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     WEB 2.0

مقدمة: 
يـعـتـبـر web2.0 فـسـلـفـة أو أسـلـوب جـديـد لـتـقـدي خـدمـات اإلنـتـرنـت يـتـمـيـز بـخـصـائـص مـعـيـنـة مـن أبـرزهـا 
تــعــظــيــم دور املــســتــخــدم فــهــو لــيــس تــقــنــيــة ف حــد ذاتــهــا, وقــد واكــب ظــهــور مــصــطــلــح web 2.0 الــعــديــد مــن 
الـتـطـبـيـقـات احلـديـثـة ف تـقـدي خـدمـات اإلنـتـرنـت, كـمـا ظـهـرت سـبـل جـديـدة لـلـتـواصـل بـي مـجـتـمـع مـسـتـخـدمـي 

اإلنترنت, وهو ما جعل البعض يظن خطأ بأن web 2.0  تقنية جديدة. 
ولـقـد مـر الـويـب بـتـطـورات كـبـيـرة ف بـنـائـه وخـصـائـصـه ووظـائـفـة ونـتـيـجـة لـذلـك ظـهـرت مـرحـلـة اإلصـدار الـثـانـي 
أو web 2.0 إال أنـــه قـــبـــل ظـــهـــور مـــصـــطـــلـــح web 2.0 كـــان هـــنـــاك مـــا يـــســـمـــى web 1.0 وكـــانـــت أغـــلـــب 
مـالمـحـه تـتـضـمـن صـفـحـات HTML ثـابـتـة ونـادراً مـا يـحـدثـهـا, فـقـد كـانـت جـمـيـع صـفـحـاتـهـا سـاكـنـة وهـي عـبـارة 
عـن مـجـمـوعـة مـن املـواقـع واألدوات الـتـي تـهـتـم بـتـولـيـد صـفـحـات سـاكـنـة يـصـعـب مـن خـاللـهـا تـقـدي حتـديـثـات 
فــــــــوريــــــــة لــــــــلــــــــمــــــــحــــــــتــــــــوى ويــــــــتــــــــم انــــــــتــــــــاجــــــــهــــــــا بــــــــاســــــــتــــــــخــــــــدام مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مــــــــن الــــــــبــــــــرامــــــــج اجلــــــــاهــــــــزة مــــــــثــــــــل 

Frontpage,Dreamweaver.(مبارز وفخري,٢٠١٣) 

 : web 2.0 مفهوم
ال يــوجــد تــعــريــف وحــيــد ملــصــطــلــح web 2.0, بــل هــنــاك مــجــمــوعــة مــن املــعــايــيــر والــعــالمــات الــتــي مبــوجــبــهــا 

ميكننا معرفة ما إذا كان موقع ما أو ظاهرة تنتمي إلى web 2.0 أو للجيل القدي من الشبكة. 
وميـكـن الـقـول بـأن web 2.0 هـو مـصـطـلـح يـشـيـر إلـى مـجـمـوعـة مـن الـتـقـنـيـات اجلـديـدة والـتـطـبـيـقـات الـشـبـكـيـة 

التي أدت إلى تغيير الشبكة العاملية االنترنت. 
“web 2.0 هـو مـصـطـلـح يـطـلـق لـوصـف اجلـيـل الـثـاي مـن الـشـبـكـة الـعـاملـيـة الـتـي تـركـز عـلـى قـدرة املـسـتـخـدمـي 
عــلــى الــتــعــاون وتــبــادل املــعــلــومــات عــبــر االنــتــرنــت, كــمــا أن هــذا املــصــطــلــح يــشــيــر إلــى انــتــقــال صــفــحــات الــويــب 

” .(مبارز وفخري,٢٠١٣,ص١٩٨)  الساكنة إلى صفحات الويب األكثر حيوية واألكثر تنظيماً
“web 2.0 هـو مـشـروع طـمـوح يـهـدف إلـى تـطـويـر شـبـكـات حـاسـوبـيـة تـنـقـل املـعـلـومـات بـسـرعـة عـالـيـة, وذلـك 

لتسريع قدوم إنترنت املستقبل”.(الفار,٢٠١٢,ص٣٨) 

web 2.0 هـو مـجـمـوعـة مـن مـواقـع اخلـدمـات والـتـطـبـيـقـات الـتـي تـتـوافـر فـيـهـا عـدداً مـن اخلـصـائـص مـنـهـا:
(الفار,٢٠١٢) 

تـوفـيـر قـدر عـالـي مـن الـتـفـاعـلـيـة مـع املـسـتـخـدم: وتـتـمـثـل هـذه الـتـفـاعـلـيـة بـشـعـور املـسـتـخـدم عـنـد اسـتـخـدامـه 1.
لهذه التطبيقات وكأنه يقوم باستخدام أحد تطبيقات سطح املكتب على جهاز احلاسب اخلاص به. 

مـشـاركـة املـسـتـخـدم ف احملـتـوى: حـيـث ميـكـن لـلـمـسـتـخـدم اإلضـافـة والـتـعـديـل عـلـى مـحـتـويـات مـواقـع الـويـب 2.
-الــتــي تــســمــح بــذلــك- بــكــل يــســر وســهــولــة, كــمــا أصــبــح املــســتــخــدم هــو احملــور األســاســي ف عــمــلــيــة إثــراء 

محتوى الويب وذلك بإمكانية مشاركته ف صنع احملتوى. 
.3 (web 2.0) مبــا أن الــعــصــب الــرئــيــســي ف تــقــنــيــات :”Tags“ إمــكــانــيــة تــوســيــم (تــوصــيــف) احملــتــوى

مـبـنـيـة عـلـى وجـود احملـتـوى والـذي سـاهـم بـه املـسـتـخـدم بـطـريـقـة مـبـاشـرة أو غـيـر مـبـاشـرة, كـان البـد مـن 
إيــجــاد طــريــقــة تــســاعــد املــســتــخــدم ايــضــاً عــلــى تــوســيــم (أي تــوصــيــف) هــذه احملــتــويــات لــفــرزهــا وتــرتــيــبــهــا 

وللرجوع إليها الحقاً واالستفادة منها. 
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إذاً (web 2.0): (الفار,٢٠١٢) 
عـــبـــارة عـــن اإلتـــصـــال: اإلتـــصـــال بـــي الـــنـــاس, املـــواقـــع, الـــشـــبـــكـــات, املـــواقـــع والـــهـــواتـــف الـــنـــقـــالـــة, الـــبـــائـــعـــي •

واملشترين, فقلبه هو االنتقال من نقطة االعتماد الواحدة إلى الكثير من النقاط. 

عـــبـــارة عـــن ثـــورة تـــضـــع الـــنـــاس ف األمـــام: احملـــتـــويـــات اإلجـــتـــمـــاعـــيـــة, اجملـــتـــمـــعـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة, املـــدونـــات, •
الـسـاحـات اإلفـتـراضـيـة, كـلـهـا تـقـنـيـات تـتـيـح لـلـنـاس إنـتـاج احملـتـوى, املـبـدأ لـيـس أن تـكـون الـوسـيـط أو تـصـل بـي 
الـنـاس ولـيـس مـنـحـهـم الـصـالحـيـات ف املـشـاركـة بـاحملـتـويـات فـاالمـر هـو جـعـلـهـم ف املـقـدمـة وجـعـل املـبـرمـجـي 

واملعلني والشركات ف اخللف. 

عــبــارة عــن االتــصــال الــســريــع: االن جــمــيــع احملــتــويــات واملــشــاركــة احلــيــة لــلــوســائــط املــتــعــددة مــثــل الــصــور •
والـصـوت والـفـيـديـو احلـي تـعـتـمـد عـلـى االتـصـال الـسـريـع Broadband فـمـن املـسـتـحـيـل أن تـعـمـل هـذه 

املواقع أو تلك اخلدمات على االتصاالت القدمية. 

يـسـمـح لـألخـريـن بـالـتـحـكـم بـاملـعـلـومـات وتـرتـيـبـهـا ولـيـس فـقـط عـرضـهـا: حـيـث يـسـمـح لـلـمـسـتـخـدم ف إظـهـار •
وتـرتـيـب املـعـلـومـات بـشـكـلـه اخلـاص ولـيـس فـقـط اسـتـعـراضـهـا, حـيـث أن مـا نـؤمـن بـه أن االنـتـرنـت اصـبـح شـيـئ 

أكبر من مجرد مكان الستعراض البيانات بل مكان للتفاعل حيث يتفاعل معها ومع املستخدمي. 

عـبـارة عـن نـقـطـة تـغـيـر وفـلـسـفـة جـديـدة ف تـداول الـبـيـانـات: حـيـث أن هـنـاك الـكـثـيـر مـن األدوات والـتـقـنـيـات •
احلـيـة املـوجـودة الـتـي تـزيـد مـن تـفـاعـل الـويـب مـع املـسـتـخـدمـي حـيـث تـعـطـي املـسـتـخـدم صـالحـيـات أبـعـد مـن 
مـجـرد اسـتـعـراض الـبـيـانـات عـلـى املـوقـع, فـاصـبـحـت تـظـهـر تـلـقـائـيـاً عـلـى سـطـح املـكـتـب, تـرسـل إلـيـك مـبـاشـرة 

على هاتفك, تظهر على ساعة يدك. 

