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 شًٛبء إسًبػٛم ػجبط إسًبػٛم

م ِػٛة٠حببي ةببٟ غ١ببيت       خٍعببا مٌّسة ببث اٚةح

مألةرما ٚمٌّطدّعيج مإلٔسي١ٔث بٛصفٙي مغبسٜ 

مٌّؤ ببسيج مٌببدٟ خٙببست شٌببٝ خٕبب  ث ٚخرب١ببث 

ٚخع١ٍُ، ٚخسم١ب  مٌفبرا، ٚخ١ّٕدبٗ ِعرة١حبي ِٚبٓ 

زُ مٌّسيّ٘ث ةٟ خ١ّٕبث مٌّطدّبو ٚخمسِبٗ، ِّبي 

٠ٛضع أ١ّ٘ث خٛة١ر ا١ًٌ ٠مسَ ِعٍِٛيج ٌٍفبرا 

امخببً ِطدّعببٗ لببٓ مٌّسة ببث أوببسر م١ٌٙ ببيج 

ٚمٌّؤ ببسيج مخبب يتح ٚخفببيلاح ِببو مٌفببرا ةببٟ 

 .مٌّطدّو

ي أل١ّ٘ث ٘ذم مٌٕٛع ِٓ مألاٌبث ةبٟ        ٚشاةموح

ظً خعبيظُ غطبُ مإلةبيات ِٕبٗ وئبح ضبرٚةت 

" دنٛلللم انًلللذاسط انًللل شٚخ"مٌىببب   لبببٓ 

بببي أ ي ببب١حي بٛصبببفٗ أغبببس أاٌبببث م١ٌٙ بببيج  ِرضعح

ٚمٌّؤ سيج مٌذٞ ٠مسَ ِعٍِٛيج ٚب١ئيج لبٓ 

 .  مٌّسمةس ةٟ ِ ر 

دنٛللللم انًللللذاسط "  خٛةبببر لٍببببٝ شلبببسما      

ِروببم ِعٍِٛببيج ٚ مةت مٌدرب١ببث "  انًلل شٚخ

ٚمٌدع١ٍُ بطّٙٛة٠ث ِ ر مٌعرب١ث مٌذٞ ٠ٙست 

لٍببٝ مٌٕػببٛ مٌّة١لببٓ لٍببٝ ِٛلعببٗ مإلٌىدرٚٔببٟ 

 :شٌٝ

خط٠ٛبببر مٌة١ٕبببث مأل ي ببب١ث مٌّعٍِٛيخ١بببث   -1

ٚخر بب١د الببيكُ خىٌٕٛٛض١ببي مٌّعٍِٛببيج 

ٚ ٠بببببيات مٌٛلبببببٟ مٌدىٌٕٛٛضبببببٟ ٌبببببسٜ 

 .مٌّٛمط١ٕٓ

 دنٛم انًذاسط انً شٚخ

ٔصاسح انزشثٛلللللخ ٔانزؼهٛلللللى، يشكلللللض .  يللللل ش

دنٛللم .  يؼهٕيللبد ٔصاسح انزشثٛللخ ٔانزؼهٛللى

ٚ مةت مٌدرب١ببببببث /  انًلللللذاسط انًلللللل شٚخ

 .5115مٌٛ مةت، : مٌمي٘رت. ٚمٌدع١ٍُ

http//:٠بببببببببببببببببببببسدرضو ِبببببببببببببببببببببٓ      

search/eg.gov.moe.search/  

  [5115/أغسطس / 4: ]خية٠د مٌم٠يةت

 لرض ٚخم١١ُ

 شًٛبء إسًبػٛم ػجبط إسًبػٛم

ِيضسد١ر ةٟ م٢امب ِٓ لسُ مٌّىدةيج 

ضيِعث   –ٚمٌٛزيكك ٚمٌّعٍِٛيج 

 مٌمي٘رت

com.yahoo@ 771_Shimoo 

 ػشٔض ٔرقٛٛى انًشاجغ

 

http://search.moe.gov.eg/search/
http://search.moe.gov.eg/search/
mailto:Shimoo_771@yahoo.com
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مٌّبببسيّ٘ث ةبببٟ خم١ٍبببً مٌفطبببٛت مٌرل١ّبببث   -5

" ٚ مةت مٌدرب١بببث ٚمٌدع١ٍبببُ"بّؤ بببسيج 

بّي ٠دٛمةك ٚم بدرمخ١ط١ث خط٠ٛبر مٌدع١ٍبُ 

 .بطّٙٛة٠ث ِ ر مٌعرب١ث

خطة١بببببك أغبببببسذ ٚ بببببيكً خىٌٕٛٛض١بببببي   -3

مٌّعٍِٛبببيج ٚمتخببب يتج بّبببي ٠ ػمببببك 

مٔس١يب١ث مٔدميي مٌّعٍِٛيج ب١بٓ ِىٛٔبيج 

مٌبٛ مةت ٌببسلُ مخ ببير مٌمببرمة ِببٓ خبباي 

خط٠ٛببر مٌة١ٕببث مٌدػد١ببث ٌٕوببُ خىٌٕٛٛض١ببي 

مٌّعٍِٛببببيج ٚمتخبببب يتج، ٚخط٠ٛبببببر 

برمِص ٚأٔوّث ِعٍِٛبيج ِاكّبث ٠ّىبٓ 

خطة١مٙبي ٚشامةمخٙبي ٚم بد سمِٙي بفيل١ٍببث 

ٚوفببي ت ٌببسلُ ل١ٍّببدٟ مٌدع١ٍببُ ٚمٌدعٍببُ 

ٚمٌةػبببببر مٌعٍّبببببٟ، ٚخػبببببس١ٓ ضبببببٛات 

مٌ سِيج مٌّعٍِٛيخ١بث مٌّمسِبث ٌّىٛٔبيج 

مٌببٛ مةت ٚمٌّطدّببو مٌ ببيةضٟ، ٚ ٠ببيات 

مٌٛلٟ مٌدىٌٕٛٛضٟ ٌٍّسيّ٘ث ةبٟ خ١ّٕبث 

 .مٌّطدّو

 "دنٛللللم انًللللذاسط انًلللل شٚخ"٠ٚ عببببس   

مغسٜ مٌ سِيج مإلٌىدر١ٔٚبث مٌبدٟ خٛةر٘بي 

ِببببٓ خبببباي "  ٚ مةت مٌدرب١ببببث ٚمٌدع١ٍببببُ"

ِٛلعٙببي لٍبببٝ مٌعٕىةٛخ١بببث مٌعي١ٌّبببث مٌدبببٟ 

خبببسيلس مٌّبببٛمط١ٕٓ ةبببٟ مٌدعبببرت لٍبببٝ 

 . ِعٍِٛيج لٓ مٌّسمةس ةٟ ِ ر

ٚلبببس أخيغبببح ٚ مةت مٌدرب١بببث ٚمٌدع١ٍبببُ    

شٌىدر١ٔٚحببي  "دنٛللم انًللذاسط انًلل شٚخ"

