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: لمعلا يف  ءدبلا 
قيرط نع  تنرتنإلا  ىلع  تاعوبطم  رشن  ةيلمعف  . عقوملا سفن  ىلع  ًاضيأ  تاغللا  ةددعتملاو  ةعونتملا  تاعوبطملا  هفاضتسإ  ىلع  ًارداق    " بوكسوين كلعجي "

: تاوطخ ثالث  ىلإ  مسقنت    " بوكسوين "

مدختسملا   عوضوملا  ديدحتو  تاعوبطملا ، نيوكت  -1

. عيضاوملاو ماسقألاب  هديوزتو  تاعوبطملل  يساسألا  لكيهلا  ءاشنإ  -2

. هرشن مث  هب ، مكحتلاو  ىوتحملا  ةفاضإ  -3

نأ ضرتفي  وهف  ةثالثلا . تاوطخلا  هذه  قيرط  نع  مهتاباتك  يف  نييرحملاو  نييفحصلا  اهدمتعي  يتلا  ةباتكلا  ةقيرط  ةاكاحم  ىلإ  بيتكلا  نم  ءزجلا  اذه  فدهي 
. كتاعوبطمل تعضو  دق  هططخم  ةيسيئر  ةركف  كانه  نأو  هكبشلا  ىلع  لمعي  لعفلاب    " بوكسوين " 

ًاقحال ركذتس  يتلاو  ةرادإلاب  ةصاخلا  لوصفلا  ةءارقب  موقت  نأ  عقوملا  ىلع  لمعلا  رشابت  نأ  لبق  ًالوأ  كيلع  بجيف  عقوملا  اذه  ىلع  نيفرشملا  دحأ  كنأ  ولو   
ىلع رثكأ  فرعتتل  جذومنلا  اذه  لمعتست  نأ  ًاضيأ  كنكميف  تيبثتلا  تاوطخ  لصفل  كتعباتم  ءانثأ  يبيرجت  جذومن  ليزنتب  موقت  نأ  ترتخإ  ول  بيتكلا . اذه  يف 

لالخ نم  حاتملاو    cookbook 4 بوكسوين "  " the بيتكلا يف  ميمصتلا  عوضوم  لوانت  متي  صاخلا . كعوضوم  لمعب  موقت  نأ  لبق  بوكسوين " "
 . Sourcefabric

يتلا حرشلا  تانيعو  جذامن  ًامدختسم  بيتكلا  اذه  يف  تاوطخلا  عابتإ  كنكميف  كب ، صاخلا    " بوكسوين عقوم " ليغشت  ةيناكمإ  نآلا  ىلإ  كيدل  نكي  مل  اذإ 
.Sourcefabric اهمدقت
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لوخدلا ليجست  :
يف نيكرتشملاو  ءارقلا  موقي  نيح  يف  لمعلا ، مقاطل  طقف  حاتت  يتلاو  ، " بوكسوين عقومل " ةرادإلا  ةهجاو  ىلع  لوخدلا  ليجستب  ىلوألا  ةوطخلا  أدبت 

. ةيسيئرلا ةحفصلا  يهو  ىرخأ  ةحفص  لالخ  نم  مهلوخد  ليجستب  ةينورتكلإلا  كتفيحص 

ىلع ، Admin ًاعوبتم ب ـ عقوملا  مسإ  لاخدإ  قيرط  نع  ةرادإلا  ةهجاو  ىلإ  لوصولل  كب  صاخلا  حفصتملا  يف  طبارلا  لاخدإب  موقت  نأ  يه  ةيلاتلا  ةوطخلا 
     . /http://www.example.com/admin لاثملا : ليبس 

نم ديزمل  تيبثتلا  لصف  ةعجارم  كنكمي  ). تيبثتلا ةيلمع  ءانثأ  ريدملاب  وأ   Admin لاب ـ ةصاخ  رس  ةملك  أشنت  نأ  اهنيح  بجيف  كسفنب  بوكسوين  تيبثتب  تمقول 
ىلإ انرظن  اذإو  رسلا . ةملكو  مدختسملا  مسإب  كدادمإب  ماق  دق  لوئسملا   Admin ـ لا نوكي  نأ  بجي  اهنيحف  تيبثتلا  ةيلمعب  تنأ  مقت  مل  اذإ  امأ  . ( تامولعملا
رييغت اهلالخ  نم  نكمي  يتلاو  ةغللا  رييغتل  ةلدسنملا  ةمئاقلا  ىلإ  ةفاضإلاب  رسلا ، ةملكو  مدختسملا  مسإ  عضول  صاخ  ناكم  دجنس  لفسألاب  ةيحيضوتلا  ةروصلا 

. ةرفوتم ىرخأ  ةغل  يأ  ىلإ  ةهجاولا  ةغل 

ىلإ جاتحتسف  تاغللا  رييغتب  كب  صاخلا  حفصتملا  حمسي  مل  اذإ  . ةغللا هذهل  كرايتخإ  ظفحيس  حفصتملا  نإف  ةفلتخم ، ةغلب  لوخدلا  ليجستب  ًاقبسم  تمق  اذإ 
ةركاذ نم  ةغللا  فذحت  نأ  كنكمي  لاثملا  ليبس  ىلعف  . صاخلا كحفصتم  تانايبل  عوجرلا  كنكمي  ةطقنلا  هذه  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل  ةركاذلا . نم  اهفذح 

. تاودألا وأ   Toolsـ لا ةمئاق  يف  دوجوملاو  حفصتلا  خيرات  فذح  وأ   Clear Recent History ىلع   رقنلا  قيرط  نع  سكوف ) رياف   ) حفصتملا

                                                                                              

طبارلا ىلع  بوكسوين " " ةرادإلا ل ـ ةهجاو  حرش  ةعباتم  مهنكميف   " بوكسوين ىلع " دعب  اولصحي  مل  نيذلا  ةيملاعلا  ءابنألا  تالاكوو  نييفحصلل  ةبسنلاب  امأ 
تامولعم يأ  لاخدإ  مدع  ىجري  اذل  ماع  عقوم  وه  عقوملا  اذه  نأ  رابتعإلاب  ذخألا  عم   ، /http://newscoop-demo.sourcefabric.org/admin يلاتلا :
تاباسحلا هذهب  هصاخلا  رسلا  تاملك  نوكتو  هيلع ، لوخدلا  نم  مهنكمت  تاباسح  لمعب  اوموقي  نأ  نيرئازلا  نم  هب  سأب  ددعل ال  حمسي  وهف  هيف ، ةيصخش 

. لوخدلا ليجست  ةحفص  ىلع  ةدوجوم 

 

( : لعفلا دودر   ) مييقتلا تانايب 
تيبثت لوح  كمييقت  لاسرإ  يف  كنذأتست  ةذفان  كل  رهظتس   " بوكسوين ىلع " ىلوألا  ةرملل  لوخدلا  ليجستب  موقت  امدنع 

رقنلا كنكمي  ." بوكسوين " قلعتي ب ـ اميف  اهئادأ  نيسحت  ىلع  ةكرشلا  دعاسي  مييقتلا  اذه   Sourcefabric ىلإ  " بوكسوين "
ةوطخلا هذه  يطختل   Remind me in one week ىلع رقنلا  وأ  مييقتلا  تانايب  لاسرإل   " بوكسوين  " Yes ,help ىلع

 . ىلاتلا عوبسألا  ىف  اهب  كريكذتو  يلاحلا  تقولا  يف 
 

نأ تدرأ  اذإ  . ةذفانلا يف  دوجوملا  طبارلا  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  تنرتنإلا  ىلع  اهتئارق  كنكمي  يتلاو   Sourcefabric ةسايسل ًاقبط  اهعيمجت  متي  تانايبلا  كلت 
ةذفانلا لعجيس  يذلاو   Show feedback data to be sent طبارلا اذه  ىلع  رقنلا  كنكمي   Sourcefabric ىلإ اهلاسرإ  لبق  تانايبلا  هذه  عجارت 

. اهلاسرإ لبق  تانايبلا  ةعجارم  كنكمي  ىتح  عستت 

رقنلا نود  ةذفانلا  قلغ  يف  بغرت  تنك  اذإ  امأ  ءادألا . مييقتب  ةصاخلا  تانايبلا  عيمج  ىلع  فرعتتل  ةذفانلا  لفسأل  لاقتنإلا  ًاضيأ  كنكمي 
 . نميألا نكرلا  ىلعأ  يف  دوجوملا    xـ لازمر ىلع  رقنلا  كنكميف  نيقباسلا ، نيرزلا  نم  يأ  ىلع 

 

: ةيسيئرلا ةحوللا 
ىلع   نوفرشملا  اهمدختسي  ام  ًابلاغ  ةرغصم  تاقيبطت  ىلع  يوتحت  يتلاو  ةحوللاب ، يمست  ةحفص  رهظتس  ةرادإلا  ةهجاو  يف  يلوألا  ةرملل  لوخدلا  ليجست  دعب 

لمشتو عقوملا 
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"( بوكسوين  " ىلإ كلوخد  ليجست  درجمب  كتالاقم  نم  ةبوتكم  ةخسن   ) كتالاقم
ًارخؤم اهليدعت  مت  يتلا  تالاقملا 

ررحملا ) ىلع  اهضرع  راظتنإ  يفو  نييفحصلا  ةطساوب  تبتك  يتلا  تالاقملا  يهو  ) رشنلل ةزهاجلا  تالاقملا 
ًارخؤم ترشن  يتلا  تالاقملا 

( ءارقلا ددع  ثيح  نم  ةءارق (  رثكألا  تالاقملا 
( هنيعب مسق  يلإ  دعب  بسنت  مل  يتلا  خسنلا  يهو  ) ةقلعملا تالاقملا 

قيرط  نع  رابخألا  ةءارق   Sourcefabric.org
قيرط نع  ةيرابخإلا  ةرشنلا  كارتشإ   Sourcefabric.org

ثحبلا طئارخ 
ايديبيكيو ةعوسوم  يف  ثحبلا 

ءىراقلا ةنودم   Sourcefabric.org

ةفاضإو اهفذح  ىتح  وأ  ةحفصلا ، يف  ىرخأ  نكامأ  ىلإ  ةرغصملا  تاقيبطتلا  هذه  لقنت  نأ  كنكميف  كتاجايتحإل  ًاقفو  ةرادإلا  ةهجاو  قيسنتو  بيترتب  موقت  يكلو 
. كتاجايتحإل ةبسانملا  تاقيبطتلا  رايتخإو  ةرغصملا  تاقيبتطلا  نم  ديزملا  فضأ  طبارلا  اذه  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  كلذ  لعف  كنكمي  ةديدج ، تاقيبطت 

رثكأ داتعتس  تقولا  ورمبو  هب . بغرت  يذلا  قيبطتلا  هفاضإو  ةيسيئرلا  ةحوللا  ىلا  فضأ  طبارلا  اذه  ىلع  طغضلا  كنكمي  ةرغصملا  تاقيبطتلا  ةحفص  ىلعو 
. تاقيبطتلل كتارايتخإ  نيسحت  كنكمي  يلاتلابو  ةرادإلا ، ةهجاو  ىلع  رثكأف 
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ىلع رقنلا  كنكمي  اهنيح  ّنالا . ةطشن  اهنأ  ىلع  لدي  امم  رضخألا  ىلإ  دوسألا  نم  اهنول  ريغتي  ةيسيئرلا  ةحوللا  ىلإ  اهجاتحت  يتلا  تاقيبطتلا  لك  هفاضإ  دعبو 
. ىرخأ ةرم  ةيسيئرلا  ةحوللا  ةحفص  ىلإ  عوجرلل  ةيسيئرلا  ةحوللا  ىلا  بهذإ  طبارلا 

موقت نيميلا  ىلإ  راسيلا  نم  يهف  يلاتلاك  تانوقيألا  هذه  لمع  رصح  اننكميو  ايلعلا . ىنميلا  ةيوازلا  يف  لقألا  ىلع  ءاقرز  تانوقيأ  ثالث  ىلع  قيبطت  لك  يوتحي 
:ـ ب

قيبطتلا مجح  ةدايز    .1
قيبطتلا نع  ةماع  تامولعم  ريفوت   .2

. هقلغ وأ   .3

هنوقيأ ىلع  رقنلا  لالخ  نمو  هيفخم . حبصتس  ىرخأ  تاقيبطت  يأو  لماكلاب  حفصتملا  ةحفص  ضرع  ذخأيس  هنإف  قيبطتلا  مجح  هدايز  هلاح  يف  هنأ  ملعلا  عم 
. ىرخألا تاقيبطتلا  ليمحت  داعيسو  يداعلا  همجح  ىلإ  قيبطتلا  عجريس     قالغإلا 
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دنع لاثملا  ليبس  ىلع  . قيبطتلا اذهب  هصاخ  تاليدعت  طبظ  نم  كنكمي  يذلاو  طبرلا ، حاتفم  رز  ىمسي بـ ايلعلا  ىنميلا  ةيوازلا  يف  رز  تاقيبطتلا  ضعبب  دجوي 
. ةيضارتفإلا عقوملا  ةطيرخ  طبض  نم  كنكميس  طئارخلا  يق  ثحبلا  قيبطت  يف  دوجوملا  طبرلا  حاتفم  رز  ىلعرقنلا 

مدختسملا حيرصتل  ًاقفو  ةرادإلا  ةهجاو  لكش  ريغتي  فيك   .3

مدختـسملاف . هتايحالـصل ًاقفو  ةددحم  تارايخ  الإ  هل  رهظت  مدختـسم ال  لكف  لمعلا ، مقاط  نم  مدختـسملا  اذه  ةيحالـص  بسح  ىلع  ةرادإلا  ةـهجاو  لكـش  ريغتي 
( . ماظنلا نيريدم  دحأ  وأ  رشانلا  ) لثم رابكلا  نيلوؤسملا  دحأل  اهب  حومسملا  تارايخلا  سفن  هل  نوكت  نل  يفحص )  وأ  ام  مسق  ررحم  ) لثم يداعلا 

فيك دجنـس  يلي  اميف  كل . ةحاتملا  تارايخلا  ىلع  يوتحت  يتلاو  ةيـسيئرلا ، حفـصتلا  ةمئاق  دجتـس  بوكـسوين "  " ةرادإ ةهجاو  يف  لوخدلا  ليجـستب  موقت  امدـنع 
. لوخدلا ليجستب  موقي  امدنع  نيريدملا  دحأل  ةيعرفلا  ةمئاقلا  رهظتس  فيك  ًالوأ  نينثإ ، نيمدختسمل  فلتخم  لكشب  ةرادإلا   ةهجاو  رهظت 

" : يفحص  " لوخدلا ليجستب  موقي  امدنع  ةمئاقلا  سفن  رهظتس  فيك  دجنس  انهو 
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ةيسيئرلا ةمئاقلا   .4
ىلع مئاوق ، سمخ  ىلإ  اهددع  لصي  ةيعرفلا  مئاوقلا  نم  ددعو  ةيسيئرلا ، ةحوللا  ةحفص  ىلإ  كلصوي  طبار  ىلع   " بوكسوين ةيسيئرلا لـ " ةمئاقلا  يوتحت   
ةمئاقو نيمدختسملا ، ةمئاقو  ةئيهتلا ، ةمئاقو  تاءارجإلا ، ةمئاقو  ىوتحملا ، ةمئاق  : يه ةيعرفلا  مئاوقلا  هذه  مدختسملا . اذه  اهكلمي  ىتلا  تايحالصلا  بسح 

. ةيفاضإلا تاقحلملا 

ىوتحملا ةمئاق  :
عيمج نع  ثحبلا  ةحفصو  يمالعإلا ، فيشرألا  مييقتلا ، لئاسر  ءارقلا ، تاقيلعت  : لمشتو مداخلا  ىلع  تاروشنملا  عيمج  دجت  نأ  كنكمي  ىوتحملا  ةمئاق  لالخ  نم 

". بوكسوين  " تانايب ةدعاق  يف  ةدوجوملا  تالاقملا 

مئاوقلا نم  عوضوم  لك  لخاد  ماسقألا  نم  ةلماك  ةحئال  ىلإ  ةفاضإلاب  ةيعرفلا ، ةمئاقلا  ىلع  عيضاوم  ثالث  ثدحأل  روشنم  لكل  ةعيرس  طباور  ًاضيأ  دجوي  امك 
ةيفاضإلا ةيعرفلا 

.

: تاءارجإلا ةمئاق 
فلم داجيإ  اهلالخ  نم  ًاضيأ  كنكمي  امك  رورملا . ةملك  ليدعت  وأ  ديدج  لاقم  ةفاضإ  لمشتو  ًةداع ، مدختست  يتلا  فئاظولا  ثدحأل  ًاعيرس  ًالوصو  ةمئاقلا  هذه  رفوت 

نيزختلا ةداعإ  وأ  يطايتحإلا  خسنلا  ةيصاخ  داجيإو  ، XML ـ لا
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.

: ةئيهتلا ةمئاق 
اهرصح نكميو  ىرخألا . ةيعرفلا  مئاوقلا  نم  هب  سأب  ددع ال  دجتس  ًاضيأو  كتاروشنم ، مئالت  يتلا  ةمظنألا  لضفأ  رايتخإو  طبض  كنكمي  ةمئاقلا  هذه  لالخ  نم 
رايتخإ اهلالخ  نم  كنكمي  يتلاو  تالاقملا  عاونأ  نيكرتشملاو . ءارقلل  ىوتحملا  ضرع  ةقيرط  اهلالخ  نم  ددحي  يتلا  جذامنلا  ةعومجم  يهو  فينصتلا   ، يف

. لاقم ةباتك  دنع  ةنيعم  ةغل  نييفحصلا  اهنم  راتخي  يتلاو  تاغللا  ةمئاق  ًاضيأ  كتالاقم ، فينصت  تاعوضوملا  ةمئاق  كل  حيتت  نيح  يف  كتالاقم ، قيسنت   ةقيرط 

ةرادإلا ةهجاو  ةمجرتب  كل  حمست  يتلاو  مجرتملا  ةمئاق  كانه  ًاضيأ  ميلقإ . لكل  ةيلحملا  ةغللاب  دلبلا  مسإ  ديدحت  نم  كنكمت  يتلاو  دالبلا  ةمئاق  ًاضيأ  دجوي  امك   
امك اهتعجارم . نم  نكمتت  ىتح  نيلماعلا ، عيمج  ةطساوب  تمت  يتلا  تاطاشنلا  رّخا  كل  رهظيس  تالجسلا  ةمئاق  ىلع  رقنلا  لالخ  نمو  ىرخأ . ىلإ  ةغل  نم 

يتلاو ةروصلا  طبض  ةمئاق  ًاريخأو  معدلا . يسدنهم  دعاست  يكل   Sourcefabric ىلإ اهلاسرإل  كب  صاخلا  مداخلا  تانايب  طبض  نم  معدلا  ةمئاق  كنكمت 
. روشنملا مئالت  ىتح  روصلا  ماجحأ  طبض  نم  كنكمت 

: نومدختسملا
لالخ نمف  ديدج . باسح  لمعو  نيمدختسملا ، عاونأ  يف  مكحتلا  ًاضيأ  كنكميو  نيفلؤملاو . عقوملا ، يمدختسم  يف  مكحتلا  كنكمي  ةمئاقلا  هذه  لالخ  نم 

ةرادإ ةحفص  ربتعتو  اهيلع . نولمعي  يتلا  تالاقملا  ةعباتم  ىلإ  ةفاضإلاب  نيفلؤملاب ، ةصاخلا  ةيتاذلا  ريسلا  ىلإ  ةفاضإلا  وأ  ليدعتلا  كنكمي  نيفلؤملا  ةرادإ  ةحفص 
 ." بوكسوين " ىلع باسح  مهيدل  نكي  مل  ول  ىتح  مهب  مكحتلا  نكمي  نيرئازلا  نأ  ذإ  نيمدختسملا  ةرادإ  ةحفص  نع  ةلصفنم  نيفلؤملا 
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: ةيفاضإلا تاقحلملا 
، تاءاتفتسإلا تاشقانملا ، تانودملا ، ىلع ، لمتشت  نأ  نكمي  يتلاو   " بوكسوين يف " ةدوجوملا  ةيفاضإلا  فئاظولا  ىلإ  لوصولا  ةيعرفلا  ةمئاقلا  هذه  رفوت 

. ةيقيسوملا تاقحلملا  رشن  ًاضيأو  تالباقملاو ،

: جورخلا ليجستو  ةدعاسملا 
امهلوأ لوخدلا . باسح  بناجب  لماكلاب  كمسإ  نيمي  ىلإ  ةيفاضإلا ، تالصولا  نم  نينثإ  دجنس  ةرادإلا  ةهجاو  ةحفص  نم  ىنميلا  ةيوازلا  يلعأ  ىلإ  رظنلا  دنع 

ةصاخلا لوخدلا  ليجست  ةحفص  ىلإ  كديعيو  ،  Sourcefabric عقوم ربع  بيتكلا  اذه  نم  تنرتنإلا  ىلع  ةدوجوملا  ةخسنلا  ىلإ  كلخدت  يتلاو  ةدعاسملا 
. عقوملل كترايز  يهني  وهف  جورخلا  ليجست  رز  امأ  ىرخألا . ةدعاسملا  لئاسو  ضعبو  ةرادإلاب .

رشنلا ةيلمع   .5

، ماسقأو تاعوضومو ، تاروشنم ، ىلع  يوتحيو  تالجملاو ، فحـصلل  يديلقتلا  لكـشلا  عم  قفاوتي  ىتح  ةـيمره  ةـينب  لكـش  ىلع  " بوكسوين ىوـتحم " ميظنت  مت 
. تالاقملا اهنم  فلأتت  يتلاو  ماسٌقأ ، نم  هرودب  نوكتي  عوضوم  لكو  تاعوضوم ، نم  روشنم  لك  نوكتي  تالاقمو .

نيب ةلوهسب  لقنتلا  نم  كنكمت  يتلاو  ةيسيئرلا ، حفصتلا  ةمئاق  لفسأ  نوكيو  ةرادإلا ، ةهجاو  تاحفـص  نم  ةحفـص  لك  ىلع  طباورلاب  صاخلا  لقنتلا  راسم  دجوي 
. ديدج روشنم  يأ  ءاشنإ  دنع  ىوتحملا  ةمئاق  نم  لفسألا  فرطلا  يف  رثكأ  يمرهلا  ميمصتلا  اذه  انل  حضتي  ةفلتخملا . يمرهلا  نيوكتلا  اذه  تايوتسم 

نيعم عوضوم  مسإ  ىلع  رقنلا  دنع  كلذكو  ةديرجلا ، هذـهل  تاعوضوملا  ةـمئاق  ىرت  نأ  كنكمي  زميات ) غارب   ) ىمـسي روشنم  ىلع  رقنلا  دـنع  : لاثملا ليبس  ىلع 
هفاضإ كنكمي  ةـمئاقلا  هذـه  يف  لاقملا  ناونع  ىلع  رقنلابو  تـالاقملا ، ةـمئاق  ىلإ  لخدـت  كـنإف  مسقلا  مسإ  ىلع  رقنلاـبو  هماـسقأ ، ةـمئاق  ىلإ  لخدـت  كـنإف 

. لاقملا اذهل  تاليدعت 

ىلعرقنلاب مق  ًالوأ  ةيّتالا ، تاوطخلا  عابتإ  كنكمي  ديدج  روشنم  كسفنب  ءىـشنت  يكل  نكلو  كل ، روشنم  ءاشنإب  لعفلاب  ماق  دق  عقوملا  يلوئـسم  دـحأ  نوكي  دـق   
رهظتـس اهدنع  ةيعرفلا ، ةمئاقلا  نم  كل  رهظتـس  يتلاو  تاروشنم  ىلع  رقنلاب  كلذ  دـعب  مق  مث  ةيـسيئرلا ، حفـصتلا  ةـمئاق  ىلع  ةدوجوملاو  ىوتحملا  ةمئاق 

 . ديدج روشنم  ةفاضإ  رايتخإ  كنكمي  اهلالخ  نم  يتلاو  رشنلا  ةمئاق  ةحفص 
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تايحالصب عتمتي  كب  صاخلا  لوخدلا  باسح  نكي  مل  نإ  اذلو  ةرادإلا ،) نيلوؤسم   ) ماظنلا نيريدم  دحأ  تنك  اذإ  الإ  ديدج  روشنم  ةفاضإ  تارايخ  كل  رهظت  نل 
لثم يطعي  نل  ديجلا  ماظنلا  ريدم  نأ  رابتعإلا  يف  ذخألا  عم  كتايحالـص . ةدايز  يف  مهدحأب  نيعتـست  نأ  اهنيح  كنكميف   ةرادإلا ،) نيلوؤسم   ) ماظنلا نيريدم  دـحأ 
ىلع لعفلاب  ةدوجوملا  تاروشنملا  ىلع  طقف  يوتحتس  رشنلا  ةمئاق  نإف  صاخشألا  ءالؤه  نمض  نكت  مل  نإ  اذلو  صاخشألا . نم  ليلق  ددعل  الإ  تايحالـصلا  هذه 

." بوكسوين مداخ "

امك نيميلا ، ىلع  عقيو  كارتشإلا  مسق  ًاضيأ  دجويو  ، راسيلا ىلع  اوعقيو  تاقيلعتلاو  ةماعلا ، صئاصخلا  : مه ماسقأ  ةثالث  ىلع  دـيدج  روشنم  ةـفاضإ  ةذـفان  يوتحت 
. ماسقألا هذه  لفسأ  عقيو  ظفحلا  رز  ًاضيأ  دجوي 

: يهف ةماعلا  صئاصخلا  مسق  لخاد  ةدوجوملا  رصانعلا  نع  امأ 

زميات ) غارب   ) لثم روشنملا  مسإ 
قباطي نأ  بجي  يـضارتفإلا  مسإلا  اذه  (. e.g. www.example.com  ) كروشنم هيلع  رهظيـس  يذلا  بيولا  مداخ  مسإ  وهو  يـضارتفإلا : عقوملا  مسإ 

امك /. www.example.com/subdirectory  : لـثم يعرف  ًتيبثت  " بوكسوين تيبثت " ناك  اذإ  الإ  ماظنلا ، ريدـم  ةطـساوب  مت  يذـلاو  بيولا  مداخ  ةـئيهت 
تاروشنملا هذـه  نم  ًلكل  زيمم  مسإ  دادـعإ  مت  دـق  نوكي  نأ  طرـشب  بيولا ، مداـخ  سفن  ىلع  ةددـعتم  تاروشنم  ةفاضتـسإ  نم  " بوكسوين كنكمت "

ىلإ ًاريشم  أطخ  دوجو  كل  رهظيسف  يضارتفإلا  مسإلا  اذهب  صاخلا  طبارلا  ىلع  لوخدلا  ةلواحمب  تمق  اذإ  اذلو  (. ةرادإلا لوؤسم   ) ماظنلا ريدم  ةطساوب 
. دعب روشنم  ىلإ  هدانسإ  متي  مل  مسإلا  اذه  نأ 

. ءارقلل ةيساسألا  تاروشنملا  ةغل  عضو  ةيساسألا : ةغللا 
لئاسو عقاومو  ةيرابخإلا  تارشنلا  ىلإ  قصلل  لضفأ  يه  يتلاو  راصتخإب  اهضرع  وأ  لماكلاب  طباورلا  نيوانع  راسم  ضرع  نيب  رايتخإلا  طبارلا : عون   

ةيعامتجإلا مالعالا 
تنرتنإلا . ىلع  كتالاقم  داجيإ  يف  رايتخإلا  تاعبرم  دعاست  لثمألا : ثحبلا  كرحم 

: تاقيلعتلا مسق  لخاد  ةدوجوملا  تاناخلا 

. كتالاقم ىلع  قيلعتلا  نم  ءارقلا  نيكمت  ديرت  تنك  اذإ  عبرملا  اذه  نم  ققحتلا   : تاقيلعتلا ليعفت 
تالاقملا ىلع  تاقيلعتلا  طبض  متيس  عبرملا  اذه  نم  ققحتلا  لالخ  نم  مئاد : لكشب  ةحاتم  نوكتل  تالاقملا  تاقيلعت  طبض 