 : web 1.0 و web 2.0 الفرق بي
يــوجــد الــعــديــد مــن الــفــروق بــي web 2.0 و web 1.0 حــيــث يــعــتــمــد web 2.0 عــلــى مــســتــخــدمــه فــهــو 
الــعــنــصــر الــفــعــال ف جــمــيــع األنــشــطــة والــعــمــلــيــات, فــهــو مــن يــشــارك ف بــنــاء احملــتــوى, حــيــث ميــكــنــه شــرح أي 
مــوضــوع جــديــد لــلــنــقــاش وميــكــنــه ايــضــاً املــشــاركــة ف مــوضــوع ت طــرحــه مــن قــبــل أقــرانــه, فــاجلــيــل الــثــانــي مــن 
الـشـبـكـة (web 2.0) يـركـز عـلـى الـتـشـاركـيـة ف بـنـاء احملـتـوى, وهـذه الـتـشـاركـيـة تـعـتـمـد عـلـى الـقـاعـدة الـكـبـيـرة 
مـن املـسـتـخـدمـي, فـقـد حتـولـت مـواقـع االنـتـرنـت مـن وضـعـهـا الـقـدي ف web 1.0  كـ”غـايـة” ف حـد ذاتـهـا 
إلـى “وسـيـلـة” أو “مـنـصـة” ف web 2.0, وقـد جـعـل ذلـك االنـتـرنـت يـتـحـول مـن مـصـدر لـلـمـعـلـومـات اجلـاهـزة 

إلى مصنع للمعلومات التفاعلية, وأدى إلى انتقال املستخدم من دور “الزبون” إلى دور “الشريك”. 
 وميكن تلخيص الفروق بي web 2.0 و web 1.0 على النحو التالي: 
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 : web 2.0 خصائص
يتميز web 2.0 بعدد من اخلصائص منها:(الفار,٢٠١٢),(مبارز وفخري,٢٠١٣,ص١٩٨) 

 web 2.0 هـو مـنـصـة تـطـويـر مـتـكـامـلـة: يـفـتـرض ف جـيـل الـويـب ٢٫٠ أن يـتـعـامـل مـع االنـتـرنـت كـمـنـصـة 1.
تــطــويــر مبــعــزل عــن أي عــوامــل تــقــنــيــة أخــرى, املــوقــع يــســتــفــيــد مــن مــوارد وخــصــائــص الــشــبــكــة متــامــاً كــمــا 

يستفيد مطور التطبيقات من أوامر النظام الذي يبرمج برنامجه عليه. 
الـذكـاء واحلـس اإلبـداعـي: هـنـاك بـعـض اخلـدمـات ف املـواقـع الـتـقـلـيـديـة تـكـاد تـكـون مـتـطـابـقـة مـع املـواقـع 2.

اجلــديــدة, ولــكــن مــا يــجــعــل تــصــنــيــف أحــدهــا مــن web 2.0 واالخــرى مــن web 1.0 هــو ذلــك احلــس 
اإلبـداعـي وحـزمـة اخلـصـائـص الـذكـيـة ف نـفـس الـفـكـرة, عـلـى سـبـيـل املـثـال, جـوجـل كـمـحـرك بـحـث يـعـتـبـر 

من web 2.0 , ففي احلقيقة محرك بحث ذكي جداً وهذا فقط ما مييزه عن بقية احملركات. 
الـبـيـانـات هـي األهـم: الـعـصـب الـرئـيـسـي ملـواقـع web 2.0 هـو الـتـركـيـز عـلـى احملـتـوى والـبـيـانـات, طـريـقـة 3.

عرض احملتوى, نوعية احملتوى, توفر احملتوى للجميع. 
تـقـنـيـات الـتـطـويـر املـسـانـدة: تـتـمـيـز مـواقـع web 2.0 بـاسـتـفـادتـهـا الـقـصـوى مـن تـقـنـيـات الـتـطـويـر املـسـانـدة 4.

مــثــل RSSو XML و XSLT ومــحــاولــة احلــفــاظ عــلــى املــعــايــيــر الــقــيــاســيــة ف الــتــصــمــيــم مــن الــنــاحــيــة 
الفنية أو من الناحية التخطيطية عن طريق حتقيق قابلية الوصول وقابلية التشارك واالستخدام. 

الـثـقـة بـالـزوار: ف مـواقـع web 2.0 احملـتـوى يـبـنـيـة املـسـتـخـدم أو يـشـارك مـشـاركـة فـعـالـة ف بـنـائـه, لـذا 5.
فـإن أهـم املـبـادئ هـنـا هـو إعـطـاء الـثـقـة الـكـامـلـة لـلـمـسـتـخـدم لـلـمـسـاهـمـة ف بـنـاء اخلـدمـة, خـدمـات مـثـل 
فــلــيــكــر وفــيــســبــوك وويــكــيــبــيــديــا متــنــح املــســتــخــدم الــثــقــة الــكــامــلــة ف اســتــخــدام الــنــظــام وإدراج أي مــحــتــوى 
يرغب بإدراجه, ومن بعد ذلك يأتي دور مراقبي املوقع لتصفية احملتويات التي تخالف قواني املوقع. 

املـشـاركـة: املـسـتـخـدمـي هـم مـن يـبـنـون خـدمـات web 2.0 ولـيـس صـاحـب املـوقـع, صـاحـب املـوقـع يـقـدم 6.
النظام كخدمة أو كفكرة قائمة أساساً على تفاعل املستخدمي باملشاركة ف هذه اخلدمة. 

web 1.0web 2.0

موجهة نحو اجملتمعات اإلنسانيةموجهة نحو قطاع األعمال

للقراءة والكتابةللقراءة فقط

احملتوى ديناميكي يتم بنائه بواسطة املستخدماحملتوى ثابت يتم تزويد املستخدم به

تهتم باملشاركة ف املعلوماتتهتم بحقوق امللكية للمعلومات

برمجيات محترفةبرمجيات بسيطة 

املستخدم فيه شريكاملستخدم فيه زبون 

املوقع مصنع للمعلومات التفاعليةاملوقع مصدر للمعومات اجلاهزة
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أنـظـمـة تـتـطـور إذا كـثـر اسـتـخـدامـهـا: تـلـك هـي أنـظـمـة web 2.0 , اسـتـخـدامـك ملـوقـع فـلـكـر بـكـثـافـة عـلـى 7.
سبيل املثال يعني أنك تطور خدمة فلكر لألفضل. 

اخلـدمـة الـذاتـيـة لـلـوصـول إلـى كـل مـكـان: أحـد خـصـائـص مـواقـع web 2.0 هـو إمـكـانـيـة نـشـر اخلـدمـة 8.
خــارج نــطــاق املــوقــع, تــقــنــيــات مــثــل RSS و ATOM و AJAX وغــيــرهــا ميــكــن مــن خــاللــهــا إيــصــال 

محتوى اخلدمة خارج نطاق املوقع. 

استخدامها تكنولوجيات web 2.0 ف التعليم والتعلم:(الفار,٢٠١٢) 
غـيـر االنـتـرنـت الـطـريـقـة الـتـي تـقـدم بـهـا املـادة الـتـعـلـيـمـيـة لـلـطـالـب واملـتـدرب, فـالـوسـائـل اإللـكـتـرونـيـة مـثـل مـوقـع 
املـادة الـدراسـيـة والـقـوائـم الـبـريـديـة ومـنـتـديـات الـنـقـاش قـامـت بـدور هـام ف إيـصـال املـادة الـعـلـمـيـة لـلـمـتـعـلـم, ولـكـن 
مــع ظــهــور وســائــل جــديــدة أكــثــر فــاعــلــيــة إليــصــال املــادة الــعــلــمــيــة أفــضــل بــكــثــيــر بــدأت الــوســائــل الــســابــقــة تــفــقد 
بــريــقــهــا لــتــحــل مــحــلــهــا وســائــل web 2.0 والــتــي تــتــمــيــز بــالــتــفــاعــلــيــة واملــرونــة مــثــل اخلــدمــات الــتــي تــقــدمــهــا 

املدونات وبرامج الويكي وخالصات املواقع وغيرها. 
وتبرز أهمية استخدام تكنولوجيات web 2.0 من خالل األوجه التالية: 

أن الـوسـائـل اإللـكـتـرونـيـة الـسـابـقـة مـثـل مـوقـع املـادة الـدراسـيـة والـقـوائـم الـبـريـديـة ومـنـتـديـات الـنـقـاش قـامـت 1.
بـدور هـام ف إيـصـال املـادة الـعـلـمـيـة لـلـمـتـعـلـم لـم تـعـد اآلن جتـذب الـكـثـيـر مـن الـطـالب الجتـاهـهـم ملـا اسـتـجـد 

من تقنيات web 2.0 كاملدونات وبرامج الويكي وغيرها. 
أن تـقـنـيـات web 2.0 تـتـمـيـز بـالـفـاعـلـيـة واملـرونـة الـتـي مـن شـأنـهـا أن تـنـتـقـل بـالـتـعـلـيـم إلـى الـتـعـلـم, وجتـعـل 2.

الطالب متلقي ومرسل ومتفاعل ومشارك ال مجرد مستقبل ومتلقي سلبي. 
أنــهــا تــســاهــم ف جــعــل الــتــعــلــيــم تــعــاونــي وتــكــامــلــي بــي الــطــالب, فــاجلــمــيــع يــتــشــارك ف الــتــحــريــر والــنــشــر 3.

واإلضافة والتعليق. 
أنــهــا تــســاهــم ف رفــع الــطــمــوح لــلــطــالب وتــشــجــعــهــم عــلــى املــشــاركــة ف الــتــعــلــيــم والــتــعــلــم بــشــكــل أقــوى ممــا 4.

سبق. 

