
 
 

 فلؤملا قوقح تافنصم ليجستل يداشرتسالا ليلدلا

 م ٢٠٢٢ / ـه١٤٤٣ – فلؤملا قوقحل ةيذيفنتلا ةرادإلا

 ةيناثلا ةخسنلا



 

  ديهمت
 رداصلا ةئيهلا ميظنت نم )ةثلاثلا( ةداملا بجومب ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا ىلإ ةلكوملا ماهملاو تاصاصتخالاو فادهألا ىلإً ادانتسا

 اهمعدو ةكلمملا يف ةيركفلا ةيكلملا تالاجم ميظنت ىلإ ةئيهلا فدهت( نأب يضقت يتلاو ،ـه١٤٣٩ /١٤/٩ خيراتب ٤٩٦ مقر ءارزولا سلجم رارقب

 قوقح ليجست ... اهفادهأ قيقحت ليبس يف اهل نأو ،...ةيملاعلا تاسرامملا لضفأل اقفو اهب ءاقترالاو اهذافنإو اهتيامحو اهتياعرو اهتيمنتو

 .)اهذافنإو ،ةيامحلا قئاثو اهحنمو ،ةيركفلا ةيكلملا

 ىلع صنت يتلاو ـه١٤٤٣ /٠٤ /١٩ خيراتب ةلدعملا و ـه١٤٤٠ ماع يف ةرداصلا يرايتخالا ليجستلا ةحئال نم ةثلاثلا ةداملا ىلع ءانب و 

 ةئيهلا ةصنم ربع ليجستلا تاوطخو ةيلآ حيضوتو ءالمعلا داشرإل ليلدلا اذه دادعإ مت هنإف ،فلؤملا قوقح تافwنصمل يرايتخالا ليجستلا

 :يلي ام نمضتي يذلاو ،ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا

 

 ديدج ف.نصم ليجست ةمدخ •

 ليدعتلا ةمدخ •

 ف.نصملا ىلع فرصتلا ةمدخ •

 ةعئاشلا ءاطخألا •
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 تاحلطصملاو تافيرعتلا
 

 ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا :ةئيهلا

 قح اهنمض نمو ،ةئيهلا تامدخو تابلط ميدقت اهلالخ نم متي يتلاو ةينورتكلالا ةصنملا يه :ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةصنم

 :طبارلا لالخ نم كلذو ،فلؤملا

https://www.saip.gov.sa/ar/services/#copyrights 

 .نيرخآ نع ةباين وأ هسفن نع ةلاصأ ءاوس هيلع فرصتلا وأ هليدعت وأ ديدج فwنصم ليجست بلط ميدقتب موقي نم وه :بلطلا مدقم

 فرصتلا يف هل صخرملا وأ قحلا بحاص وه بلطلا مدقم ناك اذإ وأ .قحلا بحاص وأ فلؤملا وه بلطلا مدقم ناك اذإ :هسفن نع ةلاصأ

 .فwنصم ىلع

 .ليكولا وأ رمالا يلوك قحلا بحاص وأ فلؤملا نع بوني وأ لثمي بلطلا مدقم ناك اذإ :نيرخآ نع ةباين

 حبصيو فwنصملا ةيكلم هيدل ،فwنصملا عناص هفصوب فلؤملا يرابتعا وأ يعيبط صخش ناك ءاوس فwنصملا ءاشنإب ماق نم وه :فلؤملا

  .ةيلامً اقوقحو ةيونعمً اقوقح فلؤملل فلؤملا قح ماظن حنمي ،هيلع ءانبو .لوألا قحلا بحاص وه فلؤملا

 رادقمللً اقفو فwنصملا ةيكلم يف ءاكرش نوربتعيو نوكرتشم نوفلؤم مهف ،فwنصم ءاشنإ يف اوكرتشا رثكأف ناصخش كانه ناك اذإو

 .فwنصملا عون قفو ).... تاحن وأ روصم وأ ماسر وأ نانف وأ ممصم وأ روطم وأ جمربم( فلؤملا نوكي دق ،ةكراشملا

  .نيفرطلا نيب دقع وأ قافتا بجومب يرابتعا وأ يعيبط صخشل يلاملا قحلا لقن متي مل ام فلؤملا وه :قحلا بحاص

 نيب ام بولطملا ةئبعت متي ثيحب ،قحلا بحاص نع ةباينلاب تافwنصملا ليجستب مايقلل صخش ليوختب ةحرتقم ةغيص وه :جذومنلا

  .ساوقألا

 .ينف وأ ،يملع وأ ،يبدأ لمع يأ :ف.نصملا

  .ةيرامعملا ةطخلل اًقفو وأ اهريغو تاباوبلا وأ روسجلا وأ ىنبملا لامتكا ىتح اهجاتنإ متي يتلا لامعألا يه :ةيرامعملا لامعألا 

 ،يلآلا بساحلا يف اهليغشت نيح تاقيبطت وأ تاهيجوت نمضتت يتلا تانايبلاو ،رماوألا ةعومجم يه :يلآلا بساحلا تاقيبطتو تايجمرب

  .ةبولطملا ةفيظولا ءادأب موقتو ،يلآلا بساحلا تاكبش وأ

 نم ةيفاك ةيمك ىلع يوتحت يتلا ةيسدنهلا تاموسرلاو ةيكيناكيملا تاموسرلاو ةيملعلاو ةينفلا تاموسرلا يه :ةيطيطختلا لامعألا

 .ةيموسرلا وأ ةروصملا داوملا

 ىلع لمتشت دقو ايفارغجلاو مولعلاو ايفارغوبطلا نع ربعت يتلا داعبألا ةيثالث تامسجملاو ميماصتلا يه :ةمسجملا ايفارغوبطلا لامعألا

 .ةيموسر وأ ةيريوصت تامولعمو تانايب



 

 نونفلا تافwنصملاب دصقي نيح يف .داعبألا ةيئانث ةينفلا لامعألا يه :ةينفلا تافwنصملاب دصقي :ةيقيبطتلا ةينفلاو ةينفلا تاف.نصملا

 .داعبألا ةيثالثلا ةينفلا لامعألا يه :ةيقيبطتلا

 هنم ةروص جاتنا نكمي وأ هيلع ةروص جاتنا متي طيسو يأ ىلع رخآ عاعشا يأ وأ ءوضلا ليجست اهب دصقي :ةيفارغوتوفلا روصلا تاف.نصم

 .مليف نم اًءزج لكشت الو ،ةليسو يأب

 :ةبوتكملا تافنصملا

 يبدألا لاجملا يف لمشت يهف ،كلذ هباش امو تابيتكلاو بتكلا لثم تناك ءاوس ، اهاوتحم ناكً ايأ تاملكلاب اهنع ربعي يتلا تافنصملا يه