مئاد لكشب  ةحاتم  نوكتل 
دارفأ دحأ  لالخ  نم  اهتعجارم  متي  ىتح  ءارقلا  تاقيلعت  بجحتس  عبرملا  اذه  نم  ققحتلاب   : نيكرتشملا تاقيلعت  ىلع  ةباقرلا 

. لمعلا مقاط 
. تالاقملا ىلع  قيلعتلاب  نيكرتشملا  ريغل  حمسيس  عبرملا  اذه  نم  ققحتل  ا قيلعتلاب : روهمجلل  حامسلا 

ىتح ءارقلا  نع  عقوملاب  نيكرتشم  ريغلا  تاقيلعت  بجح  متيس  عبرملا  اذه  نم  ققحتلا  لالخ  نم  روهمجلا : تاقيلعت  ىلع  ةباقرلا 
. لمعلا مقاط  دارفأ  دحأ  قيرط  نع  اهتعجارم  متي 

لاخدإب موقي  نأ  ءىراقلا  ىلع  بجي  رابتخإلا  اذه  لالخ  نم  اهيف : بوغرملا  ريغ  لئاسرلا  عنمل   CAPTCHA رابتخإ مادختسإ 
قيلعتلا نم  نكمتي  ىتح  ةيئاوشع  ماقرأ  وأ  فورح 

ناونعلا اذه  ىلإ  ينورتكلإ  ديرب  لاسرإ  متي  قيلعتلا ، اهيف  متي  ةرم  لك  يف  هنإف  تاقيلعتلا  ةعجارم  نم  ءاهتنإلا  مت  اذإ  فرشملا : ناونع 
'editor@example.com :' لاثم

. هيلع درلاب  موقي  نأ  فرشملا  دارأ  لاح  يف  ًاحلاص ، ًاناونع  نوكي  نأ  بجيو  فرشملا  ىلإ  ليميإلا  لسار  ناونع  وه  : لسرملا ناونعلا 
:' لاثم

robot@example.com
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كارتشإلا ةيفيك 
يتلاو ككارتشإ  ةدم  راتخت  نأ  كيلع  ًالوأ  نكلو  تدرأ . اذإ  دعب  اميف  اهطبض  كنكمي  يتلاو  تاكارتشإلاب ، ةقلعتم  ةحفصلا  هذه  نيمي  ىلع  ةدوجوملا  تاناخلا  عيمج 

. تاونس وأ  روهش ، وأ  عيباسأ ، وأ  مايأل ، دتمت  نأ  نكمي 

: يلاتلاك اهتاءارجإف  رجألا  ةعوفدم  تاكارتشإلا  نع  امأ  ةيناجملا ، ةبرجتلل  رّخا  عونو  رجألا  عوفدم  عون  تاكارتشإلا : نم  نيعون  عضو  كنكمي   

دادس لوح  تامولعملا  نإف  كارتشإلا  ةميق  عفد  لبق  ةلمعلا  طبض  رييغت  متو  كارتشإلا  بلط  لاسرإ  مت  ول  ىتحف  . كارتشإلا ةلمع  اهب  دوصقملاو   : ةلمعلا
. حاجنب اهليجست  متيس  موسرلا 

: دحاولا مسقلل  كارتشإلا  ةدم  ةفلكت 

ةدحاو ةغلب  رفوتي  نيعم  مسق  ىلإ  لوخدلا  ةميق   : ةدحاولا ةغلل  كارتشإلا  ةفلكت   .1
هحاتملا تاغللا  عيمجب  رفوتي  مسق  ىلإ  لوخدلا  ةميق   : تاغللا عيمجل  كارتشإلا  ةفلكت   .2

نكمي امك  ينورتكلإلا . عقوملا  ربع  ءىراقلا  كرتشي  امدنع  مدختستو  عوفدملا ، كارتشإلل  ةداتعملا  ةدملا  اهب  دوصقملاو  ةيساسألا : كارتشإلا  ةدم 
. ةرادإلا ةهجاو  لالخ  نم  ام  كارتشإ  ةرتف  ليدعت  ًاضيأ 
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. ةرادإلا ةهجاو  لالخ  نم  ام  كارتشإ  ةرتف  ليدعت  ًاضيأ 

ديدج . روشنم  ءاشنإ  مت  هنأ  ىلع  " بوكسوين  " لالخ نم  ديكأتلا  متيس  ظفحلا  رز  ىلع  رقنلا  دعب 

: دلبلا لالخ  نم  كارتشإلا  نييعت 
كارتشإلا قرط  تاناخ  لفسأ  ىنميلا  ةهجلا  ىلعو  رشنلا ، ةمئاقب  ةدوجوملا  ةئيهتلا  ةنوقيأ  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  طقف  تقو  يأ  يف  ةحفصلا  هذهل  عوجرلا  كنكمي 

. هدح ىلع  دلب  لكب  ةصاخلا  كارتشإلا  ددم  ةفرعم  نم  كنكميس  يذلاو  دلبلا  لالخ  نم  كارتشإلا  نييعت  طبار  دجنس 
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. اهنيعب دلبل  كارتشإلا  طبض  طبار  ىلع  يوتحت  اهرودب  يتلاو  دلبلا ، لالخ  نم  كارتشإلا  نييعت  ةحفص  حتفي  طبارلا  اذه 

لوطب ةدوجوملاو  ةيبيرجتلاو  ةعوفدملا  تاكارتشإلا  تاناخ  ىلإ  ةفاضإلاب  دلبلا . رايتخإل  ةلدسنم  ةمئاق  اهب  ةحفص  حتفب  موقيسف  طبارلا  اذه  ةعباتمب  تمق  اذإو 
. وتلل اهب  تمق  يتلا  تدادعإلا  نآلا  رهظت  نأ  يغبني  يتلاو  دلبلا ، لالخ  نم  كارتشإلا  نييعت  ةحفص  ىلإ  كديعيس  ظفحلا  رز  ىلع  رقنلابو  ةحفصلا .

: تارظانملا
ةرظانم ةفاضإ  ىلع  رقنلا  اهلالخ  نم  كنكمي  ةقثبنم  ةذفان  حتفتس  ليدعتلا  رز  ىلع  رقنلابو  تارظانم . ناونع  تحت  ةمئاق  رشنلا  ةئيهت  ةحفص  لفسأ  يف  دجوت 

. روشنملا ىلإ  ةرظانم  ةفاضإل  ةديدج 

. ظفحلا رز  ىلع  رقنلاب  كلذ  دعب  مق  مث  ةلمتحملا . اهتاباجإو  ةلئسألا  لثم  ةرظانملا  لوح  ليصافتلا  ضعبو  ةرظانملا ، داعيم  لاخدإب  مق  كلذ  دعب 
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. ةقثبنملا ةذفانلا  يف  ةرظانملا  ّنالا  جردتس 
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: قُسنلا رايتخإ   .6

ىلع رقنأ  ةيعرفلا  ةئيهتلا  ةمئاق  لالخ  نمو  . كئارقل ىجراخلا  روشنملا  لكش  ديدحتب  موقيس  ىذلا  قسنلا  رايتخإ  ىه  روشنملا  ءاشنإ  دعب  هيلاتلا  هوطخلا 
قسن

 . Rockstar وأ  The New Custodian لثم ماظنلا ، ريدم  ةطساوب  ًاقبسم  هت  َّــ بثُملاو هحاتملا  لاكشألاب  ًالودج  ضرعت  ىتلاو  قسنلاب  مكحتلا  ةذفان  كل  رهظتس 
 ( هينقتلا ليلد  ىنقتلا (  ليلدلا  رظنأ  قسنلا ، ءاشنإ  ليصافتل  كب  . صاخلا  قسنلا  ءاشنإ  كل  حيتي  ًاغراف  ًالكيه  ربتعي  ىذلاو  غراف  مسإب  رخآ  اطمن  دق  دجت 

.Newscoop 4 Cookbook

" زميات غارب  : " الثم لودجلا ، ىلعأب  ماهم  طيرش  اهل  هيلاحلا  تاعوبطملا  نم  ُلك 

: يهو لودجلا :  نم  رسيألا  بناجلا  ىلع  هدوجوملا  طباورلا  ىلع  هرأفلا  ريرمت  لالخ  نم  قسن  لكل  ىسيئرلا  لكشلا  هعجارم  كنكمي 
َقلُغت هعجارملا . نم  كنكمت  ةريبك  ةقثبنم  هذفان  حتفل  طباورلا  هذه  نم  ىأ  ىلع  رقنلا  كنكميو  رادصإلا .  ةحفصو  مسقلا ، ةحفص  و لاقملا ، ةحفص    

نميألا يولعلا  نكرلا  ىف   x ةمالع ىلع  طغضلا  لالخ  نم  ةقثبنملا  هذفانلا 
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. هرايتخإب تمق  ىذلا  قسنلاب  صاخلا  لودجلا  فص  نم  نميألا  بناجلا  ىلع  تاءارجإ  ىلع  طغضإ  ديدجلا ، كروشنمل  قسن  نييعتلو    
كروشنم نم  هلقتسم  هخسن  لمعب  موقي  ءارجإلا  اذه  هءاشنإب . تمُق  ىذلا  روشنملا  مسإ  رايتخإب  مق  مث  هقثبنملا  همئاقلا  نم  طغضإ   

." بوكسوين مداخ " سفن  ىلع  ىرخأ  تاروشنم  ىلع  اهقيبطت  متي  تارييغت  ىأب  كروشنم  رثأتي  نلو 

. تاءارجإلا ةمئاق  ىلعأ  اديدحت  حاجنب  نييعتلا  مت  ةملك  روهظ  لالخ  نم  كروشنمل  طمنلا  ةفاضإ  حاجنب  كمالعإ  " بوكسوين مداخ " ىلع  بجوتي 
ةقثبنملا تاءارجإلا  ةمئاق  مادختسإب  روشنملل  قسنلا  نييعت  ءاغلإ  نكمملا  نمو  كروشنمب . صاخلا  طيرشلا  ىلع  هرايتخإب  تمق  ىذلا  طمنلا  ضرع  نآلا  ىغبنيو 

. روشنملا كلذ  يف  رادصإ  يأ  لالخ  نم  لبق  نم  همادختسإ  متي  مل  اذإ  كلذو  طيرشلا ،  اذهب  هدوجوملا   Actions
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. روصلا نييعت  لصف  رظنأ  ليصافتلا  نم  ديزمل  ديدجلا -  قسنلا  عم  اهداعبأ  قفاوتتل  هروصلا  ليمحت  ةداعإ  نآلا  كيلع  بجي 

: قسنلا جارخإو  لاخدإ 

قسنلا  هرادإ  هحفص  ىلع  دوجوملاو  قسن  لاخدإ  رز  ىلع  رقنلاب  " بوكسوين ىلإ " ديدج  قسن  هفاضإ  كنكمي 

. لاخدإ رز  رقنأ  مث  طمنلل ، قسنلا  فلم  عقوم  ديدحتل  حفصتلا  رز  ىلع  رقنأ  كبوساح . ىلع  نم  قسنلا  فلم  رايتخإ  نم  كنكمت  هذفان  كل  حتفي  ءارجإلا  اذه    

ىلع  لودجلا  ىف  نآلا  ًارهاظ  ديدجلا  قسنلا  نوكي  نأ  ضرتفملا  نمف  . لاخدإلا هيلمع  حاجنب  كغالبإ  " بوكسوين ىلع " بجي 
طمنلا  هرادإ  هحفص 

تاءارجإ  ىلع  رقنأ  مث  هديدحتب ،  تمق  ىذلا  قسنلاب  صاخلا  لودجلا  فص  نم  نميألا  نكرلا  ىلع  رقنأ  ام ،  قسن  مادختسإل 
. هقثبنملا هذفانلا  نم  كبوساح  ىلا  فلملا  ليمحتب  كحفصتم  موقيسو     
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ددع رادصإ   .7
، هيسيئرلا حفصتلا  همئاق  ىف  تاروشنم "  " رز مث  ىوتحملا "  " رز ىلع  رقنلاب  مق  طقف  كدادعأ ، ىلوأ  رادصإ  كنكمي  حاجنب ،  كروشنم  ءاشنإ  نم  كءاهتنإ  درجمب 

. اهلالخ نم  أدبتل  هيلاخلا  تارادصإلا  ةمئاق  ىلإ  لقتنت  فوس  زميات ،" غارب  :" لثم . رشنلا ةمئاق  ىف  ديدجلا  كروشنم  مسإ  ىلع  رقنلابو 

ددعلا بتكت  تنك  اذإ  هصاخو  كروشنمب ، هصاخلا  هيساسألا  تانايبلا  ضعب  لاخدإ  ىلإ  جاتحت  هحفص  كل  رهظت  فوس  ديدج " رادصإ  ةفاضإ   " طبار ىلع  رقنلاب 
 . كب صاخلا  لوألا 

لكل زي  ـ مم ى  ــ مقر ٍفرع  ُـ م مقرلا "  " ةناخ دُعت  . لفسألاب لدسنملا  عبرملا  لالخ  نم  اهددح  ُـ ىتلا ت هغللاب  رادصإلا  مسإ  لاخدإ  كنكُمي  مسإلا :" ةناخ " ىف 
. هرييغت كنكميال  رادصإلا  مقر  نييعت  درجمبو  ( ، 1  ) مقرلاب رهظي  فوس  هرشنب ، موقت  ىذلا  لوألا  كرادصإ  وه  اذه  ناك  اذإف  رادصإ ،

ميقرتلاب مازتلإلا  كيلع  متحتيسف  بوكسوين ،"  " مداخ سفن  ىلع  هيلات  ةلحرم  ىف  كب  صاخلا  روشنملل  هميدق  تارادصإ  هفاضإب  مايقلل  ططخت  تنك  اذإ  الثمف 
متحتيس  ، روشنملا سفنل  قحال  تقو  ىف  رخآ  رادصإ  ةفاضإ  ديرتو  زميات  " غارب   " روشنم نم  مقر 154   رادصإلا  رشنب  تمق  اذإ  لاثملا ؛ ليبس  ىلع   . يلسلستلا

تاحفصلا ثيح  نم  ًاددع  رثكألا  رادصإلا  ىرحتي  " بوكسوين  " مداخ نأل  كلذو  بوكسوين ."  " ىلإ لاقتنإلا  لبق  الوأ  وهو 155  ىلاتلا  رادصإلا  مقر  نييعت  كيلع 
ًاقحال . دادعألا  ةفاضإ  نم  نكمتتل  رادصإ  لكل  ىفاكو  بسانم  تاحفص  ددعب  ءدبلا  ماهلا  نمف  كلذلو   . روشنملل ىلوألا  هحفصلا  تالاقمك  رشنلا  ردصتيل 

طقف كنكميو  . روشنملل كءاشنإ  دنع  ًاقبسم  " هريصقلا ءامسألا  طبار  عون  " ـ صاخلا ب رايخلا  ديدحتب  تمق  دق  تنك  اذإ  طقف  هديفم  طبارلا  ناونع  ةناخ  ربتُعت 
. هيلفسلا هطرشلاو  ماقرألا   ، فرحألا مادختسإ 

تمق اذإ  الثم ؛ . ئراقلا حفصتم  ىلع  طبارلا " طيرش   " هب صاخلا  طيرشلا  ىف  طبارلا  مسإ  رهظيس  . اهب حومسم  ريغ  تافاسم  وأ  ىرخأ  ميقر  تامالع تـ ىأ 
: ىتآلاك رادصإلا  اذهب  صاخلا  طبارلا  مسإ  رهظي  فوس  " ، 2012_1  " لاخدإب

http://www.example.com/2012_1

 

جذامن  تادادعإ  دجوی  رسیألا ، بناجلا  ىلعف  " . رادصإلا لیصافت  طبض   " هحفص ىلإ  لقتنت  فوس  ظفح "  " رز ىلع  رقنلا  درجمب 
كنكمي  بوكسوین ؛"  " ىلع دعب  كب  صاخ  قسَن  نيیعتب  مقت  تنك مل  اذإو  . تالاقملاو ماسقألاك  هیسیئرلا ، هحفصلل  ىضارتفإلا  قسنلا 

 ( قسُن نيیعت   : لصف رظنأ  بوكسوین (."  " مداخ ىلع  هحاتُملا  قسُنلا  نم  جذامنلا  دحأ  رایتخإ 
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رادصإلا رشنل  ـى  نمزلا لودجلا                

نيعم تقوو  خيرات  ددحت  نأ  كنكميف  رادصإلا . رشنل  ىنمزلا  لودجلا  طبض  نم  كنكم  ُـ تاعبرم ت رادصإلا " ليصافت  طبض   " ةحفص نم  نميألا  بناجلا  ىلع  دجوي 
. مهلالخ رشنلا  عنمل  نيرخآ  تقوو  خيراتو  رادصإلا ، هب  َـر  شن ُـ يل
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ىلع رمحألا  نوللاب  ةدوجوملاو    X ةمالع ىلع  رقنلاب  كلذو  ، رادصإلا رشنل  ىنمزلا  لودجلا  ةمئاق  لالخ  نم  رهظت  ىتلا  هيدرفلا  تاءارجإلا  ضعب  فذح  ـك  نكم ُـ ي
. نميألا بناجلا 

 

قباس ددع  خ  ـــ سن       

طباور كل  ة  ــ نلع ُــ .م هرشنب موقت  ىذلا  لوألا  كرادصإ  وه  اذه  نكي  مل  اذإ  هفلتخم ،  هحفص  دجتس  تارادصإلا  ةمئاقب  ديدج " رادصإ  ةفاضإ   " طبار ىلعرقنلاب 
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طباور كل  ة  ــ نلع ُــ .م هرشنب موقت  ىذلا  لوألا  كرادصإ  وه  اذه  نكي  مل  اذإ  هفلتخم ،  هحفص  دجتس  تارادصإلا  ةمئاقب  ديدج " رادصإ  ةفاضإ   " طبار ىلعرقنلاب 
 ". ـد يدج ل  ــ كيه ءاشنإ  وأ "  قباسلا  " رادصإلا  لكيه  سفن  مادختسإ  : " نيفلتخ ُـ نيئارجإل م

رادصإلا ىف  ماسقألا  ددع  سفنب  ًايئاقلت  تادادعإلا  سفنب  هيفاضإ  تارادصإ  رشن  نم  نكمتتس  قباسلا " رادصإلا  لكيه  سفن  مادختسإ   " رايتخإب
كل رهظتس  ءارجإلا  اذه  عابتإبو  هيلاتلا . تارادصإلاب  همادختسإل  قباسلا  رادصإلا  لكيه  خسن  لبق  هبولطملا  ماسقألا  عيمج  نييعت  كيلع  بجي  كلذلو  . قباسلا

. ديدجلا رادصإلل  همزاللا  تاحفصلا  ددع  ددح  ُـ تل هحفص 

هنأ ثيح  ديدجلا  رادصإلا  مسإ "  " طبضب مايقلا  ًالوأ  كيلع  بجي  عبطلابو  . تالاقم ةفاضإب  ءدبلا  كيلع  بجي  كلذلو   ، هيلاخ كل  رهظت  فوس  ديدجلا  رادصإلا  ماسقأ 
. ايئاقلت ّثدح  ـُـ نلو ي مسإلا  سفنب  ديدجلا  رادصإلا  رهظيس  قباسلا  رادصإلا  لكيه  خسنب 

. ديدجلا رادصإلا  ثيدحتل  ظفحلا "  " رز ىلع  رقنأ  " ، طبارلا مسإ   " رادصإلا و مسإ "  " رييغتب كمايق  دعب 
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مسق ءاشنإ   .8
. رادصإلا ةمئاق  ضرعل  دوجوملا ، كروشنم  مسإ  ىلع  رقنلا  مث  ةيسيئرلا ، ةمئاقلا  يف  ةدوجوملاو  ىوتحملا  ةمئاق  ىلع  رقنلاب  مسق  ءاشنإ  تاوطخ  ىلوأ  أدبت 

. ماسقأ يأ  ديدجلا  رادصإلل  نوكي  نل  ةيادبلا  يف  هنأ  ملعلا  عم  مسقلا . ةمئاق  ىلإ  لخدتس  تارادصإلا  ةمئاق  نم  رادصإ  يا  مسإ  ىلع  رقنلا  لالخ  نمو 

صاخلا طبارلا  مسإو  همقرو ، ديدجلا ، مسقلا  مسإ  اهيف  ددحت  نأ  بجي  يتلاو  ةلباقملا ، ةحفصلا  كل  رهظتس  ديدج  مسق  ةفاضإ  طبار  ىلع  رقنلاب  تمق  اذإو 
دعب اميف  مسقلا  مسإ  رييغت  كنكمي  نيح  يف  هرييغت ، نكمي  الو  ًايئاهن  حبصي  ذئدنع  مسقلا  اذه  مقر  نإف  ديدج  مسق  ةفاضإ  دنع  . هب

طبارلا ناونع  حبصيس  لاثملا  ليبس  ىلع  . ديدجلا مسقلاب  صاخلا  طبارلا  ناونع  نم  ًاءزج  حبصيس  طبارلا  مسإ  نإف  ةرصتخملا ) ءامسألا   ) رايتخإب تمق  اذإ 
: مسقلا مسإ  ًانمضتم 

/www.example.com/2012_1/1

وه 1. مسقلا  طبار  ناونعو   1_2012 وه رادصإلا  طبار  ناونع  نأ  ةلاح  يف 

يذلا زارطلا  ناك  اذإ  الإ  كعقوم  ىلع  ةناخلا  هذه  يف  تامولعملا  ضرع  متي  نل  . ًابلاغ ريغتي  يذلا ال  ىوتحملا  ضرعل  ديفم  هنكلو  ًايرايتخإ ، ًائيش  مسقلا  فصو  دعي 
. كلذ معدي  همدختست 

رز ىلع  رقنلا  مث  تاكارتشالا . عيمجل  مسق  ةفاضإ  عبرم  نم  ققحتلا  ًالوأ  كيلع  بجي  نييلاحلا ، نيكرتشملا  عيمجل  حاتم  ديدجلا  مسقلا  لعج  يف  بغرت  تنك  اذإ 
. كلذ دعب  ظفحلا 

. رمألا مزل  اذإ  مسقلا ، ةئيهت  ةحفص  ىلع  ديدجلا  مسقلاب  ةصاخلا  جذامنلا  طبض  يه  ةيلاتلا  ةوطخلا 
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مسقلا اذهل  ةصصخملا  جذامنلا  رايتخا  يف  بغرت  دق  انهو ،
رفوتي مل  اذإ  امأ  . ةلدسنملا مئاوقلا  نم  هتالاقمو  ديدجلا 

لامعتسإ كنكميف  ةددحملا ، ناسقألا  هذهل  جذامن  كيدل 
كلذ دعب  رقنا  مث   . ةيساسألا تالاقملاو  ماسقألا  جذامن 

. كرايتخا ديكأتل  ةحفصلا ، لفسأ  دوجوملاو  ظفحلا ، رز  ىلع 

: لاقم ءاشنإ 

عابتإ مث  نمو  حفصتلل ، ةيسيئرلا  " بوكسوين  " ةمئاق ىلع  ةدوجوملاو  ىوتحملا ، ةمئاق  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  نيعم  مسقب  ةصاخلا  لاقملا  ةمئاق  داجيإ  كنكمي 
ءاشنإ كنكمي  ةيسيئرلا . حفصتلا  ةمئاق  لفسأ  دوجوملاو  طباورلا  لقنت  راسم  مادختسإ  كنكمي  كلذ  نم  ًالدب  وأ  . ماسقألاو تاعوضوملاو ، تاروشنملا ، لسلست 

لاقملا . ةمئاق  ىلعأ  يف  دوجوملاو  ديدج  لاقم  ءاشنإ  طبار  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  ديدج  لاقم 

. هءاشنإب موقتس  يذلا  لاقملا  لوح  ةيساسأ  تامولعم  لاخدإل  تاناخ  ثالث  ىلع  ديدج  لاقم  ةفاضإ  ةحفص  يوتحت 
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ًالبقتسم تقو  يأ  يف  لاقملا  ةيمست  ةداعإ  كنكمي  ثيح  لاقملا . ناونع  هب  دصقيو  : مسإلا
دعب مقت  مل  اذإ  امأ  . ةلدسنملا ةمئاقلا  لالخ  نم  ةرفوتملا  تالاقملا  عاونأ  نم  رايتخإلا  كنكمي  ثيح  . لاقملا عون  هب  دصقيو  : عونلا

تاحفصلاو طباورلاو ، رابخألا ، : لثم طقف  ةحاتملا  يه  ةيساسألا  عاونألا  نوكتسف  كب ، ةصاخ  تالاقم  عاونأ  دادعإب 
كرايتخإ نأل  . كب ةصاخلا  لاقملا  عاونأ  ءاشنإ  ةيفيك  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل  لاقملا  عاونأ  لصف  ىلإ  عوجرلا  كنكمي  . ةداتعملا

. كلذ دعب  هليدعت  نكمي  لاقملا ال  اذه  عونل 
نييعت كنكمي  ةيفاضإ  تاغل  ىلع  يوتحت  ةلدسنم  ةمئاق  لالخ  نمف  . لاقملا اذه  اهب  بتكيس  يتلا  ةغللا  رايتخإ  اهب  دصقيو  : ةغللا
هنأ ملعلا  عم  يئاهن ، ًارايتخإ  ةلحرملا  هذه  يف  ةغللا  رايتخإ  دعيو  لعفلاب . ةرفوتم  نوكت  نأ  طرشب  لاقملا  اذهل  ةددحم  ةغل 

ىرخأ ةغل  ىلإ  لاقملا  اذه  ةمجرت  كنكمي 

لاقملا ريرحت  ةحفص  ىلإ  كلقن  متيس  ظفحلا  رز  ىلع  رقنلا  دنع 
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لاقم ريرحت   .10
" . را ــ بخألا ىضارتفإلا "  لاقملا  هيعونل  حيضوت  ىلي  اميفو  هسفن . لاقملا  عون  ىلع  هبتكت  ىذلا  لاقملا  ريرحت  هحفصب  صاخلا  ىجراخلا  لكشلا  دمتعي 

مكحتلا  رارزأ   

ظفح رارزأ  ىلإ  هفاضإلاب  ماعلا ، لكشلاو  لكشلاو ، ريرحتلاب ، هصاخلا  ىرخألا  رارزألا  عم  لاقملا " ريرحت   " هحفص نيمي  ىلعأ  ىلع  تاودألا  طيرش  هيؤر  كنكمي   
ىبناجلا . طيرشلا  لصف  رظنأ  ليصافتلا  نم  ديزمل  . قالغإو ظفحو  قالغإ ، لكلا ،

   

ماعلا لكشلاو  لكشلاو  ريرحتلا ، رارزأ   

رز ىلع  رقنلا  نإف   ، مهيلع تاريرحت  ءارجإ  نم  الدب  تالاقملا  لكش  ضرع  تدرأ  اذإ 

. ىرخأ هرم  ريرحتلا  عضو  ىلإ  هدوعلل  ريرحت "  " رز ىلع  رقنلا  كنكميو  هحفصلا . ضرع  هيلمع  عيرستب  موقي  نأ  هنأش  نم  تاودألا  طيرشب  ضرع  "  " لكشلا
". بوكسوين  " مداخ ىلع  رخآ  مدختسم  هطساوب  ًابوجحم  ًالاقم  هيؤر  نم  ضرعلا  رز  ك  ـّـ ـن كم ُـ ي

 

. يلاحلا قسنلا  ًامدختسم  ءارقلل  رهظيس  امك  لاقملا  اهب  رهظي  هقثبنم  هذفان  نم  ماعلا  لكشلا  رز  ىلع  طغضلا  ك  ـَّـ ٍنك ــ ُـم ي