 : web 2.0 عيوب
إن مـن أبـرز عـيـوب web 2.0 أن منـوذجـه املـفـهـومـي لـم يـنـضـج بـصـورة كـافـيـة فـمـا يـعـنـيـة web 2.0 لـبـعـض 
املـسـتـخـدمـي قـد ال يـعـنـيـه لـغـيـرهـم, ومـا هـو web 2.0 لـبـعـض املـسـتـخـدمـي رمبـا يـعـد جـزءاً مـن الـويـب 1.0 
لـبـعـضـهـم اآلخـر, كـمـا أن احلـد الـفـاصـل بـي مـا هـو web 1.0 و web 2.0 لـيـس مـحـدداً بـصـورة قـاطـعـة, 

وايضاً هناك بعض املواقع اخملتلطة التي تستخدم التقنيتي معاً وبالتالي يصعب حتديد هويتها. 
بـاإلضـافـة إلـى مـا سـبـق فـإن web 2.0 يـحـتـاج إلـى جتـهـيـزات أمـنـيـة عـالـيـة, وإضـافـات مـكـلّـفـة, ومـسـاحـات 
واسـعـة ف مـخـدّمـات اإلنـتـرنـت, وذلـك ألنـهـا تُـسـتـخـدم وحتُـدَّث مـن قـبـل أعـداد كـبـيـرة مـن املـسـتـخـدمـي, ولـيـسـت 
مــثــلــمــا كــان احلــال ف web 1.0 حــيــث يــقــوم صــاحــب املــوقــع أو مــن يــنــوب عــنــه بــتــحــديــث املــوقــع وحــده أو مــع 
عــدد قــلــيــل جــداً مــن املــعــاونــي املــوثــوق بــهــم. أمــا ف web 2.0 فــإن عــلــى صــاحــب املــوقــع أن يــضــع الــهــاجــس 
األمـنـي ف أعـلـى سـلـم أولـويـاتـه, وذلـك نـظـراً ألنـه ال ميـكـن الـوثـوق بـكـل مـسـتـخـدمـي املـوقـع, الـذيـن يـجـب أن تـتـاح 
لـهـم - ف نـفـس الـوقـت وبـأبـسـط الـطـرق - كـل الـتـسـهـيـالت املـمـكـنـة لـلـولـوج والـتـعـديـل واحلـذف واإلضـافـة إلـى 

املوقع. (الفار,٢٠١٢) 
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تطبيقات أدوات اجليل الثاني للويب Web 2.0 ف التعليم: 
نـتـيـجـة لـتـطـور شـبـكـة اإلنـتـرنـت وزيـادة سـرعـتـهـا تـغـيـر مـفـهـوم الـتـعـلـيـم اإللـكـتـرونـي وطـرق عـرضـه والـتـفـاعـل مـعـه 
E- أكــثــر تــفــاعــالً, ممــا أدى إلــى ظــهــور مــا يــســمــى بــاجلــيــل الــثــانــي مــن الــتــعــلــم اإللــكــتــرونــي لــيــشــمــل جــوانــبــاً 
 ,Blogs وهــذا الــنــوع مــن الــتــعــلــم يــهــتــم بــتــوظــيــف الــبــرامــج االجــتــمــاعــيــة مــثــل: املــدونــات learning 2.0

والويكي Wikis , وRSS وغيرها ف العملية التعليمية, ومن أدوات اجليل الثاني للويب نذكر : 

 : blogs أ- املدونات
وهـي اخـتـصـار لـكـلـمـة Web logs أي مـدونـات (سـجـل) الـويـب, وكـثـيـرا مـا تـسـمـى blogs مـبـاشـرة, وهـي 
إحـدى أنـظـمـة إدارة احملـتـوى اإللـكـتـرونـي عـلـى شـبـكـة الـويـب تـسـمـح لـصـاحـبـهـا بـنـشـر احملـتـوى (نـصـوص ومـقـاطـع 
فــيــديــو وصــور…) ف قــوالــب جــاهــزة ويــقــوم الــنــظــام بــنــشــر هــذا احملــتــوى بــشــكــل دوري ويــرتــبــط الــنــظــام بــأدوات 
لـلـبـحـث واسـتـرجـاع احملـتـوى بـاإلضـافـة إلـى الـتـعـلـيـق عـلـى احملـتـوى بـحـيـث يـدور نـقـاش حـول مـا يُـعـرض ف املـدونـة 

من محتوى وليس مجرد صفحات للقراءة.(بدوي,٢٠١٥) 

للمدونة تعريفات مختلفة حسب نوع احلقول املعرفية حسب الباحثي ومن ذلك:(محمد,٢٠١٥) 
تعرف شركة مايكروسوفت املدونات بأنها: 

 “صـحـف ويـب شـخـصـيـة, يـتـم حتـديـثـهـا بـاسـتـمـرار, وتـســاعـد الـشـركـات الـكـبـيـرة والـصـغـيـرة عـلـى نـشـر رسـائـلـهـا 
التسويقية, وتزيد من قدرة الناس على التشارك ف األفكار واملعلومات على املستوى العاملي”. 

يعرف موقع Accenture املدونات بأنها: 
“مـواقـع ويـب تـفـاعـلـيـة تـسـمـح ملـالـكـهـا بـنـشـر األفـكـار واملـعـلـومـات, ومتـكـن املـسـتـخـدمـي مـن قـراءة وتـقـيـيـم هـذه 

املضامي وإضافة مضامي جديدة مع إثارة نقاش حولها يتخطى حدود الزمان واملكان”. 

تعرف شركة تكنوراتي املتخصصة ف محركات البحث بأنها: 
“صـحـيـفـة شـخـصـيـة عـلـى الـويـب, تـسـمـح ملـاليـي الـنـاس بـالـنـشـر الـسـهـل ألفـكـارهـم والـتـعـلـيـق عـلـى ذلـك, وهـي 

سهلة مرنة وديناميكية أقرب إلى احملادثة من األرشيف”. 
كلية هارفرد للقانون تعرف املدونة بأنها: 

“سـلـسـلـة هـرمـيـة مـرتـبـة مـن الـنـصـوص والـصـور والـعـنـاصـر اإلعـالمـيـة, والـبـيـانـات املـرتـبـة زمـنـيـاً وميـكـن قـراءتـهـا 
على الويب, والترتيب متتابع ولكل منها عنوان منفرد ورابط ووصف مختصر”. 

وبـشـكـل عـام فـقـد اسـتـقـر غـالـبـيـة املـدونـي الـعـرب عـلـى تـعـريـب املـصـطـلـح (Blog) مـن االجنـلـيـزيـة عـلـى مـفـردة 
(مــدونــة) الــتــي تــعــبــر عــن الــتــدويــن أو الــتــســجــيــل عــلــى صــفــحــات االنــتــرنــت الــتــي يــنــشــئــهــا اصــحــابــهــا لــتــســجــيــل 

يومياتهم ومالحظاتهم وآرائهم وخواطرهم على شكل يوميات أو مذكرات. 
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مكونات املدونة: 
يرى (بدوي,٢٠١٥) أن املدونة اإللكترونية يجب أن يتوافر فيها: 

– مـحـتـوى مـنـظـم كـمـدخـل مـسـتـقـل, يـشـتـمـل عـلـى نـص وروابـط فـائـقـة مـتـاحـة لـلـمـسـتـفـيـديـن ف تـرتـيـب زمـنـي 
عكسي. 

– تاريخ زمني لكل مدخل, بحيث يعرف املستفيد متى ت تدوين هذا املدخل على وجه التحديد. 
– سجل أرشيفي جلميع املداخل السابقة بحيث ميكن الوصول إليها بسهولة من قبل املستفيدين. 

– عنوان املدونة. 
– احملتوى األساسي للمدونة . 
– التعليقات املرسلة للمدونة. 

– قائمة ببعض الروابط اإللكترونية ملواقع أخرى ذات صلة. 
الشكل التالي يوضح منوذجا لتصميم مدونة الكترونية : 
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ومـن بـي املـواقـع الـتـي تـتـيـح لـكـم إنـشـاء مـدونـة مـجـانـيـة خـاصـة بـكـم أو مـدونـات مـهـنـيـة لـلـتـواصـل مـع الـطـالب , 
 .Kidblogs و EduBlogs من جووجل و Blogger و WordPress نذكر

فوائد املدونات اإللكترونية ف التعليم: 
تـعـتـبـر املـدونـات اإللـكـتـرونـيـة مـن األدوات الـتـكـنـولـوجـيـة الـتـفـاعـلـيـة الـقـويـة واملـفـيـدة لـكـل مـن املـعـلـمـي والـطـالب 
عـلـى حـد سـواء داخـل غـرفـة الـصـف, مـن خـالل االطـالع عـلـى األدبـيـات ذات الـصـلـة بـاملـدونـات اإللـكـتـرونـيـة . 

وميكن توضيح فوائد املدونات اإللكترونية ف التعليم ف النقاط التالية:(بدوي,٢٠١٥) 
– تساهم ف تعزيز التفاعل بي الطالب. 

– تسهم بشكل فعال ف التعلم النشط. 
– تسهم ف تنمية مهارات التفكير العليا. 

– تؤدي إلى مرونة أكبر ف التعليم والتعلم. 
– تعطي فرصة للطالب للوصول إلى احملتوى بسهولة ويسر. 
– تعطي فرصة للطالب اخلجولي ف التعبير عن أنفسهم. 

– تنوع أشكال احملتوى العلمي بي النص والصورة والصوت. 

