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 ۱ 

  
  

  
  

 بمعنى Web logمن كلمتي مكونة المدونة باإلنجليزية ۱
صاًرا    وتتكون من ٬ blogسجل الشبكة٬ وُيطلق عليها اخت

 وهو عملية إنشاء المدونة bloggingمصدر التدوين 
 وهم bloggers  البلوجرزوالنشر فيها٬ والمدونون أو 

عالم  األشخاص الذين يقومون بالتدوين٬ ثم مجال أو 
 وهو العالم المترابط من blogsphereالمدونات 

المدونات المتاحة على اإلنترنت والتي يمكن الوصول إليهــا 
مدونات  من خالل محركات البحث أو من خالل كشافات ال

blog ndexes .  
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 ۲ 

ى • المدونة٬ في أبسط تعريفاتها٬ هي صفحة  تشتمل عـل
ًاposts  تدوينات وبصورة .   مختصرة ومرتبة زمنيـ

من  مل  تفصيلية ٬ فهي تطبيق من تطبيقات اإلنترنت٬ يع
٬ وهو في أبسط الموودل مثل نظام إلدارة المحتوىخالل 

  تدوينات تظهر عليها عنبكبوتيةصوره عبارة عن صفحة 
صاحبها )  مدخالت(  صاعديا٬ ت مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا ت

٬ ويكون لكل مدخل منها  القديمةالمدخالتألرشفة آلية 
 دائم ال يتغير منذ لحظة نشره على URLعنوان إلكتروني 

لى   معينة في تدوينةالشبكة٬ بحث يمكن للمستفيد الرجوع إ
وقٍت الحق

  
  
  

في • نة  تطبيق لترتيب محتوى نصي زمنيا٬ وتشبه المدو
 إلكترونيةأبسط أشكالها   يحررها شخص واحد٬ هو صحيفة

مختلفة تتضمن posts  إدخاالتصاحب المدونة الذي ينشر 
وخواطر عابرة٬ مثل المناجاة التقليدية٬ تكــون يوميات غالبا 

 افتراضيا٬ فتؤسس تفاعليةالمدونة   حول شخص أو مجتمعا
 لمدونات تشعبيةوصالت مجال اهتمام٬ من خالل تضمينها 

أخرى ومواقع٬ وسماح المدون لآلخرين بالتعليق علــى 
   للمناقشةموضوعات واقتراح تعديالت أو إدخاالته

  

 التي تساعد االفراد المبتدئين االداه  بانهايمكن تعريفها •
 صفحات تشبة   صفحات تفاعليةبانشاءبمعرفة الكمبيوتر 

ح تعليقات  تساعد يتتالويب من حيث المستخدمين لكنها 
 وكل ما يزيدون واالراءالمدونين في تبادل الخبرات 

 مما يخلق وجود الترتيب الزمني في التعليقــات الي باالضافة
ية بيئة افتراضية تفاعل
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 ۳ 

 مكونات المدونة

:تتكون مقالة المدونة اإللكترونية من العناصر التاليــة•
ويكون .  وهو بمثابة عنوان مقال صحفي :عنوان المقالة•

تاليعنوان مقالة المدونة :  على سبيل المثال على النحو ال
."يوم رائع٬ أخبار رائعة" 
وهو شرح مبسط أو اقتباس من المقالة٬ :الملخص•

ضرورياً  كتابة الملخص عند نشر ويستحسن ولكن ليس 
لى  RSSتغذية على مدونتك اإللكترونية أو إذا كنت تميل إ
.المقاالت الطويلةكتابة

  .ويحتوي على المادة األساسية للمقالة :نص المقالة•
  

مكونات المدونة
.وهو تاريخ ووقت نشر المقالة:تاريخ المقالة• 
 القراء بإمكانوهي المالحظات التي  :التعليقات• 

. في مدونتك اإللكترونيةاإلدالء بها عن مقالة معينة
ويمكنك عدم فتح المجال لآلخرين بالتعليق على 