 . لاقملا رشن  روف  ىحلا  " لاقملا  ىلإ  بهذإ  رزب "  ماعلا  لكشلا  رز  َلدبتُسيو 

قالغإلاو ظفحلا  قالغإلا و  ُلكلا ، ظفح  رارزأ        

ًاكرات اضيأ ، هقالغإو  لاقملا  ظفحب  قالغإو  " ظفح   " رز موقي  امنيب  هحفصلا ، قلغ  ُـ نأ ي نود  ريرحتلا  هقطنم  ىف  تاناخلا  ظفحب  لكلا  " ظفح   " رز موقي 
كحفصتم كرذح  ُـ يس ةداعو ، تارييغت  ةيأ  ظفح  نود  هحفصلا  قلغب  قالغإ "  " رز موقيو  نيضوفم . نيمدختسم  لب  ٍـ نم ق ىرخأ  تاريرحتل  هحاتم  هحفصلا 

. قالغإلا هيلمع  ديكأتل  ينورتكلإلا 

 

* هحفصلا ةرداغم  لبق  تارييغت  ةيأ  ظفح  نم  ًالوأ  دكأت  ـ لا بجي  اذل  هيريذحتلا ، هلاسرلا  هذه  كل  رهظت  نل  اربوأ "  " ىنورتكلإلا حفصتملا  مدختست  تنك  اذإ 

لاقملا ريرحت  ة  ـــ قطنم     
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ىبناجلا  طيرشلا  راسي  ىلع  لاقملا  ريرحت  ةقطنم  دجوت 

: ريرحتلا ةقطنم  ىف  هيتآلا  تاناخلا  ىلع  را " ـ بخألا تالاقم "  ةيعون  ىوتحت 

مئاوقلا هذه  َـك  ٍـن كم ُـ ت : ( نيفلؤملا ) با ّـ ُـت كلا . لاقملل ناونعك  اهلاخدإب  حومسملا  فرحألا  ددع  ديدحت  مت  دقو  لاقملا ، ناونع  هب  دصقيو  مسإلا :   
بتاك وأ  ررحُملا  روصملا ، بتاكلا ، فلؤملا ، كلذ : ىف  امب  ، لاقملا ىف  نيمهاس  ُـ ملا نم  ددع  ىلإ  هفلتخملا  ماهملا  بسن  ُـ نأ ت نم  هلدسنملا 

ةمالع ىلع  طغضلاب  مق  هفذحلو  .  " رخآ بتاك  ةفاضإ  " رز طغضإو  نيميلا  ىلع  عبرملا  ىف  صخشلا  مسإ  هباتكب  مق  نيرخآ  نيمهاسُم  هفاضإل  . دوماعلا
. بتاكلا سفن  فص  نيمي  ىلع  هدوجوملا   x

ىلع خيراتلاو  تقولا  رييغتو  ءارقلل ، كتالاقم  ضرع  اهب  متي  ىتلا  هقيرطلا  ىف  مكحتلا  كنكمي  هريغصلا  خيراتلا  ةنوقيأ  ىلع  طغضلاب  خيراتلا : ديدحت   
. كرايتخإ بسح 

. لاقملا نع  اهب  هيونتلا  متي  يتلا  ةريغصلا  هذبنلا  اهب  دصقيو  ةمدقملا :
. هسفن لاقملا  صن  هب  دصقيو  لماكلاب :  صنلا   

. the TinyMCE ررح ُـ مادختسإ م لضفب  هرفوتم  لاقملا  ريرحت  صئاصخ  ليصافت  عيمج  *
 

تاقيلعتلا        
 

. كتبغر بسح  ىلع  لاقملا  ىلع  تاقيلعت  لاخدإ  ئراقلل  حيتي  ًاعبرم  دجوي  ريرحتلا  ةقطنم  تحت 
. اقبسم هتددح  ىذلا  روشنملا  قسن  لالخ  نم  البق  هل  ّـ عف ُـ تاقيلعتلا م هيصاخ  نوكت  نا  بجي 

تاقيلعت ةيأ  لظت  نكلو  تاقيلعت  لاسرإ  نم  ءارقلا  قالغإلا "  " هيصاخ عنمت  قالغإ . ليطعت ، ن ، ــ يكمت ميق : ثالث  نيب  لاسرإلا  رارزأ  مسقنتو 
ربكأ هحاسم  ريفوت  ىلاتلابو  تاقيلعتلا  عبرم  مجح  ريغصتل  قرزألا  نوللاب  دوجوملاو  تاقيلعتلا  طبار  ىلع  طغضلا  كنكميو  هرهاظ . َاقبسم  هدوجوم 

. كحفصتم ةذفان  لالخ 
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. اهتباتك روف  فذح  رز  لالخ  نم  ايئاهن  اهفذح  وأ  اهئافخإ    ، هصاخلا تاقيلعتلا  رشن  ىلع  هقفاوملا  قيلعتلا  تحت  لاسرإلا  رارزأ  لالخ  نم  كنكمي 
ىلع طغضلا  لالخ  نم  لاقملا  هحفصب  ام  قيلعت  ىلع  ءوضلا  طيلست  وأ   ، " قيلعتلا ظفح   " رز ىلع  طغضلا  لالخ  نم  هظفحو  قيلعتلا  ريرحت  نكميو 

". قيلعت ىلع  درلا   " رز ىلع  طغضلا  لالخ  نم  ام  قيلعت  ىلع  درلا  كنكمي  هنأ  امك   ، " هب ىصوم  رز  "
 

. مهب هصاخلا  تاقيلعتلا  هفاضإ  نم  مه  ّـ نكمي ىذلاو  هضورعملا  تاقيلعتلا  تحت  رهاظلا  جذومنلا  ةاكاحم  كب  صاخلا  روشنملاب  نيلماعلا  هعومجمل  نكميو 

TinyMCE صوصنلا ررحم  مادختسإ 
نوكت دق  . بيولا حفـصتم  لخاد  نم  لاقملا  قيـسنت  نم  نيكراشملا  نكمي  يذـلاو  ، TinyMCE ىمـسي جمانرب  وهو  بوكـسوين "  " يف صوصنلا  ررحم  هب  دصقيو 

وأ لئاملا  وأ  قماغ  ـ لا قيـسنتلا  فئاظولا : هذه  لاثم  .Openoffice وأ دروو  فوسوركيامل  كمادختـسإ  لالخ  نم  كل ، ةبـسنلاب  ةفولأم   TinyMCE فئاظو مظغم 
. صنلا ةاذاحمو  رطسملا ،

، حيتافملا ةحول  تاراصتخإ  ًاضيأ  لمعت  امك  . تانوقيألا هذه  نم  ةنوقيأ  لك  ةـفيظو  حرـشل  حـيملت  كل  رهظيـسو  ةريغـصلا  تانوقيألا  هذـه  ىلع  ةرأفلا  كيرحتب  مق 
لئاملا قيسنتلل  =crl+i- قماغلا قيسنتلا  = crl+b راصتخإ لمشتو :

ررحملا يوتحي  نأ  بجي  . مدختسملا تايحالص  ىدم  ىلع  دمتعي  كلذو  ىلعألاب ، نيبملا  نع  ًافلتخم  كب  صاخلا  بوكـسوين "  " تيبثت يف  هارت  يذلا  ررحملا  ودبي  دق 
. ماظنلا ريدم  عم  كلذ  ةشقانم  كنكميف  ًاصقان ، ًايرورض  ًائيش  كانه  نأ  ترعش  اذإ  نكلو  رشنلل ، اهيلإ  جاتحت  يتلا  فئاظولا  ةفاك  ىلع 

ةلمج وأ  ةملك  رايتخإ  نم  كنكمي  يذلاو  جاردإلا ، وأ  \ ليدعتلل يلخادلا  طبارلا  وه  تازيملا  هذه  لوأ  ". بوكـسوين  " ررحم يف  ةدوجوملا  تازيمملا  نم  ديدعلا  كانه 
". بوكسوين  " مداخ ىلع  رّخا  روشنمب  اهطبر  وأ  بوكسوين ،"  " ىلع روشنم  رّخا  لاقمب  اهطبرو  كلاقم  نم 
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نيعم لاقم  وأ  رادصإ ، وأ  روشنم ، نم ، ةنيعم  ةغلب  ةددحم ، ةخـسن  رايتخإ  نم  كنكمت  ةلدسنم ، مئاوق  اهب  ةقثبنم  ةذـفان  حـتفت  ةـنوقيألا  هذـه  ىلع  رقنلا  لالخ  نم 
ةديدج . حفصتم  ةذفان  يف  طبترملا  لاقملا  حتف  لثم  فدهتسملا ، طبارلل  ةلدسنملا  ةمئاقلا  اضيأ  كانهو  . هب اهطبرو 

. بيولا طبار  لثم  طخ ، هتحتو  قرزألا  نوللاب  ايلخاد  طبترملا  صنلا  رهظيس  جاردإلا  رز  ىلع  رقنلا  دعب 

اذه ةقثبنم  ، ةذفان  حـتفي   TinyMCE تاودألا طيرـش  يف  قرولا  كبـشم  زمرب  اهيلإ  زمري  يتلاو  فلم  قافرإ  ةـنوقيأ  ىلع  رقنلا  مث  لاقملا  يف  ام  صن  راـيتخا 
اذـهل ةـقفرملا  تافلملا  دـحأ  ىلإ  ةراتخملا ، ةـلمجلا  وأ  ةـملكلا  نم  ليزنت  طـبار  ءاـشنإ  نم  كنكمتـس  ةذـفانلا  هذـه  ةـقثبنم . ةذـفان  حـتف  ىلإ  يدؤيـس  ءارجـإلا 

. يبناجلا طيرشلا  لصف  رظنأ  تالاقملا ، ىلإ  تافلم  قافرإ  ةيفيك  لوح  ليصافتلا  نم  ديزمل  . لاقملا

ًالوأ نكلو  .) ةفلتخم تاحفص  ىلإ  كب  صاخلا  صنلا  ميسقت  متيس  نيأ  ديدحت  نم  كنكمي  يذلاو  يعرفلا ، ناونعلا  ةزيم  يه  بوكسوين "  " تازيمم نم  ىرخأ  ةزيم 
(. ةيصاخلا هذه  معدي  كب  صاخلا  بوكسوين  رادصإ  نأ  دكأتت  نأ  بجي 

ناونعلا ّنالا  رهظي  نأ  يغبني  يعرفلا . ناونعلا  ةنوقيأ  ىلع  رقنأ  مث  ، ةرأفلا ةطـساوب  اهرايتخإب  مق  ريرحتلا ، ةذفان  يف  يعرفلا  ناونعلا  صن  لاخدإب  مق  كلذ  دعب 
. عطقتم ضيرع  طخب  يعرفلا 

ةنوقيأ ىلع  رقنلا  كـنكمي  وأ  . لاـقملا اذـهل  ةـقفرملا  روصلا  نم  راـيتخإلا  كـنكمي  ىتـح  ةروص  جاردإ  ةـنوقيأ  ىلع  رقنأ  بوكـسوين ، يعرفلا لـ ناونعلا  نيمي  ىلإ 
. يبناجلا طيرشلا  لصف  رظنأ  تالاقملا ، ىلإ  روص  قافرإ  لوح  ًاضيأ  تامولعملا  نم  ديزملو  . ويديف فلم  ىلإ  طبار  جاردإل  ريرحت  وأ  \ جاردإ
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يبناجلا طيرشلا   .12
نم ةلسلس  يف  ةدوجوم  ديدجلا  لاقملل  ةيفاضإ  تارايخ  ىلع  يوتحيو  يدومع ، لكشب  دجويو  يبناجلا ، طيرشلا  عقي  ليدعتلا  ةقطنم  نم  نميألا  بناجلا  ىلع 

يف تاعبرملا  نم  ديدعلا  لثمو  ةحفصلا .) نم  لفسألا  فرطلا  يف  يبناجلا  طيرشلا  رهظي  دق  ادج ، ةريغص  كب  صاخلا  رتويبمكلا  ةشاش  تناك  اذإ  . ) تاعبرملا
. عبرملا مسا  يف  قرزألا  طبارلا  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  ليدعتلا  ةقطنم  لفسأ  تاقيلعتلا  عبرم  ليلقت  نكمي  يبناجلا  طيرشلا 

 

يف ةدوجوملا  تاناخلا  نم  يأ  ريرحتب  تمق  املكف  لفسألاب . ةحضوملا  نع  ةفلتخم  تاعبرم  ىلع  يوتحت  نأ  نكمي  لاقملا  عاونأ  نإف  رابخألا  فالخب  .
ةيدرفلا تاعبرملا  يف  ةدوجوملا  ظفحلا  رارزأ  نم  يأ  وأ  ريرحتلا ، ةقطنم  ىلعأ  يف  دوجوملاو  لكلا  ظفح  رز  قوف  امإ  رقنلا  ىلإ  جاتحت  فوس  تاعبرملا ،

تاءارجإلا ةمئاق 
: ًابلاغ مدختست  يتلا  فئاظولا  ىلإ  تاراصتخإ  ىلع  تاءارجإلا  ةمئاق  يوتحت 

. مداخلا ىلع  نيرخآلا  نيمدختـسملا  نم  ةضراعتملا  ريرحتلا  تايلمع  عنمل  لاقملا  اذه  نيمأتب "  " موقت ًايئاقلت  كنإف  لاقم ، ريرحت  يف  ءدبلا  دـنع  حتفلا :
عـضو يف  لاقملا  عضي  ءارجإلا  اذـه  ىرخأ . ةرم  لاقملا  اذـه  ىلع  تاليدـعت  ءارجإ  مهل   حرـصملا  نيمدختـسملل  حمـست  كـنإف  حـتفلا  ءارجإ  مادختـسابو 

: فذحلا  Newscoop. ريرحتلا فاـنئتسإل  ريرحتلا  رز  ىلع  رقنلا  كـنكميف  لاـقملا ، اذــه  نيمأتب  نيرّخـالا  نيفظوـملا  دـحأ  مقي  مـل  اذإ  ضرعلا .
 . مداخ ىلع  نم  ةيئاهن  ةروصب  لاقملا  فذح  هب  دصقيو 

مداخ  سفن  ىلع  رّخا  مسق  وأ  رادصإ ، وأ  روشنم ، يأ  ىلإ  لاقملا  خسن  هب  دصقيو  : راركتلا .Newscoop
. ىرخأ ةغل  ىلإ  ةمجرتلل  لاقملا ، نم  ةديدج  ةخسن  ءاشنإ  ةمجرتلا :

مداخ  سفن  ىلع  رّخا  مسق  وأ  رّخا ، رادصإ  وأ  رّخا ، روشنم  ىلإ  لاقملا  لقن  هب  دصقيو  : لاقتنإلا  Newscoop

ةلاحلا ةمئاق 
لاقملا ةلاح  ىلإ  ةلدسنملا  ةلاحلا  ةمئاق  ريشت  :

ةلاح رييغت  بجي  ًذئنيح  . ريرحتلا مقاط  ىلع  هضرع  متيس  هنم  ءاهتنإلا  متي  نأ  روفو  هتباتك ، متت  لازام  لاقملا  نأ  هب  دصقيو  ديدج :
". ىلإ لاحم   " ىلإ لاقملا 

رييغت بجي  رـشنلل ، زهاج  لاقملا  اذه  نا  نوررحملا  ررقي  نأ  درجمبو  . نوررحملا وأ  ررحملا ، هطـساوب  هتعجارم  متت  يذلا  لاقملا  هب  دصقيو  : ىلإ لاحم 
. رشنلل رّخا  داعيم  ديدحت  وأ  رشنأ "  " وأ  " رشن ىلإ "  ةلاحلا 

رادصإلا رشن  متي  مل  اذإ  طقف  ًارهاظ  نوكي  ءارجإلا  اذهو  هل . عبتي  يذلا  رادصإلا  رشن  مت  اذإ  الإ  هرـشن ، متي  نل  لاقملا  اذه  نأ  هب  دصقيو  رادصإلا : رشن 
. دعب

. ّنالا هتدهاشم  روهمجلل  نكميو  هرشن ، مت  دق  روشنملا  رادصإلل  عباتلا  لاقملا  نأ  هب  دصقيو  : : رشنلا مت 

ةغللا ةمئاق 

يف لامعتسإلل  تاغل  ةدع  ةئيهت  مت  اذإ  . ةلاحلا ةمئاقو  تاءارجإلا  ةمئاق  نيمي  ىلع  ةغللا  ةمئاق  عقت 
. لاقملا اذه  نم  ةمجرتملا  تارادصإلا  نيب  ليدبتلا  نم  كنكمتس  ةلدسنملا  ةمئاقلا  نإف  ًاقبسم ، رشنلا 

رشنلل  ينمزلا  لودجلا 
نوكي نلو  . نيددحم تقوو  داعيم  يف  رشنلل  هظفح  وأ  هنع ، نالعإلاو  هرشن  ليجأت  وأ  هرشن ، امإ  لاقملا ، اذهل  ينمز  لودج  عضو  عبرملا  اذه  لالخ  نم  كنكمي 
ميوقتلا ىلع  يوتحت  ةذفان  حتفل  ثدح  ةفاضإ  رز  ىلع  كلذ  دعب  رقنا  . رادصإلا رشن  راظتنإ  يف  وأ  رشنلا ، مت  هتلاح  تناك  نإ  الإ  ةماعلل  ًارهاظ 

. ددحملا تقولا  يف  روشنملل ، ىلوألا  ةحفصلا  وأ  اهمسق ، ةحفص  يف  لاقملا  ضرع  لثم  رشنلا ، تارايخو 
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خيراتلا لاخدإب  تمق  اذإ   (. مايألا ةناخل  نيمقرو  روهشلا ، ةناخل  نيمقرو  ةنسلا ، ةناخل  ماقرأ  عبرأ   ) YYYY-MM-DD لثم ةددحم  ةغيص  اهل  خيراتلا  ةناخ  نأ  ظحال 
. ةحيحص ريغ  جئاتن  ىلع  لصحت  دق  ىرخأ  ةغيص  يأ  يف  ًايودي 

يفارغجلا عقوملا  ديدحت 
ملاعملا ضرع  نكمي  . لاقملل ةطيرخلل ) عجرمك  ) ةماهلا ملاعملا  عضو  نم  كنكمت  ةقثبنم ، ةذفان  حتفت  يفارغجلا  عقوملا  ديدحت  عبرم  يف  ةفاضإلا  رز  ىلع  رقنلاب 

. كب ةصاخلا   Newscoop جذامن ةطساوب  ةدحاو  ةطيرخ  ىلع  ةددعتم  تالاقم  نم   ةماهلا 

طبضت ىتح  ثحبلا  جئاتن  نمض  ناكملا  مسا  قوف  رقنا  . ةطيرخلا هيلع  زكرمتت  ىتح  ددحم  ناكم  مسإ  نع  كلذ  دعب  ثحبا  مث  ةطيرخلل ، ناونع  لخدإب  مق  ًالوأ 
عم قفاوتت  ىتح  ةطيرخلا  ريبكتل  صقانو ، دئاز  رارزأ  دوزملاو بـ ةطيرخلا ، نم  رسيألا  بناجلا  ىلع  يسأرلا  مكحتلا  رصنع  مدختسإ  مث  . عقوملا كلذ  ىلع  ةطيرخلا 

. بسانم مسر  سايقم 

ةيساسألا ةدعاقلا  ةقبط  كلذ  دعب  رتخإ  مث  صقانو ، دئاز  رارزأ  مادختسإب  يسأرلاو  يقفألا  ةطيرخلا  مجح  طبضب  مق  ةقثبنملا ، ةذفانلا  نم  نميألا  بناجلا  ىلع 
 . طئارخلا مسر  يرفوم  نم  ةحاتملا 
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. مهل فصولا  ضعب  عم  مهئامسأ  لاخدإو  نكامألا ، ىلع  رقنلا  قيرط  نع  ةطيرخلل  ةماهلا  ملاعملا  ةفاضإ  نآلا  كنكمي 

، ةيجراخلا طباورلا  كلذ  يف  امب  ةماهلا ،  ملاعملا  نم  ملعم  لوح  ليصافتلا  نم  ديزم  لاخدإل  ةقثبنملا  ةذفانلا  يف  دوجوملاو  ليدعتلا  طبار  ىلع  كلذ  دعب  رقنا 
. ةقثبنملا ةذفانلا  يف  ةماهلا  ملاعملا  ددحم  نول  رييغت  اضيأ  كنكمي  . ويديفلا طباورو  روصلاو 

تاعوضوملاو ةلادلا  تاملكلا 
عبرم يف  . ظفحلا رز  قوف  رقنا  مث  كلذ ، دعب  كلاقم  نع  ثحبلا  لهسلا  نم  لعجت  ىتح  كلاقم  فصت  يتلا  تاملكلا  لاخدإل  ةلادلا  تاملكلا  ةناخ  يف  رقنا 

اذهل تامس  ديدحتب  عيضاوملا  كل  حمست  ةقثبنملا . ةذفانلا  لالخ  نم  ةيعرفلا  عيضاوملاو  عيضاوملا  ةمئاق  نم  رايتخإلل  ريرحت  ـ لا رز  قوف  رقنا  تاعوضوملا ،
. ةنيعم ةقيرطب  لاقملا  ضرعل  اهمادختسا  نكمي  يتلاو  لاقملا ،
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عوضوم ةفاضإ  رز  ىلع  رقنلا  كنكمي  لاقملا ، اذه  فصول  ةيفاك  ريغ   . Newscoop يلؤسم دحأ  لبق  نم  اقبسم  اهؤاشنإ  مت  يتلا  تاعوضوملا  تناك  اذإ 
. ًابسانم كلذ  ناك  اذإ  يلصألا ، عوضوملا  عم  اهئاشنإب  موقت  يتلا  ةديدجلا  تاعوضوملا  قفاوتت  نأ  يغبنيو  . ديدج

نم عوضوم  ةلازإلو  يبناجلا . طيرشلا  يف  تاعوضوملاو  ةلادلا  تاملكلا  عبرم  يف  اهديدحتب  تمق  يتلا  عيضاوملا  ضرع  متي  قالغإو ، ظفح  رز  ىلع  رقنلا  دعب 
. فص لك  نم  نميألا  بناجلا  ىلع  قرزألا  زمر ×  ىلع  رقنا  لودجلا 

تاعوضوملا لصف  يف  رظنلا  كنكمي  تاعوضوملا ، فينصت  ةيفيك  لوح  تامولعملا  نم  ديزملو 

ليدبتلا زومر 
. ةصاخلا صئاصخ  ضعب  ليعفت  نم  ررحملا  نكمت  يتلا  حيتافملا  اهب  دصقيو   Newscoop

: يه رابخألا  تالاقم  ةيعونل  ةيساسألا  حيتافملا 

. رادصإلا اذهل  ةيـسيئرلا  رـشنلا  ةحفـص  ىلع  لاقملا  اذه  رهظي  نأ  دـيرت  تنك  اذـغ  عبرملا  اذـه  نم  ققحت  : ةيسيئرلا ةحفـصلا  ىلع  لاقملا  رهظأ 
ددحم تقو  يف  ةيـسيئرلا  ةحفـصلا  ىلع  لاقملا  رهظي  نأ  يف  بغرت  تنك  اذإ  . رـشن لودج  عبرم  يف  ةلباقملا  تدادعالإ  نع  لقتـسم  دادعإلا  اذه  ربتعيو 

رشن لودج  ىلإ  ثدح  ةفاضإب  مق  مث   . ددحم ريغ  عبرملا  اذه  كرتا  رشنلا ، تقو  ريغ 
ًاضيأ ربتعيو  . صتخملا مسقلا  ةحفـص  يف  لاقملا  رهظي  نأ  بغرت  تنك  اذإ  عبرملا  اذه  نم  ققحت  صتخملا : مسقلا  ةحفص  ىلع  لاقملا  رهظأ  .

رشن لودج  عبرم  يف  ةلباقملا  تدادعإلا  نع  لقتسم  دادعإلا  اذه 
اذـهل لاـثم  يبـيرجتلا  عوضوملا  لمـشيو  . لاـقملا اذـه  عقوملا  يف  نيكرتـشملا  ءارقلا  ميقي  نأ  دـيرت  تنك  اذإ  عبرملا  اذـه  نم  ققحت  : مييقتلا ليعفت 

مييقتلل . موجن  سمخ  نع  ةرابع  وهو  فينصتلا 
. نيكرتشملا ريغل  لاقملا  رهظي  نأ  ديرت  تنك  اذإ  عبرملا  اذه  نم  ققحت  نيكرتشملا : ريغل  روهظلا 

. ءارقلل هزاربإل  نيعم  لاقم  ىلع  ءوضلا  طيلست  نم  كنكمي  صصخم  حاتفم   : نيعم لاقم  ىلع  ءوضلا  طيلست 

تامولعم
. تامولعملا عبرم  لالخ  نم  لاقملا ، لوح  ةماع  تامولعم  ضرع  متي 
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. انه ًاحاتم  نوكي  نلف  لاقملا  رشني  مل  اذإ  امأ  . هتءارق ىدمو  نيعم  لاقم  جاور  ىدم  ىلإ  مقرلا  اذه  رشي   : تاءارقلا
. اهنييعت مت  نأ  دعب  اهرييغت  كنكمي  ةناخلا ال  هذهو  هقيسنتو . لاقملا ، عون  هب  دصقيو  : عونلا

.Newscoop مداخ ىلع  لاقملاب  صاخلا  فيرعتلا  مقر  هب  دصقيو  مقرلا :
. ةناخلا هذه  رييغت  كنكمي  هنأ ال  ملعلا  عم  لاقملا . اذه  أشنأ  يذلا  مدختسم . مسإ  ةطساوب : هؤاشنإ  مت   Newscoop 

نم ءزجك  يدوكلا  مقرلا  اذـه  مقرلا  ضرع  نكميو  . تنرتنإلا ىلع  لاقملا  داجيإ  يف  ءارقلا  زيمملا  فيرعتلا  دوك  دـعاسي  بيولاب : صاخلا  دوكلا  مقر 
. عوبطم روشنم  يف  لاقملا 

روصلا
رايتخإ مث  قاحلإلا ، رز  ىلع  رقنلا  قيرط  نع  لاقملاب  ةروص  قاحلإ  نكمي  . تافلملاو حئارشلا  ضرعو  روصلا ، بيوبت ، تامالع  ثالث  ىلع  مالعإلا  عبرم  يوتحي 

. لاقملاب اهقاحلإل  ةروص 

بيوبتلا اذه  . كب صاخلا  رتويبمكلا  زاهج  نم  روصلا  ليمحتل  اهمادختسا  كنكمي  يتلاو  ةديدج ، ةروص  ةفاضإ  ةمالع  اهب  ةقثبنم  ةذفان  حتفب  ءارجإلا  اذه  موقي 
. ريخألا رادصإلا  وأ  رادصإلا 3.6  سكوفرياف  اليزوم  حفصتم  لثم  ًاثيدح ، كب  صاخلا  حفصتملا  ناك  اذإ  طاقسإلاو  بحسلا  ةيصاخ  معدي 

يهو ( Pixels (ـ لا نم  ىندألا  دحلا  ىلع  اهليمحتب  موقتس  يتلا  ةروصلا  يوتحت  نأ  يعارت  نأ  بجيف  لاقملاب ، اهقاحلإ  متيس  يتلا  روصلا  ةدوج  ىلع  ظافحللو 
نكلو كروشنم  نم  ةفلتخم  ىرخأ  ءازجأ  يف  ةروصلا  سفن  لامعتسإ  نكمي  هنأ  اهب  دصقي   Newscoop اهمدقت يتلا  ةيصاخلا  هذه  . روصلاب ةصاخ  سايق  ةدحو 

. تامولعملا نم  ديزمل  روصلا  قاحلإ  لصف  ةعجارم  كنكمي  ًايودي . اهمجح  رييغت  ىلإ  ةجاحلا  نود  ةفلتخم ، ماجحأب 

ةقحلملا روصلا 

لثم رمتسم ، لكشب  اهثيدحت  متي  يتلا  روصلا  ةلاح  يف  ةديفم  ةزيملا  هذه  دعتو  رخآ . بيو  مداخ  ىلع  ام  ةروصل  طبارلا  ناونع  ديدحت  كلذ ، نم  ًالدب  كنكمي  وأ 
ةيجراخ روص  نم  همدختست  ام  نأ  دكأت  ـ لا كيلع  بجي  عبطلابو  . مجسنم طبار  قيرط  نع  اهرشن  متي  يتلاو  تنرتنإلا ، ىلع  اريماكلا  قيرط  نع  اهليمحت  متي  يتلا 

. روصملاب ةصاخلا  رشنلا  قوقح  قرخي  كروشنم ال  يف 
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. ةروصلاب ةصاخ  ليصافت  لاخدإ  اهب  دوصقملاو  ايلعلا  ىنميلا  ةيوازلا  يف  ةيفيرعتلا  تانايبلا  ريرحتو  ليمحتب  موقت  ىتح  : يلاتلا رز  ىلع  رقنلا  يه  ةيلاتلا  ةوطخلا 

لقألا ىلع  تاناخلا  هذه  نم  ةدحاو  يف  صوصنلا  ضعب  لاخدإ  كيلع  بجي  . روصملاو عقوملا  فصولا ، تاناخ  عم  ةروصلا ، تانايب  ريرحت  عبرم  ءارجإلا  اذه  حتفي   
. روصل عضو  رز  يلاتلا : ةمالع  ىلع  رقنأ  كلذ  دعب  . دعب اميف  روصلا  هذه  داجيإل  لمعلا  مقاطو  تنأ  كدعاستس  ةيفيرعتلا  تانايبلا  هذه  ةلصاوملل .