 ينفلاو يملعلاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ديدج ف.نصم ليجست ةمدخ

 
 ليجستلا ةيلمع قثوت تاداهش ىلع لوصحلاو فلؤملا قوقح تافwنصم ليجستل ةمدخلا هذه مدقت

 :ليجستلا بلط طورش

 :ةيتآلا طورشلا ليجستلا بلط يفوتسي نأ بجي

 .ةماعلا بادآلا وأ ةكلمملا ةمظنأ وأ ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحألً افلاخم هتايوتحم نم يأ وأ فwنصملا نوكي الأ    -١

 .ليجستلل ةبولطملا تاقفرملاو تانايبلا لامتكا    -٢

 .تافwنصملا ةعيبط كلذ يف ىعاريو ،دحاو فwنصم ىلع ليجستل تابلط رصتقي نأ     -٣

 .ماظنلا يف ةيامحلا نم ةانثتسملا تافwنصملا نم فwنصملا نوكي الأ    -٤

 .هدادعإل يريضحت لمع وأ ةدوسم سيلو يئاهنلا هلكش يف فwنصملا نوكي نأ    -٥

 .ةحئاللا هذه ماكحأ قفو دمتعملا يلاملا لباقملا دادس    -٦

 .ةئيهلل يذيفنتلا سيئرلا نم رارق بجومب ردصت ةيفاضإ تابلطتم وأ طورش وأ طباوض يأ    -٧

 

 :بلطلا مدقم :ًالوأ

 هسفن نع ةلاصأ )١

 )رصاق وأ صخش وأ ةكرش وأ ةيموكح ةهج نع ةباين( نيرخآ نع ةباين )٢

 :هسفن نع ةلاصأ

 .فwنصم ىلع فرصتلا يف هل صخرملا وأ قحلا بحاص وه بلطلا مدقم ناك اذإ وأ .قحلا بحاص وأ فلؤملا وه بلطلا مدقم نوكي نأب

 

  :نيرخآ نع ةباين

  :ليجستلا دنع بلطلا مدقم نم ةبولطملا تامولعملا )١( ةرقفلا )٧( ةداملا فلؤملا قوقح تافwنصمل يرايتخالا ليجستلا ةحئال ىلع ءانب

 )ةلاكولا دنتسم نم ةخسن ،ناونعلا ،ةفصلا ،ةيسنجلا ،لجسملا مسا( 

 :ضيوفتلا وأ ةلاكولا دنتسم نم ةخسن قافرإ

 – ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةعجارم :يلي ام اهيف صنت نأ ىلعً اعم امهالك وأ قحلا بحاص وأ فلؤملا نم ةيعرش ةلاكو -١

 .فلؤملا قوقح تافwنصم ليجست بلط – فلؤملا قوقح ةرادإ

 



 

 

 

 ١جذومن قفرم تاسسؤملاو تاكرشلا لبق نم قدصم ضيوفت -٢

 

 

  ٢جذومن قفرم ةيموكحلا تاهجلا باطخ -٣

 

 .رصاقلاو بلطلا مدقم نيب ةقالعلا تبثي ام وأ ةرسألا لجس قافرإ مزليً ارصاق بلطلا مدقم ناك لاح يف -٤

 

 

 



 

 :فلؤملا :اًيناث

 

 .فwنصملا ركتبا يذلا فلؤملا وه :صخش )١

 

 .يرابتعا صخش فwنصملل فلؤملا ناك اذإ :قحلا ةبحاص يهو ةكرش وأ ةهج )٢

 اهب ماقو اهتحلصملو )ةهجلا وأ ةكرشلا( بلط ىلع ءانب هئاشنا مت لمعلا نأب ديفي )ةهجلا وأ ةكرشلا( نم قدصم باطخ قافرإ نم دب ال

  ٣ جذومن قفرم .)ةهجلا وأ ةكرشلل( ةيركفلا قوقحلا ةفاك نأو مهعم دقاعتم )نيفلؤم(

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .يرابتعا صخش فwنصملل فلؤملا ناك اذإ :قحلا ةبحاص تسيلو ةكرش وأ ةهج )٣

 اهب ماقو هتحلصملو )قحلا بحاص مسا( بلط ىلع ءانب هئاشنا مت لمعلا نأب ديفي )ةكرشلا( نم قدصم باطخ قافرإ نم دب ال

  ٤جذومن قفرم .)قحلا بحاص مسا(ـل ةيلاملا قوقحلا ةفاك لقن مت هنأو مهعم دقاعتم )نيفلؤم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :قحلا بحاص :اًثلاث
 

 )فwنصملا كاهتنا عنمو لالغتساو لامعتسا يف يرصحلا قحلا هل نم وه(

 )ةكرش وأ ةيموكح ةهج وأ درف( ًءاوس فلؤملا وه قحلا بحاص ناك اذإ )١

 ةلماكو ةحيحص تانايبلا ةئبعتو ليجستلا بلطب ىفتكي

 

 )ةكرش وأ ةيموكح ةهج وأ درف( ءاوس فلؤملا ريغ قحلا بحاص ناك اذإ )٢

 تبثي يذلا قفرملاب صاخلا لقحلا يف قحلا بحاصل فلؤملا نم يلاملا قحلا لاقتنا حضوي يذلا دنتسم وأ دقعلا نم ةخسن قافرإ بجي

 ٥ جذومن قفرم .قحلا بحاصو فلؤملا نيب ةقالعلا

 

 :ف.نصملا :اًعبار

 ً:ايلاح ليجستلل ةحاتملا تاف.نصملا

 :ةيتآلا تافwنصملل يرايتخالا ليجستلا ةمدخ ةئيهلا حيتت

 .ةيرامعملا لامعألا -١

 .يلآلا بساحلا تاقيبطتو تايجمرب -٢

 .ةمسجم لامعأ -٣

 .ةيطيطخت لامعأ -٤

 .ةيقيبطت ةينفو ةينف -٥

 .ةيفارغوتوف ريوصت -٦

 



 

 :ف.نصملا ليجست طورش

 :يهو ،ةعبارلا ةدامللً اقفو فلؤملا قوقح ةيامح ماظن يف ةيامحلا نم ةانثتسملا تاف.نصملا نم ف.نصملا نوكي الأ -١

 هذهل ةيمسرلا تامجرتلا كلذكو ،ةيمسرلا قئاثولا رئاسو ،ةيلودلا تايقافتالاو ،ةيرادإلا تائيهلا تارارقو ،ةيئاضقلا ماكحألاو ةمظنألا       ·

