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بسم ال الرحمن الرحيم

نن ا نل نم  ععلل نل  نك  نن نح ا نق اسلاوا سسلب   
نت نأن نك  عإنن نن ا  نت نعلنلم نم ا    عإلن ا 

عكيسم (  نح عليسم الل نع  )32الل
ساورة البقرة



هذا الكتاب منشور تحت
2.0رخصة "وقف" العامة 

الصاور في الكت اب التي تكاون مأخاوذة من مص ادر أخرى تكاون منشاورة تحت رخصة المصدر المأخاوذ
منه الصاورة والذي يتم تبيينه تحته ا والصاورة التي في الغل ف مأخاوذة من ماوقع:

 http://pixabay.com/

2.0أخذ بعض تنسيق هذا الكت اب من وثيقة رخصة "وقف" الع امة 
2.0نظ ام وث ائق أعجاوبة : وثيقة رخصة "وقف" الع امة 

رابط الوثيقة :
http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_
%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9

ساهم في تحرير الوثيقة : مصعب الزعب
03:26 2013/11/11أول تحرير بواسطة مصعب الزعب بتاريخ 
03:47 2013/11/11آخر تحرير بواسطة مصعب الزعب بتاريخ 

19:49 2014/08/10تم تصدير الوثيقة بتاريخ : 

تمثل الوثيقة تصديرا لنص على موقع أعجوبة، ولكن رغمتنويه : 
ذلك 

.ل يتحمل الوقع أية مسئولية قانونية  عن صحة أو خطا ما يرد فيها

 يسمح لك بنسخ أو توزيع أو تعديل هذا الستند
وقف العامة “وفق شوط رخصة  ”

© 2015حقوق النسخ محفوظة 

 يسمح لك بنسخ أو توزيع أو تعديل هذا الستند
وقف العامة “وفق شوط رخصة  ”

© 2015حقوق النسخ محفوظة 

http://pixabay.com/
file:///home/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A2%D9%84%D9%8A/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1/docs.odt/http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0:%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ojuba.org/wiki/waqf-2.0/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.ojuba.org/


بسم الله الرحمن الرحيم
اسم رسول الله ( محمد ) مكتوب على كوكب الريخ

http://www.space4case.inhetweb.nl/mmw/pages/space4case/solar-
system/mars.php

http://www.kotaku.com.au/2010/07/mars-looks-like-a-great-place-for-some-
destructible-buildings/

http://www.kotaku.com.au/2010/07/mars-looks-like-a-great-place-for-some-destructible-buildings/
http://www.kotaku.com.au/2010/07/mars-looks-like-a-great-place-for-some-destructible-buildings/
http://www.space4case.inhetweb.nl/mmw/pages/space4case/solar-system/mars.php
http://www.space4case.inhetweb.nl/mmw/pages/space4case/solar-system/mars.php


http://www.google.com/mars/

http://www.google.com/mars/

http://www.google.com/mars/
http://www.google.com/mars/


http://www.mars-ice.org/

والحمد لله رب العالني

http://www.mars-ice.org/


(مقدمة سلسلة رابعة الخضراء)

بسم ال الرريحمن الرريحيم
        هذه إن شاء الله سلسلة علمية إسلمية تحمل مبادئ السل م الت في القرآن والسنة واتباع

الرسول عليه الصل ة والسل م والصحابة والتابعني والسلف الصالحني وآل البيت الكرا م وتحمل
مبادئ رابعة الت مات للجلها الئات بيد رصاص الغدر والخيانة وباختصار هذه البادئ هي في

سبيل الله ونص ة دينه العزيز طالب التظاهرون بالحرية السلمية وبدستور موافق للشيعة
السلمية الت تم تعريفها بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الصولية والفقهية ومصادرها العتب ة

في مذاهب أهل السنة والجماعة (والجماعة يعن مجموع السلمني) ورئيس مسلم يرعى حقوق
السل م والسلمني عالا بدينه ودنياه ليس بخائن ول لجاهل ول ظالم وبرلان يستشي هيئة كبار

العلماء في الزهر فيما يصدره من قوانني أو قرارات ويكون معبا عن الشعب.
         لقد لجمع التظاهرون في رابعة بني العباد ة الستمر ة والجهاد في سبيل الله بالكلمة عند

سلطان لجائر واختاروا أن يجاهدوا بسلمية راقية ضد الظلم والقهر الذي هو للسف من بن لجلدتنا
فكان الجهاد بالكلمة في سلمية بغي سلبية فمن أتى إلينا ليعتدي علينا فعليه أن يتحمل نتيجة ذلك
أننا سنحاول أن ندفعه عنا فإذا ذهب عنا تركناه والحكمة في السلمية أنها لن تدع للعدو الصهيوني

).7الفرصة في تقسيم بلدنا حسب مخططهم الحقي (الرلجع: ج
وقد سمعت ورأيت الكرامات لشهداء رابعة فهذا قتيل مبتسم وهذا قتيل يضحك وهؤلء رائحة

دمائهم كالسك وطفل رابعة الذي ولد ملوحا بعلمة رابعة بكلتا يديه في أسوان في صعيد مص
ومكتوب على ذراعه محمد مرس ويمكنك مشاهد ة الفيديوهات في الرابط في أسفل صفحات الكتاب

vimeo.com/ahmedsamiوقد بلغتن هذه الفيديوهات عن طريق أهل البلد ة الت ولد فيها .
الطفل مباش ة وسألت أحد أطباء الجلدية عن ذراعه فقال إنها حالة مولجود ة ومعروفة وتدعى

Cutis Marmorataنسبة إلى الرمر وهو نوع من الرخا م أي أن هذه الكتابات على ذراع الطفل 
تشبه عروق الرخا م وهذا يحدث لكثي من الطفال وهنا كتبت هذه العروق كلمت محمد مرس.

وصور ة الطفل هي شعار هذه السلسلة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا
على الحق حت نلقاه.

ول ننس تأييدنا لثورات الربيع العربي وخاصة في سوريا الحبيبة. وكذلك دعمنا الطلق
لفلسطني وغز ة أرض العز ة في موالجهة الحتلل الصهيوني الحقي. وأيضا ليبيا وثوارها. ول نؤيد

أمريكا وعملئها ضد إخواننا السلمني في أي مكان.

بالطبع سنفض مفاهيم تخالف السل م حت وإن زعموا أنها علمية وحت وإن قيلت على
لسان علماء الغرب مثل عشوائية الكون أو عشوائية الكوان التعدد ة أو أن النسان نشأ بالصدفة أو

بالتطور من قرد كل هذه الفاهيم مرفوضة. أو أن النتوبيا ستداد وتزداد حت تصل إلى الحد
القص ليتحدد بذلك نهاية العالم فهذا التحديد مرفوض لن نهاية العالم ستكون يو م القيامة والله

وحده يعرف موعد ذلك اليو م. مرفوض كذلك أن يقال عن أي حدث كوني أنه تم بل حكمة أو أن أي
مخلوق خلق بل تقدير أو أنه بل فائد ة. وعلى الولجه القابل التخاريف مثل كون النجو م لها تأثي



على حيا ة البش أو أن حظك اليو م هو كذا وكذا أو أن أحدا يعلم الغيب سوى الله تبارك وتعالى أو
أن لجسما ما (خرز ة أو خز ة أو تميمة) ينفع ويحرس أو يض كل هذا مخالف لعقيد ة السلمني الثابتة

والراسخة أن النفع والض هو من الله وحده وكذلك علم الغيب هو لله وحده. وأما السحر والحسد
فل يضان إل بإذن الله. والسحر هو في الحقيقة الستعانة بالشياطني وكذلك الكهانة أيضا.

والشياطني تستق السمع في السماء فقد يعلمون معلومة صحيحة من حديث اللئكة ويقولون معها
مائة كذبة. وقد يستعني الساحر بالقرين الذي هو شيطان يوسوس لك ويكون معك دائما ول شك

أنه يعلم أخبارك فيقول القرين للساحر حدث معه كذا وكذا فيقول الساحر لك حدث كذا وكذا لك
ليجعلك تتعجب وإنما ذلك بسبب اتصاله بالشياطني. ومن ذهبت للعلج عنده فسألك عن أبيك أو
أمك أو طلب شيئا فيه عرقك فهو ساحر شيطان فاهرب بجلدك منه فإنه ل يكون ساحرا إل إذا تل
الطلسم والطلسم عبار ة عن كلمات كفر مثل ( سجدت للكواكب والنجو م والصنا م والشياطني من

دون الله ) ولكن هذه الطلسم تكون بلغة الشياطني لذلك ل نفهمها نعوذ بالله من الكفر ومن
السحر ة. ومن السحر ة من يزعم أنه يعالج بالقرآن والقرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنني ولكنه يتلو
القرآن ثم يتلو عليك الطلسم بعده وبعضهم يدعو دعاء ثم يتلو بعده الطلسم. فاحذر منهم أشد

الحذر وأسوأ أنواع السحر هو الكابال وهو للسف منتش حت بيعت أساور عليها رموزه الشيطانية
لدينا في بلد السلمني.

ببه صنعة النسان بصنعة الرحمن مثل الروبوت الشبيه مرفوضة كذلك أي تطبيقات تش
بالنسان (السمى بالندرويد) أو الشبيه بالحيوانات أو الطيور أو الحشات أو أي فصيلة من ذوات

الرواح (في ما عدا النباتات فهي لجائز ة) وكذلك التماثيل والصور إل أن تكون لعب للطفال أو
روبوت لعبة أو رسو م كرتونية مخصصة للطفال أو أن تكون ذات أغراض التعليمية فإنها لجائز ة

طالا ل يقصد بها تعظيم أشخاص والله تعالى أعلى وأعلم. وأما ما ل روح فيه كالسيارات
والقطارات والطائرات فهو لجائز. 

وكذلك مرفوضة أي تطبيقات فيها تغيي لخلق الله سبحانه وتعالى مثل التلعب بالجينات
للعبث وكذلك بعض عمليات التجميل إل أن يكون إصلحا لشء كي يعود إلى حالته الصلية فهذا

لجائز. والستنساخ حرا م لنه تغيي طريقة ولد ة الكائن الحي.
وكذلك يحر م التداوي بالحرمات لن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

م م ححرا ووا ب ووا ، و ل تتداو حء ، فتداو ددوا حء و ال ددا حه تعالى خلق ال دن الل إ
 - الصفحةصحيح الجامع- الصدر: اللباني الراوي: هجيمة بنت حي أ م الدرداء الصغرى الحدث: 

1762أو الرقم: 
خلصة حكم الحدث: صحيح

وأشهر مثال في حياتنا العاص ة على التداوي بالحرمات أن بعض الشكات تستخرج الخليا
الجذعية من اللجهاض الذي تجريه الومسات والزانيات اللتي يتالجرن بأعراضهن في الدعار ة. ولكن
ليس كل من يستخدمون الخليا الجذعية يفعلون ذلك فمصادر الخليا الجذعية كثي ة والحديث عنها

موضوع كبي ولكنهم يفعلون هذا الفعل الشني حت يوفروا على أنفسهم بعض العمليات الكلفة.

      وكذلك نرفض أي تطبيقات ل غرض منها إل العبث فقد قال سبحانه وتعالى:

http://dorar.net/book/3741?ajax=1
http://dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1


حني (  لل حس ور مم ول دد ا حعا وت  حب دذ حك حن ( 123 " مقو دت حت حل  حأ دد  مهو وم  مه مخو حأ وم  مه حل حل  حقا وذ  لإ دني (124 )  لم حأ دل  مسو حر وم  مك حل لبني  لإ  ( 
لن ( 125 معو لطي حأ حو حه  دل مقوا ال دت حفا حني (126 )  لم حل حعا ول لبب ا حر ىى  حل حع دل  لإ حي  لر ولج حأ ون  لإ مر  ولج حأ ون  لم له  وي حل حع وم  مك مل حأ وس حأ حما  حو  (   
حن ( 127 مثو حب وع حت ةة  حي مع آ لري لبل  مك لب حن  منو وب حت حأ حن ( 128 )  مدو مل وخ حت وم  مك دل حع حل حع  لن حصا حم حن  مذو لخ دت حت حو وم129 )  مت وش حط حب حذا  لإ حو  ( 

حن (  لري دبا حلج وم  مت وش حط لن ( 130حب معو لطي حأ حو حه  دل مقوا ال دت حفا حن ( 131 )  ممو حل وع حت حما  لب وم  مك دد حم حأ لذي  دل مقوا ا دت حوا وم132 )  مك دد حم حأ  ( 
حني (  لن حب حو م م  حعا ون حأ من ( 133لب ميو مع حو مت  دنا حلج حو مم ( 134 )  لظي حع م م  وو حي حب  حذا حع وم  مك وي حل حع مف  حخا حأ لبني  لإ  ( 135( " 
 سور ة الشعراء

 فوصف ما يصنعونه بأنه آية ولكنه ل غرض له إل العبث وكذلك بناء الباني والنشئات الكبي ة
الت ليس لها أي غرض إل أن تبقى مخلد ة في الدنيا بل هدف ول خدمة تقدمها للبش فالحضار ة

الفرعونية بنت الهرا م العظيمة الثلث لتكون ثلثة قبور لثلثة من الفراعنة هم خوفو وخفرع
ومنقرع ولعل الكثيين ماتوا من ألجل بناء هذه القبور الثلث. أما الحضار ة السلمية فكل آثارها
ذات فائد ة مثل السالجد والكتبات والستشفيات والجسور واستاحات السافرين وأحواض تجميع

الياه واللت والتوس البنية على حركة الاء والت كانت تستخد م غالبا للري وغيها وبعضها ما
زال يخد م الناس حت اليو م. كما أنها كلها تخلوا من التماثيل وصور ذوات الرواح كالناس

والحيوانات والطيور والحشات إل ما كان للطفال أو لغرض تعليمي.

وأما البادئ الخرى لهذه السلسلة فهي البادئ الخضاء وهي ليست تعن الزراعة فقط ولكن
تعن أن التنمية في العالم يجب أن تكون مستدامة ل تمس حقوق اللجيال القادمة ومحافظة على
البيئة وعلى الرض الت وهبنا الله تبارك وتعالى إياها فل ضر ول ضار فل تض نفسك ول

تض غيك وهذا بخلف البادئ الغربية الت تقول أنت حر ما لم تض فأباح لك أن تض نفسك ول
تض غيك وهذا يختلف عن السل م لن السل م حر م عليك أن تض نفسك بالخدرات أو بالزنى أو

باللواط أو بالنتحار وكذلك ل تض غيك
إن إماطة الذى عن الطريق من اليمان فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

مة الذى مه . وأدناها إماط دل الل حه إ ملها قول ل إل ةة . فأفض مشعب حن  تتو دع وس وض لب حن أو  دع وسبعو وض لب من  اليما
لن دة من اليما مشعب مء  لق . والحيا دطري عن ال

35 - الصفحة أو الرقم: صحيح مسلم- الصدر: مسلم الراوي: أبو هرير ة الحدث: 
خلصة حكم الحدث: صحيح 

مل ، و و حر و تفع دنها م م ال حتصو حل و  دلي م م ال حة تقو دن فلن له ! إ حل الل حرسو حم : يا  دل له و س مه علي لبب صدلى الل دن حل لل قي
حي من حي فيها ، ه حخ له و سلم ل  له صدلى الله علي مل الل لنها ؟ فقال رسو للسا حنها ب متؤذي لجيا مق ، و  تصدد

له : مل الل ةدا ؟ فقال رسو متؤذي أح مر ، و ل  مق بأثوا حة ، و تصدد لبلي الكتوب مة تص مفلن لر . قالوا : و  دنا لل ال أه
لة دن لل الج حي من أه ه

88 - الصفحة أو الرقم: صحيح الدب الفرد- الصدر: اللباني الراوي: أبو هرير ة الحدث: 
خلصة حكم الحدث: صحيح 

فكث ة الصل ة ليست شافعا للنسان إذا كان يؤذي الخرين فما بالنا بمن يلوث البيئة فإنه يؤذي
آلف الناس ويسء إلى اللجيال الحالية واللجيال القادمة بل يجب أن نسي كما أخب سيدنا يوسف

صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم أهل مص أن يحافظوا على ثروتهم الغذائية للسنني القادمة
العجاف

http://dorar.net/book/2463?ajax=1
http://dorar.net/hadith/mhd/1420?ajax=1
http://dorar.net/book/3088?ajax=1
http://dorar.net/hadith/mhd/261?ajax=1


حنقال الله تعالى :  ملو مك وأ حت دما  لم ةل  للي حق دل  لإ له  لل مب ون مس لفي  مه  مرو حذ حف وم  مت ود حص حح حما  حف ةبا  حأ حد حني  لن لس حع  وب حس حن  معو حر وز حت حل  حقا  " 
حن ( 47(  منو لص وح مت دما  لم ةل  للي حق دل  لإ دن  مه حل وم  مت وم دد حق حما  حن  ول مك وأ حي دد  حدا لش دع  وب حس حك  لل حذ ى لد  وع حب ون  لم لتي  وأ حي دم  مث لتي48 )  وأ حي دم  مث  ( 

حن (  ملصو وع حي له  لفي حو مس  دنا مث ال حغا مي له  لفي د م  حعا حك  لل حذ ى لد  وع حب ون  “  )49لم
 سور ة يوسف

      وأما اليو م فقد انطلقت صفارات النذار في كل العالم منذر ة من السنني العجاف القادمة ومن
خراب الرض إن استمرت التنمية بالطريقة الحالية الت تتمي بالجشع والسعار في الستهلك

فنحن نستهلك أكث مما تنتجه الرض بصور ة مستدامة ومتجدد ة أي أنه إذا كانت الرض تنتج
مائة بالائة فإننا نستهلك مائة وعشين بالائة وإذا استمر هذا فقد نحتاج إلى أرض أخرى قريبا

 ويمكنك قراءته من الرابطLive scienceوهذا غي مولجود  ويوضح هذا مقال في مجلة 
)6(الرلجع: ج

لذا علينا الحفاظ على هذه الرض وقد اقتح أن يتم ذلك عن طريق أربعة أمور هي :
Reduce  and Refuse Dissipation –  التوفي ورفض التبذير1

Replace                 –  التغيي2

Reuse     –  إعاد ة الستعمال                        3

Recycle–  إعاد ة التدوير4

وسنشح إن شاء الله في هذه السلسة كيفية ذلك بالتفصيل.

تدعم هذه السلسلة كذلك الوقف الخيي بكل أنواعه وحمايته وكذلك العرفة الحر ة ومفتوحة
الصدر والبمجيات الحر ة ومفتوحة الصدر بشط أل تكون صهيونية أو ماسونية أو تكون لها

أغراض خبيثة أو أن تكون بل تدقيق أو تحقيق أو تثبت أو تبني ومن ثم تصبح مركزا للشاعات
والضللت وقد نوقش هذا الوضوع في باب الرالجع. واعلم أن الويكيبيديا والفيسبوك من الصادر

الغي موثوقة للمعلومات.
والاسونية باختصار هي حركة شيطانية تقو م على عباد ة الشيطان (إبليس) الذي يسميه

vavוالنصارى لوسيفر ويسميه الاسونيون بافوميت ويشيون إليه بالحرف العبي     ڤاڤ أو 
וمكررا ثلث مرات وهو الحرف السادس في العبية لذلك قد يشيون إليه ب    أو  ו v v v أو 666ו

 ويعبدون معه السيخ الدلجال ويرمزون له بالعني الواحد ة لنه أعورw w wوأيضا باللانية 
ويعبدون أيضا ليليث وهي امرأ ة يقولون أنها تمردت على أمر الله فمسخها الله بومة وهم يحبونها
لذلك ولعل هذه من تخريفاتهم. وهؤلء الشياطني لهم نوادي ومؤسسات كثي ة ومنها نادي روتاري
وليونز وشكات وبرامج حاسوبية. وهم يجتمعون كل سنة في الغابة البوهيمية في كاليفورنيا في

أمريكا ليحرقوا الجثث والدمى الت على شكل أطفال لكي يقتلوا معاني الرحمة والنسانية داخلهم
ورغم كل هذه القو ة الظاهرية وكل هذا الكر والخبث إل أنهم يحتفظون بالسية الشديد ة في كل

أفعالهم لن كيد الشيطان ضعيف في الحقيقة.
وأما الصهيونية فهي حركة يهودية تسعى لحكم العالم وإنشاء دولتهم من النيل إلى الفرات

كما يشي علمهم الذي فيه خطان أزرقان إشار ة إلى نهري النيل والفرات وأنشئوا دولة إسائيل على
اسم النب الكريم يعقوب عليه السل م وهو بريء منهم ومن أفعالهم ومعن كلمة إسائيل هو عبد



الله. وهم يمتلكون شكات كثي ة أيضا في العالم. وخطتهم تقض بزرع الفتنة في العالم لتحدث
حرب عالية ثالثة يموت فيها أكث سكان العالم فيسهل عليهم السيطر ة على العالم بعد ذلك وهم
يزعمون أنهم سيحكمون العالم من فوق هيكل سيدنا سليمان عليه السل م وسيدنا سليمان النب
الكريم بريء منهم ومن أفعالهم وهم يبحثون عن هذا الهيكل بكل قو ة ومنذ مد ة طويلة ويحفرون

تحت السجد القص البارك أولى القبلتني وثالث الحرمني الشيفني من ألجل ذلك ولم يجدوه حت
الن ولعله من تخاريفهم الت ل تنتهي. وهم يعتقدون أنهم شعب الله الختار وبقية البش عبار ة عن
حيوانات لخدمتهم ولذلك ل يجدون مشكلة في دعم الاسونية رغم الختلف العتقادي الكبي بينهم

لنهم ل يهمهم أو ل يريدون أن يكونوا يهودا فيكونوا مثلهم من شعب الله الختار كما يزعمون.
والسلم ينبغي له أن يكون ولؤه لولياء الله وعداؤه لعداء الله فهو يتولى الؤمنني

الصادقني ول يتولى الكافرين ولكن هذا ل يمنع أن يتعامل معهم بالحسن ويدعوهم إلى السل م
بالحكمة والوعظة الحسنة وخاصة إذا كانوا ل يحاربون السل م مثل اليابانيني مثل.

