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مـكدمة:
إن التطور والتقدم الحادث فى مجال تكنولوجيا التعميم أدى إلى ظيور كثير من المستحدثات

التكنولوجيا ،ومن ثم أصبح توظيفيا فى العممية التعميمية ضرورة ممحة؛ حيث ساىمت تداعيات أزمة
فيروس كورونا في استخدام نظم التعمم اإللكترونية خاص ًة بعد اإلجراءات االحترازية التي اتبعتيا

أمرً ضرورياً في تمك المرحمة -حفاظاً عمى صحة الجميع -ومن
الحكومة ،فأصبح تطبيقيا في الجامعات ا

ثم اتجيت اآلن جميع دول العالم لتطبيق التعميم عبر اإلنترنت؛ ويعتبر التّعمّم المدمج Blended
عميمية اآلخرى؛ حيث يشمل المزج ما
ربوية ،والتّ ّ
 Learningطريقة حديثةُ ،م ْكممة لطرائق التّعمّم التّ ّ
اإللكترونية في التّدريس.
االعتيادية و
بين الطّريقتين
ّ
ّ
ونظر ألن كل عمل يقوم بو اإلنسان في المجتمع لو قواعد سموكية وأخالقية يجب اتباعيا وااللتزام
ًا
بيا من قبل األفراد المنوطين بأدائو ،فتعد أخالقيات استخدام نظم التعمم اإللكترونية لمطالب من أىم

داخميا ،وتكون ليم مرجعية يتم االسترشاد بيا
ذاتيا
ً
المؤثرات في سموكيم ،فيذه األخالقيات تشكل رقيباً ً
أثناء استخدام نظم التعمم اإللكترونية ،ويعد انتياك ىذه القواعد السموكية واألخالقية تصرفاً ال أخالقياً لو

بدءا من األ ثار الشخصية إلى انعدام المصداقية في العممية التعميمية.
عواقب وخيمة ً

وتعتبر رسالة التعميم الجامعي من الرساالت السامية التي تستمد أخالقياتيا من ىدى الرساالت

السماوية التي تحث عمى الصدق مع النفس والغير واإلخالص في العمل والتفاني في األداء والعطاء

المستمر واألمانة والقدوة الحسنة؛ حيث تستيدف إعداد جيل متميز متسمح بالعمم والخمق قاد ار عمى
حمل الرسالة وتحمل المسئولية وأداء الواجب واالعتزاز باالنتماء لموطن.

ومن ثم تسعى كمية التربية جامعة بنيا إلى إرساء القواعد السموكية واألخالقية لنظم التعمم

أخالقيا لضبط سير عممية التعميم عن بعد،
اإل لكتروني؛ وذلك من خالل ىذا الدليل الذي يعتبر ميثاقاً
ً
ولتحقيق الفائدة القصوى من استخدام نظم التعمم اإللكترونية يجب أن نتحدث عن فوائد استخدام الطالب
لنظم التعمم اإللكترونية ،والقواعد السموكية واألخالقية التي يجب أن يمتزم بيا الطالب أثناء استخدام نظم

التعمم اإللكترونية والحقوق التي يتمتع بيا وكذلك القوانين التي يخضع ليا الطالب و توضيحيا لمطالب؛
حتى يتم االلتزام بيا وتحقيق االستخدام اآلمن لنظم التعمم اإللكترونية.

فمن األىمية بمكان أن يكون لمكمية مجموعة المعايير األخالقية التي تمتزم بيا وتمزم بيا الطالب

في ميثاق مكتوب يتضمن تمك المعايير ويكون مرجعاً ومرشداً ليم جميعاً وأساساً لتقييم سموكيم أو

