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 مستخلص
دهيئددد دكدددندادددبدراعددد  دو ع ددد  درإدددتمار دورقددد دعلددد دراتعدددةلدتهدددالدرااةرإددد د اددد 

راتف عددندفيادد ددفدد دادد ع رالجتدراتورصددندبأقإدد  درااكتبدد لدورااعلوادد لدراعةبيدد داوإدد ئندراتدداةي 
تددأريةدرإددتمار دهددسادراوإدد ئندعلدد دايدد الدهددسردراتف عددنادوسادديدبدد اتعبي دراايددارم ددواددا دبيددمه  

عل دقإ درااكتب لدوراور ئ دوتقميد درااعلواد لدبكليد دربار دج اعد دراقد هةل دوفد دهدسردراصدااد
و ع ددد  دهيئددد ددتحددد وندرااةرإددد درعج بددد دعلددد دراتإددد  اللدرات ايددد لداددد دادددا درإدددتمار دراعددد  

راتدددداةي دب اقإدددد داوإدددد ئندراتورصددددندرالجتادددد ع دفدددد دراتف عددددندفيادددد دبيددددمه  دوادددد د بددددةادوإدددد ئند
راتورصددندرالجتادد ع دراتدد دْتَإددتوَماو  دوادد دعبيعدد درااحتددو دراددسضدعدد الدادد ديحددة دع ددودهيئدد د

وادد د بددةادرااعوقدد لدراتدد ديورجههدد دكدد دراعددةفيبدفدد دراتدداةي دعلدد دتددوفيةادعبددةدهددسادراوإدد ئن د
.دهسردوتعتاادرااةرإ دعلد دراادمهادراوصدف دراتحليلد دورإدتما درالإدتبي بدتمار دهسادراوإ ئنرإ

كأارلداجاد درابي مد لدحيدُدْوا عودعلد دعد  درااةحلد دراج اعيد درلواد دسراليإد م ة دب ع د ف د
 اددد د ع ددد  دهيئددد دراتددداةي دراعددد اليبدب اقإددد .دوتوصدددللدرااةرإددد د اددد د بدرامإدددب درلكبدددةدادددبد

ةدتإددددددددتما دوإدددددددد ئندراتورصددددددددند%78.6%ة دو ع دددددددد  دهيئدددددددد دراتدددددددداةي دسد92.9راعدددددددد  دس
رالجتادد ع دفدد دراتف عددندفيادد دبيددمه  دو بدهددسادراوإدد ئندتةددكند هايدد دب ا دد داكددنداددبدراعددةفيب د

د كرةدوإ ئندراتورصندرالجتا ع درإتمارًا .دFacebookو بدرافيإبويد

                                                           
*
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 الكلمات الدالة: 
د–تدددويتةدد–فيإدددبويدد–ندرالجتاددد ع ةدددبك لدراتورصدددد-وإددد ئندراتورصدددندرالجتاددد ع 
قإدددد درااكتبددد لدوراوردددد ئ دوتقميدددد درااعلوادددد لدج اعدددد دد-د قإددد  درااكتبدددد لدورااعلوادددد لدراعةبيدددد 

دراق هةل.
د

 مقدمة:
دراحايردد دراتورصدندوإد ئند هد دادبدSocial Mediaتعدادوإد ئندراتورصدندرالجتاد ع د

دراحيد لدامد ح دكدندايةداند رإدتماراهدوراتدادرلفدةرا دبديبدرالتصد نداجد ندف دروةلد حارلدرات 
 دي كدددددددددادساددددددددديدرعحصددددددددد  رلدراتددددددددد ديوفةهددددددددد داوقددددددددد دة1سورارق فيددددددددد درالجتا عيددددددددد دوراإي إدددددددددي 

Statista.com
 وراتددد دتةددديةد اددد درةتفددد عداإدددتماا دتلددديدراوإددد ئندالدإددديا درافيإدددبويددة2س

Facebookد.2017الي ةداإتما دمةعدع  دد2ايصند ا د
ادددبدتعبيقددد لدراجيدددندرارددد م دادددبددوتصدددملدوإددد ئندراتورصدددندرالجتاددد ع دعلددد د مهددد د

غيدةداتف عدند اد داإدتما ددورادسضدفيدتدت يدةداوةدرااإدتما دادبداجدةاداتلد  ددWeb 2.0راويد د
عةقدددد داتموعدددد ددراوإدددد ئنفعدددد ندواةدددد ةيدفدددد درااحتددددو دويتةدددد ةكتدادددد دربمددددةيب.دوتددددوفةدهددددساد

 دوراتجد ة دااإتماايه دالتف عندابدمد ندرااح ارد د ودرااةرإدل دوتإدابدبتبد اندرلفكد ةدوربةر
ويعتبددةدد إددتقع دقع عدد دكبيددةرداددبدراةددب  دفدد دجايدد داةرحددندراتعلددي دبةددكندكبيددةاادد دجعلهدد دت

ع  دراج اع لدابد كرةدرافئ لدرات دتإتما دوإ ئندراتورصندرالجتا ع دبأمورعهد دراامتلفد د
د.ة3سف داصة

تعلدي د ا د بدهسادراوإ ئندتفتبدفةص دكبيدةلداتعدويةدرادراعايادابدرااةرإ لوقاد كالد
و بدايد الدراتف عدندبديبدراعد  دبيبدرااعلد دوراادتعل  دتماي دراع ق لدرعيج بي دواي الدف عليتتدود

رااةددد ةكيبدفددد دهدددسردرامدددوعدادددبدرادددتعل ديقدددواد اددد دفدددة د كبدددةدالتف عدددندرعيجددد ب دويحيددد دةو د
اول اورلدتعليايدددد دابهددددةلد سرددتعدددداو بدهددددسادراوإدددد ئند دراام فإدددد  عددددبددبفع ايدددد دوتمددددة دْرَإددددْتَما 

رادددةوتيبدوراعدددة دراتقليايددد دفددد دراتددداةي دباددد دياكدددبدادددبدايددد الدفع ايددد دراتددداةي دوتعايدددادقددداةرلد
د.ة4سراع  درابحري 
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 مشكلة الدراسة:
 بصددف دم صدد ادد دكرددةلدرإددتمار د فددةرادرااجتادد دبصددف دع ادد دوراعدد  دراجدد اعييبد

دادبدراوإد ئندالإدتمار دهدسادعالهاد دبحكد درابد حرتيبد دوا حظ راتورصندرالجتا ع داوإ ئن
 دراقد هةلدبج اعد درااعلواد لدوتقميد دوراور ئ درااكتب لدبقإ دراتاةي دهيئ د ع   دبعضدق بن
ب اقإددد داتلددديدعددد  دو ع ددد  دهيئددد دراتددداةي درادرإدددتمار ادددبدرا دددةوةضداعةفددد دادددا ددكددد ب

دهدددسادرإددتمار د هايدد دواةجدد  دبددديبدراعددةفيباإدد هاته دفدد دايدد الدراتف عددنددوادددا  راوإدد ئن 
دكوإدديل دب إددتماراه دراتدداةي دهيئدد دع ددودقيدد  دعددا دحدد ندفدد دراإددلب درلرددةديدد بوبدراوإدد ئن 
د.راتعلياي دراعالي دم ندراع  دا دالتف عن

 ة:ـأهمية الدراس
درالجتادد ع دراتورصدندوإد ئندتوظيدلد دةوةلدمحددودس*ةرااةرإد لدادبداد د ةد ةلدراعايدا

دعدددد  دبدددديبدراورإدددد دورمتةدددد ةه ده ئلدددد د اك مدددد لداددددبدبددددتدتتايدددداداادددد دراجدددد اع دراتعلددددي دفدددد 
دراتف عدندتحقيد دراج اع ل دكد بدادبدرا دةوةضدراتعدةلدعلد دادا دف عليتهد دورإدتماراه دفد 

دبج اعدد دوتقميدد درااعلوادد لدوراوردد ئ درااكتبدد لدقإدد دفدد دراتدداةي دهيئدد دو ع دد  دراعدد  دبدديب
داعلواد لدتدوفيةدفد دإيإد ه دمتد ئادادبدرااةرإد دهدساد ايدتدإتتوصدندا د بدعبدف  دراق هةل
دراج اعيددد دراتعليايددد دراعاليددد داعددد دفددد درالجتاددد ع دراتورصدددندوإددد ئندرإدددتمار دوجهددد لتدعدددب

داتعايددداد اردددندبةدددكندرإدددتماراه دتوظيدددلدوكيفيددد دورااعلواددد ل درااكتبددد لد قإددد  دفددد دم صددد 
د.راتاةي دهيئ دو ع   دراع  دبيبدراتف عن

د لرااعلوادددددوتقميددد دوراورددد ئ درااكتبددد لدقإددد د هايدددد د اددد درااةرإددد د هايددد دتةجددد دكاددد 
دوادبدراعةبد  درادوعبدفد دورااعلواد لدرااكتبد لد قإد  دادبدقإد د وندب عتبد ةادراقد هةلدبج اع 

ف اتدددتدراةرهمددد دراتكمواوجيددد دالتعدددوةرلداوركبتدددتدادددا دعلددد دراتعدددةلدرا دددةوةض دوإددد ئندادددبدور 
د.راح  ةدراعصةدف درااعلوا لدتكمواوجي دتوفةه درات دراتورصن

 ة:ـأهداف الدراس
د درلهارلدرات اي لتإع درااةرإ د ا دتحقي

عدد  دو ع دد  دراراتعددةلدعلدد دورقدد درإددتمار دوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع داددبدقبددند .1
فدد دتحقيدد ددهيئد دراتدداةي دبقإد درااكتبدد لدوراوردد ئ دوتقميد درااعلوادد لدبج اعدد دراقد هةل

 رلهارلدرافةعي درات اي لدد راهالدر.دويتفةعدعبدهسراتف عندفيا دبيمه 
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اوإدد ئنددب اقإدد  ع دد  دهيئدد دراتدداةي دراعدد  دودكددنداددبدتحايدداداددا درإددتمار د -
 اتحقي دراتف عندفيا دبيمه .راتورصندرالجتا ع د

 ع دد  دهيئدد دراتدداةي دعددبدرإددتمار دوإدد ئندراتورصددندودابددةةرلدعدداولدراعدد  د -
 ف دراتف عندفيا دبيمه .درالجتا ع 

اوإددد ئندراتورصددددندد ع ددد  دهيئدددد دراتددداةي وددراعددد  دكدددنداددددبد إدددب  درإدددتمار  -
 دد.رالجتا ع 

 ْتَإتوَماو .وإ ئندراتورصندرالجتا ع درات د -

يدوفةادرادسضدعد الداد درادسضديةغد دراعد  دفد دتدورفةا دورااحتدو دعبيع درااحتدو د -
  ع   دهيئ دراتاةي دعل دهسادراوإ ئن.

