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 شاقنلل لاؤس

 نومدختـــسي نيذـــلا صاخـــشألا نـــم رـــيثكلا نـــمً ادـــحاو موـــيلا كـــنأ دـــب ال

 ةــيفاكلا تاــمولعملا كيدــل نأــب دــقتعت لــهف ، ةــيكذلا ةزــهجألاو تــنرتنإلا

؟ ةنمآ ةقيرطب تاينقتلا كلت مادختسال

 لايح تفرصت فيكو ... ايتامولعم نمآ ريغ كنأب اهيف تسسحأ فقاومب تررم له

 ؟ كلذ
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 يف كدعاست ةعتمم ةيوعوت ةلحر يف كب ًابحرم

 ةيكذلا كتزهجأ ةيامح

 كنمأ ليبس كيعوف
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. اهلالخ نم تامولعملا نم ريثكلا لدابتن

 ةبولطملا ةحيحصلا تامولعملا ىلإ لوصولا و تامدخلا ىلع لوصحلا حبصأف انتايح طمن تريغ
.عرسأ و لهسأ

..نكلو
 ةيديربلاو ةيصنلا لئاسرلاو لاصتالا ماقرأ ( لثم ،ةمخض تامولعمب ظفتحت ةزهجألا هذه
 ديزتو رطخلا نمكي انهو ) يعامتجالا لصاوتلا جماربو ةيرسلا تانايبلاو ةيصخشلا روصلاو
..رذحو يعوب ةينقتلا هذه نم ةدافتسالا ةيمهأ
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 ال يتلا ويديفلا عطاقمو روصلاو طباورلاو ةينورتكلإلا لئاسرلا نمرذحا
..اهحتف بنجتو اهردصم فرعت

1

 كـل رـهظت يـتلا طباورلا ضعب
 كــتدـهاـشمدــنع تاـحارـتقاك
 رــيـغ نوـــكـتوــيدــيـف عــطاـقـم
  طباور ىلع يوتحت وأ ةمئالم
 ةهوبشم عقاومل

 كــل رــهظت يــتلا طباورــلا ضــعب
 دــــــق تاــــــياعد وأ تاــــــحارتقاك
 ىـــلع يوـــتحت وأ ةراـــض نوـــكت
 تاــــيجمرب وأ  عــــقاومل طــــباور
.ةقوثوم ريغ
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كب قئال وه ام رشناف ةماعلل كلم نوكتس تنرتنإلا ىلع ةيصخشلا كروص 2

 عطاـــقم وأ كروـــص رـــشن دـــنع
 تــــنرتنإلا ىــــلع ةــــماعلل كــــل
 وأاــــهتلازإ عيطتــــست ال تــــنأف
 ىـلع ي/صرحاـف  اهرـشن عنم
.كترسأ كب و كب قيلي ام

 روـــــصـلا لداـــــبـت نـــــم سأـــــب ال
 وكــــفراـــعــم و كـــبراــقأ عــم
تادادــــعإ لــــيعـفتب مـــــق نـــكل
 ةزــــــهـجألا يـــــف ةـــــيـصوـصخلا
 ةياـــــــــــــمحل ةــــــــــــــمدـخـتـسـمـلا
.ةصاخلا كــتاــناــيب و كــتاــفلم

 نيرـخآلا روصت نأ لبق نذأتسا
 لئاــــسو رــــبع رــــشنلا بــــنجتو
 ... قبـسم نذإ نودـب لصاوتلا
ةــــيتامولعملا مئارــــجلا ماــــظن
.كلذ لعفي نم مرجي
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 مادختسا بنجت و ةيصخشلا كتامولعم ىلإ ريشي ال ًاراعتسم ًامسا مدختسا
كبراقأ وأ كيدلاو ءامسأ وأ حيرصلا كمسا

3

 دــــيرب و تاباــــسح ءاــــشنإ دــــنع
 تــــــــنرتنإلا ىــــــــلع يــــــــنورتكلإ

 عــقاومل ةيمــسر رــيغ ضارــغأل
مـــق الثـــم هـــيفرتلاو باـــعلألا
 ةـــــبولطملا تاـــــنايبلا لاـــــخدإب
 رــشابم لكــشب ريــشت ال ثــيحب
كيلإ