لمحاسبتيم .
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أوالً :مفووم امليجاق األخالقي الستخدام نظم التعلم اإلللرتونية:
يواجو طالب الجامعة اليوم تحديات تؤثر في فكره ومشاعره وسموكو ،وقد توجيو لمتحمل من
الضوابط التي يرتضييا المجتمع وترتضييا الجامعة؛ ومن ثم يرتكب سموكيات تتسبب في سوء عالقتو
بالمجتمع ،أو تسيم في تدني ثقتو بنفسو ،أو تؤدي إلى ضعف في دراستو ،أو تسبب توت ار في عالقتو
بأساتذتو وزمالئو؛ فيكون عضوا مزعجا في جامعتو ومجتمعو.
حيث تعتبر األخالق ضرورة من أىم ضرورات الحياة وركنا أساسياً لتنظيم المجتمع واستقراره؛ فغياب
األخالق معناه أن تسود شريعة الغاب ،فالمؤسسات الجامعية عمى وجو الخصوص باعتبارىا كمؤسسات
ذات دور تعميمي وتنويري وتربوي مسئولة عن نشر األخالق ليس فقط في ممارساتيا وانما أيضاً في
سياساتيا وفي كل ما تدعو إليو ،ومسئولة أيضا عن االلتزام الخمقي في األداء ،ومسئولة أيضاً عن
تنمية االلتزام الخمقي بين الطالب.
ويقصد بالميثاق األخالقي مجموعة القيم والقواعد األخالقية والمعايير السموكية المتفق عمييا بين
أعضاء ىيئة التدريس والطالب التي يجب أن يمتزم بيا الطالب الجامعي أثناء استخدام نظم التعمم
اإللكترونية بما يكفل حماية الطالب من التجاوزات الألخالقية ،واألخطار المعموماتية ،وتحقيق األمان
والخصوصية في التعمم اإل لكتروني.

ثانيًا :أهداف امليجاق األخالقي الستخدام نظم التعلم اإلللرتونية:
ييدف الميثاق األخالقي الستخدام نظم التعمم اإللكترونية إلى إبراز أىداف استخدام نظم التعمم
اإللكترونية ،وتحديد األخالقيات والمعايير السموكية والحقوق والواجبات وتوثيقيا وكذلك القوانين التي يخضع
ليا الطالب أثناء استخدام نظم التعمم اإللكترونية .وذلك من خالل:
ٔ -إكساب الطالب الميارات الالزمة الستخدام تقنيات التعميم عن بعد.
ٕ -نشر الوعي بأىمية أىمية استخدام التعميم عن بعد ودوره في تحقيق رؤية مصر ٖٕٓٓ.
ٖ -تعزيز وتنمية قدرات الطالب العممية وتعظيم دورىم الفعال من خالل استخدام التكنولوجيا.
ٗ -تبني قيماً مينية وأخالقية راقية كمنياج لحياة الطالب العممية والعممية.
٘ -إعطاء المثل والقدوة الحسنة لكل من يتعاممون مع الطالب.
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ثالجًا :فوائد استخدام الطالب لهظم التعلم اإلللرتونية:
لنظم التعمم اإللكترونية فوائد عديدة تسمح بممارسة أنشطة تعميمية عالية المستوى ،خاصة في ظل
المتغيرات التي عقبت جائحة الكوفيد  91وادخال التعميم اليجين (المدمج) واقراره من قبل و ازرة التعميم
العالي لتطبيقو في جميع المؤسسات التعميمية ،وتتمثل في اآلتي:
 تقميلل الكثافلة الطالبيلة ،وتحقيلق االسلتاادة العظملى مللن خبلرة أعضلاء ىيئلة التلدريس والبنيلة التحتيللة
لمجامعات.


تح للول ت للدريجي لمطال للب إل للى م للتعمم م للدى الحي للاة؛ وذل للك تطبيقً للا ألس للاليب األداء وض للمان الج للودة

المحمية والعالمية ،باإلضافة إلى تحقيق االستاادة العظمى من اإلمكانيات التكنولوجية خارج الاصل
الدراسي.
 التح لول الرقمللي ف للي التعملليم الللذي يس لليل اتصللال الطل لالب فيمللا بيللنيم وتب للادل المعمومللات واألفك للار
التربوية ،والتواصل خارج قاعات المحاضرات مع أعضاء ىيئة التدريس.
 تل للوفير ال ل لتعمم المت ل لزامن (شل للرح الل للدرس عبل للر اإلنترنل للت مل للن خل للالل بل للث حل للي باسل للتخدام الاصل للول
االفتراضية ،مثل(Zoom, Microsoft Teams, Elearning,…..etc) :
 توفير تعميم غير متزامن من خالل توفير (تسجيالت صوتية ،وفيديوىات لشرح الدروس).
 إتاحة الارصة لمطالب لمحصول عمى البيانات والمعمومات من خالل تصاح قواعد البيانات التربوية
العربية واألجنبية ،مثل( :بنك المعرفة ،اتحاد مكتبات الجامعات المصرية) .
 المشللاركة فللي الح لوارات التربويللة المتخصصللة التللي تجللرى ضللمن منصللات ومنتللديات عمميللة تربويللة
موثوقة ومعترف بيا من قبل الجامعة.
 إتاحة المقررات والمواد التعميمية وسيولة الوصول إلييا عمى نظام إدارة التعمم.
 إتاحة خدمة نقلل الممالات التعميميلة المتنوعلة ومشلاركتيا بلين الطلالب وبعضليم اللبعض وكلذلك بلين
الطالب وأعضاء ىيئة التدريس.

