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: المدتخلص 
التعمع الخجمي شكل مغ أشكال التعميع التجخيبي الحي يخبط السحتػى 

األكاديسي مع خجمة السجتسع، بسعشى دمج خجمة السجتسع في السقخرات الجراسية 
بحيث يتع تمبية احتياجات السجتسع مغ ناحية، واكتداب الصالب لمسيارات األكاديسية 

والذعػر بالسدئػلية السجنية تجاه السجتسع مغ ناحية أخخى، ويدتشج التعمع الخجمي 
ألفكار جػن ديػي ومفيػمو عغ التعمع السػقفي، حيث يحجث التعمع نتيجة التفاعل بيغ 

الفخد والبيئة، وما يسكغ أن تػفخه الخبخات الخجمية مغ عسميات الكتداب معارف 
ججيجة مغ خالل التأمل، وكحلظ فخص لسديج مغ االستقراء في سياق السػاقف 

مفيػمو ، أىسيتو ،  ويدتعخض السقال الحالى مفيػم التعمع الخجمى  ، السقجمة لمستعمع
 .أىجافو ، خرائرو ، أسدو 

 

التعمع الخجمي ، مفيػمو ، أىسيتو ، أىجافــو ، خرائرو ،  : الكلمات المفتاحية

 أسدـو
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Service Learning Its Concept, Its Importance, Its Objectives, 

Its Characteristics, Its Foundations 
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Abstract: 

Service learning, its definition and its importance and its goals , its 

basis and its properties. Service-learning is a form of experiential learning 

that connects academic content with community service, meaning 

incorporate community service into the curriculum to meet the needs of the 

community on the one hand, and students gain academic skills and sense of 

responsibility towards civil society on the other hand, Service-learning is 

based on ideas of John Dewey and understandable attitudinal learning, 

where learning occurs as a result of the interaction between the individual 

and the environment, what can be offered by the service experience of 

operations to acquire new knowledge through meditation, as well as 

opportunities for further investigation in the context of the situations 

presented to the learner. 

Key words: Service learning, its definition and its importance and its 

goals , its basis and its properties 
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 :مقدمه 
التعمع الخجمى شكل مغ أشكال التعمع القائع عمي الشذاط والحي يعتسج عمي السذاركة 

بحيث يتػصل الستعمع إلي السعخفة بشفدو وليذ اعتسادا عمي  االيجابية لمستعمع في السػقف التعميسي
السعمع ، ومغ خالل إثارة تفكيخه ناحية  السذكالت التي يعاني مشيا السجتسع الحي يعير فيو ومحاولة 

التفكيخ في حمػل إيجابية لتمظ السذكالت ، حيث يتع فتح قشػات االترال بيغ السجرسة والسجتسع 
مسا يحقق ويعػد بفائجة كبيخة عمي كل مغ السعمع والستعمع والسجرسة والسجتسع بأكسمو ويعتسج التعمع 

الخجمي عمي نطخيات عمع الشفذ االجتساعي التي تخبط بيغ التفكيخ والذعػر وتخي أنيسا أساس 
الترخفات الدمػكية حيث يتع مغ خالليا تقجيع أنذصة لمتعمع عغ شخيق العسل حيث يؤخح الستعمع 

إلي السجتسع السحمي لكي يتعمع عبخ خبخات حياتية واقعية يسكغ مغ خالليا تشسية ميارات حل 
السذكالت البيئية وميارات االترال االجتساعي في العجيج مغ السػاقف التعميسية فيسا يتعمق بالبيئة 

 .ومذكالتيا 

التعمع الخجمي شخيقة تجريدية تيجف إلى تشسية معمػمات :((Scales,2006,9يعخفو 
واتجاىات الصمبة، وإكدابيع ميارات مختمفة، بسذاركتيع الفعالة في السجتسع السحمي، بحيث تكػن 

ىحه السذاركة مبشية عمى خبخات تعميسية مشطسة ومجروسة، لتحقيق احتياجات السجتسع السحمي، 
وإيجاد التعاون بيغ السجرسة والسجتسع، وتكامل السشيج الجراسي، وإيجاد الػقت السشاسب لمسالحطة 

والتفكيخ، وتييئة الفخصة إلكداب الصمبة ميارات أكاديسية ججيجة، في مػاقف حقيقية تتعمق بحياتيع 
ومجتسعيع السحمي، وتعديد ما تع تجريدو في غخفة الرف بجفع عسمية التعميع والتعمع إلى مػاقف 