.رغبت في ذلكمقالتك إال إذا
وهي عبارة عن مواضيع أساسية تكتب :التصنيفات• 

من أمثلة . اإللكترونيةعنها بانتظام في مدونتك
  ."رحالت" ٬ أو " تقنية" ٬ " يوميات: " التصنيفات

  

مكونات المدونة
 :(pingback)و(Trackback)الروابط المرجعية•

خرى .تشير إلى المقالة الخاصة بكوتعتبر روابط لمواقع أ

غة:RSSتغذية•  XMLوهي نسخة مكتوبة برموز ل
(XML-coded) اإللكترونية أو أجزاء منهامن مدونتك  .
فإن  RSSوإذا قمت بنشر تغذية بإمكانلموقعك اإللكتروني 

شر  القراء االشتراك في مدونتك بحيث يتم تنبيههم آليا عند ن
حيث تظهر التنبيهات في برنــامج  .مقالة جديدة في مدونتك

مع فق  قارئ األخبار الخاص بهم أو في متصفح إنترنت متوا
RSS 
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 ٤ 

•Ƹƣỷ ǒƧҳƙ ỸƲƤҗỷқǎ ƁỵỸҳƳƣỷ ƉƳƫ ǖƹ  ƩƧ  :

تكون متخصصة بنشر أغاني من أنواع ٬  MP3مدونات الـ •
صوتية  معنية وتحتوي علي ملفات 

و هي المدونات المختصة باألجهزة ٬  moblogالمدونات •
المتنقلة

vlogمدونات الفيديو •

photobloمدونات الصور •

:  وهناك تصنيف اخر لها تحت هذا الصدد وهو •
  

لىالمدونات• التشعبيةالروابط اإللكترونية التي تحتوي ع
(Link blogs): على المدوناتويحتوي هذا النوع من

صاحب العديد من الروابط لمواقع اإلنترنت التي يرى 
المدونة أنها تستحق الزيارة إضافة إلى وصف مختصــر 

.المشار إليه بالرابطللموقع

تويالمدونات• المذكرات اليوميةعلى اإللكترونية التي تح
(Online diary blogs)

  

لتي تحتويالمدونات•   Article)المقاالتعلى اإللكترونية ا
blogs)

لتي تحتويالمدونات•  (Photo blogs)الصورعلى اإللكترونية ا

لتي تحتويالمدونات••  مقاطع بث إذاعيعلى اإللكترونية ا
(Podcast blogs):برامج إذاعية قصيرة مســجلة  بواسطة

 المستمع تحميلها عندما يريد االستماع وبإمكانصاحب المدونة٬ 
التي  mp3وهي عبارة عن مشغالت الملفات الصوتية بصيغة.  إليها

ها فاتبإمكان   .podcast تشغيل مل

لتي تحتويالمدونات•  مقاطع بث مرئيعلى اإللكترونية ا
(Videocast blogs)

اإللكترونية المنوعــةالمدونات •  • 
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 ٥ 

•Ƹƣỷ ƥҳƚǔƕ ỸƱ Ỹһƫỷ ƩƧ  ﬞ ңƑƣỷ ǖƹ  ƩƧ ỸƧỷ

تصف مفكرة "  بلوج" عادًة٬ كلمة مدونة أو :  ةشخصي•
شر .  شخصية طريقة النشر تجعل من السهولة ألي شخص ن
ية٬ .  المدخولةوتنظيم  الناس يكتبون عن تجاربهم اليوم

 في أغلب األحيان - همومهم٬ أشعارهم٬ أفكارهم٬ ويسمحون 
     للقراء بالمشاركة- 

ين:  موضوعي      .  يركز البلوج الموضوعي على موضوع مع
ية : فكري  إذا كانت المدونة الشخصية معنية باألمور اليوم

فإن  والمدونات الموضوعية معنية بموضوع معين٬ 
األفكار العشوائية تمثل "  فكرية" المدونات المسماة بالـ

