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 :ٍقذٍخ اىذساسخ وٍشنيزهب

فٓهح ػًٍ ؿرُؼس جحلُحز فُهح، وأٍْىخ ضشهى ججملطّؼحش جدلؼحطٍز ربىَحش ػىَىز فٍػص ْ 
ػٍّهح وػًّ ِٕظّحهتح جدلهطٍفس، ِٓ أذٍَ ًٖ٘ جٌطكىَحش ِح ضشهىٖ ضٍه ججملطّؼحش ِٓ ضمىَ يف 

ضىٕىٌىؾُح جدلؼٍىِحش وجالضظحالش جحلىَػس، وجٌيت أْهّص يف ضغًُن ؿرُؼس جحلُحز وشىً جدلإْٓحش  
٘ىَ جٌطؼٍُُ أو جٌطؼٍُ ِٓ أوػٍ جدلفحُُ٘ وِٓ ذُٕهح جدلإْٓحش جٌطؼٍُُّس ػًٍ ضلى ؾًٌٌ ، فّف

وسبػً يٌه يف ظهىٌ ، وجٌؼٍُّحش جٌيت ضأغٍش ضأغًنج ورًنج وِرحشٍج ذحٌطـىٌ جحلحطً يف ً٘ج ججملحي
 Mobile Learningأشىحي وػًنز وؾىَىز ِٓ ٔظُ جٌطؼٍُُ ِٓ أذٍَ٘ح أٔظّس جٌطؼٍُُ جٌٕمحٌس 

Systems  )1(.  
ٖ جٌطكىَى يف ذىجَس جٌمٍْ جحلحوٌ وجٌؼشٍَٓ يف جٌىوي فًّٕ ْٕىجش لٍٍُس ِحػُس وػًٍ وؼ

أو  Mobile Learningجٌغٍذُس جْطهىجَ ِظـٍف ؾىَى يف رلحي جٌطؼٍُُ أؿٍك ػٍُٗ ذحٌٍغس جٔصلٍَُُس  
mLearning  أوm-Learning   وذحٌٍغس جٌفٍُٔٓس ،Le mobile learning   أوLe m-Learning  أو

L`apprentissage mobile  جٌؼىَى ِٓ جدلإسبٍجش جٌؼٍُّس ، وظهٍش ججملالش وجدلمحالش ، وػمىش
. ) *( جٌؼٍُّس جدلطهظظس جٌيت ضٕحوٌص ً٘ج جٌّٕىيؼ ججلىَى 

جٌيت ضطكىظ ػٓ ً٘ج  (**)أِح ػًٍ جدلٓطىي جٌؼٍيب فمى ظهٍش ذؼغ جدلمحالش وجٌركىظ
نىِس ضؼٍُُّس ٌرؼغ  جدلظـٍف  يف زلحوٌس ٌطىػُف أعلُس ووُفُس جْطهىجَ جْؾهُز جحملّىٌس يف ضىفًن

وأقى  -جٌفثحش، أو جْطهىجِٗ وىٍُْس ٌطـىٍَ جٌٕظُ جٌمحتّس ِٓ نالي ضىظُف نىِس جذلحضف جحملّىي
وجالْطفحوز ِٓ ضـرُمحضٗ خلىِس جٌربجِؽ جٌطؼٍُُّس جٌيت ضمىِهح  -جْؾهُز جدلٓطهىِس يف جٌطؼٍُُ جٌٕمحي  

ِٓ نالي ضؼحوْ ِشطٍن ِغ ذؼغ ذؼغ جدلإْٓحش، ػّٓ ئؿحٌ ذٍٔحِؽ جٌطؼٍُُ ػٓ ذؼى، ويٌه 
شٍوحش جالضظحالش، دبح َؼّٓ ضىفًن ذٍجِؽ ٌٍطؼٍُُ ػٓ ذؼى وجٌطؼٍُُ جدلفطىـ، ذىجْـس جذلحضف 

 ِظحوٌ جٌطؼٍُ جحلىَػس ؽلىٓ ئػحفطٗ ئذل ِٕظىِس ِظحوٌ جٌطؼٍُ جحملّىي، أو جْطهىجِٗ وّظىٌ ِٓ

أش ججلحِؼس جٌؼٍذُس جدلفطىقس ذحٌركٍَٓ جدلإْٓحش جٌطؼٍُُّس ٌـالهبح، قُع ذى جالٌىطٍوين جٌيت ضىفٍ٘ح
أوطىذٍ ) جٌىٌجٍْ نالي جٌفظً (Mobile Phone learning)  ِشٍوع جٌطؼٍُ ذىجْـس جذلحضف جٌٕمحي

ضفحػٍٍ لحذً   ضؼّٓ جحملىٌ جْوي ضـىٍَ زلطىي ضؼٍٍُّ: ، أشطًّ جدلشٍوع ػًٍ زلىٌَٓ(2008
جٌطمُُُ جًٌجيت وجٌظىضُحش  قحش وأْثٍسوحدلٍهظحش و جٌشٍو)ٌٍطكًُّ ػًٍ ؾهحَ جذلحضف جحملّىي 

وّؼٍفس ججلىوي )وجدلٍتُحش، و ػين جحملىٌ جٌػحين ذطىفًن نىِحش جٌٍْحتً جٌمظًنز ٌـٍد ِؼٍىِس ِؼُٕس 
وّح شٍػص ذؼغ جدلإْٓحش جخلحطس  ،)2(( ججلحِؼُس، أنرحٌ ججلحِؼس جٌىٌجٍْ ، ِىجػُى جْقىجظ

 Manarat ِٕحٌجش ٌالْطشحٌجش جٌطؼٍُُّس  ِإْٓس -جٌؼحٍِس يف رلحي جالْطشحٌجش جٌطؼٍُُّس
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Educational Consultancy (MEC)-   يف ضمىًن نىِس جٌطؼٍُ جٌٕمحي جٌيت َطُ ِٓ نالذلح ئٌْحي
 .)3(وربًُّ ٍِفحش جٌىٌوِ وجدلىجو جٌطؼٍُُّس وجالِطكحٔحش ػًٍ جذلحضف جحملّىي ٌـحٌيب ًٖ٘ جخلىِس

ججملحي ِٓ نالي ذبٍذس وحبع جقى أػؼحء وّح جْ ؾحِؼس جدلٍه ْؼىو وحٔص ٌجتىز يف ً٘ج 
ضـرُك جٌطؼٍُ جدلطٕمً  ُ٘ثس جٌطىٌَّ هبح ، قُع لىَ جٌىوطىٌ زلّى ذٓ ػـُس جحلحٌغٍ حبػًح ػٓ ذبٍذطٗ يف

" ذحْطهىجَ جذلحضف ججلىجي يف ججلحِؼس، ويٌه يف جدلإسبٍ وجدلؼٍع جٌىورل جٌٓحذغ ٌٍطؼٍُُ جٌٔىطٍوين 
جًٌٌ ٔظّطٗ مجؼُس جٌطُّٕس جٌطىٕىٌىؾُس وجٌرشٍَس يف مجهىٌَس ِظٍ " جيبجٌطؼٍُُ ذححملّىي ضلى ضغًُن جَؽ

وٕىع ِٓ  جٌؼٍذُس ، جْطؼٍع فُٗ ذبٍذس جْطهىجَ جٌٍْحتً جٌمظًنز ٌٍهحضف جحملّىي يف جٌطؼٍُُ ججلحِؼٍ
ؿرمص جٌطؿٍذس ػًٍ ؿالخ  ولى. أٔىجع جٌطؼٍُ جدلطٕمً، ئػحفس ئذل جْطـالع آٌجء جٌـالخ قىي جٌطؿٍذس

جبحِؼس جدلٍه ْؼىو يف جٌفظً جٌىٌجٍْ جٌػحين  حلحْد جِرل وجْطهىجِحضٗ يف جٌطؼٍُُ ذىٍُس جٌطٍذُسِمٌٍ ج
جٌركع آٌُحش وؿٍَمس جْطهىجَ جٌٍْحتً جٌمظًنز يف  ووػف. 1429ٖ-1428ِٓ جٌؼحَ ججلحِؼٍ 

 جٌطؼحًِ ِغ ً٘ج جٌٕىع ِٓ جٌطؼٍُُ، ولى ذٍغص ٔٓرس ٌػح جٌطؿٍذس، وجٌـٍق جدلفؼٍس ٌٍـالخ ػٕى
 .) 4(  جدلحتس وٍ٘ ٔٓرس ٍِضفؼس ؾىًج لُحًْح ذطـرُك جٌطؿٍذس ْوي ٍِز يف 95.3جٌـالخ ػٓ جٌطؿٍذس 

جٌطمُٕس جٌيت جٔطشٍش ذٌن جٌٕحِ  وجٔـاللح ِٓ جْ جذلحضف جحملّىي أطرف جِْ ِٓ أُ٘ جٌىْحتً
ػىو جذلىجضف  جدلؼحًَن جاللطظحوَس ، قىت ئْ ذشىً ٍَْغ وًًِ٘، ذغغ جٌٕظٍ ػٓ جٌؼٍّ، أو ججلّٕ، أو

، ً٘ج جٔلرحي جٌىرًن ػًٍ جلطٕحء جذلحضف ) 5( جْفٍجو فُهح  جحملّىٌس يف ذؼغ جٌىوي ذحش َفىق ػىو
جالْطفحوز ِٕٗ يف سلطٍف ججملحالش، وِٓ جٌٓؼٍ ضلى  جحملّىي وضـرُمحضٗ جدلطؼىوز ، ػلطُ ػٍُٕح ػٍوٌز

ضلٍّهح ِؼٕح ووِح ؽلىٓ  ِىي وجٌيتأعلهح ججملحي جٌطؼٍٍُّ، و غلؼٍٕح ٔطٓحءي ً٘ أؾهُز جذلحضف جدلف
ضٓهًن٘ح يف جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس؟ ً٘ ؽلىٓ ربىًَ ً٘ج جٌطٓحٌع جٌرشٌٍ جٌىرًن يف جحلٍص ػًٍ جلطٕحء ضٍه 

Desktopsجذلىجضف ، ونحطس جحلىَع وجْقىظ أوػٍ ِٓ جلطٕحء جحلحْرحش جدلىطرُس 
ئذل ضـىٍَ ، 

وجضف جحملّىٌس أْ ضمىَ يف ظً جٌطؼٍُ جٌٕمحي نىِحش ً٘ ؽلىٓ هلل جٌىظحتف جٌيت ضإوَهح ًٖ٘ جذلىجضف ؟
ؾىَىز ضَُى ػّح ضمىِٗ جحلحْرحش جدلىطرُس يف ظً جٌطؼٍُ جٌٔىطٍوين ئذل رلحي جٌطؼٍُُ؟ وُف ؽلىٓ 
ضىظُف جخلىِحش جٌيت ضمىِهح جذلىجضف جحملّىٌس يف نىِس جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس وٌُّ ٌطكمُك أ٘ىجف 

ضظحالش جٌالٍْىُس ؟ وً٘ ؽلىٓ ذٕحء ضـرُمحش وقٍىي ضؼٍُُّس جلطظحوَس وذبحٌَس ٌظححل شٍوحش جال
  ٌالْطفحوز جٌمظىي ِٓ نىِس ججلًُ جٌػحٌع ِٓ جٔٔطٍٔص؟

جحملّىي يف ذحْطهىجَ جذلحضف  وجٌىٌجْس جحلحٌُس ضٓؼً ئذل ئٌمحء جٌؼىء ػًٍ ذؼغ ججلىجٔد جدلطؼٍمس     
ػًٍ  ٌىلىف، ويٌه ِٓ نالي زلحوٌس ججييف ً٘ج جدلؽ ػٍُّحش جٌطؼٍُُ وجٌطىٌَد ، وِؼىلحش جْنً ذٗ

ِفهىِٗ ، ونظحتظٗ، وِطـٍرحش ضـرُمٗ،  ضىػُف، و ضربٌ ػٍوٌز جالْطفحوز ِٕٗ يٌهجٌؼىجًِ جٌيت 
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ٖ يف جٌطؼٍُُ وجٌطىٌَد ، جٌفىجتى جٌطٍذىَس ِٓ جْطهىجَ وجٌُِحش أو جٌطمُٕحش جدلٓطهىِس يف يٌه،
. يٌه  ٖ يفجٌطكىَحش أو جٌظؼىذحش جٌيت ضىجؾٗ جْطهىجَو

: حتذَذ ٍشنيخ اىذساسخ
وىف ػىء ِح مت ػٍػٗ ؽلىٓ ربىَى ِشىٍس جٌىٌجْس جحلحٌُس يف زلحوٌس جٔؾحذس ػٓ جٌطٓحؤالش        
: جٌطحٌُس
جٌطؼٍُُ  ػٍُّحشِح جْْرحخ وجدلربٌجش جٌيت ضىػى ئذل ػٍوٌز جْطهىجَ جذلحضف  جحملّىي يف  -1

. ؟وجٌطىٌَد
 وِح نظحتظٗ، ،  Mobile Phone Learningجحملّىي  جذلحضف ذحْطهىجَِح جدلمظىو ذحٌطؼٍُُ  -2

 ؟وِح ِطـٍرحش ضـرُمٗ
 ؟جٌطؼٍُُ وجٌطىٌَد ػٍُّحشِح أعلُس وفىجتى جْطهىجَ جذلحضف جحملّىي يف  -3
ِح جخلىِحش جٌيت ضىفٍ٘ح جذلىجضف جحملّىٌس وجٌيت ؽلىٓ ِٓ نالذلح ئصلحَ جٌؼىَى ِٓ جدلهحَ جٌطؼٍُُّس  -4

 وجٌطىٌَرُس؟

 طؼىذحش جٌيت ضىجؾٗ جْطهىجَ جذلىجضف جحملّىٌس يف ػٍُّحش جٌطؼٍُُ وجٌطىٌَد؟ِح جٌطكىَحش أو جي -5

: أمهُخ اىذساسخ
: ضىّٓ أعلُس جٌىٌجْس يف جٌٕىجقٍ جٌطحٌُس 

جٌطمُٕحش جدلطمىِس يف  جالْطفحوز ِٓأهنح ضطٕحوي جقىٌ جٌمؼحَح جٌطٍذىَس جذلحِس وجٌيت ضطّػً يف ػٍوٌز  -1
. ػٍُُّسػحدل جالضظحالش يف نىِس جٌؼٍُّس جٌص

أهنح ضٓهُ يف ئٌمحء جٌؼىء ػًٍ وُفُس جالْطفحوز شلح ضلٍّٗ يف أَىَٕح ِٓ ٘ىجضف يف ئقىجظ ٔمٍس ٔىػُس  -2
يف رلحي جٌطؼٍُُ ِٓ نالي ضىظُفهح يف ػٍُّيت جٌطؼٍُُ وجٌطىٌَد، ذىال ِٓ جدلٓحوب جٌيت ضشىخ 

. جْطهىجِهح، أو جلطظحٌ جْطهىجِهح ػًٍ ئٌْحي وجْطمرحي جدلىحدلحش جذلحضفُس
ال ضمف ػٕى ضٕحوذلح ٌىُفُس جالْطفحوز ِٓ جذلىجضف جحملّىٌس يف جٌطؼٍُُ وجٌطىٌَد ،  –أَؼح  –جٌىٌجْس  -3

ئذل جْطؼٍجع جٌطكىَحش أو جٌظؼىذحش جٌيت ضىجؾٗ جْطهىجِهح يف يٌه، وضمىًن   -أَؼح -وٌىٕهح سبطى
. ذؼغ جدلمطٍقحش ٌٍطغٍد ػٍُهح

ٌع ْقى جدلىػىػحش جٌيت دل ضٍك جال٘طّحَ جٌىحيف ػًٍ جٔٗ شلح ََُى ِٓ أعلُس ًٖ٘ جٌىٌجْس أهنح ضطغ -4
ِٓطىي جٌىٌجْحش وجٌركىظ جٌؼٍذُس، ػًٍ جٌٍغُ جال٘طّحَ جٌىرًن جًٌٌ قظٍ ذٗ ػًٍ ِٓطىي 

 . جٌركىظ وجٌىٌجْحش جْؾٕرُس 

 :خغىاد اىذساسخ

 : يف ػىء أ٘ىجف جٌىٌجْس وضٓحؤالهتح ٔظّص جٌىٌجْس ػًٍ جٌٕكى جٌطحرل 
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جٌطؼٍُُ  ػٍُّحشذٌٍجش جٌيت وػص ئذل ػٍوٌز جْطهىجَ جذلحضف  جحملّىي يف ذُحْ جْْرحخ وجدل -1
. وجٌطىٌَد

، و نظحتظٗ،   Mobile Phone Learningجذلحضف جحملّىي  ذحْطهىجَضىػُف جدلمظىو ذحٌطؼٍُُ  -2
 .وِطـٍرحش ضـرُمٗ

. جٌطؼٍُُ وجٌطىٌَد ػٍُّحشجْطؼٍجع أعلُس وفىجتى جْطهىجَ جذلحضف  جحملّىي يف  -3
وِحش جٌيت ضىفٍ٘ح جذلىجضف جحملّىٌس وجٌيت ؽلىٓ ِٓ نالذلح ئصلحَ جٌؼىَى ِٓ جدلهحَ جٌطؼٍُُّس يوٍ جخل -4

 .وجٌطىٌَرُس، وضىػُف وُفُس جالْطفحوز ِٕهح يف يٌه

 .جٌطؼٍُُ وجٌطىٌَد ػٍُّحشيوٍ جٌطكىَحش أو جٌظؼىذحش جٌيت ضىجؾٗ جْطهىجَ جذلىجضف جحملّىٌس يف  -5

اىزؼيٌُ  ػَيُبد د إىل ضشوسح اسزخذاً اذلبرف احملَىه يفاألسجبة وادلربساد اىيت دع: أوال
 : واىزذسَت

ػىجًِ  ػٍُّحش جٌطؼٍُُ وجٌطىٌَد ػٍوٌز جْطهىجَ جذلحضف جحملّىي يف َمف وٌجء جٌىػىز ئذل
: وأْرحخ وػًنز ِٕهح

واذلىارف احملَىىخ ػيً وجٔ اخلظىص يف .. اىَْى ادلزضاَذ السزخذاً األجهضح اىْقبىخ ػَىًٍب -1
 :املاىغ

ٌمى أطركص جْؾهُز جٌطىٕىٌىؾُس جحملّىٌس يف جٌىلص جحلحرل ِٓ جْووجش جٌطىٕىٌىؾُس جٌيت ال 
ضىحو ضفحٌق ِٓطهىُِهح يف ًٌُ أو هنحٌ، وجٌيت َجو ػىو ِٓطهىُِهح ذظىٌز ورًنز، نحطس ذؼى أْ 

ِحش ْىجء فُّح ضؼٍك ذأْؼحٌ ضٍه جْؾهُز أو ضىٍفس جخلى -أطركص ضمُٕس ضٍه جْؾهُز ٌنُظس 
فحٌطمُٕحش جحملّىٌس ِٓ ِػً جذلىجضف جحملّىٌس جحلىجُْد جحملّىٌس وجْؾهُز جٌٍلُّس   -جدلٍضرـس هبح 
أطركص أْؼحٌ٘ح ِؼمىٌس أوػٍ ِٓ أٌ ولص ِؼً  personal digital assistants (PDAsجٌشهظُس 

