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  مقدمة. ١

 للطالب غيرت اإلنترنت الطريقة التي تقدم بها المادة التعليمية
ثل موقع المادة الدراسية م الوسائل اإللكترونيةف والمتدرب،

 في إيصال قامت بدور هاموالقوائم البريدية و منتديات النقاش 
إليصال  وسائل جديدة ظهورمع لكن و.  للمتعلميةمل العالمادة

 لتحل محلها  تفقد بريقها السابقةالوسائلبدأت المادة العلمية 
  ).Web 2.0 (2.0ويب تقنيات اسم أطلق عليها جديدة تقنيات 

يمكن استشعار و بالتفاعلية والمرونة 2.0ز تقنيات ويب تتمي 
ها  التي تقدمخدماتالأمثلة على بالنظر في فاعلية هذه التقنيات 

) weblogs(و المدونات ) wikis( برامج الويكي مثل
وألهمية هذا الموضوع،  .وغيرها) RSS(وخالصات المواقع 

ت  من تقنياتسليط الضوء على بعضاًستقوم هذه الورقة ب
 في التعليم ا التركيز على استخداماتهمع 2.0ويب وخدمات 
  . اإللكترونيوالتدريب

  
  ؟2.0 ويب يه ما. ٢

  وتحديداً،٢٠٠٥ي عام  ف2.0كان أول ظهور لمصطلح ويب 
) Web 2.0 Conference(في مؤتمر يحمل نفس االسم 

المصطلح كان  .)O'Reilly(نظمته شركة أورايليوالتي 
ت على  أقيمات التيجتماعأحد االفي   ذهنيعصفنتيجة 

ميديا اليف شركة و ورايليأ شركة كل من بين هامش المؤتمر
    .)MediaLive International(العالمية 

و المواقع مجموعة من  )34 أ01/ 2.0وی, +*( )'&%ا 
خصائص  من العدداً فيهافر ا و التطبيقات التي تتوالخدمات

  :)O'Reilly, 2005( منها
وتتمثل هذه : مستخدمي من التفاعلية مع التوفير قدر عال -١

التفاعلية بشعور المستخدم عند استخدام أحد تطبيقات ويب 
 يقوم باستخدام أحد تطبيقات سطح المكتب وكأنه 2.0

رفع من كفاءة والتقنية التي ساهمت في ال .على جهازه
 وجعلها أكثر تفاعلية هي تفنية أجاكس 2.0تطبيقات ويب 

  . في هذه الورقةالتي سيرد ذكرها الحقاً
في السابق كانت الويب :  في المحتوىمشاركة المستخدم -٢

 علىفالمحتوى الموجود  ، للقراءة فقطمنصةعبارة عن 
 وأ لشركات بتحريره أشخاص تابعين إمايقوم كان الويب 

 ولم يكن  خاصة أو حكومية،مؤسسات وأجامعات 
 في  المساهمة على العادي لإلنترنت قادراًلمستخدما

أصبح   فقدفي الوقت الحاليا أم. المنشورالمحتوى 
اإلضافة والتعديل على محتويات مواقع المستخدم بإمكان 
هو وأصبح المستخدم .  بسهولة-التي تسمح بذلك- الويب

 في عملية إثراء محتوى الويب وذلك المحور األساسي
فتطبيقات مثل . بإمكانية مشاركته في صنع المحتوى

 للقراءة نصةمالمدونات والويكي ساهمت في جعل الويب 
 بعدما كانت منصة )Read/Write web(والكتابة 
 . للقراءة فقط

 في بما أن العصب الرئيس :المحتوىإمكانية توصيف  -٣
الذي ساهم و المحتوىوجود   علىةمبني 2.0 ويب تقنيات



كان البد   بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، المستخدمبه
أي  (سيمتو على من إيجاد طريقة تساعد المستخدم أيضاً

 للرجوع إليها  لفرزها وترتيبهاالمحتوياتهذه ) توصيف
 لكيفية مثاالً )١(  الشكلويعطي . و االستفادة منهاالحقاً

" شبكة دروس العرب"مثل موقع ف. توسيم محتويات الويب
تخزينه في خدمة عربية لحفظ عناوين المواقع يدعى  تم

AtToolبعدد من الوسوم لوصف محتواهتوصيفه، ثم ١ . 

