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 )دراسة تصبيقية عمى أعزاء ىيئة التجريذ بكمية تقشية السعمػمات بالجامعة األسسخية اإلسالمية(

 أ. انترار الهادي الغؾيل
 والعمـػ الدياسيةكمية االقتراد / تحميل البيانات والحاسب اآلليقدع 

 الجامعة األسسخية اإلسالمية/
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 السمخص:

تدعى ىحه الجراسة إلى إلقاء نطخة عامة حػؿ كيفية االستفادة مغ تصبيقات خجمة الحػسبة الدحابية والسدايا 
؛ والتحجيات التي قج تعتخض أعزاء ىيئة التجريذ مغ االستفادة العالياليامة التي تقجميا إلى مؤسدات التعميع 

مغ ىحه التصبيقات, بيجؼ تعديد الجراسات التي تشاولت مػضػع الحػسبة الدحابية, لسا يسكغ أف تحجثو مغ 
 تصػيخ في مؤسدات التعميع العالي في ليبيا.

ت األسئمة السفتػحة كأداة بحث لسالئستيا لسثل ىحه واستخجمت الباحثة في ىحه الجراسة أداة السقابمة الذخرية ذا
( عزػًا مغ أعزاء ىيئة التجريذ في كمية تقشية السعمػمات بالقاشعيغ الصمبة 15الجراسة, وقج  تع مقابمة )

ومعخفة الفخص التي تداىع  ,والصالبات, لسعخفة آرائيع حػؿ تصبيقات خجمة الحػسبة الدحابية والتخديغ الدحابي
 ـ ىحه التصبيقات في العسمية التعميسية والتحجيات التي تػاجييع.في استخجا

وأشارت نتائج الجراسة: أف أغمب األساتحة أفادوا بأىسية وكفاءة استخجاـ تصبيقات خجمة الحػسبة الدحابية في 
لتعميسية قجرة العسمية التعميسية والبحثية واإلدارية لسؤسدات التعميع العالي؛ وتقجـ الحػسبة الدحابية لمسؤسدات ا

التخكيد عمى أنذصة التعميع والبحث العمسي, مع إمكانية تقميل التعقيج السختبط بتقشية السعمػمات وتعتبخ الحػسبة 
  .والسكتبة الخقسية الدحابية مدانجة استخاتيجية لمتعمع اإللكتخوني

أما فيسا  ة التجريذ متجنية.كسا أضيخت الشتائج أف معطع تصبيقات الدحابة كانت مسارستيا مغ قبل أعزاء ىيئ
يتعمق بالتحجيات, والرعػبات التي قج تعتخض استخجاـ  تصبيقات الدحابة في العسمية التعميسية, فتسثمت 
بالرعػبات الفشية واإلدارية, ونقز امتالؾ السيارة الالزمة ألعزاء ىيئة التجريذ لالستفادة مغ تصبيقات 

 ع االلكتخوني ما زالت دوف السدتػى السصمػب.الحػسبة الدحابية, كسا أف ثقافة التعمي

ودراسة أىع تحجيات التي قج  ,بتشطيع دورات تجريبية في مجاؿ الحػسبة الدحابية وتػصي ىحه الجراسة باآلتي:
تػاجو مؤسدات التعميع العالي في استخجاـ تصبيقات الحػسبة الدحابية, واقتخاح الحمػؿ الشاجحة لمتقميل مغ 

كسا تػصي  وإرساء عجد مغ السذاريع الشسػذجية بالتعاوف مع مؤسدات عخبية لمتعميع والتجريب. ,الرعػبات
الجراسة بإعجاد البيئة التعميسية السشاسبة لكميات الجامعة األسسخية اإلسالمية بسا يتشاسب, وأنساط التعميع 

 كبيخ مغ اإلقباؿ والتفاعل.االلكتخونية بيغ الصالب لتحقيق قجر  , ونذخ الثقافةااللكتخوني السختمفة

خجمة الحػسبة الدحابية, التخديغ الدحابي, تصبيقات جػجل التعميسية, مؤسدات التعميع  :الكمسات السفتاحية
 العالي.
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 .السقجمة:0

في ضل التقجـ التقشي السحىل الحي يذيجه العالع, أصبحت الدباحة في الفزاء عبخ اإلنتخنت, وإجخاء 
مى السعمػمات في وقت قياسي أمخًا ميدػرًا لمجسيع, وبصبيعة الحاؿ فإف التقجـ لع يرل االتراالت والحرػؿ ع

 فيسا مزصخدة التعميع العالي زيادة مؤسدات الحاضخ تػاجو الػقت إلى مشتياه, وما زاؿ في الُجعبة السديج, وفي
 تعميع في الستسثمة أىجافيا لتحقيقالبجيمة  الحمػؿ بعس أدى إلى إيجاد مسا التعميع وقمة السيدانية, بتكمفة يترل

  البحػث العمسية. وانجاز الصالب

ومغ الخجمات التي انتذخت بذكل كبيخ, خجمة تحػيل السػارد الحاسػبية إلى خجمات ضسغ فزاء اإلنتخنت, أو 
بأنيا  وتعخؼ الحػسبة الدحابية ما يعخؼ بالحػسبة الدحابية, التي تستج خجماتيا وتصبيقاتيا إلى قصاع التعميع.

عسمية "نقل عسمية السعالجة مغ جياز السدتخجـ إلى جياز الخادـ عبخ شبكة اإلنتخنت, وحفع ممفات السدتخجـ 
(. كسا تػفخ الحػسبة الدحابية 212, ص2013بيا ليدتصيع الػصػؿ إلييا مغ أي مكاف وأي جياز")معػض,
ذ, مغ أي مكاف وباستعساؿ أي نػع مغ األجيدة بشية تحتية رقسية فعالة تدسح لألساتحة والباحثيغ والصمبة بالشفا

 والتعمع. التعميع جػدة تحقيق في يداىع مساالخقسية القادرة عمى االرتباط باإلنتخنت إلى خجمات متسيدة, 

وتداعج تصبيقات الحػسبة الدحابية في االستفادة مغ العمػـ الحجيثة والسدتقبمية ومعالجة البيانات الكبيخة 
ىشاؾ تػجو ججيج  ج السعمػمات الستخررة, وتصػيخ آليات تجاوؿ تمظ السعمػمات وتذاركيا.والتعامل مع قػاع

في السجتسع العخبي نحػ انعقاد عجد مغ الشجوات والسؤتسخات العمسية التي تشاقر االتجاىات الحجيثة في تقشيات 
الكفايات التعميسية,  إلكداب عزػ ىيئة التجريذوكيفية تصبيقيا في التعميع والبحث العمسي, السعمػمات 

والرفات الذخرية الستسيدة, التي يدتصيع مغ خالليا إكداب شمبتو الخبخات الستشػعة, ويعسل عمى تػسيع 
 .(2016تيديخ,مفاىيسيع, ومجاركيع وتشسية أساليب تفكيخىع )

مثل خجمة البخيج اإللكتخوني وتصبيقات جػجل وتصبيقات اإلنتخنت  ورأت الباحثة أف تصبيقات الحػسبة الدحابية
مػضػعًا أساسيًا ضسغ محاور تمظ السؤتسخات في ضل ازدياد تػجو الذخكات ومؤسدات التعميع لالنتقاؿ وغيخىا, 

 إلى بيئة الحػسبة الدحابية.

  ة الجراسة:.مذكم8

 تعمع يعج العرخ, ولع مدتججات مػاجية عمى قادرة تعج عل التقميجية في العسمية التعميسية واألنساط إف األساليب
 (. وأصبح2012عرخ التعميع اإللكتخوني)األحسجي,  في فقط السحاضخة قاعة في عمى التػاجج قاصخاً  الصالب

 وتػسع الدحابية, الحػسبة مغ انتذار تصبيقات فعمى الخغع الججيجة, العمسية األساليب اتباع الزخوري  مغ
الدحابة مثل خجمة البخيج  تصبيقات إلى الػصػؿ شخيقيا عغ الستعمع يدتصيع استخجاماتيا, إذ مجاالت

 البيانات قػاعج تصبيقات إلى الػصػؿ وكحلظ ومكاف؛ زماف أي وغيخىا في التعميسية اإللكتخوني وتصبيقات جػجل
التي تػاجو أعزاء ىيئة  التحجيات مغ بػجػد مجسػعة االجتساعية. ويسكغ تحجيج مذكمة الجراسة والذبكات

مغ  وتحج الدحابية أىسية الحػسبة مغ تقمل التجريذ عشج تعامميع مع تصبيقات خجمة الحػسبة الدحابية؛ والتي
وتصبيقاتيا, فزاًل عمى أف الباحثة أحج  خجماتيا معاييخ في ىشاؾ نقز أفو  االستفادة مشيا في التعميع العالي,
اإلسالمية األسسخية, باإلضافة إلى قمة وجػد الجراسات الدابقة التي تشاولت أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة 

 مػضػع االستفادة مغ خجمة الحػسبة الدحابية في التعميع العالي والبحث العمسي.
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  .أسئمة الجراسة:3

 :التالية األسئمة عمى االجابة إلى الجراسة ىحه تدعى

 وماىي مكػناتيا؟ الدحابية الحػسبةمفيـػ  ما .1

 وما ىي مسيداتيا وعيػبيا في التعميع العالي؟ الدحابية الحػسبة الخجمات التي تقجميا ما .2

, وكيف يسكغ ليا أف تمعب دورًا ممحػضًا في العسمية التعميسية بكمية الدحابية الحػسبة تصبيقات خجمة ما ىي .3
 ؟ تقشية السعمػمات بالجامعة األسسخية اإلسالمية

بكمية تقشية  مدتقبل الدحابة الدحابية في العسمية التعميسية, وما تصبيق بلس تعتخض التي ما ىي التحجيات .4
 السعمػمات؟

 الجراسة: .أهجاف4  

 :التالية األىجاؼ تحقيق الجراسة إلى ىحه تدعى

 . ومكػناتيا الدحابية الحػسبة مفيػـ عمى الزػء تدميط  .1

 .ومسيداتيا وعيػبيا الدحابية الحػسبة بفػائج التعخيف  .2

 آراء عيشة مغ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة األسسخية اإلسالمية حػؿ كيفية االستفادة مغاستعخاض   .3
 .الدحابية الحػسبة خجمة مجاؿ في التعميسية التصبيقات

وسبل تحليميا في العسمية التعميسية بالجامعة  مدتقبل الحػسبة الدحابية تعتخض التي التحجيات معخفة  .4
 .ىحه التحجيات التغمب عمى في تديع أف واقتخاح بعس الحمػؿ يسكغ األسسخية اإلسالمية,

 .أهسية الجراسة:5

ومدتقبميا  وعيػبيا وفػائجىا ومسيداتيا الدحابية الحػسبة تعسل ىحه الجراسة عمى التعخيف بأىسية تصبيقات خجمة
 تعميسية بيئة شارإفي  والعسل الخجمة, ىحه احتزاف في التعميع العالي مؤسدات ودور في العسمية التعميسية.

