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 (طسم دلسب١  )ايعٌُ َٔ املٓصٍ 

باختضاز غدٜد ٚبدٕٚ َكدَات ضٓكدّ ٖٓا دلُٛع٘ َٔ األفهاز يًعٌُ َٔ املٓصٍ ٚاجملسب١ طبعا  

 ايطؤاٍ ٌٖ أْا ممهٔ اسضٌ غػٌ ٚأْا قاعد٠ يف ايبٝت ؟؟

 :اإلداب١ ممهٔ طبعا يهٔ بػسٚط

 .إعطا٤ عًُو َٔ املٓصٍ ْفظ االٖتُاّ ٚاأل١ُٖٝ يًعٌُ اخلاظ يف إسد٣ ايػسنات : أٚال 

 نْٛٞ صبٛز٠ ٚال تتطسعٞ ايٓتا٥ر ٚاعًُٞ اْو تكَٛني اآلٕ ببٓا٤ َطتكبًو بٝدى : ثاْٝا 

 .ذلاٚي١ فضٌ َٗاّ عًُو َٔ املٓصٍ عٔ َٗاَو يف ايبٝت : ثايجا 

 .ذلاٚي١ اإلتكإ ملا ضتكَٛني ب٘ ٚتطٜٛسٙ إىل األسطٔ : زابعا 

 .ذلاٚي١ انتطاب ايجك١ ممٔ تتعاًَني َعِٗ ٚنْٛٞ أ١َٓٝ ٚصادق١ يف تعاَالتو: خاَطا 

ال تدفعٞ قبٌ اضتالّ ايبغاع١ ٚال تتعاًَٞ إال َع  )تٛخٞ احلرز يف ايتعاَالت املاد١ٜ : ضادضا 

  (غسن١ غشٔ ثك١ َٚعسٚف١ 

اإلصػا٤ دٝدا ملالسعات ايعُال٤ ٚذلاٚي١ انتػاف ضًبٝاتو يف ايعٌُ ٚايتدًط َٓٗا : ضابعا 

 .أٚ ؼًٜٛٗا إىل اجيابٝات 
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  اإلعالْات عا٥دات ع٢ً يًشضٍٛ إْػا٤ َد١ْٚ 1

 ايٜٛب َٛقع ع٢ً اإلعالْات َٔ املاٍ ٚنطب َٔ ايكسا٤ قاعد٠ ٚبٓا٤ أْت بتشب٘، َٛعٛع عٔ إْػا٤ َد١ْٚ

  .بو اخلاظ

 

  َػسف نٔ . 2

 املاٍ َٔ ايكًٌٝ نطب ٚميهٓو بٓا٤ دلتُع َٔ األعغا٤ املتفاعًني َع املٓتد٣ ، ٚ املصعر ايربٜد َٔ محاٜت٘

 .املٓتدٜات إىل داْب إدازتو 
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  ايٜٛب ملٛاقع َكاالت نتاب١ . 3

 ٚإ إجياد  سٝح ٜبشح مجٝع َايهٞ املٛاقع عٔ احملتٟٛ اجلٝد ملٛاقعِٗ ،. االْرتْت ملٛاقع بايٓطب١  ايهٓص ٖٛ احملت٣ٛ اجلٝد 

 دٝدا ناتبا نٓت إذا. خازد١ٝ مبضادز ٜكَٕٛٛ باالضتعا١ْ َا ٚغايبا ، املٛاقع ألصشاب زٚتٝين عٌُ ٖٛ اجلٛد٠ عايٞ ذلت٣ٛ

 أٚ تطتطٝع إْػا٤ َٛعٛعات تعبري١ٜ فأْت قادزا جلين اإلزباح َٔ خالٍ االْرتْت ٚإ ٜهٕٛ يو دخٌ ال بأع ب٘  اخلرب٠ ذٟٚ َٔ

 

  نٔ ناتبا َطتغافا . 4

 ٜهٕٛ َُٗا  َٛعٛع تتشدخ عٔ سضس١ٜ ملاد٠ دٚالز 400 - دٚالزا 50 بني اجلٛد٠ عاي١ٝ املٛاقع بعض تدفع 

ٖٚٛ أضًٛب  َع ٖرٙ ايٓٛع١ٝ َٔ املٛعٛعات َغ١ُْٛ ددا يهطب املاٍ ايٓتا٥ر ٚ ٚشا٥سِٜٗ ددا يكسا٥ِٗ

  .بهجري ذيو َٔ أع٢ً ٚاملهافآت ، َط٦ُٔ يًعٌُ عرب االْرتْت 
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  املٓتدٜات يف يًٓػس أَٛاٍ ع٢ً احلضٍٛ . 5

اضت٦ذاز بعض  املٛقع عٔ املط٦ٍٛ يريو ًٜذأ ، فازغ١ َٔ املػازنات ٚاملٛاعٝع َٓتدٜات   أٚ اإلعالٕ يف ايٓػس ٜسٜد أسد ال 

فسم  )اإلفساد يًكٝاّ بع١ًُٝ ْػس َٛعٛعات يف املٓتد٣ ست٢ ٜعٗس أَاّ ايصٚاز اْ٘ ْػط ٜٚػذعِٗ يًتطذٌٝ فٝ٘ ٜٚط٢ُ ٖٛال٤ 