 
 في خدمة  "شبكة دروس العرب" موقع تم تخزين عنوان :١الشكل 
AtToolدروس، فالش، ( منها بمجموعة من الوسوم توصيفه  و

 "محمد"ويظهر اسم أول شخص قام بتخزين الموقع وهو ) فوتوشوب، الخ
)Mohameed ( ثالثة آخرونكما قام بتخزين الموقع  

  

  2.0تقنيات وخدمات ويب . ٣

 2.0هم تقنيات وخدمات ويب أاً من بعض شرح سيتمفيما يلي 
  :هايلمع ذكر أمثلة ع

أي خاصية ال تقوم بعملها إال إذا  ونعني بها : التقنيات١-٣
مساند ، كما يعتبر وجودها الويب خدماتتم احتواءها في أحد 

تناولها تقنية أجاكس  ن من التقنيات التي سوف.لوظائف الخدمة
  .و خالصات المواقع والتدوين الصوتي

  
 Asynchronous لـاختصار  ):Ajax(أجاكس  )أ

JavaScript And XML  اختصار لتقنيات إنترنت وهي
 Asynchronousمتعددة تجمع جافا سكريبت غير المتزامنة 

JavaScript مع لغة XML  ،تفاعليةأكثر مواقع لجعل ال. 
هذه تعمل  عند زيارة أحد المواقع التي تدعم تقنية أجاكس،ف

ر أن يشع لحظتها من دون البيانات للزائر بعرض على التقنية
أن تقنية أجاكس تعمل ويرجع السبب في ذلك إلى  ،بأي تأخير
BE/ج إلAB 3 @اللألجزاء الالزمة على جلب البيانات في الخلفية 

 وبذلك وعرضها له حال طلبها خالل تصفح المستخدم (@FEی
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رع من يس%Iال JK L1'B1Mا NOPBK QK/R@ ST/Eدون ال JWا

 وكمثال على .)٢٠٠٦باطر، (  K^ [/دم ال%ی,@FEی]YB1Z/0/ر 
 )Google (['ا`_ QW%Wتعتبر مواقع تستخدم هذه التقنية 

كما يوضح أ+F الI%اJW الS*ij@ 34( FIBR@ AB أT/آg، وe'یFه/ 
  .تقنيةال فكرة عمل )٢(شكل 

  
ي  ف الفرق بين الطريقة التقليدية في االستجابة لطلب المستخدم:٢الشكل 
  )ب ( أجاكسطريقة تقنية و)أ (قع العاديةاالمو

  

 Rich Site وهي اختصار لـ)RSS(خالصات المواقع  )ب

Summary: نشر محتويات موقع ما على  هذه التقنية تعمل
 وkI@ S40l S4*l^تعتبر هذه التقنية و. للمهتمين بمتابعة تحديثه

mno أي ']q 34( ل%PEال ^K J*sا%Iر وروده/ ال%&  A&

RWا%KtL1'B1Mا Skuo 34( S4vOIمن دون القيام بزيارة  ال 
. )٢٠٠٥خالصات المواقع،  ( عن التحديثات بحثاًالموقع يومياً
آلية عمل خالصات المواقع وأشكال  )٣(شكل اليوضح 

  .األيقونات التي تمثل المواقع الداعمة لهذه التقنية
 هناك برامج ومواقع تعمل على جلب خالصات المواقعكما أن 
 ٢RSSReaderالبرامج برنامج تلك من بين  مكان واحد،في 

 ١٢٠، كما يمكن الحصول على قائمة بأكثر من المجاني
 مع تقييمها من موقع  المواقعخالصاتلقارئ برنامج 

download.comوالتي تسمىأما بالنسبة للمواقع . ٣ 
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من أشهرها ف) RSS Aggregators(مجمعات الخالصات ب
  .٤Bloglinesموقع 

   
   

  
 توضح آلية عمل خالصات المواقع بينما في األعلى الصورة :٣الشكل 

ل األيقونات المستخدمة للداللة اشكبعضاً من أتبين ف في األسفلالصورة 
  خدمة الخالصاتلموقع ما على تقديم 

  
 كلمة بودكاست ):Podcastالبودكاست (لتدوين الصوتي  ا)ج

 iPod من جهاز مأخوذة) Pod(ألولعبارة عن مقطعين، ا
الشهير من شركة أبل و المستخدم في حفظ الملفات الصوتية و 

