددددددددددددددر ػددددددددددددددددددددد ١ة إلانترندددددددددددددددددددددد كمدددددددددددددددددددددت الِدددددددددددددددددددددام ن٘ظددددددددددددددددددددده 

(MyOwnConference LTT, 2017)( وهددى بسنددامج ،PlaceWare الددري ثمددد بسمجحدده )

ة ) (، والدري طددم  ملظددحخدم واحدد بحٜددد   ُددسق Xerox PARCوثودىيسف مددم ٛ دل ػددٟس

(  م١ددم مل ددات الددصواز مؼدداهدثه مددم مخحلددٙ أنحددا  الِددال   ؼدد٢ل Presentationمسثدد  )

ا مم امليلات التم طاُدت ُ د  PlaceWareمتلامم. ُالوة ُ   ذل٣ ٛدم بسنامج ) ( ُددن

ثوىيس وارسا  ؿناُة النددوات إلال١ترونيدة املٜدمدة ُبدر إلانترندد ٟخيدازات اطدحواَل  زا  

ة أحدددددد  الرمرددددىز، وام٢اندددددات الدزدػددددة واملحادردددددات النـددددية امل اػدددددسة، وام٢انيددددة مؼددددداٟز

ا اها.
ن
ا مؼاز٠

ن
 الحلىز بِ٘اليات الندوة إلال١ترونية لي١ىن مححدر

ددددد ثدددد ا كمددددت ٛو ُن   اطددددحخدام الندددددوات إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد  ؼدددد٢ل أٟ ددددر ػدددديى

أواخس الخظِيبيات مم الٜسن الِؼسيم "ٟ د ل ِٗدا٤  حدسا  ةححماُدات ُبدر إلانترندد" 

(Frick, 2016, p. 6) وثدددد  ثـددددميمه كمددددت ألاؿددددل لالححماُددددات الٜاتمددددة ُبددددر الؼدددد ١ة ،

ددددد ثوددددىزت الLANالداخليددددة الـددددٔيرة ) ندددددوات إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد (، ٛو

ددددد الحاكددددس مددددم الـددددِ  ثحد ددددد ماهيددددة  دددد  متلا دددددة؛ اذ أؿدددد   بالٛى
ن
 ؼدددد٢ل ٟ يددددر وبخو

دددددٖى ُ ددددد  مدددددا  جِلردددددا مخحل٘دددددة دون ٓيرهدددددا مدددددم  النددددددوات الٜاتمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد أو الٛى

اح ألاحددداذ والِ٘اليدددات ألاخدددسي املِحمددددة ُ ددد  ػددد ١ة إلانترندددد كمدددت ُٜدددد وبدددث ِٗاليا هدددا. 

أن أٟ ددر مددا  ميددل الندددوات إلال١ترونيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد ٛدددز ها ُ دد  ثحٜيددٝ الح٘اُددل 

س ال٘سؿدددددة –الظدددددمّ ين واملححددددددذ الستعسدددددخم، ٟمدددددا أوهدددددا ثدددددٗى بـدددددسي بدددددين حمردددددىز املؼددددداٟز

ين والحلددددددىز بوددددددسر أطدددددد ل ه  وجِليٜددددددا ه  ومددددددداخال ه  ال١٘سيددددددة مددددددّ  لرمرددددددىز املؼدددددداٟز

ٜسا ها املخحل٘ة. ِلر   ؼ٢ل متلامم كمت أرنا  اي  ِٜاد ِٗاليا ها ٗو
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 ( أو٤ منـة مح٢املة لِٜد ندوات ال١ترونية ُبر إلانترندPlaceWare( واحرة اطحخدام بسنامج )2ػ٢ل ٛز  )

 (TrueConf LLC., 2017)املـدز: 

( كمددددت ُدددددام Webinarويددددئزم أن )ازيدددد٣  ز. ٟددددىزر( هدددددى أو٤ مددددم ؿدددداْ وؿددددد٣ مـددددول  )

مددددة ثجازيددددة كمددددت م١حدددد  البددددرا ات والِالمددددات الحجازيددددة م، الددددري ٛددددام بخسددددريله ِٟال 1998

، والتم ثد  (Korb, 1998)(" 75478683بالىح ات املححدة ألامسي١ية "ثحد ػرادة ٛز  )

ة ) رددا لؼددٟس م ثدد  ثوددىيس بسنددامج 1999( كمددت الِددام ن٘ظدده. وكمددت "ُددام InterCallنٜددل حٜٛى

(WebEx Meeting Center(  والدددددري أُيددددددت جظدددددميحه ٗيمدددددا  ِدددددد ا ددددد ،)WebEx )

سكدددد ام٢انيدددة ُٜدددد نددددوات ُبدددر إلانترندددد ملدددا  ـدددل ا ددد   دددد  1000ُو مدددم الحلدددىز كمدددت ٛو

دددّ )(Mitchell, 1999, p. 56)واحددد"  ( بخسددريل مـدددول  Learn.com. ٟمدددا ٛددام مٛى

(Webinar( : دد ( بم١حدد  78952304( باُح ددازف ُالمددة ثجازيددة مسددرلة "ثحددد ػددرادة ٛز

م" 2006املححددددددددددددددة ألامسي١يدددددددددددددة كمدددددددددددددت ُدددددددددددددام البدددددددددددددرا ات والِالمدددددددددددددات الحجازيدددددددددددددة بالىح دددددددددددددات 

(Learn.com, Inc., 2006) م ثدددد  الٔددددا  ٠ددددل الِالمددددات 2007. ومددددّ ذلدددد٣، ٗ٘دددد  ُددددام

ا ب٢اٗددددددددة Webinarالحجازيددددددددة الظددددددددابٝ جسددددددددريلرا ثحددددددددد مـددددددددول  ) ( ليـدددددددد   مظددددددددحخدمن

ية والحٜنية  ؼ٢ل ٟ ير وػاثّ لتػازة ا   الندوات إلال١ترونيدة التدم  دح   املجاحت املِٗس

ة اها وحلىز ِٗاليا ها ُبر ػ ١ة إلانترند الِاملية.ُٜدها   وثن٘يرها واملؼاٟز
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م( ًردددددس ال١ثيدددددر مدددددم مدددددصودي بسمجيدددددات وخددددددمات 2000وب ها دددددة الٜدددددسن الِؼدددددسيم )ُدددددام 

، GoToMeeting ،GoToWebinarالندددددوات إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد مثددددل: )

ClickWebinar ،MyOwnConference ،Zoom يرهدددددددددا مدددددددددم ثو يٜدددددددددات وبسمجيدددددددددات ( ٓو

دددددا ثلدددددى ملخدددددس  امن ُٜدددددد وثن٘يدددددر وحلدددددىز النددددددوات إلال١ترونيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد. ُو

ا، ٟمددددددا  ددددددا واطددددددحخدامن
ن
ي٘ أؿدددددد حد بددددددسامج ُٜددددددد وثنٌددددددي  الندددددددوات إلال١ترونيددددددة أٟ ددددددر ثًى

ػدددددمل ها الِد دددددد مدددددم ُمليدددددات الحودددددىيس وأدخلدددددد ُلاهدددددا الِد دددددد مدددددم الححظدددددعنات ويدددددح  

يِّ  مدددة لردددا  ؼددد٢ل مظدددحمس. وكمدددت الِٜدددد ألاو٤ مدددم الٜدددسن الحدددادي اكددداٗة ميدددلات حد ددددة ٛو

والِؼدددسيم "بدددددأت الؼدددس٠ات الحجازيددددة ومئطظدددات الحِلددددي  الِدددا ت باطددددحخدام الندددددوات 

املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد  ؼدددددد٢ل ػدددددداثّ كمددددددت الِد ددددددد مددددددم الرىاندددددد  الترويجيددددددة والحدزي يددددددة 

، خاؿددة (Zoumenou, et al., 2015, p. 62) والحِليميددة والحنميددة املرنيددة املظددحمسة"

ددددا ُ دددد  نودددداٚ واطددددّ وبح٢ل٘ددددة  ة محاحن ُندددددما أؿدددد   الىؿددددى٤ ا دددد  إلانترنددددد ُددددا ت الظددددُس

 محداولة ل،ٗساد واملئطظات ُ   الظىا .

ومددم خددال٤ الظددسد الحددازيات  م١ددم اطددحخالؾ أن ؿددناُة الندددوات إلال١ترونيددة املٜدمددة 

ددد  بدددد  ًرىزهدددا ومدددا أدخدددل ُلاهدددا Webinarsُبدددر إلانترندددد ) مدددم ثودددىزات ُ ددد  مدددداز ( ٓز

ُٜدددىد ٛليلدددة، اح أوهدددا خدددال٤ هدددرف ال٘تدددرة ٛدددد حٌيدددد بالِد دددد مدددم ُمليدددات الحودددىيس كمدددت 

ٜدددددددها وثنٌددددددي  ِٗاليا هددددددا وخدددددددما ها  ثٜنيا هددددددا والبرمجيددددددات املظددددددحخدمة حطحلدددددداٗ ها ُو

ة لدي حمردىز مظدحخدماها مدم املئطظدات  ة ٟ يرة، بما  حٜٝ ةححياحات املحنُى  ظُس

 وي ٗددددسد أو مئطظددددة ُ دددد  اخددددحالٖ ٛدددددزا ه  وألاٗددددساد ُ دددد  ال
ن
ظددددىا ، حيددددث أؿدددد   طددددرال

حمداد ُ د  أّي   وام٢انا ه  ثن٘يدر وثٜدد   ُددة نددوات ال١ترونيدة مٜدمدة ُبدر إلانترندد باُح

 مم املنـات البرمجية والحو يٜات املظحخدمة كمت ثحٜيٝ الحىاؿل ُم ُ ِد.

 ت ّاملفأٍه:األحداخ املكدم٘ عرب اإلىرتىت ّإشهالٔ٘ املصطلحا 2/2

دددة  دددة محنُى يدددٙ منـدددات ةثـدددا٤ الٜاتمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت "مجمُى ثددد  اطدددحخدام وثًى

مدددم ألاحدددداذ والِ٘اليددددات املخؼدددااهة واملٜازبددددة ا ددد  حدددد مددددا ٗيمدددا بي هددددا ٠احححماُدددات ُبددددر 

بـدسي، ٓيرهدا –إلانترند والندوات املٜدمة ُبر إلانترند وال ث امل اػس للمححدىي الظدمّ

(" Online Eventsخدددسي مدددم ألاحدددداذ املخحل٘دددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد )مدددم ألاندددىاَ ألا 
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(Creelman, Arnason, & Rothler, 2017, p. 2) التدم ثد  اطدحخدام ُددة مـدولحات ،

يٙ ثٜنيات إلانترند كمت ُٜدها واثاح ها للرمردىز، ِٗ د   دالة الاها ج١ِع اطخثماز وثًى

(، ومـول  مئثمسات إلانترند Webinarsط يل املثا٤ هناٞ مـول  ندوات إلانترند )

(Web Conferences( ددرل٣ مـددول  ال ددث املتددلامم ُبددر إلانترنددد ددد Webcast(، ٟو (. ٛو

ددددددا، ممددددددا حِددددددل 
ن
ظددددددحخدم هددددددرف امل٘دددددداهي  الثالرددددددة الىريٜددددددة الـددددددلة  ؼدددددد٢ل مح دددددداد٤ أحيان

ُ
ج

ُمليات الحِسيٙ الدٛيٝ اها مِٜدة للٔا ة. وح ثصا٤ جِسي٘ات هرف امل٘اهي  كمت اححيداج 

ا مدّ  لل١ثير وال١ثير مم الررىد والدزاطات للحمييل الدٛيٝ بي ها وثحد د أاها ألاٟ ر ثناط ن

ه يِددددة الحدددددذ والِ٘اليددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد، خاؿددددة كمددددت ًددددل الحوددددىز الحاؿددددل كمددددت 

ددد طددِد  ِددم الدزاطددات املبؼددىزة  الىطدداتى وألادوات املظددحخدمة  دازة ٠ددل م هددا. ٛو

ير ث٘ظيرات ٗاؿلة ب  ين ٠ل مم امل٘اهي  الثالرة ُ   النحى الحا ت:ا   ثٗى

 Web–Conferencesمئثمسات إلانترند ) •
 
دا ٟدال

ن
(: هى مـول  حدامّ، ئود  أحيان

(، وثٜنيدددددددات ال دددددددث املتدددددددلامم ُبدددددددر Webinarمدددددددم النددددددددوة املٜدمدددددددة ُبدددددددر إلانترندددددددد )

( ول١نددده يؼدددير ُددادة ا ددد  ةححماُدددات الح٘اُليددة التدددم ثدددح  بدددين Webcastإلانترنددد )

ين )أٛدددل مدددم ُددد  ؼددد٢ل ُدددام( مدددم ذوي ةزث دددان  20دد ؿدددٔير ومحددددد مدددم املؼددداٟز

إلادازي أو املئطسخم الىاحد ان ٠اند داخل املئطظة الىاحدة، أو ممم ثجمِرد  

ة ووًددداتٙ محٜازبدددة كمدددت ُددددة مئطظدددات مخحل٘دددة، ويدددح  جؼدددٔيلرا ا ددد   مردددام مؼدددتٟر

ددددا ل ىحدددده املح١ىنددددة مددددم حددددد ٟ يددددر باملنهريددددة املح ِددددة كمددددت ةححماُددددات املنِٜدددددة وحرن

لا  الحاكسيم اها.  زتعع بمىاحرة ُدد محدد مم ألُا

(:  ددت أحددداذ ثٜدددم كمددت ػدد٢ل ال١ترويدد  ُبددر إلانترنددد Webinarsندددوات إلانترنددد ) •

ثنـدددد  أهددددداٗرا الستعظددددية حددددى٤ الرىاندددد  الحِليميددددة والحوددددىيس املاددددم والنٜدددداغ 

ددم حمرددىز امل
ّ
ين مددم هددسر  ؼدد٢ل م اػددس ويددح  ثٜددد مرا ُبددر إلانترنددد بمددا  م١ ؼدداٟز

أ٢ٗدددازه  ونٜاػدددا ه ، و٠اٗدددة ألاطددد لة والحِليٜدددات التدددم ثحٜدددٝ الحىاؿدددل الِ٘دددا٤، 

(، اكدددددداٗة ا دددددد  Seminarولددددددرل٣ ٗ ددددددم مؼددددددحٜة مددددددم م٘رددددددىم الندددددددوة الحِليميددددددة )

يددددٙ ثٜنيددددات الحىاؿددددل ُددددم ُ ِددددد والٜددددات  ُ دددد  الؼدددد ١ة الِن١ ىثيددددة  م٘رددددىم ثًى

(Webٟما ثمد إلاػازة اليه بمـولحات الدزاط ،).ا
ن
 ة طابٜ
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بـددسي  ددح  ثٜد مدده –(: هددى ال ددث امل اػددس ملححددىي طددمWebcastّال ددث امل اػددس ) •

مدددم هدددٖس ٗدددسد واحدددد ٜٗدددى لِددددد ٟ يدددر مدددم حمردددىز املحدددا ِين، ٠ال دددث الحل٘صيدددىي  

ة لوددددسر نٜاػددددا ه  أو جِليٜددددا ه   ؼدددد٢ل  ا، مددددّ ٛلددددة ثمددددحِر  ب٘ددددسؾ املؼدددداٟز
ن
طددددابٜ

 متلامم كمت أرنا  الِ٘اليات.

ٙ الندددددوات املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد ُ دددد  النٜدددديم مددددم إلاحددددسا ات ُ دددد  هددددرا النحددددى، ثٜدددد

ألاخدددددددسي املظدددددددحخدمة كمدددددددت ال دددددددث امل اػدددددددس ُبدددددددر إلانترندددددددد، ٟ دددددددث الِدددددددسوق الحل٘صيىنيدددددددة أو 

يدددددده أو  ظددددددحخدم ُددددددادة كمددددددت التٗر
ُ
إلاذاُيددددددة أو الِددددددسوق الحٜد ميددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد، والتددددددم ج

دساق للحِلدي  ما٤ ولدعع باللدسوزة ٓو  مدا  الثٜيٙ أو ادازة ألُا
ن
دادة والدحِل  املظدحمس. ُو

 ح  ثـمي  الح٘اُل كمدت ال دث ُبدر إلانترندد كمدت ػد٢ل أحدادي ةثجداف )واحدد ا د  ٟثيدر م(، 

 لح١دىن مىحردة مدم ٗدسد 
ن
بعنما  ح  ثـمي  الح٘اُل كمت الندوات املٜدمة ُبر الىي  ُادة

دالوة ُ دد  ذلد٣  ١دىن ا دة أٗدساد، أو مددم أٗدساد ا د  ال١ثيددر م حدىلر . ُو لح٘اُددل ا د  مجمُى

دد الِ٘ دت وحدداذ ال٘اُليدة،  ا وكمدت الٛى
ن
ا ومتلامن كمت الندوات املٜدمة ُبر إلانترند م اػسن

وهددددى ُ دددد  ١ُددددع الح٘اُددددل بؤنٌمددددة ادازة الددددحِل  التددددم  ١ددددىن ٗاهددددا الح٘اُددددل ٓيددددر متددددلامم 

.
ن
 ُادة

ي٘ددة ممارلددة للندددوات إلال١ترونيددة املٜدمددة Webcastوثٜدددم ثٜنيددات ال ددث امل اػددس ) ( ًو

نترنددد؛ ٢ٗددل هددرف الحٜنيددات الحد ثددة  جدد  ث ناهددا مددم ٛ ددل اخحـاؿددحم امل١ح ددات ُبددر إلا 

واملِلىمات الر م  ٓس ىن كمت الحِل  ولٜا  أٛساوه  ملخسيم وشمال ه  كمت املرنة، وللحٔل  

ُ دد  ُدداتٝ مٔددادزة م١ح ددا ه  ونٜددان ُملردد  املخحل٘ددة، امددا  ظدد   الردولددة املٜيدددة لردد  

)مثدددددددددل الح٢ل٘دددددددددة املاليدددددددددة(. ٗالنددددددددددوات إلال١ترونيدددددددددة بمردددددددددام الِمدددددددددل أو أي ٛيدددددددددىد أخدددددددددسي 

واملحاكدددددسات ووزغ الِمدددددل إلال١ترونيدددددة املٜدمدددددة ُدددددم ُ ِدددددد ُبدددددر ػددددد ١ة إلانترندددددد والتدددددم 

 م١دددم الىؿدددى٤ الاهدددا ُبدددر أي مدددم ألاحردددصة الرٟيدددة واملحمىلدددة الحد ثدددة، ٛدددد ُدددصشت مدددم 

حمس، وثنميددددة ٛددددزة اخحـاؿدددحم امل١ح دددات واملِلىمددددات ُ ددد  الحودددىيس املاددددم والدددحِل  املظددد

دددد ومدددم أي م٢دددان، ٟمدددا م١نددد ه  مدددم املىاٟ دددة ال٘ىزيدددة ملدددا  حددددذ مدددم  مردددازا ه  كمدددت أي ٛو

 ثوىزات كمت مجا٤ امل١ح ات واملِلىمات ُ   ٠اٗة ألاؿِدة املحلية والِاملية.
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 مٔشات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 2/3

خدام ندددوات إلانترنددد، كمددت خمددع مصا ددا حطددح (Wang & Hsu , 2008)ذٟددست ٠ددل مددم 

ٟىوهدا أدوات ثٜنيددة معظددىزة الح٢ل٘دة لحم١ددين حمرددىز املظدح٘يد م مددم ةثـددا٤ املتددلامم 

د الِ٘ ت ) ة ُسوكر  الحىكيحية كمت الٛى  ُدم Real–Timeب ِلر ، ومؼاٟز
ن
(، ٗلدال

ين والحلددىز اهددا، ٟمددا  ٟىوهددا جظددرل مددم الح٘اُددل محِدددد املظددحىيات بددين حمرددىز املؼدداٟز

س الندد ية  م١دم مدم خاللردا أزػد٘ة ثدٗى وات إلال١ترونيدة املٜدمدة ُبدر إلانترندد بع دة جؼداٟز

مححىي ِٗاليا ها للسحَى الاها وةهاَل ُلاها مم ٛ ل ألامعاؾ الر م ٗداث ه  الرلظدة 

 امل اػسة التم ُٜدت كمت الىٛد الِ٘ ت. 

 اح أوهدددددا ح ثخلدددددى مدددددم  ِدددددم الِيدددددىر التدددددم ٛدددددد ثٌردددددس للمظدددددحخدم كمدددددت حالدددددة لددددد   حِظدددددم

ة ةثـددددا٤ أو ٜٗدددددان  اطددددخثمازها  ؼدددد٢ل حيددددد، ثٜددددٙ ُ دددد  زأض اػدددد٢اليا ها بددددى  طددددُس

نٜددان ةثـددا٤  ؼدد ١ة إلانترنددد، ٟددرل٣ ٛددد  ددح  ثٜلدديف الح٘اُددل بددين ألاٛددسان مددم ٛ ددل 

مدددد س الِ٘اليدددات أو الرردددة الٜاتمدددة ُ ددد  ادازة نددددوة إلانترندددد. اح أنددده  م١دددم ثجنددد  هدددرف 

ردددددددىز املظدددددددحخدمين أدوات ُٜدددددددد وثن٘يدددددددر نددددددددوات املؼددددددد١الت الحٜنيدددددددة اذا مدددددددا جِدددددددس ٖ حم

ير الددددُ  الدددالشم ملِالردددة أي اػددد٢الية ٗنيدددة ٛدددد ثودددسأ كمدددت أرندددا   ا، وثددد  ثدددٗى إلانترندددد مٜددددمن

اُليددددة،  ِٗاليا هددددا، وثعظددددير ايِٜدددداد الندددددوة إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد بنجددددار ٗو

ا للنددددددوات إلال١ترونيدددددة امل ُن ٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد" ويم١دددددم ثلعددددديف "امليدددددلات ألاٟ دددددر ػددددديى

(Zieliński , et al., 2013):النحى الحا ت   ُ ، 

 .ثٜدم ُبر بع ة إلانترند 

 :ثول  اطحخدام بسمجحجريلات  ات وثو يٜات لِٜد وادازة ِٗالي ها 

o  حيددث ثحولدد  مددم مٜدددم  الندددوة ثددىاٗس بسمجيددات وثو يٜددات أو اػددتراٞ لدددي أحددد

 مصودي خدمات وبسمجيات ةطحلاٗة.

o  ين نٜان وؿى٤ ا   ػ ١ة إلانترند. ٟما  ج  أن  ١ىن لدي حمرىز املؼاٟز

 .يحات ايِٜاد ِٗالي ها  ؼ٢ل محدد د وثٛى   ح  حدولة مُى

 .ة بِ٘اليا ها مم خال٤ ثٜد   دُىة حلىز مظ ٜة  ثح  املؼاٟز



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              63          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

  بحد أٛيخ . –ُادة ما ث١ىن مدة ِٗاليا ها محددة مم طاُة ا   طاُحين 

  دددة مدددم ثٜنيدددات الـدددىت،  دددح  ُدددسق مححدددىي وملدددمىن النددددوة باطدددحخدام مجمُى

سوق الؼسات  الحٜد مية. ة الؼاػة، ُو  وال٘يد ى، ومؼاٟز

  ين والحلدددىز الح٘اُدددل ٗيمدددا بيددد ه  ُبدددر ُددددد مدددم العيدددازات  م١دددم لرمردددىز املؼددداٟز

وإلام٢انات املحاحدة مثدل: )الـدىت، والدزدػدة، وةطدحوالُات، الظد ىزة ال يلدا  

ّ اليد، ... ال مية، ومئػس ٗز   (.الٛس

  دددددم ال١ؼددددٙ ُددددم ين ُو ثححددددىي ُ دددد  ام٢انددددات لح٘ددددٍ خـىؿددددية حمرددددىز املؼدددداٟز

 هىي ه .

  ام٢انية من  ُدة حٜٚى مخحل٘ة، ٜٗد  من  مد س الندوة إلال١ترونيدة املٜدمدة ُبدر

ين اهدا؛ ِٗ د  طد يل املثدا٤:  م١دم حِلرد   دا مخحل٘دة لرمردىز املؼداٟز
ن
إلانترند حٜٛى

ة محاكددسيم ومححدددرين مِدده، ٟمددا  م١ددم مددن  ا ا مددم خيددازات املؼدداٟز
لرمرددىز مصيدددن

مثدددددل مؼددددداٟز ه  ػاػدددددة أحردددددصة حاطددددد ا ه ، وث ددددداد٤ املل٘دددددات، واطدددددحِساق مىاٛدددددّ 

 الؼ ١ة الِن١ ىثية.

ٟددرل٣ جؼددحمل ميددلات الندددوات إلال١ترونيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد ُ دد  ٛددي  ملدداٗة 

 مثا٤:

 ير الح٢دددداليٙ أحددددد أهدددد  املصا ددددا الستعظددددية ل لندددددوات ُبددددر انخ٘دددداق الح٢ل٘ددددة: يِددددد ثددددٗى

ة والحلدددددىز أو ثٜليلردددددا  إلانترنددددد، اذ جظددددداُد ُ دددد  "الدددددحخلف مددددم ث٢ددددداليٙ املؼدددداٟز

 ُددددم ُدددددم (Humphrey, LeGrand, & Beard, 2013) ؼدددد٢ل ٟ يددددر" 
ن
، ٗلددددال

اػددددتراهرا وي مٜىمدددددات ماليدددددة ثخدددددحف بدددددالحجريلات ال٘نيدددددة وامل١ح يدددددة والحنٌيميدددددة 

 املردزة بالندوات الحٜليد ة.

 :س الندددددددوات املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد الٜدددددددزة ُ دددددد  اخحيددددددداز  الظددددددرىلة أو الساحددددددة ثددددددٗى

حه وحلددىزف للِ٘اليددات. ٟمددا  يحددات ألاٟ ددر مال مددة للرمرددىز املظدد هدٖ مؼدداٟز الحٛى

ة الدسآ ين بحلدىز  دا أمدام مؼداٟز
ن
ثلات الٜيىد الرٔساٗية والصمنيدة التدم ثٜدٙ ُاتٜ

يا هددا؛ اذ ح ِٗاليا هددا ممددم لددعع لددداه  ٗسؿددة ووٛددد ٠دداٖ للىؿددى٤ ا دد  ٛاُددة ِٗال
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ة اهددددا طددددىي حردددداش حاطدددد    ددددت أو أحددددد ألاحرددددصة املحمىلددددة الحد ثددددة  ثحولدددد  املؼدددداٟز

ٛدددادزة ُ دددد  ةثـددددا٤  ؼدددد ١ة إلانترنددددد لححٜيدددٝ حلددددىزه  بِ٘اليا هددددا، ألامددددس الددددري 

ين اها مم مخحلٙ أنحا  الِال .  وطّ مم ٗسؾ وؿى٤ حمرىز مؼاٟز

 س املححددددددىي  ِددددددد الحدددددددزي : جظددددددم  الندددددددوات ُبددددددر إلان ترنددددددد للمدددددددزر بخسددددددريل ثددددددٗى

 حلظات الحدز ع  ظرىلة للمحدزبين ملخسيم )واثاح ها ُند الول (.

  ّد س حلظدات الىيد  ُ د  الىيد  وول د٣ الدر م  حولِدىن ا د  ٗز ي٘ة الحىحيده: ثدٗى ًو

ات   مىكددددددُى
َ
مددددددئهال ه  أو اُددددددادة الحدددددددزي  كمددددددت خيدددددداز مىكددددددَى مِددددددين محددددددار ثجسبددددددة

ا  سيدددددون دزاطددددحه، حيددددث  م١دددد ه  مخحل٘ددددة اذا ٠ددددانىا ٓيددددر محؤٟددددد م مددددم ث٘اؿدددديل مدددد

حلددىز ُدددة ندددوات مخحل٘ددة مٜدمددة ُبددر إلانترنددد للحِددٖس ُ دد  مىاكدديّ الحدددزي  

والحنميددددة املرنيددددة املحاحددددة لردددد  واخحيدددداز ممددددا  خناطدددد  مددددّ محول ددددا ه  واححياحددددا ه  

 الِلمية واملرنية املخحل٘ة.

 ُبدددددر  الرمردددددىز الىاطدددددّ:  م١دددددم أن يظددددداُدٞ اطدددددحخدام البدددددرامج كمدددددت ايؼدددددا  نددددددوات

إلانترند كمت الحخلف مم مؼ١الت ث٢امالت الىطاتى ةححماُية واُدداد ال٘دىاثير. 

وألاهددد  مدددم ذلددد٣ أوهدددا ثحِامدددل مدددّ ٛيدددىد مخاه دددة حمردددىز ُدددسيم بوسيٜدددة ٗسيددددة. 

ثخدددي  لددد٣ ٠دددل هدددرف املنـدددات الىؿدددى٤ ا ددد  حمردددىز واطدددّ كمدددت حميدددّ أنحدددا  الِدددال ، 

  ٔم النٌس ُم م٢ان وحىدٞ.

   لدد٣ الندددوات ُبددر إلانترنددد باطدد هداٖ الِمددال  املححملددين مددم ناحيددة أخددسي، جظددم

دددا،  ٔدددم النٌدددس ُدددم  كمدددت حميدددّ أنحدددا  الِدددال  دون أي ث٢ل٘دددة أو دُددد  لىحظدددتم ثٜسي ن

  ر  ُمل٣.

  شيددددادة ةن٘حددددار وحددددىاحص اثـددددا٤ معـددددية أٛددددل:  ٘يددددد ُدددددم ال١ؼددددٙ ُددددم الرىيددددة

ين ُبدر إلانترندد ألاٗدساد الدر م  خؼدىن النٜدد والحِ ليٜدات الظدل ية الرصث  للمؼاٟز

 )ٓير ال نا ة(، مما يظم  لر  بوسر ألاط لة بحسية.

املٜدمددددددة ُبددددددر  –ٟٔيرهددددددا مددددددم ألاحددددددداذ والِ٘اليددددددات–اح أن الندددددددوات إلال١ترونيددددددة 

إلانترند ث٢اد ح ثخلى مم ُدة ثحد ات  جد  ةنخ داف الاهدا والحِامدل الِ٘دا٤ مِردا، 

 ومم بي ها:
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دددد ةنخ دددداف: • ا ثحد اثدددده. ُددددادة مددددا  ١ددددىن املحدددددزبىن هددددرا الددددنمى مددددم الددددحِل  لدددده أ لن

ين كمدت  ا ُ   دزاطدا ه  مدم أول د٣ املؼداٟز
يلن ىن كمت الحدزي  الحٜليدي أٟ ر ثٟس املؼاٟز

الندددددوة إلال١ترونيددددة؛ ٗ٘دددد  أرنددددا  ثٜدددددم ندددددوة ُبددددر إلانترنددددد، ٛددددد  حـدددد٘  املحدددددزبىن 

 و ِملدددىن ويٜدددسأون ويِ٘لدددىن الِد دددد مدددم ألاػددديا  ألاخدددسي التدددم ٛدددد جؼدددخ
َ
د إلانترندددد

ة التددددم  ٜدددددمرا املدددددزر   املؼدددداٟز
ُ
انخ دددداهر  ُددددم الحدددددزي .  م١ددددم أن ثحجندددد  أيؼددددوة

 هرف الحالة.

مؼدددددد٢لة ثٜنيددددددة:  حددددددسا  ندددددددوة ُبددددددر إلانترنددددددد  ؼدددددد٢ل كددددددحي ،  ححدددددداج املحاكددددددس ا دددددد   •

ي٘يدددة اطدددحخدامرا ُ دد  النحدددى املبؼددىد م هدددا، ألامدددس  الحِددٖس ُ ددد  ألادوات الحٜنيددة ٟو

دددد اكددداكمت كمددد ت جِلددد  البرندددامج والحِدددٖس ُ ددد  خـاتـددده الدددري  حولددد  منددده ٛلدددا  ٛو

ين  ِددددم املؼدددد١الت الحٜنيددددة التددددم  وام٢اناثدددده. ٟمددددا ٛددددد ثٌرددددس لدددددي حمرددددىز املؼدددداٟز

ير الحد ألادي  ملحول دات مؼداٟز ه    ج  مساُا ها والِمل ُ   حلرا بما  لمم ثٗى

 بِ٘اليات الندوة إلال١ترونية املٜدمة ُبر إلانترند.

ددا لىحده مددّ ثخددي ٛيدىد ةثـدا٤ ٓيددر اللٌ٘د : •   اللٜدا ات الٜاتمددة ُ د  الحىاؿدل وحرن

 أٟ در ممدا  دح  بالرلظدات ةٗتراكدية الٜاتمدة 
ن
ين مسوندة أٟبدر وث٘داُال حمرىز املؼداٟز

ُبددر ػدد ١ة إلانترنددد. لددرل٣ ٛددد  ١ددىن الحددىاز داخددل ِٗاليددات الندددوات إلال١ترونيددة 

ا بمدددا  صيدددد مدددم ثحدددد ات الحىاؿدددل ٗيمدددا بددد ين حمردددىز املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد محددددودن

ين  ِلر  ال ِم، ومدّ ذلد٣  م١دم للمحاكدس واملححددذ الستعسدخم أو مدد س  املؼاٟز

الِ٘اليات اطحخدام ثٜنيات ثىاؿل ٓيدر لٌ٘يدة )ؿدىثية، مستيدة( محِدددة لحٜليدل 

 أرس هرف الححد ات.

ددددد محددددددود: • ث٘ددددسق مددددددة شمنيدددددة محددددددودة للنددددددوات إلال١ترونيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر  ٛو

حين( مدددا  حولددد  كددسوزة الحخوددديى الريدددد للمححدددىي إلانترنددد )مدددم طددداُة ا دد  طددداُ

ا. 
ن
 الٜدم بِ٘اليا ها كمت اهاز خوة شمنية جِد مظ ٜ

ا ويؼددوة   واُدددن
ن
وثحمحدّ الندددوات ُبددر إلانترندد بددال١ثير مددم املصا دا بمددا  جِلرددا جؼد٢ل بددد ال

دة  دة محنُى ال٘ـى٤ والٔدٖس الحٜليد دة، بمدا أدي ا د  شيدادة ػدِ ي ها، ٟمدا ثحدىاٗس مجمُى

حٜنيات الحد ثة التم جظاُد كمت الحٔل  ُ   الححد ات املخحل٘دة بمدا  لدمم ُٜدد مم ال
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ِٗاليا هدا وادازة حلظددا ها ب١٘ددا ة و ظددس. ٟمددا أندده  م١ددم للندددوة إلال١ترونيددة املٜدمددة ُبددر 

ة والح٘اُدل والتدم مدم بي هدا  ُ د  طد يل -إلانترند أن ثحلمم الِد د مم خيدازات املؼداٟز

 عيازات وإلام٢انات الحالية:٠ل مم ال –املثا٤ ح الحـس

ة الؼاػة وال٘يد ى والؼسات . •  مؼاٟز

 املحادرة ال٘ىزية والدزدػة. •

 ألاط لة وألاحىبة وةطحوالُات. •

 الٖٔس ةٗتراكية للِمل الرماعت. •

د الِ٘ ت بين الحلىز واملحاكس. •  هسر الحِليٜات كمت الٛى

 احسا  ثحليالت محا ِة الندوة وثٜيي  ِٗالي ها. •

 ت ّأدّات صياع٘ اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت:متطلبا 2/4

حددددت املمازطددات الِامليددة الـددادزة ُددم املئطظددات والؼددس٠ات الٜاتمددة ُ دد  بسمجيددات 

املحول دددات الالشمدددة لِٜدددد وثن٘يدددر  (ReadyTalk, 2012)وخدددمات النددددوات إلال١ترونيدددة 

 ندوة ُبر إلانترند كمت رالذ ٗ ات زتعظية  ت ٠الحا ت:

ل٢ددددادز ال ؼدددددسي: وهددددى ال دددددعف املظدددد ى٤ ُدددددم ثنٌددددي  النددددددوة إلال١ترونيددددة وجظددددديير ا .1

ددددا للِ٘اليددددات التددددم  تددددراور ُددددادة حمرددددىز  ددددد  ١ددددىن مددددعف واحددددد ٠اٗين ِٗاليا هددددا، ٛو

ين ا دددددد   5الحلددددددىز اهددددددا مددددددم  ا، كمددددددت حددددددين أندددددده  جدددددد  جِدددددددد املرددددددام  30مؼدددددداٟز
ن
مؼدددددداز٠

ِردد اليدده ثنٌددي  وثعظددير وألادواز الحنٌيميدة والحبظدديٜية وثىش ِرددا ُبدر ٗسيددٝ ُمددل ي

 30الندوات التم  ٜدمرا ُدة مححدرين زتعظيين وي١ىن ُددد حمردىز الحلدىز اهدا 

ا ٗؤٟ ر.
ن
 مؼاز٠

الحجريلات الحٜنية: ويٜـد اها ٠اٗة املِدات والحجريدلات والبرمجيدات التدم ثلدمم  .2

ُٜد وثن٘ير الندوات إلال١ترونية وثعظير ِٗالي ها  ظالطة ونجار، وجؼدمل: أحردصة 

لحاطدددددد ات، وال٢دددددداميرا واملي١سوٗىنددددددات املظددددددحخدمة كمددددددت إلالٜددددددا  والحىاؿددددددل املسثدددددد  ا

درل٣  والـىج ، وثجريلات ةثـا٤  ؼد ١ة إلانترندد طدىا  الظدل١ية أو العلىيدة، ٟو

منـدددة البرمجيدددات املظدددحخدمة كمدددت ادازة الخسدددريل والِ٘اليدددات، ُ ددد  طددد يل املثدددا٤ 
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 Skype forثدددددل: منـدددددات مدددددصودي خددددددمات النددددددوات والحىاؿدددددل ُددددددم ُ ِدددددد م

Business ،Adobe Connect ،GoToMeeting يرهدددددددددددا مدددددددددددم الحو يٜدددددددددددات ، ٓو

ا٤ الٜات  ُبر ثٜنيات ػ ١ة إلانترند.  ِ  املظحخدمة كمت ثحٜيٝ الحىاؿل ال٘

دددددددالن  .3 يحدددددددات ايِٜددددددداد الِ٘اليدددددددات، واحدددددددسا ات إلُا إلاحدددددددسا ات الصمنيدددددددة للنددددددددوة: ٟحٛى

مليددددات جسددددريل الرمرددددىز للمؼدددداز  ٟة والحلددددىز اهددددا، وجؼددددمل والتددددرويج للندددددوة، ُو

يحدددات ةيِٜدداد ومددا  ِددددف ٠ا ػددِازات املظدد ٜة التدددم  ددا إلاحددسا ات املسث وددة بحٛى
أ لن

دددد ةيِٜددداد، وحددددو٤ الِ٘اليدددات محدددددة املددددة  جظددد هدٖ ثدددرٟير الرمردددىز بٜدددسر ٛو

( دٛيٜدددة مىشُدددة بدٛدددة ُ ددد  90 – 60والدددري  جددد  أح ثحخوددد  ٗترثددده الصمنيدددة مدددم )

 ليات.الٜ٘سات املخحل٘ة للِ٘ا

 ُ   النحى الحا ت:
ن
 والتم  م١م ث٘نيدها  ؼ٢ل أٟ ر ث٘ـيال

  حردددددداش حاطدددددد    ددددددت:  م١ددددددم أن  ١ددددددىن حردددددداش حاطدددددد  طددددددو  امل١حدددددد ، أو أحرددددددصة

الحاطددددد ات ال عـدددددية، أو أحدددددد ألاحرددددددصة املحمىلدددددة املئهلدددددة لالثـدددددا٤  ؼدددددد ١ة 

 إلانترند.

  محـددد٘حات الؼددد ١ة الِن١ ىثيدددة: بسمجيدددات ثـددد٘  الؼددد ١ة الِن١ ىثيدددة طدددىا 

ثلددد٣ التدددم  م١دددم ثحميلردددا وجؼدددٔيلرا ُبدددر بع دددات جؼدددٔيل أحردددصة حاطددد ات طدددو  

امل١حدددد  املخحل٘ددددة، أو املدمجددددة بددددنٌ  جؼددددٔيل الحاطدددد ات ال عـددددية وألاحرددددصة 

 املحمىلة والرٟية.

  أحرددددصة ةثـدددددا٤ الـددددىثية: املي١سوٗدددددىن والظددددماُات املحدددددار الحاٛرمددددا بدددددؤحرصة

ل عـددية والرىاثددٙ املحمىلددة حاطدد ات طددو  امل١حدد ، أو املدددمجين بدداوحرصة ا

 والرٟية.

  مددددددا ث١ددددددىن ملحٜددددددة  ؼاػددددددة أحرددددددصة 
ن
ميددددددة ذات حددددددىدة محىطددددددوة: ُددددددادة ٠دددددداميرا ٛز

 حاط ات طو  امل١ح ، أو محلمنة بؤحرصة الحاط ات والرىاثٙ املحمىلة.
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  ة نٜدددل نٜوددة اثـدددا٤  ؼدد ١ة إلانترندددد: طددس ِة ٛددددز املظددحواَ بمدددا  لددمم طدددُس

احت الـدددددىثية واملستيدددددة  ظالطدددددة وأزيحيدددددة املِلىمدددددات وال ياندددددات واحدددددسا  ةثـددددد

 وحىدة ُالية.

  منـة ادازة خدمات الندوات إلال١ترونية:  ح  خاللرا ادازة وثنٌي  الِ٘اليدات

ة والحلددىز  كمددت ػدد٢ل ٛددات  ُددم ُ ِددد ُبددر ػدد ١ة إلانترنددد، وثخددي  خيددازات املؼدداٟز

ين.  لرمرىز املؼاٟز

ند، اكاٗة ا   محـ٘  أو ثو يٝ وثحلمم املحول ات ال٘نية نٜوة اثـا٤ طس ّ با نتر 

ميدددة، أحردددصة الحاطددد  املحمدددى٤ أو الرددداثٙ املحمدددى٤ أو الررددداش  مث دددد ُ ددد  أحردددص ه  الٛس

اللدددىحت. رددد   ٜدددىم مبظدددٝ واحدددد أو ٗسيدددٝ مدددم املبظدددٜين ومدددد سي اللٜدددا  ومٜددددم  الددددُ  

ير ذلدددد٣ كددددمم   مدددا  ددددح  ثدددٗى
ن
ددددادة ددددة الِ٘اليدددات ةٗتراكددددية. ُو الحٜجدددم ببُددددداد وثجريدددل ٓٗس

انات وخيازات املنـة املظحخدمة كمت ُٜد وثن٘يدر النددوات إلال١ترونيدة ُبدر إلانترندد ام٢

 Zoom, GoToMeeting, Cisco WebEx, Microsoftوادازة ِٗاليا ها املخحل٘ة، مثدل: )

Team, Google Meet, Adobe Connect.) 

ظدددحخدم50حيدددث  حدددىاٗس اليدددىم أٟ دددر مدددم )
ُ
دددا ج

ن
دددا مخحل٘  بسمجي 

 
دددا وحدددال

ن
حميِردددا كمدددت  ( ثو يٜ

ُٜدددددددد وثنٌدددددددي  وحلدددددددىز النددددددددوات إلال١ترونيدددددددة املٜدمدددددددة ُبدددددددر إلانترندددددددد، اح أن مٌِددددددد  

( ث ٜد  "منحـدسة كمدت أز ِدة Webinarsةطحخدامات الحاليدة لحٜنيدات نددوات إلانترندد )

ددسوق امل يِددات، أو اللٜددا ات  أٓددساق  ددت: الحدددزي ، أو الددحِل  املظددحمس، أو الخظددىيٝ ُو

، حيددث أًرددس الحٜسيددس (Docherty & Faiks, 2004, p. 224) وةححماُددات ُددم ُ ِددد"

ة ) 2020الظددنىي لِددام  ة الساتدددة كمددت طددٚى ثٜددد   ON24الـددادز ُددم ػددٟس ( و ددت الؼددٟس

يدٙ ثٜنيددات نددوات إلانترندد كمددت  حلدى٤ ومنحجدات ال ددث املتدلامم ُبدر ػدد ١ة إلانترندد "ثًى

ي٘ردددا كمدددت مجددداحت68.78مجدددا٤ ةثـدددا٤ ببظددد ة ) الحددددزي  ببظددد ة  %(، كمدددت حدددين  دددح  ثًى

%(، كمددددددت حددددددين أجدددددد  الددددددحِل  39.29%(، وكمددددددت مجددددددا٤ الخظددددددىيٝ والدُا ددددددة ببظدددددد ة )43.52)

دددددا لنددددددوات إلانترندددددد اذ بلدددددٕ يظددددد ة )
ن
ي٘ %( مدددددم حملدددددة 36.82املظدددددحمس أٛدددددل املجددددداحت ثًى

ةطدددددددحخدامات الِامليدددددددة لحٜنيدددددددات النددددددددوات إلال١ترونيدددددددة املٜدمدددددددة ُبدددددددر إلانترندددددددد لِدددددددام 

 .(Bornstein, 2020, p. 12) م"2019



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              69          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

ة  دددمد ػددٟس ددة نـددات  وثىؿدديات حخحيدداز مددصود  (Frost & Sullivan, 2020)ٛو مجمُى

خددددددددددمات وبسمجيدددددددددات النددددددددددوات املٜدمدددددددددة ُبدددددددددر إلانترندددددددددد ألايظددددددددد  حححياحدددددددددات حمردددددددددىز 

 املئطظات وألاٗساد ممم  خووىن لِٜد ِٗاليا ه  ُبر إلانترند، ممثلة كمت:

 دددددة مح٢املدددددة مدددددم أدوات وثٜنيدددددات ال ير مجمُى  دددددث املتدددددلامم والحىاؿدددددل ال٘دددددىزي ثدددددٗى

 الٜات  ُبر إلانترند للندوات والِ٘اليات.

 .ة ةطحخدام  اثاحة حصم مسنة مم خوى ةػتراٞ املدُٗى

 . وحىد خبرة ٟ يرة وال١ثير مم الِمال 

 .اثاحة خدمات دُ  مظحمسة وكمت الىٛد الِ٘ ت حطحخدام املنـة 

  ة ورسية جظاند كمت  ٛسازات ادازة الِ٘اليات.ثٜد   ثٜازيس وثحليالت محنُى

 ّاثاحدددة ام٢اندددات الخسدددريل ال٘دددىزي واللحٌددد  للِ٘اليدددات وأزػددد٘ة البسددد  الظدددم–

 بـسية لتثاحة وةهاَل ُلاها ُند الول .

 ( ددددددىحت ا كمددددددت طددددددٚى WEBRTCو HTML5دُدددددد  لٔددددددات وبسوثٟى
ن
( املِمددددددى٤ اهددددددا حددددددد ث

 بسمجيات الندوات املٜدمة ُبر إلانترند.

 مددددددا٤، ومنـددددددات ووطدددددداتل الحىاؿددددددل ثددددددىاٗس ث٢امددددددل طددددددلع مددددددّ بسمجيددددددا ت ادازة ألُا

 ةححماعت املخحل٘ة.

 .الٜدزة ُ   دُ  ألاحرصة املحمىلة والرٟية املخحل٘ة 

   ثٜددددد   حلدددددى٤ ثـدددددميمات بسمجيدددددة مسنددددة وذات هدددددا ّ مدددددؤلٖى لرمردددددىز مظدددددحخدم

 إلانترند.

 .دُ  العدمات والبرمجيات املٜدمة ُبر ثٜنيات الحىط ة السحابية 

ظددحخدمين )املئطظددات وألاٗددساد( أن  ١ىنددىا ُ دد  دزا ددة حيدددة بؤٗلددل ٟمددا  جدد  ُ دد  امل

املمازطددات التدددم ثلدددمم نجددار اطدددحخدامر  لحٜنيدددات الندددوات إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبدددر 

ي٘يددددددددة لحٜددددددددد   وادازة  إلانترندددددددد، وبمددددددددا يِددددددددصش مددددددددم اطددددددددخثمازه   م٢انا هددددددددا ال٘نيددددددددة والًى

٘دددا ة ثامدددة؛ ٗمدددّ الحندددَى  يدددة ُاليدددة ٟو الحاؿدددل كمدددت ثو يٜدددات وبسمجيدددات ِٗاليدددا ه  بحٗس

دددة "لددد  يِدددد  ادازة النددددوات املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد ومدددا اهدددا مدددم خيدددازات وخـددداتف محنُى
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ير اطدددحىد ى جسدددريل احتراكمدددت للدددسآ ين كمدددت ُٜدددد نددددوا ه  إلال١ترونيدددة  مدددم اللدددسوزي ثدددٗى

، حيدث أؿد   بمحنداو٤ (Hennus & Dam, 2020)وثٜدد مرا  ؼد٢ل ِٗدا٤ ُبدر إلانترندد" 

(  حدددددىاٗس لد ددددده نٜودددددة اثـدددددا٤  ؼددددد ١ة إلانترندددددد وحرددددداش أي مدددددعف  )م حددددددة أو محتدددددٖر

حاطدد    دددت أو أحدددد ألاحردددصة املحمىلدددة الرٟيدددة املدددصودة ب٢ددداميرا داخليدددة أو خازحيدددة، ُٜدددد 

ة وحلدددددددىز  نددددددددوة ال١ترونيدددددددة ُدددددددم ُ ِدددددددد وثٜدددددددد مرا ا ددددددد  حمردددددددىز ُدددددددسيم مردددددددح  باملؼددددددداٟز

 ِٗاليا ها كمت ػ٢ل متلامم  ظرىلة و ظس.

 لعكد ىدّات إلهرتّىٔ٘ مكدم٘ عرب اإلىرتىت:التدطٔط  2/5

ثمثددل مسحلددة الحخودديى ةنوالٛددة ألاو دد  والرامددة كمددت ُٜددد وثن٘يددر الندددوات إلال١ترونيددة 

ددا٤ وندداج ، وللددمان ذلدد٣  جدد  أخددر الِناؿددس   ِ املجانيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد  ؼدد٢ل ٗ

ددد  ) ح دداز كمدددت أرندددا  مسحلدددة الحخودديى والحج3املىضددحة بالؼددد٢ل ٛز ريدددل لِٜدددد نددددوات ( باُح

ناجحدددة ُبدددر إلانترندددد، وجظددداُد احابدددات ألاطددد لة الحاليدددة ُ ددد  الٜيدددام بدددالحخويى الريدددد 

والنددددداج  لِٜدددددد ِٗاليدددددات النددددددوات إلال١ترونيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد  ؼددددد٢ل كدددددحي  

ٝ وهداٗرا املبؼىدة: ِ
ّ
 ومحٜ

 
 ُبر إلانترند ( ُناؿس مسحلة الحخويى لِٜد وثن٘ير ندوة ال١ترونية مٜدمة3ػ٢ل ٛز  )
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  مدددددا املدددددساد ثحٜيٜددددده مدددددم وزا  ُٜدددددد وثنٌدددددي  نددددددوة مٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد؟ ٗححد دددددد

ي٘يدددة ألاٟ ددددر  الرددددٖ بدٛدددة ووكدددىر طعظددداُد ُ ددد  ثحد دددد العيدددازات ال٘نيدددة والًى

ا مدددّ ِٗاليدددات النددددوة إلال١ترونيدددة املخودددى ُٜددددها، ٟمدددا يظددداند كمدددت ثحد دددد  ثناطددد ن

ية وخبرة ل  ححٜيٝ نجار الِ٘اليات.املححدذ الستعسخم ألاٟ ر حٗس

  حه بالِ٘اليدددددددات؟ حددددددددد حمردددددددىز ثسيدددددددد ٖ حلدددددددىزف ومؼددددددداٟز
َ
مدددددددم الرمردددددددىز املظددددددد هد

حلددددىزف بِ٘اليدددددات النددددددوة إلال١ترونيددددة، ومدددددم  م١نددددده ةطددددح٘ادة  ؼددددد٢ل أٟبدددددر مدددددم 

املِلىمددددددات التددددددم طددددددعح  ثٜددددددد مرا كمددددددت أرنددددددا  الِ٘اليددددددات. و ظدددددداند ثحد ددددددد الرمرددددددىز 

ا  مححدددددىي مناطددددد  مدددددّ خـاتـدددددر  املظددددد هدٖ بدٛدددددة مدددددم ُمليدددددات ث١دددددىيم وايؼددددد

ِاليدات النددوة  واححياحا ه  بما يِصش مم ٗسؾ مؼاٟز ه  وث٘اُلر  مّ الحددذ ٗو

 إلال١ترونية.

  ا ذا ُن دددددا اختدددددر مىكدددددى مدددددا مىكدددددَى النددددددوة إلال١ترونيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد؟ داتمن

ددا ُ دد  الظدداحة املرنيددة والِلميددة بمددا  لددمم ثحٜيٜدده إلاٗددادة املث دد   أهميددة وموسوحن

ات الحودددىزات الحٜنيدددة  ين والحلدددىز بالِ٘اليدددات، ِٗدددادة مىكدددُى لرمردددىز املؼددداٟز

ا لِ٘اليدات نددوات إلانترندد، مدّ  ين حيددن ات ملنية جظدحٜو  ُددد مؼداٟز واملىكُى

ا مدّ ثىحردات املجحمدّ  ا وهداٖ الندوة ومحماػين
ن
ٜ ِ
ّ
مساُاة أن  ١ىن "املىكَى محٜ

دادة مدا ي١ِدع مىكدَى (Bornstein, 2018, p. 8)املظد هدٖ بده  ؼد٢ل واضد "  ، ُو

الندددوة إلال١ترونيددة أحددد الرىاندد  مثددل: مِالرددة ٛلددية محىزيددة محددددة، أو هددسر 

حلدددددى٤  ػددددد٢الية مِيندددددة، أو لِدددددسق م٘ددددداهي  حد ثدددددة وث ظددددديورا، أو للمٜازندددددة بدددددين 

ألاطالي  أو ةطتراثيجيات املح ِة، أو هسر أ٢ٗاز حد ددة، أو لخظدليى اللدى  ُ د  

و اثاحة ال٘سؿة للححدذ ُدم ًداهسة مِيندة وهدسر املناٛؼدات أٗلل املمازطات، أ

 حىلرا.