 لـــثميل مدختـــسملا مـــسا رـــتخا
 ديرت يتلا ةروصلا و كتيصخش
 ىلع و  عمتجملل اهب رهظت نأ
.تنرتنإلا

 كسفننع اهبتكت يتلا تانايبلا
 باـــــــــــعلألا تاباـــــــــــسح يـــــــــــف
 ال لصاوتلا لئاسوو ةينورتكلالا
 لكـــــشب كـــــيلع لدـــــت نأ بـــــجي
 تـــــــــــــــــــــناك اذإ الإ رـــــــــــــــــــــشابم
.ةيمسر تامادختسال
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 لبقت الف ،ءالؤه لثمب ءيلم تنرتنإلافمهعم لماعتن ال ةيعقاولا ةايحلا يف ءابرغ كانه نأ امك

كلذب كترسأ دارفأ دحأ  راطخإ ىلع صرحاو هفرعت ال صخش يأ ةقادص
4

 نـــع  ءاـــبرغ عـــم لـــصاوتت امدـــنع
وأ بــعللا لالــخ تــنرتنإلا قــيرط
 مـــــلعت ال كـــــنأ قـــــث ةليـــــسو يأ
يـــف كـــعم لـــصاوتي نـــمً اـــنيقي
يعدي نأ نكمي و ىرخألا ةهجلا
هفرعت صخش هنأ

 لــــصاوتلاو عاتمتــــسالا كــــنكمي
 وكـنارقأ عم بعللا وأ ثيدحلاب
 ضرأ ىــلع ةــقيقح مهفرــعت نــم
 صاخـــشألا نـــم رذـــحلاو عـــقاولا
 تنرتنإلا  قيرط نع ءابرغلا

 تاـــــمولعم يأ  ءاـــــطعإ بـــــنجت
 لــــحم وأ كــــسفن نــــع ةحيحــــص
 مهيـــلع تـــفرعت نـــمل كـــتماقإ
 طـقف تنرتنإلا قيرط نع  طقف
ضرأ ىـلع مهتلباقم  نم رذحاو
 و كــــــــسفن ةــــــــيامحل عــــــــقاولا
 غالـــــبإ ىـــــلع صرـــــحاو كترـــــسأ
.كلذ ثودح لاح يف كترسأ
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 ناكم يف اهبتكت ال و دحأ عم اهكراشت ال نأ كب ةصاخ رس ةملك ءاشنإ دنع صرحا
امهماقم موقي نم وأ كيدلاو دحأ عم طقف اهكراشو  رهاظ 5

..نيمختلا ةبعص رورم ةملك رتخا

..طقف كيدلاو الإ كرورم ةملكبً ادحأ ربخت ال

..يرود لكشب اهرييغتب مق

..تاباسحلا عيمجل ةدحاو رورم ةملك مادختساب مقت ال

..تنرتنالا ىلع اهنزخت وأ ينورتكلإلا ديربلاب اهلسرتال

 لاحيف اهدادرتسال ةليسوك كيدلاو دحأ ديرب عض
.اهنايسن
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روهشم صخش روص كانه نأ درجمل تنرتنإلا ىلع ةلوقم ةيأ قدصت ال
اهراوجب فورعم

6

 ةــصاخ و ةــلوادتملا راــبخألا نــم رــيثكلا

 دــكأت اذــل ةــبذاك نوــكت اــهنم ةــبيرغلا

.اهرشنت وأ اهقدصت نأ لبق ًالوأ
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ىلع صرحا ،تنرتنإلل كمادختسا ءانثأ كلوح نم وأ كل ئراط يأ ثودح دنع
.كل ةيامح كلذ يفف كترسأ رابخإ و ةروشملا بلط

7

 صاخــشألا نــم دــيدعلا دــجوي
 مــهل نــكمي نيذــلا و نيئيــسلا
  عـمج نم نأ عمجب اوموقي نا
 قـــــــــيرط نـــــــــع كـــــــــتامولعم
 لالـــــــخ نـــــــم وأ  كجاردتـــــــسا
 كباـــــسح وأ كزاـــــهج قارـــــتخا
. كؤاذيإ متيو