 ِٓ ؾهحَ ِىًّ َمطظٍ –وأقى أُ٘ ًٖ٘ جْؾهُز وجشهٍ٘ح  -، فمى ربىي جذلحضف جحملّىي
جْطهىجِٗ ػًٍ فثس ِؼُٕس ِٓ جْشهحص، ئذل جٌشة جْْحٍْ جًٌٌ ال ؽلىٓ جالْطغٕحء ػٕٗ، وجدلطحـ 

قُع أظهٍش جٌؼىَى ِٓ جٌىٌجْحش أْ  ٌٍؿُّغ ، ٌُظرف ٘ى جدلطكىظ جٌٍمسٍ ذأنرحٌ جدلٓطهىٌِن،
جع ضلٍّهح جذلحضف جحملّىي ٘ى أوػٍ جْؾهُز جٌطىٕىٌىؾُس جْطهىجَ ذٌن أَىَٕح ، و أْ أوػٍ غالغس أغٍ

ػحًِح ػًٍ ظهىٌ جذلىجضف جحملّىٌس  20فرؼى ٍِوٌ أوػٍ ِٓ  جدلفحضُف وجحملفظس وجذلحضف جحملّىي،: ٍ٘
 . ) 6(  ضؼحػفص أػىجو جدلٓطهىٌِن ٌُطؼىي أوػٍ ِٓ غٍع جٌؼحدل

جٌىجلغ جحلحرل َشًن ئذل ذأٔٗ ِغ ضٕحٍِ غىٌز جالضظحالش جٌؼحدلُس أطرف ِطحقح ٌىً شهض ف
ِىي جخلحص ، وًٖ٘ جْؾهُز ْهٍس جالْطهىجَ يجش ضمُٕس ػحٌُس وِطـىٌز سبىٕهح ِٓ جِطالن ؾهحَٖ جدلف

جٌطٍجذؾ وجٌطىجطً ِغ شرىس جٔٔطٍٔص أو شرىس جالضظحالش ، وّح أطرف ذلح جٌمىٌز ػًٍ زبَُٓ ذُحٔحش 
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الي وضًَُٕ ذٍرلُحش ِطىجفمس ِؼهح ، وئيج مت جْطغالي ًٖ٘ جدلُُجش جدلىؾىوز يف جذلحضف جحملّىي ِٓ ل
ضـىٍَ ٍِفحش وذٍرلُحش ربىٌ ذٍجِؽ ضؼٍُُّس ؽلىٓ لٍجءهتح ِٕٗ وضطرؼهح حبُع ضظً ٌؼىو ورًن ِٓ 
 جٌـالخ يف ولص وجقى يف أٌ ِىحْ،  فإٔح ذًٌه ٔمىَ ٌٍّؿطّغ وجٌٕظحَ جٌطؼٍٍُّ نىِس ؾٍٍُس،

ٌٍطؼٍُ ػًٍ جدلىي  فهٕحن جٌىػًن ِٓ جٌىالتً جٌيت ضمٌٍ ذأْ ضمُٕحش جذلحضف جحملّىي ْطىفٍ جِطىجوج ؿرُؼُح
جٌرؼُى ، نحطس ِغ ََحوز جٌمُىو جٌيت ضفٍع ػًٍ جدلطؼٍُ دبح يف يٌه ػُك جٌىلص وجحلُُ وجٌظٍوف 

وٌنض أْؼحٌ أؾهُز جذلىجضف جدلطكٍوس ، وجطلفحع ضىٍفس جدلىحدلحش و ضرحوي  جدلهطٍفس ٌٍطؼٍُ ،
وً ً٘ج غلؼٍٕح ٔطىلغ  ، سبغ جدلؼـُحش ِٓ نالي ضٍه جْؾهُز ذشىً ؾؼٍهح يف ِطٕحوي مجُغ فثحش جدلؽ

يف جدلٓطمرً جٌمٍَد ِٓ جٌرُثحش   Mobile Educational Systemsأْ ضظرف أٔظّس جٌطؼٍُُ جحملّىي 
 .)7 ( جٌطؼٍُُّس جٌٍتُُٓس جٌيت ضىػُ ِفهىَ جٌطؼٍُ ِىي جحلُحز أو جٌطؼٍُُ جدلٓطٍّ

جٌطمُٕس يف ِٓحػىز  ذلًج ْؼً جٌؼىَى ِٓ جٌرحقػٌن ئذل جٌركع ػٓ وُفُس جالْطفحوز ِٓ ًٖ٘
جورب فثس ِٓ جدلٓطفُىَٓ وذطىٍفس ذُٓـس ٌٍىطىي ئذل غحَحضٕح جٌطؼٍُُّس ِٓ نالي ؿٍـ جٌؼىَى ِٓ 

جًٌٌ َمىَ ػًٍ جْطهىجَ جْؾهُز  ( Mobile Learningاىزؼيٌ ثبحملَىه ) جٌىٌجْحش دلشٍوع
فٌن وجحملحػٍَٓ جحملّىٌس يف ػٍُّحش جٌطؼٍُُ وجٌطىٌَد ووػُ جٌؼًّ جٌىظُفٍ ، وَّٓف ٌٍّشٍ

وجدلىٌٌْن ذطمىًن ِىجوُ٘ جٌطؼٍُُّس وجٌطىٌَرُس وجدلهُٕس ػًٍ أؾهُز جحملّىي جدلهطٍفس ، وّح َّٓف ٔظحَ 
قُع َطُُّ  يف جٌؼًّ، جٌطؼٍُُ ذححملّىي دبطحذؼس جٌطّحٌَٓ جٌطىٌَرُس وػٍُّس جٌطؼٍُُ جًٌجيت وجٌٔشحو جدلهين

، قُع َطُ ضظُُّ )8(ؾهُزجْ جِٗ ػًٍ أٌ ٔىع ِٓٔظحَ جٌطؼٍُُ ذححملّىي ذٓهىٌس ضـرُمٗ وجْطهى
 (*) (Learning  Mobile Author )ججلىجي جدلىجو جٌطؼٍُُّس ذىجْـس ذٍٔحِؽ نحص ًَّٓ جٌٕحشٍ ػرب

ِحوضٗ جٌطؼٍُُّس ػًٍ جْؾهُز جحملّىٌس ووْ  و٘ى ذٍٔحِؽ ْهً جالْطهىجَ وؽلىٓ أٌ شهض ِٓ ٔشٍ
ذٍٔحِؽ جٌٕحشٍ ػرب ججلىجي ذرٓحؿس وْهىٌس جْطهىجِٗ وذمىٌضٗ  َطُُّ ،جحلحؾس ئذل جٌٍؾىع ئذل جدلربرلٌن

ضؼٍُُّس ضفحػٍُس ضشًّ جٌىظحتف جٌىٌجُْس وجٌطّحٌَٓ جدلهطٍفس ، وئػحفس جٌظىش  ػًٍ ٔشٍ ِىجو
 .)9(زوجٌظىٌز وجٌفُىَى وجٌٕظىص ذحٌٍغحش جدلهطٍف

 :واىزؼيٌ رؼذد اخلذٍبد اىيت مينِ أُ رقذٍهب اذلىارف احملَىىخ يف رلبه اىزؼيٌُ -2
فحْؾهُز جٌٕمحٌس وِٓ ذُٕهح جذلىجضف جحملّىٌس ضطُٓ ذمىٌهتح جٌؼحٌُس ػًٍ جٌىطىي ئذل جْفٍجو يف   

جي ِىحْ وىف جي ولص، ذحٌظىٌز جٌيت ضٓحػى يف جٌىطىي ئذل شٍجتف سلطٍفس ضطفحوش أػّحٌ٘ح وضطرحَٓ 
 Convenience: accessible from anywhere (bus, class, laundry room) to نظحتظهح

content including quizes, journal entries, balance sheets, learning games  ئػحفس ئذل ِح ،
ضىفٍٖ ِٓ فٍص ٌٍطؼحوْ وجدلشحٌوس ذٌن أفٍجو جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس ووْ جحلحؾس ئذل جالٌطمحء وؾهح ٌىؾٗ، دبح 

 Collaboration: best learning takes place when we share and get َٓهُ يف ضمىًن ضؼٍُ أفؼً
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immediate tips and feedback  ِٓ وّح إٔٔح ٔٓطـُغ ِٓ نالي ضٍه جْؾهُز زبَُٓ وُّس ورًنز ،
 Portability: stacksجدلؼٍىِحش أو جٌىطد وجدلٍهظحش وجدلٍجؾؼحش جٌؼٍوٌَس ٌؼٍُّس جٌطؼٍُُ وجٌطؼٍُ 

of books are replaced by RAM with learning experices customized and connected 

(Reviwes and summaries chunked for on-the-go accesse) ْوأنًنج فهًٖ جْؾهُز ؽلىٓ أ ،
 Engaging/Fun: combine - ذبؼً ِٓ جٌطؼٍُ ِطؼس ِٓ نالي ججلّغ ذٌن ػٍُّيت جٌطؼٍُ وجٌٍؼد،

gaming and learning for a more entertaing and effective experience. ،  وئػحفس ئذل
 . )10)وغًن٘ح ..جٌطؿىَى وجحلُىَس يف ػٍُّس جٌطؼٍُ ِٓ نالي ِح ضىفٍٖ ِٓ نىِحش جٌظىش وجٌظىٌز 

أو ِح  جدلـىٌ ٌٍّكّىي جٌػحٌع وججلًُ جٌػحٌع نحطس نىِحش ججلًُ -فطمُٕس جذلحضف جحملّىي 
 فهٍ سبىٕٕح  ، الذلح فؼً جٌىػًنَٓطـُغ جدلٓطهىَ ِٓ ل  - Smart Phonesجذلىجضف جًٌوُس  أؿٍك ػٍُهح

وضىفٍ جضظحاًل  ،  ِٓ ضٍوُد وحًِنجش يف أٌ ِىحْ وِطحذؼطهح وجٌطكىُ فُهح ِٓ نالي جذلحضف جحملّىي
جٌرع جٌطٍُفَُىين جحلٍ  ، ئػحفس ئرل نىِحش   DSL أيوجتًّح ذحٔٔطٍٔص َطؼىي ٍْػس جٌـ وٌ أِ 

، ؤمً  ِىحدلحش ذحٌظىش وجٌظىٌز ذل ئؾٍجء،ػالوز ع  وجٌمٕىجش جٌفؼحتُس، ذىفحءز وؾىوز ػحٌُس
جدلؼٍىِحش وجٌفُىَى ذٍٓػحش ػحٌُس، وّح وضشًّ أَؼح نىِس جٌفُىَى قٓد جٌـٍد وجدلٍفحش جٌظىضُس 

ٌٍّٓطهىَ ِشح٘ىز جدلٍفحش جدلطؼىوز جٌىْحتؾ قٓد جٌـٍد ويف  قٓد جٌـٍد، وًٖ٘ جخلىِس ضطُف
ػؼفًح ػّح ضمىِٗ  35فطؼطرب أٍْع حبىجرل  ويِٓ نالي جذلحضف جحملُ أٌ ولص، أِح نىِس جٔٔطٍٔص

جٌيت ضىفٍٖ جخلـىؽ جٌػحذطس، و٘ى أَؼح أٍْع ذـ  ، و٘ى أٍْع دبحتس ٍِز ػٓ جٔٔطٍٔصGPRSضمُٕس 
، وغًن٘ح ِٓ جخلىِحش جٌيت ؽلىٓ جالْطفحوز ِٕهح يف ضمىًن نىِس ضؼٍُُّس   GSM ٍِز ػٓ شرىس 350

 .) 11(ضٓطفُى ِٕهح وً أؿٍجف جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس
جٌيت َطُ ئؿاللهح َىُِح يف  ِٓ جذلىجضف جحملّىٌس جٍِْ جًٌٌ غلؼٍٕح ٔإوى ئْ جْؾهُز جدلهطٍفس

ِٓ جدلّىٓ جالْطفحوز ِٕهح يف ػٍُّس جٌطؼٍُُ وجٌطؼٍُ ،  جْْىجق دبح ربٍّٗ ِٓ ضـىٍَ يف ضمُٕحهتح
سبػً  ،ذحػطرحٌ٘حٌىِحش وجْطهىجِهح وأووجش ضؼٍُُّس َٓطهىِهح جدلطؼٍُ ٔونحي جٌرُحٔحش و ضـرُك جدلغ

غىٌز ِٓ جْفىحٌ جٌيت ضؼُف ئذل ػٍُّيت جٌطؼٍُ وجٌطؼٍُُ نىِحش ػىَىز ضشىً يف ِؼّىهنح أْحٌُد 
  .وِطؿىوز ذلّح غٍَس
شُىع واّزشبس أسبىُت وأمنبط اىزؼيٌُ ػِ ثؼذ، واصجبد جذوإب وحبجخ اجملزَؼبد اىضشوسَخ  -3
: ذلب

جٌطؼٍُُ َالقظ أْ ٔٓرس ضرين ٔظُ جٌطؼٍُُ ػٓ ذؼى ضُوجو أْ جدلطأًِ يف جٌطىؾهحش جدلٓطكىغس يف 
ذٍٓػس ِٕمـؼس جٌٕظًن ػًٍ ِٓطىي جٌؼحدل أمجغ ، ِطهـُس ذًٌه جٌؼىجتك وجدلشحوً وجٌظؼىذحش ِح 

ئذل جحلى جًٌٌ أطركص ِؼٗ ٔظُ جٌطؼٍُُ ػٓ ذؼى وجقىز ِٓ ٔظُ ،  )12(جْطـحػص ئذل يٌه ْرُال 
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ذُٕهُ وذٌن  َى ِٓ جٌىوي وجْٔظّس جٌطؼٍُُّس نحطس ذلإالء جًٌَٓ قحٌصجٌطؼٍُُ جدلؼطّىز وجٌٍمسُس يف جٌؼى
فحٌطؼٍُُ ػٓ ، جحلؼىٌ ٌمحػحش جٌطؼٍُ يف جدلىجٌِ وججلحِؼحش ػىجًِ جلطظحوَس أو ُْحُْس أو ؾغٍجفُس

أطرف جٌُىَ ِٕطشٍج يف مجُغ أضلحء جٌؼحدل وؼلىَ ػشٍجش  -وجًٌٌ ظهٍ يف هنحَس جٌمٍْ جٌطحْغ ػشٍ -ذؼى
 ِٓ جٌـالخ، وٌٗ جٌؼىَى ِٓ جخلربجء وجدلٕظّحش جدلهُٕس يف ِؼظُ جٌىوي، ٔظٍج دلح قممٗ ِٓ ووٌ جدلالٌَن

جْحًْ يف ئشرحع قحؾحش ال ضٓطـُغ ججلحِؼس جٌطمٍُىَس ئشرحػهح وطؼٍُُ جٌىرحٌ وجٌطؼٍُ ِىي و٘حَ 
ش ججملطّغ جحلُحز ـ ِٓ نالي ٍِجػحز ظٍوف جدلطؼٌٍّن وذبحوَ قىوو جٌُِحْ وجدلىحْ ـ وئشرحع قحؾح

. )13 (جحلىَع ِٓ جٌؼّحٌس جدلحٍ٘ز ويف جٌطهظظحش جٌيت ػلطحؾهح ْىق جٌؼًّ

َؼى يف رلٍّٗ ضٍمجس قمُمُس  -وجًٌٌ َطُ ِٓ نالي جذلىجضف جحملّىٌس  -وجٌطؼٍُُ جٌٕمحي 
وػٍُّس ٌفٍٓفس جٌطؼٍُُ ػٓ ذؼى جٌيت ضمىَ ػًٍ ضىُْغ لحػىز جٌفٍص جٌطؼٍُُّس أِحَ جْفٍجو، وزبفُغ 

ج ذحدلمحٌٔس ِغ ٔظُ جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىَس، ذحػطرحٌ٘ح فٍٓفس ضإوى قك جْفٍجو يف جغطٕحَ جٌفٍص وٍفطٗ
جٌطؼٍُُّس جدلطحقس وغًن جدلمُىز ذىلص أو ِىحْ وال ذفثس ِٓ جدلطؼٌٍّن، وغًن جدلمطظٍز ػًٍ ِٓطىي أو 

وفمح دلح ٌىَٗ ِٓ ٔىع ِؼٌن ِٓ جٌطؼٍُُ، قُع َطحذغ جدلطؼٍُ ضؼٍّّٗ قٓد ؿحلطٗ ولىٌضٗ وٍْػس ضؼٍّٗ و
نربجش وِهحٌجش ْحذمس ، ذً وصلحقهح يف ضمىًن نىِس ضؼٍُُّس ضٕحْد ذؼغ ؿحٌيب ِػً ًٖ٘ جخلىِس، 

وضَُى يف ضٍُْم ِفهىَ جٌطؼٍُُ جٌفٍوٌ أو جًٌجيت، جٍِْ جًٌٌ َٓهُ يف ضٍمجس ِفهىَ وؽلىلٍجؿُس 
   .)14(جٌطؼٍُُ ئذل وجلغ ِشح٘ى

فحٌطؼٍُُ جٌٕظحٍِ نحطس ، َٔ اىزؼيٌُ اىزقيُذٌ ٍِ ٍشنالدادلسبمهخ يف اىزغيت ػيً ٍب َؼبُ -4
ِػً زلىووَس فٍص جٌطؼٍُُ جدلطىجفٍز قحًٌُح وِٓطمراًل ٌمـحػحش ورًنز ججلحِؼٍ َؼحىن ِٓ ِشىالش ػىَىز 

ِٓ ججملطّغ يف جدلٕحؿك جٌٍَفُس وجٌٕحتُس وجٌٕحذبس ػٓ جٌطىََغ ججلغٍجيف غًن جدلطىجَْ دلإْٓحش جٌطؼٍُُ جٌؼحرل، 
ٌرؼغ فثحش ِٓ جٌىجٌٌْن ال ضطىفٍ فُهُ جٌشٍوؽ جٌطمٍُىَس ٌالٌطكحق ذحجلحِؼحش جحلحٌُس وحدلىظفٌن أو 

وٌؾحي جْػّحي وٌذحش جٌرُىش وغًنُ٘ شلٓ ٍَغرىْ يف ضىُْغ أفحق ِؼٍفطهُ وغمحفطهُ وضـىٍَ 
ٌَ ججلحِؼٍ، ِهحٌجهتُ جدلهُٕس وجحلظىي ػًٍ وٌؾس ؾحِؼُس ِالتّس، وال َٓطـُؼىج جحلؼىٌ ذحٔطظحَ ئذل جحل

ئذل ئػحفس ،  )15(ذٓرد قىجؾُ جٌؼٍّ وقىجؾُ ججلغٍجفُح وجٌمىجػى جٌظحٌِس ٌالٌطكحق وجٌمرىي
مجس ػٓ ٔمض جدلىجٌو جدلحٌُس جٌالَِس ٌطمىًن ضؼٍُُ ؾحِؼٍ ؾُى، نحطس يف ظً جٌضفحع ججدلشىالش جٌٓ