حأن وم  مك لر حيا لد لبمن  مكم  ملجو لر وخ مي وم  حل حو لن  لبدي لفي ال وم  مك ملو لت حقا مي وم  حل حن  لذي دل لن ا حع مه  دل مم ال مك حها ون حي دل  “قال الله تعالى:  
حني  (  لط لس وق مم ول تب ا لح مي حه  دل دن ال لإ وم  له وي حل لإ مطوا  لس وق مت حو وم  مه تحبو لن8  حت لبدي لفي ال وم  مك ملو حت حقا حن  لذي دل لن ا حع مه  دل مم ال مك حها ون حي حما  دن لإ    ( 

حن  (  ممو لل دظا مم ال مه حك  لئ حل ى مأو حف وم  مه دل حو حت حي حمن  حو وم  مه وو دل حو حت حأن  وم  مك للج حرا وخ لإ ىى  حل حع مروا  حه حظا حو وم  مك لر حيا لد لبمن  مكم  ملجو حر وخ حأ “ ) 9  حو
ححنة  حت سور ة الم

ولكن هذا ل يمنعنا من الستفاد ة من العلم والتقنية والفن الولجودون عند أي أحد طالا كان موافقا
لشيعتنا ولكن ينبغي الحذر منهم وعد م العتماد عليهم قدر المكان فالله تبارك وتعالى ل يكلف

نفسا إل وسعها أي قدر استطاعتها أي قدر المكان
له لب مت مك حو له  لت حك لئ حل حم حو له  دل لبال حن  حم لل آ مك حن  منو لم وؤ مم ول حوا له  لبب در لمن  له  وي حل لإ حل  لز مأن حما  لب مل  مسو در حن ال حم “  قال الله تعالى :   آ

مي  (  لص حم ول حك ا وي حل لإ حو حنا  دب حر حك  حن حرا وف مغ حنا  وع حط حأ حو حنا  وع لم حس ملوا  حقا حو له  لل مس تر لبمن  مد  حح حأ حوني  حب مق  لبر حف من حل  له  لل مس مر حل285    حو    ( 
حنا وأ حط وخ حأ وو  حأ حنا  لسي دن لإن  حنا  وذ لخ حؤا مت حل  حنا  دب حر وت  حب حس حت وك حما ا حها  وي حل حع حو وت  حب حس حك حما  حها  حل حها  حع وس مو دل  لإ ةسا  وف حن مه  دل مف ال لبل حك       مي

مف وع حوا له  لب حنا  حل حة  حق حطا حل  حما  حنا  ول لبم حح مت حل  حو حنا  دب حر حنا  لل وب حق لمن  حن  لذي دل حلى ا حع مه  حت ول حم حح حما  حك ةوصا  لإ حنا  وي حل حع ول  لم وح حت حل  حو حنا  دب     حر
حن  (  لري لف حكا ول ل م ا وو حق ول حلى ا حع حنا  ومص حفان حنا  حل وو حم حت  حأن حنا  وم حح ور حوا حنا  حل ور  لف وغ حوا دنا   )  " سور ة البقر ة286  حع

كما أنه ل يحاسب أحدا على أخطاء غيه ول يعذب أحدا إذا كنت معذورا أو لجاهل فلم تصله رسالة
حن ملو حم وع حي حن  لذي دل حني ا لن لم وؤ مم ول مبلش ا حب مي حو م م  حو وق حأ حي  له لت  دل لل لدي  وه حي حن  ورآ مق ول حذا ا حه ى دن  لإ “السل م قال الله تعالى :  

ةيا (  لب حك ةرا  ولج حأ وم  مه حل دن  حأ لت  ححا لل دصا ةما  ( 9ال للي حأ ةبا  حذا حع وم  مه حل حنا  ود حت وع حأ ل ة  حر لخ ول لبا حن  منو لم وؤ مي حل  حن  لذي دل دن ا حأ حو    ( 10( 
ةل  (  مجو حع من  حسا لولن حن ا حكا حو لوي  حخ ول لبا مه  حء حعا مد بش  لد لبال من  حسا لولن مع ا ود حي لوني11  حو حت حي حر آ حها دن حوال حل  وي دل حنا ال ول حع حلج حو    (   

حب حسا لح ول حوا حني  لن لبس حد ال حد حع مموا  حل وع حت لل حو وم  مك لبب در لبمن  ةل  وض حف مغوا  حت وب حت لبل ة ة  حلص وب مم لر  حها دن حة ال حي حنا آ ول حع حلج حو لل  وي دل حة ال حي حنا آ وو حح حم   حف
ةل  (  لصي وف حت مه  حنا ول دص حف مء  وحش دل  مك لة12حو حم حيا لق ول ح م ا وو حي مه  حل مج  لر وخ من حو له  لق من مع لفي  مه  حر لئ حطا مه  حنا وم حز ول حأ من  حسا لإن دل  مك حو    (   

ةرا  (  مشو حمن مه  حقا ول حي ةبا  حتا ةبا  ( 13لك لسي حح حك  وي حل حع ح م  وو حي ول حك ا لس وف حن لب ىى  حف حك حك  حب حتا لك وأ  حر وق حما14 )   ا دن لإ حف ىى  حد حت وه لن ا دم   ( 
حث حع وب حن ىدت  حح حني  لب لبذ حع مم دنا  مك حما  حو ىى  حر وخ مأ حر  وز لو د ة  حر لز حوا مر  لز حت حل  حو حها  وي حل حع تل  لض حي حما  دن لإ حف دل  حض حمن  حو له  لس وف حن لل لدي  حت وه       حي

ةل (  مسو “ )  سور ة الساء15حر

حنا ود حر حأ حذا  لإ حو ولكنه ذو عقاب شديد لن يتمادى في الظلم والعاص والفسق قال الله تبارك وتعالى : " 
ةيا  (  لم ود حت حها  حنا ور دم حد حف مل  وو حق ول حها ا وي حل حع دق  حح حف حها  لفي مقوا  حس حف حف حها  لفي حوت مم حنا  ور حم حأ ةة  حي ور حق حك  لل وه تن حن16حأن  لم حنا  وك حل وه حأ وم  حك حو    ( 

ةيا (  لص حب ةيا  لب حخ له  لد حبا لع لب  منو مذ لب حك  لبب حر لب ىى  حف حك حو مح  منو لد  وع حب لمن  لن  مرو مق ول “ )   سور ة الساء17  ا

والحمد لله رب العالني
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مقدمةدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

مقدمة
إن النتنت أصبحت وسيلة عالية لتبادل العلومات رغم سيطر ة الوليات التحد ة

المريكية عليها ورغم تقديم الواد الكثي ة الت ل تناسب ديننا ول ثقافتنا من خللها إل
أنها وسيلة هامة لتبادل العلومات ولكن أغلب من يدخل عليها يدخل إما على الفيسبوك
أو الويكيبيديا ليحصل على معلومات متشذمة وغي موثوقة عند الكاديميني والباحثني

ولذلك أحببت لجمع مواقع مفيد ة للنتنت كثي منها موثوقة علميا سواء في علو م
الشيعة أو علو م الدنيا والتقنيات ولجعلته مكمل لدليل سلطان للمواقع السلمية

والعربية ومناسبا أكث لهندس اليكاترونيات ولكن الباب مفتوح لن أراد تعديله من
 بنفس السم وبواسطة برنامج4shared.com الولجود في موقع htmlخلل ملف 

Mozilla Firefox من خلل قائمة العلمات Bookmarksداخل البنامج 

والحمد لله رب العالني
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إسلمي اتدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

إسلمي ات
القرآن الكريم. 1

 مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشيف بالدينة النور ة

 القرآن الكريم - مشوع الصحف اللكتوني بجامعة اللك سعود
الشوع هو محاكا ة الكتونية للمصحف الشيف - متوفر بسبع عش ة لغة - مع هامش لتلجمة
معاني القرآن الكريم لكث من عشين لغة , وترلجمة صوتية للغتني , وسبعة تفاسي , وتلوات

للقرآن الكريم بصوت العديد من مشاهي القراء مع إمكانية التكرار لتيسي الحفظ على الطفال
والكفوفني خاصة 

 قرآن فل ش - قراء ة القرآن الكريم من الصحف
مصحف إلكتوني مع تلو ة تفاعلية يساعدك في تصفح وقراء ة القرآن الكريم من متصفح

النتنت مباش ة بمميات كثي ة مثل روايات وترلجمات وتظليل ونسخ وحفظ موضع القراء ة.
تجد في قرآن فل ش الصاحف الشهي ة لتختار منها الصحف الذي اعتدت التلو ة منه لنقلل الفرق
بمن لك الراحة في التلو ة والشكل الألوف بني الصحف الورقي لديك والصحف اللكتوني، ولنؤ

لديك في مواضع اليات والسور. 
 1قرآن فل ش | مصحف الدينة النور ة 

مصحف إلكتوني مع تلو ة تفاعلية يساعدك في تصفح وقراء ة القرآن الكريم من متصفح
النتنت مباش ة بمميات كثي ة مثل روايات وترلجمات وتظليل ونسخ وحفظ موضع القراء ة.

تجد في قرآن فل ش الصاحف الشهي ة لتختار منها الصحف الذي اعتدت التلو ة منه لنقلل الفرق
بمن لك الراحة في التلو ة والشكل الألوف بني الصحف الورقي لديك والصحف اللكتوني، ولنؤ

لديك في مواضع اليات والسور. 
The Holy Quran - القرآن الكريم - Koran Kareem 

 القراءات العش - صوتيات إسل م ويب
قالون ور ش البي قنبل الدوري السوس هشا م ابن ذكوان شعبة حفص خلف خلد أبي الحارث

الدوري عن الكسائي عاصم نافع ابن كثي أبي عمرو قراءات الروايات قراءات القرآن القرآن الكريم
رواية تحميل ملفات تنيل قرآن أضخم موقع صوتيات القرآن الكريم قران أضخم موقع صوتيات

أكب صوتيات 
 MP3 Quranالكتبة الصوتية للقرآن الكريم - 

الكتبة الصوتية للقرآن الكريم تضم عدد كبي من القراء و بعد ة روايات و بعد ة لغات , مع روابط
, بالضافة إلى الذاعة و خدمةmp3 128تحميل مباش ة لسور القران الكريم وبجود ة عالية 

التورنت وخدمة الستماع الباش قران كريم قرآن كريم القرآن الكريم مباش استماع فل ش مكتوب
مجود بصوت تحميل مباش استماع مباش 
 القرآن الكريم حسب الرواية - صوتيات إسل م ويب

قالون ور ش البي قنبل الدوري السوس هشا م ابن ذكوان شعبة حفص خلف خلد أبي الحارث
الدوري عن الكسائي عاصم نافع ابن كثي أبي عمرو قراءات الروايات قراءات القرآن القرآن الكريم
رواية تحميل ملفات تنيل قرآن أضخم موقع صوتيات القرآن الكريم قران أضخم موقع صوتيات

أكب صوتيات 
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http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=rewaya
http://www.mp3quran.net/
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=rewayat
http://quran.muslim-web.com/
http://www.quranflash.com/books/Medina1/?ar&aff
http://www.quranflash.com/
http://quran.ksu.edu.sa/
http://www.qurancomplex.org/?Lan=ar
http://vimeo.com/ahmedsami
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إسلمي اتدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

 موقع الروح للقران الكريم
موقع الروح للقران الكريم 

 :: أهل القرآن ::
Ahlulquran 

 روح القران | موقع القران الكريم ميس للكبار و غي التمدرسني

الحديث الشيف. 2
 الدرر السنية - الوسوعة الحديثية

الدرر السنية: قاعد ة بيانات إلكتونية شاملة لياث الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمفهومه
الشامل، مع تيسي الوصول إليه عب التقنيات الحديثة 

 .:. الجامع للحديث النبوي .:.

 الرئيسة - الحديث - موقع السل م
السل م : أضخم كم من الصادر والعلو م السلمية 

 ملتقى أهل الحديث

مواقع عامة. 3
 موقع تفسي العش الخي من القرآن الكريم

تفسي العش الخي 
 الدرر السنية

الدرر السنية: قاعد ة بيانات إلكتونية شاملة لياث الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمفهومه
الشامل، مع تيسي الوصول إليه عب التقنيات الحديثة 

 •الرئيسية  الوقع الرسمي للمكتبة الشاملة

 الوسوعة الشاملة - أضخم محرك بحث في الكتب السلمية والعربية
الوسوعة الشاملة هي أضخم محرك بحث في الكتب والبحوث السلمية والعربية 

 الكتبة السلمية اللكتونية الشاملة
ةا شامل للكتب الت تتعلق بالسل م يتطلع موقع الكتبة السلمية اللكتونية الشاملة إلى أن يكون مصدر

والسلمني والديان الخرى باللغات الختلفة مع إتاحة تحميل هذه الكتب
 معاهد العالني لتحفيظ القرآن و الدراسات القرآنيه

Quran Alalameen - YouTube 
http://www.facebook.com/QuranAlalameenمعلومات مهمة رابط صفحتنا على الفيس بوك 

إضغط على الرابط وشاهد صفحتنا على الفيس بوك وشفنا بإشتاكك فيها وإنشها بني أصد... 
 شبكة السل م لك للدعو ة الي الله

موقع إسلمي شامل يحتوي على مواضيع إسلمية وكتب ومحاضات ودروس مكتوبة ومرئية ومنتدى إسلمي
به أقسا م منتديات اسلمية عامة و سنة النبوية الطهر ة والرأ ة السلمة والس ة والطفل ومنتديات الخاصة و

تقنية وفنية و علمية وأدبية نتحدث عن كل ما يخص السل م والسلمون
 رياض العلم

موقع رياض العلم شعي متكامل، علمي يخد م الباحثني بالجالت الشعية ، وعظي يناسب لجميع
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http://www.riyadhalelm.com/
http://www.islam2you.com/forums/forum.php
https://www.youtube.com/user/QuranAlalameen
http://www.quranalalameen.com/home/
http://www.muslim-library.com/
http://www.islamport.com/
http://shamela.ws/
http://dorar.net/
http://tafseer.info/
http://ahlalhdeeth.com/
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=261
http://www.sonnaonline.com/
http://www.dorar.net/hadith?
http://rohquran.com/
http://www.ahlulquran.com/
http://www.alro7.net/
http://vimeo.com/ahmedsami
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إسلمي اتدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

الفئات 
 شبكة اللوكة - الصفحة الرئيسية

دة من أهل العلم والفكر لي يشارك فيه نخب لي، وأدب لي، وعلم تي، وثقاف لن شامل؛ إعلم موقع غ
ددعو ة، بإشاف الشيخ الدكتور سعد الحميد والدكتور خالد الجريس  وال

 Islam Houseدار السل م 
موقع دار السل م أكب موقع دعوي بلغات العالم ، مواد دعوية إسلمية مجانية بأكث من مئة لغة

 Islam House: كتب وصوتيات ومرئيات وتصاميم وبرامج وغيها 
 , اسلمياتSultan Arabic Islamic Sitesدليل سلطان للمواقع السلمية العربية 

islamique 
Best Arabic Islamic sites, site arabe islamique , site islam en

arabeإسلميات ,دليلك الختص لحسن الواقع السلمية باللغة العربية , مواقع منتقا ة ,
ومختار ة - العش الواخر 

 طريق السل م
"طريق السل م" هو مشوع إسلمي يأمل في الساهمة بقو ة في العل م السلمي، ومجارا ة

التقد م التكنولولجي الهائل في العالم من حولنا 
 إسل م ويب - سعاد ة تمتد

إسل م ويب - أضخم محتوى إسلمي وثقافي على النتنت لتحقيق مبدأ : سعاد ة تمتد 
 موقع روح السل م

موقع اسلمي يهتم بنش الكتب والصوتيات والرالجع السلمية والبامج الدعوية 
 الكاديمية السلمية الفتوحة

Complete Resource of Islamic Material in Audio, Videoالصفحة الرئيسية » 
and Electronic Libraries » ISLAMIZEME.ORG 

,Complete Resource of Islamic Material in Audioالصفحة الرئيسية » 
Video and Electronic Libraries 

 بوابة طالب العلم - شبكة الما م اللجري
يا طلب العلم الشعي ! هذا الوقع موقعكم، ستجدون فيه ما تحتالجونه من متون علمية وشوح

ونصائح وإرشادات في منهجية طلب العلم 
 موقع قصة السل م - إشاف د/ راغب السلجاني |

موقع قصة السل م دليلك إلى التاريخ السلمي الصحيح دون تزوير أو تشويه، إشاف الدكتور
راغب السلجاني 

 The Signs - YouTube▶ العلمات 

 الرصد السلمي لقاومة التنصي
مقاومة التنصي 
 موقع الختار السلمي

علماء ودعا ة. 4
 , اسلمياتSultan Arabic Islamic Sitesدليل سلطان للمواقع السلمية العربية 

islamique 
Best Arabic Islamic sites, site arabe islamique , site islam en
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http://sultan.org/a/
http://sultan.org/a/
http://islamselect.net/
http://www.tanseerel.com/main/
http://www.youtube.com/watch?v=0-K62WnjZ1M&list=UUoIa73Zvq3tQtV_x7N0Dz4g
http://islamstory.com/
http://ajurry.com/home/
http://islamizeme.org/home/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
http://islamizeme.org/home/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
http://islamacademy.net/
http://islamspirit.com/
http://library.islamweb.net/mainpage/index.php
http://ar.islamway.net/
http://sultan.org/a/
http://sultan.org/a/
http://www.islamhouse.com/s/9207
http://www.alukah.net/
http://vimeo.com/ahmedsami
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إسلمي اتدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

arabeإسلميات ,دليلك الختص لحسن الواقع السلمية باللغة العربية , مواقع منتقا ة ,
ومختار ة - العش الواخر 

 suwaidan.comالوقع الرسمي للدكتور طارق السويدان | 

 طارق بن محمد السويدان - الدروس | طريق السل م
"طريق السل م" هو مشوع إسلمي يأمل في الساهمة بقو ة في العل م السلمي، ومجارا ة

التقد م التكنولولجي الهائل في العالم من حولنا 
Sharawyمحمد متولى الشعراوى 

تفسي القرأن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى يحتوى هذا الوقع على لجميع حلقات
 حلقه تم تقسيمها1050تفسي القرأن الكريم للشيخ محمد متولى الشعراوى (بالصوت) وعددها 

 ويمكنك الستماع الى كل حلقه باحدى الوسائلMP3 or RA or WMA ملف صوتى 525الى 
التاليه وكذلك يمكنك حفظها الى الهارد دريف الخاص بك واذا اراد ان تقو م بتسجيلها و توزيعها

على اخوانك فل تتدد فى فعل ذلك ، برلجاء ارسال اى ملحظات لنا او اى مقتحات الفاتحة
البقر ة آل عمران النساء الائد ة النعا م العراف النفال التوب يونس هود يوسف الرعد إبراهيم

الحجر النحل الساء الكهف مريم طه النبياء الحج الؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل
القصصالعنكبوت الرو م لقمان السجد ة الحزاب سبأ فاطر يس الصافات ص الزمر غافر فصلت
الشورى الزخرف الدخان الجاثية الحقاف محمد الفتح الحجرات ق الذاريات الطور النجم القمر

الرحمن الواقعة الحديد الجادلة الحش المتحنة الصف الجمعة النافقون التغابن الطلق التحريم
اللك الحاقة العارج نوح الجن الزمل الدثر القيامة النسان الرسلت النبأ النازعات عبس التكوير

النفطار الطففني النشقاق البوج الطارق العلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى
الشح التني العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العص الهمز ة الفيل قريش الاعون

الكافرون النص السد الخلص الفلق الناس 
 موقع الشيخ أشف الفيل

 د.سلمان العود ة » الصفحة الرئيسة
ةل، ويتابع مستجدات الوقع الشخص للشيخ سلمان بن فهد العود ة، يحوي انتالجه القديم كام

الشيخ من محاضات وندوات ومؤتمرات، وأبرز ما يدور في الصحف حول فضيلته. 
 ) | تويتshugairiأحمد الشقيي (@

 مكتبة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي - الصدار الثالث - موقع روح السل م
موقع اسلمي يهتم بنش الكتب والصوتيات والرالجع السلمية والبامج الدعوية 

alafasy’s stream on SoundCloud - Hear the world’s sounds 
Explore the largest community of artists, bands, podcasters and

creators of music & audio 
 قنا ة اقرأ الفضائية

بوابة يجد فيها السلم العاص أرشيف برامج قنا ة اقرأ الت تحتوي السل م بمفهومه الوسطي
والذي يقدمه ثلة من الشيوخ والدعا ة مثل العريفي والقرني ومحمود الصي ومصطفى حسن،

وفيه مكتبة إسلمية منوعة، وفيه خدمات قيمة مضافة مثل: حدث في مثل هذا اليو م، والناشيد،
والصحف الرئي لتعليم التلوات والتجويد 

 موقع قنا ة الرسالة الفضائية
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http://www.alresalah.net/index.jsp
http://iqraa.com/ar/default.aspx
https://soundcloud.com/alafasy
http://islamspirit.com/play.php?catsmktba=1657
https://twitter.com/shugairi
http://www.islamtoday.net/salman/
http://ashrafelfeel.org/
http://elsharawy.com/index.html
http://ar.islamway.net/lessons/scholar/69/collections
http://suwaidan.com/
http://vimeo.com/ahmedsami
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إسلمي اتدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

 قنا ة الندى الفضائية

 الوقع الرسمى لقنا ة الرحمه الفضائية

 شبكة الجد

 مجدي عرفات - الوقع الرسمي لسجد التابعني ببنها

 مسجد التوحيد بشبا |

 ::: موقع فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلن :::
موقع فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلن 

 موقع الشيخ عبدالسل م بن برلجس آل عبدالكريم | الوقع الرسمي
 لجمعية الصحابة لتحفيظ القرأن الكريم والعلو م الشعية

 الشيخ أحمد عبده عوض

 أ.د. محمد عمار ة

أعمال خيية. 5
 الجمعية الشعية الرئيسية

الوقع الرسمي للجمعية الشعية الرئيسية،أول لجمعية خيية ودعوية في مص تأسست عا م
 م، خدمات طبية بالجان،مشوعات الجتماعية،كفالة اليتيم،تيسي زواج اليتيمات،الشعة1912

التشخيصية بالجان، رعاية الطفال البتسين.مجلة التبيان،مستشفى عرابي للورا م والحروق 
 Resalaالرئيسية - 

i7sanاحسان |  

 ..:: رفقاء ::..

