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Abstract: 

The progress of nations and their technical and scientific development is the result of what those 

nations have achieved in science and knowledge. Therefore, the importance of this study revolves 

around what we monitor of the advantages of digital libraries and their advantages and 

characteristics in order to serve the teaching and learning of the Arabic language for non-native 

speakers and meet their aspirations for the content of the Arabic language with the least possible 

time and effort. 

As for the reason for choosing this particular topic, some of them are not fully aware of the role of 

digital libraries in the educational process and their ability to provide learners and learners with all 

that is new and unique, after traditional libraries were unable to meet this ambition. 

This study aims to demonstrate the possibility of benefiting from the advantages of the digital 

library in the education process on the largest scale. 

In this study, we have followed the theoretical and scientific nature of presenting the essence of 

the digital library and explaining the elements, needs, characteristics and the role it plays in the 

modern era. 

The limits of this study are related to the limits of teaching the Arabic language through these 

libraries. 

The results of this study are evident in confirming the hypothesis that we put forward that it is one 

of the most important modern technical means that can be used in the framework of teaching and 

learning with its characteristics and characteristics. Therefore, the study was divided into two 

topics, the first is related to digital libraries and their characteristics and the second is its role in 

teaching the Arabic language to non-native speakers. Here, we recommend in this study to adopt 

Arabic language teachers and non-native learners to fully adopt digital libraries in teaching and 

learning the Arabic language as it meets the ambition and through it the desired goals can be 

achieved. 
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 املستخلص

أمهية هذه  ذا فان. ليعدُّ تقدُّم األمم وتطورها التقين والعلمي هو انتج ما وصلت إليه تلك األمم يف العلوم واملعارف 
 عليم وتعلم ت مبا  نرصده من إجيابيات املكتبات الرقمية وما ختتص به من مزااي ومسات يف سبيل خدمةتتمحور  الدراسة

 ة تطلُّعاهتم حملتوى اللغة العربية أبقل وقت وجهد ممكنني . اللغة العربية  للناطقني بغريها وتلبي

ملية التعليمية الع الرقمية يف اتلدور املكتب عدم إملام  بعضهم الكاملهو  سبب اختياران هذا املوضوع ابلذاتأما  
ن تليب هذا أبكل ما هو جديد وفريد بعدما عجزت املكتبات التقليدية ومدى قدرهتا على رفد املتعلمني والدارسني 

 الطموح .

 بيان مدى إمكانية االستفادة من مميزات املكتبة الرقمية يف عملية التعليم وعلى أوسع نطاق. وهتدف هذه الدراسة

اجة يف عرض ماهية املكتبة الرقمية وبيان عناصر ودواعي احلوقد انتهجنا يف هذه الدراسة الطابع العلمي  النظري 
 قوم به يف العصر احلديث .إليها ومساهتا والدور اليت ت

 .يف حدود تعليم اللغة العربية بوساطة هذه املكتبات وترتبط حدود هذه الدراسة 

عانة هبا يف أتكيد الفرضية اليت طرحناها أبهنا من أهم الوسائل التقنية احلديثة اليت ميكن االست وتربز نتائج هذه الدراسة 
مت الدراسة إىل مبحثني األول خاص ابمل , يف إطار التعليم والتعلم مبا متتاز به من خصائص ومسات كتبات لذلك ُقس ِّ

ىل اعتماد معلمي طقني بغريها . وهنا نوصي يف هذه الدراسة إالرقمية وخصائصها والثاين دورها يف تعليم اللغة العربية للنا
ا اللغة العربية واملتعلمني من غري الناطقني هبا إىل اعتماد املكتبات الرقمية بشكل كامل يف تعليم وتعلم اللغة العربية كوهن

 تليب الطموح وبواسطتها ميكن بلوغ األهداف املنشودة .

 الرقمية , تعليم , تعلم اللغة العربية للناطقني بغريهااملكتبات  :   الكلمات املفتاحية
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 املقدمة .

جلة التعليم وملحوظا يف شىت العلوم املعرفية والتقنية والرقمية دفعت ع اتطورا سريعشهد منتصف القرن املاضي وما تاله 

مسار التعلم واكتساب املهارات والبحث واملعرفة لتواكب تلك االنطالقة وتالزمها   كبري يفقطع شوط   إىلوالتعلم 

التكنولوجي تنامي اإلقبال املعريف و  إىل األهداف املنشودة ،ال سيما أن  تلك االنطالقة سامهت بشكل فعال إىلللوصول 

والرقمية جزء ال  فأصبحت التكنولوجيا االلكرتونية مبا تضمنته من أتثريات  ومؤشرات حية يف حياة الناس وجمتمعاهتم ،

يتجزأ من حياتنا اليومية , لتشكل بذلك عنصرا مهما من عناصر العملية التعليمية ابعتبارها الوسائل اليت يستعني هبا 

كن للمعلمني مياملعلم يف إيصال احملتوى الدراسي إىل املتعلمني , وهنا اخرتان املكتبات الرقمية كوسيلة تعليمية تربوية 

 االستعانة هبا لبلوغ أهدافهم املنشودة .

يف بصورة خاصة ة الرقمي ات بصورة عامة ودور املكتباتلدور املكتبعدم املعرفة احلقيقية  يعاجل هذا البحث مشكلة    

بكل ما هو رفدهم و يف تطوير وإكساب املتعلمني والدارسني والباحثني ابلعلوم واملعارف واملهارات وتطويرها إثراء اجلميع 

ى إمكانية ، وبذلك هتدف هذه الدراسة اىل  بيان مدجديد وفريد بعدما عجزت املكتبات التقليدية أن تليب هذا الطموح

ات اعتماد املكتبات الرقمية  كوسيلة تعليمية يف تعليم وتعلم اللغة العربية للناطقني بغريها , بعد عرض ماهية تلك املكتب

لت ئص واجيابيات للمعلم بغية االستعانة هبا يف التعليم واملتعلمني يف التعلم، ال سيما بعد ما جتوما تتميز به من خصا

أمهيتها بشكل ملحوظ وابرز بسبب صعوبة حتقيق االتصال املباشر بني املعلم واملتعلمني بسبب انتشار جائحة كوروان 

لمني وسائل بديلة عن االتصال املباشر مع املتعواعتماد سياسة حظر التجوال ومنع التقارب االجتماعي والبحث عن 

لعربية جعل ابإلمكان تطبيق هذه املكتبات الرقمية كوسيلة للتعليم والتعلم يف العملية التعليمية للتواصل مع املتعلمني للغة ا

ناصرها وبيان عمن الناطقني بغريها، وبذلك انتهجنا اجلانب النظري  هنا يف طرح واستعراض ملاهية املكتبات الرقمية و 
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 صفاهتا ومميزاهتا ودواعي اللجوء إليها، ودورها كوسيلة بديلة يف العملية التعليمية تنوب عن بقية الوسائل التعليمية األخرى

 لتعليم وتعلم اللغة العربية للنطاقني بغريها .