ِظحوٌ ذىٍَس يف جٌىلص ضىٍفس ً٘ج جٌٕىع ِٓ جٌطؼٍُُ، وضمٍض ِظحوٌ جٌطّىًَ جٌطمٍُىَس وػىَ ضىجفٍ 
ذلًج جٌٕىع ِٓ  ٍَي وػًن ِٓ ػٍّحء جٌطٍذُس جدلطكّٓىْ جحلحػٍ جملحهبس جالقطُحؾحش جدلٓطمرٍُس، قُع

ّْ ضىٍفطٗ جدلحوَس ألً ذىػًن ِٓ جٌطؼٍُُ ججلحِؼٍ جٌطمٍُىٌ ، نحطس يف ظً جطلفحع أْؼحٌ ضٍه  جٌطؼٍُُ أ
ػرب ًٖ٘  فطىفٍُّ نىِس جٌطؼٍُُ و جٌطؼٍُ ، الٔطٍٔصجْؾهُز، وجطلفحع ضىٍفس نىِحش جذلىجضف جحملّىٌس وج
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جٌٓفٍ  جْؾهُز ، َىفٍ ػًٍ جدلطؼٍُ ِشمس جالٔطمحي ئذل ٍِوُ ضؼٍٍُّ ذؼُى، ِح َؼين أٔٗ ُْىفٍ وٍفس
، قُع أْ ضىٍفس جٌطٕمً ضىحو ضىىْ غًن ِىؾىوز ْىجء ذحٌٕٓرس ٌٍـحٌد أو وَىٓد َُِىًج ِٓ جٌىلص

َطمحػىْ ٌوجضد شهٍَس وّح ٘ى جٌشأْ يف قحٌس جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىٌ ذً جدلطىٌخ، وّح أْ جحملحػٍَٓ ال 
َطمحػىْ أؾىًٌج ٔظًن وً زلحػٍز يف ِؼظُ جحلحالش، ذحٔػحفس ئذل يٌه فاْ ضىفًن جٌطؼٍُُ ػرب جذلىجضف 

ال ػلطحؼ ئذل ُُِجُٔحش ػهّس ٔٔشحء ِرحين ورًنز وفظىي وٌجُْس وجٌيت ػحوز ضطـٍد زبظُض ِرحٌغ 
وّح ؽلىٓ أْ  ،)16(هبح ٔطهح، نحطس يف ظً جطلفحع أْؼحٌ٘ح وأْؼحٌ جخلىِحش جدلٍضرـسٔوجٌهتح وطُح

َٓهُ ً٘ج جٌٕىع ِغ غًن ِٓ أظلحؽ جٌطؼٍُ جالٌىطٍوين يف جٌطغٍد ػًٍ ِشىٍس فمٍ جدلىطرحش ججلحِؼُس ئذل 
الخ جٌيت جٌىطد وجٌىوٌَحش جحلىَػس، وػىَ لىٌز ضٍه جدلىطرحش ػًٍ جْطُؼحخ جْػىجو جدلطُجَىز ِٓ جٌؾ

ضىطظ هبح ججلحِؼحش ، جػطّحو جٌطؼٍُُ هبح ػًٍ جٌمشىٌ وجدلٍهظحش ِٓ نالي ِح ًَّٓ ذحٌىطحخ 
ججلحِؼٍ، قُع َٓطـُغ جٌـالخ ِٓ نالي جالشطٍجن يف نىِس جالٔطٍٔص ػرب جذلحضف ، جٌىنىي ئذل 

ٌَك جدلؼٍىِحش وجالضظحي ذحدلىجٌو جدلؼٍىِحضُس ٌؾ (networked database)لىجػى جٌرُحٔحش ػًٍ جٌشرىس
جٌٍَٓغ ، جٍِْ جًٌٌ َطُف ٌٍـحٌد وجٌرحقع فٍطس جْطػٕحتُس ذطىفًن جدلالٌَن ِٓ جٌؼٕحوَٓ جدلهطٍفس وجٌىطد 

 .)17(وجٌىٌجْحش جحلىَػس ِٓ نالي ٘حضفٗ جحملّىي
،   Mobile Phone Learningاجلىاه "اذلبرف احملَىه  ثبسزخذاًًٌ ادلقظىد ثبىزؼو: صبُّب

  :رغجُقٔ وٍزغيجبد وخظبئظٔ،
 Mobileيٌه جٌٕىع ِٓ  جٌطؼٍُُ وجٌطؼٍُ جٌٕمحي   جذلحضف جحملّىيذحْطهىجَ ذحٌطؼٍُُ  َمظى

Learning   ًجًٌٌ َطُ ذحْطهىجَ جذلىجضف جحملّىٌس ِٓ نالي ِح ضىفٍٖ ضٍه جذلىجضف ِٓ نىِحش ِػ
و  MMSونىِس جٌىْحتؾ جدلطؼىوز  Short Message Service (SMS)نىِس جٌٍْحتً جٌمظًنز 

نىِس جٌطٍجًْ ذححلَُ جٌؼحِس  Wireless Application Protocol (WAP)نىِس جٌىجخ 
 .)18(وغًن٘ح  Bluetooth Wireless Technology  و نىِس جٌرٍىضىظ (GPRS)ٌٍٍجوَى

: خظبئض ومسبد اىزؼيٌ ثبحملَىه
ػٍٗ ذبٍذس ضؽدبؿّىػس ِٓ جخلظحتض،  -َ جٌٕمحيٌشحٔٗ يٌه شحْ جٌطؼً –َ ذححملّىي ٌجٌطؼً َطُٓ   

سلطٍفس سبحِح ػٓ جٌطؼٍُ يف جٌفظىي جٌطمٍُىَس جٌيت ضؼطّى فُهح وً جْٔشـس جٌطؼٍُُّس ػًٍ جالٌضرحؽ 
ذحٌُِحْ وجدلىحْ، وّح جٔٗ ؼلطٍف ػٓ أشىحي جٌطؼٍُ ػٓ ذؼى جْنٍي، ِٓ نالي ِح َىفٍٖ ِٓ ذُثس 

ٌؼحرل ، جٌفٍوَس ، جٌطىُف ٌُٓحق غُٕس ذحْووجش جٌيت ضىػُ ُْحق ضؼٍٍُّ ِىي جحلُحز ػرب ضىفًن جٌطٕمً ج
:  ضؼٍٍُّ َطؼّٓ ضمىَس ِؼحٌف جدلطؼٌٍّن وِهحٌجهتُ، وضطّػً جذٍَ ضٍه جخلظحتض فُّح ٍٍَ

:  اىزؼيٌ َزٌ يف مو وقذ ومو ٍنبُ -1
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فحٌطؼٍُ ذححملّىي ال َطـٍد ػٍوٌز جٌطىجؾى يف أِحوٓ زلىوز أو أولحش ِؼُٕس ٌىٍ َطُ جٌطؼٍُ 
ٌ ولص وىف أٌ ِىحْ ، قُع ال َشطٍؽ ِىحْ ِؼٌن ، أو ججلٍىِ أِحَ ، وذًٌه َٓهً جٌطؼٍُ يف أ

لى  E-Learningأؾهُز جحلحْىخ جدلىطرُس أو جحملّىٌس يف أِحوٓ زلىوز، فايج وحْ جٌطؼٍُُ جٌٔىطٍوين 
 M-Phone Learning محً أٔظّس جٌطؼٍُُ جٌطمٍُىَس نحٌؼ جدلىجٌِ وججلحِؼحش، فاْ جٌطؼٍُُ ذححملّىي

ز جٌطؼٍُُ ذؼُىًج ػٓ أٌ ٔمحؽ غحذطس ، زلطًٍِح ذًٌه ٌغرس جدلطؼٍُ يف أْ َطفحػً ِغ ْىف َأنً ػٍٍّ
أؿٍجف جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس جدلهطٍفس ووْ جحلحؾس ٌٍؿٍىِ يف طف وٌجٍْ أو أِحَ شحشحش جحلىجُْد، 

: )19(جٍِْ جًٌٌ َٓهُ يف
 Better realization ofِىحْوأٌ  أفؼً ئصلحَ يف أٌ َِحْ)ضمىًن ِفهىَ أػّك دلح َؼٍف ذـ -

“anywhere, anytime” 
    Freedom of وجنً ونحٌؼ أْىجٌ جدلإْٓحش جٌطؼٍُُّس وجٌفظىي جٌىٌجُْس جحلٍَس يف جٌطؼٍُ -

organization in and out of the classroom 
وججلّٓحين ذٌن جٌـالخ ذؼؼهُ جٌرؼغ، وذُٕهُ  ربمُك جدلشحٌوس وجٌطؼحوْ جدلطؿحوَ ٌٍطرحػى ججلغٍجيف -

   ,Collaboration among students separated geographically وذٌن ِؼٍُّهُ

ئذل ِفهىَ جٌطؼٍُ يف وً ولص ويف وً  ،( أٌ َِحْ وأٌ ِىحْ ) جٌطكىي ِٓ جدلفهىَ جٌمحتُ ػًٍ  -
 ,Shift from “anywhere وفك جقطُحؾحش جٌفٍو جدلطؼٍُ ِىحْ وً٘ج ربمُك أمشً حلُىَس جٌطؼٍُُ

anytime” to “everywhere, every time” 
 Remote sensing and جٌطكىُ يف جالْطؿحذحش جٌشؼىٌَس ٌٍّطؼٍُ وضٕظُُ ضىفك جدلؼٍىِحش  -

integration of information 
 Transparent ىيزىاطو اىسشَغ ٍغ شجنخ ادلؼيىٍبد اىذوىُخ َزُح اىفشطخ ىيَزؼيٌ -2

connection to nets  :

، ( ػٓ ؿٍَك جْشؼس ربص جحلٍّجء)يف جٌطؼٍُ ذححملّىي الٍْىُح قُع َطُ جالضظحي ذحٔٔطٍٔص 
، وً٘ج َطُ يف أٌ ِىحْ ووْ Wireless Application Protocol (WAP)ِٓ نالي نىِس جٌىجخ 

جالٌطُجَ ذحٌطىجؾى يف أِحوٓ زلىوز شلح َٓهً ػٍُّس جٌىنىي ئذل جٔٔطٍٔص وضظفكٗ يف أٌ ولص وأٌ 
وجضف جحملّىٌس ذحٌىنىي ئذل جٔٔطٍٔص ذٍٓػس فحتمس وئِىحُٔس هلل GPRSِىحْ، وّح ضّٓف ضمُٕس 

 171.2جْطمرحي جٌرُحٔحش وجدلٍفحش وزبَُٕهح وجْطٍؾحػهح وضرحوذلح الٍْىُح ذٍٓػس يف قىوو 
 وؾهى وٍُىذحَص يف جٌػحُٔس وجٌىطىي ئذل وُ أورب ِٓ جدلؼٍىِحش جدلطحقس ِٓ نىِس جٌىجخ وذطىٍفس

ء ػًٍ قؿُ جٌرُحٔحش وٌُّ ذٕحء ػًٍ ِىز جالضظحي ، ووْ جحلحؾس ألً، قُع َطُ قٓحخ جٌطىٍفس ذٕح
، وّح ْطىفٍ )20(ئذل جالضظحي ذحالٔطٍٔص يف وً ٍِز الْ جدلٓطهىَ ػًٍ جضظحي وجتُ ذحٔٔطٍٔص
فهىِحش ججلًُ جٌػحٌع  جْؾُحي ججلىَىز جذلىجضف جحملّىٌس ًٖ٘ جخلىِحش ذظىٌز أٍْع وجبىوز أفؼً،
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ػؼفًح ػّح ضمىِٗ  35أٍْع حبىجرل  ذظىٌزْىف ضطُف نىِس جٔٔطٍٔص  -ػًٍ ْرًُ جدلػحي -جدلـىٌ
أٍْع دبحتس ٍِز ػٓ جٔٔطٍٔص جٌيت ضىفٍٖ جخلـىؽ جٌػحذطس، و٘ى أَؼح أٍْع ذـ  ، و٘ىGPRSضمُٕس
ذؼغ جْؾهُز  يفجدلطىفٍز  Stylus Pens، وّح ضؼى جْلالَ جٌٍفُؼس ) GSM(21 ػٓ شرىس  ٍِز 350

حبُع ؽلىٓ جٌٕمٍ ِرحشٍز ػًٍ  Web Browsing٘ىٌس ٌطظفف ِىجلغ جٔٔطٍٔص جحلىَػس أوػٍ ِالتّس وِ
. ذحٌمٍُ ذىال ِٓ جْطهىجَ جٌفأٌز Linksجٌٍوجذؾ 

 :َزُح اىفشطخ ىيزفبػو ثسهىىخ ثني أعشاف اىؼَيُخ اىزؼيَُُخ -3

ػٍُ فحٌطؼٍُ ذححملّىي ؽلطحَ ذٓهىٌس ضرحوي جٌٍْحتً ذٌن جدلطؼٌٍّن ذؼؼهُ جٌرؼغ، وذُٕهُ وذٌن جدل
ضرحوي جدلٍفحش وجٌىطد  -أَؼح –، ووّح جٔٗ َٓهً  MMSأو   SMSويٌه ػٓ ؿٍَك ٌْحتً 

جٌٔىطٍؤُس ذٌن جدلطؼٌٍّن ، قُع ؽلىٓ أْ َطُ يٌه ػٓ ؿٍَك ضمُٕس جٌرٍىضىظ أو ذحْطهىجَ جْشؼس 
. ربص جحلٍّجء، وً٘ج ال َطىفٍ ذٕفّ جٌىٌؾس ِٓ جٌٓهىٌس يف أظلحؽ جٌطؼٍُ جٌٔىطٍوين جْنٍي

 ، أُ اىزنيفخ ذلزٓ اىزقُْخ ٍْخفضخ ّسجُب وٍٕ سخُظخ وٍزذاوىخ -4

فحذلحضف جحملّىي أطرف ِطحقح وِطىجوال ِغ ججلُّغ وجْطهىجِٗ يف جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس ٌٓ َىٍف         
، نحطس ِغ ٌنض ْؼٍ أؾهُز جذلىجضف جحملّىٌس ، وّح أطركص  جدلطؼٍُ أػرحء شٍجء أؾهُز أنٍي

جوي جدلؼـُحش ِٓ نالي ضٍه جْؾهُز يف ِطٕحوي مجُغ فثحش ججملطّغ وألً وٍفس ضىٍفس جدلىحدلحش و ضد
وقىت يف جحلحالش جٌيت مت جلطٕحء أؾهُز ِطٕمٍس ِطٕىػس فاهنح ظٍص ألً  ِمحٌٔس ذأْؼحٌ جْؾهُز جالنٌٍ ،

 . جدلؼىجش جٌمُحُْس ِػً جحلىجُْد جٌشهظُس  ضىٍفس ِٓ
 :سهىىخ اىزْقو واىزحشك أصْبء اىزؼيٌ -5

ْ جحلؿُ جٌظغًن ٌٍهىجضف جحملّىٌس ٍَُٓ وَٓهً ػٍُّس جٌطٕمً جٌطكٍن هبح أغٕحء ػٍُّيت جٌطؼٍُُ ج
أو جحلحْرحش  PDAs ِػً جْؾهُز جٌٍلُّس جٌشهظُس -وجٌطؼٍُ ، فّؼظُ جْؾهُز جحملّىٌس ذظفس ػحِس

طفس نحطس ، وجذلىجضف جحملّىٌس خ   -desktop   PCs جحلىجُْد جدلىطرُس Tablet PCجٌُِس جدلظغٍز 
جٌيت ربًّ جدلًوٍجش وجٌىطد جٌٔىطٍؤُس ضىىْ أنف ؤَح وأطغٍ قؿّح وأْهً محال ِٓ جحلمحتد 

جدلٍُثس ذحدلٍفحش وجٌىطد أو ِٓ جحلحْرحش جحملّىٌس أَؼح، ًٖ٘ جٌٓهىٌس يف جٌطٕمً ضٓهُ يف ضٓهًُ 
.   قظىي جدلطؼٍُ ػًٍ جخلربجش جٌطؼٍُُّس جٌيت ٍَغد يف ضؼٍّهح

: د وطىه ػبىُخ وسشَؼخَىفش قذسا -6
قُع ؽلىٓ ِٓ نالي جخلىِحش جدلطىجفٍز يف جذلىجضف جحملّىٌس نحطس جحلىَػس ِٕهح ، جحلظىي  

وجٌىطىي ئذل جدلؼٍىِحش وجخلربجش جٌطؼٍُُّس ذظىٌز أٍْع ِٓ جٌىْحتؾ جْنٍي ْىجء ضؼٍك جٍِْ 
.  وذٌن جدلؼٍُ خبىِحش جالٔطٍٔص أو قىت ضرحوي جٌٍْحتً ذٌن جدلطؼٌٍّن أٔفٓهُ أو ذُٕهُ

 :ادلسبمهخ يف رىفري أمنىرجب جذَذا ىيؼَيُخ اىزؼيَُُخ -7
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جْ جٌطؼٍُ ذححملّىي ؽلىٓ جْ َٓهُ ذىٌؾس ورًنز يف ضمىًن نربجش ضؼٍُُّس ٍِٔس وِٕحْرس 
 .) 22): ٌٍٕىػُحش جدلهطٍفس ِٓ جدلطؼٌٍّن ٔظٍج ٌْٓرحخ جٌطحٌُس

ِىي ٔطّىٓ ِٓ ضمىًن جخلربجش وجدلىجو جٌطؼٍُُّس أْحٍْ ٌطٍرُس قحؾحش جٌطؼٍُ، فؼٓ ؿٍَك جذلحضف جدلف -
. جٌيت ضٍىب قحؾحش وً ِطؼٍُ وظٍوفٗ

جدلرحوٌز ئذل جوطٓحخ جدلؼٍفس ، فىؾىو جذلحضف يف َى جدلطؼٍُ ؽلىٓ أْ َىىْ ٌٗ ووٌ جْحًْ يف ٍْػس  -
.  ِرحوٌضٗ ئذل جحلظىي ػًٍ ضٍه جدلؼحٌف وجدلؼٍىِحش

ز جدلهّس يف جٌطؼٍُ ِٓ نالي جحلٍوُس وجٌطٕمً يف أػىجوجش جدلٍؤس يف وػُ ػىو ورًن ِٓ جْٔشؾ -
 .جٌطؼٍُ وضـرُمحضٗ

جٌطفحػٍُس يف ػٍُّس جٌطؼٍُ، قُع َٓطـُغ جدلؼٍُ ضٍمً جْطفٓحٌجش جٌـالخ وضٓحؤالهتُ ِٓ نالي  -
جذلىجضف، وّح ؽلىٕٗ ضمُُُ جٌـالخ ػٍع ًٖ٘ جٌطمُُّحش ٌٍـالخ أغٕحء جحملحػٍز ػٓ ؿٍَك وجؾهس 