ٔصاسح انزشثٛلللللخ "ِٛلبببببو   ِبببببٓ خببببباي

مٌذٞ ٠ عبس لٕبيت ِّٙبث ٌٍدٛمصبً "  ٔانزؼهٛى

ٚمتخببببب يي ٚمٌدفيلبببببً ِبببببو مٌّطدّبببببو 

مٌّبب رٞ خببسلُ ة ببيٌث مٌببٛ مةت مٌرم١ِببث 

شٌببببٝ خػم١ببببك أوببببةر لببببسة ِببببٓ مإلخيغببببث 

ٚمٌّبب يةوث مٌّطدّع١ببث مٌفيلٍببث ٚمٌّٕدطببث 

ب١ئيج، ِٚعٍِٛيج، :  بّي ٠ٛةر مٌّٛلو ِٓ

ٚشغببببب ي مج، ِٚؤ بببببرمج، ٚأخةببببببية، 

ٚأغسمذ ِّٙث ةٟ ِطيي مٌدرب١ث ٚمٌدع١ٍبُ، 

ٚخبسِيج خٙبُ مٌّبٛمطٓ مٌّب رٞ ببب فث 

 -مٌطيٌبببا)ليِبببث ٚمٌّٕوِٛبببث مٌدع١ّ١ٍبببث 

خيصبث (  مٌّسة بث  -أ١ٌٚي  مألِبٛة -مٌّعٍُ

٠طس ة١ٙي رٚٞ مت٘دّيَ ِبي ٠ٍبةٟ غيضيخٙبُ 

http//::  لٍٝ مٌعٕٛمْ مإلٌىدرٚٔبٟ م٢خبٟ

/search/eg.gov.moe.search

aspx.resption_search 

 "دنٛم انًذاسط انً شٚخ"٠ٚمسَ        

ب١ئيج ِٚعٍِٛيج أ ي ١ث لٓ مٌّسمةس 

 ٛم  وئح غى١ِٛث، أَ خطر٠ة١ث، أَ خرب١ث 

ِىفٛة١ٓ ٚضعيت   -خرب١ث ةىر٠ث)خيصث 

، أَ ة٠يض١ث، أَ (صُ ٚضعيت  ّو  -ب ر

 . لسىر٠ث ةٟ ِ ر

ٚخدعببببببسا مٌّببببببسمخً مٌميبٍببببببث ٌٍةػببببببر       

ٚمت درضيع مٌدٟ خسيلس مٌّسد سَ ةٟ مٌةػر 

امخً مٌس١ًٌ ٚم درضيع مٌّعٍِٛبيج ٚمٌة١ئبيج 

مٌّطٍٛبث لٓ مٌّبسمةس ةبٟ ِب ر، وّبي أٔٙبي 

خ دٍببب  ٚخدةبببي٠ٓ ٚةمحبببي ٌٕبببٛع مٌّسة بببث مٌدبببٟ 

٠رغا مٌّسد سَ ةٟ مٌةػر لٕٙي  ٛم  وئبح 

ِببببسمةس غى١ِٛببببث، أَ خطر٠ة١ببببث، أَ خرب١ببببث 

خيصبببث، أَ ة٠يضببب١ث، أَ لبببسىر٠ث، ٠ّٚىبببٓ 

خٛضب١ع مٌّبسمخً مٌميبٍبث ٌٍةػبر ٚمت بدرضيع 

http://search.moe.gov.eg/search/search_resption.aspx
http://search.moe.gov.eg/search/search_resption.aspx
http://search.moe.gov.eg/search/search_resption.aspx
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 شًٛبء إسًبػٛم ػجبط إسًبػٛم

ي ٌٕٛع مٌّسة ث مٌّبرما مٌةػبر لٕٙبي لٍبٝ  خةعح

 : مٌٕػٛ م٢خٟ

 :انًذاسط انحكٕيٛخ: أًٔل 

خٕػبببببب ر مٌّببببببسمخً مٌميبٍببببببث ٌٍةػببببببر 

ٚمت درضيع مٌدٟ خعبيْٚ ِبسد سَ مٌس١ٌبً 

ةببٟ مٌةػببر بسمخٍببٗ ٚم ببدرضيع ِعٍِٛببيج 

لببٓ مٌّببسمةس مٌػى١ِٛببث ةببٟ ِبب ر ةببٟ 

 :  دث ِسمخً ُٚ٘

 مٌّـػــيةـوـث. 

 مٌّــــرغٍـــث . 

 مإلامةت مٌدع١ّ١ٍث. 

 ُمٌّروم/ مٌمس .  

 م ـُ مٌّسة ـــث .  

  بٕبيج  -ب١ٕٓ  -مٌىً)ٔٛع مٌّـسة ـــث

 (.ِ درن -

 :انًذاسط انزجشٚجٛخ: ثبًَٛب

خدّسً مٌّسمخً مٌميبٍث ٌٍةػر ٚمت درضيع 

مٌببدٟ خببسيلس ِببسد سَ مٌببس١ًٌ ةببٟ مٌةػببر 

بسمخٍبببببٗ ٚم بببببدرضيع ِعٍِٛبببببيج لبببببٓ 

مٌّسمةس مٌدطر٠ة١ث ةبٟ ِب ر ةبٟ أةبعبث 

 :ِسمخً ُٚ٘

 مٌّـػــيةـوـث. 

 مإلامةت مٌدع١ّ١ٍث. 

 ُمٌّروم/ مٌمس .  

 م ـُ مٌّسة ـــث .  

 : يذاسط انزشثٛخ انخبصخ: ثبنثًب

خمدببببببب ر مٌّبببببببسمخً مٌميبٍبببببببث ٌٍةػبببببببر 

ٚمت بببدرضيع مٌبببدٟ ٠بببسد سِٙي ِبببسد سَ 

مٌبببس١ًٌ ةبببٟ مٌةػبببر بسمخٍبببٗ، ٚم بببدرضيع 

ِعٍِٛببيج لببٓ ِببسمةس مٌدرب١ببث مٌ يصببث 

 :ةٟ ِ ر ةٟ أةبعث ِسمخً ُٚ٘

  خرب١بببببث ةىر٠بببببث)ٔبببببٛع مٌّسة بببببث- 

صببببُ   -ِىفببببٛة١ٓ ٚضببببعيت ببببب ر

  (.ٚضعيت  ّو

 مٌّـػــيةـوـث . 

 مٌّــــرغٍـــث . 

 م ُ مٌّسة ث . 

 : انًذاسط انشٚبضٛخ: ساثًؼب

خٕػبببببب ر مٌّببببببسمخً مٌميبٍببببببث ٌٍةػببببببر، 

ٚمت ببدرضيع مٌببدٟ ٠عدّببس ل١ٍٙببي ِببسد سَ 

مٌبببس١ًٌ ةبببٟ مٌةػبببر بسمخٍبببٗ، ٚم بببدرضيع 

ِعٍِٛببيج لببٓ مٌّببسمةس مٌر٠يضبب١ث ةببٟ 

 :ِ ر ةٟ أةبعث ِسمخً ُٚ٘

 مٌّـػــيةـوـث. 

 مٌّــــرغٍـــث . 

 م ـُ مٌّسة ـــث .  

  ب١ٕببببٓ  -مٌىببببً)ٔببببٛع مٌّـسة ـــببببث- 

 (.بٕيج
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 : انًذاسط انؼسكشٚخ: خبيًسب

خمدبببببب ر مٌّببببببسمخً مٌميبٍببببببث ٌٍةػببببببر، 

ٚمت درضيع مٌدٟ خعبيْٚ ِبسد سَ مٌس١ٌبً 

ةٟ مٌةػر بسمخٍبٗ، ٚم بدرضيع ِعٍِٛبيج 

لببٓ مٌّببسمةس مٌعببسىر٠ث ةببٟ ِبب ر ةببٟ 

 :ِسخً ٚمغس ةمظ ٚ٘ٛ

 م ُ مٌّسة ث . 

خببسدرضو مٌة١ئببيج  ٔيللٍ جٓللخر أخللشٖ،       

ٚمٌّعٍِٛيج مٌىيٍِث لبٓ مٌّبسمةس ةبٟ ِب ر 

ٚ مةت مٌدرب١بث "لةر مٌ فػث مٌرك١س١ث ٌّٛلو 

بيٌٕمر لٍبٝ أ٠مٛٔبث بيٌب ر٠ظ مألةمبٟ "  ٚمٌدع١ٍُ

مٌدببٟ "  مٌ ببسِيج مإلٌىدر١ٔٚبث"ٌٍّٛلبو بعٕبٛمْ 

٠سيلس مٌٕمر ل١ٍٙي ةٟ ٔمبً مٌّبسد سَ ٌٛمضٙبث 

خعببرض ِطّٛلببث ِببٓ مٌ ببسِيج مٌببدٟ خ ببسَ 

مٌّببٛمط١ٕٓ رٚٞ مت٘دّببيَ   ِببٓ ب١ٕٙببي ةمبببظ 

مٌبببذٞ "  ا١ٌبببً مٌّبببسمةس مٌّببب ر٠ث"بعٕبببٛمْ 

٠عببيْٚ مٌٕمببر ل١ٍببٗ ةببٟ ٔمببً مٌّببسد سَ شٌببٝ 

مٌبب فػث مٌرك١ببس١ث ٌٍببس١ًٌ مٌببدٟ خببسيلسٖ لٍببٝ 

مٌةػببر ة١ببٗ لمببا خػس٠ببس م ببدرمخ١ط١ث مٌةػببر 

مٌدٟ خةسأ بدػس٠بس ٔبٛع مٌّسة بث، أٚ مٌّبسمةس 

مٌدٟ ٠رغا مٌّسد سَ ةٟ مٌةػر لٕٙي،  بٛم  

وئح ِسمةس غى١ِٛث، أَ خطر٠ة١بث، أَ خرب١بث 

خيصببث، أَ ة٠يضبب١ث، أَ لببسىر٠ث، ِٚببٓ زببُ 

ي لبٓ  خػس٠س م درمخ١ط١ث بػبر أوبسر خ  ١ب ح

طر٠ك مٌّسمخً مٌّديغث ٌٍةػبر، ٚمت بدرضيع 

ٚةمحببي ٌٕببٛع مٌّببسمةس مٌببدٟ ٠ػبب ر٘ي مٌس١ٌببً 

ٚمٌّػبببسات  بببيبمحي ٌٍةػبببر ة١ٙبببي ِبببٓ ضئبببا 

 (.بػر)مٌّسد سَ زُ مٌٕمر لٍٝ  ة 

وّي خطسة مإل يةت شٌٝ أْ مٌبس١ًٌ ٠بسّع        

بببيٌربظ ب١ببٓ أوببسر ِببٓ ِببسخً ِببٓ مٌّسمخببً 

مٌّديغببببث ٌٍةػببببر ٚمت ببببدرضيع ٚةمحببببي ٌٕببببٛع 

مٌّسمةس مٌّةػٛذ لٕٙبي، ٚأٔبٗ ٕ٘بين ِسمخبً 

٠طببا لٍببٝ مٌّببسد سَ خػس٠ببس٘ي، "  شضةية٠ببث"