 وعناصرها وخدماهتا و دواعي احلاجة إليها . املبحث األول  املكتبات الرقمية

 . املكتبة الرقمية ماهية .  ألولاملطلب ا

  م تتجاوز العلمية رغم عمر نشأهتا القصري وبدايتها احلديثة اليت واألحباثحظيت املكتبات الرقمية ابلعديد من الدراسات 

تباين اهتمام  هذه  والعقد على اعتمادها واالستعانة هبا يف اجملال العلمي واملعريف لغرض البحث والتعليم والتعلم ، 

من حيث السمات واملواصفات والشكل واألمهية وغريها ، لكن ما يهمنا هنا هو تعريف  هالدراسات فيما بينها لتدرسا

املكتبة الرقمية وقد الحظت كثرة التعريفات اليت تناولت بياهنا ، وهي نتيجة حتمية لكثرة تلك الدراسات اليت تناولتها 

 . تفاق على تعريف واحد يكون شامال دقيقا ها، لنجد اختالفا كبريا بني التعريفات وعدم اال

وبعد دراسة التعريفات العديدة اليت تطرقت يف بيان مفهوم املكتبات الرقمية وجدت ُ أدق التعريفات للمكتبات     

 يفالرقمية تعريف حممد فتحي عبد اهادي أبهنا )) تلك املكتبة اليت تقتين مصادر معلومات رقمية , سواء املنتجة أصال 

 الشكل الرقمي , وجتري عمليات ضبطها بيلوجرافيًا ابستخدام نظام أيل , ويتاح إىلشكل رقمي أو اليت مت حتويلها 

, ليتم االستغناء (  1(( )  االنرتنتعن طريق شبكة حواسيب سواء كانت حملية أو موسعة أو عرب شبكة  إليهاالولوج 

وما يتصل به من املعدات  بجناز املهام املكتبية والبحثية , اذ يلعب احلاسو ابملكتبات الرقمية  عن الوسائل التقليدية يف ا

 .(  2ووحدات اخلزن الرقمية والشبكات العنكبوتية دورا مهما يف تقدمي املعلومات ومبراحلها احلديثة املختلفة ) 

وبذلك فان املكتبات الرقمية تتكون من جمموعة من مؤسسات وكم هائل من قواعد بياانت ضخمة تتضمن العديد من 

مصادر املعلومات املخزونة وبرجميات االسرتجاع الشاملة واليت تعمل على املعاجلة البارعة يف إيصال البياانت الرقمية إىل 
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فيد صوات , الصور , الرسوم الثابتة والرسوم املتحركة ( لتدعم املستاملستفيد عرب الوسائط املتعددة ) النصوص , األ

املكتبات  يفجند رغم ما و (  3بذلك مع املعلومات املتوافرة على الشبكات  املعلوماتية املختلفة , ومنها شبكة االنرتنت ) 

قيان بشكل ملحوظ أهنما تلت إالوطبيعة التعامل معها عن املكتبات التقليدية ,  من اختالف يف بعض اجلوانبالرقمية 

املعلومات  نتاجإفالبشر  م يتغريوا نتيجة للتقدم اهائل احلاصل يف التقنيات احلديثة واالخرتاعات يف   ,يف جوانب أخرى 

علومات هبدف من امل اآلخريننتاج  إىلحاجتهم الدائمة  إضافة إىلتنضيد واختزان ونشر وتوزيع ,  إىلاليت حتتاج 

 ( . 4نها سواء أكان  يف الدراسة أو البحث أو أغراض أخرى . ) االستفادة م

 املكتبات الرقمية .املطلب الثاين :عناصر أتسيس 

أتسيس أي مكتبة رقمية يواجه العديد من التحدايت اليت جتعل من األمر صعبا وليس ابلسهل كما هو احلال  إن      

ن هيئتها التقليدية اىل املكتبية واملعلوماتية م تاملصادر واجملموعال ابلنسبة للمكتبات التقليدية , فالرقمنة تعين حتوي

وبذلك فان أتسيس املكتبة ( ,  5كنص رقمي أو عن طريق املسح الضوئي )   إدخاهاالصورة الرقمية سواء عن طريق 

 ات كاأليت :االحتياجالرقمية يلزم ابلضرورة توفر  احتياجات تقنية واحتياجات مادية واحتياجات بشرية , وهذه 

ىل الصورة الرقمية إ التقليدي  هامن شكل:إن عملية حتويل املصادر املكتبية واملصادر املعلوماتية أ . احتياجات تقنية 

 : (  6)  واليت ميكن بياهنا اباليت  , احلديثة والتطبيقات والتقنيات األجهزةالكثري من  إىلحتتاج 

الصورة  ىلإلربجميات اليت تعمل على حتويل البياانت واملعلومات واملصادر التقليدية التقنية وا واألجهزة. املعدات  1

 اجلديدة الشكل الرقمي  .

عارة يد مصادر املكتبات الرقمية والربط بني أجزاء املكتبة الرقمية , وبرجميات املتصفحات واستضالربامج اخلاصة بتن.  2

 لرقمية .البياانت واملعلومات والواثئق من املكتبة ا
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ومنافذ الشبكة العنكبوتية العاملية ) االنرتنت ( واليت يشرتط فيها Communication Networks. شبكات االتصال  3

 أن تكون جبودة وكفاءة وسرعة عالية .

  . قواعد البياانت ويشرتط يف هذه القواعد قدرهتا العالية يف استيعاب كافة أشكال املصادر الرقمية واختزان النصوص 4

 كاملة للواثئق ومصادر املعلومات .