روصلا هذهب  ةصاخلا  ةيفيرعتلا  تانايبلا  نع  ثحبلا  عبرم  وهو  مالعإلا ، فيشرأ  نم  ةدوجوم  ةروص  قاحلإ  نم  كنكمتس  ةقثبنملا ، ةذفانلا  يف  ىرخأ  ةمالع  دجوت 
. روصملا مسإ  وأ  عقوملا  مسإ  لثم : ةدوجوملا 

ىتح ةروصلا  تاسايق  طبض  اهلالخ  نم  كنكمي  ةذفان  حتفيس  روصلا  عضو  رز  ىلع  رقنلا  نإف  فيشرألا ، نم  اهرايتخإب  وأ  ةروصلا ، ليمحتب  تمق  تنك  ءاوس   
لسكيب .  " 450  * 600 : لثم روشنملا   " عم قفاوتت 

اذهل ةيساسألا  ةروصلا  رييغتل  ةيساسأ  ةروصك  اهرايتخا  نييعت  قوف  رقنا  مث  يلفسلا ، فصلا  يف  ةيلصألا  ةروصلا  تحت  دوجوملا  رايتخإلا  رز  ىلع  رقنا 
همدختسملا ةروصلا  رييغت  ىلإ  يدؤي  ءارجإلا  اذه  . يولعلا فصلا  ىلإ  ةليدبلا  روصلا  طاقسإو  بحس  كنكمي  لاقملا ، اذهل  ةددعتم  روص  قافرإ  متي  امدنع  . لاقملا

. روصلا لاكشأ  نم  لكش  نم  لكش  لك  نم  ايلعلا  ىنميلا  ةيوازلا  يف  يضارتفإلا  مادختسا  قوف  رقنا  ةيلصألا ، ةروصلا  ىلإ  عوجرلل  . اهطبضو

ةرأفلا مادختسإب  مق  كلذ  دعب  لماكلا . مجحلاب  ةروصلا  لوح  لوطلا  طبض  عبرم  رهظيس  اهيلع ، نيترم  رقنلا  لالخ  نم  ةروص  يأ  مجحو  لوط  طبض  كنكمي 
. ريرحتلا مت  رز  قوف  رقنا  ةروصلا ، لاوطأ  عيمج  طبض  نم  ءاهتنالا  دنع  . ظفحلا رز  قوف  رقنا  مث  نمو  كجايتحإ ، بسح  لوطلا  طبض  عبرم  مجح  رييغتو  كيرحتل 

لاقملا ريرحت  ةحفص  ىلإ  ةدوعلل  ايلعلا  ىنميلا  ةيوازلا  يف  ءاهنإ  رز  ىلع  رقنا  ًاريخأو ،

حئارشلا ضرع 
لكش ىلع  اهضرع  متيس  . لاقملل روص  ضرعم  ءاشنإل  حئارشلا  ضرع  مادختسا  كنكمي  كلاقم ، حاضيإل  اهمادختسإب  موقتس  روصلا  نم  ةعومجم  كيدل  ناك  اذإ 

ةمالع ىلع  رقنأ  ةديدج  روص  حئارش  ضرع  ءاشنإل  مجحلا . ةلماك  كب  ةصاخلا  روصلا  ضرعل  اهيلع  رقني  نأ  ئراقلل  نكمي  يتلا  ةرغصملا  روصلا   نم  ةلسلس 
. ءاشنإ رز  ىلع  رقنأ  مث  حئارشلا  ضرع 

 

. ءاشنإ رز  ىلع  رقنأ  مث  . ةلدسنملا ةمئاقلا  نم  هديرت  يذلا  مجحلا  رتخإ  مث  . حتفتس يتلا  ةقثبنملا  ةذفانلا  لالخ  نم  حئارشلا  ضرعل  ًاناونع  لاخدإب  مق 

طبار ةفاضإ  ًاضيأ  كنكمي  مالعإلا . فيشرأ  وأ  ةقفرملا  روصلا  نم  حئارشلا  ضرعل  روصلل  كتارايتخا  طاقسإو  بحسب  موقت  نأ  يه  ةيلاتلا  ةوطخلا 
. ويديفلا ةفاضإ  رز  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  حئارشلا  ضرع  ىلإ  تنرتنالا  ىلع  ويديفل 

. ةروصلا لفسأ  هناخلا  يف  اهب ، هصاخلا  ةيفيرعتلا  تانايبلا  ليدعتل  حئارشلا  ضرع  يف  ةروص  يأ  قوف  رقنا 

ةيفيرعتلا تانايبلا  هفاضإو  ةروصلا  طبض  نم  ءاهتنالا  درجمبو  . ةقثبنملا ةذفانلا  هذه  يف  حئارشلا  ضرع  يف  ةروص  يأ  لوط  طبض  متي  نأ  ًاضيأ  نكمي  امك 
. ةروصلا نيمي  ىلع  دوجوملاو  ظفحلا  رز  ىلع  رقنا  اهب ، هصاخلا 

حئارشلا ضرع  يف  اهثيدحت  مت  نأ  دعب  ةروصلا  ّنالا  رهظت  نأ  يغبني 

. ايلعلا ىنميلا  ةيوازلا  يف  دوجوملاو   ، قالغإو ظفح  رز  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  لاقملا  ريرحت  ةحفص  ىلإ  نآلا  ةدوعلا  كنكمي 
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مالعإلا لئاسو  عبرم  نم  حئارشلا ، ضرع  ةمالع  يف  اهمسا  ىلع  رقنا  دعب ، اميف  حئارشلا  ضرع  ليدعتل 

تافلملا
حومسم ناك  اذإ  ءارقلل ، تافلملا  هذه  لثم  ضرع  متي  ىتح  لاقملا  جذومن  طبض  ًالوأ  بجي  نكلو  . لاقم يأ  يف  بغرت  يتلا  تافلملا  نم  عون  يأ  قافرإ  كنكمي 

ىلع حتفتس  يتلا  ةقثبنملا  ةذفانلا  يوتحت  مالعإلا . لئاسو  عبرم  نم  تافلم  ـ لا ةمالع  يف  قافرإلا  رز  ىلع  رقنلاب  مق  ىلوألا  ةوطخلا  اهيلإ . لوصولا  مهل 
زاهج نم  فلم  رايتخإل  ىلوألا  ةمالعلا  يف  ضارعتسإ  رز  قوف  رقنا  ديدج ، فلم  قافرإل  دوجوم . فلم  قافرإو  ديدج  فلم  قافرإ  تامالعلا ، نم  نينثا 

كب صاخلا  رتويبمكلا 

. ظفحلا رز  قوف  رقنا  مث  ليمحتلا . تارايخو  ةمجرتلا  طبضل  رايتخإلا  رارزأ  ىلع  رقنا  مث  فلملل ، ًافصو  لخدأ 

نم فلملا  ةلازإل  ليمحتلا . طبار  ىلإ  ةفاضإلاب  اهمجح  اهلكش ، اهتانايب ، عم  مالعإلا ، لئاسو  عبرم  نم  تافلملا  ةمالع  يف  قفرملا  فلملا  مسا  ضرع  نآلا  متيس 
. هسفن فصلا  يف  قرزألا   X زمر ىلع  رقنا  لاقملا ،

رضاحلا  تقولا  يف  لاقمب  ةقفرم  ريغ  تناك  ول  ىتح  دوجوم ، فلم  قافرإ  ةمالع  يف  ةحاتم   Newscoop مداخ ىلع  اهليمحت  مت  يتلا  تافلملا  لظت 

ةلص تاذ  تالاقم 
ىلع . ةلص تاذ  تالاقم  عبرم  يف  ةفاضإ  رز  ىلع  رقنلا  قيرط  نع  تالفإلاو ، بحسلا  ةهجاو  مادختساب  ةلصلا  تاذ  ىرخألا  تالاقملا  نم  ةمئاق  ءاشنإ  كنكمي   

ةلدسنملا ةمئاقلا  كنكمت  ةلدسنملا . مئاوقلا  لالخ  نم  ثحبلل  مسق  وأ  رادصإ  روشنم ، ديدحتل  ةيفصت  ـ لا طبار  ىلع  رقنا  رسيألا ، بناجلا 
. ةغللا وأ  فلؤملا  كلذ  يف  امب  ىرخأ ، ريياعمب  فينصتلا  نم  ةريخألا 

، لاقملا ىوتحم  يف  صنلا  نع  ثحبلا  تايلمعل  ةناخ  ًاضيأ  كانهو  . ةلاكولا نم  ريراقت  عم  قفاوتلا  جئاتن  راهظإل  ةريخألا  ةعاسلا  ريراقت  عبرم  ضرع  نم  ققحت 
. لفسألاب لودجلا  يف  ثحبلا  جئاتن  رهظتو  . ةربكملا ةراظنلا  زمر  ىلع  يوتحت  يتلاو 

تاذ تالاقم  ةمئاق  ىلإ  ةدوعلل  قالغإ  رز  ىلع  رقنا  مث  ةقثبنملا ، ةذفانلا  نم  نميألا  بناجلا  ىلع  ثحبلا  ةجيتن  ىوتحم  ةنياعمل  لاقملا  ضرع  طبار  قوف  رقنا 
. ةلص

نكمي . ةقثبنملا ةذفانلا  نم  نميألا  بناجلا  ىلع  ةلص  تاذ  تالاقم  ةمئاق  يف  هطاقسإو  هبحسب  مق  ثحبلا ، جئاتن  يف  ةلص  وذ  لاقم  ىلع  كرايتخإ  عقي  امدنع 
ىلإ ةدوعلل  قالغإ  رز  قوف  رقنا  ةمئاقلا ، لامتكإ  دنع  ظفحلا . رز  ىلع  كلذ  دعب  رقنا  مث  . ديدج ماظن  يف  اهزرفل  ةمئاقلا  هذه  يف  ةدوجوملا  رصانعلا  بحس 

. لاقملا ريرحت  ةحفص 

ةزيمملا لاقملا  مئاوق 
امك ةفلتخم . ماسقأ  نم  تالاقملا  نم  ًاطيلخ  ضرعل  ةنيعم  ةحفصل  جذومن  يف  اهلامعتسإ  نكمي  : لاثملا ليبس  ىلع   . ددحم ضرغل  زيمملا  لاقملا  ةمئاق  ءاشنإ  مت 

ةذفان ءارجإلا  اذه  نع  جتنيس  ةزيمملا . لاقملا  مئاوق  عبرم  يف  ةفاضإلا  رز  ىلع  رقنلا  قيرط  نع  ةددحم ، ةمئاق  ىلإ  يلحلا  لاقنلا  ةفاضإل  اهلامعتسإ  ًاضيأ  نكمي 
. ةحاتملا ةزيمملا  لاقملا  مئاوق  ىلع  يوتحت  ةلدسنم  ةمئاق  اهب  ةقثبنم 

تنك اذإ  ماظنلا  رييغتل  ةمئاقلا  يف  تالاقملا  طاقسإو  بحس  مق بـ كلذ  دعب  ةزيمملا . ةمئاقلا  هذهل  يلاحلا  لاقملا  ةفاضإل  ةمئاقلا  ىلإ  فضأ  رز  ىلع  رقنا 
. ظفح ـ لا رز  قوف  رقنا  مث  كلذ ، يف  بغرت 

نم ديزمل  . ةزيمملا لاقملا  ةمئاق  عبرم  يف  تدجو ، نإ  لاقملا ، اهنم  ءزج  يتلا  مئاوقلا  ءامسأ  رهظتس  . لاقملا ةحفص  ىلإ  ةدوعلل  قالغإ  رز  قوف  رقنا  ًاريخأو ،
. ىوتحملا ةرادإ  لصف  يف  رظنلا  كنكمي  ةديدج  زيمم  لاقم  ةمئاق  ءاشنإ  لوح  تامولعملا 

 

ةددعتم ديعاوم  تاذ  تايلاعف 
عبرم ىرتس  هريرحتب ، موقت  يذلا  لاقملا  نم  ءزج  يه  دقعم  داعيم  ةناخ   تناك  اذإ 

ةددعتم  ديعاوم  تاذ  ثادحأ   
. لاقملا عاونأ  لصف  رظنأ  تاناخلا  نم  عونلا  اذه  ةفاضإ  ةيفيك  لوح  ليصافتلا  نم  ديزمل    

 
  
 

هذهل تاقوألاو  خيراوتلا  طبض  نم  كنكمت  ةذفانلا  هذه  . ةددعتم ديعاوم  تاذ  ثادحأ  اهب  ةقثبنم  ةذفان  حتفت  عبرملا  اذه  يف  ليدعت  رز  ىلع  رقنلاب 
. ةعاسلل زمرو  ميوقتلل  ةمالع  اهب  دجوي  يتلاو  ىرسيلا  ةيوازلا  ىلعأ  يف  ةليطتسملا  تاناخلا  ىلع  رقنلا   لالخ  نم  تايلاعفلا 

لفسأ ةلدسنملا  ةمئاقلا  نم  خيراتلا  رتخإ  مث  مويلا ، لاوط  وأ  ءاهتنإلا ، تقو  ءدبلا و  تقو  ءدبلا ، تقو  رارزألا  هذه  دحأ  ىلع  رقنأ  ، ددحم تقو  يف  ثدح  ءاشنإل 
مسق يف  مدختسم  نيعم  لاقم  عون  نم  ًاءزج  لكشيو  ةفلتخم ، مايأ  ةدع  يف  هداقعنإ  عقوتملا  نم  ثدح  ىلإ  عمجم  داعيم  ةناخ  ريشت  لاثملا ، اذه  يف  . اهنم

. كب صاخلا  عوضوملا  ممصم  اهعضوب  موقي  ةصاخ  ةجلاعمب  عيبلا ، ةيكلم  لوح  لاقم  نم  ءزجك  تاقوألاو  خيراوتلا  هذه  ضرع  كلذ  دعب  نكميو  . روشنملا ةيكلم 

ءاشنإلو ، ءدبلل تقو  اهيدل  سيل  مويلا  ثادحأ  عيمج  نأ  نيح  يف  ةياهنلا ، تقول  هيفاضإ  ةناخ  رهظت  فوس  ةياهنلاو  ةيادبلا  تقو  رز  ىلع  رقنلاب  تمق  اذإ 
ظفحلا رز  ىلع  رقنلا  مث  تدرأ ، اذإ  قيلعت  لاخدإ  كلذ  دعب  كنكمي  . يرهش وأ  يعوبسأ  وأ  يموي  راركتلا  ديدحت  مث  راركتلا ، رز  ىلع  رقنلا  كنكمي  هيداع ، ةبسانم 

. قرزألا

ممصملا ناك  اذإ  ًاضيأ ، روشنملا  لاقملا  ءارق  ىلع  هضرع  متيس  امك  . ةقثبنملا ةذفانلا  نم  نميألا  بناجلا  ىلع  ميوقتلا  يف  ّنالا  ثدحلا  اذه  رهظي  نأ  يغبني 
. هيلع رقنلا  قيرط  نع  ثدح  يا  ىلإ  تاليدعت  هفاضإ  ًاضيأ  كنكمي  امك  . هيصاخلا هذه  معدي 

 

. ةقثبنملا ةذفانلا  نم  ايلعلا  ىنميلا  ةياوزلا  يف  قالغإلا  رز  ىلع  رقنأ  لاقملا ، ريرحت  ةحفص  ىلإ  ةدوعللو 
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تاقحلملا
هذه مادختسإ  لوح  ليصافتلا  نم  ديزمل  . ماظنلا ريدم  اهتيبثتب  ماق  يتلاو  بوكسوين "  " تاقحلم قلعتت بـ ةيفاضإ  تاعبرم  دهاشت  دق  يبناجلا ، طيرشلا  لفسأ  يف   

. تاقحلملا مادختسإ  لصف  رظنأ  تاقحلملا 
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تاقحلملا مادختسإ   .13
كدعاست امك  . ةيجمربلا داوكألا  نم  ةريبك  ةيمك  ةباتك  ىلإ  رارطضإلا  نود  كب  صاخلا  بوكسوين "  " تيبثت ىلإ  فئاظو  هفاضإ  نم  ماظنلا  ريدم  تاقحلملا  نكمت   

". بوكسوين "ـ روشنملا ب صنلا  نم  ةدافتسإ  ربكأ  قيقحت  يف  ًاضيأ  تاقحلملا  هذه 

تيبثت لصف  ةعجارم  كنكمي  تامولعملا  نم  ديزمل  . حفصتلل ةيسيئرلا  بوكسوين "  " ةمئاق ىلع  مهب  هصاخ  ةيعرف  ةمئاق  ةطساوب  تاقحلملا  هذه  ةرادإ  متي 
تاقحلم عبرأ  دجوي  ًايلاح  . لاقملا ريرحت  ةحفص  نم  يبناجلا  طيرشلا  يف  دوجوم  قباطم  عبرم  اهيدل  حبصي  ةطشن ، حبصت  امدنع  تاقحلملا  هذه  ضعب  . تاقحلملا

" بوكسوين  " لالخ نم  مهتيبثت  مت  طقف 

موقت نأ  لاقملا  ريرحت  ةحفص  يف  يبناجلا  طيرشلا  ىلع  عبرم  لالخ  نم  كنكمي  هنإف  طشن  قحلملا  اذه  نوكي  امدنع  : ةرظانم
ةذفان حتفب  موقيس  يذلاو  قاحلإ ، رز  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  كلذو  نيعم . لاقمب  ةرظانم  ىلع  ددحم  ءىراق  تيوصت  قاحلإب 

. ةديدج ةرظانم  ءاشنإ  ًاضيأ  كنكمي  امك  . اهديرت ةرظانملا  رايتخإ  اهلالخ  نم  كنكمي  ةقثبنم 
نوكي نأ  وأ  ًايكيمانيد  هنييعت  متي  نأ  نكمم  لاؤسلا  اذه  . ام لاؤس  ىلع  ءارقلا  تيوصت  ةيناكمإ  اهب  دصقيو  : يأرلا تاعالطتسإ 

نيزختب تاروشنملل  ثلاثلا  بوكسوين "  " رادصإ موقي  دق  نكلو  تازيملا ، نم  ديزملا  قحلملا  اذه  مدقي  امك  تاغللا . ددعتم 
" بوكسوين " نم عبارلا  رادصإلا  يف  يأرلا  عالطتسإ  قحلم  ريفوت  مت  اذلو  . يأرلا تاعالطتسإ  قحلم  ًامدختسم  ءارقلا  تاتيوصت 

". بوكسوين  " نم ثلاثلا  رادصإلا  تاروشنمل  تاثيدحت  لمعل 
"، بوكسوين  " ىلع كتاروشنم  ىلع  قيلعتلاو  ليجستلا ، جذامن  نم  ققحتلا  ةيلمع  يف  قحلملا  اذه  دعاسي  :reCAPTCHA رابتخإ

هيلع لوصحلا  كيلع  بجي  قحلملا  اذه  مادختسإلو  . نييلفطتملا عدر  ىلع  دعاسي  امم 
. تاقحلملاب هصاخلا  ةئيهتلا  ةحفص  ىلإ  هلاخدإب  مق  مث   http://www.google.com/recaptcha نم

ليجستلا كمزلي  ًالوأ  نكلو  . ةيعاذإلا جماربلا  : لثم بوكسوين " " ىلع ةيتوصلا  تافلملا  ةفاضتسإ  يف  قحلملا  اذه  دعاسي   : ةيتوصلا تافلملا  قحلم 
ةحفص نم  يبناجلا  طيرشلا  يف  عبرم  رهظيسف  قحلملا  اذه  طشني  امدنعو  . ةيصاخلا هذه  نم  ةدافتسإلا  كنكمي  ىتح  / http://soundcloud.com ىلع

. ددحم لاقم  ىلإ  ةنيعم  ةيتوص  تافلم  قاحلإ  نم  كنكميل  لاقملا   ريرحت 

: يّتالا ةرفوتملا  ىرخألا  تاقحلملا  نمضتت  امك 

ءارقلا عيطتسي  ثيح  كب ، صاخلا  بوكسوين "  " عقوم ىلع  اهرشنل  تنرتنإلا  ىلع  تالباقملا  ءارجإ  اهب  دصقيو  : تالباقملا ءارجإ 
. اهتاباجإو ةلئسألا  ثدحأ  ةدهاشم 

". بوكسوين "ـ عبارلا ل رادصإلا  نم  ًاءادتبإ  ةلماكتم  نيودت  تازيممب  هلادبتسإ  مت  دق  قحلملا  اذهو  : تانودملا
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لاقم ةمجرت   .14
. لاقملا ةمئاق  يف  دوجوملا  ةمجرتلا  طبار  ىلع  رقنلا  ربع  رخأ  تاغل  ىلإ  " بوكسوين  " تانايب ةدعاقب  ةدوجوملا  تالاقملا  ةمجرت  نكمي 

. يبناجلا طيرشلا  نم  يولعلا  ءزجلا  نم  ةلدسنملا  ةمئاقلا  تاقيبطت  نم  مجرت  رايتخإ  قيرط  نع  وأ 

تاغللا نم  ةلدسنملا  ةمئاقلا  نم  ةمجرتلا  ةغل  نييعت  اضيأ  كيلع  بجي  . مجرتملا لاقملل  ديدج  مسإ  نييعت  نم  كنكمت  ةحفص  حتف  ىلإ  يدؤتس  نيتقيرطلا  الكف 
ىلإ ةغل  ةفاضإ  ةيفيك  لوح  ليصافت  ىلع  لوصحلل  تاغللا  لصف  ةعجارم  كنكمي  ةمئاقلا ، يف  اهيلإ  مجرتت  نأ  يف  بغرت  يتلا  ةغللا  رهظت  مل  اذإ  . ةرفوتملا

". بوكسوين "

، امهيلكل طبارلا  مسإو  مسإلا ، نم  ًالك  لخدأ  . كسفنب امهئاشنإب  موقت  نأ  كيلع  بجيف  رفوتم ، مسقو  بسانم  رادصإ  اهنم  دجويال  اهيلإ  مجرتملا  ةغللا  تناك  اذإ 
. ظفحلا رز  ىلع  رقنأ  مث  ًابولطم  ناك  اذإ 
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. ةديدجلا ةمجرتلل  لاقملا  ريرحت  ةحفص  ىلإ  كهيجوت  متيس  ةوطخلا ، هذه  دعب 

طئارخلا ةمجرت 
ليدعت قوف  رقنا  مجرتملا ، لاقملا  يف  . ةئطاخلا ةغللاب  نوكت  دق  اهنأل  ةطيرخلا ، ىلع  ضرعت  نل  ةماهلا  ملاعملا  نإف  ةطيرخ ، ىلع  يوتحي  لاقم  ةمجرت  دنع 

نم رسيألا  يولعلا  ءزجلا  يف  ةطيرخلا  ىلإ  مجرتملا  مسإلا  لخدأ  . يبناجلا طيرشلا  نم  يفارغجلا  عقوملا  ديدحت  عبرم  يف  ةطيرخلا  ةروص  لفسأ  دوجوملاو 
ةمجرتل عبرملا  اذه  يف  ليدعت  ىلع  كلذ  دعب  رقنا  . عبرملا قاطن  عيسوتل  ةماهلا  ملاعملا  هذه  لك  ىلع  دوجوملا  ثلثملا  ىلع  رقنأ  كلذ  دعب  . ةقثبنملا ةذفانلا 

. ءارقلل اهضرعل  راهظإ  ىلع  رقنا  مث  رمألا ، مزل  اذإ  ةماهلا ، ملاعملا 

. يبناجلا طيرشلا  ىلع  دوجوملاو  نكامألا  ديدحت  عبرم  نع  ةيفخم  لظتس  يتلا  ةماهلا  ملاعملا  ءامسأ  بجح  متيس 
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ىوتحملا هرادإ       

نم الدب  ماسقألاو . تارادصإلا  ، تاروشنملا بيترت  ـك  َعابتإب ، ىوتحملا ةمئاق  هطساوب  ّنيع  ُـ مسق م لاخدإب  كمايق  دنع  تالاقملا  سرهف  ةحفص  ضرع  ُـ ت
. تالاقملا ىلإ  باهذلا  طبار  ىلع  رقنأ  مث  . كيدل ّـل  ضف ـ ملا مسقلا  ىلإ  عرسأ  لكشب  لقتنتل  ُـح  فصتلا ةمئاق  لفسأب  ىليصفتلا  ليلدلا  ُعب  ـ تت كنكمي  كلذ ؛

 

 

ضعب نيوانع  راسي  ىلع  كل  رهظي  امبر  لاقملا . ليدعت  ةحفص  ىلإ  لاحلا  ىف  لقتنت  فوسو  هناونع   ىلع  طقف  رقنلا  كنكمي  ؛  ن َّـــ
َ يعُم لاقم  ليدعتلو 

مداخ ىلع  ن  ــ يرخآ نيمدختسم  هطساوب  ّلَدع  ُـ ىتلا ت تالاقملاو   . ىلاحلا تقولا  ىف  هليدعت  متيل  قلغم  لاقملا  اذه  نأ  ىنعي  اذه   ، لفقلا زمر  تالاقملا 
. ىرهزلا نوللاب  هللظ  ُـ همئاقلاب م رهظتس  بوكسوين " "

ررح ُـ ملا مسإب  هحفص  كل  رهظتس  . ةمئاقلاب لاقملا  ناونع  ىلع  طغضلا  كنكمي  هيلع ، تاليدعت  ءارجإ  أدب  ىتمو  لاقملل  ىلاحلا  ريرحتلاب  موقي  ىذلا  نم  ةفرعملو 
نم ىأ  لادبتسإ  وأ  هفاضإ  نم  ك  ُــ نكمت مدع  ىنعي  اذهف  هدهاشم  \ هنياعم رايخ  كمادختسإبو  . هنيعب لاقملا  اذه  ةدهاشم  وأ  حتف  كل  حيتت  ىرخأ  تارايخو 