 .قئاثولا هذه لوأدتب ةصاخلا ماكحألا ةاعارم عم ،صوصنلا

 ةدرجملا قئاقحلاو ئدابملاو ةيضايرلا مولعلا ميهافمو ،لمعلا بيلاسأو ،تاءارجالاو ،راكفالا       ·

 .ةيرابخإلا ةغبصلا تاذ ثداوحلا وأ ،ةيمويلا رابخألا نم ةعاذإلاو ،ةيرودلا تارشنلاو ،تالجملاو ،فحصلا هرشنت ام       ·

 .تاف.نصملا ةعيبط كلذ يف ىعاريو ،دحاو ف.نصم ىلع ليجستل تابلط رصتقي نأ -٢

 .هدادعإل يريضحت لمع وأ ةدوسم سيلو يئاهنلا هلكش يف ف.نصملا نوكي نأ -٣

 

 :ف.نصملا رشن َ:اسماخ
 

 )ال/معن( ؟فwنصملا رشن مت له

 :معنب باوجلا ناك اذإ فwنصملا رشن تالاح

 ؟فلؤملا لبق نم ف.نصملا رشن مت له •

 .بلطلا يف فلؤملا مسا عم رشانلا مسا ةناخ قباطتي نا بجي

 ؟رشانلا عم دقاعت بجومب رشنلا مت له •

 .بلطلا يف قحلا بحاص مسا عم رشانلا مسا ةناخ قباطتي نا بجي

 twitter, App store, Google play)( ؟ةفلتخم تاصنم ربع ف.نصملا رشن مت له •

 .رشانلا مسا ةناخ يف قحلا بحاص مساب ىفتكيو اهيف رشنلا مت يتلا تاصنملا وأ ةصنملا مسا ركذ مدع بجي

 

 

 

 

 

 



 

 ليجستلل ةحاتملا تاراسملا عاونأ
 

  :ةيرامعملا لامعألا )١

   :ةيرامعملا ةسدنهلا كلذ يف امب مسرلا ءانثتساب ،يلي ام ةيرامعملا لامعألاب دصقي

 ةيرامعملا لكايهلا )١

 ١ةيرامعملا جذامنلا )٢
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  ٢)تاططخملا( ةيرامعملا تاموسرلا وأ ميماصتلا )٣

  نيفظوملا ،يرامعم ممصم :يرامعملا لمعلا فلؤم

  PDF ةغيصب فلم يف ىنبملل تاهجاولاو تاهاجتالا عيمج حيضوتو )Blueprint( لمعلل يئاهنلا ميمصتلا ميدقت بجي •

 

  رخآ ىلإ ةيلاملا قوقحلا لاقتنا مت اذإ الإ بلطلا يف فلؤملا مسا عم فwنصملا يف ممصملا مسا قباطتي نأ بجي •

  رخآ ىلإ ةيلاملا قوقحلا لاقتنا مت اذإ الإ بلطلا يف قحلا بحاص مسا عم فwنصملا يف ميمصتلا كلام مسا قباطتي نأ بجي •

 

 

 

 

 

 

 

 :ةيرامعملا لامعألا راسم يف ليجستلا نم ىنثتسي

 .ةينفلا تاف.نصملا راسم يف اهليجست متي ثيح ينابمل تاهجاو وأ روص ىلع ةلمتشملا ةينفلا تاف.نصملا
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  :يلآلا بساحلا تاقيبطتو تايجمرب )٢

 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع تاغل ةدعب ةيردصملا ةجمربلا داوكألا اهلثمتو

)C, PHP, SWIFT, Python( 

 لاثم ةغللا

C++ 
 

// Copyright 2010 Google LLC 

// Author: username 

Java 
// Copyright 2010 Google LLC 

 

package com.google.foo; 

 

/**  

* ) Type docs( 

* 

* @ author username 

*/ 

JavaScript 
// Copyright 2010 Google LLC 

 

/**  

* ) Type docs( 

* 



 

* @ author username 

*/  

Go 
// Copyright 2010 Google LLC 

// Author: username 

BUILD, Shell Scripts, 

Sawzall 
# !/ bin/bash 

# Copyright 2010 Google LLC 

# Author: emailremoved@ (Googler Name) 

 Source : https://opensource.google/docs/copyright/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .ةجمربلا ةكرش نم فwنصملا ءاشنإ يف اوكراش نيذلا نيفظوملا وأ ،جمربم :بوساحلا جمانرب فلؤم

  بلطلا يف فلؤملا مسا عم فwنصملا يف جمربملا مسا قباطتي نأ بجي •

  PDF ةغيصب فلم ىلع اهخسنب ةلماك قيبطتلا وأ جمانربلاب ةصاخلا ةيردصملا ةجمربلا داوكأ ميدقت بجي •

   بلطلا عم ةيرسلا باطخ ميدقت مزلي تامولعملا ةيرسل ةلماك داوكألا ميدقت مدع ةلاح يف •

 :يلالا بساحلا تاقيبطتو تايجمرب راسم يف ليجستلا نم ىنثتسي

HTML, CSS, Database.   

 ٦ جذومن قفرم

 

 

 

 

 

 

 



 

  :ةيطيطخت لامعأ )٣

 :يلي ام ةيطيطختلا لامعألاب دصقي

 تاططخمو ،ةيحايسلا طئارخلاو ،ةيرحبلا طئارخلا هذه لمشت يتلا جذامنلاو تاموسرلاو ميمصتلا تاموسرو تاططخملاو طئارخلا

 لثم ،ةفلتخم عاونأ كانه نوكت دق ،جذامنلاو ،ةيناويحلا جذامنلاو ،يرشبلا مسجلا جذامنو ،ةيئاصحإلا ةينايبلا موسرلاو ،تارايسلا

 .تاناويحلا جذامنو ةينايبلا موسرلاو ،ليلحتلا لوأدجو ،ةيوتسملا تاميمصتلا

 

.يطيطختلا فwنصملا ءاشنإ وأ مسرب ماق يذلا ،سدنهملا/ماسرلا :يطيطختلا لمعلا فلؤم  

 

 )bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .pdf, .png,.tif, .tiff.( روصلا غيصو دادتما وأ PDF ةغيصب فلم يف يطيطختلا يئاهنلا لمعلا ميدقت بجي

 

 :يعادبإ سلطأ ىلع لاثم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :يعادبإلا ينايبلا مسرلا ىلع لاثم

 

 

 :ةلئاع ةرجشل يعادبإ ططخم ىلع لاثم

 

 