لـــبق نـــم  ةلاـــسر تـــيقلت وـــل
 درلاـب رداـبت ال هـفرعت ال صخش
 ةراـــــــشتسا لـــــــضفألا نـــــــم و
 يـــف هعـــضو نـــكمي و ةرـــسألا
.رظحلا ةمئاق

 لوألا ناــمألا طــخ يــه كترــسأ
 لالــــخ أرــــطي اــــمب مهرــــبخأ كــــل
بــعللا وأ تــنرتنالا كمادختــسا
.نيرخآ عم نيالنوأ
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ءابرغلل كتابانس لسرت ال ،براقألاو ةرسألل تاش بانس 8

 تادادــــــــــــعا رــــــــــــييغتب مــــــــــــق
 حــــضوت ال ثــــيحب ةيــــصوصخلا
 ال و روــــصلل كــــطاقتلا ناــــكم
 وكــتماقإ ناــكم عــبتت لهــست
 يـــــــف تـــــــبغر نإو كـــــــعقوم
 لكـــشب هرـــشناف كـــلذ نالـــعإ
صاخ

 ءاـبرغ ةـعباتمو ةفاـضإب مقت ال
 و مــــــهب قــــــثت وأ مهفرــــــعت ال
 نأل كـلذ يـف كيدـلاو رشتسا
 مهيدــــــل نوكيــــــس لا ءالؤــــــه
 و هعــضت اــم عــبتت ىــلع ةردــقلا
 تاـــــش بانـــــسلا يـــــف هلـــــسرت
.مهيدل هظفحو

 و روــــــصلا ةكراــــــشمب عتمتــــــسا
كـفراعمو كبراقأ عم عطاقملا
 و دــــيفملا رــــشن ىــــلع صرــــحا و
.ىحمي ال يقاب رثألاف ليمجلا
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 دكؤت تامولعم نم كوطعأ امهم مهب قثت الف نوريثك تنرتنإلا يف ءابرغلا
كب مهتقالع 9

 كـــعم نوثدـــحتي نـــم مـــظعم
 اــــــمك اوــــــسيل تــــــنرتنإلا رــــــبع
مهـــسفنأ نورـــهظي وأ نودـــبي
.رذحلا خوتف

 صاخــشأ وأ ءاــبرغ عــم ثيدــحلا
 رــمعلا ســفن نــم مــهنأ نوعدــي
ً اــــعتمم ودــــبي دــــق سنــــجلا و
 بــقاوع ىــلإ يدؤــي دــق نــكلو
 مـــــــقت الـــــــف ةدوـــــــمحم رـــــــيغ
 وأ كــنع تاــمولعم مهئاــطعإب

.نيرخآلل وأ كل روص

 لوألا ناــمألا طــخ يــه كــتلئاع
كــعم ثدــحي اــمب مهثدــحف كــل
 تدــــب وــــل ىــــتح تــــنرتنإلا ىــــلع
 رـــيغ وأ ةريغـــص ثادـــحأ كرـــظنب
.ةمهم
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 لصاوتلا نم رذحاف نيمدختسملا نم ريثكلا يعامتجالا لصاوتلا جمارب يف دجاوتي
 .. كنطو و كنيد ىلإ وأ كيلإ ةءاسإلا ديري نم عم

10

 لئاـسرلارـشن يـف دعاـست ال
 وأكـنيد ىـلإ ئيـست دـق يتلا
. تناك ةليسو يأب كنطو

 يعاــــــمتجالا لــــــصاوتلا جمارــــــب
 نيمدختـسملا نـم ريثكلاب ةئيلم
و ةلاــــض راــــكفأ نوــــلمحي نيذــــلا
.مهرذحاف ةئيس ةيباهرإ فادهأ

 لئاـــــــسرلا ضـــــــعب ودـــــــبت دـــــــق
 ءامـسأب صاخـشأ نـم و ةيقيقح
 اـــــم قدـــــصت ال نـــــكلو ةـــــفولأم
رداـصملا نـم دـكأتت ىـتح لسري
 يـــــــف مهاـــــــست ال و ةيمـــــــسرلا
.اهرشن
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 عقاوملا بنجت و ةيمسرلا اهعقاوم نم عطاقملا و باعلألا ليمحت ىلع صرحا
.. ةنصرقم داوم ىلع يوتحت يتلا وأ ةيناجملا

