
 

  



 

 
  اهداء

  الى كل عشاق البرامج الحرة
 

  هذا الكتاب برعایة
 

 بیم ارابیا
 
 
  



 

 
 7لماذا البرامج الحرة مهمة لنا ؟؟

 8من هو مؤسس فكرة البرمجیات الحرة ؟؟

 9ُرخص البرمجیات الحرة:

firefox 21المتصفح 

libreoffice23 

sunbird  29برنامج تنظیم المواعید 

tux paint  30برنامج الرسم 

UMPlayer 33برنامج 

vlc 34البرنامج الثاني 

digikam35 

photoscape 36تحریر الصور 

pencil-animation.38 

 38برنامج ضغط الملفات

Sumatra PDF41 

pdfcreator42 

Format Factory43 

gnucash 45برنامج المحاسبة 

Miro  46برنامج الملتیمدیا المتعدد المهام 

filezilla47 

 47برنامج لتسجیل ما یحدث على الشاشة

avidemux48 

paint50 

freeopener51 

windjview 52قارئ الكتب 

flashrip53 

gimp 53برنامج 

inkscape56 

xnview 58مستعرض الصور 

draftsight 59برنامج الرسم الهندسي 

ZenOK59 



 

FreeCAD 61برنامج 

IRFANVIEW 62عارض الصور 

youtubedownload 63محمل الفیدیو 

aimp 64مشغل الملتي میدیا 

sweethome3d66 

pidgin67 

freedownloadmanager67 

HTTrack69 

rssowl70 

thunderbird70 

 73ووردبریس

infrarecorder83 

partimage84 

Toucan86 

bluegriffon87 

Aptana Studio IDE88 

php 88لغة البرمجة 

mazio90 

bittorrent91 

ClamWin94 

stardict 96قاموس 

 107مكتبة ثواب - بحث ذكي وسریع في أمهات الكتب

scilab111 

Asterisk113 

mono115 

XtrackCAD 116برنامج التصمیم 

 117لینكس

 119مواقع و منتدیات تدعم البرمجیات حرة المصدر
 
 

 



 

 
  



 

 بسم اهللا و الحمد هللا و الصالة و السالم على رسول اهللا
 كاتب هذه السطور محب للبرامج الحرة ال أكثر , فلست محترف او خبیر ,
  اول ما تعرفت على البرامج الحرة تحمست جدا لها , ما هذه الروعة   ؟؟

  جلست  فترة اول ما سمعت عن النظام ال اصدق مجاني  و قوي و سهل مثل نكتة حمار قوي و
 جمیل و مطیع و بیاكل برسیم قلیل و رخیص !! لكن بعد ما یقارب 6 سنین أوكد ال یوجد خدعة

  انا اشتریت من سنین و مستریح جدا جدا جدا
  
 

 لماذا هذا الحماس ؟؟
 بل السؤال لماذا ال یتحمسون و هم یجدون برامج مجانیة و في نفس الوقت قویة و ال یوجد كراك

  وال باسورد و البرامج مساحته صغیرة جدا و سهل التحمیل
 
 

 
 



 

 لماذا البرمجیات الحرة ؟؟
 لماذا انا متحمس للبرامج الحرة ؟؟؟

 ما معني برامج حرة  ؟؟
 
 
 

  البرامج الحرة یعني حریة االطالع على الشفرة التي كتب بها البرنامج و حریة نسخة و توزیعه
  البرامج المغلقة فیها كتم للعلم و كل مبرمج یبدأ من الصفر و یعید اختراع العجلة

 
 
 

 لماذا البرامج الحرة مهمة لنا ؟؟
 بدایة هي مهمة للجمیع ألن المعلومات لیست حكرا على أحد , و إال فإن أحفاد فیثاغورس من
حقهم منعنا من استخدام معادالته , و ممكن مخترع الماوس الدكتور دوغالس إنجل بارت ((

 Douglas Engelbart  ))  یأخذ مبلغ مقابل كل ضغطة زر على الماوس تخیل لو خد قرش
  واحد هیبقى ملیاردیر في ظرف كام ثانیة

 
 
   
 
 

 ومهمة لنا اكثر كعرب و مسلمین , ألن الواقع اننا نصدر لهم البترول و هم یصدرون لنا البرامج
  و سیأتى وقت ینتهي فیة البترول و لكن البرامج و األفكار و التحدیثات لن تنتهي

 
 و البرامج الحرة تتیح لنا االطالع على آخر ما وصلوا إلیه من اكواد و شفرات و تضیف علیه ,

  و یمكنك استخدام البرامج الحرة مجانا
 البرمجیات الحرة تعني أال تحتكر ما برمجت او اخترعت فهى ملك للبشریة فإنك لم تتمكن من

 برمجة ما برمجت اال بعد االستفادة من علم كل من سبقك

 لماذا یعید كل منا اختراع العجلة ؟؟ لماذا ال نتشارك من أجل تقدم البشریة ؟؟



 

 أن البرمجیات الحرة هي األقرب لدیننا

 الن اإلسالم یحرص على تعلم العلم و تعلمه و یحذر من كتمان العلم

 وإن شئت أن ازیدك من الشعر بیتا

 و رحم اهللا من قال    “إننا نحن إن نحتكر أفكارنا وعقائدنا ، ونغضب حین ینتحلها اآلخرون
 ألنفسهم ، ونجتهد في توكید نسبتها إلینا ، وعدوان اآلخرین علیها ، إننا إنما نصنع ذلك كله ،
 حین ال یكون إیماننا بهذه األفكار العقائد كبیرًا ، حین ال تكون منبثقة من أعماقنا كما لو كانت

  بغیر إرادة منا حین ال تكون هي ذاتها أحب إلینا من ذواتنا! ..