  ددددددا  ن ددددد  باطددددددحخدام مدددددا ُندددددىان الندددددددوة إلال١ترونيدددددة املٜدمددددددة ُبدددددر إلانترندددددد؟ داتمن

ال٢لمدددددات التدددددم جظدددددلى اللدددددى  ُ ددددد  مىكدددددَى النددددددوة  ؼددددد٢ل م اػدددددس  نجدددددرر اليددددده 

ا ٠دددددان ذلددددد٣ أٗ ا وواضددددحن ا وم اػدددددسن لدددددل، الرمرددددىز املظددددد هدٖ، و٠لمدددددا ٠ددددان مخحـدددددسن
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ح دددداز أن ُنددددىان الندددددوة هددددى الظددددياٚ ألاو٤ الددددري  لح٘ددددد اليدددده  ويجدددد  ألاخددددر كمددددت ُة

 حمرىز املجحمّ املظ هدٖ م ها، وهى املظٚى الستعسخم لِ٘اليا ها.

  دددددد  أن احددددددسا ات الخسددددددريل والحلددددددىز مددددددا امليلانيددددددة املخــددددددة لِٜددددددد الندددددددوة؟ ٓز

ة  ٔيرهددا مددم الندددوات بالندددوات املٜدمددة ُبددر إلانترنددد ح ثحولدد  ث٢ل٘ددة ماليددة مٜازندد

امليدانيددة املحِدداٖز ُلاهددا، ٗددبن هندداٞ ُدددة محول ددات ماليددة  جدد  ثىاٗسهددا للددمان 

ثعظددير احددسا ات الخسددريل واملحا ِددة وادازة الِ٘اليددات، ِٗددادة  خددي  مددصودو خدددمات 

ا ماليدددددددددة مٜابدددددددددل  النددددددددددوات إلال١ترونيدددددددددة ومنـدددددددددات اطحلددددددددداٗة الِ٘اليدددددددددات زطدددددددددىمن

ددة مددم العيددازات وإلام٢انددا يرهددا ملددد س الندددوة واملححدددرين اهددا، مجمُى ت التددم  ددح  ثٗى

ددددددرل٣ حمرددددددىز الحلددددددىز املؼدددددداٞز كددددددمم ِٗاليا هددددددا، وثخنددددددَى خوددددددى ةػددددددتراٞ  ٟو

املوسوحدددددة مدددددم ٛ دددددل مدددددصودي العددددددمات مدددددم خودددددى ثجسي يدددددة أو مجانيدددددة محددددددودة 

دددددا ملحول دددددات 
ن
ٜ دددددة ةػدددددتراٞ محِدددددددة ٗو ةطدددددحخدام وإلام٢اندددددات، ا ددددد  خودددددى مدُٗى

دددا الحدددسؾ ُ ددد  اخحيددداز مدددا  خناطددد   الِ٘اليدددات املخودددى ُٜددددها. لدددرل٣  جددد  داتمن

م هددا مددّ ةححياحددات ال٘نيددة والٜدددزات املاليددة للٜدداتمين ُ دد  ُٜددد وثن٘يددر الندددوات 

دددة الٜددددزة املاليدددة التدددم  دددا مِٗس إلال١ترونيددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد. ومدددم ألاٗلددل داتمن

ليددددات، خاؿددددة اذا  م١ددددم ثخـيـددددرا ٛ ددددل أن ث دددددأ احددددسا ات ثن٘يددددر وايِٜدددداد الِ٘ا

ددددا لِٜددددد طلظددددة مددددم الندددددوات إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد ُ دددد  
ن
٠ددددان مخوو

ٗتدددددرات شمنيدددددة منحٌمدددددة، طددددددىا  محىطدددددوة أو هىيلدددددة ألاحددددددل؛ ٜٗدددددد جؼدددددمل امليلانيددددددة 

ا مم الِناؿس مثل:  املخــة ُددن

ير املحول دددددات ال٘نيدددددة )مثدددددل ثجريدددددلات الحاطددددد  مل دددددت، ونٜودددددة ةثـدددددا٤  - ثدددددٗى

 واملي١سوٗىن وطماُات السأض(.با نترند، 

ة، وادازة ُمليات الخسريل وحمّ ال يانات. - النات املدُٗى  احسا ات إلُا

ألاٗددددساد الددددر م يظدددداُدون كمددددت اُددددداد الحدددددذ وادازثدددده وثٜددددد   الدددددُ  الددددالشم  -

 للمان انجار الِ٘اليات.

 زطىم أو م٢اٗؤة مالية مخــة للمححدذ أو املححدرين الستعظيين. -

 ىاد واملل٘ات التم ث  ثٜد مرا ُبر الِ٘اليات.اُداد وثىش ّ امل -
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  مددددددا مددددددصود العدددددددمات التددددددم طددددددحِحمد ُليدددددده كمددددددت اطحلدددددداٗة وادازة ِٗاليددددددات الندددددددوة

إلال١ترونيددة؟ حيددث  حولدد  ذلدد٣ ثددؤمين اػددتراٞ بخـدداتف وام٢انددات ثخناطدد  مددّ 

دددد الرمرددىز املظددمىر بحلددىزف، ٟددرل٣ ٛددد  حولدد   محول ددات ِٗاليددات الندددوة، ُو

ير ٗسيددٝ مددم املبظددٜين ُٜددد الندددوة امل ٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت  ِددم الحدداحت ا دد  ثددٗى

واملححدددرين مددم ذوي املرددازات اللددسوزية حطددحخدام الح١نىلىحيددا لِٜددد الِ٘اليددات 

يدددة ُاليدددة، ويجددد   ين والحلدددىز بحٗس وثعظدددير ثدددداخالت ومؼددداز٠ات حمردددىز املؼددداٟز

ير مددصود خدمددة  ٜدددم مددا  حول دده ذلدد٣ مددم ام٢انددات وخيددازات كددم م ثخويودد٣ ثددٗى

ا.
ن
 ألاو ت لِٜد ندوة أو طلظلة الندوات إلال١ترونية املٜسز ثنٌيمرا مظ ٜ

  َمدددم طدددعحى   مرددددام ادازة الِ٘اليدددات وإلاػددددساٖ ُلاهدددا؟ جِحمدددد احابددددة هدددرا الظددددئا٤

ُ دددد  النودددداٚ املحدددددد للبرنددددامج الصمجددددم لِ٘اليددددات الندددددوة إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر 

ا ٜٗدددددى  ٜدددددىم  إلانترنددددد؛ اذ ثولددددد  الِ٘اليددددات ؿدددددٔيرة دددددا واحدددددن ـن الِددددددد ُددددادة مع

ددددا، كمددددت حددددين أن الِ٘اليددددات ذات الرمرددددىز ٟ يددددر الِدددددد  ِن بمرددددام املبظددددٝ واملححدددددذ م

ثحولدد  اداز هددا وٟ ددر مددم مؼددٖس ومححدددذ واحددد. ٗيجدد  جِيددين مؼددٖس )أو زتددعع( 

 ددددددد س حىاندددددد  الندددددددوة والِ٘اليددددددات، بمددددددا  لددددددمم طدددددديرها  ظالطددددددة، ولعؼددددددٖس ُ دددددد  

يددددّ أطدددد لة الرمرددددىز وادازة ألاحىبددددة العاؿددددة ب٢ددددل م هددددا، احددددسا ات الخسددددريل وثجم

ددددد  ١ددددىن مددددم محول ددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة أن  حددددىاٗس لدددددي مددددد س الِ٘اليددددات  ٛو

خبددددرة كمددددت الِمددددل إلادازي للِ٘اليددددات ٟمددددا  حولدددد  أن  ١ددددىن ذا مرددددازات ثٜنيددددة ومددددم 

ر أكددددحار املمازطددددات الناجحددددة كمددددت ادازة وثنٌددددي  الِ٘اليددددات املٜدمددددة ُددددم ُ ِددددد ُبدددد

 ػ ١ة إلانترند.

  ُم ثحد د املححىي العداؾ بمىكدَى 
ن
ما حدو٤ أُما٤ الندوة إلال١ترونية؟ ٗلال

الندددددوة إلال١ترونيددددة،  جدددد  الحؤٟددددد مددددم أن حدددددو٤ أُمددددا٤ الِ٘اليددددات  خ ددددّ ُددددسق 

مدددددا٤  ددددا للمححددددىي املٜددددددم بالِ٘اليددددات. ٟمددددا  جددددد  ادزاج ُناؿددددس حدددددو٤ ألُا منوٜي 

يرهدددا مدددم ٜٗدددسات الستعظدددية ٠املٜددددمات وةطدددحبحاحات و  ٗتدددرة ألاطددد لة وألاحىبدددة، ٓو
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ح ددداز  ثنٌيميدددة للدددمان نجدددار الِ٘اليدددات وثحٜيدددٝ أهدددداٗرا، مدددّ كدددسوزة ألاخدددر باُح

 أي أمىز ٛد ثئخس بد  الرلظة أو وها  ها.

  ة مددددددددا إلاهدددددددداز الصمجددددددددم املناطدددددددد  لرمرددددددددىزٞ؟ ُندددددددددما  حِلددددددددٝ ألامددددددددس بصيددددددددادة املؼدددددددداٟز

يددددد ألايظدددد  لِٜددددد ٗ ِاليددددات الندددددوة إلال١ترونيددددة هددددى والحلددددىز ٗددددبن اخحيدددداز الحٛى

يددد املحدددد حيِٜدداد الِ٘اليددات  بمثابددة امل٘حددار الستعسددخم  نجددار ِٗاليا هددا، "ٗالحٛى

. ولححد ددد (Bornstein, 2020, p. 9)ح  ٜدل أهميدة ُددم مححدىي الِ٘اليددة ن٘ظده" 

اليىم املناط  حيِٜاد الِ٘اليات  ج  مساُاة الِناؿدس الحاليدة: ال ِدد ُدم ألا دام 

ية والسطدددمية، أو ألا دددام التدددم  دددا، ٟؤ دددام إلاحددداشات ألاطددد ُى ُدددادة ث١دددىن مؼدددٔىلة ثمامن

املحِدداٖز ُلاهدددا لددددي حمرددىزٞ املظددد هدٖ ب١ىوهدددا مح١دطددة بمردددام وأُمدددا٤ ثحولددد  

ة الرمرددىز املظدد هدٖ مددم خددال٤ ثجميددّ  زا هدد   ددا هىيلددة. ٟددرل٣  م١ددم مؼدداٟز
ن
اث أٛو

ا لرددد  ٛددددز  يحدددات وألا دددام ثناطددد ن املظدددحواَ. وث٘يدددد ُددددة ثٜدددازيس واطدددحواَل أٟ دددر الحٛى

ثخددحف بححليددل ُدددد املؼدداز٠ات بالندددوات إلال١ترونيددة "أن يظدد ة الحلددىز الِ٘ ددت 

ة بالِ٘اليدددددات"35ح ثحجدددداوش )  %( مدددددم احمدددددا ت الدددددر م أثمددددىا جسدددددريلر  للمؼددددداٟز

(GoToWebinar Report, 2019) ويم١دم أن يظداُد مدن  الرمردىز ُددة خيدازات ،

يدددد ايِٜددداد ِٗاليدددات الندددد وة ذات املىكدددَى الىاحدددد ا ددد  ثحظدددين هدددرف البظددد ة لحٛى

ين املححملددين ُ دد  املدددي الوىيددل   ؼد٢ل ٟ يددر، بمددا  حٜددٝ املصيددد واملصيددد مدم املؼدداٟز

 كمم طلظلة الِ٘اليات املظحٜ لية.

   ين؟ جؼددددددحمل الحددددددىاَٗص املِنىيددددددة واملاد ددددددة ُ دددددد هددددددل طددددددعح  ثٜددددددد   حددددددىاٗص للمؼدددددداٟز

حه مدددددم مِددددداٖز ومردددددازات الظدددددىا ، ومدددددا  م١دددددم أن  ١خظددددد ه الرمردددددىز نٌيددددد ر مؼددددداٟز

وخبدرات، أو مدا  م١دم أن  ححـددل ُليده مدم حدىاٗص ماليددة أو ماد دة ثخدحف بو يِددة 

ومىكددددَى الندددددوة إلال١ترونيددددة، ِٗددددادة مددددا جظدددداُد الحددددىاٗص ُ دددد  ثحظددددين مِدددددحت 

ح ددداز ه يِدددة  ة والحلدددىز بِ٘اليدددات الندددوات إلال١ترونيدددة، مدددّ ألاخددر كمدددت ُة املؼدداٟز

التم طدعح  ثخـديف الحدىاٗص لردا، وجِليمدات ثٜدد   امل٢اٗدؤة ومحول ات املؼاز٠ات 

 والحىاٗص، و لية ومِا ير الحـى٤ ُلاها.
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  إلاحددسا ات الحن٘ير ددة: بمجددسد مِالردددة هددرف ألاطدد لة املرمدددة وثحد ددد احابا هددا بدٛدددة

ا ُ ددددد  أخدددددر العودددددىات الحن٘ير دددددة الحاليدددددة  ؼددددد٢ل م اػدددددس  ووكدددددىر؛ طدددددح١ىن ٛدددددادزن

د ة للِ٘اليدددددات، وثحد دددددد ٛاتمدددددة املردددددام العاؿدددددة و ظدددددير، و دددددت: ايؼدددددا  خودددددة ازػدددددا

ب٘سيدددددٝ النددددددوة، وجِيدددددين املظددددداُد م ألاٟ٘دددددا  للحِامدددددل مدددددّ املردددددام املخحل٘دددددة، وكدددددّ 

ٛاتمددددددة بالححددددددد ات واملخدددددداهس التددددددم ٛددددددد ثوددددددسأ كمددددددت أرنددددددا  ايِٜدددددداد الِ٘اليددددددات وطدددددد ل 

يحدددددددات املناطددددددد ة  ؼددددددد٢لرا ال هددددددداث  لِٜدددددددد  الحِامدددددددل مِردددددددا، وثحد دددددددد الحدددددددىازيا والحٛى

حددددددف الحجريددددددلات ال٘نيددددددة والبرمجيددددددة املظددددددحخدمة كمددددددت ُٜددددددد وادازة الِ٘ اليددددددات، ٗو

 الِ٘اليات، وثدبير الحىاٗص املٜسزة للرمرىز )املححدرين والحلىز(.

و ِددددددد ُٜددددددد وثن٘يددددددر ندددددددوة ال١ترونيددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد وجؼددددددٔيل ِٗاليا هددددددا بم للددددددة نـددددددٙ 

ِ٘اليددات ح  ٜددل الححدددي، ٟددرل٣ التددرويج للِ٘اليددات وبنددا  حمرددىز مظدد هدٖ لحلددىز ال

أهميدددددة ُدددددم ثن٘يدددددر الِ٘اليدددددات ن٘ظدددددرا. و٠دددددل هدددددرا  حولددددد  املصيدددددد واملصيدددددد مدددددم ُمليدددددات 

ابلددة  يددة ٛو الحخودديى الدددٛيٝ وال ددحي ، وةلتددلام بخوددة ثن٘ير ددة مح١مددة ومِدددة بحٗس

 للحن٘ير بنجار ُ   املدي الوىيل.

 األدّار اإلدارٓ٘ يف اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 2/6

ددددددد املمازطددددددات الِامليددددددة والٜاتمددددددة ُ دددددد  ؿددددددناُة اللٜددددددا ات والندددددددوات إلال١ترونيددددددة  ثنُى

املٜدمة ُبر إلانترندد كمدت هدٚس ثٜظديمرا لد،دواز إلادازيدة وال٘نيدة والحنٌيميدة للِ٘اليدات، 

ويسحدددّ ذلدددد٣ ا ددد  أن ل٢ددددل مئطظدددة أو ٗددددسد ٛدددات  ُ دددد  ُٜدددد وثن٘يددددر نددددوة ال١ترونيددددة ُبددددر 

دددا ملدددا إلانترندددد  ١دددىن لد ددده زإيدددة خ
ن
ٜ اؿدددة كمدددت ثنٌدددي  الِ٘اليدددات وثىش دددّ املردددام إلادازيدددة ٗو

دددددددد الرمرددددددىز املظدددددد هدٖ حلددددددىزف اهددددددا، وأم١ددددددم لل احددددددث   دددددده أهددددددداٖ الِ٘اليددددددة ُو
 
ثول

اطدددددحخالؾ  ِدددددم الحٜظدددددديمات إلادازيدددددة والحنٌيميدددددة التددددددم ١ُظددددد ها ام٢اندددددات منـددددددات 

ترنددددد املؼدددداز وثو يٜددددات مددددصودي خدددددمات ادازة الندددددوات وةححماُددددات املٜدمددددة ُبددددر إلان

الاهدددددددا بالنحددددددداج ال١٘دددددددسي ٟؤٗلدددددددل املمازطدددددددات الٜاتمدددددددة بالنددددددددوات إلال١ترونيدددددددة املجانيدددددددة 

ألادواز  (Sharan & Carucci, 2014)املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد، حيددددث ٛظدددد  ٠ددددل مددددم 

دهدددا النددددوات إلال١ترونيدددة ال١ يدددرة أو ذات الِددددد ال١ يدددر مدددم 
 
الحنٌيميدددة وال٘نيدددة التدددم ثول

ين وحمرىز   الحلىز ُ   النحى الحا ت:املؼاٟز
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 ( مٜدددم الندددوةPresenter ؤندده (: كمددت  ِددم ألاحيددان   دددو ال ددعف كمددت هددرا الدددوز ٟو

دددددددات أخددددددددسي،  ٜددددددددم امللدددددددديٙ  خ يدددددددر و ِمددددددددل ٟمـددددددددز زتعسددددددددخم للمِلىمدددددددات. كمددددددددت أٛو

ات ومخحلددٙ املححدددرين، با كدداٗة ا دد  الِمددل ٟمؼددٖس ُ دد  ةحح٘دداحت،  املىكددُى

دددددا ببيؼدددددا  جِليٜدددددا ت ثىكددددديحية، وجظدددددليى اللدددددى  ُ ددددد  املنددددداهٝ  ٜدددددىم املٜددددددم أ لن

املرمة، وايؼا  ُالمات ُ د  الؼاػدة للمظداُدة كمدت ا ـدا٤ النٜودة للرمردىز. جِدد 

دد ن٘ظده أرندا  ٛيدادة الرمردىز والردامر  وثح٘يدله  كمدت  الٜدزة ُ   الدخى٤ كمدت الٛى

ا لردددرا الددددوز.  ٔدددم النٌدددس ُمدددا جظدددميه، ٗدددبن ٗدددم  دددد ن٘ظددده ميدددلة ا جابيدددة حدددد  الٛى

رمدددة هدددى اححيددداش البرندددامج بدٛدددة ح جؼدددىاها ػدددات ة. ثحلدددمم  ِدددم النددددوات هدددرف امل

دادة مدا  ؤخدر أحدده   ُبر إلانترند واطِة النواٚ الِد د مم مٜدم  الِدسوق، ُو

 دوز مٜدم الِسق الستعسخم.

 ( منددحج النددددوةProducer:)  املنددحج هدددى ال دددعف الدددري  ؤخدددر ٠دددل الٜودددّ املخحل٘دددة

دددددا؛ كمددددت  ِدددددم ألاح ِن يددددان  ١ددددىن هدددددى ال ددددعف ن٘ظددددده الددددري  ٜددددددم ويجِلرددددا جِمددددل م

ات أخسي  ١ىن املنحج هى زتعع ٗسيٝ ٟ ير.  ؼ٢ل أطاتخم، املندحج  الِسق. وكمت أٛو

لد دده  ددد كمددت ٠ددل تددخم  مددم ثخودديى الندددوة ا دد  الحؤٟددد مددم أن حميددّ حىاندهددا جِمددل 

 ا   ثٜد مه للرمرىز.
ن
  ظالطة.  حلمم ذل٣ ادازة إلانحاج مم ال دا ة وؿىح

  ٠اثددد  النددددوة(Writer:)  أحدددد ألاػددديا  التدددم ث٘ـدددل بدددين النددددوة ُبدددر إلانترندددد ُدددم

مدونة ال٘يد ى  دت هي٢لردا، وال١ثيدر مدم ذلد٣  دؤج  مدم الِمدل باطدحخدام ندف حيدد 

ددددا طددددس ثبؼدددديى الرمرددددىز بعنمددددا  هددددح   أيؼددددؤف ٠اثدددد  مدددداهس، ال١حابددددة الريدددددة  ددددت أ لن

ير ملظدة مد ات الستعظدية كمدت البرندامج مدّ ثدٗى دا ببسدج املىكدُى م ألاذواٚ ألادبيددة، ثمامن

 ٢ٗل تخم  حيد   دأ بنف حيد.

 ( املددددد س ال٘جددددمTechnical Director:) ( حؤٟددددد املددددد س ال٘جددددم TD ّمددددم أن حميدددد )

الرىانددد  الحٜنيدددة جِمدددل دون وحدددىد أي ُىاتدددٝ. ُ ددد  ألازجددد ،  حِامدددل املدددد س ال٘جدددم 

 ُ د  اُددادات ال٢داميرا املحِدددة هدرف املظدحخدمة كمدت ألاحد
ن
داذ مدّ ال٘يدد ى، خاؿدة

واطدددِة النوددداٚ مثدددل النددددوة ُبدددر إلانترندددد التدددم جظدددحخدم ثبظددديٝ املٜابلدددة، أو زبمدددا 
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لىحدة خاكددِة لتػددساٖ.  جدد  ُ دد  مدعف مددا ادازة ةثـدداحت املستيددة املخحل٘ددة، 

بحيدددث  حـددددل املدددد س الحٜجددددم مدددّ ٠ددددل مؼددددٔل لل٢ددداميرا ويحددددى٤ الصاويدددة املناطدددد ة ا دددد  

ا لىحددىد ندددوة ُبددر إلانترندد ددد املؼداهد م. نٌددسن د ُ د  الرددىا  م اػددسة، لددعع هندداٞ ٛو

للحِد ل، لرل٣ يِد٤ املد س ال٘جم ُ   ال٘ىز مدم خدال٤ الح دد ل ا د  شاويدة ال٢داميرا 

املناطدد ة.  خحلددٙ هدددرا الدددوز ُددم النددددوات ُبددر إلانترنددد ألاخدددسي التددم جؼددحمل ُ ددد  

دددا مدددم أن م١ىنددددات  ُددددد أٛدددل مدددم مٜددداهّ ال٘يدددد ى، حيددددث  حؤٟدددد املدددد س ال٘جدددم أ لن

وال٘يددد ى جِمددل  ؼدد٢ل كددحي . ثحلددمم املظدد ىليات الحؤٟددد مددم اطددحمساز  الـددىت

اثـدددا٤ ِٗاليدددات النددددوة إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد، با كددداٗة ا ددد  مساٛ دددة 

 الـىت واملىاد ذات الـلة با زطا٤.

 ( مؼٖس الرمرىزAudience Supervisor:)  بالبظ ة ا   البرامج الحِليميدة ال١ يدرة

دددددص أحددددددده  ُ دددددد  منٌددددددىز ُ ددددد  الىيدددددد  ال تددددددم لرددددددا حمردددددىز م اػددددددس، مددددددم املردددددد  أن  ٟس

دّ أو خازحدده.  ساٛد  املؼدٖس الظددم ت الرمردىز وينٜددل  الرمردىز، طدىا  داخددل املٛى

ر  ٗيمددددددا  حِلددددددٝ بالندددددددوة ُبددددددر إلانترنددددددد. با كدددددداٗة ا دددددد  محا ِددددددة  ٛلددددددا اه  ومخدددددداٗو

ير أحىب هدددا  ؼددد٢ل ٠امدددل . ٟدددرل٣ ألاطددد لة التدددم ثودددسر بالِ٘اليدددات والحدددسؾ ُ ددد  ثدددٗى

 ٜدددىم مؼدددٖس الرمردددىز بددددوز املساٛددد  لىطددداتل لحىاؿدددل ةححمددداعت املظدددحخدمة كمدددت 

ال ددث امل اػدددس لِ٘اليدددات النددددوة إلال١ترونيدددة الٜمددددة ُبدددر إلانترندددد وزؿدددد محا ِدددات 

 وث٘اُالت حمرىز املحا ِين لرا والِمل ُ   الحجاور مِر .

ا وث١دىن ٠دل هدرف ألادواز أٟ ددر ٗاُليدة ُنددما  حِلددٝ ألامدس  ِ ٜدد وثٜددد   نددوات ٟ يدرة حددد 

ددا أن  ٜددىم ٗسيددٝ ُمددل مددم العبددرا  بمددل   )ضددعمة( ُبددر إلانترنددد، حيددث مددم املم١ددم ثمامن

ا ُ ددددد  المردددد  والؼددددد٢ل والىؿدددددى٤ املٜـدددددىد  حميددددّ هدددددرف ألادواز  ؼددددد٢ل ٗددددسدي، اُحمدددددادن

ين والحلدددىز. ل١دددم مٌِددد  الِدددسوق الحٜد ميدددة ح ثحولددد  طدددىي ُددددد  لرمردددىز املؼددداٟز

ا ُ ددد  مرازاثددد٣ ٛليدددل مدددم ألامدددعا ؾ للحـدددى٤ ُ ددد  ُدددسق ثٜدددد م  محىاكدددّ، واُحمدددادن

ددددا الٜيددددام ب٢ددددل ذلدددد٣ بن٘ظدددد٣. لددددرا، اذا ٟنددددد ح ثمحلدددد٣ مددددم  الراثيددددة، ٗمددددم املم١ددددم ثمامن

ندددد٣ مددددم ِٗددددل ٠ددددل ذلدددد٣ بن٘ظدددد٣ ٗددددال ثسثددددار؛ ٗلٜددددد ثوددددىزت الحٜنيددددات  ِ
ّ
املرددددازات مددددا  م١
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ٜدددد نددددوة والبرمجيدددات ا ددد  النٜودددة التدددم  م١دددم ملظدددحخدم واحدددد ٜٗدددى انحددداج وث نٌدددي  ُو

ة وطرىلة وهى حلعع م١ح ه العاؾ.  ال١ترونية ناجحة ُبر إلانترند  ظُس

 
 ( الري٢ل إلادازي للمرام الحنٌيمية بالِ٘اليات والندوات إلال١ترونية املٜدمة ُبر إلانترند4ػ٢ل ٛز  )

 (Burstein, 2011)املـدز: 

تم ) ودي خدددددمات ( أػددددرس مددددص LogMeIn, Inc، وZoomكمددددت حددددين ٛظددددمد ٠ددددل مددددم ػددددٟس

الحىاؿدددل املسثددد  والظدددم ت ُدددم ُ ِدددد، والتدددم ػددداَ اطدددحخدام ثو يٜا هدددا كمدددت أٓدددساق ُٜدددد 

وثن٘يددددر ِٗاليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد كمددددت ال٘تددددرة الحاليددددة، أدواز 

ددددا لدددد،دواز الحاليددددة 
ن
ٜ ٗسيدددٝ الِمددددل الٜددددات  ُ دددد  ادازة الِ٘اليددددات إلال١ترونيددددة وثنٌيمرددددا ٗو

(Zoom Inc., 2020) ،(LogMeIn, Inc, 2020): 

 ( مظحلدددددديٙ الِ٘اليدددددداتHost وهددددددى ال ددددددعف أو املظدددددد ى٤ الددددددري ثمددددددد حدولددددددة :)

الندددددددددوة مددددددددم خددددددددال٤ حظددددددددابه باملنـددددددددة إلال١ترونيددددددددة، وي١ددددددددىن لدددددددده ٠اٗددددددددة ألاذونددددددددات 

والـددددددددالحيات ال٘نيددددددددة  دازة ِٗاليددددددددات الندددددددددوة املٜدمددددددددة ُبددددددددر إلانترنددددددددد، وحمرددددددددىز 

مظحلديٙ واحدد ٜٗدى لِ٘ليدات النددوة املٜدمدة املححدرين والحلىز اها. ويحدىاٗس 

ُبددر إلانترنددد، حيددث ُيِرددد اليدده الٜيددام بمرددام ادازيددة ٠املددة ٟب ٜدداٖ وبددد  ِٗاليدددات 

لدددا  والحلدددىز، وا ٜددداٖ أو  ة الـدددىثية ل٢اٗدددة ألُا لدددٝ ام٢اندددات املؼددداٟز النددددوة، ٓو
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ثِ٘يل املؼاز٠ات واملداخالت املستية، ٟدرل٣ اشالدة أو  رد   ِدم أو ٠دل الحلدىز 

يرهددا مددم الـددالحيات التددم ثلددمم ادازثدده ال٢املددة لل٘اُليددة وثم١ندده مددم  بالندددوة، ٓو

الحح١  ال٢امل كمت إلام٢اندات والـدالحيات املخحـدة بالنددوة إلال١ترونيدة وم١ىنا هدا 

ين ُ   الظىا (.  وحلىزها باخحالٖ ٗ ا ه  )مححدرين ومؼاٟز

 ( املظحلدددددددديٙ املؼدددددددداٞزCo–hostsال ددددددددعف أو ألامددددددددعاؾ الددددددددر م ي :) ىن ؼدددددددداٟز

ددا للـددالحيات التددم  منحرددا لردد  املظحلدديٙ 
ن
ٜ املظحلدديٙ كمددت  ِددم أو ٠ددل املرددام ٗو

( لِ٘اليدددات النددددوة إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد، بمدددا يظدددم  Hostالستعسدددخم )

ِاليا هددددا ٟددددبدازة  ة كمددددت ادازة الرىاندددد  املحددددددة لردددد  كمددددت ادازة الندددددوة ٗو لردددد  املؼدددداٟز

ين والحلددددددددددىز، وبددددددددددد  أو ا  ٜدددددددددداٖ جسددددددددددريل الِ٘ليددددددددددات، اح أندددددددددده ح  م١ددددددددددم املؼدددددددددداٟز

ِالي هددددددا ُبددددددر إلانترنددددددد دون وحددددددىد امللدددددديٙ  ين بددددددد  الندددددددوة ٗو للملددددددي٘ين املؼدددددداٟز

 الستعسخم ملنحر  الـالحيات إلادازية املخحل٘ة.

 ( املناٛؼددددددددددددين واملححدددددددددددددرينPanelists هدددددددددددد  املححدددددددددددددرىن الستعظدددددددددددديىن وأكددددددددددددحار :)

نترنددددددد، حيددددددث  م١دددددد ه  ُددددددسق الوسوحددددددات ال١٘سيددددددة والِلميددددددة بِ٘اليددددددات ندددددددوة إلا 

ة ػاػددددا ه  إلال١ترونيددددة، والحِليدددددٝ واملناٛؼددددة، وهدددددسر  وازطددددا٤ ال٘يددددد ى، ومؼددددداٟز

دددددددادة  دددددددح  جِيدددددددين  ألاطددددددد لة والحِليٜدددددددات ومدددددددا ا ددددددد  ذلددددددد٣ مدددددددم ث٘ددددددداُالت مخحل٘دددددددة. ُو

الـدددددالحيات وألاذوندددددات املخحل٘دددددة للمحاكدددددسيم واملناٛؼدددددين مدددددم ٛ دددددل املظحلددددديٙ 

(Hostالستعسدددددددددددددخم للِ٘اليدددددددددددددات. ٟمدددددددددددددا  م ) لددددددددددددد٣ ٠دددددددددددددل  مدددددددددددددم املظحلددددددددددددديٙ الستعسدددددددددددددخم

ين ام٢انيدددددة مدددددن  أو  رددددد   ِدددددم امليدددددلات العاؿدددددة بلرندددددة  واملظحلدددددي٘ين املؼددددداٟز

ة  املناٛؼدددددين واملححددددددرين الستعظددددديين بالنددددددوة، بمدددددا كمدددددت ذلددددد٣ بدددددد  ال٘يدددددد ى ومؼددددداٟز

ية،  الؼاػددددة وجسددددريل الِ٘اليددددات، وازطددددا٤ املل٘ددددات، واملحادرددددات النـددددية املؼددددتٟر

ة خيددددازات الظدددد ىز  يرهددددا مددددم خيددددازات الح٘اُددددل والِددددسق ومؼدددداٟز ة إلال١ترونيددددة، ٓو

 بمنـة ادازة الِ٘اليات.

 ( ىن حه وحلدددىزف Attendeesالحلدددىز واملؼددداٟز (: هددد  الرمردددىز املظددد هدٖ مؼددداٟز

ِٗاليددات الندددوة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد، والددري ثمددد مخدداه  ه  ودُددى ه  لالطددحماَ 
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ناٛؼدددددددددىن واملححددددددددددرىن وةطدددددددددح٘ادة مدددددددددم الوسوحدددددددددات ال١٘سيدددددددددة التدددددددددم  خناولردددددددددا امل

الستعظدديىن، مددّ ثم١يدد ه  مددم هددسر ألاطدد لة والحِٜي ددات ُ دد  مددا ثدد  هسحدده كمددت أرنددا  

ِٗاليدددددات الندددددددوة  ؼدددددد٢ل متدددددلامم ومددددددم خددددددال٤ الحـدددددسي  لردددددد  بددددددبحسا ات وخيددددددازات 

الح٘اُدددل املحاحدددة كدددمم منـدددة ادازة الِ٘اليدددات مدددم ٛ دددل املظحلددديٙ الستعسدددخم أو 

ين واملِن يدددددددين بخنٌددددددي  مدددددددداخالت الرمرددددددىز أكدددددددحار ٗسيددددددٝ املظحلدددددددي٘ين املؼدددددداٟز

الـددالحية كمددت ثِ٘يددل أو الٔددا   ِددم أو ٠ددل إلام٢انددات املدزحددة باملنـددة املظددحخدمة 

  دازة الِ٘اليات. 

الهفاٛات املطلْب تْافزٍا باحملاضز ّاملتحدخ الزٜٔضٕ بفعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘  2/7

 املكدم٘ عرب اإلىرتىت:

ة بؤطالي  الحِل  ٟو .1  ي٘ية اطحخدام ثٜنيات الحِل  إلال١تروي :املِٗس

ة نٌسيات الحِل  املحِلٜة بالحِل  إلال١تروي . -  مِٗس

ددة الٜلدددا ا املحِلٜددة بدددالحِل  املظددحٜل وثح٘يدددل الٓس ددات العاؿدددة كمددت حالدددة  - مِٗس

 الدزاطة الراثية )الحِل  الراج (.

ة ألاطالي  وةطتراثيجيات املخحل٘ة للحِل  الحِل  إلال١تروي  وأ -  دواثه.مِٗس

ين حدددى٤ اخحيددداز ألاطدددالي  املناطددد ة للدزاطدددة الراثيدددة.  - ثٜددد   املؼدددىزة للمؼددداٟز

 ج عيف نٜان الٜىة واللِٙ.

 بؤيؼوة واطتراثيجيات الحِل  والحنمية املظحمسة: .2
ٌ
 ُملية

ٌ
ة  مِٗس

ة نٌسيات الحِل  املخحل٘ة. -  مِٗس

ة والعبرة كمت اُداد املىاد الحِليمية. -  املِٗس

ة والعبرة كمت ث١ -  ىيم بع ة جِليمية ثدُ  ُملية الحِل  املظحمس.املِٗس

د وادازة ألايؼوة. - ة بحٜنيات ادازة الٛى  املِٗس

 ٟ٘ا ات ةثـا٤ إلال١تروي  ُم ُ ِد: .3

 إلامال  الىاض  وإلانحاج الـىج . -

 الٜدزة ُ   احسا  واطحمساز املحادرات. -
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ة والٜدزة ُ   اطحخدام ثٜنيات ةطحجىار. -  املِٗس

ة والٜدزة ُ د - دات املِٗس دا حححياحدات مجمُى ـن   ايؼدا  طدياٛات مـدممة خـي

 مخحل٘ة.

دددددة ال دددددحيحة وال٢املدددددة بم٘دددددسدات أحردددددصة الحاطدددددىر إلال١ترويددددد  وبع دددددات  - املِٗس

 الحِل  ُم ُ ِد.

ير املتلامم. - ة حى٤ ٛيىد ةثـا٤ املتلامم ٓو  املِٗس

 الٜدزة ُ   اخحياز أداة ةثـا٤ املناط ة. -

ة الحِاونية مّ ال .4  ٘سيٝ:ٟ٘ا ات املؼاٟز

ددددات جِمددددل ُبددددر  - ددددة، وح طدددديما التددددم ثحدددددذ كمددددت مجمُى ددددة  ِمليددددات املجمُى املِٗس

 إلانترند.

ة وج ريّ ث اد٤ املِلىمات. - ير املِٗس  الٜدزة ُ   ثٗى

ددددددددة  - املرددددددددازات الِمليددددددددة كمددددددددت ادازة املناٛؼددددددددة ُ دددددددد  الدزدػددددددددة، املنحدددددددددي، كمددددددددت الٔٗس

 ةٗتراكية.

ات التم جِمل ُب - ة حى٤ ثحد د املرام للمجمُى  ر إلانترند.املِٗس

 الٜدزة ُ   ثٜد   املالحٌات والنٜاػات بالوٚس املناط ة ل ع ة إلانترند. -

ير متلامم(. - ة بؤطالي  وأدوات الحِاون )متلامم ٓو  املِٗس

ة الريدة باوحرصة والبرمجيات واطحخدامات ػ ١ة إلانترند: .5  املِٗس

دددة بم١ىندددات الحاطدددىر ألاطاطدددية )ُ–ةطدددحخدام الِ٘دددا٤ للحاطدددىر  -  ددد  املِٗس

ط يل املثا٤، ما ذاٟدسة الىؿدى٤ الِؼدىاث  ومٜدداز الدراٟسة التدم أمل١ردا ُ د  

 حراش الحاطىر العاؾ   ؟( ونٌام الخؼٔيل.

ددة مددم البرمجيددات الستعظددية املخحل٘ددة  - ددة محنُى الٜدددزة ُ دد  الحِامددل مددّ مجمُى

 ومىاٟ ة ثوىزا ها الرد دة.

دددة م دددادة الخؼدددٔيل ملنـدددة الحددددزي  ُبدددر إلانترندددد )متدددلا - يدددر متدددلامم(. مِٗس مم ٓو

اتٙ املنـة.  الٜدزة ُ   مٜازنة ًو
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الٜدددزة ُ دد  الححٜددٝ مددم حددىدة ةثـددا٤  ؼدد ١ة إلانترنددد واخحيدداز مددا  خناطددد   -

 مّ محول ات الِ٘اليات.

ة ُبر إلانترند واخحياز ألادوات. -  الٜدزة ُ   بنا  ٛاُدة بيانات املِٗس

ير الحلدددى٤  - الظدددس ِة واملناطددد ة  الٜددددزة ُ ددد  الحِامدددل مدددّ املؼدددا٠ل الحٜنيدددة وثدددٗى

 لرا  ظرىلة و ظس.

وجِحمدددددد الندددددددوات ُبددددددر إلانترندددددد  ؼدددددد٢ل ٟ يددددددر ُ دددددد  الِدددددسق الظددددددم ت وال ـددددددسي للمددددددادة 

الِلميددددة أو ال١٘ددددسة املوسوحددددة، لددددرل٣ مددددم "املردددد  أن  ١ددددىن ُددددسق الؼددددسات  الحٜد ميددددة 

ين أرنددددا  الٜ٘ددددسات املخحل٘ددددة بالِ٘اليددددات"  املظددددحخدمة ٛددددادزة ُ دددد  حددددرر انخ دددداف املؼدددداٟز

(Godfrey, 2009, p. 30) ٟما  ج  أن  ١ىن لددي املححددذ الستعسدخم مردازات الححددذ ،

ددا بح١ددىيم مخوددى بالنٜددان التددم  ، لددرل٣  ن دد  داتمن والحخاهدد  بـددىت واضدد  ومظددمَى

طديخناولرا املححدددذ الستعسددخم  ؼدد٢ل حيددد وجٔوي هدا ملخحلددٙ حىاندد  املىكددَى أو ال١٘ددسة 

٘ددددددددا٤ ُددددددددم ذٟدددددددد س أي مِلىمددددددددات مرمددددددددة وذات ؿددددددددلة املوسوحددددددددة بالِ٘اليددددددددات لحجندددددددد  إلٓا

 بمىكَى الندوة إلال١ترونية أو الٜلية املثازة للنٜاغ ُبر ِٗاليا ها.

 ارترباٛ الزٜٔضٌْٔ ّمصارناتَه بفعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 2/8

 ددددح  اطددددحخدام الع يددددر كمددددت الِد ددددد مددددم الندددددوات ُبددددر إلانترنددددد لدددددُ  السطددددالة الستعظددددية 

اكددس، أو ٛددد ثحولدد  الِ٘اليددات لع يددر واحددد أو أٟ ددر مددم العبددرا  املمازطددىن ملجددا٤ للمح

د  ١ىن العبرا  منحٜين ُ   مظدحىي اٛليمد   را، ٛو مححىي الندوة إلال١ترونية ومىكُى

ية لِ٘اليدددددات  دددددا لظدددددنىات خبدددددر ه  وثدددددؤريره  الِ٘دددددا٤ كمدددددت الٜلدددددية املىكدددددُى
ن
ٜ أو ُدددددامل  ٗو

أو مظدددددد ى٤ ح١ددددددىم ، أو مظدددددد ى٤ ثن٘يددددددري ٟ يددددددر  الندددددددوة إلال١ترونيددددددة )ٟؤطددددددحاذ حددددددام ت،

ا ما  ح  مؼاٟز ه  ُم ُ ِد كدمم ِٗاليدات وحلظدات النددوة إلال١ترونيدة  ال ن ة(. ٓو  ؼٟس

املٜدمددة ُبددر إلانترنددد، مددا  لددصم كددسوزة الحؤٟددد مددم ٟ٘ددا ة نٜوددة اثـددالر  با نترنددد بمددا 

 يظم  ب ث مؼاز٠ا ه  الـىثية واملستية ب١٘ا ة ُالية وثدٗٝ منحٌ .

وثح١٘ل املئطظة ذا ها أو مد س الِ٘اليات الٜدات  ُ د  ُٜدد وثنٌدي  النددوة إلال١ترونيدة 

بمرام اخحياز العبرا  الستعظيين للِ٘اليات، ومحا ِة ُمليدات الحبظديٝ مِرد  بمدا  ١٘دل 
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يحددددددددات املحددددددددددة حيِٜدددددددداد ِٗاليددددددددات الندددددددددوة إلال١ترونيددددددددة  حلددددددددىزه  ومؼدددددددداٟز ه  بالحٛى

أن  ساعدد  ثددىاٗس ُدددة ٛدددزات لدددي الع يددر الستعسددخم، مددم بي هددا  املٜدمددة ُبددر إلانترنددد، ُ دد 

 أنه:

مِتدددَرٖ بخبرثدددده داخددددل مجحمددددّ املحخــددددين كمددددت املىكددددَى أو الٜلددددية التددددم  ددددح   -

 ثناولرا بالِ٘اليات.

 يظحمحّ بمرازات الححدذ والحٜد   الريد. -

يددل الريددد والح٘دداي ُ دد  إلاهدداز املىكددىعت املحدددد بجدددو٤ أُمددا٤  - ٛددادز ُ دد  التٟر

 ليات الندوة.ِٗا

لد دددده الٜدددددزة ُ دددد  هددددسر املِلىمددددات واملحدددداوز  ؼدددد٢ل م اػددددس وأطددددالي  واضددددحة  -

 ل٘ح  النٜاغ حىلرا.

يحات املحددة حيِٜاد ِٗاليات الندوة املٜدمة ُبر إلانترند. -  ةلتلام بالحٛى

ة  - نه مم اطحخدام ألادوات والحٜنيات الحد ثدة للمؼداٟز ِ
ّ
لد ه مم العبرة ما  م١

ية ُالية.بالندوات إلال١ت  رونية بمرازة وحٗس

دّر مكدمٕ ارتدمات املضاعدٗ ّالدعه الفين بفعالٔات اليدّٗ اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب  2/9

 اإلىرتىت:

ان وحددىد خ يددر ثٜجددم مددّ ٗسيددٝ الِمددل الٜددات  ُ دد  ُٜددد وثن٘يددر ندددوات إلانترنددد  لددمم 

أو حمرددددددىز  مِالرددددددة الححددددددد ات والِىاتددددددٝ ال٘نيددددددة التددددددم ٛددددددد ثىاحدددددده املححدددددددذ الستعسددددددخم

ين ُ ددددد  الظدددددىا ، ويم١دددددم أن  دددددح  ةطدددددحِانة بمٜددددددم  املظددددداندة والددددددُ  ال٘جدددددم  املؼددددداٟز

ددصي للحدددخل ال٘ددىزي ُددم ُ ِددد ُنددد الحاحددة الدداه  أو  ؼدد٢ل ٗددسدي مددم خددال٤   ؼدد٢ل مٟس

حلددددىزه  الِ٘ ددددت ل٢ددددل ِٗاليددددة  ؼدددد٢ل من٘ـددددل، ويجدددد  أن  ١ىنددددىا مددددم ذوي املرددددازات 

 ل الـ٘ات الحالية:ال٘نية الِالية ويحمحِىا ب ِم أو ٠

ا لحٜنيات الحىاؿل ُم ُ ِد. - ا حيدن   ج  أن  ١ىن مظحخدمن

ا ُ   السد والنٜاغ بوسيٝ م اػسة وطرلة إلادزاٞ. -  ٛادزن
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دددددددددة ممحدددددددداشة بحٜنيدددددددددات إلانترنددددددددد واطدددددددددحخدام ألادوات والبرمجيدددددددددات  -  محلدددددددد٣ مِٗس

 املناط ة.

ة وحدددىدة لد ددده الٜددددزة ُ ددد  ا جددداد الحلدددى٤ املناطددد ة لتػددد٢اليات ال٘نيدددة  ظدددُس -

 ُالية.

 أىْاع مجَْر املصارنني ّاذتضْر بفعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 2/11

ير مِلىمدات  ثحى   الررة الٜاتمدة ُ د  ثنٌدي  ِٗاليدات النددوة إلال١ترونيدة مظد ىلية ثدٗى

ين والحلدددىز ُدددم ُ ِدددد للمححددددرين الستعظددديين، اذ  جددد  ُ ددد  املححددددذ  وبياندددات املؼددداٟز

حه ال ساٗيدة والِلميدة واملرنيدة للرمردىز املظد هدٖ مؼداٟز ستعسخم جِدس ٖ الظدمات الد مٓى

دددددداد الريدددددد ملححىيدددددات  نددددده مدددددم إلُا ِ
ّ
وحلدددددىزها بِ٘اليدددددات النددددددوة إلال١ترونيدددددة، بمدددددا  م١

ية والحخودددديى ال ددددحي  لظدددددير احددددسا ات ِٗاليا هددددا بنجدددددار  الندددددوة ومحاوزهددددا املىكدددددُى

ِاليدددة. ويم١دددم أن  خؼددد٢ل الرمردددىز امل دددّ حلدددىزف بالِ٘اليدددات مدددا بدددين ٗو ظددد هدٖ واملحٛى

 رالذ ٗ ات ُ   النحى الحا ت:

 .)ين  حمرىز مٔلٝ ومحدد )مولىر دُىة، هىية مِسوٗة للمؼاٟز

 .)املظحخدمىن املحار الىؿى٤ الاه  )املظحخدمىن املحار وؿىلر  للِ٘اليات 

  حمرددددددىز مظددددددحخدمين مجرىلددددددى الرىيددددددة )ممددددددم  م١دددددد ه  الحلددددددىز دون جسددددددريل

ا(.بيانا ه
ن
   مظ ٜ

ّ ٠ل مم مدد س اللٜدا  واملحاكدس الستعسدخم وحمردىز الحلدىز  ة الريدة بمٛى وثمثل املِٗس

بالندددوة إلال١ترونيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد أحددد أهدد  ُىامددل انجددار ِٗاليا هددا، اذ  حددىاٗس 

ا للنحى الحا ت:
ن
ٜ  رالرة اححماحت وماٟم وحىده  ٗو

  ددا كمددت م٢ددان واحددد، كمددت وحددىد حمرددىز الحلددىز ومددد  –ةححمددا٤ ألاو٤ ِن س اللٜددا  م

د   دا للؼد٢ل ٛز
ن
ٜ ة املحاكدس الستعسدخم ُدم ُ ِدد ُبدر إلانترندد، ٗو حين ث١دىن مؼداٟز

 ( الحا ت:5)
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ا كمت م٢ان واحد5ػ٢ل ٛز  ) ِن ين ومد س اللٜا  م  ( املحاكس الستعسخم يؼاٞز ُم ُ ِد، وحمرىز املؼاٟز

 (Zieliński , et al., 2013)املـدز: 

  وحددىد مددد س اللٜددا  مددّ املحاكددس الستعسددخم كمددت م٢ددان واحددد، كمددت  –ةححمددا٤ الثدداي

دددددا 
ن
ٜ ة حمردددددىز الحلدددددىز ُدددددم ُ ِدددددد ُبدددددر ػددددد ١ة إلانترندددددد، ٗو حدددددين ث١دددددىن مؼددددداٟز

 ( الحا ت:6للؼ٢ل ٛز  )

 
ا كمت م٢ان واحد، والرمرىز يؼاٞز ُم ُ ِد6ػ٢ل ٛز  ) ِن  ( مد س اللٜا  واملحاكس الستعسخم م

 (Zieliński , et al., 2013)املـدز: 

 مددد س اللٜددا  واملحاكددس الستعسددخم وحمرددىز الحلددىز حمدديِر   –ةححمددا٤ الثالددث

ا للؼ٢ل ٛز  )
ن
ٜ ىن ُم ُ ِد ُبر ػ ١ة إلانترند، ٗو  ( الحا ت:7يؼاٟز

 
ىن ُم ُ ِد ُبر ػ ١ة إلانترند7ػ٢ل ٛز  )  ( مد س اللٜا  واملحاكس الستعسخم وحمرىز الحلىز حميِر  يؼاٟز

ددا كمددت اُددداد ِٗاليددات الندددوة املٜدمددة ويحولدد  ٠ددل مددم ةححمدداحت ا
ن
ددا مخحل٘ لظددابٜة نهرن

ة املحاكس بالنهج املح ّ كمت وحىد أهدساٖ الحلدىز بالِ٘اليدات  ُبر إلانترند؛ اذ ان مِٗس

ثم١ندده مددم ثنٌددي  الِ٘اليددات  ظددرىلة و ظددس، وثحد ددد أنددىاَ ألايؼددوة والح٘دداُالت التددم 



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              86          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

ٜدددددداتمين ُ دددددد  الِ٘اليددددددات  م١ددددددم اطددددددحخدامرا، ومددددددا اذا ٠ددددددان طددددددعح  دُمرددددددا مددددددم ٛ ددددددل ال

ومٜدددم  خدددمات الدددُ  والظدداندة. ٟمددا أن ُدددد حمرددىز الحلددىز بالندددوة املٜدمددة ُبددر 

يلة الستعظية  دازة وثنٌي  الِ٘اليات  ؼ٢ل نداج ؛ اذ ػداَ اطدحخدام  إلانترند هى الٟس

ٛاُددددددة ُامددددددة واحدددددددة كمدددددت ممازطددددددات ُٜددددددد وثن٘يددددددر النددددددوات إلال١ترونيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر 

ين والحلددىز، ٛددل الح٘اُددل بالندددوة إلال١ترونيددة" إلانترنددد، و دد ت: "٠لمددا شاد ُدددد املؼدداٟز

(Arivananthan, 2015) ح دددداز ُندددد ُمليددددات ، لددددرل٣  جددد  أخددددر هدددرف الٜاُدددددة كمدددت ُة

 الحخويى والحبظيٝ لِٜد وثن٘ير ِٗاليات ندوة ال١ترونية مٜدمة ُبر إلانترند.

 
 دٛيٜة( 60ة ال١ترونية مٜدمة ُبر إلانترند ملدة شمنية )( نمىذج للردو٤ الصمجم لِ٘اليات ندو 8ػ٢ل ٛز  )

يد الؼاملة ) ِد خوة الحٛى
ُ
دا، ويجد  وكدِرا Timing Planوج ( مم املظاتل املرمة أ لن

ح ددداز ٛ دددل بدددد  ِٗاليدددات النددددوة إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد؛ اذ  حِدددين ُ ددد   كمدددت ُة

حدددددداذ كدددددمم ِٗاليدددددات املحاكدددددس ثحد دددددد ٛىاُدددددد واضدددددحة وخدددددى شمجدددددم ي١ِدددددع طدددددير ألا 

ة  )مدددددد س  –النددددددوة إلال١ترونيدددددة. ومدددددم اللدددددسوزي اُدددددالم وامدددددداد ٠اٗدددددة ألاهدددددساٖ املؼددددداٟز

ين(  بدددالحىش ّ الصمجدددم لِ٘اليدددات النددددوة  –اللٜدددا ، واملحاكدددس الستعسدددخم، وحمردددىز املؼددداٟز

إلال١ترونيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد بمدددددا  حٜدددددٝ ةلتدددددلام اهدددددا وانجدددددار اداز هدددددا وثحٜيٜردددددا 

 را املسحىة ب١٘ا ة واثٜان.أهداٗ

 طزم تكدٓه املصارنني ألىفضَه يف اليدّات اإللهرتّىٔ٘ امليعكدٗ عرب اإلىرتىت: 2/11

  ددددات امل١ىنددددة مددددم دددددّ  10للمجمُى أٗددددساد أو أٛددددل: اثـددددل باومددددعاؾ باحطدددد  أو املٛى

 لحٜد   أن٘ظر  باطحخدام املداخالت الـىثية أو املستية.