 .. برجميات محاية حقوق امللكية الفكرية يف  الواثئق  ومصادر املعلومات يف املكتبات الرقمية  5

 برجميات التحقق من هوية املستخدمني هذه املكتبات وبرامج احلماية واألمن للمصادر الرقمية ..  6

 يمها.تبات الرقمية واليت جيب أن يراعى فيها املواصفات العاملية يف تصم. واجهات االستخدام للمستفيدين من املك 7

إن كان يطلق على املسئول عن املكتبة التقليدية أبمني املكتبة أو أخصائي املكتبة , فان : ب . احتياجات بشرية 

علومات , وهو الشخص وامل أفضل املسميات اليت جيب أن ُتطلق على القائم إبدارة املكتبة الرقمية هو أخصائي املكتبات

املِّلم جبميع التقنيات احلديثة والقواعد العلمية والعملية اخلاصة ابلعمليات الفنية يف إدارة املكتبات , وعلى دراية كاملة  

جبميع ما وصلت إليه التكنولوجيا واالتصال من تطور وخربات , وُيشرتط يف أخصائي املكتبات واملعلومات الذي يعمل 

 : ( 7) ات الرقمية األيتيف املكتب

 أن يكون مؤهال أتهيال جسداي وعلميا هذا العمل , ويدرك أمهية املكان الذي يعمل فيه . -

أن  يكون متابعا لكل ما جديد يف املكتبات الرقمية  وعلوم التكنولوجيا ونظم املعلومات واالتصاالت وكل ما  -

 هو حديث ضمن نطاق اختصاص عمله .

بات وتطوير اخلربات التخصصية بوساطة الدورات التدريبية والتقنية املستمرة يف جمال علوم املكتالتعلم املستمر  -

 واملعلومات والتكنولوجيا احلديثة .
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إنَّ توف ر املوارد املالية الالزمة لتغطية تكاليف أتسيس املكتبات الرقمية ضرورة البد منها , ذلك  .ج . احتياجات مادية 

ظة نسبيا يف أتسيس املكتبات الرقمية تقف حجرة عاثرة يف طريق إنشاء هذه املكتبات خاصة يف أن  التكاليف الباه

العربية , لذلك ينصح ابلتعاون املشرتك بني املؤسسات املعنية هبذا النوع من املكتبات مما جيعل تلك النفقات  دالبال

 . ( 8)  يف تقدمي اخلدمات للمستفيدينموزعة بني أكثر من جهة  وابلتايل يساهم يف تقدمي أفضل املستوايت 

 املطلب الثالث . دواعي احلاجة إىل املكتبات الرقمية .

ظهور احلاجة  ىلإالعديد من العوامل اليت دعت لنا مع التنامي املضطرد واملتسارع يف العلوم التقنية والتكنولوجية ظهرت 

 ( : 9االلكرتونية ومصادر املعلومات الرقمية , وأهم هذه العوامل هي )  اإلشكالاملكتبات الرقمية أو  الفعلية إىل

 .يف مجيع أرجاء  البالد ث العلميةـ  التسابق العلمي يف اإلنتاج الفكري والزايدة اهائلة امللحوظة فيه الناجتة عن األحبا 1

مي أفضل ادر املعلومات , والسعي إىل تقدـ احلاجة والضرورة امللحة إىل تطوير اخلدمات اليت تقدمها املكتبات  ومص 2

 اخلدمات إىل املستفيدين أبقل وقت وجهد ممكنني .

ـ التطور التقين وااللكرتوين والكم اهائل من وسائل االتصاالت يف العصر احلايل , واالعتماد الكبري على الشبكة  3

 واملعلومات املطلوبة .العنكبوتية ) االنرتنت ( والشبكات املعلوماتية للحصول على احملتوى 

ـ  اإلمكانيات املادية احملدودة املتاحة للمكتبات التقليدية مما جيعلها عاجزة  عن اقتناء مجيع ما يصدر من كتب و  4

 مطبوعات , وحىت وان استطاعت الشراء ها  فمن غري املمكن إاتحة املساحة الكافية الستيعاهبا كلها .

ة عة املطبوعات بصورهتا التقليدية , وابلتايل جعل النشر التقليدي مكلف جدا مقارنـ  التكاليف الباهظة  يف طبا  5

 مع سهولة و يسر النشر االلكرتوين على شبكة االنرتنت بشكلها الرقمي  .
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سة ر . الكوادر البشرية احملدودة يف املكتبات التقليدية املؤهلة الجناز العمليات التقنية على الوسائط املعلوماتية كالفه 6

 والتصنيف وغري ذلك من العمليات الفنية األخرى .

مجيع هذه العوامل سامهت وساعدت على  ظهور املكتبات الرقمية و مصادر املعلومات الرقمية , بل أصبح الكثري من 

 األشخاص واملؤسسات من يعتمد عليها بشكل كبري للوصول إىل مصادر املعلومات واحملتوى املطلوب .

 . خدمات املكتبات الرقمية .املطلب الرابع 

تقد ِّم املكتبات الرقمية العديد من خدمات البحث والنشر ومصادر املعلومات الرقمية للمتعلمني  واملستفيدين والباحثني 

 ( : 10من خالل موقعها املوجود على الشبكة  العنكبوتية ) االنرتنت ( واليت ميكن إمجاها اباليت ) 

 املعلومات . . خدمات البحث يف مراكز 1

 . خدمة اإلعارة وما يتصل هبا . 2

 .  الفهرس املباشر للمكتبة . 3

 .  مصادر املعلومات االلكرتونية . 4

 . .  خدمة النشر االلكرتوين 5

 . خدمة احلوار االلكرتوين . 6

 .  دليل املوقع اخلاص ابملكتبة الرقمية . 7
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كن املكتبات الرقمية يف جمال  النشر والتعليم والتعلم  والبحث واليت ميوبذلك يتضح لنا أهم اخلدمات اليت تقدمها 

 االستفادة منها من قبل املعلمني واملتعلمني والباحثني والدارسني على حد سواء .

 املبحث الثاين : دور الوسائل التقنية واملكتبات الرقمية يف العملية التعليمية .

 . يف العملية التعليمية املطلب األول :  دور الوسائل التقنية

إن اعتماد الوسائل التقنية احلديثة اليوم يف العملية التعليمية أصبح أمرا البد منه وضرورة مهمة  من ضرورات االرتقاء      

ابلعملية التعليمية للوصول إىل األهداف املخطط ها مسبقا , لتواكب هذه الوسائل  التنامي اهائل املوجود يف اجملتمعات 

ى مجيع األصعدة السياسية واالقتصادية  والثقافية واملعرفية املتسارعة  , فالعملية التعليمية قائمة على أربعة عناصر ال عل

ميكن االهتمام بعنصر منها على حساب العناصر األخرى ألهنا عملية متكافئة من حيث  املستوى واألمهية , وهذه 

اعلية لدراسي , وسيلة التعليم ( , لذلك جند أن جناح العملية التعليمة هو انتج فالعناصر هي ) املعلم , املتعلم , احملتوى ا

 وجناح هذه العناصر لتساهم يف بلوغ األهداف املنشودة .