 .حقيقية

أن التعمع الخجمى  (Service Learning Center 2000)كسا يخى مخكد التعمع الخجمى 
ىػ استخجام الخبخة التعميسية فى نذاط خجمى مشطع يمبى احتياجات السجتسع السحمى عمى أن يكػن 

ىشاك تفكيخ فى نذاط الخجمة وىحا يعدز اإلحداس بالقيع الذخرية والسدئػلية السجنية ووسيمة 
لتحفيد الصالب عمى السذاركة بذكل أكثخ عسقا فى العسمية التعميسية الخاصة بيع مغ خالل تػفيخ 

فخص لتصبيق السحتػى االكاديسى خارج الفرػل الجراسية عمى أن تػازن الخجمة بيغ حاجات 
 0السجتسع والسشيج مع التخكيد عمى التأمل فى تجخبة الخجمة

 (Essomba, 2008,9:22 ):أهمٌة التعلم الخدمى
 ألىسية التعمع الخجمى تؤكج العجيج مغ مؤسدات التعميع فى انجمتخا عمى تػفخ فخص 

لكي يتعمع الصالب عبخ خبخات تعميسية لمصالب تقحسيع  فى السجتسع عغ شخيق التعمع الخجمى ، و
حياتية واقعية يتع مغ خالليا إكتداب السعارف والسيارات السختمفة كسا يسكغ مغ خالليا أيزا تشسية 
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وتداعج الصالب عمى تشسية ميارات ميارات حل السذكالت البيئية وميارات االترال االجتساعي 
 . الشاقج والتحميل الدياسي واالجتساعى  التفكيخ

 :أوالً بالنسبة للطالب 
يعسل التعمع الخجمي عمي االىتسام بتعميع الصالب وإكدابيع ميارات ججيجة وكحلظ يديع في  -1

 0فيع السقخر الجراسي مغ خالل الخبط بيغ السعارف الشطخية والػاقع العسمي
أنو تعمع يقػم عمي فمدفة غيخ تقميجية أساسيا التػاصل االجتساعي ومعاونة اآلخخيغ دون  -2

انتطار لعائج مادي ،وإنسا لفخض التػاصل في حج ذاتو وذلظ يحقق نػع مغ اإلشباع الشفدي 
 .واإلنداني أو األخالقي لجي الصالب ويقػى فزيمة اإليثار لجييع 

يداعج عمي اكتذاف الصالب لقجراتو ومياراتو التي قج ال تطيخ إال في إشار مػاقف عسمية  -3
حقيقية ، ومغ ثع يتسخس الصالب عمى استخجام ىحه القجرات فيسا يعػد بالشفع عميو وعمى 

 مجتسعو 

يعسل التعمع الخجمي عمي تشسية السيارات الذخرية والتعاونية وإبخاز روح القيادة والعسل  -4
الجساعى والتكيف مع مختمف األدوار والسدئػليات؛ والعسل بذكل مثسخ مع اآلخخيغ ؛ 

 . وإضيار التعاشف واحتخام وجيات الشطخ السختمفة

يعصى فخصة لمصالب لتصبيق معمػماتو ومياراتو فى مػاقف حياتيو حقيقية وواقعية مسا يخفع  -5
 0كفاءة الصالب الحقا عشجما يجخل فى مجال العسل

يداعج عمى تحديغ التحريل االكاديسى وحرػل الصالب عمى درجات مختفعة عسا كانػا يحققػنو  -6
سابقا نطخا لػجػد الفخصة أماميع لتصبيق السفاىيع الجراسية التى تعخضػا ليا داخل قاعات الجراسة 

.فخجمة السجتسع والتفاعل معو تجعل الجراسة مفيػمة وسيمة التصبيق   

يداعج فى بشاء شخرية الفخد وتأكيج ثقتو بشفدو ويسشحو الذعػر بالقجرة عمى تقجيع أى خجمة  -7
 0أو مداىسة مفيجة لجتسعو

التعمع الخجمى يقجم لمصالب أساليب وشخق ججيجة فى كيفية حل السذكالت كسا أنو يداعجىع فى  -8
كيفية اتخاذ القخار السشاسب عمى السدتػى الفخدى أو الجساعى وأم ميسة الجامعة الكبخى ربط 
السقخرات بسا يحجث فى العالع الػاقعى حتى يربح الصالب قادريغ عمى صشع قخارات فخدية 