إمكانات املدونة: (الفار,٢٠١٢,ص٧٧) 
إمكانية نشر الصوت بسهولة وبدون مقابل. •
واجهة سهلة االستخدام. •
موقع الويب اجملاني اخلاص بك. •
إمكانية تخصيص القالب اخلاص بك. •
إمكانية إضافة صور ومقاطع فيديو إلى تدويناتك. •
إمكانية تطوير املنتدى اخلاص بك. •
إمكانية إضافة مالحظات من القراء. •
إخطارات تدوين بدون جتديد. •
يتوفر بعدد من اللغات. •
خدمة النشر أثناء التنقل. •
إمكانية التدوين اجلماعي. •

خصائص املدونة اجليدة: 
من خصائص املدونة اجليدة ما يلي:(الفار,٢٠١٢) 

عـدم كـتـابـة مـوضـوعـات طـويـلـة أو مـفـصـلـة ف كـل تـدونـيـة, بـل مـن األفـضـل كـتـابـة فـقـرات قـصـيـرة ومـخـتـصـرة •
عن املوضوع. 

التحديث املستمر للمدونة, بحيث ال مير أسبوع واحد إال وهناك على األقل تدوينة جديدة. •
تفعيل خاصية التعليق على التدوينات, وعدم غلقها أمام الزائرين. •
األصالة ف الكتابة, والتنويع املستمر ف املوضوعات واملصادر املشار إليها. •
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وفيما عدا الكتابة, ثمة سمات عامة للمدونات ميكن إضافتها اختيارياً, مثل: 
إمكانية تصنيف التدوينات وفقاً لتقسيمات موضوعية عريضة, تظهر على واجهة املدونة. •
إمكانية اشتمال واجهة املدونة على تقوي زمني شهري. •
إمــكــانــيــة اإلشــارة ف واجــهــة املــدونــة إلــى الــروابــط الــفــائــقــة جملــمــوعــة مــن املــواقــع ذات الــصــلــة مبــوضــوع •

املدونة. 

إمكانية اإلشارة إلى العنوان اإللكتروني URL للصفحة اخلاصة لصاحب املدونة على الويب. •

أنواع املدونات: 
ميكن تصنيفها بحسب محتواها إلى التصنيف التالي:(الفار,٢٠١٢) 

- :(Link blogs)مدونة حتتوي على الروابط التشعبية
تــعــتــبــر املــدونــات الــتــي  حتــتــوي عــلــى الــوصــالت الــتــشــعــبــيــة أول أنــواع املــدونــات الــتــي ت نــشــرهــا عــلــى شــبــكــة 
اإلنــتــرنــت, ومــن هــنــا جــاء اســم املــدونــة Weblog , ويــحــتــوي هــذا الــنــوع مــن املــدونــات عــلــى الــعــديــد مــن 
الـروابـط ملـواقـع اإلنـتـرنـت الـتـي يـرى صـاحـب املـدونـة أنـهـا تـسـتـحـق الـزيـارة إضـافـة إلـى وصـف مـخـتـصـر لـلـمـوقـع 

املشار إلية برابط. 
مدونات حتتوي على مذكرات يومية: -

وتـتـنـاول هـذه املـدونـات احلـيـاة الـيـومـيـة ملـالـكـهـا, مـاذا فـعـل ومـاذا دار ف خـلـده ف ذلـك الـيـوم, وال حتـتـوي هـذه 
املدونات بالضرورة على روابط ملواقع إلكترونية أخرى. 

مدونات حتتوي على مقاالت: -
وهي التي حتتوي على مقاالت ف موضوع املدونة أو ف موضوعات شتى. 

مدونات حتتوي على صور: -
والتي حتتوي على صور مثل ” صور اليوم “ وغيرها. 

مدونات حتتوي على مقاطع بث اذاعي: -
وهـي الـتـي حتـتـوي عـلـى مـقـاطـع إذاعـيـة قـصـيـرة مـسـجـلـة بـواسـطـة صـاحـب املـدونـة, وبـإمـكـان املـسـتـمـع حتـمـيـلـهـا 

عندما يريد االستماع إليها. 
مدونات حتتوي على مقاطع بث مرئي: -

وهــي الــتــي حتــتــوي عــلــى مــقــاطــع الــبــث املــرئــي , وهــي أحــدث اجتــاه ف أوســاط املــدونــات اإللــكــتــرونــيــة, وهــي 
مماثلة ملقاطع البث اإلذاعي غير أنها تعد بواسطة الفيديو. 

مدونات متكاملة: -
وهي التي حتتوي على مزيج من أنواع املدونات املذكورة أعاله كمعظم املدونات, وهي األكثر شيوعاً اآلن. 
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أما من حيث الغرض من انشاءها فتنقسم إلى:(الفار,٢٠١٢) 
شخصي: -

وهــي الــتــي تــصــف مــفــكــرة شــخــصــيــة عــن جتــارب الــشــخــص الــيــومــيــة, أشــعــاره , أفــكــاره, ويــســمــح - ف أغــلــب 
األحـيـان- لـلـقـراء بـاملـشـاركـة , ويـطـلـق عـلـيـهـا أحـيـانـاً مـدونـات اخلـبـرات الـسـابـقـة بـحـيـث يـقـوم الـنـاشـر بـكـتـابـة 
خبراته وجتاربه ف املدونة, وبالتالي تصبح املدونة وكأنها CVخاصة به, تعرض جميع قدراته ومهاراته. 

موضوعي: -
تركز املدونة املوضوعية على موضوع معي. 

فكري: -
إذا كـانـت املـدونـة الـشـخـصـيـة مـعـنـيـة بـاالمـور الـيـومـيـة واملـدونـات املـوضـوعـيـة مـعـنـيـة مبـوضـوع مـعـي, فـإن املـدونـة 
الـفـكـريـة متـثـل األفـكـار الـعـشـوائـيـة لـشـخـص مـا (أو مـجـمـوعـة مـن األشـخـاص), لـذا املـداخـالت ال تـخـص مـوضـوع 

معي كالسياسة أو تقنيات احلاسب احلديثة, إمنا مواضيع فلسفية ووجودية. 

اخبارية أو صحفية: -
كـثـيـر مـن املـدونـات تـوفـر مـلـخـص لـألخـبـار عـن مـوضـوع مـعـي, مـثـالً اإلنـتـرنـت ف الـصـي أو كـرة الـقـدم, والـتـي 

تكون مصحوبة بتلخيص قصير ورمبا وصالت ملقاالت متعلقة ف الصحافة. 

تشاركية: -
الــكــثــيــر مــن املــدونــات يــتــم حتــريــرهــا مــن أكــثــر مــن شــخــص عــن مــوضــوع مــعــي, بــعــض املــوضــوعــات الــتــشــاركــيــة 

تكون مفتوحة ملشاركة اجلميع وبعضها اآلخر يكون محدود جملموعة من األشخاص. 

سياسية: -
نــوع آخــر ســائــد مــن املــدونــات , ف الــكــثــيــر مــن األحــيــان يــضــيــف املــدون وصــالت إلــى مــقــاالت عــلــى مــواقــع 

أخبارية ومن ثم يضيف تعليقاته عن اخلبر أو املوضوع. 

مواقع تدعم خدمة التدوين: 
تـسـمـح الـكـثـيـر مـن مـواقـع الـويـب لـلـمـسـتـخـدم بـإنـشـاء مـدونـتـه اخلـاصـة بـه مـجـانـاً عـلـى خـوادم الـويـب اخلـاصـة 
بــتــلــك املــواقــع. كــل مــا عــلــيــه فــعــلــه هــو إنــشــاء حــســاب جــديــد بــاســتــخــدام خــدمــة الــتــدويــن اإللــكــتــرونــي اخلــاصــة 
بـاملـوقـع وميـكـنـه بـعـدهـا الـبـدء بـالـتـدويـن مـبـاشـرة. وتـعـد خـدمـة Blogger واحـدة مـن أشـهـر خـدمـات الـتـدويـن 

على اإلنترنت. 
تـتـمـيـز خـدمـات الـتـدويـن بـإمـكـانـيـة اسـتـخـدامـهـا مـن أي مـكـان ميـكـنـك الـوصـول مـنـه إلـى شـبـكـة اإلنـتـرنـت, ويـكـمـن 
اجلـانـب الـسـلـبـي خلـدمـات الـتـدويـن ف أنـك ال متـلـك املـدونـة عـلـى حـاسـوبـك اخلـاص بـك إال إذا قـمـت بـنـسـخـهـا 

بشكل منفصل عليه. 
بــرامــج الــتــدويــن اإللــكــتــرونــي هــي بــرامــج تــكــون مــثــبــتــة عــلــى حــاســبــك الــشــخــصــي . ويــوجــد نــوعــان مــن تــلــك 

البرامج:(الفار,٢٠١٢) 
بــرامــج الــتــدويــن الــتــي يــتــم تــشــغــيــلــهــا مــن ســطــح املــكــتــب حــيــث تــقــوم بــإنــشــاء املــدونــة كــامــلــة عــلــى حــاســبــك •

الشخصي ومن ثم نسخها على خادم الويب اخلاص بك. 
برامج تدوين مثبتة على حاسبك الشخصي ولكنها تتطلب تسجيل دخولك ف خدمة التدوين. •
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وهناك العديد من املواقع والبرامج التي تقدم خدمات التدوين, منها: 
- .Google مـوقـع يـقـدم خـدمـة الـتـدويـن مـن :Blogger مـوقـع بـلـوجـر

مـن أشـهـر مـواقـع الـتـدويـن, ويـشـتـرط لـعـمـل مـدونـة عـلـيـه, أن يـكـون لـلـمـدون 
بــــــريــــــد عــــــلــــــى Gmail, وميــــــكــــــن الــــــوصــــــول إلــــــيــــــه مــــــن خــــــالل الــــــرابــــــط 

 .  www.blogger.com

 مــــوقــــع wordpress: بــــرمــــجــــيــــة حــــرة إلدارة مــــحــــتــــوى املــــدونــــات تــــتــــيــــح -
إمــكــانــات كــبــيــرة لــلــمــســتــخــدمــي. وهــي أنــظــمــة أكــثــر احــتــرافــيــة مــجــانــيــة تــقــوم 
بـتـركـيـبـهـا عـلـى مـضـيـف host تـقـوم بـحـجـزه مـجـانـا أو مبـقـابـل مـادي ومـنـهـا 

أيضاً برنامج. 
 