 اا د هاي دتوفيةدوإيل دالتورصندرالجتا ع دالتف عندا دراع  . -

اوإدددد ئندب اقإدددد د ع دددد  دهيئدددد دراتدددداةي دكددددنداددددبدراعدددد  دوداعوقدددد لدرإددددتمار د -
 فيا دبيمه .راتورصندرالجتا ع دف دراتف عند

 ة:ـتساؤالت الدراس
ادددد دورقدددد درإددددتمار دوإدددد ئندراتورصددددندرالجتادددد ع داددددبدقبددددندراعدددد  دو ع دددد  دهيئدددد د .1

فد دتحقيد دد دوتحايدارراتاةي دبقإد درااكتبد لدوراورد ئ دوتقميد درااعلواد لدبج اعد دراقد هةل
 لا ديل تإ  ندرادرويماة دتحلدهسدراتف عندفيا دبيمه 

 ع دد  دهيئدد دراتدداةي دراددسيبديإددتمااوبدوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع دودادد دعدداادراعدد  دد1/1
 ؟ه ف داق بندراسيبدالديإتمااوم

 ع ددد  دهيئددد دراتددداةي دعدددبدرإدددتمار دوإددد ئندراتورصدددندوداددد دابدددةةرلدعددداولدراعددد  دد1/2
 رالجتا ع ؟

اوإددددد ئندراتورصدددددنددكدددددندادددددبدراعددددد  دو ع ددددد  دهيئددددد دراتددددداةي اددددد د إدددددب  درإدددددتمار دد1/3
 ؟رالجتا ع 

 ؟دْتَإتوَماو ا دوإ ئندراتورصندرالجتا ع درات دد1/4

 ابدرااإ وندعبد ارةلدراصفح لد ودرااجاوع لدرات دتَْمةوأدعل دهسادراوإ ئن؟د1/5

 ا د كرةدرلجهالدرات دْتَإتوَماو دف دراتع اندا دوإ ئندراتورصندرالجتا ع ؟د1/6

 اتورصندرالجتا ع ؟ا دكر ف درإتمار دوإ ئندرد1/7

 يةغ دراع  دف دتوفيةادعل دهسادراوإ ئن؟دا دعبيع درااحتو دراسضد1/8
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ف ةعددد الداددد داددد دعبيعددد درااحتدددو درادددسضدد1/9 علددد دهدددسادادددبدقبدددند ع ددد  دهيئددد دراتددداةي ددْيدددوو
 راوإ ئن؟

اددد درعجدددةر رلدراتددد ديتمدددسه دع دددودهيئددد دراتددداةي دبةدددأبدراصدددفح لد ودرااجاوعددد لدد1/10
 بعادرمته  دراع  درااةرإ ؟دراامةألدالع  

دا داعوق لدرإتمار دوإ ئندراتورصندرالجتا ع ؟د1/11
 ة:ـالدراسحدود 

 الحدود الموضوعية: 
تتمددد وندرااةرإددد درإدددتمار دوإددد ئندراتورصدددندرالجتاددد ع دفددد دتحقيددد دراتف عدددندبددديبد

 ئ دع د  دهيئد دراتدداةي دبقإد درااكتبد لدوراورددعد  درااةحلد دراج اعيد درلوادد دسراليإد م ةدو 
د.وتقمي درااعلوا لدبج اع دراق هةل

 الحدود المكانية:
تقتصددةدرااةرإدد دعلدد دعدد  دو ع دد  دهيئدد دراتدداةي دبقإدد درااكتبدد لدوراوردد ئ دوتقميدد د

د.ف داصةدرااعلوا لدبكلي دربار دج اع دراق هةل
 الحدود الزمانية: 

دراعددد  دادددبد م رارددددرااةرإددد درافصدددندتْددداوة  دمددد ندراتددد درااقدددةةرلدعلددد درااةرإددد دْعب قودددل
د.2016/2017دراج اع 

 :واتهامنهج الدراسة وأد
تعتاادرااةرإ دعل دراادمهادراوصدف دراتحليلد درادسضديقدو دعلد دوصدلدراظد هةلدوتحليدند

ا دا ديل لورإتْدوتفإيةدرامت ئا د دما درالإتبي بدكأارلداجا درابي م لدحيُدْ ع 
ادددد دبقإدددد درااكتبدددد لدعيمدددد داددددبدعدددد  درااةحلدددد دراج اعيدددد درلودرإددددتبي بداوجددددتد ادددد د -1

وراور ئ دوتقمي درااعلواد لدج اعد دراقد هةلدالتعدةلدعلد درإدتماراه داوإد ئندراتورصدند
ةد11رالجتادد ع دفدد دراتف عددندادد د ع دد  دهيئدد دراتدداةي دب اقإدد  دوةدداندرالإددتبي بدس

 إ رالداواع دعل د ةبع داح وةدةئيإي ده ل

 بي م لدع ا . -

 عندا د ع   دهيئ دراتاةي .رإتمار دوإ ئندراتورصندرالجتا ع دف دراتف  -

  هاي دتوفيةدوإيل دتورصندرجتا ع دالتف عندا د ع   دهيئ دراتاةي . -
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اعوق لدرإتمار دوإ ئندراتورصندرالجتا ع دف دراتف عندا د ع   دهيئ د -
 راتاةي .

د دجوجن دما س  دعل  درالإتبي ب داب د اكتةومي  دمإم  دراةربعددGoogle Formsوْوف ةول عل 
 رات ا ل

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoEr_u2OE1B0lIdcFza58lAh

BNAqWECLXhxcI6hwQvxU6rWQ/view,formع  دع  دراقإ دبه .د دور 
 ددد  دهيئددد دراتددداةي دب اقإددد دالتعدددةلدعلددد درإدددتماراه د عاوجدددتد اددد دوةقددد درإدددتبي بد .2

ةد13اوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع دفدد دراتف عددندادد دراعدد   دوتكددوبدرالإددتبي بداددبدس
 إ راًلداواع دعل د ةبع داح وةدةئيإي ده ل

 بي م لدع ا . -

 رإتمار دوإ ئندراتورصندرالجتا ع دف دراتف عندا دراع  . -

 لتف عندا دراع  . هاي دتوفيةدوإيل دتورصندرجتا ع دا -

 اعوق لدرإتمار دوإ ئندراتورصندرالجتا ع دف دراتف عندا دراع  . -

داددبدرالإددتبي ميبدقبددندراتوايدد داددبدمدد ندعة ددها د وتجدداةدرعةدد ةلد ادد د مددتدْحك دد ودكددنن
علدددددد داجاوعدددددد داددددددبدرااحكادددددديبدوهدددددد لد .ا.د إدددددد ا دراإددددددياداحاددددددوا دو .ا.د ادددددد م دةفعددددددل د

بد ةدد ةورد ادد دبعددضدراتعدداي لدراتدد دْ َجة يددلدقبددندتوايدد داصددعف د ادديبدحإدد  دراددايب دراددسيوا.
 رالإتبي ميب.

 مجتمع الدراسة:
ةدانداجتادد درااةرإدد دفئتدديبد إ إدديتيبدهاد دعدد  درااةحلدد دراج اعيدد درلوادد دب اقإدد  د

 و ع   دهيئ دراتاةي .

 طالب المرحلة الجامعية األولى:  - أ
وراورد ئ دوتقميد درااعلواد لدبقإد درااكتبد لدبلغدعاادع  درااةحلد دراج اعيد درلواد د

 دس*ةةدع ابد 320سد2016/2017لعد  دراجد اع درافصدندرااةرإد درارد م دامد نددج اع دراق هةل
عدددد  درااةحلدددد دع ابدددد ةداددددبد جادددد ا دد56%دس17.5علدددد درالإددددتبي بددرعج بدددد وبل ددددلدمإددددب د

دراج اعي درلوا درااقيايبدب اقإ .د
د

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoEr_u2OE1B0lIdcFza58lAhBNAqWECLXhxcI6hwQvxU6rWQ/view,form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoEr_u2OE1B0lIdcFza58lAhBNAqWECLXhxcI6hwQvxU6rWQ/view,form
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الوثائق وتقنية (: عدد طالب قسم المكتبات و 1رقم )جدول 
 المعلومات جامعة القاهرة

دعاادراع  درافةق 
د52درافةق درلوا 
د53درافةق درار مي 
د83درافةق درار ار 
د132درافةق دراةربع 
د320درااجاوع

وقادتباودمإب درالإتج ب د ئيل د الد بدهسادرامإب دالدتقندعدبدمإدب دراإدبع دب اا ئد  د
عمهدد دحجدد دراعيمدد دفدد دراعلددو درالجتا عيدد دوبم صدد دفيادد ددوهدد درامإددب دراتدد دالديجدد د بديقددن

ع ابددد ةدد320.دف ددد دعدددبد بدهدددسردراعددداادسة5سيتعلددد دباةرإددد لدرااكتبددد لد الدفددد دحددد اللدمددد اةل
يارندعاادراع  درااقيايبدب اقإ دوفق دعحص  رلدراكليد دوادي دب ا دةوةلد بدهدسردراعداادهدود

د  درااةرإ .راعاادراسضديورظ دعل دح وةدرااح  ةرلدعورندراع
 أعضاء هيئة التدريس:  - ب

بلددغد جادد ا د ع دد  دهيئدد دراتدداةي دبقإدد درااكتبدد لدوراوردد ئ دوتقميدد درااعلوادد لدالعدد  د
عددد ةرل د17ةدع دددور دادددمه دس88سد2016/2017راجددد اع د ةدع دددوردفددد د جددد ارلدم صددد دور 

وايد د.ددوبعدادتة6سةدع ور71ايصندراعاادرافعل دلع   دهيئ دراتاةي دراع اليبدب اقإ د ا دس
ع دورةدد28%دس39.4رالإتبي بدعل دجاي درلع   دراع اليبدب اقإ دبل لدمإدب درالإدتج ب د

دابد جا ا د ع   دهيئ دراتاةي دراع اليبدب اقإ .د
 

 ة:ــــــــمصطلحات الدراس
 : Social Mediaوسائل التواصل االجتماعي

ااددداوم لةدةدددبك لدرالجتا عيددد دوراورقددد دراساردددندد حددداد ةدددك ندراتورصدددندرعاكتةومددد 
راتدددد ديقددددو درااإددددتمااوبداددددبدم اهدددد دبرمةدددد  دتكددددت لدعبددددةدرعمتةمددددلدااةدددد ةك درااعلوادددد لد

د.ة7سدسارنداق ع درافيايوة مة دحتوي لداورلفك ةدوراةإ ئندراةمصي دود
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 :Social Media Networks شبكات التواصل االجتماعي 

لويد  دحيدُدظهدةلداد دراجيدندرارد م داراتد داصعلبديعل دعلد داورقد درعمتةمدلد
تتدديبدراتورصدددندبددديبدرلفدددةرادفددد دبيئددد داجتادد درفتةر ددد ديجاعهددد دحإددد داجاوعددد لدرهتاددد  د ود

.. اخة دكندهدسرديدت دعدبدعةيد دمداا لدراتورصدند.صارق دةةك  دج اع  دسبلا دةبك لدرمتا  
عددددد عدعلددددد دراالفددددد لدراةمصدددددي دواعةفددددد د مبددددد ةه درااب ةدددددةداردددددنلد ةإددددد ندراةإددددد ئند ودرال

اك ميددددد داةدددددد ةكته دراوإدددددد ئعدك اصددددددوة دورافيددددددايو دواعلواددددد ته دراتدددددد ديت يحومهدددددد دالعددددددةض دور 
د.ة8سورابةاجي ل

 الدراسات السابقة:
دبددديبداددد دامهددد دورعفددد الدرالجتاددد ع دراتورصدددندوإددد ئندتتمددد وندراتددد درااةرإددد لدتتمدددوع

دوراةدددب   دراتددداةي دهيئددد دو ع ددد  دراعددد  داردددندبعيمهددد دفئددد لدعلددد دتأريةهددد دتتمددد ونداةرإددد ل
دالاإدتفيايب دمداا ته دتقداي دفد درإترا ةه دوكيفي درااكتب لدعل دتأريةه دتتم وندرات دورااةرإ ل

دFacebookدرافيإدبويداردندبعيمهد دتورصدندوإيل دعل دتةكادرات درااةرإ لد ا دب ع  ف دهسر
دد وددرااةرإدد دولغددةرض.دTwitterوتددويتة درإددتمار دوإدد ئندباو ددوعدرااتعلدد درافكددةضدرعمتدد  دْةوج 

درابي مدد لدقورعددادفدد دراتدداةي دهيئدد دو ع دد  دراعدد  دقبددنداددبدوتحايدداردرالجتادد ع دراتورصددن
درالتحدد اداوقدد دعلدد درااتدد  دراهدد اضدواايددندبمدديدرااعةفدد درااصددةض دمدد نداددبدراات حدد دراع اايدد 
د DAR ELMANDUMA راامظوادد دارةدبي مدد لدوق عددالدورااعلوادد ل دالاكتبدد لدراعةبدد 
دراعةبيد درااةرإد لدلبدةادعدةض دديلد دوفياد .دGoogleدجوجدندرابحُداحةيدف درابحُدوكساي

دلرااو وعدتم والدرات دورلجمبي 
  :  الدراسات العربية:أوالا

اةرإددددتتدعددددبداوةدراةدددبك لدرالجتا عيدددد دفدددد داعدددد درااقددددةةرلددة2011سدة9سقدددا دعبيددددا
راج اعيدد داددبدوجهدد دمظددةدعدد  دوع ابدد لدكليدد دراح إدد دربادد دورااعلوادد لدبج اعدد درعادد  د

بهدددالدراتعدددةلدعلددد دد  عددددة306س دحيدددُدتادددلدرااةرإددد دعلددد داحادددادبدددبدإدددعوادرعإددد اي
توصدددندراب حدددُد اددد د بدودامهددد  ددْيفددد ا فددد اته دادددبدراةدددبك لدرالجتا عيددد دو هددد دراةدددبك لدراتددد د