 ٢٠٠٤في أواخر عام ف. نشراليعني و) Cast (الثاني وتشغيلها
التدوين قامت المحطات اإلذاعية على اإلنترنت بتبني فكرة 

  .لنشر محتوياتها اإلذاعيةالصوتي 
 بصيغة ملفات صوتية يلبتسجالتدوين الصوتي تقنية تسمح 
MP3 فتقنية .  بتحميلها ثم االستماع إليها الحقاًالمستمع ليقوم

 في آلية تتختلف عن فكرة راديو اإلنترنالتدوين الصوتي 
 ملزم بتدفق الصوت و المستخدمففي راديو اإلنترنت  .عملها

اإلذاعي فقد البرنامج ي سهبإيقاف التدفق يعني ذلك أنام إذا قو
كس على الع .ال يمكن إعادتهبالتالي ه و يلإستمع ي انالذي ك

 اتل الملفيتحممن ذلك، تسمح تقنية التدوين الصوتي ب
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و  Mp3أو على مشغالت   المستخدم على جهازةيالصوت
  . وقتأي في ا إليهاالستماع

  
ر يتوفالتي تعمل على مواقع تلك الونعني بها  :  الخدمات٢-٣

لخدمات التي سوف من او. محددةبوظائف للمستخدم خدمة 
  . والمفضلة االجتماعيةنتناولها خدمة المدونات والويكي

  
 تعرف المدونة على أنها صفحة ):Blogs(المدونات  )أ

إنترنت ديناميكية تتغير زمنياً حسب المواضيع المطروحة 
فيها، حيث تعرض المواضيع في بداية المدونة حسب تاريخ 

ونجد أن ). يها وهكذاشر أوالً ثم التي تلحديثة الن(نشرها 
المدونات قد اكتسبت شعبية عارمة بين مستخدميها لسهولة 

حيث يمكن ألي شخص غير ملم ببرمجة وتصميم باستخدامها 
مواقع اإلنترنت خلق مدونة له في غضون دقائق بفضل وجود 

 موقع مواقع تقدم خدمة استضافة وخلق المدونات مجاناً مثـل

Blogger ًالخليفة والفهد، ( ٦ عربياًروموقع الناش٥عالميا
٢٠٠٦.(  

  

ساعد على الكتابة يمج عبارة عن برنا): Wikis(لويكي  ا)ب
  المحتوى وتعديلحيث يمكن ألي شخص ب، بشكل جماعي

). ٢٠٠٥ويكي، (بدون قيودبسهولة و واإلضافة إليها الصفحات
كما في  (المتعددة اللغات ٧وتعتبر موسوعة ويكيبيديا المفتوحة

   .واحدة من أشهر تطبيقات برامج الويكي )٤شكل ال
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   موسوعة ويكيبيديا بنسختها العربية:٤الشكل 

  
هي : )Social Bookmarking(المفضلة االجتماعية  )ج

 مع إضافة  اإلنترنتموقععناوين تقدم خدمة تخزين مواقع 
  .وسوم لوصف محتوى الموقع المخزن

مواقعه عناوين لمستخدم اإلنترنت بتخزين هذه المواقع تسمح  
الرجوع لمفضلته من أي والمفضلة في قاعدة بيانات الخدمة 

تتميز مواقع المفضلة . مكان في العالم وباستخدام أي جهاز
 مع اآلخرين الجتماعية بإمكانية مشاركة مفضلة شخص ماا

تمكن من الرجوع  توسيم المواقع التي يقوم بتخزينها ليوأيضاً
ت المفضلة  ومن أشهر خدما. أو البحث عنهاإليها الحقاً

خدمة  فهناك أما عربياً  عالميا٨ًزاالجتماعية خدمة ديليشو
  . سابقاًهتم ذكرالذي ) ATTool(فقط وهو موقع واحدة 

 

 تقنيات ل الممكنةاالستخدامات التدريبية والتعليمية. ٤

   2.0 ويب وخدمات

في  و، 2.0 من تقنيات ويب بعضاً في الجزء السابق عرفنا
 من االستخدامات الممكنة نقوم باقتراح عدداًسزء هذا الج
 مع في عملية التدريب والتعليم 2.0ويب وخدمات لتقنيات 
واألفراد بعض المؤسسات التعليمية  لدوليةتجارب ب االستشهاد