 . هليدعت ىلع  لمعلا  لالخ  لمعلاب  نيمهاسملا 
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هددعت ُـ تاءارجإ م
ذيفنتلو . تقولا سفنب  لاقم  نم  رثكأ  ىلع  تاليدعت  ةدع  ذيفنت  عيطتست  ثيح  ، لاقملا ليدعت  بناجب  هديدع  تاءارجإ  ذيفنت  نم  تالاقملا  ةمئاق  سرهف  ك  ّــ نكُمي

قرزألا نوللاب  اهرايتخإب  تمق  ىتلا  تالاقملا  للظ  ُـ فوس ت  . لاقم لك  ناونع  راسي  ىلعرايتخإلا  عبرم  ىلع  رقنأ  طقف  كلذ 

 

. هب مايقلا  دّوت  ىذلا  ءارجإلا  رتخاو  ، همئاقلا ىلعأ  ىلع  هلدسنملا  تارايتخإلا  ةمئاق  ىلإ  بهذإ  ؛  تالاقملل كرايتخإ  دعبو  نآلاو 
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ىلوألا هحفصلا  ىلع  هراتخملا  تالاقملا  ضرعب  " بوكسوين  " مداخ موقيس  هيسيئرلا " ، هحفصلا  ىلع  ت ": ــ يبثت رايتخإب  تمق  اذإ  لاثملا ؛ ليبس  ىلع 
مامتإ ديكأتل  رضخألا  نوللاب  هريغص  هقثبنم  هذفان  كل  رهظتس  هرشن ، متام  رخآ  ىه  اهل  عباتلا  رادصإلاو  هراتخملا  تالاقملا  تناك  اذإو  ، كب صاخلا  روشنملل 

نمضتت تامولعملا  هذه  ، اهذيفنت دنع  ىرخأ  ةحفص  ىلإ  كلقنب  موقتس  كلذل  هيفاضإلا  تامولعملا  نم  ديزملا  بلطتت  تاءارجإلا  ضعب  راتخ . ُـ ملا ءارجإلا 
. لقنلا رخآ و  مسق  ىلإ  هاكاحملا  هلودجلا ، ، رشنلا

 

. هيصاخلا هذه  معدي  قسن  مدختست  تنك  اذإ  ةصاخو  ، كب صاخلا  مسقلا  ةحفص  ىلع  نورهظي  امك  امامت  مهبيترت  ةداعإ  نم  تالاقملا  سرهف  ّـك  نك ُـ مي

متي نل  هديرت .  ىذلا  ناكملا  ىلإ  لاقملا  بحسب  مقو  هرأفلا  طغضب  رمتسإ  ، هب صاخلا  فصلاب  ناكم  ىأ  ىلع  رقنلاب  مق  طقف  همئاقلاب  ام  لاقم  عقوم  رييغتل 
. تالاقملا همئاق  تحت   " رمألا ظفحإ  " رز ىلع  طغضلاب  الإ  تالاقملل  ريخألا  بيترتلا  ظفح 

 

ددع وأ  لاقملا  اذهل  هقفرملا  تاقيلعتلا  ددع  لثم  ، ىرخألا فئاظولا  ضعبب  صتخت  ىتلاو  تالاقملا  ةمئاق  نم  نميألا  بناجلا  ىلع  هيفاضإلا  هدمعألا  ضعب  دجوي 
ىتلا ديماوعلا  رايتخإ  نم  كنكمي  ىذلاو  همئاقلا  نم  نميألا  ىولعلا  بناجلا  ىلع  ديماوعلا  راهظإو  ءافخإ \ رز  دجويو  هماعلا .  ةطساوب  تمت  ىتلا  تاءارقلا 

. اهتدهاشمب بغرت 

 

. بسانملا دومعلا  ناونع  ىلع  طغضلاب  مق  رشنلا . خيرات  وأ  تاءارقلا ، ددع  ، تاقيلعتلا ددع  اهناونع ، بسح  ىلع  ىرخأ  هرم  تالاقملا  بيترت  ةداعإلو 
" رمألا ظفح  رز " ىلع  طغضلاب  مهب  صاخلا  مسقلا  هحفص  ىلع  تالاقملا  بيترت  ثيدحت  متيس  اهبناجب . هراشلا  زمر  عضوب  تالاقملا  فينصت  نم  كنكمي  ىذلاو 

. هب صاخلا  مسقلا  هحفص  ىلعأ  ىلإ  هلقنب  مايقلا  َـم  نمو ث صاخ  مسقب  هعضوو  هءارق  رثكألا  لاقملا  زييمت  كنكمي  الثمف  .

 

 

تاقيلعتلا
رظنأ . تالاقملا ىلع  ئراقلا  تاقيلعت  فذح  وأ  ليدعت  ، تيبثت اهلالخ  نم  عيطتست  ىرخأ  هحفص  حتف  نم  ىوتحملا  ةمئاق  ىف  تاقيلعتلاب  صاخلا  ءزجلا  كنكم  ُـ ي

. ليصافتلا نم  ديزمل   " تاقيلعتلاب مكحتلا  لصف "

 

ءارقلا لعف  دودر         

اهلاسرإ نكمي  ءارقلا ال  لعف  دودر  ىلع  ىوتحت  ىتلا  لئاسرلا  نأ  الإ  ىوتحملا  ةمئاقب  تاقيلعتلا  هحفص  ةفيظو  عم  ءارقلا  لعف  دودر  هحفص  ةفيظو  قباطتت 
ءزجك اهضرع  وأ  اهرابتعإ  نكمي  لعفلا ال  دودر  لئاسر  ءاضعألا . وأ  هسفن  مداخلاب  نيلماعلاك  بوكسوين "  " مداخ ىلع  لعفلاب  نيل  َـ جس ُـ نيمدختس م ُـ هطساوب م الإ 

ةبكاومل هلجاعلا  رابخألل  روص  ةفاضإ  نيمدختسملل  نكمي  الثمف  . تافلملاو روصلاك  تاقفرملا  ضعبب  هنورقم  نوكت  نأ  ًاضيأ  نكميو  نيعم  لاقم  نم  صاخ 
. روشنملا ىلإ  ثادحألا 
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 . ءارقلا لاعفأ  دودر  هيصاخ  ليغشتب  صاخلا  طبارلا  ىلع  كروشنمب  صاخلا  قس  َــ نلا ىوتحي  نأ  بجي 

 

ىمالعإلا فيشرألا         

هذه ىوتحتو  كب . صاخلا  روشنملا  تانايب  ةدعاقب  هدوجوملا  هيصن  ريغلا  تايوتحملا  لكل  هلماش  هرظنب  ىوتحملا  ةمئاق  ىلع  ىمالعإلا  فيشرألا  ةحفص  كدُم  تـ
، هلومحملا تافلملا  قيسنت  ىهو   PDF لا تافلم  لثم  ؛ ىرخأ تافلم  ىأل  ثلاثلاو  حئارشلا  ضورعل  ىناثلا  روصلل  ، لوألا  طئارش  ثالث  ىلع  هحفصلا 

حئارش ضرع  هفاضإ  ، هديدج هروص  ةفاضإ  : هيتآلا طباورلا  مادختسإب  ىمالعإلا  فيشرألا  ىلإ  هرشابم  ديدج  ىوتحم  ىأ  عفر  متي  ويديفلاو . هيتوصلا  تافلملا 
. صاخلا طيرشلا  ىلع  قرزألا  نوللاب  همالع +  بناجب  دوجوملاو  ديدج  فلم  هفاضإ  وأ  ديدج 

 

 

طبض ئراقلل  نكمي  امنيب  حفصتم ، لكب  هصاخلا  تادادعإلا  بسح  ىلع  طقف  ءارقللرهظي  حئارشلا  ضورعو  روصلا  ليمحتب  هصاخلا  رارزألا  نيب  ىساسألا  قرفلا 
. اضيأ مهليمحتب  اوموقي  نأ  كءارقل  تدرأ  اذإ   ، تافلملا عفرب  صاخلا  طيرشلا  لالخ  نم  ًاضيأ  روصلا  عفر  نكمملا  نم  ببسلا  اذهلو  . ًايئاقلت تافلملا  ليمحت 

 

 

ث ـــ حبلا        

ءاحنأ عيمجب  تاروشنملا  ىوتحم  ىلع  هماع  هرظن  ءاقلإ  نم  كنكمت  ىتلا  لماشلا  ثحبلا  ةيصاخ  " بوكسوين  " مداخ نمضتي   ، تالاقملا سرهف  نع  ًاديعبو 
. هسفن مداخلا 
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ديدحت كنكميو  رخآ . ىنورتكلإ  حفصتم  ىأب  ثحبلا  كرحم  ةهجاو  هبشت  ةهجاو  دجتس  ىوتحملا  ةمئاق  ىلع  لوخدلا  ةطساوب  ثحبلا  ةيصاخل  لوصولا  عيطتست 
. روشنملاب لاقملا  رادصإ  خيرات  وأ  بتاكلاب  ثحبلاك  ىرخأ  ريياعمل  اقبط  ثحبلا  عيطتست  ًاضيأو  . صاخ مسق  وأ  رادصإ  نيعم ، روشنمل  اقبط  ثحبلا  تارايخ 

هق ّــ لع ُـ ملا تالاقملا   

ةطساوب اهلاسرإ  مت  تالاقم  وأ  مداخلا  ىلع  نييفحص  ةطساوب  همدق  ُـ تالاقم م ةمئاقل  هديدجلا  هخسنلا  ىوتحملا  ةمئاقب  هق  َّـ لع ُـ ملا تالاقملا  ةحفص  ضرعت 
.XML دادتمإ

. لاقملا ناونع  ىلع  طغضإ  اهليدعتلو    . ةيسيئرلا ةحوللا  هحفصب  هقلعملا  تالاقملاب  هصاخلا  تارشؤملاب  هبشأ  اهنإ 
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ةزيم ـ ملا تالاقملا  سرهف   

سرهف رز  ىلع  رقنلاب  مق  ةديدج ؛ ةمئاق  ءاشنإل  . صاخلا كروشنمل  ةيسيئرلا  ةحفصلاك  نيعم  قسن  ىف  طقف  مدختست  ةزيمملا  تالاقملل  ةمئاق  ىهو 
. قرزألا نوللاب  ةمئاق  فضأب  صاخلا  رزلا  ىلع  رقنأ  مث  ىوتحملا  ةمئاقب  ةزيمملا  تالاقملا 

 

. قرزألا ظفحلا  رز  رقنأ  كلذ  دعبو  ةمئاقلا  مسا  ةناخلا  يف  ةديدجلا  ةمئاقلل  مسا  لخدأ  حتفت ، يتلا  ةزيمملا  تالاقملا  سرهف  ةحفصلا  يفو 
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تالاقملا صاخلا بـ ءزجلا  لخاد  رهظي  ىذلاو  ةحاتملا  تالاقملا  صاخلا ب ـ قودنصلا  لالخ  نم  تالاقم  نم  ديرتام  ةفاضإو  بحس  كلذ  دعب  كنكميو 
". ىبناجلا طيرشلا  " لصفب ًاقبسم  انحضوأ  امك  ةزيمملا ،

XML داريتسإ
Adobe لثم ىرخأ  رشن  ةمظنأ  نم  قسنم ، ىوتحم  داريتسإ  نم  كنكمي  يذلاو  ، XML داريتسإل لخدم  تاءارجإلا  ةمئاق  ىلع  دجوي 

InDesign or WordPress

هيعون عم  بسانتتل  لاثملا ، ليبس  ىلع  " بوكسوين  " لبق نم  همدختسملا  تامالعلا  كلت  عم  ريدصتلا  يف  همدختسملا  XML تامالع قباطتت  نأ  بجي  هنأ  ملعلا  عم 
: ةيلاتلا تاناخلا  مادختسإ  كنكمي  رابخألا  تالاقم 

'?< xml version='1.0' encoding='utf-8 >?

تالاقم > >

لاقم >   >

مسإ > >/ ايلوغنمب  gigantoraptorـ لا روصانيد  فاشتكإ  < لاقملا مسإ      >

ةلاد > تاملك  >/ ايلوغنم روصانيد , , Gigantoraptor< ةلادلا تاملكلا      >

فلؤملا > >/ لمعلا مقاط  نم  ةبتاك  ةراس  < فلؤملا     >

ةمدقملا > >/ تضم ةنس  نويلم  لبق 80   ءارحصلا  بوجي  ناك  ًاثيدح  روصانيد  فاشتكإ  مت  < ةمدقملا     >

بلصلا اهليذ  ىلإ  ةفاضإلاب  ناسنإلا ، لوط  يفعض  ةفقاو  يهو  تغلب  ثيح  ًاعساو ، ًالدج  ةراثإب  تماق  مجك  نزت 3800  ةماعن  نأ   ليخت  < لماكلاب صنلا      >
. ةافحلسلا راقنم  هبشي  يذلا  اهراقنمو  ةداحلا ، اهبلاخمو  شيرلاب ، نيئلتمملا  نيليوطلا  اهيعارذو  مخضلا ، اهدسجو 

نم ءاضعأ  اوربتعي  ثيح  ةأجافم   Gigantoraptorـ لا مجح  ةماخض  ربتعت 

نم 80 لقأ  بلغلا  يف  نزتو  رويطلاب ، اهطبر  نكمي  يتلاو  ريطت ، يتلا  تاروصانيدلا  نم  ةعومجم  نع  ةرابع  يهو  ضيبلا ،" يفطاخ   " oviraptorids
ناويحنأ كراب ". جيلوك  يف  دناليرام  ةعماج  نم  زتلوه  موت  قلعيو  . نانسأ الب  نكلو  ةمهن  تاناويح  ضيبلا " يفطاخ   " نأ ماع 1920  لئاوأ  ذنم  فورعملا  . مجك

" ةئيب يأ  يف  ًابيرغ  ًاناويح  دعي  فوس    Gigantoraptor

ًاريثك دعتو   . راتمأ يلاوح 8  هلوط  غلبيثيح  نيغلابلا ، بابشلا  ىلإ  لكيهلا  اذه  بسنيو  ةيلخادلا  ايلوغنم  ميلقإب  تايرفحلا  نم  يمظعلا  لكيهلا  اذه  ىلع  روثعلا  مت 
ملاعلا غنيش  وش  قلعيو  اهعون . نم  ةديرف   " هيلع فرعتلا  مت  امم  رثكأ  تاروصانيدلا  نم  ةعونتمو  ةريثك  عاونأ  كانه  " ًالئاق    Gigantoraptor'sـ لا تازيم  نم 

اهتلعج نيتليوطلا  اهيقاسو  فيحنلا ، اهدسج  جيزم  نا   " ًالئاق فيضيو  ص 844 .) دلجملا 447 ، ةعيبطلا ، ) نيكبب تايرفحلا  ايجولوبورثنأو  ةيراقفلا  تايرفحلا  دهعمب 
. نيتمئاقلا تاوذ  تاروص  " انيدلا عرسأ  نم 

لاقم >   >/

< تالاقم >/

XML فلم نم  تالاقملا  نم  ريبك  ددع  داريتسا  كنكمي  ثيحب  . تالاقملا  > نم ىلعألا  ىوتسملا  تامالع  تاراشإب  ةددعتملا ، لاقملا > تامالع   > ةطاحإ نكمي  >
. دحاو

ةغلو عون  نييعت  ىلإ  جاـتحت  فوـس  . هليمحتل داريتـسإ   XML ةحفـص مدختـسإ  . رّخا ماظن  نم  هريدـصت  مت  بسانم ، لكـشب  قسنم  ، XML فلم نوـكي  نأ  درجمبو   
مهيلإ داريتسإلل  مسق  وأ  رادصإ  نييعت  نإف  ءامسألا ، سفنب  ةدوجوم  تالاقم  لادبتسإ  يف  بغرت  تنك  اذإ  ًاضيأ  . هيلإ داريتسإلا  يف  بغرت  يذلا  روشنملا ا  لاقملا 

. يرايتخإ ءيش  وه 

ىلع ةـقلعملا  تالاقملا  ةحفـص  يف  اهجاردإ  ىلإ  ةـفاضإلاب  ةيـسيئرلا ، مكحتلا  ةـحول  ىلع  قلعملا  قيبطتلا  يف  ًاثيدـح ، اهداريتسإ  مت  يتلا  تالاقملا  جاردإ  متيس 
 . ريرحتلا ةيلمعب  مايقلل  لاقملا   ناونع  ىلع  رقنلا  كنكمي  مئاوقلا ، هذه  نم  يأ  يف  . ىوتحملا ةمئاق 
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لواحت يذـلا  لاقملا  عون  يف  ةدوجوملا  تاـناخلا  داريتسا ، تلواـح    XML لا ـ فلم  يف  تامالعلا  نيب  قباطت  مدـع  كانه  ناـك  اذإ  نيبو  هداريتسإ  تلواـح  يذـلا   
عم رخـآلا  قيبـطتلا  نم   XML فلم ريدـصت  ةداعإ  كـنكمي  مث  نمو  ةيلاكـشإلا . تاـمالعلا  و  ةـغرافلا ، تاـناخلا  طبـضب  بوكـسوين "  " موقت فوس  هيلإ ، داريتسـإلا 

. ةحيحصلا تاملكلا 

. هداريتسإ بوكسوين "  " ضفرتس حيحص ، لكشب  قسنم  نكي  مل   XML لا ـ فلم  نأ  ةلاح  يف 
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تالاقم رشن   .17
ءاشنإ دنع  رادصإلا . عم  رشن  وأ  رشنلا ، هميدقت ،  مت  ديدج ، ةفلتخم : تالاح  عبرأ  نم  هدحاو  بوكسوين "  " يف لاقملا  ةلاح  نوكت  نأ  نكمي  ًاقباس ، ركذ  امكو 
ةخسن ةغايص  متت  نأ  درجمبو  ريرحتلا . ةقطنم  ىلعأ  يف  ةلدسنملا  ةمئاقلا  قيرط  نع  يضارتفا  لكشب  ديدج  ىلإ  لاقملا  ةلاح  نييعت  متي  ةلاحلا  : لاقملا ،

. ةمدقم ىلإ  لاقملا  ةلاح  رييغتب  مقو  ةلدسنملا  ةمئاقلا  هذه  ىلع  رقنا  نيررحملل ، ىلع  ضرعلل  ةزهاج  حبصتو  كلاقم 

نكمتيس . هظفح مت  دق  لاقملا  ةلاح  يف  رييغتلا  نأ  ىلإ  ريشت  ةقثبنم  ةلاسر  رهظت  فوسو  ةحفصلا ، ليمحت  ةداعإ  متي  فوس  ةمدقم ، ىلإ  ةلاحلا  رييغت  دعب 
ضرع يف  ريرحتلل  ةزهاجلا  تالاقملا  جاردإ  متيس  بوكسوين ."  " ىلإ لوخدلا  ليجستب  اوموقي  امدنع  لوأب  ًالوأ  همدقملا  تالاقملا  تالاقملا  ةيؤر  نم  نيررحملا 

. ةيسيئرلا ةحوللا  ىلع  ةمدقملا  تالاقملا 

تالاقملا نع  مهغالبإل  نيررحملا  ىلإ  ينورتكلا  ديرب  لاسرإ  متيس  تاراطخإلا ، ىلع  لوصحلل  نيمدختسملل  لوخد  تاباسح  ةئيهت  مت  اذإ  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو 
. ًاديدج اهميدقت  مت  يتلا 

رقنلاو ةلدسنملا ،. ةلاحلا  ةمئاق  قيرط  نع  لاقملا  رشن  مهنكمي  ءارقلل ، ًابيط  ودبي  ىتح  لاقملل ، ةبولطملا  تارييغتلا  لمع  نم  نيررحملا  يهتني  نأ  درجمبو 
. رادصإلا عم  رشنلا  ىلع 

ةزيملا هذه  كنكمت  هل . عباتلا  رادصإلا  رشن  متي  نأ  درجمب  كب  صاخلا  ماعلا  بيولا  عقوم  ىلع  ايئرم  حبصي  رادصإلا  عم  رشن  ىلإ  لاقملا  ةلاح  نييعت  متي  امدنع 
مت اذإ  تارادصإلا . ةمئاق  لالخ  نم  نيعم  رادصإ  رشن  ةلاح  نم  ققحتلا  كنكمي  روهمجلل . ًازهاج  لماكلاب  رادصإلا  حبصي  ىتح  ةيليمكتلا  تالاقملا  رشن  قيسنت  نم 

نإف رادصإلا  رشن  ةلاح  يفو  رشن . ىلإ  مهعضو  رييغت  دعب  ةرشابم  روهمجلا  لبق  نم  ةديدج  داوم  هيلإ  رظني  نأ  نكمي  مث  لعفلاب ، ةلأسم  يف  ةيضقلا  هذه  رشن 
. رشنأ ىلإ  اهتلاح  رييغت  روف  ةحاتم  حبصتس  ةديدجلا  تالاقملا 

مه طقف  مهل  حرصملا  نيمدختسملا  نأ  ظحال  ةديدج . ىلإ  اهتلاح  رييغت  ىتح  وأ  عقوملا ، ىلع  تالاقم  رشن  ءاغلإ  كنكمي  ثيح  ةيلمعلا ، هذه  سكع  ًاضيأ  نكمي 
. اذهب ماظنلا  ريدم  كل  حمس  اذإ  الإ  رايتخإلا  اذه  نم  ةدافتسإلا  كنكمي  نل  اذل  تالاقملا ، رشنب  اوموقي  نم 
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تالاقملا رشنل  ينمزلا  لودجلا 
ةفاضإ رز  مادختسإب  كلذو  لاقملا ، ريرحت  ةحفص  نم  كلذب  مايقلا  كنكمي  لبقتسملا . يف  نيعم  تقوو  خيرات  يف  لاقم  رشن ) ءاغلإ  وأ   ) رشن رايخ  ًاضيأ  كيدل 

. رشنلل ينمزلا  لودجلا  عبرم  يف  ثدح 

ةثالثلا تارايتخإلا  : مهنم بسانملا  خيراتلاو  تقولا  رايتخإل  ةنكمم  تاءارجإ  ةثالث  نم  ةلسلسو  ميوقت ، اهب  ةقثبنم  ةذفان  رهظتس  ثدح  هفاضإ  ىلع  رقنلا  دعب 
. مسقلا ةحفص  نم  ةلازإ  \ مسقلا ةحفص  ىلع  ضرع  ةيسيئرلا ، ةحفصلا  نم  ةلازإ  \ ةيسيئرلا ةفصلا  ىلع  راهظإ   ، رشنلا ءاغلإ  \ رشنأ : يه

يف مهتيدأت  متيل  رثكأ  وأ  ءارجإ  رايتخإب  مق  مث  ثدحلا ، اذهل  تقولا  لخدأ  مث  ًايودي . خيراتلا  ليجست  زمر  لاخدإب  مق  وأ  ميوقتلا ، ىلع  رقنلا  لالخ  نم  خيراتلا  رتخا 
. رشنلل ينمزلا  لودجلا  عبرم  يف  ثدحلا  رهظي  فوسو  قلغتس ، ةقثبنملا  ةذفانلا  نإف  ظفحلا ، رز  ىلع  رقنت  نأ  دعبو  هترتخا . يذلا  تقولا 
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ىلإ ةلدسنملا  ةلاحلا  ةمئاق  ريغتتس  ثدحلا ، ءاهتنإ  دعب  . هتددح يذلا  تقولا  يفو  خيراتلا ، يف  ًايئاقلت  ءارجإلا  اذه  ذيفنت  متيس  ثدحلا ، اذه  ءاشنإ  متي  نأ  درجمب 
. رشنلل ينمزلا  لودجلا  عبرم  يف  ثدحلا  اذه  ضرع  متي  نلو  رشنلا ، مت 
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ددع رشن   .18
ًالماك ددعلا  رشن  كلذ  دعب  كنكميو  . اهدادعإ هرتف  لالخ  ءارقلل  ضَرع  ُـ نأ ت نودب  بوكسوين "  " مداخب نيع  ُـ ددع م تالاقم  ىلع  تاليدعتلا  ءارجإو  دادعإ  كنكم  ُـ ي

لك بجح  وأ  رشن  ىف  مكحتلا  كنكمي  هنأ  ظحال  . البقتسم رشنلا  خيراتو  تقو  ةلودجب  وأ  اروف  رشنلا  كنكميف  رشنلل : نيتقيرط  كانهو  هدادعإ ، نم  ءاهتنإلا  روف 
. هلمكأب ددعلا  رشن  مت  ناك  ول  ىتح  ءارقلا  نع  ام  ًالاقم  بجح  كنكمي  الثمف  هدح . ىلع  ددعلا  نمض  لاقم 

ىرو ـــ فلا رشنلا 
. دادعألا همئاقب  رشنلا  خيرات  دوماع  نم  هدارملا  ةغللا  رايتخإب  مقو  ددعلاب  صاخلا  رش  ـــ نلا طبار  طغضإ  ةرشابم ؛ ام  ًالاقم  رشنلو 

رشنلا ىلع  اهطبض  مت  ىتلا  تالاقملا  عيمج  نأ  ةيعبتلاب  ىنعت  رشنلا  ىلع  كتقفاومو  هخيراتو ، همسإ  اهب  ًاحضوم  ددعلا  رشن  ديكأتل  ةيراوح  هذفان  كل  رهظ  ـ تس  
. ىبناجلا طيرشلا  لصف  رظنأ  ليصافتلا  نم  ديزمل  مداخلاب . ءارقلا  ةماعل  رهظتس  ةلاحلا  ) ةمئاقب  ددعلاب ( 

 

طبار ىلع  طغضإ  ؛  ددعلا بجحلو  . ددعلا اذهب  صاخلا  رشنلا  خيراتو  تقول  ًاقبط  دادعألا   ةمئاق  ثيدحت  متتسو  قفاوم  رز  ىلع  طغضلا  روف  ددعلا  رشن  متي 
. كمامأ هرهاظلا  ةيراوحلا  هذفانلا  نم  ءارجإلا  ديكأتب  مق  قبس  امكو  . بجح

رشنلل        ينمزلا  لودجلا 
ـر شنلا خيرات  دوماع  نم  اقبسم  اهرايتخإب  تمق  ىتلا  هغللا  سفنب  ددعلاب  رهاظلا  ةلودج  طبار  ىلع  طغضإ  ؛  نيعم ددعل  البقتسم  رشنلا  تقوو  خيرات  نييعتل 

. ددعلا رشن  خيراتو  تقو  طبض  عيطتست  اهلالخ  نم  ىتلاو  ددعلا ، ليصافت  ليدعت  ةحفصل  ءارجإلا  اذه  كدوقي   . دادعألا ةمئاقب 

. ةحفصلا نم  نميألا  بناجلا  ىلعأ  ىلع  ديدج  ءارجإ  ةلودج  ددعلا و رشن  لودج  عقي 

نم بجح   وأ  رشن   رايتخإو  دارملا  تقولا  طبض  اهلالخ  نم  كنكميو  رشنلل . ددحم  موي  ديدحتل  مدختستو  خيراتلاب : ةصاخلا  ةنوقيألا  بناج  ىلع  ميوقتلا  دجوي 
متيس ددعلاب  تالاقملا  عيمج  نأ  ىنعت  ةقفاوم  ىلع  رقنلاف  كرايتخإ .  بسح  ىلع  ةمئاقلا  لالخ  نم  تالاقملا  عيمج  رشن  طبض  كنكميو  تادادعإ .  ةمئاق 

مت ىتلا  تاءارجإلا  كل  احضوم  ددعلا  رشن  ةلودج  صاخلا ب ـ عبرملا  ثيدحت  متيس  كلذبو  ظفح .  رز  ىلع  رقنأ  مث  يلاحلا . اهعضو  نع  رظنلا  ضغب  اهرشن 
 . اهطبض
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. البقتسم ددعلا  بجحل  ناددحم  خيراتو  تقو  ديدحت  كنكمي  ددعلا  رشن  ةلودج  صاخلا ب ـ عبرملا  لالخ  نم  نأ  اضيأ  ظحال 