 التعميسية, العسمية في ػضيفوتو  ودمجو التخديغ الدحابي مغ االستفادة كيفية في بججية جحابو, والتفكيخ تفاعمية
لتحقيق جػدة  ,اإللكتخوني التعميع مفيػـ ويخسخ التعميسي, بستصمبات الجانب يفي الحي السسيد األداء إلى وصػال
 في تتسثل الجراسة ىحه أىسية أف كسا .العمسي ومػاكبة التقجـالسجتسع,  وخجمة الصمبة, احتياجات وسج التعميع,

أنيا مغ الجراسات الشادرة التي تتشاوؿ مػضػع أىسية الحػسبة الدحابية مغ وجية نطخ األكاديسييغ مغ أعزاء 
 ىيئة التجريذ.

 : .مشهجية الجراسة6

اعتسجت ىحه الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي الحي يقـػ عمى وصف الطاىخة وتفديخىا وتحميميا كيفيًا, مغ 
خالؿ الكتب والسجالت العمسية والبحػث والجراسات الدابقة ذات الرمة بسػضػع الجراسة الحالية, كسا استخجمت 

وذلظ لتقري وجيات نطخ عيشة عذػائية الجراسة أداة السقابمة الذخرية لمحرػؿ عمى بيانات نػعية, 
( عزػًا مغ أعزاء ىيئة التجريذ مغ جسيع األقداـ بكمية تقشية السعمػمات, وذلظ فيسا يتعمق بكيفية 20حػالي)

االستفادة مغ تصبيقات خجمة الحػسبة الدحابية والتخديغ الدحابي في العسمية التعميسية؛ وقج لجأت الباحثة ليحه 
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لسدتػى الثقافي لعيشة الجراسة )أعزاء ىيئة التجريذ( متقاربًا ججًا, كسا أف السقابمة الذخرية األداة, وذلظ ألف ا
, 2012وجيا لػجو تعصي لمجراسة حخية اإلجابة والتػسع فييا بجوف الخخوج عغ السػضػع الخئيدي)حسجيذة, 

 (. حيث شسمت أسئمة السقابمة الذخرية السحاور التالية:102ص

 الدحابية لجى أعزاء ىيئة التجريذ ومسيداتيا وعيػبيا.مفيـػ الحػسبة  .1

 االستفادة مغ تصبيقات خجمة الحػسبة الدحابية في العسمية التعميسية. .2

التحجيات التي تعتخض سبل استفادة أعزاء ىيئة التجريذ مغ خجمة الدحابة, ومدتقبل تصبيقات خجمة  .3
 الحػسبة الدحابية في العسمية التعميسية.

 اسة: . حجود الجر 7

 أجخيت ىحه الجراسة في كمية تقشية السعمػمات بالجامعة األسسخية اإلسالمية.الحجود السكانية:  -

 (.2018-2017أجخيت ىحه الجراسة في بجاية فرل الخبيع مغ العاـ الجامعي)الحجود الدمشية:  -

 زليتغ. -خية اإلسالمية: أعزاء ىيئة التجريذ في كمية تقشية السعمػمات بالجامعة األسسالحجود البذخية -

 . الجراسات الدابقة:8

ىجفت ىحه الجراسة إلى الكذف عغ فاعمية بخنامج تجريبي مقتخح قائع عمى  (:8104والخحيمي) العسخي  دراسة -
الحػسبة الدحابية التذاركية لتعديد األداء التقشي لجى أعزاء ىيئة التجريذ, واستخجـ مشيج البحث التجخيبي. 

لتعامل بالتخديغ وركدت الجراسة عمى أثخ البخامج التصػيخية ألعزاء ىيئة التجريذ في تصػيخ مياراتيع التقشية وا
الدحابي. وأوصت الجراسة باآلتي: عقج دورات تجريبية ألعزاء ىيئة التجريذ في الجامعة لتجريبيع عمى 

 استخجاـ تصبيقات الحػسبة الدحابية وتصبيقات جػجل التخبػية في التعميع العالي.

لحيغ التحقػا )بجورة ميارات : ىجفت ىحه الجراسة لسعخفة أراء أعزاء ىيئة التجريذ ا(8103دراسة ربايعة ) -
متقجمة في التعميع االلكتخوني( , ومعخفة الفخص التي تداىع في تػضيف تصبيقات جػجل في العسمية التعميسية, 
والتحجيات التي قج تعتخض تػضيف ىحه التصبيقات, واستخجـ الباحث )السقابمة ذات األسئمة السفتػحة(  كأداة 

, مػزعيغ عمى فخوع ( عزػا مغ أعزاء ىيئة تجريذ18. وقج تع مقابمة )بحث , لسالءمتيا لسثل ىحا البحث
وأشارت الشتائج أف معطع تصبيقات جػجل كانت مسارستيا عالية, وعالية ججا, . جامعة القجس السفتػحة

, في حيغ أف بعس التصبيقات, كانت مسارستيا مغ قبل السذاركيغ في الجورة, ضعيفة مثل:  +Googleمثل
Google Calendar.  أما فيسا يتعمق بالرعػبات التي قج تعتخض تػضيف تصبيقات جػجل في العسمية

التعميسية, فتسثمت بالرعػبات الفشية,  والرعػبات اإلدارية, وضعف امتالؾ السيارات الالزمة مغ قبل الصالب, 
تكثيف الجورات آلتي: وأعزاء ىيئة التجريذ لسثل ىحا الشػع مغ أنساط التعميع االلكتخوني. وتػصي الجراسة با

التجريبية, وتعسيسيا, وإعجاد البيئة التعميسية السشاسبة لفخوع الجامعة بسا يتشاسب, وأنساط التعميع االلكتخوني 
 نذخ الثقافة االلكتخونية بيغ الصمبة لتحقيق قجر كبيخ مغ اإلقباؿ., و السختمفة

راسة األنساط السختمفة في ترف ىحه الج Massadeh & Mesleh(2013): دراسة مدعجة ومرمح -
وتػصمت  .االستخجاـ, وكيف يسكغ أف يكػف ذلظ حال نسػذجيا لمسذاكل والحاجات الستصػرة لمجامعات األردنية
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الجراسة إلى اآلتي: إف إدارات الجامعات األردنية تعتقج أف الحػسبة الدحابية تقجـ حال نسػذجيا لتمظ السذاكل, 
سرادر والسعخفة الالزمة إلدارة الحػسبة الدحابية, وتػضيفيا في العسمية ولكغ تفتقخ تمظ السؤسدات إلى ال

بدبب ضعف ميدانية التعميع العالي, وخجمات تكشػلػجيا و  التعميسية, والبحث العمسي, والتصػيخ في الجامعات,
تخجاـ السعمػمات, مسا أدى إلى زيادة الصمب عمى خجمات الدحابة. وتػصي الجراسة بتػجو الجامعات إلى اس

 وتبشي الحػسبة الدحابية لالستجابة لمستصمبات الدائجة لخجمات تكشػلػجيا السعمػمات. 

ىجفت الجراسة إلى أىسية التعميع مجى الحياة, أي التعميع عغ شخيق التحػؿ إلى ( 8108دراسة األحسجي) -
إلى ضخورة ارتباط التعميع مجتسع السعخفة ويعتسج عمى انتاج السعخفة عػضا عغ استغالليا. وقج خمرت الجراسة 

باحتياجات الستعمسيغ وسػؽ العسل, وتػعية أفخاد السجتسع لمتفاعل مع السدتججات التقشية في التعميع وتػفيخ 
 البشية التحتية والستسثمة في الكػادر البذخية وشبكة اتراالت سخيعة.

تصػيخ أدائيا مغ خالؿ استخجاـ تيجؼ ىحه الجراسة إلى تذجيع الجامعات ل Mirce  (8100:)ماريكا دراسة -
الحػسبة الدحابية كبجيل لتقشية السعمػمات, كسا تيجؼ لمتعخؼ عمى فػائج استخجاـ الحػسبة الدحابية في 
الجامعات والرعػبات التي تػاجييا. وتػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية: أىسيا أف الحػسبة الدحابية تجعع 

ػؿ إلى تصبيقات الحػسبة الدحابية في أي مكاف وفي أي وقت, كسا تػفخ التعميع الجامعي, مع امكانية الػص
الحػسبة الدحابية مغ ميدانية الجامعة. ومغ الرعػبات التي تػاجو الجامعة عشج استخجاـ الحػسبة الدحابية 

 اختخاؽ البيانات وتعصيل إدارة الحاسبات.

لحػسبة الدحابية, والتعخؼ عمى خجماتيا تيجؼ ىحه الجراسة إلى التعخيف باTout(8119 :)دراسة تؾت  -
وتصبيقاتيا, وأىع الرعػبات التي تػاجو الحػسبة الدحابية في التعميع العالي. وخمرت الجراسة إلى مجسػعة مغ 
الشتائج أىسيا: أف الحػسبة الدحابية تػفخ مرادر السعمػمات والبخامج الحاسػبية لسؤسدات التعميع العالي, ويعج 

ي بجياًل لشطاـ السمفات. وأىع الرعػبات التي تػاجو مؤسدات التعميع, انخفاض السيدانية وضعف التخديغ الدحاب
 البشية التحتية في الجامعات وعجـ وجػد وسائط تخديغ مػحج.

 اإلطار الشغخي 

  Cloud Computing) ) أواًل: نذأة الحؾسبة الدحابية ومفهؾمها 

 نذأة الحؾسبة الدحابية : -

الحػسبة الدحابية األوؿ في أواخخ الدتيشيات, ولقج استميع مرصمح الحػسبة الدحابية مغ  بجأ استخجاـ مرصمح
رمد الدحابة الحي كاف يدتخجـ في كثيخ مغ األحياف لتسثيل اإلنتخنت في خخائط ورسـػ بيانية, وكسا ىػ الحاؿ 

وكاف الجافع وراء كثيخ مغ  مع كثيخ مغ التقشيات الججيجة األخخى فإف ذلظ يعشي أشياء مختمفة ألناس مختمفيغ
 (.2013السػرديغ لترعيج مجسػعة السشتجات الخاصة بيع)معػض,

عشجما قامت شخكة  2000إال أف تصبيقات الحػسبة الدحابية لع تطيخ بذكل فعمي إال في بجاية عاـ 
غ الذخكات, مايكخوسػفت بتػسيع   مفيـػ استخجاـ البخمجيات مغ خالؿ شبكة الػيب, تبعتيا بعج ذلظ العجيج م

( التي Googleمجاؿ الحػسبة الدحابية ىي شخكة جػجل ) إال أف أكثخ الذخكات التي لعبت دورا ىاما في
 قامت بإشالؽ العجيج مغ الخجمات التي تعسل مغ خالؿ مفيـػ الحػسبة الدحابية.
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  ة:الدحاب مفهؾم

األوجو التي تسكغ مغ تقجيع الحػسػبة  وكافة والذبكات والتخديغ, والخجمات, األجيدة ىي عبارة عغ مجسػعة مغ
مشفرػػمة  كسكػنػػات تقػػجيع بػػخامج البشيػػة التحتيػػة والتخػػديغ عمػػى االنتخنػػت )إمػػا الخػػجمات الدػػحابية وتذػػسل كخجمػػة