والوسائل التقنية التعليمية هي االستعمال املنظم اهادف لألجهزة التكنولوجية والربجميات والتطبيقات احلديثة من  

رض األخرى , زايدة واملتحركة والتلفاز وأجهزة الع ةاالنرتنت والتسجيالت الفيديوية والرسوم الثابتاحلاسوب اآليل وشبكة 

على ذلك االسرتاتيجيات التعليمية  يف إدارهتا واستخدامها يف العملية التعليمية لبلوغ أعلى مستوايت التعلم التعاوين , 

ئل تعمل على حتسني عملية التعليم والتعلم , إذ يستعني هبا ( ,  وهذه الوسا 11وبلوغ أهداف العملية التعليمية ) 

املعلم للحصول على شرح أوىف لألفكار واملعاين , وتدريب املتعلمني على املهارات املطلوبة تعلمها  , وغرس العادات 

 ذلك  الرتبية ىلاحلسنة يف نفوسهم , وتنمية االجتاهات السليمة لديهم , وعرض القيم واحلقائق بدقة عالية , إضافة إ

 ( . 12القومية لشخصية املتعلم  أبقل وقت وجهد ممكنني ) 
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و بذلك فان الوسائل التقنية احلديثة املادية والفكرية تعدُّ وسائل مهمة يف العملية التعليمية مبا تقدمه من نقل         

ثارة حلواس ئق وتدريب للمهارات واستللمفاهيم وإحاطة مع التوسع يف مفردات املنهج الدراسي للتعل م , ونقل للحقا

ب العملية التعليمية املزيد من الفاعلية واالستثارة لدى املعلم واملتعلم ابعتماد الطريقة املنهجية  املتعلمني  مما يُكسِّ

 أالصحيحة يف تنفيذ املنهج الدراسي وتقدميه استنادا إىل أهداف تربوية حمددة ,  لتصبح الوسائل التقنية جزء ال يتجز 

 ( . 13من العملية التعليمية لبلوغ األهداف املنشودة ) 

 املطلب الثاين : أمهية الوسائل التقنية يف اجملال التعليمي والتعلُّمي .

أدى التقدم اهائل يف اجملال العلمي والتقين إىل تطور كبري وملحوظ يف جماالت استعمال الوسائط املتقدمة مثل ,  
,  , املختربات اللغوية , وسائل االتصاالت , مصادر املعلومات تاآليل , شبكات اإلنرتن التلفاز الرتبوي , احلاسوب

مكتبات الوسائل املتعددة  وغريها , ومجيع هذه الوسائل ها أمهية ابلغة يف اجملال التعليمي , إذا أحسن املعلم 
عليمية الرتبوية ه  للوصول إىل األهداف التاستخدامها يف الوقت املناسب و املالئم لطبيعة نوع احملتوى املطلوب تقدمي

 ( : 14والغاايت املنشودة , وتكمن أمهية هذه الوسائل اباليت ) 

ـ تزيد من رغبة املتعلمني وإقباهم على التعلم , ويكون ذلك ابستثارة ميوهم واهتماماهتم وتزويدهم ابملهارات  العلمية  1

 املتنوعة والعمل على إثرائها .

 اء ابلعملية التعليمية وتطويرها , ويكون ابالعتماد على الوضوح واجلدية واحليوية يف التعلم  .ـ االرتق 2

 ـ  تقر ِّب املتعلمني من العا م الذي نعيش فيه , أي على أساس قريب جدا من الواقع . 3

 ـ َتدر ب املتعلمني على دقة املالحظة و قوة الرتكيز واإلحساس العلمي اهادف . 4

 ة مواقف املتعلمني االجيابية وقيادهتا حنو األفضل .. تنمي 5
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 . تنم ي اهتمام املتعلمني ابملنهج الدراسي واملشاركة التفاعلية االجيابية جبميع أنشطتها . 6

 . تساهم يف اكتساب املتعلمني املهارات والثروات اللغوية من خالل مالحظاهتم ومشاهداهتم العملية 7

 على النقد والتقومي وعلى التحليل واملقارنة واالستنتاج . . تنمية قدرة املتعلمني 8

 . تساهم على تنظيم سلسلة أفكار املتعلمني والربط بينها ابالعتماد على التغذية الراجعة . 9

 . متكني املعلم من مراعاة الفروق الفردية للمتعلمني ومساعدته يف تقييم أدائهم وتقوميه بشكل فوري.10

وهنا جيب أن ال يغيب عن أذهاننا  أن هذه الوسائل التقنية مهما بلغت من األمهية واإلمكانيات الكبرية ومهما       

كانت تلك الوسائل جيدة وجذابة يف العملية التعليمية فهي لن  تلغي  دور املعلم  أو تنافسه , بل تساعده وتعزز دوره 

وقف التعليمي واملعلم الناجح هو من جييد توظيف الوسيلة التقنية املناسبة يف امل يف إيصال احملتوى الدراسي إىل املتعلمني ,

املناسب , ويكون ذلك عن طريق التحديد و التخطيط املسبق ها , والدقة يف اختيارها , واالستخدام األمثل ها ,لتؤدي 

 ( . 15علم )  جمايل التعليم والتبذلك الوسيلة التقنية دور حقيقيا مهما يف العملية التعليمية وليس شكليا يف

 دور املكتبات الرقمية يف تعليم وتعلم اللغة العربية للناطقني بغريها .  املطلب الثالث :

 ظهرت يف اآلونة األخرية العديد من الربجميات التعليمية التفاعلية احلديثة اليت تتصل جبميع العلوم واالختصاصات 

التعليم  مبراحل بدًء من رايض األطفال وانتهاءً  املختلفة   حل املستوايت التعليميةلتستهدف بذلك مجيع مرا املتنوعة 

ة عن بعد الدراس واعتماداملدرسة  إىل, إضافة إىل اخلروج عن حميط الصف التقليدي واخلروج عن االنتماء  العايل 

إحدى هذه تبات الرقمية املك,وتعد  ينابستخدام مجيع الوسائل التقنية والتكنولوجية يف إيصال احملتوى إىل  املستفيد