  ات مم ين ٟحابة مٜدمدة مدىحصة ُد ه  داخدل : اهل  30ا    10للمجمُى مم املؼاٟز

 ؿندٚو املحادرات والدزدػة النـية.
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  وث١دىن  30مّ أٟ ر مم 
ن
دا هدىيال

ن
ح ا، ووها طخظحٔٚس ٛو ا: ثخو  املٜدمات ثمامن

ن
مؼاز٠

 ٓير كسوزية.

دد 8حدو٤ ٛز  ) ا لظياٚ هي٢لة الندوة إلال١ترونية املٜدمة ُبر إلانترند ُو
ن
ٜ ( مظحىي الح٘اُل ٗو

ين اهاامل  ؼاٟز

 (Zielinski, et al., 2012) املـدز:

ُدد الحلىز 

ين  واملؼاٟز
 هي٢ل الندوة ُبر إلانترند مظحىي الح٘اُل

ين  6 مؼاٟز

 ٗؤٛل

يادة  مظحىي ُا٤  مم الح٘اُل مّ الرمرىز ٛو

اُلية.  الرلظة بمرازة ٗو

ين والحلىز مٜاهِة املحاكس مم   م١م للمؼاٟز

 ثلٜا  أن٘ظر .

 -مىر اها بين محدزبين مِينين هناٞ ث٘اُالت مظ

 ُ   ط يل املثا٤ ُبر الدزدػة.

ٟما  م١م ثو يٝ الـىت أو ال٘يد ى رناث  

 ةثجاف، اذا طمحد الح١نىلىحيا برل٣.

 م١م جٔيير الري٢ل واملححىي، اذا 

لصم ألامس، حظ  املالحٌات 

 ومظحىي الح٘اُل

 20ا    7مم 

 مؼاٞز

) م١م اطحجابات الـىت أو ال٘يد ى محدودة 

 للمحاكس اخحياز مم طعظم  له بالححدذ(.

طح١ىن هناٞ أدوات اٛتراَ خاؿة للحِ ير ُم 

 ّ ثٜدم الحِل  الرصث  للمحدزبين )مثل شز "ٗز

اليد" أو أشزاز يِ  أو ح( جِحبر ةطحوالُات 

 والحـىيد وألادوات املمارلة مرمة.

الري٢ل واملححىي مسنان ا   حد 

مدة ما.  م١م ثمد د أو اخحـاز 

ا ملالحٌات 
ن
ٜ ال٘اُلية ٗو

 الحلىز.

 ج  أن  خ ّ ٠ل مجا٤ مىكىعت 

  ظئا٤ ونٜاغ حىله.

 20أٟ ر مم 

 مؼاٞز

يِحمد مظحىي الح٘اُل ُ    ر  ٗسيٝ الندوة 

 إلال١ترونية ُبر ةنترند.

اذا ٠ان املدزر بم٘سدف، ٗيم١م اطحخدام 

 ةطحوالُات ٜٗى.

ما اذا ٠ان هناٞ مؼٖس واحد ُ   ألاٛل )وزب

مدزبين / خبرا  اكاٗيين(، ٗيم١م الظمار 

ا للمدزر/العبرا .
ن
 بالدزدػة وطعح  ٗسشها مظ ٜ

ا كمت 
ن
 ج  أن  ١ىن الري٢ل رابح

 ٜٗساثه الحنٌيمية.

طي١ىن حمرىز الحلىز مجرى ت 

الرىية ُادة ويسج  أن  ١ىن 

د  ين حلسوا كمت ٛو هناٞ مؼاٟز

محؤخس مم الِ٘اليات، وبحاحة 

الِسق  ملحا ِة ما ٗا ه  مم

واملححىي كمت اخححام الرلظة 

 لححٜيٝ إلاٗادة م ها.
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 التكضٔنات اليْعٔ٘ لليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 2/12

ة وأمددداٟم  ثنٜظددد  النددددوات إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد مدددم حيدددث  ليدددات املؼددداٟز

 وحىد حمرىز الحلىز بِ٘اليا ها ا  :

 ٜندددددددوة ال١ترونيدددددددة م( دمدددددددة ٠املدددددددة ُبددددددر إلانترنددددددددWebinar ّحيدددددددث يؼددددددداٞز حميددددددد :)

الحلدددددىز مدددددم خدددددال٤ اثـددددداح ه  ُدددددم ُ ِدددددد مدددددم أمدددددام أحردددددصة حاطددددد ا ه  العاؿدددددة، 

ويحىاؿددددلىن ويح٘دددداُلىن ُبددددر منـددددة ثو يٜددددات واحدددددة جظددددحخدم كمددددت ادازة ِٗاليددددات 

النددددددوة املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد وثنٌدددددي  مؼددددداز٠ا ه  ومدددددداخال ه  الـدددددىثية واملستيدددددة 

 ادرا ه  النـية.ومح

 ( نددوة ال١ترونيدة مخحلودة ُبدر إلانترنددHybrid webinars ندَى مدسن مدم النددوات :)

ين املىحدىد م مدّ  ِلدر   ة مدم املؼداٟز الِلمية إلال١ترونية التم ثجمّ بين مجمُى

ة حمرىز  خس مدم الحلدىز ُدم ُ ِدد ُبدر أحردصة حاطد ا ه   ة واحدة، بمؼاٟز كمت ٓٗس

 يٜددات ادازة ِٗاليدات النددوات إلال١ترونيدة املٜدمددة ال عـدية املحـدلة بمنـدة ثو

يددددددة مددددددم الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املخحلوددددددة ثحولددددددد   ُبددددددر إلانترنددددددد. اح أن هددددددرف النُى

ا لِددددددد مدددددم املحول دددددات الحٜنيدددددة حتددددد  يؼدددددِس حميدددددّ  دددددا واطدددددخي٘ا ن حيددددددن
ن
ا دٛيٜ اُددددددادن

دددا، و  ين ُ ددد  اخدددحالٖ أمددداٟ ه  بدددؤوه  مؼدددمىلىن بِ٘اليدددة واحددددة ثمامن مدددم بدددين املؼدداٟز

 هرف املحول ات ُ   ط يل املثا٤:

ّ نٜوة اثـدا٤ طدل١ية  ؼد ١ة إلانترندد الىاطدِة النوداٚ  − س باملٛى  ج  أن  حٗى

 للمان حىدة نٜل الـىت وال٘يد ى.

ّ امليدداي  )مدم  − ين بداملٛى ىن ُبر إلانترند مستيين للمؼاٟز  ج  أن  ١ىن املؼاٟز

ة(.  داخل الٔٗس

ددة  جدد  أن  حددرٟس مؼددٖس الندددوة ثجندد  مخ − ددّ أو الٔٗس ين كمددت املٛى اه ددة املؼدداٟز

ين والحلدىز ُبدر  لدا  املؼداٟز الىاحدة ٜٗى، ومن  الىؿى٤ املخظداوي ا د  ألُا

 إلانترند.
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دددا جٔييدددر أندددىاَ ألايؼدددوة بانحٌدددام واػدددساٞ حمردددىز  −  جددد  أن  حدددرٟس املؼدددٖس أ لن

ين الحاكددددسيم ُبددددر إلانترنددددد ٛدددددز إلام٢ددددان ٗيمددددا  ددددح  مددددم أيؼددددوة داخددددل  املؼدددداٟز

ة.  الٔٗس

−  
ُ
دددم ج ِ

ّ
دددة ةححماُدددات كدددسوزية للٔا دددة ٠ددد   م١ ِدددد حدددىدة الـدددىت الىاضددد  كمدددت ٓٗس

ين ُبر إلانترند  ؼ٢ل حيد وواض . ة مم طماَ املؼاٟز  الحلىز بالٔٗس

ين ُبددددر نٜددددان اثـددددالر   ؼدددد ١ة إلانترنددددد بنودددداٚ ثددددسددي  − يِدددداي  حمرددددىز املؼدددداٟز

ة الِ٘الدددددة مدددددّ بٜيدددددة –مدددددنخ٘م أو بددددددون ثجريدددددلات طدددددمّ بـدددددسية مدددددم املؼددددداٟز

لددىز، بمددا  لددوس ا دد  مخدداه  ه  مددم خددال٤ املحادرددة النـددية امل١حىبددة، ٟمددا الح

ة الـددىثية نٜددل أطدد ل ه  ووحرددة نٌددسه    م١ددم لددصمال ه  الٜددادزيم ُ دد  املؼدداٟز

ة املاد ة.  ا   حمرىز الحلىز بالٔٗس

ا للرمرددىز الحاكددس ُبددر إلانترنددد، ٜٗددد  ١ددىن  −  حاطددمن
ن
جِددد مدددة الِ٘اليددات ُددامال

ة ب د  ث١دىن ثجسبدة مم الـِ  املؼاٟز
َ
اهحمدام ُبدر إلانترندد ل٘تدرة هىيلدة، ومدم ر

دٛيٜدددة( ملددددة ايِٜددداد  60الحلددىز ُبدددر إلانترندددد كمددت أٗلدددل حاح هدددا لدددم ثحخودد  )

 الِ٘اليات.

ددددا "ل،هدددددداٖ التددددم جظددددد   
ن
ٜ ٟمددددا ثنٜظدددد  النددددددوات إلال١ترونيددددة املٜدمدددددة ُبددددر إلانترندددددد ٗو

 .Falcone, 2017, p)اليا هدا" املئطظات ا د  ثحٜيٜردا نٌيدر احدسا ات ُٜددها وثنٌدي  ِٗ

 ، ُ   النحى الحا ت:(10

 .ندوات جظ هدٖ الحِلي  والحِل  املظحمس لرمرىز  ُام 

 .ندوات جظ هدٖ الحدزي  والحوىيس املام ل٘ ة محددة 

 .ندوات لوسر نٜاػات حى٤ مىكَى أو ًاهسة أو ممازطة محددة 

 ٘ين  .ندوات جظ هدٖ ثؤهيل حمرىز محدد مم الِمال  أو املًى

 .ندوات  حسا ات ةثـا٤ املئطسخم ملنخظتم الِمل بٜظ  ادازي محدد 

 .ندوات حط هداٖ ُمال  وحمرىز حدد للمئطظة وخدما ها 

 .ندوات جظ هدٖ ثٜد   الدُ  واملظاندة لِمال  ِٗليين 
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 .ندوات  حسا ات الخظىيٝ والترويج لعدمات وأيؼوة محددة 

 ال  الِ٘ليين.ندوات لحٜد   خدمات ملاٗة ا   حمرىز الِم 

 . لا ة محددة ألُا  ندوات  حسا  نٜاغ داخ ت بين مجمُى

ة  ددددددا لح٢ل٘ددددددة املؼدددددداٟز
ن
ٜ كمددددددت حددددددين ثنٜظدددددد  الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد ٗو

 والحلىز بِ٘اليا ها ُ   النحى الحا ت:

 ( ندوات ال١ترونية مٜدمة ُبر إلانترند مجانيةFree Webinars.) 

 ة السطىم )ندوات ال١ترونية مٜدم  (.Paid Webinarsة ُبر إلانترند مدُٗى

اذ  م١م ثٜد   وثن٘ير ندوات ال١ترونية مٜدمة ُبر إلانترند  ح  ةػتراٞ اهدا وحلدىز 

ا للرردة الٜاتمدة ُ د  
ن
دة مظد ٜ ِٗاليا ها  ؼ٢ل مجاي ، أو مم خال٤ طدداد زطدىم مدُٗى

ادة ث١ىن ندوات إلانترند املجان ية محاحة لرميدّ الرمردىز ثنٌي  وثن٘ير الِ٘اليات. ُو

ددددددا؛ اذ ثحٌدددددد  الندددددددوات املجانيددددددة  لالػددددددتراٞ اهددددددا وحلددددددىز ِٗاليا هددددددا  ؼدددددد٢ل مجدددددداي  ثمامن

دد  جظددخثمس الندددوات 
َ
باحهحمدام ال١ يددر مددم ٛ ددل أٗدساد املجحمِددات والرمرددىز الِددام، ومدم ر

ين واملرحمددين ا للحـددى٤ ُ دد  املصيددد مددم الِمددال  واملؼدداٟز  مح٘ددصن
ن
 املجانيددة كمددت ٟىوهددا ُددامال

ددة ألاحددس  ددد ُيِددد اخحيدداز الندددوات ُبددر إلانترنددد مدُٗى مددم مخحلددٙ ال٘ ددات املظدد هدٗة. ٛو

ا اذا ٠انددد ثخددحف كمددت حلددىزها ل٘ ددات محددددة اهدددٖ جِليمدد  أو نٜددل خبددرات  ا حيدددن أمددسن

واٟظدار مرددازات أو الحدددزي  ُ دد  احددسا ات ومردام محددددة. وهندداٞ الِد ددد مددم ألاطدد ار 

ٟة بِ٘اليدددددات النددددددوة إلال١ترونيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر التدددددم ثبدددددرز ٗدددددسق زطدددددىم ماليدددددة للمؼددددداز 

دددددسق  إلانترنددددد، و"ثث دددددد ٗاتددددددة ثٜددددد   نددددددوات ال١ترونيدددددة ُبدددددر إلانترنددددد بمٜابدددددل مدددددا ت ٗو

ين اهددددا نٌيددددر كددددمان حددددىدة املححددددىي الحـددددسي املٜدددددم اهددددا،  زطددددىم ُ دددد  حمرددددىز املؼدددداٟز

خاؿدددددددددة اذا مدددددددددا ملدددددددددع ذلددددددددد٣ اححياحدددددددددات هامدددددددددة وكدددددددددسوزية لددددددددددي الرمردددددددددىز املظددددددددد هدٖ 

ِاليددات بمددا يظددحدعت طددداده  ملٜابددل مددا ت نٌيددر ثل يددة اححياحددا ه  الِلميددة واملرنيددة بال٘

ِا٤"   .(Civicom, 2018) ؼ٢ل حيد ٗو

 



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              91          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

إدزاٛات التضذٔل ّتكدٓه دعْٗ املصارن٘ بفعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب  2/13

 اإلىرتىت:

دددد ايِٜددد ة ودُدددىة الحلدددىز ٛ دددل مُى اد الِ٘اليدددات ب٘تدددرة  جددد  ازطدددا٤ جِليمدددات املؼددداٟز

٠اٗية )مم رالرة أ ام ا   أٟ ر(، مّ اُادة ازطالرا كمت اليىم الظدابٝ للِ٘اليدات م اػدسة، 

أو ٛ ل ةيِٜاد  ظاُات ٛليلة مدم  دىم الِ٘اليدات ن٘ظده، مدّ مساُداة ثلدم ها لل ياندات 

 الحالية:

 .يد ايِٜادها بدٛة  ثازيا الِ٘اليات وثٛى

  ما٤ لِ٘اليا ها.ُنىان الندوة إلال١ترونية وحدو  ٤ ألُا

 .ة والحلىز  املحول ات ال٘نية والبرمجية الالشمة للمؼاٟز

 .مِلىمات حى٤ الررة أو ال٘سد الٜات  بخنٌي  الِ٘اليات 

 .ة بالِ٘اليات وأي مىازد حشمة للحلىز  زوابى اطحمازة الخسريل واملؼاٟز

 ِا وي اػدددددد٢اليات ٗنيددددددة ج يددددددٝ بيانددددددات ثٜددددددد   املظدددددداُدة والدددددددُ  ال٘جددددددم ثحظدددددد ن

ة والحلىز.  املؼاٟز

 
ة والحلىز بِ٘اليات الندوات إلال١ترونية املٜدمة ُبر إلانترند9ػ٢ل ٛز  )  ( ثدٗٝ احسا ات الخسريل للمؼاٟز

 (Zieliński, et al., 2013)املـدز: 
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ددددددد  ) ١دددددددع الؼددددددد٢ل ٛز ة بِ٘اليدددددددات 9ُو ( الظدددددددابٝ، ثددددددددٗٝ احدددددددسا ات الخسدددددددريل واملؼددددددداٟز

ة والحلدددىز مدددم النددددوات إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبدددر  إلانترندددد، ومدددا جؼدددمله دُدددىة املؼددداٟز

ية أز٠اوهدددددا  مِلىمددددات واحددددسا ات مِالر هدددددا بمددددا  لدددددمم ُٜددددد نددددددوة ُبددددر إلانترندددددد مظددددحٗى

 ومحٜٜة ألاهداٖ املبؼىدة م ها.

 احملتْٚ امليَصأ مً قبل مجَْر املصارنني ّاذتضْر بالفعالٔات: 2/14

دداتٙ بددسامج ادازة الندددوات إلال١ترونيددة ب  نددا  بسنددامج جِدداوي  ُبددر إلانترنددد ُ دد  جظددم  ًو

ين؛ ِٗ دد  طدد يل املثددا٤ ح الحـددس  ة املححددىي الددري  بؼدد ه حمرددىز املؼدداٟز أطدداض مؼدداٟز

ي٘يدددة  ين والحلدددىز بِ٘اليدددات النددددوة إلال١ترونيدددة إلام٢اندددات الًى  حدددار لرمردددىز املؼددداٟز

 الحالية:

 ة املظدددددددخندات/ الؼاػدددددددة: والتدددددددم جظدددددددم  للمظدددددددحخدمين بمؼدددددددا هدة ام٢انيدددددددة مؼددددددداٟز

ا  يؼدددا  ومساحِدددة  مححددىي ػاػدددة  ِلدددر  وحتددد  الظددديوسة ُلاهددا، ٗ دددم م٘يددددة حدددد 

املظدخندات  ؼد٢ل جِداوي  بدين حمردىز الحلددىز. ٟمدا جظدم  بححدد ث املظدخندات كمددت 

ة ُسوكدر   د الِ٘ ت )ٟجدص  مدم يؼدان حمداعت(. ٟمدا يظدم  للحلدىز مؼداٟز الٛى

خدددددازجت. وي٘يدددددد ذلددددد٣ الحٜد ميدددددة العاؿدددددة اهددددد  دون الحاحدددددة  ثاح هدددددا ُبدددددر وطددددديى 

 ؼ٢ل خاؾ ُندما  سيد املؼداٞز اطدحخدام ثبظديٝ ُسكده الحٜدد م  ٓيدر املددُىم 

مدددددددم ٛ دددددددل أحردددددددصة املظحلددددددديٙ أو مدددددددد س الِ٘اليدددددددات، و ظدددددددرل اطدددددددحخدام ذلددددددد٣ مدددددددّ 

ين والحلىز. ات الـٔيرة مم حمرىز املؼاٟز  املجمُى

 ة الحو يٜدات: م٘يددة  ؼد٢ل خداؾ للحددزي  ُ د  البرمجيدات.  م١دم لل مدددزر مؼداٟز

ين الدددر م  ثىكددي  ٟي٘يددة اطدددحخدام ثو يددٝ مِددين رددد  الحندداش٤ ُددم الدددحح١  للمؼدداٟز

ة الرد دة.   م١ ه  الحناور ُ   ممازطة املِٗس

  الحـدددددد٘  املؼددددددتٞر ملىاٛددددددّ الؼدددددد ١ة الِن١ ىثيددددددة: يظددددددم  لدددددد٣ بددددددبحسا  حددددددىحت ُبددددددر

الؼددددددد ١ة الِن١ ىثيدددددددة، بمدددددددا كمدددددددت ذلددددددد٣ أيؼدددددددوة ألالِدددددددار وةخح دددددددازات، أو ثبظددددددديٜات 

ي ٓيدددددر املحدددددىاٗسة كمدددددت الِدددددسوق الحٜد ميدددددة التدددددم ثددددد  ثحميلردددددا )مثدددددل السطدددددىم املححدددددى 

ة أو ال٘يد ى(.  املححٟس
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  ة ُمليددات ال دددث املتدددلامم ملل٘دددات الىطددداتى ة مل٘دددات ال٘يدددد ى: و ِجدددم مؼددداٟز مؼدداٟز

سكدددددرا ُبدددددر مىاٛدددددّ الؼددددد ١ة –الظدددددمّ بـدددددسية، طدددددىا  ثلددددد٣ التدددددم  دددددح  اطدددددترحاُرا ُو

ين والحلىز.الِن١ ىثية، أو ما هى مخصن ُ   ألاح  رصة املخحل٘ة لرمرىز املؼاٟز

 ( ال ددددددث الحددددددت ملددددددا يِددددددسق ُبددددددر ػاػددددددات ألاحرددددددصةScreencast ويخددددددي  هددددددرا العيدددددداز :)

دددا ملدددا  حددددذ ُبدددر طدددو  م١حددد  حرددداش  ين ُدددسَق بدددث مستي  للمحاكدددس أو أي مدددم املؼددداٟز

الحاطددددد  ال عيدددددخم أو مدددددا يظدددددحخدمىنه مدددددم أحردددددصة محمىلدددددة كمدددددت أرندددددا  مؼددددداٟز ه  

دددددددا؛ ٗددددددديم١م وحلدددددددىزه  بالِ٘ال يدددددددات. وهدددددددى مدددددددا يظدددددددم  بمسوندددددددة ٓيدددددددر محددددددددودة ُملي 

ميددة لد دده ُ دد  حردداشف ال عيددخم وجؼددٔيلرا  للمحاكدس اًردداز أي ثو يٜددات أو مددىاد ٛز

والِمددددل ُلاهددددا ومؼدددداٟز ها مددددّ الرمرددددىز، مثددددا٤: ُمليددددات الحدددددزي  والددددحِل  ل١ي٘يددددة 

 اطحخدام بسنامج ما أو ثو يٝ محدد.

تاح٘ بتطبٔكات إدارٗ اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب خٔارات املصارن٘ ّالتفاعل امل 2/15

 اإلىرتىت:

جؼدددددددحمل الندددددددددوات إلال١ترونيددددددددة املٜدمددددددددة ُبددددددددر إلانترندددددددد ُ دددددددد  ُدددددددددة ام٢انددددددددات وخيددددددددازات 

ا ملدا ثخيحده ٠دل مدم البرمجيدات 
ن
ٜ ة والح٘اُل اها، حيث "ثخنَى هرف إلام٢انات ٗو للمؼاٟز

 ,Lieser, Taff, & Murphy–Hagan) والحو يٜددات املظدددحخدمة كمدددت ادازة ِٗاليا هدددا"

 ، والتم ث  حـسها ُ   النحى الحا ت:(2018

سق الؼسات  الحٜد مية. - ة ُو  الخسريل اللحٌ  وامل اػس للِ٘اليات. - مؼاٟز

 السطاتل الرماُية واملىحرة. - .(Q&A)ٛىات  ألاط لة وألاحىبة  -

ة زوابى املىاّٛ إلال١ترونية. - .(VoIP)ةثـا٤ الـىج   -  مؼاٟز

 اطحوالُات السأي إلال١ترونية. - .(Video Calling)ثـا٤ املسث  ة -

ّ اليد )هل  املداخلة(. -  ةهاَل ُ   ٛاتمة الحلىز. - مئػس ٗز

ة زابدددددددددددددددددددى الحلدددددددددددددددددددىز بالٜاُدددددددددددددددددددة  - املحادرات والنٜاػات النـية. - مؼددددددددددددددددددداٟز

 ةٗتراكية.

ة املل٘دددددددات واملـدددددددادز املحاحدددددددة ُدددددددم  - مؼددددددداٟز

 ُ ِد.

 ة.خيازات الظ ىزة ال يلا  الح٘اُلي -

ة زابى ال ث امل اػس للِ٘اليات. - ات الِمل ةٗتراكية. - مؼاٟز  ٖٓس مجمُى



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              94          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

ة الحو يٜات والبرمجيات. - الٔدددددددددددددددٖس ةٗتراكددددددددددددددددية حنحٌددددددددددددددداز حمرددددددددددددددددىز  - مؼاٟز

ين.  املؼاٟز

ة الؼاػة )طو  امل١ح (. -   مؼاٟز

ة والح٘اُددددل املحاحدددددة ببرمجيددددات ادازة النددددددوات  ٟمددددا ثنٜظدددد  ام٢اندددددات وخيددددازات املؼددددداٟز

دددا ملظدددحىي أهمي هدددا ا ددد  ردددالذ ٗ دددات: ذات ألاهميدددة إلال١ترو
ن
ٜ نيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد ٗو

 ,White, Pottinger)الِاليددددة، وذات ألاهميددددة املحىطددددوة، وذات ألاهميددددة اللددددِي٘ة 

Beetner, & Eller, 2002) دده الندددوة إلال١ترونيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد 
 
ددا ملددا ثول

ن
ٜ ، ٗو

 الٜاتمىن ُ   ُٜد وثن٘ير ِٗاليا ها.لححٜيٝ أهداٗرا، وما  ترا اف 

 أفضل املنارصات اليادح٘ لليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 2/16

ٛددددددمد الِد دددددد مدددددم الدزاطدددددات والحٜدددددازيس الـدددددادزة ُدددددم مئطظدددددات ؿدددددناُة بسمجيدددددات 

وثو يٜددات ندددوات إلانترنددد ُدددة مددم الِناؿددس التددم جظدداه  كمددت ثحٜيددٝ أهددداٗرا وانجددار 

( وإلاحددددسا ات املح ِددددة "لِٜددددد Best Practicesمثلددددد ٟؤٗلددددل املمازطددددات )ِٗاليا هددددا، 

دا وهدداٗرا" 
ن
 ,Lande)وثن٘ير ندوات ال١ترونية مٜدمة ُبر إلانترند  ؼ٢ل ناج  ومحٜٜ

2011, p. 21):د أم١م لل احث ا جاشها كمت رالرة محاوز زتعظية ٠الحا ت  ، ٛو

 ىت:ما قبل اىعكاد فعالٔات ىدّٗ اإلىرت –أًّلا 2/16/1

  اذٟدددس الٔدددسق والرددددٖ مدددم ٠دددل ٛظددد  كدددمم حددددو٤ أُمدددا٤ نددددوة إلانترندددد املخودددى

 ُٜدها.

  ات حد ثددددددددة ثجِددددددددل ألامددددددددعاؾ املظدددددددد هدٗين يظددددددددِىن ا دددددددد  حلددددددددىز اختددددددددر مىكددددددددُى

 الِ٘اليات.

 .اختر مححدرين خبرا  وذوي خبرة ٠اٗية بمىكَى الِ٘الية 

 .ين باملناهٝ املخحل٘ة ا لرميّ املؼاٟز د ألاٟ ر ثناط ن  حدد الٛى

 .ة املجانية بالِ٘اليات  اهسر الخسريل واملؼاٟز

 .ازطا٤ اُالنات للترويج للندوة 
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  ازطدددا٤ ثب اهددددات ُبددددر زطددداتل البر ددددد إلال١ترويدددد  ٛ دددل  ددددىم واحددددد وطددداُة واحدددددة مددددم

يد ةيِٜاد.  ثٛى

 .حدد الردٖ امل اػس مم ندوة إلانترند 

  ذات ؿدددلة ازطدددا٤ يسدددعة مسدددرلة مدددم الِ٘اليدددات، والؼدددسات  الحٜد ميدددة وأي مدددىاد

ا.
ن
 مظ ٜ

  ا، واثاحدة ثجسبدة ل٘حدف  ححاج املححدرىن ا   الحِسيٙ الريد بالح١نىلىحيدا مٜددمن

د ٠اٖ.  العيازات ال٘نية واطحخدامرا ٛ ل الِ٘اليات بٛى

  جدد  أن  حددسؾ املححدددرىن ُ دد  ايؼددا  ملددٙ ُددسق ثٜددد م  حددرار وحٗددد حنخ دداف 

 الرمرىز  ؼ٢ل حيد.

 ّير بيانددددددددات للحىاؿددددددددل وةثـددددددددا٤ مدددددددد مبظددددددددٜ  الِ٘اليددددددددات وثٜددددددددد   املظدددددددداُدة  ثددددددددٗى

ة.  للرمرىز السآ  كمت املؼاٟز

  جددددد  مساُددددداة ُددددددد الرمردددددىز املؼددددداٞز ليخناطددددد  مدددددّ الظدددددِة ةطدددددخيِابية بنٌدددددام 

 وادازة الِ٘اليات.

 يف أثياٛ اىعكاد فعالٔات ىدّٗ اإلىرتىت: 2/16/2

  دٛيٜدددددة مدددددم بدددددد  الحٜدددددد   املظددددد ٝ  15اهلددددد  مدددددم املؼدددددٖس جسدددددريل الددددددخى٤ ٛ دددددل

٘ا  هدا ح  طحِساق العيازات املحاحة لنٌام ادازة الِ٘اليات والحؤٟد مم جؼٔيلرا ٟو

  ؼ٢ل كحي .

  ين ويؼداهر  كمدت أرندا  الِ٘اليدات مدم خدال٤ دمدج ألاطد لة حاٍٗ ُ   ث٘اُدل املؼداٟز

 وألايؼوة الحدزي ية وألاطالي  النٜاػية بالِسق الحٜد م .

  ِن ا مٜحو
ن
ح ا للليٖى واُسق ٛو ا مجاني 

ن
 ا لالطتراحة الظس ِة.أُِى ػع 

  ين ُ ددددددد  الحِدددددددٖس اليددددددده احدددددددسؾ ُ ددددددد  ثلدددددددمين ؿدددددددىزة املححددددددددذ ملظددددددداُدة املؼددددددداٟز

 والح٘اُل مِه.

  احِل الندوة ُبر إلانترند  ظيوة وذات مٔصي ويم١م جِلمردا كمدت ٗتدرة شمنيدة ٛـديرة

 ٛدز إلام٢ان.
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  اليدد، وثم١يد ه  مدم ّ حاٍٗ ُ   ث٘اُل حمرىزٞ مم خال٤ الظمار لر  بول  ٗز

ة ُبر املحادرة النـية.امل  ؼاٟز

   ة الرمرددددددىز وجِصيددددددص ث٘دددددداُلر  ُبددددددر ثٜنيددددددات محِددددددددة؛ ٠الظددددددمار لردددددد  م١ددددددم مؼدددددداٟز

 بال١حابة ُ   الظ ىزة ال يلا ، أو هل  مداخال ه  الـىثية... ال .

  ين مدددم ث ددداد٤ ألا٢ٗددداز ٗيمدددا بيددد ه ، ومؼددداهدة مٜددداهّ مستيدددة أو دددم حمردددىز املؼددداٟز ِ
ّ
م١

ة ذات ؿلة  بمىكَى ندوة إلانترند. احسا  أيؼوة محنُى

 ( دٛيٜة املدة الصمنية الريدة  ثمام ِٗاليدات نددوة إلانترندد  ؼد٢ل 60 – 45ثمثل )

 حيد وناج .

 ما بعد اىعكاد فعالٔات ىدّٗ اإلىرتىت: 2/16/3

  ين بودددددددسر ألاطددددددد لة  ِدددددددد الِدددددددسوق باطدددددددحخدام خيدددددددازات املحادردددددددة اطدددددددم  للمؼددددددداٟز

حاحددة كددمم خيددازات بسنددامج وثو يددٝ ادازة النـددية، أو ٛددىات  ألاطدد لة وإلاحابددات امل

 الِ٘اليات.

   ير املدددىازد املِلىماثيدددة واملساحدددّ إلاكددداٗية التدددم أػدددير الاهدددا كمدددت أرندددا احدددسؾ ُ ددد  ثدددٗى

 ايِٜاد الِ٘اليات.

 ّير الخسددددريل الظددددم بـددددسي لِ٘اليددددات الندددددوة واثاححدددده ُبددددر أحددددد مىاٛددددّ –ٛدددد  بحددددٗى

لرمرددددىز مددددم مساحِ هددددا وةهدددداَل أزػدددد٘ة الِ٘اليددددات املستيددددة ٓيددددر املتلامنددددة ليددددحم١م ا

يحددددات  دددد ححددددٝ، خاؿددددة الدددر م لدددد   حم١ندددىا مددددم حلددددىزها كمدددت أرنددددا  ثٛى ُلاهدددا كمددددت ٛو

 ايِٜادها.

  ين بالِ٘اليدددات، لحدددحم١م مدددم ازؿدددد واحمدددّ املالحٌدددات التدددم هسحردددا حمردددىز املؼددداٟز

 ثوىيس وثحظين ندوات إلانترند املظحٜ لية  ؼ٢ل دات .

 ىز، يظددداُد ذلددد٣ ُ ددد  ثىهيدددد الِالٛدددة بدددين أزطدددل بسيدددد ػددد١س ملدددم حلدددس مدددم الرمرددد

الٜدددددددددداتمين ُ دددددددددد  الندددددددددددوة إلال١ترونيددددددددددة والرمرددددددددددىز؛ اذ ي١ِددددددددددع ثٜددددددددددد س حلدددددددددددىزه  

ومؼددددداٟز ه ، وثصويدددددده  باملِلىمدددددات التدددددم ثجيددددد  ُدددددم جظددددداإح ه  وثددددددُ  محدددددا ِ ه  

دددا ثددددُي  زطددداتل الؼددد١س بدددسوابى الخسدددريل  لِ٘اليددات املظدددحٜ لية، ٟمدددا  ٘لدددل داتمن
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ات، وامللدددددٙ العددددداؾ بدددددالِسق الستعسدددددخم للنددددددوة، ومدددددا ثددددد  بـدددددسي للِ٘اليددددد–الظدددددمّ

ٝ اها احابا هدا، اكداٗة ا د  ادزاج اطدحواَل زأي  ثناوله ُبر الِ٘اليات مم أط لة مٗس

ٜسا هدددددا بمدددددا يظددددداند مدددددم ثودددددىيس وثحظدددددين الِ٘اليدددددات  الرمردددددىز وثٜيددددديمر  للنددددددوة ٗو

ٜدها ُبر إلانترند.  املظحٜ لية املخوى ثنٌيمرا ُو

  ّداث ه  الِ٘اليدات، وجِدس ٖ أطد ار ُددم حاو٤ الحىاؿل م ة ٗو مم سدرلىا للمؼداٟز

حلدددىزه  ملحاولدددة الحٔلددد  ُ ددد  مدددا  خدددحف بالحٜنيدددات وإلاحدددسا ات وممازطدددة ُٜدددد 

وثنٌددددددي  الندددددددوات إلال١ترونيددددددة، بمددددددا  لددددددمم ثىاٜٗرددددددا مددددددّ أٟ ددددددر ٛودددددداَ مم١ددددددم مددددددم 

ددداٚ زابدددى الخسدددريل الظدددمّ بـدددسي ُندددد الولددد  ممدددا –الرمردددىز املظددد هدٖ، مدددّ اٗز

دددددد ِ
ّ
ددددددات  م١  ه  مددددددم ةهدددددداَل الالحددددددٝ ومؼدددددداهدة ِٗاليددددددات الندددددددوة إلال١ترونيددددددة كمددددددت أٛو

ٗدددددددسآر ، وثصويددددددددده  بمِلىمدددددددات ةثـددددددددا٤ مدددددددّ الررددددددددة املنٌمدددددددة أو املظدددددددد ى٤ ُددددددددم 

 الِ٘اليات.

  احسؾ ُ   ثحليل وثلعيف ثٜييمات الرمرىز ممم ػاٞز وحلس الِ٘اليدات  ِدد

ُدٞ كمددت ثوددىيس ثحظددين مددا ان ها هددا م اػددسة كمددت ٓلددىن أطدد َى بحددد أٛيددخ ، مددا يظددا

 مدددددم ِٗاليدددددات ونددددددوات ال١ترونيدددددة مٜدمدددددة ُبدددددر 
ن
ثخودددددى لِٜددددددف وثن٘يدددددرف مظدددددحٜ ال

 إلانترند.

 ممارصات التضْٓل اليادح لليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 2/17

ُندما  حِلٝ ألامس بخظدىيٝ نددوث٣ ُ د  الىيد  ل،ُلدا ، ٜٗدد ث١دىن ٛدد ن٘درت بالِ٘دل 

زطدددات: اطدددحخدام وطددداتل الحىاؿدددل ةححمددداعت، والسطددداتل إلاخ ازيدددة  ِدددم أٗلدددل املما

دة. ول١دم  مية واملو ُى إلال١ترونية، ٛىات  البر د إلال١تروي ، واملدونات واملبؼىزات الٛس

هندددداٞ  ِددددم الوددددٚس ألاخددددسي لبؼددددس العبددددر، ثٜدددددم حمِيددددة الحٔر ددددة املدزطددددية، ومٜسهددددا 

ِد الندوات ُبدر إلانترندد ٗيرحيبيا، ندوات محِددة ُ   الىي  ل –أزلينٔحىن 
ُ
،ُلا ، وج

ذات ٗاتدددددددة ٟ يددددددرة ووهددددددا ثلتددددددم محول ددددددات وشازة الصزاُددددددة ألامسي١يددددددة ال٘يدزاليددددددة وجظدددددداُد 

لدددددا  ُ ددددد  ثل يدددددة محول دددددات الحددددددزي  الظدددددنىية. ثحخدددددر الرمِيدددددة خودددددىات اكددددداٗية  ألُا

ىن ُ ها: لا  يِٗس  للحؤٟد مم أن ألُا
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إلانترنددددد لرمرددددىز ُددددسيم مددددم   ددددح  جظددددىيٝ الندددددوات إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر  •

 مظحخدم  الؼ ١ة الِن١ ىثية الِاملية.

 دددددددح  جظدددددددىيٝ النددددددددوات ُبدددددددر إلانترندددددددد  ؼددددددد٢ل ٟ يدددددددر خدددددددال٤ املدددددددئثمس مدددددددم خدددددددال٤  •

 املبؼىزات أو الِسوق الحٜد مية بالرلظة الِامة.

بـددددسية لِ٘اليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة -ألاٗلددددل جظددددىيٝ الخسددددريالت الظددددمّ •

ُلدددا  الدددر م لددد   حم١ندددىا مدددم حلدددىز ِٗاليا هدددا أرندددا  املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد ل، 

 ٗترة ايِٜادها.

 دددح  جظدددىيٝ النددددوات ُبدددر إلانترندددد حظددد  الولددد  ٟمنِ٘دددة ل،ُلدددا  الِ٘ليدددين  •

 ٗحظ .

ي٘   دح  جظدىيٜرا كمدت مدئثمسات  • ندوات ُبر إلانترند مئهلدة لالُحمداد املادم والدًى

 ةثحادات والرمِيات والنٜابات املرنية ألاخسي.

دددددد  أر خدددددد الدزاطدددددات املظدددددحخِدمة لدددددنهج ألاطدددددالي  املخحلودددددة كمدددددت ثحليدددددل زدود الِ٘دددددل ٛو

ىا كمددت بددسامج للحدددزي  ُبددر الؼدد ١ة الِن١ ىثيددة، باطددحخدام  الِاه٘يددة لرمرددىز مددم ػدداٟز

يددة؛ أن املحدددزبين "٠ددانىا زاكددين وث٘دداُلىا  مددصيج مددم املسدد  ال١مدد  وبيانددات املٜابلددة النُى

ين وألاٛدددسان كمدددت  ؼددد٢ل ا جدددا   ثجددداف الحىاؿدددل امل اػددد س واملتدددلامم مدددّ املن٘دددر م واملؼددداٟز

ىا اهددددددا ُبددددددر إلانترنددددددد، ٟمددددددا ٟؼدددددد٘د النحدددددداتج أن املحدددددددزبين ٗلددددددلىا  الندددددددوات التددددددم ػدددددداٟز

 & Gegenfurtner) دٛيٜدة" 90النددوات املٜدمدة ُبدر إلانترندد والتدم ح ثصيدد ٗتر هدا ُ د  

Ebner, 2019)مدددم أ دددام ُوال هددد  ، واملنِٜددددة بؤ دددام ألاطددد َى  ِدددد ٗتدددرات الِمدددل بددد 
ن
دح

مددددا  حجردددىن ا دددد  اطددددخثماز النددددوات املٜدمددددة ُبددددر إلانترندددد للحـددددى٤ ُ دددد   ية، ٟو ألاطددد ُى

د للخؼاوزات ةٗتراكدية مدّ مٜددم النددوة واملحاكدس، وهدى مدا يظداه   ؼد٢ل متلا دد  ٛو

 كمت ِٗالية الحدزي  الٜات  ُ   الىي .

ندددددوات إلانترنددددد، طددددىا  ٗرندددداٞ الِد ددددد مددددم أدوات مددددئثمسات الىيدددد  كمددددت طددددٚى ؿددددناُة 

املجانيددددددة أو الحجازيددددددة. لددددددرل٣، ٛ ددددددل ثحد ددددددد ألاداة املٜددددددسز اطددددددحخدامرا كمددددددت ُٜددددددد وادازة 

ِٗاليات الندوة املٜدمة ُبدر الىيد ،  جد  ال حدث ُدم ٠اٗدة العيدازات املحاحدة كمدت طدٚى 

البرمجيات ومصودي العدمات للِثىز ُ   أٟ رها ثل ية حححياحات الٜاتمين ُ د  ثنٌدي  



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              99          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

ح داز ُندد ُمليددة واداز  ة الِ٘اليدات بؤٗلدل وحدده مم١دم. مدّ وكددّ ألاطد لة الحاليدة كمددت ُة

 ثحد د واخحياز بسمجيات وثو يٜات ادازة ندوات إلانترند:

 ما امليلات التم  هم٣؟ •

 ٟ  جظحويّ أن ثدّٗ؟ •

ين كمت الندوة ُبر إلانترند؟ •  ٟ  ُدد املؼاٟز

ا للِ • ا؟هل ثسيد حِل جسريل الندوة ُبر إلانترند محاحن
ن
 سق ححٜ

ُ   الٓس  مم أن الندوات ُبر إلانترند ح  م١م أن ثحل محل الحدزي  كمت  •

ال٘ـددى٤ الدزاطددية، ٗبوهدددا  م١ددم أن ثٜدددم ثجسبدددة جِلدد  ال١ترونيددة متلامندددة 

ا لىحه.  ٛىية للمحِلمين الر م ح  م١ ه  حلىز الحدزي  وحرن

املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد وُ ِددددد ا ٜدددداٖ ُمليددددات التددددرويج والحِسيددددٙ بالندددددوات إلال١ترونيددددة 

ا لدددددي املئطظددددات  ُن ٗددددىز ةن هددددا  مددددم ِٗاليا هددددا امل اػددددسة مددددم بددددين ألاخوددددا  ألاٟ ددددر ػدددديى

–onوألاٗدددساد، ٗددددال  ددددصا٤ املححدددىي العدددداؾ بالندددددوة إلال١ترونيدددة املٜدمددددة ُنددددد الولدددد  )

demand ذا ٛيمددددددة ٟ يددددددرة وهامددددددة كمددددددت اطددددددحٜوار حمرددددددىز حد ددددددد للمئطظددددددة؛ اذ ُيِدددددددد )

بـدددددسية لِ٘اليدددددات النددددددوات املٜدمدددددة ُبدددددر –ُ ددددد  الخسدددددريالت الظدددددمّ"التدددددرويج الٜدددددات  

إلانترنددددد هددددى امل٘حددددار الستعسددددخم كمددددت انجددددار جظددددىيٝ وثددددسويج ِٗاليددددات املئطظددددة وأيؼددددو ها 

، خاؿددددددة أندددددده يِددددددصش مددددددم ٗددددددسؾ حددددددرر حمرددددددىز (Leszczynski, 2020)املظددددددحٜ لية" 

ة والحلدددىز بؤيؼدددوة املئطظدددة ونددددوا ها إلا ل١ترونيددددة مظدددح٘يد م حددددد  م١ددد ه  املؼددداٟز

 ُددددددددم أن ُمليددددددددات أزػدددددددد٘ة مل٘ددددددددات الخسددددددددريالت الظددددددددمّ
ن
بـددددددددسية –املظددددددددحٜ لية. ٗلددددددددال

لِ٘اليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة التدددم ثددد  ثٜدددد مرا ُبدددر إلانترندددد يظددداند كمدددت حِدددل مححدددىي 

الِ٘اليدددات واملحدددار ُبدددر إلانترندددد أٟ دددر ٛابليدددة لل حدددث و ِدددصش مدددم ٗدددسؾ وؿدددى٤ الرمردددىز 

 اليه.

 مل٘دددددات 
ُ
س اثاحدددددة ا مدددددم ألادوات  ػدددددساٞ الرمردددددىز ٟمدددددا ثدددددٗى النددددددوات ُبدددددر إلانترندددددد ُدددددددن

وث٘ددددددداُلر  حىلردددددددا ٠احطدددددددحوالُات والحِليٜدددددددات وجسدددددددريل انو اُدددددددا ه  ومؼددددددداٟز ها مدددددددّ 

الدددددصمال  ُبدددددر وطددددداتل الحىاؿدددددل ةححمددددداعت املخحل٘دددددة، وذلددددد٣ يظددددداند كمدددددت ُمليدددددات ثدددددسويج 

 ُددددددم أ
ن
س ثٜدددددددازيس ِٗاليددددددات النددددددددوات إلال١ترونيدددددددة املٜدمددددددة ُبدددددددر إلانترندددددددد، ٗلدددددددال نددددددده  دددددددٗى
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واحـددداتيات للٜددداتمين ُ ددد  ُٜددددها وثن٘يدددرها بمدددا يظدددانده  كمدددت الحِدددٖس الريدددد ا ددد   زا  

حمرددددددىزه  وزؿددددددد ث٘دددددداُال ه  وثحظددددددين أيؼدددددددو ه  بمددددددا  حىاٗددددددٝ مددددددّ ثولِددددددا ه  وثل يدددددددة 

ددددددم الحٜددددددازيس الناثجددددددة ُددددددم الندددددددوات إلال١ترونيددددددة  ِ
ّ
يددددددة املخحل٘ددددددة، وثم١ اححياحددددددا ه  املِٗس

دا ملددي  املٜدمة ُبر إلانترندد
ن
ٜ مدم "الحِدٖس ُ د  ثندَى أٗدساد الرمردىز والحِدٖس ُلداه  ٗو

ة والحلدىز كدمم الِ٘اليدات"  ، (HubSpot, Inc, 2019)اهحمداه  بالخسدريل واملؼداٟز

ة:  اذ  م١م للمئطظة مِٗس

ة والحلددددددىز  • أٗددددددساد الرمرددددددىز الددددددر م أثمددددددىا احددددددسا ات جسددددددريلر  للمؼدددددداٟز

 بالِ٘اليات.

 اليات كمت أرنا  ايِٜادها.أٗساد الرمرىز الر م حلسوا الِ٘ •

أٗساد الرمرىز املححملين الر م أثمىا احسا ات جسريلر  ولد   حم١ندىا مدم  •

 حلىز الِ٘اليات.

ة  • ة ولددددد  يسدددددرلىا للمؼددددداٟز أٗدددددساد الرمردددددىز الدددددر م وؿدددددل ه  دُدددددىة املؼددددداٟز

 وحلىز الِ٘اليات ٛى.

 اإلطار العنلٕ –ثالًجا

 ات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت:ما قبل اىعكاد فعالٔات اليدّ –احملْر األّل 3/1

 حذه املصارن٘ ّاذتضْر باليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 3/1/1

ا 35 –31ٟؼددددد٘د الدزاطدددددة ُدددددم أن ال٘ دددددة الِمسيدددددة ) ة وحلدددددىزن ( هددددد  ألاٟ دددددر مؼددددداٟز

ين 23بالنددددددددوات إلال١ترونيدددددددة ممثلدددددددين يظددددددد ة ) %( مدددددددم حملدددددددة مجحمدددددددّ حمردددددددىز املؼددددددداٟز

ا  دت ال٘ دة الِمسيدة )والح ة وحلدىزن  –21لىز بِ٘اليدات محدل الدزاطدة، وأٛلردا مؼداٟز

ة 329%( ٜٗدددددى. ٟمدددددا أن ٗ دددددة إلانددددداذ )8( والتدددددم مثلدددددد ببظددددد ة )25 (  دددددت ألاٟ دددددر مؼددددداٟز

ا بالنددوات إلال١ترونيدة؛ اذ مدثلم يظد ة ) ( 207%( بعنمدا مثلدد ٗ دة الدرٟىز )61وحلىزن

ين وا39يظدددد ة ) لحلددددىز بالندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة %( مددددم حملددددة حمرددددىز املؼدددداٟز

دددا ملدددا 
ن
ٜ املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات بددددو٤ الِدددال  الِس ددد ، ٗو

 ( الحا ت:١ُ9ظحه نحاتج الدزاطة بالردو٤ ٛز  )
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ا لل٘ ة الِمسية والنَى 9حدو٤ ٛز  )
ن
ٜ ين والحلىز بالندوات إلال١ترونية ٗو ( ثىش ّ حمرىز املؼاٟز

 ()الربع

 ال٘ ات الِمس

 النَى )الربع(

 إلاحما ت
الىشن 

 ذٟس البظتم
الىشن 

 البظتم
 أنث 

الىشن 

 البظتم

 %٣ ٢٢ %١ ٩٩ %٢ ٤ 25 – 21مم 

 %٦٢ ٢٦ %٦٠ ٦٦ %٢ ٢٢ 30 – 26مم 

 %٢٩ ٦٢٢ %٦٦ ٣٢ %٣ ٢٢ 35 – 31مم 

 %٢٠ ٦٠٦ %٦٦ ١٠ %٣ ٢٦ 40 – 36مم 

 %٦٩ ٢٠ %٤ ٢١ %٢ ٢٢ 45 – 41مم 

 %٦٩ ٢٢ %٢ ٩١ %٢ ٩١ 50 – 46مم 

 %٤ ٢٣ %٢ ٢٦ %٦ ٢٢ 50أٟبر مم 

 %٦٠٠ ٦٩١ %١٦ ٩٢٤ %٩٤ ٢٠٢ إلاحما ت

ة 35 –31ٟؼدددددد٘د الدزاطددددددة ُددددددم أن إلاندددددداذ مددددددم ال٘ ددددددة الِمسيددددددة ) ( هددددددم ألاٟ ددددددر مؼدددددداٟز

ا كددددمم ِٗاليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة ممثلددددين يظدددد ة ) %( مددددم حملددددة ٗ ددددة 15وحلددددىزن

ا 40 –36ال٘ ددة الِمسيددة )إلاندداذ، كمددت حددين أن الددرٟىز مددم  ة وحلددىزن ( هدد  ألاٟ ددر مؼدداٟز

 %( مم حملة ٗ ة الرٟىز.8بالندوات إلال١ترونية ممثلين ببظ ة )

التْسٓع الشمين ملنارصات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت يف ختصص  3/1/2

 املهتبات ّاملعلْمات:

يددة املجانيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت انحـددست الظددنىات الصمنيددة للندددوات إلال١ترون

(، ومثلد أو   املمازطات كمت ُٜدد وثن٘يدر نددوات 2020–2011الظنىات الِؼس ألاخيرة )

ال١ترونية مجانية ُبر إلانترند كمت )ٛنداة العظدير للحِلدي  ُدم ُ ِدد( والتدم "بددأت أيؼدو ها 

 .(120، ؿ٘حة 2016)ابساهي ، م" 2011كمت ػرس ط حمبر ُام 

ا ل د  ُٜد وثن٘ير الندوات إلال١ترونية املجانية 10)حدو٤ ٛز  
ن
ٜ ( الحىش ّ الصمجم للمئطظات الِسبية ٗو

 املٜدمة ُبر إلانترند
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 املئطظات الِسبية

 ٢٠٦٦ ٢٠٦٢ ٢٠٦٩ ٢٠٦٢ ٢٠٦٦ ٢٠٦١ ٢٠٦٢ ٢٠٦٣ ٢٠٦٤ ٢٠٢٠ الِام / الظنة

 1 1 2 2 2 3 3 3 5 11 ُدد ةطحجابات

 %٣ %٣ %٦٦ %٦٦ %٢٩ %٢٩ %٢٩ %٢٩ %٩٣ %٣٦ الىشن البظتم

ة والحلىز بالندوات إلال١ترونية املجانية 11حدو٤ ٛز  ) ا ل د  املؼاٟز
ن
ٜ ( الحىش ّ الصمجم للرمرىز ٗو

 املٜدمة ُبر إلانترند

ين والحلىز   حمرىز املؼاٟز

 ٢٠٦٦ ٢٠٦٢ ٢٠٦٩ ٢٠٦٢ ٢٠٦٦ ٢٠٦١ ٢٠٦٢ ٢٠٦٣ ٢٠٦٤ ٢٠٢٠ الِام / الظنة

 ٢٢ ٦٢ ٢٢ ٦٩ ٩٠ ٩٤ ٢٦ ١٢ ٦٢١ ٦٢٦ ُدد ةطحجابات

 %٦ %٢ %٦ %٢ %١ %٢ %٦ %٦٢ %٢٢ %٩٩ الىشن البظتم

ؼدد٘د الدزاطدددة ُددم ثدددىاٗس نمددى ملحدددىي كمدددت مظدداهمة املئطظدددات الِسبيددة وطدددِاها ا ددد   ٟو

هدسر الِد ددد مددم الندددوات إلال١ترونيدة املجانيددة وثٜددد مرا ُبددر إلانترندد، وهددى مددا اي١ِددع 

ة والح ددا كمددت شيددادة  ردد  املؼدداٟز لددىز بالندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبددر ا جابي 

ددد  ) دددا ملدددا ي١ِظددده الؼددد٢ل ٛز
ن
ٜ ( مدددم ُالٛدددة 10إلانترندددد خدددال٤ الظدددنىات الِؼدددس ألاخيدددرة ٗو

ة والحلىز اها.  هسد ة بين ؿناُة الندوات إلال١ترونية املجانية و ر  املؼاٟز

 
دد امل10ػ٢ل ٛز  )  ؼاز٠ات اها كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بالِال  الِس  ( ثوىز ؿناُة الندوات إلال١ترونية املجانية ُو

حيدث بدددأت ؿدناُة الندددوات إلال١ترونيددة املجانيدة بحخـددف امل١ح دات واملِلىمددات ُ دد  

م ممثلدددة بم دددادزة )ٛاُدددة العظدددير للحِلدددي  ُدددم 2011مظدددحىي دو٤ الِدددال  الِس ددد  كمدددت ُدددام 
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ة ببظدددد ة )27ُ ِددددد( والتددددم ؿدددداحدها ب١ددددىزة مؼدددداز٠ات الرمرددددىز ممثلددددة كمددددت ) %( 5( مؼدددداٟز

ة والحلددىز كمددت ُددام ) (؛ ٜٗددد 2015ٜٗددى، كمددت حددين بدددأت شيددادة ثىحدده الرمرددىز للمؼدداٟز

ة ببظ ة )30وؿل ُدد املؼاز٠ات ا   ) ( بدا دة اشدهداز 2018%(، ويمثل ُدام )6( مؼاٟز

ة والحلىز بالندوات إلال١ترونية؛ اذ وؿل ُدد املؼاز٠ات والحلدىز ا د  ) ( 62املؼاٟز

ة ممث ة 2020%(. كمدددددت حدددددين أن الِدددددام الردددددازي )12لدددددة يظددددد ة )مؼددددداٟز ( هدددددى ألاٟ دددددر مؼددددداٟز

ا بِ٘اليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد كمددددت ثخـددددف  وحلددددىزن

د  ) –امل١ح ات واملِلىمات بالدو٤ الِسبية  (، ٗىؿدل ُددد املؼداز٠ات 10انٌس الؼ٢ل ٛز

ة ببظد ة )175والحلىز ا د  ) لدة بدا دة مؼداز٠ات حمردىز مجحمدّ %( مدم حم33( مؼداٟز

الدزاطدددة وحلدددىزه  ِٗاليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت 

 ثخـف امل١ح ات واملِلىمات.