 :ةيطيطختلا لامعألا راسم يف ليجستلا نم ىنثتسي

 .فلؤملا قح يف ةيرامعم لامعأك اهليجست متت (Blueprint) ةيرامعملا تاططخملا )١

 ناولألا فالتخا ىلع طقف ةدنتسم تناكو عادبإ كلانه نكي مل اذإ فلؤملا قوقحب ةيمحم ريغ لوادجلا وأ ةينايبلا موسرلا )٢

 .ةيسايقلا ناولألا نم ليلق ددع ةفاضإ لثم ةيسايقلا

 

 



 

  :ةمسجملا ايفارغوبطلا لامعألا )٤

 .مولعلاو ايفارغجلاو )ايفارغوبطلا( ضرألا سيراضت دسجي نا ةطيرش داعبألا يثالث ميمصت يأ مسجملا لمعلاب دصقي

 

.مسجملا فwنصملا ءاشنإ يف اوكراش نيذلا نيفظوملا وأ ،مسجملا ممصم :مسجملا لمعلا فلؤم  

 

 )bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .pdf, .png,.tif, .tiff.( روصلا غيصو دادتما وأ PDF ةغيصب فلم يف مسجملا يئاهنلا لمعلا ميدقت بجي

 

 :ايفارغوبطلا لامعا ىلع لاثم

 

 

 :ةيفارغجلا ةمسجملا ايفارغوبطلا لامعألا ىلع لاثم

 

 

 



 

 :مولعلل ةمسجم لامعا ىلع ةلثمأ

 

 

  :ةمسجملا ايفارغوبطلا لامعألا راسم يف ليجستلا نم ىنثتسي

 .ةيقيبطت ةينف لامعأك اهتيامح متت ةينفلا ةمسجملا لامعألا )١

  .ةيرامعم لامعأك اهتيامح متت ةيرامعملا ةمسجملا لامعألا )٢

 

 

 :ةيقيبطتلا ةينفلاو ةينفلا تاف.نصملا )٥

 يف .ةدهاشملا وأ ةكرحلا وأ نيولتلا وأ مسرلاك يلامجلا سحلا يوهتست يتلاو داعبألا ةيئانث ةينفلا لامعألا يه ةينفلا تافwنصملاب دصقي

 يتلاو اهجاتنإل ةيسدنهلا ةراهملاو ينفلا سحلا ىلإ جاتحت يتلا و داعبألا ةيثالثلا لامعألا يه ةيقيبطتلا نونفلا تافwنصملاب دصقي نيح

 .خاسنتسالا يف ةمدختسملا فانصألا نع رظنلا فرصب اهتلاصأ ىلع فرعتلا نكمي

 وأ ينفلا فwنصملا ءاشنإب ماق يذلا فظوملا وأ نانفلا ،تحانلا/سدنهملا/روصملا/ماسرلا :يقيبطتلا ينفلاو ينفلا ف.نصملا فلؤم

 .يقيبطتلا ينفلا

 )bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .pdf, .png,.tif, .tiff.( روصلا غيصو دادتما وأ PDF ةغيصب فلم يف مسجملا يئاهنلا لمعلا ميدقت بجي

 

 

 



 

 :ةلثمأ

 ٣:يعانصلا ميمصتلا )١

 
 

 :طخلا نف )٢

 

 >ينامثعلا دهعلا يف يمالسإلا نفلاب رشع نماثلا نرقلا يف هللا مسب ةرابع<

                                                             

3 Brandon Baunach, DesignCrack, CC BY 2.0 

 



 

 ٤:ةيرامعملا ةسدنهلل يلخادلا ميمصتلا )٣

 

 

 :ةيقيبطتلا نونفلا و ةينفلا تاف.نصملا يراسم يف ليجستلا نم ىنثتسي

 .ةيرامعم لامعألا راسم يف اهليجست متي ثيح ةيرامعملا ةمسجملا لامعألا .١

 .ةيرامعم لامعألا راسم يف اهليجست متي ثيح ةيرامعملا ميماصتلاو تاموسرلا .٢

 ايفارغوبطلا لامعألا راسم يف اهليجست متي ثيح مولعلاو ايفارغوبطلاو ايفارغجلاب ةقلعتملا ةمسجملا ايفارغوبطلا لامعألا .٣

 .ةمسجملا

 .ةيفارغوتوفلا روصلا راسم يف اهليجست متي ثيح روصلا .٤

 .يلآ بساح قيبطتك ةينورتكلإلا طوطخلا جمانرب يمحت اهنكلو ،اهضعب نع فلتخت يتلا فورحلا ميمصت وه طخلا .٥

 

  

                                                             

4 Ksl.communications, Interior design in a restaurant, CC BY-SA 3.0 



 

   "نايبلا طوطخ يف <ةيبرعلا> "                                                

 :ةيفارغوتوفلا روصلا )٦

 يأب هنم ةروص جاتنا نكمي وأ قرولا لثم هيلع ةروص جاتنا متي طيسو يأ ىلع رخآ عاعشا يأ وأ ءوضلا ليجست ةيفارغوتوفلا روصلاب دصقي

 .تايئامنيسلا باعلألاو تانالعإلاو مالفألا ليجستل ةكرحتم موسرو روص نوكت الأو ،مليف نم اًءزج لكشت الو ،ةليسو

 .ةيفارغوتوفلا روصلا ءاشنإب اوكراش نيذلا نيفظوملا وأ ،روصملا :ةيفارغوتوفلا روصلا فلؤم

 )bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .pdf, .png,.tif, .tiff.( روصلا غيصو دادتما وأ PDF ةغيصب فلم يف مسجملا يئاهنلا لمعلا ميدقت بجي

 

 

  :ةيفارغوتوفلا روصلا راسم يف ليجستلا نم ىنثتسي

 ٥يئاقلت ليغشت وأ رتويبمك زاهج ةطساوب تذختا يتلا ةيفارغوتوفلا روصلا لامعأ -١

 

 
 

 ٦خلإ ،رفس زاوج ةروص ،ةيوه ةروص -٢

                                                             

5 Eschipul, Houston Transtar 2, CC BY-SA 2.0 

6  Majorbonnet, BEHJ - Student ID pic, CC BY-NC-SA 2.0 



 

 
 ٧ةيبط ةروص -٣

 

 ٨ةيضرع نكت ملام نيرخآ نيفلؤم لامعأ لمشت يتلا ةيفارغوتوفلا روصلا لامعأ ليجست -٤

 

 

 ٩ةيرامعملا لامعألا راسم يف اهليجست متي ثيح ،ةرامعلا لكايهل ةيرامعملا روصلا -٥

                                                             