مـــــوقـــــع edublogs : مـــــوقـــــع يـــــقـــــدم خـــــدمـــــة الـــــتـــــدويـــــن ف املـــــوضـــــوعـــــات -

الـتـعـلـيـمـيـة, مـقـدم مـن wordpress, ميـكـن املـعـلـمـي مـن أنـشـاء مـدونـات 
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة تـــربـــطـــهـــم مـــع طـــالبـــهـــم. ميـــكـــن الـــوصـــول إلـــيـــه مـــن خـــالل الـــرابـــط 

 . http://edublogs.org

مـــــوقـــــع kidsblogs: هـــــو مـــــوقـــــع يـــــقـــــدم خـــــدمـــــة الـــــتـــــدويـــــن ف املـــــوضـــــوعـــــات -
الـتـعـلـيـمـيـة, يـتـمـيـز املـوقـع بـسـهـولـتـه وإمـكـانـيـة إنـشـاء فـصـول تـعـلـيـمـيـة مـن خاللـه, 
 http://kidblog.org/home/  ميكن الوصول له من خالل الرابط

املدونات ف الوطن العربي: (محمد,٢٠١٥) 
بدأت املدونات العربية بوجه عام ف مطلع عام ٢٠٠٣ مع الغزو االمريكي لدولة العراق من ذلك: 

حــولــيــات صــاحــب األشــجــار, وســردال, وطــي املــتــصــل وغــيــرهــا مــن املــدونــات الــتــي تــبــث مــن داخــل وخــارج •
الوطن العربي. 

يــعــد عــام ٢٠٠٦ عــام انــفــجــار الــنــشــر عــلــى املــدونــات ف الــوطــن الــعــربــي واصــبــحــت متــثــل ظــاهــرة إعــالمــيــة •
جديدة بالرغم من نسبتها القليلة بسبب ظاهرة اخلوف من التعبير احلر. 

تـتـوزع املـدونـات بـشـكـل غـيـر مـتـسـاو عـلـى الـدول الـعـربـيـة, وتـأتـي مـصـر ف املـرتـبـة األولـى, يـلـيـهـا الـسـعـوديـة ثـم •
الكويت واملغرب. 

غـلـب عـلـى املـدونـات الـعـربـيـة الـطـابـع الـسـيـاسـي بـالـرغـم مـن أن املـدونـات ف دول اخلـلـيـج وخـاصـة الـبـحـريـن •
والكويت. 

أول مـوقـع تـدويـن ف الـوطـن الـعـربـي (كـويـت, بـلـوغ) وذلـك بـسـبـب املـسـتـوى املـعـيـشـي املـرتـفـع ورغـبـة ف الـتـعـبـيـر •
احلر. 

بــالــرغــم مــن الــنــشــأة اخلــلــيــجــيــة لــلــمــدونــات الــعــربــيــة إال أن املــدونــي املــصــريــي هــو الــذيــن أعــطــوا املــدونــات •
زخماً وحيوية ف الوطن العربي. 

اتـخـذت املـدونـات الـعـربـيـة طـابـعـاً يـتـنـاسـب مـع األقـطـار الـعـربـيـة حـيـث متـثـل املـدونـات املـصـريـة صـورة حـيـة •
ومـثـيـرة لـلـعـنـف الـرسـمـي ف مـواجـهـة املـتـظـاهـريـن, وف الـعـراق تـعـكـس حـالـة اجملـتـمـع, وف فـلـسـطـي تـهـتـم 

باملواجهة مع سلطات االحتالل, وف السعودية على خدمات االنترنت. 
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محاذير يجب أخذها قبل استخدام املدونات اإللكترونية ف التعليم:(الفار,٢٠١٢,ص٩٢) 
تــدريــب الــطــالب عــلــى مــواضــيــع تــتــعــلــق بــالــصــفــحــات اإللــكــتــرونــيــة, مــثــل األمــان واخلــصــوصــيــة وآداب 1.

الــتــخــاطــب واملــنــاقــشــة عــبــر اإلنــتــرنــت, وعــدم الــتــعــرض ألشــخــاص آخــريــن أو الــتــمــيــيــز بــيــنــهــم وتــوثــيــق 
مصادرهم. 

يـجـب أن يـنـتـبـه الـطـالب إلـى مـا قـد يـجـدوه ف املـدونـات عـبـر اإلنـتـرنـت لـيـس بـالـضـرورة أن يـكـون صـحـيـحـاً 2.
وأنها قد تكون مجرد أراء وأفكار تعبر عن صاحب املدونة فقط. 

من املهم أن تكون عناوين الكتابات ف املدونة جيدة ف وصف احملتوى. 3.

الـعـنـاويـن الـتـي تـصـف مـحـتـوى املـدونـة أفـضـل مـن الـعـنـاويـن الـتـي تـكـون بـهـا نـوع مـن املـزاح أو تـكـون قـصـيـرة 4.
جــداً, خــاصــة وأن الــكــثــيــر مــن الــزوار يــأتــي إلــى املــدونــات عــبــر مــحــركــات الــبــحــث وبــبــرامــج RSS الــتــي 
تـعـرض الـكـثـيـر مـن الـعـنـاويـن لـيـخـتـار مـنـهـا الـقـارئ, ولـن يـعـرف الـقـارئ مـا إذا احملـتـوى مـفـيـد لـه مـالـم تـكـن 

طبيعة احملتوى واضحة من العنوان. 

 : RSS د- التلقيم املبسط

 (Really Simple Syndication) وهــي اخــتــصــار لــلــكــلــمــات
) و RSS متـكـنـك مـن جـلـب مـحـتـويـات  والـتـي تـعـنـي (تـلـقـيـم مـبـسـط جـداً
املـــواقـــع الـــتـــي اشـــتـــركـــت بـــهـــا ف هـــذه اخلـــدمـــة إلـــى جـــهـــازك دون زيـــارة 
املــواقــع , فــبــدالً مــن تــصــفــح املــواقــع والــبــحــث عــن املــواضــيــع اجلــديــدة , 

فــإن خــدمــة RSS جتــلــب لــك مــا يــســتــجــد, ولــتــفــعــيــل هــذه اخلــدمــة يــجــب 
توافر ثالثة شروط:(بدوي,٢٠١٥) 

 .Blogs وهذا متوفر ف املدونات RSS أن يدعم املوقع خدمة –
– توافر قارئ تلقيم RSS وهي برامج متوفرة ف اإلنترنت ومجانية. 

 .RSS Feeds إضافتك للموقع على قارئ تغذية –

وميُكن إبراز أهمية RSS ف التعليم ف النقاط التالية :(بدوي,٢٠١٥)(املؤمن,٢٠٠٧) 

متُـكـن خـدمـة RSS الـطـالب مـن احلـصـول عـلـى املـعـلـومـات مـن املـواقـع الـتـعـلـيـمـيـة بـشـكـل تـلـقـائـي دون احلـاجـة •
إلى زيارة املوقع الذي استمدت منه هذه املعلومات. 

إمــكــانــيــة وصــول املــعــلــومــات املــســتــقــاة عــلــى الــديــســك تــوب اخلــاص بــاملــتــعــلــم أو أي جــهــاز آخــر يــدعــم هــذه •
اخلدمة. 

إمكانية احلصول على امللفات السمعية واملرئية. •

تـوفـيـر الـوقـت, فـبـدال مـن الـتـجـول ف عـدة مـواقـع عـلـى اإلنـتـرنـت, ميُـكـن عـبـر RSS احلـصـول عـلـى كـل جـديـد •
فــيــهــا خــالل ثــوان مــعــدودة, وهــذا يــوفــر أيــضــا جــزءا كــبــيــرا مــن تــكــالــيــف االتــصــال بــاإلنــتــرنــت الــتــي مــا زالــت 

مرتفعة ف عدد كبير من البلدان. 
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ميـكـن اسـتـخـدمـهـا لـتـبـلـيـغ جـمـيـع الـطـلـبـة مبـواعـيـد األحـداث املـهـمـة ف الـكـلـيـة مـثـل بـدء الـتـسـجـيـل, آخـر مـوعـد •
لتسليم الوثائق املطلوبة, مواعيد دفع الرسوم الدراسية وغيرها.  

كـل طـالـب يـشـتـرك بـخـدمـة RSS اخلـاصـة بـاملـواضـيـع الـتـي يـقـوم بـدراسـتـهـا, وبـذلـك يـسـتـطـيـع احلـصـول عـلـى •
أي مــعــلــومــة جــديــدة تــضــاف جلــزء املــوقــع اخلــاص بــهــذه املــادة حــال أضــافــتــهــا بــغــض الــنــظــر إن كــانــت هــذه 

املـعـلـومـة قـد ت إضـافـتـهـا مـن قـبـل أسـتـاذ املـادة أو كـانـت جـزء مـن احلـوار بـي الـطـلـبـة ف املـنـتـديـات اخلـاصـة 
بهذه املادة الدراسية.  