امهدد داددبدقبددندراعدد  دو بدرإددتماراتدالددْيفدد ارافيإددبويدهددودراةددبك درالجتا عيدد درلوادد دراتدد د
ديتعا دراع ق لدرالجتا عي .
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علدد درإددتمار دعدد  دوع ابدد لدقإدد دعلددو ددةدْتْعددة لود2013سةد10سوفدد داةرإدد داعتددو 
د1433/1434رااعلوا لدبج اع د  دراقة دااورقد دراتورصدندرالجتاد ع دمد ندراعد  درااةرإد د

دددداود د2012/2013د-هدددددد علدددد درااددددمهادراوصددددف دراتحليلدددد .دوتوصددددللدرااةرإدددد د ادددد د بددْرَعْتا 
رالجتا ع  دو بدراهورتدلدراسكيد دجد  لدد%دتإتما داورق دراتورصن94غ ابي داجتا درااةرإ د
 اورلدراوصددوند ادد داورقدد دراتورصددندرالجتادد ع  دوجدد  دراتورصددندد حددارفدد درااةتبدد درلوادد دك

ا درلصاق  دف درااةتب درلواد دلغدةرضدرإدتمار دهدسادراوإد ئن دو بدرإدتمار د ع د  دهيئد د
دال  ي .ددراتاةي دب اقإ دالةبك لدرالجتا عي دف دراعالي دراتعلياي داحاوا

اةرإ دإعلدفيه د ا دراوقدولدعلد دادا درإدتمار دكدندةد2014سةد11سدوقاالدمايج 
راعدد  داةددبك لدراتورصددندرالجتادد ع دفدد دراعاليدد دراتعليايدد دفدد دودداددبد ع دد  دهيئدد دراتدداةي 

كلي لدراج اع لدبصعياداصة دو ه درااعوق لدرات دقادتامعه دابدتوظيلدةدبك لدراتورصدند
راتعليايدد دورالإددتف الداددبدااري هدد  دواةجدد دتددورفةدراةغبدد دفدد درإددتماراه ددرالجتادد ع دفدد دراعاليدد 

اا دكندابد ع د  دهيئد دراتداةي دوراعد  .دوق ادلدراب حرد دبتوايد درإدتبي بدعلد دعيمد دادبد
راعدد  دو ع دد  دهيئدد دراتدداةي دفدد دكليدد لدراعدد درابيعددةضدوراعلددو دوراتةبيدد دوراحقددو دوربار د

وتوصدللدرااةرإد د اد د بدكد دادبدراعد  د.دهسردراوراضف دج اع لد إيوعدوإوه  دوجمو د
و ع دددد  دهيئدددد دراتدددداةي دبج اعدددد لدصددددعياداصددددةديإددددتمااوبدوإدددد ئندراتورصددددندرالجتادددد ع د
وم صدد درافيإددبويدباةجدد دكبيددةل دو بدراعدد  ديإددتمااوبدهددسادراوإدد ئندفدد دراعلايدد دراتعليايدد د

يئدد دراتدداةي دكدد بد ددعيف .دالتعدد وبدادد درادداا   داكددبدرإددتماراه داهدد دب اتعدد وبدادد د ع دد  ده
و و حلدرااةرإ د علدرإتمار د ع   دهيئ دراتداةي داهدسادراةدبك لدفد دراعلايد دراتعليايد د

 ا دوجوادةغبد دةدايالدادا دراعد  ددا درعة ةلاوجواداعوق لد ارةي دو مة دتتعل دب اع  د
اعاليدد دو ع دد  دهيئدد دراتدداةي دعلدد د هايدد دااددادورإددتمار دةددبك لدراتورصددندرالجتادد ع دفدد در

د.راتعلياي 
ورقد درإدتمار د ع د  دهيئد دراتداةي ددة12سةدتم وادلداةرإد دراإداح ب2015وف دع  دس

رافيإدددددبويةدفددددد دراتددددداةي دد-بج اعددددد دراالددددديدإدددددعواداةدددددبك لدراتورصدددددندرالجتاددددد ع دستدددددويتةد
راجدد اع  دوتددأريةدكددنداددبدرااةجدد دراعلايدد دوراتمصدد دورامبددةلدفدد درإددتج ب لد ع دد  دهيئدد د

ع دور.دو ظهدةلدمتد ئادرااةرإد د بدرإدتمار دد495رااةرإ دعل دعيم دبل دلددلوْعب قودراتاةي  د
 فددةرادراعيمدد داةددبك لدراتورصددندرالجتادد ع دفدد دراتدداةي دراجدد اع دك مددلد ددعيف  دو بدهمدد يد

سرلداالا د حص ئي دبيبد ع   دهيئد دراتداةي دادبدحيدُدرااةجد دراعلايد دوساديداصد ابدد فةوقًد
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اإ عا دووجدوادفدةو دسرلداالاد د حصد ئي دبديبدرلع د  د ع   دهيئ دراتاةي دباةج د إت سد
التمص  دوسايداص ابدراتمصص لدراعلايد  دووجدوادفدةو دسرلداالاد د حصد ئي دبديبدد تعاد

دإمورلدفأكرة.د10رلع   دتعا دالمبةلدوسايداص ابد فةرادراعيم دسوضدرامبةلدابد
 لدقإدد درااكتبدد لدرتجدد ادع ابددةد2015سدة13سراجددوهةلدراعبددادراجدد بةدكادد دتم واددلداةرإدد 

ورااعلوا لدبج اع درلايةلدموةلدبملدعبادرادةحابدمحدودرإدتمار دةدبك لدراتورصدندرالجتاد ع د
درإتمار دوإ ئندراتورصدندرالجتاد ع دفد دراعاليد دراتعليايد ابدحيُداا دداألغةرضدراتعلياي 
ةوةل د دورلإب  درات دتاعوه د اد درإدتماراه  دوهدندياردندراتع ادنداعهد د دابدقبندراع اب ل

يج بيدد لدرإددتمار دهددسادراوإدد ئندفدد دراعاليدد دراتعليايدد .دوتوصددللدرااةرإدد د ادد د بد وإددلبي لدور 
اعظدد داجتادد درااةرإدد ديإددتما دوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع دفدد دراتعلددي دويةجدد د ايهدد دكوإدديل د

% دو وصددلد85.3 إ إددي دتإدد عادفدد دراتحصدديندراعلادد د كرددةداددبدرلردد دراعيمدد دتقةيبدد دبمإددب د
تاددددد ادرإدددددتمار دوإددددد ئندراتورصدددددندرالجتاددددد ع دفددددد دراعاليددددد دراتعليايددددد  دوتمظدددددي درااةرإددددد دب ع

رإدددتماراه  دوعادددنداوةرلدتاةيبيددد دالع ابدددد لدو ع ددد  دهيئددد دراتدددداةي داتفعيدددندرإدددتمار دهددددساد
دراوإ ئندف دراعالي دراتعلياي .د

احادددادودتددد اةدحمفددد داحاددداد اددديبداروا دةداكدددندادددبد2017فددد د حددداُداةرإددد دعددد  دسود
 ماددد عدرعفددد الدادددبدراتجاعددد لدرعاكتةوميددد دعلددد درعمتةمدددلدحدددونددة14سع مادددي دراإددديادراحبددد 

رإدددتبي بدعلددد دد100دْوا عاعددد  دقإدددا درااكتبددد لدورااعلواددد لدبجددد اعت درااموفيددد دوإدددوه  د
وصددللدرااةرإدد د ادد دتفددو درإددتمار دعدد  دوتاكددندقإدد  دد رإددتبي مًدد50عدد  دراقإددايبدبورقدد د

عدددد  دج اعدددد دإددددوه   دو بد بددددةادراتجاعدددد لددج اعدددد درااموفيدددد دالتجاعدددد لدرعاكتةوميدددد دعددددب
درعاكتةومي درإتمارا دك بدرافيإبوي.

 ثانيا: الدراسات األجنبية:
ةد اد د2011سدة15سدtirkyakioglu & Erzurumةايدوة در داةرإ دتةي يد وغلدودودإعلد

راتعةلدعل درتج ه لدوآةر د ع   دهيئ دراتاةي دبكلي دعلدو درععد  دفد دج اعد درلم  دوند
د67محدددودرإدددتمار دراةدددبك لدرالجتا عيددد دكدددأارلدتعليايددد دوساددديدادددبدمددد ندعيمددد دبل دددلدبتةكيددد د

ع ور.دو ة ةلدمت ئادرااةرإد د اد د بدر رد د ةبد عد ع د  دهيئد دراتداةي دادايه دحإد  دعلد د
فددد درإدددتمارات دو بد ع ددد  دهيئددد ددرافيإدددبوي دو مهددد ديق دددوبد قدددندادددبدمصدددلدإددد ع ديوايددد 

رلرددد درلع ددد  د بدبدرافيإدددبويدباعدددانديدددوا  دودع اددد ديإدددتمااودد45راتددداةي درلصددد ةدادددبد
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يعتقددداوبد بدرافيإدددبويدياكدددبد بديدددوفةد اك مددد لدورعدددالدفددد دراتورصدددندبددديبدراعددد  دوبع ددده د
درابعضدوبيبدراع  دو ع   دهيئ دراتاةي .

 ادد د بددArquero et al., 2011دة16سإددب مي دتوصددللداةرإدد د ةكيدةودوآمددةوب فد دود
%دادمه دورفقدورد83 مي ديإدتمااوبدهدسادراةدبك ل دوإدب %دابدعد  دج اعد دغةم عد دفد د88

%دادبدراعد  د88.35عل د بدهسادراةبك لدتإه دباوةدكبيدةدفد دراعاليد دراتعليايد  دومإدب د
يف لوبدراتعلي دعدبدعةيقهد  دو مهد د ف دندادبدراعدة دراتقليايد دوورفقدوردعلد د بدهدسادراةدبك لد

ار درادددددة ضدحدددددوندراق ددددد ي دتعددددداادرلفكددددد ةدرام صددددد دوتإدددددهندراعادددددندكفةيددددد دوتإددددد عادفددددد د بددددد
د.ورااةك لدوتإ عادعل دراتمإي دا درلقةربداألمةع دراتعلياي 

دراةوإدددددييبدراعددددد  درإدددددتمار دفتم وادددددلدة2016سدة17سفيةتةددددديمكود ةتدددددي د اددددد داةرإددددد 
دج اعدد د25دفدد دع ابدد د375دعلدد دراتعلددي  دوعبقددلدرااةرإدد دفدد درالجتادد ع دراتورصددنداةددبك ل
دفددد درالجتاددد ع دراتورصدددندةدددبك لدتإدددتما دراعددد  دادددب%د95د بدرامتددد ئادو ظهدددةلدةوإدددي  
درإدددتمار دفددد دوقدددته دادددب%د24دمحدددوديق دددوبدراعددد  دو بدرإدددتماراه  دتدددةفض%د5داق بدددن
د.راتعلي دلغةرضدرالجتا ع دراتورصندةبك ل

 ة:ــــــــلدراسلاإلطار النظري 
 نبذة تاريخية عن وسائل التواصل االجتماعي:

موع دابدراتورصدندرالجتاد ع دبديبدرابةدةدابدرلافي دةهادراع ا دف دراإمورلدرلميةلد
دراحداواو ا د دراةدعو درلفدةرادود درااإد ف لدبديبدقدةودوقداددعبةدتقميد لدرااعلواد لدورالتصد الل

سةددددبك لدراتورصددددندب إدددد ددهددددسردرامددددوعداددددبدراتورصددددندبدددديبدرامدددد  دوْعددددةل دراااميدددد دوراج ةرفيدددد 
وظهدةلدراعايدادادبدإ دابدرااتلقيبدرالجتا ع ة دوتعاالدهسادراةبك لدورإتأرةلدبجاهوةدور

 ةدهةه ددبهد دوتحايدادافهواهد دواعدناتعةيدلدااحد واللدردربةر درااتمصصد دوغيدةدرااتمصصد 
.دوتعدا لدساديدبظهوةهد دفدد دةدكندتعبيقد لد اكتةوميدد دتدويتة دورايوتيددو ةود هاهد لدسرافيإدبوي دود

درالمإتجةر .امتةةلدعل د جهالدراهورتلدراسكي دو ةهةه لدراورت دآ  دوراف يبة دود
يفإدةدساديددارعمتةمل ةبك  عل  درلكرةدرمتة ًةردرايو درالجتا ع راتورصن وإ ئن وتعا
بعددادوصددوندعددااداإددتماا ددوًصدد ارمددندرااجتادد دمصدتلدديدراوإدد ئنرإددتمار ددرةتفدد عداعددان