7 Ali T, Mandurah R F, Ullah S, Cureus 

8 Pedro Ribeiro Simões, Girl at the museum, CC BY 2.0 

9 lecboreham,"Barcelona architecture s",CC BY-NC-ND 2.0 



 

 

 :ةبوتكملا تافنصملا )٧

 لاجملا يف لمشت يهف ،كلذ هباش امو تابيتكلاو بتكلا لثم تناك ءاوس ، اهاوتحم ناكً ايأ تاملكلاب اهنع ربعي يتلا تافنصملا يه

 .ينفلاو يملعلاو يبدألا

 ةبوتكملا تافنصملا عاونأ

 بتكلا( ةيميلعتلا داوملا ،تاحورطألا ،تاعجارملا ،تايمويلا ،ةبوتكملا ،تاباطخلا ،بطخلا ،تاياورلا ،تالاقملا ،تاياورلا ،راعشألا بتكلا

 ،صوصنلا تاجلاعم ،تاصخلم ،مالفأ صوصن ،ةيحرسم صوصن ،ةيفحصلا ةدمعألا ،ةيرابخإلا تالاقملا ،)ةيعجرملا بتكلا ،ةيسردملا

 .خلإ ،تابيتك ،ةيعاذإ صوصن ،ةينويزفلت صوصن

 

  خلإ ... ثحابلا ، رعاشلا ،بتاكلا وه :ةبوتكملا تافنصملا فلؤم

  PDF ةغيصب فلم يف يئاهنلا هلكش يف بتكملا فنصملا ميدقت بجي •

  بلطلا يف فلؤملا مسا عم فنصملا يف فلؤملا مسا قباطتي نأ بجي •

  رخآ ىلإ ةيلاملا قوقحلا لاقتنا مت اذإ الإ بلطلا يف قحلا بحاص مسا عم فنصملا يف فلؤملا مسا قباطتي نأ بجي •

 

 

 

 



 

 :ةصاخ تالاح

 ىرخألا ةريصقلا تارابعلاو نيوانعلاو تاراعشلاو نيوانعلاو ءامسألا .أ

 ةيسيئرلا نيوانعلاو تاراعشلاو نيوانعلاو ءامسألا لثم ةيفاكلا ريغ تاريبعتلا تاذ تافنصملا رشنلا قوقح نوناق يمحي ال ،ماع لكشب

 .اهتيامح نكميف ،ةزيممو ةديدج تناك اذإ ،كلذ عمو .ىرخألا ةريصقلا تارابعلاو

 ةطيسب قئاقح مدقي يذلا ثبلا وأ تايرودلاو تالجملاو فحصلا .ب

 راكفألا نود ةيعقاولا داوملا يمحت ال يهف يلاتلابو ،اهيف ةيرشبلا فطاوعلاو راكفألا نع ريبعتلا متي يتلا داوملا رشنلاو عبطلا قوقح يمحت

 وأ ةيمويلا رابخألا يف ثبي وأ تايرودلاو تالجملاو فحصلا يف رشني ام داعبتسا ىلع نوناقلا نم )٢( ٤ ةداملا صنت .ةيرشبلا فطاوعلاو

 .رشنلا قوقح ةيامح نم رابخألاب ةهيبشلا ثادحألا

 ةيمسرلا قئاثولا عيمجو ةيلودلا تايقافتالاو ةيرادإلا تائيهلا تارارقو ةيئاضقلا ماكحألاو نيناوقلا .ج

 عباطلا تاذ ةيمسرلا صوصنلل اهحنم نيعتي يتلا ةيامحلا ديدحت ةطلس داحتالا لود نرب ةيقافتا نم ٢ ةداملا نم )٤( ةرقفلا حنمت

 ماكحألاو نيناوقلا ىلع نوناقلا نم )٢( ٤ ةداملا تصن ،هيلع ًءانبو .صوصنلا هذهل ةيمسرلا تامجرتلاو ينوناقلاو يرادإلاو يعيرشتلا

 ةصاخلا ماكحألا ةاعارم عم ،اهل ةيمسرلا تامجرتلا كلذكو ،ةيمسرلا قئاثولا عيمجو ةيلودلا تايقافتالاو ةيرادإلا تائيهلا تارارقو ةيئاضقلا

 .رشنلا قوقح نوناقب ةيمحم تسيل .قئاثولا هذه لوادتب

 ةغراف جذامن .د

 لقن نمً الدب ليجستلل ةممصملا ةغرافلا جذامنلا .تامولعملا لاخدإل مدختسي اًغراف اًقيسنت وأ اًغراف اًطيطخت ةغرافلا جذامنلا ينعت

 نم نيعم ىندأ دح ىلع يوتحي نأ بجي ،رشنلا قوقح بجومب اًيمحم لمعلا نوكي يكل .رشنلا قوقح بجومب ةيمحم ريغ تامولعملا

 .بلطملا اذهب يفي ال هنكلو يلصألا يبدألا ريبعتلا

 

 

 

 



 

 .كلذ ىلإ امو ليغشت ليلدو يداشرإ ليلدو ةيميلعت صوصن .ـه

 وأ ةمهم لامكإ ةيفيك لوح تاداشرإ مدقت ةيلايخ ريغ صوصن نم ءازجأ نع ةرابع كلذ هباش امو ،يداشرإلا بيتكلاو ،تاميلعتلا صن

 لقن لجأ نم .ةياغلل ةدودحم امتح ريبعتلا ةقيرطو ،فصو يأ نود زجوم بولسأب بوتكم هحرش دارملا ىوتحملا .جتنم مادختسا ةيفيك

 نع ريبعتلا متي ال يلاتلابو ،ناكمإلا ردق ةيجذومنلا تاريبعتلا مادختسا متي ،داوملا مهف ىلع ءارقلا ةدعاسمل وأ ةيعوضوملا قئاقحلا

 تناك اذإ ،كلذ عمو .رشنلا قوقح بجومب ةيمحملا ريغ ةيعقاولا لامعألا نم يهف ،كلذل .نايحألا نم ريثك يف فلؤملل ةيعادبإلا ةيصخشلا

 .اهليجست نكميف ،ةلاصألا نم ٍفاك ردق ىلع يوتحت

 عارتخالا تاءارب تابلط .و

 ،كلذل .ريبعتلاو ريضحتلا ةقيرط ديحوت متي امك ،حئاوللاو نيناوقلا يف اهيلع صوصنملا رصانعلا لالخ نم عارتخالا ةءارب بلط فصو متي

 تاموسرلا وأ عارتخالل بوتكملا فصولا يف رشنلاو فيلأتلا قوقح ةيامح نكمي ،كلذ عمو .فلؤملا فطاوعو راكفأ نع ريبعتلا بعصي