 لذا٬ المداخالت ال تخص ). أو مجموعة أشخاص( لشخص ما 
موضوع معين٬ كالسياسة أو تقنيات الكمبيوتر الحديثة٬ إنمــا 

 اإليديولوجية بين كالنقاشاتمواضيع فلسفية ووجودية٬ 
الماركسيين

  

خص  :  اخبارية او صحفية• الكثير من المدونات توفر مل
 اإلنترنت في الصين أو كــرة  لألخبار عن موضوع معين٬ مثالً
ما وصالت  القدم٬ والتي تكون مصحوبة بتلخيص قصير ورب

صحافة . لمقاالت متعلقة في ال

من : ةيتشارك•  الكثير من المدونات يتم تحريرها من أكثر 
ة تكون يبعض المدونات التشارك.  شخص عن موضوع معين

  حدوداً مفتوحة لمشاركة الجميع وبعضها اآلخر يكون م
لمجموعة من األشخاص

  
في الكثير من .   نوع آخر سائد من المدونات: سياسية•

األحيان يضيف المدون وصالت الى مقاالت على مواقع 
. إخبارية ومن ثم يضيف تعليقاته عن الخبر أو الموضــوع

خرى • باإلضافة الى األصناف التي ذكرناها هنا٬ هنالك أنواع أ
من المدونات التي تداخل مع بعضها البعض من حيث 

المضمون أو الشكل٬ كمدونة الدليل٬ الشركة٬ السمعيات٬ 
.  الصور٬ الفيديو٬ الخ
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 ٦ 

  

ضيف •  Altunوي سابقة (2005) لي االنواع ال  ا
شروعات •  مدونات ادارة الم
مدونات مكتبيــة • 
مدونات مؤسســية • 
عليميةمدونات ت• 
صنفها •  نواعكامبلوقد  ثالث ا لي  ية ا    من الناحية التعليم
سبة مدونات المعلــم •  يديرها المعلم بالن وهي نوع من المدونات 

  للمتعلمين
ية مدونات المتعلــم •  بل مجموعات تعاون من ق سهم او  يديرها المتعلمين انف حيث 

ين   من المتعلم
مدونات الفصــل • 

لة ئة كام عاوني للف جة الجهد الت هو نتي هذا النوع 
  

  

هي ان •  مدونات التعليمية تسمح تم التوصل لنتيجة و استخدام ال
ية حيث  ئة التعاون فر البي للمتعلمين بالتفاعل االجتماعي وذلك بتو

 والخبراتباالفكاريتشارك كل من المعلمين والمتعلمين 
فهي تعمل علي 

الذين ٬ خاصة للطالبة العالية على المشــاركةيالدافع الطالب اعطاء• 
 .من المشاركة في الغرفة الصــفّيةبالخجل يشعرون 

بة على مهارات للتدربتعطي للطلبة فرصة كبــيرة•  القراءة والكتا
شاركة•  عاون والم لة للت بين مجموعة من الطالب وسيلة ممتازة وفعا

علّ  شاط ت .مييحول قضية ما أو ن
ية •  لباإلرشاد والتوجيــهتسّهل عمل      بين المعلم والطا

جاالت  في الم ويمكننا تلخيص بعض التطبيقات الممكنة لها 
  : التالية

Ǒỷƿқỷңǐ ỷƣөƖƹ  
مع  كوين مجت في ت يمكن استخدام المدونات كبوابة الكترونية تساعد 

مل معها  سهولة التعا  في إلستخدامهاتعلّمي للطالب٬ ويمكننا استغالل 
طالب لدروس لل مات ا ٬ أو إلبالغ الطالب توصيل متطلبات وتعلي

مة٬ أو  كل بساطة لتحديد مهام معينــةبمالحظات ها ٬ ويمكننا أيضاً ب
جواباستخدامها  سؤال و   .  كلوحات مخصصة ألنشطة 
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 ۷ 