( مددم شيددادة 2020 –2018وُيسحددّ ال احددث ذلدد٣ ا دد  مددا ػددردثه الظددنىات الددثالذ ألاخيددرة )

ـددددددددة كمدددددددددت ٛودددددددداَ امل١ح دددددددددات كمددددددددت املمازطددددددددات الٜاتمدددددددددة ُبددددددددر املئطظدددددددددات الِسبيددددددددة املحخـ

ا  واملِلىمات لِٜد وثٜد   ندوات ال١ترونية مجانية ُبر إلانترند، هرا مدم حاند . ونٌدسن

( مددم أشمددة كددحية ُامليددة ألصمددد الِد ددد مددم املئطظددات الِسبيددة 2020ملددا ػددردف ُددام )

ِاليا ها الِلمية واملرنية كمت ػ٢ل ال١ترويد  ٛدات  ُ د   بالحىحه ا   هسر ٠اٗة أيؼو ها ٗو

 ١ة إلانترندددد وػددديَى اطدددحخدامرا للمنـدددات إلال١ترونيدددة الٜاتمدددة ُ ددد  بع دددة الؼددد ١ة ػددد

ة حمرددددددىز  الِن١ ىثيددددددة، مددددددم حاندددددد   خددددددس. ألامددددددس الددددددري طدددددداه  كمددددددت شيددددددادة ٗددددددسؾ مؼدددددداٟز

اخحـاؿددددحم امل١ح ددددات واملِلىمددددات وحلددددىزه  كددددمم الِ٘اليددددات املخحل٘ددددة كمددددت ًددددل مددددا 

بالح اُددددددد ةححمدددددداعت وٗددددددساد  يؼدددددداهدف الِددددددال  مددددددم احددددددسا ات وثدددددددابير كددددددحية وةلتددددددلام

يد  (.19–املجحمِات كمت أرنا  حاتحة ٟىزونا )ٟٗى

 تطبٔكات ّبززتٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 3/1/3

دددددددددد  ثنددددددددددَى الحو يٜددددددددددات والبرمجيددددددددددات املحاحددددددددددة لِٜددددددددددد وادازة ِٗاليددددددددددات النددددددددددددوات  ٓز

دا، اح 18تم انحـست كمدت )إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند وال دا وبسنامجن
ن
( ثو يٜ

ا هددددى 6أندددده ثددددىاٗس ) ( ثو يٜددددات اطددددحخدم ها املئطظددددات الِسبيددددة، حددددا  أٟ رهددددا اطددددحخدامن

( مئطظدددات ُسبيدددة لِٜدددد وثن٘يدددر مدددا ثوسحددده مدددم 10( ٗاُحمددددت ُليددده )Zoomبسندددامج )
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دددددا يظددددد ة )
ن
( مدددددم 465%(، ٟمدددددا ثددددد  ث٘لددددديله لددددددي )77نددددددوات ال١ترونيدددددة مجانيدددددة، محٜٜ

ددا يظدد ة )حم
ن
ين محٜٜ %( مددم حملددة الحو يٜددات والبرمجيددات املظددحخدمة 87رددىز املؼدداٟز

دددا ملدددا ١ُظدددحه نحددداتج الدزاطدددة 
ن
ٜ بالنددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد، ٗو

 ( الحا ت:12بالردو٤ ٛز  )

ة ( الحو يٜات والبرمجيات املظحخدمة لِٜد وثن٘ير الندوات إلال١ترونية ا12حدو٤ ٛز  ) ملجانية واملؼاٟز

 والحلىز بِ٘اليا ها

الحو يٜات والبرمجيات املظحخدمة 

 بالندوات إلال١ترونية

ين والحلىز  املئطظات الِسبية  حمرىز املؼاٟز

ُدد 
 ةطحجابات

الىشن 
 البظتم

 الىشن البظتم ُدد ةطحجابات

Zoom ٣٢ ٢١٦ %٢٢ ٦٠% 

Microsoft Teams ٢٠ ٢٦٦ %٢٩ ٩% 

GoToMeeting ٢٣ ٦٦٦ %٩٦ ٢% 

GoToWebinar ٢٣ ٦٢٤ %٣ ٦% 

Cisco WebEx 0 0% ٦١ ٣٦% 

Skype Business 0 0% ٦١ ٣٦% 

AnyMeeting ٦٦ ٣٠ %٦٦ ٢% 

Google Hangouts 0 0% ٤ ٢١% 

Free Conference Call ٢ ٩٣ %٢٩ ٩% 

Adobe Connect 0 0% ٢ ٢٦% 

Livestorm 0 0% ٩ ٦١% 

Click Meeting 0 0% ٩ ٦٦% 

Facebook Live 0 0% ٦ ٩% 

YouTube Live 0 0% ٦ ٩% 

Team Viewer 0 0% ٦ ٩% 

Blackboard 0 0% ٦ ٩% 

Google Classroom 0 0% ٦ ٩% 

Google Meet 0 0% ٠ ٢% 

وحدددددددددا  كمدددددددددت السث دددددددددة الثانيدددددددددة للحو يٜدددددددددات املِحمددددددددددة لددددددددددي املئطظدددددددددات الِسبيدددددددددة ثو يدددددددددٝ 

(GoToMeeting( ؛ ٜٗدددددددددد اطدددددددددحخدمحه)مئطظدددددددددات ُسبيدددددددددة ل4 ) ِٜدددددددددد وثن٘يدددددددددر نددددددددددوا ها
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ا يظ ة )
ن
 Microsoft%(. بعنما حا  ثو يٝ )31إلال١ترونية املٜدمة ُبر إلانترند، محٜٜ

Teams ين، اذ ثدد  ث٘لدديله ( كمددت السث ددة الثانيددة للحو يٜددات امل٘لددلة لدددي حمرددىز املؼدداٟز

ددددا يظدددد ة )215مدددم )
ن
ا، محٜٜ

ن
( كمددددت املسث ددددة GoToWebinar%(، وحددددا  ثو يددددٝ )40( مؼدددداز٠

ا، وثو يددٝ )151اذ ثدد  ث٘لدديل اطددحخدامه مددم ٛ ددل ) الثالثددة
ن
( GoToWebinar( مؼدداز٠

ا 149كمددت املسث ددة السا ِددة والددري ثدد  ث٘لددليه مدددم ٛ ددل ) ا، ليمثددل ٠ددل م همددا يظددد ي 
ن
( مؼدداز٠

ة والحلددىز 28) %( مددم حملددة الحو يٜددات والبرمجيددات التددم  ٘لددلرا الرمرددىز للمؼدداٟز

 ة املٜدمة ُبر إلانترند. كمم ِٗاليات الندوات إلال١ترونية املجاني

ين لد   ٟما ٟؼ٘د الدزاطة ُم ثىاٗس ُدة ثو يٜات أخدسي م٘لدلة بدين حمردىز املؼداٟز

جِحمدددها املئطظددات الِسبيددة كمددت ُٜددد وثن٘يددر ندددوا ها إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبددر 

(، ٗددددح  Skype Business(، وثو يددددٝ )Cisco WebExإلانترنددددد، ومددددم بي هددددا: ثو يددددٝ )

دددا ٠ددددل  م همددددا يظددد ة )85م همدددا لدددددي ) ث٘لددديل ٠ددددل
ن
ا محٜٜ

ن
ا ثو يددددٝ 16( مؼدددداز٠ %(، وأخيددددرن

(Google Hangouts( الدددددري ثددددد  ث٘لددددديل اطدددددحخدامه لددددددي )مدددددم أٗدددددساد حمردددددىز 46 )

ددددددا يظدددددد ة )
ن
ين، محٜٜ ين 9املؼدددددداٟز %( مددددددم حملددددددة ةطددددددحجابات الددددددىازدة لرمرددددددىز املؼدددددداٟز

كمددت ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمدددات بالندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبدددر إلانترنددد 

 مم ثو يٜات: )
 
 ,Google Meet, Google Classroomبدو٤ الِال  الِس  . وحا ت ٟال

Blackboard, Team Viewer, YouTube and Facebook Live دت أٛدل الحو يٜدات  )

ين والحلددىز بالنددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة   مدددم ٛ دددل حمردددىز املؼددداٟز
ن
ث٘لدديال

نترنددد كمدددت ثخـددف امل١ح دددات واملِلىمددات بددددو٤ الِددال  الِس ددد ؛ اذ مثلددىا يظددد ة ح ُبددر إلا 

 %( ل٢ل م ها.1ثحخو  )

ّصاٜل االتصال املضتددم٘ يف اإلعالٌ عً اليدّات اإللهرتّىٔ٘ ّتكدٓه دعْٗ املصارن٘  3/1/4

 ّاذتضْر بَا:

دددالن والحِسيدددٝ بالنددددوات  دددد وطددداتل ةثـدددا٤ املِحمدددد ُلاهدددا كمدددت إلُا إلال١ترونيدددة ثنُى

ددددددد ثم١ددددددم ال احددددددث مددددددم  ة والحلددددددىز بِ٘اليا هددددددا، ٛو املجانيددددددة وثٜددددددد   دُددددددىات املؼدددددداٟز

 ( الحا ت:13ا جاشها ُ   النحى٤ املىض  بالردو٤ ٛز  )
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ة والحلىز بالندوات 13حدو٤ ٛز  ) ( وطاتل ةثـا٤ املظحخدمة كمت ازطا٤ وثلٜ  دُىة املؼاٟز

 إلال١ترونية املجانية

   دُىة وطاتل ةثـا٤ لحٜد

ة والحلىز   املؼاٟز

ين والحلىز  املئطظات الِسبية  حمرىز املؼاٟز

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم
 الىشن البظتم ُدد ةطحجابات

 %٣٢ ٢٩٢ %٦٠٠ ٦٩ منـات الحىاؿل ةححماعت

 %٢٤ ٢٢٦ %٦٠٠ ٦٩ البر د إلال١تروي 

ّ إلال١تروي   %٢٤ ٦٦٢ %١٤ ٤ املٛى

النات إلال١ترونية  %٢٠ ٦٠٣ %٩٦ ٢ إلُا

 %٦٢ ٤٢ %٩٦ ٢ السطاتل الٜـيرة

 %٦٢ ٢١ %٩٣ ٦ ثو يٜات الدزدػة النـية

 %٢ ٩٤ %٢٩ ٩ املدونات إلال١ترونية

 %٦ ٢٢ %٣ ٦ البؼسات إلاخ ازية

ددددالن  نددددىات ةثـددددا٤ املِحمددددد ُلاهددددا كمددددت إلُا ؼدددد٘د الدزاطددددة ُددددم أن أٟ ددددر الىطدددداتل ٛو ٟو

ة  ددددت )منـددددات الحىاؿددددل ةححمدددداعت، والبر ددددد والحِسيددددٙ بالندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيدددد

إلال١تروي ( حيث جِحمدهما ٠اٗة املئطظات الِسبية لتُالن ُم النددوات إلال١ترونيدة 

ة والحلددىز ب٘اُليا هددا املخحل٘ددة  املجانيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد وثٜددد   دُددىات املؼدداٟز

را حمردددددددىز %(، ٟمدددددددا أوهمدددددددا أٟ دددددددر الىطددددددداتل التدددددددم  ٘لدددددددل100محٜٜدددددددة ٠دددددددل م هدددددددا يظددددددد ة )

ين لتُدددالم وللحِدددٖس ُ ددد  مدددا ثوسحددده املئطظدددات الِسبيدددة مدددم نددددوات ال١ترونيدددة  املؼددداٟز

ا 437مجانيدددددة، حيدددددث ثددددد  ث٘لددددديل )منـدددددات الحىاؿدددددل ةححمددددداعت( مدددددم ٛ دددددل )
ن
( مؼددددداز٠

 يظ ة )
ن
دا يظد ة )82محٜٜة

ن
%( 79%(، وحا  )البر د إلال١تروي ( كمدت املسث دة الثانيدة محٜٜ

ين. وهى ما  د٤ ُ   ػيَى اطدحخدام مم وطاتل ةثـا٤ امل٘لل ة لدي حمرىز املؼاٟز

منـدددات الحىاؿددددل ةححمدددداعت والبر ددددد إلال١ترويدددد  كمددددت ةثـددددا٤ بددددين ٠ددددل مددددم املئطظددددات 

ين بِ٘اليدددددددات النددددددددوات إلال١ترونيدددددددة املجانيدددددددة املٜدمدددددددة ُبدددددددر  الِسبيدددددددة وحمردددددددىز املؼددددددداٟز

 إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .
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آلٔات ددّل٘ إعالىات املصارن٘ ّاذتضْر باليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب  3/1/5

 اإلىرتىت:

ة  جظدددحخدم املئطظدددات الِسبيدددة ُددددة  ليدددات كمدددت حدولدددة اُالندددات الخسدددريل واملؼددداٟز

بنددددوا ها إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات 

ددد  ) –لِس دد  بدددو٤ الِددال  ا دددالن 14انٌددس الردددو٤ ٛز (، وأجدد  ُ دد  زأض هددرف ملليددات )إلُا

( 11ال٘ددسدي للندددوة إلال١ترونيددة(  ؼدد٢ل من٘ـدددل ندددوة ثلددى ألاخددسي، حيددث اطدددحخدمد )

مئطظدددة ُسبيدددة هدددرف ملليدددة ٗيمدددا جِلدددم ُنددده مدددم نددددوات ال١ترونيدددة مجانيدددة مدددم املٜدددسز 

ددا هدرا الحىحدده ي
ن
%( مددم حملددة املئطظددات 85ظدد ة )ُٜددها وثن٘يددرها ُبددر إلانترنددد محٜٜ

دددالن املمنهردددة كمدددت  ين  ليدددات إلُا الِسبيدددة محدددل الدزاطدددة. كمدددت حدددين  ٘لدددل حمردددىز املؼددداٟز

ػددد٢ل )خودددة ػدددرسية( جؼدددحمل ُ ددد  النددددوات إلال١ترونيدددة املٜدددسز ُٜددددها والخسدددريل اهدددا 

ا، 398ُ ددد  مدددداز الؼدددرس  ؼددد٢ل مظددد ٝ، حيدددث ثددد  ث٘لددديل ذلددد٣ الحىحددده لددددي )
ن
( مؼددداز٠

ددددددا يظدددددد ة )
ن
ين بالندددددددوات إلال١ترونيددددددة املجانيددددددة 74محٜٜ %( مددددددم حملددددددة حمرددددددىز املؼدددددداٟز

 املٜدمة ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

ة بالندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر 14حدو٤ ٛز  ) ( هٚس حدولة اُالنات الخسريل واملؼاٟز

 إلانترند

 ل١ترونيةهٚس حدولة اُالنات الندوات إلا

ين والحلىز  املئطظات الِسبية  حمرىز املؼاٟز

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٢٢ ٩٤٣ %٢٩ ٩ خوة ػرسية بالندوات إلال١ترونية

الن  ؼ٢ل ٗسدي )ندوة بندوة(  %١١ ٩٦١ %٣٦ ٦٦ إلُا

 %٢٢ ٦٢٠ %٠ ٠ خوة ٗـلية بالندوات إلال١ترونية

 %٦٠ ٦٦ %٩٦ ٢ طنىية بالندوات إلال١ترونية خوة نـٙ

 %٤ ٢٤ %٠ ٠ خوة طنىية بالندوات إلال١ترونية

ؼددددد٘د الدزاطدددددة ُدددددم ثدددددىاٗس ُددددددة  ليدددددات لردولدددددة اُالندددددات النددددددوات إلال١ترونيدددددة ثددددد   ٟو

ين 169ث٘لدديلرا لدددي )  ددت ثدددىاٗس  –%( مدد ه 31مدددا  مثددل يظدد ة )–( مددم حمرددىز املؼدداٟز

لندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد، )خوددة ٗـددلية(، و)خوددة طددنىية( با



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              108          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

ولدددددد  جِحمدددددددها أي مددددددم املئطظددددددات الِسبيددددددة كددددددمم  ليددددددات حدولددددددة اُالنا هددددددا لِ٘اليددددددات 

 الندوات إلال١ترونية املجانية التم ثٜىم  ِٜدها وثن٘يرها ُبر إلانترند.

 املكدم٘ عرب اإلىرتىت:آلٔات التضذٔل للنصارن٘ ّاذتضْر باليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘  3/1/6

جِحمددددددد ممازطددددددات الندددددددوات إلال١ترونيددددددة ُ دددددد  احدددددددي ملليحددددددين )الخسددددددريل امل ١ددددددس، 

ة والحلدددددددددىز بِ٘اليدددددددددات نددددددددددوا ها  الحلدددددددددىز امل اػدددددددددس( بدددددددددبحسا ات الخسدددددددددريل للمؼددددددددداٟز

ددددددددد اُحمدددددددددت )   –%( 54محٜٜددددددددة يظدددددددد ة )–( مئطظددددددددات ُسبيددددددددة 7إلال١ترونيددددددددة، ٛو
َ
 ليددددددددة

ة والحلدددددىز امل اػدددددس بِ٘الي ة املؼددددداٟز ا هدددددا مدددددم دون اػدددددتران الخسدددددريل امل ١دددددس للمؼددددداٟز

( مئطظددات ُسبيددة 6والحلددىز كددمم ِٗاليددات ندددوا ها إلال١ترونيددة. كمددت حددين اػددترهد )

ة والحلدددىز بِ٘اليدددات نددددوا ها إلال١ترونيدددة محٜٜدددة  احدددسا ات الخسدددريل امل ١دددس للمؼددداٟز

 %( مددددددم حملددددددة املئطظددددددات الٜاتمددددددة ُ دددددد  ُٜددددددد وثن٘يددددددر ِٗاليددددددات الندددددددوات46يظدددددد ة )

إلال١ترونيددددة املجانيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد كمددددت ثخـددددف امل١ح ددددات واملِلىمددددات بالِددددال  

ا ملا اي١ِع بالردو٤ ٛز  )
ن
ٜ  ( الحا ت:15الِس  ، ٗو

ة والحلىز بالندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند15حدو٤ ٛز  )  (  ليات الخسريل للمؼاٟز

ة والحلىز ب الندوات  ليات الخسريل للمؼاٟز

 إلال١ترونية

ين والحلىز  املئطظات الِسبية  حمرىز املؼاٟز

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

البظ

   

 ُدد ةطحجابات
الىشن 

 البظتم

ة والحلىز   %١٢ ٩٢٦ %٢١ ١ اػتران الخسريل امل ١س للمؼاٟز

ة والحلىز   %٩١ ٦٤٦ %٦٢ ٢ ُدم اػتران الخسريل للمؼاٟز

 %٦٠٠ ٦٩١ %٦٠٠ 13 احما ت م٘سدات ُينة الدزاطة

ٟمددا ٟؼدد٘د الدزاطددة ُددم أن اػددتران الخسددريل امل ١ددس هددى أٟ ددر ملليددات امل٘لددلة لددددي 

ة والحلددددددىز بِ٘اليددددددات الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املجانيددددددة، حيددددددث ثدددددد   الرمرددددددىز للمؼدددددداٟز

ا ومحٜٜددددددة يظدددددد ة )345ث٘لدددددديلرا لدددددددي )
ن
ين 64( مؼدددددداز٠ %( مددددددم حملددددددة حمرددددددىز املؼدددددداٟز

ملجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات والحلدددىز بالنددددوات إلال١ترونيدددة ا

 واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .
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معلْمات اإلعالٌ ّدعْٗ املصارن٘ ّاذتضْر باليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب  3/1/7

 اإلىرتىت:

ة بِ٘اليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة ُ دددد  مِلىمددددات  جؼددددحمل دُددددىة الحلددددىز واملؼدددداٟز

را والٜددداتمين جِسي٘يدددة محِددددد ة جظددد هدٖ اُدددالم الرمردددىز وجِدددسي٘ر  بالِ٘اليدددة ومىكدددُى

ة اهدا، وبلدٕ  يحات ايِٜادها وثن٘يدرها واحدسا ات الخسدريل واملؼداٟز ُلاها، اكاٗة ا   ثٛى

ة والحلدددددددددىز بِ٘اليدددددددددات النددددددددددوات  دددددددددالن ودُدددددددددىة املؼددددددددداٟز ُددددددددددد ُناؿدددددددددس مِلىمدددددددددات إلُا

ا ملا ي١ِظه الردو٤ ٛز12إلال١ترونية )
ن
ٜ ا ٗو  ( الحا ت:16  )( ُنـسن

ة والحلىز بالندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر 16حدو٤ ٛز  ) الن ودُىة املؼاٟز ( مِلىمات إلُا

 إلانترند

ة  الن ودُىة املؼاٟز مِلىمات إلُا

 والحلىز 

ين والحلىز  املئطظات الِسبية  حمرىز املؼاٟز

ُدد 

 ةطحجابات
 الىشن البظتم

ُدد 

 ةطحجابات
 الىشن البظتم

 %٤٢ ٦٢٠ %٦٠٠ ٦٩ ُنىان الندوة

 %٣٢ ٢٢٣ %٦٠٠ ٦٩ اط  املحاكس الستعسخم

يحات ةيِٜاد  %٢٩ ٩٤٠ %٦٠٠ ٦٩ ثٛى

ما٤ واملحاوز   %١٢ ٩٩٦ %١٢ ٣ حدو٤ ألُا

 %١٦ ٩٢٦ %٦٢ ٢ زابى اطحمازة الخسريل

 %٦٦ ٢٤١ %١٢ ٣ املدة الصمنية للِ٘اليات

 %٢٩ ٢٩٦ %١٢ ٣ بيانات الحىاؿل مّ الررة املنٌمة

 %٩٤ ٢٠٣ %٢٩ ٩ ػسون ومحول ات الحلىز 

 %٩٢ ٦٢٦ %٢١ ١ طيرة مخحـسة للمحاكس

 %٩٦ ٦١١ %٢٩ ٩ ٗ ات الرمرىز املظ هدٖ

ية  %٦٦ ٢٣ %٣ ٦ اطحواَل ةححياحات املىكُى

 %٦٠ ٦٦ %٢٩ ٩ بيانات املبظٝ

ؼ٘د الدزاطة أن أٟ ر املِلىمات التم ثحسؾ املئطظات الِسبية ُ   اثاح ها كد مم ٟو

ة والحلىز بِ٘اليات ندوا ها إلال١ترونية  ت )ُندىان النددوة،  اُالنات ودُىات املؼاٟز

يحدددددددات ةيِٜددددددداد( حيدددددددث ثدددددددىاٗست ٠دددددددل م هدددددددا كدددددددمم ٠اٗدددددددة  اطددددددد  املحاكدددددددس الستعسدددددددخم، ثٛى
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%(. كمدت حدين ث٘اوثدد 100املمازطات التم ثٜىم ُلاها املئطظات الِسبيدة محٜٜدة يظد ة )

ة والحلدددددىز  بٜيدددددة املِلىمدددددات املحاحدددددة ببُالندددددات املئطظدددددات الِسبيدددددة ودُدددددىات املؼددددداٟز

مددددددا٤، واملددددددة الصمنيددددددة،  ددددددا للنحدددددى الحددددددا ت: حددددددو٤ ألُا
ن
ٜ بِ٘اليدددددات ندددددددوا ها إلال١ترونيدددددة ٗو

%(، وأثدددددد )ٗ دددددات الرمردددددىز املظددددد هدٖ وبياندددددات املبظدددددٝ، 62حٜٜدددددد ٠دددددل م هدددددا يظددددد ة )

النددددا ت ودُددددىات واطدددحواَل ةححياحددددات الحدزي يدددة( كددددمم أٛدددل املِلىمددددات املحاحدددة باُ 

ة والحلددددىز بِ٘اليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة التددددم ثٜدددددمرا املئطظددددات  املؼددداٟز

الِسبية ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس د . ٟمدا أًردست 

الدزاطددددة ث٘لددددل الرمرددددىز لحددددىاٗس ٠ددددل مددددم املِلىمددددات الحاليددددة: )ُنددددىان الدددددوزة، واطدددد  

يحدددددات ة مدددددا٤، وزابدددددى اطدددددحمازة الخسدددددريل، واملددددددة املحاكدددددس، وثٛى يِٜددددداد، وحددددددو٤ ألُا

ين 50الصمنيددة للِ٘اليددات( حيددث حٜددٝ ٠ددل م هددا يظدد ة ثحخودد  ) %( لدددي حمرددىز املؼدداٟز

والحلدددىز بالنددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات 

 واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

تضذٔل للنصارن٘ ّاذتضْر باليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب بٔاىات اصتنارٗ ال 3/1/8

 اإلىرتىت:

ة والحلددددىز بالندددددوات إلال١ترونيددددة ُ دددد  ُدددددة  جؼددددحمل اطددددحمازة الخسددددريل للمؼدددداٟز

بيانددات جظدد هدٖ الحِسيددٙ باملؼدداٞز وبياناثدده ال عـددية والِلميددة واملرنيددة، اكدداٗة ا دد  

 ِ
ّ
م املئطظة الٜاتمة ُ   ُٜد وثن٘يدر الِ٘اليدات بيانات الحىاؿل وةثـا٤ به بما  م١

ة والحلىز بِ٘اليا هدا اليده ُبدر وطداتل ةثـدا٤  مم الحِٖس اليه وثٜد   دُىة املؼاٟز

ا مِده. وانحـدست هدرف ال ياندات كمدت ) د  )9ألاٟ ر ثناط ن ( 17( ُناؿدس ي١ِظدرا الرددو٤ ٛز

 الحا ت:
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ة وال17حدو٤ ٛز  ) حلىز بالندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر ( بيانات اطحمازة الخسريل للمؼاٟز

 إلانترند

بيانات اطحمازة الخسريل 

ة والحلىز   للمؼاٟز

ين والحلىز  املئطظات الِسبية  حمرىز املؼاٟز

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم
 الىشن البظتم ُدد ةطحجابات

 %٤٢ ٦٠٩ %٦٠٠ ٦٩ ةط  ال٢امل

 %٤٠ ٢٣٦ %٦٠٠ ٦٩ البر د إلال١تروي 

 %١١ ٩٦٦ %٢١ ١ املئهل الِلم 

ي٘ة  %١٩ ٩٩٣ %١٢ ٣ الًى

 %٢٤ ٢١٢ %١٢ ٣ الدولة

 %٢٢ ٢٦٢ %١٢ ٣ الراثٙ

 %٩٣ ٢٠٢ %١٤ ٤ حرة الِمل

 %٩٢ ٦٢٩ %٦٢ ٢ اللٜ 

 %٦١ ٣٢ %٦٦ ٢ ثدويم املالحٌات

ير ُناؿدددس )ةطددد  ال٢امدددل،  ؼددد٘د الدزاطدددة ُدددم التدددلام ٠اٗدددة املئطظدددات الِسبيدددة بحدددٗى ٟو

 د إلال١تروي ( كمم ما جؼمله اطحمازات الخسريل بِ٘اليدات نددوا ها إلال١ترونيدة والبر 

ا باطدددددددحمازات 100مددددددم بياندددددددات محٜٜددددددة يظددددددد ة ) %(، كمددددددت حدددددددين أن أٛددددددل الِناؿدددددددس ثددددددىاٗسن

د   م املؼاٞز مدم ثددويم أي مالحٌدات  ٓس ِ
ّ
الخسريل هى ُنـس )املالحٌات( والري  م١

لٜاتمدة ُ د  ُٜدد وثنٌدي  النددوات إلال١ترونيدة كمت نٜلرا ا   الررة املنٌمة للِ٘اليدات وا

%( مدددم حملدددة مدددا الِناؿدددس املحاحدددة 15املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد؛ ٗحٜٜدددد يظددد ة )

دددددا ُبدددددر 
ن
كدددددمم اطدددددحمازة الخسدددددريل بِ٘اليدددددات نددددددوات املئطظدددددات الِسبيدددددة املٜدمدددددة مجان

 لددي الرمردىز  دت
ن
٠دل مدم  إلانترند. ٟمدا ٟؼد٘د الدزاطدة ُدم أن أٟ در الِناؿدس ث٘لديال

ي٘دة( والتدم حٜٜدد ٠دل م هددا  )ةطد  ال٢امدل، والبر دد إلال١ترويد ، واملئهدل الِلمدد ، والًى

  دددددت )املالحٌدددددات( وهدددددى مدددددا ي١ِدددددع 50يظددددد ة أٟ دددددر مدددددم )
ن
%(، كمدددددت حدددددين أن أٛلردددددا ث٘لددددديال

ين ٗيمدا  الحىاٗٝ بين ٠ل مم ممازطدات املئطظدات الِسبيدة، ومدا  ٘لدله حمردىز املؼداٟز

ة والحلدىز بالنددوات إلال١ترونيدة املجانيدة  خحف ب يانات اطدحمازة ال خسدريل للمؼداٟز

 املٜدمة ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .
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رصال٘ إمتاو ّجناح إدزاٛات التضذٔل باليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب  3/1/9

 اإلىرتىت:

ِاليدددددات ُ ددددد  ازطدددددا٤ اٗدددددادة ا ددددد  ثحدددددسؾ املئطظدددددات الِسبيدددددة املٜدمدددددة واملنٌمدددددة لل٘

ين الددددددر م أثمددددددىا احددددددسا ات جسددددددريلر  ُبددددددر بسيددددددده  إلال١ترويدددددد  اهدددددددٖ  حمرددددددىز املؼدددددداٟز

اخوددددددازه  ببثمددددددام ونجددددددار احددددددسا ات جسددددددريلر  كددددددمم ِٗاليددددددات الندددددددوات إلال١ترونيددددددة 

املجانيددة التددم ثٜدددمرا ُبددر إلانترنددد، وام٢انيددة مؼدداٟز ه  وحلددىزه  الِ٘ ددت اهددا. وثخنددَى 

ياندددددات التدددددم جؼدددددحمل ُلاهدددددا هدددددرف السطدددددالة )إلاٗدددددادة( إلال١ترونيدددددة ثنحـدددددس كمدددددت ُناؿدددددس ال 

 ( الحا ت:18الِناؿس املىضحة بالردو٤ ٛز  )

ة والحلىز بالندوات إلال١ترونية 18حدو٤ ٛز  ) ( مِلىمات زطالة نجار احسا ات الخسريل للمؼاٟز

 املجانية املٜدمة ُبر إلانترند

مِلىمات زطالة نجار احسا ات 

 يل بالندوات إلال١ترونيةالخسر

ين والحلىز  املئطظات الِسبية  حمرىز املؼاٟز

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ُدد 

 ةطحجابات
 الىشن البظتم

 %٤٠ ٢٣٢ %٦٠٠ ٦٩ ُنىان الندوة

 %٣٠ ٢٢٣ %٤٢ ٦٢ زابى الحلىز امل اػس

يحات ةيِٜاد  %٢٣ ٢٦٣ %٤٢ ٦٢ ثٛى

 %٦٠ ٢١٢ %٤٢ ٦٢ بيانات املحاكس الستعسخم

ما٤ واملحاوز   %٢٣ ٢٦١ %٩٦ ٢ حدو٤ ألُا

 %٩١ ٦٤٦ %٩٣ ٦ اكاٗة الحدذ بالحٜىي  إلال١تروي 

 %٩٠ ٦١٩ %٩٣ ٦ املحول ات ال٘نية

 %٢٦ ٦٩١ %٩٦ ٢ بيانات الدُ  ال٘جم

ؼ٘د الدزاطة ُم حسؾ ٠اٗة املئطظات ُ   اثاحة ُنـس )ُندىان النددوة( كدمم  ٟو

ين بِ٘اليدددات نددددوا ها بياندددات زطدددالة اثمدددام ونجدددار احدددسا ا ت الخسدددريل لرمردددىز املؼددداٟز

%(، كمددددت حددددين أًرددددست 100إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد، محٜٜددددة ٠ددددل م هددددا يظدددد ة )

دددا كمدددت بٜيدددة الِناؿددددس التدددم جؼدددملرا زطدددالة )اٗدددادة( اثمدددام ونجددددار 
ن
دددا ملحًى

ن
الدزاطدددة ث٘اوث

يحدات احسا ات الخسريل بِ٘اليا ها؛ اذ ثىاٗست الِناؿس )زابدى الحلدىز ا مل اػدس، وثٛى
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( مئطظدة ُسبيدة 12ةيِٜاد، وبيانات املحاكس الستعسخم( كدمم إلاٗدادات التدم ثسطدلرا )

%( مددم حملدددة الِناؿددس املحاحددة كدددمم زطددالة اثمددام ونجدددار 92محٜٜددة ٠ددل م هدددا يظدد ة )

ا  ددت )حدددو٤  احددسا ات الخسددريل بالندددوات إلال١ترونيددة. كمددت حددين أن أٛددل الِناؿددس ثددىاٗسن

ما٤، وبيان %( مدم حملدة ُناؿدس زطداتل 31ات الدُ  ال٘جم( محٜدٝ ٠دل م هدا يظد ة )ألُا

اثمام ونجار احسا ات الخسريل بِ٘اليات النددوات إلال١ترونيدة املجانيدة والتدم جِٜددها 

وثٜدمرا املئطظات الِسبية ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بددو٤ الِدال  

 الِس  .

ين ثىاٗسهددا كددمم ٟمددا ٟؼدد٘د الدزاطددة ُددم أٟ ددر الِناؿدد س التددم  ٘لددل حمرددىز املؼدداٟز

مددددا  ـددددل الدددداه  مددددم زطدددداتل ال١ترونيددددة ث٘يددددد ببثمددددام ونجددددار احددددسا ات جسددددريلر  كددددمم 

يحدددددددات  ِٗاليدددددددات النددددددددوات إلال١ترونيدددددددة  دددددددت: )ُندددددددىان النددددددددوة، وزابدددددددى الحلدددددددىز، وثٛى

%(، كمدددت 50ةيِٜددداد، وبياندددات املحاكدددس الستعسدددخم( والتدددم حٜدددٝ ٠دددل م هدددا يظددد ة أٟ دددر مدددم )

 هدددى ُنـدددس )بياندددات الددددُ  ال٘جدددم( والدددري حٜدددٝ يظددد ة )
ن
%( مدددم 25حدددين أٛلردددا ث٘لددديال

حملة ما  ٘لله الرمرىز مم ُناؿس وبيانات زطداتل اثمدام ونجدار احدسا ات جسدريلر . 

ين، ٗددبن   بددين حمرددىز املؼدداٟز
ن
وزٓدد  أن ُنـددس )بيانددات الدددُ  ال٘جددم( هددى ألاٛددل ث٘لدديال

الِسبيدة الٜاتمدة ُ د  ُٜدد وثن٘يدر النددوات ذل٣ ح ي١ِدع ثجاهلده مدم ٛ دل املئطظدات 

ا وهميحدددده كمددددت الحددددد مددددم الِىاتددددٝ والححددددد ات ال٘نيددددة التددددم ثٜددددٙ أمددددام  إلال١ترونيددددة نٌددددسن

الرمرىز، وجظاه  كمت ثعظير مؼاٟز ه  وحلىزه  كمم ِٗاليدات النددوات إلال١ترونيدة 

 ل  الِس  .املجانية املٜدمة ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِا

الفرتات الشمئ٘ لدعْٗ املصارن٘ ّاذتضْر بفعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘  3/1/11

 املكدم٘ عرب اإلىرتىت:

 ددت ال٘تددرات الصمنيددة التددم ثخــددرا املئطظددات الٜاتمددة ُ دد  ُٜددد وثن٘يددر الندددوات 

ة والحلددىز كددمم ِٗاليا هددا املِلددم ُ هددا واملٜدمددة  إلال١ترونيددة  زطددا٤ دُددىات املؼدداٟز

دددد  ) ددددا للردددددو٤ ٛز
ن
ٜ ددددد حدددددد ها املمازطددددات الِامليددددة  ظددددد ٗ ددددات ٗو ( 19ُبددددر إلانترنددددد، ٛو

 الحا ت: 
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ة والحلىز بالندوات إلال١ترونية املجانية 19حدو٤ ٛز  ) ( ال٘ترات الصمنية حطحٜ ا٤/ ازطا٤ دُىة املؼاٟز

 املٜدمة ُبر إلانترند

املدة الصمنية حطحٜ ا٤ / ازطا٤ دُىة 

 ة والحلىز املؼاٟز

 املئطظات الِسبية
ين  حمرىز املؼاٟز

 والحلىز 

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٢٣ ٢٦٦ %٦٢ ٢ بلِة أ ام ٛ ل ةيِٜاد

 %٩٣ ٢٠٢ %٩٣ ٦ أط َى ٛ ل ةيِٜاد

ين ٛ ل ةيِٜاد  %٦٦ ٦٢ %٠ ٠ أط ُى

 %٩ ٦١ %٠ ٠ رالرة أطابيّ ٛ ل ةيِٜاد

 %٦ ١ %٠ ٠  ِة أطابيّ ٛ ل ةيِٜادأز 

 %0 0 %٣ ٦ أٟ ر مم أز ِة أطابيّ

ؼددد٘د الدزاطدددة ُدددم اُحمددداد املئطظدددات الِسبيدددة ردددالذ ٗتدددرات شمنيدددة  زطدددا٤ دُدددىات  ٟو

ة ا دد  حمدددَى الرمردددىز املظدد هدٖ، حيدددث جِحمدددد ) ( م هددا ُ ددد  ازطدددا٤ 7الحلددىز واملؼددداٟز

ة والحلدددىز للرمردددىز ٛ دددل ايِٜادهدددا ب  لدددِة أ دددام )مدددم  دددىم ا ددد  رالردددة دُدددىات املؼددداٟز

( مئطظددات ُسبيددة ُ دد  ازطددا٤ 5%(، كمددت حددين اُحمدددت )54أ ددام( ٜٗددى محٜٜددة يظدد ة )

يددد ايِٜدداد ِٗاليا هددا  ( واحددد مدم ثٛى ة والحلددىز للرمردىز ٛ ددل )أطدد َى دُدىات املؼدداٟز

ا اُحمددددددت مئطظدددددة واحددددددة ٜٗدددددى ُ ددددد  ازطدددددا٤ دُدددددىات 38محٜٜدددددة يظددددد ة ) %(، وأخيدددددرن

ة والحلىز كمم يد ايِٜادها بؤٟ ر مدم ػدرس )أز ِدة أطدابيّ(  املؼاٟز ِٗالي ها ٛ ل ثٛى

%( مددددم حملددددة املمازطددددات الٜددددات  ُلاهددددا املئطظددددات الِسبيددددة كمددددت ُٜددددد 8محٜٜددددة يظدددد ة )

وثن٘يدددددددر نددددددددوا ها إلال١ترونيدددددددة املجانيدددددددة املٜدمدددددددة ُبدددددددر إلانترندددددددد كمدددددددت ثخـدددددددف امل١ح دددددددات 

 واملِلىمات.

ين  ٘لدددلىن اطدددحٜ ا٤  مدددم حانددد   خدددس، ٟؼددد٘د الدزاطدددة ُدددم أن أٟ دددر حمردددىز  املؼددداٟز

يدد  ة والحلىز بِ٘اليات الندوات إلال١ترونية ٛ دل بلدِة أ دام مدم ثٛى دُىات املؼاٟز

ا محٜٜدددين يظددد ة )255ايِٜادهدددا، حيدددث ثددد  ث٘لددديل ذلددد٣ مدددم ٛ دددل )
ن
%(، كمدددت 48( مؼددداز٠

حدددددين أنددددده ث٘اوثدددددد ث٘لددددديالت الرمردددددىز للمددددددة الصمنيدددددة العاؿدددددة باطدددددحٜ الر  لددددددُىات 

ة والحلدددى  دددا ذلددد٣ يظددد ة )املؼددداٟز
ن
( ٛ دددل ايِٜددداد الِ٘اليدددات محٜٜ %(، 38ز بدددين )أطددد َى
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ا يظ ة )
ن
ين( ٛ ل ايِٜاد الِ٘اليات محٜٜ %(، كمدت 11وثالف كمت السث ة الثالثة مدة )أط ُى

ين  دددت )مدددم رالردددة أطدددابيّ ا ددد    لددددي حمردددىز املؼددداٟز
ن
حدددين أٛدددل ال٘تدددرات الصمنيدددة ث٘لددديال

دُدددددىات مؼددددداٟز ه  وحلدددددىزه  %( ٜٗدددددى حطدددددحٜ ا٤ 4ػدددددرس( محٜٜدددددة حميِردددددا يظددددد ة )

كدددددددمم ِٗاليدددددددات النددددددددوات إلال١ترونيدددددددة املجانيدددددددة املٜدمدددددددة ُبدددددددر إلانترندددددددد كمدددددددت ثخـدددددددف 

 امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

التيبَٔات ارتاص٘ باىعكاد فعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب  3/1/11

 اإلىرتىت:

يحدددات ايِٜددداد ِٗاليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة التدددم   نحـدددس ُددددد ثب اهدددات اٛتدددرار ثٛى

ثٜدددمرا املئطظددات الِسبيددة ُبددر إلانترنددد كمددت رددالذ ٗ ددات  ددت )ثن يدده واحددد ٜٗددى، ثب اهددان 

د  ) ا ملا ي١ِظده الرددو٤ ٛز
ن
ٜ دد ٟؼد٘د الدزاطدة 20ارنان، ُدة ثب اهات مححالية( ٗو (. ٛو

 ٗدددادة حمرددددىز  %( مدددم املئطظددددات الِسبيدددة ُ ددد  ازطدددا٤ ثب اهددددين ارندددين46ُدددم اُحمددداد )

يدد ايِٜداد ِٗاليدات نددوا ها إلال١ترونيدة املجانيدة، وأجد  كمدت السث دة  ين بداٛترار ثٛى املؼاٟز

%( مددددم املئطظددددات 31الثانيددددة ازطددددا٤ ُدددددة ثب اهددددات مححاليددددة حيددددث ثدددد  اُحمددددادف لدددددي )

ا اُحمددددت ) %( مدددم املئطظدددات ُ ددد  ازطدددا٤ ثن يددده واحدددد ا ددد  حمردددىز 23الِسبيدددة، وأخيدددرن

ين ُند  يد ايِٜاد ِٗاليات ندوا ها إلال١ترونية املجانية املٜدمدة ُبدر املؼاٟز اٛترار ثٛى

 إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

( ُدد الحب اهات املظحلمة/ املسطلة ٛ ل ايِٜاد ِٗاليات الدوزة إلال١ترونية املجانية املٜدمة 20حدو٤ ٛز  )

 ُبر إلانترند

ظحٜ لة / املسطلة ٛ ل ُدد الحب اهات امل

 ايِٜاد الندوة إلال١ترونية

 املئطظات الِسبية
ين  حمرىز املؼاٟز

 والحلىز 

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٢٢ ٢٦٢ %٩٦ ٢ ُدة ثب اهات ُ   ٗترات مححالية

 %٩١ ٦٤٢ %٢١ ١ ثب اهان ارنان ٜٗى

 %٦٢ ٤٠ %٢٩ ٩ ثن يه واحد ٜٗى
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ين لِدددد الحب اهددات ٟ مددا ٟؼدد٘د الدزاطددة ُددم ثنددَى ملحددىي كمددت ث٘لدديل حمرددىز املؼدداٟز

يدد ايِٜداد ِٗاليدات النددوات إلال١ترونيدة، حيدث ٗلدل  الدسآ ين كمدت اطدحٜ الرا ٛ دل ثٛى

يددد ايِٜدداد 254) ( مدد ه  اطددحٜ ا٤ ُدددة ثب اهددات ُ دد  ٗتددرات مححاليددة للحددرٟير بدداٛترار ثٛى

ا اطدددحٜ ا٤ ثب اهدددين ارنددددين 192ٗلدددل ) %(، ٟمدددا47الِ٘اليدددات محٜٜدددين يظددد ة )
ن
( مؼددداز٠

يد ايِٜاد ِٗاليدات النددوات إلال١ترونيدة التدم ٛدامىا بالخسدريل اهدا  للحرٟير باٛترار ثٛى

ة والحلددددىز كدددددمم ِٗاليا هددددا محٜٜدددددين يظدددد ة ) ( 90%(، وكمدددددت حددددين ٗلدددددل )36للمؼدددداٟز

يدددد ايِٜدداد النددددوات إلا ا اطدددحٜ ا٤ ث يدده واحدددد ٜٗدددى للحددرٟير بٜدددسر ثٛى
ن
ل١ترونيدددة مؼدداز٠

ة والحلدىز كدمم ِٗاليا هدا محٜٜدين يظد ة ) %( 17املجانية التم ث  جسريلر  للمؼداٟز

ين التدم ػدمل ه  دزاطدة ال احدث. ٟمدا ثد  اُحمداد ) %( 69ٜٗى مم حملة حمرىز املؼاٟز

مدددددددم املئطظدددددددات الِسبيدددددددة ازطدددددددا٤ ثب اهدددددددات بددددددداٛترار ايِٜددددددداد نددددددددوا ها إلال١ترونيدددددددة ٛ دددددددل 

يدددددد ِٗاليا هدددددا ، كمدددددت حدددددين اُحمددددددت بدددددارت املئطظدددددات الِسبيدددددة ازطدددددا٤ )طددددداُات( مدددددم ثٛى

يدد الِ٘اليدات، محٜٜدة  ثب اهات باٛترار ايِٜاد نددوا ها إلال١ترونيدة ٛ دل )أ دام( مدم ثٛى

ا ملا ١ُظحه نحاتج الدزاطة بالردو٤ ٛز  )31يظ ة )
ن
ٜ  ( الحا ت:21%( ٗو

دوة إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر ( ال٘ترات الصمنية حطحٜ ا٤/ ازطا٤ ثب اهات ايِٜاد الن21حدو٤ ٛز  )

 إلانترند

ال٘ترة الصمنية حطحٜ ا٤ / ازطا٤ ثب اهات 

 ايِٜاد الندوة إلال١ترونية

 املئطظات الِسبية
ين  حمرىز املؼاٟز

 والحلىز 

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٦٦ ٢٢٦ %١٤ ٤ ٛ ل طاُات مم ةيِٜاد

 %٢٤ ٦٦١ %٩٦ ٢ م مم ةيِٜادٛ ل أ ا

 %٦٢ ١٩ %٠ ٠ ٛ ل دٛاتٝ مم ةيِٜاد

 %٢ ٢٦ %٠ ٠ ٛ ل ةيِٜاد م اػسة

 %٢ ٢٦ %٠ ٠ أٟ ر مم ذل٣

دد  ثىاٗددٝ ممازطددات املئطظددات الِسبيددة مددّ مددا  ٘لددله ) ؼدد٘د الدزاطددة أندده ٓز ( 431ٟو

ا ممثلددين يظدد ة )
ن
ين، ٗبندده ٛددد ثددىاٗس ُدددد )80مؼدداز٠ ا 63%( مددم حمرددىز املؼدداٟز

ن
( مؼدداز٠
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يدددد   ٘لددلىن اطدددحالم ثب اهدددات ٛدددسر ايِٜددداد النددددوات إلال١ترونيدددة ٛ دددل )دٛددداتٝ( مدددم ثٛى

ا ٗلدددددددلىا اطدددددددحٜ ا٤ 21%(. ٟمدددددددا ثددددددىاٗس ُددددددددد )12ايِٜادهددددددا محٜٜدددددددين يظددددددد ة )
ن
( مؼددددددداز٠

ثب اهددات بدداٛترار الندددوات إلال١ترونيددة ٛ ددل ايِٜدداد الِ٘اليددات م اػددسة، محٜٜددين يظدد ة 

ا ثددددىاٗس )4) ا ٗلددددلىا اطددددحٜ ا٤ ثب اهددددات خددددال٤ ٗتددددرة شمنيددددة هىيلددددة  (21%(، وأخيدددرن
ن
مؼدددداز٠

ة  ٛ ددددل ايِٜدددداد ِٗاليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة التددددم ثدددد  جسددددريلر  اهددددا للمؼدددداٟز

 وحلىز ِٗاليا ها.