ميـكـن لـألسـتـاذ اسـتـخـدام تـقـنـيـة RSS جلـلـب مـعـلـومـات ملـوقـعـه حـول املـادة الـتـي يـقـوم بـتـدريـسـهـا مـن املـواقـع •
األخـرى الـتـي تـهـتـم بـنـفـس املـوضـوع, فـمـثـالً لـو كـانـت املـادة الـتـي يـقـوم بـتـدريـسـهـا حـول مـوضـوع الـتـسـويـق أو 

املـبـيـعـات فـيـمـكـن أن يـسـتـخـدم تـقـنـيـة RSS جلـلـب مـعـلـومـات مـن مـواقـع أسـواق املـال لـتـعـرض بـشـكـل آنـي عـلـى 
موقعه.  

ميـكـن أن يـسـتـخـدمـهـا األسـتـاذ لـلـتـبـلـيـغ عـن مـواعـيـد االمـتـحـانـات ومـواعـيـد تـسـلـيـم واجـبـات الـطـلـبـة, أو أوقـات •

اللقاءات املباشرة مع الطلبة أو للتبليغ عن نتائج االمتحانات ودرجات الطلبة. 

ميـكـن أن تـسـتـخـدمـهـا املـكـتـبـات ومـراكـز الـبـحـوث لـتـبـلـيـغ الـطـلـبـة عـن آخـر املـصـادر والـبـحـوث الـتـي تـصـل الـيـهـا •
ليتمكن الطالب من استخدامها. 

من أشهر املواقع:  

• Feedi: http://www.feedi.ws
• NetVibes :  http://www.netvibes.com
•  Feedburner : http://www.feedburner.com
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 :( WIKI الويكي ) ج- محررات الويب التشاركية
الــويــكــي نــوع مــن مــواقــع االنــتــرنــت الــتــي تــتــيــح لــلــزوار حتــريــر عــدد مــن صــفــحــات 
الـــويـــب املـــتـــرابـــطـــة عـــبـــر مـــتـــصـــفـــح ويـــب, وذلـــك ســـواء بـــاإلضـــافـــة, أو احلـــذف, أو 

الـــتـــعـــديـــل أو الـــتـــغـــيـــيـــر ف بـــعـــض احملـــتـــويـــات, ويـــســـمـــح بـــالـــربـــط بـــي أي عـــدد مـــن 
الصفحات.(عوض,٢٠١٥) 

الـسـهـولـة والسـرعـة ف تـصـمـيـم الـويـكـي جـعـل مـنـهـا أداة تـألـيـف جـمـاعـيـة تـشـاركـيـة, ومـنـذ 
ظـهـور هـذا الـنـوع مـن املـواقـع انـتـشـرت بـشـكـل سـريـع وكـان الـهـدف مـنـهـا هـو تـبـسـيـط عـمـلـيـة 

املشاركة والتعاون ف تطوير احملتويات إلى اقصى حد ممكن. (الفار,٢٠١٢) 
يـرجـع وضـع مـصـطـلـح wiki إلـى وارد كـانـيـنـغـهـام Ward Cunningham عـن طـريـق تـأسـيـسـه ملـوقـع 
 weekie عــام ١٩٩٥ وقــد اســتــقــاهــا مــن لــغــة جــزر هــاواي Portland Oattern Repository
weekie والـتـي تـعـنـي بـسـرعـة بـسـرعـة واصـبـح يـشـيـر هـذا املـصـطـلـح فـيـمـا بـعـد إلـى اخـتـصـار لـلـحـروف األولـى 

من اجلملة What I Know Is . (الفار,٢٠١٢) 
وميـكـن تـعـريـف Wiki بـأنـه “مـوقـع ويـب قـائـم عـلـى مـبـدأ املـشـاركـة اجلـمـاعـيـة ويـسـمـح ملـشـتركـيـه أن يـقـومـوا 
بـصـورة جـمـاعـيـة بـتـعـديـل مـحـتـويـاتـه, حـذفـهـا, أو اإلضـافـة إلـيـهـا حـسـبـمـا يـرى املـسـتـخـدمـون أنـفـسـهـم.”(الـفـار,

٢٠١٢,ص٢٤٢) 
مــن أشــهــر تــطــبــيــقــات هــذا الــنــوع هــو املــوســوعــة الــتــشــاركــيــة Wikipedia والــتــي تــأســســت ف يــنــايــر ٢٠٠١ 

بواسطة اثني من عباقرة مطوري تطبيقات االنترنت هما جيمي والز والري ساجنر. 
وطــوال الــســنــوات الــتــالــيــة لــتــأســيــســهــا عــمــل املــشــاركــون املــتــطــوعــون ف هــذه املــوســوعــة عــلــى زيــادة مــحــتــويــاتــهــا 
مبـتـوالـيـة هـنـدسـيـة مـذهـلـه حـتـى بـلـغ عـدد صـفـحـاتـهـا ف اكـتـوبـر ٢٠٠٧ حـوالـي ٨,٢ مـلـيـون صـفـحـة مـكـتـوبـة ب 

٢٥٣ لغة.وتعد الويكيبيديا املوسوعة األولى ف العالم من هذا النوع.(الفار,٢٠١٢) 
وميـكـن لـلـمـعـلـم أن يـسـتـخـدم مـحـررات الـويـكـي بـطـريـقـتـي: األولـى أن يـحـمـل حـزمـة حملـرر الـويـكـي عـلـى مـوقـعـه 

 . pdwiki الشخصي, والثانية أن يستخدم إحدى خدمات الويكي على الشبكة مثل

وتكمن مزايا الويكي ف ما يلي:(بدوي,٢٠١٥), (الفار,٢٠١٢) 
– املرونة ف تنظيم احملتوى باألسلوب الذي يناسب الهدف من احملتوى. 

– سهولة إنشاء الصفحات. 
– سـهـولـة إنـشـاء روابـط لـصـفـحـات أخـرى, فـمـواقـع ويـكـي متـكـنـك مـن وضـع روابـط لـصـفـحـات غـيـر مـوجـودة, 
وعـنـد الـضـغـط عـلـى أحـد هـذه الـروابـط سـيـظـهـر منـوذج إلضـافـة احملـتـويـات, قـم بـإضـافـة احملـتـويـات وسـتـظـهـر 

صفحة جديدة ف املوقع, وسيتم تفعيل كل رابط يربط هذه الصفحة. 
– بساطة أوامر تنسيق احملتوى, فال حاجة لتعلم لغة HTML للمشاركة ف إضافة وتعديل احملتوى. 

- تـبـسـيـط عـمـلـيـة تـنـظـيـم احملـتـويـات, فـمـواقـع ويـكـي تـعـمـل كـقـاعـدة بـيـانـات مـتـشـعـبـة, ميـكـنـك أن تـنـظـم احملـتـويـات 
بالطريقة التي تريد. 

– إمـكـانـيـة حـفـظ سـجـل الـصـفـحـات وتـعـقـب الـتـغـيـيـرات لـكـل مـسـتـخـدم, فـإذا اخـطـأ شـخـص مـا ف حتـريـر إحـدى 
الـصـفـحـات ميـكـن الـرجـوع إلـى الـصـفـحـات الـسـابـقـة احملـفـوظـة, وميـكـن املـقـارنـة بـي الـصـفـحـات إلظـهـار الـفـروق 

بينها, فال خوف هنا من ارتكاب األخطاء, حيث ميكن دائماً الرجوع إلى نسخ سابقة من الصفحة. 
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استخدامات الويكي ف التعليم: 
يـعـتـبـر الـويـكـي وسـيـلـة فـعـالـة ف اجلـامـعـات لـلـتـواصـل بـي الـطـلـبـة وأعـضـاء هـيـئـة الـتـدريـس, ولـنـشـر الـبـحـوث 

واملقاالت والوثائق واحملاضرات, حيث أن احملاضرات تصور أو تكتب وتنشر على موقع اجلامعة. 
يـقـدم املـعـلـمـون بـواسـطـة الـويـكـي مـجـاالً رحـبـاً لـلـطـالـب لـلـحـوار بـصـدق وصـراحـة مبـا يـبـنـي ف نـفـسـه عـوامـل الـثـقـة 
بــل ويــعــيــنــه عــلــى أن يــشــق طــريــقــه مبــزيــد مــن الــوعــي وكــثــيــر مــن املــكــتــســبــات حــيــث أثــبــتــت الــدراســات الــتــربــويــة 
الـكـثـيـرة أن الـطـالـب ميـيـل لـلـمـعـلـم الـذي يـقـدر أهـلـيـتـه ويـشـحـذ عـزميـتـه ويـنـمـي شـخـصـيـتـه ويـبـنـي فـيـه عـوامـل 

الثقة واإلقدام والويكي يزيد من هذا احلوار وهذا التواصل التربوي. 
وميكن أن يستخدمه الطالب ف النقاش حول املقرر واملعلومات اإلثرائية من خارج املقرر. (الفار,٢٠١٢) 

 :Wikimedia الويكي ميديا
Wikimedia هــي مــجــمــوعــة مــن املــشــاريــع املــتــرابــطــة , تــهــدف إلنــشــاء قــاعــدة مــعــرفــيــة حــرة (مــجــانــيــة) 
مــشــتركــة ف مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات واجملــاالت. وتــصــنــف تــلــك املــشــاريــع كــمــشــاريــع مــحــتــوى كــالــتــالــي:(حــمــدي,

