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م2019مؤشرات التطور التقني دوليا 

النسبة/ العدد بيان

باليين4أكثر من مستخدمو اإلنترنت

بليونا  3.196مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي

بليونا  5.153مستخدمو الهواتف النقالة

آسيا% 49نسبة استخدام اإلنترنت عالميا  

اوروبا% 16.8

افريقيا% 11

امريكا الشمالية% 8.2

بليون من مستخدمي النت3.2مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي

بليون1.95عدد المواقع االلكترونية

الب توب% 44.1مستخدمو األجهزة من سكان العالم

هواتف ذكية% 51.6

تابلتس% 4.2

wordpressووردبريس  أكثر األنظمة استخداما  في إدارة المحتوى

Joomla    جملة

   Drupalدروبال      

Magnetoماجنيتو     

 Bloggerبلوقر       

Shopifyشوبيفاي     

يوتيوب ، و واتس آب ، و فيس بوك ، و وي شات ، و إنستغرامأكثر وسائل التواصل االجتماعي استخداما  



التطور التاريخي للتقنية
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2.0خصائص الجيل الثاني ويب 

تخدمينالمسفهؤالءلذلك.المتصفحتعتمدبرامجباستخدامالسماح•

إلىةإضافالموقع،علىالخاصةبياناتهمقاعدةامتالكيستطيعون

.بهاالتحكمعلىالقدرة

لىعالمعتمدةالبرامج)للموقعقيمبإضافةللمستخدمينالسماح•

.(المتصفح

.وثقافتهمواهتماماتهمأنفسهم،عنلتعبيرا•

فييئتهملبمشابهةوتطبيقاتحواسيبهم،بمزاياالمستخدمينتزويد•

.الشخصيالحاسوب

فاعلتفيبمشاركتهمتسمحتفاعليةبأنظمةالمستخدمينتزويد•

.اجتماعي

.حذفهاأوتعديلهاأوالمعلوماتبإضافةللمستخدمينالسماح•

بويبهاوتالمحتوياتفرزأيالمحتوى،توصيفأوتصنيفإمكانية•

.الحقا  إليهاللرجوع



2.0تطبيقات ويب 

.Blogsالمدونات 
. WIKIالـالويكي

.الشبكات االجتماعية

Micro bloggingالتدوين السريع 



2.0عوامل نجاح ويب 

اآلخرينمعالتفاعل•

Mashupsالمزجعلىالقدرة•

.اإلبداعيوالحسالذكاء•

.األهمهيالبيانات•

.البرمجياتدورةنهاية•

.المساندةالتطويرتقنيات•

.بالزوارالثقة•

.البرمجياتحزمليستوالخدمات•

.استخدامهاكثركلماتتطورأنظمة•



2.0ويب

ن مدونات ذات تصميم احترافي تمكن صاحبها م

زوار إضافة المقاالت بشكل متقدم، ويمكن لل

حتى االطالع على المقاالت والتعليق عليها و

.تقييمها

مواقع شخصية تقدم من خالل صاحبها ما 

يريده هو ويمكن للزوار االطالع على

.محتوياتها فقط

يها شبكات اجتماعية، تمكن مستخدم

دل من عمل الملفات الشخصية وتبا

دقاء التعليقات والتعرف على األص

.وتكوين الجماعات االفتراضية

مواقع جماعية ال تختلف كثيرا  عن المواقع 

الشخصية إال أنها تتحدث عن مجموعة من 

.الناس هم غالبا  أعضاء في جماعة معينة

1.0الفرق بين ويب 

2.0و ويب 

1.0ويب



1.0الفرق بين ويب 

2.0و ويب 

2.0ويب

1.0ويب



الويكي، مواقع تقدم المعلومات 

عضاء بطريقة تشاركية إذ يستطيع األ

.كتابة المقاالت والتعديل عليها

ا تكون صفحات األسئلة المتكررة، غالبا  م

رة جامدة وال تتغير وتكون مقدمة عبر إدا

.الموقع

رافية ، برمجيات احتتطبيقات ويب

جة مقدمة عبر تقنيات ولغات برم

.2ويب 

انات برمجيات بسيطة، تقدم بعض اإلمك