٠بدرن ٌٍّبسد سَ مٌػر٠ببث "  مخد١ية٠بث"ٚأخبرٜ 

ةببٟ خػس٠ببس٘ي  ِٚسببيي رٌببه لٕببس مٌةػببر ةببٟ 

مٌّبسمةس مٌػى١ِٛببث ٠د١ببع مٌببس١ًٌ  ببدث ِسمخببً 

م درضيل١ث لٍبٝ مٌٕػبٛ مٌّٛضبع  بيبمحي ٠ٍبمَ 

مٌّبسد سَ بدػس٠بس زازبث ِبسمخً ِٕٙبي شضةية٠حببي 

)٘بببببببُ مٌّػيةوبببببببث، ٚمٌّرغٍبببببببث، ٚمإلامةت : 

٠ٚمبببَٛ ببببيٌربظ ب١ّٕٙبببي غبببس أأبببٝ (  مٌدع١ّ١ٍبببث

ت ببببدرمخ١ط١ث مٌةػببببر امخببببً مٌببببس١ًٌ لببببٓ 

مٌّببسمةس مٌػى١ِٛببث ةببٟ ِبب ر، ب١ّٕببي خ خببٟ 

مٌّروبببم، /  مٌمببسُ)مٌّببسمخً مٌسازببث مألخببرٜ 

ِسمخبببً (  ٚم بببُ مٌّسة بببث، ٚٔبببٛع مٌّسة بببث

مخد١ية٠ببث ٠ ببسّع ٌٍّببسد سَ بدػس٠ببس٘ي أٚ لببسَ 

 .   خػس٠س٘ي

ٚخوٙر مٌّعٍِٛيج لٓ وً ِسة ث ةٟ        

م ُ مٌّسة ث، ٚٔٛع :   ىً ِ د ر ٠ٛضع

مٌّروم /  مٌّسة ث، ٚمإلامةت مٌدع١ّ١ٍث، ٚمٌمسُ

ب١ئيج ِسة ث -ٚبطئا وً ٔد١طث ِٕٙي 

مٌدٟ ٠سيلس (  لرض)أ٠مٛٔث بعٕٛمْ   -بع١ٕٙي

مٌٕمر ل١ٍٙي ةٟ م دعرمض ويةث مٌّعٍِٛيج 

مٌىيٍِث لٓ ِسة ث بع١ٕٙي ب ىً أوسر 

ٚ ، مٌّطٍٛب ٠سدرضو مٌس١ًٌ مٌة١ئيج خف ١اح

ةيكمث ٚالث ِدٕي١٘ث ت   ٙي بسرلثمٌةػر لٕ

وّي ٠ٛةر مٌس١ًٌ شِىي١ٔث ، خدطيٚ  بضو زٛمْ

أوسر ِٓ ِسخً مٌدٟ خسيلس مٌربظ ب١ٓ 
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ِسد سَ مٌس١ًٌ لٍٝ مٌةػر ة١ٗ لٍٝ مٌٕػٛ 

 . مٌّة١لٓ  يبمحي

دنٛم انًذاسط "٠ٚسًٙ مٌٛصٛي شٌٝ        

ِٓ خاي آ١ٌيج مٌةػر مٌّ دٍفث    "انً شٚخ

 ِػرويج ٚأاٌث١ديظ مٌٛصٛي ش١ٌٗ ِٓ خاي ة

، (Yahoo)٠ي٘ٛٚ  مٌةػر مٌّ دٍمث ِسً

٠ديظ ، ٚ(Bing)، ٚب١ٕص (Google)ٚضٛضً 

مٌٍغث مٌعرب١ث ِٓ خاي :  بٍغث ٚمغست ةمظ ٟ٘

ٚ مةت مٌدرب١ث "مٌٛمضٙث مٌعرب١ث ٌّٛلو 

ٚ مةت "، ةعٍٝ مٌرغُ ِٓ أٔٗ ٌّٛلو "ٚمٌدع١ٍُ

ٚمضٙديْ مغسمّ٘ي بيٌٍغث "  مٌدرب١ث ٚمٌدع١ٍُ

ا١ًٌ "مٌعرب١ث، ٚمألخرٜ بيإلٔط١ٍم٠ث، ٚشْ 

٠ديظ ةمظ ِٓ خاي "  مٌّسمةس مٌّ ر٠ث

مٌٛمضٙث مٌعرب١ث ٌٍّٛلو، ٚت ٠ديظ ِٓ خاي 

مٌٛمضٙث مإلٔط١ٍم٠ث مٌدٟ ب١لٓ خ فػٙي أٔٙي 

ِي مٌح خػح مإلٔ ي ، ٌُٚ خىدًّ لٍٝ مٌٕػٛ 

ٚ مةت مٌدرب١ث "مٌذٞ خوٙر ل١ٍٗ ٚمضٙث ِٛلو 

بيٌٍغث مٌعرب١ث، ِٚٓ زُ ةإٔٗ ٠ّىٓ "  ٚمٌدع١ٍُ

ٌٍّسد سَ مٌذٞ ٠طٍو لٍٝ مٌٛمضٙث مٌعرب١ث 

م دعرمض "  ٚ مةت مٌدرب١ث ٚمٌدع١ٍُ"ٌّٛلو 

مٌس١ًٌ ٚمٌةػر ة١ٗ ٚمإلةيات ِٕٗ بيٌٍغث 

مٌعرب١ث، ب١ّٕي ت ٠ّىٓ ٌٍّسد سَ مٌذٞ ٠د فع 

مٌٛمضٙث مإلٔط١ٍم٠ث ٌٍّٛلو متطاع لٍٝ 

 .مٌس١ًٌ، ٚمٌةػر ة١ٗ، ٚمإلةيات ِٕٗ

وّي ٠ٛةر مٌس١ًٌ ِطّٛلث ِٓ مإلغبيتج        

بعببضٙي امخٍببٟ، ٚمٌةعبب  م٢خببر خببيةضٟ  

ٚخدّسببً مإلغببيتج مٌسمخ١ٍببث مٌببدٟ خعببيْٚ ةببٟ 

مٌبربظ ب١ببٓ ِىٛٔببيج مٌببس١ًٌ ٚمٌدٕمببً ب١ٕٙببي ةببٟ 

:  ببٌٙٛث ٠ٚببسر لٍببٝ مٌّببسد سَ ةببٟ أ٠مببٛٔد١ٓ

( )مغببسمّ٘ي لٍببٝ  ببىً ِببٕمي صببغ١ر 

بيٌطئببا مٌعٍببٛٞ أ٠ببسر مٌبب فػيج مٌسمخ١ٍبببث 

ٌٍبببس١ًٌ مٌبببدٟ خمبببَٛ بإغيٌبببث مٌّبببسد سَ شٌببببٝ 

مٌ فػث مٌرك١بس١ث ٌٍبس١ًٌ لٕبسِي ٠ىبْٛ بب سا 

مٌةػبببر بيغبببسٜ صبببفػيخٗ مٌسمخ١ٍبببث أٚ أزٕبببي  

م ببدعرمض ٔدببيكص مٌةػببر ة١ببٗ مٌّ دبب رت أٚ 

مٌىيٍِببث، ٚمألخببرٜ لٍببٝ  ببىً  ببُٙ ةمضببو      

ةببٟ ٔٙي٠ببث وببً ٔد١طببث بػببر ويٍِببث (  )  