6 .Sites in English
Home - Dr Zakir Naik website- ZakirNaik.Net 

Zakir Naik's website published by a fan of his Islamic research to
help the students of Islam with an Islamic website that contain

Islamic research, Islamic information, Islamic videos of Dr. Zakir
Naik Dr Zakir Naik speech Videos, Dr Zakir Naik question answer,

most asked questions of  
C I M S | Conveying Islamic Message Society 

Complete Resource of Islamic Material in Audio, Video and Electronic
Libraries » ISLAMIZEME.ORG 
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http://islamizeme.org/
http://islamizeme.org/
http://islamic-message.net/cims/default.aspx
http://www.zakirnaik.net/
http://rofaqa.com/rofaqa/
http://i7san.net/
http://www.resala.org/
http://alshareyah.com/
http://www.dr-emara.com/
http://www.ahmedabdouawad.com/
http://sahaba.ps/ar/home
http://burjes.com/
http://rslan.com/
http://altawhid.net/
http://www.altab3en.net/catsmktba-80.html
https://almajdtv.tv/portal/default.aspx
http://alrahma.tv/
http://www.alnada.tv/cms/
http://vimeo.com/ahmedsami
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إسلمي اتدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

Complete Resource of Islamic Material in Audio, Video and
Electronic Libraries 

Islamway 
Islamway is an Islamic project aimed at contributing strongly in

the Islamic media, and keep up with the tremendous technological
advances in the world around us 

English_.pdf 

Islam House | free islamic books audio articles and videos | holy quran 
Website based on the Quran and the Sunnah, offering trusted and
reviewed materials in more than 100 languages! Islamhouse, your

way to Heaven !
SULTAN ISLAMIC LINKS, Discover Islam, Muslim people, Holy Quran and

Islamic Religion 
Discover Islam, The Islamic Religion, Islam Holy Book, Muhammad,

Muslim People and More ..
Islam web - English Fatwa | Articles | Quran Recitation | Prayer Times |

News 
Islamweb - the largest Islamic and cultural content on the Internet
for the users contain fatwa, quran, articles , fiqh , lectures , prayer

times , about islam etc 
Islam Story - Supervised by Dr. Ragheb Elsergany|  

www.Islamstory.com/en is a site interested in history, the
authentic in particular. It shed light on history of Islam aiming at

rectifying it from fabrications direct. The site is supervised by Prof,
Dr. Ragheb Elsergany .

Englishموقع روح السل م -  
موقع اسلمي يهتم بنش الكتب والصوتيات والرالجع السلمية والبامج الدعوية 

Alukah in English - Homepage 
Alukah is a comprehensive, informational, cultural, scientific, and

literary Network. It is composed of six sites, in which elite
scholars, intellectuals, and callers for Allah participate under the

supervision of Dr. `Abdullah ibn Sa`d Al Humayd and His
Excellency Dr. Khalid ibn `Abdur-Rahman Al Jeraisy 

 ::الراسخون فى العلم::

 ▶The Signs of God's Existence - Documentary [Full Length] - YouTube 
مشاركة مقاطع الفيديو مع الصدقاء والعائلة والخرين عب العالم

والحمد لله رب العالني
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http://www.youtube.com/watch?v=ZS1x-6al2pE&list=PL950EED58C98ED481
http://www.alrasekhoon.com/
http://en.alukah.net/
http://www.islamspirit.com/catplay.php?catsmktba=61
http://islamstory.com/en
http://library.islamweb.net/emainpage/
http://library.islamweb.net/emainpage/
http://sultan.org/
http://sultan.org/
http://www.islamhouse.com/s/9661
http://tafseer.info/downloads/New%20directory/English_.pdf
http://en.islamway.net/
http://vimeo.com/ahmedsami
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العلم واليم اندليل مواقع مفيدة للنترنت - 

العلم واليم ان
العلم واليمان. 1

 YouTubeالقنا ة الرسمية للدكتور مصطفى محمود - 
Share your videos with friends, family, and the world 

Dr. Mostafa Mahmoud TV on Vimeo 
Dr. Mostafa Mahmoud TV is a member of Vimeo, the home for high

quality videos and the people who love them .
 The Signs - YouTube▶ العلمات 

 مجلة حراء

 هارون يحي
Adnan Oktar, Harun Yahya Books, Who is Adnan Oktar, Adnan

Oktar videos and interviews, the truth about Adnan Oktar, Harun
Yahya TV, A9 TV Live Stream, A9 TV Frequency, The End Times,

Mahdi, Hazrat Mahdi, Jesus, The Turkish Islamic Union, Harun
Yahya Documentaries, Articles, Books, articles about Adnan

Oktar’s websites and magazines, videos ... 
 فتح الله كولن

 الجمعية الفلكية الردنية
The Jordanian Astronomical Society (JAS الجمعية الفلكية الردنية (

 •النتدى الفلكي العربي  قائمة النتديات

Islamic Crescents' Observation Project (ICOP( 
Islamic Crescent observation project, crescent observations,

submit your observations for hijri months 
Muslim Heritage | Discover the golden age of Muslim civilisation 

 Inventions 1001ألف اختاع واختاع | 

The Muslim Heritage Awareness Group (MHAG) - FSTC - Foundation for
Science, Technology and Civilization 

The Muslim Heritage Awareness Group (MHAG) - FSTC 
CE4tF | Discover the Past: Develop the Future 

 |Discover the Past: Develop the Future 
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https://www.youtube.com/user/DrMostafaMahmud
http://www.ce4tf.org/
http://fstc.org.uk/mhag
http://fstc.org.uk/mhag
http://www.1001inventions.com/arabic
http://www.muslimheritage.com/
http://www.icoproject.org/?&l=ar
http://www.jas.org.jo/forum/
http://jas.org.jo/index.php/ar/
http://fgulen.com/ar/
http://ar.harunyahya.com/
http://hiramagazine.com/
http://www.youtube.com/watch?v=0-K62WnjZ1M&list=UUoIa73Zvq3tQtV_x7N0Dz4g
https://vimeo.com/user6055181
http://vimeo.com/ahmedsami
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العجاز العلمي. 2
 الرئيسية | الهيئة العالية للعجاز العلمي في القرآن والسنة

أنشئت مؤسسة العجاز العلمي في لجامعة اللك عبد العزيز، وتولى رئاستها د.1400في عا م 
–حسن باحفظ الله  رحمه الله، وأشف عليها فضيلة الشيخ عبد الجيد الزنداني. وفي عا م

هـ سميت الؤسسة: (الركز العلمي)، وارتبط بإدار ة أبحاث القرآن الكريم التابعة للمجلس1403
العلى العالي للمسالجد، وتولى رئاسته فضيلة الشيخ سعيد شفا- رحمة الله. 

موسوعة العجاز العلمي في القرآن والسنة: العجاز: معجزات: معجز ة: آيات: القران : الشيخ عبد
 الجيد الزنداني: التفسي العلمي : زغلول النجار: العجاز في القرآن : القرآني: القران: الكريم:

العجاز العلمي العجاز العلمي في القران العجاز العلمي في القران الكريم العجاز العجاز
القراني العجاز في القران العجاز العلمي في الصل ة العجاز العلمي في خلق النسان العجاز

العلمي في الكون العجاز في القران الكريم معجزات معجزات الله معجزات الرسول معجزات القران
معجزات النبياء معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم معجزات القران الكريم معجزات الرسل
اعجاز القران اعجاز القران الكريم اعجاز اعجاز علمي اعجاز القران بالصور اعجاز سوف يوسف
اعجاز العلمي اعجاز القران العلمي اعجاز قراني اعجاز علمي في القران العجاز العلمي للقران
العجاز البياني العجاز القراني العجاز العلمي في القران والسنة العجاز العلمي في القران

الكريم العجاز العددي في القران اسار الكون 
واحة العجاز العلمي والعددي في القرءان الكريم | ظواهر باهره تشهد على صدق رسالة السل م وعلى

 عظمة الله سبحانه وتعالى

 العجاز في القرآن الكريم - طارق بن محمد السويدان | طريق السل م

 الشيخ عبد الجيد بن عبد العزيز الزنداني | طريق السل م
مؤسس لجامعة اليمان الشعية باليمن ومتخصص في قضايا العجاز العلمي 

 العجاز العلمي في القرآن والسنة - زغلول النجار | طريق السل م

 الوقع الرسمي لفضيلة الدكتور زغلول راغب النجار

 موقع عبد الدائم الكحيل للعجاز العلمي في القرآن والسنة
موسوعة علمية شاملة لبحاث العجاز العلمي 

 العثور على إنجيل يحوي نبوء ة عيس بالنب محمد

Film La Clarté de L'islam - Site Officiel 
Loin des préjugés transmis par les médias, découvrirez pourquoi la
croyance de l’islam s’accorde parfaitement avec notre bon sens et

notre saine nature .
الباحث عن الحقيقة: طريقك لليمان بولجود الله

 اللحاد في اليان
اللحاد في اليان 
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http://laelhad.com/index.php
http://www.truth-seeker.info/ar/
http://www.laclartedelislam.com/
http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=1224
http://www.kaheel7.com/ar/
http://elnaggarzr.com/#
http://ar.islamway.net/collection/1907/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.islamway.net/scholar/77/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.islamway.net/collection/1652/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85?ref=s-pop
http://www.i3gaz.com/
http://www.i3gaz.com/
http://quran-m.com/
http://quran-m.com/
http://eajaz.org/
http://vimeo.com/ahmedsami
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مجلت علمية. 3
 Natureمجلة الطبيعة 

ةة أسبوعية رائد ة في1869" في عا م Natureأنشئت " ةة عالي ، ويعتبها العلماء والباحثون دوري
بن موقع " ددث بانتظا م، ومحتوى دورية "Natureمجال العلو م. إ حح مل " بنسختهاNature" ا

العربية الشهرية سيسمحان للمستخدمني العرب في العالم بالولوج بلغتهم إلى أخبار وتعليقات "
Natureالعالية عالية الجود ة، بالضافة إلى ملخصات عن أوراق بحث من مجلت رئيسة "

ةنا للجميع على موقع الدورية.  ةرا مجا متعدد ة التخصصات. وسيكون هذا الحتوى متوف
 :: مجلة العلو م ::

 مجلة ناشيونال لجيوغرافيك العربية

4 .scientific
Live Science: Scientific News, Articles and Current Events 

Live Science features groundbreaking developments in science,
space, technology, health, the environment, our culture and

history .
PLOS ONE : accelerating the publication of peer-reviewed science 

PLOS ONE: an inclusive, peer-reviewed, open-access resource from
the PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE. Reports of well-performed

scientific studies from all disciplines freely available to the whole
world .

New Scientist 
Science news and science articles from New Scientist 

Journal home : Nature 

Science News, Articles, and Information - Scientific American 
Latest news and features on science issues that matter including
earth, environment, and space. Get your science news from the

most trusted source !
National Geographic: Images of Animals, Nature, and Cultures 

See our remarkable pictures, videos, and stories about the world,
updated daily .

HowStuffWorks "Science" 
HowStuffWorks Science has explanations and colorful illustrations

related to earth science, life science, and other wonders of the
physical world .

ACS Publications Home Page 

ScienceBlog.com Home - ScienceBlog.com 

ScienceDaily: News, Videos & Articles in Science, Health, Technology &
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http://www.sciencedaily.com/
http://scienceblog.com/
http://pubs.acs.org/
http://science.howstuffworks.com/
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.scientificamerican.com/
http://www.nature.com/nature/index.html
http://www.newscientist.com/
http://www.plosone.org/
http://www.livescience.com/
http://ngalarabiya.com/
http://oloommagazine.com/home/Default.aspx
http://arabicedition.nature.com/
http://vimeo.com/ahmedsami
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Environment 
Breaking science news and articles on global warming, extrasolar

planets, stem cells, bird flu, autism, nanotechnology, dinosaurs,
evolution -- the latest discoveries in astronomy, anthropology,

biology, chemistry, climate & environment, computers,
engineering, health & medicine, math, physics, psychology,

technology, and more -- from the world's leading universities and
research organizations .

Science 

التعليم. 5
بتاب للتدريب على الطباعة مك  ال

 practice Arabic touch typingالتدرب على الطباعة بالعربية 
 أكاديمية التحرير

ةل بكم في رحاب الدرسة العربية اللكتونية ::  :: أه

 نفهم - شح لجميع مواد التعليم الدرس

 بوابة أريج التعليمية

 بوابة ساج التعليمية

Skoool.com.eg ::: A new concept in e-learning solutions 
Science 

 أكاديمية ملتقى الدارين للتعليم الجانى عن بعد
أول أكاديمية تعليمية مجانية أونلين عن بعد, قائمة بالكامل على الجهودات التطوعية وغي

2000 كورس وما يعادل 250هادفة للربح بأى أشكالة قدمت الكاديمية حت الن أكث من 
محاض ة أونلين فى مختلف الجالت يمكنكم مشاهد ة الفيديو التعريفى بالكاديمية أو تصفح

الوقع 
 الضواء

تقنية تعليم الفيياء

كتب التعليم الصي▪
 الكتب الدرسية - إبتدائي

 الكتب الدرسية - إعدادي

 الكتب الدرسية - ثانوي عا م
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http://portal.moe.gov.eg/elearning/Sec/Pages/books-sec.aspx
http://portal.moe.gov.eg/elearning/Prep/Pages/book-prep.aspx
http://portal.moe.gov.eg/elearning/Prim/Pages/book-prim.aspx
http://phet.colorado.edu/web-pages/index.html
http://www.aladwaa.com/
http://aldarayn.com/
http://www.skoool.com.eg/Default.aspx?tabid=87
http://seraj.org.kw/
http://www.areeg.org/
http://www.nafham.com/
http://schoolarabia.net/
http://www.tahriracademy.org/
http://ojuba.org/kuttab/practice.html
https://www.sciencemag.org/
http://www.sciencedaily.com/
http://vimeo.com/ahmedsami
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 مكتبه الدرس

6 .Learning
Education.com | Printable Worksheets, Online Games, and More 

15,000 +printable worksheets, 300+ online games, and everything
else parents and teachers need to help kids succeed .

Edudemic - Education Technology Tips For Students And Teachers 

IXL Math and English | Online math and language arts practice 
IXL is the Web's most comprehensive K-12 practice site. Widely
used by schools and families, IXL provides unlimited practice in
more than 4,000 math and English topics. An adaptive learning

system features games and awards, inspiring students to achieve .
e-learning for kids 

Mocomi.com - Where kids can learn, discover, explore, play and more! 
Mocomi.com is a kids website for all ages, packed with

educational content, interactive stories and fun activities that are
all very visually stimulating .

Project Noah 
Project Noah is a tool that nature lovers can use to explore and

document local wildlife and a common technology platform that
research groups can use to harness the power of citizen scientists

everywhere .
Khan Academy 

Learn for free about math, art, computer programming,
economics, physics, chemistry, biology, medicine, finance, history,

and more. Khan Academy is a nonprofit with the mission of
providing a free, world-class education for anyone, anywhere.

Physics Education Technology
 

Video Lectures | Physics I: Classical Mechanics | Physics | MIT
OpenCourseWare 

This section contains the video index and videos for the various
topics of the course .

التعليم بعد الجامعي. 7
 على الفيسبوك E-Learningمن مجموعة 

 منصة عربية للتعليم الفتوح تهدف لنش العرفة - رواق
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http://www.rwaq.org/
http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/video-lectures/
http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/video-lectures/
http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/video-lectures/
http://phet.colorado.edu/web-pages/index.html
https://www.khanacademy.org/
http://www.projectnoah.org/
http://mocomi.com/
http://www.e-learningforkids.org/
http://www.ixl.com/
http://www.edudemic.com/
http://www.education.com/
http://doc.moe.gov.eg/elearn/teachers/index.html
http://vimeo.com/ahmedsami
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رواق - منصة عربية للتعليم الفتوح تهدف لنش العرفة 
 أكاديمية ملتقى الدارين للتعليم الجانى عن بعد

أول أكاديمية تعليمية مجانية أونلين عن بعد, قائمة بالكامل على الجهودات التطوعية وغي
2000 كورس وما يعادل 250هادفة للربح بأى أشكالة قدمت الكاديمية حت الن أكث من 

محاض ة أونلين فى مختلف الجالت يمكنكم مشاهد ة الفيديو التعريفى بالكاديمية أو تصفح
الوقع 

 وقف أون لين | الجهل يهد م بيوتا ل عماد لها والعلم يبن بيوت العز والكر م
وقف أون لين .... أول موقع عربي للتعليم عن بعد وتلقي دروس في العلوميات مجانا ! 

 |Edraak 
انضموا إلي وسجلوا مجانا  عب النتنت! ةا صار بإمكاني أتعلم من افضل الخباء   وأخي  

 موقع زراعة نت | موقع زراعي مولجه لكل فئات الجتمع، يهتم بمجالت الزراعة والبيئة

8 .Postgraduate Learning
from E-Learning group on facebook 

Khan Academy 
Learn for free about math, art, computer programming,

economics, physics, chemistry, biology, medicine, finance, history,
and more. Khan Academy is a nonprofit with the mission of

providing a free, world-class education for anyone, anywhere .
Coursera 

Take free online classes from 80+ top universities and
organizations. Coursera is a social entrepreneurship company
partnering with Stanford University, Yale University, Princeton

University and others around the world to offer courses online for
anyone to take, for free. We believe in connecting people to a

great education so that anyone around the world can learn
without limits .

Stanford Center for Professional Development|  

edX - online courses and classes from the world's best universities 
EdX offers free online courses and classes. Find the latest MOOC

from the world’s best universities including MIT, Harvard,
Berkeley, UT and others. Topics include business, computer

science, finance, history, literature, math, science, statistics and
more .

Online courses anytime, anywhere | Eliademy 
Eliademy support teachers and students with free online

classrooms that enable them to create, share and manage
courses. Eliademy works for universities, colleges, coaches,

trainers and their students .
Wolfram: Computation Meets Knowledge 
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http://www.wolfram.com/
https://eliademy.com/catalog/physical-science.html
https://www.edx.org/
http://scpd.stanford.edu/home
https://www.coursera.org/
https://www.khanacademy.org/
http://www.zira3a.net/
https://edraak.org/
http://www.waqfonline.com/
http://aldarayn.com/
http://vimeo.com/ahmedsami
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Wolfram, creators of Wolfram Language, Wolfram|Alpha,
Mathematica, Programming Cloud, Data Science Platform, Finance

Platform, SystemModeler ...
Anatomic.us - Human Anatomy Atlas, Anatomy Games and cards 

Exploration of human body anatomy with visual effects and audio
is so easy now. You can find anatomy atlases and descriptions on
this medical library. Includes educational anatomy games, cards

and glossary .
Advance Your Career Through Project-Based Online Classes - Udacity 

Discover online classes taught by top instructors and industry
experts. Take courses at your own pace .