. فذحلا ديكأتل  ةيراوح  هذفان  كل  رهظتس  عبطلابو  فذحلا . دوماع  ىف  رمحألا  نوللاب   X همالع ىلع  رقنلا  كنكمي  هدادعإب  تمق  يذلا  لودجلا  ءاغلإلو 

 

ىلع ًارداق  نوكت  اهلالخ  نم  ىتلا  ددعلا  رشن  لودج  ةصاخلا ب ـ ةحفصلا  كل  رهظتس  لبقتسملاب  ثدح  تقو  \ خيرات صاخلا ب ـ طبارلا  ىلع  رقنلا  قيرط  نع 
. لودجلا ىلع  اهئارجإ  مت  ىتلا  تارييغتلا  ديكأتل  ظفحإ  رز  طغضإ  ثدحلا . ليدعت 
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لاقملا تاقيلعت   .19
عونل لماك ، روشنم  ىلع  ءارقلا  تاقيلعت  قالغإ  وأ  ليغشت  نكمي 

نم ةدافتسإلا  ًاضيأ  كنكمي  امك   . ةيدرفلا تالاقملل  وأ  نيعم ، لاقم 
ءارقلا تاقيلعت  ليدعت  نم  كنكمت  يتلاو  بوكسوين ،"  " ةرادإ ايزم 

. ءارقلا ةماع  وأ  نيكرتشملا ،

رشنلا ةمئاق  يف  قيلعتلا  تادادعإ 
ىوتحملا ىلإ  بهذإ  رشنلل ، يضارتفإلا  قيلعتلا  دادعإ  نييعتل 

ىلع رقنأ  مث  ةيسيئرلا ، حفصتلا  ةمئاق  ىلع  دوجوملا 
ةحفصب دوجوملاو  تاقيلعتلا  ليعفت  دوماع  موقي  . تاروشنم

ثيح اهيلع ، قيلعتلا  نكمي  يتلا  تاروشنملا  راهظإب  رشنلا  ةمئاق 
لكش ىلع  رهظت  يتلا  تاروشنملا  ىلع  قيلعتلا  ءارقلل  نكمي 

ةصاخلا ةئيهتلا  ةنوقيأ  ىلع  رقنلاب  مق  طقف  . ءارضخ ةنوقيأ 
. هيلع قيلعتلا  ليطعت  وأ  ليغشت  يف  بغرت  يذلا  روشنملاب 

، قيلعتلا تادادعإ  طبض  يف  اهنم  ةدافتسإلا  كنكمي  ةعونتم  تارايخ   ، تاقيلعتلا مسق  يف  دجوي  ثيح  . روشنملا ةئيهت  ةحفص  حتف  ىلإ  ءارجإلا  اذه  يدؤيس 
. تاقيلعتلا ليعفت  ةيناكمإ  ىلإ  ةفاضإلاب 

لاقملا عاونأب  ةصاخلا  قيلعتلا  تادادعإ 
ةمئاق ىلع  ةئيهتلا  ةنوقيأ  ىلع  رقنلاب  مق  . ىرخأ عاونأل  سيل  نكلو  رابخألا ، لاثملا  ليبس  ىلع  تالاقملا ، نم  نيعم  عونل  تاقيلعتلا  ليعفت  يف  بغرت  امبر 

وأ رمحألا  ءوضلا  ةنوقيأ  ىلع  رقنأ  رهظتس ، يتلا  لاقملا  عاونأ  ةحفص  ىلعو  ةيعرفلا . ةمئاقلا  نم  لاقملا  عاونأ  ةنوقيأ  ىلع  رقنأ  مث  ةيسيئرلا ، حفصتلا 
. تالاقملا نم  عون  لكل  ةصاخلا  تادادعإلا  دجوت  ثيح  . تاقيلعتلا ليعفت  دوماع  يف  رضخألا 
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مأ ال؟ لاقملا  نم  عونلا  اذهل  تاقيلعتلا  ليطعت  ديرت  كنأ  نم  ًادكأتم  تنك  اذإ  امع  كلاؤس  متيس  رضخألا ، ءوضلا  ةنوقيأ  ىلع  رقنلا  دعب 

ةيدرفلا تالاقملل  قيلعتلا  تادادعإ 
ةدوجوملاو ىوتحملا  ةنوقيأ  ىلع  رقنلاب  مق  طقف  . دحاو ّنا  يف  ةيدرفلا  تالاقملا  نم  ددعل  تاقيلعتلا  ليطعت  وأ  ليعفت  كنكمي  لاقملا  ةمئاق  ةحفص  لالخ  نم 

ققحتلا تاعبرم  مادختسإب  مق  كلذ  دعب  . هديرت يذلا  مسقلاو  رادصإلاو  روشنملا ، نيب ، لقنتلل  ةيعرفلا  مئاوقلا  مادختسإب  مق  مث  ةيسيئرلا ، حفصتملا  ةمئاق  يف 
ةمئاق مادختسإب  مق  كلذ  دعب  . اهيلع قيلعتلا  ليطعت  وأ  ليعفت  يف  بغرت  يتلا  تالاقملا  رايتخإل  لاقملا ، ةمئاق  ةحفص  راسي  ىلع  دوماع  يف  رهظتس  يتلا 

. تاقيلعتلا ىلع  رقنأو  ةلدسنملا  تاءارجإلا 

. ريثأت يأ  هل  نوكي  نل  تالاقملا  هذهل  تاقيلعتلا  ليعفت  هلاحلا  هذه  يفف  هتاقيلعت ، بجح  مت  نيعم  عون  نم  لاقم  وأ  ام  روشنم  كانه  ناك  اذإ 
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تاقيلعتلا ىلع  فارشإلا   .20
ءارقلا تاقيلعت  ةعجارم  يرورضلا  نم  نوكي  ام  ابلاغ  هنإف  تنرتنالا ، ىلع  روشنملا  يف  روهظلا  نم  ةيريهشتلا  تاكراشملا  وأ  اهيف ، بوغرملا  ريغ  لئاسرلا  عنمل 

مت يتلا  اهيف  بوغرملا  ريغ  تاقيلعتلا  عنمي  نأ  عيطتسي  هنكلو ال  اهيف ، بوغرملا  ريغ  ةيّلالا  لئاسرلا   CAPTCHA رابتخإ عنمي  نأ  نكمملا  نم  . اهرشن لبق 
. كتاروشنم دحأ  ىلإ  ًايودي  اهلاخدإ 

ةقفاوملل مهتاقيلعت  لاسرإ  مت  هنأ  ىلإ  ريشت  ةلاسر  ئراقلا  دجيس  فارشإلل ، ةعضاخ  نيكرتشملا  وأ  روهمجلا  تاقيلعت  نوكت  ثيحب  روشنملا  ةئيهتب  تمق  اذإ 
. ةجاحلا يضتقت  امك  رشنلا ، مدع  وأ  رشنلا  ىلع 

لك ضرع  متي  ايضارتفا ، ةيسيئرلا . حفصتلا  ةمئاق  ىلع  ةدوجوملاو  تاقيلعتلا ، مث  ىوتحملا ، ىلع  رقنلا  قيرط  نع  ءارقلا  تاقيلعت  ةمئاق  ىلع  روثعلا  نكمي    
ًاضيأ دجوي  امك  . تاقيلعتلا ءافخإ  وأ  ةقفاوملا ، ةديدجلا ، تاقيلعت  ـ لا ضرع  نم  ققحتلل  تاعبرم  دجوي  تاقيلعتلا  ةحفص  نم  رسيألا  بناجلا  ىلع  . تاقيلعتلا

. اهب يصوملا  ريغ  وأ  اهب ، يصوملا  تاقيلعتلا  ضرع  نم  ققحتلل  تاعبرم 

 

نأشب امبرو  تاقيلعتلا ، نم  ةنيعم  ةعومجم  ىلع  ثحبلا  يف  كتدعاسمل  ثحبلا  ةناخ  كانه  ًاضيأ  . ةحفص لكل  قيلعت  وه 25  ةمئاقلل  يضارتفإلا   لوطلا  دعي 
ناونع بناجب  ةدوجوملاو  ةجودزملا  سابتقإلا  زومر  مادختسإب  كلذو  لاقملا ، مسإ  وأ  خيراتلا ، فلؤملا ، بسح  ثحبلا  جئاتن  فينصت  نكمي  . يعضوم عوضوم 

ةنوقيأ ىلع  رقنلا  قيرط  نع  زرفلا  هاجتا  رييغت  نكمي  ناكم  يف  رهظت  فوس  يتلاو  ثلثملا  ةنوقيأ  ىلع  رقنلا  قيرط  نع  فينصتلا  هاجتا  رييغت  نكمي  . دومعلا
. سابتقالا يتمالع  ناكم  يف  رهظت  فوس  يتلاو  ثلثملا 

 

ةمئاق كنكمتس  ، رايتخإلا درجمبو  تاقيلعتلا . ةفاك  ديدحتل  لودجلا  سأر  يف  رايتخالا  ةناخ  ىلع  رقنا  وأ  هرايتخإل ، قيلعت  يأ  راسي  ىلع  رايتخإلا  عبرم  ىلع  رقنأ 
موقت نأ  كنكمي  كلذ ، نم  ًالدب  وأ  ًاجعزم . ًاديرب  ناك  اذإ  فذحلا  وأ  ةقفاوملا ، ىلإ  ديدج  قيلعت  ةلاح  ثيدحت  نم  قيلعتلا  ةمئاق  ىلعأ  ةلدسنملا  تاءارجإلا 

. مئاد لكشب  قيلعتلا  فذحب  موقي  ءارجإلا ال  اذه  نأ  ملعلا  عم  قيلعتلا ، ءافخإب 

ىلع رظحلا  ءارجإ  نكميو  لبقتسملا . يف  روشنملا  ىلع  قيلعتلا  نم  مدختسملا  عنم  اهلالخ  نم  نكمي  ةحفص  حتفل  مدختسملا  رظحلا  عفر  رظح /  رز  قوف  رقنا 
نيعم مدختسم  لبق  نم  ةروشنملا  تاقيلعتلا  عيمج  فذحل  رايخ  اضيأ  كانه  ليصافتلا . هذه  نم  جيزم  وأ  ، IP ناونع وأ  ينورتكلإ ، ديرب  ددحم ، مدختسم  مسا 

. مدختسملا اذه  رظح  متي  امدنع 
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باهذلل راصتخا  طبار  اضيأ  كانهو  مسقلاو . لاقملا  رشن  ليصافتو  لاقملا ، تاقيلعت  ضرعل  طبار  لاقملا  لفسأ  تاقيلعتلا  ةمئاق  نم  نميألا  بناجلا  ىلع  دجوي 
رارزأ نم  فص  رهظي  ىتح  قيلعت  قوف  سواملا  كرح  . ةدراولا تاقيلعتلا  دحأ  ىلع  ةبولطم  ام  ةعجارم  وأ  حيضوت  كانه  نأ  ةلاح  يف  لاقملا ،  ليدعت  ىلإ 

. ةيصوتو فذح ، ةباجإ ، عيرس ، ريرحت  كلذ  يف  امب  ةعجارملا ،
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ماظنلا تاليضفت   .21
نأ ةحفصلا  هذه  كل  حمست  بوكسوين . ةيسيئرلا لـ حفصتلا  ةمئاق  يف  ةدوجوملا  ةئيهتلا "  " ةمئاق قيرط   نع  ماظنلا  تاليضفت  ةحفص  ىلإ  لوصولا  كنكمي  .  

ـ  نييرادإلل طقف  لوصولا  ةيحالص  نوكت  نأ  لضفألا  نمف  كب ، صاخلا  بوكسوين  مداخ  نم  ةمقتملا  بناوجلا  ضعب  ىلع  رطيست 

 

 

ةماع تادادعإ 
ـ ةماع تادادعإلاب  صاخ  ماظنلا  تاليضفت  لا  ةحفص  نم  لوألا  مسقلا 

: تارايخلا نم  رايخ  لك  هينعي  ام  انه 

ـ  ةلودجملا مداخلا  ةنايص  ةلاح  يف  الثم ، حاتم  ريغ  وأ  حاتم  عقوملا  لعج  نم  هذه  لاسرإلا  رارزأ  كنكمت  لصتم  : عقوملا 

ـ  تامولعملا هذه  لثم  ضرعب  موقت  ىتح  كتاروشنم  جذامن  ةءيهتكب  صاخلا  ممصملا  عيطتسي  كتاروشنم ـ  عقومل  يضارتفالا   مسالا  عقوملا : ناونع 

ـ  لثمألا ثحبلا  كرحمل  كب ، صاخلا  جذومنلا  ةحفص  ىلعأ  يف  ةيضارتفإلا  فيرعتلا  تامالع  عقت  عقوملاب : ةيفرعتلا  تاملكلا 

ـ  لثمألا ثحبلا  كرحمل  كب ، صاخلا  جذومنلا  ةحفص  ىلعأ  يف  عقوملل  ةيفصولا  فيرعتلا  تامالع  عقت  يفيرعتلا : عقوملا  فصو 

يملاع تيقوت  وأ  طسوتملا  شتنيرغ  تيقوت  ىلا  اهنييعت  مت  يتلا  ةينمزلا  ةقطنملل  ةصاخلا  مداخلا  تادادعا  زواجت  نم  لقحلا  اذه  كنكمي  ةينمزلا : ةقطنملا 
ـ  نيعم رادصإل  رشنلا  تقو  لودجت  امدنع  الثم  بوكسوين ، ةرادإ  ةهجاو  ىلع  يلحملا  تيقوتلا  ضرعي  نأ  ًاضيأ  بلطت  نأ  نكمملا  نم  قسنم  ـ 

ليدب ل  APC  بوكسوين ـ ءادأ  نسحت  نأ  عيطتست  يتلا  ةتقؤملا ، ةركاذلا  ليطعت  وأ  ليغشت  نم  كنكمي  تقؤملا : نيزختلا  ةركاذ  تانايب  ةدعاق  كرحم 
xcacheـ

ـ  جذامنلل ةتقؤملا  ةركاذلا  ليغشتل   DP رايتخإب مق  : جذامنلل ةتقؤملاةركاذلا  جلاعم 

ـ   هيناث ىلإ ٣٠  ءيش  نم ال  ةتقؤملا . ةركاذلا  يف  روصلا  هيضمتس  يذلا  تقولا  روصلل : ةتقؤملا  ةركاذلا  نمز   

هذه ليعفت  مت  اذإ  هنأ  ظحال  ينورتكلإلا ـ  ديربلا  قيرط  نع  رورملا  ةملك  ريكذت  ىلع  لوصحلا  نيمدختسملل  نكمي  ناك  اذإ  هب  دصقيو  رورملا : ةملك  ةداعتسا 
. ًاضيأ رطخ  يف  بوكسوين  ىلع  كتاروشنم  نغإل  يلاتلابو  رطخ ، يف  كباسح  نإف  هيصاخلا 

ـ. ينورتكلالا ديربلا  ناونع  ىلع  ماظنلا  تاراطخإ  لاسرإ  متي  : ينورتكلإلا ديربلا  ناونع  لالخ  نم 
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ةمدقتملا تازيملا  نم  اهريغو  تنرتنإلا  ةكبش  ىلع  تامدخلا  جمدل  بوكسوين  همدختست  يتلا  نامألا  حاتفم  يرسلا : حاتفملا 

ـ  ةزيم دعت  يتلاو  قيدصتلا ، ةداعإ  نودب  بوكسوين  ةيرادالإ ل ـ تاسلجلا  ةدمل  ىصقألا  دحلا  ديدحت  نم  كنكمت  ةسلجلا : ةدم 

ـ ) ةلصاو وأ  ةلصاف   ) لاقملا ليدعت  ةحفص  يف  ةيسيئرلا  تاملكلل  لصافلا  ديدحت  ةيسيئرلا : تاملكلا  لصاف 

ةملك نيمخت  لواحي  يلآ  ناسنإ  يأ  طابحإ  لجأ  نم  ينمأ  ءارجإ  هب  دصقيو  ققحتلا : رابتخإ  رهظي  نأ  لبق  ةلشافلا  لوخدلا  ليجست  تالواحم  ددع 
ـ  رورملا

ـ  اهعفر نم  كمداخ  يمدختسم  عيطتسي  يتلا  تاقفرملل  ىصقألا  مجحلا  تافلم : عفرل  ىصقألا  مجحلا 

ـ  ينورتكلا ديرب  ربع  تاراطخا  لاسرإل  بوكسوين  همدختسيس  يذلا  مداخلا  ينورتكلإلا : ديربلا  لقن  جمانرب  ةفاضتسإ 

ـ  ددحملا ينورتكلإلا  ديربلا  مداخ  لقن  يق  بوكزوين  همدختسيس  يذلا  ذفنملا  مقر  ينورتكلإلا : ديربلا  لقن  ذيفنت 

ةمدخ تمدختسا  اذا  رقنت ال  نأ  نكمملا  نم  مداخلا ـ  ىلع  تاروشنملا  ىلا  ءارقلا  لوخد  تايئاصحإ  عيمجت  نم  رايخلا  اذه  نكمي  تايئاصحالا : عيمجت 
ـ  بوكسوين مداخ  يف  لمحلا  للقي  نأ  نكمي  لمعلا ، نم  تايئاصحإلا  عيمجت  عنم  نأ  امك  يجراخ ، فرط  نم  ةيئاصحا 

 

 

ررحملا تادادعإ 
 

ـ  روصلا جلاعم  ىلا  ريشي  يذلا  ررحملا ، تادادعإ  وه  ةحفصلا  نم  يناثلا  مسقلا 

 

ـ  لاقملا صن  عم  ةقسانتم  ةلخدم  روصب  نييضارتفالا ، عافترالاو  عاستالا  وأ  روصلا ، مجح  رييغتل  ةيضارتفالا  ةبسنلا  ديدحت  نم  كنكمت  مسقلا  اذه  يف  تاناخلا 
مدختسي فوسف  عافترإلاو  عاستإلا  ةبسن  نييعت  متي  مل  اذا  انه ـ  هنييعت  متي  يذلا  عافترالا  ةميق  مجح  رييغت  وأ  ضرع  يأ  مجحلا ، رييغت  ةبسن  ةبسن  زواجتت 

يف ةددحم  ةروصل  عافترإلا  وا  عاستإلا ، ةبسنلا ، تادادعإ  زواجتت  نأ  انه  ةيضارتفالا  تادادعالا  عيطتست  ةروصلا ـ  مجح  رغصأب  تللكت  يتلا  ةميقلا  بوكسوين 
ـ  لاقملا ليدعت  ةحفص 

ةئيهتلا ـ ةمئاق  يف  ةروصلا  ميدقت  ةحفص  ربع  اهدادعإ ،  متي  لاقم ، جذومن  يف  ةيسيئرلا  ةصقلا  نم  ةروصك  رشنلا ،  جذامن  نم  ءزج  روصلا  ماجحأ  دعت 

هذه دعتو  ىوتحملا ـ  ةحفص  يف  ريبكتلا  ةيصاخ  ليعفت  مت  هنأ  هلاح  يف  اذهو  اهيلع  رقنلا  لالخ  نم  كتروشنم  تاحفص  يف  ةلاقملا  روص  ريبكت  ءارقلا  عيطتسي 
لاقملا . ىلإ  اهلاخدإ  متي  ةروص  يأل  ةبسانم  ةيصاخلا 

ةيجراخلا كارتشإلا  ةرادإ 
ـ  ةيجراخلا تاكارتشإلا  ةرادإ  ةجمربب  قلعتم  ةحفصلا  نم  ثلاثلا  مسقلا 

 

نوكتس بوكسوين  ةرادإلا لـ ةهجاو  يف  كارتشالا  ةرادإ  صئاصخف  ؟ ، ايجراخ ةرادم  ئراقلا  تاكارتشا  ةدوجوملا  لاسرإلا  رارزأ  نم  معن  رايتخإب  تمق  اذا  
. ثلاث فرطك  تاكارتشالا  ةرادإل  اهلالخ  نم  لصاوتلاب  ماظنلا  ريدم  موقيس  يتلا  بوكسوين  تانايب  ةدعاق  يف  ظفحت  كارتشالا  تامولعم  لازت  ال  ةيفخم .

 

لثامتملا تانايبلا  ةدعاق  مداخ 
. ةزهجألاب وأ  ةكبشلاب ، لطع  دوجو  ةلاح  يف  ةينمأ  ةزيم  ربتعي  يذلا  رمألا  دحاو ، تقو  يف  بوكسوينل  نيمداخ  نييعت  نم  كنكمي  عبارلا  مسقلا 
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 : تاناخ ةعبرأ  ضرعب  ضرعي  بوكسوين ؟ لثامتم  مداخ  نييعت  ةيلمع  يف  معن  رز  رايتخإ  قيرط  نعو 

. ةديعبلا تانايبلا  ةدعاق  مداخل   IP ناونع وأ  مسا  : لثامتملا تانايبلا  ةدعاق  فيضم 

هب مكحتملا  مداخلا  عم  لصاوتلل  مدختسملا  مسا  : لثامتملا تانايبلا  ةدعاق  مدختسم 

. هب مكحتملا  مداخلا  ىلع  ميدقتلل  رورملا  ةملك  : ةلثامتملا تانايبلا  ةدعاقل  رورملا  ةملك 

(. وه 3306 يضارتفإلا  يذيفنتلا  مقرلا  ) هب مكحتملا  مداخلا  عم  لصاوتلل  يذيفنتلا  مقرلا  : ةلثامتملا تانايبلا  ةدعاق  ذفنم 

 

جذامنلا ةيفصت 
مل يتلا  جذامنلا  لاثملا ، ليبس  ىلع  قسنلا . ةرادإ  ةحفص  ربع  هيلإ  لوصولا  نكمي  يذلاو  جذامنلا ،  ررحم  نم  اهئافخإ  يف  بغرت  يتلا  جذامنلل  ةلاد  تاملك  لخدأ 

. مداخلا نم  اهفذح  يف  بغرت  كنكلو ال  لامعتسإلا ، ديق  دعت 

 

ةلودجم ماهم 
. بوكسوين صاخلا ب ـ لودجملا  مادختسإ  نم  ًالدب  ةيلآلا ، ماهملا  ةلودجل  مداخلا  ةلآ  مادختسا  ينعي  ًايجراخ ؟ ةلودجم  ماهم  ءارجإ 

 

يفارغجلا عقوملا  ديدحت  تادادعإ 
. اهضرع متيس  يتلا  تالاقملا  ىلإ  طئارخلا  طبر  ةيفيك  ديدحت  نم  كنكمي  مسقلا  اذه 

 

ويديفلا تادادعإ 
ةحفص جذامن  يف  حيحص  لكشب  اهضرع   نم  دكأتلل  مسقلا ، اذه  يف  ةيلخادلا  وأ  ةيجراخلا  تاهويديفلل  عافترإلاو  يضارتفإلا  ويديفلا  تافلم  ضرع  نييعت  متي   

. رشنلا
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MAILCHIMP تادادعإ

.Mailchimp.com ةيديربلا ل ـ ةمئاقلا  ةمدخ  عم  جامدنإلا  نم  بوكسوين  نكمتت  ىتح  تادادعإلا  هذه  نييعت  مت 

 

كوب سيف  تادادعإ 
. كوب سيف  ــ لا قيبطت  عم  بوكسوين  جامدنإل  تادادعالا  هذه 

. كب ةصاخلا  تاليضفتلا  ظفح  كنكمي  ظفحلا  رز  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  ًاريخأو 
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قُسنلا  .22
اهأشنأ يتلا  جذامنلا  نم  ةعومجم  ىلع  يوتحي  صاخلا ، هعوضوم  هل  روشنم  لك  كب . صاخلا  بوكسوين  تاروشنم  رهظمو  لكش  يف  قُسنلا  ةمئاق  مكحتت 

لالخ نم  هيلع  روثعلا  كنكمي  يذلاو  ريرحتلا ، تاومأل  جذومن  ىلإ  ةفاضإلاب  قسنلا ، ةرادإ  ةمئاق  بوكسوينل  ةرادإلا  ةهجاو  نمضتت  كب . صاخلا  بيولا  يروطم 
. قسن ىلع  رقنأ  مث  ةيسيئرلا ، حفصتلا  ةمئاق  يف  ةئيهت  ىلع  رقنلا 

ةقباطتم بيوبت  ةمالع  ىلع  ةيلاحلا  تاروشنملا  نم  روشنم  لك  يوتحي  ةرفوتملا ـ  قسنلاب  ًالودج  ضرعتس  يتلاو  قسنلا ، ةرادإ  ةحفص  حتفيس  ءارجإلا  اذه 
. زميات غارب   " ًالثم لودجلا ،  " سأر يف 

ريرحت مث  تاءارجإ ، ةمئاق  ىلع  رقنا  هليدعت ، يف  بغرت  يذلا  قسنلل  لودجلا  فص  نم  نميألا  بناجلا  ىلع 
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. قسنلا جذامن  بيوبت  ةمالع  ىلع  لودجلا  ىلعأ  يف  حضوم  وه  امك  ظفاوح ، لخاد  جذامنلا  تافلم  ضعب  ميظنت  متي 

. اهب ةدوجوملا  تافلملا  ضرع  متي  ةظفحلا  هذه  مسا  ىلعرقنلابو 
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ةعيرس تارييغت  ءارجإ  نم  كب  صاخلا  بيولا  يروطم  نكمت  ةزيملا  هذه  جذامنلا . ررحم  يف  فلملا  كلذ  حتف  متي  فلم ، مسا  ىلع  رقنلا  لالخ  نمف  لباقملابو ،
. بوكسوين ليغشت  ماظن  يف  جذامنلا  ىلا 
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مداخ ىلع  جذامنلا  ريرحتل  ًاضيأ   ةديفم  ةزيملا  هذه  كروشنم . رهظم  يف  ًايروف  رثؤتس  تاليدعت  يأ  نأل  جذامنلل ، تارييغت  يأ  لمع  دنع  رذحلا  يخوت  كيلع  بجي 
ـ  كروشنم جاتنإ  مداخ  ىلا  اهخسن  لبق  روطتم 

قسنلا تادادعإ 
ررحمك ةعبرألا ـ  ةيسيئرلا  جذامنلل  ةمدختسملا  ةددحملا  جذامنلا  تافلم  وأ  رادصإلا ، مقر  قسنلا ، مسا  رييغت  نم  قسنلا  تادادعإ  بيوبتلا  ةمالع  كنكمت 
روهظ ىلع  يروف  ريثأت  اهل  نوكي  نأ  نكمي  اهنأل  نييصتخملا ، بيولا  يروطم  لبق  نم  ةزيملا  هذه  مدختست  نأ  طقف  بجي  جذامنلا ، ررحم  لاثمو  جذامنلل ،

. روشنملا
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عاونأ نم  عون  يأ  ديدحت  مت  اذإ  كب . صاخلا  بوكسوين  تيبثت  ىلع  ةدوجوملا  تالاقملا  عاونأ  عم  قباطتت  نأ  نكمي  يتلا  تالاقملا  عاونأ  ديدحت  قسنلل  نكمي 
. ليصافتلا نم  ديزمل  ليلدلا  اذه  يف  لاقملا  عاونأ  لصف  رظنأ  قسنلا . تادادعإ  يف  بيوبتلا  ةمالع  ةياهن  يف  رهظتس  قسنلا ، قيرط  نع  تالاقملا 

1 : Revision
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لاقملا عاونأ 
 

ةزيمم ةصق  جاتحت  لاثملا  ليبس  ىلع  كروشنم . ىلإ  تالاقملا  نم  صاخ  عون  ةفاضإل  نييفحصلا  نم  بوكسوين  اهجاتحت  يتلا  تامولعملا  لاقملا  عاونأ  ددحي 
تادادعإ رابخألا و  طبار  ىلإ  ةفاضإلاب  لاقملا ، عاونأل  طبار  اهيدل  بوكسوين  نإف  يضارتفا  لكشبو  رصتخم . ربخ  ءاشنإل  ةبولطملا  رصانعلا  نم  رثكأ  رصانع   ىلإ 