 .جي جٌـحٌد ، ذً وجٌطىجطً ِغ أوٌُحء أِىٌُ٘نحطس يف ؾى

جدلالءِس يف أٔشـس جٌطؼٍُ، فطؼىو جخلىِحش جٌيت ؽلىٓ جحلظىي ػٍُهح ِٓ نالي جذلىجضف جحملّىٌس ضؼٌن  -
ػًٍ ضمىًن جدلىجو وجْٔشـس جٌطؼٍُُّس ذأْحٌُد ووْحتً ضطالءَ وؿرُؼس ضٍه جْٔشـس ِٓ نالي ِح ضىفٍٖ 

 . وغًن٘ح...  ٌْىجِْٓ نىِحش جٌظىش وجٌظىٌز وج

جٌطىحًِ يف جحملطىي جٌطؼٍٍُّ، فحٌطؼٍُ جًٌٌ َطُ ِٓ نالي جحملّىي ضطىحًِ فُٗ جٌٕىجقٍ جٌٕظٍَس  -
 .وجٌطـرُمُس ، وّح ؽلىٓ أْ َطُ ِٓ نالٌٗ شٍـ جدلحوز جٌطؼٍُُّس وضمىًن ػٍُّس جٌطؼٍُ

: اىزؼيٌُ واىزذسَت يف ػَيُبد ٍزغيجبد اسزخذاً اذلبرف احملَىه
يف ذححملّىي َشًن ئذل ئْ جْنً ذٗ وضـرُمٗ ذظىٌز طكُكس  جٌطؼٍُو جٌطؼٍُُ ِؼٓ يف ؿرُؼسأْ جٌص

  :)23)َطـٍد ضىجفٍ رلّىػس ِٓ جِْىٌ جْْحُْس ِٓ أعلهح ِح ٍٍَجٌطؼٍُُ وجٌطىٌَد  ػٍُّحش
ٌشرىحش وضشًّ ضىفًن جْؾهُز جٌالٍْىُس جحلىَػس ، ج: ذححملّىي ضؼًٌٍُضىجفٍ جٌرُٕس جٌطكطُس جٌالَِس  -1

جٌالٍْىُس، ونىِحش جالضظحي ذحٔٔطٍٔص ذحْطهىجَ جْؾهُز جٌالٍْىُس ، ٍِكمحش جْؾهُز 
جٌالٍْىُس وحٌـحذؼحش وجٌّٓحػحش وأؾهُز شكٓ ئػحفُس، وّح ضطؼّٓ ضىفًن ذٍجِؽ جٌطشغًُ وذٍجِؽ 

ذٍرلُحش جٌىْحتؾ جٌطـرُمحش جدلالتّس ٌٍّٕح٘ؽ وأٔشـس جٌطؼٍُُ وجٌطؼٍُ، وِىجو وذٍجِؽ جٌطؼٍُ جدلطٕمً ِػً 
جدلطؼىوز جٌطفحػٍُس ٌٍطؼٍُُ ، جٌىطد جٌٔىطٍؤُس، جدلىطرحش جٌٔىطٍؤُس، ووً يٌه َطـٍد وػغ نـس 

.  زلىوز ِٓ جخلربجء وجدلؼٌُٕن ٌطأُّْ ضٍه جٌرُٕس
جٌطىٌَد ذؼٍوٌز وأعلُس وِؽ  ِٓإوذلجلطٕحع أفٍجو جٔوجٌز جٌطؼٍُُّس وجٌـالخ وأوٌُحء جِْىٌ  -2

ذححملّىي يف ذُثس جٌطؼٍُُ وجٌطؼٍُ ذحدلىٌْس أو ٍِجوُ جٌطىٌَد ، وىف مجُغ  ُٔحش جٌطؼٍُوجْطهىجَ ضك
 .ػٍُّحش جٔوجٌز هبح
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ذححملّىي جدلٕحْد ٌٍّىلف جٌطؼٍٍُّ، فايج وحٔص ٕ٘حن غالغس أظلحؽ  جنطُحٌ وربىَى ظلؾ جٌطؼٍُ -3
ذححملّىي  وي جدلهطٍؾ، و جٌطؼٍُذححملُ ذححملّىي ججلُتٍ، و جٌطؼٍُ جٌطؼٍُ: ذححملّىي الْطهىجَ جٌطؼٍُ

جٌىحًِ ، فحٍِْ َطـٍد ػٍوٌز جنطُحٌ جٌّٕؾ جدلٕحْد ، فهً ُْطُ جالػطّحو ػًٍ جٌّٕؾ جدلهطٍؾ 
ذححملّىي، وجًٌٌ َىىْ يف جٌغحٌد وجنً غٍفس جٌظف  جًٌٌ غلّغ ذٌن ُِجَح جٌطؼٍُُ جٌظفٍ وجٌطؼٍُ

ْ نالي جْطهىجَ جٌـالخ ٌٍطمُٕحش ربص ئشٍجف جدلؼٍُ ؟ أَ ْٕهطحٌ جْطهىجَ جٌّٕؾ جٌػحٌع َ
جٌالٍْىُس جدلطٕمٍس نحٌؼ جدلىٌْس ونحٌؼ أولحش جٌىٌجْس ٌالْطّحع ئذل جٌىٌوِ أو جٌطكىظ ئذل 

جٌُِالء أو ئذل جدلؼٍُ أو أوجء ذؼغ جْٔشـس أو جٌىنىي ئذل ِىجلغ ضطؼٍك ذححملطىي جٌىٌجٍْ ػرب 
 . جٔٔطٍٔص

ذححملّىي ،  جطس ذحدلإْٓحش وجدلىٌذٌن ئذل طُغس ضٕحْد جٌطؼٍُربىًَ جدلىجو جٌطؼٍُُّس وجٌطىٌَرُس جخل -4
ِغ ضؼٌّن جحملطىَحش جٌؼٍُّس وضغٍُفهح ذظُغ وأشىحي ضطٕحْد ِغ ججلهحَ وجٌشرىس ، وئؾٍجء وحفس 

 ٌٍىٌىؼ ئذل ئقىي جدلىجو، أو أٔطحؼ قَُ أي WAPػٍُّحش جٌطفحػً ِغ جٌـحٌد وطكؼًن طفكس 

SMS ِػً جٌىطد )ِىجو ضؼٍُُّس أنٌٍ ِىٍّس . ُ٘ثس ٌْحتً لظًنز ووٌجش ضؼٍُُّس يف –جٌطؼٍُُّس
يف ِىػىػحش سلطٍفس ربىو٘ح جالقطُحؾحش جٌطؼٍُُّس يف   .......( -وجٌشٍجتؾ وجْلٍجص جدلىرلس 

 ججملّىػحش جدلهطٍفس

ضىفًن جٌىػُ جدلحرل وجدلُُجُٔحش جدلٕحْرس ْىجء مت يٌه ِٓ جػطّحوجش ُُِجُٔس ِٓ وَجٌز جٌطٍذُس  -5
ضؼٍُُ، أوِٓ نالي وػُ ِحرل ِٓ وَجٌجش أنٍي وىَجٌز جالضظحالش وضىٕىٌىؾُح جدلؼٍىِحش، أو وجي

ِٓ جذلُثحش وجٌشٍوحش وجدلإْٓحش جخلحطس جحملٍُس وجٌؼحدلُس جٌؼحٍِس يف رلحي جالضظحالش وشٍوس 
 . ، ووًٌه ٌؾحي جْػّحي وجدلٓطػٍَّٓ  Microsoft، وشٍوس َ َىٍوْىفص  Intelجٔطً

الش نحطس ذحٌـالخ وجدلطىٌذٌن جٌٍجغرٌن ذحٌطٓؿًُ ضطؼّٓ جدلؼٍىِحش جٌؼٍوٌَس ئٔشحء ْؽ -6
ٌٍطؼٍَف ذحجلهحَ وجٌشرىس جًٌٌ ُْؼًّ ػٍُهح وُ ضرٌن ِػاًل جٌظفكس جٌطحٌُس جٌيت ؽلىٓ جٌىطىي ئٌُهح 

ػرب جالٔطٍٔص جٌالٍْىٍ ، أو أٔشحء ٍْفٍ ٌٍٍْحتً جٌمظًنز يف وً ووٌس ويٌه ٌٍطؼحًِ ِغ ضٓؿُالش 
 .ٌرس وجٌطهَُٓ ؤشٍ جدلىجوجٌؾ

ضىٌَد جٌؼٕظٍ جٌرشٌٍ جدلشحٌن يف ضفؼًُ ظلىيؼ جٌطؼٍُ ذححملّىي ، ػًٍ أْ َطؼّٓ ً٘ج جٌطىٌَد  -7
ضؼٍَف جووجٌ وً فٍو ِٕهُ يف ػٍُّحش جٌطؼٍُُ وجٌطؼٍُ، قُع َؼى وِؽ ضىٕىٌىؾُح جدلؼٍىِحش 

وُْظً ، ِىنال ؾىَىج  جٌطىٌَدو يف جٌطؼٍُُ -ِٓ نالي جْطهىجَ جذلىجضف جحملّىٌس -وجالضظحالش
ؾىَىج ٔطُؿس غىٌز جالضظحالش وجدلؼٍىِحش جٌيت ضمىَ ججلىَى وً َىَ، و٘ى ِح َطـٍد ػٍوٌز جٌطىٌَد 

جدلٓطٍّ ٌٍؼٕظٍ جٌرشٍي جدلشحٌن، وَطؼّٓ جٌؼٕظٍ جٌرشٌٍ جدلؼٍُ وجٌـحٌد وجٌىحوٌ جٔوجٌٌ، 
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جو وجٌربرلُحش وجدلمٌٍجش وجدلىجلغ وأنظحتٍ ٍِجوُ ِظحوٌ جٌطؼٍُ، وجٌفين، وِظٍّّ وِٕطؿٍ جدلى
. جٌطؼٍُُّس جٌٔىطٍؤُس

 .وػغ أّْ جٌطؼحًِ جٌطؿحٌٌ وجدلحرل ِغ جٌشٍوس جدلشغٍس ٌٍشرىس -8

 : اىزؼيٌُ واىزذسَت يف ػَيُبدفىائذ اسزخذاً اذلبرف احملَىه : صبىضب

ػٍُُ جٌٕمحي قحوٌص وٌجْحش ػىَىز جٌطؼٍف ػًٍ جدلٕحفغ أو جدلُجَح جٌيت ضػٌٍ هبح ضمُٕحش جٌص 
ػٍُّيت جٌطؼٍُ وجٌطؼٍُُ وجٌطىٌَد دبمحٌٔطٗ ِغ ضمُٕحش جٌطؼٍُُ جالٌىطٍوين ذظفس نحطس ، وجٌفىجتى جٌيت 

ئْ ِؼظُ جْؾهُز   ػًًٍٖ٘ جٌىٌجْحش  ِؼظُ قُع أمجؼص، ٌؼٍُّحش جٌطؼٍُُ وجٌطىٌَد  َمىِهح
 الي ضٓهًُ ِهحَ جدلؼٌٍّنِفُىز ٌطٍه جٌؼٍُّحش ِٓ ل  -وِٓ ذُٕهح جذلىجضف جحملّىٌس   -جٌٕمحٌس 

، ووّح ضؼى  ذطمىًن ِىجوُ٘ جٌطؼٍُُّس وجٌطىٌَرُس وجدلهُٕس ػًٍ ضٍه جْؾهُز وجدلشٍفٌن وجحملحػٍَٓ،
، ئػحفس ئذل ِٓحػىز وذل جٍِْ ذحٌٕٓرس ٌٍـالخ وجدلطىٌذٌن Learningأَؼح أووجش ِٓحػىز ٌٍطؼٍُ 

 : )24)ٍٍَ  ػًٍ ِطحذؼس ضؼٍُ أذٕحتهُ، ولى سبػٍص ًٖ٘ جٌفىجتى فُّح
ؽلىٓ ِٓ نالي جْؾهُز جحملّىٌس وِٓ ذُٕهح جذلحضف جحملّىي، ذع جحملحػٍجش وجدلٕحلشحش ِرحشٍز  -1

ِهّح وحْ ِىحْ ضىجؾىُ٘ ويٌه ِٓ نالي جضظحي ًٖ٘ جْؾهُز وجدلطىٌذٌن ئذل جٌـالخ 
ِٓ نالٌٗ جٌطفحػً ِغ ذؼؼهُ جٌرؼغ وِغ  وجدلطىٌذٌن ذشرىس جالٔطٍٔص، وّح ؽلىٓ ٌٍـالخ

. Large Monitorsذىال ِٓ جالنطرحء وٌجء جٌشحشحش جٌىرًنز  وجدلىٌخ ػٍُجدل
نحطس دلٓ َمـٕىْ ذؼُىًج ػٓ ؾحِؼحهتُ أو ٌـٍرس جٌطؼٍُُ غًن  –ؽلىٓ ٌـالخ جدلٍقٍس ججلحِؼُس  -2

جْطمرحي جٔػالٔحش أو جٌمٍجٌجش جٔوجٌَس جدلٓطؼؿٍس، واٌغحء ِىػى  -جدلٍضرؾ ذىوجَ ِٕطظُ
ػٓ قظس ِح ، أو ضمىًن ِىػى ضٍُُٓ جدلشحٌَغ جٌـالذُس، وًٖ٘ وٍهح  جِطكحْ ِؼٌن أو جػطًجٌ

أِىٌ َؼحين ِٕهح ؿالخ ججلحِؼحش جٌطمٍُىَس ، قُع ؽلىٓ جْطهىجَ نىِحش جٌٍْحتً جٌمظًنز 
SMS  ٌٍكظىي ػًٍ جدلؼٍىِحش ذشىً أْهً وأٍْع ِٓ جحملحوغحش جذلحضفُس أو جٌربَى جٌٔىطٍوين

ؾىجوي جالنطرحٌجش ونحطس ِغ ئؾٍجء ضؼىَالش ؿحٌتس ػًٍ  ِػً ؾىجوي ِىجػُى جحملحػٍجش أو
 .ًٖ٘ ججلىجوي

سبىٓ جْؾهُز جحملّىٌس جدلؼٍّىْ ِٓ جْطؼٍجع وجؾرحش وػًّ جٌـالخ ، وّح َطّىٓ جٌـالخ  -3
ِٓ نالذلح ِؼٍفس ٔطحتؽ ضمىًن جدلؼٌٍّن ٌطٍه جٌىجؾرحش وجْػّحي، وّح ؽلىٓ ضىوَٓ جدلالقظحش 

  Deviceِرحشٍز ػًٍ ججلهحَ Voiceأو ذحٌظىش  (SMS)ِٓ ناليHandwritten ذحٌُى 
 .أغٕحء جٌىٌوِ جخلحٌؾُس أو جٌٍقالش

َٓحػى جٌـالخ وجٌرحقػٌن ػًٍ ئٔشحء ِىطرس طغًنز ْىجء ِٓ جٌىطد وجٌىٌوِ ووًٌه   -4
 .جدلٍجؾؼحش وجٌشٍوـ ، ئػحفس ئذل ِمحؿغ جٌفُىَى جخلحطس دبؿحي ِؼٌن
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ذٌن أؿٍجف جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس، جٌـحٌد وجدلإْٓس َٓحػى ػًٍ ربمُك ٔىع ِٓ جٌطىجطً جدلرحشٍ  -5
قُع ِٓ جدلّىٓ ًٌٓ٘ أْ َطٍّٓىج ِطحذؼس ووٌَس ٌٕطحتؽ أذٕحتهُ  جٌطؼٍُُّس وأوٌُحء جِْىٌ،

وضـىٌُ٘ ِٓطىجُ٘ جٌىٌجٍْ، أو ذؼغ جٌطٕرُهحش جٌـحٌتس قىي ضغُد أو ضأنٍ أذٕحتهُ ػٓ 
علُس ذحٌغس ػٕى جٌؼحتٍس، نحطس ئيج ِح وحْ قؼىٌ جٌىٌوِ، ً٘ج جٌطىجطً جدلرحشٍ ِغ جدلىٌْس ٌٗ أ

وال جْذىَٓ ػحًِ، جٍِْ جًٌٌ َؼـٍ فٍطس ٌطىجٌن أٌ فشً وٌجٍْ أو ٍِٓىٍ ذلإالء جْذٕحء 
 .لرً ضفحلّٗ

ٌٍـالخ يف جٌطؼٍُ ػرب جْؾهُز جٌيت َٓطهىِىهنح  َؼّٓ جْطهىجَ ًٖ٘ جٌطمُٕحش ِشحٌوس أورب -6
جٌطؼٍُ ذححملّىي َؼطرب ِػحال ٌٍطؼٍُ جحلُحيت جًٌٌ  يف قُحهتُ جٌُىُِس، وًٌٌه فاْ جٌرؼغ ٍَي

، ئػحفس ئذل ْهىٌس وػغ  وجٌؼٍُّس ِٓ نالي جدلّحٌْس جٌُىُِس َٓطّى فُٗ جدلطؼٍُ نربجضٗ جٌؼٍُّس
جٌىػًن ِٓ جْؾهُز جدلطٕمٍس يف جٌفظً جٌىٌجٍْ ذىال ِٓ وؾىو أؾهُز جحلحْىخ جدلىطرُس 

Desktops وجٌيت ضطـٍد ِٓحقس ورًنز . 