 .ةلاصألا نم ٍفاك ردق ىلع يوتحت يتلا

 ةيمسرلا تاداهشلا .ز

 لكشب .ةحيحص ةنيعم قئاقح نأب ديفت ةيمسر قئاثو يه كلذ ىلإ امو ،ةدايقلا ةصخرو ،جاوزلا ةداهشو ،داليملا ةداهش لثم تاداهشلا

 تسيل تاداهشلا نإف ،كلذل .كلذ ىلإ امو ،تاداهشلا ناونعو ،داليملا خيراتو ،مسالا :ةيعقاولا تامولعملا نم ريبك ردق ىلع يوتحت ،ماع

 .ليجستلل عضختو رشنلا قوقح نوناق بجومب ةيمحم

 ىقيسوملا تاملك .ح

 .اًعم تاملكلاو فيلأتلا ليجست ينعي يقيسوملا فنصملا ليجست نإف ،كلذل .تاملكو ةبيكرت نم ماع لكشب يقيسوملا لمعلا نوكتي

 .بوتكم لمعك اهليجست هنكمي ،طقف يناغألا ليجست يف بلطلا مدقم ةبغر ةلاح يف

 سيماوقلاو ةعوسوملاو لئالدلا .ط

 اهليجست نكميو رشنلا قوقح نوناق بجومب ةيمحم اهنإف ،لمعلا تابلطتمب يفتو ةيبدأ لامعأ نع ةرابع لامعألا هذه تايوتحم تناك اذإ

 ىلع بجي ،ىرخأ ةرابعب .اهبيترت وأ اهتايوتحم رايتخا يف عادبإب تاعومجملا عتمتت نأ بجي ،انه نكلو .ةيبدألا ةئفلا تحت تاعومجمك

 .يفكي ال ةيصخش ةمهاسم يأ ميدقت نود تافطتقملا وأ لامعألا درس درجم نإ ؛عادبإلا رصنع لمحي نأ اهعناص



 

 ف.نصم ىلع ليدعتلا ةمدخ

  .ماظنلا يف لجسملا فwنصملاب ةصاخلا تامولعملاو تانايبلا ىلع ليدعتلاب بلطلا مدقمل ةحاتالا

 :ليدعتلا طورش

  ماظنلا يف لجسم فwنصمل تامولعمو تانايب ىلع ليدعتلا نوكي نأ -١

 فذح وأ ةفاضإ نود( هتاذ فwنصملا ىلع ليدعتلا نود طقف ماظنلا يف ةلجسملا تامولعملاو تانايبلا ىلع ليدعت نوكي نأ -٢

 .)فwنصملا ىلع أرطي

  ةبولطملا تاقفرملاو تانايبلا لامكا -٣

  ةحئاللا قفو دمتعملا يلاملا لباقملا دادس -٤

 

 :بلطلا مدقم :ًالوأ

 هسفن نع ةلاصأ  )١

 )رصاق وأ صخش وأ ةكرش وأ ةيموكح ةهج نع ةباين( نيرخآ نع ةباين )٢

 

  :نيرخآ نع ةباين

  :ليجستلا دنع بلطلا مدقم نم ةبولطملا تامولعملا )١( ةرقفلا )٧( ةداملا فلؤملا قوقح تافwنصمل يرايتخالا ليجستلا ةحئال ىلع ءانب

 )ةلاكولا دنتسم نم ةخسن ،ناونعلا ،ةفصلا ،ةيسنجلا ،لجسملا مسا( 

 :ضيوفتلا وأ ةلاكولا دنتسم نم ةخسن قافرإ

 – ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةعجارم :يلي ام اهيف صنت نأ ىلعً اعم امهالك وأ قحلا بحاص وأ فلؤملا نم ةيعرش ةلاكو -١

 .فلؤملا قوقح تافwنصم ليدعتو ليجست بلط – فلؤملا قوقح ةرادإ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٧جذومن قفرم تاسسؤملاو تاكرشلا لبق نم قدصم ضيوفت -٢

 

 

  ٨جذومن قفرم يلي ام قفو ةيموكحلا تاهجلا باطخ -٣

 

 
 

 .رصاقلاو بلطلا مدقم نيب ةقالعلا تبثي ام وأ ةرسألا لجس قافرإ مزليً ارصاق بلطلا مدقم ناك لاح يف -٤



 

 

 :فلؤملا :اًيناث

 

  .صخش )١

 .فwنصملا ركتبا يذلا صخشلا وه

 .قحلا ةبحاصو فلؤملا يه ةهج وأ ةكرش )٢

 اهب ماقو اهتحلصملو )ةهجلا وأ ةكرشلا( بلط ىلع ءانب هئاشنأ مت لمعلا نأب ديفي )ةهجلا وأ ةكرشلا( نم قدصم باطخ قافرإ نم دب ال

  ٩ جذومن قفرم .)ةهجلا وأ ةكرشلل( ةيركفلا قوقحلا ةفاك نأو مهعم دقاعتم )نيفلؤم(

 

 

 

 

 .قحلا بحاص ةحلصمل ف.نصملل هذفنم ةكرش )٣

 )نيفلؤم( اهب ماقو هتحلصملو )قحلا بحاص مسا( بلط ىلع ءانب هئاشنا مت لمعلا نأب ديفي )ةكرشلا( نم قدصم باطخ قافرإ نم دب ال

٤   .)قحلا بحاص مسا(ـل ةيلاملا قوقحلا ةفاك لقن مت هنأو مهعم دقاعتم جذومن قفرم



 

 
 

  :قحلا بحاص :اًثلاث
 

 )ةكرش وأ ةيموكح ةهج وأ درف( ًءاوس قحلا بحاص وه فلؤملا ناك اذإ )١

 ةلماكو ةحيحص تانايبلا ةئبعتو ليجستلا بلطب ىفتكي

 )ةكرش وأ ةيموكح ةهج وأ درف( ءاوس فلؤملا ريغ قحلا بحاص ناك اذإ )٢

 تبثي يذلا قفرملاب صاخلا لقحلا يف قحلا بحاصل فلؤملا نم يلاملا قحلا لاقتنا حضوي يذلا دنتسم وأ دقعلا نم ةخسن قافرإ بجي

  ٤ جذومن قفرم .قحلا بحاصو فلؤملا نيب ةقالعلا

 



 

 :ف.نصملا ً:اًعبار
 

 :هاندا تانايبلا ةئبعت بجي لجسملا فwنصملا ىلع ليدعتلا مت اذإ

 )ال/معن(فwنصملا ناونع رييغت مت له -١

 ديدجلا فwنصملا ناونع -٢

 )هيلع دراولا ليدعتلاو لجسملا فwنصملا نيب قرفلا حرشلا يف حضوي نأ بجي( فwنصملا ىلع دارولا ليدعتلا حرش -٣