Dr.Sobhy Ahmed Soliman

ƩƳỸƌǔƣỷ
وذلك من خالل جعل الطالب يتشاركوا في انجاز مشروع مــا •

ضا  كما    ما طلب منهمالنجازفيتفاعل الطالب مع بعضهم بع
وجود جماهير جاهزين  إلى أنها توفر فرصة اإلنتباهمع

 لتوفيرنتاجاتهمى  علللتعليق النقد البناء لها٬ ويمكن للمعلم ٬
يمكن كماهنا أن يكتفي بتقديم النصح واإلرشاد والتوجيـه٬

٬ المراحل األقليساعدوا طالبلطالب من مرحلة ُعليا أن 
ية  للمشاركة في كما يمكنهم أن يستخدموا المدونات االلكترون

 عبر االنترنت تشتمل نشر أفكـارهم ةيميتعلّ أنشطة
وبحوثهم ٬ أو حتى نتائج تجاربهم العمليــةوإقتراحاتهم
  المختلفة

  

 •  .ǒỸһƙỸƫƧƣỷ  
هم  يمكن تخصيص مدونة إلكترونية لصف ما بحيث تعطي

هاجالفرصة  ٬ حيث لمناقشة أمور ومواضيع من خارج المن
يمكن لكل طالب أن يشارك اآلخرين بأفكــاره وآراءه٬ 

وتعطيهم الفرصة للتعليق وإبداء الرأي اآلخر٬ كما يمكـن 
للمعلمين أن يشاركوا أشخاص مختصين بمواضيع معينة فــي 

سات   المدونة المخصصة للصف لطرح مناقشات أو جل
ها .  مناقشة كالمؤتمرات عبر

  
  

•4.  ỹǂƁƣỷ үỸǜƫữ ǒỸƖƤƧ "ỹỵỸƚ ƣỷǑƹƫƳңǔƝƣƿỷ"
سهولة إستخداميمكن  لعرض  المدونات االلكترونية بكل 

 إنجازات ٬ وحماية ملكية الطالب لها من خالل الطالبوتنظيم
وتطوير مهارات تاريخ إرسالها للمدونة٬ ويمكن تقييــم

ضل٬  الطالب خالل الفصل الدراسي عندئٍذ بصورة أف
  بنتاجاته أكبر إهتماماً الطالب سيبدي باإلضافة إلى أن

اإلنترنت وبصورة مميزة ألنه يعلم بأنها ستنشر عــبر
٬ ويمكن للمعلمين تقييم ومساعدة الطالب على وضع بإسمه

هاراتهم المختلفة٬ وتوثيقها كتعليقات بمدونــة خطط لتطوير م
.الطالب وبحيث يمكن الرجوع لها وقت الحاجــة
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 ۸ 

٬ بل من تدوينةطويلة أو مفصلة في كل موضوعاتعدم كتابة • 
.الموضوعفقرات قصيرة ومختصرة عناألفضل كتابة 

 •
٬ بحيث ال يمر أسبوع واحد إال وهناكالتحديث المستمر للمدونة-

. جديدةتدوينةعلى األقل 
 •

.غلقها أمام الزائرين ٬ وعدمالتدوينات خاصية التعليق على تفعيل-
 •

 والمصادر الموضوعات في المستمروالتنويع في الكتابة٬ األصالة-
  .المشار إليها

  لتقسيمات موضوعية وفقاالتدويناتتصنيف مكانية ا•
.عريضة٬ تظهر على واجهة المدونة

•
 .تقويم زمني شهريالمدونة على إمكانية اشتمال واجهة-

•
الروابط الفائقة إمكانية اإلشارة في واجهة المدونة إلى-

. بموضوع المدونةلمجموعة من المواقع ذات الصلة
للصفحة  URLاإلشارة إلى العنوان اإللكترونيإمكانية-