ALISON: Free Online Courses 
ALISON is the world's leading provider of free online courses with
certificates. 4 million learners. Over 600 courses. Join today and

start learning for free !
Free Online Courses From Top Universities | Academic Earth 

Over 750 free online college courses and lectures are available
from MIT, Harvard, Stanford, Yale, Berkeley and more. A world of

learning is just a click away !
Anybody can learn | Code.org 

MIT OpenCourseWare | Free Online Course Materials 
MIT OpenCourseWare is a web-based publication of virtually all

MIT course content. OCW is open and available to the world and is
a permanent MIT activity .
Learn to code | Codecademy 

Learn to code interactively, for free .
Canvas Network 

Free Online Textbooks, Flashcards, Practice, Real World Examples,
Simulations | CK-12 Foundation 

CK-12 Foundation provides a library of free online textbooks,
videos, exercises, flashcards, and real world applications for over

5000 concepts from arithmetic to history 
Take Online Courses. Earn College Credit. Research Schools, Degrees &

Careers 
Take online courses that are fun and engaging. Pass exams to earn

real college credit. Research schools and degrees to further your
education .

https://www.futurelearn.com/ 
Join thousands of learners and explore the best free online courses

in the world, from top UK and international universities .
Floqq | Marketing, technology, entrepreneurship, finance and leisure
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http://www.floqq.com/en/
https://www.futurelearn.com/
http://education-portal.com/
http://education-portal.com/
http://www.ck12.org/student/
http://www.ck12.org/student/
https://www.canvas.net/
http://www.codecademy.com/
http://ocw.mit.edu/index.htm
http://code.org/
http://academicearth.org/
http://alison.com/
https://www.udacity.com/
http://www.anatomic.us/
http://vimeo.com/ahmedsami
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courses 
Floqq is the best place to learn and share your knowledge with

others 
HubSpot | Inbound Marketing & Sales Software 

HubSpot is an inbound marketing software platform that helps
companies attract visitors, convert leads, and close customers .

Learn To Be 
Mooctivity | MOOC Search Engine and Social Network 

A comprehensive list of MOOCs from Coursera, edX, Udacity &
more. Choose the best free online courses and share your

experiences .
MRUniversity | Online Economics Education 

Marginal Revolution University, founded by Professors Tyler Cowen
and Alex Tabarrok of George Mason University, offers short videos

on economics .
Scalable, Adaptable, Fast: Database for Modern Applications |

MongoDB 
MongoDB, Inc. develops MongoDB, supports its community and

provides subscriptions, consulting, and training for the open-
source database .

My Open Courses 

MOOC Production Fellowship 

Welcome to MOOC.CA ~ MOOC 
MOOC.ca 

MOOC Research 

NovoEd | Learn. Collaborate. Innovate. Take online courses from top
Universities and educational institutions through NovoEd. | NovoEd 

NovoEd offers free online classes from top Universities and
educational institutes. NovoEd's philosophy is to make online

courses more fun and engaging by making them more
nanoHUB.org - Home 

nanoHUB.org is designed to be a resource to the entire
nanotechnology discovery and learning community .

The best free cultural & educational media on the web - Open Culture 
Your guide to FREE educational media. Find thousands of free

online courses, audio books, textbooks, eBooks, language lessons,
movies and more .

OpenLearning: Teach and learn online for free 
OpenLearning is a MOOC platform that allows anyone to create,
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https://www.openlearning.com/
http://www.openculture.com/
https://nanohub.org/
https://novoed.com/
https://novoed.com/
http://www.moocresearch.com/
http://www.mooc.ca/
https://moocfellowship.org/
http://www.myopencourses.com/
http://www.mongodb.com/
http://www.mongodb.com/
http://mruniversity.com/
http://www.mooctivity.com/
http://www.learntobe.org/
http://www.hubspot.com/
http://www.floqq.com/en/
http://vimeo.com/ahmedsami
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run and enrol in a course. Sign up today and join in a community
of life long learning !

The Open Education Consortium | The Global Network for Open
Education 

Open Learning Initiative | Open Learning Initiative 

openHPI | Open Online Courses 

Open Yale Courses 
Open Yale Courses provides free and open access to a selection of

introductory courses taught by distinguished teachers and
scholars at Yale University. The aim of the project is to expand

access to educational materials for all who wish to learn .
OPEN2STUDY - FREE Online Study For Everyone - NEVER STOP

LEARNING 
Open2Study provides Free High Quality Online Education for

Everybody. Enrol Now !
Peer 2 Peer University 

A University for the Web. Built by an open community. LEARNING
BY EVERYONE. FOR EVERYONE. ABOUT ALMOST ANYTHING.

COMPLETELY FREE .
Skillshare 

Skillshare is an online learning community where the world's best
experts teach real-world skills. Access hundreds of classes in

design, technology, business and more .
Saylor Academy 

 |Stanford Online 

Social Media Quickstarter 
Social Media Quickstarter from Constant Contact will get you

started…and successful…at building connections through social
media marketing. Start today !

Top Free Online Courses 
Directory of the best online interactive courses from the top

universities with ratings and reviews .
Online Courses - Anytime, Anywhere | Udemy 

Udemy is the world's largest destination for online courses.
Discover an online course on Udemy.com and start learning a new

skill today .
WVUComm MOOC 

A collaboration by the West Virginia University Department of
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العلم واليم اندليل مواقع مفيدة للنترنت - 

Communications Studies 

webcast.berkeley | UC Berkeley Video and Podcasts for Courses &
Events 

Webcast.berkeley is the campus service for recording and
publishing course and campus events for students and learners

around the globe. Audio and video recordings of class lectures and

مواقع تواصل علمية. 9
 العربيةNature                من مجلة الطبيعة 

Welcome to Twitter - Login or Sign up 
Connect with your friends &#8212; and other fascinating people.

Get in-the-moment updates on the things that interest you. And
watch events unfold, in real time, from every angle .

Academia.edu - Share research 
Academia.edu is a place to share and follow research .

ResearchGate 
ResearchGate is a network dedicated to science and research.

Connect, collaborate and discover scientific publications, jobs and
conferences. All for free .

Free reference manager and PDF organizer | Mendeley 
Easily organize your papers, read & annotate your PDFs,

collaborate in private or open groups, and securely access your
research from everywhere .

برامج علمية. 10
Avogadro - Free cross-platform molecule editor 

Stellarium 
Stellarium is a planetarium software that shows exactly what you

see when you look up at the stars. It's easy to use, and free .
Maths games 

Our high quality maths games help students to build maths skills
including algebra, numbers, and shapes .

Plan It Green Game | National Geographic Games | City Building Games
Online 

Play the Plan It Green game from National Geographic Games.
One of the most robust city building games online today, register

now to design and create your own energy-efficient city !
The KDE Education Project - The KDE Education Project 
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العلم واليم اندليل مواقع مفيدة للنترنت - 

KDE Homepage, KDE.org 
The KDE Education Project - KAlgebra - Graph Calculator 

KDE Homepage, KDE.org 
The KDE Education Project - Kalzium - Periodic Table of Elements 

KDE Homepage, KDE.org 
The KDE Education Project - Marble - Desktop Globe 

KDE Homepage, KDE.org 
The KDE Education Project - KGeography - Geography Trainer 

KDE Homepage, KDE.org 
Main Page - FreeMind 

SciLab 
برنامج حسابات ومحاكا ة وهندسة 

tomviz for tomographic visualization of 3D materials at atomic
resolution 

ثقافة. 11
 الوسوعة بوك

الوسوعة بوك عالم من الثقافة والعرفة والقصص السلمية الفيد ة وصحة النسان 
 عجائب وغرائب الدنيا

أكب موقع للعجائب والغرائب في العالم يأتي بالعالم بني يديك! 
 ثقف نفسك

نهتم بـ تثقيفك 
 مؤسسة التعبي الرقمي العربي

 كنانة أونلين

 موقع زراعة نت | موقع زراعي مولجه لكل فئات الجتمع، يهتم بمجالت الزراعة والبيئة

النفس والتنمية البشية. 12
 مركز مطمئنة الطب

الوقع الرسمي لركز مطمئنة الطب بإشاف البوفسور طارق الحبيب 
Official Site Ahmed Emaraالوقع الرسمي للدكتور احمد عمار ة -  

استشاري صحة نفسية بالطاقة الحيوية ، رسالت : إرشاد الناس للوصول لعلى درلجات
السعاد ة والنجاح والتعة في الحيا ة 

والحمد لله رب العالني
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http://ahmedemara.net/
http://www.prof-alhabeeb.com/
http://www.zira3a.net/
http://kenanaonline.com/
http://arabdigitalexpression.org/
http://www.thaqafnafsak.com/
http://www.aga2b.com/
http://www.almos3a.com/
http://www.tomviz.org/
http://www.tomviz.org/
http://www.scilab.org/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
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ماواقع البحث والكتبدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

ماواقع البحث والكتب
موسوعات وقواميس. 1

 الوسوعة العربية العالية

 ENCYCLOPEDIAالوسوعة العربية :: 
الوسوعة العربية مرلجع علمي عربي شامل يتناول مختلف لجوانب العرفة النسانية ويقد م

خلصة التطور العلمي والتقاني في العالم ، و يعد عمل مهم على الصعيد الثقافي و التاريخي و
يغطي الجالت التالية الحضار ة والداب واللغات والقانون والقتصاد والعلو م البحتة والتطبيقية

ةا ، صدر منها أربعة والطب والتبية والفنون والعلو م النسانية . وتتألف من إحدى وعشين مجلد
 encyclopedia,arab encyclopedia,arabic encyclopediaعش مجلد ,

 قاموس ومعجم العاني متعدد اللغات والجالت - قاموس عربي عربي و قاموس عربي انجليي ثنائي
العاني قاموس عربي فوري متعدد اللغات والجالت. قاموس عربي انجليي ثنائي, قاموس

عربي فرنس , قاموس عربي اسباني, قاموس عربي برتغالي , قاموس عربي عربي معجم عربي 
Oxford Dictionaries 

Free online dictionary of British English and American English from
Oxford. Translate from English to Spanish, French, Italian, and

German with bilingual dictionaries. Get writing, spelling and
grammar help, and play word games .

Dictionary.com | Find the Meanings and Definitions of Words at
Dictionary.com 

The world's most popular dictionary and thesaurus with
definitions, synonyms, antonyms, idioms, word origins, quotes,
audio pronunciations, example sentences and Word of the Day!

Look up the meaning of words, slang, phrases, idioms, and
abbreviations in our free English Dictionary, Spanish-English

Dictionary, Legal Dictionary, Medical Dictionary and more !
Thesaurus.com | Find Synonyms and Antonyms of Words at

Thesaurus.com 
Thesaurus.com - the largest and most trusted free online
thesaurus brought to you by Dictionary.com. Quickly find

synonyms and antonyms .
Encyclopedia.com | Free Online Encyclopedia 

Encyclopedia.com – Online dictionary and encyclopedia with
pictures, facts, and videos. Get information and homework help

with millions of articles in our FREE, online library .
Encyclopedia of Earth 

 موسوعة الحيا ة - الحيوانات - النباتات - صور ومعلومات
تمثل موسوعة الحيا ة لجهد غي مسبوق لجمع العلومات العلمية عن حيا ة الحيوانات والنباتات
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ماواقع البحث والكتبدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

حيث توفر الصور، والعلومات، والحقائق، والزيد عن لجميع الكائنات الحية في  م... 
Internet Archive: Digital Library of Free Books, Movies, Music &

Wayback Machine 
Internet Archive is a non-profit digital library offering free

universal access to books, movies & music, as well as 430 billion
archived web pages .

Wolfram|Alpha: Computational Knowledge Engine 
Wolfram|Alpha is more than a search engine. It gives you access

to the world's facts and data and calculates answers across a
range of topics, including science, nutrition, history, geography,

engineering, mathematics, linguistics, sports, finance, music ...
Larousse.fr : encyclopédie et dictionnaires gratuits en ligne 

Des dictionnaires et une encyclopédie gratuite .

أبحاث ومرالجع. 2
Reference.com - A Free Online Encyclopedia & Information Reference 

Reference.com - a free online encyclopedia and information
reference. Research articles from Columbia Encyclopedia and

Encyclopedia Britannica .
Science Stack - Scientific Research and Paper search 

PLOS ONE : accelerating the publication of peer-reviewed science 
PLOS ONE: an inclusive, peer-reviewed, open-access resource from

the PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE. Reports of well-performed
scientific studies from all disciplines freely available to the whole

world .
ScienceDirect.com | Search through over 11 million science, health,

medical journal full text articles and books. 
The world's leading source for scientific, technical, and medical

full text research. Accelerate your research by exploring more
than 2,500 peer-reviewed journals and 11,000 books .

DFAJالرئيسة -  
أول دليل عربي يحص الدوريات العلمية الحكمة الصادر ة في الوطن العربي والتاحة على شبكة

ةا  النتنت مجان

البحث عن كتب. 3
 مكتبة نون اللكتونية

مكتبة الكتونية تحتوي على كتب مدفوعة وكتب مجانية من مختلف دور النش في العالم العربي
والشق الوسط 

ةل في موقع الوراق -  ةل و سه source for arabic books - resource for arabicأه
books 
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http://www.alwaraq.net/Core/index.jsp?option=1
http://www.alwaraq.net/Core/index.jsp?option=1
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ماواقع البحث والكتبدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

مكتبة إلكتونية تضم أكث من ألف كتاب من أمهات الكتب التاثية في الدب و الشعر , و التاريخ
ةل , مع محرك للبحث النص . |  Alwaraq is an, و اللغة العربية, و تتيح قراء ة الكتاب كام

E-book library , that contains more than one thousand books, that
form the Arabic heritage pillars, on different subjects such as

poetry, literature , history , and Arabic language . Alwaraq enables
users to read the full text of its books, and provides them with

powerful search engine .Free arabic books online 
 pdf, kutubتحميل كتب , كتب مجانية, الكتبة العربية, 

4kitabاو للكتاب هو موقع لرشفة الكتب التوفر ة على النت لساعد ة القارئ العربي في البحث 
و تحميل ما يريد من الكتب العربية 

 موسوعة الكتب اللكتونية العربية
 كتب عربيه

متخصصون في الكتب العربيه في مجالت متعدده مثل الحاسوب والهندسه وتعليم لغات البمجه
والتعامل مع النتنت ، لجميع الكتب باللغه العربيه ولجاهزه للتحميل الباش . 

 شعاع للنش والعلو م
 دار الفكر

DAR AL FIKR PUBLISHING WEB SITE دار الفكر آفاق معرفة متجدد ة 
 بدِّل كتابك

بدِّل كتابك هي شبكة الجتماعية توفر لك قراء ة كتب لجديد ة باستبدالها بكتبك القديمة دون مقابل 
eBookee: Free Download eBooks 

eBookee is the United States of America (USA) based Free eBooks
Search Engine and Open Learning Resources Network, the Best

Original Free eBooks Download 
Download free eBooks at bookboon.com 

Bookboon.com provides 1000+ free eBooks. You can download
textbooks and business books in PDF format without registration.

The books are financed by a few in-book ads. Bookboon.com is the
biggest eBook publisher in the world .

Welcome to Open Library (Open Library( 

من موقع رياض العلم. 4
 الكتب - رياض العلم

موقع رياض العلم شعي متكامل، علمي يخد م الباحثني بالجالت الشعية ، وعظي يناسب لجميع
الفئات 

 البحوث - رياض العلم
موقع رياض العلم شعي متكامل، علمي يخد م الباحثني بالجالت الشعية ، وعظي يناسب لجميع

الفئات 
 الكتبات العامة السعودية - رياض العلم

موقع رياض العلم شعي متكامل، علمي يخد م الباحثني بالجالت الشعية ، وعظي يناسب لجميع
الفئات 

 الكتبات الكاديمية في الجامعات السعودية - رياض العلم
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ماواقع البحث والكتبدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

موقع رياض العلم شعي متكامل، علمي يخد م الباحثني بالجالت الشعية ، وعظي يناسب لجميع
الفئات 

 مكتبات الدول العربية - رياض العلم
موقع رياض العلم شعي متكامل، علمي يخد م الباحثني بالجالت الشعية ، وعظي يناسب لجميع

الفئات 
 الكتبات العالية - رياض العلم

موقع رياض العلم شعي متكامل، علمي يخد م الباحثني بالجالت الشعية ، وعظي يناسب لجميع
الفئات 

 مواقع ومنتديات علمية - رياض العلم
موقع رياض العلم شعي متكامل، علمي يخد م الباحثني بالجالت الشعية ، وعظي يناسب لجميع

الفئات 
 مكتبات الخطوطات - رياض العلم

موقع رياض العلم شعي متكامل، علمي يخد م الباحثني بالجالت الشعية ، وعظي يناسب لجميع
الفئات 

والحمد لله رب العالني
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ماواقع مفيدةدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

ماواقع مفيدة
 أعجوبة [أعجوبة]

DuckDuckGo 
The search engine that doesn't track you. A superior search experience

with smarter answers, less clutter and real privacy .
Free Translation and Professional Translation Services from SDL 

SDL is the world's number 1 provider of free and professional language
translation services for websites and documents. Translate from English to
Spanish, French, German, Italian, Chinese, Dutch, Portuguese, Russian and

Norwegian .
Pixabay - Free Images 

Search over 260,000 free photos, illustrations, and vector graphics or
share your own pictures as public domain on Pixabay .

Your stream on SoundCloud - Hear the world’s sounds 
Explore the largest community of artists, bands, podcasters and

creators of music & audio 
Vimeo, Your Videos Belong Here 

Vimeo is the home for high-quality videos and the people who love
them .

4shared.com - free file sharing and storage 
Online file sharing and storage - 15 GB free web space. Easy
registration. File upload progressor. Multiple file transfer. Fast

download .
 الشبكة السلمية - تحويل التاريخ من هجري الى ميلدي

أضخم موقع إسلمي يحتوي على القرآن الكريم والحاديث والفتاوى والكتب والخبار والصوتيات
 وركنsmsوالرئيات، ويقد م الستشارات الطبية والنفسية واللجتماعية والشبابية والفلشات، و

الطفال وفلسطني وثقافة وفكر، والتاريخ السلمي. 
Time Zones 

Alfan Group Official Website 

YouTube to mp3 Converter 
Download your favorite YouTube videos as mp3 files without

registration .

والحمد لله رب العالني
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http://www.youtube-mp3.org/
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http://everytimezone.com/
http://www.islamweb.net/ver2/mainpage/date_converter.php
http://www.4shared.com/
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http://www.freetranslation.com/
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برامج مفيدةدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

برامج مفيدة
SourceForge - Download, Develop and Publish Free Open Source Software 

Free, secure and fast downloads from the largest Open Source
applications and software directory - SourceForge.net 

Debian -- Ports 

 Mozilla—الصفحة الرئيسية لشوع موزيل  

Home | LibreOffice - Free Office Suite - Fun Project - Fantastic People 
Welcome to the official website of the LibreOffice project: the office

suite the community has been dreaming for years. Download the latest
version now .

Main Page - FreeMind 

PDFبرامج ◦
Adobe - Adobe Reader, free PDF viewer download 

The Only Free PDF Reader and Creator | Nitro PDF Reader 
Nitro Reader lets you create PDF files, collaborate and review, fill

and save forms, add text to pages, sign PDF files, and more.
Download Free .

Foxit Software: PDF Converter,PDF Creator,PDF Reader & Editor 
Quickly convert jpg, html and office files, word, powerpoint, excel

to pdf with foxit pdf converter. Easily edit pdf files with Foxit pdf
editor which is better than acrobat pdf editor. Try it now for free .

والحمد لله رب العالني
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http://www.nitropdf.com/pdf-reader
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هندسة وح اسب آليدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

هندسة وح اسب آلي
ميكاترونيات. 1

 الهندسة الكهربية واللكتونية - احتف الهندسة الكهربية واللكتونية
الكتونيات,متحكمات,برمجة,تحكم,روبوت,برامج,كتب,هندسة كهربية,هندسة الكتونية,مشاريع,
افكار مشاريع ,مقالت, محاضات,دورات,طاقة متجدد ة, دور ة الكتونيات كاملة , اللكتونيات ,

الكهرباء , التلفزيون ,الجوال , شبكات, الهاردوير, صيانة, دوائر , مشاريع, البامج, كتب ,
 , كهرياء السيارات , الكتونيات ، دور ة الكتونيات مجانية،plc ,scadaأصلح, ورشة, 

,PIC microcontroller, AVR, robots, electronicsدورات مجانية، دورات اونلين، 
electronics tutorial, electronics tips, electronics design ,

breadboard, microcontroller, microcontroller course, arduino,
arduino course, Raspberry pi,transistor, multimeter, fluke,

oscilliscope, electronics component, resistor,capacitors, secrets of
electronics, eevblog, mjlorton, pyroedu , nptelhrd, story of

electronics,best electronics tutorials, Afrotechmods, multimeter
tutorial, electronics lectures 

 آردوينو ببساطة | تعلم اللكتونيات التفاعلية باستخدا م آردوينو

 موقع إصنعها

  م. وليد بليد

 الوائل للهندسة اللكتونية - الصفحة الرئيسية
منتجات شكة الوائل: الؤقتة السجدية , الذكر ة النلية , الذكر ة الكتبية , لوحات أسعار

العملت , لوحات أسعار النتجات , لوحات أسعار الوقود , الؤذن اللي , ساعة التنبيه البمج ,
, Al,Muzakkira , Al,Moazkira , Al,Muaqita for Mosquesالساعات الطرقية , 

Al,Awail company products , Price List Display Panel , Al,Muzakkira
for home and office , Auto Azan , Fuel Price Display Panel ,

Outdoor Clocks , Road Clocks , Scheduled Alaram Clock , 
Programmable Alarm Clock 

 محاضات دكتور لطفي الشيف مكتوبة

Lutfi Al-Sharif - YouTube 
This is the channel for Dr. Lutfi Al-Sharif, Associate Professor at the

Mechatronics Engineering Department, The University of Jordan, Amman,
Jordan .