 َٛعٛع أٚ 100غٗسٜا أٚ باالتفام ع٢ً َبًؼ َعني ْعري نٌ  زٚاتبِٗ ٖٚٛال٤ ٜتكاعٕٛ (أٚ فسم ايتعب١٦ ٚاإلغٗاز  (ايتٓػٝط 

 ٖٚٞ اسد ايطسم اييت بدأت باالْتػاز بهجس٠ يف ايٛطٔ ايعسبٞ.  َٛعٛع سطب َا ٜطتطٝعٕٛ ايكٝاّ ب٘ 1000

 

 

  إْػا٤ أذاع٘ ع٢ً االْرتْت . 6

ميهٓو ايتشدخ عٔ أٟ . ايفٝدٜٛ أٚ ايضٛت َع ٚيهٔ َع املد١ْٚ، احلاٍ ٖٛ نُا األضاع يف

 .اإلعالْات َٔ املاٍ نطب ٚ ،(االذاع٘  )غ٧ أٚ أٟ َٛعٛع ٚدًب إعالْات يًُد١ْٚ ايضٛت١ٝ 
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 أزباح َٔ املٓتدٜات اييت تهتب بٗا ع٢ً احلضٍٛ . 7

 اإلعالْات تػػٌٝ ميهٓو سٝح اإلٜسادات سض١ بسْادلا تكدّ املٓتدٜات ٚخاص١ األدٓب١ٝ  َٔ ايعدٜد 

غ٧ زا٥ع ميهٓو َٔ االضتفاد٠ َٓ٘ ٚعسض خدَاتو  ٖٛ ٖٚرا. بإْػا٥ٗا تكّٛ اييت املٛاعٝع ع٢ً بو اخلاص١

 نٌ عًٝٗا ٜعتُد اييت االْرتْت َٔ ايسبح َٚٔ َٓتدٜات  .ذيو َٔ االضتفاد٠ ٚ َٔ خالٍ ٖرٙ اإلعالْات 

 َٓٗا يًسبح َع١ٓٝ اضرتاتٝذٝات هلا املٓتدٜات ٖرٙ االيهرت١ْٝٚ ايتذاز٠ دلاٍ يف طسٜك٘ غل ٜسٜد ٚاسد

 ٚ َػانًِٗ حلٌ اآلخسٜٔ َٚطاعد٠ غسٚسات بتكدِٜ ٚذيو أعغاؤٙ ٚ املٓتد٣ فٝو ٜجل إٕ جيب عٝح

 . املطسٚس١ األض١ً٦ ع٢ً األدٛب١

   digital point    بٜٛٓت ايدجيتاٍ َٓتد٣

 

 warrior forum فٛزِٜ ٚٚزز َٓتد٣
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  ايٛثا٥ل تسمج١ . 8

ثا١ْٝ فُٝهٓو ايبد٤ ظين اإلزباح فٛزا َٔ  يػ١ تتشدخ نٓت إذا . ايبػس عٔ بدٜال يٝطت اآلي١ٝ ايرتمج١- 

 ٚاملٛعٛعات أٚ ايهتب أٚ املكاالت األدٓب١ٝ   ايٛثا٥ل تسمج١ ،أبد٤ خالٍ عسض خدَاتو َٔ خالٍ االْرتْت 

  .أَٛاٍ ع٢ً ٚابدأ احلضٍٛ

 

 :قدّ االضتػازات احلٝات١ٝ عرب االْرتْت . 9

نجريا َٔ ايٓاع ٜفغًٕٛ ايتشدخ إىل اضتػازٜني يف أَٛز احلٝا٠ عرب االْرتْت عٔ ايرٖاب اىل عٝادات ايطب 

ايٓفطٞ يف ازض ايٛاقع إذا نٓت تتُتع مبٗازات االضتُاع ٚإعطا٤ ايٓضا٥ح ميهٓو ايبد٤ بعسض خدَاتو 

 اآلٕ ٚٚعع ضعس خلدَاتو عطاب بايطاع١ 
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 :أعُاٍ ايٛضاط١  -  10 

أبد٤ بايبشح عُا حيتاد٘ ايٓاع َٔ سٛيو ٚمبكدٚزى تٛفريٙ َٔ خالٍ االْرتْت أٚ َٔ خازز َٓطكتو 

َالبظ  –إنططٛازات اجلٛاٍ -  ايضٓاعات ايٝد١ٜٚ –اإلنططٛازات ايٓطا١ٝ٥ ) ٖٚٓاى نجريا َٔ اجملاالت 

 (األطفاٍ ٚسدٜجٞ ايٛالد٠ 

 

  ايتطٜٛل االيهرتْٚٞ . 11

ٚإبد٤ بعسض خدَاتو إلساي١ ايصٚاز  .  أفساد10   إىل 5قِ بتػهٌٝ فسٜل عٌُ َهٕٛ َٔ 

عٔ طسٜل ْػس َٛعٛعات يف َٛاقع نبري٠ ػًب ايعدٜد َٔ ايعُال٤ ألصشاب املٗٔ َٚكدَٞ 

 .اخلدَات 
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 يآلخسٜٔ أمسا٤ ايٓطاقات ٚ املٛاقع بٝع . 12