 0وجساعية مع سياق كبيخ فى التفكيخ

كسا ان التعمع الخجمي فخصة مشتطسة لمتأمل حيث تتاح لمستعمسيغ الفخصة ليفكخوا ويكتبػا  -9
ويتحجثػا عسا تعمسػه اثشاء مسارستيع لألنذصة السختمفة في السػقف التعميسي بسا يدسح 

 .لمستعمسيغ بالتعبيخ عغ مذاعخىع الذخرية واتجاىاتيع وتقييسيع لألنذصة التي قامػا بيا  
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 بالنسبة للمجتمع: ثانٌا 
 :ومن أهمٌة التعلم الخدمى على المجتمع 

يحقق التعمع الخجمي نػعًا مغ التػاصل اإلنداني واالجتساعي بيغ أفخاد السجتسع ويجعميع  -1
 في إشار نديج اجتساعي واحج 

يحقق التعمع الخجمي نػعًا مغ تبادل الخبخات بيغ أفخاد السجتسع ومغ ثع يشتج عغ ذلظ  -2
 حمػل لمقزايا والسذكالت االجتساعية 

يديع في تشسية الخوح الجيسقخاشية بيغ أفخاد السجتسع حيث أنو يقػم عمي السذاركة والحػار  -3
 .مع اآلخخيغ في مشاخ إنداني وأخالقي راق

تشعكذ حساسيات الصالب والستصػعيغ بالعسل الخجمي ومشافداتيع في تقجيع الخجمة بالشفع  -4
 .الكبيخ عمي السجتسع حيث تقجم الخجمة في أفزل صػرة مسكشة وبجػدة عالية 

يديج مغ ندبة حزػر الصالب إلى السجارس والجامعات وذلظ ألن التعمع الخجمى بسا تحتػيو مغ  -5
 0أنذصة تتصمب الخجػع إلى السعمع ومشاقذتو مغ وقت ألخخ

يداىع فى رفع وزيادة إحداس الصالب بحاتو وبسجتسعو أى إحداسو باألخخ وذلظ مغ خالل  -6
تفاعمو واحتكاكو السباشخ بسجتسعو وتعخفو عمى احتياجاتو السختمفة ألنو يقػم عمى فمدفة غيخ 
تقميجية أساسيا التفاعل مع اآلخخيغ ومعاونة اآلخخ دون انتطار ألي عائج مادي وإنسا لفخض 

 0التػاصل وىحا يحقق نػعا مغ اإلشباع الشفدي ويقػى فزيمة اإليثار بيغ الصالب
 0يداعج االفخاد عمى ان يفيسػن ما يتعمسػنو مسا يديج مغ كفاءتيع فى خجمة مجتسعيع -7

ومغ أىع الفػائج الكبيخة مغ استخجام التعمع الخجمي أنو يداعج عمى فيع الصالب لسحتػى السقخر 
الجراسي بشاًء عمى الخبخات السباشخة التي مارسػىا في السجتسع، كسا كان دافعًا الستسخار الصالب في 

نذاشاتيع وايزا التعمع الخجمي  يعدزمغ شسػح وحساس السعمع في التجريذ والعسل مع الصالب في السجتسع 
 . وتفيع مذكالتو واحتياجاتو

  (:2014،33مروة صالح العدوى ،  ):أهداف التعلم الخدمً 
:ومن األهداف التً ٌمكن تحقٌقها من خالل التعلم الخدمً   

 .تحديغ تصػيخ الحات  -1
.تشسية السدتػيات العميا مغ التفكيخ  -2  
.تعديد ما تعمسو الصمبة في الفرل حػل مػضػع معيغ وتػفيخ فخص تعميسية حقيقية  -3  
.قبػل ضاىخة التشػع في الشديج االجتساعي  وزيادة الػعي بالسدئػلية تجاه السجتسع -4  
.تعميع الصالب كيفية العسل داخل الجساعة  -5  
 زيادة الجافعية األكاديسية واألدائية تصػيخ االتجاىات الزخورية الكتذاف واتخاذ القخارات الحكيسة -6
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.تمبية الحاجات الحقيقية لمسجتسع وتعديد العالقة بيغ السجرسة والسجتسع السحمي  -7  
.زيادة الػعي وتذجيع السذاركة الفعالة وتشسية صفة اإليثار عشج الصمبة  -8  
 إكداب الصمبة ميارات التفكيخ التأممي والتفكيخ الشاقج وميارات حل السذكالت -9