 )ال/معن( ؟فwنصملا رشن مت له -٤

 :معنب باوجلا ناك اذإ فwنصملا رشن تالاح

 ؟فلؤملا لبق نم ف.نصملا رشن مت له •

 .بلطلا يف فلؤملا مسا عم رشانلا مسا ةناخ قباطتي نا بجي

 ؟رشانلا عم دقاعت بجومب رشنلا مت له •

 .بلطلا يف قحلا بحاص مسا عم رشانلا مسا ةناخ قباطتي نا بجي

 twitter, App store, Google play)( ؟ةفلتخم تاصنم ربع ف.نصملا رشن مت له •

 .رشانلا مسا ةناخ يف قحلا بحاص مساب ىفتكيو اهيف رشنلا مت يتلا تاصنملا مسا ركذ مدع بجي

 

 

 :ف.نصملا ىلع فرصتلا ةمدخ

 فwنصملا ىلع أرطي فرصت يأ ليجست بلطلا مدقمل ةحاتالا

  :هيلإ فرصتلا ةمدخ طورش

  ماظنلا يف لجسم فwنصم ىلع فرصتلا نوكي نأ -١

 عونو صخرملا فwنصملا هب حضوم هل صخرملاو صٍخرملا نيفرطلا نيب مربم دقعل اًقفو فرصتلا نوكي نأ -٢

 يفارغجلا قاطنلاو هتدمو فرصتلا

  ةبولطملا تاقفرملاو تانايبلا لامكا -٣

  ةحئاللا ماكحأ قفو دمتعملا يلاملا لباقملا دادس -٤

 

 

 

 



 

 :بلطلا مدقم :ًالوأ
 :نيرايتخالا نيذه دحأ رايتخالا ءاجرلا

  بلطلا مدقم باسح تحت لجسم لمعلا ناك اذإ -١

 ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا ىدل فwنصملا ليجست مقر ةفاضإ بجي( بلطلا مدقم باسح تحت لجسم لمعلا نكي مل اذإ -٢

 )صيخرتلا ةيلمع يف ءدبلا لبق فwنصملا ناونع ةقباطم نم دكأتلاو

 :ةظحالم -

 فwنصم ليجست ةمدخ رايتخا ربع ًالوأ ليجستلا ةيلمعب مايقلا بجي ةئيهلا ىدل لجسم ريغ هل صيخرتلا دارملا فwنصملا ناك لاح يف

 .ديدج

 

 هسفن نع ةلاصأ )١ 

 نيرخآ نع ةباين )٢ 

 :ضيوفتلا وأ ةلاكولا دنتسم نم ةخسن قافرإ 

 ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةعجارم :يلي ام اهيف صنت نأ ىلعً اعم امهالك وأ قحلا بحاص وأ فلؤملا نم ةيعرش ةلاكو -١

 .فلؤملا قوقح تافwنصم ليجست بلط – فلؤملا قوقح ةرادإ – ةيركفلا

 

 

 

 

 

 

  ١٠ جذومن قفرم تاسسؤملاو تاكرشلا لبق نم قدصم ضيوفت -٢



 

 

 

 

 

 

 

 

  ١١جذومن قفرم ةيموكحلا تاهجلا باطخ -٣

 

 



 

 

 

 .رصاقلاو بلطلا مدقم نيب ةقالعلا تبثي ام وأ ةرسألا لجس قافرإ مزليً ارصاق بلطلا مدقم ناك لاح يف -٤

 

 

 :ف.نصم ىلع فرصتلا بلط تامولعم :اًيناث
 

 :صيخرتلا تامولعم

 :يلي ام نيب رايتخالاو هل صخرملا عون رايتخا )١

 )هل صخرملا وأ قحلا بحاص وه بلطلا مدقم ناك اذإ( يدرف صخش -١

 )تاكرش( يرابتعا صخش -٢

 )ةيموكح ةهج( يرابتعا صخش -٣

 

 :يلي ام نيب رايتخالاب صيخرتلا عون رايتخا )٢

 يلك .١

 قفتملا صيخرتلاو دقعلا بجومب ددحم يفارغج قاطن وأ ةددحم ةدم وأ ةحونمملا قوقحلا نم ددحم عون ىلع راصتقالاب( يئزج .٢

 )هيلع

 

 :هل صخرملا تانايب ةئبعت )٣

  ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب مسالاك  .١

  )يراجتلا لجسلا مقر وأ ةماقإلا وأ ةيوهلا( تابثإلا مقر .٢

 ةياهن خيرات دقعلل ناك اذإ دقعلا ةياهن خيراتو دقعلا قفو صيخرتلا ةيادب خيرات  .٣

 ددحم يفارغج قاطن يف صيخرتلا ديدحت مت اذإ دقعلا يف ددحملا يفارغجلا قاطنلا ديدحت .٤

 فتاهلا مقرو ناونعلاك ةماعلا تامولعملا ةئبعت .٥

  )يراجتلا لجسلا مقر وأ ةماقإلا وأ ةيوهلا( هالعأ هليجست مت ام قفو تابثإلا نم ةخسن قافرإ .٦

  دقعلا نم ةخسن قافرإ .٧



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 تامدخلل يلاملا لباقملا
 

 ليجست / صحف( ةئيهلا نم ةمدقملا تامدخلا يلاملا لباقملا صخي امب فلؤملا قح تافwنصمل ليجستلا ةحئال هيلع تصن ام ىلع ءانب

  :نيرايعم كانه فwنصملل )ليدعت /

  )ىرخألا تافنصملا – يلآلا بساحلا تاقيبطتو تايجمرب( ف.نصملا عون بسحب يلاملا لباقملا فلتخي -

  )تابلاط و بالط وأ يونعم وأ يعيبط صخش( قحلا بحاص ةفص بسحب يلاملا لباقملا فلتخي -

 



 

 

 

 

 

 