٠سيلس مٌٕمر ل١ٍٙبي ةبٟ لبٛات مٌّبسد سَ مٌبذٞ 

٠ببسدعرض مٌّعٍِٛببيج مٌىيٍِببث لببٓ ِسة ببث 

بع١ٕٙي، ٚشغيٌدٗ شٌٝ م درمخ١ط١ث بػسٗ مٌّػبسات 

 يبمحي، ٚٔدبيكص مٌةػبر مٌبدٟ خرضبح لٕٙبي ةبٟ 

 ببىً ِ دبب ر ت ببدعرمض مٌة١ئببيج مٌىيٍِببث 

مألخرٜ، أٚ خٕم١ع ٚخعس٠بً (  مٌّسمةس)ٌٍٕديكص 

٘بببذٖ مت بببدرمخ١ط١ث، أٚ خػس٠بببس م ببببدرمخ١ط١ث 

ةبٟ غ١بٓ ضبي ج مإلغبيتج مٌ يةض١ببث .  ضس٠بست

ِروببم ِعٍِٛببيج "ةببٟ  ببىً ةمبببظ بعٕببٛمْ 

بيٌٙبببيِل مٌعٍبببٛٞ "  ٚ مةت مٌدرب١بببث ٚمٌدع١ٍبببُ

ٌٍببس١ًٌ مٌببذٞ ٠ببسيلس مٌٕمبببر ل١ٍببٗ ةببٟ شغيٌبببث 

ِروبم ِعٍِٛبيج ٚ مةت "مٌّسد سَ شٌٝ ِٛلو 

م "  مٌدرب١ببث ٚمٌدع١ٍببُ مٌببذٞ ٠عببرض بببسٚةٖ لببساح

ِبببببٓ مألخةبببببية، ٚمٌّعٍِٛبببببيج، ٚمٌة١ئبببببيج، 

ٚمٌّؤ رمج، ٚمإلغب ي مج، ٚمٌ بسِيج رمج 

مٌبب ٍث مٌببدٟ خببسرٞ مٌّببسد سَ ٚخببض١  ش١ٌببٗ، 

الرررلليح الترررى م اللررر   وا ررر   يوفررر ب١ّٕبببي ت 

خى جيررأ رخرر ى الرر  الررلة أ    لررأ رو  ام 

شر شْ مإلغيٌبث مٌ يةض١ببث مٌٛغ١بست مٌدببٟ  صرلأ 

٠ٛةر٘ببي مٌببس١ًٌ شغيٌببث ٌٍّٛلببو مٌّببس ٛي لببٓ 



  دنٛم انًذاسط انً شٚخ
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ِروم ِعٍِٛبيج ٚ مةت مٌدرب١بث "شلسما مٌس١ًٌ 

 . لٍٝ مٌٕػٛ مٌّٛضع  يبمحي" ٚمٌدع١ٍُ

ٚلٍٝ مٌٕػٛ مٌذٞ خوٙر ل١ٍٗ مٌغيٌة١ث        

مٌعوّٝ ِٓ مٌّ ياة مٌّرضع١ث مإلٌىدر١ٔٚث 

ٔ رت  "دنٛم انًذاسط انً شٚخ"ت ٠ٛةر

شخةية٠ث، أٚ ِٛضم شة ياٞ ِطةٛع ٌدٛض١ع 

أُ٘ مٌدطٛةمج مٌدٟ خطرأ ل١ٍٗ، ٚآخر 

ْٓ خمو ِس ١ٌٛث شلسماٖ، مٌدػس٠سيج  َِ ٚلٍٝ 

ٚلسا ٚغسمج مٌّعٍِٛيج مٌدٟ ٠مسَ مٌس١ًٌ 

ِعٍِٛيج لٕٙي، ٚٔطيق مٌدغط١ث مٌى١ّث، 

ٚمٌّىي١ٔث، ٚمٌّٛضٛل١ث، ٚمأل ىيي مٌدٟ 

خية٠د شٔ يكٗ ٚخية٠د ٠وٙر ة١ٙي مٌس١ًٌ، ٚ

، أٚ ِمسِث خٛضــع مٌد...  شخيغدٗ شٌىدر١ٔٚحي

٘ذٖ مٌّعٍِٛيج ٚمٌة١ئيج مٌُّٙ خمس٠ّٙي 

م ألْ  ٌٙٛث ٌّسد سِٟ مٌس١ًٌ،  ٚٔورح

مت د سمَ أغس مٌعٛمًِ مٌّّٙث ٌٕطيظ ِ ياة 

مٌّعٍِٛيج مٌّرضع١ث مإلٌىدر١ٔٚث بّي ٠سيلس 

ةٟ مٔد ية٘ي ٚمإللةيي لٍٝ م د سمِٙي  ةمس 

دنٛم "أاج بسيطث ٚ ٌٙٛث م د سمَ 

شٌٝ لسَ غيضدٗ شٌٝ  "انًذاسط انً شٚخ

ٚضٛا ا١ًٌ ت د سمِٗ  ٌذم ةا ٠ٛةر مٌس١ًٌ 

إلة يا مٌّسدف١س ٌى١ف١ث م د سمِٗ لٍٝ ا١ٌاح 

مٌ ي يج مٌّدديبعث، ٌٚىٕٗ ٠ٛةر بع  

مٌّاغويج مإلة يا٠ث مٌدٛض١ٙ١ث ب فػيخٗ 

مٌسمخ١ٍث مٌدٟ لس ٠ػديش ِسد سَ مٌس١ًٌ ش١ٌٙي 

لٕس م د سمَ مٌس١ًٌ ٚمٌةػر ة١ٗ  لٍٝ  ة١ً 

مٌّسيي ضٍّث شة يا٠ث ٌٍّسد سَ خٛضع أْ 

بطئا أٞ ِسخً، أٚ غمً )*(  لاِث مٌٕطّث 

أْ ٘ذٖ مٌعٕيصر ٠طا "م درضيلٟ خعٕٟ 

، ٚضٍّث "مخد١ية٘ي إلٔطيظ ل١ٍّث مٌةػر

خٛضٗ "  ٠طا مخد١ية مٌٕٛع أٚتح "أخرٜ 

مٌّسد سَ شٌٝ ضرٚةت خػس٠س ٔٛع مٌّسة ث 

مٌدٟ ٠رغا ةٟ مٌةػر لٕٙي أٚتح غس أأٝ 

٠طا مخد١ية مٌّرغٍث "ٌٍةػر، ٚزيٌسث 

خف١س ب ١ّ٘ث خػس٠س مٌّرغٍث "  ٚمٌّػيةوث

... مٌدع١ّ١ٍث ٚمٌّػيةوث ةٟ م درمخ١ط١ث مٌةػر

مٌد ِٓ ضًّ خٛض١ٙ١ث ٠سدر س بٙي ِسد سَ 

 .مٌس١ًٌ أزٕي  م د سمِٗ ٚمٌةػر ة١ٗ

ٚت ٠مسَ مٌس١ًٌ مٌسلُ ٚمٌّسيلست ٌٍّبسدف١س      

ِةي رت لبةر مٌب فػث مٌرك١بس١ث ٌٍبس١ًٌ أٚ أٞ 

صببفػث ِببٓ صببفػيخٗ مٌفرل١ببث مٌسمخ١ٍببث  ةببا 

خػدٛٞ صبفػيج مٌبس١ًٌ مٌرك١بس١ث أٚ مٌفرل١بث 

( ... ةم ببٍٕي)، (مخبب ً بٕببي)لٍببٝ ةٚمبببظ ِسببً 

ٚغ١ر٘ببببي ِببببٓ ةٚمبببببظ أٚ أ٠مٛٔببببيج خعببببيْٚ 

مٌّببببسد سَ ةببببٟ متخبببب يي ٚمٌدٛمصببببً ِببببو 

مٌّبببس ١ٌٛٓ لبببٓ مٌبببس١ًٌ، ٠ٚدبببُ خمبببس٠ُ مٌسلبببُ 

ٚمٌّببسيلست ٌٍّببسدف١س ببب ىً غبب١ر ِةي ببر ِببٓ 

ِروبم ِعٍِٛبيج ٚ مةت مٌدرب١بث "خاي ِٛلو 

مٌّببس ٛي ةىر٠حببي ِٚيا٠حببي لببٓ شلببسما "  ٚمٌدع١ٍببُ

( )مٌس١ًٌ بيٌٕمر لٍٝ أ٠مٛٔث لٍبٝ  بىً 

خمو بيٌ ر٠ظ مٌعٍٛٞ ٌٍّٛلو، ٚبٙيِ ٗ مٌسفٍٟ 

ي خٕمبببً مٌّبببسد سَ شٌبببٝ ٚمضٙبببث بعٕبببٛمْ  أ٠بببضح

خعببرض ٚ ببيكً ِ دٍفببث ٌسلبببُ (  مخبب ً بٕببي)