اليددددوبداإددددتما دد9اليددددوبداإددددتما دود35 ادددد ددعلدددد دوجددددتدرامصددددو درعمتةمددددلدفدددد داصددددة
د.ة18سالةبك لدرالجتا عي 



 استخدام وسائل التواصل االجتماعي لزيادة التفاعل بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس  

 -484- 

تإدددعيمي لدراقدددةبدراعةدددةيب ددوإددد ئندراتورصدددندرالجتاددد ع د اددد ظهدددوةدديةجددد دتددد ةيخود
 د1994دعد  د"Theglobe.com"اردنداوقد دعمتةمدلدعلد درع اد دوك ملدف دةدكندتجاعد لد

".دوةكدالدهدساد"Tripod.comهاد داوقد ديلي دراعد  فد دمفد ددGeocities.com.com"واوق د"
  داهدد دب اتف عددنداددبدمدد ندصدد اوم لدرااةاةدد دراتجاعدد لدعلدد دةبددعداقدد  رلدبدديبدرلفددةرادالإددا

وتة ةيدرااعلواد لدورلفكد ةدراةمصدي دحدونداور دي دب إدتمار دوإد ئندةمصدي دالمةدةدعبدةد
فدد دحدديبدق اددلدبعددضدراتجاعدد لدبددةبعد دصددفح ل دوهددودرلإدد  دراددسضدق اددلدعليددتدراادداوم ل

عدددد  د"د"Classmates.comرلفددددةراداددددبدمدددد ندعمدددد ويبدبةيدددداه درعاكتةومدددد  دو هاهدددد داوقدددد د
دSixDegrees.com"راددسضديهددت دبددةبعدرالتصدد ندبدديبداادد  درااةرإدد دراإدد بقيب دواوقدد د"1995

راسضديةكادعل دراةوربعدغيةدرااب ةةلدوراالفد لدراةمصدي دالاإدتماايبدوراةإد ئندد1997دع  
ماد س دامتلفد دادبدراةدبك لدد1999دعد  رااتب اا درااااج د ابدق ئا د صاق   دكا دظهةلد

بعدددادساددديدظهدددةلداجاوعددد دادددبدراةدددبك لد دة19ستقدددو د إ ًإددد دعلددد درارقددد دوراصدددارق رالجتا عيددد د
د2002 دوةدددهادعددد  د2001ود1999رالجتا عيددد دراتددد داددد دتحقددد دمج حددد دكبيدددةردبددديبدرلعدددور د

فدد دد(Friendster)درااددي ادرافعلدد دالةددبك لدرالجتا عيدد دكادد دمعةفهدد درايددو دعمدداا دظهددةداوقدد 
راعةضدادبدصدوةددعةيق  دوإا دب لصاق  دبإب ددJonathan Abramsدك ايفوةمي دابدقبن

قبددندظهددوةدسادديدوددرلاةيكدد د (MySpace)اوقدد د2003 مةددعدعدد  دوقددادد ألصدداق  اوالفدد لد
 اددد د بدد 2006 كبددةدةدددبك لدراتورصددندرالجتادد ع دفددد دعدد  داددبدد صدددببددوراددسضرافيإددبوي د

 Mark"دعلدددد ديدددداد"ادددد ةيداكددددوةبية د2004مةددددألدةددددبك درافيإددددبويدفدددد دفبةريددددةداددددبدعدددد  د

Zuckerbergوجددددوادةددددبك ددراإددددب دفدددد دمةددددأته دراح جدددد د ادددد د"دفدددد دج اعدددد ده ةفدددد ةا دوكدددد ب
دتوإدعلرد دد  ةراوردرادبعضداتد راتورصدنداد دبع ده دد دادبدم اهد رجتا عي ديإدتعي دراعد 

وك فد دراعدد اليبدبد اتعلي دورابحددُدراعلاد درلكدد ايا  دداتةداندراادوظفيبدو ع دد  دهيئد دراتدداةي 
د.2006ا ة دع  دويتةدف داوق دتود د2005د  فكةلدرايوتيو دعتلته د

 فئات وسائل التواصل االجتماعي: 
دياكبدتقإي دوإ ئندراتورصندرالجتا ع دوفق دالعم صةدرات اي ل

لدوتةتاندعل دموعيبدع ا دارندرافيإدبوي دواتمصصد داردند ك ايايد دوايمكدادالتخصص -
  ب.

فامه داد دي د داحتدو ددلدتمتللدوإ ئندراتورصندرالجتا ع دابدحيُدرااحتو المحتوى -
 د ودFlickrاتموع دوامه دا ديقتصدةدعلد دمدوعداحداادادبدرااحتدو دك اصدوةداردندفليكدةد
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اردددددددندإدددددددليادةدددددددديةدد د ودراعددددددددةوضدراتقايايددددددد YouTubeاردددددددنديوتيدددددددو ددرافيدددددددايوه ل
SlideShare. 

لدهم يدوإ ئندتورصندرجتا ع دتداع دعداًاردهد ئً دادبدرال د ل دورادبعضدربمدةديقتصدةداللغة -
 .ة20ساداحاوادابدرال  لعل دعا

لدتمتلدلدوإد ئندراتورصدندرالجتاد ع داد دبديبدوإد ئنداالستخدام بواسطة الهواتف الذكية -
تورصددندياكددبدرإددتماراه داددبدمدد ندتددورفةداوقدد د اكتةومدد داهدد دعلدد درعمتةمددلدب ع دد ف د

تعبيقددددد لداتدددددوفةلدعلددددد دراهورتدددددلدراسكيددددد داردددددندرافيإدددددبويدد اددددد د اك ميددددد درإدددددتماراه دعبدددددة
 دبيمادد دهمدد يدفئدد در ميدد داددبدوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع ديقتصددةدرإددتماراه دعلدد دورايوتيددو 

دوفياد دتعبيق لدراهورتلدراسكي دوالدتتورفةداه داورقد دعلد درعمتةمدلداردندرادورت دآ  دورافد يبة.
 لراوإ ئندهسادما س دلةهةدعةضديل 

 Facebook الفيسبوك

 Mark"وكةبيدددة اددد ةيداد"ادددبدقبدددندع اددد دج اعددد ده ةفددد ةادد2003تأإددد دعددد  د

Zuckerbergرمة  دوتحايُدالدلدةمصد  دوراحفد ظدعلد دق ئاد دادبدبإابدالاإتماايبدوي د
فدد درلصددند ادد دراكتدد دراتدد ديةدديةدرافيإددبوي"د"اصددعلبدود داةرإددلته رلصدداق  دراددسيبدياكددبد

ادددبدقبدددندرعارةرلدراج اعيددد دفددد دباريددد دراعددد  درااةرإددد ددوتدددواعتحتدددوضدعلددد دصدددوةدةمصدددي د
د.ة21سراتعةلدعل دبع ه درابعضدااإ عالدراع  دعل 

 WhatsApp الواتس آب

راسكيدددد ديتدددديبد ةإدددد ندورإددددتقب ندراةإدددد ئندورااةاةدددد دادددد ددبدددد اهورتلتعبيدددد داتددددورفةد
عددبدعةيدد دراددةق ةدبةددكنداجدد م دواوبدتكدد ايلداق بددندراةإدد ئنادوهددود رلصداق  دبعدداد  دد فته 

ً ددد  دوهدددوداصدددا ديدداع دجايددد درااةاةددد دادددبد ةإددد ندالفددد لدوكت بددد دةإددد ئندوبرهددد دب اصدددولد ي
د.ة22سالهورتلدابدراجيندرار اُ

 ة:ــــــــلدراسالتطبيقي لاإلطار 

درابي مدد لدعلدد د جةيددلدراتدد درعحصدد ئي دراتحلددي لدعلدد ديةددتاندعددةض دديلدد دفيادد 
دراتداةي دهيئد دو ع د  دراعد   درااةرإ دفئت دابدكندعل درالإتبي بدتواي دبعادْجا عولدرات 

دها لد إ إييبدقإايبد ا دراعةضدهسردوْقإ  ود.دب اقإ 
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راقإ درلونلدرإدتمار دعد  درااةحلد دراج اعيد درلواد داوإد ئندراتورصدندرالجتاد ع د .1
 ف دراتف عندا د ع   دهيئ دراتاةي .

راقإدددد دراردددد م لدرإددددتمار د ع دددد  دهيئدددد دراتدددداةي داوإدددد ئندراتورصددددندرالجتادددد ع دفدددد د .2
دراتف عندا دراع  .

لوسائل التواصل االجتماعي في التفاعل مع  استخدام طالب المرحلة الجامعية األولى .1
 أعضاء هيئة التدريس:

 توزيع عينة الطالب وفقا لسمات النوع والفرقة الدراسية:  1/1 
 توزيع عينة الطالب وفقا للنوع والفرقة الدراسية :(2) رقم جدول رقم

دراموعل -د 
درامإب دراتكةرةرلدراموع
د%92.9د52د م ُ
د%7.1د4دسكوة

د%100د56درااجاوع
درافةق درااةرإي  -د 

د%37.5د21درار ار 
د%35.7د20درار مي 
د%23.2د13درلوا 
د%3.5د2دراةربع 
د%100د56درااجاوع

د
ةد بدعيمد دراعد  درادسيبدةد ةكوردفد درااةرإد دجد  لد2سديت بدابدراجداوندةقد 

اارل دااجتا درااةرإ  دفابدحيُدراموعدك مدلدرامإدب درلكبدةدادبدراعد  درااةد ةكيبدفد د
% دبيماددد دبل دددلدمإدددب دراعددد  درادددسكوةد92.9اةرإددد دادددبدرعمددد ُدحيدددُدبل دددلدمإدددبته درا

%ادوهددسرديتم إددد داددد دعبيعددد دغلبددد دعدداادراع ابددد لدراالتحقددد لدب اقإددد دعدددبدراعددد  د7.1
دراسكوة.

 ادد داددبدحيددُدرافددة درااةرإددي دفك مددلد كرددةدرافددة درااةرإددي دراتدد دةدد ةكلدفدد درعج بدد د
% دبيمادد دك مددلدرافةقدد دراةربعدد د قددندرافددة درااةرإددي د41.1 دعلدد درالإددتبي بدرافةقدد درار اردد دبمإددب
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%ادواعدندساديدةرجد  د اد درمةد  ندعد  دهدسادرافةقد دباةدةوع لدراتمدة د3.5رااةد ةك دبمإدب د
دوغيةادابداتعلب لدرااةرإ دف دهسادراإم درااةرإي درااها دب امإب داه .

دع أعضاء هيئة التدريس:استخدام الطالب لوسائل التواصل االجتماعي في التفاعل مد1/2
د

استخدام الطالب لوسائل التواصل االجتماعي في التفاعل مع أعضاء هيئة  :(3جدول رقم )
 التدريس

درامإب دراتكةرةرلدرالإتمار /دعا درالإتمار 
د%92.9د52دوإ ئندراتورصندرالجتا ع عاادراع  دراسيبديإتمااوبد
د%7.1د4دندرالجتا ع وإ ئندراتورصعاادراع  دراسيبدالديإتمااوبد
د%100د56درااجاوع

د

د
د

ادددا درإدددتمار دراعددد  داوإددد ئندراتورصدددندةد1سدةقددد دةدوراةدددكن3يو دددبدراجددداوندةقددد دس
رالجتا ع دف دراتف عنداد د ع د  دهيئد دراتداةي دبقإد درااكتبد لدوراورد ئ دوتقميد درااعلواد لد

%د92.9امإددب درا  ابدد داددبدراعدد  دوراتدد دتصددند ادد دبج اعدد دراقدد هةل دوراددسضديتبدديبدامددتد بدر
تإددتما دوإددد ئندراتورصدددندرالجتاددد ع دفددد دراتف عدددنداددد د ع ددد  دهيئددد دراتددداةي دب اقإددد  دبيماددد د
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بعدا درإدتماراه  دوتتفد دهدسادرامتيجد داد داد دتوصدللد ايدتداةرإد داعتدو د%د7.1 ة ةلدمإب د
ج اعددد د  دراقدددة داوإددد ئندادددبدرإدددتمار درا  ابيددد دراعظاددد دادددبدراعددد  دفددد دقإددد درااعلواددد لدب

د.ة23سراتورصندرالجتا ع 
 إب  دعا درإدتمار دوإد ئندراتورصدندرالجتاد ع دادبددة4ةق دسرات ا دويلم دراجاوند

%د50قبندراع  دوراتد دجد  دعلد دة إده دعدا دتدورفةداهد ةلدراتع ادنداد دهدسادراوإد ئندبمإدب د
%د25ساديدوبدمف درامإدب دادبد جاد ا دراعد  درادسيبدالديإدتمااوبدهدسادراوإد ئن داتدأت دبعداد

رلإدددب  درات ايدددد لدعدددا درإددددتمار دوإدددد ئندراتورصدددندرالجتادددد ع دبصددددف دع اددد  دوعددددا دراددددت يد
اقوا لدراتع اندا دهسادراوإد ئندإدور د جهدالدراح إد درباد د ودتدورفةدرعمتةمدل دوتقليدندهدساد

دراوإ ئندابدراتف عندرااب ةةدا درلإ تسل.
 