 إن الفرح الصافي هو الثمرة الطبیعیة ألن نرى أفكارنا وعقائدنا ملكًا لآلخرین ، ونحن بعد أحیاء
 أن مجرد تصورنا لها أنها ستصبح – ولو بعد مفارقتنا لوجه األرض – زادًا لآلخرین وریًا ،

  لیكفي ألن تفیض قلوبنا بالرضى والسعادة واالطمئنان!.

 التجار وحدهم هم الذین یحرصون على العالقات التجاریة لبضائعهم كي ال یستغلها اآلخرون
 ویسلبوهم حقهم من الربح أما المفكرون وأصحاب العقائد فكل سعادتهم في أن یتقاسم الناس

 أفكارهم وعقائدهم ویؤمنوا بها إلى حد أن ینسبوها ألنفسهم ال إلى أصحابها األولین!. إنهم ال
 یعتقدون أنهم أصحاب هذه األفكار والعقائد، وإنما هم مجرد وسطاء في نقلها وترجمتها .. إنهم

 یحسون أن النبع الذي یستمدون منه لیس من خلقهم ، وال من صنع أیدیهم. وكل فرحهم المقدس ،
 إنما هو ثمرة اطمئنانهم إلى أنهم على اتصال بهذا النبع !..”

 سبحان اهللا و كأنه یضع حجر االساس للبرمجیات الحرة
open source 

gnu 

 لماذا نحتكر معلوماتنا ؟؟؟  كن واثقا ان اهللا سیرزقك

 و عندنا في مصر بنقول"ال أحد ینام بدون عشاء”

 و عن تجربة ومالحظة ما دخل أحد في موضوع مشاركة المعلومة إال ورزقه اهللا من حیث لم
 یحتسب ماال وعلما

 و ال اظنى بحاجة اال ان اقسم او اضرب امثله فكلنا یعلم هذا

 
 

http://www.facebook.com/groups/aopensource


 

 من هو مؤسس فكرة البرمجیات الحرة ؟؟
  ریتشارد ستالمان : مبرمج وجد نفسه بعد أن أنتهى من البرمجة

 المنظم وكبیر مهندسي المشروع. بإطالقه لمشروع جنو، بدأ حركة البرمجیات الحرة؛ في أكتوبر
.(FSF) 1985 أنشأ مؤسسة البرمجیات الحرة 

 ستالمان كان من طالئع من رفعوا مبدأ (copyleft)، مبدأ یحاول معالجة جور حقوق النسخ
 وإحتكاراتها، وهو المؤلف الرئیس لعدد من الرخص الحّرة مثل GPL؛ وهي الرخصة الحرة
 األوسع استخداما في البرمجیات..  منذ أواسط التسعینات من القرن المنصرم، قضى ستالمان

 معظم وقته في لمناصرة البرمجیات الحرة، باإلضافة إلى حمالت ضد براءات اإلختراع
 بالبرمجیات وما یراه على أنه تعمیم مفرط لقوانین حقوق النسخ. كذلك طور ستالمان عددا من
GNU فات جنو  البرامج الواسعة االستخدام، من ضمنها محرر Emacs األصلي, تجمیعة مصرِّ

 Compiler Collection    ومتتبع جنو  والعدید من األدوات في حزمة أدوات جنو األساسیة. كما
 شارك في تأسیس اتحاد البرمجة الحرة في 1989.

 
 

   
 
 
 

 ُرخص البرمجیات الحرة:
 طبقا  لریتشارد ستالمان  و  مؤسسة البرمجیات الحرة  یجب أن توفر البرامج الحریات األربع التالیة لیطلق

 علیها لفظ "حّرة":

  الحریة 0: حریة استعمال البرنامج ألي غرض.
  الحریة 1: حریة دراسة وتعدیل البرنامج.

  الحریة 2: حریة نسخ البرنامج لتتمكن من مساعدة جارك أو صدیقك.
 الحریة 3: حریة تطویر البرنامج وتحسینه، وإصدار تحسیناتك وإظهارها

  للعالم، لتعم الفائدة.

 الحریة 1 و 3 تتطلب الوصول للشفرة المصدریة للبرنامج، ألن دراسة وتعدیل البرنامج بدون
 الشفرة المصدریة صعب للغایة، وبشكل كبیر غیر كافي، وأحیانا مستحیل عملیا. الوصول للشفرة

 المصدریة المعنیة یحل هذه المشاكل.

http://ar.wikipedia.org/wiki/Emacs
http://ar.wikipedia.org/wiki/GNU_Compiler_Collection
http://ar.wikipedia.org/wiki/GNU_Compiler_Collection
http://ar.wikipedia.org/wiki/GNU_Compiler_Collection
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9


 

.(GPL)  أشهر تراخیص البرمجیات الحّرة، رخصة  جي .بي .إل 
 أمثلة على البرمجیات الحّرة:

.ReactOS نظام تشغیل:  جنو ،  جنو /لینكس ،  بي .إس .دي ،  داروین  و  
إتش .بي  وروبي .   لغات برمجة  بیرل ،  بایثون ،  بي .

  واجهات المستخدم:  نظام النوفذة إكس ، وبیئات سطح المكتب  كیدي  وجنوم .
  حزمة البرامج المكتبیة  أوبن أوفیس  و متصّفح الویب  موزیال فایرفوكس .