 االسلتاادة ملن التّكنولوجيلا الحديثلة ومواكبلة عصلر التّق ّلدم دون أن ناقلد التّواصلل االجتملاعي،
االعتياديلة ،إضلافة إللى تمكلين الملتعمّم ملن التّااعلل بكالاءة
لاني والّلذي نممسلو فلي الاصلول
ّ
واإلنس ّ
وبإيجابية مع مطالب العصر الحاضر.
عالية
ّ

4

كليــــة التربيــــة

وحدة ضمان الجودة

رابعًا :الكواعد الشلوكية واألخالقية اليت جيب أن يلتزم بوا الطالب أثهاء
استخدام نظم التعلم اإلللرتونية:
من القواعد السموكية واألخالقية التي يجب عمى الطالب الجامعي االلتزام بيا أن:
 يكللون لللدى الطالللب رقابللة ذاتيللة نابعللة مللن أن ا عللز وجللل مطمللع عمللى كللل أعمللال البشللر ،كمللا أن
مقدما عمى الحياء والخوف من البشر.
الحياء والخوف من ا يجب أن يكون ً
محبا لمحرية ومعت اًز بأرائو ،ومحترماً آلراء اآلخرين0
 يكون الطالب ً

 يتسم بالصبر عمى طمب العمم وأن يكون الطالب لديو الرغبة فى التعميم والتعمم.
محبا لمقراءة واإلطالع.
 المثابرة في طمب العمم وأن يكون ً

 يحترم عضو ىيئة التدريس؛ من خالل تقدير الطالب إلنسانيتو وم ارعلاة سلنو وخبرتلو وينالذ تعميماتلو
التي تنظم عالقتو بطالبو.
 يمتزم بالحضور في الموعد المحدد لممحاضرات طبقًا لمجدول المعمن لمتعميم عن بعد.
 يشارك ويتااعل بإيجابية أثناء الجمسات التعميمية.

 أن يمتللزم باليللدوء واالحت لرام المتبللادل بين لو وبللين زمللالءه ،وبين لو وبللين أعضللاء ىيئللة التللدريس أثنللاء
الجمسات التعميمية.
 يك للون الطال للب واس للع األف للق؛ بحي للث يتقب للل فك للر اآلخ للر ،وال يتحي للز لاكل لرة واح للدة ،وأن يك للون لدي للو
االستعداد لممناقشة والنقد مع غيره من الزمالء وأعضاء ىيئة التدريس.
 يتجنل للب االنغمل للاس فل للي اسل للتخدام ب ل لرامج االخت ل لراق (اليل للاكرز) أوالتسل للمل إلزعل للاج اآلخ ل لرين وارسل للال
الايروسات التخريبية والمزعجة لزمالئو.
 يتجنلللب اسل للتخدام األسل للماء المسل للتعارة وتقمل للص شخصللليات غيل للر شخصل للياتيم فل للي غل للرف الدردشل للة
التعميمية وما يتبع ذلك من ارتكاب األخطاء والحماقات واستخدام األلااظ النابية.
 يتحللري الصللدق والموثوقيللة واألمانللة العمميللة فللي الحصللول عمللى البيانللات والمعمومللات؛ حااظللا عمللى
حقوق الممكية الاكرية.
 يمتزم بعدم إضرار اآلخرين ،مثل( :أعضاء ىيئة التدريس ،زمالئو).
 يحترم الخصوصية الشخصية لآلخرين ،وتجنب اختراقيا.
 يمتللزم بعللدم إزعللاج أعضللاء ىيئللة التللدريس بأوقللات خللارج المواعيللد الرسللمية لمعمللل و عللدم افت لراض
تارغو الدائم.
5