 (. Hurwitz et al,. 2010السدتخجـ ) بشاء عمى شمب مشرة كاممة( أو

ي وقػػػت ومػػػغ أي جيػػػاز إلػػػى الذػػػبكة وتعػػػخؼ الدػػػحابة أيزػػػًا بأنيػػػا "نسػػػػذج لتػػػػفيخ وصػػػػؿ مشاسػػػب ودائػػػع فػػػي أ
لسذػػػػاركة مجسػعػػػػة كبيػػػػخة مػػػػغ السرػػػػادر الحاسػػػػػبية والتػػػػي يسكػػػػغ نذػػػػخىا وتػفيخىػػػػا بأقػػػػل مجيػػػػػد عمػػػػى مػػػػػفخ 

 (. والذكل التالي يػضح تعخيف الدحابة.21, ص 2012الخجمة")الذخيف,

 

 
 ( يؾضح مفهؾم الدحابة لمتعبيخ عؽ شبكة االنتخنت.0شكل)

 ( "الحػسبة الدحابية وبشاء مجتسع السعخفة".5, ص 2012السرجر)الذخيف,

 تعخيف الحؾسبة الدحابية: - 

( بأنيا "الخجمات التي تتع عبخ أجيدة وبخامج مترمة بذبكة خػادـ تحسل بياناتيا في 2015) تعخفيا السشيخاوي 
اتف ذكية سحابة افتخاضية تزسغ اتراليا بذكل دائع دوف انقصاع, مع أجيدة مختمفة حاسػب, جياز لػحي, ىػ 
وتعخؼ  .وغيخىا". بعج وضع كػد خاص لفتح قفل الذبكة وبالتالي يتع الجخػؿ إلييا مغ أي مكاف وفي أي زماف

أيزًا الحػسبة الدحابية بعسمية نقل السعالجة مغ جياز السدتخجـ إلى أجيدة خػادـ عبخ اإلنتخنت وحفع ممفات 
جياز, ولتربح البخامج مجخد خجمات, وحاسػب السدتخجـ ىشاؾ ليدتصيع الػصػؿ إلييا مغ أي مكاف وأي 

السدتخجـ مجخد واجية أو نافحة رقسية, وغالبًا ما تدتخجـ األجيدة الخادمة تقشيات األوساط االفتخاضية لمدساح 
 (.2013لعجة مدتخجميغ باستخجاـ نفذ الخجمة )حايظ, 

الحي  والتقانة لمسعاييخ االمخيكي الػششي السعيج تعخيف ىػ العشاصخ ىحه كل جسع قج أنو يبجو الحي والتعخيف
 الصمب والسذاركة عمى بشاء لمذبكة والسالئع الجائع الػصػؿ لتسكيغ نسػذج ىي الدحابية الحػسبة أف عمى يشز

 نذخىا يسكغ والخجمات( والتي والتصبيقات ,التخديغ وحجات ,الذبكات, والخػادـ( الحػسبة مػارد مغ بسجسػعة
 (Mirce & Anca, 2011). الخجمة  مجيد مع التفاعل أو االدارة قبل مغ جيج اقل بحؿ مع بدخعة وتػفيخىا
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وتعخؼ الباحثة الحػسبة الدحابية بأنيا ليدت تقشية ججيجه ولكشيا خجمة بذكل ججيج تتع عغ شخيق اإلنتخنت 
دوف الشطخ إلى الكيفية التي تعسل بيا الخجمة أو كيفية تذغيميا وإعجاد الذبكة والبخمجيات. والحطت الباحثة أف 

عتسج عمى الذبكات والخػادـ لمػصػؿ إلى تصبيقات ت التعخيفات الدابقة جسيعيا تتفق عمى أف الحػسبة الدحابية
 , وأيزا تحتاج إلى سخعة اتراؿ باإلنتخنت.التعميسيةالحػسبة 

 مكؾنات خجمة الحؾسبة الدحابية: -

 ما تتزسغ الدحابية الحػسبة مشرات الخئيدية السكػنات إف (2014) وشمتػت (2013ربايعة ) مغ كل ذكخ
 :يمي

    IaaS" Service a as Infrastructure" . البشية التحتية كخجمة0

تقجـ البشية التحتية كخجمة وتسكغ السؤسدة مغ إدارة البيئة التقشية التحتية والبخامج عغ شخيق اإلنتخنت بصخيقة 
سيمة وآمشة دوف الحاجة إلى أف تكػف لجييع مخاكد بيانات مكمفة, باإلضافة إلى االستفادة مغ الخجمات, وإعفاء 

 .صيانة ومخاقبة مكػنات البشية التحتية مغ خػادـ ووحجات تخديغ وشبكة السؤسدات مغ

     PaaS Service a as :Platform"" السشرة كخجمة. 2

تقجـ مشرة الحػسبة كخجمة وتكػف أداة البخمجة نفديا مدتزيفة عمى الدحابة, ويسكغ الػصػؿ إلييا مغ 
لمسبخمجيغ تصػيخ وبشاء تصبيقات اإلنتخنت دوف الحاجة إلى خالؿ السترفح. ويتيح ىحا الشػع مغ الخجمات 

أو أدوات عمى أجيدتيع, ونذخ ىحه التصبيقات بجوف الحاجة إلى ميارات في إدارة األنطسة  تثبيت أي بخامج
 والذبكات.

    SaaS service a as Software"" البخمجيات كخجمة. 3

ظ حدمة بخامج مغ خالؿ حدمة تصبيقات جػجل وكحلتقجـ البخمجيات كخجمة, مثل ما تقجمو شخكة جػجل 
Gmail  تذسل بخنامج تحخيخ الشرػص والتقػيع والبخيج مغ شخكة مايكخوسػفت. ويسكغ ادراج مفيـػ سصح

السكتب كخجمة؛ حيث تكػف التصبيقات متاحة لمسدتخجـ, ولكغ أيزا الجياز نفدو يكػف متاحا كخجمة بسا في 
(. والججوؿ التالي يػضح نذاط السؤسدة التعميسية 9, ص 2015)السشيخاوي, ذلظ نطاـ التذغيل وسصح السكتب

 كسدتيمظ لمخجمات الدحابية ونذاط مقجـ الدحابة.

 الدحابية وأنذظة مقجم الدحابة لمخجمات كسدتهمػ التعميسية السؤسدة ( أنذظة0ججول)

 السحابيتأنشطت مقدمت الخدماث  أنشطت الجامعت كمستهلك للخدمت نىع الخدمت

 البرمجياث كخدمت
 أَشتطت حشتيٍم فتً واندتريبث انخطبٍقتبث استخدراو

 انخعهًٍٍت. انًؤسست

 وختريبث حطبٍقتبث ويسبَرة وصٍبَت واذارة حركٍب

 .األسبسٍت انسحببت بٍُت عهً انبريجٍبث

 كخدمت المنصت
 واندتريبث انخطبٍقتبث واذارة وَشر واخخببر حطىٌر

 انسحببت. بٍئت فً انًسخضٍفت

 وبريجٍبحهتب األسبستٍت انستحببت بٍُتت واذارة حقترٌى

 أذواث حقرٌى جبَب إنً انًُصت، نًسخههكً انىسٍطت

 انًُصت. نًسخههكً واإلذارة وانُشر انخطىٌر

 كخدمت التحتيت البنيت
 اندريبث ويراقبت واذارة وحركٍب إَشبء

 األسبسٍت. انًعهىيبث حكُىنىجٍب بٍُت نعًهٍبث

 وانخدسٌٍ انطبٍعٍت انًعبنجت واذارة حقرٌى

 انسحببت. وبٍُت االسخضبفت وبٍئت وانشبكبث
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وتعج تصبيقات الحػسبة مغ خجمات االنتخنت التي شػرت استخجاـ الباحث العمسي لسرادر السعمػمات مغ حيث 
امج انتاجيا ومذاركتيا ونذخىا وتػفيخ خجمات لمباحثيغ تخز التخجسة واعجاد التقاريخ والسدتشجات, وتػفيخ بخ 

لتصبيق البحػث السعسمية ومشيا السعامل االفتخاضية, وتػفخ مخونة التعامل مع مرادر السعمػمات السقجمة عغ 
 شخيق الدحب. 

 الحؾسبة الدحابية. خجمات مؽ ثانيًا: نساذج

 الخجمات مغ عجد الجراسة ىحه تتشاوؿ ؼوسػ  االنتخنت شبكة عمى الستاحة الدحابية الخجمات مغ العجيج يػجج
 كػنيا الى اضافة ,لمسدتخجميغ جيجة وخجمات فػائج تحقق كسا ,السعمػمات ومخاكد لمسكتبات تقجميا التي

 :(2016)تيديخ,كسا يمي  الدحابية الخجمات ىحه ومغ مالية كمفة أي السدتخجـ مغ تتصمب ال مجانية خجمات

 الخجمات( باسع السعخوفة أمازوف(( بذخكة الخاصة الدحابية الحػسبة مشرة وىي: Amazon . أمازون 0
 يقدسيا اف يدتصيع لجييا خػادـ عمى سحابية مداحات تأجيخ لمسدتخجميغ تتيح والتي) بأمازوف  الخاصة الذبكية

 .يذاء كيفسا

 مشرة لتدويج (web application hosting) استزافة ىي تصبيق : Rack spaceشخكة تظبيقات  .2 
 ممفات تخديغ يػفخ وأيزاً  الحػسبة مشفعة مغ أساس عمى يختكد والحي الذبكة عمى (الدحابة مػاقع( الدحابة
 .)الدحابة خػادـ( ليا التحتية والبشية الدحابة

, والتي الدحابية والحػسبة االفتخاضية التحتية البشية في األساسية الخكائد ىي أحج:  VM ware. شخكة3
 ويشجو, أنطسة بخامجيا عمى  تعسل افتخاضية, استزافة سحابية وبيئات افتخاضية عسل بيئات تدسح بإنذاء

  .مباشخة عمى الخػادـ تعسل سحابية تذغيل أنطسة تػفخ كسا أوأس, وابل و وليشػكذ,

 بالػاليات فخنديدكػا ساف في الخئيدي مقخىا الدحابية لمحػسبة شخكة:  Sales forceشخكة مبيعات .4
 خارج السختمفة التصبيقات باستزافة وتقـػ بيا التجارية لمخاغبيغ البخمجيات بتػزيع تقـػ والتي األمخيكية الستحجة
 العسالء. عالقات إدارة مجاؿ في وتذتيخ بسشتجاتيا مػقعيا

 windows live بخنامج يف لمسذتخكيغ مايكخوسػفت شخكة تقجـ Microsoft: . ميكخوسؾفت5
messenger كسا تتسثل خجمة الحػسبة الدحابية السقجمة مغ شخكة ميكخوسػفت فيسا مجانية تخديشية مداحة .

وىػ نطاـ تذغيل يدسح بإجخاء تصبيقات الشػافح وتخديغ  Windows Azureيعخؼ بشطاـ ويشجوز آزيػر 
 السمفات والبيانات اعتسادًا عمى مخاكد البيانات الخاصة بسيكخوسػفت.