ٜعسفٕٛ  أِْٗ ال أَا ٚيهٔ أمسا٤ ايٓطاقات  أٚ  ممتاش٠ َٔ املٛاقع ْٛع١ٝ يدِٜٗ ايٓاع بعض 

  ٪10ٚأخر زضّٛ  اخلد١َ ٖرٙ ميهٓو تٛفري. يًبٝع يعسعٗا ايٛقت يدِٜٗ ال ٜٛدد أٚ نٝف

 عٔ قٝاَو بٗرٙ اخلد١َ

 

 ايتعإٚ َع غسنات ايتٛظٝف . 13

بعض غسنات ايتٛظٝف تدفع عالٚات ْعري ايتعإٚ َعٗا يف دًب ايهفا٤ات سٝح تكّٛ ٖٞ 

بدٚزٖا بتكدميِٗ يًػسنات اييت تطًب َٛظفني أنفا٤ ٚتأخر َبايؼ نبري٠ ْعري ذيو 

 bayt.comأٚ ايتطٜٛل هلرٙ ايػسنات عرب َٛقعٗا االيهرتْٚٞ ٚأُٖٗا غسن١ . اخلد١َ 

فكط عًٝو االغرتاى يف بسْاَر ايػسنا٤ ٚقِ بايرتٜٚر يًُٛقع يف ايػبهات االدتُاع١ٝ 

  دٚالز عٔ نٌ فسد ٜطذٌ عٔ طسٜكو1.25ٚضتشضٌ عُٛي١ 
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 :خدَات ايربدل١  - 14

إذا ناْت يدٜو َٖٛب١ ايربدل١ فُٝهٓو عٌُ بعض . ميهٓو صٓاع٘ ايرباَر ٚبٝعٗا 

 .ٚعسعٗا يًبٝع بأضعاز َٓاضب١  (اخل -  ايػدض١ٝ  –احلطاب١ٝ  )ايرباَر 

 

  تضُِٝ َهْٛات املٛاقع . 15

إذا نٓت ممٔ ميتًهٕٛ َٖٛب١ ايتضُِٝ اجلسافٝو ميهٓو َٔ تضُِٝ َهْٛات املٛاقع َجٌ 

ٚعسعٗا يًبٝع .ٚ غريٖا ( صٛز – غسا٥ح ايعسض – خدَات ايتهٜٛد – ايباتسْٚات –األٜكْٛات  )

 .أٚ عرب َٛقعو َٔ خالٍ زٚابط ؼٌُٝ (  CD )ع٢ً ضٞ دٟ 
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  آلخسٜٔ املٛاقع تطٜٛس . 16

 freeفسٟ الْطس  )ست٢ ٚإ نٓت بدٕٚ خرب٠ يف دلاٍ تطٜٛس املٛاقع فُٝهٓو اضت٦ذاز َربَر ٜعٌُ يدٜو بطسٜك١ 

lancer )  ٚأ ( ِٜبازت تاpart time )  ميهٓو ايتٛاصٌ َع ايعُال٤ ٚ بٝع اخلد١َ هلِ بطعس أقٌ َٔ ضعس ايطٛم

ٚذيو ألْو ضتأخر ضعس  َٓاضب َٔ املربَر ْعري دًب عُال٤ ددد باضتُساز ي٘ ٚيف ٖرٙ احلاي١ ضٝهٕٛ اإلطساف 

جيب إٕ تهتطب ثك١ ايعٌُٝ ٚتكدّ ايغُاْات ايها١ًَ يتٓفٝر اخلد١َ ٚجيب إ تتعاٌَ َع  )ايجالث١ َطتفٝدٕٚ  

 .(َربَر أَني َٚتُٝص 

 

.  ْػس املٛاقع يف أدي١ املٛاقع االيهرت١ْٝٚ . 17

إعاف١ َٛاقعِٗ إىل أدي١ املٛاقع االيهرت١ْٝٚ ذات ايبٝر زاْو ايعايٞ ٚاييت  ٜطًبٕٛ ايٓاع َٔ ايعدٜد زأٜت

تعٛد عًِٝٗ بايصٚاز ٚؼطني تستٝب َٛاقعِٗ ٚميهٓو ٚعع ضعس خاظ هلرٙ اخلد١َ ٚنريو ميهٓو 

 .ايكٝاّ بٗرٙ اخلد١َ ٜدٜٚا أٚ أٚتَٛاتٝهٝا باضتدداّ بساَر ايطٝٛ املدضض١ يريو 
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  تطٜٛس ايرباَر ٚايطٛفت ٜٚس . 18

 أٚ تعسٜب –ايبًذٓص  )بساَر َطاعد٠  )إذا نٓت قادزا ع٢ً تضُِٝ ٚادٗات املٛاقع اٚ تطٜٛسٖا أٚ إْػا٤  

فأْتا قادز ع٢ً  (دلالت إداز٠ احملت٣ٛ ايٛٚزد بسٜظ ٚايبًٛدس  )بعض ايبًذٓص األدٓب١ٝ ٚخاص١ املستبط١ ب 

  .بٓا٤ قاعد٠ عسٜغ١ َٔ ايعُال٤ يف ٚقت قٝاضٞ ٚدين اإلزباح َٔ خالٍ االْرتْت 

 