ِببسد سَ مٌبببس١ًٌ ةبببٟ متخببب يي، ٚمٌدٛمصبببً، 

ٚمٌدفيلببً ِببو مٌّببس ١ٌٛٓ لببٓ شلببسما مٌس١ٌببً 

ٚشامةخبببٗ، ٚخدٕبببٛع ٚ بببيكً متخببب يي مٌدببببٟ 

ِروببببم ِعٍِٛببببيج ٚ مةت مٌدرب١ببببث "٠ٛةر٘بببي 
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ٌّبسد سِٟ مٌّٛلبو ٚمٌ بسِيج مٌدبٟ "  ٚمٌدع١ٍُ

ا١ٌببببً مٌّببببسمةس "٠مبببسِٙي مٌببببدٟ ِببببٓ ب١ٕٙببببي 

 : ، ٚخٕػ ر ةٟ زاذ ٚ يكً ٟ٘"مٌّ ر٠ث

 مٌبذٞ ٠بسيلس مٌّبسد سَ  :ػُٕاٌ انٕصاسح

ةبببٟ شة بببيي خع١ٍميخبببٗ أٚ م دفبببسيةمخٗ أٚ 

ِمدرغيخٗ لٓ طر٠ك مٌةر٠بس مٌدم١ٍبسٞ، أٚ 

لٓ طر٠ك ِميبٍث مٌّس ١ٌٛٓ لبٓ مٌّٛلبو 

 . ٚمٌس١ًٌ

 ٌٕمٌببذٞ ٠عببيْٚ ِببسد سَ مٌس١ٌببً  :انزهٛفلل

لٍٝ شبسم  آةمكٗ لٓ مٌبس١ًٌ أٚ ِمدرغيخبٗ 

أٚ خٍمبببٟ شضيببببث لبببٓ م دفبببسيةمخٗ لبببٓ 

 . طر٠ك متخ يي مٌٙيخفٟ

 َٙٔمٌذٞ ٠سيلس ِبسد سَ   :انجشٚذ اإلنكزش

مٌبببس١ًٌ ةبببٟ شة بببيي أٞ ِاغوبببيج، أٚ 

م دفببسيةمج، أٚ ِمدرغببيج ببب  ْ مٌس١ٌببً 

شٌٝ مٌميك١ّٓ لٍٝ شلبسماٖ ٚشخيغدبٗ ٚخٍمبٟ 

 .ِي ٠ط١ا لٕٙي

 "دنٛللللم انًللللذاسط انًلللل شٚخ"٠مببببسَ         

ب١ئبببيج ِٚعٍِٛبببيج أ ي ببب١ث لبببٓ مٌّبببسمةس 

 ببٛم  وئببح غى١ِٛببث، أَ خطر٠ة١ببث، أَ خرب١ببث 

خيصببث، أَ ة٠يضبب١ث، أَ لببسىر٠ث ةببٟ ِبب ر 

لٍٝ مٌٕػٛ مٌسيبك روبرٖ، ٠ّٚىبٓ خٛضب١ع ِبي 

٠مسِببٗ مٌببس١ًٌ ِببٓ ِعٍِٛببيج لٍببٝ ٔػببٛ أوسببر 

 :خف ١اح وّي ٠ خٟ

ٚ مةت "لببةر مٌبب فػث مٌرك١ببس١ث ٌّٛلببو       

بببيٌٕمر لٍببٝ أ٠مٛٔببث بعٕببٛمْ "  مٌدرب١ببث ٚمٌدع١ٍببُ

بيٌببب ر٠ظ مألةمبببٟ  "انخلللذيبد اإلنكزشَٔٛلللخ"

دنٛللم "ٌٍّٛلببو، زببُ مٌٕمببر لٍببٝ ةمبببظ بعٕببٛمْ 

مٌذٞ ٠عبيْٚ مٌٕمبر ل١ٍبٗ  "انًذاسط انً شٚخ

ةببٟ ٔمبببً مٌّبببسد سَ شٌبببٝ مٌببب فػث مٌرك١بببس١ث 

ٌٍببس١ًٌ مٌببدٟ خببسيلسٖ لٍببٝ مٌةػببر ة١ببٗ، ٠ٚدببُ 

مٌةػببر ةببٟ مٌببس١ًٌ لمببا خػس٠ببس م ببدرمخ١ط١ث 

مٌةػر بدػس٠س ٔٛع مٌّسة ث أٚ مٌّسمةس مٌدٟ 

٠رغا مٌّسد سَ ةٟ مٌةػر لٕٙي  ٛم  وئبح 

ِببببسمةس غى١ِٛببببث، أَ خطر٠ة١ببببث، أَ خرب١ببببث 

خيصببث، أَ ة٠يضبب١ث، أَ لببسىر٠ث، ِٚببٓ زببُ 

ي  خػس٠بببس م بببدرمخ١ط١ث بػبببر أوبببسر خ  ١ببب ح

بي ببببد سمَ ِببببسمخً مٌببببس١ًٌ مٌّديغببببث ٌٍةػببببر 

ٚمت ببدرضيع ٚةمحببي ٌٕببٛع مٌّببسمةس مٌّةػببٛذ 

 .(ثحث)لٕٙي زُ مٌٕمر لٍٝ  ة 

ٚخوٙر ٔديكص مٌةػر ةٟ  ىً ِ د ر        

٠ٛضع ِعٍِٛيج أ ي ١ث لٓ وً ِسة ث 

م ُ مٌّسة ث، ٚٔٛع مٌّسة ث، :  خدّسً ةٟ

مٌّروم ٚبطئا /  ٚمإلامةت مٌدع١ّ١ٍث، ٚمٌمسُ

أ٠مٛٔث (  ب١ئيج ِسة ث بع١ٕٙي)وً ٔد١طث ِٕٙي 

مٌدٟ ٠سيلس مٌٕمر ل١ٍٙي ةٟ (  لرض)بعٕٛمْ 

م دعرمض مٌّعٍِٛيج مٌىيٍِث لٓ ِسة ث 

بع١ٕٙي ب ىً ِف ً، ٚخدفيٚج مٌّعٍِٛيج 

مٌدٟ ٠مسِٙي مٌس١ًٌ طٛتح ِٓ ٚغست ِعٍِٛيج 

ألخرٜ ٚةمحي تودّيي مٌة١ئيج (  ِسة ث)

ّ طّعث لٓ وً ِسة ث ِٓ مٌّسمةس ةٟ  مٌ

ِ ر ٚخٛةر٘ي، ٚخٕمسُ مٌة١ئيج ٚمٌّعٍِٛيج 

مٌدٟ ٠مسِٙي مٌس١ًٌ لٓ وً ِسة ث ِٓ 

 : مٌّسمةس ةٟ ِ ر شٌٝ ٔٛل١ٓ أ ي ١١ٓ
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  ٍثٛبَبد ٔيؼهٕيبد إداسٚخ ػ

