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جميع كملك   عن موارد تدريس و تعليم وحبث متوفرة للعبارة
ة ف ريكككة ، مت إصكككداربا تادكككتخداش ركيكككة مل يككك    كككا معكككاش م ككك    و  

آلككرين إلعككادة  معينكة، تمككمت تتوزيكع وتعككديا بكرد ااككوارد والتعكاون مككع ا    

 . ادتخدامها و لو ألبداف جتارية

وااكواد  جملانية اال تب الدرادية موارد التعليم اافتوحة من  مثلة 

تككككككرام و تاالكتبككككككاراو احملاضككككككرات اليككككككوتية و اار يككككككة  و التعليميككككككة

تمكككتخدش   الكككيالعديكككد مكككن األدوات  و التقنيكككات األككككر  و احلادكككو 

التعلككيم وت ككون  نقككا ااعرفككة وأككا تكك عل واضككت علككد  دككاليب التككدريس و      

 . متوفرة لالدتخداش جمانا
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 مميزات ااوارد التعليمية اافتوحة

ألشكككك ار تعمككككيم الوصككككور إ  ااعرفككككة تادككككتخداش جمموعككككة متنوعككككة مككككن ا  •

.الرقمية، و الودا ط ااتعددة

.إشرا  الطال    احملتو  الدرادي•
لعلميكككككة حتكككككديث دا كككككم للمعلومكككككات و اانكككككاب  لتتوافككككك  مكككككع التطكككككورات ا      •

.واألكادميية
المكمعة العاايكة،   االدكتفادة مكن ااكوارد التعليميكة ااقدمكة مكن ااذدمكات  ات       •

.جملاالت نتجت من قبا كرباء العامل اا هورين   خمتلف اوالي 
ارن و النقككككا  تنويككككع و إعككككراء اايككككادر، وكلكككك  فككككر   كككككرب للت ليككككا ااقكككك  •

.واحلوار
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 مميزات ااوارد التعليمية اافتوحة

صكور و التطكوير،   توفل الوقت وااار نظرا النعكداش ت كاليف الو  •

.ألن ااواد عادة ت ون جابزة لالدتخداش الفوري

.تبميط تركيص ااوارد للمذلفني و اادردني•
ر   احليكاة ااهنيكة   دعم و تمهيا الت كوين اامكتمر اكا لك  مكن دو     •

.وال خيية
 .مة  بداف التعليماالدتفادة من التنو  الثقا  و ااعر  خلد•
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شمس 
شبكة الموارد 

السعودية
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كيف سيتم ذلك؟

 

 

حملتو اإعراءإ يهدفوطينترنام "مشس" 

عنللب ثالربنام يمعدحيث.التعليملدعمالتعليمي

والييانةوالت منيالتيميم لل راكةممتداشممار

 يمابمن  كما.الرقميالتعليمياحملتو جودةوتعزيز

تاللغةللمت دعنيالتعليميةالفر مناازيدتوفل

 .العرتية

10تنفيذ أبوبكر بن أحمد ولي7/15/1438



 :أولا 

 

ذدماتاامعال راكاتكالرمن ل حتقي ديتم

وعملياتمي،الرقاامتود إلن اءالرا دةوالعرتيةالدولية

تعليمي حمتووإن اءاافتوحةالتعليميةااواردترمجة

 .العرتيةتاللغةاجلودةعالي
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ا   :ثانيا

 

ار  مككككاش إ   لكككك ، فككككين  لكككك  دككككيفتت اجملكككك   تاإلضككككافة 

لمكككككعودية األككككككادمييني والطكككككال    اامل كككككة العرتيكككككة ا 

عكككامل إلعكككراء احملتكككو  ككككالر عمليكككة حمكككددة وواضككك ة اا   

.لضمان اجلودة

12تنفيذ أبوبكر بن أحمد ولي7/15/1438



 
 "مشس" أهداف مبادرة 
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المساهمة في 
جودة التعليم 

.المستمر

تحسين جودة 
وإمكانية الوصول 
إلى موارد التدريس

.والتعلم

تعزيز التعاون في
مجال تصميم 

وتطوير وضمان 
جودة الموارد 

.وحةالتعليمية المفت
تحديد أفضل 
الممارسات 
وحة، التعليمية المفت

والمنتجات 
زة والعمليات المتمي

من خالل التقييم
الذاتي ومراجعات 

.النظراء

التعاون لتطوير 
خدمات المحتوى 
الرقمي اإلبداعية 

والممارسات 
طار التعليمية في اإل

.التربوي

ن تشجيع الباحثي
والمطورين على 

إجراء دراسات وطرح 
مقترحات لتحسين
منظومة الموارد 

.وحةالتعليمية المفت



 ...سؤال مهم 

 

كيف يتم حفظ حقوق التأليف؟
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 ..يتم حفظ حقوقك الفكرية في الـتأليف من خالل 
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 ما هي رخص املشاع اإلبداعي؟