 دروس رائعة للمهندس حسا م فتحي الفيد فيها من الحاض ة الرابعة
This tutorial introduces the discipline of dynamic system modeling and

control. It is intended for use in ME 450 at Penn State University .
Linear Physical Systems Analysis 
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http://lpsa.swarthmore.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=lnOeU3_AoUI&index=4&list=PL3GIR6MEeDiMeXvc7VRfpTBN8Oy5OMbUA
https://www.youtube.com/channel/UCgwcC5Kb7_CuU99aVjWo8GQ/playlists
http://eacademic.ju.edu.jo/l.sharif/Material/Forms/AllItems.aspx
http://al-awail.com/website/site/index.php
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=1
http://isnaha.com/
http://simplyarduino.com/
http://www.eletorial.com/
http://vimeo.com/ahmedsami
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Fablogia 

Genotronex 

Wolfram|Alpha: Computational Knowledge Engine 
Wolfram|Alpha is more than a search engine. It gives you access

to the world's facts and data and calculates answers across a
range of topics, including science, nutrition, history, geography,

engineering, mathematics, linguistics, sports, finance, music ...
ENGINEERING.com | The Engineer's Ultimate Resource Tool 

Engineering information and connections for the global
community of engineers. Find engineering games, videos, jobs,

disciplines, calculators and articles …
Home | Libre Mechanics 

Design Engineer Community | Online Electronic R... | element14 
Visit element14.com - the design engineer community for sharing

electronic engineering solutions. Find resources, specifications and
expert advice .

MAKE | DIY projects, how-tos, and inspiration from geeks, makers, and
hackers 

MAKE - DIY projects, how-tos, and inspiration from geeks, makers,
and hackers 

Build Your CNC - CNC Router Kits, CNC Machine Kits, Laser Cutter and
Engraver and 3D Printer 

An excellent resource and online store for CNC machine kits, CNC
electronics, and other CNC related parts: Tools that can make

almost anything !
Fritzing Fritzing 

SparkFun Electronics 
SparkFun is an online retail store that sells the bits and pieces to

make your electronics projects possible .
IITs and IISc elearning Courses in Engineering and Science under NPTEL

 
MIT - Massachusetts Institute of Technology 

The mission of MIT is to advance knowledge and educate students
in science, technology and other areas of scholarship that will best

serve the nation and the world in the 21st century .
Open Source Ecology 

Stanford | Precourt Institute for Energy 
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https://energy.stanford.edu/
http://opensourceecology.org/
http://web.mit.edu/
http://nptel.ac.in/
https://www.sparkfun.com/
http://fritzing.org/home/
http://www.buildyourcnc.com/
http://www.buildyourcnc.com/
http://makezine.com/
http://makezine.com/
http://www.element14.com/community/welcome
http://libremechanics.com/
http://www.engineering.com/
http://www.wolframalpha.com/
http://www.genotronex.com/
http://fablogia.wikilogians.org/
http://vimeo.com/ahmedsami
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Stanford Electrical Engineering Department 
We are proud of our heritage of innovation and entrepreneurship

that helped create Silicon Valley and leaders in industry and
academia worldwide .

Stanford School of Engineering - Stanford Engineering Everywhere 

HowStuffWorks "Tech" 
The Tech Channel covers all the gadgets and technology you love

to use. Explore computer, electronic and communication
technologies in the Tech Channel .

 مصادر تعليمية فنية
PLOS ONE : accelerating the publication of peer-reviewed science 

PLOS ONE: an inclusive, peer-reviewed, open-access resource from
the PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE. Reports of well-performed

scientific studies from all disciplines freely available to the whole
world .

Howtopedia - arabic 

EEVblog 
The Electronics Engineering Video Blog An off-the-cuff video blog

for electronics engineers, hobbyists, hackers, and makers .
Physical Computing @ ITP/NYU on Vimeo 

Vimeo is the home for high-quality videos and the people who
love them .

Cloud based PDM for managing and sharing CAD - GrabCAD 
Design great product faster with cloud based CAD file

management, free CAD models and access to the world's largest
community of mechanical engineers .

Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits 
Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits : - Tools

Gift Certificates Arduino Cables Sensors LEDs Books Power EL
Wire/Tape/Panel Components & Parts LCDs & Displays Wearables

BeagleBone Prototyping Raspberry Pi Wireless Young Engineers 3D
printing NeoPixels Boards Kits & Projects Robotics & CNC

Accessories Software Cosplay/Costuming Halloween ecommerce,
open source, shop, online shopping 

Arduino for projects 

Fab Lab Egypt 

JeremyBlum.com | v3.1 

Arduino - Home 
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http://arduino.cc/
http://www.jeremyblum.com/
http://fablab-egypt.com/
http://www.arduino4projects.com/
https://www.adafruit.com/
https://grabcad.com/
https://vimeo.com/channels/pcomp
http://www.eevblog.com/
http://ar.howtopedia.org/
http://www.plosone.org/
http://fany.moe.gov.eg/Channel
http://electronics.howstuffworks.com/tech
http://see.stanford.edu/default.aspx
http://www-ee.stanford.edu/
http://vimeo.com/ahmedsami
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Processing.org 
Processing is an electronic sketchbook for developing ideas. It is a

context for learning fundamentals of computer programming
within the context of the electronic arts .

Acimut Integración de Sistemas - CMMS Magma - Scada Monitoriza 

  م. أحمد العرباوي ( لينكس النظمة الدمجة )

Raspberry Pi 

pcDuino | pcDuino is a high performance, cost effective mini PC
platform that runs PC like OS such as Ubuntu and Android ICS. 

BeagleBoard.org - community supported open hardware computers for
making 

Parallella | Supercomputing for Everyone 

UDOO: Android Linux Arduino in a tiny single-board computer 
UDOO is a Mini PC that could run either Android or Linux, with an

Arduino-compatible board embedded. UDOO is a powerful
prototyping board for software 

Instructables - DIY How To Make Instructions 
Instructables is a place that lets you explore, document, and share

your DIY creations .
Dave Akerman | Dave's World 

Cooking Hacks - Electronics for Arduino, Raspberry Pi and 3D Printers 
Electronics for DIY and the Internet of Things (IoT) Community.
Arduino, Raspberry Pi, 3D Printers and Robotic projects. Open

Source Sensor Networks for developers 
Create-and-Make.com 

Create-and-Make is a blog for building skills to design things to fit
your life instead of you fitting them .

Electrical Engineering News, Resources, and Community | EEWeb
Community 

Electrical Engineering Community for hardware designers with
design tools, projects, articles, jobs, events, discussions, and

social networking .
Contributions - Electronic, Electrical Engineering, EEE Project Ideas 

Collection of electronics & electrical engineering projects ideas
helpful for students in final year engineering project based on

embedded system, microcontroller, robotics, electronics .
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http://www.engineersgarage.com/contribution
http://www.eeweb.com/
http://www.eeweb.com/
http://create-and-make.com/
http://www.cooking-hacks.com/
http://www.daveakerman.com/
http://www.instructables.com/index
http://www.udoo.org/
http://www.parallella.org/
http://beagleboard.org/
http://beagleboard.org/
http://www.pcduino.com/
http://www.pcduino.com/
http://www.raspberrypi.org/
http://linux4embeddedsystems.com/
http://www.acimut.com/en/index.htm
http://processing.org/
http://vimeo.com/ahmedsami
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Free electronic circuits design of electronics projects 
Free electronics projects and circuits design with diagrams and

description for hobbyist .
Free electronics projects and circuit diagrams by Electroniq.net 

Electroniq.net: over 1500 free electronics projects circuit diagrams
with description and explanation .

DIDALAB : Matériels Didactiques, Enseignement Technique et
Supérieur 

DIDALAB : Matériels Didactiques, Enseignement Technique et
Supérieur 

Build Your Own Home!  
Considering Building Your Own Home? I did and So Can You! Build

your own home, the strategies, resources and hard earned
lessons. Home construction by the owner builder .

SimScale - Engineering simulation in your browser 
The SimScale platform enables engineers around the globe to run

sophisticated engineering simulations within a standard web
browser - efficient, scalable and flexible

Electrical Installation Guide 

The Electrical Installation Guide now available as a Wiki. Helping to design
electrical installations according to standards as IEC60364. Brought to you by

Schneider Electric  .

Bright Hub Engineering: Articles, News & Industry Information Written for
Engineers 

Bright Hub Engineering provides articles, news and industry information
designed to further your growth and knowledge of the industry, whether

you are a practicing engineer or an aspiring student. The fields of civil,
industrial, marine, electrical and mechanical engineering are the primary

focus, including their sub-specialties, such as HVAC, pneumatics, robotics,
and structural engineering .

Mechatronics Projects 
Your page description here ... 

هندسة ميكانيكية. 2
من كتاب مواقع مهمة في الهندسة اليكانيكبة مهندس إستشاري/مصطفى الوكيل 

Boston University » College of Engineering 

MIT Department of Mechanical Engineering 
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http://meche.mit.edu/
http://www.bu.edu/eng/
http://mechatronics.poly.edu/projects/projects.htm
http://brighthubengineering.com/
http://brighthubengineering.com/
http://www.electrical-installation.org/enwiki/Main_Page
http://simscale.com/_en/index.php?page=index
http://www.build-yourown-home.com/
http://www.didalab-didactique.fr/2008/index.php?lng=EN
http://www.didalab-didactique.fr/2008/index.php?lng=EN
http://www.electroniq.net/
http://www.electroniccircuitsdesign.com/
http://vimeo.com/ahmedsami
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MIT Department of Mechanical Engineering 
The Institution of Mechanical Engineers IMechE - Home 

Improving the world through engineering, the Institution of
Mechanical Engineers (IMechE) is one of the fastest growing

professional engineering organisations. We have over 100,000
members across the UK and in more than 140 countries

worldwide. If you are a mechanical engineer, IMechE also provides
you with excellent learning and development opportunities and

events to help you progress in your career .
Home | UM Department of Mechanical Engineering 

The George W. Woodruff School of Mechanical Engineering | Georgia
Institute of Technology 

Mechanical Engineering 

Department of Mechanical Engineering — 

Mechanical Engineering at The University of Texas at Austin 
The Department of Mechanical Engineering at the University of

Texas at Austin 
Home - University of Alberta 

Festo > Pneumatic & Electric Automation Worldwide | Cylinder,
Actuator, Drive, Valve, Sensor and Compressed Air Supply 

Festo is a worldwide leading supplier of pneumatic and electrical
automation technology. Offering industrial and process

automation, components and solutions: cylinder, actuator, drive,
valve, valve terminal, sensors and compressed air supply .

ELWE Technik 

Boch Automotive Dealerships | New Collision, Maserati, Toyota, Ferrari,
Honda, Scion dealership in Norwood, MA 02062 

Norwood, MA New, Boch Automotive Dealerships sells and
services Collision, Maserati, Toyota, Ferrari, Honda, Scion vehicles

in the greater Norwood area 

برامج هندسية. 3
CADالتصميم باستخدا م الحاسب ▪

sweet home 3d 

Home of LibreCAD, 2D-CAD 
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http://librecad.org/cms/home.html
http://www.sweethome3d.com/
http://www.boch.com/index.htm
http://www.boch.com/index.htm
http://www.elwe-technology.com/
http://www.festo.com/net/startpage/
http://www.festo.com/net/startpage/
http://www.mece.engineering.ualberta.ca/
http://www.me.utexas.edu/
http://www.me.vt.edu/
http://me.stanford.edu/
http://www.me.gatech.edu/
http://www.me.gatech.edu/
http://me.engin.umich.edu/
http://www.imeche.org/
http://vimeo.com/ahmedsami
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QCAD - Downloads 
QCAD - Free Open Source 2D CAD 

OpenSCAD - The Programmers Solid 3D CAD Modeller 

FreeCAD: An Open Source parametric 3D CAD modeler 

CAMالتصنيع باستخدا م الحاسب ▪

ReplicatorG is a simple, open source 3D printing program -
ReplicatorG 

PyCAM - Toolpath Generation for 3-Axis CNC machining 
toolpath generator for 3-Axis CNC machining 

OpenSCAM 
OpenSCAM is an Open-Source software which simulates 3-
axis CNC milling or engraving. It is a fast, flexible and user

friendly simulation software for the DIY and Open-Source
community. OpenSCAM works on Linux, OS-X and Windows .

DAK Engineering - Software Index 

محاكا ة وحسابات▪
Modelica and the Modelica Association — Modelica Association 

Welcome to Open Modelica - OpenModelica 
OpenModelica - A Free Modelica Environment !

JModelica.org 

Multi-Engineering Modeling and Simulation - Dymola - CATIA - Dassault
Systèmes 

Dymola, is a complete tool for modeling and simulation of integrated and
complex systems for use within automotive, aerospace, robotics, process

and other applications .
Modelica Web Reference - v1.0-β 

A web-based reference for the Modelica modeling language 
Modelica by Example 

SciLab 
برنامج حسابات ومحاكا ة وهندسة 

Scilab Professional Partner

SimScale - Engineering simulation in your browser 
The SimScale platform enables engineers around the globe to
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http://simscale.com/_en/index.php?page=index
http://www.openeering.com/scilab_tutorials
http://www.scilab.org/
http://book.xogeny.com/
http://modref.xogeny.com/
http://www.3ds.com/products-services/catia/capabilities/modelica-systems-simulation-info/dymola/
http://www.3ds.com/products-services/catia/capabilities/modelica-systems-simulation-info/dymola/
http://jmodelica.org/
https://www.openmodelica.org/
https://www.modelica.org/
http://www.dakeng.com/software.html
http://openscam.com/
http://pycam.sourceforge.net/
http://replicat.org/
http://replicat.org/
http://freecadweb.org/
http://www.openscad.org/
http://qcad.org/en/qcad-cam-downloads-trial
http://vimeo.com/ahmedsami
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run sophisticated engineering simulations within a standard
web browser - efficient, scalable and flexible .

Octave 
برنامج حسابات ومحاكا ة 

FreeMat 
برنامج محاكا ة وحسابات 

SageMath 
برنامج حسابات ومحاكا ة 

روبوتات▪
aldebaran/urbi · GitHub 

urbi - Robotic programming language 
The Player Project | SourceForge.net 

Download The Player Project. The Player Project: Player is a networked
interface to robots and sensors. Stage and Gazebo are Player-friendly

multiple-robot simulators. The software aim 

تصميم كهربي ومحاكا ة▪
Fritzing Fritzing 

virtualbreadboard 

123d circuits 

simulide 

ArduinoDebugger 

arduino simulator iphone and ipad 

أردوينو▪
Arduino - Home 

Download \ Processing.org 
Processing is an electronic sketchbook for developing ideas. It

is a context for learning fundamentals of computer
programming within the context of the electronic arts .

Download Scada Monitoriza 
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http://www.acimut.com/en/monitoriza/descargas.htm
https://processing.org/download/?processing
http://arduino.cc/
http://www.schogini.in/app-websites/arduino-simulator/
https://github.com/Paulware/ArduinoDebugger/
http://www.sourceforge.net/projects/simulide/
http://123d.circuits.io/
http://www.virtualbreadboard.com/Main.aspx?TAB=1
http://fritzing.org/home/
http://sourceforge.net/projects/playerstage/?source=typ_redirect
https://github.com/aldebaran/urbi
http://www.sagemath.org/
http://freemat.sourceforge.net/#download
http://www.octave.org/
http://vimeo.com/ahmedsami
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كتب تقنية. 4
 كتب التعليم الفن

 كتب تقنية
موقع كتب يقد م كتب مجانية عربية في لجميع مجالت الحاسب والكتونيات والتقنية. 

 كتب عربية حر ة | نحو معرفة حر ة
Accessموقع كتب عربية حر ة يهدف لثراء الحتوى العربي وإتاحة العرفة ودعم مبادرات مثل 

to Knowledge Creative Commons Open Accessوالساعد ة في إنشاء محتوى 
حر. 

تعلم ببساطة | آردوينو ببساطة ”سلسلة كتب  “ 

حاسب آلي. 5
 أعجوبة [أعجوبة]

منكس العربية.  هلل لينكس | الوقع الرسمي لتوزيعة هلل لي

 وادي التقنية | أخبار تقنية العلومات أول بأول

iSecur1tyمجتمع عربي للهاكر الخلقي |  
بكز على مفهو م اختبار الختاق ولجديد أخبار مجتمع عربي للهاكر الخلقي وخباء الحماية ير

بية  الحماية والثغرات, شوحات فيديو ومقالت أمن
 شبكة النهل التعليمية

Saforia 
learn learning teach teaching online 

Free4arab | Information Technology 

kalimat - The beautiful, Arabic-based programming language for
teaching children programming. - Google Project Hosting 

Mohamed Samy's thoughts 

نظا م لينكس. 6
 نظا م التشغيل أعجوبة لينكس [أعجوبة]

 دبيان -- نظا م التشغيل العالي
بر ة. يقو م بإدارته وتحديثه العديد من دبيان هو نظا م تشغيل وتوزيعة تعتمد على البمجيات الح

الستخدمني التطوعني بوقتهم ولجهدهم. 
منكس العربي - آخر الخبار والواضيع  مجتمع لي

Home 
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http://helallinux.com/
http://linuxac.org/forum/content/1-home
https://www.debian.org/index.ar.html
http://ojuba.org/wiki/linux/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://iamsamy.blogspot.com/
http://code.google.com/p/kalimat/
http://code.google.com/p/kalimat/
http://free4arab.com/
http://saforia.com/
http://111000.net/
http://www.isecur1ty.org/
http://itwadi.com/
http://ojuba.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://simplyarduino.com/?page_id=889
http://librebooks.org/
http://kutub.info/
http://portal.moe.gov.eg/elearning/Pages/tech-book.aspx
http://vimeo.com/ahmedsami
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لدبيان العربي  ممجتمع 

Linux.com | The source for Linux information 
Linux.com - For the community, by the community, Linux.com is

the central source for Linux information, software, documentation,
how-tos and answers across the server, desktop/netbook, mobile,

and embedded areas .
Linux Today - Linux News On Internet Time. 

DistroWatch.com: Put the fun back into computing. Use Linux, BSD. 
News and feature lists of Linux and BSD distributions .

FrontPage - Raspbian 

OpenELEC Mediacenter - Home 
Open Embedded Linux Entertainment Center, or OpenELEC for

short, is a small Linux distribution. Built from the ground up as a
small platform to run software like XBMC. This is done to leave a

small footprint as possible. And increase the quality of your
experience in total .

Overview | Adafruit Raspberry Pi Educational Linux Distro | Adafruit
Learning System 

ROS.org | Powering the world's robots 

Raspberry Pi | Arch Linux ARM 

Downloads | Raspberry Pi 

والحمد لله رب العالني
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http://www.raspberrypi.org/downloads/
http://archlinuxarm.org/platforms/armv6/raspberry-pi
http://www.ros.org/
https://learn.adafruit.com/adafruit-raspberry-pi-educational-linux-distro/overview
https://learn.adafruit.com/adafruit-raspberry-pi-educational-linux-distro/overview
http://openelec.tv/
http://raspbian.org/
http://distrowatch.com/
http://www.linuxtoday.com/
http://www.linux.com/
http://www.ardebian.org/
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الجاودة والبيئة
 بيئة - بيئة، الوسوعة البيئية

بيئة الوقع الول الذي يهتم بكل مواضيع البيئة من تلوث و إعاد ة تدوير و نظافة احتباس حراري وكل
هذا من لجميع أنحاء العالم 

Beatona | Home 

 اصدقاء البيئة
Environment Electronic Friends site is an environment site owned by

some IT professionals who care about the Environment 
دف بجناحيه في سماء البلد - الخبار : أخبار بيئية - كتاب «طيور الكويت» تحفة فنية توثق بالصور كل ما ر

 موقع الطلع : موقع الهندس عبد الحسن السيع
( الطلع ) 

MA'AN Development Center 

 مجلة آفاق بيئية
مجلة آفاق بيئية 

 موقع زراعة نت | موقع زراعي مولجه لكل فئات الجتمع، يهتم بمجالت الزراعة والبيئة

 الرئيسية - عالم نوح
نلتقي بالحبة و الحتا م,معارض,صور من حلب ـ احكوا لنا قصصكم,ولجوه حلبية,ولجوه حلبية
رياضية,مقابلت,أصلي من حلب,زوايا أسامة,فنان شاب,معرض الفنانني,نوح عمار حمامي,نوح

عمار,عالم نوح ,اللتقى الدولي للتصوير الضوئي نلتقي بالحبة و الحتا م,معارض,صور من حلب ـ
احكوا لنا قصصكم,ولجوه حلبية,ولجوه حلبية رياضية,مقابلت,أصلي من حلب,زوايا أسامة,فنان

شاب,معرض الفنانني,نوح عمار حمامي,نوح عمار,عالم نوح ,اللتقى الدولي للتصوير الضوئي,الرئيسية 
 ECATمجلة البيئة ، حماية البيئة و التعليم من مشوع صديقة للبيئة - 

الجلة اللكتونية يثي الوعي حول حماية البيئة في دولة المارات العربية التحد ة والملكة العربية
السعودية. توفي التعليم صديقة للبيئة والعمل على مشوع بيئ بدعم من النظمات البلدية في الدن

العربية هو هدفنا الرئيس. 
Plan It Green Game | National Geographic Games | City Building Games

Online 
Play the Plan It Green game from National Geographic Games. One of

the most robust city building games online today, register now to
design and create your own energy-efficient city of the future !