.البسيطة لمستخدم ويب

1.0الفرق بين ويب 

2.0و ويب 

2.0ويب

1.0ويب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%8A%D8%A8


2.0ويب

:خدمة اآلر إس إس  RSS   لتبادل

نة األخبار والمنشورة في منتدى أو مدو

أو أي موقع آخر من دون الحاجة 

للوصول إليه كما أنها جيدة في حالة 

.التجوال

خدمات غير متاحة

عن تحرير المحتوي وتعديله يكون

.طريق المستخدمين

تحرير وتعديل المحتوي يكون عن 

.طريق مدير النظام

1.0الفرق بين ويب 

2.0و ويب 

1.0ويب



الفرق جميع األجيال

الجيل األول

Web 1.0
الثانيالجيل

Web 2.0
الثالثالجيل

Web3.0
الرابعالجيل

Web 4.0
الخامسالجيل

Web5.0

 Staticشبكة النت ساكنة وغير تفاعلية 

web

تتيح فقط الفرصة لعرض البيانات و

.  االطالع عليها 

 Interactiveشبكة النت تفاعلية 

Web

ره بحيث يمكن خلق المحتوى وتطوي

.من خالل المستخدمين

و و بذلك أصبح هناك فرصة لإلبداع

ت التطوير في جميع المجاالت فظهر

نكية التجارة االلكترونية ، الخدمات الب

، و التواصل االجتماعي، و نشر 

الفيديو و غيرها 

Executable Webشبكة النت التنفيذية 

Semantic webأو

يانات و التي تعني قدرة اآلالت على فهم الب

رامج بحيث تكون ذات معنى أي أنه يمكن للب

هذه الحاسوبية الخاصة أن تعرف ماذا تعني

.البيانات

ظهر مفهوم إنترنت األشياء والذي يعني

تواصل األشياء مع بعضها من خالل 

.اإلنترنت

نقلة  تطورت إدارة البيانات واإلنترنت المت

.والتي شجعت على االبتكار واإلبداع

:ظهرت التطبيقات مثل

منصات البرامج المفتوحة

Open source software platform

وقواعد البيانات العالمية 

The world wide database

الشبكة وفقا  للمواصفات المرغوبة

Web personalization

و الشبكة الذكية

Intelligent web

ت تطورت شبكة النت بحيث أصبح

تحاكي القدرات البشرية في 

خصائصها

وظهر

Symbiotic web

والنت الدقيق 

Ubiquitous web

ر إنترنت األشياء وهي ال تقتص

على ربط األجهزة ببعضها بل

تربط بين العالم الواقعي 

ال واالفتراضي باستخدام االتص

الذي يتم من خالل األدوات 

.والمستخدمين

استخدام الذكاء الصناعي على

.نحو أكبر في مختلف المجاالت

.أكبرنحوعلىودقتهاإلنترنتسرعةتتطورالمراحلمنمرحلةكلفي



.والفعاليةالكفاءةتحقيق•

.المناسبالقراراتخاذفيالمساندة•

.فعالةبطريقةالوقتإدارة•

.للمنشأةالداخليللتغييراالنترنتاستخدام•

.اآلخرينمنالتعلم•

.التكاليفتخفيض•

.السحابيةالحوسبةمرونة•

.التشاركيةالعالقاتوبناءالتواصل•

.دخلتحقيق•

فوائد استخدام التقنية في المنشآت الصغيرة



.السكرتارياوالمكتبيةاألعمال•

.السكرتاريالعملفيالرقميةالتطبيقات•

.الداخليةالحاسوبشبكة•

.االجتماعيالتواصلوسائل•

.االلكترونيالتسويق•

.الشخصيةالمقابالتواالجتماعاتتطبيقات•

.المهامواألعمالإنجازمنصات•

.السحابيةالتطبيقات•

.الحرالعملمنصات•

.الرقميةالماليةالتعامالت•

.واالقتصاديةالجتماعيةاألنشطة•

.المنشأةوظائفتطبيقات•

.االفتراضيالمكتب•

.الزمالءمعالملفاتتشارك•

.التعاونوالتبادل•

.بالعمالءالمستمراالتصال•

:رةاساليب الستخدام التقنية في المنشآت الصغي