 قٔاس عدد املصارنات ّاذتضْر باليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 3/1/12

ة حمردددددىز منخظدددددتم ثخـدددددف امل١ح ددددددات ٟؼددددد٘د الدزاطدددددة ُدددددم ث دددددا م   ردددددد  مؼددددداٟز

واملِلىمددددددات بدددددددو٤ الِددددددال  الِس دددددد  وحلددددددىزه  كددددددمم ِٗاليددددددات الندددددددوات إلال١ترونيددددددة 

%( كمدت 15%( مٜابدل )13املجانية املٜدمة ُبدر إلانترندد، حيدث حدا ت ٟ يدرة للٔا دة لددي )

يدددد ت %( كمددد26%(  ؼددد٢ل ُدددام مٜابدددل )27(، ٟو يدددرة لددددي )19–أرندددا  ألاشمدددة ال دددحية )ٟٗى

%( كمدت أرندا  24%( مٜابدل )37أرنا  ألاشمة ال حية الحالية، ٟما حا ت محىطدوة لددي )

يد ا ملا ي١ِظه الردو٤ ٛز  )19–ألاشمة ال حية الحالية )ٟٗى
ن
ٜ  ( الحا ت:22(، ٗو

(  ر  املؼاز٠ات والحلىز بالندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند )ما ٛ ل 22حدو٤ ٛز  )

يدوأرنا  ألا   (19–شمة ال حية ملنية ٟٗى

ٛياض  ر  الح٘اُل / 

ة والحلىز   املؼاٟز

ٟ ير 

 للٔا ة
 ٛليل محىطى ٟ ير

ٛليل 

 للٔا ة

الىطى 

الحظا

   

ةنحسا

 ٖ

املِياز 

 ي

 الٜساز

 ر  الحلىز 

ة بالندوات  واملؼاٟز

إلال١ترونية  ؼ٢ل 

 ُام

٦٦ ٢٢ ٦٤٣ ٦٢٦ ٢٠ 

 محىطى 1.13 3.21
٦٠ %٦٩ %٩٢ %٢٢ %٦٩% 

ة   ر  املؼاٟز

والحلىز أرنا  ألاشمة 

ال حية الحالية 

يد  (19-)ٟٗى

٣٣ ٤٢ ٦٩٠ ٦٢٢ ٣٢ 

 محىطى 1.31 3.07
٦١ %٦٣ %٢٢ %٢١ %٦٦% 



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              118          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

ة الرمرددددىز وحلددددىزف بالندددددوات إلال١ترونيددددة  ٜٗددددد أوضددددحد الدزاطددددة أن  ردددد  مؼدددداٟز

 للىطدددى الحظدددا   )
ن
(، ٟمدددا أوضدددحد ُددددم ثدددؤرير 3.21 ؼددد٢ل ُدددام حدددا  )محىطدددى( ممدددثال

يدددددد ( ُ دددد  ُددددددد املؼدددداز٠ات والحلدددددىز بالندددددوات إلال١ترونيدددددة 19–ألاشمددددة ال ددددحية )ٟٗى

 للىطدى الحظدا   )
ن
دا ممدثال (، وهدى مدا ي١ِدع ُددم جٔييدر 3.07الري حا  )محىطدى( أ لن

ُددددد مؼددداز٠ات الرمردددىز وحلدددىزه  بِ٘اليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة 

ٛ دددل –ىمددات بدددو٤ الِدددال  الِس دد   ؼدد٢ل ُددام ُبددر إلانترنددد كمددت ثخـدددف امل١ح ددات واملِل

يدد ٜدا ملدا ١ُظدحه 0.14–)وكمدت أرنا هدا اح ب٘داٚز  –(19–ألاشمة ال حية الحاليدة )ٟٗى ( ٗو

 ( الظابٝ.23انٌس الردو٤ ٛز  ) –نحاتج الدزاطة 

 أثياٛ اىعكاد فعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: –احملْر الجاىٕ 3/2

 ألصبْع لليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت:أٓاو ا 3/2/1

دد أ ددام ايِٜداد ِٗاليددات الندددوات إلال١ترونيدة املجانيددة التدم ثٜدددمرا املئطظددات  ثنُى

ين ُ ددد  مدددداز ألاطددد َى الىاحدددد، حيدددث  الِسبيدددة ُبدددر إلانترندددد ومدددا  ٘لدددله حمردددىز املؼددداٟز

( مئطظدات ُسبيدة 8 ددف مدم ٛ دل )أثد أٟ ر الِ٘اليدات كمدت  دىم )الظد د( والدري ثد  ثحد

دددددا يظددددد ة )
ن
 لددددددي )62محٜٜ

ن
ا مدددددم بدددددين 264%(، وهدددددى أٟ دددددر أ دددددام ألاطددددد َى ث٘لددددديال

ن
( مؼددددداز٠

ددددا يظدددد ة )
ن
ين ومحٜٜ  49حمرددددىز املؼدددداٟز

ن
%( مددددم حملددددة اخحيددددازا ه  ل، ددددام ألاٟ ددددر ث٘لدددديال

ة والحلددىز كددمم مددا يِٜددد مددم ِٗاليددات للندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة  لددداه  للمؼدداٟز

انٌددددس  –ٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد كمددددت ثخـددددف امل١ح ددددات واملِلىمددددات بدددددو٤ الِددددال  الِس دددد  امل

(. وُيسحّ ال احدث ذلد٣ ا د  ٟىنده )الظد د( ُولدة زطدمية بددو٤ الِدال  23الردو٤ ٛز  )

 الِس   ولدي ٛواَ ُسيم مم أٗساد املجحمِات املخحل٘ة.
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ة/ لِٜد الندوات إلال١ت23حدو٤ ٛز  )  رونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند( ألا ام امل٘للة للمؼاٟز

ة  اليىم امل٘لل للمؼاٟز

والحلىز بالندوات 

 إلال١ترونية

 املئطظات الِسبية
ين  حمرىز املؼاٟز

 والحلىز 

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٢٤ ٢١٢ %١٢ ٣ الظ د

 %٦٠ ٦٢ %٢٩ ٩ ألاحد

 %٢ ٢٢ %٢٩ ٩ ةرنين

 %٢ ٢٩ %٩٣ ٦  الثالرا

 %٢ ٢٦ %٢١ ١ ألاز ِا 

 %٤ ٦٠ %٢١ ١ العمعع

 %٦٤ ٦٠٠ %٩٦ ٢ الرمِة

( 3كمددددت حددددين حددددا ت بٜيددددة ألا ددددام كمددددت السثدددد  ألاٛددددل، ٗددددح  ثحد ددددد  ددددىم )ألاحددددد( مددددم ٛ ددددل )

ددددا يظدددد ة )54مئطظددددات ُسبيددددة وثدددد  ث٘لدددديله لدددددي )
ن
ا ٜٗوددددى محٜٜ

ن
%( مددددم 23( مؼدددداز٠

. %( مدددم 10اخحيدددازات املئطظدددات الِسبيدددة، و)
ن
اخحيدددازات الرمردددىز ل، دددام ألاٟ دددر ث٘لددديال

ا مددم ٛ ددل املئطظددات والددري  ٟمددا أًرددست الدزاطددة أن  ددىم )الرمِددة( هددى ألاٛددل ثحد دددن

 لددددي حمردددىز 31حٜدددٝ يظددد ة )
ن
%(، بعنمدددا  دددىم )ألاز ِدددا ( هدددى أٛدددل أ دددام ألاطددد َى ث٘لددديال

ىاٗددددٝ مما
َ
ين والحلددددىز بالندددددوات إلال١ترونيددددة. ٟمدددا أوضددددحد الدزاطددددة ث زطددددات املؼددداٟز

ين واملمثدل بيدىم   لددي حمردىز املؼداٟز
ن
املئطظات الِسبية كمت ثحد د اليىم ألاٟ در ث٘لديال

)الظ د( لِٜد وثن٘ير ِٗاليات الندوات إلال١ترونية املجانية التم ثٜدمرا ُبر إلانترندد 

 كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

 لهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت:الفرتات الشمئ٘ الْٔمٔ٘ لليدّات اإل 3/2/2

ثحدددددىشَ ال٘تدددددرات الصمنيدددددة اليىميدددددة حيِٜددددداد ِٗاليدددددات النددددددوات إلال١ترونيدددددة املجانيدددددة 

تددرات منحـددٙ اليددىم، وال٘تددرات  ددا لددثالذ ٗتددرات زتعظددية  ددت: )ال٘تددرات الـدد احية، ٗو
ن
ٜ ٗو

ددد ِٗاليددات الندددوات إلال١ترونيددة التددم ثٜدددمرا امل ددد ثنُى ئطظددات الِسبيددة املظدداتية(، ٛو

ا ملا ي١ِظه الردو٤ ٛز  )
ن
ٜ ( مئطظدة 1(، ٠الحدا ت: ثٜددم )24ُ   مداز اليىم الىاحد ٗو

( مئطظدات ُسبيدة 5واحدة ٜٗى ِٗاليا ها كمم ال٘ترات الـ احية، كمت حين هسحدد )
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%(، وحدا ت ال٘تدرات املظداتية 38ِٗاليا ها كمم ٗترات منحـدٙ اليدىم محٜٜدة يظد ة )

ا لِ٘اليات ( مئطظدات 9%( بىاّٛ )69املئطظات الِسبية؛ اذ حٜٜد يظ ة ) أٟ ر هسحن

 ُسبية.

ة/ لِٜد الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر 24حدو٤ ٛز  ) ( ال٘ترات الصمنية امل٘للة للمؼاٟز

 إلانترند

ال٘ترة الصمنية امل٘للة 

ة والحلىز  للمؼاٟز

 بالندوات إلال١ترونية

 املئطظات الِسبية
ين حمرىز املؼاٟز

 والحلىز 

 

ُدد 

ةطحجابا

 ت

الىشن 

البظ

   

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 9.00ال٘ترات الـ احية )

 ؾ( 11.59 –ؾ 
٢ ٩٤ %٣ ٦% 

ٗترات منحـٙ اليىم 

 م( 5.59 –م  12.00)
٦٢ ٣٤ %٩٣ ٦% 

 –م  6.00ال٘ترات املظاتية )

 م( 11.59
٢١ ٢٠٣ %١٤ ٤% 

ؼددد٘د الدزاطدددة أن ال٘تدددرات املظددداتية مدددم  لددددي ) ٟو
ن
%( مدددم 76اليدددىم  دددت ألاٟ دددر ث٘لددديال

ين بىاٛدّ ) ا، ٟمدا أوضدحد نحداتج الدزاطدة ثىاٗدٝ ممازطدات 408حمرىز املؼاٟز
ن
( مؼداز٠

املئطظددددات الٜاتمددددة ُ دددد  ُٜددددد وثن٘يددددر الندددددوات إلال١ترونيددددة مددددّ ال٘تددددرة الصمنيددددة ألاٟ ددددر 

ين بِ٘اليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة   لددددي حمردددىز املؼددداٟز
ن
املٜدمدددة ُبدددر ث٘لددديال

 إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

 أّقات التْادد ضنً فعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 3/2/3

د ثىاحد ٠ل مم املظ ىلين باملئطظات الِسبية 25 ىض  الردو٤ ٛز  ) ( الحا ت، ٛو

ين والحلددددددددىز بِ٘اليددددددددات والٜدددددددداتمين بخنٌددددددددي  ندددددددددوا ها إلال١ت رونيددددددددة، وحمرددددددددىز املؼدددددددداٟز
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النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد، ٜٗدددد ٟؼددد٘د نحددداتج الدزاطدددة ُدددم 

يدددددددد 4ثىاحدددددددد املظددددددد ىلين والٜددددددداتمين بخنٌدددددددي  ِٗاليدددددددات ) ( مئطظدددددددات ُسبيدددددددة ٛ دددددددل ثٛى

اليددات دٛيٜددة(، ٟددرل٣ ثىاحددد املظدد ىلين والٜدداتمين ُ دد  ثنٌددي  ِٗ 60ايِٜادهددا ب٘تددرة )

دددا ٠ددل م همدددا يظددد ة ) 15( مئطظددات أخدددسي ٛ ددل ةيِٜددداد ب٘تدددرة )4)
ن
%( 31دٛيٜددة( محٜٜ

 مم املظ ىلين بخنٌي  ِٗاليات املئطظات الِسبية املٜدمة ُبر إلانترند.

د الحىاحد كمم ِٗاليات الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند25حدو٤ ٛز  )  ( ٛو

د الحىاحد والحلىز ب٘ ِاليات ٛو

 الندوات إلال١ترونية

 املئطظات الِسبية
ين  حمرىز املؼاٟز

 والحلىز 

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

يد املِلم  %٩٤ ٢٠٤ %٣ ٦ كمت ن٘ع الحٛى

 %٢٣ ٢٦٣ %٩٦ ٢ دٛيٜة ٛ ل ال د  15

 %٦٠ ٦٢ %٢٩ ٩ دٛيٜة ٛ ل ال د  30

 %٦ ١ %٣ ٦ دٛيٜة ٛ ل ال د  45

 %٢ ٤ %٩٦ ٢ دٛيٜة ٛ ل ال د  60

%( م ه  الحىاحدد بالٜاُدة ةٗتراكدية 48ٟما أوضحد الدزاطة ث٘ليل أٟ ر الرمرىز )

يدددددد ايِٜادهددددا ب٘تدددددرة ) دٛيٜدددددة( بىاٛدددددّ  15العاؿددددة  ِٜدددددد وحلدددددىز الِ٘اليددددات ٛ دددددل ثٛى

يدددد ةيِٜدددداد ب٘تددددرة )258)  هددددى الحلدددىز ٛ ددددل ثٛى
ن
ا، كمددددت حدددين أٛلردددد  ث٘لددديال

ن
 45( مؼددداز٠

ٛيٜدددة(، مدددا ي١ِدددع ُددددم ٓز دددة الرمردددىز باحنحٌددداز الوىيدددل داخدددل الٜاُدددة ةٗتراكدددية د

العاؿة  ِٜد وحلىز ِٗاليات الندوات إلال١ترونية املٜدمة ُبر إلانترند كمدت ثخـدف 

ددد  ) ( الظدددابٝ 25امل١ح دددات واملِلىمدددات بددددو٤ الِدددال  الِس ددد . ٟمدددا  ح ددد  مدددم الرددددو٤ ٛز

  الِ٘اليدددات بالٜاُدددة ةٗتراكدددية مدددّ ٗدددح  بدددار ثىاٗدددٝ بدددين ٗتدددرة ثىاحدددد الٜددداتمين ثنٌدددي

 كمدت )
ن
دٛيٜدة(  15الحلىز للرمرىز املؼاٞز ٛ ل ايِٜاد الِ٘اليات  ؼد٢ل متدلامم ممدثال

ٛ ددددل ايِٜدددداد ِٗاليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة التددددم ثٜددددىم  ِٜدددددها وثٜددددد مرا املئطظددددات 

 الِسبية ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات.
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 لتْادد أثياٛ فعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت:أمانً ا 3/2/4

ثحميل الندوات إلال١ترونية املٜدمة ُبر إلانترند  ِدم ثٜيد ٠ل مم الٜاتمين ُلاهدا أو 

ين والحلىز اها بم٢ان ثىاحد محدد أو رابد، حيدث جِحمدد ُ د  ػد ١ة إلانترندد  املؼاٟز

ة اهدددددا، مدددددا يِجدددددم أن ثدددددىاٗس حرددددداش ونٜودددددة اثـدددددا٤ كمدددددت ثىاؿدددددل ٠دددددل مدددددم ألاهدددددساٖ املؼددددد اٟز

با نترندد ٠اٗيددان لِٜددد ِٗاليا هددا والحلددىز اهددا  ؼد٢ل ِٗددا٤. وانحـددس م٢ددان ثىاحددد ٠ددل 

ددددددددرل٣ حمرددددددددىز  مددددددددم الٜدددددددداتمين ُ دددددددد  ُٜددددددددد وثن٘يددددددددر الندددددددددوات إلال١ترونيددددددددة املجانيددددددددة، ٟو

ين والحلىز بِ٘اليا ها كمت ألاماٟم املىضحة بالردو٤ ٛز  )  حا ت:( ال26املؼاٟز

ة/ ُٜد ِٗاليات الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر 26حدو٤ ٛز  ) ( أماٟم الحىاحد أرنا  املؼاٟز

 إلانترند

ة  م٢ان الحىاحد امل٘لل للمؼاٟز

 والحلىز بالندوات إلال١ترونية

ين والحلىز  املئطظات الِسبية  حمرىز املؼاٟز

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٩ ٦١ %٩٦ ٢ الِمل

 %٢ ٦٢ %٠ ٠ امل١ح ة

 %٢٢ ٢٦٦ %٩٣ ٦ امل ل٤ 

 %٦٣ ٤٢ %٩٦ ٢ ُدم الحٜيد بم٢ان محدد

( مئطظدات ُسبيدة بمنداشلر  محٜٜدين 5حيث ث دين ثىاحدد الٜداتمين ُ د  ثنٌدي  نددوات )

ا الحىاحددددددد بمندددددداشلر  كمددددددت أرنددددددا  مؼدددددداٟز ه  411%(، ٟددددددرل٣  ٘لددددددل )38يظدددددد ة )
ن
( مؼدددددداز٠

%( مدددم حملدددة حمردددىز 77حلدددىزه  بِ٘اليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة محٜٜدددين يظددد ة )و 

ين. كمددددت حددددين  حىاحددددد الٜدددداتمىن ُ ددد  ثنٌددددي  ندددددوات ) ( مئطظددددات ُسبيددددة بمٜددددس 4املؼددداٟز

( مئطظدات ُسبيدة أخدسي 4ُملرا السطم ، ٟما ل   حٜيد الٜاتمىن ُ   ثنٌدي  نددوات )

ا ٠ل م هما )
ن
ا ٟؼ٘د الدزاطة ُدم أن أٛدل أمداٟم %(. ٟم31بم٢ان ثىاحد محدد محٜٜ

الحىاحددد امل٘لددلة لدددي الرمرددىز  ددت ٠ددل مددم: )مٜددس الِمددل( و)امل١ح ددة(، وحٜددٝ ٟالهمددا 

 يظددددد ة )
ن
ين 5مِدددددا %( ٜٗدددددى مدددددم حملدددددة أمددددداٟم الحىاحدددددد التدددددم  ٘لدددددلرا حمردددددىز املؼددددداٟز

والحلدددىز بِ٘اليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف 

 ت واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .امل١ح ا
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 األدَشٗ املضتددم٘ أثياٛ فعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 3/2/5

ة اهدددددا  دددددد ألاحردددددصة املظدددددحخدمة كمدددددت ُٜدددددد وثن٘يدددددر النددددددوات إلال١ترونيدددددة واملؼددددداٟز ثنُى

الندددددددددوات  وحلدددددددىز ِٗاليا هددددددددا؛ ٗحخددددددددي  الحو يٜددددددددات والبرمجيدددددددات املظددددددددحخدمة كمددددددددت ادازة

إلال١ترونيدددددة ُددددددة اؿددددددازات ٛابلدددددة للخؼدددددٔيل ُبدددددر أحردددددصة املظدددددحخدمين املخحل٘دددددة، هدددددرا 

 ُددددم ثددددىاٗس اؿدددددازها الستعسددددخم الٜابددددل للخؼددددٔيل والِمددددل ُددددم ُ ِددددد ُبددددر ثٜنيددددات 
ن
ٗلددددال

 Software as a Servicesالحىطد ة السدحابية واملِحمدد ُ د  نمدى البرمجيدات ٟخدمدة 

(SaaS) حيدددددددث  ددددددددح  اطحلدددددددداٗة الحو ،( يددددددددٝ ُبددددددددر حردددددددداش خددددددددادم زتعسددددددددخمServer يِددددددددٖس )

( ويحدددار وؿدددى٤ حمردددىز املظدددحخدمين اليددده ُبدددر ػددد ١ة إلانترندددد، و دددت Cloudبالسدددحابة )

 Cloudواحددددددددددة مدددددددددم ال٘ دددددددددات الدددددددددثالذ امل١ىندددددددددة لحٜنيدددددددددات الحىطددددددددد ة السدددددددددحابية )

Computing.) 

 نية املٜدمة ُبر إلانترند( ألاحرصة املظحخدمة كمت ِٗاليات الندوات إلال١ترونية املجا27حدو٤ ٛز  )

ة  ألاحرصة امل٘للة للمؼاٟز

والحلىز بالندوات 

 إلال١ترونية

 املئطظات الِسبية
ين  حمرىز املؼاٟز

 والحلىز 

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٦٢ ١١ %٦٦ ٢ أحرصة حاطىر طو  امل١ح 

أحرصة الحاط ات ال عـية 

 املحمىلة

٢٢ ٦٠% 
٩١ ٦٤٩% 

 %٦ ٢٣ %٠ ٠ ألاحرصة اللىحية املحمىلة

 %٢١ ٢٢٤ %٣ ٦ الرىاثٙ الرٟية املحمىلة

ؼ٘د الدزاطة ُم اُحماد ) ( مئطظات ُسبية ُ   أحردصة الحاطد ات ال عـدية 10ٟو

ٜددد وثن٘يدر ِٗاليا هددا محٜٜدة يظدد ة Laptopاملحمىلدة ) ( كمدت ادازة ندددوا ها إلال١ترونيدة ُو

مئطظددددددحان أحردددددددصة حاطددددددىر طدددددددو  امل١حدددددد  الثابدددددددد،  (2%(، كمددددددت حددددددين اُحمددددددددت )77)

%(، ٟمدددددددا ثدددددددىاٗست مئطظدددددددة واحددددددددة ٜٗدددددددى اُحمددددددددت ُ ددددددد  أحردددددددصة 15وحٜٜحدددددددا يظددددددد ة )

%( 8الرىاثدددٙ الرٟيدددة املحمىلدددة كمدددت ادازة ِٗاليدددات نددددوا ها إلال١ترونيدددة محٜٜدددة يظددد ة )
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دددد  ) ددددا ملددددا ١ُظدددده الردددددو٤ ٛز
ن
ٜ ( الظددددابٝ. ٟمددددا ٟؼدددد٘د الدزاطددددة ُددددم أن )الرىاثددددٙ 28ٗو

ة واملحمىلددددددة(  ددددددت أٟ ددددددر ألاحرددددددصة التددددددم  ٘لددددددل الرمرددددددىز اطددددددحخدامرا ملؼدددددداٟز ه  الرٟيدددددد

وحلدددىزه  بِ٘اليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد، حيدددث ثددد  ث٘لددديلرا 

ا محٜٜدددة يظددد ة )249لددددي )
ن
  دددت )ألاحردددصة اللىحيدددة 46( مؼددداز٠

ن
%(، بعنمدددا أٛلردددا ث٘لددديال

ملددددددة اخحيدددددازات الرمرددددددىز ل،حرددددددصة %( ٜٗددددددى مدددددم ح5املحمىلدددددة( والتددددددم حٜٜدددددد يظدددددد ة )

ة والحلدددىز بالنددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر  امل٘لدددل اطدددحخدامرا للمؼددداٟز

 إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

 املدٗ الشمئ٘ لفعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 3/2/6

ات الِامليدددة بدددؤن  ١دددىن أٛيدددخ  مددددة شمنيدددة لِ٘اليدددات ةثـدددا٤ املسثددد  ثىصدددخم املمازطددد

دٛيٜددددددة( للددددددمان نجددددددار  60ومددددددم كددددددم ها الندددددددوات إلال١ترونيددددددة بمحىطددددددى ح  حخودددددد  )

ددددددد  ددددددا ُ دددددد  ٛو ِٗاليا هددددددا وثحٜيددددددٝ ثىاؿددددددل ِٗددددددا٤ ورددددددسي بددددددين أهساٗرددددددا املخحل٘ددددددة، وحسؿن

( مئطظددددات 9) الرمرددددىز وثحٜيددددٝ إلاٗددددادة لردددد . اح أن دزاطددددة ال احددددث ٛددددد ٟؼدددد٘د أن

%(، كمددت حدددين 69دٛيٜددة( ببظدد ة ) 60ُسبيددة ثحخودد  ال٘تددرة الصمنيددة لِ٘اليا هددا أٟ دددر مددم )

دٛيٜددة( لِ٘اليددات ندددوا ها إلال١ترونيددة محٜٜددة  60( مئطظددات ُسبيددة ب٘تددرة )3التلمددد )

%(، ٟمددددددا ثددددددىاٗست مئطظددددددة واحدددددددة ٜٗددددددى ثٜدددددددم ِٗاليا هددددددا كمددددددت ٗتددددددرة شمنيددددددة 23يظدددددد ة )

ددد  دٛيٜدددة( ٜٗدددى،  30جظدددحٔٚس ) دددا ملدددا ١ُظدددحه نحددداتج الدزاطدددة املىضدددحة بالرددددو٤ ٛز
ن
ٜ ٗو

 ( الحا ت:28)

 ( املدة الصمنية لِ٘اليات الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند28حدو٤ ٛز  )

املدة الصمنية لِ٘اليات 

 الندوة إلال١ترونية

ين والحلىز  املئطظات الِسبية  حمرىز املؼاٟز

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ُدد 

 ةطحجابات
 الىشن البظتم

 %٤ ٦٠ %٣ ٦ دٛيٜة 30

 %٢٢ ٦٢٢ %٠ ٠ دٛيٜة 45

 %٦٢ ٢٢٣ %٢٩ ٩ دٛيٜة 60

 %٦٢ ١٢ %١٤ ٤ دٛيٜة 60أٟ ر مم 
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ة والحلدىز كدمم النددوات ذات ال٘تدرة  ٟما ٟؼ٘د الدزاطدة ث٘لديل الرمردىز املؼداٟز

م اخحيددددازا ه ، كمددددت حددددين أن %( مدددد52دٛيددددٝ( لِ٘اليا هددددا؛ اذ حٜٜددددد يظدددد ة ) 60الصمنيددددة )

 لدددي الرمرددىز  ددت الِ٘اليددات التددم جظددحٔٚس )
ن
دٛيٜددة(، ٗحٜٜددد يظدد ة  30أٛلرددا ث٘لدديال

ين والحلددىز بِ٘اليدات الندددوات إلال١ترونيددة 9) %( ٜٗدى مددم اخحيددازات حمردىز املؼدداٟز

املجانية املٜدمة ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات املِلىمات بدو٤ الِال  الِس د . ٟمدا 

حد الدزاطة ُدم ثىاٗٝ ممازطات املئطظات الِسبية كمت ثحد د ال٘تدرات الصمنيدة أوض

 لدددددددي حمرددددددىز 
ن
املخــددددددة لِ٘اليددددددات ندددددددوا ها إلال١ترونيددددددة مددددددّ ال٘تددددددرات ألاٟ ددددددر ث٘لدددددديال

ين، مددا  لددصم بلددسوزة ثٜيددد املئطظددات  ِٜددد ِٗاليددات ح ثحخودد  ٗترا هددا الصمنيددة  املؼدداٟز

  60لحاحص )
ن
ين والتدم دٛيٝ( ٟىوها ألاٟ ر ث٘لديال  لددي الٜوداَ ألاٟبدر مدم حمردىز املؼداٟز

 دٛيٜة(. 60 – 45ثنحـس كمت ال٘ترات الصمنية )مم 

 عدد املتحدثني الزٜٔضٔني بفعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 3/2/7

ثخنددددَى النددددددوات إلال١ترونيدددددة املجانيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد كمدددددت ثخـدددددف امل١ح دددددات 

ددددددد وا ددددددا لِدددددددد املححدددددددرين الستعظدددددديين ب٢ددددددل م هددددددا، ٛو
ن
ٜ ملِلىمددددددات بدددددددو٤ الِددددددال  الِس دددددد  ٗو

ٟؼددد٘د الدزاطدددة أن أٟ دددر النددددوات التدددم جِٜددددها املئطظدددات الِسبيدددة ث١دددىن التدددم  لٜاهدددا 

( مئطظدددات ُسبيدددة، 5%( بىاٛدددّ )38ويحاكدددس اهدددا مححددددذ واحدددد ٜٗدددى محٜٜدددة يظددد ة )

ة التدددددم يؼددددداٞز كمدددددت الٜا هدددددا رالردددددة مححددددددرين بعنمدددددا  لاهدددددا كمدددددت الترثعددددد  النددددددوات إلال١ترونيددددد

( مئطظددات ُسبيددة، وثددؤج  ٠ددل 4%( بىاٛددّ )31زتعظدديين بِ٘اليا هددا والتددم حٜٜددد يظدد ة )

مدم النددوات التدم يؼداٞز اهددا مححددران زتعظديان ٜٗدى، والتدم  حاكددس اهدا أٟ در مدم رالرددة 

ئطظدات %( ل٢دل م هدا مدم حملدة امل15مححدرين زتعظين كمدت السثد  ألاٛدل محٜٜدة يظد ة )

الِسبيددة الٜاتمددة ُ ددد  ُٜددد وثن٘يددر نددددوات ال١ترونيددة مجانيددة ُبدددر إلانترنددد كمددت ثخـدددف 

دددا ملدددا ١ُظدددحه نحددداتج الدزاطدددة بالرددددو٤ 
ن
ٜ مددد ، ٗو امل١ح دددات واملِلىمدددات بددددو٤ الِدددال  الٛس

 ( الحا ت:29ٛز  )
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 دمة ُبر إلانترند( ُدد املححدرين الستعظيين بِ٘اليات الندوات إلال١ترونية املجانية امل29ٜحدو٤ ٛز  )

ُدد املححدرين الستعظيين امل٘لل 

 بالندوات إلال١ترونية

ين والحلىز  املئطظات الِسبية  حمرىز املؼاٟز

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم
 ُدد ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٢٩ ٢٩٦ %٩٣ ٦ مححدذ زتعسخم واحد

 %٢٢ ٢٢٢ %٦٦ ٢ مححدران زتعظيان

 %٦٩ ١٤ %٩٦ ٢ رالرة مححدرىن زتعظيىن 

 %٢ ٦٢ %٦٦ ٢ أٟ ر مم ذل٣

ين  ددت   لدددي حمرددىز املؼدداٟز
ن
ٟمددا ٟؼدد٘د الدزاطددة أن أٟ ددر الندددوات إلال١ترونيددة ث٘لدديال

%( مدددم 43ثلددد٣ التدددم  ٜددددمرا ويحاكدددس اهدددا مححددددذ زتعسدددخم واحدددد ٜٗدددى محٜٜدددة يظددد ة )

حملدددددة اخحيدددددازا ه  ٗيمدددددا  خدددددحف بالِددددددد امل٘لدددددل لرددددد  للمححددددددرين الستعظددددديين لحٜدددددد   

يدددات النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد، كمدددت حدددين حدددا ت باملسث دددة ِٗال

الحاليدددة لدددرل٣ النددددوات التدددم  ٜدددىم بحٜدددد   ِٗاليا هدددا مححددددران زتعظددديان محٜٜدددة يظددد ة 

%(. ٟما أوضحد الدزاطة أنه ٓز  ثىاٗٝ أٟ در ممازطدات املئطظدات الِسبيدة والتدم 42)

ل١ترونيددة ليددح  ثٜددد مرا مددم خددال٤ مححدددذ زتعسددخم ثخددحف باٛحـدداز ِٗاليددات ندددوا ها إلا

ين، ٗبندده وحدد  ُلاهددا مساُدداة ثىحرددات الرمرددىز كمددت  واحددد مددّ مددا  ٘لددله حمرددىز املؼدداٟز

الِ٘اليددددات التدددددم  صيددددد املححددددددرىن اهدددددا ُ دددد  أٟ دددددر مددددم مححددددددذ زتعسدددددخم واحددددد ٜٗدددددى، ٠ددددد  

ين بِ٘اليددات ندددوا ها إلال١ترونيددة املجا نيددة املٜدمددة ثحماتددخ  مددّ ثىحرددات حمرددىز املؼدداٟز

 ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

 حذه اذتضْر بفعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 3/2/8

ين و رد  الحلدىز  دا لِددد حمردىز املؼداٟز
ن
ٜ ثنٜظ  الندوات إلال١ترونية املجانية ٗو

 بِ٘اليا ها ا   خمع ٗ ات  ت:

  ين؛ ٗددددددال محدددددددو دة:  خددددددحف حلددددددىزها ب٘ ددددددة  ظدددددديوة مددددددم حمرددددددىز املؼدددددداٟز

ا بالِ٘الية الىاحدة.25 حخو  ُدده  )
ن
 ( مؼاز٠

 ( ين والحلددىز اهددا مددا بددين ( 50ا دد   26ؿددٔيرة:  نحـددس ُدددد حمرددىز املؼدداٟز

ا  ؼ٢ل متلامم كمم الِ٘الية الىاحدة.
ن
 مؼاز٠
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 ( ين والحلدىز اهدا ٞز ٟحدد ( مؼدا100ا د   51محىطوة:  ١ىن ُدد املؼاٟز

 أٛيخ  بالِ٘الية الىاحدة املنِٜدة ُبر إلانترند.

 ( ة والحلدىز 250ا د   101ٟ يرة: يظم  لِدد ا مدم الرمردىز باملؼداٟز ( ٗدسدن

 بِ٘اليا ها كمت ػ٢ل متلامم للِ٘الية الىاحدة.

  دا مددم الرمرددىز؛ اذ  حخودد  ُدددد ددا ُسيلن ُن ا )ضددعمة(: جٔودد  ٛوا ٟ يدرة حددد 

ين والحلددددددىز كددددددمم ِٗالي هددددددا ا 250الىاحدددددددة أٟ ددددددر مددددددم ) املؼدددددداٟز
ن
( مؼدددددداز٠

  ؼ٢ل متلامم ُبر إلانترند.

 (  ر  الحلىز بِ٘اليات الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند30حدو٤ ٛز  )

 ر  الحلىز بِ٘اليات 

 الندوات إلال١ترونية

ين والحلىز  املئطظات الِسبية  حمرىز املؼاٟز

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم
 ةطحجابات ُدد

الىشن 

 البظتم

 %٢٢ ٦٢٣ %٠ ٠ (25-1محدودة )

 %٢٢ ٦٦٢ %٣ ٦ (50-26ؿٔيرة )

 %٢٢ ٢٩٢ %٩٦ ٢ (100-51محىطوة )

 %٢ ٢٦ %٠ ٠ (250-101ٟ يرة )

ا )أٟ ر مم   %٢ ٩١ %١٢ ٣ (250ٟ يرة حدن

دددددددد  ) ؼدددددددد٘د نحدددددددداتج الدزاطددددددددة املمثلددددددددة بالردددددددددو٤ ٛز ( الظددددددددابٝ، انحـدددددددداز الندددددددددوات 30ٟو

ية املجانية التم جِٜددها املئطظدات الِسبيدة كمدت ثخـدف امل١ح دات واملِلىمدات إلال١ترون

ة والحلددىز  ُبددر إلانترنددد كمددت رددالذ ٗ ددات مددم حيددث ُدددد الرمرددىز املظددمىر لدده باملؼدداٟز

كددددمم ِٗاليا هددددا كمددددت الرلظددددة الىاحدددددة و ؼدددد٢ل متددددلامم،  ددددت ٗ ددددة الندددددوات ذات الِدددددد 

ا والتددددم ُيظددددم  بحلددددىز أٟ دددر مددددم ) ا بِ٘الي هددددا الىاحدددددة محٜٜددددة 250ال١ يدددر حددددد 
ن
( مؼدددداز٠

%(، و دددت ألاٟ دددر كدددمم ممازطدددات املئطظدددات الِسبيدددة. وحدددا ت النددددوات ذات 62يظددد ة )

( مؼدددداٞز كمددددت املسث ددددة الثانيددددة 100–51الِدددددد املحىطددددى والتددددم يظددددم  حلددددىزها لِدددددد )

ا الندددوات ذات الِدددد الـدٔير التددم يظددم  حلددىزها لِدددد 31محٜٜدة يظدد ة ) %(. وأخيددرن

ا، محٜٜدددة يظددد ة )50–26)
ن
%( مدددم حملدددة النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة التدددم 8( مؼددداز٠
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ثٜدمرا املئطظدات الِسبيدة ُبدر إلانترندد كمدت ثخـدف امل١ح دات واملِلىمدات بددو٤ الِدال  

 الِس  .

ُ دد  حاندد   خددس، ٜٗددد ٟؼدد٘د الدزاطددة أن الندددوات إلال١ترونيددة ذات الِدددد املحىطددى 

 لددددددي100–51)
ن
ين؛ اذ حٜٜدددددد يظددددد ة ) (  دددددت ألاٟ دددددر ث٘لددددديال %( مدددددم 44حمردددددىز املؼددددداٟز

 لددددداه   ددددت ثلدددد٣ الندددددوات ذات الِدددددد ال١ يددددر 
ن
حملددددة اخحيددددازا ه ، كمددددت حددددين أٛلرددددا ث٘لدددديال

ا كددمم الرلظددة الىاحدددة لِ٘اليا هددا؛ 250–101والتددم يظددم  حلددىزها لِدددد )
ن
( مؼدداز٠

ين بالنددددددددددوات 4اذ حٜٜددددددددد يظدددددددد ة ) %( ٜٗدددددددددى مددددددددم حملددددددددة اخحيدددددددددازات حمرددددددددىز املؼدددددددداٟز

١ترونيدددددة املجانيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد كمدددددت ثخـدددددف امل١ح دددددات واملِلىمدددددات بددددددو٤ إلال

الِددال  الِس ددد . ٟمدددا أوضددحد نحددداتج الدزاطدددة ُددددم ثىاٗددٝ ممازطدددة املئطظدددات الِسبيدددة 

دا لمرد  ِٗاليا هدا 
ن
ٜ مّ ٓز ات وثىحرات الرمرىز ٗيما  خحف بالندوات إلال١ترونيدة ٗو

ين املظمىر حلىزه  بِ٘ال دد املؼاٟز دد متدلامم، مدا أوحد  كدسوزة أخدر ُو يا ها كمدت ٛو

ح ددددداز كمدددددت أرندددددا  ُمليدددددات ثخويوردددددا  املئطظددددات الِسبيدددددة ُددددددد الحلدددددىز املـدددددسر بدددده باُح

وثبظدديٜرا للندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة التددم ج١ِددٙ ُ دد  ُٜدددها وثن٘يددر ِٗاليا هددا ُبددر 

 إلانترند.

 ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت:خدمات اإلرشاد ّالتْدُٔ بفعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ 3/2/9

ثمثل خدمات إلازػاد والحىحيه م٘حدار نجدار اطدخثماز واطدحخدام إلام٢اندات املحاحدة 

ة  كددددمم ثو يٜددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة؛ ٗ ددددم جِددددصش مددددم ٛدددددزة الرمرددددىز ُ دددد  املؼدددداٟز

ين واملححددددرين والٜددداتمين ُ دددد  ثنٌدددي  الِ٘اليددددات  الِ٘الدددة والحجددداور ال ددددري مدددّ املؼدددداٟز

ؼدد٘د الدزاطددة أن )ُ %( مددم املئطظددات الِسبيددة ثحددسؾ ُ دد  ثىحيدده 69 دد  الظددىا ، ٟو

ين والحلىز بندوا ها إلال١ترونية ملدا  حدار مدم ام٢اندات وخيدازات  وازػاد حمرىز املؼاٟز

 م١دددم اطدددحخدامرا كمدددت هدددسر مؼددداز٠ا ه  ومدددداخال ه  وثحٜيدددٝ ث٘ددداُلر  كدددمم ِٗاليدددات 

ا للردو٤ ٛز  )الندوات إلال١ترونية املٜدمة ُبر إلانت
ن
ٜ  ( الحا ت:31رند، ٗو
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( ازػاد الرمرىز  م٢انات وخيازات ث٘اُلر  املحاحة بِ٘اليات الندوة إلال١ترونية املجانية 31حدو٤ ٛز  )

 املٜدمة ُبر إلانترند

هل  ح  ازػاد الرمرىز ا   ام٢انات 

 وخيازات الح٘اُل املحاحة لر ؟

 املئطظات الِسبية

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %١٤ ٤ يِ 

 %٠ ٠ ح

ا
ن
 %٩٦ ٢ أحيان

 

دا 4كمت حدين ثٜددم )
ن
( مئطظدات ُسبيدة هدرف العدمدة ول١دم لدعع  ؼد٢ل مندحٌ ، بدل أحيان

اها والحلدددىز بنددددوا ها إلال١ترونيدددة ا ددد  مدددا  حدددار لرددد  مدددم  مدددا  دددح  ثىحيددده حمردددىز مؼددداٟز

  ثنٌددددي  ام٢انددددات وخيددددازات لححٜيددددٝ ث٘دددداُلر  مددددّ الحلددددىز واملححدددددرين والٜدددداتمين ُ دددد

%(، ويجدددددد  الحنىيدددددده هنددددددا ا دددددد  ثو يٜددددددات ادازة وثنٌددددددي  31الِ٘اليددددددات، محٜٜددددددة يظدددددد ة )

ين  الندددددوات إلال١ترونيددددة ثخؼدددداٞز كمددددت  ِددددم ام٢انددددات وخيددددازات ث٘اُددددل حمرددددىز املؼدددداٟز

ا ملا يؼمله ٠ل م هدا مدم ام٢اندات ٗنيدة 
ن
ٜ والحلىز للِ٘اليات، وثخحلٙ كمت  ِم  خس ٗو

دة السطدىم(  حدار ثِ٘يلردا مدم ٛ دل ووًي٘ية )مجانية أو بمٜابل خو ى ةػدتراٞ مدُٗى

املئطظدددة ذا هدددا أو املظددد ىلين ُدددم ُٜددددد وثنٌدددي  ِٗاليدددات نددددوا ها إلال١ترونيدددة املجانيددددة 

 املحاحة ُبر إلانترند.

ين  ٟمدددا ٟؼدددد٘د نحدددداتج ٛيددداض مدددددي أهميددددة خدددددمات إلازػددداد والحىحيدددده لرمرددددىز املؼدددداٟز

جانيدددددة املٜدمددددة ُبدددددر إلانترندددددد ودوزهدددددا كمدددددت والحلددددىز بِ٘اليدددددات النددددددوات إلال١ترونيدددددة امل

جِصيددص ث٘دداُلر  كددمم مددا  وددسر بالِ٘اليددات، ُددم أوهددا ذات أهميددة ٟ يددرة محٜٜددة لىطددى 

د  3.86حظا   ) دا للرددو٤ ٛز
ن
ٜ ( مم حملة اخحيازا ه  الدىازدة كدمم دزاطدة ال احدث، ٗو

 ( الحا ت: 32)
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 ِٗاليات الندوات إلال١ترونية املجانية ( ٛياض أهمية خدمات ازػاد وثىحيه الرمرىز أرنا 32حدو٤ ٛز  )

دزحة 

 الٜياض

ٟ يرة 

 للٔا ة
 ٛليلة محىطوة ٟ يرة

ٛليلة 

 للٔا ة
 إلاحما ت

الىطى 

 الحظا  

ةنحساٖ 

 املِيازي 
 الٜساز

 536 ٦٣ ٦٣ ٦١٢ ٦٦٤ ٦٢٢ الِدد

الىشن  ٟ يرة 1.3 3.86

 البظتم
٦٠٠ %٩ %٩ %٩٦ %٩٠ %٩٩% 

خدددمات إلازػدداد والحىحيدده ثمثددل أهميددة ٟ يددرة للٔا ددة ٟمددا ١ُظددد النحدداتج الدزاطددة أن 

ا محٜٜدة يظد ة )177لددي )
ن
ا 159%(، ٟمددا مثلدد أهميدة ٟ يدرة لددي )33( مؼداز٠

ن
( مؼدداز٠

%(، حيددث ثىحرددد  زا  الرمرددىز نحددى أهمي هددا كمددت انجددار ثجسبددة مؼدداز٠ا ه  30محٜٜددة )

نترنددد كمددت ثخـددف وحلددىزه  لِ٘اليددات الندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبددر إلا 

 امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

إمهاىات ّخٔارات التفاعل املتاح٘ بفعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب  3/2/11

 اإلىرتىت:

ددددددا  ُن ين بالنددددددوات إلال١ترونيدددددة ثنى ثخندددددَى ام٢اندددددات وخيددددددازات ث٘اُدددددل حمردددددىز املؼدددددداٟز

ددددا ملددددا ثخيحدددده الحو يٜدددد
ن
ٜ ددددا ٗو

ن
ات والبرمجيددددات املظددددحخدمة كمددددت اداز هددددا مددددم ام٢انددددات ملحًى

نيددة مخحل٘ددة، طددىا  مددا  حددار  ؼدد٢ل مجداي  أو ثلدد٣ التددم  ددح  ةػددتراٞ اهددا مددم  ي٘يدة ٗو ًو

ؼددددد٘د الدزاطدددددة ُدددددم اثاحدددددة املئطظدددددات  دددددة السطدددددىم، ٟو خدددددال٤ خودددددى اػدددددتراٞ مدُٗى

ين كدددددمم ِٗاليدددددات  الِسبيدددددة الِد دددددد مدددددم ام٢اندددددات وخيدددددازات الح٘اُدددددل لرمردددددىز املؼددددداٟز

ددددددا 
ن
ٜ ا ٗو ندددددددوا ها إلال١ترونيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد، ثدددددد  حـددددددسها بخظددددددِة ُؼددددددس ُنـددددددسن

 ( الحا ت:33للردو٤ ٛز  )
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 ( ام٢انات وخيازات الح٘اُل بالندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند33حدو٤ ٛز  )

ام٢انات وخيازات الح٘اُل املظحخدمة 

 بالندوات إلال١ترونية

ين والحلىز  بيةاملئطظات الِس   حمرىز املؼاٟز

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم
 ُدد ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %١٦ ٩٦٦ %٦٢ ٢ ُسق الؼسات  الحٜد مية

 %١٩ ٩٩٦ %٤٢ ٦٢ (Q&A) ألاط لة وألاحىبة

 %٦٤ ٩٦٣ %٢٢ ٦٠ (VoIP) ةثـا٤ الـىج 

 %٩٤ ٢٦٦ %٢٢ ٦٠ (Video Calling) ةثـا٤ املسث 

ّ  %٩٤ ٢٠٢ %١٤ ٤ اليد )هل  املداخلة( مئػس ٗز

 %٩٣ ٢٠٢ %٤٢ ٦٢ املحادرات والنٜاػات النـية

ة املل٘ات واملـادز ُم ُ ِد  %٢٩ ٦٢٦ %٩٣ ٦ مؼاٟز

ة زابى ال ث امل اػس للندوة  %٢٠ ٦٠٤ %١٤ ٤ مؼاٟز

ة الحو يٜات والبرمجيات  %٦٣ ٤١ %٢٩ ٩ مؼاٟز

ة الؼاػة )طو  امل١ح (  %٦١ ٣٣ %٩٣ ٦ مؼاٟز

 %٦٢ ١١ %٦٢ ٢ ام٢انية الخسريل امل اػس للِ٘اليات

 %٦٢ ١٩ %٩٣ ٦ السطاتل الرماُية املىحرة للحلىز 

ة السوابى واملىاّٛ إلال١ترونية  %٦٦ ١٠ %٩٣ ٦ مؼاٟز

 %٦٦ ٦٢ %٢١ ١ اطحوالُات السأي إلال١ترونية

 %٦٠ ٦١ %٢١ ١ ةهاَل ُ   ٛاتمة الحلىز 

ة زابى الٜاُة والحلىز   %٦٠ ٦٢ %٢٩ ٩ مؼاٟز

 %٣ ٢٢ %٦٦ ٢ الظ ىزة الح٘اُلية

ات ُمل ةٗتراكية  %٦ ١ %٣ ٦ ٖٓس مجمُى

 %٦ ١ %٦٦ ٢ ٖٓس ةنحٌاز ةٗتراكية

ددا ملدددي ثىاٗسهددا بِ٘اليددات املئطظددات الِسبيددة وندددوا ها 
ن
ٜ ددد أم١ددم لل احددث ثىش ِرددا ٗو ٛو

 إلال١ترونية كمت رالذ ٗ ات ُ   النحى الحا ت:

 و دت إلام٢اندات والعيدرات التدم حٜٜدد يظد ة  :اندات ألاٟ در اثاحدة(ال٘ ات ألاو   )إلام٢

%( ٗددؤٟ ر ممددا ثخيحددده املئطظددات الِسبيدددة مددم ام٢انددات ث٘اُدددل لرمرددىز حلدددىز 50)

(، واملحادردددات والنٜاػدددات النـدددية، Q&Aِٗاليا هدددا، ممثلدددة كمدددت: ألاطددد لة وألاحىبدددة )

ددّ اليددد  (،Video Calling(، وةثـددا٤ املسثدد  )VoIPوةثـددا٤ الـددىج  ) ومئػددس ٗز
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ددددددددددسق الؼددددددددددسات   ة زابددددددددددى ال دددددددددث امل اػددددددددددس للنددددددددددوة، ُو )هلددددددددد  املداخلددددددددددة(، ومؼددددددددداٟز

 الحٜد مية، وام٢انية الخسريل امل اػس للِ٘اليات.

  ال٘ ة الثانية )إلام٢انات املحىطوة إلاثاحة(: و ت إلام٢انات والعيدازات التدم حٜٜدد

ثخيحرددددا املئطظددددات %( مددددم حملددددة إلام٢انددددات التددددم 49%( حتدددد  )30يظدددد ة أٟبددددر مددددم )

ين والحلددددىز بِ٘اليددددات ندددددوا ها إلال١ترونيددددة، ممثلددددة كمدددددت:  الِسبيددددة لرمرددددىز املؼدددداٟز

ة املل٘دددات  اطدددحوالُات الدددسأي إلال١ترونيدددة، وةهددداَل ُ ددد  ٛاتمدددة الحلدددىز، ومؼددداٟز

ة الؼاػدددددددة )طدددددددو  امل١حدددددد (، والسطددددددداتل الرماُيدددددددة  واملـددددددادز ُدددددددم ُ ِدددددددد، ومؼدددددداٟز

ة السواب  ى واملىاّٛ إلال١ترونية.املىحرة للحلىز، ومؼاٟز

  ٝال٘ دددة الثالثدددة )إلام٢اندددات ألاٛدددل اثاحدددة(: و دددت ثلددد٣ إلام٢اندددات والعيدددازات التدددم حٜددد

ة الحو يٜدددددددات والبرمجيدددددددات، 30يظدددددد ة أٛدددددددل مددددددم ) %(، ممثلدددددددة كمدددددددت ٠ددددددل مدددددددم: مؼدددددداٟز

دددددددددددٖس ةنحٌددددددددددداز  ة زابدددددددددددى الٜاُدددددددددددة والحلدددددددددددىز، والظددددددددددد ىزة الح٘اُليدددددددددددة، ٓو ومؼددددددددددداٟز

ات الِم ٖس مجمُى  ل ةٗتراكية.ةٗتراكية، ٓو

 لدددددددي حمردددددددىز 
ن
ٟمددددددا ٟؼدددددد٘د الدزاطددددددة أن ام٢انددددددات وخيدددددددازات الح٘اُددددددل ألاٟ ددددددر ث٘لدددددديال

ين  ددددددددت ٠ددددددددل مددددددددم: ُددددددددسق الؼددددددددسات  الحٜد ميددددددددة، وألاطدددددددد لة وألاحىبددددددددة ) (، Q&Aاملؼدددددددداٟز

%(. كمدت حدين أن أٛددل 50(؛ اذ حٜٜدد ٠ددل م هدا يظد ة أٟبدر مددم )VoIPوةثـدا٤ الـدىج  )

 
ن
لددددددي الرمردددددىز  دددددت ٠دددددل مدددددم: ةهددددداَل ُ ددددد  ٛاتمدددددة  ام٢اندددددات وخيدددددازات الح٘اُدددددل ث٘لددددديال

ددات  ددٖس مجمُى ة زابددى الٜاُددة والحلددىز، والظدد ىزة الح٘اُليددة، ٓو الحلددىز، ومؼدداٟز

ددددٖس ةنحٌدددداز ةٗتراكددددية والتددددم حٜٜددددد ٠ددددل م هددددا يظدددد ة ) %( 10الِمددددل ةٗتراكددددية، ٓو

يدات ٗؤٛل مم اخحيازا ه  ملا  ٘للىن اطحخدامه مم ام٢اندات وخيدازات لح٘داُلر  بِ٘ال

دددا بدددين مدددا ثخيحددده املئطظدددات 
ن
دددا ملحًى

ن
النددددوات إلال١ترونيدددة. ٟمدددا أًردددست الدزاطدددة ث٘اوث

ين مدددم ام٢اندددات  الِسبيدددة بِ٘اليدددات نددددوا ها إلال١ترونيدددة ومدددّ مدددا  ٘لدددله حمردددىز املؼددداٟز

وخيرات للح٘اُل كمت أرنا  مؼاٟز ه  وحلىزه  بِ٘اليات الندوات إلال١ترونيدة املٜدمدة 

 امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  . ُبر إلانترند كمت ثخـف
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األدّار اإلدارٓ٘ ّالتيظٔنٔ٘ بفعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب  3/2/11

 اإلىرتىت:

ثخنددددددَى ألادواز إلادازيددددددة والحنٌيميددددددة للٜدددددداتمين ُ دددددد  ِٗاليددددددات الندددددددوات إلال١ترونيددددددة 

ددددا للمرددددام املظددددندة ل٢ددددل مدددد ه ، والتددددم
ن
ٜ ثنحـددددس كمددددت ألادواز الثالرددددة املىضددددحة  املجانيددددة ٗو

 ( الحا ت:34بالردو٤ ٛز  )

( ثىاٗس ألادواز إلادازية والحنٌيمية باملئطظات الٜاتمة ُ   ِٗاليات الندوات إلال١ترونية 34حدو٤ ٛز  )

 املجانية املٜدمة ُبر إلانترند

ألادواز إلادازية والحنٌيمية 

 بالندوات إلال١ترونية
ا ح يِ 

ن
 أحيان

  س ٗاُليات الندوةمد
٦ ٠ ٦٢ 

٣ %٠ %٤٢% 

 مبظٝ ٗاُليات الندوة
٦ ٠ ٦٢ 

٣ %٠ %٤٢% 

 مٜدم خدمات الدُ  واملظاُدة
٦ ٢ ٦٠ 

٣ %٦٦ %٢٢% 

ؼددددددددد٘د الدزاطدددددددددة ُدددددددددم ث٘ددددددددداوت ملحدددددددددىي ملددددددددددي ثدددددددددىاٗس ألادواز إلادازيدددددددددة والحنٌيميدددددددددة  ٟو

ٜددددددددها للنددددددددوات إلال١ترونيدددددددة  املجانيدددددددة كمدددددددت باملئطظدددددددات الِسبيدددددددة كمدددددددت أرندددددددا  ثنٌيمردددددددا ُو

( 12ثخـدف امل١ح دات واملِلىمدات ُبددر إلانترندد، ٜٗدد أوضددحد نحداتج الدزاطدة حددسؾ )

ير ألادواز إلادازيددة والحنٌيميددة املمثلددة ب٢ددل مددم )مددد س ومبظددٝ(  مئطظددة ُسبيددة ُ دد  ثددٗى

%(، بعنمدددددا ثدددددىاٗس دوز مٜددددددم خددددددمات الددددددُ  92للِ٘اليدددددات، ٗحٜدددددٝ ٠دددددل م هدددددا يظددددد ة )

دددا يظددد ة ) ( مئطظدددات10واملظددداندة كدددمم )
ن
%(، كمدددت حدددين لددد   دددح  كدددمم 77ُسبيدددة محٜٜ

دددددددددا يظدددددددددد ة )2)
ن
%(، ٟمددددددددددا ثحدددددددددار ٠اٗددددددددددة ألادواز إلادازيددددددددددة 15( مئطظدددددددددحين ُددددددددددسبعحين، محٜٜ

والحنٌيميددة  ؼدد٢ل ٓيددر منددحٌ  مددم ٛ ددل مئطظددة ُسبيددة واحدددة ٜٗددى محٜٜددة ٠ددل م هددا 

ددددد  مدددددا ثلِ ددددده هدددددرف ألادواز مدددددم دوز ِٗدددددا٤ كمدددددت ثنٌدددددي  ِٗاليدددددات النددددددوات 8يظددددد ة ) %( ٓز

 والحٔل  ُ   أي ُىاتٝ أو اػ٢اليات ثنٌيمية أو ٗنية ٛد ثوسأ كمت أرنا  ايِٜادها.
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ُ   حان   خس ٟؼ٘د الدزاطة ُم ألاهمية ال١بري لد،دواز إلادازيدة والحنٌيميدة ومددي 

ين  ثىاٗسها كمت أرنا  ايِٜاد ِٗاليات الندوات إلال١ترونية مدم وحردة نٌدس حمردىز املؼداٟز

ددا ملددا ١ُظددحه نحداتج ٛيدداض  زا هدد  املحددددة والحلدىز بِ٘اليددات الندددوا
ن
ٜ ت إلال١ترونيدة ٗو

 ( الحا ت:35بالردو٤ ٛز  )

( ٛياض مدي أهمية ألادواز إلادازية والحنٌيمية للٜاتمين ُ   ِٗاليات الندوات إلال١ترونية 35حدو٤ ٛز  )

 املجانية املٜدمة ُبر إلانترند

ألادواز إلادازية 

والحنٌيمية 

بالندوات 

 ةإلال١تروني

ا  ٓير هام محا د هام هام حدن
ٓير هام 

ا  حدن

الىطى 

 الحظا  

ةنحساٖ 

 املِيازي 
 الٜساز

مد س ِٗاليات 

 الندوة

٦٢ ٦٦ ٢١ ٦٢٢ ٩٢٦ 
4.39 0.92 

هام 

ا  %٢ %٩ %٤ %٢١ %١٠ حدن

مبظٝ ِٗاليات 

 الندوة

١ ٦٦ ٩٤ ٢٢٠ ٢٩١ 
4.28 0.81 

هام 

ا  %٦ %٩ %٢ %٢٦ %٢٢ حدن

مٜدم خدمات 

 واملظاُدةالدُ  

١ ٤ ١٩ ٦٢٩ ٢٣٦ 
4.35 0.84 

هام 

ا  %٦ %٢ %٦٢ %٩٢ %٦٩ حدن

ين نحددددددى ألاهميددددددة ال١بددددددري لحددددددىاٗس ٠ددددددل مددددددم ألادواز  واثجرددددددد أٓلدددددد   زا  حمرددددددىز املؼدددددداٟز

ا 
ن
ددددا وطددددو

ن
إلادازيددددة والحنٌيميددددة الثالرددددة؛ اذ أجدددد  )مددددد س الِ٘اليددددات( بالسث ددددة ألُا دددد  محٜٜ

ا ) ا  (، ويليدددددده )مٜدددددددم خدددددددمات4.39حظددددددابي  ا حظددددددابي 
ن
ددددددا وطددددددو

ن
الدددددددُ  واملظدددددداندة( محٜٜ

ا )4.35) ا حظددددابي 
ن
دددا وطددددو

ن
ا كمددددت السث دددة الثالثددددة )مبظدددٝ الِ٘اليددددات( محٜٜ (. 4.28(، وأخيدددرن

ين  ليدددده حٜٜددددد ٠اٗددددة ألادواز إلادازيددددة والحنٌيميددددة أهميددددة ٟبددددري لدددددي حمرددددىز املؼدددداٟز ُو

نترندددد كمدددت ثخـدددف والحلدددىز بِ٘اليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلا 

 امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .
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فحص التذَٔشات الفئ٘ الالسم٘ لفعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب  3/2/12

 اإلىرتىت:

ة كدددمم ِٗاليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة  أوؿدددد املمازطدددات الِامليدددة  نجدددار املؼددداٟز

ة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد بلددسوزة الحؤٟدد د مددم حاهصيددة ٠ددل مددم امل٢ددان املخـددف للمؼددداٟز

ير  والررددددددداش املظدددددددحخدم وملحٜاثددددددده، اكددددددداٗة ا ددددددد  ٗحدددددددف الحو يٜدددددددات والبرمجيدددددددات وثدددددددٗى

ة ناجحدددة وطلظدددة  محول دددات جؼدددٔيلرا ونٜدددان ةثـدددا٤  ؼددد ١ة إلانترندددد للدددمان مؼددداٟز

دددد ٟؼددد٘د  كدددمم ِٗاليدددات النددددوة إلال١ترونيدددة وثحٜيدددٝ اثـدددا٤ ِٗدددا٤ مدددّ الرمردددىز، ٛو

ة ُدددم حدددسؾ املئطظدددات الِسبيدددة  ؼددد٢ل دٛيدددٝ كمدددت ثجريدددل م٢دددان وحدددىد الٜددداتمين الدزاطددد

حددددددددف الحجريددددددددلات وإلام٢انددددددددات  ُ دددددددد  ادازة وثنٌددددددددي  ِٗاليددددددددات الندددددددددوات إلال١ترونيددددددددة ٗو

 املظحخدمة كمت ُٜد وثن٘ير ِٗاليا ها  ؼ٢ل ٟ ير.