11

 وأ باـــــــعلألا لـــــــيمحت دـــــــنع
 ةيتوـــصلا و ةـــيئرملا تاـــفلملا
 نـــــم اـــــهليمحت ىـــــلع صرـــــحا
 ىـــــــتح ةيمـــــــسرلا اـــــــهعقاوم
و ةــــــثيبخلا جمارــــــبلا بــــــنجتت
.ةينوناقلا ةلئاسملا كلذك

 باـــعلألاب بـــعللا ىـــلع صرـــحا
 و كــــــــــبراقأ عــــــــــم ةــــــــــيعامجلا
نـم كـل لـضفأ يـهف كئاقدصأ
.ءابرغلا عم وأ ًاديحو بعللا

 ةدــــــــــيفملا باــــــــــعلألا رــــــــــتخا
 يـــــــــمنت يـــــــــتلا و ةيلـــــــــسملاو
 .كؤاكذ ىدحتت و كتاراهم
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،ءيسلاكرتتو ديفملا هنم ملعتت نأ كديرن ،ًادج ديفم تنرتنإلا نأ ًاديج كردت

:ةيبرعلا ةغللاب و ريثك اهريغ دجويو تاحارتقالا ضعب هذهو

12

 و ةــــعتمم ةــــيميلعت عــــقاوم
.ريثكلا ملعت و ةيلسم

دــيدعلا ىــلع يوــتحت عــقاوم
 ةدـــــيفملا تاـــــمولعملا نـــــم
.ةقوشم و ةعتمم ةقيرطب

 ةــــــجمربلا كــــــملعت عــــــقاوم
.ةلهس و ةعتمم ةقيرطب

code.org howstuffworks.com scratch.mit.edu academicearth.org khanacademy.org
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:امادختسا اهرثكأو نيرخآلا عم لصاوتلل اهمدختسن جمارب كانه

 .. اهعم لماعتلا يف رذحلا بجي نيدح وذ ًاحالس دعت.. ةديدع ىرخأ جماربو
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 : انيلع بجي جمانربلا اذهل انمادختسا دنع

 و فراعملا وأ لهألا نم ًءاوس مهفرعن نم عم هلالخ نم لصاوتن نأ•

.ءاقدصألا

 نم رخست يتلا روصلاو  ةماعلا بادآلاب ةلخملاو ةئيسلا روصلا لقانت مدع•

.ةيرصنع وأ ءازهتسا اهيف يتلاو نيرخآلا

.. هلالخ نم تاعئاشلا رشن بنجت•

بأستاولا
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 :نكلو اهريوصتب ةليمجلا تاظحللا قثون جمانربلا اذه يف

 روصلا وةقئاللا ريغ روصلا لقانت مدعب كلذو ًاضيأ نيرذح نوكن نأ نم دبال•

.ُاضيأ نيرخآلا تويب ةيصوصخ ىلع ظفاحنو  ةصاخلا

.. طقف مهب قثن نمو ءاقدصألا ةفاضإب موقن•

 تاش بانسلا
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: نكلو ،لوطأ ةدمل اهظفحنو روصلا عضن جمانربلا اذه يف

 .نيلوهجم صاخشأ نم تافاضإلا لبقنال نأ بجي•

 كتوخإ وأ كيدلاو مساوأ كمسا( انسفنأ نع ةيصخش تامولعم ةباتك بنجت•

)لزنملل فصو وأ

 دقف اهرشن نم ةدئاف ال و ،بحن نم و انسفنأل اهب ظفتحن انتايح ليصافت•

.ديعبلا ىدملا ىلع ررضلل انسفنأ ضرعن

مارغتسنالا
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 نوكتو انتبجعأ وأ انمهت تامولعمل ةعيرس طباور و رطاوخ و انتاقيلعت عضن جمانربلا اذه يف
: نكلو ،لوطأ ةدمل اهظفحنو عيمجلل ةداع ةحوتفم