 : خ ًّ انًذسسخ

 .َـــٕع انًذسسخ -

 .انًحبفظــــــــــخ -

 .اإلداسح انزؼهًٛٛخ -

 .انشقــى انًسهسم -

 .انشقــى انزؼشٚفٙ -

  ثٛبَبد ٔيؼهٕيبد رفبػهٛخ نالر بل

  :خدّسً ةٟ ثبنًذسسخ

 . ػُٕاٌ انًذسسـخ -

 .انشٛبخـخ/ انقشٚخ -

 .انًشكــــض/ انقسى -

 .انزهٛفـــــــــــــٌٕ -

 .انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ -

ت ٠ٛةر مٌس١ًٌ أ٠مٛٔث خسيلس   ب١ّٕي       

مٌّسد سَ ةٟ طةيلث ٔديكص مٌةػر، أٚ أضمم  

ِٕٙي، أٚ أ٠مٛٔيج خسّع بيٌمسةت لٍٝ 

ِ يةوث ِػدٜٛ مٌس١ًٌ، أٚ صفػيخٗ مٌفرل١ث 

face book: )ِو مٌ ةىيج متضدّيل١ث ِسً

- Twitter- Google+  ) أٚ مٌةر٠س

 . مإلٌىدرٟٚٔ ِةي رت

دنٛم "ٌُ ٠ ُّ  ٔػهٗ جبَت آخش،     

ٌٍعًّ بي د سمَ  "انًذاسط انً شٚخ

 رلث مخ يي، أٚ ٚمضٙث خعيًِ ِػسات  

غ١ر شٔٗ ٠ّىٓ خ غ١ٍٗ بي د سمَ أٔٛمع 

ِدعسات ِٓ مٌػي ةيج، ٚبي د سمَ أوسر 

ِٓ ٔٛع ِٓ برمِص مٌد غ١ً، ٚاْٚ 

ةرض ٔـٛع ِػــــسا ِٓ متخ يتج 

ٚب فـث ليِث .  لٍٝ مٌّســـد س١ِٓ

ضي ج مٌّدطٍةيج مٌّيا٠ث ٚمٌةرِط١ث 

ٚمٌدط١ٙممج مٌا ِث ٌد غ١ً ٚخ فع 

ةٟ مٌعًّ لٍٝ ِعدسٌث  ٚمٌّدّسٍث مٌس١ًٌ 

أضٙمت غي ٛب    ١ث أٚ ِػٌّٛث 

خعًّ بي د سمَ شصسمةمج ٔويَ خ غ١ً 

 مٌٕٛمةذ مٌّ دٍفث ِسً 

(Windows 8, 7, XP, Vista, … )

ٚغ١رٖ ِٓ شصسمةمج ٔويَ خ غ١ً مٌٕٛمةذ 

لٍٝ أْ خىْٛ ٘ذٖ مألضٙمت ِد ٍث 

ب ةىث مإلٔدرٔح لٓ طر٠ك أٞ ٔٛع ِٓ 

 ٛم  ِٓ خاي متخ يي -متخ يتج 

ب ٞ ةلُ أةضٟ أَ ِٓ خاي خسِث        

(ADSL)-   ِٚػًّ ل١ٍٙي برمِص مٌةػر

برمِص ِد فع مإلٔدرٔح ةٟ مإلٔدرٔح ٚ

 Internetِسً شٔدرٔح شوسةٍٛةة 

Explorer)) ٚةي٠رةٛوس              ، أ

(Firefox)             َٚأٚ ضٛضً ور ،

(Chrome)  ... ٚغ١ر٘ي ِٓ ِد فػيج

(Web Browsers  ) ِديغث ِطئحي لةر

وّي خ فع مٌس١ًٌ، مٌ ةىث خسيلس ةٟ 

٠ّىٓ طةيلث مٌّعٍِٛيج مٌّسدرضعث ِٓ 

خاي مٌس١ًٌ لٍٝ مٌ ظ مٌّةي ر أٚ 

 . أضمم  ِٕٙي ٚةمحي تغد١يضيج مٌّسد سَ

 ٔحللٕل رلل ًٛى انللذنٛم ٔإخشاجللّ فًُٛللب،       

ضي  خ ١ُّ مٌبس١ًٌ ببس١طحي ببإخرمش ةبٕٟ غ١بر 
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 شًٛبء إسًبػٛم ػجبط إسًبػٛم

ِدىٍ  ٠ػمك مٌغرض مٌّطٍٛب ِٕٗ بي د سمَ 

 -مٌرِبٛ )لسة ِٕي ا ِبٓ لٕيصبر مٌدب ١ُّ 

ب ٌٛمْ ِدٕي مث ِدةي٠ٕبث ..(  -مٌمٛمكُ -مأل٠مٛٔيج

خطبببٛط طةيلبببث لٍبببٝ مٌ ي بببث، ٚبي بببد سمَ 

بّببي ٠سلبببُ ِ دٍفببث ب غطببيَ ِٕي ببةث ِمببرٚ ت 

 ٌٙٛث خ فع مٌس١ًٌ، ٚمةخ١يظ مٌّبسد سَ لٕبس 

لرم ت مٌة١ئيج ٚمٌّعٍِٛيج مٌبدٟ ٠مبسِٙي، ٚلبس 

ي مٌطةيلبببث بيٌٛضبببٛظ ٚمٌٕمبببي   خّببب١مج أ٠بببضح

 .ٚمٌطٛات

" ٔصاسح انزشثٛللخ ٔانزؼهٛللى"ٚلبس أخيغببح      

شٌىدر١ٔٚحي ِطئحبي   "دنٛم انًذاسط انً شٚخ"

 "ٔصاسح انزشثٛلخ ٔانزؼهٛلى"ِٓ خاي ِٛلبو 

يشكلللض يؼهٕيلللبد ٔصاسح انزشثٛلللخ "ِٚٛلبببو 

ي، ٌٚىببٓ ٠ٕةغببٟ ِرملببيت أْ  "ٔانزؼهٛللى أ٠ببضح

ٕ٘ين خىي١ٌ  أخرٜ خٍه مٌ يصبث ببيألضٙمت، 

ٚببببرمِص مٌدببب غ١ً، ٚمٌطةيلبببث، ٚمٌببب ١ئث، 

ٚة بببببَٛ متخببببب يي بيإلٔدرٔبببببح، ٚبرمِبببببص 

ٚغ١ر٘ي ِٓ ...  مٌد فع ٚمٌةػر ةٟ مإلٔدرٔح

خىبببي١ٌ  ِعدبببيات ِعدسٌبببث ِطٍٛببببث ٌاخببب يي 

  .بيإلٔدرٔح

دنٛم انًذاسط "ٕٔٚضح يب رقذو أًْٛخ       

ي بدس انًؼهٕيبد ثٕصفّ أحذ "  انً شٚخ

انزٙ ل غُٗ اإلنكزشَٔٛخ األسبسٛخ  انًشجؼٛخ

ِكٍ اخز بصٛٙ انًشاجغ يٍ  ًَ ػُٓب؛ إر إَّ ُٚ

رقذٚى إجبثبد نكم ثبحث ٔداسط ٔطبنت 

ٔيؼهى ٔٔنٙ أيش، ٔيٓزى، ٔػبيم فٙ يجبل 

انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ػٍ انًذاسط فٙ ي ش، 

ٔأَّ إضبفخ جٛذح إنٗ سصٛذ انًكزجخ 

انًشجؼٛخ انؼشثٛخ اإلنكزشَٔٛخ فٙ ظم يضاٚبِ 

انًزؼذدح انزٙ ًٚكٍ إٚجبصْب ػهٗ انُحٕ 

 : اٜرٙ

انثقخ ٔانً ذاقٛخ فًٛب ٚقذو انلذنٛم يلٍ   -3

ثٛبَلبد ٔيؼهٕيللبد ػللٍ انًللذاسط فللٙ 

ةٟ ظً ةضٛع ِس ١ٌٛث شلبسماٖ  ي ش؛

ٚ مةت "ةىر٠حببي ٚشخيغدببٗ شٌىدر١ٔٚحببي شٌببٝ 

مٌّس ٌٛث لبٓ مٌدرب١بث  "مٌدرب١ث ٚمٌدع١ٍُ

  .ٚمٌدع١ٍُ ةٟ ِ ر

سللٕٓنخ ٔثللسبطخ ٔسللشػخ انجحللث فللٙ   -5

انذنٛم ٔدقلخ َزبججلّ، ٔٔضلٕن َٔقلبء 

 انًؼهٕيبد انًؼشٔضلخ ػهلٗ انشبشلخ،

ةضا لٓ خعسا مٌّسمخً مٌميبٍبث ٌٍةػبر 

ٚمت بببدرضيع، ِٚبببٓ زبببُ خعبببسا بسمكبببً 

مٌةػر ٚخٕٛلٙي أِبيَ مٌّبسد سَ ١ٌ دبية 

ِٕٙببي ِببي ٠ٍببةٟ غيضيخببٗ، بيإلضببيةث شٌببٝ 

شِىي١ٔببث مٌببربظ ب١ببٓ أوببسر ِببٓ ِسخببً 

م ببدرضيلٟ، ٚخٛةبب١ر  ببةىث ض١ببست ِببٓ 

مإلغبببيتج مٌسمخ١ٍبببث مٌبببدٟ خبببربظ ب١بببٓ 

صببببفػث مٌببببس١ًٌ مٌرك١ببببس١ث ٚصببببفػيخٗ 

مٌفرل١ببث، ِٚببٓ زببُ  ببٌٙٛث مٌدٕمببً ب١ببٓ 

ِىٛٔببيج مٌببس١ًٌ ٚم ببد سمِٗ، ٚمإلةببيات 

 .ِٕٗ لٍٝ مٌٕػٛ مٌّرضٛ

ٔنؼم أثلشص انًالحظلبد انلزٙ أٔضلحٓب رقٛٛلى 

 : ْزا انذنٛم رزًثم فٙ

عددددجو  مدددد ج لى جلدددد  ع دددد    دددد       -1

ُتع ف ةه و ى يقلم  ر    رئيسي    ج يل؛ 

ررر م تقررر   ررر  وليأ و   علو رررىم  الررر    

والل وترلام   الالاله والتىتته الل ت ونًيى 
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ال علو ررىم الررتد يقررلم الررلليح  علو ررىم 