اوتة بدور مهم يف العملية التعليمية يف العديد من البالد وان كانت بنسب متفالربجميات والتطبيقات , إذ تقوم اليوم 
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ملستفيدين وذلك من خالل مواقعها على شبكات االنرتنت , إذ إبمكان هذه ااعتمادا على مدى إاتحتها الستخدام 

فاعلية مبا متتاز تقوم بدور مماثل ها خاصة يف اجملاالت الت واألخرى أحتل  حمل الربجميات والوسائل التعليمية املكتبات أن 

 .(  16خصائص ) مسات و  هبا من 

وبذلك فإن املكتبات الرقمية تساهم بدور فعال يف العملية التعليمية مبا متتاز به من خصائص سامهت بشكل مباشر يف 

 ( : 17اليت تواجه العملية التعليمية , كما ميكنها توفري اآليت ) تذليل الصعوابت 

. إمكانية توفري مجيع الكتب ومصادر املعلومات واملقاالت اليت حيتاج اليها املستفيد , ويف أي وقت يشاء ويف إي  1

 مكان ومن أي موقع على االنرتنت .

استخدام  األخرى املوجودة يف خمتلف أحناء العا م من خالل . تتيح للمستفيد إمكانية الوصول إىل املكتبات العاملية 2

 الفهرسة الرقمية .

 .  قدرهتا الشاملة يف البحث عرب االنرتنت يف مجع أكرب قدر ممكن من قواعد املعلومات . 3

غبة ر . قدرهتا على تطبيق مجيع االسرتاتيجيات اخلاصة ابلبحث فيما يتعلق بتوسيع دائرة البحث أو تضييقها حسب  4

 املستفيد للوصول إىل أفضل النتائج .

. حتقيق االتصال والربط بني خمتلف احملتوايت االلكرتونية واملكتبات الرقمية لتساهم يف حتديد مواقع أخرى ذات صلة  5

 وأمهية مبوضوع البحث املطلوب الذي يبحث املستفيدون عنه .

يفة  الوسيلة إن كانت تؤدي وظوبذلك ميكن للمعلم اعتماد املكتبات الرقمية كوسيلة من وسائل العملية التعليمية    

التعليمية وهي )) نقل حمتوى الدرس إىل جمموعة الدارسني سواء داخل الصف أو خارجه وبلوغ األهداف املنشودة يف 
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دام أي مصدر يراه  مناسبا  يف داخل حجرة الصف أو خارجها ( ,  أي  ميكن للمعلم استخ 18أقل وقت ممكن (( ) 

, إن كان يساعد املتعلمني على اكتساب املهارات اللغوية واخلربات التعليمية , بيسر وسهولة ومرونة , وأبقل وقت 

 ( . 19وجهد ممكنني ) 

ء أكانت داخل الصف أو بغريها سواوهنا ميكن تصنيف عناصر العملية التعليمية لتعليم وتعلم اللغة العربية للناطقني 

 خارجه ) الدراسة عن بعد ( , وهي كاأليت :

 املرسل وهو املعلم .  - 

 املرسل إليه وهو املتعلم من الناطقني بغري العربية  .  -

 الرسالة وهي احملتوى الدراسي . -

 الوسيلة التعليمية وهي املكتبات الرقمية . -

قد ارات اللغوية والتعليمية يف اللغة العربية واليت ميكن إكساهبا للمتعلمني  جندها تنعومن خالل استعراض امله          

حتت سبعة مهارات : االستماع , الكالم , القراءة , التذوق األديب , الكتابة واخلط , القواعد النحوية , املهارات  

أثرا  ل موقف تعليمي هي الوسيلة اليت حتدث( , وبذلك فإن الوسيلة التعليمية الناجحة يف ك 20اإلضافية األخرى ) 

اجيابيا كبريا يف عملية التعليم والتعلم  , مبا تتميز به من خصائص  ميكن هبا استثارة  وتنشيط حواس املتعلمني خالل 

 التعلم , فاستثارة احلواس مجيعها بنشاط عايل الرتكيز يعين احلصول على فرصة التعلم بنسبة كبرية   من خالل تنشيط

 ( .  21والعمليات الفكرية بواسطة عالقتها املباشرة ابألدوات احلسية لدى املتعلمني )  كاملدار 
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 املطلب الرابع : مستوايت تعليم وتعلم اللغة العربية للناطقني بغريها

العتماد على ا جيب على املعلم الناجح حتديد املهارات اللغوية املناسبة املراد اكتساب الناطقني بغري العربية ها وعدم

ثالث  يف تسلسلها ,  لذلك يفضل تقسيم مستوايت تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها ومراحله إىل يالرتتيب التقليد

مستوايت اعتمادا على شخصية املتعلمني ونوعية احملتوى الدراسي املراد إيصاله إىل املتعلمني  لضمان منهجية تعليم 

 ا وضمان حتقيق األهداف املنشودة من هذا الربانمج , وهذه املستوايت هي كاأليت :اللغة العربية للناطقني بغريه

: وخاص ابكتساب بعض املهارات اللغوية البسيطة  اليت البد منها كحد أدىن لتعلم املهارات اللغوية  ـ املستوى األدىن

 األولية يف اللغة العربية  مثال  االستماع والكالم  والقراءة  .

: يعدُّ هذا املستوى  حلقة الوصل بني املستويني األدىن واألعلى والذي ميكن للمتعلمني  يف هذا  ى األوسطـ  املستو 

 املستوى اكتساب مهارة الفهم والتحليل والتطبيق  والكتابة وبعض قواعد النحو العامة .