  بو اخلاظ ايبشح ذلسى إْػا٤  . 19

 يبٓا٤ يو بايٓطب١ نبري٠ API دٛدٌ سٝح ٜٛفس ، ٖٚرٙ ايع١ًُٝ ال تتِ َٔ ْكط٘ ايضفس 

 ، َعني َٛعٛع سٍٛ ميهٓو َٔ بٓا٤ ذلسى ايبشح اخلاظ بو . بو اخلاظ ايبشح ذلسى

يتػذٝع ايٓاع . عػٛا١ٝ٥ دٛا٥ص عٌُ أٚ تضُِٝ خاظ حملسى ايبشح اخلاظ بو ٚتٛفري

 .ٚاحلضٍٛ ع٢ً عا٥د َادٟ ، اإلعالْات ع٢ً ٚايٓكس الضتدداّ ذلسى ايبشح اخلاظ بو 
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  قٛايب داٖص٠ يًُٛقع  تضُِٝ ٚبٝع . 20

  ،  اخل – قايب ملٛقع أنٌ – َتذس ضٝازات –َتذس َالبظ  )تضُِٝ قايب داٖص رلتط بضٓاع٘ َع١ٓٝ َجال 

ٚميهٓو يف نٌ َس٠ تػٝري ايػعاز اخلاظ بايكايب ٚتػٝري . ٚتهسازا َسازا بٝع ٖرٙ ايكٛايب إعاد٠ ثِ َٚٔ

يًُٛاقع  ٚخاص١ دٝد بػهٌ ٜعٌُ ٖرا. األيٛإ يهٌ ْطد١ َٔ ايكايب ٚعدد َٔ ايضٛز املٛدٛد٠ يف ايكايب

 .( مجال – ايبًٛدس –ايٛٚزد بسٜظ  )اييت متت بسدلتٗا مبذالت إداز٠ احملت٣ٛ 

\ 

  ؟ ) e-bay )باٟ  إٟ َٛقع َٔ مسعت-  21 

ٚتػًٝف ٖرٙ َع عٌُ إعاد٠ تعب١٦  ،) e-bay )ميهٓو بٝع أغٝا٥و املطتع١ًُ عرب َٛقع إٟ باٟ  . 21

نريو ميهٓو بٝع ايعدٜد َٔ املٓتذات املٛدٛد٠ ع٢ً املٛقع ، األغٝا٤ بػهٌ دٝد يتشضٌ ع٢ً ضعس دٝد 

 ٚاحلضٍٛ ع٢ً عُٛي١ دٝد٠ ٚاييت ٜغُٓٗا يو َٛقع اٟ باٟ 
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   ،) e-bay ))إٟ باٟ َٛقع ع٢ً بٝعٗا ٚ األغٝا٤ املطتع١ًُ َٔ ايٓاع غسا٤ . 22

ميهٓو احلضٍٛ ع٢ً ايعدٜد َٔ املٓتذات ٚاألغٝا٤ املطتع١ًُ ٚغسا٥ٗا بأضعاز بطٝط١ ٚعٌُ تعب١٦  

، أٚ املٓتدٜات أٚ عرب ايٛاتظ آب أٚ َٔ خالٍ ) e-bay )ٚتػًٝف هلا ٚإعاد٠ بٝعٗا بأضعاز اعًٞ ع٢ً َٛقع 

 . ايبالى بريٟ

 

 ايتكاط ٚ بٝع ايضٛز- 23

اذا نٓت متتًو ناَريا دجيٝتاٍ ميهٓو ايتكاط ايعدٜد َٔ ايضٛز اخلاص١  َٔ ايطبٝع١ أٚ األسداخ أٚ  

ايرٟ  iStockPhoto.com َجٌ . املباْٞ أٚ غريٖا َٔ ْٛع١ٝ ايضٛز ٚبٝعٗا يًعدٜد َٔ املٛاقع ايعامل١ٝ 

  .املٛاقع َٔ امل٦ات إىل ايضٛز٠ ْفظ ببٝع يو ٜطُح
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  االْرتْت ع٢ً ٚبٝعٗا األغٝا٤ صٓاع١ . 24

،ٚصٓاع١ أعُاٍ خػب١ٝ َٔ االزنٝت أٚ  سٝان١ ٚخٝاط١ َالبظ األطفاٍ أٚ املفازش أٚ أعُاٍ ايهس ٚغٝ٘ تطتطٝع نٓت إذا

. االْرتْت ع٢ً ٚبٝعٗا زضِ ايًٛسات ٚايبٛزتسٜٗات أٚ ايسضَٛات ايفٝهتٛز١ٜ،

 

  Google صفش١ - Google خلسا٥ط بٝاْات إدخاٍ . 25

 ٚميهٓو ، ايعٌُ ضاعات َجٌ األضاض١ٝ ايبٝاْات إدخاٍ ٚ ايػسنات َٔ ايضٛز اليتكاط يًٓاع تدفع غسن١ دٛدٌ سايٝا

  .ق١ًًٝ ضاعات غغٕٛ يف ٖرا َٔ نطب بعض املاٍ
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 أٚ أمسا٤ ايٓطاقات املٛاقع املطاعد٠ يف بٝع  . 26