الب لوسائل التواصل االجتماعي في ( أسباب عدم استخدام الط4جدول رقم )
 التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم

درامإب دراتكةرةرلد إب  دعا درإتمار دراع  داهسادراوإ ئن
د%50د2 عا دتورفةداه ةلدراتع اندا دهسادراوإ ئن.

د%25د1 الدرإتما دوإ ئندراتورصندرالجتا ع دبصف دع ا .
د%25د1 ف دراامان.د الد اتليدح إبًد

د%25د1 عا دتورفةدرعمتةمل.
د%25د1 تقلندابدراتف عندرااب ةةدا د إت سدرااقةة.

د%25د1دا يع دالوقل.
دوإ ئندراتورصندرالجتا ع درااإتماا دف دراتف عندا د ع   دهيئ دراتاةي لد1/3
د

(: وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة في التفاعل مع أعضاء 5جدول رقم )
 هيئة التدريس

درامإب دراتكةرةرلدل دراتورصندرالجتا ع وإي
د%100دFacebook 52فيإبويد

د%21.2د11دWhatsAppورت دآ د
د%5.8دSlideShare 3إليادةيةد

د%3.8د2دTwitterتويتةد
د%3.8دAcademia.edu 2 ك اياي د
د%1.9د1دYouTubeيوتيو د

د
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نداددد درمحصدددةلدوإددد ئندراتورصدددندرالجتاددد ع دراتددد ديإدددتمااه دراعددد  دفددد دراتف عددد
رافيإددبوي دوورتدد دآ  دوإددليادةددية دوتدددويتة ددلهدد د ع دد  دهيئدد دراتدداةي دفدد دإددلدوإددد ئن

هددسادراوإدد ئندرافيإددبويدراددسضديإددتمااتدجايدد دراعدد  ددفدد داقاادد و ك ايايدد  دويوتيددو .دوجدد  د
 دوياكدددبدتفإددديةدهدددساد%21.2% درددد دورتددد دآ دبمإدددب د100بدفددد درااةرإددد دبمإدددب ديرااةددد ةك

حدددوند كردددةدوإددد ئندراتورصدددندرالجتاددد ع ددStatista.comوقددد درامتيجددد دفددد د دددو د حصددد ئي دا
ةددهةلدوراتدد دتةدديةد ادد د بدرافيإددبويديحتددندرااةتبدد درلوادد داددبدحيددُدعدداادرااإددتماايب ديليددتد

% درد د5.8بعادسايدبف ة دكبيدةدكدندادبدإدليادةديةدبمإدب دد.دج  ة24سرايوتيو  در دراورت دآ 
يددو درااةتبدد درلميددةلداددبدحيددُدرالإددتمار دندرايوتتدد% دايح3.8كدنداددبدتددويتةدو ك ايايدد دبمإددب د

د.%1.9بمإب د

د
وتجدداةدرعةدد ةلد ادد د مددتدبإدد رندراعدد  دحددوندرااجاوعدد لد ودراصددفح لدراتدد دقدد اورد
د ب الةتةريدبه دعل دوإ ئندراتورصندرالجتا ع دالتف عندا د ع   دهيئد دراتداةي دفد دراقإد 

علدددد دهددددسردراإدددد رند بدهمدددد يدماعدددديبداتإدددداي درااجاوعدددد لد ودةدع ابدددد د31تبدددديبداددددبد ج بدددد دس
دْتإوددا  راددماعدرلوندوهددودرالتجدد ادرا  ادد دوفيددتددلراصددفح لدعلدد دوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع 

ةدو ةد ةد اد دساديدعددااد2016/2017راافعد دسارددندافعد درافةقد /درااجاوعد د ودراصدفح دب إد د
ود مة  دصفح داإتقل داكنداد الدتحادند%دبيما دك بدراماعدرار م ده83.9ةدع اب دبمإب د26س

رالتصددددد ندودرامةدددددةدرعاكتةومددددد  دودمددددداا لدرااكتبددددد لدورااعلواددددد ل دودرإددددداه داردددددندراتصدددددميل د
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علددد دهدددسرددرعج بددد ل%دادددبد جاددد ا د16.1ةدعددد  دبمإدددب د5راورددد ئق دوساددديدوفقددد دعج بددد دس
د.راإ رن

تماعي للتفاعل األجهزة التي يستخدمها الطالب في التعامل مع وسائل التواصل االج 1/4
 مع أعضاء هيئة التدريس:

فيادد ديتعلدد دبدد لجهالدرااإددتماا داددبدقبددندراعدد  دفدد دراتع اددندادد دوإدد ئندراتورصددند
دْحدا اعلد دساديدادبدمد نداقيد  ددْتْعدة لودرالجتاد ع دالتف عدنداد د ع د  دهيئد دراتداةي  دفقداد

ةدرلجهددددالد6سةقدددد دد ددددعيف ة.دويو ددددبدراجدددداوندراتدددد ا د–اتوإددددع دد-باةجدددد درإددددتمار دسكبيددددةل
رااإدددتماا داةتبددد دتم اايددد دادددبدرلكردددةدرإدددتمارا د اددد درلقدددندرإدددتمارا دوفقددد دااةجددد درالإدددتمار د

دسكبيةلة.
األجهزة المستخدمة من قبل الطالب في التعامل مع وسائل التواصل  :(6جدول رقم )

 االجتماعي
درامإب دراتكةرةرلدراجه ا

د%67.3د35دراه تلدراسك 
د%23.1د12دراكابيوتةدرااحاون
د%19.2د10 راكابيوتةدرااكتب 
د%7.7د4دراكابيوتةدرالوح 

د

 دهدددود كردددةدرلجهدددالدرإدددتمارا دبمإدددب دكةد بدراهددد تلدرادددس6يتبددديبدادددبدجددداوندةقددد دس
%.دويةجدد دسادديد ادد د7.7% دبيمادد دكدد بد قلهدد درإددتمارا دهددودراكابيددوتةدرالددوح دبمإددب د67.3

إهوا درإتماراه دفد دراتع ادنددادبإب   رمتة ةدراهورتلدراسكي درببدبيبدعاادكبيةدابدراع
عليه  دوتتورفد دهدسادرامتيجد داد ددا دوإ ئندراتورصندرالجتا ع دابدم ندراتعبيق لدرااتورفةل

ادد دتوصددللد ايددتداةرإدد داعتددو دبددأبد كرددةدرلجهددالدرإددتمارا دفدد دراتع اددندادد دوإدد ئندراتورصددند
ددد.ة25سرالجتا ع دابدقبندراع  دك ملدراهورتلدراسكي 
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معدل استخدام الطالب لوسائل التواصل االجتماعي في التفاعل مع أعضاء هيئة  1/5
 التدريس بالقسم:

د
 معدل استخدام الطالب لوسائل التواصل االجتماعي :(7جدول رقم )

درامإب دراتكةرةرلداعاندرالإتمار 
د%86.6د45دعمادراح ج .

د%5.8د3 إ ع د ود قنديواي  .
د%3.8د2 بديواي  . إ عت

د%3.8د2  كرةدابدإ عتيبديواي  .
دصفةدصفةد إبوعي  .
د%100د52درااجاوع

ي لدد دعلدد دراعدد  درإددتمار دوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع دكلادد داعددلدراح جدد داددسايد
 داتةدديةدبعددادسادديدمإددب داددبدراعدد  د%86.6مإددب دبهددسرداوبدراتقيددادبوقددلداحدداا دوقدداد ةدد ةد

إددتماراه داوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع دفدد دراتف عددندادد د ع دد  دهيئدد دراتدداةي د ادد در%د5.8
%.د3.8ااددالدإدد ع د ود قددنديوايدد  دبيمادد دبلددغداعدداندرالإددتمار دااددالدإدد عتيبد ود كرددةديوايدد د

وي حددظد بداعدداندرالإددتمار دبةددكند إددبوع دادد ديةددةد ايددتد حدداداددبدراعدد  دوفدد دهددسرداالادد د
دوإ ئندااالدالدتقندعبد إبوع.عل درةتف عدكر ف درإتمار دهسادرا

د
د
د
د
د
د
د
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أسباب استخدام الطالب لوسائل التواصل االجتماعي في التفاعل مع أعضاء هيئة  1/6
 التدريس:
(: أسباب استخدام الطالب لوسائل التواصل االجتماعي في التفاعل مع 8جدول رقم )

 أعضاء هيئة التدريس
درامإب دراتكةرةرلد إب  درالإتمار 

د%69.2د36 علوا لدا درااا  .تب اندراا
راتورصندرافوةضدا دع ودهيئ دراتاةي د رم  درااةرإ دوبعاد

 رمته ئه .

د%63.5د33

د%55.8د29  اك مي د ت ح داعلوا لدبأةك ندامتلف دمصي دواةئي دواإاوع .
 اك مي دتكةرةدراةجوعد ا درااعلوا لدورلفك ةدواةرجعته دوراتأكاد

دامه .
د%51.9د27

د%48.1د25 إتمار .إهوا درال
د%32.7د17 ْتاك بدراع ا درامجوندابدإ رند إت ساداوبدحة .
د%26.9د14 تقوي دراع ق دبيبدراع  دو ع   دهيئ دراتاةي .

د%25د13 ات ح داج ًم دالجاي .
د%21.2د11 توفةدموًع دابدراتةربعدرافع ندبيبد فةرادراافع دراورحال.

د%11.5د6  دراتعلي .د  ف  دموعدابدرااتع دوراتةفيتدعل
د

تعاالد إب  درإتمار دراع  داوإد ئندراتورصدندرالجتاد ع دفد دراتف عدنداد د ع د  د
ة دوجدد  دفدد داقاادد دهددسادرلإددب  دكددنداددبدراقدداةلد8هيئدد دراتدداةي دكادد ديو ددحه دراجدداوندةقدد دس

% درددد دراتورصدددندرافدددوةضداددد دع دددودهيئددد د69.2علددد دتبددد اندرااعلواددد لداددد دراددداا  دبمإدددب د
% دوهدسردي كدادعلد دقداةلد63.5بمإدب داق ةبد دتصدند اد ددئهد وبعدادرمته درمد  درااةرإد راتاةي د 

بيماد دكد بد قدندد ومج  دهسادراوإ ئندف دتحقي دراتورصدندرالجتاد ع دبديبدرلفدةرادبصدف دع اد 
%د11.5دراتد د كداته دمإدب موعدابدرااتعد دوراتةفيدتدعلد دراتعلدي ددهود  ف   إب  درالإتمار د

د.ابدراع  
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محتويات التي يرغب الطالب في توفيرها من قبل أعضاء هيئة التدريس على ال 1/7
 وسائل التواصل االجتماعي:

(: المحتويات التي يرغب الطالب في توفيرها على وسائل التواصل 9جدول رقم )
 االجتماعي

درامإب دراتكةرةرلدوإ ئندراتورصندرالجتا ع حتوي لدعل دراا
د%73.1د38 رعج ب دعل دراتإ  الل.د

د%67.3د35 رعتسرةرلدرلإ تسل.
د%67.3د35داورعيادتإلي درلبح ُدوراتكليف ل.
د%67.3د35درااح  ةرلدوراعةوضدراتقاياي .د

د%59.6د31داورعيادرااح  ةرل.د
د%46.2د24داورعيادرالاتح م ل.د

د%42.3د22دق ئا دباص اةدواةرج درااقةةدرااةرإ .
د%40.4د21دصوةدواق ع دفيايودتعلياي .