 .نيلوهجم صاخشأ ةعباتم نم رذحلا  بجي•

 انسفنأ نع ةقيقد  ةيصخش تامولعم ةباتك بنجت•

 ررضلل انسفنأ ضرعن دقف اهرشن نم ةدئاف ال و ،بحن نم و انسفنأل اهب ظفتحن انتايح ليصافت•
.ديعبلا ىدملا ىلع

.مدختسملا ركف سكعي و تاعانق لثمي قيبطتلا اذه يف رشني ام ةداع•

 لكقدصت الف ةروهشم ءامسأ و ىرخأ تايصخش نولحتني نمم نيعداخملا نم ديدعلا دجوي•
. أرقت ام

رتيوت
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 يفةيصخشلا مهتيوه نع نوحصفي ال سانأ دجاوتي

 .. رخآ قيبطت يأ يفو )رتيوت( قيبطت

 ىلإ لوصولل ىرخأ تايصخش نولحتني دق لب

 ؟ اذامل ملعت له .. مهفادهأ
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تنرتنإلا ربع ةيصخشلا لاحتنا

 ماهيإل ىرخأ ةيصخش صمقتب ىنعُت يتلاوةينورتكلإلا مئارجلا ىدحإ يه

تانايب مرجملا لحتني امدنع أدبتو ,ةيقيقحلا ةيصخشلا يه اهنأب يقلتملا

: اهنم يتلا و هفادهأ ريرمتل ةيقيقحلا ةيصخشلا نيوانعو
.عمتجملا يف تاعئاشلا ريرمت•

.اهتقرس و ةيصخشلا مهتانايب ىلع لوصحلا مث نم و روهمجلا ةقث بسك•

.عورشملا ريغ يداملا بسكلا•

.ةيسايس فادهأ قيقحت•

.زازتبالا•

.ةرهشلا سوه•
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ينورتكلإلا رمنتلا

كیدل سیل”
”ءاقدصأ

#@!ةحیبق

”ةنیمس“

!!ةلشاف

لكلا
!كھركی
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ينورتكلإلا رمنتلاو شرحتلا

ةيظفللا ةقياضملا

.بيهرتلا وأ زازتبالا وأ ديدهتلا وأ جارحإلا وأ ءاذيإلا فدهب ةينورتكلإلا تاينقتلا و تنرتنالا لالغتسا•

.يئادع ،رركتم ،دمعتم لكشب متي•

؟ينورتكلإلا شرحتلا بيلاسأ

ذوبنم

L

يبغ

!@#لشاف

؟وه ام

 ةقحالملا

 تارجاشملا لاعتفا
ةئيذبلا ظافلألا مادختساو

رمنتلا

ةعمسلا هيوشت

 لكشب ةيحضلا عبتتب رارمتسالا
 ةليسو نم رثكأ يف بيرم

 ةيحضلا جاردتسا مادختسا
ةيصخش تامولعم ىلع لوصحلل

 ةجرحم و

عادخلا

ءاصقإلا

 و ةيحضلا داعبتسال ةدمعتملا ةينلا
 ةنيعم ةعومجم نم هذبن

 ةحراجلا ظافلألا مادختسا
ءاذيالا ةينب رمتسم لكشب

 رشن و مهتلا قيفلت ةلواحم
 رارضإلا فدهب تاعئاشلا

ةعمسلاب



29

ينورتكلإلارمنتلاو شرحتلا دض ةيامحلا

شرحتلل ال
ينورتكلإلا

.. تاثداحملا لئاسر وأ ينورتكلالا ديربلا لئاسر لثم ينورتكلإلا شرحتلا ةلدأب ظافتحالا

 نكمي غلاب صخشغالبإ و ،مهب بوغرملا ريغ صاخشألارظح ،ةئيسملا لئاسرلا عم بواجتلا مدع
هب قوثولا

 وأ صن ةلازإ بعصلا نم هنأل قبل ىوتحم لاسرإ و ةباتكب مازتلالا ىلعصرحاو امئاد نيرخآلا مرتحا
 تنرتنإلا نم ةروص

 يأ عم اهتكراشم مدع ىلع صرحلاو رورم ةملكب لومحملا كفتاهو تنرتنإلا ىلع كتاباسحةيامح
!صخش