انهى  ونطرى  التططيرأ ال  يرأ وال  ىنيرأ 

وال وضررروايأ  واالررر ىح الرررتد ي هررر  

  وال علو ررىم الررتد يقل هررى فيهررى الررلليح

ارر  ال ررلا   فررد  ررص     ررى   يوفرر  

الررلليح ريررًضى نررل ر الخةى يررأ رو  وجرر  

ال لررىلم  طةررو  رو رم اللررى ر توضرر  

تى يخ الالاله والتىتته الل ت ونًيى  وتى يرخ 

له يأ)آخ  تتليث له  وط يقأ تتليثه 

ورهرم التطررو ام ...(    - رنويأ  -فرصليأ  -

التد تط ر اليه  وغي هرى  ر   علو رىم 

 ه ررررررأ ترررررر ىال الةىتررررررث والررررررلا   

واختصىصرررررريد ال  اجرررررر   وال هتررررررم  

وج يرررر  ال رررر ت يلي   رررر  الررررلليح فررررد 

التعررر ف اليررره  وتقيي ررره  وتقييرررم  رررلى 

لر وله وا ت ررىح ةيىنىترره  وتررلاثتهى و رر  

مٌبس١ًٌ تغد١يضبيخُٙ، ثم تتليل  لى تلةيرأ 

مٌ ببرٚش بعببسا ِببٓ ةببضا لببٓ صببعٛبث 

مٌّؤ رمج مإلغ يك١ث مٌّّٙث ِبٓ خاٌبٗ 

لسا مٌّسمةس ةبٟ ِب ر ٚأٔٛملٙبي :  ِسً

لبببببسا   -ٚخٛ ٠عٙبببببي مٌعبببببساٞ ٚمٌٕبببببسةٟ

مٌّبببسمةس مٌػى١ِٛبببث ةبببٟ ِببب ر، لبببسا 

مٌّبببسمةس مٌدطر٠ة١بببث ةبببٟ ِببب ر، لبببسا 

ِسمةس مٌدرب١ث مٌ يصث ةٟ ِب ر، لبسا 

مٌّبببسمةس مٌر٠يضببب١ث ةبببٟ ِببب ر، لبببسا 

ٚأوسببر    -مٌّببسمةس مٌعببسىر٠ث ةببٟ ِبب ر

م ةببببٟ ٚألببببً أٔببببٛمع مٌّببببسمةس  مٔدبببب يةح

ٚغ١ر٘ببببببي ِببببببٓ ِعٍِٛببببببيج ...  ِبببببب ر

ِٚؤ ببرمج شغبب يك١ث خبب   ٚملببو غببيي 

مٌعببيٍِْٛ مٌّببسمةس ةببٟ ِبب ر لببس خٙببُ 

 ٚمٌةببيغسْٛ ٚمٌسمة ببْٛ ِٚد ببذٚ مٌمببرمة

ال هت ررو  ةىلت ةيررأ والتعليررم  وال ررلا   

ةٟ ٚضبو مٌ طبظ، فد  ص  وت ىالهم 

ٚص١يغث مٌّمدرغيج ٌدط٠ٛر ٘ذم مٌمطبيع 

بيتلدّبببببيا لٍبببببٝ ب١ئبببببيج ِٚعٍِٛبببببيج 

 .غم١م١ث

ال تتلتع   لع  لات   تي ي دجلاا   ج يدل  -2

فىلتططيأ  ىص ر فد  با شل ل    تكالل؛

 ررح الغ ىلرره لتررص  وترر جيح ووصررف 

رنرروا   ختل ررأ  رر  ال ررلا   فررد  ررص  

و رر ا "  ال ررلا   الخىصررأ: "و ثررىح  لرر 

وغي هرى  ر   ررلا   "   رلا   اللطرىم"

لررم يررل لهى الررلليح ولررم ُيقررلم  علو رررىم 

انهى    ى رنه لم يتتوم الر  رم اللرى ر 

اللررر  رنررره  رررى اح  يرررل ا نرررلى  رو غيررر  

  ت ح رو رنه فد   تلأ   تقةليأ  روف 

يررررل ح ةررررى د اانرررروا  ااخرررر ى  رررر  

ال ررلا   ال ررص يأ الررتد لررم يتررص هى 

 . اللليح

ت داجو بعددل   لع  لددات    بيالددات   تددي   -3

ي ددجلاا   ددج يل عددا   لددج ر   ددي لدد ر 

ةمس أزةدبح خطرببث      ت اجها إ      ج ث 

م ببد سمَ مٌّعٍِٛببيج مٌببدٟ ٠مببسِٙي مٌس١ٌببً 

لببٓ مٌّببسمةس ةببٟ ِبب ر ةببٟ متخبب يي 

ٚمٌدفيلببببً ِببببو بعبببب  مٌّببببسمةس مٌدببببٟ 

٠ػبب ر٘ي أٔٙببي ِعٍِٛببيج خفدمببس ٌٍػسمزبببث 

مٌّطٍٛبث، لٍٝ  ة١ً مٌّسيي م د سمَ ةلبُ 

مٌٙبببيخ  مٌبببذٞ ٠مسِبببٗ مٌبببس١ًٌ ٌاخببب يي 

مٌسي٠ٛٔبببث "  أغّبببس ٌطفبببٟ مٌبببس١س"بّسة بببث 
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 شًٛبء إسًبػٛم ػجبط إسًبػٛم

مٌببرلُ غبب١ر ِٛضببٛا "مٌػى١ِٛببث ٠ف١ببس ببب ْ 

ٌُ ٠ػسا مٌمبيكّْٛ لٍبٝ ، وّي أٔٗ "بيٌ سِث

مٌس١ًٌ خبية٠د آخبر خػبس٠ر ٌبٗ، ٌٚبُ ٠ ب ية 

ي ألٞ خطببظ ِببسدمة١ٍث ٌدػس٠سببٗ رٌببه  أ٠ببضح

لٍببببٝ مٌببببرغُ ِبببببٓ غببببسٚذ خغ١ببببب١رمج 

مٌة١ئبيج  ٚخطٛةمج ٚخػس٠سيج خطرأ لٍبٝ

ٚمٌّعٍِٛبببيج مٌبببدٟ ٠مبببسِٙي مٌبببس١ًٌ لبببٓ 

 .مٌّسمةس ةٟ ِ ر

يحذٔدٚخ انًؼهٕيبد انلزٙ ٚقلذيٓب انذنٛلم   -2

غ١ببر شٔببٗ لٍببٝ مٌٕػببٛ نهًللسزفٛذٍٚ يُللّ؛ 

ا١ٌببببً مٌّببببسمةس "مٌببببذٞ خببببرش ل١ٍببببٗ 

ت ٠دعببس وٛٔببٗ ا١ٌبباح ٌة١ئببيج "  مٌّبب ر٠ث

متخ يي بيٌّسمةس  بٛم  وئبح غى١ِٛبث 

أَ خطر٠ة١ث أَ خرب١ث خيصث أَ ة٠يضب١ث أَ 

لسىر٠ث ةٟ ِ ر، ب١ّٕي ويْ مٌّدٛلو ةٟ 

ِروبم ِعٍِٛبيج "ظً شلبسماٖ ِبٓ ضئبا 

، ٚةضببببببٛع "ٚ مةت مٌدرب١ببببببث ٚمٌدع١ٍببببببُ

ٚ مةت "ِببس ١ٌٛدٗ مٌفىر٠ببث ٚمٌّيا٠ببث شٌببٝ 

أْ ٠مبببسَ ٌّبببسد س١ِٗ "  مٌدرب١بببث ٚمٌدع١ٍبببُ

ِببببسدٜٛ ألّببببك ِببببٓ مٌّعٍِٛببببيج لببببٓ 

مٌّبببسمةس ةبببٟ ِببب ر وببب ْ ٠مبببسَ ٔةبببذت 

خية٠ ١ببث لببٓ وببً ِسة ببث ِببٓ مٌّببسمةس 

مٌببببدٟ ٠ػبببب ر٘ي، ٚة ببببيٌدٙي ٚأ٘ببببسمةٙي، 

ٚ عية٘ي، ٚلسا ِةي١ٔٙي، ٚلسا ةب ٌٛٙي، 

ٚصبببٛة ٌٙبببي، ١ِّٚممخٙبببي، ٚمإلٔطبببي مج 

مٌبببدٟ غممدٙبببي، ٚ بببٙيامج مٌدمبببس٠ر مٌدبببٟ 

، ٚمألٔ طث (شْ ويْ ٕ٘ين)غ ٍح ل١ٍٙي 

مٌدٟ خمبيَ ة١ٙبي، ٚم بُ ِبس٠ر٘ي، بيإلضبيةث 

شٌٝ مٌٛ يكً مٌدٟ خسيلس ةٟ متخب يي بٙبي 

مٌةر٠بس   -مٌفبيوس  -أةليَ مٌد١ٍفْٛ -مٌعٕٛمْ)