ومغ أىع أسذ التعمع الخجمي انو يقػم عمي افتخاض أن الخبخة ىي أساس عسمية التعمع 
والخخوج بالعسمية التعميسية خارج ججران الفرل بحيث تكدخ الحػاجد والقيػد التي بيغ السجرسة 

عمى الخغع مغ الجور اإليجابي الحي لسعايذة الخبخة خاصة وأنو لمصالب والسجتسع بحيث تتاح الفخصة 
يقػم بو التعمع الخجمي تجاه الصالب والسجتسع إال أنو قج يكػن ىشاك مغ يتخـػف مغ ىجر وقت الصالب 

ذي يسزيو الصالب خارج القاعة الجراسية ال يؤثخ عمى ذعمى حدـاب السشيج الخسسي ، لكـغ بيغ أن الػقت ا
محتػى السشيج أو عمى تحريل الصالب األكاديسي، بل إن نتائج الجراسة تجعع دور التعمع الخجمي في زيادة 

 Barber ) ,(2009. تحريل الصالب وبشاء اتجاىاتيع نحػ التعمع والسجرسة والسجتسع

 (  :  (Anderson,2007الخدمىخصائص التعلم 
 :   لمتعمع الخجمي بعس الخرائز التى تسيده وىى كسا يمى 

مذخوع التعمع الخجمى يتعاون مؤسديا بيغ العجيج مغ الذخكاء والصالب واآلباء وأعزاء مغ  -
 0مؤسدات مجتسعية ومجيخي السجارس والسعمسيغ ومدتمسي الخجمة

يؤسذ التأمل بيغ الخبخات الخجمية لمصالب والسقخر االكاديسى ويحجث التأمل قبل وأثشاء وبعج  -
 0مذخوع التعمع الخجمى

اشتخاك الصالب فى مذكالت حياتية واقعية و يتخك لمتالميح حخية اختيار القزية أو السذكمة  -
 التى تعشييع وتكػن الخجمة مشاسبة لمسخحمة العسخية ومشطسة جيجا

التعمع الخجمى لو ميارات وأىجاف واضحة فالخجمة تعخف محتػى التعمع االكاديسى ومحتػى  -
التعمع االكاديسى يعخف الخجمة فالخجمة تشبع مغ أىجاف السقخر الجراسي وتتكامل معو عغ 

 0شخيق التعييشات والػاجبات التى تتصمب نػعا مغ التأمل والتفكيخ فى الخجمة
.  الفخصة لمصالب فى القجرة عمى البحث عغ السرادر مذخوع التعمع الخجمى يتيح  -

ميارات حل السذكالت   وميارات التخصيط الدميعويتعمع الصالب كيفية التفكيخ الشاقج - 
يتعمع الصالب كيفية تصبيق السحتػى الحى تعمسػه مقتخنًا بالسيارات التى لجييع فى مخحمة - 

 .القيام بالسذخوع 

الفخصة لمصالب لكى يتعمسػا القجرة عمى شخح أسئمة و يقػمػا مذخوع التعمع الخجمى يتيح  -
بتصبيق ما تعمسػه مغ خالل ميارات االترال باآلخخيغ بشاءا عمى العسل داخل مجسػعات 

 . دراسية او إذا أتيحت ليع الفخصة يسكشيع العسل مع أفخاد خارج نصاق السجتسع السجرسى 
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مذخوع التعمع الخجمى يػجو مدئػلية الصالب لالعتشاء باآلخخيغ والسداىسة فى السجتسع فعغ  -
شخيق السداىسة فى مذخوع التعمع الخجمى يفيع الصالب كيف يسكشيع أن يؤثخوا فى 

 0مجتسعيع
 :دور التعلم الخدمً فى تحقٌق اهداف تدرٌس العلوم

 تتعجد أىجاف تجريذ العمػم مغ أىجاف عامة وأىجاف خاصة ومغ خالل االشالع عمى 
معخفة البيئة وفيع ما يكتشفيا مغ ضػاىخ ميسة األدبيات التخبػية نجج ان ىحه األىجاف تجور حػل 