  .العنكبوتيةالخاصة لصاحب المدونة على
  

تدريبهم المدونات من قبل الطالب يجب بإستخدامقبل البدء •
األمان ٬ مثلعلى مواضيع تتعلق بالصفحات اإللكترونيــة

عبر االنترنت٬  والخصوصية وآداب التخاطب والمناقشة 
خرين يق وعدم التعرض ألشخاص آ أو التمييز بينهم٬ وتوث

 .مصادرهم
في المدونات قد يجدوهيجب أن ينتبه الطالب إلى أن ما •

صحيحاً  كون    االلكترونية عبر االنترنت ليس بالضرورة أن ي
تب أو وأنها قد تكون مجرد آراء وأفكار تعبر عن الكا
المؤلف فقط
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 ۹ 

عبر تدريب الطالب على• التصرفات السليمة والمقبولة 
ين  .االنترنت كمؤلفين أو قراء محتمل

 واطلع الطالب على تعليمات إرشادات عامة للعملضعو•
لة  .الرسميةالتربية وسياسة االستخدام المقبو

•
انصح الطالب بعدم استخدام أسمائهم الكاملة عند اإلرسال 

 بأسماء معروفة فقط لهم واإلكتفاءبيانات تدل عليهم٬ أو أية
صيتهم    .ولمعلمهم حفاظاً على خصو

في من المهم أن تكون • عناوين الكتابات في المدونة جيدة 
صف وصف المحتوى ٬ في االنترنت العناوين التي ت

مزاح  المحتوى أفضل من العناوين التي تكون بها نوع من ال
ئد أو تكون قصيرة جدا كما هو الحال في الجرا

  
  

  :زوري المدونتين التالية لالستفادة
  ملتقى التربويين العرب  مدونة قسم التربية وعلم النفس

com.blogspot.edpsa://http/  com.blogspot.9999aae://http 
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  :للمدوناتمثال تطبيقي 
  

Dr.Sobhy Ahmed Soliman  
 ؟)البلوج(هي المدونة  ما

  
ة  يومي٬ فسحة يتشارك فيها الكتـاب٬ منبر سياسي٬ طريـق شخصية٬ منبر  ّالمدونة هي سجل مذكرات 

م ل األخبار العاجلة٬ مجموعة من الروابط٬ فيها تعبر عن أفكارك الخاصة وترسلها إلى العال   .ّإليصا
دونتك تيمكنك أن تجعل ـم ده أـن ذي ترـي شكل اـل ن شـتى األشـكال .  باـل دونات٬ ـم ن الـم ين ـم اك المالـي فهـن

  .واألحجام٬ وال توجد قواعد مفروضة
شكل متواصـل ورا ـب ا أـم ب فيـه ت تكـت ات . بعبارات بسيطة٬ المدونة هي موقع على اإلنترـن تظهـر الكتاـب

وبإمكانهم أن يعلقوا عليها أو . الجديدة في األعلى دائما٬ وهكذا يبقى زوارك على اطالع على آخر المستجدات
شيئا من ذلك. يضعوا وصلة إليها أو يكتبوا إليك ال يفعلون    .وقد 

ى ۱۹۹۹ في عام Bloggerمنذ انطالق  رت عـل ا أـث ب٬ كـم شكيل الوـي ٬ّ أعادت المدونات اإللكترونية ـت
هم من االتصال ّالسياسة وهزت عرش الصحافة٬ ومكنت ماليين من الناس من التعبير عن أصواتهم كما مكنت

  .باآلخرين
  .ونحن على يقين أن هذا العمل الكبير ما زال في بدايته

  أفكاركأنشر
  

إنها المكان الذي من خالله يمكن جمع . تمنحك المدونة اإللكترونية فرصة التعبير عن نفسك على الويب
سياسيا أم مف—ومشاركة األشياء التي تستحوذ على اهتمامك  عليقا  ً سواء أكانت ت ًكرة شخصية أم روابط إلى ً ً