ت الندوات ( ٛياض مدي حسؾ املئطظات ُ   ٗحف الحجريلات ال٘نية الالشمة لِ٘اليا36حدو٤ ٛز  )

 إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند

احسا ات ٗحف 

 الحجريلات ال٘نية

حسيف 

ا  حدن

حسي

 ؾ

محا 

 د

ٓير 

 حسيف

ٓير 

حسيف 

ا  حدن

الىطى 

الحظا

   

ةنحسا

 ٖ

 املِيازي 

 الٜساز

ٗحف وثجريل 

 م٢ان الحىاحد

٠ ٠ ٠ ٠ ٦٩ 
5.00 0 

حسيف 

ا  %٠ %٠ %٠ %٠ %٦٠٠ حدن

ٗحف الرراش 

 خدماملظح

٠ ٠ ٠ ٠ ٦٩ 
5.00 0 

حسيف 

ا  %٠ %٠ %٠ %٠ %٦٠٠ حدن

ٗحف الحو يٝ 

والبرنامج 

 املظحخدم

٠ ٠ ٠ ٦ ٦٢ 

4.92 0.28 
حسيف 

ا  %٠ %٠ %٠ %٣ %٤٢ حدن

ٗحف الحجريلات 

 امللحٜة

٠ ٠ ٠ ٠ ٦٩ 
5.00 0 

حسيف 

ا  %٠ %٠ %٠ %٠ %٦٠٠ حدن

ٗحف نٜوة 

 ةثـا٤ با نترند

٠ ٠ ٠ ٠ ٦٩ 
5.00 0 

حسيف 

ا  %٠ %٠ %٠ %٠ %٦٠٠ حدن

ٗحف العيازات 

املحاحة للمححدذ 

 الستعسخم

٠ ٠ ٠ ٠ ٦٩ 

5.00 0 
حسيف 

ا  %٠ %٠ %٠ %٠ %٦٠٠ حدن
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احسا ات ٗحف 

 الحجريلات ال٘نية

حسيف 

ا  حدن

حسي

 ؾ

محا 

 د

ٓير 

 حسيف

ٓير 

حسيف 

ا  حدن

الىطى 

الحظا

   

ةنحسا

 ٖ

 املِيازي 

 الٜساز

ٗحف العيازات 

املحاحة لرمرىز 

 الحلىز 

٠ ٠ ٠ ٦ ٦٢ 

4.92 0.28 
حسيف 

ا  %٠ %٠ %٠ %٣ %٤٢ حدن

ثِ٘يل الخسريل 

بـسي -الظمّ

 للِ٘اليات

٠ ٠ ٠ ٠ ٦٩ 

5.00 0 
حسيف 

ا  %٠ %٠ %٠ %٠ %٦٠٠ حدن

ٟما ١ُظد نحاتج ٛياض اثمام الٜاتمين ُ   ادازة وثنٌي  النددوات إلال١ترونيدة بحجريدل 

امل٢دددددان املخـددددددف لردددددد  ٛ ددددددل بددددددد  ِٗاليا هدددددا واحددددددسا ات ٗحـددددددر  ل،حرددددددصة والبرمجيددددددات 

ر  ونٜدددددان ةثـدددددا٤  ؼددددد ١ة إلانترندددددد املظدددددحخدمة كمدددددت ُٜدددددد وثن٘يدددددر الِ٘اليدددددات، حسَؿددددد

الؼدددددد د، اذ حدددددا ت نخيجدددددة ٛيددددداض احدددددسا ات ٗحدددددف ٠دددددل مدددددم: م٢دددددان الىحدددددىد، والررددددداش 

درل٣ العيدازات  املظحخدم والحجريلات ال٘نية امللحٜة به، ونٜوة ةثـدا٤ با نترندد، ٟو

بـددددسي للِ٘اليددددات، –املحاحددددة للمححدددددذ الستعسددددخم، وثِ٘يددددل ُمليددددات الخسددددريل الظددددمّ

ا بلدددددٕ ) ا حظدددددابي 
ن
(، ٟمدددددا حٜٜدددددد احدددددسا ات ٗحدددددف ٠دددددل مدددددم 5.00محٜٜدددددة حميِردددددا وطدددددو

ا 
ن
ين وطدددددو الحو يدددددٝ املظدددددحخدم  دازة الِ٘اليدددددات، والعيدددددازات املحاحدددددة لرمردددددىز املؼددددداٟز

ا بلدددٕ ) ددد  )–( مدددا ي١ِدددع حسؿدددر  الؼدددد د 4.92حظدددابي   –( الظدددداب36ٝانٌدددس الرددددو٤ ٛز

ُ ددد  احدددسا ات ٗحـدددرا  ؼددد٢ل دٛيدددٝ ٛ دددل بدددد  ِٗاليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة 

 ة ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .املٜدم

( ٛياض مدي حسؾ الرمرىز ُ   ٗحف الحجريلات ال٘نية الالشمة لِ٘اليات الندوات 37حدو٤ ٛز  )

 إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند

احسا ات ٗحف 

 الحجريلات ال٘نية

حسيف 

ا  حدن

حسي

 ؾ

محا 

 د

ٓير 

حسي

 ؾ

ٓير 

ف حسي

ا  حدن

الىطى 

الحظا

   

ةنحسا

 ٖ

 املِيازي 

 الٜساز
السث

 بة

ٗحف وثجريل 

 م٢ان الحىاحد

٩ ٦٦ ٩٦ ٦٣٦ ٩٠٢ 
4.43 0.78 

حسيف 

ا  حدن
5 

٦ %٩ %٢ %٩٢ %٦١% 

ٗحف الرراش 

 املظحخدم

٩ ٩ ٦٩ ٦٦٢ ٩١٠ 
4.62 0.62 

حسيف 

ا  حدن
1 

٦ %٦ %٢ %٢٤ %١٢% 
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احسا ات ٗحف 

 الحجريلات ال٘نية

حسيف 

ا  حدن

حسي

 ؾ

محا 

 د

ٓير 

حسي

 ؾ

ٓير 

ف حسي

ا  حدن

الىطى 

الحظا

   

ةنحسا

 ٖ

 املِيازي 

 الٜساز
السث

 بة

ٗحف الحو يٝ 

والبرنامج 

 املظحخدم

٢ ٢ ١ ٦١٢ ٩٦٦ 

4.60 0.66 
حسيف 

ا  حدن
3 

٦ %٦ %٦ %٩٦ %١١% 

ٗحف الحجريلات 

 امللحٜة

٩ ١ ٢٣ ٦٢١ ٩٦٩ 
4.57 0.70 

حسيف 

ا  حدن
4 

٦ %٦ %٦ %٢٢ %١١% 

ٗحف نٜوة 

 ةثـا٤ با نترند

٩ ٩ ٢٢ ٦٩١ ٩٢٠ 
4.62 0.65 

حسيم 

ا  حدن
2 

٦ %٦ %٢ %٢٦ %١٤% 

ٗحف لعيازات 

 وام٢انات الح٘اُل

١ ١ ٩٢ ٢٠٩ ٢٣٢ 
4.40 0.76 

حسيف 

ا  حدن
6 

٦ %٦ %٢ %٩٣ %٦٩% 

ين ُ ددد  اثمدددام  ُو ددد  حانددد   خدددس، ٟؼددد٘د نحددداتج الدزاطدددة ػددددة حدددسؾ حمردددىز املؼددداٟز

حددف ألاحرددصة والبرمجيددات ونٜددان اثـددالر   ؼدد ١ة  احددسا ات ثجريددل أمدداٟم وحددىده  ٗو

ة ٛ ددددل بددددد   ِٗاليددددات الندددددوات إلانترنددددد ومددددا  حددددار لردددد  مددددم خيددددازات للح٘اُددددل واملؼدددداٟز

دددا كمدددت ٠دددل م هدددا؛ اذ أثدددد 
ن
دددا ملحًى

ن
إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد. اح أوهدددا أًردددست ث٘اوث

ة والحلدددىز بِ٘اليدددات  بالسث دددة ألاو ددد  احدددسا ات ٗحدددف أحردددص ه  املظدددحخدمة كمدددت املؼددداٟز

ا ) ا حظدددددابي 
ن
(، وحدددددا  باملسث دددددة الثانيدددددة ٗحدددددف 4.62النددددددوات إلال١ترونيدددددة محٜٜدددددة وطدددددو

ا )نٜددان  ا حظددابي 
ن
ددا وطددو ددا 4.62اثـددالر   ؼدد ١ة إلانترنددد محٜٜددة أ لن ددا مِيازي 

ن
( وانحساٗ

(. وحدددا ت احدددسا ات ٗحدددف الحو يدددٝ والبرندددامج املظدددحخدم ملؼددداٟز ه  وحلدددىزه  0.65)

ا ) ا حظدددابي 
ن
(، وكمدددت املسث دددة السا ِدددة 4.60كدددمم الِ٘اليدددات باملسث دددة الثالثدددة محٜٜدددة وطدددو

ا )احدددسا ات ٗحددددف ألاحردددصة امللحٜددددة  ا حظدددابي 
ن
(، وباملسث ددددة العامظددددة 4.57محٜٜدددة وطددددو

ا بلدددٕ ) ا حظددابي 
ن
حددف م٢دددان وحددىده  الدددري حٜددٝ وطدددو (، وحدددا  4.43احددسا ات ثجريدددل ٗو

باملسث ددة الظادطددة وألاخيددرة احددسا ات ٗحـددر   م٢انددات وخيددازات الح٘اُددل املحاحددة لردد  

الندددددددوات كددددددمم الحو يددددددٝ والبرنددددددامج املظددددددحخدم كمددددددت مؼدددددداٟز ه  وحلددددددىزه  لِ٘اليددددددات 

ا ملا ١ُظه الردو٤ ٛز  )
ن
ٜ  ( الظابٝ.37إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ٗو
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 مدٚ االىتباِ لفكزات الفعالٔات باليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 3/2/13

ين لٜ٘ددددددسات ِٗاليددددددات  حسؿددددددد الدزاطددددددة ُ دددددد  ٛيدددددداض مدددددددي انخ دددددداف حمرددددددىز املؼدددددداٟز

ددددددد الندددددددوات إلال١ت ددددددا حنخ دددددداهر  دون ألاخددددددسي، ٛو
ن
رونيددددددة الحِددددددٖس ُ دددددد  أي م هددددددا أٟ ددددددر ل٘ح

ين ل٢اٗدددددددة الٜ٘دددددددسات  ٟؼددددددد٘د الدزاطدددددددة ُدددددددم ثدددددددىاٗس انخ ددددددداف ٟ يدددددددر لددددددددي حمردددددددىز املؼددددددداٟز

الحنٌيمية والحبظيٜية لِ٘اليات الندوات إلال١ترونية املجانيدة املٜدمدة ُبدر إلانترندد كمدت 

دددددددا ملدددددددا ١ُظدددددددحه ن
ن
ٜ حددددددداتج ٛيددددددداض ةنخ ددددددداف املىضدددددددحة ثخـدددددددف امل١ح دددددددات واملِلىمدددددددات، ٗو

 (:38بالردو٤ ٛز  )

ين والحلىز لٜ٘سات ِٗاليات الندوات إلال١ترونية 38حدو٤ ٛز  ) ( ٛياض مدي انخ اف حمرىز املؼاٟز

 املجانية املٜدمة ُبر إلانترند

الٜ٘سات 

الحنٌيمية 

 للِ٘اليات

منخ ه 

ا  حدن
 محا د منخ ه

ٓير 

 منخ ه

ٓير 

منخ ه 

ا  حدن

الىطى 

 الحظا  

ةنحساٖ 

 املِيازي 
 السث ة الٜساز

الحٜد   

 والحمريد

٩ ٦٠ ٢٤ ٢٩١ ٢٩٣ 
4.30 0.76 

منخ ه 

ا  حدن
3 

٦ %٢ %٤ %٢٢ %٢٢% 

 الِسق الستعسخم
٩ ٠ ٤ ٦٩٢ ٩٤٢ 

4.70 0.56 
منخ ه 

ا  حدن
1 

٦ %٠ %٢ %٢٦ %٢٩% 

ألاط لة 

 والنٜاغ

٩ ٢ ٩١ ٢٢٩ ٢٢٠ 
4.40 0.70 

منخ ه 

ا  حدن
2 

٦ %٦ %٢ %٢٢ %٦٠% 

ملعف 

 الِ٘اليات

٩ ٦٦ ١٦ ٢٠١ ٢٦٦ 
4.28 0.82 

منخ ه 

ا  حدن
4 

٦ %٩ %٦٦ %٩٣ %٢٢% 

 الحٜيي  ال هاث 
١ ٦٣ ٦٢ ٢٢٢ ٢٢٣ 

4.22 0.85 
منخ ه 

ا  حدن
5 

٦ %٩ %٦٦ %٢٢ %٢٩% 

ين  ددا ملدددي انخ ددداف حمرددىز املؼددداٟز
ن
ٜ ددد حددا ت ٜٗدددسات ِٗاليددات الندددوات إلال١ترونيدددة ٗو ٛو

لنحى الحا ت: ٜٗد أثد ٜٗدسة الِدسق الستعسدخم كمدت املتربدة ألاو د  وألُا د ، محٜٜدة لرا ُ   ا

ا بلددددددٕ ) ا حظددددددابي 
ن
ا 4.70وطددددددو ا حظددددددابي 

ن
(، وثل هددددددا ٜٗددددددسة ألاطدددددد لة والنٜدددددداغ محٜٜددددددة وطددددددو

ا 4.40) ا حظدابي 
ن
(، ر  ٜٗسة الحٜد   والحمريد والتم  ح  بد  الِ٘اليات اها محٜٜة وطو

دا (، وأثد ٠دل مدم ٜٗسجد  4.30) ملعدف الِ٘اليدات والحٜيدي  ال هداث  باملساثد  ألاٛدل اث اهن
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ا 
ن
ين بِ٘اليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة؛ اذ حٜٜدددد أوحهددد  وطدددو مدددم ٛ دددل حمردددىز املؼددداٟز

ا ) ا بلدددددٕ )4.28حظدددددابي  ا حظدددددابي 
ن
دددددا ملدددددا ُظددددد١حه نحددددداتج 4.22( وحٜٜدددددد ألاخيدددددرة وطدددددو

ن
ٜ ( ٗو

ين لٜ٘سات ِٗاليدات النددوا ت إلال١ترونيدة املجانيدة املٜدمدة ٛياض انخ اف حمرىز املؼاٟز

ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات املِلىمات بدو٤ الِال  الِس د  واملؼداز الاهدا بالرددو٤ 

 ( الظابٝ.38ٛز  )

 ما بعد اىعكاد فعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: –احملْر الجالح 3/3

بصزٓ٘ لفعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ –أصالٔب أرشف٘ ّإتاح٘ التضذٔالت الضنع 3/3/1

 اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت:

ثـدددددمم منـدددددات خددددددمات وادازة النددددددوات إلال١ترونيدددددة خيدددددازات أزػددددد٘ة الِ٘اليدددددات 

 on–demandبـددسية اهدددٖ ثٜددد مرا ُنددد الولدد  )–وجسددريلرا ٟمل٘ددات طددمّ
ن
(، ِٗددادة

بـدددسية التدددم –ظدددمّمدددا  ٘لدددل الٔال يدددة الٌِمددد  مدددم الرمردددىز مؼددداهدة الخسدددريالت ال

ين أو رالرددددة أطددددابيّ مددددم ثددددازيا  " ددددح  أزػدددد٘ ها واثاح هددددا ُنددددد الولدددد  كمددددت ٓلددددىن أطدددد ُى

املئطظدات الٜاتمدة ُ د  ُٜدد وثن٘يدر . وثبدحهج (ON24, Inc., 2019)ايِٜاد الِ٘اليات" 

بـددددددددسية –ندددددددددوا ها ُبددددددددر إلانترنددددددددد ُدددددددددة أطددددددددالي  وزػدددددددد٘ة واثاحددددددددة الخسددددددددريالت الظددددددددمّ

دددم 
ّ
دددد مدددم مؼددداهدة املدددىاد لِ٘اليا هدددا، "بمدددا  م١ الرمردددىز الدددر م يِدددانىن مدددم كددديٝ الٛى

دددددد ححدددددٝ"  دددددد انحـدددددست املمازطدددددات (Wyatt, 2006)املئزػددددد٘ة واملجدولدددددة كمدددددت ٛو ، ٛو

بـدددسية لِ٘اليدددات املئطظدددات الِسبيدددة –الٜاتمدددة كمدددت أزػددد٘ة واثاحدددة الخسدددريالت الظدددمّ

–ت الظددمّالٜاتمددة كمددت أز ِددة أطددالي  جِحمددد ُلاهددا كمددت أزػدد٘ة وح٘ددٍ واثاحددة الخسددريال 

بـددددددسية لِ٘اليدددددددات ندددددددوا ها إلال١ترونيدددددددة املجانيددددددة املٜدمدددددددة ُبددددددر إلانترندددددددد كمددددددت ثخـدددددددف 

امل١ح ددات واملِلىمددات بدددو٤ الِددال  الِس دد   ددت: حٌ٘رددا واثاح هددا ُبددر حظددابا ها السطددمية 

ة املل٘دددات الظدددمّ بـدددسية، أو مدددا –بمنـدددات الحىاؿدددل ةححمددداعت، أو أحدددد مىاٛدددّ مؼددداٟز

ة الِددسوق الحٜد ميددة، ٟمددا ثٜددىم ببدازثدده مددم مدددونات  ال١ترونيددة، أو ُبددر مىاٛددّ مؼدداٟز

 –اُحمددددت  ِدددم املئطظددددات أٟ دددر مدددم أطددددلىر كمدددت أزػددد٘ة وح٘ددددٍ الخسدددريالت الظددددمّ

ا ملا أوضححه نخ اج الدزاطة بالردو٤ ٛز  )
ن
ٜ  ( الحا ت:39بـسية لِ٘اليا ها، ٗو
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يات الندوات إلال١ترونية املجانية بـسية لِ٘ال–( أطالي  أزػ٘ة واثاحة الخسريالت الظم39ّحدو٤ ٛز  )

 املٜدمة ُبر إلانترند

أطلىر ألازػ٘ة وإلاثاحة للمل٘ات والخسريالت 

 بـسية-الظمّ

ين والحلىز  املئطظات الِسبية  حمرىز املؼاٟز

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ُدد 

 ةطحجابات
 الىشن البظتم

ّ إلال١تروي   حٌ٘را واثاح ها ُبر املٛى

 طظةالسطم  للمئ 

٠ ٠% 
٦٦ ٢٢٦% 

حٌ٘را واثاح ها ُبر منـات ومىاّٛ 

 الحىاؿل ةححماعت

٣٦ ٦٦% 
٩٤ ٢٠٢% 

ة املل٘ات  حٌ٘را واثاح ها ُبر مىاّٛ مؼاٟز

 بـسية-الظمّ

٩٦ ٢% 
٦ ٢٣% 

حٌ٘را واثاح ها ُبر املدونة إلال١ترونية 

 للمئطظة

٦٦ ٢% 
٢ ٢٢% 

ة الِسوق  حٌ٘را واثاح ها ُبر مىاّٛ مؼاٟز

 ةالحٜد مي

٩٦ ٢% 
٦ ١% 

ّ الحىاؿل ةححماعت( ٟدؤٟ ر أطدالي  أزػد٘ة واثاحدة الخسدريالت  وحا ت )منـات مٛى

بـسية لِ٘اليات الندوات إلال١ترونية املِحمد ُلاها باملئطظات الِسبيدة حيدث –الظمّ

ا 85( مئطظددة ُسبيددة محٜٜددة يظدد ة )11ثدد  اُحمددداها لدددي ) %(، بعنمددا أٛلرددا اطددحخدامن

بـسية املسرلة لِ٘اليدات النددوات إلال١ترونيدة واثاح هدا ُبدر –ّهى حٍ٘ املل٘ات الظم

)املددددددددددونات إلال١ترونيدددددددددة الحا ِدددددددددة للمئطظدددددددددة( ٗلددددددددد   حدددددددددسؾ ُ ددددددددد  اطدددددددددحخدامرا طدددددددددىي 

%(. ٟمددددددا أندددددده لدددددد  جِحمددددددد أي مئطظددددددة ُسبيددددددة 15مئطظددددددحين ٜٗددددددى محٜٜحددددددين يظدددددد ة )

الِامليددددة اطددددحخدام )مىاِٛرددددا إلال١ترونيددددة السطددددمية( املحاحددددة ُبددددر الؼدددد ١ة الِن١ ىثيددددة 

بـددددسية لِ٘اليددددات ندددددوا ها إلال١ترونيددددة. –ٟؤطددددلىر وزػدددد٘ة واثاحددددة الخسددددريالت الظددددمّ

وهى ما أزحِه ال احدث ا د  حسؿدر  ُ د  ثٜليدل الٜددزة الحخصيبيدة املخــدة لـد٘حات 

دا وي اػد٢اليات ٗنيدة  ِر  إلال١ترويد  املحدار ُبدر الؼد ١ة الِن١ ىثيدة وثجن ن ومل٘ات مدٛى

بـدددسية. هدددرا مدددم حانددد ، ُو ددد  –مل٘دددات الخسدددريالت الظدددمّٛدددد ثودددسأ نخيجدددة ٟبدددر  رددد  

ة املل٘دددات الظدددمّ –حانددد   خدددس مدددا ثخيحددده منـدددات الحىاؿدددل ةححمددداعت ومىاٛدددّ مؼددداٟز

بـددددسية مددددم خيددددازات وام٢انددددات، يِددددصش مددددم ث٘اُددددل حمرددددىز املظددددح٘يد م مددددّ مددددا ثوسحدددده 
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 ه  بـددسية وام٢انيددة املحا ِددة ال٘ىزيددة واللحٌيددة لح٘دداُال–املئطظددات مددم مل٘ددات طددمّ

 و زا ه  وجِليٜا ه  و٠اٗة مظاهما ه  ةححماُية املوسوحة حىلرا.

ُو دد  حاندد   خددس، ٟؼدد٘د الدزاطددة أن أٟ ددر أطددالي  ح٘ددٍ واثاحددة مل٘ددات الخسددريالت 

ين  دددددت –الظددددمّ بـددددسية لِ٘اليددددات النددددددوات إلال١ترونيددددة التددددم  ٘لدددددلرا حمرددددىز املؼدددداٟز

ددّ السطددم  للمئطظددة واملحددار ُبددر ال ؼدد ١ة الِن١ ىثيددة الِامليددة، والددري اثاح هددا ُبددر املٛى

ا ) ددا يظدد ي 
ن
ين. وحددا  أطددلىر أزػدد٘ة 51حٜدٝ وشن %( مددم حملدة مددا  ٘لددله حمرددىز املؼداٟز

بـدددددددسية لِ٘اليدددددددات النددددددددوات إلال١ترونيدددددددة ُبدددددددر منـدددددددات –واثاحدددددددة الخسدددددددريالت الظدددددددمّ

ددا 207الحىاؿددل ةححمدداعت كمددت املسث ددة الثانيددة؛ ٗددح  ث٘لدديله مددم ٛ ددل )
ن
ين محٜٜ ( مؼدداٟز

ددددددد
ن
ا )وشن ين والحلدددددددىز بِ٘اليدددددددات 39ا يظددددددد ي  %( مدددددددم حملدددددددة مدددددددا  ٘لدددددددله حمردددددددىز املؼددددددداٟز

النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات 

دددد  ) ددددد أوضددددحد نحدددداتج الدزاطددددة واملؼدددداز الاهددددا بالردددددو٤ ٛز ( 40بدددددو٤ الِددددال  الِس دددد . ٛو

مدددا جِحمددددف مدددم أطدددالي  أزػددد٘ة واثاحدددة ُددددم ثىاٗدددٝ ممازطدددات املئطظدددات الِسبيدددة ٗي

بـدسية لِ٘اليددات نددوا ها إلال١ترونيددة مدّ مددا  ٘لدله ٛودداَ –مل٘دات الخسدريالت الظددمّ

ين اها.51ٟ ير )  %( مم حمرىز املؼاٟز

امللفات ّاملعلْمات املتاح٘ بعد اىتَاٛ فعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب  3/3/2

 اإلىرتىت:

ددد املل٘دد ات واملِلىمددات التددم  ددح  اثاح هددا ملددم ػدداٞز مددم الرمرددىز وحلددس كددمم ثنُى

ددددا 
ن
ِٗاليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة  ِددددد ايِٜادهددددا، حيددددث زؿددددد ال احددددث رالرددددة ُؼددددس مل٘

ثحددددسؾ املئطظددددات الِسبيددددة الٜاتمددددة ُ دددد  ُٜددددد وثن٘يددددر الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة 

ين والحلددددىز بِ٘اليا هددددا، وال دددد  )بحمسيسهددددا لرمرددددىز املؼدددداٟز ( 40تددددم ي١ِظددددرا الردددددو٤ ٛز

 الحا ت:
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( املل٘ات واملِلىمات املحاحة  ِد ان ها  ِٗاليات الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر 40حدو٤ ٛز  )

 إلانترند

املل٘ات واملِلىمات املحاحة  ِد ان ها  

 ِٗاليات الندوات إلال١ترونية

 املئطظات الِسبية
ين  حمرىز املؼاٟز

 والحلىز 

دد ُ

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ػرادة / اٗادة بحلىز ِٗاليات 

 الندوة إلال١ترونية

٤٢ ٦٢% 
٢٢ ٢٦٢% 

املل٘ات الِلمية التم ٛام  ِسكرا 

 املححدذ الستعسخم

١٢ ٣% 
١٢ ٩٢٦% 

زابى اثاحة البسعة املسرلة 

بـسية( لِ٘اليات الندوة -)الظمّ

 إلال١ترونية

١٤ ٤% 

١٦ ٩٢٣% 

دُىة حلىز للندوات ال١ترونية 

ا
ن
 املٜسز ُٜدها ححٜ

٦٢ ٢% 
٩٤ ٢٠٢% 

ٛاتمة باملـادز واملىازد التم ثمد 

 إلاػازة الاها أرنا  الندوة

٦٦ ٢% 
٩٩ ٦٢٦% 

 %٩٢ ٦٢٦ %٢١ ١ بيانات الحىاؿل مّ املحاكس الستعسخم

ة والحلىز  زطالة ػ١س للمؼاٟز

 بالندوة إلال١ترونية

٩٦ ٢% 
٢٢ ٦٢٠% 

ٛاتمة ألاط لة وإلاحابات التم ث  

 هسحرا مم الحلىز 

٦٦ ٢% 
٢٦ ٦٦٢% 

اطحمازة اطحواَل السأي وثٜيي  

 الندوة إلال١ترونية

٢٩ ٩% 
٦٩ ١٣% 

ٛاتمة بؤطما  وبيانات حمرىز 

 الحاكسيم بالندوة إلال١ترونية

٠ ٠% 
٦٢ ١٩% 

زطالة اطحوالُية كمت حالة الخسريل 

دم الحلىز   ُو

٣ ٦% 
٢ ٩١% 

يس واحـاتيات لِ٘اليات الندوة ثٜاز 

 إلال١ترونية

٣ ٦% 
١ ٩٩% 
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ؼددد٘د الدزاطدددة أن أٟ دددر املل٘دددات واملِلىمدددات التدددم  دددح  جِميمردددا وازطدددالرا ا ددد  حمردددىز  ٟو

ين ممددددم حلددددسوا ِٗاليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة  ددددت )ػددددرادة/ اٗددددادة  املؼدددداٟز

ئطظدة ُسبيدة محٜٜدة يظد ة ( م12حلىز ِٗاليدات النددوة إلال١ترونيدة( والتدم ثٜددمرا )

٠ل مم ةثحاد الِس   للم١ح ات واملِلىمدات،  –ُ   ط يل املثا٤  –%(، ومم بي ها 92)

ة الددددددددددصاد ل،زػدددددددددد٘ة، وحمِيددددددددددة  وال٘رددددددددددسض الِس دددددددددد  املىحددددددددددد، وأ٠اد ميددددددددددة يظدددددددددديج، وػددددددددددٟس

اخحـاصدددخم املِلىمددددات وامل١ح دددات والحىريددددٝ بدددالِساٚ، وم١ح ددددة وداز مخوىهدددات الِح ددددة 

بـددسية لِ٘اليددات – لاهددا اثاحددة وثمسيددس )زابددى البسددعة املسددرلة الظددمّ الِ اطددية. بعنمددا

يرهددددددددا لرمرددددددددىز 9الندددددددددوة إلال١ترونيددددددددة( حيددددددددث حسؿددددددددد ) ( مئطظددددددددات ُسبيددددددددة ُ دددددددد  ثٗى

ين ممدم حلدسوا ِٗاليدات ندددوا ها إلال١ترونيدة محٜٜدة يظد ة ) %(. بعنمدا أٛددل 69املؼداٟز

ين والحلددىز املل٘ددات التددم ثحددسؾ املئطظددات ُ دد  اثاح هددا وازطددالرا ا دد  ح مرددىز املؼدداٟز

رل٣ )زطاتل اطدحواَل أطد ار  بِ٘اليا ها  ت ٠ل مم )ثٜازيس واحـاتيات الِ٘اليات( ٟو

ة كددددمم الِ٘اليددددات ولدددد   حم١نددددىا مددددم  ُدددددم الحلددددىز( ملددددم ٛددددامىا بالخسددددريل للمؼدددداٟز

%( ٜٗدددى مددددم حملدددة املل٘ددددات التدددم ثحددددسؾ 8حلدددىزها، حيدددث حٜٜددددد ٠دددل م هددددا يظددد ة )

ين بنددددددددوا ها إلال١ترونيدددددددة املجانيدددددددة املئطظدددددددات الِسبيدددددددة ببزطدددددددال را ا ددددددد  حمردددددددىز املؼددددددداٟز

املٜدمة ُبر إلانترند كمت ثخـدف امل١ح دات واملِلىمدات بددو٤ الِدال  الِس د   ِدد ايِٜداد 

 ِٗاليا ها.

ين  ُ دد  حاندد   خددس، ٜٗددد ٟؼدد٘د الدزاطددة أن أٟ ددر املل٘ددات التددم  حولددّ حمرددىز املؼدداٟز

ملٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد حطددددحالمرا والحـددددى٤ والحلددددىز بالندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة ا

ُلاها  ِد ان ها  الِ٘اليات؛  ت )ػدرادة/ اٗدادة مؼداٟز ه  وحلدىزه  بِ٘اليدات النددوة 

ا محٜٜدددددددة يظددددددد ة )414إلال١ترونيدددددددة( حيدددددددث ٗلدددددددلرا )
ن
%(، وثالهدددددددا كمدددددددت ذلددددددد٣ 77( مؼددددددداز٠

 )املل٘ددددددات الِلميددددددة املٜدمددددددة كددددددمم ِٗاليددددددات الندددددددوة إلال١ترونيددددددة( والتددددددم ثدددددد  ث٘لدددددديل

ا محٜٜددة يظدد ة )345اطددحالمرا مددم ٛ ددل )
ن
%( مددم حملددة املل٘ددات واملِلىمددات 64( مؼدداز٠

ين والحلىز بالحـدى٤ ُلاهدا  ِدد ايِٜداد ِٗاليدات النددوات  التم  حولّ حمرىز املؼاٟز

إلال١ترونيدددددة املجانيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد كمدددددت ثخـدددددف امل١ح دددددات واملِلىمدددددات بددددددو٤ 

 الِال  الِس  .
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 او عً فعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت:الزضا الع 3/3/3

ين والحلدددددىز ُدددددم  طدددددِد الدزاطدددددة ا ددددد  ٛيددددداض السكدددددا الِدددددام لددددددي حمردددددىز املؼددددداٟز

النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات 

دددددٖى ُ ددددد  مددددددي زكددددداه  ُدددددم املىكددددد ات املوسوحدددددة اهدددددا، بددددددو٤ الِدددددال  الِس ددددد ، للٛى ُى

ين والحلدددددددىز بِ٘اليا هدددددددا، واحدددددددسا ات الحنٌدددددددي  والحبظددددددديٝ  وث٘ددددددداُالت حمردددددددىز املؼددددددداٟز

ا الحجريدددددلات وإلام٢اندددددات املظدددددحخدمة بالنددددددوات  املح ِدددددة كمدددددت ادازة الِ٘اليدددددات اهدددددا، وأخيدددددرن

إلال١ترونية بما  حٜٝ اٗاد ه  و ِصش مم مؼاز٠ا ه  املظدحٜ لية بمدا  ودسر مدم ِٗاليدات 

ددددد ٟؼددد٘د الدزاطدددة ُدددم ثددددىاٗس زكدددا  ُدددام لددددي حمرددددىز ال١ترون يدددة كمدددت هدددرا الـددددد. ٛو

ددددا ملددددا ١ُظددددحه نحدددداتج ٛيدددداض 
ن
ٜ ين والحلددددىز بِ٘اليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة، ٗو املؼدددداٟز

 ( الحا ت:41زكاه  الِام بالردو٤ ٛز  )

ة والحلىز بِ٘اليات الندوات إلال١تروني41حدو٤ ٛز  ) ة املجانية ( ٛياض مدي السكا الِام ُم املؼاٟز

 املٜدمة ُبر إلانترند

ُناؿس الندوات 

 إلال١ترونية املجانية

زاق 

ا  حدن
 زاق

محا

  د

ٓير 

 زاق

ٓير 

زاق 

ا  حدن

الىطى 

الحظا

   

ةنحسا

 ٖ

 املِيازي 

الٜسا

 ز

السث

 بة

ات املوسوحة  املىكُى

 بالندوات إلال١ترونية

١ ٦ ٩٦ ٢١٩ ٢٩٦ 
4.34 0.70 

زاق 

ا  حدن
1 

٦ %٠ %١ %٢٤ %٢٢% 

اُالت الرمرىز ث٘

والحلىز بالندوات 

 إلال١ترونية

٤ ٩٢ ٣٦ ٩٦٢ ٤٩ 

 4 زاق 0.85 3.83
٢ %٢ %٦١ %٦٣ %٦٢% 

احسا ات ثنٌي  

وثبظيٝ وادازة 

 الندوات إلال١ترونية

١ ٦٣ ٣٢ ٢٤٠ ٦٩٦ 

 3 زاق 0.81 3.99
٦ %٩ %٦١ %٦٢ %٢٦% 

الحجريلات وإلام٢انات 

املظحخدمة بالندوات 

 إلال١ترونية

٤ ١ ١١ ٩٩٠ ٦٢٦ 

 2 زاق 0.73 4.04
٢ %٦ %٦٢ %١٢ %٢٩% 
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ين والحلددددددىز  حيددددددث أطدددددد٘ست الدزاطددددددة ُددددددم ثددددددىاٗس )زكددددددا ٟ يددددددر( لدددددددي حمرددددددىز املؼدددددداٟز

ات موسوحددة كددمم ِٗالي هددا املخحل٘ددة،  بالندددوات إلال١تروثيددة ُمددا ثخناولدده مددم مىكددُى

ا ) ا حظددددددابي 
ن
زكدددددداه  ُددددددم  (، كمددددددت حددددددين أثددددددد كمددددددت السث ددددددة الثانيددددددة4.34محٜددددددٝ ذلدددددد٣ وطددددددو

ا  ا حظدددابي 
ن
الحجريدددلات وإلام٢اندددات املظدددحخدمة بالنددددوات إلال١ترونيدددة والتدددم حٜٜدددد وطدددو

(، ومددم ردد  كمددت السث ددة الثالثددة زكدداه  ُددم احددسا ات الحنٌددي  والحبظدديٝ امل حِددة كمددت 4.04)

ا بلدددددٕ ) ا حظددددددابي 
ن
(، وكمددددددت 3.99ادازة ِٗاليدددددات النددددددوات إلال١ترونيددددددة والتدددددم حٜٜددددددد وطدددددو

ة وألاخيددددددرة حددددددا  زكدددددداه  ُددددددم ثِ٘دددددداحت الرمرددددددىز والحلددددددىز بِ٘اليددددددات املسث ددددددة السا ِدددددد

ا ) ا حظابي 
ن
ا وطو

ن
 (.3.83الندوات إلال١ترونية محٜٜ

الزضا العاو للذنَْر عً املهتضبات العاٜدٗ مً اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب  3/3/4

 اإلىرتىت:

ت الِاتددددة ُلددداه  نٌيدددر ٟمدددا اطددد هدٗد الدزاطدددة ٛيددداض زكدددا الرمردددىز ُدددم امل١خظددد ا

حلددددددىزه  ومؼدددددداٟز ه  كددددددمم ِٗاليددددددات الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املجانيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر 

إلانح دددددرت كمدددددت ثخـدددددف امل١ح دددددات واملِلىمدددددات بددددددو٤ الِدددددال  الِس ددددد ، للحِدددددٖس ا ددددد  مددددددي 

 ( الحا ت:42زكاه  ُما اٟخظ ىف مم الِناؿس الخظِة املىضحة بالردو٤ ٛز  )

ة والحلىز بالندوات إلال١ترونية ( ٛياض مدي ا42حدو٤ ٛز  ) لسكا ُم امل١خظ ات الِاتدة مم املؼاٟز

 املجانية املٜدمة ُبر إلانترند

امل١خظ ات الِاتدة 

ين  لرمرىز املؼاٟز

زاق 

ا  حدن
 زاق

محا 

 د

ٓير 

 زاق

ٓير 

زاق 

ا  حدن

الىطى 

الحظا

   

ةنحسا

 ٖ

 املِيازي 

 الٜساز
السث

 بة

ارسا  املِلىمات 

 واملِاٖز الِلمية

١ ١ ٢٦ ٢٦٠ ٢٢٤ 
4.29 0.76 

زاق 

ا  حدن
1 

٦ %٦ %٣ %٢٢ %٢٩% 

اٟخظار املرازات 

 والعبرات املرنية

٩ ٦٣ ٢٩ ٢٢٠ ٦٢٢ 
 6 زاق 0.80 4.10

٦ %٩ %٦٢ %٦٠ %٩٢% 

ثحٜيٝ الحىاؿل 

 الِ٘ا٤ مّ الصمال 

١ ٢٠ ٤٢ ٢١٦ ٦٦٢ 
3.99 0.85 

محا 

 د
8 

٦ %٢ %٦٣ %٢٤ %٢٣% 

الحِٖس ُ   

ت املرنية املمازطا

٩ ٦١ ٦٦ ٢١٢ ٦٤٦ 
 5 زاق 0.78 4.18

٦ %٩ %٦٠ %٦٠ %٩١% 
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امل١خظ ات الِاتدة 

ين  لرمرىز املؼاٟز

زاق 

ا  حدن
 زاق

محا 

 د

ٓير 

 زاق

ٓير 

زاق 

ا  حدن

الىطى 

الحظا

   

ةنحسا

 ٖ

 املِيازي 

 الٜساز
السث

 بة

ة  املحنُى

ث ظيى مٜسزات 

ومنا ج الحِلي  

 السطم 

١ ٢٢ ٦٩٢ ٢٢٢ ٦٩٢ 

3.88 0.87 
محا 

 د
9 

٦ %٢ %٢٦ %٢٦ %٢٦% 

الحِٖس ُ   

الحوىزات الحٜنية 

 الحد ثة

٩ ٦٦ ٢٢ ٢٩٢ ٢٦٢ 

 4 زاق 0.81 4.19
٦ %٩ %٦٩ %٢٢ %٢٠% 

الححظين مم ألادا  

ي٘   املام والًى

٩ ٢٢ ٣٦ ٢٢٤ ٦٢٤ 
 7 زاق 0.84 4.08

٦ %٢ %٦٦ %٢١ %٩٩% 

الحم١م مم 

الحوىيس الراج  

 والحِل  املظحمس

٩ ٢٦ ٢٢ ٢٩٤ ٢٩٦ 

4.26 0.81 
زاق 

ا  حدن
2 

٦ %٢ %٣ %٢٦ %٢٩% 

إلاملام ب٢اٗة 

املظحجدات الِاملية 

 والِسبية

٩ ٦٦ ١٦ ٢٢١ ٢٦٦ 

4.21 0.79 
زاق 

ا  حدن
3 

٦ %٩ %٦٦ %٢١ %٩٤% 

ؼددددد٘د نحددددداتج الدزاطدددددة ُدددددم ث دددددا م مددددددي زكدددددا الرمردددددىز ُدددددم م١خظددددد ات حلدددددىزه   ٟو

ومؼدداٟز ه  بالندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة واملٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت ثخـددف امل١ح ددات 

ر  الِلميددة والتددم  واملِلىمددات، اذ ثددىاٗس لددداه  )زكددا ٟ يددر( ُددم ارددسا  مِلىمددا ه  ومِدداٗز

ا ) ا حظددابي 
ن
(، رددد  ثالهددا بالسث دددة الثانيددة زكددداه  4.29أثددد كمدددت املسث ددة ألاو ددد  محٜٜددة وطدددو

ا 
ن
ال١ يدددر ُددددم م١خظددد  ثم١يدددد ه  مدددم الحوددددىيس الددددراج  والدددحِل  املظددددتر والدددري حٜددددٝ وطددددو

ا بلدددٕ ) (، ٟمدددا ثدددالف كمدددت السث دددة الثالثدددة م١خظددد  إلاملدددام باملظدددحجدات الِامليدددة 4.26حظدددابي 

ا )والِ ا حظدابي 
ن
(. كمدت حدين 4.21سبية كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات والدري حٜدٝ وطدو

طددادت لدددي الرمرددىز حالددة )زكددا ُددام( حددى٤ ٠ددل مددم امل١خظدد ات الحاليددة: الحِددٖس ُ دد  

ا 
ن
ددددا وطددددو

ن
الحوددددىزات الحٜنيددددة الحد ثددددة كمددددت الحخـددددف؛ اذ أجدددد  كمددددت السث ددددة السا ِددددة محٜٜ

ا ) ر  ُ   امل4.19حظابي  دة، ٗجدا  بالسث دة العامظدة (، ويليه جِٗس مازطات املرنية املحنُى
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ا بلدددٕ ) ا حظدددابي 
ن
دددا وطدددو

ن
ا حدددا  م١خظددد  املردددازات والعبدددرات املرنيدددة كمدددت 4.18محٜٜ (، وأخيدددرن

ا ) ا حظابي 
ن
ا وطو

ن
 (.4.10السث ة الظادطة محٜٜ

ين والحلددىز بالندددوات إلال١ترونيددة ُددم  ٟمددا ٟؼدد٘د نحدداتج ٛيدداض زكددا حمرددىز املؼدداٟز

مل١خظددد ات العاؿدددة بححٜددديٜر  للحىاؿدددل الِ٘دددا٤ مدددّ الدددصمال  وألاٛدددسان حيددداده  حدددى٤ ا

مددم منخظددتم ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات بدددو٤ الِددال  الِس دد  والددري حددا  كمددت السث ددة 

دددددا وطدددددى حظدددددا   )
ن
(، ويليددددده كمدددددت السث دددددة الحاطدددددِة وألاخيدددددرة م١خظددددد  3.99الثامندددددة محٜٜ

كمدددددددددت ثخـدددددددددف امل١ح دددددددددات ث ظددددددددديى املٜدددددددددسزات الِلميدددددددددة واملندددددددددا ج الحِليميدددددددددة السطدددددددددمية 

ا بلددٕ ) ا حظددابي 
ن
ددا ملددا ١ُظددحه نحدداتج ٛيدداض زكددا 3.88واملِلىمددات حيددث حٜددٝ وطددو

ن
ٜ (، ٗو

الرمرىز ُم م١خظ ات مؼاز٠ا ه  وحلىزه  بِ٘اليات النددوات إلال١ترونيدة املجانيدة 

 املٜدمة ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

 ملؤصضات العزبٔ٘ مً اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت:ما تضتَدفُ ا 3/3/5

جظدددددد هدٖ املئطظددددددات الٜاتمددددددة ُ دددددد  ُٜددددددد وثنٌددددددي  الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املجانيددددددة 

ا مددددددددم ألاهددددددددداٖ الظدددددددداُية ا دددددددد  ثحٜيٜرددددددددا ُبددددددددر ِٗاليا هددددددددا  املٜدمددددددددة ُبددددددددر إلانترنددددددددد ُددددددددددن

د  ) ظد هدٗه املئطظدات الِسبيدة الٜاتمدة ( الحدا ت مدا ج43إلال١ترونية، و ١ِع الردو٤ ٛز

ُ دددد  ُٜددددد وثن٘يددددر ندددددوات ال١ترونيددددة مجانيددددة كمددددت ثخـددددف امل١ح ددددات واملِلىمددددات بدددددو٤ 

 الِال  الِس  :

 ( مظ هدٗات املئطظات مم ُٜد وثنٌي  الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند43حدو٤ ٛز  )

مظ هدٗات ُٜد وثنٌي  الندوات إلال١ترونية 

 ٜدمة ُبر إلانترندامل

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٦٠٠ ٦٩ ارسا  مِلىمات ومِاٖز ُلمية

 %٤٢ ٦٢ اٟظار مرازات وخبرات مرنية محددة

 %٤٢ ٦٢ ثحٜيٝ الحىاؿل الِ٘ا٤ مّ الرمرىز 

ير الحوىيس الراج  والحِل  املظحمس  %٣٦ ٦٦ ثٗى

ة  %٢٢ ٦٠ الحِسيٙ باملمازطات املرنية املحنُى
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مظ هدٗات ُٜد وثنٌي  الندوات إلال١ترونية 

 ٜدمة ُبر إلانترندامل

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٢٢ ٦٠ ِسيٙ بالحوىزات الحٜنية الحد ثةالح

ي٘   %٢٢ ٦٠ ثحظين ألادا  املام والًى

 %٢٢ ٦٠ إلاحاهة باملظحجدات الِاملية والِسبية

 %٦٦ ٢ ث ظيى املٜسزات واملنا ج الحِليمية

حيددددث ٟؼدددد٘د الدزاطددددة أن أٟ ددددر مددددا جظدددد هدٗه املئطظددددات الِسبيددددة هددددى ارددددسا  مِلىمددددات 

ين و  الحلدددىز بِ٘اليدددات نددددوا ها إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ومِددداٖز حمردددىز املؼددداٟز

ا يظ ة )13ُبر إلانترند والري حسؿد ُليه )
ن
%(، ويليه كمدت 100( مئطظة ُسبية محٜٜ

ين والحلددىز مرددازات وخبددرات مرنيددة كمددت ثخـددف  السث ددة الثانيددة اٟظددار حمرددىز املؼدداٟز

دددا يظددد ة )( مئطظدددة ُسبيدددة مح12ٜامل١ح دددات واملِلىمدددات والدددري اطددد هدٗحه )
ن
%(. كمدددت 92ٜ

حدددين حدددا  ث ظددديى املٜدددسزات واملندددا ج الِلميدددة أٛدددل املظددد هدٗات التدددم جظددد   لححٜيٜردددا 

ٜدددددها لِ٘اليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة  املئطظددددات الِسبيددددة خددددال٤ ثنٌيمرددددا ُو

ددا يظدد ة 2املٜدمددة ُبددر إلانترنددد، ٗلدد  جظدد هدٗه طددىي )
ن
( مئطظددحين ُددسبعحين ٜٗددى محٜٜ

سحدددددددددّ ال احدددددددددث ذلددددددددد٣ ا ددددددددد  ُددددددددددم ثدددددددددىاٗس مئطظدددددددددات ُلميدددددددددة زطدددددددددمية %( ٜٗدددددددددى. ويُ 15)

)الرامِدددددات، واملِاهدددددد، وألاٛظدددددام الِلميدددددة( كدددددمم املئطظدددددات الِسبيدددددة الٜاتمدددددة ُ ددددد  

ثنٌدددي  وثٜدددد   النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات بددددو٤ 

  املرنيددددة الِددددال  الِس دددد ، مددددّ ُدددددم اخحـدددداؾ املئطظددددات الٜاتمددددة ُ دددد  ذلدددد٣ بالرىاندددد

والحنمىيدددددددة أٟ دددددددر مدددددددم اهحمامردددددددا بالرىانددددددد  الحِليميدددددددة والحدز ظدددددددية ملنخظدددددددتم ثخـدددددددف 

امل١ح ددات واملِلىمددات؛ اذ ُ سحددّ ال احددث ذلدد٣ ا دد  ُدددم ةهحمددام امللحددىي لدددي املدددازض 

واملِاهدددددد وألاٛظدددددام الِلميدددددة بالرامِدددددات الِسبيدددددة والتدددددم يِردددددد الاهدددددا الحؤهيدددددل الردددددام ت 

واملِلىمددات بدددو٤ الِددال  الِس دد ، بحٜددد   مٜسزا هددا الِلميددة  ملنخظددتم ثخـددف امل١ح ددات

ا ُ دد  ػدد ١ة إلانترنددد ومددا ثٜددىم ُليدده  وبسامجرددا الحِليميددة  ؼدد٢ل ال١ترويدد  ٠امددل مِحمدددن

ثٜنيدات الحِلدي  إلال١ترويد  ُدم ُ ِدد الٜدات  ُ د  اطدخثماز ثٜنيدات ةثـدا٤ ُبدر الؼدد ١ة 

 الِن١ ىثية الِاملية.