وتدخيخ العمػم في إصالحيا وتصػيخىا والسحافطة عمييا والعشاية بالشػاحي التصبيقية في العمػم وذلظ 
بإتاحة الفخصة لمصالب لمقيام بالتجارب واالختبارات وتسكيشو مغ اكتداب ميارات يجوية وخبخات 

يخبط الصالب بيغ بيئتو ومجتسعة وذلظ عغ شخيق ربط الجراسة بحياتو العسمية سػاء تػاججه وعسمية 
 فى مػاقف حياتية في بيئة زراعية أو صشاعية وذلظ بتػضيف السعمػمات التي يتعمسيا داخل الفرل

 :، ولمتعمع الخجمي دور فى تحقيق ىحه األىجاف  كالتالي 

يعسل التعمع الخجمي عمي االىتسام بتعميع الصالب وإكدابيع ميارات ججيجة وكحلظ يديع في  -
 فيع السقخر الجراسي مغ خالل الخبط بيغ السعارف الشطخية والػاقع العسمي

يداعج عمي اكتذاف الصالب لقجراتو ومياراتو التي قج ال تطيخ إال في إشار مػاقف عسمية  -
حقيقية ، ومغ ثع يتسخس الصالب عمى استخجام ىحه القجرات فيسا يعػد بالشفع عميو وعمى 

 .مجتسعو 

يعصى فخصة لمصالب لتصبيق معمػماتو ومياراتو فى مػاقف حياتيو حقيقية وواقعية مسا يخفع  -
 كفاءة الصالب الحقا عشجما يجخل فى مجال العسل

التعمع الخجمي يقجم لمصالب أساليب وشخق ججيجة فى كيفية حل السذكالت كسا أنو يداعجىع  -
 فى كيفية اتخاذ القخار السشاسب

تشسية ميارات حل السذكالت البيئية وميارات االترال االجتساعي وتداعج الصالب عمى تشسية  -
 ميارات التفكيخ الشاقج والتحميل الدياسي واالجتساعي

تؤكج عمي أىسية تشسية ميارات التفكيخ الشاقج لجي الستعمع بحيث يدتصيع الستعمع الخبط بيغ  -
األسباب والشتائج واستخجام مرادر السعخفة السختمفة والقجرة عمي جسع السعمػمات واستخالص 

 . الشتائج مشيا 

 2006)هالة الشحات عطٌه : دور المعلم والمتعلم فً التعلم الخدمً 
،56:43) 

 :يتسثل دور الستعمع في اشار استخاتيجية التعمع الخجمي فيسا يمي 

 يدتخجم الصالب أنػاعا مختمفة مغ التكشػلػجيا الجخاء عسميات البحث والتػاصل -
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 .يشفح الستعمع السيام واالنذصة التي يقػم بجراستيا  -

 .يجسع الستعمع البيانات ويقػم بالتخصيط واإلعجاد السدبق  -

 . تحجيج السذكالت البيئية التى يعيذػن فييا وتحميميا وصياغتيا وحميا  -

 .مسارسة التفكيخ الشقجى والتفكيخ السشطػمى  -

 .يسارس الستعمع السيارات السختمفة مغ ميارات عمسية كالقياس والترشيف وميارات العسل -

يسارس ميارات سػق العسل، والسيارات الحياتية، وميارات التػاصل والتفاعل، والسيارات  -
 التصبيقية

  ججيجةآراءيبادر الستعمع بصخح األسئمة أو التعميق عمى ما يقال أو يصخح أ فكار أو  -

السدجل والسالحظ والسجقق والسؤقت والسقخر والسخاقب وغيخىا اى  يقػم الستعمع بعجة ادوار فيػ -
 يكػن الستعمع ىػ السحػر االساسى 

 .مذاركة زمالئو في تبادل األفكار والسعمػمات والسرادر -

 .يطيخ الحساس لمبحث عغ معخفة ججيجة و يعسل بتعاون مع اآلخخيغ  -

 .يصػ ِّر ميارات تشطيسية جيجة إلبقاء العسل مشطسًا  -

 ,Astin , Alexander)  :دور المعلم فً استراتٌجٌة التعلم الخدمً 

2007) 
ل دوره إلى أن يكػن مخشجًا لمستعمع وأعسالو وميدخا ومالحطًا لمتعمع ، ليكػن قادرًا عمى  تحػ 

