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 نوكت جمانربلل 'ةدوسم' ريوطتب جمربملا موقي
 موقيو .فئاظولا نم ىندأ طسقب وأ ايئزج ةيفيظو
 عم تنرتنالا ةكبش ىلع لمتكملا ريغ جمانربلا رشنب
 نم ردق ىصقأ عيمجت فدهب يردصملا هزمر
 وه يضارتفالا ملاعلا يف يلوألا رشنلا .تاظحالملا
 يف ةكراشملل نيرخآ نيجمربم ةوعدل ةصرف اضيأ
.جمانربلا ريوطت عيرست

 نم نيرخأ نيجمربم نكَمي يردصملا زمرلا رفوت
 يلاتلاي مهنكميو .جمانربلا لاغتشاو ميمصت ةسارد
 نم ءزجب فلكتلا وأ فئاظو ةفاضإ ،تانيسحت حارتقا

 اهيرجي ةديدع ةينقت تارابتخا دعبو .ةجمربلا ةيلمع
 متي ،جمانربلا لاغتشا نسح نم دكأتلل نوجمربم
.نيلمعتسملا ىلع جمانربلا حارتقا

 نولمعتسملا موقي ،جمانربلا تيبثتو ليمحت دعب
 ،اوبغر اذإ مهنكميو .ةديدجلا فئاظولا رابتخاب
 لكاشملا نع غالبإلاب للعلا ديدحت يف ةكراشملا
 لاخدإ ىلع نيجمربملا دعاسي اذهو ،اهوقال يتلا
 فئاظو حارتقا ةيناكمإ اضيأ نيلمعتسملل .تانيسحت

.هلامعتسا تالاجم عيونتل جمانربلل ةديدج

 ،نامألا تارغث نودسي ،لكاشملا نوجمربملا لحي
 اقفو وأ بلطلا بسح فئاظو ايجيردت نوفيضي
 جمانربلا تاهجوت ددحت .ةعبتملا قيرطلا ةطراخل
 رثكألا نيمدختسملا و نيجمربملا نيب رواشتلاب
.عورشملا يف اطارخنا

 سانلا نم ربكأ ددع فرط نم جمانربلا لمعتسي
 ءاطخأ نع غالبإلا مهنم بغر نمل نكمي نيذلا
 تاغلل تامجرت حرتقي ضعبلا .ةلمتحم ةيفاضإ
 .لمعتسملا ليلد ةباتك نوراتخي نورخآو ،ةفلتخم
 جمانربلل  ربكأ اراشتنا نولمعتسملا ءالؤه نمؤي امك
ِ .مهرودب هلامعتسا ىلع نيرخآ ثَحب

 ةفاضإو ، ةفلتخم تاغل جامدإ ، فئاظو ةفاضإ دعب
 .ىرخأ ةرم جمانربلا رشن متي ، لمعتسملا ليلد
 نيمدختسملا نيب نيسحتلا ةرود لصاوتتو
 يف نوبغري نمم مهريغو نيمجرتملاو نيجمربملاو
 .لضفألا وحن هب عفدلل عورشملا ىلإ مامضنالا
 اروحمتم اعمتجم نولكشي نيمهاسملا ءالؤه عومجم
.جمانربلا لوح

فئاظولل عيرسلا روطتلا

 دويق نودب لامعتسالا يف قحلا
ةقيرط ريفوت ربع هلاغتشا ةسارد يف قحلا
)يردصملا زمرلا( هريضحت

عيمجلا ىلع جمانربلا عيزوت يف قحلا
تايعضو عم هفييكتل جمانربلا ليدعت يف قحلا

)... فئاظو ةفاضإ ،ةمجرت( ةصاخ

ةبجاولا تاليدعتلا

عساو قاطن ىلع لامعتسالا

تايادبلا

تاكراشملاا ىلوأ

زاجنإلا راسم : رحلا جمانربلا

لامعتسالا تارابتخا ىلوأ

: تامولعملا نم ديزمل
؟ "يردصملازمرلا" وه ام

؟ لباقم نودب بوساحلا ءاربخ لمعي اذامل

: ةرحلا تايجمربلا دجأ نيأ

 لكش يفو رشبلا لبق نم ةموهفم ةجمرب تاغل يف جمانربلا ةباتك متي
 اذه .يردصملا زمرلا يه ةفصولا هذه : "عينصتلا ةفصو" لثمت ةيصن تافلم
 نم اموهفم نوكيل )ماقرألا نم ةيلاتتم( ةلآلا زمرل مجرتي نأ بجي ريخألا

 يأ ،ةنكمم ريغ ةيسكعلا ةيلمعلا .لاغتشإلل الباق يلاتلابو بوساحلا فرط
ُ ةيراجتلا جماربلا بلغأ .ةلآلا زمر نم يردصملا زمرلا صالختسا  طقف مد�َقت
 ةيفيكو اهتجمرب ةقيرط ةفرعم ةيناكمإ يغلي اذهو ،ريخألا لكشلا اذه يف
  .مدختسملا ملع نودب تامولعم عمجل لمعتست لهو اهلاغتشا

 نأ نكمي اهل ةبحاصملا تامدخلا نكل ،ةيناجم ابلاغ نوكت ةرحلا تايجمربلا
 دجوتو .اهريغو ينفلا معدلاو ةينيوكتلا تارودلا لثم ،اهنع ىدؤم نوكت
 ءزج .ةرحلا تايجمربلا لاجم يف لاملا بسكل ةددعتم ةيداصتقا طامنأ
 ةمهاسملل تاكرش فرط نم مهليغشت متي نيجمربملا ءالؤه نم مهم
 دضاعت نم نكمي رحلا جمانربلا  .اهيف ةحلصم اهل تايجمرب ريوطنو
 .نيمهاسملا لك تانيسحت نم ةدافتسالاو عيمجلا تادوهجم

هءاشنإ تاينقتو قرط ىلع عالطإلا يف قحلا عيمجلل يتايمولعم جمانرب وه رحلا جمانربلا
: نيلمعتسملل تايرح عبرأ نمضي رحلا جمانربلا .اهليدعت يف قحلا مهل امك
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؟ لمعي فيك : رحلا جمانربلا

ةيعمج  http://www.framasoft.net : )ةيسنرفلاب(ةرحلا تايجمربلل ليلد
 تاذ ةرح جماربل ايفصو ابيتك رشنتةرحلا تايجمربلا نع عافدلاو جيورتلا 
: يموي لامعتسا

http://www.april.org/Catalogue_Libre
: ةرح تايجمربل ةلثمأ

OpenOffice, Firefox, VLC, Audacity, Inkscape, GIMP, Scribus, 
FreeDownloadManager, 7-zip, FileZilla, Notepad++, Code::Blocks, 

Thunderbird...
 صاخ رادصإ هل اهنم ريثكو ،ةرح سكونيل ليغشتلا ماظن تايجمرب بلغأ
.زودنيو ليغشتلا ماظنب

: ةرحلا تايجمربلا معدت وأ لمعتست تاسسؤمو تاكرش
 ناملربلا .ةيبوروألا لودلا بلغأو سنوتو رئازجلا ،برغملا يف تارازو
 ... ما.يب.يآ ،ايكون ،اسان ،نص ،لغوغ ... يسنرفلا كردلاو
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