 عمى جػجل مدتشجات محخر مع الدحابية الحػسبة مجاؿ في جػجل شخكة تذتيخ Google: جؾجل .6
 .جػجل تجيخ التي البيانات مخاكد في العشكبػتية الذبكة تصبيقات واستزافة لتصػيخ تصبيقاتو ومحخر اإلنتخنت

كسا تدسح خجمة جػجل درايف لمسدتخجـ بإمكانية التخديغ الدحابي, والػصػؿ إلييا مغ أي مكاف عبخ 
 ع اآلخخيغ.االنتخنت ومذاركتيا م

 :والباحثيؽ األكاديسييؽ تهؼ والتي العالي التعميؼ في Google تظبيقات أهؼ -

 Google Drive:الدحابية  درايف جؾجل خجمة  - أ
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 صجى ليا أصبح جػجل, والتي لذخكة التابعة األخيخة اآلونة في ضيخت التي ىي إحجى الخجمات الدحابية
 حيث 2012 عاـ في الخجمة ىحه لقج ضيخت ,السعمػمات ومؤسدات الباحثيغ قبل مغ واسعة وتصبيقات عالسي

 السدتفيج يدتصيع جػجل , وبحلظ في الخئيدية الخػادـ عمى السختمفة ممفاتو بتخديغ القياـ لمسدتخجـ تتيح
 األمغ جػجل شخكة تؤمغ كسا ومكاف, زماف أي في بيا والسذاركة عمييا واإلضافة والتعجيل ممفاتو إلى الػصػؿ
 والتي الييا لمػصػؿ مخػؿ يكػف  أو يسمكيا مغ إال إلييا الػصػؿ يدتصيع ال حيث السمفات ليحه ػصيةوالخر

  (.2016واجخاء التعجيالت عمييا )سميساف, ومعالجتيا  والشرػص السدتشجات تحخيخ تتيح

 الباحث العمسي:Google خجمة جؾجل  -ب

أىع محخكات البحث العمسي األكاديسي, فيػ مغ Scholar يعتبخ جػجل الباحث العمسي أو جػجل سكػالر 
 يختز

ويتزسغ جػجل الباحث  .بالسؤلفات العمسية واألكاديسية التي يحتاج ليا الباحثػف بسا فييع األساتحة والصالب 
العمسي مادة وافخة مغ األبحاث والخسائل العمسية السعتسجة, والسجالت العمسية السحكسة, والكتب والسمخرات 

عمى  الرادرة عغ ناشخيغ أكاديسييغ وجامعات عالسية وغيخىع مغ مؤسدات البحث العمسي وتذتسلوالسقاالت 
  : ىي الدحابية الخجمات مغ عجة أنػاع

   Publisher Support:الشاشخيؽ دعؼ خجمة -

 جسيع ومغ ,العمسية التخررات مختمف في السشذػر الخقسي السحتػى  الى الػصػؿ سيػلة تعدز خجمة وىي
 واألشخوحات لألبحاث العمسية السعمػمات الستعخاض الشاشخيغ مع وبالتشديق الخجمة ىحه وتعسل العالع. أنحاء

 .العمسي الباحث وجػجل جػجل عمى لمبحث قابمة وجعميا التخررات جسيع مغ الفشية والتقاريخ والسمخرات,
  .باحث لكل السعمػمات مرادر مغ ميسا مرجراً  الخجمة ىحه وبحلظ تسثل

 Google Book Search): ة جؾجل لمكتب)خجم -

 .لمبحث والسعايشة لسالييغ الكتب مغ السكتبات والشاشخيغ في كل العالع  وىي خجمات جػجل

 Google Lab Search): )خجمة مختبخات جؾجل -

 .وىي خجمات جػجل إلجخاء التجارب واالكتذاؼ وأيزًا السداىسة في االبجاع مغ خالؿ السدابقات العمسية

 (Document Google): خجمة مدتشجات جؾجل -

 وىي خجمة إنذاء السدتشجات السختمفة مثل ممفات نرية أو عخوض تقجيسية أو احراءات.

 :  Google Gmailالبخيج االلكتخوني السذهؾرة مؽ  خجمة -

التعميع لمػصػؿ األمثل لدمالء الجراسة, واألساتحة ومشاقذة وىي خجمة البخيج االلكتخوني يتع استخجاميا في 
 السحاضخات, وتتػفخ ميدة السحادثات لتجسيع الخسائل التي تخز مػضػع معيغ ليديل الػصػؿ إلييا.

   : Calendarخجمة التقؾيؼ -

ومذاركتو مع باقي األشخاص, أو تعييغ وقت لسؤتسخ ما. كسا يسكغ وىي خجمة تسكششا مغ إنذاء حجث ميع,  
 لكل األشخاص السخػليغ تعجيل, وإضافة األحجاث, والتشبييات.

https://mail.google.com/
https://www.google.com/calendar
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 :(Picasa) خجمة تحخيخ الرؾر -

, أو مذاركتيا وىي خجمة سحابية تداعج في تحخيخ وتشديق الرػر بديػلة الستخجاميا في األبحاث والجراسات
 شكل عمى إخخاجو يتع متتابع عخض شكل عمى الرػر إخخاج أيًزا تتيح كسا اإلنتخنت,مع جسيع مدتخجمي 

 .فيجيػ مقصع

 :Google Drawing  خجمة رسؾم جؾجل -

مغ إضافة األلػاف والخسـػ إلى السدتشجات والعخوض, في العسمية التعميسية  وىي خجمة تداعج في تصبيق الخسـػ
صات والتخصيصات, كسا يدتخجـ في إنذاء المػحات والبػستخات والسػاقع, ويديل كحلظ مغ إنذاء السخص

 التعميسية. 

 :Google Translate جؾجل تخجسة خجمة -

 وىحه مختمفة. لغة 58 إلى السػاقع وحتى والػثائق والجسل, الكمسات, لتخجسة جػجل مغ مقجمة خجمة ىيو
 دوف  لمجسيع متاحة والعمـػ السعارؼ, لجعل العالسية جػجل ورسالة تػجيات, كبيخ بذكل تعكذ الخجمة
 الػثائق آالؼ تتبع تتيح متصػرة تقشية عمى تخجستو في جػجل ويعتسج المغة. عائق بيشيا مغ والتي عػائق,

 إلييا, والستخجع عشيا, الستخجع المغتيغ بكال محتخفيغ متخجسيغ قبل مغ مدبًقا تخجستيا تست والتي السكتػبة,
 الستخجع. السػضػع فيع عمى تداعج حتى العبارات وصياغة الجسل, تشديق كيفية لسعخفة

 :Google Plusخجمة جؾجل+   -

عمى أنيا: وسيط بيغ األستاذ والصالب مغ أجل التعميع والتعمع, والتػاصل لتدميع  وىي خجمة يتع تػضيفيا
 الػاجبات 

وحل الػاجبات السذتخكة, واألنذصة, كسا تعتبخ وسيط بيغ الصالب بعزيع ببعس مغ أجل التعمع التعاوني, 
 والسشاقذات العمسية,

شبكة اجتساعية تع إنذائيا بػاسصة شخكة جػجل,    Google Plusويسكغ اعتبار خجمة وتبادؿ السعمػمات. 
 وأىع وأحجث

عسل دوائخ, ليديل التعامل مع الصمبة وتقديسيع إلى فرػؿ افتخاضية, ومكالسات  السدايا التي تترف بيا 
 (Mirce & Anca, 2011).( و2013ث عغ شالب باسسو )ربايعة, , والبحالفيجيػ

 الستؾفخة: الدحابيةخجمة التظبيقات  عؽ أمثمة  - ج

 Gmail, Yahoo, Hotmailاإللكتخوني البخيج خجمات -

 Google Drive, Dropbox, SkyDriveالدحابي التخديغ خجمات -

  Google Music, Amazon Cloud Player, iTunes/iCloudالدحابية السػسيقى خجمات -

 Google Docs, Photoshop Express الدحابية خجمة التصبيقات -

 (.2013)ربايعة,  Azure Windows مشرات لشطع التذغيل مثل -
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  نساذج ترسيؼ خجمة الحؾسبة الدحابية: -د

 تتشػع نساذج ترسيع الدحابات حدب نػع وشخيقة تػفخىا وىي :

 : Private Cloud خاصة سحابة -

الخاصة تدسح لألنطسة والخجمات لتكػف في متشاوؿ السشطسة, أي لجى الذخكة سػاء في مشصقة واحجة الدحابة 
 .أو عجة مشاشق فإنيا تػفخ زيادة األمغ بدبب شبيعتيا الخاصة

 Public Cloud : عامة سحابة -

مة أقل أمشا الدحابة العامة تدسح لألنطسة والخجمات لتكػف في متشاوؿ عامة الشاس, قج تكػف الدحابة العا
 .بدبب أنيا متػفخ لمجسيع عمى سبيل السثاؿ في البخيج اإللكتخوني

 :Hybrid Cloud  مهجشة سحابة -

السيسة والخاصة  الدحابة السيجشة ىي مديج مغ الدحابة العامة والدحابة الخاصة, ومع ذلظ يتع تشفيح األنذصة
 .(2015ميسة باستخجاـ الدحابة العامة )كمػ , باستخجاـ الدحابة الخاصة في حيغ يتع تشفيح األنذصة الغيخ 

 : Community Clouds جساعية)مذتخكة( سحابة -

والذكل التالي  .تدسح الدحابة الجساعية لمشطاـ والخجمات لتكػف في الستشاوؿ مغ قبل مجسػعة مغ السشطسات
 يػضح ترسيع نسػذج خجمة الدحابة في التعميع. 

 
 التعميسية.  لمسؤسدة الدحابية الحؾسبةخجمة  ( نسؾذج ترسيؼ8) شكل

ترسيع نسػذج تسييجي لتصبيق الحػسبة الدحابية في السؤسدات  "(22, ص 2012)اليادي,السرجر:
 .التعميسية"

 متظمبات خجمة الحؾسبة الدحابية: -ه

 . جياز حاسب شخري, وىػ أي جياز ذو إمكانيات متػسصة يدسح باالتراؿ باإلنتخنت  .1
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 .أي نطاـ تذغيل يدسح باالتراؿ باإلنتخنت  .2

 .أي مترفح انتخنت يدسح باستخجاـ خجمات الدحابة  .3

ليتسكغ السدتخجـ مغ الػصػؿ الدخيع لسمفاتو والتصبيقات   ذو سخعة عالية تػفيخ اتراؿ بذبكة انتخنت  .4
 .التي يحتاج إلييا والبخامج التي يدتخجميا

ابية(, يدسح باستخجاـ السػارد الستاحة في الخػادـ بكفاءة مترفح انتخنت)مدود خجمة الحػسبة الدح  .5
 الدحابية. الحػسبة خجمة متصمبات يػضح التالي والذكل .(26,ص2014)يذ,

 
 ( يؾضح متظمبات خجمة الحؾسبة الدحابية 3الذكل )

الدحابية في ( "دور التكشػلػجيا في التعميع والتعمع وشخؽ استخجاـ الحػسبة 4, ص2016السرجر: )سميساف, 
 التعميع الحجيث".

  ثالثًا: خرائص الحؾسبة الدحابية.