ْ ًٖ٘ جْؾهُز أؿٍجف جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس ِٓ جدلشحٌوس يف ضٕفًُ جٌؼٍُّحش وجدلهحَ يف طىٌز سبه -7
، حبُع ؽلىٓ ٌٍؼىَى ِٓ جٌـالخ وجدلؼٍُ سبٍٍَ ججلهحَ ذُٕهُ أو جْطهىجَ ( ضشحٌوُس)مجحػُس 

يف جْؾهُز جٌٍلُّس جٌشهظُس أو جْطهىجَ Infrared Function نُحٌ جْشؼس ربص جحلٍّجء
وذًٌه ؽلىٓ ٌٍّؼٌٍّن جْطهىجِٗ يف ضىََغ جٌؼًّ  Bluetoothالٍْىُس ِػً جٌرٍىضىظ جٌشرىس جي

 .ػًٍ جٌـالخ ذٓهىٌس وذشىً ؿرُؼٍ

 ربمك ػٕظٍ جٌطؿىَى يف أٍْىخ جٌطىٌَّ  -وِٓ ذُٕهح جْؾهُز جحملّىٌس  –أْ جْؾهُز جدلطٕمٍس  -8

يف ذبهُُجهتح  ْ ضـىٌجش جٌطمحٔسجٌطمٍُىٌ نحطس يف جدلىجٌِ جٌمىؽلس وجٌيت دل ضطّطغ ذحٌمىٌ جٌىحيف َ
جحلحفُ ٌىي جٌـالخ فُّح  ، ولى ٌأي أقى جٌطٍذىٌَن ذأْ جْطهىجَ أٔشـس جٌطؼٍُُ جدلطٕمً ضػًن

، وّح أهنح ضَُى ِٓ جٌىجفؼُس وجالٌطُجَ جٌشهظٍ ٌٍطؼٍُ فايج  ’coolness‘ َؼٍف ذحٌطغًُن جذلحوب
فاْ يٌه َٓحػىٖ ػًٍ جالٌطُجَ  وحْ جٌـحٌد ْىف َأنً ججلهحَ ئذل جٌرُص يف أٌ ولص َشحء

وربًّ جدلٓثىٌُس، جٍِْ جًٌٌ ؽلىٓ أْ َٓهُ يف ؾًخ وػًن ِٓ جٌشرحخ جًٌَٓ ضٍٓذىج ِٓ 
 Gamesجٌطؼٍُُ قُع ؽلىٕهُ جالْطّطحع ذحْطهىجَ أؾهُز جذلحضف جحملّىي، وأؾهُز جٌْؼحخ 

Devices  ًِػGame boys ٍُػٌٍّن جًٌَٓ أشحٌش ذؼغ جٌىٌجْحش ئذل أْ جدلص ، قُعيف جٌطؼ
أ٘ىجف جٌطؼٍُ  ِحٌْىج ػٍُّس جٌطؼٍُ ِٓ نالي ضمُٕحش جٌطؼٍُُ جٌٕمحي وحٔىج أوػٍ ضٍوُُج يف ربمُك

 .وجٌفحتىز فُهح وجٌرمحء ٌفطٍجش أؿىي ٌٍمُحَ ذأٔشـس جٌطؼٍُ ٔطُؿس ربمُك جدلطؼس

ضؼٍُ جدلطٕمٍس ضؼـٍ فٍطح ؾىَىز ًٌ ئْ جٌىػًن ِٓ جٌىٌجْحش وجْحبحظ ضمٌٍ ذأْ جٌطىٕىٌىؾُح -9
ِىي جحلُحز نحٌؼ ًٖ٘ جٌفظىي جٌىٌجُْس  جٌطمٍُىٌ يف جٌفظىي جٌىٌجُْس ووًٌه يف ظلؾ جٌطؼٍُ
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 جدلطٕمً َػٌٍ جٌطؼٍُ دبٓحقس وجْؼس ِٓ جٌمىٌز وجدلٍؤس قُع َطّىٓ جدلطؼٍُ ِٓ ِطحذؼس ، فحٌطؼٍُُ

 .   -just-in " time" ضؼٍّٗ ولص وؾىوٖ ػًٍ ٌأِ جٌؼًّ دبح َىفٍٖ ِٓ فىٌَس وٍْػس وطىي

ووِح ضٓحػى يف  ئْ جٌْفس جٌيت َشؼٍ هبح جدلطؼٍُ ذبحٖ ؾهحَٖ جدلطٕمً جٌشهظٍ وجًٌٌ ٍَجفمٗ -10
جُِْس جحلىَػس وٍ٘ أُِس  جٌطغٍد ػًٍ جٌٍ٘رس ذبحٖ جْطهىجَ جٌطمُٕس ، وّح أهنح ضٓحػىٔح يف زلى

وجضف جْؾهُز جحملّىٌس وِٓ ذُٕهح جٌٗ جٌطؼٍُ ِٓ ناليفمى َإوي جٌطؼحًِ ِغ جٌطىٕىٌىؾُح، 
جحملّىٌس ئذل ْى جٌفؿىز جٌٍلُّس ْْ ضٍه جْؾهُز ضىىْ ألً ضىٍفس ِٓ جحلحْرحش جدلىطرُس أشُغ 

 َٓطـُؼىْ يف جٌطؼٍُُ جدلطٕمً جالْطفحوز ِٓ .جدلطؼٍّىْ جْطهىجِح، ذً وَؼُف جٌرؼغ أْ

 .ِهحٌجهتُ جٌٓحذمس يف جٌمٍجءز وجٌىطحذس ػٓ ؿٍَك جٌطؼحًِ ذحٌٍْحتً ػرب شىً ٔظٍ ِىطىخ

جٌطمٍُىَس شلح ػلمك  ْحػى جْطهىجَ جٌطؼٍُ ذححملّىي  يف ئػفحء جدلَُى ِٓ جْٔشـس ئذل جٌىٌوٌِ -11
جحلُىَس وججلًخ ٌٍّحوز جٌؼٍُّس وذُثس جٌطؼٍُ،ئػحفس ئذل أْ ضمُٕحش جٌطؼٍُُ جٌٕمحي ؽلىٓ أْ ضٓحػى 

َ ػًٍ جالٔىِحؼ يف جٌطؼٍٍ ػًٍ قً ذؼغ جدلشىالش جٌيت َطؼٍع ذلح جٌـالخ غًن جٌمحوٌَٓ
، ضٓطهىَ وذبؼٍهح أوػٍ ؾحيذُس جٌطمٍُىٌ وّح أهنح ضىٍٓ جحلحؾُ جٌٕفٍٓ ذبحٖ ػٍُّس جٌطؼٍُ
 Learning Difficultiesوطمُٕس ِٓحػىز ٌٍّطؼٌٍّن جًٌَٓ َىجؾهىْ طؼىذحش ضؼٍُ 

اخلذٍبد اىيت رىفشٕب اذلىارف احملَىىخ واىيت مينِ ٍِ خالذلب إجنبص اىؼذَذ ٍِ ادلهبً اىزؼيَُُخ : ساثؼب
 : اىزذسَجُخ و

جٌىجلغ أْ جذلىجضف جحملّىٌس ؽلىٕهح ئصلحَ جٌؼىَى ِٓ جدلهحَ جٌطؼٍُُّس ِٓ نالي ِح َطىجفٍ فُهح ِٓ 
: ضمُٕحش ضمىَ ِٓ نالذلح جٌؼىَى ِٓ جخلىِحش، ِٓ جذٍَ ضٍه جخلىِحش ِح ٍٍَ

 : Short Messages Service (SMS)خذٍخ اىشسبئو اىقظريح  -1
ٍ٘ ٌْحٌس ِىطىذس ضىطد ػٓ ؿٍَك  Short Message Service (SMS)جٌٍْحٌس جٌٕظُس جٌمظًنز  

 ي ٌْحتً ٔظُس لظًنز فُّحضّٓف دلٓطهىُِٗ ذطرحو و ضًٍْ ػرب شرىحضٗ ، جذلحضف جحملّىيٌىقس أٌَجٌ 
قٍفح، وضؼطرب نىِس جٌٍْحتً جٌٕظُس جٌمظًنز  160ذُٕهُ حبُع ال ضطؿحوَ قٍوف جٌٍْحٌس جٌىجقىز 

جلطظحوَس، وٍُِٓس، ووٍُْس ْهٍس ٌالضظحي ذشهض آنٍ ػًٍ ٘حضفٗ جحملّىي يف جي ِىحْ، فحٔٗ 
ذاِىحٔه ئٌْحي أو جٌٍو ػًٍ شهض آنٍ ووْ جٌطٓرد ذأٌ ئَػحؼ ٌّنٍَٓ، وٍ٘ نىِس ِػحٌُس 

ذحٔػحفس ئذل يٌه، فحْ جٌٍْحتً . .وجَ ػٕىِح ضىىْ يف وجٌ جٌُّٕٓح، أو ِـؼُ، أو يف جؾطّحعٌالْطم
قىت ػٕىِح ضىىْ ِىحدلحضٗ زلىٌس ئذل ٌلُ آنٍ، أو ئيج وحْ  جٌٕظُس جٌمظًنز ضظً ئذل جٌـٍف جِنٍ

َطُ )ِمفاًل وحْ جذلحضف جحملّىي جًٌٌ ضًٍْ ٌٗ جٌٍْحٌس جٌٕظُس جٌمظًنز  ٘حضفهُ ِشغىاًل، أو قىت ئيج
 .)25)( جٌٍْحٌس جٌٕظُس جٌمظًنز دبؿٍو ضشغًُ جذلحضف ٍِز أنٍي جْطالَ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84
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وًٌٌه أطركص نىِس جٌٍْحتً جٌٕظُس ِٓ أوػٍ جخلىِحش جْطهىجِح ِٓ لرً ِٓطهىٍِ جذلىجضف 
ػىو جٌٍْحتً جٌٕظُس جٌمظًنز جٌيت أٌٍْص  Gartnerِٓ  2008جٌطمٍٍَ جٔمجحرل ٌؼحَ  لىٌجحملّىٌس فمى 

ذٍُىْ ٌْحٌس ، وأْ جٌَُحوز يف  2.5خ 2008ِٓ جذلىجضف جحملّىٌس قىي جٌؼحدل نالي جٌؼحَ جدلحػٍ 
ضظً  2007ػٓ جٌؼحَ جًٌٌ ْرمٗ  2008جٌيت مت ئٌْحذلح نالي جٌؼحَ جدلحػٍ  SMSأي ػىو ٌْحتً 

. )26) 2009ذٍُىْ ٌْحٌس نالي جٌؼحَ جٌمحوَ  3.3، وأْ ً٘ج جٌؼىو ٍِشف ٌٍىطىي ئذل %32ئذل 
وجٔـاللح ِٓ جْ ظحٍ٘ز نىِس جٌٍْحتً جٌمظًنز ضؼى يف ػحدلٕح جدلؼحطٍ جقىٌ جٌظىجٍ٘ جِنًز   

ز يف يف جٌّٕى ذٌن ػىو ورًن ِٓ جٌىوي ، فمى أنًش ئوجٌجش جٌطؼٍُُ يف ذؼغ جٌىوي ذطٍه جخلىَ
ٔظحِهح جٌطؼٍٍُّ، وجالْطفحوز ِٓ ظلىيؼ جٌٍْحتً جٌمظًنز جٌطؼٍٍُّ ٌُظرف أوجز يف ربمُك ِفهىَ 

 جٌطؼٍُ جٌٕمحي ، ففٍ ِرحوٌز ِٓ ئوجٌز جٌطؼٍُُ جٌُٕىٌَٕىَس ٌطفؼًُ جْطهىجَ) *(( جٌطؼٍُُ ٌٍؿُّغ ) 

(Mobile Learning) ًٔظُس جٌمظًنز ػرب ِىلغ جي لحِص جٔوجٌز ذطفؼًُ نحطُس جٌطؼٍُ ػٓ ؿٍَك جٌٍْحت
حبُع َمىَ جٌـحٌد ذاٌْحي ٌْحٌس زلّىي ٌٍلُ ) StudyTXT (www.studytxt.com (أؿٍمص ػٍٍ  

جدلىلغ ؿحٌرح ذؼغ جدلؼٍىِحش جٌرُٓـس ػٓ ِؼٍىِس ِؼُٕس ، ولى اللص ضٍه جخلىِس ٌوجؾًح ورًنج  نىِس
ٌِ وجٌـالخ يف ُٔىٍََٕىج، وأغرطص فحػٍُطهح يف ػىو ِٓ جٌُٕٓحٌَى٘حش جٌطؼٍُُّس، ِٕهح ػًٍ ذٌن جدلىج

جدلىٌٌْن ذؼًّ ٍِهض ُْ٘ ػشٍ وٍّحش وٌْهح جٌـالخ نالي جْْرىع يف  ْرًُ جدلػحي لُحَ أقى
وُْٕحٌَى  جٌـحٌد ذؼى٘ح ذاٌْحي ٌْحٌس ٔظُس لظًنز جلٍد ًٖ٘ جٌىٍّحش وٍِجؾؼطهح، ِحوضٗ، ٌُمىَ

قُع َمىَ جدلؼٍُ يف  نٍ لحَ ذٗ ِىٌِ ٌٍؼٍىَ ٌشكً علس ؿٍرطٗ يف جٌركع وجٌطمظٍ ػٓ ؿٍَك ٌؼرسآ
ؿٍَك ٌْحتً جحملّىي دلىلغ  ذىجَس وً وٌِ ذـٍـ ْإجي ٌٍـٍرس وَـٍد ِٕهُ ئٌْحي ئؾحذحهتُ ػٓ

جخلىِس ًٌنؾغ ٌٍـحٌد ذؼى يٌه ، ٌْحٌس ٔظُس ضرٌن ِىي طكس ئؾحذطٗ، وّح أْ جدلؼٍُ لى وػى 
الخ جبىجتُ لُّس ْوي ِٓ َمىَ ذاٌْحي جٔؾحذس جٌظكُكس، وىف يٌه ضٍي ٕ٘ى جخلٍُفس أْ فىٍز جٌؾ

ِؼظُ جٌـالخ يف  جالْطفحوز ِٓ جٌٍْحتً جٌٕظُس يف جٌطؼٍُُ فىٍز ؾُىز وفؼحٌس نظىطح ئيج ػٍفٕح أْ
 SMS قُع ؽلىٓ جْطهىجَ نىِحش جٌٍْحتً جٌمظًنز،  )27) ٍِجقً جٌطؼٍُُ جٌؼحَ ؽلٍه ٘حضف زلّىي

يف جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس ْوجء ِهحَ ػىَىز ، فحدلطؼٍُ ؽلىٓ أْ ػلظً ِٓ نالذلح ػًٍ جدلؼٍىِحش ذشىً 
أْهً وأٍْع ِٓ جحملحوغحش جذلحضفُس أو جٌربَى جٌٔىطٍوين ِػً ؾىجوي ِىجػُى جحملحػٍجش أو ؾىجوي 

جطً حبٍَس ِغ جدلؼٍُ جالنطرحٌجش ونحطس ِغ ئؾٍجء ضؼىَالش ؿحٌتس ػًٍ ًٖ٘ ججلىجوي، وّح ؽلىٓ جٌطى
يف أٌ ولص وؿٍـ جْْثٍس وضٍك جٔؾحذحش ذٓهىٌس، وضرحوي جٌٍْحتً ذٌن جدلطؼٌٍّن ذؼؼهُ جٌرؼغ، 

.  وذُٕهُ وذٌن جدلؼٍُ ْىجء ِح ضؼٍك ِٕهح ذحِْىٌ جٌطؼٍُُّس أو جالؾطّحػُس
 :MMSخذٍخ اىىسبئظ ادلزؼذدح  -2

http://www.nytimes.com/2008/12/28/business/28digi.html?_r=2&partner=rss&emc=rss
http://www.studytxt.com/
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لرحي جٌٍْحتً جدلظىٌز أو جْص ٍ٘ نىِس ئٌْحي و MMS نىِس ٌْحتً جٌىْحتؾ جدلطؼىوز
جٌٕظُس و دبكطىي أورب شلح ٘ى ػٍُٗ يف جٌٍْحتً  جدلٍفحش جٌظىضُس أو ٍِفحش جٌفُىَى و وًجٌه جٌٍْحتً

ٍ٘ جِطىجو أو ضـىٌ ٌطمُٕس جٌٍْحتً ذىؾٗ ػحَ، و ِح ؽلُُ٘ح ػٓ جٌٍْحتً جٌمظًنز ، فSMSجٌمظًنز 
 وٍُى ذحَص يف جٌٍْحٌس 100ِٗ ئذل أهنح ضطُف ٌٍؼًُّ ئِىحُٔس ئٌْحي زلطىي َظً قؽ جٌؼحوَس

 ، ئْ نىِس ٌْحتً جٌىْحتؾ جدلطؼىوز ذحَص فمؾ140جٌىجقىز ذُّٕح ال َطؼىي قؿُ جٌٍْحٌس جٌمظًنز 

(MMS) جٌمظًنز ضمىَ ذطىطًُ جٌٍْحتً جٌشهظُس ذشىً ضٍمحتٍ وفىٌٌ، ِػً نىِس جٌٍْحتً جٌٕظُس 
قُع ؽلىٓ ضرحوي  MMSووز جٌىْحتؾ ضطُف ًٖ٘ جخلىِس ٌٍّٓطهىَ ئٌْحي وجْطمرحي جٌٍْحتً ِطغ

وِغ ً٘ج فأٗ ذؼىّ جٌٍْحتً  .جٌٍْحتً جٌٕظُس، وٌمـحش جٌفُىَى، وجٌٍْىَ جدلطكٍوس، وجٌظىٌ جدلٍىٔس
جٌىْحتؾ جدلطؼىوز ئػحفس جٌظىش، جٌظىٌ وغًن يٌه ِٓ  جٌٕظُس جٌمظًنز ، ضطُف ٌه نىِس ٌْحتً

ٌُّ ِٓ  (MMS) ِغ نىِس.ٍِتُس وِّٓىػسئذل ٌْحٌس شهظُس  جٌؼٕحطٍ جٌٍجتؼس جٌيت ربىي ٌْحٌطه
جدلّىٓ ئٌْحي ٌْحتً جٌىْحتؾ جدلطؼىوز ِٓ ٘حضف ِنٍ فكٓد، وٌىٓ أَؼح ِٓ جذلحضف ئذل جٌربَى 
جٌٔىطٍوين وجٌؼىّ، ٌمى غًنش ٌْحتً جٌىْحتؾ جدلطؼىوز ِٓ جٌّٕؾ جدلؼطحو ٌالضظحالش جٌٕمحٌس حبُع 

 .)28) ٖ ِٓ لرًؾؼٍطهح أوػٍ نظىطُس وأوػٍ ضؼرًنج شلح وحٔص ػٍٍ
  Wireless Application Protocol (WAP)خذٍخ اىىاة  -3

٘ى ػرحٌز ػٓ ذُثس جْطهىجَ ورلّىػس  Wireless Application Protocol (WAP)جٌىجخ   
جٌالٍْىُس، مت ضظُّّهح  نحطس ذأؾهُز جالضظحي )جوِىجطفس لُحُْس ٌربوضىوىي( لىجػى جضظحي

،  وؿٍَمس وطىي جْؾهُز جٌالٍْىُس ئذل جالٔطٍٔص خ ػًّدبىجطفحش ِؼُحٌَس ِٓ أؾً ضىقُى أٍْى
ذٍٔحِؽ ػلىي "، فحٌىجخ  ٌذؾ أُ٘ شرىطٌن يف جٌؼحدل شرىس جذلحضف ججلىجي وشرىس جالٔطٍٔصنالي ِٓ 

جحملّىٌس أو " شحشحش جذلىجضف طفكحش جالٔطٍٔص جدلظّّس ٌٍىّرُىضٍ ٌُؿؼٍهح طغًنز ذشىً َٕحْد
، فُٓطفُى جدلٓطهىَ ٌٍهحضف ِٓ نحطُس جٌطؿىجي، وشلح َمىِٗ  نٍيجْؾهُز جالٌىطٍؤُس جحملّىٌس جْ

َٓهً ػٍُّس ٔمً وضرحوي جٌرُحٔحش وجالْطفحوز ِٓ ذمُس  جالٔطٍٔص ِٓ نىِحش وِؼٍىِحش، جٍِْ جًٌٌ
جدلؼٍىِحش  وجٌشرىس جٌؼٕىرىضُس ورلّىػحش جْنرحٌ ونىِحش نىِحهتح جدلهطٍفس ِػً جٌربَى جٌٔىطٍوين

وجٌشٍجء ػرب جٔٔطٍٔص وِؼٍفس  جٌطٍُٓس وجٌػمحفس وأػّحي جٌرٕىن وجْْهُ وجٌطؿحٌز جدلهطٍفس ووْحتً
، فهى ػٍوٌٌ ٌٍىنىي ئذل جٔٔطٍٔص ػٓ ؿٍَك جْؾهُز جٌٕمحٌس ْٔٗ َٕحْد  جْقىجي ججلىَس وغًن٘ح