(٢٠١٥
نبذة مختصرة عنهاسم املشروع

Wikipedia الويكيبيديا

متكن أي مستخدم من تعديل وحترير وإنشاء مقاالت جديدة فيها. 
wikipedia.org 

wiktionary قاموس الويكي
وهو مشروع يهدف لتوفير قاموس متعدد اللغات مع توضيح أصول 

الكلمات, وطريقة اللفظ, ويتوفر ف عدة تخصصات. 
 wiktionary.org

Wikinews ويكي األخبار
يهدف هذا املشروع إلى كتابة محتوى إخباري محايد, اصبح 

احملتوى متوفراً حتت رخصة التشارك اإلبداعي. 
  wikinews.org

wikiquote ويكي االقتباس
يهدف هذا املشروع إلى جتميع االقتباسات واألقوال وذلك 

باستخدام برنامج ميدياويكي إلدارة احملتوى. 

 wikiquote.org
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 wikiversity ويكي جامعة
يهدف هذا املشروع إلى دعم التعليم احلر واستضافة مواد تعليمية 

مجانية. 
 wikiversity.org

 wikibooks تستضيفة مؤسسة ويكيميديا إليجاد كتب ومراجع لالستخدام ويكي الكتب
اجملاني وميكن ألي شخص التعديل واإلسهام فيها حتت بنود 

رخصة جنو للوثائق احلرة. 
 wikibooks.org

wikijunior ويكي األطفال
هو مشروع ثانوي من مشروع ويكي الكتب يختص بكتب األطفال. 

 http://en.wikibooks.org/wiki/Wikijunior

 wikimedia ويكيميديا كومنز
commons يهدف ألن يكون مرجعاً لتخزين امللفات احلرة مثل الصور وملفات

الصوت وملفات الوسائط املتعددة األخرى. 

commons.wikimedia.org 

 wikisource هو مشروع جلمع وتخزين نصوص امللكية العامة املنشورة سابقاً أو مصدر الويكي
النصوص احلرة التي نفدت حقوق طبعها أو الترجمة. ومن 

ضمنها: 
نصوص قواني معظم الدول. -
 األوراق واملعامالت الرسمية احلكومية العامة ف معظم الدول. -
املراسالت واإلتفاقيات الدولية. -
الكتب والرسائل التي دخلت امللكية العامة. -
النصوص الدينية ف امللكية العامة. -
نصوص الشعر القدمية. -

 wikisource.org

wikispecies ويكي األنواع
يهدف هذا املشروع إلى إنشاء دليل بكل أنواع الكائنات. 

 http://species.wikimedia.org

نبذة مختصرة عنهاسم املشروع
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تــعــد خــدمــات الــويــكــيــمــيــديــا الــهــاردويــر الــذي يــســتــضــيــف تــلــك املــشــاريــع, وهــنــاك مــحــركــات بــحــث يــطــلــق عــلــيــهــا 
مـيـتـاويـكـي MetaWiki ال عـالقـة ال مبـجـمـوعـة مـشـاريـع الـويـكـيـمـيـديـا. وهـنـاك مـوقـع ويـكـي يـسـتـعـمـل لـنـقـاش 
الـقـضـايـا الـتـي تـؤثـر عـلـى تـلـك املـشـاريـع ويـسـتـخـدم لـلـحـوار حـول تـطـويـر بـرامـجـهـا ويـطـلـق عـلـيـه ويـكـي مـيـديـا 

ميتا-ويكيwikimedia Meta-Wiki وميكن الوصول له من خالل الرابط : 
http://meta.wikimedia.org/wiki/Main_Page .(حمدي,٢٠١٥) 

بعض املواقع املفيدة للويكي: 
• : pbwiki.com موقع

وهو أحد املواقع التي اصبح محبب لدى التربويي لسهولة استخدامه. 

• : wikispaces.com موقع
وهو من أوائل املواقع التي احتضنت التربويي ونتيجة لذلك ميكن أن تطلع على آالف الويكي بهذا املوقع. 

• : wetpaint.com موقع
وهــو يــعــتــبــر أحــد املــواقــع اجلــيــدة املــتــاحــة لــلــتــربــويــن, ونــظــراً لــتــمــيــزه بــاالســتــخــدام اجلــيــد لــألدوات والــقــوالــب 

احلرفية سيحعلك بارعاً. 

 :wikileaks ويكليكس
ويـكـلـيـكـس أي تـسـريـبـات الـويـكـي هـو مـوقـع ويـب يـتـيـح ملـوظـفـي الـهـيـئـات احلـكـومـيـة والـشـركـات مـن نـشـر وثـائـق 
سـريـة وفـضـح أسـرار مـؤسـسـاتـهـم مـع بـقـاء هـويـة هـؤالء املـوظـفـي طـي الـكـتـمـان. ويـكـون هـذا عـادة بـهـدف كـشـف 
الـفـسـاد داخـل تـلـك املـؤسـسـات. ويـقـع مـكـان اسـتـضـافـة املـوقـع ف الـسـويـد. ويـسـتـخـدم ويـكـيـلـيـكـس تـقـنـيـة ويـكي 

للسماح للمستخدمي بتحرير وإضافة احملتويات احملتويات للموقع. 
جــذب جــولــيــان أســان مــؤســس ويــكــيــلــيــكــس اهــتــمــام اجلــمــهــور بــه بــعــد قــيــامــه بــتــســريــب أكــبــر مــعــلــومــات وثــائــق 

سرية, من خالل نشر ٧٥ ألف تغطي تاريخاً بأكمله يتعلق بحرب أفغانستان.(الفار,٢٠١٢) 

 : (web 3.0) اجليل الثالث للشبكة
إن مـن الـصـعـب الـوصـول إليـجـاد تـعـريـف أو مـقـيـاس لـتـقـيـيـم الـويـب 3.0; ألنـنـا بـبـسـاطـة ال جنـد تـعريـفـاً واضـحـاً 
ميــيــز الــويــب 2.0 مــن األســاس, وكــل مــا لــديــنــا مــن مــعــلــومــات عــنــه هــو اتــفــاق الــبــعــض عــلــى أن الــويــب 2.0 هــو 
شـبـكـة تـفـاعـلـيـة لـتـيـسـيـر الـتـعـاون والـتـواصـل االجـتـمـاعـي بـي مـسـتـخـدمـي اإلنـتـرنـت, وهـذا بـالـطـبـع يـخـتـلـف عـن 
شــبــكــة اإلنــتــرنــت عــنــد انــطــالقــهــا والــتــي قــد ت تــســمــيــتــهــا بــالــويــب 1.0 الــذي كــان عــبــارة عــن مــعــلــومــات ثــابــتــة 

يقرأها املستخدمون بدون تفاعل.(الصوميل,٢٠١١) 

يـــطـــلـــق عـــلـــى Web 3.0 مـــصـــطـــلـــح الـــويـــب الـــداللـــي Symantec Web وذلـــك العـــتـــمـــاده عـــلـــى مـــعـــانـــي 
ودالالت الـكـلـمـات, فـهـو يـعـتـمـد بـشـكـل أسـاسـي عـلـى الـذكـاء االصـطـنـاعـي ف عـمـلـه وإدارتـه, كـمـا يـطـلـق عـلـيـه 
الــويــب الــذكــي Intelligent Web العــتــمــاده عــلــى تــكــنــولــوجــيــا الــذكــاء الــصــنــاعــي, ويــطــلــق عــلــيــه ويــب 

البيانات Web of Data العتماده على حتويل بيانات الويب إلى لغة تفهمها اآللة. (النجار,٢٠١٥) 
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 "web 3.0 "هـو مـصـطـلـح مـسـتـخـدم لـوصـف مـسـتـقـبـل شـبـكـة الـويـب الـعـاملـيـة, وذلـك بـعـد تـقـدي web 3.0 و
الـذي يـعـبـر عـن ثـورة الـويـب احلـديـثـة, وأصـبـح كـثـيـر مـن الـعـامـلـي ف اجملـال الـتـقـنـي والـصـنـاعـي يـسـتـخـدمـون 
مـصـطـلـح "web 3.0" لـيـشـيـروا إلـى املـوجـة املـسـتـقـبـلـيـة إلبـداع اإلنـتـرنـت, وتـخـتـلـف الـرؤى بـشـكـل مـتـفـاوت حـول 
املـرحـلـة الـتـالـيـة مـن ثـورة الـويـب, حـيـث يـعـتـقـد الـبـعـض أن ظـهـور الـتـقـنـيـات مـثـل الـويـب الـداللـي (الـويـب الـذي 
يـعـتـمـد عـلـى فـهـم مـعـانـي الـكـلـمـات) سـيـغـيـر طـريـقـة اسـتـخـدام الـويـب, وسـيـؤدي إلـى احـتـمـاالت جـديـدة ف الـذكـاء 
الــصــنــاعــي, فــهــو يــحــاول حتــويــل دور اآللــة مــن مــجــرد عــارض لــلــمــدخــالت الــتــي أدخــلــهــا املــســتــخــدم إلــى فــهــم 
املـعـلـومـات الـتـي أدخـلـهـا املـسـتـخـدم, وبـالـتـالـي تـكـون أكـثـر إنـتـاجـيـة, ويـعـتـمـد ف الـبـحـث عـلـى الـلـغـة الـطـبـيـعـيـة, 
والــتــنــقــيــب عــن املــعــلــومــات ومــتــرادفــاتــهــا, والــتــعــلــم اآللــي, مــســتــخــدمــاً تــقــنــيــات الــذكــاء االصــطــنــاعــي, أو الــويــب 

الذكي. (النجار,٢٠١٥) 