 : تستاز الحػسبة الدحابية بعجد مغ الخرائز وىي كالتالي

وتعشي أنو بسجخد أف يترل السدتخجـ بالدحابة فإنو يربح مالكًا لسا يخدنو عمييا  السدتخجم:مخكدية  .0
 . خه مغ السدتخجميغويدتصيع مذاركة ما يقـػ بتخديشو عبخ االنتخنت مع غي

وتعشي أف الدحابة تػفخ الخػادـ الزخسة التي تداعج في إجخاء العسميات مسا يداعج . مخكدية البشية التحتية: 8
 . عمى التحخر مغ أعباء إنذاء وإدارة البشية التحتية

ويتيح تخديغ البيانات في الدحابة الحرػؿ عمى السعمػمات واستخجاعيا مغ عجد  . الؾصؾل والسخونة:3
مختمف مغ السدتػدعات, كسا تػفخ الحػسبة الدحابية السديج مغ السخونة في مصابقة مػارد تكشػلػجيا السعمػمات 

 . ووضائف العسل

 والسػارد الستدايجة   يسكغ تحديغ خجمات أمغ الحاسػب, وذلظ بدبب مخكدية البيانات, البخمجة: .4
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السختكدة عمى األمغ, وىي مصمب أساسي عشج التعامل مع العجيج مغ السياـ الزخورية بالدحابة مثل حساية    
 .أمغ السعمػمات

األجيدة,  لذخاءتدتصيع السؤسدة اعتساد ونذخ تصبيقات الحػسبة الدحابية دوف الحاجة  سهؾلة التشفيح: .5
 التخكيب والتذغيل والريانة. وتخاخيز البخامج, أو خجمات

إف السؤسدات التي تدتخجـ الحػسبة الدحابية ال تحتاج ألف تزيف أجيدة وبخمجيات ذات  . قابمية التؾسع:6
 معاييخ

عشج زيادة عجد السدتخجميغ, وليدت مزصخة لذخاء أجيدة ججيجة كذخاء السديج مغ الحػاسيب  أعمى وكفاءات
 وأنطسة التخديغ

 (.2014التػجيو)يذ, والسحػالت وأجيدة

 . في التعميؼ العالي الدحابية لخجمة الحؾسبة تعميسية ثالثًا: تظبيقات

 . فؾائج تؾعيف الحؾسبة الدحابية في التعميؼ العالي:0

لع يعج األمخ مجخد مفيـػ نطخي بل تحػؿ إلى تصبيق  (Cloud Computing) مع انتذار الحػسبة الدحابية 
الخجمات, فعمى سبيل السثاؿ انتقمت عسمية بشاء االختبارات مغ البخمجيات التي ممسػس نذيجه في عجد مغ 

يسكغ تحسيميا عمى الجياز إلى خجمات عمى شبكة اإلنتخنت ال تتصمب أي بخمجيات خاصة لالستفادة مشيا, 
ة (استفادتا مغ قجرات الحػسبة الدحابية في تقجيع خجمquiz-school( وخجمة )classmarker.comفسػقع )

استزافة االختبارات وتقييسيا آليا مجانا أو بدعخ رمدي, حيث يقجـ السػقعاف إمكانية عسل اختبارات بأنػاعيا 
السختمفة مثل أكسل الفخاغ, اختيار مغ متعجد, صح وخصأ, وغيخىا, مع تػفيخ إمكانية عخض األسئمة بذكل 

كتخوني أو صفحات اإلنتخنت. وبالسثل عذػائي أو حدب تختيب معيغ, ونذخ االختبار عغ شخيق البخيج اإلل
يتيح الشطاـ لألساتحة  Cloud Courseالدحابة نطاما مخررا في ججولة البخنامج الجراسي تحت اسع قجمت

عسل أنذصة تعمع ومتابعتيا وكحلظ عسل ججوؿ دراسي, ومدامشة الججوؿ مع أنطسة متػافقة وخجمة معمػمات 
 (.2017جميغ )السججوب,الفرػؿ الجراسية, وخجمة معمػمات السدتخ

  آلتي:تسثمت في ا الفؾائج مؽ مجسؾعة الدحابية لمحؾسبة أن (8106تيديخ)دراسة  في كسا جاء 

 جسيع إلى بالػصػؿ الدحابية الحػسبة تدسح :السعمؾمات تكشؾلؾجيا لقجرات األدنى الحج الى الؾصؾل .1
 عمى خدف السعمػمات ت ألف وذلظ االنتخنت, شبكة عبخوقت  وأي مكاف أي مغ السدتخجـ وخجمات تصبيقات
 .لمسدتخجـ الخاص الرمب القخص عمى مخدنة ليدت أنيا أي لمخجمة, السقجمة الذخكة خادمات

عالية  بسداحة ججيج سيخفخ استئجار أو لذخاء السدتخجـ يبادر اف مغ فبجال :والتظؾيخ التؾسيع امكانية .2
 كل  أعمى, ومػاصفات

 .ما يخيج عمى يحرل ثػاف وفى فقط, اإلعجادات ويغيخ يجخل أف ىػ ما عميو

 عاتق الذخكات عمى تقشية البخامج وتصػيخ صيانة جعل الدحابية الحػسبة فػائج أىع ومغ: والتظؾيخ الريانة .3
 .فقط ىحه الخجمات استخجاـ عمى يخكدوف  ويجعميع السدتخجميغ, عمى العبء يقمل مسا , السدودة
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 أو الحاكخة حيث مغ أفزميا أو كسبيػتخ أجيدة أسخع شخاء الزخوري  مغ يعج لع حيث: التكاليف . تخفيض4
 لإلنتخنت مترفح أي عادي وباستخجاـ حاسػب جياز ألي يسكغ بل الرمب, القخص مداحة حيث مغ أعالىا

 كسا (إلخ ..صػر تحخيخ ممفات, تخديغ مدتشجات, تحخيخ( االستخجاـ محل السختمفة الدحابية لمخجمات الػصػؿ
 أو الػحجات االلكتخوني, البخيج خجمة لتقجيع الثسغ باىطة الخجمات مثل إلى شخاء التجييدات حاجة ىشاؾ يعج لع

 .لمبيانات االحتياشية الشدخ لعسل الزخسة التخديشية

 تمتـد الذخكة حيث عمى السدتخجـ, الػقت مغ الكثيخ تػفخ مع دائع, بذكل الخجمة عسل ضساف . االستجامة:5
  الخجمة مقجمة

 .مسكغ وقت بأسخع شارئة أعصاؿ أية بإصالح أيزاً تمتـد  كسا مسكغ, شكل بأفزل وذلظ الدحابي, التخديغ

 .العمسية باالختبارات والتجارب لمقياـ الدحابية الخجمات تقجميا التي الزخسة التحتية البشية مغ :االستفادة .6

 ببعس إلجخاء بعزيا السختبصة سحاباتياخجماتيا الدحابية  وأمازوف  جػجل مثل شخكات تتيح: الدخعة. 7
 الحدابية العسميات

 .العادية أجيدة الحػاسيب عمى إلجخائيا سشػات إلى ساعات, بجؿ ما تحتاج أو بجقائق

 ( إن استخجام الحؾسبة الدحابية في التعميؼ العالي لها عجة مدايا:00-01، ص8103الذيتي ) وذكخت

أنيا تسكغ السدتخجـ مغ الجخػؿ عمى ممفاتو وتصبيقاتو مغ خالؿ الدحابة دوف الحاجة لتػفخ التصبيق في  -
 جياز السدتخجـ, 

 وبالتالي تقمل السخاشخ األمشية ومػارد األجيدة السصمػبة .

نت تػفخ الكثيخ مغ الساؿ الالـز لذخاء البخمجيات التي يحتاجيا السدتخجـ, كجياز حاسب مترل باإلنتخ  -
 سخيع وأف يكػف مترل  

 بأحج السػاقع التي تقجـ البخمجيات التي يحتاجيا السدتخجـ.

تقميل التكاليف وذلظ مغ خالؿ تقميل عجد األجيدة الخاصة بالبشية التحتية, وتػفيخ عجد العامميغ في صيانة  -
 األجيدة والبخمجيات

ج ىحه السؤسدات عمى استخجاـ اإلصجارات في السؤسدة التعميسية, لحلظ فإف استخجاـ خجمة الدحابة يداع
 والبخامج. الحجيثة مغ األجيدة

تتزسغ البشية التحتية لمحػسبة الدحابية تػفيخ مخاكد لمبيانات والتي تكػف قادرة عمى تقجيع الخجمة لمعسالء  -
 السػجػديغ عمى   

 مدتػى العالع.

 ,التي قج تتصمب أجيدة بسػاصفات عاليةاالستفادة مغ الخادمات الكبيخة ججًا في إجخاء العسميات السعقجة  -
  (.2016 والججوؿ التالي يػضح مدايا الدحابة والخجمات التي تقـػ بيا في التعميع )الجػىخة,
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  الخجمات التي تقؾم بها الدحابة في التعميؼ( 8ججول)
 الخدمت الميزة

 الخدمت الذاتيت  

إيكبٍَت اسخدراو انخطبٍقبث انًخبحت فً انسحببت، يثم حطبٍقبث يسخُراث 

جىجم، جراول انبٍبَبث وقىاعر انبٍبَبث، بحٍث ٌسخطٍع أي يسخدرو إَشبء 

 .انًهفبث وحعرٌههب وحفظهب فً بٍُت انسحببت

 اإلتاحت والمرونت

وانخطبٍقبث وانًىارذ حىفر انًروَت يٍ خالل حًكٍٍ انىصىل إنى انًعهىيبث 

انًخبحت فً انسحببت يٍ أي يكبٌ وفً أي وقج، يٍ خالل يجًىعت واسعت 

يٍ انًىاقع واندريبث، يًب ٌسبعر عهى سهىنت انىصىل نهبٍبَبث وانًعهىيبث 

 ويشبركت انًصبذر يٍ انسحببت.

 التىفير وخفض التكاليف

عهى اندريبث ًٌكٍ نهًُظًبث حقهٍم انُفقبث يٍ خالل انرفع فقظ نهحصىل 

انخً ٌسخدريىَهب، وٌحخًم أٌ حكىٌ عٍ طرٌق خفض أو إعبذة حىزٌع 

 يىظفً حكُىنىجٍب انًعهىيبث.

 كسا تتزسؽ خجمة الحؾسبة الدحابية العجيج مؽ السدايا لألساتحة والظالب مثل:

 . (online) إجخاء االختبارات مباشخة -

 التػاصل بيغ الصالب .سيػلة إرساؿ التجريبات والسذخوعات لألساتحة وسيػلة  -

 سيػلة الػصػؿ لالختبارات, التجريبات, السذخوعات السقجمة مغ الصالب . -

 التغحية الخاجعة بيغ الصمبة واألساتحة . -

 السداعجة عمى تعميع الصالب بصخؽ ججيجة وتداعجىع عمى إدارة مذخوعاتيع وواجباتيع. -

يا عمى أجيدتيع وتداعجىع عمى الػصػؿ تداعج الصالب واألساتحة عمى استخجاـ تصبيقات بجوف تحسيم -
 لمسمفات السخدنة مغ أي حاسب بػاسصة االتراؿ باإلنتخنت .