Focus Forward Films’s Videos on Vimeo 
Vimeo is the home for high-quality videos and the people who love

them .
World Toilet Organisation 

World Toilet Organisation 
Environmental Working Group 

Environmental Working Group (EWG) uses the power of information to
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http://www.ewg.org/
http://worldtoilet.org/
https://vimeo.com/focusf/videos
http://www.planitgreenlive.com/
http://www.planitgreenlive.com/
http://www.envirocitiesmag.com/
http://nouhworld.com/
http://www.zira3a.net/
http://www.maan-ctr.org/magazine/
http://maan-ctr.org/#
http://www.mutla.com/modules/news/
http://www.mutla.com/modules/news/
http://www.eef.org.bh/
http://beatona.net/CMS/
http://www.bee2ah.com/
http://vimeo.com/ahmedsami
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protect public health and the environment .
Its Your Smart Grid 

GE Smart Grid technology marries information technology with our
current electrical infrastructure, helping us support the energy needs

of our 21st Century society .
Greener Gadgets 

Zero Waste Home 

Ultra-tech lighting

Institute of Ergonomics and Human Factors IEHF 

Protecting Our World And Environment 
Protecting Our World And Environment 

 عن وزار ة الدولة لشئون البيئة ولجهاز شئون البيئة

 هيئة الطاقة الجديد ة والتجدد ة

 الهيئة الصية العامة للمواصفات و الجود ة-الصفحة الرئيسية

 الهيئة الصية العامة للمواصفات و الجود ة-كيف تحصل على الواصفات الصية

 الركز القومى لبحوث السكان والبناء

 الركز القومى لبحوث السكان والبناء - الكود الصي

Egyptian Green Building Council 
الـمجلس الصى للبناء الخض يهدف الجلس لتحسني حيا ة الشعب الصي والساهمة في الحركة

العالية نحو بيئة أكث نظافة وتوفي الطاقة التجدد ة من خلل تطبيق نهج البناء الخض 
ISO - International Organization for Standardization 

Home | International Register of Certificated Auditors 
Certification body for auditors of management systems provides

certification programs that recognize the competence of auditors who
audit quality, environmental, occupational health and safety, software

development, information security and food safety management
systems 

Home - EMAS - EUROPA 
European Commission - The European Eco-Management and Audit

Scheme 
About DQS UL Group - DQS-UL Group 

About DQS UL Group 
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https://www.dqs-ul.com/en/
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://irca.org/
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.egypt-gbc.gov.eg/ar/index.html
http://www.hbrc.edu.eg/code.html
http://hbrc.edu.eg/a/index.html
http://www.eos.org.eg/Public/ar-eg/Egyptian+Standards/How+to+obtain+egyption+standrds.htm
http://www.eos.org.eg/Public/ar-eg/
http://www.nrea.gov.eg/arabic1.html
http://eeaa.gov.eg/arabic/main/about.asp
http://www.defendgreen.com/
http://ergonomics.org.uk/
http://ultratechlighting.com/
http://www.zerowastehome.blogspot.com/
http://greenergadgets.org/
http://www.itsyoursmartgrid.com/
http://vimeo.com/ahmedsami
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OHSAS - Home 
Occupational Health and Safety Advisory Services 
Occupational Safety and Health Administration - Home 

Occupational Safety and Health Administration - Home 
World Safety Organization|  

wold safety organization helps to establish other organization of safety 
 ¤º Safety Organizations - Keeping an Eye on Workplace Safety 

Here you will find a great list of international bodies that keep an eye on
workplace safety and health issues and their implications for society .

U.S. Green Building Council 
The U.S. Green Building Council (USGBC) is transforming the way we

design, build, maintain and operate our buildings, homes and communities .
LEED - Leadership in Energy and Environmental Design 

The U.S. Green Building Council (USGBC) is transforming the way we
design, build, maintain and operate our buildings, homes and communities .

U.S. Green Building Council 
The U.S. Green Building Council (USGBC) is transforming the way we

design, build, maintain and operate our buildings, homes and
communities .

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design 
The U.S. Green Building Council (USGBC) is transforming the way we

design, build, maintain and operate our buildings, homes and
communities .

◦Green Building
Natural Building Blog 

Earthbag Building Index 
The home page describes why earthbag building is one of the

premier technologies for sustainable architecture .
Green Home Building: Index 

Greenhomebuilding.com focuses on sustainable architecture,
natural building, solar energy, ecology, water and forest

conservation, recycling, greenhouses, adobe, cob, strawbale,
cordwood, papercrete, earthbag and vernacular architecture, with

related resources of books, videos and links .
Simple Green Living - with Zana Hart 

Tips, reflections, and stories about simple living and sustainable
living .

Geiger Research Institute of Sustainable Building Home Page 
Geiger Research Institute of Sustainable Building promotes natural

building, and sustainable design and development through
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http://grisb.org/
http://simplegreenliving.com/
http://greenhomebuilding.com/
http://earthbagbuilding.com/
http://www.naturalbuildingblog.com/
http://www.usgbc.org/leed
http://www.usgbc.org/
http://www.usgbc.org/leed
http://www.usgbc.org/
http://www.worksafely.com/resources/safety-organizations.aspx
http://www.worldsafety.org/
https://www.osha.gov/
http://www.ohsas.org/
http://vimeo.com/ahmedsami
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research, training, education and consulting services .
Earthbag House Plans | Small, affordable, sustainable earthbag house

plans 
Small, affordable, sustainable earthbag house plans (by Owen

Geiger (
Dream Green Home Plans 

Dream Green Homes is your complete source for alternative,
sustainable, green or natural home plans 

Earthbag Structures Index 
The home page describes why earthbag building is one of the best

ways to provide both emergency and permanent shelter in
disaster-prone areas .

Zero Waste Home 

◦Green Resourses
Reference: the book of Green Cleaning for Dummies Elizabeth B.

Goldsmith & Betsy Sheldon 2009 Wiley publishing 

▪Conserving Resourses

Reference: the book of Green Cleaning for Dummies Elizabeth B.
Goldsmith & Betsy Sheldon 2009 Wiley publishing 

ACEEE | American Council for an Energy-Efficient Economy 
ENERGY STAR 

US Environmental Protection Agency 

Green Power Network - EERE - U.S. Department of Energy 
Green Power Network provides news and information on
electricity providers and policies in green power markets .

Nature Conservancy | Protecting Nature, Preserving Life 
The Nature Conservancy protects Earth's natural resources

and beauty. Our conservation efforts are driven by our
members. Act Now .

WaterSense | US EPA 

▪Green Product Certifications

Reference: the book of Green Cleaning for Dummies Elizabeth B.
Goldsmith & Betsy Sheldon 2009 Wiley publishing 

The Carpet and Rug Institute (CRI/ - ( 
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http://www.carpet-rug.org/
http://epa.gov/watersense/
http://www.nature.org/
http://apps3.eere.energy.gov/greenpower/
http://epa.gov/
http://www.energystar.gov/
http://aceee.org/
http://www.zerowastehome.blogspot.com/
http://earthbagstructures.com/
http://dreamgreenhomes.com/
http://earthbagplans.wordpress.com/
http://earthbagplans.wordpress.com/
http://vimeo.com/ahmedsami
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GREENGUARD Environmental Institute - Certifying Low-Emitting
Products, Creating Healthier Indoor Environments 

The GREENGUARD Environmental Institute was founded to
improve indoor air quality and reduce chemical exposure. GEI

certifies products for low volatile organic compound (VOC)
emissions and provides the world’s largest guide to third-

party certified, low-emitting products and building materials .
Green Seal > Home 

What We Do - SFI 
Explore what makes up the Sustainable Forestry Initiative
Standard and what it means for your products to be made

from material certified to the Sustainable Forestry Initiative
Standard .

Organic Trade Association 

▪Home Safety

Reference: the book of Green Cleaning for Dummies Elizabeth B.
Goldsmith & Betsy Sheldon 2009 Wiley publishing 

Homepage - American Lung Association 
Learn how to improve your lung health. Make efforts towards

clean air and smokefree living. Find facts about lung diseases,
such as lung cancer, COPD, asthma .

American Lung Association of the Upper Midwest Health House 

Green & Healthy Homes | Healthy House Institute - For a Healthier
Home - The Resource for a Better, Safer Indoor Environment 
The Healthy House Institute (HHI) provides consumers

information to make their homes healthier and greener. HHI
covers a range of topics that affect the indoor environment:

from air and water quality, to building, remodeling and
furnishing, to housekeeping, ventilation, lighting, energy

efficiency and beyond .
Household Products Database - Health and Safety Information on

Household Products 

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS( 

Northern Inyo Hospital (Bishop, California - Northern Inyo County( 
National Institutes of Health (NIH( 

Official website of the National Institutes of Health (NIH). NIH
is one of the world's foremost medical research centers. An
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http://www.nih.gov/
http://www.nih.org/
http://www.niehs.nih.gov/
http://hpd.nlm.nih.gov/
http://hpd.nlm.nih.gov/
http://www.healthyhouseinstitute.com/
http://www.healthyhouseinstitute.com/
http://healthhouse.org/
http://www.lung.org/
http://www.ota.com/index.html
http://www.sfiprogram.org/buy-sfi/what-we-do/
http://www.greenseal.org/
http://greenguard.org/en/index.aspx
http://greenguard.org/en/index.aspx
http://vimeo.com/ahmedsami
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agency of the U.S. Department of Health and Human
Services, the NIH is the Federal focal point for health and

medical research. The NIH website offers health information
for the public, scientists, researchers, medical professionals,

patients, educators, and students. The Site has extensive
information on funding and training opportunities, clinical

trials, health news and links to the many Institutes and
Centers that make-up the NIH .

Ground Water and Drinking Water Homepage | Drinking Water | US
EPA 

CPSC Home | CPSC.gov 
Consumer Product Safety Commission: official Federal Agency

website, including recalls, reports, alerts 

▪Reducing Mail and Paper

Reference: the book of Green Cleaning for Dummies Elizabeth B.
Goldsmith & Betsy Sheldon 2009 Wiley publishing 

Stop Junk Mail, Block Unsolicited Mail, Opt-out of Unwanted Mail |
TrustedID Mail Preference Service 

Control catalogs and unsolicited mail you receive in your
mailbox. Manage all communication channels with retailers .

DMAchoice is a mail preference service offered by the Direct
Marketing Association. 

▪Organic and Sustainable Food

Reference: the book of Green Cleaning for Dummies Elizabeth B.
Goldsmith & Betsy Sheldon 2009 Wiley publishing 

Local Harvest / Farmers Markets / Family Farms / CSA / Organic
Food / Pick your Own 

Find locally grown produce anywhere in the country! Use our
map to locate farmers markets, family farms, CSAs, farm

stands, and u-pick produce in your neighborhood .
Organic Consumers Association 

Research and Action Center for the Organic, Buy local, and
Fair trade movements 

You've gotta be squidding me! at the Monterey Bay Aquarium 
Slow Food International - Good, Clean and Fair food. 

Slow Food is a non-profit, eco-gastronomic member-supported
organization that was founded in 1989 to counteract fast food

and fast life, the disappearance of local food traditions and
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http://slowfood.com/
http://www.montereybayaquarium.org/cr/seafoodwatch.asp
http://organicconsumers.org/
http://www.localharvest.org/
http://www.localharvest.org/
https://www.dmachoice.org/
https://www.dmachoice.org/
https://www.catalogchoice.org/
https://www.catalogchoice.org/
http://www.cpsc.gov/
http://water.epa.gov/drink/index.cfm
http://water.epa.gov/drink/index.cfm
http://vimeo.com/ahmedsami


http://vimeo.com/ahmedsami                                                               .البسيوني سايمي أحمد م

الجاودة والبيئةدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

peopleÃ� where it comes from, how it tastes and how our
food choices affect the rest of the world. Today, we have over
100.000 members all over the world. Find out more about us

and what we do. Join us today .
Slow Food USA: Slow Food USA 

Slow Food USA links the the pleasures of the table with a
commitment to protect the community, culture and

environment .
Agricultural Marketing Service - National Organic Program 

▪About All Things Green

Reference: the book of Green Cleaning for Dummies Elizabeth B.
Goldsmith & Betsy Sheldon 2009 Wiley publishing 

The Green Guide | Green Living Tips, Product Reviews, Buying
Guides, Environmental Health News and Online Stores 

Eartheasy.com ~ Solutions for Sustainable Living 
Eartheasy provides solutions for sustainable living in the form

of eco-friendly products, comprehensive guides, and
informative articles .

Grist | Environmental News, Commentary, Advice 
Environmental News, Commentary, Advice 

Living on Earth: PRI's Environmental News Magazine 

▪Waste Reduction and Recycling

Reference: the book of Green Cleaning for Dummies Elizabeth B.
Goldsmith & Betsy Sheldon 2009 Wiley publishing 

Carpet America Recovery Effort 
Just another WordPress site 

Energy | Earth911.com 

Wastes Homepage | US EPA 

Zero Waste America is a non-profit environmental organization
that promotes zero waste and provides information and analysis

on related matters. 
ZWA promotes the recycling of all materials in a manner that

protects human health and the environment 
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http://zerowasteamerica.org/
http://zerowasteamerica.org/
http://zerowasteamerica.org/
http://epa.gov/osw/
http://www.earth911.com/
http://carpetrecovery.org/
http://www.loe.org/
http://grist.org/
http://eartheasy.com/
http://thegreenguide.com/
http://thegreenguide.com/
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop
http://www.slowfoodusa.org/
http://vimeo.com/ahmedsami
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▪Shopping with a Conscience

Reference: the book of Green Cleaning for Dummies Elizabeth B.
Goldsmith & Betsy Sheldon 2009 Wiley publishing 

alonovo.com | People Before Profit 

GreenerChoices.org 

Green America: Economic Action for a Just Planet 
Green America is a national nonprofit consumer organization,

promoting environmental sustainability, social justice, and
economic justice through marketplace strategies including

green living, responsible shopping, fair trade, green business,
corporate social responsibility, and socially responsible

investing -- for consumers, businesses, workers, investors,
and everyone .

craigslist > sites 
List of all international craigslist.org online classifieds sites 

Electronics, Cars, Fashion, Collectibles, Coupons and More Online
Shopping | eBay 

Buy and sell electronics, cars, fashion apparel, collectibles,
sporting goods, digital cameras, baby items, coupons, and

everything else on eBay, the world's online marketplace 
Fair Trade Federation : Great Products. Tremendous Impact. 

The Freecycle Network 

Goodwill Industries International, Inc. 
We help people earn a living, improve their lives, and

strengthen their families and their communities .
Campaign for Safe Cosmetics : Index 

The Campaign for Safe Cosmetics is a nonprofit coalition
effort dedicated to eliminating chemicals linked to cancer,

birth defects and other health problems from personal care
products. With grassroots support, we're moving the
cosmetics industry toward safer products and better

oversight .
Skin Deep® Cosmetics Database | Environmental Working Group 

▪Online Stores for Home Goods

Reference: the book of Green Cleaning for Dummies Elizabeth B.
Goldsmith & Betsy Sheldon 2009 Wiley publishing 
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http://www.ewg.org/skindeep/
http://safecosmetics.org/
http://www.goodwill.org/
https://www.freecycle.org/
http://www.fairtradefederation.org/
http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/
http://www.craigslist.org/about/sites
http://www.greenamerica.org/
http://greenerchoices.org/
http://alonovo.com/
http://vimeo.com/ahmedsami


http://vimeo.com/ahmedsami                                                               .البسيوني سايمي أحمد م

الجاودة والبيئةدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

Eco Friendly Green Products For Your Home & Office - Conserv-A-
Store 

Conserv-A-Store is your source for Green Products. Green
Living is easy. Start Today !

Shop Gaiam for yoga, fitness, healthy living & eco-friendly
products - Gaiam 

Gaiam is your source for living healthy. Shop our wide
selection of yoga & fitness gear, all natural cotton clothing,

and eco-friendly sustainable home goods .
VivaTerra - Inspired Green Living - VivaTerra 

Crafted from sustainable materials, every item we offer
combines fine design, great value and a passion to tread

lightly on the planet .

▪Green Cleaning Products

Reference: the book of Green Cleaning for Dummies Elizabeth B.
Goldsmith & Betsy Sheldon 2009 Wiley publishing 

Home | BiokleenBiokleen 

Dr. Bronner's Magic Soaps 
Makers of the best selling certified organic and fair trade

soaps and personal care products .
Welcome to Ecover - Ecover 

Get Nature On Your Side with Ecover - powerful cleaning and
washing products inspired by nature's genius without the

chemical nasties 
Earth Friendly Products 

Your source for environmentally friendly cleaning products for
the home .

method – people against dirty 
naturally-derived, biodegradable, non-toxic household

cleaners, laundry supplies, personal care and soaps. Learn
where to buy Method or shop online .

Mrs Meyer's Clean Day | Mrs. Meyers 
Mrs. Meyer's Clean Day household cleaners are earth-friendly

and made with plant-derived ingredients and essential oils.
They are powerful against daily dirt and grime, yet smell like
a garden. In Lavender, Lemon Verbena, Basil, Geranium and

many more .
Green Cleaning Products, Baby Diapers, Laundry Detergent |

Seventh Generation 
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http://seventhgeneration.com/
http://seventhgeneration.com/
http://www.mrsmeyers.com/
http://methodhome.com/
http://www.ecos.com/
http://uk.ecover.com/
https://www.drbronner.com/
http://biokleenhome.com/
http://www.vivaterra.com/
http://www.gaiam.com/
http://www.gaiam.com/
http://conservastore.com/
http://conservastore.com/
http://vimeo.com/ahmedsami
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Sun and Earth Products 

والحمد لله رب العالني

)46(

ضراء
 الخ

عة
ب  را

سلة
سل

http://www.sunandearth.com/
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4سي اسة وأخب ار - رابعة 
 موقع قصة السل م - إشاف د/ راغب السلجاني |

موقع قصة السل م دليلك إلى التاريخ السلمي الصحيح دون تزوير أو تشويه، إشاف الدكتور راغب
السلجاني 

 الفقه السياس

alshkhanah alshangy (@Alsh5anahتويت | ( 

 الرصد السلمي لقاومة التنصي
مقاومة التنصي 
 شبكة الخلص الخبارية

 شبكة رصد الخبارية

 يقني

 إخوان أون لين -الوقع الرسمي لجماعة الخوان السلمني
Ikhwanonline 

| Ikhwan Wiki | الوسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الخوان السلمني | 
موسوعة الخوان السلمني ,الوسوعة الرسمية التاريخية لجماعة الخوان السلمني ,ويكيبيديا الخوان

muslimالسلمني , ويكيبيديا الخوان السلمون,لجماعة الخوان السلمني , لجماعة الخوان السلمون ,
brotherhood party ,ihwan wiki,ikhwan wikipedia,mb wikipedia 

 حركة القاومة السلمية "حماس"

 كتائب الشهيد عز الدين القسا م : الكتب العلمي
موقع كتائب الشهيد عز الدين القسا م الجناح العسكري لحركة القاومة السلمية حماس فلسطني 

 islamique , اسلميات Sultan Arabic Islamic Sitesدليل سلطان للمواقع السلمية العربية 
Best Arabic Islamic sites, site arabe islamique , site islam en arabe,

إسلميات ,دليلك الختص لحسن الواقع السلمية باللغة العربية , مواقع منتقا ة ومختار ة - العش
الواخر 

 قنا ة القص الفضائية

 الركز الفلسطين للعل م
الركز الفلسطين للعل م موقع إعلمي متخصص في واحد ة من أخطر قضايا الصاع في تاريخ أمتنا
وحاضها بأبعادها السياسية والدينية والحضارية - صوت فلسطني إلى العالم .. وصوت العالم إلى

فلسطني 
 وكالة شهاب الخبارية

وكالة أنباء إخبارية فلسطينية تهتم بالشئوون الحلية والقليمية والعالم مقرها مدينة غز ة 

)47(

ضراء
 الخ

عة
ب  را

سلة
سل

http://www.shehab.ps/ar/
https://www.palinfo.com/site/pic/
http://aqsatv.ps/war/
http://sultan.org/a/
http://www.alqassam.ps/arabic/
http://www.hamasinfo.net/ar/#&slider1=1
http://www.ikhwanwiki.com/
http://www.ikhwanonline.com/Default.aspx
http://www.yqeen.com/
http://www.rassd.com/
http://elmokhalestv.com/
http://www.tanseerel.com/main/
https://twitter.com/Alsh5anah
http://www.shinqiti.net/
http://islamstory.com/
http://vimeo.com/ahmedsami
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 الوقع الرسمى لقنا ة رابعة الفضائية
قنا ة فضائية 

 mekameleen.tvقنا ة مكملني الفضائية | 

 قنا ة الشق الفضائية

قنا ة مص الن | عني الثور ة

 الوقع الرسمي لعبدالله الشيف
الوقع الرسمي والشخص للشاعر والهندس عبدالله الشيف 

 قنا ة القدس الفضائية

 هنا القدس
قنا ة هنا القدس الفضائية 

 islamique , اسلميات Sultan Arabic Islamic Sitesدليل سلطان للمواقع السلمية العربية 
Best Arabic Islamic sites, site arabe islamique , site islam en arabe,

إسلميات ,دليلك الختص لحسن الواقع السلمية باللغة العربية , مواقع منتقا ة ومختار ة - العش
الواخر 

والحمد لله رب العالني
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http://sultan.org/a/
http://www.honaalquds.tv/hona/
http://qudstv.com/
http://elshrif.com/new/
http://misralaan.tv/
http://elsharq.tv/
http://www.mekameleen.tv/
http://rabea.tv/
http://vimeo.com/ahmedsami
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تسليةدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

تسلية
تسلية لشباب الستقبل. 1

 مجلة الفاتح للطفال - الصفحة الرئيسة
موقع مجلة الفاتح للطفال 

 موقع سبيس تون - الصفحة الرئيسية
متكون بمجموعها نافذ ة عرض لجديد الخبار والقالت الت الصفحة الرئيسية لوقع سبيستون، 

يقدمها الوقع، ونافذ ة عبور للدخول إلى عالم الكواكب السبيستونية العش ة، وتقد م الختصارات
البسيطة للتعرف على الوقع اللكتوني والواد العلمية والتفاعلية والستفاد ة من خدمات النادي

وطرق التواصل والعلن 
moodamoody.com 

 مواقع شباب الستقبل

G9G العاب فل ش Games 
G9G العاب فل ش Games   

Home - friendship-bracelets.net 
Learn to make your own colorful bracelets of threads or yarn. As
fun for beginners as it is to intermedates. Learn. Get inspiration.