ثقافة واكتساب وية الدقيقة والفهم وال:  وهو املستوى اخلاص ابملهارات اللغوية اخلاصة ابلقواعد النح ـ املستوى األعلى

القيم والتقاليد اليت جيب على املتعلم أن ميارسها عند تطبيق املهارة اللغوية , وهذه املرتبة ال ميكن الوصول إليها إال بعد 

 ( . 22اإلملام الكامل بقواعد وأساسيات ممارسة مجيع املهارات اللغوية من الناطقني ابلعربية أو بغريها ) 

ناء على هذا  التقسيم ملراحل تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها واملهارات اليت تناسب كل مرحلة ميكن للمعلم إتباعها وب

 يف تعليم تلك املهارات اللغوية وتعلمها من الناطقني بغري العربية , وعلى النحو اآليت  :
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 . . مهارات املستوى األول ) االستماع والكالم والقراءة ( 1

وهنا يربز دور الوسائط املتعددة املوجودة يف املكتبات الرقمية من مقاطع صوتية وفيديوية وصور اثبتة ومتحركة           

مرتمجة إىل اللغة العربية واليت ميكن للحاسوب اآليل عرضها للمستفيد على الشاشة مبا حتتويه من مسارات صوتية أو 

أثبتت الدراسات أن نسبة التعلم من خالل احلواس البصرية السمعية  ( , وقد 23بعض مهارات العرض األخرى ) 

(  وهذا النسبة مالئمة للمستوى األول إضافة ملا حتتويه من مميزات أخرى إذ أهنا تضمن البقاء  % 50تعادل      ) 

ساهم يف تدرج ت على املعلومات املكتسبة احلية يف ذهنه املتعلمني وإمكانية اسرتجاعها بسهولة يف أي وقت , كما

 ( . 24اكتساب املهارات اللغوية بطرق واضحة وبتسلسل منطقي ) 

 وأييت دور املعلم  هنا بتوجيه املتعلمني من الناطقني بغري العربية ابعتماد املكتبات الرقمية عن طريق حمرك البحث        

علمهم كيفية نطق مسبقا والناطقة ابللغة العربية كت االبسيطة واليت مت اختياره ةواالستماع إىل بعض املقاطع الفيديوي

 حروف اللغة العربية  مفردة وكيفية نطق بعض املقاطع الصوتية اليت 

تتكون من حرفني أو أكثر ومعرفة أشكاها وكيفية رمسها  , مث االستماع إىل بعض املقاطع الفيديوية والصوتية  اليت 

 حياته ن تكون مرتبطة وقريبة من املواقف االجتماعية اليت حتاكي اإلنسان يفتتضمن بعض احملاداثت القصرية , ويفضل أ

واليت ميكن للناطق بغري العربية اعتمادها يف بعض مواقفه اليومية لكوهنا ستالقي استحساان أكرب من املتعلمني وترتسخ 

ن شيء و مساعدة ، واألسئلة عيف أذهاهنم بشكل كبري وهي كثري فمنها ) إلقاء التحية على اآلخرين ، طلب خدمة أ

ما وغريها ( وجتربتها يف بعض املواقف  , ويف هذا املستوى ال ضري من استخدام بعض قواعد مهارات األخرى البسيطة 

اليت تندرج ضمن املستوايت األخرى , ككتابة احلروف وبعض الكلمات واملقاطع وتعلم بعض قواعد النحو البسيطة 

هذا  ة ,  وبعد اكتساب مهارات التكلم من قبل املتعلمني يتم االنتقال إىل املهارة الثالثة يفوتطبيقها يف اجلمل القصري 
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املستوى مهارة التكلم فيمكن اختيار بعض الرسوم الثابتة واملتحركة اليت حتتوي على كلمات ومجل قصرية وقراءهتا واليت 

هارات وجودة يف املكتبات الرقمية ,  لتكتمل بذلك ميتم اختيارها من قبل املعلم من حمتوايت الوسائط املتعددة امل

املستوى األول , ويفضل إجراء اختبارات فكرية ولغوية  للمتعلمني للمهارات الثالث ومعرفة نتائج تعلمهم هذه املهارات 

 قبل احلكم على املتعلمني ابالنتقال إىل املستوى الثاين من مستوايت هذا الربانمج . 

 وسط )اتتساب مهارة الفهم والتحليل والتطبي   والكتابة وبع  قواعد النحو(املستوى الثاين  األ

مت توزيع هذه املهارات على املستوى الثاين وفق نتائج دراسات عديدة  أكدت أن هذه املهارات تناسب ميول          

ومضمونه , ومن مث  دراك  معناهوطموح الناطقني بغري العربية يف اكتساهبا , وتكون بفهم املتعلم ما يقرأه وحتليل وإ

تطبيقها بتقدمي مفاهيم مشاهبة ملا تعلمه واكتسبه من مهارات ومدى قدرته على توظيفها سواء أكان شفواي أو حتريراي 

 من خالل كتابتها , وهنا يطلب املعلم من املتعلمني إعداد 

تعلمني قييما ألدائهم  وبيان مدى قدرة املتقرير مبسط حول موضوع معني  وإرساله إليه والذي يعد اختبارا  هم وت

وإمكانياهتم يف تطبيقهم للمهارات املكتسبة يف املستوى األول واألوسط , ورغم ذلك جيب أن ال تقدم مهارة الكتابة 

يف هذا املستوى سوى ما يتعلق مبهارة النسخ وكتابة اجلمل القصرية والبسيطة دون اخلوض مبهارات الكتابة األخرى ,  

جيب على املعلم بعدم السرعة واالستعجال يف تعليم املتعلمني مجيع مهارات املتعلقة ابلكتابة مراعاة إلمكانياهتم ال كما 

سيما أن املتعلمني هم من الناطقني بغري العربية  , حىت يصلوا إىل املستوى الذي يكون فيه الدقة والسرعة يف الكتابة 

 ( . 25معيارا لتقييم التعلم لديهم   ) 

وال بد من اإلشارة أن هذا املستوى ال يلغي تعلم مهارات املستوى األول وتطويرها واخلاصة مبهارة االستماع         

والتحدث والقراءة وذلك إبلزام املعلم للمتعلمني من الناطقني بغري العربية بزايدة االطالع على الوسائط املتعددة من 
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 واألكثر ضمن حمتوى املكتبات الرقمية واالنتقال إىل املقاطع ذات احملتوى األكربمقاطع صوتية وفيديوية تعليمية  موجودة 

تطورا , وقراءة بعض الكتب الرقمية وفضل أن تكون من القصص القصرية والكتب املفيدة لتزيد من مهارات القراءة 

ان  تكون مبوازاة املتوسط , و لدى املتعلمني , إضافة إىل تعلم بعض مهارات تعلم النحو بشرط أن تكون ذات املستوى 

املهارات األساسية املقرتحة ضمن هذا املستوى , ليقوم املعلم بعد ذلك إبجراء اختبارات للمتعلمني من خالل التواصل 

معهم  سواء ابالتصال املباشر أو االتصال غري املباشر ) عن بعد ( , وهذه االختبارات هي خاصة مبهارة التحدث 

 لتطبيق والكتابة وبعض مهارات النحو البسيطة واملتوسطة وتقييم أداء املتعلمني للوصول إىل قراروالفهم والتحليل وا

 االنتقال إىل املستوى األخري ) األعلى ( من عدمه .