.MySQL قواعد البیانات  

 
 أول ما تالحظه في البرمجیات الحرة : التنوع الشدید هناك مائة متصفح ومائة برنامج ورد و

  مائة برنامج اكسل و مائة برنامج صور

 
 

 و هذه نقطة قوة حیث تختار البرنامج الذي تحب , و الدلیل انه حین برز نظام التشغیل اوبنتو و
  تفوق على باقي انظمة التشغیل خاف المبرمجون األحرار , خافوا على موت التنوع و االختالف

 لماذا ال یكون هناك متصفح مركز على السرعة ؟؟ و أخر على األمن و االبتعاد عن المواقع
 االباحیة و آخر یهتم بالبحث في مواقع االبحاث ؟؟؟ لن اصمم متصفح منذ البدایة بل سأخذ آخر

  نسخة من البرنامج و اضیف لها و احذف منها
  

 من وجهة نظرى ان مش كل البرامج المجانیة تقدر تقوم بوظائف البرامج الغیر مجانیه اللى بنضطر نجیب منها نسخ مقرصنة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A.%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A.%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A.%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A.%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A.%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A.%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A.%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A.%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D8%B3.%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D8%B3.%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D8%B3.%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D8%B3.%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D8%B3.%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86_(%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84)
http://ar.wikipedia.org/wiki/ReactOS
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D8%AA%D8%B4.%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D8%AA%D8%B4.%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D8%AA%D8%B4.%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D8%AA%D8%B4.%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A.%D8%A5%D8%AA%D8%B4.%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B0%D8%A9_%D8%A5%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/MySQL


 

 حسنا : 90 في المئة  من البرامج مفتوحة المصدر تؤدي وظائف البرامج المكركة و بنفس
 الجودة : قریب سنصل  لمیه في المیة و لكن  لو أن هناك  برنامج واحد بقوة المكرك او یقترب

  منة انا ساذهب الیه

 
  ثم لو نظرنا الى مؤسسات أو شركات تطور أو تستعمل أو تدعم البرمجیات الحرة نجد 

...IBM, Google, HP, Intel, Novel, AMD, Sun, Dell  

  الحكومة األلمانیة.

  الحكومة الروسیة.

  الحكومیة البلجیكیة.

  حكومة فنزویلال.

  البرلمان الفرنسي.

  الشرطة الفرنسیة.

  حكومة األندلس (إسبانیا).

  حكومة البرازیل.

  حكومة جنوب أفریقیا.

  حكومة تونس.

  حكومة كیبك.

(NSA) وكالة األمن القومي األمریكي  

  وكالة الفضاء األمریكیة ناسا

  وكالة الفضاء األوروبیة...

 

 
 
 



 

 حول هذه الورقات :
 سأقدم لك أفضل البرامج الحرة التى یمكنك استخدامها على الویندوز و ستجدها أیضا حین تهاجر

  الى لینكس
 سأتكلم بتلقائیة و صدق : لن اقول لك ان البرنامج هذا سیجعل جهازك اسرع من الصوت و

  یشفى من خشونة الركبة و تلیف الكبد و أمراض السكر والقلب , فقط قم بتنصیبه
 

 لن اذكر معلومات اكادیمیة غیر مفیدة : البرنامج اتبرمج سنه كام و كام مبرمج و هكذا فقد اذا
 كان یخدم الموضوع او به طرفه او شویة تنكید "من باب التغییر ”

  
 لست اال محب للبرامج الحرة فال تنتظر مني الكثیر , فقط انا مبهور بما رأیت و اتمنى أن

  اتشارك معك و تخبرني بأفضل البرامج الحرة
 
 
 

 من االشیاء التي احبها في البرمجیات الحرة اني في اي وقت ادخل احمل البرنامج و الذي
 مساحته عشر مساحة البرنامج المغلق ثم ال احتاج الى ان ابحث عن كراك او باسورد بل یعمل

  معي بكفاءة بمجرد تنصیبه
 
 

   هناك ملحوظة یجب التنبیة إلیها :هناك بعض الفوائد ادرجتها في الكتاب و لم استطع معرفة
  صاحبها نظرا للنقل المتكرر عبر االنترنت و صعوبة  معرفة صاحب المقال االصلي ,

 
 



 

 قبل أن نبدأ في ذكر البرمجیات الحرة هل لدیك برنامج و تبحث عن بدیل له یكون حر المصدر
 ؟؟
  

alternate ببساطة ادخل على جوجل و اكتب اسم البرنامج الذي تستعمله و بجوارة كلمة  
 

open source او كلمة  
gnu  

  
  و ستجد محرك البحث فتح لك صفحة بها برنامج حر المصدر بدیل قوي

  مثال اكتب في جوجل
alternate photoshop 

 
  ستجد برنامج الجیمب على سبیل المثال

 
osalt.com  

sourceforge.net 
/http://opensourcewindows.org   

/http://osswin.sourceforge.net  

/http://www.opensourcefreecd.org  

http://osalt.com/
http://sourceforge.net/
http://opensourcewindows.org/
http://opensourcewindows.org/
http://osswin.sourceforge.net/
http://osswin.sourceforge.net/
http://www.opensourcefreecd.org/
http://www.opensourcefreecd.org/


 

  جروب للبرامج الحرة
https://www.facebook.com/groups/aopensource 

 
  البرامج البدیلة و التي تعمل من خالل لینكس و الویندوز

/http://badeel.coeia.edu.sa 
 
 

 اسطوانة بها أقوى البرامج الحرة والتى تعمل على نظام الویندوز , هدفهم هو تقدیم البرامج الحرة
  البدیلة لبرامج مكلفة

/http://www.theopendisc.com 
 مقسمة تقسیما جمیل حسب االستخدام : برامج مكتب – حمایة – ملتیمدیا …...