Share ideas .
Craz Loom | Rubber Bands That Are Just Krazy Happy! 

تسلية للكبار. 2
Sami Yusuf Official - The Centre 

Sami Yusuf Official website Features Latest News, Sami Yusuf
Music, Tour Dates, Videos, Exclusive Materials, Merchandise and

many more! Sami Yusuf New Album The Centre Out 12 Septemebr
2014 

Awakening Records 

Maher Zain - Official Website 
Official Website For the Artist & Musician Maher Zain [Represented
by: Awakening Records] - Read more about Maher Zain bio, watch
all Maher Zain videos on YouTube, download album MP3 and listen

to songs, Follow Maher Zain on Facebook, Twitter and Instagram .
Raef Music - Official Website 

Official Website For the Artist & Musician Raef [Represented by:
Awakening Records] - Read more about Raef bio, watch all Raef

videos on YouTube, download album MP3 and listen to songs,
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http://awakening.org/raefmusic/
http://www.maherzain.com/
http://www.awakening.org/index.htm
http://www.samiyusufofficial.com/thecentre/
http://crazloom.net/
http://friendship-bracelets.net/
http://www.g9g.com/
http://moodamoody.com/SiteBuilder/
http://moodamoody.com/SiteBuilder/sitebuilder/templates/admin/homePage.jsp
http://www.spacetoon.com/spacetoon/home.html
http://al-fateh.net/
http://vimeo.com/ahmedsami
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تسليةدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

Follow Raef on Facebook, Twitter and Instagram .

Official Website - Hamza Namira 

 Ahmed Bukhatirأحمد بوخاطر | 
Ahmed Bukhatir Emirati Nasheed singer official website includes

biography, blog, news, pictures, audio, video and events .
 شبكة إنشاد نيوز العلمية | الشبكة العلمية الولى من نوعها.

 مجتمع بسملة اللكتوني
the first sourceمنتديات بسمله النشادية ، الصدر الول للفن السلمي والنشيد التمي - 
of Islamic art and the national anthem Excellence 

والحمد لله رب العالني
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http://www.bsmlh.net/vb/
http://inshadnews.com/
http://www.ahmedbukhatir.com/
http://www.awakening.org/hamzanamira/
http://vimeo.com/ahmedsami
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ماواقع سلسلة رابعة الخضراءدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

ماواقع سلسلة رابعة الخضراء
 on Vimeoس. رابعة الخضاء 

مسلم والحمد لله أحب السنة وأتبع الرسول عليه الصل ة والسل م والصحابة والتابعني والسلف الصالحني وآل
البيت الكرا م رابعاوي مع الشعية أحب محمد مرس 

Dropboxاسم محمد على الريخ -  
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos

anywhere and share them easily. Never email yourself a file again !
Dropboxأين الحق -  

Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos
anywhere and share them easily. Never email yourself a file again !

Dropboxدليل مواقع مفيد ة للنتنت -  
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos

anywhere and share them easily. Never email yourself a file again !
Dropboxنموذج دور ة تدريبية برخصة وقف العامة -  

Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos
anywhere and share them easily. Never email yourself a file again !

Dropboxالرئيس والدستور الشعي للبلد -  
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos

anywhere and share them easily. Never email yourself a file again !
Dropboxطفل رابعة -  

Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos
anywhere and share them easily. Never email yourself a file again !

Dropboxالعلم والهندسة والبيئة -  
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos

anywhere and share them easily. Never email yourself a file again !
Dropboxهندسة الباني الخضاء -  

Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos
anywhere and share them easily. Never email yourself a file again !

Dropboxالهندسة اليكاترونية الخضاء -  
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos

anywhere and share them easily. Never email yourself a file again !
Dropboxشكل الكون -  

Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos
anywhere and share them easily. Never email yourself a file again !

Dropboxهل توسع الكون هو السبب في زياد ة النتوبيا -  
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos

anywhere and share them easily. Never email yourself a file again !
Green Rabia | Free Listening on SoundCloud 

My 4shared by - .4 سلسلة رابعة اshared 
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http://www.4shared.com/folder/kkqmzS88/_online.html
https://soundcloud.com/ahmedsami1406
https://www.dropbox.com/sh/hz6hwkdks54fgfl/AABghQa5gudWxTV3hTKSKIpMa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ytl2lbg5iu0tzag/AAB6KcdpqiFrWnb5C0a9zqxqa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ylt27zns7ruov6b/AABsPyanh7RpyopYdR0xe431a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/sp3bluhqfxo5uhb/AAAHF17MafixDsXQrzYOpF-Ua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/drdom9oks7u0ajp/AABq6Kd88i3Hxqej1CQeNcqHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ghwfw4dx5octhb7/AACFLE1vAzBmBjDVnT8OFj2qa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eetfmutzef052wh/AAAm69YNB5u4jts_6HEuTSNga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bzyivfll1upf7m9/AACvqst0LVBWvmjDiGM9ixEfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nxb9233fetxg9or/AAC8r3kCed1a8l3DTkiVuK_Ja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jwofa5wmuzgqphx/AABBebmpvaTuxDAtlA51lmbja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/y64p29nhjr7lz9b/AAD3AXcdSzXAGmQrFUBCqMgEa?dl=0
https://vimeo.com/ahmedsami
http://vimeo.com/ahmedsami
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ماواقع سلسلة رابعة الخضراءدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

Check out 3 video files at my 4shared folder My 4shared.أغنية شاب تونس - 
mp4 1, طفل رابعة.mp4 2, طفل رابعة.mp4 

 ask.fm/ahmedalbassiouni | س. رابعة الخضاء
مسلم والحمد لله أحب السنة وأتبع الرسول عليه الصل ة والسل م والصحابة والتابعني والسلف الصالحني

رابعاوي مع الشعية أحب محمد مرس 
 ahmedsami1406) | Twitterس. رابعة الخضاء (@

The latest Tweets from@) س. رابعة الخضاء ahmedsami1406مسلم والحمد لله أحب .(
السنة وأتبع الرسول عليه الصل ة والسل م والصحابة والتابعني والسلف الصالحني وآل البيت الكرا م رابعاوي

 Cairo, Egyptمع الشعية أحب محمد مرس. 
 Higher Technological Institute - Academia.eduس. رابعة الخضاء | 

,Higher Technological Institute, Mechatronics Departmentس. رابعة الخضاء, 
Graduate Student. Studies Education, Computer Science, and Anthropology.

 YouTube - 1طفل رابعة 
طفل رابعة الذي ولد ملوحا بعلمة رابعة بكلتا يديه في أسوان في صعيد مص ومكتوب على ذراعه محمد

مرس ويمكنك مشاهد ة الفيديوهات في وقد بلغتن هذه الفيديوهات عن طري... 
 Facebookسلسلة رابعة الخضاء | 

مسلم والحمد لله أحب السنة وأتبع .likes · 12 talking about this 73 .سلسلة رابعة الخضاء
الرسول عليه الصل ة والسل م والصحابة والتابعني والسلف الصالحني... 

 Facebookطفل رابعة | 
طفل رابعة الذي ولد ملوحا بعلمة رابعة بكلتا يديه .likes · 16 talking about this 57 .طفل رابعة

في أسوان في صعيد مص ومكتوب على ذراعه محمد مرس ويمكنك... 
SciLab Examples From Books | Facebook 

SciLab Examples From Books. 830 likes · 518 talking about this. While I
study SciLab/Xcos I apply Examples From the books, I study. These are the

examples 
Open Source CAD Examples | Facebook 

Open Source CAD Examples. 2,663 likes · 1,387 talking about this.
LibreCAD, FreeCAD, Fritzing and LibreOffice Draw Examples for Computer

Aided Design ...
Free Educational Softwares | Facebook 

Free Educational Softwares. 584 likes · 435 talking about this. Do you want
to interact with science using your computer. here you are your softwares .

 Facebookالبمجة باللغة العربية الجميلة | 
هل أحببت يوما أن تكون .likes · 415 talking about this 1,118 .البمجة باللغة العربية الجميلة

أوامر لغات البمجة باللغة العربية ؟ ها هي لغات برمجة... 
 Facebookأنظمة تشغيل باللغة العربية | 

تقديرا لجهود من يطورون .likes · 115 talking about this 397 .أنظمة تشغيل باللغة العربية
أنظمة تشغيل عربية وإسلمية فإننا نعرض هذا النتج وأنا عن نفس... 

والحمد لله رب العالني

)52(

ضراء
 الخ

عة
ب  را

سلة
سل

https://www.facebook.com/pages/%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/368697266662944
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9/1458503471114348
https://www.facebook.com/pages/Free-Educational-Softwares/698015436969150
https://www.facebook.com/pages/Open-Source-CAD-Examples/113949658937530
https://www.facebook.com/pages/SciLab-Examples-From-Books/603714343064960
https://www.facebook.com/babyofrabia
https://www.facebook.com/greenrabia
https://www.youtube.com/watch?v=4LmgVJAhJGM&list=PLXgrbE6D7Ah76w963xBHMS0vHfgd6A__d&index=1
https://hti.academia.edu/ahmedsami
https://twitter.com/ahmedsami1406
http://ask.fm/ahmedalbassiouni
http://vimeo.com/ahmedsami
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رخصة "وقف" الع اممةدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

رخصة "وقف" الع اممة

بسم ال الرريحمن الرريحيم
بثاني من رخصة وقف،  بر م 3الصدار ال وقف العامة 1435 الح ” رخصة  “

مقدمة
بناش و بقع بني ال بد بمثابة العقد الو متع ملغطا ة بها، حيث  بد ة ا بتفاقية الضابطة لذون الستفاد ة من الا هذه الوثيقة هي ال

بثر على قيمة ملستفيد بل تؤ بيد فقط ا متق بتفاقيات الحتكارية ل  بن ال بننا نرى أ ملستفيد، فلكل عقد ضوابط و شوط، و إ ا
لمع برد سلعة فانية. حيث يملك أول مود ممج ميستضاء به إلى  متحيله من نور  العمل الفكري و تسلبه لجوهره العلمي و 
بصور ة العنوية للعمل الفكري بذات نفسه وفق مللكية بال مللكية الفكرية، و تنحص رؤيتنا لهذه ا بق ا للعمل الفكري ح

ةعا لنتهاكها بج ممتش ةفا و  بثاني ضعي بطرف ال متبقي ال ممجحفة  ةدا  برخص الحتكارية الت تضع قيو بضوابط أدناه، بعكس ال ال
حكنه ذلك. ما أم

بد م أعمالنا الفكرية من برامج حاسوبية و غيها ابتغاء ولجه الله، و بننا نق ملناسب حيث أ بد م البديل ا لدينا رؤيتنا الت تق
مة أخرى (مثل نش العلم برخصة و الت تميها عن الرخص الملوكة، و على أي غاي بركي ة الساسية لهذه ال بثل ال متم الت 

بقق بوسيلة ل تخالف هذا الهدف السمى.  بنافع أو لجن الرباح) أن تتح ال
مل قطعي حكر بر م و بشك بن السل م يح ةدا بها و الت ل يضيك أن ل تشتك معنا فيها - أ في قناعتنا - الت ل نلز م أح

بتحريم يأتي من عد ة أولجه: العلم والعرفة و النتاج الفكري على ولجه الطلق، و هذا ال
م م من نار .1 ةما ألجمه الله يو م القيامة بلجا من كتم عل ”حديث رسول الله صبلى الله عليه و سلم :   و قد لجاءت كلمة1“

بضار نشها.  بمة غي ال مل بنافعة ل ة ة في سياق الطلق فهي تنطبق على العلو م ال العلم نكر
ةرا و أغلب.2 ةنا محصو بنه ليس عي ةكا، و ذلك ل ينطبق على العمل الفكري ل بح أن يكون مملو بدد ما يص بن السل م ح أ

بل عليه ما ورد من بن ما ل يجوز بيعه ل يجوز تملكه) د بنش الملوكة تقع في بيع الغرر (ذاك أ شوط اتفاقيات ال
بنهي عن بيع الغرر في صحيح مسلم (و يدخل فيه مسائل كثي ة غي منحص ة كبيع العدو م و الجهول و ما ل ال

بم ملك البائع عليه) و ما ورد عن الئمة الربعة من فهمهم لهذا.  ميقدر على تسليمه و ما لم يت
بن قرون الخي الولى نشت العلم دون.3 ممحدثة و أ بن العمال الفكرية ليست  لسنا بحالجة لبتداع شء لنش العلم ل

تملكها. 
بشارع فل ضر و ل.4 بما نهى عنه ال مة منهم، وهذا م بمن يحتالجهما هو إضار بالناس لصالح قل حبس العرفة والعلم ع

ضار.
بربح منها دون كتمها. .5 انتفاء مبر الصلحة إذا ولجدت طرق لنش العمال الفكرية و ال
بق في تحريم ما أحله الله ليكون.6 بناش الح بن التمعن في قوانني اللكية الفكرية الختلفة يجدها تتلخص بإعطاء ال إ

ممبهمة الملوكة  ةل له في كسب مادي، و ل علقة لهذه القوانني بتقديم خدمة أو منتج معني، فالاد ة  ”ذلك مدخ “
بدعاء ملكيتها يفتح باب البتاز. غامضة و ا

بمنا مصلحة عمو م البش على نظيتها لدى بتوزيع) ته ملضاد ة لحكر ال و نحن في وقف (كما في العديد من الرخص ا
بن بل، فنعتقد أ بز و لج بثواب من الله ع برالجي لل بذاتية، و ل نغفل عن اهتمامنا بمصلحة صاحب العمل ال بظمي الصلحة ال ممع

ةا ألجمه الله بلجا م من نارالحديث صحيح1 رفع النار بطرق حديث من كتم علم ” رواه أحمد وأبو داود والتمذي وابن مالجه انظر  “
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http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5585
http://vimeo.com/ahmedsami
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رخصة "وقف" الع اممةدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

محفوظة و ذلك كما أسلفنا وفق الضوابط أدناه. و نقف هنا عند ممنوحة و ليست  بتوزيع  بطبع و ال ”حقوق ال “ ” “
مسألتني:

ممبتكر الصلي على كل الحوال. فل يجوز لحد أن يأخذ هذا العمل• بق الدبي لصاحب العمل يبقى لل بن الح الولى: أ
ةيا لنفسه.  ةيا أو لجزئ بل بدعيه ك و ينتحله أو أن ي

ةرا عن تحسينه أو• ةبا أو يتقاض ألج بن لصاحب العمل و لغيه الفاد ة الادية من العمل كأن يطلب أتعا بثانية: أ و ال
بق له ادعاء ملكيته للفكر ة أو العمل في صورته العنوية بما ما وراء ذلك فل يح ةرا عن تدريسه و هكذا. أ تطويره أو ألج

بن ةفا ل بق له منع الخرين من إعاد ة نشها و من الستفاد ة منها. و هذا ل يتناقض مع كون العمل موقو و ل يح
. 1الوقوف هو أصل العمل الفكري بصورته العنوية و ليس الوسيط أو الخدمة 

تعريفات
برخصة: تكون التعريفات هنا هي القصود ة عند استخدامها في ال

ةرا العمل): هو أي عمل فكري نافع غي مادي و ل ملموس و يمكن لن يتلقاه عمل نسخ منه.1 العمل الفكري (أو اختصا
بنسخة إليه ، و هو الوقوف.  و نقله إلى آخرين دون أي عبء على من قا م بإيصال ال

بنسخ و.2 لكر أو الجهة الت قامت بتطوير و توفي العمل الفكري (و الت تملك حقوق ال ملبت صاحب العمل: هو الشخص ا
ةكا للهلية الت برسمية إن لز م المر)، و هو الواقف ويجب أن يكون مال ةضا عند الجهات ال لل أو بع بتوزيع ك بنش و ال ال

بنش.  بوله القرار لحظة ال تخ
بشخص أو الجهة الت ترغب بالنتفاع من العمل الفكري، و هو الوقوف عليه. .3 لد م): هو ال النتفع (الستخ
بق.4 برخصة): هي هذا العقد الذي بني يديك وهو عقد بني صاحب العمل والنتفع يح ةرا ال رخصة الستخدا م (أو اختصا

ةرا لتوفر العمل بشكل مفتوح للجميع فإن للمنتفع بمولجبه و ضمن شوطه الستفاد ة و النتفاع من العمل. و نظ
برخصة. فإذا لم يكن قيا م النتفع بالستفاد ة من العمل الفكري يعن بالضور ة إقراره و موافقته على كافة شوط ال

برخصة تسحب منه الحقوق المنوحة بمولجبها و يصبح أي انتفاع بالعمل غي مشوع و ةقا على ال النتفع مواف
برض نفسه للمقاضا ة.  يع

برخصة بنود ال
، هي رخصة لتوزيع العمل الفكري (من برمجيات أو مؤلفات مكتوبة وقف ةرا بـ  ”رخصة وقف العامة، يرمز لها اختصا “

بتوثيق الحر أو إنتاج فن على سبيل الثال ل الحص). تتشابه هذه الرخصة في أهدافها مع رخص البمجيات الحر ة وال
بنها تزيد عليها ببعض الجوانب التعلقة بالهدف من وراء النتاج و حدود الستخدا م.  و رخصة النتاج الشتك. ولك

بصد به نوال بن هذا العمل هو وقف لله تعالى و يتق رخصة وقف و كما يقتح السم هي إقرار من صاحب العمل بأ
بر بن رخصة وقف تق بن هذا العمل هو صدقة لجارية لولجه الله تعالى. وبذلك فإ رضاه من خلل انتفاع الناس به، أي أ

بق في الفاد ة من العمل و إعاد ة توزيعه و حت تطويره ضمن ةيا كان لجنسه أو لونه أو عقيدته- الح بأن للمنتفع -أ
الشوط التالية: 

ددةمة:• لل - الدق  أو
برخصة. دء ل يتجزأ من بنود ال بل ما سبق ذكره في القدمة و التعريفات و مقدمة البنود، هي لجز ك

 

مثل يجوز أخذ ألجر على نقل ثمار أرض موقوفة أو عصها1
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رخصة "وقف" الع اممةدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

لي ا - أوجه التستخدام:•  ث ان
بم استخدا م عمله فيما يسء بق للمنتفع استخدا م العمل ضمن أي غرض فيه منفعة و صاحب العمل ينصح بأن ل يت يح

بشع السلمي أو ملنتفع لل بتة عن مخالفات ا مل الب بسمحة، و صاحب العمل غي مسؤو للخرين أو يخالف مبادئ السل م ال
الساء ة للخرين في استخدا م العمل. 