 DigitalPoint َجٌ أَانٔ يف ّٜٛ نٌ يًبٝع َعسٚع١  أمسا٤ ايٓطاقات ٚ ؼض٢ ٚال تعد ال َٛاقع ٖٚٓاى

، SitePoint ٚ DnForum .  ميهٓو إجياد شبا٥ٔ هلرٙ املٛاقع ٚايٓطاقات ٚاحلضٍٛ ع٢ً عُٛالت ممٝص٠

 .َٔ بٝع ٖرٙ املٛاقع ٚ أمسا٤ ايٓطاقات

 

   بٗا ٚاالستفاظ َسع١ َٛاقع غسا٤ . 27

ميهٓو غسا٤ بعض املٛاقع أٚ املٓتدٜات املسع١ ٚاييت تتُتع بطُع١ طٝب١ ٚ بٗا عدد نبري َٔ ايصٚاز ٚتأدري 

 ، ٚاحلضٍٛ ع٢ً َكابٌ َادٟ ذلرتّ غٗسٜا. َطاسات إعال١ْٝ يًػسنات ٚاملٛاقع األخس٣ 
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 ( ( PPC Pay Per Click فٔ تعًِ . 28

 إذا. يًدخٌ آخس َضدز  ٚ إعالْات أدضطٔ أٚ بساَر األفايٝٝت ٚ اإلعالْات، ع٢ً حيتٟٛ بطٝط َٛقع ٖٚٛ طسح

  .بٝع٘ ميهٓو َا ٚ تػرتٟ َا ع٢ً ايسبح ؼكٝل ،ٚخيتًف ايصٚاز ملٛقعو غسا٤ ميهٓو

 

  أبد٤ ػازتو اخلاص١ .29

ٚيهٔ اسرز ففٞ ٖرٙ احلاي١ ٜهٕٛ خطاز٠  (إ تهٕٛ تادسا  )البد إٔ تعسف إٔ َٔ أفغٌ أْٛاع نطب املاٍ 

 .  أمنا إ نٓت تعًِ َا تفعٌ فريو بدا١ٜ تهٜٛٔ ثسٚتو اخلاص١ .املاٍ أضٌٗ بهجري بٓفظ نطبٗا 
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 ايهرتْٚٝا ايعُالت ؼٌٜٛ . 30

 )املاٍ بعض ؼٌٜٛ يف ٜسغبٕٛ ايرٜٔ يألغداظ اي١َٝٛٝ املٓتدٜات يف املػازنات َٔ ايعدٜد ٖٚٓاى 

EGold) يريو ٪ 10 -زضّٛ ٪ 5 تتكاع٢ ٚ اخلد١َ ٖرٙ  ميهٓو تكدِٜ اخل ، باٍ أٚ أيست باٟ باٟ يف.  

 

 آي١ طباع١ ٚسفس غسا٤ . 31

ٚعسض خدَاتو ع٢ً ايٓاع  ٚ اآليٞ اخلٝاط١ آي١ أٚ ، عاي١ٝ اجلٛد٠ أٚ َان١ٓٝ سفس ع٢ً األغٝا٤ طابع١ غسا٤

ايطباع١ ع٢ً اييت غريتات ٚايطباع١ ع٢ً األقالّ ٚايهابات ٚاألنٛاب  )مبا ميهٓو فعً٘ بٗرٙ اآلالت َجٌ 

 .ٚغريٖا 
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 ؟ ٌٖ أْتا دٝد يف ايفٛتٛغٛب  - 32

ميهٓو تكدِٜ خدَات تضُِٝ ايػعازات ٚايهسٚت ايػدض١ٝ ٚتضُِٝ ايربٚغٛزات  . 41

 .ٚايفالٜسات اإلعال١ْٝ

 

  اإلعالْات تضُِٝ . 33

إذا ناْت يدٜو ايكدز٠ ع٢ً ايتضُِٝ فذُٝع املٛاقع ؼتاز اىل تضُُٝات باضتُساز َٔ بٓسات إعال١ْٝ ٚ 

  .ٚبسٚغٛزات ٚأختاّ ٚأٚمس١ ٚغعازات  
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  ايهستٕٛ زضِ . 34

اذا ناْت يدٜو َٖٛب١ زضِ ايهستٕٛ فاْو تطتطٝع بد٤ أعُايو اخلاص١ ع٢ً االْرتْت َٔ خالٍ بٝع ايسضّٛ ايهست١ْٝٛ 

  ٚعٌُ اجملالت االيهرت١ْٝٚ يألطفاٍ اٚ تٓفٝر ايسضّٛ جلٗات َع١ٓٝ بايكطع١ َٔ ايباطٔ ٚميهٓو ايتعاٌَ َٔ خالٍ َٛقع

GibbleGuts.com . ايهستٕٛ بو اخلاص١ ايتذاز١ٜ األعُاٍ ٚ بد٤.  