  قم بتحمیلها ثم فكها او نسخها على اسطوانة

 

  برامج التصمیم : لتصمیم الصور و الخدم و تصمیم الفیدیو

Blender  , Dia  , The GIMP , Inkscape , NVU  , Scribus  , Tux Paint 

    
 CaRMetal , Guido van Robot  , Maxima : البرامج التعلیمیة    

 
 

    برامج االنترنت : و تشمل المتصفحات و قراءة ار اس اس و نقل البیانات

  

Alliance, FileZilla, Firefox, HTTrack , Miro , Pidgin , RSSOwl  , 
 SeaMonkey  , Thunderbird , TightVNC  , Vuze, WinS  

 
   برامج الملتیمدیا : 

Audacity  , Avidemux  , Celestia  , InfraRecorder , Really Slick 
Screensavers, Songbird , Stellarium  , Sumatra PDF , TuxGuitar  , 

    VLC media player  
   برامج العمل :

DjVuLibre  , FreeMind , GanttProject, GnuCash, Notepad2, 

https://www.facebook.com/groups/aopensource
http://badeel.coeia.edu.sa/
http://badeel.coeia.edu.sa/
http://www.theopendisc.com/
http://www.theopendisc.com/
http://way-tech.blogspot.com/2011/08/blender-3d.html
http://way-tech.blogspot.com/2011/08/gimp.html
http://way-tech.blogspot.com/2011/02/pidgin.html


 

  OpenOffice.or  
 
 

  أدوات مفیدة :

  مثل التشفیر و المضاد للفیروسات و فك الضغط 

7Zip , Abakt, ClamWin , GTK+  , TrueCrypt, Workrave    

 

 

   األلعاب : 

  تأتي االسطوانة و معها عدد من االلعاب الممتعة , بنرتاح بعد العمل و لیس لنترك العمل و
 نلعب

Battle for Wesnoth , Enigma , Freeciv, FreeCol  , Neverball, 
  PokerTH, Sokoban YAS, TuxMath, TuxType  

 یمكنك التحمیل بوصلة مباشرة او عن طریق التورنت 

 

http://way-tech.blogspot.com/2011/02/3-2011.html


 

 

 

 

   

 هناك اسطوانة أخري خاصة بالطلبة تتبع هذا المشروع حیث تمت اضافة برامج تساعد الطلبة
  الذین یزید عمرهم عن 11 عام

 



 

 

  اسطوانة عربیة  بها افضل  البرامج الحرة
 

http://arabicopencd.org  
 

http://arabicopencd.org/


 

 
 

 یهدف المشروع إلى إنشاء قرص حاسوب یحتوي على أهم البرامج الضروریة لإلستخدام الیومي
  بشكل یناسب المستخدم العربي. مثال البرامج المكتبیة، برامج الرسم و التخطیط و البرمجة ...إلخ
 تتمیز هذه البرامج بجودتها وقیمتها العلمیة باإلضافة إلى مجانیتها للجمیع، ولذلك فهي تعتبر بدیال
 مناسبا للبرامج التجاریة الباهظة الثمن خاصة في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و المؤسسات

  التعلیمیة وحتى على المستوى الشخصي.
 

 تهدف هذه المبادرة الى نشر البرامج الحرة و تقدیمها الى  جمهور المتحدثین باللغة العربیة

 و تجد في هذه االسطوانة العدید من البرامج التي یجمع بینها :

  انها حرة المصدر●
  انها مجانیة●
 ال تحتاج الى كراك او باسورد●
 برامج قویة للمستخدم  العادي●
  تعمل على الویندوز●



 

 

 

  الكثیر من برامج هذه االسطوانة تم تعریبها●

   
  موقع االسطوانة

 

 برامج االسطوانة
 ملتمدیا

(Audacity)  أوداسیتي  
VLC  

(The Gimp)  جیمب  
Blender  

(Media Player Classic)  برنامج المیدیا التقلیدي  
  المكتب  

   
  

(OpenOffice.Org)  المكتب المفتوح  
AbiWord  

7zip  
PDF Creator  

 علمي
(Celestia)  سیلستیا  

Gnuplot  
 إنترنت

(Firefox)  فایرفوكس  
(Thunderbird)  ثاندربارد  

Pidgin  
Httrack  
Filezilla  

 برمجة

http://arabicopencd.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.videolan.org/vlc/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
http://www.blender.org/
http://sourceforge.net/projects/guliverkli
http://sourceforge.net/projects/guliverkli
http://sourceforge.net/projects/guliverkli
http://sourceforge.net/projects/guliverkli
http://www.openoffice.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.abisource.com/
http://www.7-zip.org/
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
http://www.shatters.net/celestia/
http://www.shatters.net/celestia/
http://www.shatters.net/celestia/
http://www.shatters.net/celestia/
http://www.gnuplot.info/
http://www.mozilla.com/firefox/
http://www.mozilla.com/firefox/
http://www.mozilla.com/firefox/
http://www.mozilla.com/firefox/
http://www.mozilla.com/thunderbird/
http://www.mozilla.com/thunderbird/
http://www.mozilla.com/thunderbird/
http://www.mozilla.com/thunderbird/
http://www.pidgin.im/
http://www.httrack.com/
http://filezilla.sourceforge.net/


 

PHP  
Python  

++Dev-C  
Dev-PHP  

Dia  
Eclipse  

Notepad2  
 الموزع

Apache  
PHP  

MySQL  
 منوعات

Tuxracer  
Supertux  

(Winboard)  لعبة الشطرنج  

 
 حزمة برامج بها الكثیر من البرامج الحرة والتى تعمل بدون تنصیب , حملها ثم ضعها على

 الفالشة وخذها معك أینما ذهبت
/http://portableapps.com  

 
 
  

http://www.php.net/
http://www.python.org/
http://www.bloodshed.net/devcpp.html
http://www.bloodshed.net/devcpp.html
http://devphp.sourceforge.net/
http://dia-installer.sourceforge.net/
http://www.eclipse.org/
http://www.flos-freeware.ch/notepad2.html
http://www.apache.org/
http://www.php.net/
http://www.mysql.com/
http://tuxracer.sourceforge.net/
http://supertux.lethargik.org/
http://www.tim-mann.org/xboard.html
http://www.tim-mann.org/xboard.html
http://www.tim-mann.org/xboard.html
http://www.tim-mann.org/xboard.html
http://portableapps.com/
http://portableapps.com/


 

 

 



 

firefox المتصفح  
 
  

  المتصفح ذات الشعبیة الكبیرة و الذي یكاد ان یكتسح السوق و الذي یفوز دائما بأفضل متصفح
 حقق فایرفوكس رقما قیاسیا في عدد مرات التنزیل، فعندما صدرت نسخة فایرفوكس 3 وصل
 عدد مرات التنزیل في أول یوم ثمانیة مالیین تنزیل لیكون أول برنامج یحقق هذا الرقم القیاسي

  في عدد مرات التنزیل خالل 24 ساعة.