  .في هذا المجال
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  : االستخدامات الممكنة لتقنية خالصات المواقع١-٤

 :واضع عدة منها مفييمكن استخدام تقنية خالصات المواقع 
جلب المواد و في عملية الطالب البحثية تعزيز مهارات 

تقنية )  ,٢٠٠٦Cold (كولداستخدم فقد . التدريبية عند الطلب
حيث . تحسين المهارات البحثية لطلبتهخالصات المواقع في 

:  هماينصرعنمن هذه التقنية إلى  ةتقسيم أوجه االستفادب قام
  .الجماعيةالب، وخدمة األبحاث خدمة بحث الط

بالنسبة لخدمة بحث الطالب فتتلخص الفكرة في قيام الطالب 
   باالشتراك في أحد مواقع مجمعات الخالصات
 والتي تعمل على تجميع محتوى الخالصات المختلفة في 

المجالت إضافة ومن ثم  Bloglinesموقع واحد مثل موقع 
 العلمية والمواقع التي تقدم محتواها على هيئة خالصات

كما تساعد خدمة خالصات .  الخالصاتمجمعاتوقع لم
قيام الطلبة المواقع في عمل األبحاث الجماعية عن طريق 

الذين يعملون على مشروع بحثي مشترك بتجميع خالصات 
المواقع التي يتابعونها في مكان واحد حتى يستفيد منها 

 .الجميع
جلب المواد في االستخدام اآلخر لخالصات المواقع يكمن 

والتي )  ,٢٠٠٣Brandon(  براندونفي مقالةف .التدريبية
ذكر فيها بعض األمثلة الحية ألنظمة تعليمية تستخدم تقنية 

 لجلب المصادر التعليمية من المخازن خالصات المواقع
 MLX )Maricopa منها مشروع ،الرقميةالتعليمية 

Learning Exchange (9  ماريكوبا التابع لكلية
)Maricopa(طريق تسجيل الطالب فعن . ع لخدمة المجتم 

بتقنية الخالصات لمادة معينة أو موضوع معين تقوم التقنية 
  بجلب آخر المواد التعليمية المضافة للمخزن التعليمي الرقمي

 .وإيصاله للطالب
فيقترح استخدام )  ,٢٠٠٥Richardson(تشيردون ريأما 

. تجميع محتويات مدونات الطلبةخالصات المواقع في 
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  على اإلنترنت وجلب نتائجهاالبحث متةأتعملية وأيضا في 
  . أو في جلب آخر التحديثات لموقع المادة الدراسيةكخالصة

  
  :التدوين الصوتي االستخدامات الممكنة لتقنية ٢-٤

 هناك توال زالها اتتقنية التدوين الصوتي في بدايال زالت 
هذه التقنية وفوائد حاجة لمزيد من األبحاث لدراسة إمكانيات 

ولكن مع ذلك هناك . ل التدريب والتعليم اإللكترونيفي مجا
العديد من التجارب الناجحة الستخدام هذه التقنية في التعليم 

في الواليات  Duke)(دوق اإللكتروني منها تجربة جامعة 
طلبة  على iPod بتوزيع أجهزة  الجامعةحيث قامت. المتحدة

في نهاية الفصل و. الستخدامها في التعليم ىالسنة األول
 الطلبة استفادوا من الجهاز  نسبة كبيرة منأنتبين الدراسي 

مراجعة ل ها كأداةاستخدم ومنهم من المالحظاتفي تسجيل 
  ). Kaplan-Leiserson, 2005(الدراسية المواد 

 ، التدوين الصوتيلتقنية  محتملة أخرىفوائدكما أن هناك 
  : في التاليهايمكن تلخيص

عظم الجامعات الكبرى تعمل م:  وبثهاتسجيل المحاضرات •
 و  )Berkeley(كلي ريبفي الواليات المتحدة مثل جامعة 

 على تسجيل محاضراتها وبثها )Stanford(فورد ناست
 فقد. المقدمة من شركة أبل iTunesعن طريق خدمة 
 األمريكيةتقديم خدمة مجانية للجامعات بقامت شركة أبل 

تعمل هذه الخدمة عن طريق . ١٠iTunesUتدعى 
 بث لكل جامعة تود iTunesتخصيص مساحة من خدمة 