ات، مت ككن ف ريككة م ونككة مككن عككدة درجكك  مل يككة عبككارة عككن ركككص   

مهم علد اايكنف  ااذلفني من توضيت احلقوق الي احتفظوا تها ألنف

ااككتلقني  و موضككو  ال كككيص، واحلقككوق الككي يتنككازلون عنهككا ليككا   

ونيكة، توضكت مكا    ااذلفني اآلكرين، تادتعمار عبارات تميطة ورمكوز  يق 

 صككككيا ة ل ككككا طككككرف مككككن طككككر  ال كككككيص، وتتميككككز  تالبمككككاطة       

 .الركص
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 ما نطاق اختصاص املشاع اإلبداعي؟

: لف ريكة، مبكا فيهكا   ت ما ركص اا ا  اإلتداعي ككا مكا ينكدرت حتكت اايكنفات ا     

ليكور الفوتو رافيكة،   ال تب، اامكرحيات، األفكالش ، ااودكيقد ، ااقكاالت، الردكوش ، ا     

د البيانككات، ااخططككات، اخلككرا ط، التيككميمات، ااككدونات، مواقككع الويككب، و قواعكك    

 معاجلكككة تادكككتثناء الربجميكككات احلادكككوتية، إ  توجكككد رككككص حكككرة تتخيكككص  

.ااما ا التقنية اارتبطة ت كيص و ادتعمار برد الربجميات
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داعي ؟ما أهم مميزات ترخيص املشاع اإلب

:التاليةالعواماكالرمنالب ثحمركات موقع نتا  حتمني
جمانيلين تا عينيمما،موقع راتط حياناوااذلفادم كرال اكيصمجيعتفرض✓

حتمني يماعدممالعامل،ا ترتيبااألحمنمنت ون نمي ناليااواقعمنمهمعدد 

.نطاق ودععلدمنتج ن رواجلمهور،إ وصول 
تعمااليااواقع إلتداعات التلقا ياإلدراتيعين،اإلتداعياا ا ركصادتعمارإن✓

يابووجوجالد مفضلةمواقعوبي،اإلتداعياا ا حملتو فهارساوحبثكم ركات

عالية رشفةدرعةل يضمنمما

.إتداعيم ا راكيصت اتاليورااقدمة تظهرجوجا اليورعنالب ثنتا  ✓
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داعي ؟ما أهم مميزات ترخيص املشاع اإلب

جتعل  فوظة، حيث   عامل اإلن نت تعترب ركية اا ا  اإلتداعي  كثر واقعية من احلقوق احليرية احمل•

.تتنازر عن تعض احلقوق   مقاتا حفظ امس  كمذلف أا، تدال من ضياعها كلها
يث  ن تراكيص اا ا  يوفر اا ا  اإلتداعي مرونة عالية و دهولة كبلة   التعاما مع مم لة ال كيص، ح•

.افت تغض النظر عن لغت  و عق ات صيغ موحدة يمتطيع  ي شخص  ن يفهمها اإلتداعي 
اإلتداعات اركةم، و  ل  من كالر واالتت ارزيادة اإلتدا  ادتعمار ركص اا ا  اإلتداعي، يمابم   •

 ون لعما إتداعيمع إتاحة الفرصة أم لتطويربا  و توظيفها كنواة  و مالعلمية مع اآلكرين، واحملتويات 

.جديد
، مما ديدفع حتما جنبية ات طاتع رمسي   العديد من الدور العرتية و األ صب ت تراكيص اا ا  اإلتداعي •

.الت ريعات الدوليةال ثل من اأيئات واانظمات وااذدمات إ  تبنيها و ت جيع ادتعماأا و محايتها ت
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والرموز الصالحيات 
ريةلحفظ الحقوق الفك
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 (الشروطاستعمال مع بعض)بعض احلقوق حمفوظة  

)اإلشارة إلى المصدر األصلي)النسبة 

الترخيص بالمثل

لالستخدام غير التجاري فقط

(تعديلها)المادة عدم اشتقاق 
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المصنفنسب
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المصنفنسب 
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بالمثلالترخيص 



 

 

نسب المصنف
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قمنع االشتقا



 

 

المصنفنسب 
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تجاري غير 



 

 

نسب 
المصنف
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غير 
تجاري

الترخيص
بالمثل



 

 

نسب 
المصنف
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غير 
تجاري

منع 
قاالشتقا



العنوان-الرابطاسم الموقع

shms.saشمس -شبكة الموارد السعودية 

cloud.shms.saشمسسحابة

Creativecommons.orgالبداعيالمشاع

search.creativecommons.orgمن خالل المشاع البداعيالبحث
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جائزة الوزارة للتميز على 
الرابط

award.elc.edu.sa
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جائزة اإلدارة للتميز
..اإللكتروني
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منصة شمس: ورشة عمل
األسئلة والنقاش
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العرض منقولة من عرض الورشةفيجميع المعلومات
اإلدارة الرئيسية المقدمة من إدارة التخطيط والتطوير ب

.2017.   مع التصرف في بعض الشرائح