كليــــة التربيــــة

وحدة ضمان الجودة

 يحذر من تبادل أي بيانات حقيقية عبر اإلنترنت مع االشخاص غير المعروفين.
 يقطع أي اتصال أو دردشة توحي بعدم الراحة أو تحتوي عمى ألااظ غير الئقة.
 يتجن للب ف للتح أي مما للات مرفق للة م للع البري للد اإللكترون للي ل للم ي للتم طمبي للا أو تص للل م للن أش للخاص غي للر
معروفين.
 يتجنب الموافقة عمى اتااقيات البرامج دون مراجعتيا لمتأكد من محتواىا.
 يتأكد من قال خاصية تشارك المماات لضمان عدم االطالع عمييا بواسطة الغير.
 يراجع التحديثات عمى برامج التشغيل وبرامج الحماية مع تشغيل بلرامج الحمايلة وفحلص الايروسلات
عمى فترات متقاربة وبصورة دورية.

خامشًا :احلكوق اليت يتمتع بوا الطالب أثهاء استخدام نظم التعلم اإلللرتونية:


توفير البيئة الدراسية والمناخ العممي المناسب لمطالب لمحصول عمى تعمم ذي جودة عالية بما يتماشي
مع رسالة الكمية وأىدفيا وكذلك رسالة وأىداف البرنامج الممتحق بو الطالب.



التزام أعضاء ىيئة التدريس بالكمية بمواعيد وأوقات المحاضرات والساعات المكتبية ،وعدم إلغاء
المحاضرات أو تغيير أوقاتيا إال في حالة الضرورة وبعد اإلعالن عن ذلك ،عمى أن يتم إعطاء
محاضرات بديمة عن تمك التي تم إلغاؤىا أو التغيب عنيا.



إلتزم أعضاء ىيئة التدريس بالكمية بدقة وجودة المحاضرات والمقررات اإللكترونية التى تم رفعيا عمى
منصات الكمية والجامعة.



نشر الجداول الدراسية وجداول اإلمتحانات وأرقام الجموس والنتائج عمى موقع الكمية
.www.fedu.bu.edu.eg



توفير فرص التواصل الدائم مع عضو ىيئة التدريس بالطرق المختماة كالبريد اإللكتروني والمنصات
التعميمية والاصول اإلفتراضية وشبكات التواصل اإلجتماعي مع االلتزام بآداب النقاش وما تقتضيو
اآلداب العامة.



إنشاء بريد الكتروني جامعي  Edu Mailلكل طالب ،وتاعيل اإليميالت الجامعية لجميع الطالب
المنتسبين لكمية التربية جامعة بنيا بما يوفره لمطالب من تسييالت مقدمو من المؤسسات أو الجيات
التعميمية ،وتتمثل ىذه الخدمات والتسييالت في:

 توفير بريدإالكتروني لمطالب بسعة  00جيجابايت ،يحمل نطاق الجامعة ،وىذا يعتبر بمثابة ىوية
رسمية لإلنتماء لمجامعة ،حيث يمكنك من إجراء المراسالت الرسمية من خاللو.
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 توفير قرص سحابي بمساحة  9تيرابايت ،مما يمكن الطالب من حاظ أي مماات في مأمن مع
إمكانية الوصول الييا من أي مكان فيو إنترنت و من أي جياز والى األبد.
 توفير برامج األوفيس السحابية ( وورد  ،إكسل  ،بوربوينت ...الخ).
 توفير برنامج المالحظات الشيير  One Noteبشكل سحابي أو يمكن تنزيمو عمى األجيزة؛ بحيث
يمكنك من حاظ جميع مالحظاتو سواء بالكتابة ،الرسم ،الصوت ،الصور ،و كذلك الايديو ،و تنظيميا
و البحث عنيا بسيولة لمغاية
 توفير وسيمة تواصل وتعاون من خالل  Teamsبحيث يمكن الطالب من إنشاء مجموعات لمتعاون
والتواصل من خالل المحادثة الكتابية ،أو الصوتية ،أو الايدي؛
 توفير وسيمة إنشاء العروض التقديمية عمى الويب من خالل  ،SWAYمما يسيل عمى الطالب إعداد
وتقديم العروض األكاديمية.
 الحصول عمى بعض الخصومات والتطبيقات من أكبر المواقع ،حيث يتيح تحميل جميع منتجات
مجانا ،وكذلك تحميل برامج ” ، “Adopeبرامج، “Autodesk” leg
شركة ” “Microsoftالعالمية
ً
واالستاادة من الخدمات التي تقدميا شركة“. “Amazon