ـ املستوى األعلى : املهارات اخلاصة ابلقواعد النحوية الدقيقة والفهم والثقافة واتتساب القيم والتقاليد اليت جيب 

 عند ممارسة املهارات اللغوية . ممارستها

 يتم يف هذا املستوى تعليم وتعلم املهارات اللغوية عالية املستوى اخلاصة بتعلم القواعد النحوية الدقيقة وفهم النصوص     

ديدها والتعبري لفظا وكتابة واكتساب الثقافة العالية من خالل االطالع على الكتب العلمية واللغوية والثقافية واليت يتم حت

مسبقا من قبل املعلم وطلبه من املتعلمني الناطقني بغري العربية البحث عنها يف املكتبات الرقمية وحتميلها واالطالع 

عليها  زايدة إىل تطوير املهارات اللغوية اليت تعلمها املتعلمني يف املستوى األدىن واملستوى األوسط من القراءة والتحدث 

 رات يتم اختبار املتعلمني ها يف هناية املدة املقررة يف هذا املستوى  ,  إضافة إىل اختباراتوالكتابة ومجيع هذه املها

 مهارات املستوايت األخرى وبيان مدى األهداف املتحققة من خالل هذا الربانمج .

م بنفسه , إذ تعلوبذلك فإن مجيع هذه املستوايت  الثالث تكون أبعد أثرا وأعمق  أهدافا إن وصل إليها امل           

أن العملية التعليمية تدور بشكل أساس حول حمور واحد على األغلب وهو املتعلم , ليكون دوره اجيابيا من خالل 
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إشراكه  يف البحث عن احملتوى واملعلومة املراد إيصاها إليه بنفسه دون االكتفاء بتلقيها جاهزة من فبل معلمه , وهذا 

لمني للوصول إىل األهداف املنشودة واكتشاف املعارف أبنفسهم واكتساب املهارات األسلوب هو الذي يقود املتع

 ( . 26اللغوية اليت متكنهم من تعلم اللغة العربية وإتقاهنا )  

 

 :النتائج والتوصيات 

ل الناجحة ئإمكانية اعتماد املكتبات الرقمية كوسيلة من الوسا هي مدىإن النتائج اليت توصلنا إليها يف دراستنا هذه   

يف العملية التعليمية  مبا متتاز هبا من خصائص ومميزات تساعد املتعلمني الوصول إىل احملتوى املطلوب يف أي وقت وأي 

إن متكنا من معاجلة املشاكل احلقيقية اليت تواجه  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  وهي عدم وضوح  مكان بسهولة

ة توفر له إليهم وتدريبهم عليه , وعدم اعتماد االسرتاتيجيات احلديثة يف التعليم إضافة إىل ندر املنهج واحملتوى املقرر نق

ال سيما بعد انتشار جائحة كوروان ( ,  27املعلم اجليد املعد لغواي وعلميا وثقافيا ليالئم هذه املرحلة من التعليم ) 

يت تعتمد أحد أشكال التعليم عن بعد ال))  وين والذي يعدُّ وظهور احلاجة إىل التعليم االلكرت  واعتماد الدراسة عن بعد 

على إمكانيات وأدوات شبكة املعلومات الدولية واالنرتنيت واحلاسبات اآللية يف دراسة حمتوى تعليمي حمدد عن طريق 

متكنت املكتبات الرقمية من إلغاء املسافات الكبرية واحلدود  إذ, (  28)  ((التفاعل املستمر بني املعلم واملتعلم واحملتوى 

املكانية بني املعلمني واملتعلمني والباحثني والدارسني , كما أسهمت بشكل مباشر يف تطوير املعلومات واملهارات 

ني يف إرجاء مواخلربات املعرفية لدى روادها , حيث فتحت اآلفاق الواسعة لتبادل تلك البياانت بني الباحثني واملهت

البالد , لتقدم تلك املكتبات احملتوى العلمي اجلديد واملتجدد الذي له اتئريات وانعكاسات اجيابية يف ميدان القطاع 

 ( .  29املعريف بشقيه التعليمي والثقايف لتؤكد لنا إمكانية اعتمادها يف العملية البحثية والتعليمية  ) 
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اعتمادها يف العملية و يف تعليم اللغة العربية للناطقني ابللغة العربية والناطقني بغريها  املكتبات الرقمية لذلك نوصي ابعتماد

التعليمية إن متكنا من حتديد املنهج واحملتوى الدراسي أو املقرر بوضوح أي حتديد املهارات املراد نقلها إىل املتعلمني , 

لنتائج , ا أن للمعلم الناجح دورا كبريا يف حتقيق أفضل اإضافة إىل اعتماد االسرتاتيجيات احلديثة يف هذه املهمة كم

 وبرانمج متكامل ميكن اعتماده  من قيل املعلم وحسب املستوايت اليتله وفق ختطيط مسبق ويُعتمد هذا الربانمج 

اب سوإجراء االختبارات املستمرة للمتعلمني ملعرفة مدى حتقق اكت ذكرانها  واملهارات اليت تناسب كل مستوى منها

املتعلمني لتلك املهارات وإجراء التقومي والتقييم ها لبلوغ األهداف املخطط ها وهي تعليم وتعلم اللغة العربية وإتقاهنا 

 للناطقني بغريها .

 اخلامتة

 همة ال تقلكما أهنا وسيلة تعليمية ممن حيث الفائدة واألمهية ,  عن املكتبات األخرى  املكتبات الرقمية  ال تقل      

العمرية للمتعلمني  مبا تتضمنه من أدوات  متنوعة  تالئم مجيع املراحل شأان عن بقية الوسائل التعليمية يف العملية التعليمية

ل ما مت توضيحه  وذلك من خال , وأماكن تواجدهم ومبا حتتوى من طرائق خمتلفة فعالة يف نقل احملتوى الدراسي لألخري  

عتمدانه عملية التعليمية ابعتماد التخطيط  والتقييم واحلكم على الربانمج التعليمي الذي اعن كيفية االستعانة هبا يف ال

ملعرفة مدى نسبة النتائج املتحققة يف هذه العملية من األهداف املرجوة وهي تعليم وتعلم  اللغة العربية للناطقني بغريها 