 كنكمي غلاب صخش وأ كملعم وأ كترسأل اههجاوت ةلكشم يأ نعحاصفإلا ىلع امئادصرحلا
هب قوثولا
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 كل ركذأس دحاو نآ يف ةراض نوكت دقو ةديفم يه ةقباسلا  جماربلا

اهل ءيسلا مادختسالا اهببسي دق يتلا رطاخملا ضعب
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 : انه اهنم ضعبلا ركذن تنرتنإلل ةيحصو ةيكولس رطاخم كانه

.ينورتكلإلا زازتبالا•

. ةفرطتملا راكفألا ضعب باستكا•

.يملعلا ىوتسملا ىلع اًبلس ريثأتلا و ةيمويلا تابجاولاب مايقلا لامهإ•

 لصاوتلا ةلقو ءاوطنالاو ةلزعلا بح لثم ةيسفنلا ضارمألاب ةباصإلا•
ريغلا عم يعامتجالا

تارقفو رظنلا ىلع يبلسلا ريثأتلا ،ةرسألا عم سولجلا مدع ،رهسلا(•
 هذهل حفصتلا لالخ دحاو عضوب سولجلا ةرثك نم عباصألاو قنعلا
.ًايسفنو ً ايدسج رطخلا حبصيف )عقاوملا
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دق تاقياضمل تنرتنالا قامعأ يف راحبإلا ءانثأ ًانايحأ انم ريثكلا ضرعتي

..زازتبالا دودح ىلإ لصت

 .. كتعومجم ةكراشمب

 ؟ ينورتكلإلازازتبإلا نع فرعت اذام انل ركذا
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ينورتكلإلا زازتبالا وأ ءاذيإلا

 وأفتاـهلا وأ تـنرتنإلا مادختـساب كـلذو ,درـفلل ءاذـيإلا عاوـنأ نم عون يأ وه

دارـفألل ةـصاخ روـص وأ صوـصن لاـسرإ قيرط نع متي ثيح،رخآ ينقت زاهج يأ

 دـق و .يناودـع بولـسأب و دوـصقمو ررـكتم لكشب مهزازتبا و مهئاذيإ دصقب

 ,نيرـخآلا عادـخ ليبـس يف ىرخأ ةيصخش مرجملا صمقتي نأ ىلإ رمألا روطتي

نـكمملا نـم ثـيح .ةيحـضلا نـع تاعاـشإلاو بـيذاكألا رـشن لالـخ نـم كلذو

 هروـص رـشنو ةيحضلا نع ةصاخ تامولعم رشن فدهب نيمدختسملا جاردتسا

 تاكبــــش يــــف هحــــضفو ,هــــتقفاوم و هــــملع نود )ةــــقئاللا رــــيغ وأ ةــــصاخلا(

.تنرتنإلا عقاومو يعامتجالا لصاوتلا
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؟ينورتكلإلا زازتبالا وأ ءاذيإلا عم عمتجملا لماعت متي فيك

:ينورتكلإلا زازتبالا وأ ءاذيإلا هاجت لعفلا ةدر و لماعتلا نم ناعون كانه

 نود ةئيــسملا لئاــسرلا فذــحو مرــجملا عــم لاــصتالا رــظح نمــضتي يباــجيإ عوــن

 ةـمدخ مدـقملءاذـيإلا ىوكش عفرو ,نيصتخملا نم نيبرقملا ةراشتساو ,اهتءارق

 .ةينعملا تاطلسلاو تنرتنإلا

 ,أـطخلاب أـطخلا عـم لـماعتلا نمـضتي يذـلاو ,يبلـسلا لـماعتلا وـهف رخآلا عونلا امأ

 اذــهيــف نيــصصختملا ةراــشتسا مدــع عــم يدــتعملل زازــتبالا درو رأــثلا ذــخأب كــلذو

.لاجملا
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ينورتكلإلا زازتبالا وأ ءاذيإلا

،ةيحضللًايقيقحاديدهتلثمتاليتلاتالاحلاك،تالاحلاضعبيفينورتكلإلازازتبالانعرظنلاضغمتي