 
 و هو المتصفح المفضل لدي و استخدمه بصفة یومیة  و كل فترة احمل اضافة تسهل العمل مع

  الفیس بوك او التویتر
  ألنه حر المصدر فیمكن للمبرمجین االطالع على الشفرة و عمل اضافات و تعدیالت

 
 
 
   
 

 یمكنك تحمیله من هنا



 

/www.mozilla.com/ar/firefox  
 
 

libreoffice 
http://www.libreoffice.org 

/  
 حزمة  من برامج المكتب و التى نستعملها في حیاتنا العادیة او في المكاتب مثل كتابة الوثائق و

  معالجة البیانات الحسابیة و بناء قواعد بیانات و تقدیم العروض
pdf استخدمه االن في كتابة هذا الكتاب بل و تصدیرة ایضا الى  
  و هو یغنیك عن االوفیس الذي استطاعت مایكروسوفت ان تقنعنا

 
  اننا لن نتقدم بدون برامج المكتب

  إن برامج المكتب ال توجد سوي لدیها
 

 یوجد في البرنامج ممیزات كثیرة و حجمه كامال مائتان میجا , كما أنه یدعم العربي
 
 

http://www.mozilla.com/ar/firefox/
http://www.mozilla.com/ar/firefox/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


 

 
 
  
 

 هیا ننظر الى البرامج  "منقولة من موقع البرنامج مع بعض التصرف”
Writer االول  

 معالج النصوص الذي یناسب جمیع وثائقك
 Writer (ینطق: رایتر) یمتلك كل المزایا الحدیثة التي تحتاجها لتحریر النصوص والنشر

 المكتبي.
 إنه بسیط ألخذ مالحظة سریعة، قوي جدا إلنشاء كتب كاملة بمحتویاتها من الرسومات البیانیة

 والجداول والفهارس و غیرها. اهتم بوثائقك ومحتویاتها، واترك مهام التنسیق والترتیب لنا.
 اعتماد Writer على األنماط یسهل تنسیق المستند ویعطیه طابعا جمالیا رائعا متسقا ومنسقا

 لكامل صفحات المستند.
 استخدم القاموس اإلمالئي للبرنامج لتصحیح واقتراح الكلمات أثناء كتابتها ، یدعم البرنامج  قاموس

 لغوي عربي  به.
 میزة ربط األطر والخواص القویة جدا في التحكم بها یسمحان لك بالتحكم الفّعال في استعمال

http://ayaspell.sourceforge.net/
http://ayaspell.sourceforge.net/


 

 اإلطار للنشر المكتبي وتصمیم المجالت والجرائد.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   البرنامج الثاني    calc  معالج البیانات الذي یلبي جمیع احتیاجاتك وتطلعاتك
 Calc (ینطق: كالك) هو معالج البیانات والجداول الحسابیة الخاصة بنا. Calc سهل، بسیط

 وقوي جدا في استخراج اإلحصائیات ورسم المخططات البیانیة الخاصة بك.
 

 یمكنك فتح ملفات باستخدام برنامج اإلكسل التابع لمایكروسفت أوفیس الحزمة القدیمة والجدیدة
 2007، وتصدیر الملفات بصیغة مایكروسوفت أوفیس لنشر خططك وأعمالك لیتسنى للجمیع
 االطالع علیها، بإمكانك أیضا تصدیر مستنداتك بصیغة PDF لیتسنى للجمیع االطالع علیها



 

 على كل المنصات.

 
 
  



 

 
powerpoint البرنامج الثالث و الذي یغني عن  

 
Impress   

 

 (تنطق : أمبرس) صدقا هو أداة رائعة إلنشاء عروض فعالة متعددة الوسائط. عروضك یمكن أن
 تحسن بواسطة  رسوم ال 2D و 3D، تأثیرات خاصة و أنماط انتقال، حركات، و أدوات الرسم

 عالیة التأثیر.

 الصفحات الرئیسیة تبسط عملیة تحضیر المواد، و یمكنك أیضا توفیر المزید من الوقت و ذلك
للقوالب  LibreOffice بتحمیل قوالب جاهزة مباشرة من  قاعدة 

 أثناء تحضیر عرضك بإمكانك النظر إلى شرائحك في وضعیات مختلفة لتتناسب مع المهمة التي 
 تقوم بها حالیا: عادي (للتحریر العام) المخطط التفصیلي (لتنظیم وتحدید محتوى النص الخاص

 بك)، المالحظات (لعرض وتحریر مالحظات حول الشریحة ترجع إلیها الحقا)، النشرة (لطباعة
 محتویات العرض ورقیا)،  فارز الشرائح (لعرض مصغرات تمكنك من تحدید مكان الشرائح و

 ترتیبها بسرعة).

 

 

 

  

http://wiki.documentfoundation.org/Downloads/Templates
http://wiki.documentfoundation.org/Downloads/Templates
http://wiki.documentfoundation.org/Downloads/Templates
http://wiki.documentfoundation.org/Downloads/Templates


 

 

Draw 

 معالج الرسوم البیانیة الرائع والقوي

 

 Draw (تنطق: دراو) یمكنك من إنشاء كل ما تریده من الرسوم البیانیة البسیطة إلى الصعبة
 وحتى المعقدة، Draw بإمكانه تلبیة جمیع احتیاجاتك في صفحات بحجم أقصى 300 سم ×

 300 سم.