د%32.7د17دتوصيلدرااقةةدرااةرإ .
د%30.8د16 رعع بدعبدراا تاةرلدوراإيام ةرلدراعلاي .د

د%1.9د1 اةج لد عا ندراإم د
د%1.9د1داعةف دبةراادو ا كبدراتاةي دم ندرعج الدراصيفي 

رااحتويد لدراتدد ديةغبددوبدفدد ددعددبدتمددوعةد9راجداوندةقدد دسدفدد د ج بدد لدراعدد  دتظهدة
فدد داقاادد دهددسادرااحتويدد لدرعج بدد دعلدد دراتإدد  اللددجدد  لحيددُدادراوإدد ئند ت حتهدد دعلدد دهددسا

%دوفددد دهدددسردتعبيدددةدعدددبدح جددد دراعددد  دراالحددد دا دددةوةلدحدددة دع دددودهيئددد د73.1بمإدددب د
راتدداةي دعلدد درعج بدد دعلدد دتإدد  الته داددبدمدد ندهددسادراوإدد ئن دجدد  دبعددادسادديدوبددمف درامإددب د

 دواورعيدادتإدلي درلبحد ُدوراتكليفد ل د%ةدكندابدرعتسرةرلدرلإد تسلدعدبدرااح  دةرل67.3س
ت ايدد داورعيددادرااح  ددةرلدرااةتبدد درابيمادد دجدد  دفدد دد وتددوفيةدرااح  ددةرلدوراعددةوضدراتقايايدد 

تم اايد دوبمإد د قدنداددبدد عد ابد ق درااحتويد لدراتد ديو دحه دراجداوندةقد دداتدأت %ة د59.6س
دمصلدراعيم .
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 مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم:أهمية توفير وسيلة تواصل اجتماعي للتفاعل  1/8

د
 بددتدددة د%86.6دومإدددبته دراعددد  غ ابيددد د بددة3سدراإددد ب دةقددد ديت دددبدادددبدراةدددكن

ردب امإدب دجدا ددهد ندادتوفيةدوإيل دالتورصندرالجتا ع دالتف عندا دع ودهيئ دراتداةي دهدود ادة د
ةدهدسادراوإد ئندعلد دراتف عدندبديبدراعد  د دوف دهسرداالا د امي دعل دادا داةجد دتدأري ايه 

د دعل داةج دهسردراتف عن.دو بدعا دتوفيةه دقادي رةدإلبًدد و ع   دهيئ دراتاةي 
أعضاء معوقات استخدام الطالب لوسائل التواصل االجتماعي في التفاعل مع  1/9

 :هيئة التدريس بالقسم
 االجتماعيمعوقات استخدام الطالب لوسائل التواصل  (:10) جدول رقم

درامإب دراتكةرةرل رااعوق ل
د%71.2د37دإو درافه د حي ًم دبإب دعا درااورجه دوجه داوجت.

د%46.2د24دعا دتورفةدرعاك م لدوراتجهيارلدراا اي دف دراقإ /دراكلي .
د%38.5د20د ي دراوقل.

د%15.4د8دعا دكف ي درااه ةرلدرا اا دالإتمار دهسادراوإ ئن.
د%13.5د7دمصوصي دورلا ب.ام ولدتتعل دب ا

د%9.6د5دراتعةضدااحتو دغيةدا ئ دوغيةداةغو دفيت.
د
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 بدةادرااعوقد لدراتد دتورجدتدادبديعادإو درافه دبإب دعا درااورجه دوجهد داوجدتد
 دراع  دعمادرإتماراه داوإ ئندراتورصندرالجتا ع دالتف عندا د ع د  دهيئد دراتداةي 

 ادددةدامعقددد ديةجددد د اددد د بدهدددسادراوإددد ئندد%دادددبدراعددد   دوهدددسر71.2كاددد د ةددد ةدبدددسايد
فهدد دبددأكرةداددبداعمدد  دتعتاددادب ااةجدد درلوادد دفدد دراتورصددندعلدد دكت بدد دةإدد ئندمصددي دقددادتْد

سادديدد وقددادتحتدد  د ادد درااايدداداددبدراةددة دوراتفصدديندوهددسردادد دتفتقدداادراةإدد ئندرااكتوبدد  دتلدد
لد% دبيمادد د ةدد ةد46.2عددا دتددورفةدرعاك مدد لدوراتجهيددارلدراا ايدد دب اقإدد /دراكليدد دبمإددب د

%دادددبدراعددد  د اددد د دددي دراوقدددل درددد دعدددا دكف يددد داهددد ةرلدرإدددتمار دهدددساد38.5دمإدددب 
% د13.5بمإددددب دراامدددد ولدرااتعلقدددد دب امصوصددددي دورلادددد بدود% د15.4دبمإددددب دراوإدددد ئن
د.%9.6رااةتب درلميةلدراتعةضدااحتو دغيةدا ئ دبمإب ددوج  دف 

 الجتماعي في التفاعل مع الطالب.استخدام أعضاء هيئة التدريس لوسائل التواصل ا -2
 توزيع عينة أعضاء هيئة التدريس وفقا للنوع والدرجة الوظيفية: 2/1

( توزيع أعضاء هيئة التدريس وفقا للنوع والدرجة الوظيفية11جدول رقم )  

دراموعل -د 
 رامإب  راتكةرةرل راموع
%85.7 24  م ُ  
%14.3 4 سكوة  

%100 28 رااجاوع  
درااةج دراوظيفي  -د 

%34.6 9 ااة   
%23.1 6 ااة داإ عا  
%15.4 4  إت سداإ عا  

%11.5 3  إت س  
%7.7 2 اعيا  

%7.7 2  إت سداتفة   
د26 رااجاوع  100%  

ةد بدرامإدب درلكبدةدادبدعيمد د ع د  دهيئد دراتداةي د11يتبيبدابدراجداوندةقد دس
د%ادوهدد 14.3% دفدد دحدديبدبل ددلدمإددب دراددسكوةد85.7ك مددلداددبدرعمدد ُدحيددُدبل ددلد

متيجدد دتعبددةدعددبداجتادد درااةرإدد دراددسضدتارددندفيددتدرعمدد ُدراعدداادرلكبددةداددبد ع دد  دهيئدد د
 راتاةي دب اقإ .
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 بد جاد ا دعداادرعج بد لدعلد ددفتجاةدرعة ةلد ا وابدحيُدرااةج دراوظيفي  د
ةد ج بددد  دوك مدددلدمإدددب د ع ددد  دهيئددد دراتددداةي دفددد داةجددد داددداة دهددد د26هدددسردراإددد رندس
% دردد د إددت سداإددد عاد23.1 دب داةجدد دادداة داإدد عادبمإدد% دتليهدد34.6رلعلدد دبمإددب د

د %داةجتددد7.7% دو ميدددةردفددد دمفددد دراةتبددد دبمإدددب د11.5% دو إدددت سدبمإدددب د15.4بمإدددب د
 إددت سداتفددة دواعيدداادوتددأت دهددسادرامتيجدد داتورفقدد دادد دورقدد دتدداةي درااقددةةرلدفدد درااةحلدد د

ةي دباةج داداة  دبيماد دراج اعي درلوا دب اقإ دوراسضدع الدا ديتواله د ع   دهيئ دراتا
ديتوا درلإ تسلدرااتفةغوبدتاةي درااقةةرلدف داةحل درااةرإ لدراعلي .

 استخدام أعضاء هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي في التفاعل مع الطالب: 2/2
 ( استخدام أعضاء هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي12جدول رقم )

درامإب دراتكةرةرلدر رالإتمار /دعا درالإتما
د%78.6د22دعااد ع   دهيئ دراتاةي دراسيبديإتمااوبدهسادراوإ ئن

د%21.4د6دعااد ع   دهيئ دراتاةي دراسيبدالديإتمااوبدهسادراوإ ئن
د%100د28درعجا ا 

د

د
ةدتفددددو دمإددددب د ع دددد  دهيئدددد د4سدةقدددد دة دوراةددددكن12يتبدددديبداددددبدراجدددداوندةقدددد دس

اةي دراسيبديإتمااوبدوإد ئندراتورصدندرالجتاد ع دفد دراتف عدنداد دع بهد دباد ديقداةدرات
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اد دتوصدللدداد %داابدالديإتمااومه ادوتتف دهسادرامتيج د21.4% دف داق بند78.6بددددد
اددبدرةتفدد عدمإددب دعدداادراعدد  دراددسيبديإددتمااوبدتلدديدراوإدد ئندفدد دراح ايدد د ايددتدرااةرإدد د

دراتف عندا د إ تسته دب اقإ .
درالجتادد ع دراتورصددنداوإدد ئندراتدداةي دهيئدد دوعددبد إددب  دعددا درإددتمار د ع دد  

ةد بد وند إدددب  دعددداوفه دعدددبد12راعددد   دفيتبددديبدادددبدراجددداوندةقددد دسداددد دراتف عدددندفددد 
اك ميدد درمتددةر دراحإدد  د رإددتمار دوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع دهددودرمعددار درامصوصددي دور 

راتدداةي داهدسردراإدب دب عتبدد ةادد% دوقداديةجدد درمتيد ةد ع د  دهيئد 66.7راةمصد دبمإدب 
 وند إدب  دراعداول د بد غلد دراحإد ب لدلع د  دهيئد دراتداةي دعلد دوإد ئندراتورصدند
رالجتا ع دع الدا دتكوبدحإ ب لدةمصي دتإتما دف د غةرضدراتورصدنداد درلصداق  د
دورلهندوالديةغبوبدف د ع مهد دالعد   دوجد  دفد درااةتبد درار ميد دتقليدندراتف عدندرااب ةدة

%دكندابلدعدا درإدتمار د33.3% در دج  دف دمف دراةتب دبمإب د50ا دراع  دبمإب د
وإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع دبصددف دع ادد  دوعددا درالقتمدد عدبأهايتهدد  دوتأريةهدد دعلدد دايدد الد
رلعب  دراتاةيإي  دوصعوب دراتحقد دادبدراهويد دراحقيقيد دالاإدتماايب دورإدته يدراوقدل د

دادبدراتعليقدد لدراإدلبي  دوراتقليددندادبد هايدد درااح  دةرلدبمإددب دايحتدندرااةتبدد درلميدةلدكدد 
د.16.7%

( أسباب عدم استخدام أعضاء هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي 13جدول رقم )
 في التفاعل مع الطالب
درامإب دراتكةرةرلدد إب  دعا درإتمار د ع   دهيئ دراتاةي داهسادراوإ ئن

اك مي  د%66.7د4 رمتةر دراحإ  دراةمص .درمعار درامصوصي دور 
د%50د3 تقلندابدراتف عندرااب ةةدا دراع  .

د%33.3د2 إتما دوإ ئندراتورصندرالجتا ع دبصف دع ا . الد
د%33.3د2 اإلداقتمًع دبأهايته دف دراتف عندا دراع  .

د%33.3د2 تايادابدرلعب  دراتاةيإي .
د%33.3د2 اإتماايب.عا دراتحق دابدراهوي دراحقيقي داألةم  درا

د%33.3د2 ا يع دالوقل.
د%16.7د1 راتعليق لدراإلبي دااإتماا دهسادراوإ ئن.