دتطغطية:• لث ا - أوجه ال  ث ال
مص أخرى ل تتعارض ميمكنها تغطية العمال النشور ة برخ ةيا، كما  ميمكن لرخصة وقف تغطية العمال الجديد ة كل

مص أخرى، أو تلك العمال الت عفت عنها القوانني مبرخ بملة لعمال  ملك مجزئيات ا ميمكن لوقف تغطية ال ةيا معها، كما  لجوهر
بنها ضار ة.  بظن أ بضار ة أو الت يغلب ال ةقا العمال ال مرخصة وقف إطل متغطي  بدتها، و ل  الحلية بسبب انتهاء م

دزةمن:• لع ا - الحد ال  راب
بل استخدا م للعمل بد تاريخ ك ميع بد ة معينة، حيث  مد زمن، فل ينتهي نش العمل برخصة وقف بم ل تخضع رخصة وقف لح

بد ة بنش- فمهما كانت ال بنش و تاريخ لجديد لقبول ال بمثابة تاريخ لجديد لتوقيع هذه التفاقية -أي تاريخ لجديد لل
بد ة من مل بن كل استخدا م للعمل يعيد بدء تلك ا ةما ل محك دة  القصوى للملكية الفكرية ضمن القوانني الحلية فهي ساقط

بصفر.  ال
دتزوزيع:• دق ال لس ا - ح  خ اةم

بم الذي يريد مع بق للمنتفع إعاد ة توزيع العمل بصورته الصلية و دون تعديل و تحت شوط رخصة وقف، بالك يح
بق الدبي لصاحب العمل.  صون ذكر الح

دتعديل:• لتس ا - حق ال  تس اد
بتعديل عليها بما يناسب احتيالجاته و ضمن بق له ال بنسخة الصدرية للعمل كما و يح بق للمنتفع الحصول على ال يح

بضحة في باقي البنود.  الحدود الو
ددلة:• للع دنسخة ا دق تزوزيع ال لع ا - ح  تس اب

بدل و طبيعة بدل فقط تحت رخصة وقف العامة و على أن يذكر أصل العمل الع يحق للمنتفع إعاد ة توزيع العمل الع
بنسخة الصلية الت انتجها ممعدلة و ليست هي ال بنسخة  بن هذه ال وبس أ تل ةل ل ةحا بما ل يدع مجا بتعديل و أن يكون واض ال

صاحب العمل الول. 
لن ا - عدم السؤولية:•  ث اةم

بل صاحب العمل أية مسؤولية ل قانونية و ل أخلقية عن حسن أو إساء ة استخدا م العمل أو الضار الباش ة ل يتحم
ةنا و ل مة ل ضم بد م أية ضمان مد يسمح به القانون. و صاحب العمل بهذا ل يق بناتجة عنه إلى أقص ح أو غي الباش ة ال
بدمة له بضمانة الوحيد ة الق ةحا بقدر ة النتج على تحقيق أي غرض. السؤولية الكاملة تقع على عاتق النتفع و ال تصي

هي مصدر العمل. 
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مقدمة المراجعدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

مقدمة المراجع
“قال الله تبارك وتعالى : " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني " وقال تعالى :  إن الظن ل يغن من الحق شيئا "

وقال " إن يتبعون إل الظن وإن هم إل يخرصون "
ينبغي أن يكون لكل كل م مصدر موثوق من خلل اليات الكريمات نفهم أنه 

والصادر الوثوقة هي الفطر ة والحس والعقل والرواية:
) فإما أن تدرك أمرا ما بفطرتك كما أن كل مولود يولد مؤمنا بالله سبحانه وتعالى كما يشي إلى ذلك هذا البحث1

New لجلة  scientist5 (الرلجع: ج(

وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
حة ، هل ترى فيها حم لهي حب مج ال لت ون مت لة  حم لهي حب لل ال لنه ، كمث لبجسا حم مي لنه ، أو  لبصا حن مي لنه ، أو  لبودا حه مي ل ة ، فأبواه  مد على الفطر حل ميو مد  تل مولو ك

حء . حعا ود حلج
1385 - الصفحة أو الرقم: صحيح البخاري- الصدر: البخاري الراوي: أبو هرير ة الحدث: 

خلصة حكم الحدث: [صحيح] 

) أو أن تدرك أمرا ما بحواسك فتاه أو تسمعه أو تشمه أو تلمسه أو تتذوقه2

) أو أن تدركه بعقلك إما بالستدلل النطقي: بما أن كذا وكذا          إذا كذا مثلما نفعل بالرياضيات 3
أو بالدراك العقلي الباش كما أنك تستحسن أشياء فتقول عنها حسنة وتستقبح أشياء أخرى بالدراك العقلي فقط

دون استدلل منطقي وكما تضع ال م اللح على الطعا م دون ميان ويسمى هذا أحيانا بالحدس.

) أو أن يصل إليك المر رواية عن كتاب أو عن قائل كما نقول اليو م قال رسول الله كذا وكذا فقد وصل إلينا هذا4
الكل م عن طريق الرواية (الرواية تشمل السماع والشافهة الكتابة والنسخ) فعلماء الحديث يروون مثل صحيح البخاري
ويقولون أخذت هذا الكتاب عن فلن عن فلن عن فلن حت يصل إلى الما م البخاري والما م البخاري يقول رويت هذا

الحديث عن فلن عن فلن حت يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمى هذه باللجاز ة
ومثل اللجاز ة في كتب الحديث النبوي : اللجاز ة في القرآن تتم بطريقة مشابهة ولكنها أدق حيث ل يروى القرآن
بالعن في حني يسمح برواية الحديث الشيف بالعن مع اختلف اللفظ كما تتمي إلجاز ة القرآن بكث ة الروا ة

والحفاظ في لجميع العالم السلمي والذي يسميه العلماء بالتواتر فالقراءات العش ة للقرآن الكريم كلها صحيحة
متواتر ة

وكتب الفقه والعقيد ة والتاريخ السلمي وغيها مثل ذلك إل أن الهتما م بالرواية فيها أقل ولكن هذا ل يعن أنها غي
صحيحة فالتاريخ السلمي من أدق التواريخ تدوينا فكل مئة سنة تقريبا يتم تأليف كتاب أو أكث في التاريخ ابتداء
من سي ة الرسول عليه الصل ة والسل م حت زمن الكاتب وأظن أن آخرها  التاريخ السلمي لحمود شاكر والذي بلغ

Islam  م تقريبا وهناك لجهود مشكور ة لوقع قصة السل م 1985حت سنة  storyفي هذا الجال3 (الرلجع: ج( 
فجزاهم الله عنا خيا.

)1وقد رلجعت إلى موقع القرآن الكريم لجامعة اللك سعود في القرآن الكريم (الرلجع: ج

)2ورلجعت للموسوعة الحديثية لوقع درر في الحديث الشيف (الرلجع: ج
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مقدمة المراجعدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

ونحن اليو م تنقل لنا وكالت النباء الخبار بالرواية أيضا وبالبث الباش ولعل هذا هو القذف بالغيب من
 من سور ة سبأ والله تعالى أعلى وأعلم53مكان بعيد الذي ذكر في القرآن في الية 

كما أن الرالجع والكتب أيضا لها طريقة في توثيق الرواية إلى صاحب الكتاب أو الرلجع.
وصاحب الكتاب أو الرلجع يرلجع إلى التجارب العلمية الت يجريها بحواسه وعقله وبأسلوب التفكي العلمي وهكذا.

وفي كل هذه الروايات ينبغي مراعا ة مبدأ التثبت والتبني :
وم مت ول حع حف حما  حلى  حع محوا  لب وص مت حف مة  حل حها حج لب ةا  ووم حق مبوا  لصي مت ون  حأ منوا  دي حب حت حف مإ  حب حن لب دق  لس حفا وم  مك حء حلجا ون  لإ منوا  حم حآ حن  لذي دل حها ا تي حأ حيا  “قال الله تعالى : 

حني  (  لم لد لفي6حنا مه  حن دي حز حو حن  حما لولي مم ا مك وي حل لإ حب  دب حح حه  دل دن ال لك حل حو وم  تت لن حع حل لر  وم حول حن ا لم مي  لث حك لفي  وم  مك مع لطي مي وو  حل له  دل حل ال مسو حر وم  مك لفي دن  حأ مموا  حل وع حوا حن  (  )   مدو لش درا مم ال مه حك  لئ حل مأو حن  حيا وص لع ول حوا حق  مسو مف ول حوا حر  وف مك ول مم ا مك وي حل لإ حه  در حك حو وم  مك لب ملو دم  ( 7مق لكي حح دم  للي حع مه  دل حوال ةة  حم وع لن حو له  دل حن ال لم ةل  وض حف  ( 8( 
متوا  دب حث حت حف " “ سور ة الحجرات وفي قراء ة أخرى من قراءات القرآن الكريم " 

)4ويمكنك الرلجوع إلى الفتوى في موقع إسل م ويب لبيان هذه القراء ة  (الرلجع: ج
فيجب التحقيق والتدقيق والتثبت والتبني من أي معلومة بلغتنا بالرواية مثلما يفعل علماء الحديث عندما يقولون هذا

حديث مقبول ( صحيح أو حسن ) وهذا حديث مرفوض ( ضعيف أو موضوع ) وكذلك غيهم من علماء الدين وعلماء
الدنيا .

) هناك مصدر خامس لم يكن مولجودا قبل ذلك للحصول على العلومات وهو الحسابات والحاكا ة الت يجريها5
الحاسب اللي وهي تعتب اليو م مصدر موثوق في كثي من الؤسسات العلمية وإن لم يكن موثوقا بنسبة مائة في

الائة.

) تعريب الصطلحات يرلجع فيه إلى مجمع اللغة العربية وإلى الختصني في هذا الجال وقد اعتمدت هنا على معجم6
2009الصطلحات العلمية والفنية والهندسية الجديد لحمد شفيق الخطيب مكتبة لبنان ناشون 

هناك مصادر غي موثوقة فلم نرلجع إليها في هذا البحث وأشهرها موقع الفيسبوك وموقع ويكيبيديا وللسف فقد
أصبحت مثل هذه الصادر وسيلة لنتشار الشاعات والضللت نتيجة لعد م التوثيق  العلمي كما ذكرنا سابقا ولكن

بعض البحاث في ويكيبيديا تكون ملحقة بالرالجع فيمكن الرلجوع إلى مرالجعها والتبني من صحة العلومات والله
تبارك وتعالى أعلى وأعلم

وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن ومن الشيطان والله تبارك وتعالى ورسوله
بريئان منه وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والحمد لله رب العالني.

والباب مفتوح لكل من أراد بيان خطأ ما في الكتاب فجزاه الله خيا فالؤمن مرآ ة أخيه يرى فيها عيوبه من ألجل أن
يصلحها وشكرا لن أهدى إلينا عيوبنا ولجزاه الله خيا مع مراعا ة أن يكون ذلك بالحكمة والوعظة الحسنة قدر

المكان.  قال الما م الزني -وهو تلميذ الما م الشافعي-: قرأت كتاب " الرسالة " - وهو من تأليف الما م الشافعي -
مبك وأكفف -" ححس على الما م الشافعي ثمانني مر ة، فما من مر ة إل وكان يقف على خطأ ،فقال الشافعي:"هيه !- أي 

ةا غي كتابه ". دب صحيح أبى الله تعالى أن يكون كتا
وكان العلماء يقولون: يأبى الله تعالى الكمال إل لكتابه

دي " مبوها إل مس ون حي حب ولم  دلموا هذه الكت حس تع دن النا مت أ حدد قال الما م الشافعي رحمه الله تعالى: " و
وقد شح الما م الشافعي في هذا الكتاب ما يسميه علماء الشيعة بأصول الفقه وهو يشبه مبادئ التفكي العلمي عند
علماء الدنيا ويشح فيه الما م طريقة استنباط الحكا م الشعية وكيفية فهم الشيعة وما يجب على العلماء وغيهم

اتجاه الشيعة السلمية ويهمن هنا أن اذكر ما قاله الما م وشحه عن اختلف عقول البش.
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مقدمة المراجعدليل مواقع مفيدة للنترنت - 

وسأشح ما فهمته من الما م بأسلوبي التواضع للتسهيل ومن أراد فهم الوضوع من الما م نفسه فليلجع إلى كتاب
):8) أو إلى موقع الكتبة الشاملة (مرلجع: ج1الرسالة (مرلجع: أ

قيل يا إما م : كيف تفهم الجتهاد الجتهدين في الدين وهل يجوز أن يفت الفقيه في أمر ليس فيه قرآن ول سنة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

مه " الية “قال الما م : لقد قال الله تعالى :   حر وط حش وم  مك حه ملجو مو تلوا  حو حف وم  مت مكن حما  مث  وي حح حو ل م   حرا حح ول لد ا لج وس حم ول حر ا وط حش حك  حه ولج حو لبل  حو 144حف
سور ة البقر ة

حن مدو حت وه حي وم  مه لم  وج دن لبال حو مت   حما حل حع حو “ولكن كيف يمكنهم التولجه للقبلة فأرشدهم الله تبارك وتعالى فقال :  

“ )  سور ة النحل16( 

أي أنهم سيستخدمون العلمات كالجبال والنهار وغيها والنجو م حت يصلوا إلى القبلة فلو أنهم الجتهدوا في هذا المر
فإنهم سيستخدمون عقولهم للوصول إلى القبلة وما آتاهم الله تبارك وتعالى من معارف وخبات وهم مختلفون في

حن حس وح حأ حف وم  مك حر دو حص حو ةء  حنا لب حء  حما دس حوال ةرا  حرا حق حض  ور حول مم ا مك حل حل  حع حلج لذي  دل مه ا دل “عقولهم وفي خباتهم قال الله تبارك وتعالى قال :  ال
حني (  لم حل حعا ول تب ا حر مه  دل حك ال حر حبا حت حف وم   مك تب حر مه  دل مم ال مك لل حذ ى لت   حبا لبي دط حن ال لبم مكم  حق حز حر حو وم  مك حر حو “ )  سور ة غافر64مص

ومن ثم يجب على كل واحد منهم استخدا م عقله وخباته في تنفيذ هذا المر الشعي ول ينتظر حت ينل الوحي
باتجاه القبلة فإنه عندها لن يصلي.

ومن التوقع أن يختلف هؤلء الناس فيقول بعضهم القبلة من هاهنا والخرون يقولون بل من هاهنا لتجاهني مختلفني
وذلك لختلف عقولهم وخباتهم رغم أنهم يقصدون قبلة واحد ة وإذا صلى كل منهم حسب الجتهاده فصلته إن شاء

الله مقبولة وكلهم مقبول إن شاء الله لنهم بذلوا ما عليهم 
حنا لسي دن لإن  حنا  وذ لخ حؤا مت حل  حنا  دب حر وت   حب حس حت وك حما ا حها  وي حل حع حو وت  حب حس حك حما  حها  حل حها   حع وس مو دل  لإ ةسا  وف حن مه  دل مف ال لبل حك مي حل  والله تبارك وتعالى يقول:   

دنا حع مف  وع حوا له   لب حنا  حل حة  حق حطا حل  حما  حنا  ول لبم حح مت حل  حو حنا  دب حر حنا   لل وب حق لمن  حن  لذي دل حلى ا حع مه  حت ول حم حح حما  حك ةوصا  لإ حنا  وي حل حع ول  لم وح حت حل  حو حنا  دب حر حنا   وأ حط وخ حأ وو  حأ
حن (  لري لف حكا ول ل م ا وو حق ول حلى ا حع حنا  ومص حفان حنا  حل وو حم حت  حأن حنا   وم حح ور حوا حنا  حل ور  لف وغ “ )  سور ة البقر ة286حوا

وأما إذا كان معهم أناس ل علم عندهم أو كان معهم رلجل أعمى فإنه يتجه إلى من يثق فيهم فيصلي معهم وصلته
وم له وي حل لإ لحي  تنو ةل  حلجا لر دل  لإ حك  لل وب حق لمن  حنا  ول حس ور حأ حما  حو “أيضا مقبولة إن شاء الله لنه بذل ما عليه وقد قال الله تبارك وتعالى:  

حن  (  ممو حل وع حت حل  وم  مت مكن لإن  لر  وك لبذ حل ال وه حأ ملوا  حأ وس وم43حفا مه دل حع حل حو وم  له وي حل لإ حل  لبز من حما  لس  دنا للل لني  حب حب مت لل حر  وك لبذ حك ال وي حل لإ حنا  ول حز حأن حو لر   مب تز حوال لت  حنا لبي حب ول لبا    ( 
حن (  مرو دك حف حت “ )  سور ة النحل44حي

وعلى ضوء هذا الثال يفهم اختلف الفقهاء والجتهدين في الدين وأيضا يفهم من يستفتيهم في الدين ويرلجع إلى من
يثق فيه أكث من غيه.

وهنا أحب أنا أحمد سامي أن أبني نقطة :
هل يفرض بعض الناس على الناس الخرين أن يتجهوا إلى القبلة الت يتولجهون إليها أو يفرضوا عليهم الرأي الفقهي

الذي يرونه أ م يجب أن نتعايش معا ونقبل الختلف بيننا في حب واحتا م وندعو لبعضنا بالهداية والله يعلم في
الحقيقة من يتشدد ومن يتبع الرخص ليسهل على نفسه ومن هو صادق مع الله يريد الحق أيا كان.

حه دل معوا ال لطي حأ حو وم   مك لن وي حب حت  حذا محوا  لل وص حأ حو حه  دل مقوا ال دت حفا لل   مسو در حوال له  دل لل مل  حفا حولن لل ا مق لل   حفا حولن لن ا حع حك  حن ملو حأ وس حي “قال الله تعالى :  
حني  (  لن لم وؤ تم متم  مكن لإن  مه  حل مسو حر ةنا1حو حما لإي وم  مه وت حد حزا مه  مت حيا وم آ له وي حل حع وت  حي لل مت حذا  لإ حو وم  مه مب ملو مق وت  حل للج حو مه  دل حر ال لك مذ حذا  لإ حن  لذي دل حن ا منو لم وؤ مم ول حما ا دن لإ    ( 

حن (  ملو دك حو حت حي وم  له لبب حر ىى  حل حع حن ( 2حو مقو لف مين وم  مه حنا وق حز حر دما  لم حو ح ة  حل دص حن ال ممو لقي مي حن  لذي دل دت3 )   ا حلجا حر حد وم  مه دل لقا   حح حن  منو لم وؤ مم ول مم ا مه حك  لئ حل ى مأو    ( 
دم  (  لري حك دق  وز لر حو د ة  حر لف وغ حم حو وم  له لبب حر حد  سور ة النفال4لعن  ( “

والحمد لله رب العالني
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المراجع
تنقسم الرالجع هنا إلى ثلثة أقسا م وهي :

  أ )  الكتب والرالجع
ب ) القالت النشور ة

 ج )  الواقع والنش اللكتوني

وأخذت طريقة تقسيم الرالجع والشار ة إليها من كتاب البيئة في النظور السلمي للدكتور إسماعيل عبد
 فجزاهم الله عنا خيا2013الفتاح عبد الكافي طبعة دار العالم العربي القاهر ة 

(أ) الكتب والرالجع
) الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد الطلب بن عبد مناف الطلب1أ

 م1940هـ/1358هـ), الرسالة ,الحقق: أحمد شاكر, مكتبه الحلب، مص الطبعة: الولى، 204القرش الكي (التوفى: 

(ب) القالت النشور ة

(ج) الواقع والنش اللكتوني
)1ج

:// . . .http quran ksu edu sa
)2ج

:// . / ?http dorar net hadith skeys
)3ج 

:// .http islamstory com
)4ج

:// . . / / . ?http fatwa islamweb net fatwa index php
= & = & =25028page showfatwa Option FatwaId Id

)5ج
:// . . / / / / 0262407912607040http www sciencedirect com science article pii S

) 6ج 
:// . . /36- - - - - .http www livescience com group warns consumption earth resources html

)7ج
 http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A

)8ج
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http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://islamstory.com/ar/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.livescience.com/36-group-warns-consumption-earth-resources.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0262407912607040
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=25028
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=25028
http://islamstory.com/
http://dorar.net/hadith?skeys
http://quran.ksu.edu.sa/
http://vimeo.com/ahmedsami
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:// . / . / /8180http shamela ws index php book
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في الختام أوصيكم
 بالفقراء والمساكين خيرا
ل تستهدفوا النغنياء فقط

فيما تصممونه
 بل صمموا بعض المنتجات الرخيصة

ول يكن تعليمكم للنغنياء فقط
وخديماتكم للنغنياء فقط

وأطعموهم
فإنه ل  يكتمل إيمان

يمن يبيت شبعان وجاره جائع
وساعدوا النغنياء على

إنشاء المساجد
والمشاريع الخيرية

 حتى لو كان يمشروع
جرة يمياه

توضع في الشارع
فيشرب يمنها الفقراء

وجزاكم الله خيرا
والحمد لله رب العالمين

في الختام أوصيكم
 بالفقراء والمساكين خيرا
ل تستهدفوا النغنياء فقط

فيما تصممونه
 بل صمموا بعض المنتجات الرخيصة

ول يكن تعليمكم للنغنياء فقط
وخديماتكم للنغنياء فقط

وأطعموهم
فإنه ل  يكتمل إيمان

يمن يبيت شبعان وجاره جائع
وساعدوا النغنياء على

إنشاء المساجد
والمشاريع الخيرية

 حتى لو كان يمشروع
جرة يمياه

توضع في الشارع
فيشرب يمنها الفقراء

وجزاكم الله خيرا
والحمد لله رب العالمين

http://vimeo.com/ahmedsami
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