 يدتصيع الصمبة والصالبات في الجامعة الػصػؿ لكل البخامج في أي وقت, ومغ أي مكاف . -

 إمكانية الػصػؿ إلى نطع التصػيخ لتصػيخ التصبيقات وتخديشيا في البشية التحتية لمجامعة . -

انية تكثيف دورات تجريبية حدب الصمب لكل فرل دراسي وإجخاء التساريغ مغ خالؿ اإلنتخنت, لعسل إمك -
 (.11-10, ص2013مذاريعيع وتجريباتيع )الذيتي,

  . الحؾسبة الدحابية والتعميؼ اإللكتخوني:8

الدحابية مغ مدايا تختبط إف الحػسبة الدحابية تسثل مدتقبل التعمع االلكتخوني ويخجع ذلظ لسا تقجمو الحػسبة 
بذكل كبيخ بتخفيس كمفة بيئات التعمع مغ أجيدة وبخامج, حيث تقـػ فكخة الدحابة الحاسػبية عمى إتاحة 
التصبيقات والبخامج مغ خالؿ خجمات متشػعة عبخ الػيب يرل إلييا الستعمع عبخ أي جياز شخري أو محسػؿ 

الخاصة مع امكانية مذاركة ىحه السمفات مع اآلخخيغ, ليقـػ باستخجاـ ىحه الخادمات في تخديغ ممفاتو 
والعخوض  Wordباإلضافة إلى استخجاـ بعس البخامج التصبيقية عبخ مػقع الخادـ مثل بخامج معالجة الشرػص

 (.2012وغيخىا مغ البخامج )الذخيف,   Excelوالججاوؿ االلكتخونيةPower Point التقجيسية

 :الدحابية وهي كالتالي لمحؾسبة السحتسمة التعميسية القيؼ مؽ بعض (2013) حايػ وذكخت

  .لمتعمع الذخري الصابع إضفاء -
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 .والتشقل الػصػؿ فخص زيادة -

  .الفػر عمى ونذخىا السعمػمات تبادؿ عمى القجرة -

 والتعاوف. االبتكار وتحفيد السخونة -

 :. إيجابيات الحؾسبة الدحابية3

فميذ ىشاؾ حاجة لذخاء معجات قػية ومكمفة الستخجاـ الحػسبة أجيدة حػاسيب مشخفزة التكمفة لمسدتفيجيغ,  -
الدحابية, حيث تتع عسميات السعالجة في الدحابة, كسا ال يتصمب تػافخ قػة معالجة أو مداحة عمى القخص 

 .الرمب مثمسا كاف يحجث مع بخامج سصح السكتب التقميجية

البخمجيات لمحػاسيب في السؤسدة, إال أف انخفاض تكاليف البخمجيات, فميذ ىشاؾ حاجة لذخاء حـد  -
 السػضفيغ الحيغ يدتخجمػا التصبيقات في حاجة لمػصػؿ ليحا التصبيق في الدحابة.

سعة تخديشية غيخ محجدة, فالدحابة تػفخ سعة تخديغ افتخاضية غيخ محجودة تقخيبًا, ويسكغ زيادة الدعة  -
 التخديشية في أي وقت بخسـػ إضافية بديصة.

ليف البشية التحتية لتكشػلػجيا السعمػمات, وانخفاض تكاليف صيانة العتاد والبخامج لمسؤسدة ميسا تكا انخفاض -
 زادت عجد األجيدة والبخامج الستاحة بيا.

 زيادة أمغ البيانات, بحيث يتع تخديغ كافة البيانات في الدحابة وعسل ندخ احتياشية. -

سا يتعمق بالسدتشجات, حيث يسكغ الػصػؿ لمحاسػب أي مكاف واجخاء التعجيالت فيالػصػؿ لمسدتشجات مغ  -
   (.2016)غانع,  الذخري مغ أي مكاف مترل باإلنتخنت

 . عيؾب خجمة الحؾسبة الدحابية:4

باعتبار أف السمفات والسعمػمات مخدنة لجى جية أخخى, فالبج مغ الحفاظ عمى أمغ  األمؽ والخرؾصية: -
وخرػصية البيانات  والسعمػمات, وىشاؾ مخاوؼ بذأف أمغ السعمػمات وخرػصيتيا, فميذ ىشاؾ ضساف 

 كامل بعجـ ىجـػ السختخقيغ. 

مى مدودي الخجمة في كل شيء : تفخض الحػسبة الدحابية االعتساد التاـ عالتبعية ) فقجان الديظخة ( -
 يخريع كػف الدحابة بيئة مغمقة بخمجيا .

ال تداؿ ىحه الخجمة غيخ قادرة عمى تػفيخ كل حاجات السدتخجـ وغالبا ما يحجث فقجاف قمة السخونة:  -
 لمبيانات عشج تحجيث األنطسة والبخمجيات لمدحابة .

: استخجاـ الدحابة يتصمب معخفة تقشية واسعة وخبخة في التعامل مع البخمجيات قج ال يستمكيا السعخفة والتكامل -
 البعس. 

 . أهؼ تحجيات التي تؾاجه اعتساد خجمة الحؾسبة الدحابية في التعميؼ العالي:5

الحػسبة الدحابية خجمة تعتسج عمى نقل وتذارؾ السعمػمات بيغ السدتخجميغ , وكسا نعخؼ فإف جسيع  -
مؤسدات التعميع العالي تحخص عمى خرػصية وأماف معمػماتيا ألنيا تبشي عمييا اتخاذ القخارات والتخصيط 
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االستخاتيجي, وعشجما يتع تػفيخ ىحه الخجمة مغ مرادر خارجية سيكػف مغ الرعب التأكج مغ سخية 
 السعمػمات.

بية تجاىو, وصعػبة تقبل بعس عجـ وعي بعس الصالب بالتعميع القائع عمى الحػسبة, واتخاذ مػاقف سم -
 األساتحة إلى استخجاـ الدحابة في التعميع, مسا يدتػجب الحاجة إلى تأىيل الصالب واألساتحة ليحه الخجمة. 

, مسا يحج مغ انتذار داخل الجامعة, ونقز الجعع السالي إلنتخنت عالي الدخعة ضعف البشية التحتية -
ا بجوره يزعف الثقة في اعتساد الدحابة في السدتقبل)الحػامجة, استخجاـ الخجمة الدحابية في التعميع, وىح

2011.) 

 إجخاءات الجراسة

 .عيشة الجراسة:0

( عزػػ ىيئػة تػجريذ مػغ جسيػع األقدػاـ, مػػزعيغ عمػى قاشعيغ)شمبػة 15تع اختيار عيشة عذػائية حيث بمغػت )
 .2018فرل الخبيع, لمعاـ الجامعي وشالبات( في كمية تقشية السعمػمات بالجامعة األسسخية اإلسالمية في 

 .أداة الجراسة وصجقها:8

استخجمت الباحثة أداة السقابمة الذخرية لمحرػؿ عمى بيانات نػعية, لسعخفة وجيات نطخ أعزاء ىيئة 
التجريذ مغ األقداـ الستاحة بكمية تقشية السعمػمات وىسا )عمـػ الحاسب وتقشيات االنتخنت(, وذلظ فيسا يتعمق 

الستفادة مغ تصبيقات خجمة الحػسبة الدحابية والتخديغ الدحابي في العسمية التعميسية والرعػبات التي بكيفية ا
تػاجييع؛ وقج لجأت الباحثة ليحه األداة؛ وذلظ ألف السدتػى الثقافي لعيشة الجراسة )أعزاء ىيئة التجريذ( متقاربًا 

حة وجيا لػجو تعصي لمجراسة حخية اإلجابة والتػسع فييا ججًا؛ كسا أف ميدة السقابمة الذخرية ذات األسئمة السفتػ 
 (.2012بجوف الخخوج عغ السػضػع الخئيدي لمبحث )حسجيذة, 

تع تحجيج أسئمة السقابمة الذخرية بالخجػع إلى الجراسات الدابقة, والكتب والسخاجع ذات الرمة, كسا تع التحقق 
 مغ صجؽ 

لتحكيسيا, وتع ذوي الخبخة مى مجسػعة مغ أعزاء ىيئة التجريذ األداة )أسئمة السقابمة الذخرية( بعخضيا ع
األخح بسالحطاتيع لتخخج بذكميا الشيائي, وسجمت مالحطات وإجابات عيشة الجراسة عمى أوراؽ, وتع جسع ىحه 

ة البيانات وترشيفيا حدب األسئمة الػاردة, وحداب التكخارات والشدب السئػية في إجاباتيع. وكانت أسئمة السقابم
 مكػنة مغ ثالثة محاور, كل محػر يذسل عمى مجسػعة أسئمة كالتالي:

 الحؾسبة الدحابية و االستفادة مؽ تظبيقاتها في العسمية التعميسية. السحؾر األول:

 ىل الحػسبة خجمة أـ تقشية ججيجة؟ .1

 You Tubeوالػسيط االجتساعي  Gmailفي التعميع مثل البخيج اإللكتخوني  googleىل تدتخجـ تصبيقات   .2
 ؟+ Googleونذخ مذاركات متشػعة عمى مجونتظ, وعمى صفحة 

تعػػخض فيػػو األحػػجاث والسػاعيػػج  Google Calendar ىػػل تقػػـػ بإنذػػاء تقػػػيع خػػاص مػػع شالبػػظ باسػػتخجاـ .3
 ؟الفرل الجراسي  السيسة خالؿ
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 Google docs أو مدػتشجات جػجػل باسػتخجاـ google driveمحػخؾ البحػث  ىل تقـػ بإنذاء ممفات عمػى .4
 مثل بخنامج وورد وتذارؾ بيا الصمبة في العسمية التعميسية؟

 ىل ىشاؾ أنػاع أخخى لخجمات الدحابة تدتخجميا في العسمية التعميسية؟ .5

 السحؾر الثاني: التحجيات التي تؾاجه تظبيق الحؾسبة الدحابية في التعميؼ العالي.     

 الحػسبة الدحابية في العسمية التعميسية؟ماىي التحجيات التقشية والفشية التي تعيق استخجاـ  .1

 ماىي السخاوؼ األمشية مغ استخجاـ الحػسبة الدحابية في التعميع العالي؟ .2

 ماىي مقتخحات الحمػؿ لسػاجية ىحه التحجيات؟ .3

 الحؾسبة الدحابية في السدتقبل: السحؾر الثالث:

كميات الجامعة األسسخية كيف يسكغ ترسيع نسػذج تسييجي مقتخح لمحػسبة الدحابية وتصبيقو في  .1
 اإلسالمية؟

 كيف يسكغ التخصيط لجخػؿ الجامعة األسسخية اإلسالمية في الدحابة؟ .2

 كيف نصػر البشية الخقسية لمجامعة األسسخية اإلسالمية مع الحفاظ عمى سخية البيانات؟ .3

 مشاقذة نتائج الجراسة العسمية

 السحؾر األول.أواًل: بالشدبة إلجابات أعزاء هيئة التجريذ ألسئمة 

رأت الباحثة مغ خالؿ اجابات أعزاء ىيئة التجريذ أف بعس مغ تصبيقات الحػسبة الدحابية التي مغ السسكغ 
مفيجة لمتعميع العالي إذا تع استخجاميا في العسمية التعميسية, فيي تداعج عمى االحتفاظ بالسمفات دائسا  أف تكػف 

وإف الدحابة الحاسػبية وتصبيقاتيا حل  .ة واألساتحة وفي أي وقتوالعسل عمييا في أي مكاف يتػاجج فيو الصمب
مثالي لمسؤسدات التعميسية التي تخغب في التػسع الجيشاميكي السختبط بتقجيع خجمات التعميع االلكتخوني في إشار 

 مغ التذاركية والتكمفة السشخفزة.