نمرذحلاوةطيحلاتاجردىصقأذخأنيمدختسملاىلعمتحتيهنأبلوقلابجي,تقولاسفنيفنكلو

.مئارجلانمعونلااذه

اهيفامب,ةيلحملاتاطلسللهدضىوكشوأىوعدعفرةيناكمإزتبملاراطخإبجي,كلذىلإةفاضإ

.هءاذيإنعفكلاوهعدرفدهبتنرتنإلادوزموةمكحملاوةطرشلا

امدنعةصاخ,ةّحلمةرورضحبصيءاقدصألاةمئاقىلإلوصولاوأمدختسملابلاصتإلانمزتبملارظح

.هتيحضنعةمئالمريغًاروصوةحراجًاظافلأهتايطيفلمحيوًايناودعزتبملاكولسنوكي
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 : اهنم عيضاوم ةدع لوح رودي راوحلا

.تانايبلا ىلع ًافوخ ةحوتفم تاكبشب لزنملا جراخ تنرتنإلا حفصت رطاخم

.مدختسملاب ةصاخلا تانايبلا ىلع صرحلا

.تاقيبطتلا نم اهريغو باعلألا ، يعامتجالا لصاوتلا لئاسو يف ءابرغلا ةعباتم نم رذحلا

 صاخشأ وأ تاسوريف نوكت ام ةداع يتلاو تانالعإلا و ةلهسلا ةيناجملا ضورعلا نم رذحلا

.)نيقرتخملا– زركه (ـلاب  نومسي

بحو ةلزعلا صخشلا بسكي تنرتنإلا ىلع ةليوط تاعاسل سولجلا نأ ىلع زيكرتلا

.ءاوطنالا
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:يلاتلاك اهعم لماعتلا نم دبال ردصملا ةلوهجم لئاسر لابقتسا دنع
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.. حفصتلا دنع

 يوتحت دقف تانالعإلا وأ ةحرتقملا طباورلا نمرذحا
..  ةثيبخ جمارب ىلع طباورلا كلت
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 ةماع حئاصن
 يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو تنرتنالا مادختسا دنع

 طبـــــض نـــــم دـــــكأت
 يـــصخشلا كـــفلم
“صاخ" ىلع

8

عدــت الــف كــل كتاباــسح
 اهنومدختـــــسي نيرـــــخآلا
 ةـــــضرع نوـــــكت ال ىـــــتح
ةقرسلل

d

 ةلباقم مدع ىلع صرحا
 تنك نإو تنرتنإلا ءاقدصأ
نوكي نأ  دبال ، كلذب بغرت
كيدلاو ملعب كلذ

x

يـــنورتكلإلا زازـــتبالا تالاـــح
 عــقاوم قــيرط نــع اــهمظعم
 صرــحا ,يعاــمتجالا لــصاوتلا
 اــــمئاد كيدــــلاو راــــبخإ ىــــلع
 كــــعم ثدــــحي اــــم ليــــصافتب
.اهبنجتل

_

 رشن لبق ايلم ركف
 و كروص وأ كتاقيلعت
 كتامولعمكراشتال
صخشيأ عم ةيصخشلا

6
 نــم طــباور كتلــصو اذا
الف ةفورعم ريغ رداصم
رــضت دــق اــهنأل اــهحتفت
كزاهجب

2

 مهتعاطتـــــساب ةنـــــصارقلا
 نـكي مـل اذا  كزاهج قارتخا
و كروــص عــضت الــف اــيمحم
 ريغ ةروصب ةصاخلا كتافلم
.كزاهج يف ةيمحم

�

 يأ لــــــــيمحت دــــــــنع
 ةـــــــبعل وأ قـــــــيبطت
 كيدلاو نذأتسا

:
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يعامتجالا لصاوتلا عقاوم

 و نيقرــتخمللً ايــساسأ افدــه يعاــمتجالا لــصاوتلا عــقاوم تحبــصأ

 ,عــقاوملا هذــهل دــيازتملا نيمدختــسملا دادــعأ ببــسب نيمرــجملا

 طيحت يتلا تاديدهتلا نولهجي مهنم نيريثك نإف ديازتلا اذه عمو

 حمـس ال اهتقرـس تـمت لاـح يف مهتاباسح ةداعتسا قرط و مهب

.هللا
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يعامتجالا لصاوتلا عقاوم