  .مواقع الويب التي ترغب في تذكرها
يستعمل كثيرون المدونات لينظموا أفكارهم الخاصة٬ فيما تستأثر مدونات آخرين اهتمام اآلالف حـول 

عمل الصحفيون المحترفون والهواة المدونات لنشر األخبار العاجلة٬ فيما يعتمدها آخرون للتعبير . العالم ويست
خا   .لجهم من أفكارعما ي

  . أن يساعدك على قولهBloggerإذا كنت تريد أن تقول شيئا٬ مهما كان هذا الشيء٬ فبإمكان 
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  المدونة اإللكترونيةتصميم
  

د مدونتك اإللكترونية الحالية٬ فإن  سواء أكنت تبدأ في إنشاء مدونتك اإللكترونية أو كنت تفكر في تجدي
  . تساعدك في تصميم صفحة رائعة بسهولةBlogger توفرها أدوات التحرير سهلة االستخدام التي

ور ودون —  القوالب ى الـف ع جـذاب عـل شاء موـق دء إـن ي ـب ك ـف  تساعد مجموعة القوالب التي نوفرهـا ـل
حاجة لتعلم أي  ى HTML بتحرير شفرة ٬Blogger كما يسمح HTMLال ة مـت  الخاصة بمدوناتك اإللكترونـي

  .أردت
ب  عندما—  خطوط وألوان مخصصة ك تخـصيص القواـل ة٬ يمكـن ستعدا التخـاذ الخطـوة التالـي ون ـم ً تـك

إلنشاء تصميم يعبر عنك وعن مدونتك اإللكترونية بنا على نحو أكبر    .الخاصة 
 إمكانية تحديد Blogger يتيح لك نظام السحب واإلفالت البسيط في —  سحب وإفالت عناصر الصفحة

  .ات وأجزاء المدونة اإللكترونية األخرى على الصفحة بسهولةالمواضع المناسبة للرسائل واألوضاع واألرشيف

  الصورإرسال   الصورإرسال
  

ع شــخص آخـر ي مــشاركة إحـدى الــصور ـم د ترغـب أحيانــا ـف ي واجهــة . ًـق ل الــصور ـف يوجــد زر لتحمـي
Blogger .إذا كانت الصورة التي . انقر فقط فوق زر الصورة لتحميل صورة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

ضاترغ ذلك أـي أس ـب ال ـب ب ـف ى الوـي ل عـل ة موجـودة بالفـع ة اإللكترونـي ى المدوـن ا . ًب في وضـعها عـل ط أخبرـن فـق
صــور كــاميرا الجــوال إلــى مــدونتك اإللكترونيــة مباشــرة أثنــاء التنقــل بفــضل  .بموقعهــا ًيمكنــك أيــضا إرســال  ً

Blogger Mobile.  

ع شــخص آخـر ي مــشاركة إحـدى الــصور ـم د ترغـب أحيانــا ـف ي واجهــة يوجــد زر. ًـق ل الــصور ـف  لتحمـي
Blogger .إذا كانت الصورة التي . انقر فقط فوق زر الصورة لتحميل صورة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

ضا ذلك أـي أس ـب ال ـب ب ـف ى الوـي ل عـل ة موجـودة بالفـع ة اإللكترونـي ى المدوـن ا . ًترغب في وضـعها عـل ط أخبرـن فـق
صــور كــاميرا الجــوال إلــ .بموقعهــا ًى مــدونتك اإللكترونيــة مباشــرة أثنــاء التنقــل بفــضل ًيمكنــك أيــضا إرســال 

Blogger Mobile.  