ـ  هيلإ جاتحت  ام  ديدعلا  ءاشنإ  كنكمي  نكلو  ةحفصلا ،

نم لاقملا  عاونأ  نوكتت  لاقملا . عاونأ  ةحفص  ءارجإلا  اذه  حتفي  ةيسيئرلا . حفصتلا  ةمئاق  نم  لاقملا  عاونأ  مث  ةئيهت  رتخإ  كتالاقم ، عاونأ  ةرادإ  وأ  ءاشنإل 
: تاناخلا نم  عاونأ  ةعبس  ًايلاح  رفوتت  تامولعملا . نم  ًانيعم  ًاعون  لمحت  ةناخ  لكو  تاناخ  ةلسلس 

اهفورحو يجراخلا ، اهلكش  ديدحت  متي  هنأ  ملعلا  عم  HTML لا ـ تامالع  معدب  موقت  الو  فرحألا ، نم  نيعم  ددع  لمشتل  ةناخلا  هذه  دادعإ  مت  دحاو : رطسب  صن 
مدختسملا    - ـ جذومنلا  ةطساوب 

وأ ةيلخاد  وأ  ةيجراخ   ) طباور ويديف ، ًاروص ،ــ ، قحلي  نأ  يفحصلا  عيطتسي  تياباغيم . ىلإ ١٦ همجح  لصي  نأ  تاناخلا  نم  عونلا  اذهل  نكمي  رطسألا : ددعتم  صن 
تاحفصلا   ـ  ميقرتل  ةيعرفلا  نيوانعلا  مدختست  نأ  نكمي  امك  . TinyMCE ررحم مادختسإب  قيسنتلا  تامالع  ىلإ  ةفاضإلاب  ةقفرم ،) تافلم 

مهنيب لصفيو  نيمقر ، مويلا  نيمقر ، رهشلا  ماقرأ ، ةعبرأ  نم  نوكتت  ةنسلا  ةناخف   ) مويلا - رهشلا - ةنسلا تباثلا  اهبيكرتو  خيراتلا ، ةناخ  اهب  دصقيو  خيراتلا :
تالصاوب   ـ )

ةباتكب يفحصلا  موقي  امدنعف  ةيلست ، ةملك  لاثملا : ليبس  ىلع  يرذج  رصنع  عوضوم  لكلف  تالاقملا . فينصتل  تاناخلا  نم  عونلا  هذه  مادختسإ  نكمي  عوضوم :  
ـ  حرسملا ضارعتسإ  وأ  مليفلا  ضارعتسإ  لثم  ةرفوتم  ةيعرف  عيضاوم  لمشت  ةلدسنم  ةمئاق  لقحلا  اذه  ضرعيس  بوكسوين ، يف  ةلاقملا 

ىلع لاقملا . ليدعت  ةحفص  نم  يبناجلا  طيرشلا  يف  حيتافملا  عبرم  يف  ضرعتل  ةنيعم   صاوخ  ليعفتب  موقت  يتلاو  رايتخإلا ، تاعبرم  نيكمت  هب  دصقيو  ليدبت :
روشنملا ىلع  صاخ  ناكم  يف  لاقملا  ضرعل  كب  صاخلا  جذومنلا  لبق  نم  اهمادختسإ  متيس  يتلاو  حيتافملا ، ىلع  ءوضلا  طيلست  دهاشت  دق  لاثملا ، ليبس 

-ـ ) ماسقألا ةحفص  يف  لاقملا  راهظ  إو  ، ةيسيئرلا ةحفصلا  يف  لاقملا  راهظا  ،إ نييضارتفإ نيحاتفمب  بوكسوين  يتأي  .. ) كب صاخلا 

-ـ  تالمعلا فرص  لدعم  طسوتم  ةرارحلا ، ةجرد  ضرعلا ، طخ  لوطلا / طخ  لثم  كتالاقم  ىلإ  ةيمقر  رصانع  فيضت  نأ  كل  حمسي  يمقر :

نم يبناجلا  طيرشلا  ىلإ  خيراوتلا  ددعتم  ثدح  عبرم  ةفاضإ  متي  ةيصاخلا  هذه  ليعقتبو  ام . لاقم  ىلإ  خيراوتلا  ةددعتم  ثادحأ  فيضيل  مدختسي  عمجم : خيرات 
. لاقملا ريرحت  ةحفص 

دكؤيو ماقرألاو  فورحلا  ىلع  جذومنلا  مسإ  رصتقي  . ةناخو لاقم  لك  عونل  ضرعلا  مسإ  نيبو  جذومنلا  ةناخ  مسا  وأ  جذومنلا  عون  مسإ  نيب  بوكسوين  زيمي 
هتمجرت نكميو  يفحصلا ، هاريس  يذلا  ءزجلا  وه  ضرعلا  مسإ  كب . صاخلا  بوكسوين  جذومن  ةطساوب  ًايلخاد  مدختسي  هنأ  امك  تافاسم ، نودب  نوكي  هنأ  ىلع 

ـ  ىرخأ تاغل  ىلإ 

 

ديدج  لاقم  عون  ةفاضإ 
ـ  لاقملا عاونأ  ةحفص  نم  رسيألا  بناجلا  يلعأ  يف  ديدج  لاقم  عون  ةفاضإ  طبار  ىلع  رقنأ 

لاثملا اذه  يف  هءاشنإ . يف  بغرت  يذلا  لاقملا  عون  نم  جذومنلا  عون  مس  لاخدإب إ موقت  نأ  يه  ىلوألا  ةوطخلا  ديدج . لاقم  عون  ةفاضإ  ةحفص  رهظتس 
. تاملكلا نيب  ةفاسم  عضو  نم  ًالدب  ةمالع )_(  كانه  نأ  ظحال  لاقم  _ ةعجارم جذومنلا ، عون  مسإب  لاقم  عون  ئشنن 
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نم ةرفوتملا  عبسلا  تاناخلا  عاونأ  نم  اعون  رتخا  ديدجلا . لاقملا  عون  يف  ىلوألا  ةناخلا  جذومن  ةناخ  مس  لخدت إ نأ  كتبلاطم  متتس  ظفح  ـ لا رز  رقن  دعب 
يذلا يعرفلا ، عوضوملا  كلذ  دعب  راتخن  مث  ةيلست ، لثم  ًايساسأ  ًارصنع  رايتخإ  انيلع  بجي  تاناخلا  نم  صاخلا  عونلا  اذهل  عوضوم . ةناخ  لثم  ةلدسنملا  ةمئاقلا 

ـ  مالعاو ةفاحص  لثم  ةديدجلا ، ةناخلا  لصأ  دعي 

ةممصملا تاميمصتلا  دسفت  يتلا  ةريبكلا  فحصلا  نيوانع  مخز  نم  دحلل  اهمادختسإ  نكمي  هيرايتخإ  فرحأل  تادادعإ  ىلع  يوتحت  دحاولا  رطسلا  صن  ةناخ 
. ةيانعب

لك يف  هنأ  ينعي  اذه  . رايتخإلا عبرم  ًامدختسم  ىوتحملا  ةناخ  يف  ةمالع  عضت  نأ   رايخلا  كلف  جيويزيو  ررحمب  رطسألا  ددعتم  صن  نم  ةناخ  تفضأ  اذا 
ةبسنلاب هنم  ققحتلا  متي  مل  عبرملا  اذه  نوكي  نأ  بجي  ةيئاصحإلا . ضارغألل  ةحفص  ةءارقك  ربتعت  بوكسوين ، لبق  نم  تاذلاب  ةناخلا  هذه  ميدقت  متي  ةرم 

ثدحي مل  ام  وهو  ًارارم ، لاقملا  ةءارقل  يمهولا  دعلا  بنجتل  مسقلا ، تاحفصو  ىلوألا  رشنلا  تاحفص  ىلع  تافطتقملا '  ' مساب اهضرع  متيس  يتلا  تاناخلل 
. اقح

ماجحألا ديدحت  صيصخت . وأ  لسكب )  ٧٥٠  ) ريبك لسكب ،)  ٥٠٠  ) طسوتم لسكب ،)  ٢٥٠  ) ريغص امإ  لسكب . ـ لا ةدحوب  جيويسيو  ررحملا  عافترإ  نييعت  رايخ  ًاضيأ  دجوي 
تاناخ ةحفص  رهظتس  ظفحلا ، رز  رقن  دعب  . لاقملا ريرحت  ةحفص  ىلع  ةبولطملا  ريرمتلا  ةيمك  ليلقت  قيرط  نع  كيفظوم ، دعاسي  تاناخلا  هذهل  ةبسانملا 

ـ. ةيسيئرلا حفصتلا  ةمئاق  تحت  لقنتلا  راسم  يف  ًايلاح  هيلع  لمعت  تنك  يتلا  لاقملا  عون  رهظي  لاقملا . عاونأ 
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ـ. يسيئرلا لقنتلا  ةمئاق  تحت  لقنتلا  راسم  يف  رهظت  ايلاح  هيف  لمعت  يذلا  لاقملا  عون  لاقملا . عونل  تاناخ  ةحفص  رهظت  ظفحإ  رزلا  ىلع  رقنلا  دعب 

اهيلا جاتحت  يتلا  ةغللا  رتخإ  ةديدجلا . ةناخلا  هذهل  ضرع  مسإ  فيضتل  ناسنإلل  ةئورقم  ةلباق  اهلعجل  تاناخلا  ءامسأ  ةمجرتو  ليدعت  طبار  ىلع  رقنأ 
كنكمي ةمجرت . قرزألا  رزلا  رقنأ  مث  ةغللا . هذه  يف  ةديدجلا  ةناخلل  ضرعلا  مسإ  لاخدإب  مق  مث  ةمجرت ، ةفاضإ  ىلع  رقنلا  قيرط  نع  ةلدسنملا  ةمئاقلا  نم 

ـ  كمقاط نم  نيمدختسملل  اهيلا  جاتحت  يتلا  مجارتلا  نم  ءاشت  ام  فيضت  نأ 
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لمشي نأ  نكمي  ضرعلا  مسإ  نأ  ظحال  هتمجرت . ىلإ  ريشيل  نيسوق ) يف   ) يوغل دوكب  ًانورقم  ةناخلل  ضرعلا  مسا  ةلاقملا   عون  تاناخ  ةحفص  ّنالا  رهُظتس 
ـ  جذومنلا ةناخ  مس  نع إ ًافلتخم  ةريبك  فورحب  بتكي  نأ  وأ  تافاسم ،

بناجب لاقملا ، عاونأ  ةمئاق  ىلإ  ةدوع  طبار  قوف  رقنا  مث  هجاتحت . ام  لك  كيدل  نوكي  ىتح  اذه ، لاقملا  عون  ىلإ  ةديدج  تاناخ  ةفاضإ  يف  رمتسإ      
سأر ةنوقيأ  بناجب  ةلاقملا  عاونأ  ةمئاق  ىلا  ةدوعلا  طبار  رقنأ  مث  ةلاقملا . عاونأ  ةحفص  ىلإ  كب  دوعي  فوس  ءارجإلا  اذه  ءاقرزلا . مهسلا  سأر  ةنوقيأ 

ـ  لاقملا عاونأ  ةحفص  ىلإ  ءارجإلا  اذه  كعجريس  ءاقرزلا . مهسلا 

 

لاقملا عاونأ  ليدعت 
 

ةلباق اهلعجل  تاناخلا  ءامسأ  ةمجرتو  ليدعت  طبار   ىلع  رقنلا  دعب  ديدجلا  لاقملا  عونل  ضرعلا  ءامسأ  نم  ةديدج  ةيفاضإ  مجارت  فيضت  نأ  عيطتست 
ـ  لاقملا عاونأ  ةمئاق  يف  ناسنإلل  ةئورقم 

ليدبت كنكمي  مادختسإلا . ديق  دعت  مل  يتلا  ةميدقلا  لاقملا  عاونأ  ءافخإ  نكمي  ًالثم  كروشنم . روطتي  امك  روطتت  نأ  اهنكميف  ًامئاد  ةتباث  تسيل  لاقملا  عاونأ  .  
تنك اذإ  كلأسي  قثبنم  راوح  رهظيس  ءافخإلل . رمحأو  راهظإلل  رضخأ  ثيح   - ءافخ /إ راهظ دومع إ يف  نولملا  ءوضلا  ةنوقيأ  ىلع  رقنلا  لالخ  نم  ضورعملا  عونلا 

مأ الـ ءارجإلا  هذه  نم  ًادكأتم 

 

نع ةرابع  وهو  ةحفصلا ، نم  نميألا  بناجلا  يف  فذحلا  رز  عقي  مداخلا . نم  لماكلاب  ىوتحملا  فذحلا  ءارجإ  ليزيس  هفذح . نم  ًارطخ  لقأ  ربتعي  ًاعون   ءافخإ 
ـ  رذحب رزلا  اذه  مادختسإ  ىجري  ءارمح  .  x ةمالع ـ 
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ـ  ًادكأتم تنك  اذإ  ام  كلاؤس  متيس  كروشنم  ىلع  ريثأت  هل  ءارجإ  يأ  ذيفنت  دنع  ةداعلاك 

نأ ديرت  دق  ًالثم  نيعم . لاقم  عونل  ةحومسم  ريغوأ  ةحومسم  نيئراقلا  تاقيلعت  لعجي  يذلا  تاقيلعتلا  ليعفت  دومع  ًاضيأ  دجوي  لاقملا  عاونأ  ةمئاق  يف 
ـ  ةيرابخإلا تالاقملل  ةنكمم  اهكرتتو  ةيهيفرتلا ، تاكراشملا  عيمجل  ءارقلا   تاقيلعت  عنمت 

عضو كنكمي  ال  جذومن ، عون  مسإ  رييغتب  تمق  اذإ  هنأ  ركذت  لاقملا . عاونأ  ةحفص  يف  جذومنلا  عون  مس  ىلع إ رقنلاب  تالاقملا  عاونأ  ةيمست  ةداعإ  نكمي    
اهيف ىرخأ  فرحأ  وأ  تافاسم 

ـ  عوضوملا ممصم  ةعجارم  ىجري  كتالاقم ، ضرع  ىلع  رثأ  رييغتلا  اذهل  نأ  ةلاح  يف  مادختسإلا ، ديق  لاقم  عونل  جذومنلا  عون  مسإ  ريغت  نأ  لبق  .

 : لاقملا عون  تاناخ  ةحفص  ريرحت 
. هسفن لاقملا  عاونأ  لثم  ًامامت  هيفخم  وأ  هرهاظ  ءامسأ  ايطعم  ؛  لاقملا تاناخ  عون  ةحفصب  تاناخلا  ةيمست  ةداعإ  كنكمي 

" لاقملا ليدعت   " ةحفص ىلع  تاناخلا  اهب  رهظت  ىتلا  هقيرطلاب  مهبيترت  ةداعإ  كنكمي  لاقملا  عونل  لقح  نم  رثكأ  كيدل  ناك  اذإو 
. ًاطوبهو ًادوعص  ءاقرزلا  مهسألا  ىلع  طغضلاب  كلذو 
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روطسلا "  ددعتم  صن  ىلإ "  دحاولا "  رطسلا  نـص  نم "  لاثملا ، ليبس  ىلع   ، ام ٍةناخ  عون  رييغتلو 
{، هتعابط دنع  رهظيس  امك  امامت  صنلا  روهظ  معدي  قيبطت  وهو  .( } what you see is what you get راصتخا ل -WYSIWYG) قيبطت عم 

نم عيطتست  ىتلاو  ةناخلا ، عون  نييعت  ةداعإب  هصاخلا  هحفصلا  كل  حتفتس  . عونلا دوماع  ىف  فصلا  كلذل  ىقفاوتلا  طبارلا  ىلع  رقنلاب  مق 
. لاقملا تاناخ  عون  ةحفص  ىلإ  هدوعلل  ظفح  ـ لا رز  طغضإ  مث  نمو  هقثبنملا . همئاقلا  نم  ديدجلا  عونلا  رايتخإ  اهلالخ 

 

ةحفص ىلع  عقوتم  وه  امك  هددجملا  تاناخلا  رهظتس  تناكام  اذإ  دكأتلل  ًاديدج  ًالاقم  ءاشنإ  لاقملا  تاناخ  عون  رييغت  دعب  كيلع  بجي 
ثيدحتلا ناكام  اذإ  كقسنب  صاخلا  ممصملا  نم  دكأتلا  كيلع  بجيف  ام  ٍجذومن  عون  مسإل  كرييغت  دنع  ثدحي  املثم  امامت  مأ ال . لاقملا  ليدعت 

. كب هصاخلا  تالاقملا  ىلع  تارييغت  ىأ  ثودح  مدع  نامضل  كلذو  مأ ال  مادختسإلا  ديق  جذومنلا  ةناخ  مسإ  ىلع  مت  دق 

لاقملا عاونأ  جمد 

؛ الثمف  ، طقف دحاو  عونب  لقح  نم  رثكأ  مضت  ىكل  كلذو  لاقملا  عاونأ  نم  نيفلتخم  نيعون  جمد  نم  بوكسوين  مداخ  ك  ـــ نك ُـ مي
ًامدق  ىضملل  ًادج  هديفم  هيلمع  هوطخلا  هذه  ربتعتو  دوصقملا ؛) لاقملا  عون   ) وهو رخآ  عم  هجمد  مت  ىسيئرلا ) لاقملا  عون  )

. ديدجلا لاقملا  عون  تاناخ  عم  ًاقبسم  ةبوتكملا  هخسنلا  قباطتلو  ام  لاقم  عون  ليدعت  وأ  ةفاضإ  دعب 
لاقملا عاونأ  ناكمو  ردصم  رتخإ  مث  نمو  لاقملا " عون  جمد   " ةحفص كل  حتفيل  لاقملا  عاونأ  ةحفص  ىلع  نم  عاونألا " جمد   " طبار رقُنأ 

. هلدسنملا مئاوقلا  لالخ  نم  مهجمد  ديرت  ىذلا 
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، ًامجح ربكأ  هناخل  ردصم  جمد  كنكمي  هنأ ال  ظحالو  مهعم ، هجمد  ديرت  ىذلا  دوصقملا  لاقملا  تاناخ  عم  ردصملا  لاقملا  تاناخ  رتخإ  مث  نمو 
مهجمد  تلواح  اذإو  رطسلا " ىداحأ  صن  لثم "  دحاو ، دوصقم  لقحب   " WYSIWYG قيبطت عم  روطسلا  ددعتم  صن   " جمد عيطتست  ًالثمف ال 

. ًامجح ربكألا  لقحلا  ىوتحم  دقفت  نأ  نكمملا  نم  هقيرطلا  هذهب 

رمحأ طخب  هدوصقملا  تاناخلا  عم  اهجمد  متي  مل  ردصملل  تاناخ  ىأ  كل  هحضوم  لمتحملا . جمدلا  ةجيتن  هلبقملا  هحفصلا  كل  ضرعت 
. ىرخأ هرم  جمدلاب  عورشلا  لبق  دوصقملا  لاقملا  عون  ىلإ  هيفاضإلا  تاناخ  ـ لا ضعب  ةفاضإ  ىلإ  جاتحت  امبرو  حضاو .

صاخلا  عبرملا  رايتخإب  هيرحلا  كلو  اهئارجإ . مت  ىتلا  تارييغتلا  هدهاشمو  اهجمد  مت  ىتلا  تالاقملا  عيمج  لالخ  لوجتلا  كنكميو 
. هيلمعلا مامتإل  كدادعتسإ  دنع   " جمد رز " طغض  كنكميو  لاقملا ." عون  ردصم  فذح  ب " ـ

ىلوألا هوطخلاب  هيريذحت  هلاسر  ضرعب  روفلا  ىلع  بوكسوين  مداخ  موقيس  ردصملا ،  لاقملا  عونب  هصاخ  تالاقم  ةيأ  قبتي  مل  اذإو 
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. جمدلا هيلمع  نم 

 

 

ـ
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تاعوضوملا  .24
اهضرعو ةلصتملا  تالاقملا  ديدحت  نكمي  ىتح  نييفحصلاو ، نيررحملا  لبق  نم  مهنييعت  متي  ثيحب  يسيئرلا ،  لغشلا  يه  بوكسوين  يف  تاعوضوملا  دعت 

ةريثك ةيعرف  عيضاوم  هل  نوكي  نأ  نكمي  يسيئرلا  ةضايرلا  عوضوم  : لاثملا ليبس  ىلع  يعرف ، عوضوم  نم  رثكأ  هل  نوكي  نأ  نكمي  يسيئرلا  عوضوملاف  . ًاعم
ةيعرف  وأ  ةيسيئر  عيضاوم  ةدع  ىلع  دحاو  لاقم  يوتحي  نأ  نكمي  . ءاملا ةرك  ةلسلا ، ةرك  مدقلا ، ةرك  لثم :

ةحفص ىلع  تاغللا  راهظإ  عبرم  يف  ةيعرفلا . ةمئاقلا  نم  عيضاوم  طغضإ  مث  ةيسيئرلا ، حفصتلا  ةمئاق  ىلع  ةئيهت  رقنأ  اهئارجإ ، وأ  تاعوضوملا  ةعجارمل 
. ةلصلا تاذ  مجارتلا  ضرع  لجأ  نم  كروشنم  يف  ةمدختسملا  تاغلل  رايتخإلا  تاعبرم  رقنأ  عيضاوملا ،

 

. ةفاضإ رز  رقنأ  مث  ًايسيئر . ًاعوضوم  ةفاضإ  ةناخ  يف  ةملك  لخدأو  ةلدسنملا  ةمئاقلا  نم  ةغل  رتخإ  اديدج ، ًايسيئر  ًاعوضوم  ةفاضإل 

 

ىتح ءامسألا  فص  عستي  فوس  يعرفلا . عوضوملا  مسإ  وا  يسيئرلا  عوضوملا  مسإ  نم  نميألا  بناجلا  ىلع  ليدعت  طبارلا  طغضا  عوضوم ، ةيمست  ةداعإل 
. ظفحلا رز  رقنأ  مث  مسإلا ، ثيدحتب  مق  عوضوملا . مسإ  رييغت  ةناخ  ضرعي 

 

ضرع لجأل  ليدعت  طبارلا  طغضإ  عوضوم ، ةمجرت  لجأل  لاقملا . فلؤملا  ررحي  امدنع  ةحيحصلا  ةغللا  يف  رهظت  ىتح  عيضاوملا  ءامسأ  مجرتت  نأ  عيطتست 
. ةمجرت رزلا  طغضا  مثو  عوضوملا ، مسإ  ةمجرت  لخدا  ةلدسنملا ، ةمئاقلا  نم  اهيلإ  مجرتت  يتلا  ةغللا  رتخا  اذه . عوضوملا  مسال  ةمجرت  ةفاضإ  لقحلا 
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. همجرتت ىتح  ةيلصألا  هتغل  يف  رهظيس  يلصألا  عوضوملاف  مجرتم  ريغ  هلصأو  ًايعرف  ًاعوضوم  ةمجرتب  تمق  اذإ 

عوضوملا تحت  هعضت  نأ  ديرت  يذلاو  دوجوملا ، يعرفلا  عوضوملا  وأ  يسيئرلا  عوضوملا  بناجب  عقي  يذلا  ليدعت  طبارلا  طغضا  ايعرف ، اعوضوم  ةفاضإ  لجأل 
 . ةفاضإ رز  طغضإ  مث  ايعرف ، اعوضوم  ةفاضإ  ةناخ  يف  تاملكلا  ضعب  لخدأ  ديدجلا . يعرفلا 

 

طغضت نأ  كنم  بلطلا  متيس  كلذ  دعبو  طاقسإلاو  بحسلا  لالخ  نم  تاعوضوملا  بيترت  ةداعإ  كنكمي  . يلصألا هعوضوم  تحت  ديدجلا  عوضوملا  رهظي  فوس   
عوضوم مئاوق  ىلع  تارييغت  ةيأ  سكعنت  دق  تئش . اذإ  ةذفانلا  يف  بيترتلا  نييعت  ةداعإ  رز  طغضت  نأ  ًاضيأ  عيطتست  ةقثبنم . ةذفان  يف  بيترتلا  ظفح  رز 

. روشنملا ءارقل  ةضورعملا  مئاوقلا  ىلع  اهظفحب  تمق  يتلا  بلطلا 
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ديق ايلاح  عوضوملا  فذح  تلواح  اذإ  صاخلا . فصلا  نم  نميألا  بناجلا  ىلع  قرزألا ، بيلصلا  زمر  مادختسإب  يعرف  عوضوم  وأ  نيعم  عوضوم  فذح  كنكمي 
. عوضوملا اذه  لوح  كريذحتب  بوكسوين  موقتس  لاقم ، ةطساوب  مادختسإلا 
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تاغللا  .25
 

نم تاغل  مث  ةيسيئرلا ، حفصتلا  ةمئاق  ىلع  ةئيهت  رقنأ  طقف .  ةغللا  هذهب  رشنلاب  ًادودحم  تسل  كنإف  كلذ  عمو  بوكسوين ، ةيساسألا لـ ةغللا  ةيزيلجنإلا  دعت   
 . ايلاح ةرفوتملا  تاغللا  ىرت  ىتح  ةيعرفلا ، ةمئاقلا 

، لاثملا ليبس  ىلع  ةيزيلجنإلا ، ةغل . مسإ  لك  نم  نيفرح  لوا  ىلإ  دومعلا 1-639  زمر  ريشي  اهب . رشنلا  يف  بغرت  يتلا  تاغلل  معدلا  نيوكت  نم  تاغللا  ةحفص 
اذكهو ،RU ةيسورلا ، ES يه ةينابسالا  ، De يه ةيناملألا  ، EN وه

 

رشنلا خيراوت  ضرع  متي  نأ  نمضت  ةزيملا  هذه  مويلاو .  رهشلا  مسإ  ةمجرت  طبض  نم  كنكمت  يتلاو  ةغللا ، كلتل  ةحفص  حتفل  دومعلا  يف  ةغللا  مسإ  ىلع  رقنأ 
. قرزألا ظفح  ـ لا رز  قوف  رقنا  مث  ملاعلا . ءاحنأ  عيمج  يف  ءارقلل  حيحص  لكشب  ةنيعم  ةغلب  لاقمل  ًايئاقلت 

ةحفص ةغلل ،) يلصألا  مسالا  و كب ، ةصاخلا  كتغل  يف   ) ةغللا مسا  لاخدإ  بجي  تاغللا . ةحفص  يف  ةديدج  ةغل  ةفاضإ  رزلا  ىلع  طغضا  ىرخأ ، ةغل  ةفاضإل 
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ةحفص ةغلل ،) يلصألا  مسالا  و كب ، ةصاخلا  كتغل  يف   ) ةغللا مسا  لاخدإ  بجي  تاغللا . ةحفص  يف  ةديدج  ةغل  ةفاضإ  رزلا  ىلع  طغضا  ىرخأ ، ةغل  ةفاضإل 
(. ةيزليولا  cy الثم  ) ISO نيفرح نم  اهدوكو   يلودلا ) فورحلا  لودجل   UTF-8 لثم  ) هب صاخلا  دوكلا 

 

ـ  تاغللا ةحفص  يف  ةديدجلا  ةغللا  رهظت  فوس  نآلا ، ةحفصلا . ةياهن  يف  ظفحلا  رز  ىلع  رقنأ  تاناخلا ، لك  يف  مجارتلا  لاخدإ  دعب 

 

ةلدسنملا ةغللا  مئاوق  يف  لقنتلا  نم  نييفحصلاو  نيررحملا  بينجت  لجأ  نم  صاخلا ، بوكسوين  مداخ   ىلع  ةئيهملا  تاغللا  ددع  نم  دحلا  يف  بغرت  دق 
موقت فوس  بوكسوين ، تانايب  ةدعاق  يف  ةغللا  كلت  يف  تالاقم  يأ  كانه  ناك  اذإ  ةمئاقلا . يف  فص  لك  ةياهن  يف  فذح  قوف  رقنا  ةغل ، ةلازإل  ةليوطلا .