 

 غريت تٞ تضُِٝ . 35

ميهٓو تضُِٝ بعض اييت غريتات اخلاص١ بأفهاز ددٜد٠ َطبٛعا عًٝٗا بعض ايضٛز ايًطٝف١  ٚاجل١ًُٝ ٚ 

 .بعض ايٓضٛظ ٚبٝعٗا َٔ خالٍ ايٛات ضاب ٚايبالى بريٟ ٚاملٛاقع االيهرت١ْٝٚ 
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 ختِ يًُٛاقع تضُِٝ. 36

 أْٗا دلسد ٚنأْٗا تبدٚ أْٗا . غ٤ٞ أٟ تعين ال سكا األختاّ اييت تساٖا ٖرٙ  إٔ َععِ أنػف يو ضسًا، ٖٚٓا

ايصا٥سٜٔ يريو  َعدٍ ؼطني ألْٗا تعٌُ ع٢ً  يػسا٥ٗا اضتعداد ع٢ً إٔ املٛاقع ست٢ املٛقع، َضداق١ٝ تعطٞ

 .يبٝعٗا ْعري اضتدداَٗا يف املٛاقع ٚ ٚعع زضّٛ ٚقِ بتطٜٛكٗا ، بو اخلاص١ قِ بإْػا٤ األختاّ

 

  إْػا٤ ايعسٚض ايتكدمي١ٝ يًُدزبني ٚأضاتر٠ اجلاَعات . 37

ميهٓو بعسض خدَاتو بعٌُ ايعسٚض ايتكدمي١ٝ باضتدداّ بسْاَر ايباٚز بٜٛٓت يًُدزبني ٚأضاتر٠ 

 نريو ميهٓو ػُٝع َٛاد ع١ًُٝ َٔ االْرتْت بٓفطو سٍٛ َٛعٛعات رلتًف١  .اجلاَعات ٚاملعاٖد 

 ٚعٌُ عسٚض تكدمي١ٝ ٚعسعٗا داٖص٠ يًبٝع ٚضتذد ٦َات ايعُال٤ ايرٜٔ ٜسٜدٕٚ ايػسا٤ 
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  إْػا٤ ايسضَٛات ايتعبري١ٜ ٚايسَصٜات  . 38

ميهٓو ايكٝاّ بتضُِٝ سص١َ أٚ زضِ سص١َ َٔ ايسَصٜات اييت تطتددّ يف املٓتدٜات ٚاملٛاقع 

ٚايػات ٚميهٓو َبد٥ٝا عسض ايبعض َٓٗا دلاْا يتبين قاعد٠ َٔ ايعُال٤ ٚ تكّٛ ببٝع 

 .احلص١َ املتكد١َ َٔ أعُايو 

 

  ٚايضٛز ايتعبري١ٜ يًُٛاقع االدتُاع١ٝ اخلًفٝات إْػا٤ . 39

نجريا َٔ َطتددَٞ ايػبهات االدتُاع١ٝ ٜسٜدٕٚ إ تهٕٛ صفشتِٗ ايػدض١ٝ َستب١ 

ًَٚفت٘ يًٓعس يريو ًٜذأ ايبعض اىل طًب خدَات َدفٛع١ يتذٌُٝ صفشتِٗ ايػدض١ٝ 

ٖٚٓاى قاعد٠ نبري٠ َٔ ايعُال٤ يف إْتعازى يتضُِٝ اخلًفٝات ٚنفسات ايتاِٜ الٜٔ يًُٛاقع 

 . يٝٓو دٜٔ – َاٟ ضبٝظ – تٜٛرت –ايفٝظ بٛى  )االدتُاع١ٝ 
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 .ػُٝع فالتس ٚفسش بسْاَر ايفٛتٛغٛب ٚإعاد٠ بٝعٗا  . 40

فإٕ بسْاَر ايفٛتٛغٛب سايٝا أصبح ذلٛز اٖتُاّ مجٝع االغداظ َٔ مل ٜعسف٘ فكد مسع ب٘ َٚٔ تعاٌَ َع٘ أدَٓ٘ .. ْعِ 

سص١َ نبري٠ َٔ ايفسش ٚايفالتس  )ميهٓو َٔ خالٍ ٖرا ايربْاَر ؼكٝل دخٌ َادٟ َٔ خالٍ أٚد٘ عد٠ َٓٗا ػُٝع 

اخلاص١ بايربْاَر ٚعسعٗا يًبٝع نا١ًَ بطعس َعكٍٛ ٚضتذد ٦َات ايعُال٤ ايرٜٔ ال ٜسٜدٕٚ تغٝٝع ٚقتِٗ يف ػُٝع ايفسش 

 .صدقين ٖٞ بدا١ٜ ضتذس َٔ خًفٗا نجريا َٔ احملاٚالت اجملد١ٜ جلُع املاٍ اْٚالٜٔ . ٚايفالتس  بٌ ٜسٜدْٚٗا دلُع١ داٖص٠ 

 

  ايضٛز ؼسٜس . 41

ايتعدٌٜ ع٢ً ايضٛز ٖٛ أضسع األغٝا٤ مجعا يًُاٍ  ، ف١ٝٓ ملط١ َٓٗا ايكا٥ِ إعطا٤ أٚ ، ايكدمي١ ايضٛز اضتعاد٠ ميهٓو

 .ميهٓو تعدٌٜ صٛز ايصفاف ٚصٛز ايسسالت ٚصٛز املٓاضبات املدتًف١ ٚميهٓو إجياد عػسات ايعُال٤ عٔ طسٜل االْرتْت 
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  تضُِٝ ايفٝدٜٖٛات  . 42