 بإمكانك ترتیب جمیع أدواتك أثناء الرسم لتسهیل الوصول إلى جمیع ما تریده بنقرة واحد ال
 أكثر، Draw یسهل تخصیصه ویستفید من میزة األنماط التي تجعلك تحفظ تنسیقات مسبقة

 لألشكال لتطبیقها على أشكال أخرى بنقرة واحدة فقط.

 مع Draw بإمكانك التالعب باألشكال في فضاءات ثنائیة وثالثیة األبعاد. بإمكانك أیضا تجمیع
 األشكال عبر أوامر التجمیع، قك التجمیع وإعادة التجمیع، یتیح لك أیضا البرنامج إنشاء الصور

 المعقدة مع التحكم في األلوان واإلضاءة والشفافیة.

 

Base 

Base ، (تنطق: بایز) هو مصمم قواعد البیانات الستخدامات سطح المكتب Base            
 یستهدف شریحة واسعة جدا من المستخدمین والتي من اهتماماتهم:

  تتبع عدد كبیر من األحداث داخل المؤسسة.



 

  إنشاء قاعدة بیانات بمعلومات العمالء.

  عمل قواعد بیانات لطلبة المدارس وحساب النتائج والمعدالت.

  تخزین بیانات السكان والتعداد.

  إعداد تقاریر مالیة شهریة ودوریة للمؤسسات والشركات.

  مراجعة الحسابات وضمان جودة اإلنتاج بواسطة تحلیل البیانات.

  إعداد تقاریر المنتجات أو األدویة في الصیدلیات.

 Base یقدم معالج بسیط ورائع لتبسیط بناء قواعد البیانات للمستخدمین المبتدئین، یأتي ذلك مع
 معالجات محددة مسبقا لتتبع األصول، العمالء ، الفواتیر وغیرها الكثیر من النماذج الشائعة.

 إذا أردت عمل قاعدة بیانات لمستخدم واحد فإن Base یدعم HSQL الحل األمثل لتلبیة
 االحتیاجات غیر المعقدة ، وللمستخدمین الذین ال یرغبون بالتعمق في استخدامات البرنامج.

 لكن Base أیضا یقدم الدعم لقواعد البیانات الضخمة والمعقدة ، ویتوافق مع أشهر قواعد
، MySQL البیانات المتوفرة في الساحة من أمثلة  

 
Math 

   

 الطریق األسهل إلدراج الرموز العلمیة والریاضیة في المستندات

 Math هو محرر المعادالت الخاص بحزمة LibreOffice، بإمكانك إدراج المعادالت في معالج
 النصوص Writer ومعالج البیانات Calc والعروض التقدیمیة Impress ورسم األشكال
 Draw، إلدراج أفضل للرموز والمعادالت الریاضیة فإنه یتم وضعها داخل أطر ومعاملتها

 ككائنات عادیة یسهل علیك تحریكها، ضبطها ترقیمها.

 بإمكانك البدء بإدراج المعادالت عبر إدراج محرر المعادالت من شریط القوائم اختر إدراج ثم
 كائن ثم صیغة.

 اللغة المستخدمة في تحریر المعادالت سهلة وبسیطة جدا، لن تنفق الكثیر من وقتك حتى تكتشف
 أن كتابة المعادالت بواسطة Math هو أمر غایة في المتعة والمرونة.

 إدراج المعادالت الریاضیة سهل وبسیط عبر إدخال المعادلة في صندوق الكتابة ومشاهدة النتیجة
 آنیا. یمكنك االستعانة بالنافذة المساعدة عبر إدراجها من عرض ثم العناصر، أو استدعاء الرموز

 من أدوات ثم كتالوج .

http://en.wikipedia.org/wiki/LibreOffice


 

 بإمكانك التحكم في تنسیق المعادالت من شریط القوائم تنسیق ثم التحكم في حجم ونوع الخطوط
 لكل من المتغیرات والدوال واألرقام والنصوص وغیرها كل نوع على حدا.

 بإمكانك حفظ تنسیقات المعادالت لدیك في المستند أو بصیغة المستندات المفتوحة (*.ODF)، أو
.PDF أو على شكل MathML بصیغة 

 

 



 

sunbird  برنامج تنظیم المواعید 

 

sunbird  برنامج تنظیم المواعید      

 برنامج مفتوح المصدر و مجاني

firefox من انتاج شركة موزیال المنتجة لل 

  و یعمل على لینكس و الویندوز

 یساعدك هذا البرنامج على تنظیم مواعیدك و المناسبات و تذكیرك بها

 كما یمكنك عمل مناسبة متكررة مثل اجتماع دوري

 و یمكنك عرض المواعید بشكل یومي او اسبوعي او شهري

  البرنامج مفید لألشخاص والشركات
 

 تحمیل البرنامج
 

 

http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/


 

tux paint  برنامج الرسم 
 

 الرسم من الهوایات الجمیلة للصغار و الكبار

  برنامجنا هذا ینمي مهارة الرسم لدى األطفال و هو ذو واجهة مرئیة جمیلة و جذابة لالطفال

 و هو بمثابة فوتوشوب للصغار

 

 البرنامج مفتوح المصدر و مجاني GNU General Public License  و یعمل على الویندوز و
 لینكس

 و یحتوي على العدید من األدوات القویة و سهلة االستخدام مثل :

  الفرشاة لرسم الخطوط بأكثر من شكل 
  الختم لوضع ختم او شكل معین 

  الخطوط : لرسم الخطوط
  اشكال 

  نص : لكتابة النصوص 

http://tuxpaint.org/docs/COPYING.txt


 

 سحر : اداة قویة فیمكنك من خاللها رسم العدید من االشكال و عمل الكثیر من المؤثرات
  على الثورة 

  ممحاة لمسح ما ترید حذفه من الرسم 

 كما یمكنك اختیار اللون من اسفل البرنامج

 یمكن تشغیل البرنامج بحیث یمأل الشاشة الكاملة حتى ال یتشتت االطفال

 و هناك أصوات تعجب األطفال عند العمل كما یمكن اطفاء الصوت

 
  