جٌشرىحش جٌالٍْىُس، وؽلىٓ جالضظحي ٌفطٍجش ؿىٍَس ذحٔٔطٍٔص ووْ جٔمـحع، وّح جٔٗ َىفٍ ٌٓؾهُز 
فحْوي  ؛(Web)ػٓ جٌىَد  WAPٌٕمحٌس جٌمىٌز ػًٍ جالٔطمحي ئذل أؾهُز ضفحػٍُس ، وؼلطٍف جٌىجخ  ج

٘ى نحص ذحْؾهُز جٌٕمحٌس وأؾهُز جذلىجضف جٌٕمحٌس وقحْرحش ججلُد وجْؾهُز جًٌوُس يف جٌىنىي 
 .)29) ئذل جٔٔطٍٔص، أِح جٌػحين فهى نحص ذأؾهُز جحلحْىخ وجٔٔطٍٔص
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ْطفحوز ِٓ ضٍه جخلىِس وضىظُفهح يف رلحي جٌطؼٍُُ فال ؼلفً ػًٍ جقى ِح أِح ػٓ وُفُس جال 
نحطس ئيج ِح مت يٌه ِٓ نالي جذلىجضف  -لىِطٗ شرىس جالٔطٍٔص ِٓ نىِحش ػىَىز يف رلحي جٌطؼٍُُ

وِٓ ذُٕهُ - قُع جْطـحػص ضٍه جٌطمُٕس أْ ضطُف ٌىً فٍو ِٓ أفٍجو ججملطّغ  -جحملّىٌس جٌيت ذٌن أَىَٕح
ئِىحُٔس جٌىٌجْس وجٌطؼٍُ ذـٍَمس ضّٓف ٌٗ ذحٌطكىُ يف يٌه وفك قحؾحضٗ وئِىحُٔحضٗ ذغغ  -جٌـالخ 

جٌٕظٍ ػٓ ِىلغ وؾىوٖ ججلغٍجيف، وِىٕص ِٓ جالْطفحوز ِٓ جدلىطرحش جالٌىطٍؤُس، وجٌىطد 
جالٌىطٍؤُس، ولىجػى جٌرُحٔحش ػٕى جٌـٍد، وجحملحوغحش يجش جالضظحي جدلرحشٍ ونىِحش جدلؼٍىِحش 

وجٌربجِؽ جٌػمحفُس جدلهطٍفس، ِٓ نالي لُحَ جٌؼىَى ِٓ ِؼح٘ى جٌطؼٍُُ جالٌىطٍؤُس وججلحِؼحش  جْنٍي
، ؽلىٓ ٌٍىجٌٌْن ِٓ (جالٔطٍٔص)ذطىفًن ذٍجِؽ ػىَىز ػًٍ جٌشرىس جالٌىطٍؤُس ( جالٌىطٍؤُس)جالفطٍجػُس 

ػًُٕح، وَىنً ٌلّٗ جٌٌٍٓ مجُغ أضلحء جٌؼحدل جالٌطكحق هبح، وِح ػًٍ جٌىجٌِ ِٕهُ ئال أْ َفطف ِىلؼًح َ
فُكظً ػًٍ ٔض جحملحػٍز وجْْثٍس جٌيت غلُد ػٍُهح، وّح ؽلىٓ ئؾٍجء جالنطرحٌجش وجدلشحٌوس يف 

 .)30)جحلىجٌ ِغ جٌىجٌٌْن جِنٍَٓ وجحملحػٍ أو جدلشٍف جْوحوؽلٍ
 : ادلزْقو MSN خذٍخ -4

 MSN Messenger  و MSN Hotmail ٌْحتً ؽلىٓ ِٓ نالي ًٖ٘ جخلىِس أْ ضظٍه 

ْشؼحٌُ٘ ذىطىي جٌٍْحتً  SMS ِرحشٍز ئذل ٘حضفه جحملّىي وجْطالَ ٌْحتً ضٕرُٗ ػٍٍ ُ٘ثس ٌْحتً
يٌه ذحِىحهنُ جْطالَ جٌٍْحتً ِٓ  جخلحص هبُ ، ئػحفس ئذل Hotmail جالٌىطٍؤُس ػًٍ ػٕىجْ

 MSN Messenger .أطىلحتهُ جدلشّىٌٌن يف نىِس 

 : (GPRS)خذٍخ اىزشاسو ثبحلضً اىؼبٍخ ىيشادَى -4
 ( General Packet Radio Services ) جنطظــحٌ ٌــ ئالِح ٍ٘  GPRS وٍّـس

 جٌرُحٔحش ػرب شرىحش ِٓ جٌطمُٕحش جدلرطىٍز ٌٕمً جٌطٍجًْ ذححلَُ جٌؼحِس ٌٍٍجوَى، وً٘ وضؼٕــٍ

( GSM )  وضٓطهىَ يف جٌىطىي ئذل جدلؼٍىِحش ػرب أؾهُز جذلىجضف جحملّىٌس جدلطىجفمس ِغ ًٖ٘ جٌطمُٕس ،
ضىفغ ْىي  ، وؽلُُ ًٖ٘ جخلىِس وىهنح ضإِٓ جضظحال ِٓطٍّج ووجتّح ذشرىس جٔٔطٍٔص ، شلح َؼىن أٔه ٌٓ

فهٍ ضمُٕس ِرطىٍز ؾىَىز ضّٓف  ضىٍفس جدلؼٍىِحش جٌيت ضٍٍْهح أو ضٓطمرٍهح ػىػح ػٓ ِىز جالضظحي،
ش وجدلٍفحش وزبَُٕهح ٌٍهىجضف جحملّىٌس ذحٌىنىي ئذل جٔٔطٍٔص ذٍٓػس فحتمس وئِىحُٔس جْطمرحي جٌرُحٔح

وٍُىذحَص يف جٌػحُٔس وجٌىطىي ئذل وُ أورب  171.2وجْطٍؾحػهح وضرحوذلح الٍْىُح ذٍٓػس يف قىوو 
ِٓ جدلؼٍىِحش جدلطحقس ِٓ نىِس جٌىجخ وذطىٍفس ألً وؾهى ألً قُع َطُ قٓحخ جٌطىٍفس ذٕحء ػًٍ 

ذحالٔطٍٔص يف وً ٍِز الْ  ووْ جحلحؾس ئذل جالضظحي)قؿُ جٌرُحٔحش وٌُّ ذٕحء ػًٍ ِىز جالضظحي 
، وضؼطرب أؾهُز جذلىجضف جحملّىٌس جحلىَػس رلهُز هبًٖ جٌطمُٕس ( جدلٓطهىَ ػًٍ جضظحي وجتُ ذحٔٔطٍٔص

 قُع َٓطـُغ جدلٓطهىَ جٌىنىي ئذل جٔٔطٍٔص يف أٌ ولص وِٓ أٌ ِىحْ ٌطظفف جٔٔطٍٔص 
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Mobile Internetجْطمرحي ٌْحتً جٌىْحتؾ جدلطؼىوز ولٍجءز جٌربَى جالٌىطٍوين وجٌٍو ػٍُٗ وئٌْحي و
MMS. (31(. 

جالْطفحوز ِٓ  GPRS جٌىجخ ، قُع ؽلىٓ ٌٍّشطٍن يف ضمُٕس وزبطٍف ًٖ٘ جخلىِس ػٓ نىِس
ْطكمك ٌٍّشطٍن فُهح ٍْػس  GPRS ضمُٕس جٌـ ضـرُك أو نىِس جٌـىجخ ئال أْ نىِس جٌىجخ ػرب

لىِس ػرب شرىس ججلىجي و جٌيت ال ضطؿحوَ جخلىِس جحلحٌُس جدل أػًٍ يف ضظفف جدلؼٍىِحش ِمحٌٔس ذٍٓػس
 .)32) .(خ.ن 9.6)نالذلح ٍْػس ٔمً جٌرُحٔحش ِٓ

 Bluetooth"خذٍخ اىجيىرىس  -5
٘ح ػرحٌز ضمُٕس ٌٍطىجطً  Bluetooth Wireless Technology ضمُٕس جالضظحي جٌالٍْىٍ ذٍىضىظ 
وذٍوضىوىي جضظحالش، طّّص ٔقالي جٌٍذؾ ذٌن جْؾهُز جدلهطٍفس ذىجْـس  ِىؾحش ٌجوَىػرب 

ْطهالن وُّحش لٍٍُس ِٓ جْْالن ذأٍْىخ وؿٍَمس ؾىَىز ضؼطّى ػًٍ جالضظحي جٌالٍْىٍ، وال
جٌـحلس ، وَغـٍ جٌرٍىضىظ ِٓحقس ؾغٍجفُس سبطى ِٓ جدلطٍ جٌىجقى ئذل جدلحتس ِطٍ ويٌه َؼطّى ػًٍ ؿرُؼس 

ججلهحَ جدلًٍْ وجدلٓطمرً،قُع ؽلىٓ ٔظحَ جٌرٍىضىظ جْؾهُز جدلىؾىوز يف ئؿحٌ ضغـُس جدلىؾحش ِٓ 
نىَ ِىؾحش جٌٍجوَى ٌالضظحي يف ِح ذُٕهح جالضظحي ِغ ذؼؼهح جٌرؼغ ًٖ٘ جْؾهُز يف جحلمُمس ضٓص

ًٌٌه ال َشطٍؽ ذىؾىو جْؾهُز يف طف وجقى أو ػًٍ نؾ وجقى ذً ؽلىٓ جْ ضىىْ جْؾهُز 
 .)33) ِىؾىوز يف غٍف سلطٍفس وٌىٓ غلد جْ ضىىْ ئشحٌز جٌرٍىضىظ لىَس ٌطغـٍ ًٖ٘ جدلٓحقس

ز ذٌن أؾهُز وَٓطهىَ جٌرٍىضىظ يف ػىز ضـرُمحش ِٕهح ئٔشحء شرىس قحْىخ طغًن
جٌىّرُىضٍ جدلىؾىوز يف ِٓحقس ؾغٍجفُس طغًنز ، ووىٍُْس ئونحي ٌٍكحْىخ ِػً جدلحوِ أو ٌىقس 

قُع َطُ جالْطغٕحء ػٓ جْْالن، ووٍُْس ئنٍجؼ ٌٍكحْىخ ِػً جٌـحذؼحش قُع (جٌىُرىٌو  (جدلفحضُف
َز ػرب ٔظحَ ٔمً َطُ جالْطغٕحء ػٓ جْْالن، ووًٌه وٍُْس ٌٕمً جدلٍفحش وجدلؼٍىِحش ذٌن جْؾٗ

 .)34) جٌؼٕحطٍ
فمى أشحٌش ئقىي جدلشٍوػحش أِح ػٓ وُفُس جالْطفحوز ِٓ ضٍه جخلىِس يف جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس، 

وأْطحيٖ ، ِٓ نالي  ئذل جٔٗ ؽلىٓ جْطهىجِهح يف ضٓهًُ جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس وََحوز جٌطىجطً ذٌن جٌـحٌد
ذظىٌز فىٌَس، ففُّح َطؼٍك جٌطمُُُ جٌفىٌٌ، فحْ ضمىًن جٌطمُُُ جٌفىٌٌ وجٌٍو ػًٍ جْطفٓحٌجش جٌـالخ 

ؼلطحٌ٘ح ٘ى نالي جٌفظً جٌىٌجٍْ وِٓ مث  جحملحػٍ َٓطـُغ ربؼًن ضمُُّحش لظًنز وفىٌَس حملحػٍجش
جدلهطحٌز ػٓ ؿٍَك وجؾهس نحطس يف ٘حضف جٌـحٌد ،  َطُ ػٍع ًٖ٘ جٌطمُُّحش ٌٍـالخ أغٕحء جحملحػٍز

 ضمُُُ، َطُ زبَُٓ ئؾحذحش مجُغ جٌـٍرس ضٍمحتًُح وذحٌطحرل ضىىْجٌـحٌد ذحٔؾحذس ػًٍ جي ذؼى أْ َمىَ

 ؾحُ٘ز ٌؼٍػهح ػًٍ جْْطحي ػًٍ شىً ٌْىَ ذُحُٔس ضطُف ٌٗ ضىىَٓ فىٍز ػحِس ػٓ ِىي فهُ

ْىجء ِٓ  جٌـالخ حملطىَحش جحملحػٍز جٌغٍع ِٓ ًٖ٘ جخلىِس ٍ٘ ضأوُى ٌْٓطحي وجٌـحٌد ػًٍ قى

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
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ٌٍـالخ  جٌٕٓرس الْطفٓحٌجش جٌـالخ، فهًٖ جخلىِس ضّٓف، أِح خ ِىي جٌفهُ جحلمُمٍ ٌٍـحٌد
ذاٌْحي جْطفٓحٌجهتُ ئذل جْْطحي يف أٌ ولص ِٓ نالي جذلحضف مث َمىَ جْْطحي ذحٔؾحذس ػًٍ جْْثٍس 

  .)35) نالي جذلحضف وًٌه ٌُطُ ػٍع جٔؾحذحش ٌٍـالخ ِٓ
جش أنٍي وػًنز يف ظً ظهىٌ وِٓ جدلطىلغ يف جَْحَ جٌمحوِس جْ ضطىجفٍ ذحْؾهُز جحملّىٌس نىَ

ِٓ جذلىجضف جحملّىٌس قُع ضّٓف  3Gأؾُحي ؾىَىز ِٕهح، فمى أؿٍمص ووي وػًنز قحٌُح ججلًُ جٌػحٌع 
جِىحٔحش ً٘ج ججلًُ ذطمىًن رلّىػس ورًنز ِٓ جخلىِحش جٌالٍْىُس واؾٍجء جضظحالش ٍِتُس ضفحػٍُس 

الي جذلىجضف جحملّىٌس جدلطىجفمس ِغ ِرحشٍز ذحٌظىش وجٌظىٌز قُع ٍَي جدلطظٍىْ ذؼؼهُ ذؼؼح ِٓ ل
ُِؿح ذحَص يف جٌػحُٔس، وّح ضطُف ئِىحُٔس  2ضمُٕس ً٘ج ججلًُ، ؤمً جٌرُحٔحش ذٍٓػس ػحٌُس ضظً ئذل 

جالضظحي ذحٔٔطٍٔص ذٍٓػس ػحٌُس، وضّٓف ذطرحوي ٌْحتً جٌىْحتؾ جدلطؼىوز، وضٕظُُ ِإسبٍجش جٌفُىَى، 
حملّىي، وجٌظٍف جِرل، وئِىحُٔس ِشح٘ىز جٌمٕىجش جٌفؼحتُس وضىفًن نىِس ربىَى جدلىجلغ ػرب جذلحضف ج

 .)36) ػرب جذلحضف جٌٕمحي، ِغ ٍْػس ئصلحَ ًٖ٘ جخلىِحش

: اىزحذَبد أو اىظؼىثبد اىيت رىاجٔ اسزخذاً اذلىارف احملَىىخ يف اىزؼيٌُ: خبٍسب
 ،جخلىِحش  هبحٌغُ جٌطمىَ جذلحتً وجٌٍَٓغ يف طٕحػس جذلىجضف جحملّىٌس ، وضىجفٍ جٌؼىَى ِٓ    

، وضأوُى ػىو ورًن ِٓ جٌىٌجْحش وجوطشحف آفحق ؾىَىز ضطُف جالْطفحوز ِٓ ضٍه جذلىجضف يف جٌطؼٍُُ
وجٌطؿحٌخ ػًٍ ِح قممٗ جْطهىجَ ًٖ٘ جْؾهُز يف جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس ِٓ صلحـ وفحػٍُس ، ئال جٔٗ ضىؾى 

، ْىجء ِح َطؼٍك ٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّسضىجؾٗ ضىظُف ضىٕىٌىؾُح جذلىجضف جحملّىٌس يف ج ِؼىلحش أو ربىَحش
جٌيت ٔطىلغ أْ َطُ جٌطغٍد ػٍُهح يف جٌمٍَد جٌؼحؾً  -ِٕهح ذرؼغ ؾىجٔد جٌمظىٌ يف ضٍه جْؾهُز 

أَ ضؼٍك ذرؼغ جٌطكىَحش أو جٌظؼىذحش أغٕحء  -ٔظٍج ٌٍركىظ وجٌطـرُمحش جدلطمىِس ٌٓؾهُز جٌالٍْىُس 
جٌطؼٍُُّس، ضلحوي أْ ٔٓطؼٍع جذٍَ ضٍه جٌطكىَحش وِح غلد ػٍُّس جٌطـرُك يف جٌىجلغ جدلُىجين يف جٌؼٍُّس 

: ) 48)أْ ٔفؼٍٗ ٌٍطغٍد ػٍُهح وجٌيت ضطّػً فُّح ٍٍَ
جحلحؾس ئذل ضأُّْ ذُٕس ربطُس ، ضطؼّٓ شرىحش الٍْىُس، أؾهُز قىَػس وئٔطحؼ ذٍرلُحش ضؼٍُُّس،  -1

ػطّىز ػًٍ جٔٔطٍٔص وضظُُّ وضظُُّ ِٕح٘ؽ ئٌىطٍؤُس ضٕشٍ ػرب جالٔطٍٔص، وِٕح٘ؽ ئٌىطٍؤُس غًن َ
وئػىجو جدلٕح٘ؽ جٌىٌجُْس جدلٕحْرس ، ضىفًن ذُثس ضفحػٍُس ذٌن جدلؼٌٍّن وجدلٓحػىَٓ ِٓ ؾهس وذٌن جدلطؼٌٍّن 

ذىجَس  يفِٓ ؾهس أنٍي، ووًٌه ذٌن جدلطؼٌٍّن فُّح ذُٕهُ، و٘ى ِح ػلطحؼ ئذل ضىٍفس ػحٌُس ونحطس 
. ضـرُمٗ ويٌه ٌطؿهُُ يٌه

ضؼُك  جحملّىٌسجخلحطس ذحْؾهُز جحملّىٌس وجذلىجضف  Small Screens جٌؼٍع طغٍ قؿُ شحشحش  -2
ِٓ ػٍُّحش ئظهحٌ جدلؼٍىِحش وَمًٍ ِٓ وُّس جدلؼٍىِحش جٌيت َطُ ػٍػهح، وجْ وحْ ِٓ جدلّىٓ 

جٌطغٍد ػًٍ يٌه ِٓ نالي جْطهىجَ ضمحٔس جْٔمحؽ جٌؼىتٍ جٌيت ذىأش ضٕطشٍ ِغ ِؼظُ جْؾهُز 
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دلؼٍىِحش يف جذلىجء، جْطهىجَ جٌطمحٔحش جٌالٍْىُس ٌٕمً ٍِفحش جٌىْحتؾ جدلطؼىوز جحملّىٌس ٌؼٍع ًٖ٘ ج
  .ئذل جحلحْد أو أؾهُز جٌطٍفُز

ذٓرد طغٍ ْؼس جًٌجوٍز جٌىجنٍُس،  جحملّىٌسجذلىجضف  ذؼغ جْٔىجع ِٓ ْؼس جٌطهَُٓ زلىووز يف -3
شلح َىفٍ  4GHzْؼحهتح ئذل  وؽلىٓ جٌطغٍد ػًٍ يٌه ِٓ نالي جالْطؼحٔس ذرـحلحش جًٌجوٍز جٌيت ضظً