أعٝاد  )ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايرباَر اجملا١ْٝ اييت تتٝح يو اْػا٤ ٚتعدٌٜ  ايفٝدٜٖٛات ٚعٌُ فٝدٜٖٛات خاص١ 

ٚتتُتع ٖرٙ ايرباَر بإ بٗا ايعدٜد َٔ املؤثسات اييت تغفٞ بسٜكا  ( اخل – ايسسالت – سفالت ايتدسز –املٝالد 

 ٚاسرتاف١ٝ ع٢ً عًُو ست٢ ٚإ مل تهٔ يدٜو اخلرب٠ ابدا 

   Ulead Video – Windows Movie Maker – Corel Video Studio )َجاٍ 

 

 ايسضِ ع٢ً ايصداز . 43

 ٜٚعػكٕٛ تصٜني بٝٛتِٗ بٗا بٌ ٜٚكَٕٛٛ  .نجريا َٔ ايٓاع ٜعػكٕٛ املٓتذات ايصداد١ٝ ٚايفطٝفطا٤ 

 .باضتريادٖا َٔ بًدإ بعٝد٠ ملاذا ال تهٕٛ أْت ايبا٥ع ٚتهطب ٖٛال٤ ايعُال٤ ٚتهطب بعض املاٍ 
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  تطٜٛل َٖٛبتو عرب االْرتْت . 44

أٜا ناْت َٖٛبتو ٚاعتكادى إ ال اسد ٜٗتِ بٗا فٗٓاى ايهجري يف َهإ َا ٜبشجٕٛ عٓٗا فكط عًٝو 

 اضتعداد ع٢ً ِٖ ايٓاع َٔ   نِ  َٔ نِ ٜفادأ قد اخل ، بعسعٗا عرب االْرتْت  ٚذلاٚي١ بٝعٗا أٚ تطٜٛكٗا 

  .يػسا٥ٗا

 

  نٔ َطاعدا دٝدا . 45

أذا نٓت تتُتع مبٖٛب١ ايبشح ٚايتدقٝل ٚػُٝع املعًَٛات َٔ االْرتْت فأْتا يدٜو عُال٤ نجس حيتادْٛو أعسض خدَاتو  

نُطاعد يف ػُٝع املٛاد ايع١ًُٝ َٔ االْرتْت ٚخضٛصا ملٔ ِٖ ٜكَٕٛٛ بتأيٝف ايهتب أٚ إعداد األعاخ ٚايدزاضات أٚ زضا٥ٌ 

 . عع ملٖٛبتو ضعسا َعٝٓا ٚاْطًل.املادطتري ٚايدنتٛزاٙ 
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 ٌٖ تبشح عٔ َهإ ٜعسعٕٛ ٚظا٥ف دص١ٝ٥- 46

ع٢ً  ايٓاع َٔ عػسات ٚضرتfreelancer.com٣ٚأٜغا   Digital Point َٓتدٜات ع٢ً أٚاالدتُاع١ٝ  املٛاقع إىل تكدّ

يًشضٍٛ ع٢ً شٚاز أنجس ملٛاقعِٗ ٚبايتايٞ ؼطني  . يٓػس َٛاقعِٗ عرب ايػبهات االدتُاع١ٝ َا يػدط اضتعداد يًدفع

 ٚنريو ٦َات ايٛظا٥ف اييت تطتطٝع ايكٝاّ بٗا َٔ املٓصٍ َٚٔ خالٍ االْرتْتتستٝب ٖرٙ املٛاقع 

 

 تعب١٦ االضتبٝاْات عرب االْرتْت  . 48

 ، ْكدا دا٥ُا يٝظ. االضتكضا١ٝ٥ ٚاالضتبٝاْات  ايدزاضات الضتهُاٍ يو تدفع املٛاقع َٔ قًٌٝ عدد ٖٚٓاى

 .املٓتذات يػسا٤ ايٓكاط أٚ دلا١ْٝ عٝٓات ع٢ً احلضٍٛ ميهٓو األسٝإ بعض يف يهٔ
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  ايبٝاْات إدخاٍ . 49

ٜعترب عٌُ إدخاٍ ايبٝاْات زا٥ذا ددا يف ايعامل ايعسبٞ فُٝهٓو ايعٌُ بدٚاّ دص٥ٞ اٚ َٔ املٓصٍ يتعب١٦ 

 )ْٚكٌ ايٛثا٥ل ايٛزق١ٝ ايٞ ٚثا٥ل ايهرت١ْٝٚ ألزغفتٗا ٚسفعٗا ٚتهجس ٖرٙ اإلعُاٍ يف املهاتب اإلداز١ٜ 

 .َهاتب احملاَا٠ ٚاألطبا٤ ٚغريِٖ 

 

  اإلْرتْت غبه١ ع٢ً َتذس بد٤ . 50

ميهٓو إْػا٤ َتذس ع٢ً االْرتْت بطٗٛي١ تا١َ َٔ خالٍ ايٛٚزد بسٜظ أٚ ايبًٛدس ٜٚعتربإ َٔ أفغٌ املضادز املفتٛس١ يًعٌُ 