محاضراتها الصوتية أو الفيديوية عبر اإلنترنت لطلبتها 
عن طريق استخدام برنامج في الجامعة المسجلين 
iTunes والتي يتوجب على الطالب أن يدخل على 

الخدمة باسم المستخدم وكلمة المرور التي وفرته له 
الجامعة لتعرض له صفحة عليها شعار الجامعة والمواد 

ه المكتبي أو على التي يمكن تحميلها على جهازصوتية ال
ال يعني ذلك إلزامية وجود برنامج و .iPod مشغل

iTunesفيمكن .  للجامعات غير المسجلة في الخدمة
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 ووضعها مباشرة على MP3تسجيل المحاضرات بصيغة 
 .موقع الجامعة لتحميلها

على هناك العديد من معاهد اللغة التي تعتمد : تعليم اللغة •
تقنية التدوين الصوتي لتدريب طلبتها على نطق الكلمات 

  ١١Englishفموقع مثل . أو االستماع للحوارات وغيرها

as a Second Language Podcast  تعليم اللغة ل
عدد من والذي يشرف عليه  ،اإلنجليزية لغير الناطقين بها

 من اً كبيرعدداً يوفر ،األساتذة الجامعيين في اللغويات
لفات الصوتية والتي يمكن تحميلها بواسطة برنامج الم

iTunes  واالستفادة منهاأو مباشرة من الموقع. 
 جالسكو مستشفيان في مدينةقام  :التدريب تحت الطلب •

باستخدام تقنية التدوين الصوتي في المملكة المتحدة 
وذلك على دراسة حاالت معينة لتدريب األطباء الجدد 

 ,iPod )BBCعلى جهاز ريبية  مقاطع صوتية تدبتحميل

 يعني ذلك أنه باإلمكان نشر المواد التدريبية .)2006
على هيئة ملفات صوتية لالستماع إليها ومن ثم القيام 

 لقياس مدى بنشاط مساند على أجهزة الحاسب مثالً
 .استيعابهم للمادة التدريبية

  
  : والمدوناتالويكي لخدمة االستخدامات الممكنة ٣-٤

 في الواليات المتحدة )Dickinson(  دكنسونمعةمت جاقا
 ,Bryant(مدونات وبرنامج الويكي البإنشاء نظام الستضافة 

حيث استخدم الطلبة المدونات في نشر أبحاثهم و ). 2006
ت  ساعدكما.  من الطريقة التقليدية بدالًإلكترونياً واجباتهم
وخلق جو من الحوار  على تعاون الطلبة فيما بينهم المدونات

زمالئهم والتعليق متابعة مدونات عن طريق وذلك اء البن
  .عليها
 مدارس التعليم إحدىقام أحد أساتذة مادة الرياضيات في  كما

 مدونةعمل  باالستفادة من تقنية المدونات في العام في كندا
بإعداد مدونة يقوم الطالب حيث قام .  الرياضياتمساندة لمادة

 حدا فصل على كلالرياضيات تاب كا بحل تمارين فيه
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مرجع شامل بعد ذلك تصبح المدونة لمدونة ال في اونشره
   .لتمارين المادة يرجع إليها الطالب في السنوات القادمة

حقيبة ك هااعتبار ، الممكنة للمدوناتت من االستخداماأيضاً
إلكترونية يخزن فيها الطالب أعماله و إنجازاته للرجوع إليها 

  . عند الحاجةالحقاً
 دكنسون جامعة افقد استخدمته الويكي برنامجنسبة ل بالأما

 في مطروحةدراسية لكل مادة   قابلة للتحريرلعمل صفحة
بناءة في المشاركة الجماعية لحل الجامعة، وأيضا كوسيلة 

  .الواجبات
  
  :  االستخدامات الممكنة لخدمة المفضلة االجتماعية٤-٤

 جامعات أمثلة على)  ,٢٠٠٦Alexander( الكسندر ذكر
 إمكانيات خدمة المفضلة االجتماعية في تسخيرل على تعم

قامت كل من جامعة فعلى سبيل المثال . المجال التعليمي
 )Harvard(  هارفرد و جامعة)Pennsylvania (نسلفينياب

 خاصة لطلبتها ومدرسيها بحيث بعمل خدمة مفضلة اجتماعية
خاصة بالمادة أو يمكن ألي أستاذ أو طالب عمل مفضلة 