صبفػث   -مٌّٛلبو مإلٌىدرٚٔبٟ  -مإلٌىدرٟٚٔ

مٌّسة ث لٍٝ ِٛملو مٌدٛمصً متضدّيلٟ

ٚغ١ر٘ببببي ِببببٓ ِعٍِٛببببيج ِّٙببببث ...(    -

ٌّسد سِٟ مٌس١ًٌ لٓ مٌّسمةس ةٟ ِ ر 

٠سًٙ لٍٝ مٌبٛ مةت ضّعٙبي ببإٌممَ ض١ّبو 

مٌّببسمةس بي ببد١فيكٙي ِببٓ خبباي م ببدّيةت 

ِعٍِٛيج لٓ مٌّسة ث خٍدمَ وبً ِسة بث 

 . بدمس٠ّٙي ٌٍٛ مةت ٚخػس٠سٙي  ٠ٕٛحي

ال  النه  أ اجي     غ    تي يتاح باا   ج يل؛  -5

ال  النتو ال ىة  ا لى ر الليه ُيترى  فقرط 

مٌٛمضٙبببث مٌعرب١بببث لٍبببٝ ةىللطرررأ الع ةيرررأ 

ٚت ٠دبيظ   "ٚ مةت مٌدرب١ث ٚمٌدع١ٍبُ"ٌّٛلو 

ِٓ خاي مٌٛمضٙث مإلٔط١ٍم٠ث ٌٍّٛلو لٍٝ 

مٌبرغُ ِبٓ خٛةبر ٚمضٙبث شٔط١ٍم٠بث ٌّٛلببو 

، ِٚٓ زُ ةإٔٗ ت "ٚ مةت مٌدرب١ث ٚمٌدع١ٍُ"

٠ّىببٓ ٌٍّببسد سَ مٌببذٞ ٠دبب فع مٌٛمضٙببث 

مإلٔط١ٍم٠ببث ٌٍّٛلببو متطبباع لٍببٝ مٌس١ٌببً 

 .ٚمٌةػر ة١ٗ ٚمإلةيات ِٕٗ

ظٕٓس ثؼض انًشكالد انزقُٛخ ٔاألػطبل  -4

انفُٛخ انزٙ رحٕل دٌٔ اسلزخذايّ انذنٛلم 

ة غ١ئحببي ِببي  ٔانجحللث فٛللّ ٔاإلفللبدح يُللّ؛

٠ر ببً مٌببس١ًٌ أزٕببي  مٌةػببر ة١ببٗ، ٚمٌدٕمببً 

ب١ببٓ صببفػيخٗ مٌفرل١ببث ٚمٌرك١ببس١ث ة ببيٌث 

/' Server Error in)خطببببب  بعٕبببببٛمْ 

search' Application  ) بّببببببببي ٠ف١ببببببببس

 .بٛضٛا أخطي  ِٚ ىاج خم١ٕث

  



  دنٛم انًذاسط انً شٚخ
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  لالد   ثؼلض األٚقَٕلبدال ي  ر   دج يل   -7

انًللللسزخذو فللللٙ سللللٕٓنخ   ددددتي تعددددا ا 

ةا ٠ٛةر مٌس١ًٌ أ٠مٛٔبث خبسيلس  اسزخذايّ؛

ةببٟ  مٌّببسد سَ ةببٟ طةيلببث ٔد١طببث مٌةػببر

ي أ٠مٛٔبببث خبببسّع  مٌبببس١ًٌ، ٚت ٠ٛةبببر أ٠بببضح

بّببببي ٠ببببسيلس (  Select All)بيتخد١ببببية 

مٌّسد سَ مٌرمغبا ةبٟ طةيلبث وبً ٔد١طبث 

مٌةػبببببببر اْٚ مٌػيضبببببببث ت بببببببدعرمض 

مٌّعٍِٛبببيج مٌىيٍِببببث لبببٓ وببببً ِسة ببببث 

ظٙببرج ضببّٓ ٔد١طببث مٌةػببر ٚطةيلدٙببي 

صببفػث صببفػث   لٍببٝ  ببة١ً مٌّسببيي وببً 

مٌة١ئببيج ٚمٌّعٍِٛببيج مٌببدٟ ٠مببسِٙي مٌس١ٌببً 

لببٓ مٌّببسمةس مٌػى١ِٛبببث متبدسمك١ببث ةبببٟ 

ل١ٓ  بّس بّػيةوبث مٌمبي٘رت، ٚوبذٌه ت 

( Select)٠ٛةببر أ٠مٛٔببث خببسّع بيتخد١ببية 

بطئا م ُ وً ِسة ث ِٓ مٌّسمةس مٌدبٟ 

٠مببسَ مٌببس١ًٌ ب١ئببيج ِٚعٍِٛببيج لٕٙببي بّببي 

٠سيلس مٌّسد سَ مٌرمغا ةٟ طةيلث ضم  

ِٓ ٔد١طث مٌةػبر بيخد١بية مٌّبسمةس مٌدبٟ 

٠رغا ةٟ طةيلث ب١ئيج ِعٍِٛيج لٕٙبي، 

ِبب يةوث ِػدببٜٛ أٚ أ٠مٛٔببيج خببسيلس ةببٟ 

مٌبببس١ًٌ أٚ صببببفػيخٗ مٌفرل١ببببث أٚ ٔديكببببص 

مٌةػر ة١ٗ ِبو مٌب ةىيج متضدّيل١بث ِسبً    

(Face book- Twitter- Google+ )

 .أٚ مٌةر٠س مإلٌىدرٟٚٔ ِةي رت

ٔأخًٛشا، فإَّ فٙ ضٕء أًْٛخ انذنٛم       

ٔيًٛضارّ انسبثق رُبٔنٓب رف ٛالً، ٔرؼذد 

انفئبد انزٙ ًٚكٍ أٌ رسزششذ ثبنًؼهٕيبد 

انزٙ ٚقذيٓب ٔرؼبظًٓب ػذدًٚب، ٔيٍ ثى رؼبظى 

دنٛم "حجى اإلفبدح يُّ، فإَّ ٕٚصٙ ثإضبفخ 

إضا   ميجة إ ي قائل  "  انًذاسط انً شٚخ

  ل اجر   لرمعي    عربي   إل كتر لي    تي 

يكزجخ :  يكزجبد يثم يلكا أا تتي اــا 

 مليع   لكتبات ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى، 

  لجرسي ،  كذ ك   لكتبات   عال  

  لست يجيا للاا كي يمج  يه كل طا ب، 

   ي ألر،  لع و،   خت ا ي لر مع، 

 با ث،  ج ر ،  لث ف عاو لاتو با تربي  

غبٚزّ يٍ يؼهٕيبد ػٍ انًذاسط    تع يو 

ٔصاسح انزشثٛخ "فٙ ي ش ػهٗ أٌ رسؼٗ 

ثجًٕٓسٚخ ي ش انؼشثٛخ إنٗ "  ٔانزؼهٛى

رالفٙ انؼٕٛة انسبثق اإلشبسح إنٛٓب جًهخ 

ٔرف ٛاًل نٛخشج انذنٛم ػهٗ انُحٕ انًأيٕل 

 .انز٘ ٚحقق إفبدح أكجش نًسزخذيّٛ

 

 