 :نيقرتخملا رطاخم نم كسفن ةيامحل اهتفرعم بجي ءايشأ ةثالث كانه

 ؟ ةنصرقلل  ينورتكلإلا باسحلا ضرعتي فيك

 ؟ ةقرسلل هضرعت لاح يف باسحلا ةداعتسا نكمي فيك

 ؟ةلمتحملا تاقارتخالا دصل اهب مايقلا بولطملا ةيزارتحالا تاءارجإلا يه ام
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 ( 2FA)يئانثلا ققحتلا ةيصاخ
Two factor authentication وأ

 دــمتعتو ،ماــظن يأل لوخدــلا ليجــست ةــيلمع يــف ةيفاــضإ ةــينمأ ةيــصاخ يــه
 ةـمظنأ يـف مدختـسم وـه امك ،ققحتلا ةيلمع يف يفاضإ رصنع دوجو ىلع
 زـمر لابقتـسال لـقنتملا فتاهلا ىلإ َلسُرت يتلا و "ةيصنلا لئاسرلا" ـك كونبلا
 قارــتخالا نــم كباــسح ةــيامح يــف ةيــصاخلا هذــه دعاــستو .تــقؤملا قــيثوتلا
.رورملا ةملك و مدختسملا مسا ىلع قرتخملا لصح نإ و ىتح

 عـقاوملا بـلاغف ،قارـتخالا رـطخ نـم كتاباسح ةيامحل اهليعفتب حصنن كلذل
 هذـهمعدـت عـقاوملا نـم اـهريغو وهاـيو لـجوج دـيربو كوبسيف و ريتوت لثم
.يناجم لكشب اهمدقتو ةيصاخلا
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 ( 2FA)يئانثلا ققحتلا ةيصاخ
Two factor authentication وأ

 ءاـنثأ رـشابملا  لاـصتالا وأ ةيصنلا لئاسرلا قيرط نع ليعفتلا زمر لابقتسا ةيصاخ ليعفت مت نيح يف

 لصح نإ و ىتح ,ماظنلل لوخدلا عيطتسيل زمرلا ىوتحم ىلإ قرتخملا جاتحي فوس ,ليجستلا ةيلمع

 ةـيبلاغف ,كتاباسح ةيامحل ةعئار ةينمألا ةمدخلا هذهف , ًاقبسم رسلا  ةملك و مدختسملا مسا ىلع

.لجوج ديرب و كوبسيف و رتيوت لثم ,اقباس انفلسأ امك ةيصاخلا هذه اهيدل ىربكلا تاكرشلا

 نـم اـهريغو ةمصبلاو ةقاطبلاو ةيصنلا لئاسرلاك يئانثلا ققحتلا يف ةمدختسم ةريثك تاودأ كانه

.ةفلتخملا قرطلا
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 ( 2FA)يئانثلا ققحتلا ةيصاخ
Two factor authentication وأ

اذل
.رطخلا نم كتاباسح ةيامحل ةيصاخلا هذه ليعفتب كحصنن
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كمهت تامولعم
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نوناق

 مئارجلا

ةيتامولعملا
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نوناق

 مئارجلا

ةيتامولعملا
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نوناق

 مئارجلا

ةيتامولعملا
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نوناق

 مئارجلا

ةيتامولعملا
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نوناق

 مئارجلا

ةيتامولعملا
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HemayaGroup@

www.HemayaGroup.org

يشوقملا ايه .د
يطيبضلا بعتم .د
ديعجلا ايناد .د
يناطحقلا هللادبع
لميوصلا دوعس
يبيتعلا دئار

ءاديالا يماس
يضايعلا هللادبع
يرهشلا هللادبع
ديهفلا ماستبا
ناطق ماصع

دادعإلاو فيلأتلا قيرف

)مييقت(رطيوخلا ةمطاف .أ
)مييقت(يعيجرلا ةهيبن .أ
)مييقت( انهملا ةراس.أ
)قيسنت (يواعقبلا نانح.أ
)قيسنت(بيطيقملايضوم .أ

ميمصت

يبيتعلا فيان            يعافرلا راربأ

 مييقتلا قيرف

 يوغل قيقدت

 داجمأيضايعلا هللادبع         يليورلا ةماسا

دوشرلا

 ماع فارشإ

نايلطلا ةرون

صاخ ركش
داوعلا ايه .د