 االل تحاق بالدورات التدريبية التي توفرىا بعض المواقع والمؤسسات عبر اإلنترنت بشكل مجاني،
باإلضافة إلى إمكانية االلتحاق ببعض المنح الدراسية العالمية التي توفرىا بعض الدول.
 يمكن استخدام اإليميل الجامعي باعتباره إيميل رسمي بالنسبة لك كطالب تستطيع إدراجو في سيرتك
الذاتية “C.V”.
 يستطيع المحاضرين واألساتذة بالجامعة إرسال معمومات ومستندات خاصة بالمنيج لمطالب عبر ىذا
اإليميل ،ويمكنك كطالب الرد أو اإلجابة عمى ميمات بمواقع أعضاء ىيئة التدريس.
 يمكنك االستاادة منو في مرحمة إعداد أبحاث التخرج.
 يساعد الطالب باستخدام  “Research Gate”-وىو موقع يشبو – Linkedinلمتواصل مع الباحثين
في شتى المجاالت من جميع أنحاء العالم ،فقط يمكنك السؤال عن أي تخصص بأي مجال وستجد
من يقوم بالرد عمى تساؤالتك لناس التخصص.


توافر التوعية والتدريب عمى استخدام طرق التعمم والتعميم عن بعد والتطبيقات التكنولوجية وارشادات
استخداميا.
 توافر التوعية بالقواعد السموكية واألخالقية الواجب اتباعيا عند استخدام نظم التعمم اإللكترونية.
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 إتاحة التواصل مع مسئولي تكنولوجيا المعمومات والمسئولين عن  MISبالكمية لحل المشكالت
التي تواجو الطالب.

 حرية التعبير عن الرأي والمناقشة في األمور التعميمية والتربوية التي تخصو عمى أن يكون ذلك في
حدود السموكيات الالئقة ووفقًا ألنظمة الجامعة ولوائحيا.
 وجود آلية لتمقي الشكاوي والمقترحات إلكترونياً.

 المحافظة عمى سرية المعمومات والخصوصية التامة في كل ما يتعمق بالطالب وعدم اإلطالع أو
استخدام المعمومات الشخصية ،مثل :السجل األكاديمي ،والممف الشخصي ،وكشف الدرجات
الخاص بو إال لممصرح ليم فقط.
 ضمان سرية الشكوى المقدمة منو ضد أستاذه مع الشعور باألمن الحسي (بحيث ال يتعرض إلى
أخطار جسدية أو صحية) ،واألمن المعنوي أو الناسي (بحيث ال يشعر الطالب بأي تيديد معنوي
مثل :التخويف من العقوبة أو التعرض لإلىانة أو السخرية من قبل الجيات األكاديمية واإلدارية).
 التظمم لدى الجية المعنية في حالة عدم الحصول عمى حقوقة المذكورة في الميثاق األخالقي لنظم
التعمم اإللكتروني.

سادسًا :واجبات الطالب
 االطالع والعمم بجميع الموائح واألنظمة والتعميمات التي تقرىا الكمية والجامعة بشأن التعميم
والطالب واألنشطة والخدمات الطالبية.
 االلتزام بموائح وأنظمة وتعميمات الكمية المتعمقة بالدراسة واالختبارات واألنشطة والخدمات الطالبية.


تقديم الوثائق والمستندات واإلفادة بالبيانات الشخصية واألكاديمية السميمة وااللتزام بتحديثيا كمما
طمب ذلك أو حدث بيا أي تغيير.



االلتزام بإجراء الاحوص الطبية التي تطمب منو وفي أي وقت وبدون إبداء أي أسباب من الكمية
أو الجامعة.