والتخديغ الدحابي في التعميع وكاف عجد أعزاء ىيئة التجريذ الحيغ يدتخجمػف الحػسبة الدحابية 
%(, بيشسا كاف عجد 27(أي بشدبة )4بذكل يػمي )  yahooوالبخيج اإللكتخوني Googleو  Facebookمثل

( أي بشدبة عالية حػالي 11الحيغ ال يدتخجمػف تصبيقات الدحابة لتبادؿ السعمػمات ومذاركتيا مع الصالب )
(72.)% 

%( مغ أعزاء ىيئة التجريذ الحيغ يسارسػف تصبيقات جػجل في العسمية التعميسية كالبخيج 33وكانت الشدبة )
 Youبكل ما يحتػيو مغ اضافة مجسػعات وجيات اتراؿ ججيجة, والػسيط االجتساعي  Gmailاإللكتخوني 

Tube  ونذخ مذاركات عمى صفحةgoogle +  مجعػمة بالرػر ومقاشع فيجيػ تعميسية وتخجسة جػجل
Google Translate . 
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( ال يسارسػف تصبيقات 12وتخى الباحثة في نفذ الػقت أف أغمب أعزاء ىيئة التجريذ وعجدىع حػالي )
وتصبيق  Google docsومدتشجات جػجل  Google Calendarالدحابة في التعميع العالي مثل التقػيع 

Dropbox و خخائط جػجل وخجمة رسـػ جػجل Google Drawing ( 80أي بشدبة عالية .)% 

كسا كذفت الباحثة أف الدبب في عجـ استخجاـ تصبيقات خجمة الحػسبة الدحابية في التعميع العالي مغ قبل 
ع يتع تعسيسيا إشالقًا عمى الصالب ولع يتع تصبيقيا في أف تصبيقات الدحابة ل أعزاء ىيئة التجريذ,  ىػ

الجامعة األسسخية اإلسالمية بذكل رسسي, وعجـ وجػد انتخنت سخيع في اسػار الكمية, وعجـ الػصػؿ إلى 
الخجمة إال بػجػد شبكة اتراؿ دائسة. ليحا رأت الباحثة عمى لداف أعزاء ىيئة التجريذ أنو ال داعي لخفع 

 بالخغع مغ تأكيج أعزاء ىيئة التجريذ بأىسية Google docsأو Google Driveيا عمى السمفات وتخديش
 بيغ فعالية أكثخ بذكل والتعاوف  التػاصل, لتػفيخ اإلنتخنت عمى التعميع في السجانية جػجل وتصبيقات الدحابة
 البخيج إرساؿ عمييع سيديل حيث والسػضفيغ, واألساتحة الصالب, بيغ الجساعي العسل ولتعديد الكميات؛

وإنذاء مدتشجات وججاوؿ البيانات  السحاضخات لسشاقذةGoogle Docs جػجل مدتشجات واستخجاـ اإللكتخوني.
وإنذاء حداب عمى  .والعخوض التقجيسية وغيخىا مغ السمفات القابمة لمسذاركة عبخ اإلنتخنت بيغ األساتحة والصمبة

بالجوائخ والسحادثات الجساعية ليديل عمى األعزاء وىي شبكة اجتساعية تترف  + googleجػجل بمذ 
 التػاصل والسذاركة وتبادؿ السعمػمات.

 ثانيًا: بالشدبة إلجابات أعزاء هيئة التجريذ ألسئمة السحؾر الثاني.

وججت الباحثة عمى لداف أعزاء ىيئة التجريذ أف أي مؤسدة تعميسية سػؼ تحتفع ببياناتيا الدخية في خػادـ 
وعجـ رفعيا إلى خػادـ مدودي خجمة الدحابة العامة. كسا أكج أغمب أعزاء ىيئة التجريذ خالؿ  خاصة داخميا

 السقابمة أف مدودي خجمة الدحابة لجييع القجرة عمى احتػاء البيانات واستعادتيا في حالة العصل والزياع.

دحابة في العسمية التعميسة في أما فيسا يتعمق بالتحجيات والرعػبات التي يسكغ أف تعتخض استخجاـ تصبيقات ال
كمية تقشية السعمػمات, فقج أجسع أعزاء ىيئة التجريذ الحيغ تست مقابمتيع بأف التحجيات تتسثل في اآلتي: 

, وارتفاع تكاليف التحجيات الفشية السػجػدة في الكمية مغ ضعف اإلمكانيات السادية, وضعف البشية التحتية
تغصية الذاممة لخجمة الػصػؿ الدخيع لإلنتخنت داخل الكمية, العتساد التاـ وضعف الالريانة وبخامج الحساية, 

 لخجمة الدحابة عمى االتراؿ.

والتحجيات التأىيمية )السيارية(التي تػاجو أعزاء ىيئة التجريذ ىي نقز الجورات التجريبية, وعجـ تػفخ 
لمحػاسيب وخجمات اإلنتخنت وثقافة التعميع  السيارات الكافية الستخجاـ تصبيقات الدحابة, كسا أف امتالؾ الصالب

 اإللكتخوني مازالت دوف السدتػى السصمػب.

ومغ التحجيات األمشية التي واجيت الباحثة في ىحه الجراسة: ىي مذكمة أمغ وخرػصية السعمػمات وعجـ ثقة 
 ضسانات يػجج فالبعس أعزاء ىيئة التجريذ بالتكشػلػجيا وبسقجمي الخجمات والخػؼ مغ سخقة البيانات, 

عجـ وجػد وعي مغ قبل السدؤوليغ والسعشييغ لمسدتخجميغ. باإلضافة إلى  الفكخية السمكية حقػؽ  انتياؾ بعجـ
 .باتخاذ القخار حػؿ اعتساد خجمة الحػسبة الدحابية في التعميع العالي

 ثالثًا: بالشدبة إلجابات أعزاء هيئة التجريذ ألسئمة السحؾر الثالث.

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/
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التعميع العالي بقػة عمى  سيخكد 2020الجراسة والجراسات الدابقة تذيخ إلى أنو بحمػؿ عاـ  إف إجابات عيشة
التكشػلػجيا التي تعتسج عمى خجمة الحػسبة الدحابية وتصبيقاتيا مثل عقج السؤتسخات والتعمع عغ بعج 

مى ضخورة إنذاء مبشى اليجيشة )التعمع عبخ اإلنتخنت وخارج الجامعة(. وأكج أعزاء ىيئة التجريذ ع والفرػؿ
خاص لشطاـ السعمػمات داخل الكمية, وكانت إجابة أعزاء ىيئة التجريذ بتأكيج ضخورة االستفادة مغ خجمات 
الحػسبة الدحابية, وأف تدود الكمية بسخكد بيانات افتخاضي, وتداعج عمى تخديغ كسيات مػسعة مغ البيانات 

قبل األساتحة والصمبة والسػضفيغ, مثل تػفيخ مدتػدع رقسي  والسعمػمات التي يسكغ الػصػؿ إلييا بديػلة مغ
لمصالب في الكمية لتخديغ مالحطات الفرل الجراسي والسشيج ومذاريع التخخج, وتدييل عسميات تججيج القيج 
والقبػؿ. كسا أجسع أعزاء ىيئة التجريذ عمى أنو ال تػجج فعالية في االنتقاؿ إلى االستفادة مغ الخجمات 

 في العسمية التعميسية, مالع تتػفخ بشية تحتية وسخعة عالية في نقل البيانات بذبكة االنتخنت. الدحابية

 وتخى الباحثة مغ خالؿ الجراسات الدابقة ومغ إجابات أعزاء ىيئة التجريذ مغ خالؿ السقابمة, أف تصػيخ
 ات الدابقة,جو والش تاالسؤتسخ  وأبحاثدراسات  وقائع يتزسغ: الدحابية في السدتقبل الحػسبة عغ السعخفة قاعجة

ىحا  في وأخبار مشاقذات مغ ما يدتخمز جانب ىإل البحػث ومخاكد الجامعات مغ الرادرة والبحػث
 الدحابية الحػسبة استخجاـ كيفية وفيع لمبحث كافية مػارد تخريز ىعم يعتسج السخحمة ىحه ونجاح ,السػضػع

  الكمية. مغ مختمفة تشطيسية ىياكل في

 البشية تفيع عمى تذتسل السخحمة ىحه :السعمػمات تكشػلػجيا استخجاـ نطخ وجية مغ الجامعة مخحمة تقييعثع تأتي 
مغ  الخجمة نحػ السػجية الييكميةوتدتعخض  الجامعة األسسخية اإلسالمية, في السعمػمات لتكشػلػجيا األساسية

والتصبيقات وأمشية  والعسميات الخجماتلفيع  كأساسقبل )الصالب ,اإلدارة, الباحث وعزػ ىيئة التجريذ( 
 :التالي الذكل في حمػض ىػ كسا .الجامعة في لمبقاءيا تحتاج التي البيانات

 

 هيكمية الجامعة بالشدبة لسخكد تكشؾلؾجيا السعمؾمات: (5) شكل

 

 الطالب  

 الباحثون اجلهة اإلدارية

 عضو هيئة التدريس

مركز خدمات تكنولوجيا املعلومات 
 االفرتاضي
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  الشتائج:

مغ خالؿ الجراسات والبحػث الدابقة, واستصالع آراء أعزاء ىيئة التجريذ بالكمية ومشاقذة مػضػع كيفية 
االستفادة مغ تصبيقات خجمة الحػسبة الدحابية والتحجيات التي تػاجييع في العسمية التعميسية, تػصمت الباحثة 

 إلى اآلتي:

تحػي عمى إيجابيات وسمبيات, ولكغ في مجاؿ التعميع  Cloud Computing الدحابية. إف خجمة الحػسبة 1
 العالي تعتقج الباحثة أنيا ستكػف رافجًا أساسيًا لمتعميع اإللكتخوني وخاصة التعميع عغ بعج.

 ,يع. إف إقباؿ الكمية عمى االستفادة مغ خجمة الحػسبة الدحابية في مجاؿ التعميع, سيديع في تحديغ التعم2
  والسمفات. لمبيانات مدتسخة وحساية ,كتبديط عسميات تججيج القيج والقبػؿ متسيدة  خجمات وسيػفخ

إف مػاقع شبكات التػاصل االجتساعي فعالة لعسمية التعمع عغ بعج, وتشسى قجرات الصمبة وبالتالي تػفخ . 3
ػؿ عمى السعمػمات التي تخز السادة إمكانية التػاصل العالسي, وتتيح السجاؿ لكافة السدتػيات لديادة الحر

 التي يجرسػنيا.