. ئِىحُٔس زبَُٓ جدلٍفحش جدلهطٍفس ذظىٌز ٍِػلس
وػٍز جدلىوَالش وجنطالفهح َإوي ئذل ػىَ جٌْفس جٌٍَٓؼس ِغ جْؾهُز ونحطس ِغ جنطالف  -4

أقؿحَ جٌشحشحش وأشىحذلح ، وضغًن ْىق ذُغ ًٖ٘ جْؾهُز جدلطٕمٍس ذٍٓػس ًٍِ٘س، شلح غلؼً جْؾهُز 
جْؾهُز جٌطىٕىٌىؾُس جدلطٕمٍس وػًن جٌطكىَع وجٌطغًُن ونحطس جذلىجضف  َغ، فٓىقلىؽلس ذشىً ٍْ
 . Out-of date ػىَ رلحٌجز ً٘ج جٌطمىَ غلؼً جْؾهُز ِٕطهُس جٌظالقُس جحملّىٌس، وًٌٌه

حبُع ال ؽلىٓ ٌىً شٍجتف جٌٕحِ ِٓ   -نحطس جحلىَػس ِٕهح  -ِح َجٌص أْؼحٌ جْؾهُز ٍِضفؼس  -5
لغ أْ قً ًٖ٘ جدلشىٍس لحوَ ذشىً ؿرُؼٍ ِغ جالَوَحو جٌطىٌغلٍ يف ػىو ِٓطهىٍِ شٍجتهح، و جٌىج

 .جْؾهُز جٌٕمحٌس، جٍِْ جًٌٌ َىفغ ذظهىٌ شٍوحش ؾىَىز وقظىي ِٕحفٓس ذُٕهح حلٓحخ جدلىجؿٓ

ػٍوٌز شكٓ جْؾهُز ذشىً ووٌٌ ، قُع َٓطغٍق ػًّ جٌرـحٌَحش ِىز لظًنز، وًٌٌه فهٍ  -6
سبٍز، وؽلىٓ فمى جٌرُحٔحش ئيج قىظ نًٍ ػٕى شكٓ جٌرـحٌَس، وؽلىٓ ضطـٍد جٌشكٓ ذظفس ِّ

ِٓ  methanol fuel cellجٌطغٍد ػًٍ ضٍه جدلشىٍس ِٓ نالي جْطؼّحي ضمحٔحش قىَػس يف جٌطغًَس ِػً 
Toshiba  ػؼف ِٓ ِىز ػًّ ذـحٌَحش  60وجٌيت ضّٓف ٌؼًّ َؼحويlithium ion وٍ٘ . جدلؼٍوفس

 .وٓ جْطرىجذلح ذٓهىٌسغًن لحذٍس ٌٍشكٓ وئظلح ًن

طؼىذس ئونحي جدلؼٍىِحش ئذل ضٍه جذلىجضف نحطس ِغ طغٍ قؿُ ٌىقحش جدلفحضُف ئػحفس ئذل  -8
نحطس ِغ جذلحضف جٌٕمحي، وجْ وحْ ِٓ  Moving Graphicsطؼىذس جْطهىجَ جٌٍْىَ جدلطكٍوس 

، Virtual Keyboardجدلّىٓ جٌطغٍد ػًٍ يٌه ِٓ نالي جْطؼّحي ضمحٔس ٌىقس جدلفحضُف جالفطٍجػُس 
وّح ضٓطـُغ ذؼغ أؾهُز جْؾُحي جحلىَػس ِٓ ضٍه جذلىجضف ِػً ججلًُ جٌػحٌع وجٌٍجذغ  ْىف ضٓهً 

. يٌه يف جدلٓطمرً
حبُع ال ؽلىٓ ٌىً شٍجتف جٌٕحِ ِٓ  -نحطس جحلىَػس ِٕهح  -ِح َجٌص أْؼحٌ جْؾهُز ٍِضفؼس  -9

وَ ذشىً ؿرُؼٍ ِغ جالَوَحو جٌطىٌغلٍ يف ػىو شٍجتهح ، ئال أْ جٌىجلغ َشًن ئذل أْ قً ًٖ٘ جدلشىٍس لح
ِٓطهىٍِ جْؾهُز جٌٕمحٌس جٍِْ جًٌٌ َىفغ ذظهىٌ شٍوحش ؾىَىز وقظىي ِٕحفٓس ذُٕهح حلٓحخ 

 .جدلىجؿٓ
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لٍس وػً ذؼغ أؿٍجف جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس ذحٌىوٌ جًٌٌ ؽلىٓ أْ ضمىَ ًٖ٘ جْؾهُز يف نىِس  -10
ٌىػىز ئذل يٌه ٍ٘ ٔىع ِٓ جذلىِ ذحٌطىٕىٌىؾُح، أو أهنح ؿٍَمس ػٍُّيت جٌطؼٍُُ جٌطؼٍُ، وجػطمحوُ٘ أْ ج

 .ؾىَىز ِرطىٍز هتىف ئذل ضٍوَؽ جٌطىٕىٌىؾُح

وأنًنج طؼىذحش ضمُٕس وإُِٔس وجٌيت ِٓ ذُٕهح، ػؼف وفحءز جٌْٔحي ِغ وػٍز أػىجو  -11
وطؼىذس جدلٓطهىٌِن ٌٍشرىحش جٌالٍْىُس، طؼىذس يف ٔمً ٍِفحش جٌفُىَى ػرب جٌشرىحش جخلٍىَس، 

جْطػّحٌ ذٍرلُحش جحلىجُْد جٌشهظُس ٔفٓهح ػًٍ جْؾهُز جحملّىٌس، وػؼف لىز وِطحٔس ضٍه 
جْؾهُز ، وْهىٌس فمى٘ح أو ٍْلطهح ِمحٌٔس ذأؾهُز جحلحْرحش جدلىطرُس، ئػحفس ئذل أْ ٕ٘حن لؼحَح أو 

ُ٘ز جٌٕمحٌس أِىٌ إُِٔس لى َطؼٍع ذلح جدلٓطهىَ ػٕى جنطٍجق جٌشرىحش جٌالٍْىُس ذحْطهىجَ جْؼ
Mobile Devices  وؽلىٓ جٌطغٍد ػًٍ ضٍه جٌظؼىذحش ِٓ نالي جْؾُحي جحلىَػس ِٓ ضٍه ،

ِٓ شٍوس Motion eXperience Interface (MXI  )جْؾهُز، جػطّحو ٔظحَ ضشغًُ قىَػس ذلح ِػً 
RADIX. 

 :ّزبئج ورىطُبد

: ضىطٍص جٌىٌجْس جحلحٌُس ئذل رلّىػس ِٓ جٌٕطحتؽ ِٓ أذٍَ٘ح 
ْ جذلىجضف جحملّىٌس ؽلىٓ جْ جْطهىجِهح وضىظُفهح يف ػٍُّحش جٌطؼٍُُ وجٌطىٌَد ، ئػحفس ئذل ج -1

. جْطهىجِحهتح يف ئٌْحي وجْطمرحي جدلىحدلحش جذلحضفُس 
ؽلىٓ أْ  -ِٓ نالي ِح ربطىَهح ِٓ ضمُٕحش أو ِح ضمىِٗ ِٓ نىِحش  –جْ جذلىجضف جحملّىٌس  -2

ضؼـٍ فٍطح ؾىَىز ٌٍطؼٍُ جٌطمٍُىٌ يف جٌفظىي ، و وجٌطىٌَرُس ضمىَ فىجتى ػىَىز ٌٍؼٍُّس جٌطؼٍُُّس
، ئيج مت وِؽ ضمُٕحهتح يف  ِىي جحلُحز نحٌؼ ًٖ٘ جٌفظىي جٌىٌجُْس جٌىٌجُْس ووًٌه يف ظلؾ جٌطؼٍُ

.  جٌطؼٍُُ يف ػىء جٌطىؾٗ ججلىَى وِؽ ضمُٕس جدلؼٍىِحش وجالضظحالش يف جٌطؼٍُُ 
شىاًل ؾىَىًج ِٓ أشىحي ٔظُ جٌطؼٍُُ ػٓ   "ػٍُُ وجٌطىٌَدجْطهىجَ جذلحضف جحملّىي يف جٌص َؼى -3

، وجًٌٌ أطرف جٌُىَ ِٕطشٍج يف مجُغ أضلحء جٌؼحدل وؼلىَ ػشٍجش جدلالٌَن  Distance Learningذؼى 
ِٓ جٌـالخ، ٔظٍج دلح قممٗ ِٓ ووٌ ٘حَ جْحًْ ، يف جٌىطىي ئذل جْفٍجو يف جي ِىحْ وىف جي ولص، 

. ـ ورًنز ِٓ ججملطّغ لى َىىْ ِٓ جٌؼٍوٌٌ أْ َظً جٌٕظحَ جٌطؼٍٍُّ ئٌُهحٌُفطف آفحق جٌطؼٍُُ ٌشٍجب
وضـرُمٗ ذظىٌز طكُكس ، َطـٍد ػٍوٌز ضىجفٍ  جْطهىجَ جذلحضف جحملّىي يف جٌطؼٍُُ وجٌطىٌَدجْ  -4

وطىجفٍ جٌرُٕس جٌطكطُس، ضىفًن جٌىػُ جدلحرل  -أِىٌ ػىَىز وًٖ٘ جِْىٌ ال ضمطظٍ ػًٍ جِْىٌ جدلحوَس
ئذل جِْىٌ جٌرشٍَس  -وػًٍ ٔفّ جٌىٌؾس ِٓ جْعلُس  -َجُٔحش جدلٕحْرس وغًن٘ح، ذً سبطى أَؼح وجدلٍ

وجٌيت ِٓ ذُٕهح ضىػُس أؿٍجف جٌؼٍُّس جٌطؼٍُُّس ذحٌىوٌ جًٌٌ ؽلىٓ أْ ضمىَ ذٗ ًٖ٘ جْؾهُز يف نىِس 
. ػٍُّيت جٌطؼٍُُ جٌطؼٍُ ، وضىٌَرهُ ػًٍ جْطهىجِهح
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وججلىي  "يف جٌطؼٍُُ وجٌطىٌَد جْطهىجَ جذلحضف جحملّىيجغس وىف جٌٕهحَس ٍَي جٌرحقع جْ قى
، ذبؼٍٕح ٔىطً ػٍوٌز ئؾٍجء جٌؼىَى ِٓ جٌركىظ قىي ؾىوي ً٘ج جٌّٕىيؼ  ز يٌهقىي أعلٍ

 .ووُفُس ضىظُفٗ يف ػٍُّس جٌطؼٍُُ وجٌطؼٍُ 
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ادلشاجغ واذلىاٍش 
حبع  -" ضظىٍَ ِٓطمرٍٍ"جٌٔىطٍؤُس جدلٕح٘ؽ جٌطؼٍُُّس وربمُك جحلظحٔس : وفحء ِظـفً وفحىف -1
جٌطؼٍُُ ػٓ ذؼى و رلطّغ جدلؼٍفس، ِطـٍرحش ججلىوز وجْطٍجضُؿُحش "ئذل جدلإسبٍ جٌٕٓىٌ جٌػحٌع ِمىَ 

. 3ص 2007ِحَى ( 7-5)ؾحِؼس ػٌن مشّ  -ٍِوُ جٌطؼٍُُ جدلفطىـ  -" جٌطـىٍَ
وِحش وجالضظحالش ػًٍ ػٍُّيت دلَُى ِٓ جٌطفحطًُ ػٓ جٔؼىحِ جٌطـىٌ جذلحتً يف ضىٕىٌىؾُح جدلؼً -

: جٌطؼٍُُ وجٌطؼٍُ ؽلىٓ جٌٍؾىع ئذل
ِظٍ جٌؼٍذُس  -ججلحِؼس جالفطٍجػُس ، جقى جْظلحؽ ججلىَىز يف جٌطؼٍُُ ججلحِؼٍ:مجحي ػًٍ جٌى٘شحْ   -

. 2009 -جٌمحٍ٘ز -ٌٍـرحػس وجٌٕشٍ
- Abdul Hamid : E-Learning: Is it"E"or Learning that matters, Internet and Higher 

Education vol.4,2002, pp 311-316. 
 

 M-Learning - a New جٌطؼٍُُ جٌٕمحي ٍِقٍس ؾىَىز ِٓ جٌطؼٍُُ جالٌىطٍوين: زلّى جحلّحٍِ    -

Stage of ?-Learning – ِطحـ .2006شهٍ آخ  ( -6)جٌؼىو  -اىزقبّخ يف اىزؼيٌُ -رلٍس جدلؼٍىِحضُس
 http://infomag.itews.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=6&id=70 ػًٍ

حبىظ جدلإسبٍ جٌىورل جْوي ٌٍطؼٍُُ جالٌىطٍوين وجٌطؼٍُُ ػٓ ذؼى وجًٌٌ ػمىضٗ وَجٌز جٌطؼٍُُ جٌؼحرل  -
. 2009 -جٌٍَحع –ٌوين وجٌطؼٍُُ ػٓ ذؼى ذحدلٍّىس جٌؼٍذُس جٌٓؼىوَس وجدلٍوُ جٌىؿين ٌٍطؼٍُُ جالٌىص

  www.eli.elc.edu..sa:ِطحـ ػًٍ  
 m-learning " جٌطؼٍُ ججلىجي"ٌمى ٔحوش جٌؼىَى ِٓ جدلمحالش وجْوذُحش وجدلإسبٍجش جٌؼٍُّس ذأعلُس  -* 

 : ٍِ إٌٔ ٕزٓ ادلؤمتشاد ٍب َيٍ  

- Mobile Technology: The future of learning in your hands, mLearn 2005,Book of 

Abstracts,4 World Conference on Mobile Learning, Cape Town, South Africa,25-28 

October 2005 
. available on line at 

http://www.mlearn.org.za/CD/mlearn%202005%20Book%20of%20abstracts%20final

.pdf 
- mLearn 2006, the 5th World Conference on Mobile Learning available on line at 

http://www.mlearn2006.org:/ 

- 6th International Conference on Mobile Learning, October 16 - 19, 2007, 

Melbourne, Australia. available on line at: http://mlearn2007.org 

IADIS International Conference Mobile Learning 2009 Barcelona,Spain26 - 28 

February 2009 available on line at:  http://www.mlearning-conf.org/ 
Mobile Learning Conference2009,Washington, DC - February 16 & 17, 2009     

http://www.mobilelearning09.org/index.html available on line at 

 

http://infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=6&id=70
http://www.mlearn.org.za/CD/mlearn%202005%20Book%20of%20abstracts%20final.pdf
http://www.mlearn.org.za/CD/mlearn%202005%20Book%20of%20abstracts%20final.pdf
http://www.mobilelearning09.org/index.html
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فَُب َزؼيق ثبدلقبالد واألدثُبد أو اىذساسبد واىنزت فُىجذ ادلئبد ٍْهب حتذ اىؼْبوَِ  أٍب*
 :اىزبىُخ

- Mobile technologies: transforming the future of learning 

 Literature review in mobile technologies and learning -

- Mobile learning-Review of the literature  

-Learning As Conversation: Transforming Education in the Mobile Age 

- Mobile learning: the next generation of learning 

 :رىجذ مزىل اىؼذَذ ٍِ اجملالد ادلزخظظخ يف ٕزا اجملبه ٍْهب ػيً سجُو ادلضبه -
- International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL) 
-Trifonova, Anna and Ronchetti, Marco: A general architecture for m-learning. 

Technical, Report DIT-03-081, Informatica e Telecomunicazioni, University of 

Trento. (2003). 

 :ٍِ ٕزٓ ادلقبالد واىجحىس **

 -نـىجش ضلى ضؼٍُ أفؼً.......... ضىٕىٌىؾُح جٌطؼٍُ جحملّىي  :أِحين زلّى ػرى جٌؼَُُ ػىع -
 http://amanysm9498.jeeran.com/archive/2007/10/349307.html ٍزبح ػيً

/ يف ضؼٍُُ  M-Learningئْطٍجضُؿُس ِمطٍقس ٌطفؼًُ ظلىيؼ جٌطؼٍُ جدلطٕمً : زلّى ْحدل جمحى -
ضؼٍُ جٌٍغس جٌفٍُٔٓس وٍغس أؾٕرُس يف جدلىجٌِ جًٌوُس يف ػىء وِؽ ضىٕىٌىؾُح جدلؼٍىِحش وجالضظحالش 

ػس ػٌن مشّ، دلٍوُ ضـىٍَ جٌطؼٍُُ ججلحِؼٍ جبحَ" وٌجْحش يف جٌطؼٍُُ ججلحِؼٍ"رلٍس   -وجلطظحو جدلؼٍفس 
.  2006جٌؼىو جٌػحين ػشٍ، أغٓـّ 

جًٌٌ ػمى يف " جٌطؼٍُُ ذححملّىي ضلى ضغًُن جغلحيب"  حبىظ جدلإسبٍ جٌىورل جٌٓحذغ ٌٍطؼٍُُ جالٌىطٍوين -
. مجؼُس جٌطُّٕس جٌطىٕىٌىؾُس جٌرشٍَس -ذحٌمحٍ٘ز  2008جوطىذٍ/9-7جٌفطٍز ِٓ 

 -جٌطؼٍُُ جٌٕمحي يف جٌطؼٍُُ ججلحِؼٍ جدلفطىـ ضظىٌ ِمطٍـ الْطهىجَ:  طالـ جٌىَٓ زلّى قُٓين -
حبع ِمىَ ئذل جدلإسبٍ جٌٕٓىٌ جٌٍجذغ ٌٍٍّوُ جٌؼٍيب ٌٍطؼٍُُ وجٌطُّٕس ذحٌطؼحوْ ِغ ؾحِؼس ُْٕحء ربص 

 -ِحٌِ  24-22يف جٌفطٍز  ِٓ " جدلؼٍىِحضُس ولؼحَح جٌطُّٕس جٌؼٍذُس، ٌؤي  وجْطٍجضُؿُحش" ػٕىجْ
. 2009جٌمحٍ٘ز 

 ضيغت جديدة" Mobile Learning الجعمين بالهحهول :  جٌى٘شحْ، رلىي زلّى طحذٍ َىّٔمجحي ػًٍ      -
 -بحح هقدن إلى الىدوة العمهيت األولى لقسن الجربيت الهقارىت واإلدارة الجعميهيت بكميت الجربيت "-لمجعمين عو بعد

 .2009ابريل 29" ىظن الجعمين العالي االفجراضي"جاهعت كفر الشيخ جحث عىواو 

يف لُٓ ضمُٕس  ظلىيؼ ضـرُمٍ ْقى ِشحٌَغ جٌطهٍؼ: جذلىجضف ججلىجٌس يف جٌطؼٍُُ:ٕ٘ى جخلٍُفس -
 http://www.alriyadh.com/2008/07/13/article358850.html :     ِطحـ ػًٍ جدلؼٍىِحش

2- The Arab Open University, Kingdom of Bahrain: m-learning, available on line at: 
http://www.aou.org.bh/ACES/Mlearning/Pages/default1.aspx 

 : جٔظٍ وًٌه   -

http://www.alriyadh.com/2008/07/13/article358850.html
http://www.aou.org.bh/ACES/Mlearning/Pages/default1.aspx
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ػىو -«جٌطؼٍُُ ػٓ ذؼى»ذٍٔحِؽ  جدلطٕمً يفؾحِؼس ْؼىوَس ضىظف جذلحضف : ؾٍَىز جٌشٍق جْوْؾ -
 :ِطحـ ػًٍ 10822جٌؼىو  2008َىٌُى  15٘ـ  1429ٌؾـد  12جٌػالغـحء 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&issueno=10822&article=478775&fea

ture 
جٌطؼٍُ ذىجْـس جذلحضف جٌٕمحي ضمُٕٗ ؾىَىز ضـٍمهح ججلحِؼس :ِٕطىَحش ؿالخ ججلحِؼس جٌؼٍذُس جدلفطىقس -

 http://www.aoua.com/vb/showthread.php?p=1678297 :ِطحـ ػًٍ -جدلفطىقس جٌؼٍذُس
 :ِطحـ ػًٍ Mobile Learningجٌطؼٍُ جٌٕمحي : ِٕحٌجش ٌالْطشحٌجش جٌطؼٍُُّس -3

http://mobilelearning.ae/ 
جٌٓؼىوٌ  أوي حبع َمىَ ػٍذًُح ػٓ جٌطؼٍُُ جٌؼحرل" جٌطؼٍُ جدلطٕمً :ؾٍَىز جٌٍَحع جٌٓؼىوَس  -  4

ٍزبح ػيً 
 http://www.imamu.edu.sa/elearning/Art/Pages/article_4-8-2009_3.aspx .