 (األغهاٍ  )َٔ خالٍ االْرتْت ٚإْػا٤ َتذس خاظ بهٞ ع٢ً االْرتْت ألِْٗ ٜٛفسإ ن١ُٝ عد١ُ َٔ اخلٝازات ٚايجُٝجات 

 .ميهٓو يف خالٍ ضاعات قًًٝ٘ ٚاقٌ َٔ ضاعات اَتالى َتذسى ع٢ً االْرتْت 

 

 ؟؟ ال تكًل ميهٓو ايبشح يف َٛاقع أنرب َجٌ ٚيهٔ يٝظ يدٜو بغاع١ اٚ َٓتذات يبٝعٗا

 ٚ اختٝاز َٓتذات تِٗ َٔ ِٖ سٛيو اٚ يف دا٥ستو  ٚعسعٗا ع٢ً  e-bay – Amazonَٛاقع 
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َدْٚتو  ٚنجريا َٔ ايػسنات ايعامل١ٝ تطُح يو بعسض َٓتذاتٗا ع٢ً َٛقعو َكابٌ عُٛي١ 

دلص١ٜ ٚميهٓو عسعٗا ٚإخفا٤ َضدز املٓتر ٚإذا قاّ أسدِٖ بطًبٗا تكّٛ اْتا بدٚزى بطًبٗا 

 .َٔ املضدز بعد دفع عسبٕٛ َٔ قبٌ عًُٝو يو 

 

إَها١ْٝ اختٝاز َٓتذات عدٜد٠ ٚإْػا٤ Amazon Associatesنريو ٜٛفس يو َٛقع 

َتذسى اخلاظ ع٢ً االْرتْت  يف خالٍ دقا٥ل سٝح ٜٛفس يو َالٜني املٓتذات َٔ أنرب 

ايػسنات ايعامل١ٝ يعسعٗا ع٢ً َٛقعو ٚنٌ َاعًٝو ٖٛ إٔ تسٚز ملدْٚتو  ٚنًُا اغرت٣ 

 . َٔ ايبٝع  %25اسدِٖ َٔ خالٍ َدْٚتو تأخر أْتا عُٛي١ تضٌ إىل 

 نريو ميهٓو االغرتاى يف بساَر ايبٝع بايعُٛي١ يف ْفظ املٛقع  ٖٚٞ 

 

AmazonSupply.com  ٚ   Amazon Local 
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    Alibaba.comٖٚٓاى َٛقع ع٢ً بابا 

  ALIEXPRESS.COMأغٗس املٛاقع ايض١ٝٓٝ ٚأنربٖا ٚب٘ أنجس َٔ َٛقع فسعٞ َجٌ َٛقع 

ٚأْضشهِ عٓد ايتعاٌَ َع ايػسنات املٛدٛد٠ ع٢ً َٛقع عًٞ بابا باحلسظ ايػدٜد ٚعدّ 

ؼٌٜٛ أ١ٜ َبايؼ دٕٚ ايتأند َٔ املضداق١ٝ يًػسن١ ٚذيو ٜتِ َٔ خالٍ إداز٠ املٛقع ْفطٗا 

 ْعري خد١َ املدقكني املدفٛع١

 

: ألٟ اضتفطاز أٚ طًب َطاعد٠ غضٛظ َادا٤ بايهتاب تٛاصٌ َعٞ : ًَشٛظ١ 

Omega4arts@hotmail.com 

Skype :Designer-12 

 

 ٖٓا ضتذد َاتسٜد (ايعني  )يهٌ َٔ تبشح عٔ دٚزات بأضعاز زَص١ٜ باإلَازات 

mailto:Omega4arts@hotmail.com
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أِٖ األدٚات يًعٌُ َٔ املٓصٍ َٚٔ خالٍ االْرتْت 

 دٗاش نُبٝٛتس -1

 خط اْرتْت -2

 زقِ تًفٕٛ  -3

 دٗاش بالنبريٟ أٟ َٛدٌٜ -4

 دفرت ٚأقالّ  -5

 

أضساز ايعٌُ َٔ املٓصٍ  )َكتطفات َٔ اجلص٤ ايجاْٞ َٔ نتاب 

 خط١ عٌُ َٔ املٓصٍ َٔ األيف يًٝا٤ -1

 نٝف أبد٤ َٚٔ أٜٔ أبد٤ -2

 نٝف أختاز ايعٌُ املٓاضب يٞ -3

 نٝف أدين املاٍ بطسع١  -4

 نٝف أػٓب املًٌ ٚاالْتعاز ست٢ اسضٌ ع٢ً ايعُال٤ -5

  طسٜك١ ددٜد٠ يًسبح َٔ االْرتْت 30 -6

http://www.dawrate.com/
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 طسم عكد غسانات عرب االْرتْت -7

 نٝف أطًب بغاع١ َٔ خازز ايدٚي١  -8

 نٝف أتعاٌَ َع ايبٓٛى االيهرت١ْٝٚ -9

 نٝف أَتًو فٝصا نازد يًتعاَالت عرب االْرتْت -10

 ايبٓٛى االيهرت١ْٝٚ ٚطسٜك١ االغرتاى بٗا -11

ٚأضٛم هلا دٝدا  (َازن١ خاص١ بٞ  )نٝف أصُِ  -12
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