 ةعئاشلا ءاطخألا
 

 حيحص ليجست ئطاخ ليجست

  ةحيحصلا تانايبلاب ةيمازلإلا لوقحلا ةفاك ةئبعت  ةيمازلإلا لوقحلا ةفاك ةئبعت مدع

 ىرخألا تاف.نصملا يلآلا بساحلا تاقيبطتو تايجمرب ف.نصملا

 صخش قحلا بحاص

 يعيبط

 صخش

 يونعم

 بالطلا

 تابلاطلاو

 صخش

 يعيبط

 صخش

 يونعم

 بالطلا

 تابلاطلاو

 ليجست صحف

 ف.نصم

 لاير ١٠٠

 يدوعس

 لاير ٢٠٠

 يدوعس

 لاير ٧٥

 يدوعس

 لاير ٥٠

 يدوعس

 لاير ١٠٠

 يدوعس

 لاير ٣٦

 يدوعس

 لاير ٢٠٠ ف.نصم ليجست

 يدوعس

 لاير ٤٠٠

 يدوعس

 لاير ١٠٠ً اناجم

 يدوعس

 لاير ٢٠٠

 يدوعس

ً اناجم

 ليدعت بلط صحف

 فنصم

 لاير ١٠٠

 يدوعس

 لاير ٢٠٠

 يدوعس

 لاير ١٠٠

 يدوعس

 لاير ٥٠

 يدوعس

 لاير ١٠٠

 يدوعس

 لاير ٥٠

 يدوعس

 ليدعت بلط ليجست

 فنصم

 لاير ١٠٠

 يدوعس

 لاير ٢٠٠

 يدوعس

 لاير ١٠٠

 يدوعس

 لاير ٥٠

 يدوعس

 لاير ١٠٠

 يدوعس

 لاير ٥٠

 يدوعس

 ليجست بلط صحف

 فرصت

 لاير ١٠٠

 يدوعس

 لاير ٢٠٠

 يدوعس

 لاير ١٠٠

 يدوعس

 لاير ٥٠

 يدوعس

 لاير ١٠٠

 يدوعس

 لاير ٥٠

 يدوعس

 لاير ١٠٠ فرصت ليجست

 يدوعس

 لاير ٢٠٠

 يدوعس

 لاير ١٠٠

 يدوعس

 لاير ٥٠

 يدوعس

 لاير ١٠٠

 يدوعس

 لاير ٥٠

 يدوعس



 

 – تابثإ دنس – ةلاكو – ةيوه( ةبولطملا تادنتسملا ةفاك قافرإ  ةبولطملا تادنتسملا ةفاك قافرإ مدع

  )فwنصم

 نانف وأ ممصم وأ روطم وأ جمربم( لثم لمعلا أشنأ نم ليجست فلؤمك ةركفلا بحاص ليجست

 .فلؤمك فwنصملا عون قفو ).... تاحن وأ روصم وأ ماسر وأ

  نيفلؤملا عيمج ليجست  نيكرتشملا نيفلؤملا عيمج ليجست مدع

 هيلع قافتالا مت ام قفو قوقحلا باحصأ عيمج ليجست  قوقحلا باحصأ عيمج ليجست مدع

 ةحونمم قوقحلا تناك اذإ ةهجلا ريدم قحلا بحاص ليجست

 ةهجلل

  ةهجلل ةحونمم قوقحلا تناك اذإ ةهجلا قحلا بحاص ليجست

 قوقح نأ ىلع صني فلؤملا فظوملل لمع دقع قافرإ

 دنب ىلع يوتحي ال وأ ،فظوملل دوعت هلمعل ةيركفلا ةيكلملا

  ةيركفلا ةيكلملا قوقح ىلع صني

 ةهجلا وأ ةكرشلا نم باطخ وأ فلؤملا فظوملل لمع دقع قافرإ

 وأ ةكرشلل كلم يه هلمعل ةيركفلا ةيكلملا قوقح نأ ىلع صني

  ةهجلا

 قحلا بحاصو فلؤملا نيب ةقالعلا تابثإ دنتسم قافرإ مدع

  قحلا بحاص ىلإ فلؤملا نم ةيلاملا قوقحلا نع لزانتو

 لزانتو قحلا بحاصو فلؤملا نيب ةقالعلا تابثإ دنتسم قافرإ

  قحلا بحاص ىلإ فلؤملا نم ةيلاملا قوقحلا نع

 قوقح ليجست وأ لاقتنا ىلع صنت ال فلؤملا نم ةلاكو قافرإ

 قحلا بحاصل ةيركفلا ةيكلملا

 قوقح ليجست وأ لاقتنا ىلع صنت فلؤملا نم ةلاكو قافرإ

  قحلا بحاصل ةيركفلا ةيكلملا

 لامعألا و ةيرامعملا لامعألاو يلآلا بساحلا تايجمرب ليجست ليجستلل ةحاتملا تافwنصملا دحأك يبدأ فwنصم ليجست

 روصلا لامعا و ةيطيطختلا لامعألا و ةمسجملا ايفارغوبطلا

ً ايلاح طقف ةيقيبطتلا ةينفلا لامعألاو ةيفارغوتوفلا

 بساحلا تايجمربل )Source code( ةيردصملا داوكألا ليجست )... خلإ جمانرب وأ قيبطت( يلآ بساح تايجمرب ةركف ليجست

  يلآلا

 لامعأ رايتخاب يلآلا بساحلا تايجمرب فwنصم ليجست

 سكعلا وأ ليجستلا دنع فwنصملا عونك ةيرامعم

 تايجمرب رايتخاب يلآلا بساحلا تايجمرب فwنصم ليجست

 سكعلا وأ ليجستلا دنع فwنصملا عونك يلآلا بساحلا

 PDF ةغيصب فلم ىلع ةيردصملا داوكالا عيمج خسن .ةلمتكم ريغ وأ روص وأ طبار ةئيه ىلع داوكالا قافرإ

 وأ بيو عقاوم وأ تاقيبطتلا ال تانايبلا دعاوق داوكا قافرإ

 تاصنم

 لبقت ال فلؤملا قوقح تافwنصمل يرايتخالا ليجستلا ةحئال

 تانايبلا دعاوق داوكا ليجست

 رداصملا داوكا نم ريبك ددع لمشت يتلا داوكالا قافرإ

 ةحوتفملا

 جمربملا اهتجمرب ىلع لمع يتلا ةيردصملا داوكالا قافرإ

 )فلؤملا(



 

 فwنصمك ىنبملل ةيلخادلا ةيسدنهلا ميماصتلا ليجست

 يرامعم

 يرامعم فwنصمك ىنبملا تاهجاو )Blueprint( ميمصت ليجست

 .يرامعم فwنصمك ىنبملا تاهجاو لماكل )Blueprint( قافرإ ةيرامعملا لامعألا يف ىنبملل تاهجاو لماك قافرإ مدع

  فwنصملل يئاهنلا لمعلا قافرإ  فwنصملل ةركف وأ ةدوسم قافرإ

 .قحلا بحاص مسا عم رشانلا مسا قباطت  قحلا بحاص مسا نع رشانلا مسا فالتخا

 

 



 

 

 مكلً اركش

 