د%16.7د1دتقلندابد هاي درااح  ةرل.
د
د
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وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس في التفاعل  2/3
دمع الطالب:

 خدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس( وسائل التواصل االجتماعي المست14جدول رقم )
درامإب دراتكةرةرلددوإيل دراتورصندرالجتا ع 

د%95.5دFacebook 21فيإبويد
د%63.6د14دWhatsAppورت دآ د
د%18.2دYouTube 4يوتيو د

د%9.1د2دSlideShareإليادةيةد
د%9.1د2دYahoo mail groupsرااجاوع لدرابةياي دعل دراي هود

د%4.5دAcademia.edu 1 ك اياي د
د%4.5د1دLinkedInايمكاد بد

 Cairo universityبورب د ع   دهيئ دتاةي دج اع دراق هةلد

scholars 

د%4.5د1

95.5%
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درااإددتماا درالجتادد ع دراتورصددندوإدد ئندعددااد جادد ا د بدة14سجدداوندةقدد دديو ددب
دفيإدددددبويلدهددددد دإددددد ئنودةد8سدبلدددددغدراعددددد  داددددد دالتف عدددددندراتددددداةي دهيئددددد د ع ددددد  دقبدددددندادددددب

Facebook دآ دوورتددددد دWhatsApp دويوتيدددددو دYouTube دةددددديةدوإدددددليادSlideShare د
د Academia.eduدو ك ايايدد د دYahoo mail groupsدرايدد هودعلدد درابةيايدد دورااجاوعدد ل

دراوإددد ئندهدددساد كردددةد بد.دوتبددديبCairo University Scholarsود LinkedInد بدوايمكدددا
د بدوي حددددظد %63.6دبمإددددب دآ دراددددورت دتعبيدددد دردددد د %95.5دبمإددددب درافيإددددبويدرإددددمارًا 
لدفدددد داارلدددد درلك ايايدددد درالجتا عيدددد دراةددددبك لدمصددددي داددددبدك مددددلدرإددددتمارًا درلقددددندراوإدددد ئن
داةجد دبعدادبدمف داد دتوَحدظوددراةبك لدهساد بدعل دااين ددوهسردا%4.5دبمإب د بدوايمكاد ك اياي  

دج مدددد داددددبدإددددور درافيإددددبويدارددددندراع ادددد ديدددد رالجتا عدب اةددددبك لداق ةمدددد ًددوراةددددهةلدرالإددددتمار 
دراتاةي .دهيئ د ع   د ودراع  

 المسئول عن إدارة الصفحة/المجموعة Admin(: األدمن15جدول رقم )
 رامإب دراتكةرةرلدرلاابدرااإئون

د%81.8د18  حادراع  دب ااقةةدرااةرإ 
د%22.7د5دع ودهيئ دراتاةي دمفإتد
د%18.2د4د حاد فةرادراهيئ درااع وم 

دAdminرااإددئوندعددبد ارةلدراصددفح دةديت ددبد بد15جدداوندةقدد دسدعحصدد  رلوفقدد د
ع ددودهيئدد دراتدداةي دهددود حددادراعدد  دبدد ااقةةدرااةرإدد دكادد د ةدد ةلدمإددب دد إددتمااهراتدد دي
%دابدرلع    دوهسردا دي كاادراورق درافعل دب اقإد دحيدُدعد الداد ديقدو د حدادراعد  د81.8

رمة  دصفح ديةتةيدفيه دجايد دعد  دهدسادرافةقد دكوإديل دالتورصدندب افةق دراج اعي درلوا دب
ة د2016/2017فيادد دبيددمه  دوتإددا دعدد الدب إدد درافةقدد دارددندسرافةقدد درلوادد دالعدد  دراجدد اع د

وتإدتاةدهدسادراصدفح داعهدد دحتد دراتمدة  دومظددةردلبدهدسادراصدفح دامةددألدادبدقبدن دويةددتةيد
 اتورصددندادد دع بددتداددبدمدد ندراع ادد دامةددعدبهدد دجايدد دعدد  درافةقدد  ديقددو د إددت سدرااقددةةدب

هددسادراصددفح .دويفإددةدسادديدرامتيجدد دراتدد دتوصددللداهدد درااةرإدد دراح ايدد داددبد بدراددماعدرا  ادد د
عل دتإاي دصفح لدراتورصندرالجتا ع ديكوبدب إ درافةق د ودراافع .دبيما دجد  دفد درااةتبد د

لميدةلد حداد فدةرادراهيئد درااع ومد د% ديليدتدفد درااةتبد در22.7درار مي د إت سدرااقةةدمفإدتدبمإدب 
دد%.18.2بمإب د
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ةد بدرعجددددةر درااتمددددسدبةددددأبدراصددددفح /د16هددددسردويت ددددبداددددبدراجدددداوندراتدددد ا دةقدددد دس
رااجاوعدد دراامةددألدالعدد  دبعددادرمتهدد  دراعدد  درااةرإدد دهددودرالحتفدد ظدبهدد دكادد د و ددحلدرامإددب د

دددنود81.8را  ابددد دادددبدراعيمددد د  ايهددد دورادددورةالدفددد درافقدددةلدد% دوهدددسرديتفددد داددد درامتيجددد دراتددد دْتْوص 
%دفياددد ديتعلددد دبرمةددد  د40.9راإددد بق .دفددد دحددديبدرممف دددلدرامإدددب دبةدددكندكبيدددةداتصدددند اددد د

صفح /داجاوع دجايالداعد  دراعد  دراجد اع درااقبدن د اد دحدسلدراصدفح /درااجاوعد دفجد  د
د%.4.54ف درااةتب درلميةلدبأقندمإب د

لمجموعة المنشأة للطالب بعد انتهاء (: اإلجراء المتخذ بشأن الصفحة/ ا16جدول رقم )
 العام الدراسي

 رامإب دراتكةرةرلدرعجةر درااتب 

د%81.8د18درالحتف ظدب اصفح /درااجاوع .
د%40.9د9  مة  دصفح /داجاوع دجايالداع  دراع  دراج اع درااقبن

د%4.54د1دحسلدراصفح /درااجاوع .
 التواصل التعامل مع وسائل في التدريس هيئة عضو يستخدمها التي األجهزة -2/4

 :االجتماعي
(: األجهزة التي يستخدمها عضو هيئة التدريس في 17جدول رقم )

 التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي 
 رامإب  راتكةرةرل راجه ا

%68.2 15 راه تلدراسك   
%63.6 14 راكابيوتةدرااحاون  
%27.3 6 راكابيوتةدرالوح   
%13.6 3 راكابيوتةدرااكتب   
ةداتو دددددبد بدراهددددد تلدرادددددسك دكددددد بد كردددددةدرلجهدددددالد17جددددد  لدمتددددد ئادجددددداوندةقددددد دس

% درددد دراكابيدددوتةدرالدددوح د63.6% دتددد ادراكابيدددوتةدرااحادددوندبمإدددب د68.2رإدددتمارا دبمإدددب د
%ادوهد دمتيجد داتورفقد داد درتج هد لد13.6% دو ميًةردراكابيدوتةدرااكتبد دبمإدب د27.3بمإب د

اهورتلدراسكي دب ااةجد درلواد داإدهوا درإدتماراه دوتورفةهد دادا دراع  دب اقإ دمحودرإتمار در
درا  ابي دراعظا دابد فةرادرااجتا .

د
د
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معدل استخدام أعضاء هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي في التفاعل مع  -2/5
 الطالب:

 (: معدل استخدام أعضاء هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي18جدول رقم )
درامإب دراتكةرةرلدرالإتمار داعان

د%27.3د6دعمادراح ج .
د%27.3د6 إ ع د ود قنديواي  .

د%27.3د6 بديواي  .  كرةدابدإ عت
د%9.1د2 إ عتيبديواي  .

د%9.1د2د إبوعي  .
د%100د22درااجاوع

ةد بداعدداندرإددتمار دوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع دتمددوعدبدديبد18يو ددبدجدداوندةقدد دس
ةي دواددد دْيحددداادبةدددكندور دددبدحيدددُدرتفقدددلدمإددد درعج بددد لداددد دبددديبدعمددداد ع ددد  دهيئددد دراتدددا

%دتلتهدد دإدد عت بد27.3اتصددند ادد دد كرددةداددبدإدد عتيبديواي دد  دودإدد ع د ود قددنديواي دد راح جدد  دود
 .%9.1يواًي  دو إبوعي  دبمف درامإب د

دا دراتف عندف درالجتا ع دراتورصند ع   دهيئ دراتاةي داوإ ئندرإتمار د إب  د-2/6د
دلاع  ر

 (: أسباب استخدام أعضاء هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي19جدول رقم )
درامإب دراتكةرةرلدرلإب  

د%100د22 راتورصندرافوةضدا دراع  د رم  درااةرإ دوبعادرمته ئه .
د%81.8د18 توفيةدرااعلوا لدوراالف لدلكبةدعاادابدراع  دف دمف دراوقل.

د%81.8د18 وا لدبأةك ندامتلف دمصي دواةئي دواإاوع . اك مي د ت ح داعل
بُدةو دراعاندراتع وم دبيبدراع  دعبدعةي درامةةدورع  ف د

 وراتعلي .
د%72.7د16

د%72.7د16 تقوي دراع ق دبيبدراع  دو ع   دهيئ دراتاةي .
د%68.2د15 إهوا درالإتمار .

د%50د11 ات ح داج ًم دالجاي .
د%45.5د10  دوراتةفيتدعل دراتعلي دبا ديجس دراع  .  ف  دموعدابدرااتع
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%ةدعلدددد د بدراإددددب دراةئيإدددد د100رتفدددد دجايدددد د ع دددد  دهيئدددد دراتدددداةي دب اقإدددد دس
دوبعددادرااةرإدد د رمدد  دراعدد  دادد درافددوةضدالإددتمار دوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع دهددودراتورصددن

إ إددد دامهددد دوهدددودرمته ئهددد ادوفددد دساددديد ةددد ةلد اددد دمجددد  دهدددسادراوإددد ئندفددد دتحقيددد دراهدددالدرل
داددبدعدداادلكبددةدوراالفدد لدرااعلوادد لدراتورصددندبدديبدرلفددةرا دردد دجدد  دبعددادسادديدكددنداددبدتددوفية

اك ميدد دمفدد دفدد دراعدد   واإدداوع ددواةئيدد دمصددي دامتلفدد دبأةددك نداعلوادد لد ت حدد دراوقددل دور 
داح جد د ع دد  دهيئد دراتدداةي دالإدتمار دهددسادراوإد ئندفدد د81.8بمإدب د دامعقدد ن %ادوهددسرد ادة 

دعدبدراعد  دبديبدراتعد وم دراعاندةو ديةدرااح  ةرلدوراا الدراعلاي دالاقةةرل دايأت دبُتوف
راتداةي دفد دمفد ددهيئ دو ع   دراع  دبيبدراع ق دوراتعلي  دوتقوي دورع  ف درامةةدعةي 

بمإددب ددات حدد داج ًمدد دالجايدد % دود68.2% ديليددتدإددهوا درالإددتمار دبمإددب د72.7راةتبدد دبمإددب د
  دف  دموًعد دادبدرااتعد دوراتةفيدتدعلد دراتعلدي دباد ديجدس د دمت  دهسادرلإب  د% دوج  دف50

د%.45.5بمإب ددراع  
 األنشطة التي يحرص عضو هيئة التدريس على تقديمها للطالب: 2/7

 (: األنشطة التي يحرص عضو هيئة التدريس على تقديمها للطالب20جدول رقم )
درامإب دراتكةرةرلدرلمةع 

د%95.5د21ديادتإلي درلبح ُدوراتكليف ل. ع بداورع
د%95.5د21 تإ  اللدراع  .دبرعج ب دع

د%86.4د19د ع بداورعيادرااح  ةرل.د
د%72.7د16دةف درااح  ةرلدوراعةوضدراتقاياي .د

د%68.2د15دراحصوندعل دراتكليف لدورلبح ُدرااعلوب .د
د%63.6د14د ع بداورعيادرالاتح م ل.د

د%63.6د14دةةدرااةرإ .عةضدتوصيلدرااق
د%63.6د14دتلق دةك و دواقتةح لدراع  .

د%54.5د12دتقاي دراتةجي درااعموضدوراتحفيادالع  .د
د%50د11دتوفيةدق ئا دباص اةدواةرج درااقةةدرااةرإ .

د%36.4د8دمةةدصوةدواق ع درافيايودراتعلياي .
د%22.7د5 اعولداح وةدراا تاةرلدوراإيام ةرلدراعلاي .د

ةد بددةادرلمةددع دراتدد ديحددة دع ددودهيئدد دراتدداةي دعلدد د20لمدد دراجدداوندةقدد دسي
توفيةهددد دالعددد  دب اقإددد دعلددد دوإددد ئندراتورصدددندرالجتاددد ع ادحيدددُدجددد  دفددد داقدددااته دبمإدددب د
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راعد   دوتجداةددتإد  اللدعدبدوراتكليف ل دورعج ب درلبح ُدتإلي داورعياد%ةد ع ب95.5س
هدددودرامةددد عدرلوندرادددسضديحدددة دعليدددتدع دددودهيئددد ددرعةددد ةلد اددد د بدرعج بددد دعدددبدراتإددد  الل

راتدداةي  دوفدد دهددسردتورفدد  دادد دةغبدد لدراعدد  دراتدد د ظهةتهدد د ج بدد ته ادحيددُد ةدد ةلدرامإددب د
%ةد اددد د بدرعج بددد دعدددبدراتإددد  اللدهددد درااحتدددو درلإ إددد درااعلدددو د73.1را  ابددد دادددمه دس

وةدرااد تاةرلدوراإديام ةرلداعولداح توفيةادعل دهسادراوإ ئن دبيما دك بدآمةدرلمةع دهودرا
د.%22.7بمإب ددراعلاي 

 أهمية توفير وسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع الطالب: 2/8
(: أهمية توفير وسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع الطالب 21جدول رقم )  

 رامإب  راتكةرةرل اةج درلهاي 
%95.5 21 ه  دجار  
%4.5 1 ه    

د

د
 جادد د ع دد  دهيئدد دراتدداةي دب اقإدد دعلدد د هايدد دتددوفيةدوإدديل دالتورصددندرالجتادد ع د

%ة د95.5ادد دراعدد  ادوهددسرديت ددبداددبدمإدد درعج بدد لدراتدد دتةروحددلدادد دبدديبداهدد دجدداردس
%ة دفددد دحددديبداددد دْيعدددة د ضدادددبد ع ددد  دهيئددد دراتددداةي دعدددبدعدددا د هايددد دهدددساد4.5واهددد دس
دراوإ ئن.
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أعضاء هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي في التفاعل مع معوقات استخدام  2/9
 الطالب:

(: معوقات استخدام أعضاء هيئة التدريس لوسائل التواصل االجتماعي22جدول رقم )  
 رامإب  راتكةرةرل رااعوق ل

%54.5 12 عا دتورفةدرعاك م لدوراتجهيارلدراا اي دف دراقإ /دراكلي .  
. داوجت دعا درااورجه دوجهًد دبإبإو درافه د حي مًد  12 54.5%  

%45.5 10 ام ولدتتعل دب امصوصي دورلا ب.  
%22.7 5 إلبي دراع  دوعا دتف عله .د  

%18.2 4 عا دكف ي درااه ةرلدرا اا دعمادبعضدراعلب دالإتمار دهسادراوإ ئن.  
%13.6 3  ي دراوقل.  