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              149          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

يفٔذ فعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت أصباب عدو عكد ّت 3/3/6

 اليت مت اإلعالٌ عيَا:

هدٗد الدزاطة ا   جِس ٖ مدي انحٌام املئطظات الِسبية كمدت ُٜدد وثن٘يدر مدا يِلدم 

ُنه مم ندوات ال١ترونية مجانية مٜدمدة ُبدر إلانترندد وزؿدد للححدد ات التدم ٛدد جِيدٝ 

دددد ٟؼددد٘د الدزاطدددة ُدددم ثدددىاٗس )املئطظدددات الِسبيدددة كمدددت ث ( مئطظدددات 3حٜيدددٝ ذلددد٣، ٛو

ُسبيدددددة ٛدددددد أُلنددددددد ُدددددم ثنٌدددددي  ندددددددوات ال١ترونيدددددة مجانيدددددة ُبددددددر إلانترندددددد كمدددددت ثخـددددددف 

امل١ح ددددات واملِلىمددددات بدددددو٤ الِددددال  الِس دددد ، ولدددد  ثددددحم١م مددددم ثن٘يددددر ِٗالي هددددا، محٜٜددددة 

ددد  23يظددد ة ) دددا للرددددو٤ ٛز
ن
ٜ ( 44)%( مدددم حملدددة املئطظدددات الِسبيدددة محدددل الدزاطدددة، ٗو

 الحا ت:

 ( ُدم ُٜد وثن٘ير ِٗاليات الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند املِلم ُ ها44حدو٤ ٛز  )

ُدم ُٜد احدي الندوات إلال١ترونية 

 املجانية املِلم ُ ها

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٢٢ ٦٠ ح

 %٢٩ ٩ يِ 

 

يات الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ( أط ار ُدم ُٜد وثن٘ير ِٗال45حدو٤ ٛز  )

 املِلم ُ ها

أط ار ُدم ثن٘ير ِٗاليات الندوة إلال١ترونية املٜدمة 

الن ُ ها  ُبر إلانترند التم ث  باُ 

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٦٠٠ ٩ أط ار هازتة خازحة ُم املئطظة

لِ٘اليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة التددددم  وحددددا ت أطدددد ار ُدددددم ثن٘يددددر املئطظددددات الِسبيددددة

دددا ملدددا 
ن
ٜ دددالن ُ هدددا منحـدددسة كمدددت )أطددد ار هازتدددة خازحدددة ُدددم املئطظدددة( ذا هدددا، ٗو طددد ٝ إلُا

 ( الظابٝ.١ُ45ظحه نحاتج الدزاطة بالردو٤ ٛز  )
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أصباب عدو املصارن٘ ّاذتضْر بفعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب  3/3/7

 لتضذٔل بَا:اإلىرتىت اليت مت ا

ة  ُ ددددددد  حانددددددد   خدددددددس ُمددددددددت الدزاطدددددددة ا ددددددد  جِدددددددس ٖ مددددددددي حدددددددسؾ الرمردددددددىز باملؼددددددداٟز

والحلددددىز كددددمم ِٗاليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد والتددددم 

ا ٛددد 364طد ٝ لرد  اطدحٜ ا٤ جسدريلر  اهدا، حيدث ٟؼد٘د الدزاطدة ُدم ثدىاٗس )
ن
( مؼداز٠

ة اهدددددا وحلدددددىز ثددددد  جسدددددريلر  ببحددددددي النددددددوات إلال١ترو نيدددددة ولددددد   حم١ندددددىا مدددددم املؼددددداٟز

ين والحلدددىز 68ِٗاليا هدددا، محٜٜدددين يظددد ة ٟ يدددرة بلٔدددد ) %( مدددم حملدددة حمردددىز املؼددداٟز

مددة ُبدددر إلانترنددد كمددت ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمدددات  بالندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة املٜد 

ددددا ملددددا ١ُظددددحه نحدددداتج الدزاطددددة املىضددددحة بالردددددو٤ 
ن
ٜ دددد  ) بدددددو٤ الِددددال  الِس دددد ، ٗو ( 46ٛز

 الحا ت:

( ُدم حلىز الرمرىز احدي الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند التم ث  46حدو٤ ٛز  )

 جسريلر  اها

هل ث  جسريل٣ ببحدي الندوات إلال١ترونية ول  ثحم١م 

ة والحلىز اها؟  مم املؼاٟز

الىشن  ُدد ةطحجابات

 البظتم

 %٩٢ ٦٢٢ ح

 %١٣ ٩١٢ يِ 

ة وحلدىز الرمردىز كدمم ِٗاليدات ٟما  دا كمدت أطد ار ُددم مؼداٟز ُن أًردست الدزاطدة ثنى

انٌدددددس  –مدددددا طددددد ٝ جسدددددريلر  بددددده مدددددم نددددددوات ال١ترونيدددددة مجانيدددددة مٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد 

ددد  ) دددد ايِٜددداد الِ٘اليدددات( ُ ددد  زأض ألاطددد ار 47الرددددو٤ ٛز (، ٗجدددا  )ُددددم ةنخ ددداف ملُى

دددا التدددم ُاٛدددد حلدددىزه  ِٗاليدددات النددددوات إلال١ترونيددد
ن
ة التدددم طددد ٝ جسدددريلر  اهدددا محٜٜ

، كمدددددت حدددددين أثدددددد )ألاطددددد ار الوازتدددددة العازحدددددة ُدددددم 201%( بىاٛدددددّ )55يظددددد ة ) ( مؼددددداٞز

ا ومحٜٜددددددددة يظدددددددد ة )195ازاد هددددددد ( باملسث ددددددددة الثانيددددددددة بىاٛددددددددّ )
ن
%( مددددددددم حملددددددددة 54( مؼددددددداز٠

اخحيددازات الرمرددىز وطدد ار ُدددم مؼدداٟز ه  وحلددىزه  ِٗاليددات الندددوات إلال١ترونيددة 

 تم ط ٝ اثمامر   حسا ات الخسريل اها.املجانية وال
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( أط ار ُدم حلىز الرمرىز بالندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند التم ث  47حدو٤ ٛز  )

 جسريلر  اها

دم الحلىز بالندوات  أط ار الخسريل ُو

 إلال١ترونية

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

د ةيِٜاد امل اػس  %٦٦ ٢٠٦ ُدم انخ ا ت ملُى

 %٦٢ ٦٤٦ أط ار هازتة خازحة ُم ازادج 

اٛد حلىزي  %٩٤ ٦٢٩ اػ٢اليات ٗنية واحرحجم ُو

د ةيِٜاد مّ ندوة ال١ترونية أخسي   %٢٢ ٣٢ ثداخل مُى

 %٢٠ ٢٩ اٟحما٤ الِدد املحدد للحلىز 

 %٦١ ١٠ ُدم اطحٜ ا٤ ثؤٟيد ٛ ى٤ حلىزي

 %٢ ٦٦ أخوا  كمت بيانات دُىة الحلىز املظحلمة

ة وحلددىز الرمرددىز لِ٘اليددات  ٘ددد أمددام مؼدداٟز كمددت حددين أٛددل ألاطدد ار والِىاتددٝ التددم ٛو

النددددوات إلال١ترونيدددة التدددم طددد ٝ جسدددرلاه  اهدددا،  دددت )أخودددا  كمدددت بياندددات دُدددىة الحلدددىز( 

التددددم ثدددد  جظددددلمىها واملسطددددلة مددددم ٛ ددددل املئطظددددات الِسبيددددة الٜاتمددددة ُ دددد  ُٜددددد وثنٌددددي  

كمددت ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات بدددو٤ الِددال   ِٗاليددات الندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة

ا ٜٗدى محٜٜددة يظد ة كدِي٘ة للٔا دة )15الِس د ، حيدث بلٔدد )
ن
%( مدم حملددة 4( مؼداز٠

ة وحلدددددىز الرمردددددىز بِ٘اليدددددات النددددددوات إلال١ترونيدددددة التدددددم طددددد ٝ  أطددددد ار ُددددددم مؼددددداٟز

 جسريلر  اها.

٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب تياّل قضآا ختصص املهتبات ّاملعلْمات باليدّات اإللهرتّىٔ 3/3/8

 اإلىرتىت:

ددد الندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة التددم ثٜدددمرا املئطظددات الِسبيددة كمددت ثخـددف  ثنُى

امل١ح ددددات واملِلىمددددات بددددددو٤ الِددددال  الِس دددد  ُبدددددر إلانترنددددد كمددددت ثنددددداو٤ ِٗاليا هددددا للٜلدددددا ا 

ملسث دددة املخحل٘دددة وذات الـدددلة بمجدددا٤ امل١ح دددات واملِلىمدددات، وأثدددد )الٜلدددا ا املرنيدددة( با

ألاو دددد ، ٗحسؿددددد ٠اٗددددة املئطظددددات ُ دددد  ثناولرددددا كددددمم مددددا ثٜددددىم  ِٜدددددف وثنٌيمدددده مددددم 

%(، وحدددددا ت )الٜلدددددا ا 100ِٗاليدددددات بالنددددددوات إلال١ترونيدددددة املجانيدددددة محٜٜدددددة يظددددد ة )

( مدددم املئطظدددات الِسبيدددة 10الِلميددة( كمدددت املسث دددة الثانيدددة، ٗدددح  ثناولرددا كدددمم ِٗاليدددات )
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  ددت ٠ددل مددم )الٜلددا ا ةححماُيددة والٜلددا ا  %(. كمددت حددين أٛلرددا77محٜٜددة يظدد ة )
ن
ثندداوح

( مئطظددات ُسبيددة ٜٗددى، محٜٜددة ٠ددل م هددا 3الِامدة( التددم ثدد  ثناولرمددا كددمم ِٗاليددات )

%( مددم حملددة ٛلددا ا مجددا٤ وثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات التددم ثدد  ثناولرددا 23يظدد ة )

ِسبيددددة ُبدددددر كددددمم ِٗاليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيدددددة التددددم جِٜدددددها املئطظددددات ال

ددددددا ملددددددا ي١ِظدددددده 
ن
ٜ إلانترنددددددد كمددددددت ثخـددددددف امل١ح ددددددات واملِلىمددددددات بدددددددو٤ الِددددددال  الِس دددددد ، ٗو

 ( الحا ت:48الردو٤ ٛز  )

( ٛلا ا الحخـف امل١ح ات واملِلىمات املوسوحة ُبر الندوات إلال١ترونية املجانية 48حدو٤ ٛز  )

 واملٜدمة ُبر إلانترند

ٛلا ا ثخـف امل١ح ات 

 واملِلىمات

 ت الِسبيةاملئطظا
ين  حمرىز املؼاٟز

 والحلىز 

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٣١ ٢١٦ %٦٠٠ ٦٩ الٜلا ا املرنية

 %١٤ ٩٢٠ %٢٢ ٦٠ الٜلا ا الِلمية

 %١٣ ٩١١ %٩٣ ٦ الٜلا ا ال حثية

 %٦٢ ٢٣٢ %١٢ ٣ الٜلا ا الوازتة )ملنية(

 %٩٤ ٢٦٠ %٦٢ ٢ الٜلا ا املئطظية

 %٩٦ ٦١١ %٩٣ ٦ الٜلا ا الثٜاٗية

 %٢٢ ٦٢٠ %٢٩ ٩ الٜلا ا ةححماُية

 %٢٦ ٦٦٩ %٢٩ ٩ الٜلا ا الِامة

 %٢٠ ٦٠١ %٠ ٠ الٜلا ا ألاخالٛية

 %٢ ٢٢ %٠ ٠ الٜلا ا ال٘سد ة

ٟمددددا ٟؼدددد٘د الدزاطددددة ُددددم ٓيددددار املئطظددددات الِسبيددددة ُددددم ثندددداو٤ )الٜلددددا ا ألاخالٛيددددة 

ـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات كدددمم مدددا جِٜددددف وثنٌمددده مدددم وال٘سد دددة( ذات الِالٛدددة بحخ

ِٗاليدددددات للنددددددوات إلال١ترونيدددددة املجانيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد كمدددددت ثخـدددددف امل١ح دددددات 

 واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .
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ُو ددددد  حانددددد   خدددددس، ٜٗدددددد ٟؼددددد٘د الدزاطدددددة أن أٟ دددددر الٜلدددددا ا ذات الِالٛدددددة بحخـدددددف 

ين والحلددىز ثناولرددا كددمم ِٗاليددات امل١ح ددات واملِلىمددات التددم  ٘لددل حمرددىز امل ؼدداٟز

النددوات إلال١ترونيددة املجانيدة املٜدمددة ُبدر إلانترنددد  ددت ٠دل مددم )الٜلدا ا املرنيددة( والتددم 

%( مددددددم اخحيددددددازا ه ، ردددددد  )الٜلددددددا ا الِلميددددددة( حيددددددث حٜٜددددددد يظدددددد ة 86حٜٜددددددد يظدددددد ة )

حمردددىز %( مدددم اخحيدددازا ه ، وحدددا ت )الٜلدددا ا ال حثيدددة( باملسث دددة الثالثدددة ملدددا  ٘لدددل 69)

ين والحلىز ثناوله كمم ِٗاليات الندوات إلال١ترونية املجانية محٜٜدة يظد ة  املؼاٟز

ين والحلىز  دت )الٜلدا ا ال٘سد دة( 68)  لدي حمرىز املؼاٟز
ن
%(، كمت حين أٛلرا ث٘ليال

%( ٜٗدددددددى ممدددددددم  ٘لدددددددلىن ثناولددددددده كدددددددمم ِٗاليدددددددات النددددددددوات 4والتدددددددم حٜٜدددددددد يظددددددد ة )

إلانترندددددد كمدددددت ثخـدددددف امل١ح دددددات واملِلىمدددددات بددددددو٤ إلال١ترونيدددددة املجانيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر 

الِدددددال  الِس ددددد . ٟمدددددا أطددددد٘ست الدزاطدددددة ُدددددم ثدددددىاٗس ثىاٗدددددٝ بدددددين ممازطدددددات املئطظدددددات 

ين والحلددددددىز ٗيمددددددا  خددددددحف بٜلددددددا ا ثخـددددددف  الِسبيددددددة ومددددددا  ٘لددددددله حمرددددددىز املؼدددددداٟز

ة امل١ح ددات واملِلىمددات التددم  ددح  ثناولرددا بِ٘اليددات الندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمدد

 ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

 ادتنَْر املضتَدف باليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: 3/3/9

ثنددددَى الرمرددددىز املظدددد هدٖ بالندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة التددددم جِٜدددددها املئطظددددات 

ددد  الِسبيدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات واملِلى  دددا ملدددا  ىضدددحه الرددددو٤ ٛز
ن
ٜ مدددات ٗو

 ( الحا ت:49)

 ( الرمرىز املظ هدٖ للمئطظات الِسبية بالندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند49حدو٤ ٛز  )

الرمرىز املظ هدٖ للمئطظات الِسبية بالندوات 

 إلال١ترونية املجانية

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٦٠٠ ٦٩ ملرنة امل١ح ات واملِلىماتالِاملين واملمازطين 

 %٤٢ ٦٢ الٜيادات ومد سي امل١ح ات ومئطظات املِلىمات

مبظى   ةثحادات والرمِيات املرنية للم١ح ات 

 واملِلىمات
٤٢ ٦٢% 

ال احثين والدازطين بمسحلة الدزاطات الِليا 

 )دٟحىزاة/ماحظحير(
٣٦ ٦٦% 



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              154          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

الرمرىز املظ هدٖ للمئطظات الِسبية بالندوات 

 إلال١ترونية املجانية

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٢٢ ٦٠ ِلم ألاطاثرة والِلما  الٜاتمين ُ   ال حث ال

٘ين الردد  %٢٢ ٦٠ حد ثم الحخسج واملًى

 %١٤ ٤ الوالر والدازطين بالحِلي  الرام ت

ؼ٘د الدزاطة أن )الِاملين واملمازطين ملرندة امل١ح دات واملِلىمدات(  دت أٟ در ال٘ دات  ٟو

املظدد هدٗة بالندددوات إلال١ترونيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد مددم ٛ ددل املئطظددات الِسبيددة، اذ 

( ُ ددددددد  اخحـاؿدددددددرا كدددددددمم ِٗاليدددددددات نددددددددوات ٠13اٗدددددددة املئطظدددددددات الِسبيدددددددة )حسؿدددددددد 

%(، ويلاهددددا كمددددت السث ددددة الثانيددددة ٗ ددددة )الٜيددددادات ومددددد سي 100إلال١ترونيددددة محٜٜددددة يظدددد ة )

( مئطظددددة 12امل١ح ددددات ومئطظددددات املِلىمددددات( والتددددم ثدددد  اطدددد هداٗرا كددددمم ِٗاليددددات )

ظدد هدٗة ٠دددان مددم نـدددع  %(، كمدددت حددين أٛدددل ٗ ددات الرمردددىز امل92ُسبيددة محٜٜدددة يظدد ة )

( مئطظات ُسبيدة 9)الوالر والدازطين بالحِلي  الرام ت( حيث ل  جظ هدٗر  طىي )

كدددمم ِٗاليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة التددددم ثٜدددددمرا ُبددددر إلانترنددددد كمددددت ثخـددددف 

امل١ح دددات واملِلىمدددات بددددو٤ الِدددال  الِس ددد . وهدددى مدددا أزحِددده ال احدددث ا ددد  أن املئطظدددات 

لميددددة السطددددمية )ال٢ليددددات واملِاهددددد وألاٛظددددام الِلميددددة(  ددددت املنددددىن اهددددا الحِليميددددة والِ

اطدددددد هداٖ هددددددرف ال٘ ددددددة، وهددددددى مددددددا خددددددال مندددددده مجحمددددددّ املئطظددددددات الِسبيددددددة محددددددل دزاطددددددة 

 ال احث.

 االحتٔادات املْضْعٔ٘ ّالتحدٓات اليت تْادُ مجَْر املصارنني ّاذتضْر: –احملْر الزابع 3/4

ات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت يف ختصص االحتٔادات املْضْعٔ٘ لليدّ 3/4/1

 املهتبات ّاملعلْمات:

ين والحلدددددددىز  ية لرمردددددددىز املؼددددددداٟز أم١ددددددم لل احدددددددث ثـدددددددبيٙ ةححياحدددددددات املىكددددددُى

بِ٘اليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد كمددددت ثخـددددف امل١ح ددددات 

ت زتعظدددية ُ ددد  النحدددى املىضددد  بالرددددو٤ واملِلىمدددات بددددو٤ الِدددال  الِس ددد  كمدددت رمددداي  ٗ دددا

 ( الحا ت:50ٛز  )
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ين والحلىز بالندوات إلال١ترونية املجانية 50حدو٤ ٛز  ) ية لرمرىز املؼاٟز ( ةححياحات املىكُى

 املٜدمة ُبر إلانترند

ٗ ات ةححياحات 

ين  ية للمؼاٟز املىكُى

 بالندوات إلال١ترونية

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

 %٢٠ ٣٢١ ثٜنية اححياحات

 %٢١ ٦٢٢ اححياحات مرنية

 %٦٦ ٢٩٦ اححياحات ُامة

 %١ ٦٩٢ اححياحات رٜاٗية

 %٦ ٦٠٣ اححياحات ٗنية

 %٢ ٣١ اححياحات ادازية

 %٢ ٢٣ اححياحات بحثية

 %٢ ٢٣ اححياحات أخسي 

ددددا لددددي الرمرددددىز؛ اذ  ؼددد٘د الدزاطدددة أن )ةححياحددددات الحٜنيدددة(  ددددت أٟ دددر ال٘ دددات هل ن ٟو

ية التم  حولدّ الرمردىز ا د  ثل ي هدا 40ظ ة )حٜٜد ي %( مم حملة ةححياحات املىكُى

مم خال٤ مؼاٟز ه  وحلدىزه  ِٗاليدات النددوات إلال١ترونيدة، ويلاهدا كمدت السث دة الثانيدة 

%(، رددددد  )ةححياحدددددات الِامدددددة( التدددددم حٜٜدددددد 26)ةححياحدددددات املرنيدددددة( محٜٜدددددة يظددددد ة )

احدات الثٜاٗيدة وال٘نيدة وإلادازيدة وال حثيدة كمدت %(. كمت حين أثدد ٠دل مدم ةححي11يظ ة )

ية التددددددددم  حولددددددددّ الرمرددددددددىز ا ددددددد  ثل ي هددددددددا كمددددددددت أرنددددددددا   السثددددددد  ألاديدددددددد  لالححياحددددددددات املىكدددددددُى

مؼدداز٠ا ه  وحلددىزه  ِٗاليددات الندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت 

 ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

الضلْنٔ٘ ّالتيظٔنٔ٘ باليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت يف  التحدٓات 3/4/2

 ختصص املهتبات ّاملعلْمات:

ية والحنٌيميدددة التدددم ثىاحرردددا املئطظدددات الِسبيدددة وحمردددىز  ثخندددَى الححدددد ات الظدددلٟى

ين ُ دد  الظدىا  بممازطددات ُٜدد وثن٘يددر وحلدىز ِٗاليددات النددوات إلال١ترونيددة  املؼداٟز
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ية التدددم  املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد، حيدددث زؿددددت الدزاطدددة أٟ دددر الححدددد ات الظدددلٟى

ددد أم١ددم  ثىاحدده )املئطظددات، والرمرددىز( كمددت أرنددا  ممازطدد ه  وحلددىزه  للِ٘اليددات، ٛو

 ( الحا ت:51ا جاشها ُ   النحى املىض  بالردو٤ ٛز  )

ية والحنٌيمية بالندوات إلال١ترونية51حدو٤ ٛز  )  املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ( الححد ات الظلٟى

ية والحنٌيمية  الححد ات الظلٟى

ين والحلىز  املئطظات الِسبية  حمرىز املؼاٟز

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ُدد 

 ةطحجابات
 الىشن البظتم

ُدم التلام الحلىز بحِليمات 

ة والح٘اُل  املؼاٟز

٣٦ ٦٦% 
٢٩ ٦٤١% 

إلادازة ٓير الريدة للمؼاز٠ات 

 لياتوالِ٘ا

٣ ٦% 
٦٤ ٣١% 

د املحدد  %٦٢ ٢٣ %١٤ ٤ ُدم الحٜيد بالٛى

ثجاهل اطح٘ظازات وأط لة الحلىز 

ين  واملؼاٟز

٠ ٠% 
٤ ٢٠% 

 %٢ ٦٤ %٦٢ ٢ الحٜيد  ِدد الحلىز لل٘اُليات

الحداخل بين مىاُيد ايِٜاد الندوات 

 إلال١ترونية

٤٢ ٦٢% 
٢ ٦٣% 

 %٩ ٦٦ %٣ ٦ أخسي 

ىاُيدددد ايِٜددداد ِٗاليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة( ُ ددد  حيدددث حدددا  ثحددددي )الحدددداخل بدددين م

زأض الححددددد ات التددددم ثىاحررددددا املئطظددددات الِسبيددددة ٗيمددددا جِٜدددددف وثنٌمدددده مددددم ِٗاليددددات 

ا ذلد٣ يظد ة )
ن
%( مدم حملدة 92لندوا ها إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند محٜٜ

ية والحنٌيميددة التددم ثىاحررددا املئطظددات الِسبيدد ة، كمددت حددين أجدد  )ُدددم الححددد ات الظددلٟى

ية التددددم  ىاحررددددا  ة والح٘اُددددل( ُ دددد  زأض الححددددد ات الظددددلٟى ةلتددددلام بحِليمددددات املؼدددداٟز

ين والحلدددددىز محٜٜدددددة يظددددد ة ) ية 43حمردددددىز املؼددددداٟز %( مدددددم حملدددددة الححدددددد ات الظدددددلٟى

ين والحلددىز بِ٘اليددات الندددوات إلال١ترونيددة  والحنٌيميددة التددم  ىاحررددا حمرددىز املؼدداٟز

 ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .املجانية املٜدمة 
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التحدٓات الفئ٘ ّالتكئ٘ باليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت يف  3/4/3

 ختصص املهتبات ّاملعلْمات:

د الححد ات ال٘نية والحٜنية التم واحرد ٠ل مدم املئطظدات الِسبيدة وحمردىز  ثنُى

ين ب٘ ِاليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـددددف املؼددداٟز

ؼد٘د الدزاطدة 53انٌس الردو٤ ٛز  ) –امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس    (، ٟو

أن ثحدي )كِٙ ٟ٘ا ة نٜوة ةثـدا٤ با نترندد( هدى أٟ در الححدد ات ال٘نيدة والحٜنيدة 

%( مددم حملددة 54والرمرددىز محٜٜددة ) %(،62التددم واحرددد ٠ددل مددم املئطظددات محٜٜددة )

الححددد ات ال٘نيددة التددم  ىاحررددا ٟالهمددا كمددت أرنددا  ِٗاليددات الندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة 

 املٜدمة ُبر إلانترند.

 ( الححد ات ال٘نية والحٜنية بالندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند52حدو٤ ٛز  )

 أٟ ر الححد ات ال٘نية والحٜنية

ين والحلىز  ئطظات الِسبيةامل  حمرىز املؼاٟز

ُدد 

 ةطحجابات

الىشن 

 البظتم

ُدد 

 ةطحجابات
 الىشن البظتم

كِٙ ٟ٘ا ة نٜوة ةثـا٤ 

 با نترند
٦٢ ٦٩١ %١٢ ٣% 

كِٙ حىدة ةثـا٤ الـىج  / 

 املسث 
٦٤ ٦٣٣ %٢١ ١% 

اػ٢الية كمت الحو يٝ واملنـة 

 املظحخدمة
٦١ ٦٦٣ %٩٣ ٦% 

 %٢ ٢٩ %٢٩ ٩ ية بالرراش املظحخدماػ٢الية ٗن

ُدم إلاملام ال٢اكمت بالحو يٜات 

 والبرامج املظحخدمة
٢ ٢٢ %٩٦ ٢% 

 أخرى  −
− 0 − ٠

% 

− ٩

٠ 
٩% 

كمددددت حددددين حددددا  )كددددِٙ حددددىدة ةثـددددا٤ الـددددىج / املسثدددد ( كمددددت املسث ددددة الثانيددددة للححددددد ات 

ين بِ٘اليددددددددات  ال٘نيدددددددة والحٜنيددددددددة التدددددددم ثىاحررددددددددا املئطظدددددددات الِسبيددددددددة وحمردددددددىز املؼدددددددداٟز
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النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات 

%( 19%( للمئطظدددددددات الِسبيدددددددة، ويظددددددد ة )46بددددددددو٤ الِدددددددال  الِس ددددددد ، محٜٜدددددددة يظددددددد ة )

ؼد٘د الدزاطدة أن أٛدل الححدد ات ال٘نيدة والحٜنيدة التدم ثىاحده املئطظدات  للرمرىز. ٟو

بالرردددداش املظددددحخدم( كمددددت ُٜددددد وادازة ِٗاليددددات الِسبيددددة  ددددت ثحدددددي )إلاػدددد٢اليات ال٘نيددددة 

%(، كمددت حدددين أجدد  ثحددددي )ُدددم إلاملدددام 23الندددوات إلال١ترونيددة املجانيدددة محٜٜددة يظددد ة )

ال٢ددددددداكمت بالحو يٜددددددددات والبرمجيددددددددات املظددددددددحخدمة( كمددددددددت مؼدددددددداٟز ه  وحلددددددددىزه  لِ٘اليددددددددات 

حمرددددىز  الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة أٟ ددددر الححددددد ات ال٘نيددددة والحٜنيددددة التددددم  ىاحررددددا

ين والحلدددددددىز محٜٜدددددددة يظددددددد ة ) %( مدددددددم حملدددددددة الححدددددددد ات ال٘نيدددددددة والحٜنيدددددددة 4املؼددددددداٟز

بالندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبدددر إلانترنددد كمددت ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمدددات 

 بدو٤ الِال  الِس  .

 خامت٘ الدراص٘ –رابًعا

ددددددا ومددددددا ؿدددددداح ه مددددددم ثددددددؤريرات ٟ يددددددر  ة ُ دددددد  ان الحوددددددىز الح١نىلددددددىجت الٜددددددات  حالي 

ةٛحـددددداد الِدددددامل  واملح دددددت ٛدددددد حِدددددل مدددددم النددددددوات إلال١ترونيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد 

(Webinars ا لالطدددددددح٘ادة مدددددددم ُن ا وػددددددديى ( أٟ دددددددر ثٜنيدددددددات الحىاؿدددددددل ُدددددددم ُ ِدددددددد اطدددددددحخدامن

ام٢انا هددا وخيازا هددا املخحل٘ددة كمددت ػددت  مندداحت الحيدداة ال ؼددسية طددىا  الثٜاٗيددة أو الِلميددة 

 ا دد  الرىاندد  الخظددىيٜية املخحل٘ددة؛ ٗددالحوىيس الحاؿددل أو الحنمىيددة أو الحدزي 
ن
يددة وؿددىح

 ظدددٚى البرمجيدددات ومنـدددات خددددمات ادازة النددددوات إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد 

خددال٤ الظددنىات العمددع املاكددية حِلرددا ثحمحددّ بىاحرددات اطددحخدام ذات ٛدددزات ُاليددة 

ي٘رددددا  ظددددرىلة و   ظددددس كمددددت ثحٜيددددٝ الحىاؿددددل وام٢انددددات ٟ يددددرة  م١ددددم ةطددددح٘ادة م هددددا وثًى

ددا٤ دون اػددتران أي خبددرات ومرددازات ٗنيددة مِٜددددة ٟمددا ٠انددد ُليدده كمددت ٗتددرة يؼدددؤ ها   ِ ال٘

ا ُ دد  الِد ددد مددم  ددا ضددعمن ا ماد  
ن
ردددها ألاو٤. اكدداٗة ا دد  ذلدد٣، وكددّ ةٛحـدداد كددٔو ُو

ة بالِ٘اليددات  املئطظددات وألاٗددساد بمددا أُدداٚ مددم ٛدددزا ه  ُ دد  الظدد٘س والحنٜددل للمؼدداٟز

ة واملرنية املخحل٘ة مم حىلر  والتدم جِٜدد كمدت ػد٢ل ميدداي ، ألامدس الدري ُدصش مدم الِلمي

ٗددددددسؾ اطددددددحخدام ثٜنيددددددات ُٜددددددد وثنٌددددددي  الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد 

(Webinars ا  ؼد٢ل متلا دد لحٜدد   ألا٢ٗداز ونٜاػدرا ومؼداٟز ها ا حدرابن ( ٟىوها ثمثل خيازن
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ددددات شمنيددددة وحٔساٗيددددة ثحددددد مددددم مددددّ ملخددددسيم، وبدددددون ثحمددددل أي كددددٔىن  ماليددددة أو مِٛى

ة والحلددددددىز بِ٘اليددددددات ألاحددددددداذ الِامليددددددة وإلاٛليميددددددة لححٜيددددددٝ الددددددحِل   ٗددددددسؾ املؼدددددداٟز

والحوددددىيس املظددددحمس وإلاحاهددددة بددددالحوىزات الرازيددددة مددددم حددددىلر ، وهددددى مددددا ح ثخحلددددٙ ٗيدددده 

كمدددت مئطظددداثنا الِسبيدددة ُدددم ٓيرهدددا مدددم املئطظدددات املِنيدددة بٜوددداَ امل١ح دددات واملِلىمدددات 

ير ٗدددسؾ  ِاليددات ال١ترونيددة ثٜدددم ُبددر إلانترنددد لحددٗى اطدد هداٗرا لِٜددد وثن٘يددر أيؼددوة ٗو

لحودددىيس مردددازات وخبدددرات حمردددىز منخظدددتم ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات بددددو٤ الِدددال  

 الِس  ، وثنمية خبرا ه  وجِصيص ٛدزا ه  املرنية والِلمية ُ   الظىا .

 ىتاٜر الدراص٘: 4/1

 حْل: مأٍ٘ اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت:ىتاٜر عامـــ٘  4/1/1

  دد  بدا ددة الحددؤزيا للندددوات إلال١ترونيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت وها ددة الثمانيبيددات ٓز

دددددددم ةطددددددحٜساز  مدددددم الٜددددددسن الِؼددددددسيم، ٗبوهددددددا ح ثددددددصا٤ جِددددداي  حالددددددة مددددددم الخؼددددددخد ُو

ل٘دة، اذ اطدحخدمد الِد دد مدم بؤدبيات النحاج ال١٘سي املبؼىز ومـولحا ها املخح

املـددددولحات لتػددددازة ا دددد  مخحلددددٙ أػدددد٢ا٤ وأنددددىاَ الِ٘اليددددات وألاحددددداذ التددددم  ددددح  

ُٜدددددها وثٜدددددد مرا ُبدددددر إلانترندددددد، ٠املحاكددددسات والنددددددوات وةححماُدددددات واللٜدددددا ات 

 Online Seminar, Web–Conferences, Web–Basedةٗتراكددية مددم بي هددا )

Seminars, Webcasts, (، وُ ِدد مـدول  )... الد Webinar والدري ثمدد ؿديآحه )

ا مدم ٠لمتدم )1998للمسة ألاو   ُدام 
ن
( Webم ُ د   دد )ازيد٣  ز. ٟدىزر( ٟىنده مؼدحٜ

ددددد ثدددد  Seminarو) ا كمددددت النحدددداج ال١٘ددددسي الِددددامل ، ٛو ُن ا وػدددديى ( هددددى أٟ رهددددا اطددددحخدامن

ُ دددددد   جِسي دددددده ا دددددد  )وبعندددددداز( لتػددددددازة ا دددددد  ٠اٗددددددة الِ٘اليددددددات وألاحددددددداذ إلال١ترونيددددددة،

ددددددددددد الحلدددددددددىز اهدددددددددا )وزغ الِمدددددددددل، املحاكدددددددددسات،  اخدددددددددحالٖ أنىاُردددددددددا وأهدددددددددداٗرا ُو

الندوات، املئثمسات، حلٜات النٜاغ، ةححماُات( التم  ح  ُٜدها  ؼد٢ل متدلامم 

 ُبر ػ ١ة إلانترند حت   ىمنا هرا.

  ثحميددل الندددوات إلال١ترونيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد ُددم نٌير هددا امليدانيددة بالِد ددد مددم

يددددلات والتددددم مددددم أهمرددددا انخ٘دددداق الح٢دددداليٙ واملحول ددددات املاليددددة، وطددددرىلة ثحد ددددد امل
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ة والحلدىز  يحات ايِٜاد ِٗاليا ها بما  خناط  مّ الرمرىز املظ هدٖ للمؼداٟز ثٛى

ير الِ٘اليددات  ِددد ايِٜادهددا كمددت ػدد٢ل جسددريالت طددمّ بـددسية  ددح  -اهددا، وام٢انيددة ثددٗى

واطدددددّ مدددددم الرمردددددىز املظددددد هدٖ السحدددددَى الاهدددددا ُندددددد الولددددد ، واطددددد هداٗرا لرمردددددىز 

بِ٘اليا ها دون أ ة ُىاتٝ شمنيدة أو حٔساٗيدة ثٜدٙ أمدام مؼداٟز ه  وحلدىزه  اهدا، 

 ُددددم جٔلدهددددا ُ دددد  الٜيددددىد الن٘ظددددية والحددددىاحص ال عـددددية كمددددت ثىاؿددددل حمرددددىز 
ن
ٗلدددال

ين والحلىز بِ٘اليا ها بين  ِلر  ال ِم.  املؼاٟز

  نترنددد ا دد  ٟددىادز  ؼددسية ٛددادزة ثحولدد  ؿددناُة الندددوات إلال١ترونيددة املٜدمددة ُبددر إلا

ُ دددددددد  اطددددددددخثماز واطددددددددحخدام ألادوات والحجريددددددددلات الحٜنيددددددددة الحد ثددددددددة والِد ددددددددد مددددددددم 

البرمجيددددات واملنـددددات إلال١ترونيددددة املخحـددددة بخدددددمات الحىاؿددددل ُددددم ُ ِددددد ب١٘ددددا ة 

دددددزة ُاليددددة  ثمددددام ُمليددددات واحددددسا ات الحخودددديى والحن٘يددددر لِ٘اليا هددددا بالؼدددد٢ل  ٛو

وثحٜيدددددٝ ألاهدددددداٖ املسحدددددىة م هدددددا، وبمدددددا  حٜدددددٝ إلاٗدددددادة  الدددددري يظددددداه  مدددددم نجاحردددددا

ين والحلىز اها.  املسحىة لرمرىز املؼاٟز

  جؼددددحمل مسحلدددددة الحخوددددديى والحجريدددددل لِٜددددد وثن٘يدددددر النددددددوات إلال١ترونيدددددة املجانيدددددة

ح دداز ٛ ددل الؼددسوَ  ا  جدد  أخددرها كمددت ُة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد ُ دد  أحددد ُؼددس ُنـددسن

هددداٖ، والرمرددىز، واملححددىي، والِنددىان، وامليلانيددة، كمددت ُٜددد ِٗاليا هددا ممثلددة كمددت ألا 

مدددددددا٤، وإلاهددددددداز الصمجدددددددم،  والحجريدددددددلات الحٜنيدددددددة، واملححددددددددرىن والعبدددددددرا ، وحددددددددو٤ ألُا

 والحىاٗص املٜدمة، إلاحسا ات الحن٘ير ة.

  ثخنددددَى ألادواز إلادازيددددة والحبظدددديٜية املِحمددددد ُلاهددددا كمددددت ُٜددددد وثن٘يددددر وادازة ِٗاليددددات

( Hostة املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد، مددددددا بددددددين امللدددددديٙ الستعسددددددخم )الندددددددوات إلال١ترونيدددددد

(، Panelist( واملنددددددددددداٛؽ أو املححددددددددددددذ الستعسدددددددددددخم )Co–hostوامللددددددددددديٙ املؼددددددددددداٞز )

(، ويم١دددددم أن Technical Supportومٜددددددم  خددددددمات الددددددُ  ال٘جدددددم واملظددددداندة )

ثجحمدددّ ٠اٗدددة ألادواز كمدددت مدددعف واحدددد  ٜدددىم ُ ددد  ُٜدددد وادازة الِ٘اليدددات، أو يؼددد٢ل 

 يِرددد ا دد  ٠ددل مددعف مندده أحددد ألادواز الظددابٜة، لينـدد  هددرا ٗس 
ن
َٝ ُمددل مح٢ددامال يدد
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ة حمردددىز الحلدددىز ) ( بِ٘اليدددات النددددوة ٠Attendeesلددده كمدددت ثعظدددير جسدددريل ومؼددداٟز

 إلال١ترونية املٜدمة ُبر إلانترند.

  :دددا لِددددة ُىامدددل محِدددددة  دددت
ن
ٜ ثخندددَى النددددوات إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد ٗو

ين والحلدددددىز )مٜدمدددددة ٠املدددددة ُبدددددر إلانترندددددد أو  ردددددين م٢دددددان وحدددددىد ح مردددددىز املؼددددداٟز

ة ُددم ُ ِدددد(، وألاهددداٖ التددم جظددد    ة امليدانيدددة وخيددازات املؼدداٟز ثجمددّ بددين املؼدداٟز

ا   ثحٜيٜرا ُبر الِ٘اليدات )جِليميدة، مرنيدة، ثدزي يدة، نٜاػدية، جظدىيٜية، خدميدة 

ة والحلدددىز بِ٘الي ددددة ... الددد (، والح٢ل٘دددة املحدددددة للمؼددداٟز ا هدددا )مجانيدددة، أو مدُٗى

 الظىم(.

اليتاٜر ارتاص٘ باملنارصات ّاإلدزاٛات املتبع٘ لعكد ّتيظٔه اليدّات اإللهرتّىٔ٘  4/1/2

 اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت:

 ما قبل اىعكاد فعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: –احملْر األّل 4/1/2/1

 وثن٘يددر ندددوات ال١ترونيددة مجانيددة مٜدمددة ُبددر إلانترنددد  مثلددد أو دد  املمازطددات لِٜددد

كمدددت ثخـددددف امل١ح ددددات واملِلىمدددات بدددددو٤ الِددددال  الِس دددد ، كمدددت م ددددادزة )ٛاُددددة العظددددير 

م. كمدت حدين 2011للحِلي  ُم ُ ِد( والتم ٠اند أو   ندوا ها كمدت ػدرس طد حمبر مدم ُدام 

وطدِاها ا د   ٟؼ٘د الدزاطة ثىاٗس نمدى ملحدىي لددي املئطظدات الِسبيدة ملظداهم ها

هسر الِد د مدم النددوات إلال١ترونيدة املجانيدة وثٜدد مرا ُبدر إلانترندد، بمدا اي١ِدع 

ة والحلددددىز بِ٘اليا هددددا خددددال٤ الظددددنىات الِؼددددس ألاخيددددرة  ددددا ُ دددد  شيددددادة املؼدددداٟز ا جابي 

(2011/2020.) 

   دد  بددد  شيددادة ثىحدده حمرددىز منخظددتم ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات بدددو٤ الِددال ٓز

دة مؼدددددداٟز ه  وحلددددددىزه  لِ٘اليددددددات الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املجانيددددددة الِس دددددد  وشيددددددا

(، ٗبن ٗترة اشدهاز ؿناُة الندوات إلال١ترونية 2015املٜدمة ُبر إلانترند كمت ُام )

( 2018كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات بددددو٤ الِدددال  الِس ددد  ٛدددد بددددأت كمدددت ُدددام )

ة بلٔددد ) ا 2020رددازي )%(، ٟمددا ػدداهد الِددام ال12الددري حٌدد  ببظدد ة مؼدداٟز ( نمددى 

ة والحلدددىز بِ٘اليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة املٜدمدددة ُبدددر  دددا كمدددت  رددد  املؼددداٟز
ن
م٘سه



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              162          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

ين والحلددددىز بِ٘اليددددات 33إلانترنددددد؛ اذ بلددددٕ يظدددد ة ) %( مددددم حملددددة حمرددددىز املؼدددداٟز

النددددددددددوات إلال١ترونيدددددددددة املجانيدددددددددة املٜدمدددددددددة ُبدددددددددر إلانترندددددددددد كمدددددددددت ثخـدددددددددف امل١ح دددددددددات 

 .واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  

 ( 31مثددل حمرددىز منخظددتم ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات مددم ذوي ال٘ ددة الِمسيددة– 

ين والحلدىز بِ٘اليدات الندددوات إلال١ترونيدة املٜدمدة ُبدر إلانترنددد 35 ( أٟ در املؼداٟز

كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  ، ٟرل٣ ٗ ة إلانداذ هدم ألاٟ در 

ة وحلدددىز؛ اذ مدددثلم يظددد ة ) ين والحلدددىز  %( مدددم61مؼددداٟز حملدددة حمردددىز املؼددداٟز

بِ٘اليددددددددات الندددددددددوات إلال١ترونيددددددددة املٜدمددددددددة ُبددددددددر إلانترنددددددددد كمددددددددت ثخـددددددددف امل١ح ددددددددات 

 واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس   مما ػمل ه  دزاطة ال احث.

 ( ٝددددددددل ثو يدددددددد
 
( أٟ ددددددددر البرمجيددددددددات والحو يٜددددددددات املظددددددددحخدمة Zoom Meetingمث

ثن٘يدددر ندددددوا ها إلال١ترونيدددة املجانيددددة باملئطظدددات الِسبيددددة واملِحمدددد ُلاهددددا كمدددت ُٜددددد و 

املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد، ٟمددددا حددددا  ُ دددد  زأض البرمجيددددات والحو يٜددددات امل٘لددددلة لدددددي 

ة والحلدددىز بِ٘اليددددات  حمردددىز منخظدددتم ثخـددددف امل١ح دددات واملِلىمددددات كمدددت املؼدددداٟز

النددددددددددوات إلال١ترونيدددددددددة املجانيدددددددددة املٜدمدددددددددة ُبدددددددددر إلانترندددددددددد كمدددددددددت ثخـدددددددددف امل١ح دددددددددات 

 الِال  الِس  .واملِلىمات بدو٤ 

  أجددددد  ٠دددددل مدددددم منـدددددات الحىاؿدددددل ةححمددددداعت، والبر دددددد إلال١ترويددددد  ُ ددددد  زأض وطددددداتل

ةثـا٤ املظحخدمة باملئطظدات الِسبيدة لتُدالن ُدم نددوا ها إلال١ترونيدة املجانيدة 

ة والحلددددىز بِ٘اليا هددددا؛  املٜدمدددة ُبددددر إلانترندددد وثٜددددد   دُدددىات الخسددددريل للمؼددداٟز

ددل ٠ددل م هددا )
 
ال %( كددمم 100ٗمث

 
ممازطددات املئطظددات الِسبيددة واحسا ا هددا، ٟمددا مددث

ددددددددا أٟ ددددددددر وطدددددددداتل ةثـددددددددا٤ التددددددددم  ٘لددددددددلرا الرمرددددددددىز لحلٜدددددددد  دُددددددددىة مؼدددددددداٟز ه   أ لن

وحلدددددددىزه  بِ٘اليدددددددات النددددددددوات إلال١ترونيدددددددة املجانيدددددددة املٜدمدددددددة ُبدددددددر إلانترندددددددد كمدددددددت 

 ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

 ( دددد  اُحمدددداد ددددالن ال٘ددددسدي )ندددددوة بندددددوة(  %( مددددم املئطظددددات85ٓز الِسبيددددة ُ دددد  إلُا

ة بِ٘اليدددددددات مددددددا  دددددددح  ُٜددددددددف  ٟآليددددددة زتعظدددددددية لردددددددو٤ اُالندددددددات الخسدددددددريل واملؼدددددداٟز
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وثن٘يدددددرف مدددددم نددددددوات ال١ترونيدددددة مجانيدددددة ُبدددددر إلانترندددددد، ٗبنددددده ثددددد  ث٘لددددديل حمردددددىز 

النددددات الؼددددرسية ببظدددد ة ) ين والحلددددىز لعوددددى إلُا %( كمددددت  ليددددات حدولددددة 74املؼدددداٟز

ة والحلددددددىز بِ٘اليددددددات الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املجانيددددددة  اُالنددددددات جسددددددريل املؼدددددداٟز

 املٜدمة ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

  ة والحلدىز بِ٘اليدات النددوات د ملليات املِحمد ُلاها كمت الخسدريل للمؼداٟز ثنُى

التددددددم اػددددددترن  إلال١ترونيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد بممازطددددددات املئطظددددددات الِسبيددددددة

ة ٗاها، كمت حين لد  جؼدترن 46) %( م ها الخسريل امل ١س لحلىز الِ٘اليات واملؼاٟز

ة والحلدىز بِ٘اليدات نددوا ها إلال١ترونيدة 54) %( م ها احسا ات الخسريل للمؼداٟز

ل يدددة الٌِمددد  مدددم الرمردددىز 64املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد، اح أن ) %( و دددت ألٓا

ين ٛدددددددد ٗلدددددددلىا أن   حدددددددار الخسدددددددريل امل ١دددددددس بالنددددددددوات إلال١ترونيدددددددة املحدددددددار املؼددددددداٟز

مؼدددداٟز ه  وحلددددىزه  لِ٘اليا هددددا كمددددت ثخـددددف امل١ح ددددات واملِلىمددددات بدددددو٤ الِددددال  

 الِس  .

  حسؿدددددد ٠اٗدددددة املئطظدددددات الِسبيدددددة الٜاتمدددددة ُ ددددد  ُٜدددددد وثن٘يدددددر نددددددوات ال١ترونيدددددة

اندددات مجانيدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمدددات ُ ددد  ادزاج ٠دددل مدددم بي

النيدددة ودُدددىة  يحدددات ةيِٜددداد( بالبؼدددسات إلُا )ُندددىان الددددوزة، واطددد  املحاكدددس، وثٛى

دد كمدت ادزاج بياندات )حددو٤  ة والحلدىز بِ٘اليا هدا. كمدت حدين ثنُى الخسريل للمؼاٟز

مددا٤، وزابددى اطددحمازة الخسددريل، واملدددة الصمنيددة للِ٘اليددات، وبيانددات ةثـددا٤  ألُا

ة والحلددددىز( كددددمم مددددا ثخيحدددده مددددم والحىاؿددددل مِرددددا، وػددددسون ومحول ددددات امل ؼدددداٟز

ة والحلددددىز بِ٘اليا هددددا. ٟمددددا أًرددددست  يؼددددسات اُالنيددددة ودُددددىات الخسددددريل للمؼدددداٟز

ددددددددالن ودُددددددددىات  ددددددددا ٗيمددددددددا  ٘لدددددددله الرمرددددددددىز بمِلىمددددددددات إلُا ددددددددا ملمىطن ُن الدزاطدددددددة ثنى

ة والحلىز بِ٘اليات الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبدر  جسريلر  للمؼاٟز

 إلانترند كمت ثخـ
ن
ف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  ، حدا  أٟ رهدا ث٘لديال

مىاٟ دددة مدددا ثٜدددىم ُليددده املئطظدددات مدددم ممازطدددات واحدددسا ات كمدددت مِلىمدددات يؼدددسا ها 

النية ودُىات الخسريل العاؿة بِ٘اليا ها.  إلُا
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  أثدددددددد بياندددددددات )ةطددددددد  ال٢امدددددددل، والبر دددددددد إلال١ترويددددددد ( ُ ددددددد  زأض ال ياندددددددات العاؿدددددددة

ة والحلدددىز بِ٘اليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة باطدددحمازة الخسددد ريل للمؼددداٟز

املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد كمددددددت ثخـددددددف امل١ح ددددددات واملِلىمددددددات كددددددمم مددددددا ثٜددددددىم ُليدددددده 

%(، ٟرل٣ كدمم 100املئطظات الِسبية مم ممازطات واحسا ات، محٜٜة يظ ة )

ين والحلدددىز بالِ٘اليدددات محٜٜدددة يظددد ة م ىيدددة ) ( %90مدددا  ٘لدددله حمردددىز املؼددداٟز

ددددددد بٜيددددددة املئطظددددددات الِسبيددددددة كمددددددت ثىطددددددّ بيانددددددات اطددددددحمازات  ٗددددددؤٟ ر. كمددددددت حددددددين ثنُى

ُ دددد  ٠دددددل مدددددم  –اكدددداٗة ا ددددد  مددددا طددددد ٝ–الخسددددريل العاؿدددددة بِ٘اليا هددددا؛ اذ اححدددددىت 

ي٘ة، والدولة، والرداثٙ، واللٜد ، واملئهدل الِلمد (، اح  بيانات )حرة الِمل، والًى

لخسددددددريل والحلددددددىز أندددددده ثدددددد  ثىاٗسهددددددا ببظدددددد  م ىيددددددة مخحل٘ددددددة كددددددمم اطددددددحمازات ا

بِ٘اليددددددات املئطظددددددات الِسبيددددددة الٜاتمددددددة ُ دددددد  ُٜددددددد وثن٘يددددددر الندددددددوات إلال١ترونيددددددة 

املجانيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد كمددددددت ثخـددددددف امل١ح ددددددات واملِلىمددددددات بدددددددو٤ الِددددددال  

 الِس  .

  حسؿددددددددد ٠اٗددددددددة املئطظددددددددات الِسبيددددددددة ُ دددددددد  ازطددددددددا٤ زطدددددددداتل ال١ترونيددددددددة ُبددددددددر البر ددددددددد

ٟين والحلدددددددددىز، ث٘يدددددددددد اثمدددددددددامر  احدددددددددسا ات إلال١ترويددددددددد  العددددددددداؾ بجمردددددددددىز املؼددددددددداز 

دددد هدددرف السطددداتل ٗيمدددا ػدددملحه  الخسدددريل بنجدددار كدددمم ِٗاليا هدددا، اح أوهدددا ٛدددد ثنُى

ير )ُنددددىان الندددددوة، وزابددددى الحلددددىز  مددددم مِلىمددددات؛ اذ حددددسؾ ٟثيددددر م هددددا ُ دددد  ثددددٗى

يحددات ةيِٜدداد، وبياندات املحاكددس( بسطدداتل اثمددام احددسا ات  امل اػدس لِ٘اليا هددا، وثٛى

ما٤، واكداٗة الحددذ ا د   الخسريل، كمت حين ث٘اوثد كمت ثناولرا ل يانات )حدو٤ ألُا

ا م ىيددددددة ) %( 92الحٜددددددىي  إلال١ترويدددددد ، واملحول ددددددات ال٘نيددددددة( محٜٜددددددة ٠ددددددل م هددددددا يظدددددد ن

ا ممثلدة يظد ة ) د  مدا لردا 31ٗؤٛل، وحا ت )بيانات الدُ  ال٘جم( أٛلرا ثىاٗسن %(، ٓز

ددددددددات ثٜددددددددٙ أمددددددددام مؼدددددددداٟز ة وحلددددددددىز الرمرددددددددىز مددددددددم أهميددددددددة كمددددددددت مِالرددددددددة أي مِٛى

 بالِ٘اليات.

  ين والحلدددددددىز بِ٘اليدددددددات النددددددددوات إلال١ترونيدددددددة املجانيدددددددة  ٘لدددددددل حمردددددددىز املؼددددددداٟز

املٜدمة ُبدر إلانترندد كمدت ثخـدف امل١ح دات واملِلىمدات اطدحٜ ا٤ دُدىات الخسدريل 
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اها خال٤ )بلِة أ ام ٛ ل ايِٜادها(، أو )أط َى ٟحدد أٛيدخ ( مدم بدد  الِ٘اليدات 

رنددددددد، وهددددددى مددددددا حسؿددددددد ُليدددددده املئطظددددددات الِسبيددددددة بممازطددددددا ها امل اػددددددسة ُ دددددد  إلانت

واحسا ا هدددددددا املح ِدددددددة كمدددددددت ُٜدددددددد وثن٘يدددددددر نددددددددوا ها إلال١ترونيدددددددة املجانيدددددددة املٜدمدددددددة ُبدددددددر 

%(، 54إلانترنددد، ٗحٜٜددد املدددة الصمنيددة )بلددِة أ ددام ٛ ددل ةيِٜدداد( يظدد ة م ىيددة )

ت الِسبيددة %( ب٢ددل مددم ممازطددات املئطظددا38ومدددة )أطدد َى ٛ ددل ةيِٜدداد( يظدد ة )

 التم ػمل ها الدزاطة.