 -جذلحضف جحملّىي َظً ئذل ٔظف ْىحْ جٌؼحدل 2010حبٍىي جٌؼحَ : شرىس ػٍخ ٔص جٔنرحٌَس -5
 http://www.arabnet5.com/communications-news.asp?c=2&id=15890 :ِطحـ ػًٍ

 :اّظش مزىل
- Information and Communication Technology (ICT) Statistics: Worldwide mobile 

cellular subscribers to reach 4 billion mark late: available on line at 

http://www.itu.int/ITU- 

D/ict/newslog/Worldwide+Mobile+Cellular+Subscribers+To+Reach+4+Billion+Mar

k+Late+2008.aspx 2008 
دلَُى ِٓ جٌطفحطًُ ػٓ أػىجو جدلشطٍوٌن يف جخلـىؽ جحملّىٌس يف جٌؼحدل وغًن٘ح ِٓ نىِحش    -6

: جالضظحي ؽلىٓ جٌٍؾىع ئذل ئقظحءجش جالربحو جٌىورل ٌالضظحالش ػًٍ جدلىلغ جٌطحرل
http://www.itu.int/net/home/index-ar.aspx 

 ٍزبح ػيً:  جػطّحو جذلحضف ججلىجي وىٍُْس ضؼٍُُّس ذحٌىػًن ِٓ جدلىجٌِ يف جٌىالَحش جدلطكىز  -
 http://www.syria-news.com/var/articlem.php?id=7443 

7- Mobile Learning: available on line at 
http://mobilelearning.ae/Mobile.htm 
8 - Ibid: p.3 

٘ى ػرحٌز ػٓ ذٍٔحِؽ َّٓف ذٕشٍ أٌ زلطىي  Learning Mobile Author ججلىجي جٌٕحشٍ ػرب(*)  
جٌطؼٍُُّس ػًٍ  َطُ ضـىٍَ جدلحوز. وضفحػٍٍ ذحٌظىش وجٌظىٌز وجٌٕض ئذل أٔظّس ججلىجي جدلهطٍفس ضؼٍٍُّ

.... شرىس الٍْىُس  أؾهُز جحلحْد جٌشهظٍ وِٓ مث َطُ ٔشٍ٘ح ػًٍ شرىس جٌىجخ أو ِٓ نالي
ووْ جْطهىجَ شرىس جٌىجخ، وال  وؽلىٓ لٍجءز جدلٍفحش جٌظحوٌز ِٓ جٌٕحشٍ ػرب ججلىجي ذشىً ِٓطمً

http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&issueno=10822&article=478775&feature
http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&issueno=10822&article=478775&feature
http://www.aoua.com/vb/showthread.php?p=1678297
http://mobilelearning.ae/
http://www.arabnet5.com/communications-news.asp?c=2&id=15890
http://www.itu.int/net/home/index-ar.aspx
http://mobilelearning.ae/Mobile.htm
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قُع أْ جدلٍفحش ضؼًّ جٌٕحشٍ ػرب ججلىجي ،  ٍََُ ججلهحَ ججلىجي أٌ ذٍٔحِؽ ٌمٍجءز جدلٍف جٌظحوٌ ػٓ
 .جدلٓطهىَ ػًّ ػًٍ ٌغس جٌِس جلهحَ ججلىجي

 :ِطحـ ػًٍ جٌطؼٍُُ جٌٕمحي أو جٌطؼٍُُ ػرب ججلىجي -9

http://www.onlinetrainingnetwork.net/vb/showthread.php?p=1915 
10- 28- Gray Harriman: Why m-learning (m-learning)?,In" m-Learning (m- learning)"  

available at on line  

http://www.grayharriman.com/mlearning.htm 

ِطحـ ػًٍ   -4gو  3.75gو  3.5gٍبرا ثؼذ اجلُو اىضبىش ٍِ اذلبرف احملَىه؟  :أذى ضٍوٍ -11
http://qatarshares.com/vb/showthread.php?t=91919 

:  ئذلدلَُى ِٓ جٌطفحطًُ ػٓ ججلىَى يف ضمُٕحش جذلحضف جحملّىي ؽلىٓ جٌٍؾىع   -
رؤيت جديدة لمجعمن . . .  Mobile Learningالجعمـن الجـوال : أحهـــد هحهـد ســالــن - -

عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية المصرية للمناهج  ورقة -باسجخدان الجقىياث الالسمكيت 

 .2ص. 2006يوليو  26 -25في الفترة من  وطرق التدريس

   ٍزبح ػيًجٌطؼٍُ جٌٕمحي : ًٌن ػٍّ -
 http://www.et-ar.net/vb/showthread.php?t=6858 

- Kinshuk: Adaptive Mobile Learning, available on line at: -

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=574            

ِؼٍىِحش وطفُس ػٓ أعلُس ووٌ أػؼحء  ،جٌمحتّىْ ذحٌطىٌَّ يف جٌطؼٍُُ ػٓ ذؼى :ْحٌز جٌؼٍَين -12
حبع  -ُ٘ثس جٌطىٌَّ يف ٔظحَ جٌطؼٍُُ ػٓ ذؼى وػٓ جٌؼىجًِ جدلإغٍز ػًٍ جذبح٘حهتُ ضلى جٌطىٌَّ ػٓ ذؼى

ؾحِؼس  -جدلإسبٍ جٌؼٍٍّ جْوي جٌطٍذُس جالفطٍجػُس وجٌطؼٍُ ػٓ ذؼى،جٌىجلغ وآفحق جدلٓطمرً ِمىَ ئذل
ػًٍ  ِطحـ. 4/12/2003-3-جٌْوْ –فُالوٌفُح 

http://www.faculty.ksu.edu.sa/7338/DocLib4  

13-Jalopeanu, M. The Internet in Education: “The Past, the Present and Hopefully, the 

Future” in Nistor, N. et al (eds.); Toward The Virtual University (International Online 

Perspectives), Information age. Publishing inc, U. S. A, 2003-pp.23-24. 

وجٌ ججلحِؼس  -جٌطؼٍُُ جالفطٍجػٍ، فٍٓفطٗ ، ِمىِحضٗ، فٍص ضـرُمٗ: رلىٌ طالـ ؿٗ جدلهىٌ -14
 .82ص. 2008 –جْٔىٕىٌَس  -ججلىَىز 

  -ججلـحِؼس جالفطـٍجػُـس أقى جْظلحؽ ججلىَىز يف جٌطؼٍُُ ججلحِؼٍ :مجحي ػًٍ جٌى٘شحْ  -15
أفحق ؾىَىز يف جٌطؼٍُُ "وِس ئذل جدلإسبٍ جٌمىٍِ جٌٍجذغ ػشٍ دلٍوُ ضـىٍَ جٌطؼٍُُ ججلحِؼٍوٌلس ػًّ ِك
ذىجٌ جٌؼُحفس جبحِؼس ػٌن مشّ  2007ٔىفّرب26ـ 25يف جٌفطٍز ِٓ   "ججلحِؼٍ جٌؼٍيب

 2ص(. جٌىجلغ وجٌـّىقحش)جٌطؼٍُُ جالٌىطٍوين يف جٌؼحدل جٌؼٍيب : ـ ػرى جهلل ذٓ ًِنجْ جٌٍت16ٍُٓ 
http://www.ituarabic.org/hresources/...l-Part%202.doc 19-5 -2007  

http://www.grayharriman.com/mlearning.htm
http://qatarshares.com/vb/showthread.php?t=91919
http://www.et-ar.net/vb/showthread.php?t=6858
http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=574
http://www.ituarabic.org/hresources/12thHRMeeting/Documents/Doc%2030-Omantel-Part%202.doc
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 231ـ جٌؼىو ػحدل جدلؼٍفسػرى جٌٓالَ ٌػىجْ ـ :جدلؼٍىِحضُس ذؼى جالٔطٍٔص، ضٍمجس:ذًُ ؾُطّ  -17
. 303ص. 1998ـ ججملٍّ جٌىؿين ٌٍػمحفس وجٌفٕىْ وجِوجخ ـ جٌىىَص ـ ِحٌِ  

: ؽلىٓ جٌٍؾىع ئذل ذظفس ػحِس دلَُى ِٓ جٌطفحطًُ ػٓ ِفحُُ٘ جٌطؼٍُُ وجٌطؼٍُ جٌٕمحي -
رؤيت جديدة لمجعمن باسجخدان الجقىياث . . .  Mobile Learningالجعمـن الجـوال : جمحى زلّى ْحدل  -
في  ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس -سمكيت الال

 .2ص. 2006يوليو  26 -25الفترة من 
: - Mohamed Ally: An Intelligent Agent for Adapting and Delivering 

Electronic Course Materials to Mobile Learners, In Mobile technology: 

The future of learning in your hands m-Learn 2005 Book of Abstracts, 4 World 

Conference on Mobile Learning, Cape Town, South Africa, 

25-28 October 2005 
 متاح على :جٌمُّس جٌيت َؼفُهح جٌطؼٍُُ جدلطٕمً ػًٍ ػٍُّيت جٌطؼٍُ وجٌطؼٍُُ: غحوز ػرى جهلل -19

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=1157. 

ٌؤَس . . .  Mobile Learningجٌطؼٍـُ ججلـىجي : أمحـــى زلّـى ْــحٌــُ -20
. ٍِؾغ ْحذك -ؾىَىز ٌٍطؼٍُ ذحْطهىجَ جٌطمُٕحش جٌالٍْىُس

. ٍِؾغ ْحذك: ضٍوٍ أذى -21
22- Kinshuk: op.cit 

 :مت جٌطؼٍف ػًٍ ًٖ٘ جدلطـٍرحش ِٓ نالي جٌٍؾىع ئذل جدلظحوٌ جٌطحٌُس -23

ضؼٍُ / يف ضؼٍُُ  M-Learningئْطٍجضُؿُس ِمطٍقس ٌطفؼًُ ظلىيؼ جٌطؼٍُ جدلطٕمً : جمحى زلّى ْحدل -
وٌىؾُح جدلؼٍىِحش وجالضظحالش جٌٍغس جٌفٍُٔٓس وٍغس أؾٕرُس يف جدلىجٌِ جًٌوُس يف ػىء وِؽ ضىٓ

. ٍِؾغ ْحذك -وجلطظحو جدلؼٍفس
. ٍِؾغ ْحذك: زلّى مححٍِ  -
 يف جٌطؼٍُُ جٌطؼٍُ ػٓ ذؼى ذبحٌخ ووٌُس ( ججلىجي)ٍِهض حبع ػٓ جْطهىجَ جدلىذحًَ  :أصلٍى ٌجِىِ  -

Using M-Learning  
 http://knol.google.co.kr/k/wessam-mohamed/-/1ah3yejhsuo9b/0 : ٍزبح ػيً 
: مت جٌطؼٍف ػًٍ ًٖ٘ جٌفىجتى ِٓ نالي جٌٍؾىع ئذل جدلظحوٌ جٌطحٌُس  -24

ٌؤَس ؾىَىز . . .  Mobile Learningجٌطؼٍـُ ججلـىجي : أمحـــى زلّـى ْــحٌــُ -
. ٍِؾغ ْحذك -ٌٍطؼٍُ ذحْطهىجَ جٌطمُٕحش جٌالٍْىُس

. ٍِؾغ ْحذك: زلّى مححٍِ  -
. ٍِؾغ ْحذك: ٕب اىزؼيٌُ ادلزْقو ػيً ػَيُيت اىزؼيٌ واىزؼيٌُاىقَُخ اىيت َضفٍ :غحوز ػرى جهلل -

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=1157
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- Trifonova, Anna and Ronchetti, Marco: A general architecture for m-learning. 

Technical, Report DIT-03-081, Informatica e Telecomunicazioni, University of 

Trento. (2003). 
 

- Attewell, Jill: Mobile Technologies and Learning, Learning and Skills 
Development Agency London,. (2005) 

-  Sharples, M. (ed).. Big Issues in Mobile Learning: A report of a Workshop by the 
Kaleidoscope Network of Excellence Mobile Learning Initiactive, ISRI 
University of Nottingham June 2006. available on line at: 
http://www.lsri.nottingham.ac.uk/msh/Papers/BIG_ISSUES_REPORT_PUBL
ISHED.pdf 
- Jung-Tsung Yang, et. al,: Mobile learning practice: a preliminary study on a 

mobile system of customs cargo inspection, Proceedings of the 6th Conference on 

WSEAS International Conference on Applied Computer Science - Volume 6 , 

World Scientific and Engineering Academy and Society, April 2007 

- Excellence Gateway: Mobile Learning, available on line at: 

http://excellence.qia.org.uk/page.aspx?o=135556 

 ِطحـ ػًٍ  . جٌٍْحتً جٌٕظُس جٌمظًنز: ذطٍىى -25

http://arabic.batelco.com/Bus_msg_sms.asp (SMS). 
 نىِس جٌٍْحٌس جٌمظًنز ِطحـ ػًٍ: وَىُرُىَح جدلىْىػس جحلٍز  -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9

%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82

%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9   
. جٌٍْحتً جٌٕظُس جٌمظًنز، غٍوز ضظٕؼهح شٍوحش جالضظحالش ووْ ضىٍفس قمُمُس:جمحى ؾحذٍ -26

-http://www.gadgetsarabia.com/2008/12/29/text-messaging-tops-2trillion-in ِطحـ ػًٍ

2008 
دلَُى ِٓ جٌطفحطًُ ػٓ ئِىحُٔس وفحػٍُس جْطهىجَ نىِس جٌٍْحتً جٌمظًنز يف رلحرل جٌطؼٍُ  -) *(

: ، ؽلىٓ جٌٍؾىع جذلوجٌطؼٍُُ
. ٍِؾغ ْحذك: أصلٍى ٌجِىِ -
جحملٍَ 9ػىو ججلّؼس   -وز جٌٍَحعؾٌٍ -جٌٍْحتً جٌٕظُس جٌمظًنز يف نىِس جٌطؼٍُُ :ٕ٘ى جخلٍُفس -27

 :ِطحـ ػًٍ.14452جٌؼىو  -َ 2008َٕحٍَ  18 -٘ـ 1429

 http://www.alriyadh.com/2008/01/18/article309934.html 
: ِطحـ ػًٍ -ِٓ ججلىجي؟ MMS ِح ٍ٘ نىِس ٌْحتً جٌىْحتؾ جدلطؼىوز -28

 http://www.nsaim-lil.com/vb/showthread.php?t=3113  
: جٔظٍ وًٌه

 :ِطحـ ػًٍ -ِٓ ججلىجي MMS نىِس ٌْحتً جٌىْحتؾ جدلطؼىوز -
http://www.kuwaitvip.com/vb/t5650.html 

: جدلؼٍىِحش ِٓ جدلظحوٌ جٌطحٌُس مت جحلظىي ػًٍ ًٖ٘ -29

http://www.gadgetsarabia.com/2008/12/29/text-messaging-tops-2trillion-in-2008
http://www.gadgetsarabia.com/2008/12/29/text-messaging-tops-2trillion-in-2008
http://www.alriyadh.com/2008/01/18/article309934.html
http://www.nsaim-lil.com/vb/showthread.php?t=3113
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ِطحـ ػًٍ . جٌىجخ؟ wap ِحيج ضؼٍف ػٓ نىِس ضظفف جالٔطٍٔص ػرب ججلىجي -
  http://www.arabiyat.com/forums/showthread.php?t=32428 
: ِطحـ ػًٍ  web وِح ٘ى  wap ِح ٘ى -

 http://www.tunisia-green.com/vb/showthread.php?t=643 

ضـىٍَ ئػىجو جدلؼٍُ ذحْطهىجَ جٌطؼٍُُ جٌٔىطٍوين، جٌطؿٍذس : صلىي َىْف مجحي جٌىَٓ -30
جٌطؼٍُُ "حبع ِمىَ ئذل جدلإسبٍ جٌٕٓىٌ جٌػحٌع  - جٌٔىطٍؤُس دلمٌٍ ضحٌَم جٌطٍذُس ىف ِظٍ ٌؤَس ٔمىَس

ؾحِؼس  -ٍِوُ جٌطؼٍُُ جدلفطىـ  -" ػٓ ذؼى ورلطّغ جدلؼٍفس، ِطـٍرحش ججلىوز وجْطٍجضُؿُحش جٌطـىٍَ
 .2ص. 2007ِحَى ( 7-5)ػٌن مشّ 

ِطحـ  -؟GPRSِح ٍ٘ ضمُٕس  :مجؼُس جٌػمحفس جٌىٍىجُٔس ِٕطىَحش -31
 http://www.kaldayta.com/forums/index.php?topic=25.0ػًٍ

 :جٔظٍ وًٌه -
 :ِطحـ ػًٍ -GPRS شــٍـ ِــىْـغ ػــٓ ضمُٕــــس جٌــ : ٍْزذي قفضاد 

http://www.gafzat.com/vb/showthread.php?t=922 

-http://www.al:ِطحـ ػًٍ -وجٌفٍق ذُٕهح وذٌن جٌىجخGPRS شٍـ ػٓ  :طحذٍ جٌشًّنٌ  -32

yemen.org/vb/showthread.php?t=214025 
 :ِطحـ ػًٍ "-Bluetooth"ذٍىضىظ  :وَىُرُىَح جدلىْىػس جحلٍز  -33

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%

AB 

: جٔظٍ وًٌه
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