 Blogger ميزات
مشاركة أفكارك Bloggerلقد تم إنشاء  ة أو — بما يتيح توفير طريقة سهلة ل  حـول األحـداث الجارـي

جري في حياتك أو أي أمر آخر تهتم بمناقشته  ميز.  مع اآلخرين—عما ي ات ولقد قمنا بتطوير مجموعة من ال
  .التي من شأنها جعل التدوين عملية سهلة وفعالة قدر اإلمكان

 واجهة سهلة االستخدام  
وات أساســية  ضع خـط ع ـب دونتكاتـب دوين فــي ـم دء الـت ك الواجهــة سـهلة االسـتعمال بتغييــر . لـب سمح ـل ـت

خطوط وجعل خط النص أسود ً عريضا أو مائال وضبط لون النص ومحاذاته وغير ذلك من الميزاتال بينما تقوم . ً
ميزة ًهناك أيضا . ٬ دون مقاطعتك أثناء عملية الكتابةًبحفظه تلقائيا Bloggerبتأليف كل تدوين جديد٬ يقوم 

طريقة بسيطة التدقيق اإلمالئي جانب  باإلضافة إلى ذلك٬ .إلضافة تسميات إلى تدويناتك سهلة االستخدام٬ إلى 
  . الذي يسمح لك بتخصيص شكل ومظهر تدويناتك بالكاملHTMLمحرر  على Bloggerتشتمل خدمة 

 موقع الويب المجاني الخاص بك  
ـاBlog*Spotعند إنشاء مدونتك٬ يمكن لـ  ار . ً استضافتها مجان ك هـو اختـي ا علـي ل ـم وان ـك  URLعـن

ك و. ًوستكون مستعدا لالنطـالقمتوفر رت رأـي  غـي وان إذا ك  مختـلفURLأردت اسـتخدام عـن د٬ فيمكـن ا بـع  فيـم
خيار Bloggerتشتمل خدمة . إجراء هذا التغيير بسهولة ن أن مجال مخـصصً أيضا على  ك ـم ذي يمكـن ٬ّ واـل ُ
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 ۱۲ 

وفير example.comيكون لديك اسم مجال٬ على سبيل المثال٬  ع ـت دونتك ـم ضافة ـم ي اسـت ستمر ـف ٬ وسـن
 . الرائعةBloggerجميع ميزات 

 تخصيص القالب الخاص بك  
ب يناسـب العديد من القوالبيمكنك االختيار من بين  اء أـفضل قاـل  لمدونتك٬ فكل ما عليك فعله هو انتـق

ك . احتياجاتك يمكـن ك٬  ى ذـل دونتكباإلضافة إـل صميم ـم الت سـهلة  باسـتتخـصيص ـت سحب واإلـف ة اـل خدام واجـه
ستخدمين أو . االستعمال ًيمكنك أيضا إضافة أدوات تتسم بالفاعلية مثل عروض الشرائح أو استطالع رأي الـم

أما إذا أردت التحكم بدقة .  الموجودة في مدونتكالخطوط واأللوانكما يسهل تغيير . AdSenseإعالنات حتى 
ونتك٬ فيمكنك أيضا استخدام ميزة    .Edit HTMLًأكثر في تنسيق مد

 إضافة صور ومقاطع فيديو إلى تدويناتك  
شريط أدوات من  بسهولة إلى تدوينات المدونة من خالل النقر فوق رمز الصورة إضافة صورةيمكنك 

ي . محرر التدوينات ك ـف د ذـل انيGoogleحـسابك صـور تتم استضافة صورك بـع ك طباعـة  المـج ث يمكـن ٬ حـي
ل ما يجب عليك فعله  إلى التدوينات سهولة عن ذلك٬ كإضافة مقطع فيديوال تقل . الصور وتنظيمها في ألبومات

ديو . هو النقر فوق رمز الشريط السينمائي في شريط أدوات محرر التدوينات للبدء تمت استضافة مقاطع الفـي
  .Google Video على Bloggerالتي تم تحميلها عبر 

ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ   ــــــــــ
  

  التطبيق العملي بالخطوات المصورة
  start/com.blogger.www://httpsمن الموقع .. الرئيسيةBloggerصفحة الدخول على : أوال 

  

  