ال احملتوى ة األخرى بل تعترب وسيلة مساعدة ها يف إيصورغم ذلك فهي ال تلغي دور الوسائل التعليميوإتقاهنم ها ,  

الدراسي إىل املتعلمني إن  م يتم االعتماد عليها بشكل رئيسي فيها , وهذا ما حيدده املعلم وفق اإلمكانيات والظروف 

 العملية التعليمية للوصول إىل األهداف املنشودة منها .عناصر والطبيعة اليت حتيط ب
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 م . 2008, 
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 البحوث املنشورة

حبث  " , املفاهيم , والتحدايت اليت تواجه املكتبات الرقمية العربية األسساملكتبة الرقمية : " د . أمحد علي .  18

 .م  2011+ الثاين ,  األولـ العدد  27ـ اجمللد  جملة جامعة دمش منشور يف 

,   لة  دار املنظومةجم,حبث منشور يف  "املكتبات الرقمية : التخطيط واملتطلبات " رجب عبد احلميد حسنني  .  19
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Alhawamish 

 

1 d. 'ahmadeali "almktabatalraqamiat: al'usus  

,almafahim waltahadiyataltytuajihalmaktabatalraqamiat alearabia", 

 bahathmanshur fi majalatjamieatdimashqalmujalid 27  aleadadal'awal + alththani, 2011 ma, s: 

641. 

2. .yanzur: talalnazimalzahirialmuasasatalmaelumatu: alturuqalraqmiata, daralmasir, eamaan, 

2009, s: 18. 

3  du. 'ahmadeali "almuktabatalraqmiatu: al'ussu, 

 almafahimwaltahadiyataltytuajihalmuktabatalraqamiatalearabiat" s: 639. 

4. wilyamaramaz ;tarjamatjabril bin hasanalearishi, hashimfarahatsayid, almaktabatalraqmiatu, 

maktabatalmalikfahd, t 1, alriyad, 2006 m, s: 21. 

5. rajabeabdalhamidhasanayn "almuktabatalraqamiat: altakhtitwalmutatalabat", aleadadalmanshur 

fi majalatdaralmanzumat, 15, maris 2008, s: 8. 

6. almasdarnafsih s: 8  9. 

7. yanzuru: almasdarnafsuh, sa: 11. 

8. yanzur: almasdarnfsh, s: 9. 

9. yanzur: ghalibeiwadalnawayisih , khadamatalmustafid min almaktabatwamarakizalmaelumat , 

darsanea' , eamman , 2000 m , s: 312. 

10. ynzur: rajabeabdalhamidhasanayn "almuktabatalraqamiat: altakhtitwalmutatalibat" , s: 4. 

11. yanzur: saeidebdallhlaqy "tnamiatmaharatallughatalearabia", ealamalkutb, t 1, alqahirati, 2012 

ma, s: 257. 
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12. yanzur: muhamadmahmudalhila "asasiattasmimaltaelimiataltaelimia" daralmasirt, eamman, t 

1, 2001 m, s: 25. 

13. ynzr: d. shukrihamidnazal "alwajiz fi altarbiatwaleamaliataltaelimia" daralbashayir, t 2, 

eamman, 1998 ma, s: 145. 

14. ynzr: d. eabdaljalileabdalhadi "allghatalearabiatwatarayiqtadrisiha" jamieatalqudsalmaftuhati, 

eamman, 1991 m, t 1, s: 165. 

15 .ynzr: d. sahllaylaa "dwr fi aleamali" altaelimiatmanshur fi majalatal'athr, aleadad 26, s: 154. 

16. ynzr: d. eabdalmajidsalihbiwaeza "almuktabatalraqamiat ; tahadiyatalhadirwafaqalmustqbl" 

maktabatalmalikfahdalwataniat, alsilsat 50, alrayad, 2006 ma, s: 174- 175. 

17. ynzr: a. d. 'iibrahimqndyljy, d. 'iimanfadilalsamrayy "hwsbatalmuktabat" daralmasirt, t 2, 

eamman, al'urdunu, 2010 m, s: 33 - 34. 

18. humuduhnabilmuhmid, "almanahijwalttbiq" maktabatalainjualmisriati, alqahirat, 1981, s: 194. 

19. mahir 'iismaeilsabriyusif "mnaltaelimat 'iilaatiknulujiaaltelim" maktabatalshaqri, alriyad, 

alsaeudiat, 1999 m, s: 28. 

20. ynzr: d. rashdaa 'ahmadtaeimtalmaharatallughuiat: mustawayatiha , tadrisuha , 

sueubatuhadaralfikralearabi, t 1, alqahirat, 2004 m, s: 89. 

21. yanzur: bashireabdalrahimklub w sueudjalalalwsaaylaltaelimiatwaturuqlifikratdar 'ahya' 

aleulum t 2, bayrut, lubnan, 1985 m, s: 13. 

22. ynzr: d. rashdaa 'ahmadtaeim "almharatallghwy" s: 49 - 50. 

23. yanzuru: wilyamaramaz ; tarjamatjibril bin hasanalearishi, hashimfarhatsyd 

"almuktibatalraqmiat" s: 47. 

24. yanzur: hasanealidumi , muhamadmahmud "tsamimwatatwiraltaelimia" dar 

almasiratlilnashrwaltawziewaltibaeat , t 2 , eamman , al'urdun , 1422 h , s: 40. 

25. ynzr: d. rashdaa 'ahmadtaeima "almaharatallughuit: mustawayatiha , tadrisuha , sueubatiha" s: 

78 - 79. 

26. ynzr: d. muhsinealieatiat , alkafi fi 'asalibtadrisallughatalearabiat , 

daralshuruqlilnashrwaltawzie , t 1 , eamman , al'urdun , 2006 m , s: 68. 

27. . ynzr;  Dr. Ali Ahmed Madkour Ahmed Iman Haridi 'Teaching Arabica in non-patria 

loquentium, scientiam ab exercitatione separat, "Domus Arabum cogitatio, 1st Edition, Cairo,  

28 . eabd aleaziz 'ahmad " altaelim al'iiliktrunii alfilsifat walmabadi wal'adwat waltatbiqat " dar 

alfikr , t 1 , eamman , 2008 m , s : 30. 

29 . yanzur : a.m.d .samir eabd alrasul aleabidi " almaktabat alraqamiat wa'ahamiyataha fi albahth 

alttarikhii " bahath manshur fi majalat almustansariat lildirasat alearabiat walduwaliat , aleadad 64 

, 2017 m , s : 210 . 
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