 االنتظام في الدراسة وااللتزام بالواجبات والميام الدراسية التي توكل ليز


االلتزام بمعايير السموك الجامعي واألكاديمي وعدم القيام بأى سموك يتنافى مع الدين واألخالق
والتقاليد واألعراف والموائح والقوانين الجامعية.



التعامل باحترام مع أعضاء ىيئو التدريس والطالب واإلداريين والعاممين بالكمية والجامعة مع
احترام خصوصية كل منيم.

 االلتزام بتنايذ العقوبة الموقعة من الكمية أو الجامعة
 الحفاظ على مرافق الكلية وعلى النظافه العامة..
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سابعاً :الكوانني اليت خيضع هلا الطالب:

تنص الالئحة التنايذية لقانون تنظيم الجامعات رقم  91لسنة  9191القسم السادس من الباب

الثالث" :نظام تأديب الطالب" عمى:

 مادة ( )919يعد مخالاة تأديبية كل إخالل بالقوانين والموائح والتقاليد الجامعية عمى األخص:
 األعمال المخمة بنظام الكمية أو المنشآت الجامعية.

 كل إتالف لممنشآت واألجيزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدىا.

 تعطيل الدراسة أو التحريض عمييا أو االمتنلاع الملدبر علن حضلور المحاضلرات واألعملال
الجامعية اآلخرى التي تقضي الموائح بالمواظبة عمييا.

 كللل تنظلليم لمجمعيللات داخللل الجامعللة أو االشللتراك فييللا بللدون تللرخيص سللابق مللن السللمطات
الجامعية المختصة.

 كللل فعللل يتنللافى مللع الشللرف أو الك ارمللة أو مخللل بحسللن السللير والسللموك داخللل الجامعللة أو
خارجيا.

 اإلخالل بنظام إمتحان أو اليدوء الالزم لو وكل غش في امتحان أو شروع فيو.

 توزيع النشلرات أو إصلدار ج ارئلد أو منشلورات بأيلة صلورة بالكميلات أو جملع توقيعلات بلدون
ترخيص سابق من السمطات الجامعية المختصة.

 االعتصام داخل المباني الجامعية أو االشتراك في مظاىرات مخالاة لمنظام العام واآلداب.

 مادة ( )910كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شلروعاً فيلو ويضلبط فلي حاللة تملبس ،يحلرم ملن
دخول اإلمتحان ويحال إلى مجمس التأديب.
 مادة ( )916العقوبات التأديبة ىي:
 التنبية شااىة أو كتابة.

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية.
 اإلنذار.

شير.
 الحرمان من حضور محاضرات أحد المقررات لمدة ال تجاوز ًا
شير.
 الاصل من الكمية لمدة ال تجاوز ًا

 الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر.
 إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

اسيا.
 الاصل من الكمية لمدة ال تجاوز
ً
فصال در ً
 الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
 الاصل من الكمية لمدة تزيد عن فصل دراسي.

 الاصل النيلائي ملن الجامعلة ويبمل قلرار الاصلل إللى الجامعلات اآلخلرى ويترتلب عميلو علدم
صالحية الطالب لمقيد أو التقدم إلى اإلمتحانات في جامعات جميورية مصر العربية.
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املراجع:
 جميورية مصر العربية :قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم  ٗ4لسنة ٕ ،ٔ4ٚطٖٕ،
القاىرة.ٕٓٓٙ ،

 كمية التربية :وحدة تكنولوجيا المعمومات الخدمات المقدمة ،كمية التربية ،جامعة بنيا ،متاح عمى

)https://www.fedu.bu.edu.eg/unit-services(Accessed:28/11/2020

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي :الميثاق األخالقي لممجتمع الجامعي ميثاق الطالب الجامعي،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،جميورية مصر العربية.ٕٓٔ4 ،

 لجنة أخالقيات المينة بمعيار القيادة والحوكمة :دليل الميثاق األخالقي آلداب وضوابط المينة
بالمعيد ،وحدة ضمان الجودة ،معيد المنصورة العالي لميندسة والتكنولوجيا ،جميورية مصر

العربية ،متاح عمى:

http://miet.mc.edu.eg/wp-content/uploads/2019/06/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%89%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF1.pdf(Accessed:27/11/2020).

 https://www.arageek.com/edu/what-you-do-not-know-about-theuniversity-email(Accessed:27/11/2020).
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