ويــســاعــد web 3.0 عــلــى تــقــلــيــل املــهــام الــبــشــريــة والــقــرارات, ويــتــركــهــا لــآللــة مــن خــالل تــوفــيــر احملــتــويــات 
املـقـروءة مـن قـبـل اآللـة عـلـى الـويـب, ويـحـتـوي web 3.0 عـلـى مـكـونـي رئـيـسـيـي, األول: الـتـكـنـولـوجـيـا الـداللـيـة 
والـتـي متـثـل مـعـايـيـر مـفـتـوحـة ميـكـن تـطـبـيـقـهـا ف مـقـدمـة الـويـب, والـثـانـي: بـيـئـة الـكـمـبـيـوتـر اإلجـتـمـاعـيـة والـتـي 
تـسـمـح بـالـتـعـامـل الـبـشـري مـع اآللـة وتـنـظـيـم عـدد كـبـيـر مـن مـجـتـمـعـات الـشـبـكـة االجـتـمـاعـيـة, وبـبـسـاطـة ميـكن 
web 3.0 أن يــوضــح األشــيــاء بــطــريــقــة يــفــهــمــهــا الــكــمــبــيــوتــر حــيــث إن الــهــدف الــرئــيــس مــنــه هــو جــعــل الــويــب 

مقروءاً من قبل اآللة وليس فقط من قبل اإلنسان. (النجار,٢٠١٥) 

أمثلة على web 3.0 : (النجار,٢٠١٥) 
عـنـد قـيـام أحـد األشـخـاص بـالـدخـول عـلـى حـسـابـه اخلـاص مبـوقـع الـيـوتـيـوب Youtube, ويـقـوم بـالـبـحـث 
ويـقـوم  الـنـتـائـج  مـن  مـجـمـوعـة  عـلـى  يـحـصـل  ثـم  مـثـالً,   Moodle املـودل  بـرنـامـج  لـتـعـلـيـم  فـيـديـو  عـن 
هـذا  دخـول  عـنـد  آخـر  وقـت  وف  مـنـهـا,  يـخـرج  االنـتـهـاء  وعـقـب  بـهـا,  الـوصـالت  بـعـض  وفـتـح  بـاسـتـعـراضـهـا 

التي  الوصالت  مجموعة  بفتح   Youtube الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوتيوب  برنامج  يقوم  اخلاص  حسابه  على  الشخص 
تـتـنـاول نـفـس املـوضـوع الـذي قـام بـالـبـحـث عـنـه مـن قـبـل والـوصـالت املـشـابـهـة لـهـا, وبـالتـالـي فـإن هـذا الـنـوع مـن 
الـويـب يـبـحـث عـن مـتـرادفـات مـا ت الـبـحـث عـنـه, ويـعـرضـهـا عـلـى املـسـتـخـدم فـور دخـولـه عـلـى حـسـابـه اخلـاص 

مباشرة, وبالتالي يحاول ذلك النوع من الويب تسهيل األمور بشكل كبير. 

كـمـا يـقـوم ذلـك الـنـوع مـن الـويـب بـجـمـع مـعـلـومـات عـن شـخـص مـن أكـثـر مـن مـوقـع, واسـتـدعـائـهـا ف مـوقـع واحـد, 
وعــلــى ســبــيــل املــثــال عــنــد قــيــام أحــد الــعــلــمــاء بــالــعــديــد مــن األبــحــاث والــدراســات ف أحــد اجملــاالت, فــيــمــكــن 
لـلـمـوقـع الـقـائـم عـلـى web 3.0 مـن جتـمـيـع أعـمـال ذلـك الـعـالـم ف مـكـان واحـد, ولـيـس هـذا فـقـط بـل أيـضـا 
يـقـوم بـعـرض جـمـيـع مـا ت جتـمـيـعـه عـلـى جـمـيـع املـهـتـمـي بـهـذا الـعـالـم, فـإذا اهـتـم أحـد الـبـاحـثـي بـأحـد أعـمـال 
هــذا الــعــالــم يــقــوم املــوقــع بــعــرض بــاقــي األعــمــال الــتــي قــد تــغــفــل عــنــه ولــم يــطــلــع عــلــيــهــا, أو لــم يــعــلــم بــوجــودهــا 

أصالً.  

وهـو مـا يـطـلـق عـلـيـه بـالـويـب الـداللـي ويـتـمـيـز بـأنـه يـوسـع مـبـادئ الـويـب بـحـيـث يـعـتـمـد عـلـى الـفـهـرسـة الـداللـيـة 
لـلـمـعـلـومـات عـبـر الـويـب ويـعـمـل عـلـى إنـشـاء إطـار مـشـتـرك يـسـمـح بـتـقـاسـم الـبـيـانـات وإعـادة اسـتـخـدامـهـا عـبـر 
الـتـطـبـيـقـات اخملـتـلـفـة, وهـذا يـكـشـف عـن عـالقـات جـديـدة حـول املـعـلـومـة الـتـي يـتـم تـرتـيـبـهـا عـلـى شـاكـلـة قـطـع مـن 

البيانات داخل الويب الداللي. (مبارز وفخري,٢٠١٣) 
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خامتة : 
ف اخلـتـام نـشـيـر إلـى أن الـتـأثـيـر املـسـتـقـبـلـي لـلـويـب ف الـتـعـلـم اإللـكـتـرونـي سـوف يـتـضـمـن بـعـداً إيـجـابـيـاً يـنـعـكـس 
مـبـاشـرة عـلـى مـجـاالت الـتـعـلـيـم جـمـيـعـهـا ويـوسـع مـجـاالت الـعـلـم اخملـتـلـفـة. وأن الـتـطـور الـذي حـدث لـألجـيـال 
املــتــتــابــعــة لــلــتــعــلــم اإللــكــتــرونــي ال يــعــنــي إلــغــاء املــواقــع واملــقــررات الــتــي تــقــوم عــلــى تــقــنــيــات اجلــيــل الــذي يــســبــقــه  
لـلـتـعـلـم اإللـكـتـرونـي, بـل يـتـم تـطـويـرهـا وفـقـا لـلـسـمـات واألدوات واخلـدمـات املـمـيـزة الـتـي يـقـدمـهـا اجلـيـل الـتـالـي 

للويب. 
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املراجع: 

بـدوي,مـحـمـد عـبـدالـهـادي.٢٠١٥/٢/١٣.أدوات اجلـيـل الـثـانـي لـلـويـب Web2.0 واملـصـادر الـرقـمـيـة.تـعـلـيـم •

http://www.new-educ.com/-أدوات  ,٢٠١٥/٣/٣٠ بـــتـــاريـــخ  اســـتـــرجـــاعـــهـــا  ت  جـــديـــد. 

اجليل-الثاني-الويب-2-املصادر-الرق  

حـمـدي,رنـا مـحـفـوظ.٢٠١٥/١.الـويـكـي wiki أحـد الـتـقـنـيـات املـسـتـخـدمـة ف الـتـعـلـيـم اإللـكـتـرونـي.مـجـلـة •

http://emag.mans.edu.eg/ . الـتـعـلـيـم االلـكـتـرونـي.ت اسـتـرجـاعـهـا بـتـاريـخ  ٢٠١٥/٣/٣٠

 index.php?page=news&task=show&id=128

الـصـوميـل,فـيـصـل.٢٠١١/٩/٢٤.مـاهـو الـويـب ٣٫٠?.صـحـيـفـة الـريـاض.الـعـدد١٥٧٩٧.ت اسـتـرجـاعـهـا بـتـاريـخ  •

 http://www.alriyadh.com/669731  .٢٠١٥/٣/٣٠

عـوض,أمـانـي مـحـمـد عـبـدالـعـزيـز.٢٠١٥/١.اجلـيـل الـثـانـي لـلـتـعـلـم االلـكـتـرونـي والـتـطـبـيـقـات الـتـربـويـة ألدوات •
الـويـب ٢ ف الـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة.مـجـلـة الـتـعـلـيـم االلـكـتـرونـي. ت اسـتـرجـاعـهـا بـتـاريـخ ٢٠١٥/٣/٣٠. 

h t t p :// e m a g . m a n s . e d u . e g / i n d e x . p h p ?

  page=news&task=show&id=324

الفار, ابراهيم عبدالوكيل.٢٠١٢.تربويات تكنولوجيا القرن احلادي والعشرين تكنولوجيا ويب(2,0) •

مبارز,منال عبدالعال و فخري, أحمد محمود.٢٠١٣.التعليم اإللكتروني.الرياض:دار الزهراء •

الـتـعـلـيـم • اإلعـالمـيـة.مـجـلـة  والـتـعـدديـة  االلـكـتـرونـيـة  عـبـدالـفـتـاح.٢٠١٥/١.املـدونـات  عـادل  مـحـمـد,أحـمـد 

http://emag.mans.edu.eg/ ,٢٠١٥/٣/٣٠ بـــتـــاريـــخ  اســـتـــرجـــاعـــهـــا  االلـــكـــتـــرونـــي.ت 

  index.php?page=news&task=show&id=358

املـؤمـن,سـعـد.٢٠٠٧/١١.اسـتـخـدام تـقـنـيـة RSS ف الـتـعـلـيـم اإللـكـتـرونـي.الـعـدد الـواحـد والـعـشـرون.مـجـلـة •

http://informatics.gov.sa/ .٢٠١٥/٣/٢٠ بـــتـــاريـــخ  اســـتـــرجـــاعـــهـــا  ت  املـــعـــلـــومـــاتـــيـــة. 

  modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=225

الــتــعــلــيــم • وأدواتــهــا.مــجــلــة  ومــكــونــاتــهــا  مــفــهــومــهــا  الــويــب٣٫٠  الــســيــد.٢٠١٥/١.تــقــنــيــة  الــنــجــار,مــحــمــد 

http://emag.mans.edu.eg/. ٢٠١٥/٣/٣٠ بـــتـــاريـــخ   اســـتـــرجـــاعـــهـــا  االلـــكـــتـــرونـــي.ت 
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