. اهتلازإ نكمي  الو  مادختسإلا  ديق  يه  ةغللا  نأ  ةقثبنم  ةذفان  لالخ  نم  كريذحتب  بوكسوين 
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لودلا  .26
 

ءارجإ نم  كنكمت  اضيأ  ةيديربلا . ةرشنلا  يف  ككارتشإ  دنع  لاثملا  ليبس  ىلع  نوئراقلا ، اهؤلمي  يتلا  جذامنلا  يف  لودلا  مئاوق  رهظت  فيك  ةحفصلا  هذه  ررقت 
. ةيعرفلا ةمئاقلا  ىلع  لود  مث  ةيسيئرلا ، حفصتلا  ةمئاق  ىلع  ةئيهت  رقنأ  ةيضارتفإلا ، ةغللاب  ةمئاقلا   هذه  يف  لودلا  ءامسأ  ىرتل  ةفلتخم . تاغلب  لودلا  مئاوق 

لوأ نم  نوكملا  دلبلا  زمر  ىلإ  ةفاضإلاب   ISO"3166-1 ، " زمرب اهيلإ  زمريو  مهب  ةضورعملا  ةيضارتفإلا  ةغللاب  نادلبلا ، نم  ةيدجبأ  ةمئاق  نادلبلا  ةحفص  ضرعت   
. طقف ةددحملا  ةغللاب  نادلبلا  ءامسأ  ضرعل  ثحبلا ، رز  ىلع  مث  ةلدسنملا ،  ةغللا  ةمئاق  قوف  رقنا  دلب . لكل  نيفرح 

 

. لودلا ةمئاق  ىلإ  عوجرلل  ظفحلا   رز  رقنأ  مث  هليدعت ، لجأ  نم  ةلودلا  مسإ  ىلع  رقنأ 

 

ةغللا رتخإ  حتفتس ، يتلا  ةلودلا  مسإ  ةمجرت  ةحفص  يف  ةمئاقلا . نم  ةلودلا  كلت  فص  يف  ةمجرت  طبارلا  طغضا  ةددحم ، ةغل  ىلإ  ةنيعم  ةلود  مسإ  ةمجرتل 
. ظفحلا رز  رقنأ  مث  مسإلا . ةناخ  يف  ةمجرتلا  لخدأو  ةلدسنملا ، ةمئاقلا  نم  ةفدهتسملا 

81



رز ىلع  رقنا  مث  اهب ، بغرت  يتلا  ةغللا  ديدحتل  لودلا  ةحفص  نم  يولعلا  ءزجلا  يف  ةلدسنملا  ةغللا  ةمئاق  مدختسإ  ًاقحال ، ةمجرتملا  دالبلا  ءامسأ  ىلع  روثعلل   
ـ   هاندأ اهدرس  متيس  تدجو ، نإ  ثحبلا ، جئاتن  ثحب .

رقنلا قيرط  نع  كلذب  مايقلا  كنكمي  ىرخأ ، ةرم  اهعضو  ىلإ  جاتحتو  دلب  افذحب  تمق  اذإ  نكلو  ةفورعم ، ًابيرقت  ةفورعملا  نادلبلا  عيمج  بوكسوين  ةمئاق  لمشت 
اهمسإ ىلإ  ةفاضألاب  اهمسإ  نم  نيفرح  لوأو  دلبلا  دوك  لاخدإب  موقت  نأ  كلذ  دعب  كنم  بلطيس  ءاقرزلا . ةنوقيألا  بناجب  عقي  يذلاو  ةديدج  دلب  ةفاضإ  طبار  ىلع 

. ةئيهتلا ةمئاق  ىلع  ةدوجوملاو  بوكسوين ، تاغل  ةحفص  يف  اهفيرعتب  تمق  يتلا  تاغللا  نم  ديدعلا  ىلع  ةلدسنملا  ةمئاقلا  يوتحت  اهتغلو . لماكلاب 

. ةلودلا كلت  يف  ةيكحملا  ةغللا  سيلو  اهمسإ ، لاخدإب  موقت  يتلا  ةغللا  يه  اهددحت  نأ  بلطتت  يتلا  ةغللا  نأ  ظحال 
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مجرتملا  .27
 

نأ عيطتست  وأ  بوكسوين ، اهب  دوزملا  ةريثكلا  مجارتلا  نم  ةمجرت  مدختست  نأ  عيطتست  كنكلو  بوكسوين ، ةرادإ  ةهجاول  ةيسيئرلا  ةغللا  يه  ةيزيلجنإلا  ةغللا  دعت 
ةجهل عم  قفاوتت  ىتح  اهطبضت  نأ  وأ  لعفلاب ، هدوجوم  ةمجرت  نسحيل  مجرتملا  مدختست  نأ  ًاضيأ  عيطتست  مجرتملا . مدختست  تناو  كسفنب  ةمجرت  أشنت 

. ةيميلقإ

 

ةفدهتسملا ةغللا  نكت  مل  اذإ  ةئيهتلا . ةمئاق  ىلع  ةدوجوملا  تاغللا ، ةحفص  يف  ةجردم  اهيلا  مجرتت  نأ  ديرت  يتلا  ةغللا  نأ  دكأتت  نأ  يه  ىلوألا  ةوطخلا 
مث ةئيهت ، ىلع  رقنلاب  مجرتملا  حتفت  نأ  عيطتست  دعب ، اميف  ليصافتلا . نم  ديزمل  تاغللا  لصف  رظنأ  ًالوأ . بوكسوين  ىلإ  اهتفاضإب  موقت  نأ  بجيف  ةجردم ، 

. ةيسيئرلا لقنتلا  ةمئاق  يف  مجرتملا 

نأ جاتحت  بوكسوين  يف  ةلسلس  يلاوح 2463  كانهف  . بوكسوين ةرادإ  ةهجاو  ىلع  ةدوجوملا  ةيدرفلا  صوصنلا  ةمجرت  نم  كنيكمت  لالخ  نم  مجرتملا  لمعي 
نم ًاعم ، نيلماعلا  نيمجرتملا  نم  قيرف  عم  بيرعتلا  لامكإ  ًاضيأ  كنكمي  . ةهجاولا نم  ةعونتم  تاحفص  فلتخم  لثمت  ةقطنم  ىلإ 40  ةمسقم    ، اهتمجرت متي 

. ةرم لك  يف  هدحاو  ةقطنم  ةجلاعم  لالخ 

عاونأ وأ  يفارغجلا  عقوملا  لثم  هتمجرت ، دارملا  ءزجلا  رتخإ  مث  ةلدسنملا ، مئاوقلا  نم  ىلإ ) ةمجرتلا   ) ةفدهتسملاو نم ) ةمجرتلا   ) ردصملا ةغللا  رايتخإب  مق 
تاناخ نم  ةناخ  بناجب  صرقلا  ةنوقيأ  ىلع  رقنلاب  تقو  يأ  يف  كلمع  ظفح  كنكمي  رمحأ . طخب  ةضورعم   نآلا  ىتح  اهتمجرت  متت  مل  يتلا  قطانملا  لاقملا .

. ةحفصلا ةياهن  يف  ظفحلا  رز  دجوي  ةمجرتلا ،  لامتكا  دنع  لاخدإلا .

ةلسلس لاثملا ، ليبس  ىلع  فرحألا . هذه  لثمب  بوكسوين  نم  اهلادبتسإ  متيس  رثكأ  وأ  ةملك  نأ  ينعي  اذه  ". 1  "$ لثم اهيف ، رالودلا  ةمالعب  تاوطخ  ىرت  فوس 
" يرادإ  " مدختسملا مسإ  لاثملا ، اذه  يف  يرادإ ." لوخدلا : لجسم  : " نوكت دق  بوكسوين ، ةهجاو  يف  ةضورعم  نوكت  امدنع  "، 1 : $ لوخدلا لجسم  " ليجستلا

". 1 $"ـ لدبتسم ب
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بوكسوين يف  جمدملا  .، مجرتملا نع  لصفنم  لكشب  ىدؤت  يتلا  ةمهملا   ، ماظنلا ريدم  ةطساوب  يودي  لكشب  "TinyMCE"، "TinyMCE  " ررحم رابتعإ  نكمي 
ررحم يف  صوصنلا  ريرحت  نيعتي   . ًاضيأ مجرتم  كـ

ةيلآلا  ةمجرتلا 
ةيصن جمارب  ديوزتب  بوكسوين  موقت  لجوج ، ةمجرت  تاودأ  ةعومجم  لثم  ةكرتشملا ، ةمجرتلا  ةركاذ  ضرعت  يتلا  ةيلآلا  ةمجرتلا  تالآ  نم  ةدافتسالا  لجأ  نم 

 : نم اليمحت  رفوت  ةيصنلا  جماربلا   GNU gettext نم مدختسم   po  . اهداريتسإو ةمجرتلا  تافلم  ريدصتل  رماوألا  رادصإل  رطس  نم 
https://github.com/sourcefabric/Newscoop/tree/v4.1/scripts/localization

 

بوكسوين قيرف  ىلإ  ىرخأ  ةرم  ةمجرتلا  لاسرإ 
، هباشم يوغل  مجرتم  دجو  ول  ىتح  ملاعلا . لوح  صاخشأل  ًةدافإ  رثكأ  بوكسوين  لعجي  اذه  انل . مهتاغل  بيرعت  لاسرإ  يف  بوكسوين  يمدختسم  طاشنب  عجشن 

ةجهللا نيبو  اينابسإ  يف  ةمدختسملا  ةينابسإلا  ةغللا  يف   قورف  دجوت  دق  لاثملا ، ليبس  ىلع  ةيميلقإلا . تافالتخإلا  وأ  ةصاخلا  كتاجايتحإل  حلصي  هنأ ال  زوجيف 
نيرخآ نيمدختسم  عم  مجرتملا  اذه  كراشت  نأ  كتاجايتحإ و  عم  قفاوتي  ىتح  بوكسوين  مجرتم  طبضت  نأ  نكمي  ةلاحلا ، هذه  يف  الاميتاوغ . يف  ةمدحتسملا 

. كتجهل وأ  كتغل  نوملكتي 

 
contact@sourcefabric.org ىلإ ًاينورتكلإ  ًاديرب  لاسرإ  ىجري  بوكسوين ، مجرتم  يف  ةكراشملا  ةيفيك  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل 
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تالجس  .28
 

تالجسلا لـ صحف  تافلم  بقعتت  نأ  عيطتست  كروشنم ـ  مداخ  يف  ىتمو ، اذام ، لعف  نم  عبتت  نم  كنكمت  ةيصاخ  ىلع  بوكسوين " " ـ ةرادإلا ل ةهجاو  يوتحت 
. تالجس مث  ةيسيئرلا ، حفصتلا  ةمئاق  يف  ةئيهت  لع  رقنلاب  بوكسوين 

. ًالوأ ةريخألا  ثادحألا  راهظإ  عم  ةحفص  لكل  مئاوق  ةرشع  راهظإ  لالخ  نم  بوكسوين ،"  " مداخ يف  ةريخألا  ثادحألا  لك  درسب  يضارتفإلا  تالجسلا  ضرع  موقي 
تالجسلا ةحفص  نإف  بوكسوين  ،"  " تازيمم مظعمك  ةقباس . تاحفص  ىرتل  ةلدسنملا   عجرملا  عون  ةمئاق  تحت  ةحفصلا  مقر  وأ  يلاتلا  طبارلا  رقنأ 

. كتغل ريغ  تاغلب  لجسلا  تالاخدإ  ىرت  يكل  كلذو  تاغللا  ةددعتم 

 

ةحفص ثيدحت  متيس  ءاشنإ . لثم  لاقملا ، عون  كلذ  دعبو  لاقم ، لثم  عجرم  ديدحتل  ةلدسنملا  عجرملا  عون  ةمئاق  مدختسإ  ، يئاقتنإ لكشب  تالجسلا  صحفل 
. ةددحملا تاءارجإلا  عاونأو  عجارملا  ىلا  ةقباطملا  ثادحألا  طقف  ضرعتل  تالجسلا 

 

. اهليجست مت  يتلا  ثادحألا  ليصافت  ضرعل  راهظإ  طبار  ىلع  رقنأ  تافالتخإلاو ، عجارملا  ةدمعأ  يف 
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مييقتلا تانايب   .29
 

.Sourcefabric ىلإ لعفلا ) دودر   ) وأ مييقتلا  تانايب  لاسرإل  كنذأتست  ةقثبنم  ةذفان  ىرت  نأ  نكمملا  نم  بوكسوين ،"  " يف ىلوألا  ةرملل  لوخدلا  ليجست  دنع 
ريغت وأ  عجارتل  ةئيهتلا  ةمئاق  ىلع  معد  طغضت  نأ  عيطتست  دعب ، اميف  بوكسوين ."  " نيسحت يف   Sourcefabric دعاست كمداخ  تيبثت  نع  تامولعملا  هذه 

ـ   مييقتلا تانايب  تادادعإ 

 

اذا ةيموي . تايئاصحإ  لسرت  تنأ ال  ىلإ  ةيلاحلا : ةلاحلا  ةلاسر  نيعي  ءارجإلا  اذه  عوبسأ . دعب  ًاريكذت  ينطع  رز أ رقنأ  مييقتلا ، تانايب  لسرت  نأ  أشت  مل  اذا 
اهأرقت نأ  عيطتست  يتلا  ، Sourcefabric ةيصوصخلا ل ـ ةسايس  بسح  كمداخ  نم  مييقتلا  تامولعم  عمج  متيس  ، " بوكسوين  " ةدعاسم معن ، رز  ترقن 

طبارلا ىلع  رقنلاب 

 

اذه اهلاسرإ . متيل  مييقتلا  تانايب  ضرع  طبار  ىلع  رقنلا  قيرط  نع  كلذب  مايقلا  كنكمي  ، Sourcefabric ىلإ اهلاسرإ  لبق  تانايبلا  ةعجارم  يف  بغرت  تنك  اذإ 
. تانايبلا ةفاك  ةدهاشمل  راطإلا  لخاد  لفسأل  ريرمتلا  كنكمي  تيبثتلل . تانايبلا  راهظإل  ةقثبنملا  ةذفانلا  عسوي  ءارجإلا 
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روصلا ةلكيه  ةداعإ   .30

ةروصلا سفن  مادختسإ  كنكميو  هيلصألا ؛ روصلا  تابث  عم  هفلتخم  ماجحأب  نكلو  الصأ  هدوجوملا  روصلل  جاتنإ  ةداعإ  متي  اهبو 
رظنأ . ًايودي اهمجح  طبض  ةداعإ  ىلإ  هجاحلا  نود  كلذو  ، كروشنم قسنب  هصاخلا  جذامنلا  نم  هفلتخم  ءازجأب  هددعتم  ماجحأب  هيلصألا 

. هّلدعُملا روصلا  مادختسإ  ليصافت  نم  ديزمل  ىبناجلا " طيرشلا   " لصف

روصلا  مجح  وأ  مسإ  فلتخإ  اذإ  ىتح  هسفن ، روشنملا  قسن  ىلع  رصتخملا  همجحو  نيعم  ليدعتل  بوكسوين "  " ماظن مسإ  دمتعي 
هصاخلا هحفصلا  حتفتل  ةروص " ةلكيه   " رقُنأ "، قيسنت  " ةمئاق ىلع  نم  كب . صاخلا  روشنملا  لمع  مقاط  همدختسي  ىذلا 

رز رقُنأ  مث  نمو  رثكأ . وأ  هروص  لكيه  ضرع  مسإ  ليدعت  كنكمي  ًاضيأ  اهلالخ  نمو  . ًايلاح هقّسنُملا  روصلا  تاليدعت  ءامسأب 
 ". ظفحلا "

 
هلبقملا هرملا  ىف  كب  صاخلا  روشنملا  لمع  مقاطل  رهظيس  ًايلاح  هليدعتب  تمق  ىذلا  هروصلا  لكيهب  صاخلا  ديدجلا  مسإلا 

ماجحأو تاليدعت  وذ  رخآ  قسنل  كباهذ  دعب  تاليدعتلا " ليمحت  ةداعإ   " رز رقن  نم  كل  دبالو  . ام ًالاقم  ليدعتب  اهلالخ  نم  نوموقي  ىتلا 
. هفلتخم ءامسأ  وأ  روص 
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مدختسملا ةرادإ   .31
 

عاونأ ددحت  نأ  عيطتست  ءارقلا .  وأ  لمعلا  مقاط  نم ، اوناك  ًاءاوس  نيمدختسملا  لوخد  يف  مكحتلا  نم  بوكسوين " " ـ مدختسملا ل ةرادإ  تازيم  كنكمت 
، نومدختسم ـ لا يهو  ةصاخلا ، ةيعرفلا  اهتمئاق  مدخسملا  ةرادإ  ماهمل  نيفلؤملل . ةيصخشلا  تافلملاب  ًاضيأ  مكحتت  نأو  ررحم ،  وأ  يفحص  لثم  مدختسملا ،

". بوكسوين " ـ ةيسيئرلا ل حفصتلا  ةمئاق  يف 

ثادحأ نع  نيمدختسملا  عالطإ  لجأ  نم  هيلإ  جاتحتس  كنأل  باسحلا ، اذه  فذحت  ال  يرادإ . طقف : دحاو  مدختسم  باسح  بوكسوين " " ـ نإف ل ًايئدبم    
. ينورتكلإلا ديربلا  لئاسر  تاراطخإ  ىلع " درلل   " طبار ناونعك  يرادإلا  باسحب  طبترملا  ينورتكلإلا  ديربلا  ناونع  مادختسإ  متي  بوكسوين ."  " ماظن

نيمدختسملا عاونأ  ءاشنإ 
مدختسم عاونأ  ءاشنإ  نم  بوكسوين "  " ُكنكمي ريبك ، روشنمل  تقولا  نم  ريثكلا  قرغتسي  يذلا  رمألا  نيدرفلا ، نيمدختسملل  حيحصلا  لوخدلا  ةئيهت  نم  الدب 

". بوكسوين  " ماظن يف  مدختسملا  اهيرجي  نأ  زوجي  يتلا  ماهملا  نم  ققحتلا  ةمئاق  لالخ  نم  مدختسملا  عون  ديدحت  متي  ةدع . نيمدختسمل  نييعتلل  ةلباق  ةماع ،
. تاقحلمو قُسن  ةرادإ  ىلإ  اهريرحتو  اهترادإو  تالاقم  وأ  ماسقأ ، تاروشنم ، ءاشنإ  نم  حوارتت  هذه  ققحتلا  ةمئاق 

 

 : ةردق لقألا  ىلإ  رثكألا  نم  ًايجيردت  ًابيترت  انه  ةروكذم  نيسيئر ، ، نيمدختسم  عاونأ  ةسمخ  ىلع  بوكسوين "  " يوتحت

ةقلطملا ةطلسلا  ماظنلا - ريدم   

اهفذح وأ  تارادصإ  ءاشنإ  يف  قحلا  هل  ريرحتلا -  سيئر 

اهليدعتو ةيساسأ  تالاقم  ةرادإل  دودحم  ررحملا - 

اهفذح ىلع  ةردقلا  كالتمإ  نودب  طقف ، تالاقم  ءىشني  نأ  عيطتسي  يفحصلا - 

يريرحتلا ىوتحملا  رييغت  هنكمي  ال  تاكارتشإلا - ريدم 

 

عونل ًامسا  لخدإ  ةحفصلا ، هذه  نم  نميألا  بناجلا  يف  نومدختسم . ةمئاق  ىلع  ةدوجوملا  مدختسملا  عاونأ  ةرادإ  ىلع  رقنأ  ديدج ، مدختسم  عون  ءاشنإلو 
. ظفح ـ لا رز  ىلعرقنأ  مث  ديدج . مدختسم  عون  ةفاضإ  عبرم  يف  ديدجلا  مدختسملا 

. عونلا كلذ  تايحالص  ليدعتل  همسإ  ىلع  رقنأ  انه . ديدجلا  كمدختسم  عون  رهظيس  مدختسملا ، عاونأ  ةمئاق  ىلإ  عجرت  امدنعو 
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ءالؤه نكمتي  ىتح  لابقتسإلا  عبرم  يف   ةمالع  عض  راطخإلا ، \ ماظن تحت  لاثملا ، ليبس  ىلع  هذه .  مدختسملا  عونل  اهنيكمت  ديرت  يتلا  تاعبرملا  ددح 
ءالؤه نكمتي  ىتح  قيلعتلا  ىلع  فارشإلا  عبرم  يف  ةمالع  عض  وأ  بوكسوين ،"  " ماظن نم  ينورتكلإلا  ديربلا  ربع  تاراطخإ  لابقتسإ  نم  نيمدختسملا 

تحت ليدعت  ـ لا عبرم  يف  ةمالع  عضو  ىلإ  مدختسملا  عونل  يعرفلا  ررحملا  ًاضيأ  جاتحيس  تاقيلعتلا . ىلع  فارشإلا  تاراطخإ  لابقتسإ  نم  نيمدخستملا 
. ةمئاقلا ىلعأ  يف  ظفح  ـ لا رز  ىلع  رقنلاب  مق  كلذ  دعب  تالاقم . / ةباتك
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نيمدختسم ءاشنإ 
. اديدج ًاباسح  ءارجإ  رز  رقنأ  مث  نومدختسم ، ـ لا ةمئاق  نم  نيمدختسملا  ةرادإ  ىلع  رقنأ  ةرادإلا ، ةهجاو  نم  ماظنلا  ىلإ  ًاديدج  ًامذختسم  ةفاضإل 

ةهجاولا ىلإ  لوخدلا  ةيحالص  هل  ناك  اذإ  ًالعفم ، باسحلا  ناك  اذإ  رورملا ، ةملكو  مدختسملا  مسإ  كلذ ، يف  امب  ديدجلا  مدختسملا  ليصافت  ديدحت  متي  نأ  بجي 
مدختسم عون  وأ  ةيساسألا ، عاونألا  نم  ًاعون  امإ    ) مدختسملا عون  رتخإ  مث  ةماعلل . حاتم  يضخش  فلم  هل  ناك  اذاو  ةرادالا ،) ةهجاو  " ) بوكسوين " ـ ةيفلخلا ل

ديزمل نيفلؤملا  ةرادإ  لصف  رظنأ  . ) ةلدسنملا ةمئاقلا  نم  فلؤملا  مسإ  رتخإ  ، كروشنمب نيمهاسملا  دحأب  طبترم  مدختسملا  باسح  ناك  اذإ  هئاشنإب .) تمق 
. ظفح ـ لا رز  رقنأ  مث  ليصافتلا .) نم 

ِمدختسمل ةنيعملا  تايحالصلا  نم  ديزت  نأ  ديرت  تنك  اذإ  نيمدختسملا .  ةرادإ  ةحفص  يف  مدختسملا  مسإ  ىلع  رقنلاب  نيمدختسملا  تاباسح  ليدعت  نكمي 
رقنأ تنرتنإلا ، لوكوتورب  ناونع  لالخ  نم  وأ  رس  ةملك  لالخ  نم  ًاكارتشإ  ليدعت  وأ  ةفاضإل  مدختسملا . ليدعت  ةحفص  يف  تايحالصلا  ليدعت  رز  رقنأ  ام ،

. ةقثبنم ةذفان  حتفتس  يتلا  تاكارتشإلا ، ليدعت  رز 
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فلملا ليدعت  رز  حبصيس  ظفح  ، ـ لا رز  رقن  متو  هيف ، ةمالع  عضوب  ةماعلل  ةينالع  رهظي  نأ  مدختسملا  فلمل  حامسلا  عبرم  نم  ققحتلا  مت  اذإ 
. ةيتاذلا هتريس  نع  ليصافتو  مدختسملا  ةروص  فيضت  نأ  اهلالخ  نم  عيطتست  ةقثبنم  ةذفان  حتفي  ىتح  رزلا  اذه  رقنأ  ًايئرم . يصخشلا 

 

نيفلؤملاب مكحتلا 
مكحتلا  " ىلع رقنلا  لالخ  نم  اهليعفت  كنكمي  ىتلاو  رشنلا ، ةيلمع  ىف  نيمهاسملاب  مكحتلا  ةزيمب  " بوكسوين  " مداخ زيمتي 

هيلعف تاباسحل  رورم  ليجست  مهيدل  نيفلؤملا  نوكي  نأ  ىرورضلا  نم  سيل  هنأ  ركذت  . " نيمدختسملا ةمئاقب "  " نيفلؤملاب
مهل  حاتت  ثيح  ؛  تالاقمب همهاسملا  نم  اونكمتيل  بوكسوين  مداخ  ىلع 

. مداخلا ىلع  طقف  نيمهاسمك  تالاقملا  ةفاضإ 

: هحفصلا نم  نميألا  بناجلا  ىلع  طئارش  ثالثلا  مادختسإ  ةطساوب  مداخلا  ىلع  فلؤم  لكل  هيفاضإ  تامولعم  ظفح  ُـ نأ ت نكميو 
، بتاكلا ىساسألا ، فلؤملا  ًالماش  نيعم  لاقمل  فيلأتلاب  نيمهاسملا  نم  ديدعلا  دانسإ  نكميو  ىوتحملاو . هيتاذلا  هريسلا   ، ماع

هريسلا طيرش  مادختسإب  فلؤملاب  هصاخ  هروص  عفر  نكميو  ماعلا . طيرشلا  مادختسإب  كلذو  ديماوعلا  بتاكو  ررحملا  روصملا ،
. فلؤملا سفنب  ةطبترم  ىرخأ  تالاقم  ىأ  ىوتحملا  وهو  ثلاثلا  طيرشلا  انل  حيتي  امنيب  هيتاذلا 
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تاقحلملا  ت  ــ يبثت  .33
. Tar هيفيشرألا هغيصلاب  بوكسوين "  " مداخ ىلع  ىرخأ  هرم  اهعفر  كنكمي   ، كبوساح ىلع  تاقحلملا  ليمحت  درجمب 

رقنأ مث  هيسيئرلا ، حفصتلا  ةمئاقب  بوكسوينب  هصاخلا  هيرادإلا  ههجاولا  هحفص  ىلع  نم  تاقحلم "  " ىلع رقنأ 
نم ديزمل  مداخلا . ىلع  ًايلاح  هتبث  ُـ ملا تاقحلملا  ةلودجو  بيترت  هحفصلا  هذه  نأش  نم  " . تاقحلملاب مكحتلا  "

( . تاقحلملا مادختسإ   ) رظنأ ؛  هحاتم هدحو  لك  نع  ليصافتلا 

ىلع  رقنأو  قحلملا  راتخإ  مث  ـح،  فصت رز  ىلع  رقنلا  كنكمي  كب  صاخلا  بوساحلا  نم  ديدج  قحلم  عفرلو 
تاقحلملا "  " ةمئاق ىلع  هلصفنم  لخادم  ةطساوب  هترادإ  كنكميس  حيحص ، لكشب  قحلملا  تيبثت  متي  نأ  درجمبو  . ليمح ــ رز ت

هدح ىلع  قحلم  لك  ليطعت  وأ  نيكمت  ىلع  ًارداق  نوكتل  رايتخإلل  تاناخ  ةدع  تاقحلملاب  مكحتلا  ةحفصب  صاخلا  نميألا  بناجلا  ىلع  دجويف  . هيعرفلا .

. كماظن ىلع  نم  ًايلك  نيعم  قحلم  فذح  نم  كنكم  ُـ رمحألا ت نوللاب   X هنوقيألاف

 
جذومن  ىلع  قحلم  لك  ىوتحيو  . هلاعف حبصت  ىكل  كتاروشنم  جذامن  يف  معدلا  تاقحلملا  جاتحت 

. مهب صاخلا  قسنلا  زومرل  ليلدك  مهمادختسإل  وأ  قصللا ، وأ  خسنلل  ءاوس  كميمصتل  صصخم  ىقسن 
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