  ين والحلدددىز حسؿدددد املئطظدددات الِسبيدددة ُ ددد  ازطدددا٤ ثب اهدددات ا ددد  حمردددىز املؼددداٟز

يددد ايِٜدداد الِ٘اليددات،  بِ٘اليا هددا ملددم أثدد  احددسا ات الخسددريل لحب دداهر  بدداٛترار ثٛى

دددددددد كمدددددددت ُددددددددد مدددددددا ثٜدددددددىم ُليددددددده ممازطدددددددا ها واحسا ا هدددددددا العاؿدددددددة  ِددددددددد  اح أوهدددددددا ثنُى

دددا ُ ددد  ازطدددا٤ )ثب اهدددين ٜٗدددى( ٛ دددل ايِٜددداد الحب اهدددات امل سطدددلة؛ اذ أجددد  أٟ رهدددا حسؿن

%( م هددا ُ دد  ازطددا٤ ُدددة ثب اهددات 31%(، كمددت حددين حسؿددد )46الِ٘اليددات، ببظدد ة )

%( م هدددددا حسؿدددددد ُ دددددد  ازطدددددا٤ ثن يددددده واحدددددد ٜٗدددددى ا دددددد  23ُ ددددد  ٗتدددددرات مححاليدددددة، و)

ة والحلدىز  ين الر م أثمىا احدسا ات جسدريلر  للمؼداٟز بِ٘اليا هدا، حمرىز املؼاٟز

ين والحلىز اطحٜ ا٤ ُدة ثب اهدات ُ د  47كمت حين  ٘لل ) %( مم حمرىز املؼاٟز

يحدددددددات ايِٜددددددداد ِٗاليدددددددات مدددددددا أثمدددددددىا احدددددددسا ات  ٗتدددددددرات مححاليدددددددة لحب ددددددداهر  بٜدددددددسر ثٛى

الخسددريل اهددا مددم الندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت ثخـددف 

%( مدددددددم الرمردددددددىز 51ِس ددددددد . ٟمدددددددا  ٘لدددددددل )امل١ح دددددددات واملِلىمدددددددات بددددددددو٤ الِدددددددال  ال

يد ةيِٜاد.  اطحٜ ا٤ الحب اهات ٛ ل طاُات مم ثٛى

  ّأن ث٘اُل الرمرىز مم منخظتم ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بالدو٤ الِسبية، مد

مدددددا  ودددددسر حدددددىلر  مدددددم نددددددوات ال١ترونيدددددة مجانيدددددة مٜدمدددددة ُبدددددر إلانترندددددد ملؼددددداٟز ه  

ا )وحلدددىزه  كمدددت ِٗاليا هدددا املخحل٘دددة، ث٘اُدددل  ا حظدددابي 
ن
(، 3.21محىطدددى حٜدددٝ وطدددو

ٟما حا   رد  ث٘داُلر  ومؼداٟز ه  وحلدىزه  للِ٘اليدات كمدت أرندا  ألاشمدة ال دحية 

يددد ا )19–الحاليددة )ٟٗى ا حظددابي 
ن
-( ب٘دداٚز )3.07(، محىطددى المردد ؛ اذ حٜددٝ وطددو

 ( ُما ٠اند ُليه ٛ ل ألاشمة ال حية الِاملية.0.14
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 د فعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت:أثياٛ اىعكا –احملْر الجاىٕ 4/1/2/2

  دددددل  دددددىم )الظددددد د( أٟ دددددر أ دددددام ألاطددددد َى التدددددم ثخحـدددددرا املئطظدددددات الِسبيدددددة لِٜدددددد
 
مث

وثن٘يددددر ندددددوا ها إلال١ترونيددددة املجانيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد كمددددت ثخـددددف امل١ح ددددات 

دا يظد ة )
ن
لعمدعع( ببظدد ة %(، ويليدده ٠دل مدم  ددىم  )ألاز ِدا ، وا62واملِلىمدات محٜٜ

%( ل٢لاهمددددددا. ٟددددددرل٣ أجدددددد   ددددددىم )الظدددددد د( ُ دددددد  زأض مددددددا ٗلددددددله الرمرددددددىز و ددددددام 46)

ددا يظدد ة )
ن
ددا 49مؼدداٟز ه  وحلددىزه  بالِ٘اليددات محٜٜ

ن
%(،  ليدده  ددىم الرمِددة محٜٜ

ين والحلدىز بِ٘اليدات 19يظ ة ) %( مم حملة ألا ام امل٘للة لدي حمرىز املؼاٟز

ُبدددددددددر إلانترندددددددددد كمدددددددددت ثخـدددددددددف امل١ح دددددددددات  النددددددددددوات إلال١ترونيدددددددددة املجانيدددددددددة املٜدمدددددددددة

 واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس   ممم ػمل ه  دزاطة ال احث.

   ب٘لدددددددل حمردددددددىز منخظدددددددتم ثخـدددددددف امل١ح دددددددات واملِلىمدددددددات بددددددددو٤ الِدددددددال  الِس ددددددد

ة والحلددىز بالندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد والتددم  ددح   املؼدداٟز

م( والتددددم حٜٜددددد 11.00م ا دددد  6.00ية مددددم اليددددىم )ُٜددددد ِٗاليا هددددا كمددددت ال٘تددددرة املظددددات

يحددات ايِٜدداد الِ٘اليددات. وهددى مددا  حىاٗددٝ 76يظدد ة ) %( مددم حملددة مددا  ٘لددلىنه لحٛى

%( مدددددددم املئطظدددددددات الِسبيدددددددة لِٜدددددددد 69مدددددددّ املمازطدددددددات وإلاحدددددددسا ات التدددددددم ثخ ِردددددددا )

 ِٗاليات ندوا ها إلال١ترونية املٜدمة ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح دات واملِلىمدات

 بدو٤ الِال  الِس  .

 ( ين والحلدددىز ا ددد  الىحدددىد بالٜاُدددة ةٗتراكدددية 48 حدددسؾ %( مدددم حمردددىز املؼددداٟز

دٛيٜدددددة( مدددددم بدددددد  ِٗاليدددددات النددددددوات إلال١ترونيدددددة املجانيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر  15ٛ دددددل )

%( مددم املئطظددات 32إلانترنددد كمددت ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات، كمددت حددين جظددم  )

 60دٛيٜددددددة( و) 15  للٜاُددددددة ةٗتراكددددددية ٛ ددددددل )الِسبيددددددة بىلددددددىج الرمرددددددىز ودخددددددىلر

دٛيٜددة( مددم ايِٜدداد ِٗاليددات الندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة التددم ثٜددىم ُ دد  ُٜدددها 

وثن٘يددددددرها ُبددددددر ػدددددد ١ة إلانترنددددددد كمددددددت ثخـددددددف امل١ح ددددددات واملِلىمددددددات بدددددددو٤ الِددددددال  

 الِس  .
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 ( مددددددددم حمردددددددىز منخظددددددددتم ثخـددددددددف امل١ح دددددددات واملِلىمددددددددات وحددددددددىده  77 ٘لدددددددل )%

كمت أرنا  مؼاٟز ه  وحلىزه  ِٗاليات الندوات إلال١ترونية املجانيدة التدم  بمناشلر 

%( 46ثٜدددىم ُ ددد  ُٜددددها وثن٘يدددرها املئطظدددات الِسبيدددة ُبدددر إلانترندددد، ٟمدددا ٗلدددل )

ة أرنددددا  حلددددىزه   مدددد ه  اطددددحخدام أحرددددصة هددددىاث٘ر  الرٟيددددة كمددددت الح٘اُددددل واملؼدددداٟز

ت ُٜددد وثن٘يددر ندددوا ها %( مددم املئطظددات الِسبيددة كمدد38ِٗاليا هددا. ٟددرل٣ اُحمدددت )

إلال١ترونيددددة املجانيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد أرنددددا  وحددددىد املخحـددددين والٜدددداتمين ُددددل 

%( مدددددد ه  أحرددددددصة حظددددددابا ه  ال عـددددددية 77ادازة ِٗاليا هددددددا بمندددددداشلر ، و ظددددددحخدم )

 املحمىلة كمت ادازة وثنٌي  الِ٘اليات.

 ( مم املئطظات الِسبية ندوات ال١ترونية مجانية م69ٜجِٜد )% دمة ُبدر إلانترندد

%( مدم الرمرددىز 52دٛيٜدة(، كمدت حدين  ٘لدل ) 60جظدحٔٚس مددة ِٗاليا هدا أٟ در مدم )

ة والحلددددىز بالندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة التددددم جظددددحٔٚس ِٗاليا هددددا مدددددة  املؼدددداٟز

دٛيٜدددددة( ٟحدددددد أٛيدددددخ ، مدددددا  حولددددد  مدددددم املئطظدددددات الِسبيدددددة 60ايِٜددددداد ح ثحخوددددد  )

١ترونيددددددة مجانيددددددة مٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد كمددددددت الٜاتمددددددة ُ دددددد  ُٜددددددد وثن٘يددددددر ندددددددوات ال

ثخـددف امل١ح دددات واملِلىمددات بلدددسوزة اُددادة ثٜيدددي  املدددة الصمنيدددة املحددددة لِٜدددد 

دٛيٜددة( لح١ددىن أٟ ددر مال مددة ملحول ددات وثولِددات  60ِٗاليا هددا بمددا ح  حخودد  حدداحص )

ين بدو٤ الِال  الِس  .  حمرىز املؼاٟز

 ( مدددددددم املئطظدددددددات الِسبيدددددددة نددددددددوات ا38ثٜددددددددم )%  ل١ترونيدددددددة مجانيدددددددة جؼدددددددحمل ُ ددددددد

%( م هددددا ِٗاليددددات 31)مححدددددذ زتعسددددخم( واحددددد ٜٗددددى بِ٘اليا هددددا، كمددددت حددددين ٛدددددمد )

ددد أًرددست الدزاطددة أن ) %( مددم حمرددىز 43ػدداٞز اهددا )رالرددة مححدددرين زتعظدديين(. ٛو

ة والحلدددددىز بِ٘اليدددددات  منخظدددددتم ثخـدددددف امل١ح دددددات واملِلىمدددددات  ٘لدددددلىن املؼددددداٟز

التددددم  ٜددددىم ُ دددد  ِٗاليا هددددا )مححدددددذ زتعسددددخم( واحددددد الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة 

ة بالِ٘اليدات التدم  ٜددىم ُلاهدا )مححددران زتعظدديان( 42ٜٗدى، و) %( ٗلدلىا املؼدداٟز

بحددددددد أٛيددددددخ ، ُو دددددد  املئطظددددددات الِسبيددددددة الحددددددسؾ ُ دددددد  ُدددددددم اػددددددحما٤ ِٗاليا هددددددا 

الىاحدددة ُ دد  أٟ ددر مددم مححدددرين زتعظدديين بمددا  لددمم ثحٜيٜرددا محول ددات وثولِددات 
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ين والحلددىز اهددا مددم منخظددتم ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات بدددو٤ حمرددىز امل ؼدداٟز

 ُدددم ث٘لددديل )
ن
ين والحلدددىز 44الِدددال  الِس ددد ، هدددرا ٗلدددال %( مدددم حمردددىز املؼددداٟز

( 100–50لِ٘اليدددددات النددددددوات إلال١ترونيدددددة املحىطدددددوة المرددددد  والتدددددم جؼدددددمل ُ ددددد  )

 مؼاٞز ٟحد أٛيخ  كمم ِٗاليا ها الىاحدة.

 ( مدددددم املئطظدددددات ا69حسؿدددددد )% ين لِسبيدددددة ُ ددددد  ثىحيددددده وازػددددداد حمردددددىز املؼددددداٟز

والحلددىز بِ٘اليددات ندددوا ها إلال١ترونيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد ملددا  حددار مددم خيددازات 

وام٢انددات ثخددحف بح٘دداُلر  مددّ املحاكددسيم ومددّ  ِلددر ، والتددم مثلددد أهميددة ٟ يددرة 

ا بلدددٕ ) ا حظدددابي 
ن
ين والحلدددىز محٜٜدددة وطدددو ( بمدددا ١ُدددع 3.86لددددي حمردددىز املؼددداٟز

ىاٗددٝ املمازطددات وإلاحددسا ات التددم ث ِرددا املئطظددات الِسبيددة كمددت ثٜددد مرا لعدددمات ث

ين والحلدىز. ُو دد  حاندد   خددس  إلازػداد والحىحيدده مددّ  زا  وثولِدات حمرددىز املؼدداٟز

اتمددة ألاطدد لة وإلاحابددات، وام٢انددات  حددا ت ام٢انددات )ُددسق الؼددسات  الحٜد ميددة، ٛو

لح٘اُدددددددل امل٘لدددددددلة لددددددددي حمردددددددىز ةثـدددددددا٤ الـدددددددىج  واملسثددددددد ( ُ ددددددد  زأض خيدددددددازات ا

ين والحلددددددىز بِ٘اليدددددددات الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املٜدمدددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد كمدددددددت  املؼدددددداٟز

دد العيدازات التدم  ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بددو٤ الِدال  الِس د ، كمدت حدين ثنُى

ين والحلددىز بِ٘اليددات ندددوا ها  ثخيحرددا املئطظددات الِسبيددة لح٘اُددل حمرددىز املؼدداٟز

(، واملحادرددددددددددات Q&Aم حٜٜددددددددددد ٠ددددددددددل مددددددددددم: ألاطدددددددددد لة وألاحىبددددددددددة )إلال١ترونيددددددددددة والتدددددددددد

 Video(، وةثـددددددا٤ املسثدددددد  )VoIPوالنٜاػددددددات النـددددددية، وةثـددددددا٤ الـددددددىج  )

Calling ،ة زابى ال ث امل اػدس للنددوة ّ اليد )هل  املداخلة(، ومؼاٟز (، ومئػس ٗز

دددددددسق الؼدددددددسات  الحٜد ميدددددددة، وام٢انيدددددددة الخسدددددددريل امل اػدددددددس كدددددددمم ٗ دددددددة خيدددددددازات  ُو

٘اُدددل ألاٟ دددر اثاحدددة بِ٘اليدددات املئطظدددات الِسبيدددة لنددددوا ها إلال١ترونيدددة املجانيدددة الح

 املٜدمة ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات.

 ( س ا( بِ٘اليدددددددددات النددددددددددوات 92ثدددددددددٗى
ن
ا، ومبظدددددددددٜ %( مدددددددددم املئطظدددددددددات الِسبيدددددددددة )مدددددددددد سن

ِلىمدددات، إلال١ترونيدددة املجانيدددة التدددم ثٜددددمرا ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات وامل

بعنمددددددا لدددددد   حددددددىاٗس دوز )مٜدددددددم خدددددددمات الدددددددُ  ال٘جددددددم( كددددددمم ِٗاليددددددات الندددددددوات 

ؼددددد٘د 77( مئطظدددددات ُسبيددددة محٜٜدددددة يظدددد ة )10إلال١ترويدددد  التدددددم ثٜدددددمرا ) %(، ٟو
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الدزاطدددة ُدددم ألاهميدددة ال١بدددري ل٢اٗدددة ألادواز الحبظددديٜية وإلادازيدددة )املدددد س، املبظدددٝ، 

دددا
ن
ا أٟبدددر مدددم  مٜددددم خددددمات الددددُ  ال٘جدددم واملظددداُدة( محٜٜ ا حظدددابي 

ن
٠دددل م هدددا وطدددو

ين والحلددددددددىز بِ٘اليددددددددات الندددددددددوات إلال١ترونيددددددددة 4.25) ( مددددددددم  زا  حمرددددددددىز املؼدددددددداٟز

املجانيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد كمددددددت ثخـددددددف امل١ح ددددددات واملِلىمددددددات بدددددددو٤ الِددددددال  

 الِس  .

  أًردددددست الدزاطدددددة ثدددددىاٗس حدددددسؾ ػدددددد د لددددددي ٠دددددل مدددددم الٜددددداتمين ُ ددددد  ُٜدددددد وثن٘يدددددر

ين والحلددىز بِ٘اليا هدددا،  ِٗاليددات الندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة، وحمرددىز املؼدداٟز

ُ د  ٗحدف الحجريدلات ال٘نيدة لِ٘اليدات النددوات إلال١ترونيدة مثدل: )م٢دان الىحددىد 

أرندددا  الِ٘اليدددات، وألاحردددصة والحو يٜدددات املظدددحخدمة، والحجريدددلات ال٘نيدددة امللحٜدددة، 

واملستيددة، وخاؿددية جسددريل  ونٜددان ةثـددا٤ با نترنددد، وخيددازات املحادرددة الـددىثية

ة املحاحدددددددة( ٛ دددددددل بدددددددد  ايِٜددددددداد ِٗاليدددددددات  الِ٘اليدددددددات، وخيدددددددازات الح٘اُدددددددل واملؼددددددداٟز

ة والحلدىز بِ٘اليا هدا  الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند، واملؼاٟز

ين والحلدددددددىز  املخحل٘دددددددة. ٟدددددددرل٣ ١ُظدددددددد الدزاطدددددددة ػددددددددة انخ ددددددداف حمردددددددىز املؼددددددداٟز

لحٜدددد   والحمريددددد، والِددددسق الستعسدددخم، وألاطدددد لة والنٜدددداغ، للٜ٘دددسات الحبظدددديٜية )ا

وملعدددددددف الِ٘اليدددددددات، والحٜيدددددددي  ال هددددددداث ( كدددددددمم ِٗاليدددددددات النددددددددوات إلال١ترونيدددددددة 

 املٜدمة ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

 دم٘ عرب اإلىرتىت:ما بعد اىعكاد فعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املك –احملْر الجالح 4/1/2/3

 ( مددم املئطظددات الِسبيددة ُ دد  وطدداتل الحىاؿددل ةححمدداعت كمددت أزػدد٘ة 85جِحمددد )%

بـدددددسية لِ٘اليدددددات نددددددوا ها إلال١ترونيدددددة املٜدمدددددة ُبدددددر –وح٘دددددٍ الخسدددددريالت الظدددددمّ

دّ املئطظدة إلال١ترويد  املحدار ُبدر  إلانترند، كمت حين ح  ح  حٌ٘را وأزػ٘ ها ُبدر مٛى

يددة والدددري أجدد  ُ دد  زأض أطدددالي  ألازػدد٘ة وإلاثاحددة التدددم الؼدد ١ة الِن١ ىثيددة الِامل

ين والحلددىز بِ٘اليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة، 51 ٘لددلرا ) %( مدددم حمردددىز املؼددداٟز

ٟما  ؤج  أطلىر الحٍ٘ وإلاثاحة ُبر مىاّٛ الحىاؿل ةححمداعت كمدت السث دة الثانيدة 

ين والحلدددىز وزػددد٘ة39ببظددد ة ) واثاحدددة  %( مدددم حملدددة مدددا  ٘لدددله حمردددىز املؼددداٟز
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بـددددددسية لِ٘اليددددددات الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املجانيددددددة –املل٘ددددددات والخسددددددريالت الظددددددمّ

 املٜدمة ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

 ( ين والحلدددددىز بالندددددوات إلال١ترونيدددددة املجانيدددددة 77 حددددسؾ %( مدددددم حمرددددىز املؼددددداٟز

ِلىمدات ُ د  حـدىلر  ُ د  ػدرادة/ املٜدمة ُبدر إلانترندد كمدت ثخـدف امل١ح دات وامل

%( مد ه  ُ د  الىؿدى٤ أو 64اٗادة  ِد اثمام الِ٘اليات وان ها هدا، كمدت حدين  حدسؾ )

الحـدددى٤ ُ ددد  املل٘دددات الِلميدددة التدددم ثددد  ُسكدددرا مدددم ٛ دددل املححددددذ الستعسدددخم أرندددا  

دددد  زاإهددد  حدددى٤ مدددا  ححـدددلىن ُليددده مدددم مل٘دددات  ايِٜددداد الِ٘اليدددات، كمدددت حدددين ثنُى

–الِ٘اليددددات؛ اذ حٜددددٝ حـددددىلر  ُ دددد  زابددددى الخسددددريالت الظددددمّ ِددددد ةن هددددا  مددددم 

%(، كمت حين حا  باملسث ة ألاخيرة حـىلر  ُ   ٠دل مدم 61بـسية للِ٘اليات يظ ة )

اتمددة بؤطددما  الحلددىز  )اطددحمازات اطددحواَل  زا هدد  وثٜيدديمر  لِ٘اليددات الندددوة، ٛو

اذ كددددددمم الِ٘اليددددددات، أو زطدددددداتل اطددددددحواَل ُدددددددم حلددددددىزه  ال٢امددددددل للِ٘اليدددددددات( 

ا أٛل مم )  %(.15حٜٜد ٠ل م ها يظ ن

  ين والحلددىز بِ٘اليددات الندددوات ددا لدددي حمرددىز املؼدداٟز ١ُظددد الدزاطددة زكددا ُام 

إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات والتددم 

ثٜىم ُ   ُٜدها وثنٌي  ِٗالي ها املئطظات الِسبية التم ػمل ها دزاطدة ال احدث، 

ات التددم ثدد  ثناولرددا وهسحرددا ُبددر ح ا لدددي الرمرددىز ُددم املىكددُى س زكددا ٟ يددرن يددث ثددٗى

ا ) ا حظددددابي 
ن
(، كمددددت حددددين ثددددىاٗست 4.34ِٗاليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة، محٜٜددددة وطددددو

ين بدين  ِلدر ، وإلاحدسا ات  حالة مم السكا لداه  ُم ث٘داُالت الرمردىز واملؼداٟز

واملخحـددددىن  ِٜددددد وثنٌددددي  ِٗاليددددات والحبظدددديٜات إلادازيددددة التددددم   ددددرلرا الٜدددداتمىن 

الندددددددددددوات إلال١ترونيددددددددددة باملئطظددددددددددات الِسبيددددددددددة، ٟددددددددددرل٣ زكدددددددددداه  ُددددددددددم الحجريددددددددددلات 

وإلام٢انددات املحاحددة واملظددحخدمة كمددت أرنددا  مؼدداٟز ه  وحلددىزه  بِ٘اليددات الندددوات 

إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات بدددو٤ 

 الِال  الِس  .
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   مثلددددد ٠ددددل مددددم )ارددددسا  املِلىمددددات واملِدددداٖز الِلميددددة، الددددحم١م مددددم الحوددددىيس الددددراج

والددددددحِل  املظددددددحمس، وإلاملددددددام باملظددددددحجدات الِامليددددددة والِسبيددددددة كمددددددت الحخـددددددف( أٟ ددددددر 

ين والحلددددددىز بِ٘اليددددددات  ا لدددددددي حرددددددىز املؼدددددداٟز امل١خظدددددد ات التددددددم حٛددددددد زكددددددا ٟ يددددددرن

ومنددا ج الحِلددي  السطددم ( الندددوات إلال١ترونيددة، كمددت حددين حددا ت )ث ظدديى مٜددسزات 

ا ) ا حظابي 
ن
ا ئزا هد  3.88أٛلرا ُ   إلاهالٚ؛ اذ حٜٜد وطو

دا محا ددن ( ي١ِدع اثجاهن

كمدددددددت امل١خظددددددد ات الِاتددددددددة ُلددددددداه  نٌيدددددددر مؼددددددداٟز ه  وحلدددددددىزه  بِ٘اليدددددددات النددددددددوات 

إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات بدددو٤ 

 الِال  الِس  .

 ( ٖمدددددددم املئطظدددددددات الِسبيدددددددة اردددددددسا  املِلىمدددددددات 100ٟؼددددددد٘د الدزاطدددددددة اطددددددد هدا )%

ين والحلدددىز بِ٘اليددات ندددوا ها إلال١ترونيددة، كمدددت  واملِدداٖز الِلميددة لرمرددىز املؼدداٟز

%( م ها اٟظااه  للمرازات والعبرات املرنية، وثحٜيٝ ثىاؿلر  92حين اط هدٗد )

ِسيدددددٙ باملمازطدددددات املرنيدددددة، الِ٘دددددا٤ ٗيمدددددا بيددددد ه  مدددددّ  ِلدددددر . وحدددددا ت ٠دددددل مدددددم الح

ي٘ ، وإلاحاهدددددددددددة  والحِسيدددددددددددٙ بدددددددددددالحوىزات املرنيدددددددددددة، وثحظدددددددددددين ألادا  املادددددددددددم والدددددددددددًى

باملظحجدات الِاملية والِسبية كمم السث  الحالية ملا جظ هدٗه املئطظات الِسبيدة 

نٌيددر ُٜدددها وثنٌيمرددا ندددوات ال١ترونيددة مجانيددة مٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت ثخـددف 

ة والحلىز بِ٘اليا ها.امل١ح ات واملِلىم  ات ودُىة الرمرىز للمؼاٟز

  ددددد ايِٜدددداد الِ٘اليددددات، وألاطدددد ار الوازتددددة أًرددددست الدزاطددددة أن )ُدددددم ةنخ دددداف ملُى

العازحية، وإلاػ٢اليات ال٘نية، وثداخل مىاُيد الِ٘اليات(  ت أٟ در ألاطد ار التدم 

ة وحلددددددىز الرمرددددددىز لِ٘اليددددددات الندددددددوات إلال١ترون ددددددات كمددددددت مؼدددددداٟز يدددددددة ثمثددددددل مِٛى

 املٜدمة ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

  بِ٘اليددات 
ن
مثلددد الٜلددا ا املرنيددة أٟ ددر ٛلددا ا ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات ثندداوح

النددددددوات إلال١ترونيدددددة املجانيدددددة التدددددم ثٜدددددىم  ِٜددددددها وثن٘يدددددرها املئطظدددددات الِسبيدددددة 

ة والحلددددىز اهددددا ُبددددر إلانتر  نددددد لرمددددَى منخظددددتم ثخـددددف امل١ح ددددات واثاحددددة املؼدددداٟز

%( مم حملة الٜلا ا التم ثد  100واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  ، حيث حٜٜد )



 د. أحمد حظين ب١س املـسي                      الندوات إلال١ترونية املجانية املٜدمة ُبر إلانترند ...

 

 
 م2021ابسيل ، 1، 8َمج              172          املجلة املـسية لِلىم املِلىمات 

%( مددم بددين ث٘لدديالت 86ثناولرددا مددم ٛ ددل املئطظددات الِسبيددة، ٟمددا مثلددد ببظدد ة )

ين والحلددىز بالِ٘اليددات، وثالهددا كمددت السث ددة الثانيددة والثالثددة ٠ددل مددم  حمرددىز املؼدداٟز

%(، رد  الٜلدا ا الوازتدة )ملنيدة( 69ِلميدة وال حثيدة والتدم مثلدد بنحدى )الٜلا ا ال

%( مم حملة الٜلا ا التدم  ٘لدل حمردىز 54ٗؤثد كمت السث ة السا ِة ممثلة يظ ة )

ين والحلدددىز ثناولردددا بِ٘اليدددات النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر  املؼددداٟز

 الِال  الِس  .إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ 

  اطددد هدٗد ٠اٗددددة املئطظددددات الِسبيدددة التددددم ػددددمل ها دزاطدددة ال احددددث حميددددّ الِدددداملين

واملمازطددين ملرنددة امل١ح ددات واملِلىمددات ٗيمددا ثوسحدده مددم ندددوات ال١ترونيددة مجانيددة 

مٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد لححٜيدددٝ مؼددداٟز ه  وحلدددىزه  لِ٘اليا هدددا، كمدددت حدددين اطددد هدٖ 

%( م هدددددددا ١92ح دددددددات ومئطظدددددددات املِلىمدددددددات، و)%( م هدددددددا للٜيدددددددادات ومدددددددد سي امل92)

درل٣  لدا  بالرمِيدات املرنيدة الِسبيدة، ٟو اط هدٖ منخظتم ةثحادات وحمرىز ألُا

%( م هدددددددا حمردددددددىز ال ددددددداحثين والدازطدددددددين بمسحلدددددددة الدزاطدددددددات الِليدددددددا 85اطددددددد هدٖ )

ة وحلددىز ِٗاليا هددا. كمددت حددين اطدد هدٖ ) %( م هددا 77)ماحظددحير/ دٟحددىزاف( للمؼدداٟز

٘ين الرددد ألاطاثرة و  الِلما  الٜاتمين ُ   ال حث الِلم ، وحد ثم الحخدسج واملدًى

 بمئطظات امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

االحتٔادات املْضْعٔ٘ ّالتحدٓات اليت تْادُ مجَْر املصارنني  –احملْر الزابع 4/1/2/4

 ّاذتضْر:

 ية أًرددددست الدزاطددددة مفددددت  )ةححياحددددات الحٜنيددددة( ُ دددد  زأض ةحح ياحددددات املىكددددُى

ين والحلدددددددىز بِ٘اليددددددددات الندددددددددوات  التدددددددم  ححاحرددددددددا ويحولددددددددّ الاهدددددددا حمرددددددددىز املؼدددددددداٟز

إلال١ترونيددددددة املجانيددددددة املٜدمددددددة ُبددددددر إلانترنددددددد كمددددددت ثخـددددددف امل١ح ددددددات واملِلىمددددددات، 

ية املظد هدٖ ثل ي هدا ُبدر مؼداٟز ه  40ٗحٜٜد يظ ة ) %( مم اححياحا ه  املىكدُى

ةححياحدات املرنيدة باملسث دة الثانيدة محٜٜدة  وحلىزه  بالِ٘اليات، كمدت حدين حدا ت

%( مدددم ثولِدددا ه  واححياحدددا ه ، وحدددا ت ةححياحدددات ال حثيدددة ُ ددد  ذ دددل 26يظددد ة )

ٛاتمددة ةححياحدددات التدددم  حولدددّ ا ددد  ثل ي هددا الرمردددىز كمدددت أرندددا  مؼددداٟز ه  وحلدددىزه  
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ح ددات ِٗاليددات الندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت ثخـددف امل١

 واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

  ين والحلددىز ممددم ٟؼدد٘د الدزاطددة أن أٟ ددر الححددد ات التددم ثىاحدده حمرددىز املؼدداٟز

ة والح٘اُددل(  ػددمل ه  دزاطددة ال احددث،  ددت ٠ددل مددم )ُدددم ةلتددلام بحِليمددات املؼدداٟز

ية والحنٌيميدددددة، كمدددددت حدددددين حدددددا  )كدددددِٙ  والتدددددم حدددددا ت ُ ددددد  زأض الححدددددد ات الظدددددلٟى

ثـددا٤ با نترنددد( ُ دد  زأض الححددد ات ال٘نيددة والحٜنيددة التددم ثىاحدده ٟ٘ددا ة نٜوددة ة

ين والحلددىز بِ٘اليددات الندددوات إلال١ترونيددة املجانيددة املٜدمددة ُبدددر  حمرددىز املؼدداٟز

 إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  .

 تْصٔات الدراص٘: 4/2

 تْصٔات عامـــ٘: 4/2/1

  ا ثىحيه املئطظات الِسبية  –الٜاتمة حالي 
ن
لِٜدد وثن٘يدر  –أو التم ثخودى مظدحٜ ال

نددددوات ال١ترونيدددة مجانيدددة مٜدمدددة ُبددددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات واملِلىمددددات 

بدددددددبحسا  اطدددددددحوالُات دوزيدددددددة جظددددددد هدٖ الحِدددددددٖس الددددددددٛيٝ ا ددددددد  ةححياحدددددددات املرنيدددددددة 

وزي والِلميددة ملنخظددتم ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات بدددو٤ الِددال  الِس دد   ؼدد٢ل د

ومندددحٌ  بمدددا يظددداندها كمدددت ثل يدددة اححياحدددا ه  املحٔدددا سة وثحٜيدددٝ اٗددداد ه  املث ددد  نٌيدددر 

 حلىزه  ومؼاٟز ه  بِ٘اليا ها إلال١ترونية املٜدمة ُبر إلانترند.

  كددددسوزة ث١ددددىيم وجؼدددد١يل لرنددددة ُلميددددة مرنيددددة من ثٜددددة مددددم ةثحددددادات والرمِيددددات

حمددداد  واؿدددداز إلاحدددسا ات واملمازطدددات املرنيدددة الِسبيدددة، ثحدددى   ُمليدددات الحٜيدددي  وُة

يرهددددا مددددم الِ٘اليددددات املجانيددددة  املىصددددخ  اهددددا لِٜددددد وثنٌددددي  الندددددوات إلال١ترونيددددة ٓو

املٜدمة ُبر إلانترند كمت ثخـف امل١ح ات واملِلىمات بددو٤ الِدال  الِس د  والِمدل 

يددداض حدددىدة  ُ ددد  ثوىيسهدددا وثحظدددي ها  ؼددد٢ل مظدددحمس، و ِردددد الاهدددا ُمليدددات زؿدددد ٛو

بـددسي املوددسور بالِ٘اليددات إلال١ترونيددة، وثحد ددد مدددي مال محدده –املححددىي الظددمّ

لالححياحددات ملنيددة واملحٔيددرة لرمرددىز منخظددتم ثخـددف امل١ح ددات واملِلىمددات بدددو٤ 

الِددال  الِس دد   ؼدددٜيه الِلمدد  واملادددم ُ دد  الظدددىا ، وثٜددد   الحىؿددديات الالشمددة بمدددا 
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لِددددامل  وإلاٛليمددددد .  لددددمم مىاٟ حدددده للحٔيدددددرات والحوددددىزات الرازيددددة ُ ددددد  املظددددحىي ا

ويٜتدددددرر ال احدددددث أن  ١دددددىن مظدددددماها )لرندددددة ثٜيدددددي  واُحمددددداد ألاحدددددداذ والِ٘اليدددددات 

إلال١ترونيددددة املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد كمددددت ثخـددددف امل١ح ددددات واملِلىمددددات(، ٟمددددا  ٜتددددرر 

ث١ىي هدددددا ُ ددددد  النحدددددى الحدددددا ت: الظددددديد زتدددددعع ةثحددددداد الِس ددددد  للم١ح دددددات واملِلىمددددددات 

ما دا ُو لردا، و٠دل مددم الظدادة زإطدا  الرمِيدات املرنيدة الِسبيددة )اُلد ( بـد٘حه زتعظن

بـدددددد٘ ه  أُلددددددا  داتمددددددين اهددددددا، مدددددددّ ام٢انيددددددة ةطددددددحِانة بالظددددددادة زإطددددددا  ألاٛظدددددددام 

الِلميدددددة والٜيدددددادات إلادازيددددددة بمئطظدددددات امل١ح دددددات واملِلىمددددددات الِسبيدددددة ٟمجحمددددددّ 

دددا 
ن
ٜ خبدددرا  ومجلدددع اطخؼدددازي جِدددسق ُليددده أُمدددا٤ اللرندددة وخووردددا املظدددحٜ لية ٗو

 و يِة ِٗاليا ها.ل

  كددددددسوزة اؿددددددداز دليدددددددل ازػددددددادي باملمازطدددددددات وإلاحددددددسا ات الىاحددددددد  اث اُرددددددا لِٜدددددددد

وثنٌدددي  النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد كمدددت ثخـدددف امل١ح دددات 

واملِلىمددددددات بدددددددو٤ الِددددددال  الِس دددددد ، بمددددددا يظدددددداُد املئطظددددددات وألاٗددددددساد باوخددددددر اهددددددا 

ة ومل يدددة حححياحدددات الرمردددىز املظددد هدٖ م هدددا، والِمدددل ُ ددد  ثن٘يدددر ِٗاليدددات ناجحددد

٘ا  هدددا بمدددا  حٜدددٝ مىاٟ  هدددا للحودددىزات الِامليدددة بـدددناُة النددددوات  وزٗدددّ حىد هدددا ٟو

ِالي ها املخحل٘ة.  إلال١ترونية املٜدمة ُبر إلانترند ٗو

 املنارصات ّاإلدزاٛات املْصٙ بَا لعكد ّتيظٔه اليدّات اإللهرتّىٔ٘ اجملاىٔ٘ املكدم٘ عرب 4/2/2

 اإلىرتىت يف ختصص املهتبات ّاملعلْمات:

كمت كى  ما ثىؿلد اليه الدزاطة مدم نحداتج لسؿدد وثجميدّ مدا  ٘لدله الرمردىز مدم 

ممازطدددات بالنددددوات إلال١ترونيدددة املجانيددددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترنددددد كمدددت ثخـدددف امل١ح ددددات 

لدزاطدة واملِلىمات بنا ن ُم ثجسبدة حلدىزه  ومؼداٟز ه  بِ٘اليا هدا املخحل٘دة، ثىصدخم ا

ح داز كمدت أرندا  ُمليدات ثودىيس  بلسوزة أخر املئطظات الِسبية للِناؿس الحاليدة  ِدين ُة

وثحظددددددين ممازطددددددد ها واحسا ا هدددددددا الحاليدددددددة لِٜددددددد وثن٘يدددددددر نددددددددوا ها إلال١ترونيدددددددة املجانيدددددددة 

ال  و ددددت ثلدددد٣ املمازطددددات –املٜدمددددة ُبددددر إلانترنددددد، أو مددددا ثخوددددى لِٜدددددف وثن٘يددددرف مظددددحٜ ن
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ين والحلددددددىز 20ٜددددددد يظدددددد ة )وإلاحددددددسا ات التددددددم حٜ %( ممددددددا ٗلددددددله حمرددددددىز املؼدددددداٟز

 والتم أم١م طسدها ُ   النحى الحا ت: –بالِ٘اليات محل دزاطة ال احث

 

 ما قبل اىعكاد فعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: –احملْر األّل 4/2/2/1

 وادازة الِ٘اليات: الحو يٜات والبرمجيات املىصخ  باطحخدامرا كمت ُٜد 

− Zoom. 

− Microsoft Teams. 

− GoToMeeting. 

− GoToWebinar. 

  ة والحلدددددددددىز الندددددددددات ودُددددددددىة املؼدددددددداٟز وطدددددددداتل ةثـددددددددا٤ املىصدددددددددخ  اهددددددددا لحٜددددددددد   إلُا

 بالِ٘اليات:

 منـات الحىاؿل ةححماعت. −

 البر د إلال١تروي . −

ّ إلال١تروي . −  املٛى

 ة ملليدددددات املىصدددددخ  باطدددددحخدامرا كمدددددت حدولدددددة اُالندددددات ودُدددددىا ت الخسدددددريل للمؼددددداٟز

 والحلىز بالِ٘اليات:

 خوة ػرسية بالندوات إلال١ترونية. −

الن  ؼ٢ل ٗسدي )ندوة بندوة(. −  إلُا

  ة والحلدددىز بالنددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة  ليدددات الخسدددريل املىصدددخ  اهدددا للمؼددداٟز

 املٜدمة ُبر إلانترند:

ة والحلىز. −  اػتران الخسريل امل ١س للمؼاٟز

ة والحلىز.ُدم اػتران الخسريل  −  للمؼاٟز
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  ة والحلددددددددىز النيددددددددة ودُددددددددىات املؼدددددددداٟز املِلىمددددددددات الىاحدددددددد  ثىاٗسهددددددددا بالبؼددددددددسة إلُا

 بالِ٘اليات:

 ُنىان الندوة. −

 اط  املحاكس الستعسخم. −

يحات ةيِٜاد. −  ثٛى

ما٤ واملحاوز. −  حدو٤ ألُا

 زابى اطحمازة الخسريل. −

 املدة الصمنية للِ٘اليات. −

 بيانات الحىاؿل مّ الررة املنٌمة. −

 ن ومحول ات الحلىز.ػسو  −

 طيرة مخحـسة للمحاكس. −

 ٗ ات الرمرىز املظ هدٖ. −

 :ة والحلىز بالِ٘اليات  ال يانات الىاح  ثىاٗسها باطحمازة الخسريل للمؼاٟز

 ةط  ال٢امل. −

 البر د إلال١تروي . −

 املئهل الِلم . −

ي٘ة. −  الًى

 الدولة. −

 الراثٙ. −

 حرة الِمل. −

 اللٜ . −

  اثمام احسا ات الخسريل بنجار:املِلىمات الىاح  ثىاٗسها بسطالة 

 ُنىان الندوة. −

 زابى الحلىز امل اػس. −
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يحات ةيِٜاد. −  ثٛى

 بيانات املحاكس الستعسخم. −

ما٤ واملحاوز. −  حدو٤ ألُا

 اكاٗة الحدذ بالحٜىي  إلال١تروي . −

 املحول ات ال٘نية. −

 بيانات الدُ  ال٘جم. −

 ة والحلدددىز ال٘تدددرات الصمنيدددة املىصدددخ  اهدددا ل٘دددح  الخسدددريل وازطدددا٤ دُدددىات امل ؼددداٟز

 بالِ٘اليات:

 بلِة أ ام ٛ ل ةيِٜاد. −

 أط َى ٛ ل ةيِٜاد. −

  الحب اهددددات العاؿددددة بايِٜدددداد ِٗاليددددات الندددددوات إلال١ترونيددددة املجانيددددة املٜدمددددة ُبددددر

 إلانترند:

 ُدد الحب اهات املسطلة: −

 ُدة ثب اهات ُ   ٗترات مححالية. −

 ثب اهان ارنان ٜٗى. −

  اتال٘ترة الصمنية  زطا٤ الحب اه −

 ٛ ل طاُات مم ةيِٜاد. −

 ٛ ل أ ام مم ةيِٜاد. −

 أثياٛ اىعكاد فعالٔات اليدّات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت: –احملْر الجاىٕ 4/2/2/2

 :أ ام ألاط َى امل٘للة لِٜد الِ٘اليات 

 الظ د. −

 :ال٘ترات الصمنية اليىمية امل٘للة لِٜد الِ٘اليات 

 م(. 11.59 –م  6.00ال٘ترات املظاتية ) −

 :ات الحىاحد امل٘للة بالٜاُة ةٗتراكية للِ٘اليات  أٛو
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 دٛيٜة ٛ ل ال د . 15 −

يد املِلم ن٘ظه. −  كمت الحٛى

 :أماٟم الحىاحد امل٘للة للرمرىز أرنا  ايِٜاد الِ٘اليات 

 امل ل٤. −

 :ة والحلىز بالِ٘اليات  ألاحرصة امل٘للة لدي الرمرىز للمؼاٟز

 الرىاثٙ الرٟية املحمىلة. −

 حاط ات ال عـية املحمىلة.أحرصة ال −

 :املدة الصمنية امل٘للة لِ٘اليات الندوات إلال١ترونية املجانية 

 دٛيٜة. 60 −

 دٛيٜة. 45  −

 :الِدد امل٘لل للمححدرين الستعظين بالِ٘اليات 

 مححدذ زتعسخم واحد. −

 مححدران زتعظيان. −

 :ين والحلىز اها ا لِدد املؼاٟز
ن
ٜ  أ رام الِ٘اليات امل٘للة ٗو

 (.100–51محىطوة ) −

 (.25–1محدودة ) −

 (.50–26ؿٔيرة ) −

  ين والحلددددددددىز ير خددددددددمات ازػدددددددداد وثىحيدددددددده لرمردددددددىز املؼدددددددداٟز  ىصدددددددخ  بلددددددددسوزة ثددددددددٗى

 بالِ٘اليات:

ين والحلىز بالِ٘اليات. − ا ملا ثمثله مم أهمية ٟ يرة لرمرىز املؼاٟز  نٌسن

  ين والحلدددىز  ىصدددخ  ببثاحدددة إلام٢اندددات وخيدددازات الح٘اُدددل الحاليدددة لرمردددىز املؼددداٟز

 ات:بالِ٘الي

 ُسق الؼسات  الحٜد مية. −

 .(Q&A)ألاط لة وألاحىبة  −
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 .(VoIP)ةثـا٤ الـىج   −

 .(Video Calling)ةثـا٤ املسث   −

ّ اليد )هل  املداخلة(. −  مئػس ٗز

 املحادرات والنٜاػات النـية. −

ة املل٘ات واملـادز ُم ُ ِد. −  مؼاٟز

 :ير ٠ل مم ألادواز إلادازية والحنٌيمية الحالية   ج  ثٗى

 د س ِٗاليات الندوة.وحىد م −

 وحىد مبظٝ ِٗاليات الندوة. −

 وحىد مٜدم خدمات الدُ  واملظاُدة. −

  ىصددددددخ  بلددددددسوزة ٗحددددددف الحجريددددددلات ال٘نيددددددة والبرمجيددددددة الحاليددددددة ٗددددددىز بددددددد  ايِٜدددددداد 

 الِ٘اليات:

 ٗحف وثجريل م٢ان الحىاحد. −

 ٗحف الرراش املظحخدم. −

 ٗحف الحو يٝ والبرنامج املظحخدم. −

 ٗحف الحجريلات امللحٜة. −

 ٗحف نٜوة ةثـا٤ با نترند. −

 ٗحف خيازات وام٢انات الح٘اُل. −

 :ج  ثىش ّ الِ٘اليات ا   ٜٗسات ثبظيٜية وثنٌيمية ُ   النحى الحا ت  

 الحٜد   والحمريد. −

 الِسق الستعسخم. −

 ألاط لة والنٜاغ. −

 ملعف الِ٘اليات. −

 الحٜيي  ال هاث . −

 ات اإللهرتّىٔ٘ املكدم٘ عرب اإلىرتىت:ما بعد اىعكاد فعالٔات اليدّ –احملْر الجالح 4/2/2/3
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 ّبـسية للِ٘اليدات ُ د  – ىصخ  باُحماد أطالي  أزػ٘ة واثاحة الخسريالت الظم

 النحى الحا ت:

ّ إلال١تروي  السطم  للمئطظة. −  حٌ٘را واثاح ها ُبر املٛى

 حٌ٘را واثاح ها ُبر منـات ومىاّٛ الحىاؿل ةححماعت. −

 ير املل٘ات واملِلىمات الح  الية ٗىز ان ها  الِ٘اليات واثاح ها للرمرىز: ج  ثٗى

 ػرادة/ اٗادة بحلىز ِٗاليات الندوة إلال١ترونية. −

 املل٘ات الِلمية التم ٛام  ِسكرا املححدذ الستعسخم. −

بـدددددددددسية( لِ٘اليدددددددددات النددددددددددوة –زابدددددددددى اثاحدددددددددة البسدددددددددعة املسدددددددددرلة )الظدددددددددمّ −

 إلال١ترونية.

−  
ن
 ا.دُىة حلىز للندوات إلال١ترونية املٜسز ُٜدها ححٜ

 ٛاتمة باملـادز واملىازد التم ثمد إلاػازة الاها أرنا  الندوة. −

 بيانات الحىاؿل مّ املحاكس الستعسخم. −

  دا، ٗيمدا  خودى  ىصخ  بخناو٤ أحد ٛلا ا ثخـف امل١ح دات واملِلىمدات ألاٟ در هل ن

:
ن
 ُٜدف مظحٜ ال

 الٜلا ا املرنية. −

 الٜلا ا الِلمية. −

 الٜلا ا ال حثية. −

 نية(.الٜلا ا الوازتة )مل  −

 الٜلا ا املئطظية. −

 الٜلا ا الثٜاٗية. −

االحتٔادات املْضْعٔ٘ ّالتحدٓات اليت تْادُ مجَْر املصارنني  –احملْر الزابع 4/2/2/4

 ّاذتضْر:

  ية الحاليدددددددة، ٗيمدددددددا  خودددددددى لددددددده كدددددددسوزة الِمدددددددل ُ ددددددد  ثل يدددددددة ةححياحدددددددات املىكدددددددُى

:
ن
 مظحٜ ال
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 اححياحات ثٜنية. −

 اححياحات مرنية. −

 ِ٘ية والحنٌيميددة كددسوزة ثحظددين ال اليددات والِمددل ُ دد  مِالرددة الححددد ات الظددلٟى

 الحالية:

ة والح٘اُل. −  ُدم التلام الحلىز بحِليمات املؼاٟز

 :كسوزة ثحظين الِ٘اليات والِمل ُ   مِالرة الححد ات ال٘نية والحٜنية الحالية 

 كِٙ ٟ٘ا ة نٜوة ةثـا٤ با نترند. −

 الدراصات املضتكبلٔ٘: 4/3

ٗير مصيددددد مددددم الررددددىد ال حثيددددة والدزاطددددات الِلميددددة التددددم جظدددد هدٖ  ىصددددخم ال احددددث بحددددى 

)النددوات إلال١ترونيدة املٜدمددة ُبدر إلانترنددد كمدت ثخـدف امل١ح ددات واملِلىمدات( وطددما ها 

يددددداض أرسهدددددا ُ ددددد  الرىانددددد   ي٘يدددددة، وثحليدددددل مححىاهدددددا الظدددددم ت واملسثددددد  ٛو ال٘نيدددددة والًى

زطدددددددددين بحخـدددددددددف امل١ح دددددددددات الِلميدددددددددة واملرنيدددددددددة املخحل٘دددددددددة، مدددددددددم ٛ دددددددددل ال ددددددددداحثين والدا

واملِلىمددات الِس دد  بوسوحددا ه  الِلميددة ودزاطددا ه  ال حثيددة املظددحٜ لية، ومددم بددين ذلدد٣ 

ا مدم الدزاطدات املظدحٜ لية محمثلدة  –ُ   ط يل املثدا٤ ح الحـدس–  ٜتدرر ال احدث ُدددن

 ٠الحا ت:

 ددّ املرددازات املِلىماثيددة لدددي هددالر أٛظدد ام دوز الندددوات املٜدمددة ُبددر إلانترنددد كمددت ٗز

امل١ح ددددات واملِلىمددددات بجمرىزيدددددة مـددددس الِسبيدددددة: دزاطددددة ثجسي يددددة ُ ددددد  مٜددددسز نٌددددد  

 ال حث وةطترحاَ املحاحة ُبر إلانترند.

  ٗاُلية الندوات إلال١ترونية املٜدمة ُبر إلانترندد كمدت الحنميدة املرنيدة وجِصيدص مردازات

اطددددة الددددحِل  لدددددي اخحـاؿددددحم امل١ح ددددات واملِلىمددددات بجمرىزيددددة مـددددس الِسبيددددة: دز 

 حالة لؼ ١ة م١ح ات مـس الِامة.

  يددددددٙ الندددددددوات إلال١ترونيددددددة املٜدمدددددة ُبددددددر إلانترنددددددد كمددددددت الحنميددددددة أردددددس اطددددددحخدام وثًى

 املرنية للِاملين بٜواَ امل١ح ات واملِلىمات بدو٤ الِال  الِس  : دزاطة ثجسي ية.
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  مدددي مال مددة ام٢انددات وخـدداتف بسمجيددات ادازة الندددوات واملددئثمسات إلال١ترونيددة

ٜدمددة ُددم ُ ِددد كمددت ثحٜيددٝ الددىعت املِلىمدداج  لوددالر الحِلددي  السطددم  الرددام ت كمددت امل

 ٛواَ الِلىم إلايظانية وةححماُية.

 ّدددددّ حدددددىدة املححدددددىي الظدددددم بـدددددسي املحدددددار ُبدددددر –ٛياطدددددات املِلىمدددددات وأرسهدددددا ُ ددددد  ٗز

الؼددد ١ة الِن١ ىثيدددة الِامليدددة: النددددوات إلال١ترونيدددة املجانيدددة املٜدمدددة ُبدددر إلانترندددد 

ا.نمىذ  حن

 خامًضا: مزادع ّمصادر الدارص٘

  املزادع ّاملصادر العزبٔ٘ 5/1

جمال املعلوماتية  ( للمتخصصني يفwebinar(. االتصال العلمي عن بعد )2116إبراىيم، مها حممد. ) (.1)
(، الصفحات 7)4جملة التعليم عن بعد والتعليم املفتوح، ودورىا يف مشاركة املعرفة: قاعدة اليسري أمنوذجاً. 

96-137. 

تنمية مهارات اجلدل الشفهية لدى الباحثني يف جمال تدريس اللغة اإلجنليزية  (.2117أبو اجملد، حممد. ) (.2)
 .368-321(، الصفحات 22)جملة كلية الرتبية جبامعة بور سعيدباستخدام السمينار الشبكي. 

(. مناىج البحث وطرق التحليل اإلحصائي يف العلوم 2111أبو حطب، فؤاد و صادق، آمال. ) (.3)
 جتماعية. القاىرة: املكتبة األجنلو املصرية.النفسية والرتبوية واإل

عمان:  البحث العلمي: أسسو ومناىجو.(. 2114الدليمي، عصام حسن و صاحل، علي عبد الرحيم. ) (.4)
 دار الرضوان للنشر والتوزيع.

إسهام مؤمترات الويب يف حتسني األساليب اإلشرافية لدى املشرفات (. 2114الزايدي، غادة سليمان. ) (.5)
 مكة املكرمة: جامعة أم القرى، كلية الرتبية، قسم مناىج وطرق التدريس. )أطروحة ماجستري(.الرتبويات 

(. فعالية استخدام برنامج الوبينار على تنمية مهارات التحدث لدى 2114زعرب، مها إبراىيم. ) (.6)
ث طالبات الصف السابع مبدارس وكالة الغوث وتشغيل الالجئني يف رفح وقلقهن اجتاه مهارة التحد

 )رسالة ماجستري(. غزة: اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية الرتبية، قسم مناىج وطرق التدريس.

" ىف Web conference(. برامج مؤمترات الويب "2115، 178-158شهاب، بسنت عنرت. ) (.7)
 (.1)2اجمللة الدولية لعلم املكتبات واملعلومات، جمال املكتبات واملعلومات: دراسة حتليلية مقارنة. 
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(. دليل تصميم وتنفيذ البحوث يف العلوم االجتماعية: منهج تطبيقي 2113بد الرمحن، طارق عطية. )ع (.8)
 لبناء املهارات البحثية. الرياض: معهد اإلدارة العامة.

 عمان: دار دجلة. مدقمة يف منهج البحث العلمي.(. 2118العزاوي، رحيم يونس. ) (.9)

 القاىرة: املكتبة األجنلوا املصرية. وث االجتماعية.اإلحصاء يف البح(. 2112عالم، اعتماد حممد. ) (.11)

(، 99)24أحوال املعرفة، (. صناعة املعلومات يف زمن كورونا. 2121فراج، عبد الرمحن أمحد. ) (.11)
 .71-68الصفحات 

)حممد  الدليل العملي ملناىج البحث يف العلوم االجتماعية.(. 2116ماتيوز، بوب. و روس، ليز. ) (.12)
 للرتمجة ( القاىرة: املركز القومياجلوىري، املرتمجون
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