 ؟Bloggerكيف يمكنني إنشاء حساب على 

سيةBloggerصفحة في  وق زر  الرئي ة اآلن" انقر ـف دونتك اإللكترونـي شاء ـم صفحة ". إـن ي اـل وـف
ك اسـتخدام حـساب ويم. Googleالتالية٬ ستتم مطالبتك بإنشاء حساب  ى Googleكـن ي الحـصول عـل  ـف

ي Googleوإذا كان لديك حساب .  األخرىGoogleخدمات  كك ـف ن خـالل اشـترا ل٬ ـم  أو Gmail بالفـع
وبعد تسجيل الدخول٬ . ً على سبيل المثال٬ فالرجاء تسجيل الدخول أوالOrkut أو Googleمجموعات 
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طيبة– كلية التربية- لتربية وعلم النفس قسم ا–المدونات التعليمية   عائشة بليهش العمري.  د- جامعة 

 ۱۳ 

ن . Blogger الخاصة بـ شروط الخدمةسيتطلب األمر إدخال اسم عرض لك وقبول  وبمجرد أن تنتهي ـم
  !ذلك٬ ستتم مطالبتك بإنشاء مدونة إلكترونية والبدء في استخدامها

  

  ؟Bloggerكيف يمكنني إنشاء مدونة إلكترونية على . ۲

ى  ة عـل ة مجانـي ة إلكترونـي شاء مدوـن ن إـن ة Blog*Spotقبل أن تتمكن ـم  ٬Blogger وهـي خدـم

وبمجرد أن تقوم بتسجيل . blogger.comًلالستضافة٬ البد أن تكون قد أنشأت حسابا بالفعل على موقع 
ة"٬ انقر فوق رابط blogger.comالدخول إلى موقع  ة إلكترونـي ة٬ ". إنشاء مدوـن وة الثانـي ي الخـط وـف

صفحةًستحتاج أيضا إلى كتابة كلمة ال). URL(ًأدخل تسمية وعنوانا  د . تحقق المعروضة في هـذه اـل وعـن
ة؛ أي ". متابعة"االنتهاء من ذلك٬ انقر فوق  إللكترونـي وفي الخطوة الثالثة٬ يمكنك اختيار قالب للمدونة ا

 بإنــشاء مــدونتك Bloggerبعــد ذلــك٬ ســتقوم خدمــة . المظهــر الــذي ســتبدو عليــه المدونــة عنــد نــشرها
وما أن تقوم بإرسال محتوى ألول مرة إلى مدونتك . BlogSpotاإللكترونية الجديدة وحجز موقع لك في 

  .اإللكترونية٬ ستظهر الصفحة في العنوان الذي اخترته

  كيف يمكنني إرسال محتوى إلى مدونتي اإللكترونية؟. ۳

جديدة"في لوحة المعلومات٬ انقر فوق رابط  ي " رسالة  ة الـت ة اإللكترونـي وار المدوـن الموجود بـج
ابــدأ بوضــع عنــوان لرســالتك ". إنــشاء رســالة جديــدة" وســتظهر بعــد ذلــك صــفحة .تريــد اإلرســال إليهــا

نفسها)اختياري( للتأكد من صالحيتها " معاينة"وعند االنتهاء من ذلك٬ انقر فوق رابط . ٬ ثم أدخل الرسالة 
  .وسيؤدي هذا اإلجراء إلى نشر رسالتك". نشر"فإذا شعرت بالرضا عن الرسالة٬ فانقر فوق زر . لإلرسال

  كيف يمكنني إرسال الصور؟. ٤

يمكنك تحميل صور إلى مدونتك اإللكترونية باستخدام رمز الصورة الموجود في شريط أدوات محرر 
ن . الرسائل ددة ـم خاللها تحديد صـورة أو صـور متـع وعند النقر فوق هذا الرمز٬ ستظهر نافذة يمكنك من 

 .. لتحديد موقع الصور التي تريدها" فحتص"وما عليك حينئذ إال النقر فوق زر . جهاز الكمبيوتر
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