 ثم تخزين المواقع المهمة  ومنلشخص نفسهباالمشروع أو ب
بهذه الطريقة يمكن ألي طالب أو أستاذ أن يشارك . فيها

كما توفر  .  المواقع التي يجد أنها مهمة ومفيدة للبقيةزمالئه
إمكانية اكتشاف مواقع مفيدة خارج خدمة المفضلة االجتماعية 

 آخرين مفضلة أشخاصنطاق المادة الدراسية وذلك بتصفح 
  .م ومن مجموعات دراسية أخرى مثالًلهم نفس االهتما

  
  والتوصياتالخاتمة . ٥

 من خدمات حاولنا في هذه العجالة أن نلقي الضوء على بعضاً
. المفيدة في المجال التدريبي والتعليمي 2.0وإمكانيات ويب 

ن المدرسو يجدمع التطور التقني الحاصل في تقنيات الويب ف
لتقنية في الرفع من فرص متعددة الستغالل اأمامهم والطالب 

 إال  وما تم ذكره في هذه الورقة ما هو.كفاءة العملية التعليمية
مكانية استخدامها مع اقتراحات إل من التقنيات المتوفرة جزء

هناك الكثير من أن  والزلنا نعتقد. داخل المؤسسات التعليمية

داخل التقنيات والخدمات المجانية التي من الممكن استغاللها 
 مثل الخدمات التي تقدمها شركة قوقل في الدراسيالفصل 

 ما  قدمته شركة وأيضاً) ٢٠٠٦الخليفة، (خدمة التعليم 
مكانية عقد المؤتمرات  من إ مؤخراً)Skype( ١٢سكايب

 وغيرها ألكثر من مائة شخص عبر اإلنترنت مجاناًالصوتية 
  .من األمثلة التي ال يمكن حصرها في هذه الورقة

ة والتدريبية في البلدان  المؤسسات التعليمينوصي كل منلذا 
التطورات الخدمات واالستفادة من هذه في المبادرة ب العربية

في تقنيات الويب وتسخيرها فيما يعود بالنفع على الحاصلة 
   .الطالب والمتدرب

عقد ورش بالمؤسسات التدريبية والتعليمية المهتمة كما نحث 
عمل دورية لتعريف المدرسين والطالب بكيفية عمل هذه 

 تظهر بين الفينة التيو الجديد منهابالتقنيات والتعريف 
  . مع التطور المتسارع لشبكة اإلنترنتواألخرى
باللغة بسيطة نشرات  على إصدار لقيامانقترح  ،وأخيراً
 وجعلها  التعليمية تقنية ما وفوائدهاماهيةشرح ل وذلكالعربية 
 به ت تماماً كما قام،رنت شبكة اإلنتنمللتنزيل للجميع متاحة 

لوزارة التعليم  التابعة )Educause( ١٣ ايديوكوزبكةش
  .األمريكية

  
   العربية المصادر

الخليفة، هند بنت سليمان و الفهد، سلطانة بنت مساعد 
الندوة . عربية الحاسوبية دراسة تحليليةالمدونات ال .)٢٠٠٦(

الوطنية األولى لتقنية المعلومات، الرياض، المملكة العربية 
 .السعودية

  
 متوفر على شبكة ).٢٠٠٦( ،2.0نظرة شاملة على الويب 

  /articles/com.devhall.www://http/30اإلنترنت 
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متوفرة على . بيديا العربيةيموسوعة ويك). ٢٠٠٥(ويكي 
  شبكة اإلنترنت 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ويكي 
  

. بيديا العربيةيموسوعة ويك). ٢٠٠٥ (خالصات المواقع
  متوفرة على شبكة اإلنترنت 

  
http://ar.wikipedia.org/wiki/RSS 

  
 جريدة .قوقل في خدمة التعليم) . ٢٠٠٦(الخليفة، هند 

  ١٣٧٨٣، العدد الرياض السعودية
http://www.alriyadh.com/2006/03/20/article139
465.html 

  
، مجلة أجاكس، تقنية الويب الجديدة). ٢٠٠٦(، سامر باطر

  ويندوز الشرق األوسط،  عدد شهر فبراير
http://www.itp.net/arabic/news/details.php?id=1
9740 
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