وال يدتخجمػنيا في  والتخديغ الدحابي الدحابية الحػسبة معشى يجركػف  ال األكاديسييغ مغ كثيخ . اليداؿ4
 .السػضػع ىحا لحجاثة التعميع, نطخاً 

خػؼ مغ سخقة البيانات . إف أىع التحجيات التي تػاجو األكاديسييغ عشج استخجاـ الحػسبة الدحابية ىي ال5
 والخرػصية واألماف, واالعتساد الكمي عمى الشت واالتراالت.

ال تداؿ الحػسبة الدحابية في مخاحميا األولى مغ الشاحية التصبيقية والشطخية, كسا أف الجراسات واألبحاث في . 6
 مجاؿ الحػسبة الدحابية في التعميع قميمة.

 التؾصيات: 

 باآلتي:تػصي ىحه الجراسة 

. يجب أف يستمظ أصحاب القخار في الجامعة والجيات السخترة الفيع العسيق لمحػسبة الدحابية وكيفية 1
 استخجاميا, واالتجاىات التي يسكغ التكيف معيا, وأف يتع السػازنة ما بيغ التكاليف والفػائج.

د تكشػلػجيا السعمػمات في إدارة احتياجات الجامعة مغ مػار  يتسثل مقتخح تسييجي . ترسيع نسػذج2
 واالتراالت, وتقجيع البخمجيات وتخديغ البيانات في نصاؽ الحػسبة السدتخجمة.

. اعتساد الحػسبة الدحابية في الجامعة, سػاء كانت عامة أو خاصة وتحجيج جسيع الفخص والسدايا السحتسمة 3
سار الحػسبة الدحابية في التعميع العالي لمتبجيل مغ التختيبات القائسة إلى الخجمات الدحابية, مع ضخورة استث

 وتذجيع األكاديسييغ عمى االستفادة مغ خجماتيا.

ونذخ الثقافة , إعجاد البيئة التعميسية السشاسبة لمكمية بسا يتشاسب, وأنساط التعميع االلكتخوني السختمفة .4
 . مغ التعميع االلكتخونية بيغ الصالب, لتحقيق اإلقباؿ والتفاعل, واالرتقاء بيحا الشسط

. تػفيخ مخكد بيانات افتخاضي لمصالب وأعزاء ىيئة التجريذ داخل الكمية لتخديغ مالحطات الفرل 5
 .والسحاضخات والسذاريع, والحرػؿ عمى أحجث البخامج وتحجيثات التصبيقات في أي وقت وأي مكاف



 

 االستفادة مؽ تظبيقات خجمة الحؾسبة الدحابية في العسمية التعميسية 
 الجامعة األسسخية اإلسالمية                                                 إنترار اليادي الغػيل        أ. 

icetr. elmergib. edu.ly                                                                                               375 

مغ اجل امتالؾ السيارات الالزمة  . تكثيف الجورات التجريبية ألعزاء ىيئة التجريذ والصالب في الجامعات,6
 وتعديد األداء التقشي الستخجاـ تصبيقات الدحابة في التعميع والتعمع.

وعسل أبحاث تصػيخية  لمدحابة في العسمية التعميسية,السدتقبمية  والدياسة الػاضحة العمسية الخصط اعتساد .7
, واالستفادة مغ البحػث األكاديسية مغ الخجمات ومقجمي الكميات بيغ التعاوف  وتػثيق لمخجمات الدحابية الفعالة,

 سحابة الجامعة.

 السرادر والسخاجع

 أواًل: السرادر والسخاجع العخبية.

 بحث مقجـ .العسمية التعميسية" في اإلليكتخونية والجػدة الدحابية الحػسبة) "2012األحسجي, أميسة.) .1
 .في تكشػلػجيا السعمػمات األردف, عساف الحجيثة االتجاىات :الخقسية السعمػمات لتكشػلػجيا الجولي لمسؤتسخ

( " معػقات استخجاـ التعمع اإللكتخوني مغ وجية نطخ أعزاء الييئة التجريدية في 2011الحػامجة, دمحم.) .2
 , العجد األوؿ.27جامعة البمقاء التصبيقية ", مجمة جامعة دمذق, السجمج 

اثخ استخجاـ بعس تصبيقات جػجل التخبػية في تجريذ مقخر تقشيات التعميع في ( "2013تغخيج.) الخحيمي, .3
 التحريل الجراسي والحكاء االجتساعي واالتجاه نحػىا لجى شالبات جامعة شيبة"

 ( "ضعف البشية األساسية في التعميع العالي بالدمصشة", رسالة ماجدتيخ.2012الخخوصي, دمحم بغ ىالؿ) .4

لالتحاد  23("الحػسبة الدحابية وبشاء مجتسع السعخفة" : رؤية استذخافية. السؤتسخ الػػ2012الذخيف, زكخيا.) .5
 العخبي لمسكتبات والسعمػمات, الجوحة, قصخ.

 ى".التعميع االلكتخوني في جامعة القػ  في الدحابية الحػسبة تقشية استخجاـ إمكانية (2013) "إيشاس ,يالذيت .6
 الثالث لمتعميع االلكتخوني والتعميع عغ بعج, الخياض.السؤتسخ الجولي 

 دراسة لمسعخفة". الدحابية لمحػسبة األكاديسييغ استخجاـ ( "تحجيات2016الجػىخة, العبج الجبار.) .7
 فيج السمظ مكتبة الخحسغ, مجمة عبج بشت نػرة األميخة اآلداب جامعة بكمية التعميسية الييئة ألعزاء استصالعية
 (, العجد األوؿ.22السجمج)الػششية, 

( "فاعمية بخنامج تجريبي مقتخح قائع عمى الحػسبة الدحابية 2014العسخي, عائذة. الخحيمي, تغخيج.) .8
التذاركية لتعديد األداء التقشي في جامعة شيبة". السجمة التخبػية الجولية الستخررة, السجمج الثالث, 

 (.11العجد)

 ـ الحػسبة الدحابية والتخديغ الدحابي". متاح في: (."مفيػ 2017السججوب, أحسج السيجي.) .9

mostakbal.org/news_libya-al-http://www.libya  2018-2-8تاريخ الػصػؿ 

السقتخح القائع عمى الحػسبة الدحابية في تحريل ( " فاعمية البخنامج 2015السشيخاوي, داليا دمحم.) .10
 وتحديغ األداء التقشي لصالبات مقخر التعميع اإللكتخوني". مجمة العمـػ التخبػية, السجمج األوؿ, العجد الخابع.

http://www.libya-al-mostakbal.org/news_libya%20%20تاريخ%20الوصول8-2-2018
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 بشػاتج السعمسيغ لتػعية الدحابية لمحػسبة العخبية المغة مذخفي تػضيف ("مجى2013الشذػاف, أحسج. ) .11
 الخياض. -اإلسالمية سعػد بغ دمحم اإلماـ العمـػ التخبػية, العجد)الثامغ(, جامعةالتعمع", مجمة 

التعميسية",  السؤسدات في الحػسبة الدحابية لتصبيق تسييجي نسػذج ترسيع ( "نحػ2012اليادي, دمحم.) .12
lttbyq-tmhydy-nmwdhj-tsmym-Nhw-http://docplayer.net/70401328-متاح في: 

lt%60lymy-lmw'sst-fy-lshby@-lhwsb@  2018-4-8تاريخ الػصػؿ 

والتصبيق". متاح في:  الشطخية بيغ الدحابية ("الحػسبة2016تيديخ ,سميع.) .13
https://www.google.com.ly/search?safe=strict&source=hp&ei=sRvRWo2yG4OU6AT

.%09Z16zICQ&q=17%2سميعC%.الحػسبة+الدحابية+بيغ+الشطخية+والتصبيق&29%282016+تيديخ"
oq  2018-1-20تاريخ الػصػؿ 

  . متاح في: مجونة نديج "العالي الحػسبة الدحابية تغدو مؤسدات التعميع("2013حايظ,ىياـ ) .14
http://blog.naseej.com  2018-2-2تاريخ الػصػؿ 

( "السقابمة في البحث االجتساعي, مجمة العمـػ اإلندانية واالجتساعية", العجد 2012حسجيذة, نبيل.) .15
 الجدائخ. -الثامغ, جامعة سكيكجة 

"تػضيف تصبيقات جػجل في العسمية التعميسية في جامعة القجس السفتػحة" )الفخص  (2013ربايعة, دمحم.) .16
 والتحجيات( 

 2018-3-16تاريخ الػصػؿ  http://fliphtml5.com/mevf/cmms/basic/151-200متاح في:  .17

 السكتبة عمى حالة دراسة :الدحابية الحػسبة خجمات استخجاـ واقع( "2014سميع, نايفة .العامخي, رياء.) .18
عساف". متاح في:  بدمصشة قابػس افدالدمص بجامعة الخئيدية

https://ajadi.weebly.com/uploads/8/6/6/1/86616634/09نايفة-الحػسبة.pdf   

( "دور التكشػلػجيا في التعميع والتعمع وشخؽ استخجاـ الحػسبة الدحابية في التعميع 2016سميساف, ياسخ) .19
 الحجيث", بحث مقجـ إلى مجمة السمظ فيج الػششية, السسمكة العخبية الدعػدية.  

بيغ الفيع والتصبيق", مجمة التعميع اإللكتخوني, متاح في  الدحابية "الحػسبة(2014) .شػقي دمحم, شمتػت .20
 :http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=365  تاريخ الػصػؿ
28-1-2018 
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Take advantage of cloud computing applications in the learning 

process 

 

Abstract 

 

This study seeks to provide an overview of how cloud computing applications can be utilized 

and the important benefits they offer to higher education institutions; and the challenges that 

faculty members may encounter from using these applications to enhance studies on cloud 

computing for what they can do. Of development in institutions of higher education in Libya. 

In this study, the researcher used the interview tool with open questions as a research tool 

suitable for this study. (15) members of the Faculty of Information Technology College met 

with students and students to learn about the applications of cloud computing and cloud 

storage. Contribute to the use of these applications in the educational process and the 

challenges they face. 

Cloud computing provides educational institutions with the ability to focus on learning and 

research activities, while reducing the complexity associated with IT. Cloud computing is a 

strategic support for learning. Electronic library and digital library. 

The results also showed that most applications of the cloud were practiced by faculty 

members is low. With regard to the challenges and difficulties that may face the use of cloud 

applications in the educational process, they represented the technical and administrative 

difficulties, lack of skill required for faculty members to benefit from the applications of 

cloud computing, and the culture of e-learning is still below the required level. 

The study recommends the following: Organizing training courses in the field of cloud 

computing, studying the main challenges that higher education institutions may face in using 

cloud applications, proposing successful solutions to reduce difficulties and establishing a 

number of model projects in cooperation with Arab educational and training institutions. The 

study also recommends the preparation of the appropriate educational environment for the 

faculties of the Islamic University of Asmariya, in accordance with the different types of e-

learning, and the dissemination of electronic culture among the students to achieve a great 

deal of demand and interaction. 

Keywords: cloud computing, cloud storage, Google educational applications, institutions of 

higher education. 

 