%4.5 1 كرةلدعاادراع  دوصعوب دات بعته دبصف داإتاةل .   
كدد بد ونداعوقدد لدرإددتمار د ع دد  دهيئدد دراتدداةي داوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع دهددود

درااورجهد دعدا دبإدب درافهد دراكليد  دوإدو /دراقإد دف دراا اي دوراتجهيارلدرعاك م لدتورفةدعا 
%ادويباود بدإو درافه دراسضدقادتتإب دفيتدهسادراوإد ئندياردندعقبد د54.5اوجتدبمإب ددوجًه 

بصددف دع ادد دبدديبدرلفددةراادحيددُد ةدد ةد ايددتدراعدد  د ي دد دكددأوندرااعوقدد لدعمدداددالإددتماراه 
رإتمار دوإ ئندراتورصندرالجتاد ع دكاد دوةادإد بًق  دوجد  دفد درااةتبد درار ميد دالاعوقد لدراتد د

% درددد د54.5تورجددتد ع ددد  دهيئدد دراتددداةي دراامدد ولدرااتعلقددد دب امصوصددي دورلاددد بدبمإددب د
درااهددد ةرلدكف يددد داتدددةادعلددد دراتدددورا درااعوقددد لدرات ايددد لدعدددا % د22.7إدددلبي دراعددد  دبمإدددب د

%ة د13.6راوقدددلدسد%ة دو دددي 18.2راوإددد ئندسدهدددسادالإدددتمار دراعلبددد دبعدددضدعمدددادرا ااددد 
د%ة.4.54اإتاةلدسدبصف دات بعته دوصعوب دراع  دعاادوكرةل
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 نتائج الدراسة:
دك ملد بةادرامت ئادرات دتوصللد ايه درااةرإ دا ديل ل

دهيئد دو ع د  دراع   درااةرإ دفئت دقبندابدرالجتا ع دراتورصندوإ ئندمار رإتدي ل  .1
دومإدب د %92.9دراعد  درإدتمار دمإدب دبل دلدحيدُدبيدمه  دفيا دالتف عندب اقإ دراتاةي 
 %.78.6دراتاةي دهيئ د ع   درإتمار 

ئاد دوإد ئندراتورصدندرالجتاد ع درااةتبد درلواد دفد دق داد دراتع انداه ةلدتورفةدرحتندعا  .2
% دو اددد دراإدددب د50راعددد  دوساددديدبمإدددب ددقبدددندادددبدتلددديدراوإددد ئندرإدددتمار دعدددا د إدددب  

رلونداعاولد ع   دهيئ دراتاةي دعبدرإتمار دهدسادراوإد ئندفكد بدرمعدار درامصوصدي د
اك مي درمتةر دراحإ  دراةمص دبمإب د د%.66.7ور 

دالجتاددد ع ردراتورصدددندوإددد ئند بدددةادحدددوندراتددداةي دهيئددد دو ع ددد  دراعددد  دآةر دتع بقدددل .3
درلواددد  درااةتبددد دفددد درافيإدددبويدفددد دتارلدددلدوراتددد دبيدددمه  دفياددد دراتف عدددندفددد درااإدددتماا 

د.رار مي درااةتب دف دآ دوراورت 
دهيئدد دو ع دد  دراعدد  دقبددنداددبدرااإددتماا درلوادد دراوإدديل دهدد دراسكيدد دراهورتددلدك مددل .4

د.رالجتا ع دراتورصندوإ ئندا دراتع اندف دب اقإ دراتاةي 
دهيئد د ع د  داد دراتف عدندفد درالجتاد ع دراتورصدنداوإد ئندراعد  دمار رإدتداعداندك ب .5

دهيئدد دلع دد  درالإددتمار داعددااللدمإدد دتف وتددلدبيمادد دراح جدد  داعددلدكلادد دهددودراتدداةي 
د.يواي  دإ عتيبدابدو كرةديواي   د قند ودوإ ع دراح ج  دعمادا دبيبدراتاةي 

دعلد دراقداةلدادبدصندرالجتا ع دكدن إب  درإتمار دراع  داوإ ئندراتورداقاا دف دج   .6
دهيئددد دع دددوداددد درافدددوةضدراتورصدددندرددد د %69.2دبمإدددب دراددداا  داددد درااعلواددد لدتبددد ان

دادددد درافددددوةضد دفدددد دحدددديبدكدددد بدراتورصددددن%63.5رمته ئهدددد ددرااةرإدددد دوبعدددداد رمدددد  دراتدددداةي 
رمته ئهددددد دهدددددودراإدددددب درلوندالإدددددتمار دوإددددد ئندراتورصدددددنددوبعدددددادرااةرإددددد د رمددددد  دراعددددد  

د%ة.100بدقبندجاي د ع   دهيئ دراتاةي دب اقإ دسرالجتا ع دا
هدد درااحتددو درلإ إدد دراددسضديةغبددوبدفدد ددراتإدد  اللدبرعج بدد دعددرتفدد دراعدد  دعلدد د بد .7

درامإدددددب د دتددددد دساددددديدوبدددددمف %73.1تدددددورفةادعلددددد دوإددددد ئندراتورصدددددندرالجتاددددد ع دبمإدددددب د
درلبحددددد ُدتإدددددلي دواورعيدددددادرااح  دددددةرل دعدددددبدرلإددددد تسلدرعتدددددسرةرلدادددددبدكدددددن%ةد67.3س

د.راتقاياي دوراعةوضدرااح  ةرلدوتوفيةدوراتكليف ل 
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ك مددلد بددةادرلمةددع دراتدد ديحددة د ع دد  دهيئدد دراتدداةي دب اقإدد دعلدد دتوفيةهدد دالعدد  د .8
دعدبدوراتكليفد ل دورعج بد درلبحد ُدتإلي داورعيادعل دوإ ئندراتورصندرالجتا ع د ع ب

د%ة.95.5راع  دبمإب دسدتإ  الل
هيئد دراتداةي دب اقإد دعلد د هايد دتدوفيةدوإديل دالتورصدند جا دك دابدراع  دو ع   د .9

%دادبد95.5%دادبدراعد  دومإدب د86.5رالجتا ع دالتف عندفيا دبيمه  دفقاد فد ادمإدب د
  ع   دهيئ دراتاةي دعل د بدهسردرلاةدعل دقاةدكبيةدابدرلهاي .

  دالعدددراتورصددندرالجتادد ع كدد بدرالحتفدد ظدب اصددفح /درااجاوعدد دراامةددألدعلدد دوإدد ئند .10
هددددودرعجددددةر دراددددسضدعدددد اًلدادددد ديتمددددساد ع دددد  دهيئدددد دراتدددداةي دب اقإدددد دوراددددسضدارلتددددتدمإددددب د

د%دابد جا ا دراعيم .81.8
كد بد بددةادرااعوقدد لدراتدد دورجهددلدراعدد  دفدد دتعدد اله دادد دوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع د .11

د% دبيمادد دكدد بدعددا 71.2وسادديدبمإددب ددإددو درافهدد دبإددب دعددا درااورجهدد دوجهدد داوجددتهددود
درااورجهدد دعددا دبإدب درافهدد دراكليدد  دوإدو /دراقإدد دفد دراا ايدد دوراتجهيدارلدعاك مدد لردتدورفة
د%.54.5اوجتده درااعوق لدرلإ إي درات ديورجهه د ع   دهيئ دراتاةي دبمإب ددوجًه 

 توصيات الدراسة:
دبم ً دعل دا دتوصللد ايتدرااةرإ دابدمت ئاادياكبدرقتةر دراتوصي لدرات اي ل

راتداةي دعلد درإدتمار دوإد ئندراتورصدندرالجتاد ع ددهيئد دو ع د  د راع دوتحفياداع  .1
فدد دا إإدد لدراتعلددي دراعدد ا دعلدد درااإددتو دراعةبدد دورااحلدد دبصددف ددفدد دراعاليدد دراتعليايدد 

دع ا دوف د قإ  درااكتب لدورااعلوا لدراعةبي دبصف دم ص .
دع داددبوإدد ئندراتورصددندرالجتادد درإددتمار دعلدد دراتدداةي دهيئدد دو ع دد  دراعدد  دتدداةي  .2

دراتاةيبي دووةشدراعان.درااوةرلدم ن
دارمددندالإددتمار دوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع درااتعلبدد لدراا ايدد درا اادد دتددوفيةد ددةوةل .3

 دو جهدالدWIFIرعمتةمدلدرا إدلكي ددوتفعيدندةدبك دوراج اع داتارلً دف دتوفيةدوراكلي دراقإ 
 راح إ دربا .

دحيددُداددبدالعدد  دراتدداةي دهيئدد دع ددوديوفةهدد دراتدد درالجتادد ع دراتورصددندوإدد ئندتقددوي  .4
ندعلدد دهددساددورالإددتمار  دراتف عددن وعاددندام قةدد لدادد دراعدد  دحددوندادد ديمب دد د بدْيتودداوروو

دامه .درااتايادراوإ ئن دوتةجي 
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دبصدددفح لدفددد داجددد ندرااكتبددد لدورااعلواددد لدواعاهددد درعاكتةوميددد درااقدددةةرلدراتوجدددتدمحدددو .5
د دعبدبعا.رالجتا ع دف د ع ةدراتعليدراتورصندوإ ئندعل 

توعيددد دراعدددد  دو ع ددد  دهيئدددد دراتددداةي دب اتدددداربيةدورالحتي عددد لدراتدددد ديمب ددد داةرع تهدددد د .6
ا ددا بدرامصوصددي دورلادد بدعلدد دوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع دوامهدد دعلدد دإددبيندرااردد ند

  مة  داجاوع لدا لق .

توعيددد دراعدددد  دبأم قيددد لدراتع اددددندعلددد دوإدددد ئندراتورصدددندرالجتادددد ع دمصوًصددد دفدددد د .7
دراج اعي درلوا .رااةرحند

 ددددةوةلدتددددوا دع ددددودهيئدددد دراتدددداةي دبمفإددددتداإددددئواي د ارةلدراصددددفح /درااجاوعدددد داوبد .8
دادد دةغبدد دراعدد  دفدد دراتورصددندعددبدمتدد ئادرااةرإدد د إددم اه دلحددادراعدد  ادحيددُدكةددفل

دبةكنداب ةة.ددمفإتد إت سدرااقةة
لد حداداد د اك ميد دتكليد دورععد بدعمدتدوقدلداعديبدالإدتقب ندةإد ئندراعد  مصدي دت .9

اةادعل د إئل دراع  دمي ب دعبدع ودهيئد دراتداةي دفد دحد ندب د ع   دراهيئ درااع وم 
 رمة  ات.

اددبديةددتةيدبهدد دكددنددعلدد د حددادوإدد ئندراتورصددندرالجتادد ع دصددفح دةإدداي دالقإدد د مةدد   .10
 ورعع بدعمه .د ع   دهيئ دراتاةي دوراع  
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