 .مداعجة الستعمسيغ عمى التغيخ، وتذجيعيع وحفدىع عمى التأمل في مسارساتيع وأعساليع

 .تذجيع الستعمسيغ عمى التعمع والتفاعل في العسمية التعميسية مغ خالل تفاعميع مع السجتسع  -

يخاقب الشتائج باستخجام استخاتيجيات . يالحظ التعاون وآليات العسل في مجسػعة مغ الصمبة  -
 تقػيع ومعاييخ مشاسبة

 .يقػم بالتخصيط واإلعجاد السدبق  -

 .ربط الجرس بالػاقع لكي يتع فيسو بذكل صحيح ولكي تخسخ السعمػمة في أذىان الصالب  -

 تػفيخ السشاخ الػدى اآلمغ والجاعع وتييئة البيئة التعميسية السشاسبة لمتعميع -

يقػم السعمع بسداعجة الصالب مغ خالل تػجيييع إلي كيفية جسع البيانات مغ مرادرىا  -
 السختمفة وكيفية تقػيع السذكالت والقزايا التي يقػم بجراستيا

يقػم السعمع بتذجيع الصالب عمي التكفيخ في حمػل بجيمة لسػاجية السذكالت التي يقػمػن  -
 بجراستيا

 السذكالت والقزايا التى تػجييع وكيفية إيجاد حمػل فتح باب الحوار والتحاور مع الطالب حول -
 .ليا 
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 .يختار نذاشات مشاسبة ومحفدة لمصمبة  -

يقػم السعمع بتذجيع الصالب عمي التعاون والتفاعل في بيئة التعمع خاصة وأن عسمية التعمع تتع  -
 في إشار مغ الدياق االجتساعي يجع إلي تحقيق التعاون والتفاعل االجتساعي بيغ الصالب 

ربط  السذكالت بسثيالتيا في البيئة التي يعيذػن فييا مع إيجاد حمػل لتمظ السذكالت التي  -
 .تػاجو البيئة السحمية التي يعيذػن فييا 

 .يذارك السعمع في عسمية إدارة التعمع وتقػيسو  -

 .يجمج التكشػلػجيا في التعميع وتذجيع الصالب عمى استخجاميا فيسا يفيجىع في تعمسيع  -

 يحث الصالب عمى السذاركة مع مجتسعو السحيط بيع وإن يكػنػا فاعميغ مشتسيغ لو  -

 .تيديخ التعمع بتػصيل السعخفة بديػلة ومخونة الى أذىان الصالب  -

 .التخكيد عمى الصالب واالستساع الى وجية نطخه واالىتسام بيا  -

 .التخكيد والتعاون ومخاعاة الفخوق الفخدية بيغ الصالب  -

 .يجعع الصمبة ويذجعيع  -

 .يقػم بتقديع السجسػعات وتقييع السجسػعات وتقجيع اإلرشادات والقػاعج  -

 .تدويج الصالب بالتغحية الخاجعة السدتسخة اإلرشاد عبخ جسع مخاحل التعمع -

ويتزح مغ ما سبق ان التعمع الخجمي مغ االستخاتيجيات الحجيثة التى تتيح الفخصة 
لمستعمسيغ لسسارسة األنذصة التعميسية السختمفة وذلظ بتييئة البيئة التعميسية السشاسبة لمتعميع ويكػن 
الستعمع وفقا إلستخاتيجية التعمع الخجمي ىػ محػر العسمية التعميسية ويتػصل لمسعمػمة بشفدو فإنيا 
تمعب دورا كبيخا في إكداب الصالب العجيج مغ السيارات الحياتية و ميارات الكتابة والتفكيخ الشاقج 

وإكدابيع العجيج مغ القيع السختمفة والستعمع فييا مخكد اىتسام حيث يمعب دورا نذصا في عسمية 
تعميسو وفي عسمية اكتذاف الحمػل السشاسبة لمسذكالت التي يقػم بجراستيا وبحلظ مكتذف لسا يتعمسو 

أصبح ىػ السػجو والسخشج مذاركا نذصا في السػقف التعميسي ، ويختمف دور السعمع في إشار التعمع 
والسيدخ لمتعمع وال يديصخ عمى السػقف التعميسي ولكشو يجيخ السػقف التعميسي إدارة ذكية ويييئ 

 .شالبو ويداعجىع تجريجيا عمى القيام بأدوارىع الججيجة واكتداب الرفات والسيارات 
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