 

  اهدي ابنك برنامج یحبة و یتعلم معه و في نفس الوقت لن یكلفك شئ
 لتحمیل البرنامج

 
 

http://tuxpaint.org/


 

  برامج الملتیمدیا
  البرامج التي تشغل ملفات الصوت و الفیدیو

 

UMPlayer برنامج 
    من افضل البرامج و سهل االستخدام

  عندما جربته قمت بأزالة كل البرامج االخرى التى تشغل الصوت و الفیدیو , و اكتفیت به
  قد ال یكون مشهور لكنه اكثر برنامج ارتحت معه

  و هذا الكالم حقیقي و لیس دعایة

  هناك برامج حرة كثیرة لكنى ال اورد اال الذي اثق بقوته و استعماله بصفة دائمة
 
 
 
  



 

 

vlc البرنامج الثاني 

 من البرامج الشهیرة و التى یستعملها الكثیر دون علمهم أنها حرة المصدر و یقوم بتشغیل ملفات
  الصوت و الفیدیو وأقراص الفیدیو الرقمیة

 
 و هو من البرامج الحرة الممیزة

  مجاني و بدون اعالنات 

(DVD, CD, VCD) و هو یشغل 

  یعمل على اكثر من نظام تشغیل الویندوز , لینكس  , ماكنتوش

 من مزایاه انه یمكنه تشغیل الملف غیر المكتمل مثل أن یكون في حالة التحمیل من االنترنت و لم
(p2p  طریقة الند للند) یكتمل التحمیل 

   
/http://www.videolan.org  

 
 

http://www.videolan.org/
http://www.videolan.org/


 

  برامج استعراض الصور

 
 

digikam 
 اإلصدارة حوت على میزة التعرف على الوجوه، ودعم إصدارات الصورة وهي تعني عدة

  إصدارات للصورة الواحدة، وتحسینات كبیرة في وسوم الصور وتعلیمها
 

 
 یمكنك تحمیله من هنا

/http://www.digikam.org  
 
 
 
 
  

http://www.digikam.org/
http://www.digikam.org/
http://www.digikam.org/


 

photoscape تحریر الصور 
 

 الصور! قد تغني صورة عن ألف كلمة : و برنامجنا الیوم یتعامل مع الصور بحرفیة شدیدة فهو
 یقوم:

   

slideshow عرض الصور  و عمل 

  تحریر الصور مثل تغییر حجمها و شدة اإلضاءة و ازالة العین الحمراء و اضافة النصوص
  على الصورة

 عمل عملیة التحریر على عدد من الصور مرة واحدة

 دمج عدد من الصور لعمل صورة واحدة

 عمل صورة متحركة

 إعادة تسمیة  عدد كبیر من الصور مرة واحدة

 التقاط صورة  للشاشة و حفظها

 البحث عن وجوه مشابه عبر االنترنت

 طباعة الصور بخیارات متقدمة
 



 

 
  كل هذا بأسلوب سهل و بسیط و ال تحتاج الى شرح لفهم البرنامج

   البرنامج حر  و مجاني و یعمل على الویندوز
  لتحمیل البرنامج

  

http://www.photoscape.org/


 

pencil-animation. 
 

  برنامج رسم و تلوین
 

 
 
 

/http://www.pencil-animation.org  

 

http://www.pencil-animation.org/
http://www.pencil-animation.org/


 

  برنامج ضغط الملفات
7-Zip 

 
 لتوفیر المساحة عند نقل ملف عبر اإلنترنت نحتاج الى ضغطة قبل رفعه , ثم الى فك  الضغط

  بعد تحمیلة , و هناك من یلجأ الى ضغط الملف للنجاة من هجوم الفیروسات
zip , rar نقدم لك برنامج ضغط حر المصدر و مجاني  و یمكنك من ضغط و فك باالمتداد 

,7z 
  یمكن تقسیم الملف الى اقسام لتسهیل نقلها على أجزاء و دمجها مرة أخري 

 

 7 زیب (Zip-7) هو برنامج ألرشفة الملفات  مصدره مفتوح ، صمم  لمایكروسوفت ویندوز ، وتوفر الحقًا
 ألنظمة التشغیل األخرى.

 تحمیل الملفات المؤرشفة امتداد ".7z"، وغالبًا ما تكون مضغوطة أكثر من ملفات ZIP، كما
 یمكن وضع كلمة مرور لألرشیف وأسماء  یونیكود . أصدرت النسخة األولى من البرنامج في عام

 2000، وقد طورها إیغور بافلوف. یوزع البرنامج تحت بنود  رخصة جنو العمومیة الصغرى  (مع بعض
 القیود المرتبطة برخصة RAR) فهو من  البرمجیات الحرة . في عام 2007 حصل البرنامج على

.(SourceForge.net)  جائزتي أفضل تصمیم تقني وأفضل مشروع من موقع  سورس فورج 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/2000
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AC.%D9%86%D8%AA


 

 
 

http://www.7-zip.org  
  

http://www.7-zip.org/


 

 
 

Sumatra PDF  
pdf قراءة ملفات ال  

 
  میزته الخفة و صغر حجمه

 
 
 

/http://sourceforge.net/projects/pdfcreator  
 
 

  وإذا كنا تكلمنا أن قراءة ملفات pdf فالیكم برنامج یقوم بإنشائها
  

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/


 

 

pdfcreator 
  نستخدمه جمیعا في الشركة التي أعمل بها لعمل ملفات إلرسالها للمطابع و للعمیل

 كنت استخدمه سابقا في عمل كتبي لكني حالیا اعتمد على منشئ ملفات  pdf   الموجود في
libre office 

 
 

/http://sourceforge.net/projects/pdfcreator  
 
 
  

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/


 

Format Factory 
 
 

 یقوم هذا  البرنامج الرائع  و الحائز على عدد كبیر من الجوائز على تحویل امتداد الملفات الفیدیو و
 الصوت و الصور

 بما یعني أنه یقوم بمهام عدد من البرامج

  

 

 

 یقوم هذا البرنامج بتحویل االمتداد الى االمتداد الذي ترید حتى یمكنك تشغیل ملفاتك على
 الموبایل على سبیل المثال كما یمكنك التحكم في المساحة , و یاتي بعدد من االكواد داخلة

 البرنامج حر و مجاني و سهل االستخدام

 و یدعم التحویل لالمتدادات التالیة

All to MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF. 

http://www.pcfreetime.com/


 

All to MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/WAV. 
.All to JPG/BMP/PNG/TIF/ICO/GIF/TGA 

 

 

  كما یمكنك البرنامج ایضامن دمج اكثر من ملف فیدیو و ایضا ملفات الصوت

   

 

DVD  ایضا یقوم بنسخ الملفات  على اسطوانات  

   

 

 البرنامج یمكن تحویل لغتة للعربیة (یدعم56 لغة  )

 لتحمیل  البرنامج

 
 
  

http://www.pcfreetime.com/


 

gnucash برنامج المحاسبة 
 

BSD, ,  برنامج المحاسبة للشركات الصغیرة  و األشخاص و یتوافر للویندوز و لینكس 
Solaris, Mac OS X  

  یجمع البرنامج بین السهولة و القوة و المرونة ,

 

  یقوم البرنامج بعمل التقاریر والرسوم البیانیة

 و ادارة و متابعة األسهم / السندات / حسابات صندوق االستثمار المشترك  و الفواتیر

  وإدارة حسابات العمالء ، والباعة ، الموظفین،

 باختصار یقوم بكل ما تحتاجه الشركات الصغیرة

Microsoft Money  و هو بدیل عن برنامج 

  و لكنه مفتوح المصدر 
  

 تحمیل البرنامج
 

http://www.gnucash.org/


 

  



 

Miro  برنامج الملتیمدیا المتعدد المهام  
  من البرامج القویة كما سیتبین لك

Quicktime, WMV, MPEG, یمكنك من مشاهدة ملفات الملتمیدیا فیدیو او صوت  (ًا 
  AVI, XVID ) و ارشفتها و تنظیمها

High Definition  ومشاهدة ملفات الفیدیو  

  و مشاهدة التلفاز على االنترنت و تحمیل االفالم من التورنت

  و مشاركة الفیدیو عبر الشبكة

 

 یمكنك تحویل الملف الى اي صیغة تریدها

      یمكن البرنامج من تحمیل الفیدیو من مواقع االنترنت مثل الیوتیوب و یمكنك اضافة اي موقع
  للتحمیل منه

 البرنامج مفتوح المصدر و مجاني و یعمل على انظمة التشغیل المختلفة
 سم اهللا و حمل البرنامج

 
  

http://www.getmiro.com/


 

 

filezilla 
  برنامج لرفع الملفات من جهازك الى موقعك على النت

ومفتوح المصدر  لنقل ملفات عبر بروتوكول FTP. یعمل على أنظمة تشغیل  ویندوز ,   هو برنامج  حر  
 لینكس  وماك . تم تنزیله بشكل كبیر من موقع SourceForge.net الذي یتم استضافة المشروع علیه

 كما أنه نال لقب برمجیة الشهر في شهر 11 من سنة 2003 میالدیة.

 
www.amrselim.net استخدمة لرفع الصور و الملفات الى موقعي  

 فكرته بسیطة جدا هناك شاشتین احدهما تمثل جهازك بكل ملفاتك و فولدراتك و سلطاتك و بابا
  غنوجك

  و الشاشة األخرى موقعك  على النت
 كل ما علیك السحب من شاشة الخرى و یمكنك ان تلغي او تنشئ ما ترید

FTP, FTP over SSL/TLS (FTPS) and SSH File Transfer Protocol  یدعم 
((SFTP  

  یعمل على الویندوز و لینكس و ماكنتوش و BSD و الكثیر من أنظمة التشغیل
 
 

 
 

/http://filezilla-project.org  

 

http://filezilla-project.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/FTP
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/SourceForge.net
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://www.amrselim.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/FTPS
http://filezilla-project.org/
http://filezilla-project.org/


 

  برنامج لتسجیل ما یحدث على الشاشة
 استخدمة لتسجیل  شروحات البرامج الحرة "مع العلم انه ال یعترض لو حاولت تسجیل اي شئ

 أخر ”
  یصدر الملفات فیدیو و فالش

 
 
 
 

  في الحقیقة   یسجل كل ما یحدث على الشاشة  باستثناء لو ذبابة طارت علیها
 

 
 

/http://camstudio.org  
 
 

 

http://camstudio.org/
http://camstudio.org/


 

avidemux  
 

AVI, DVD ,  MPEG  , MP4 ,  ASF   محرر لملفات الفیدیو   و یعمل على الملفات  
movie یمكنك البرنامج من تغیر الصیغ و تقطیع الفیدیو و تجمیعه بأختصار هو قریب من 

maker  

 
/http://avidemux.org  

http://avidemux.sourceforge.net/download.html  
 
  

http://avidemux.org/
http://avidemux.org/
http://avidemux.sourceforge.net/download.html


 

paint 
 

  من منا لم یعمل على برنامج الرسام الذي یأتي مع الویندوز
  حسنا هذا هو تطویر للبرنامج حتى أنه یقترب من الفوتوشوب

  نجد به تخصیص أكثر لاللوان و العدید من المؤثرات الجیدة و الطبقات
 
 

 
 
 

/http://www.paint.net  
 
 
 
 
  

http://www.paint.net/
http://www.paint.net/
http://www.paint.net/


 

freeopener 
 

 عندما تفتح الویندوز فهذا یعني احتمال كبیر أن یقع و تضطر الى اعادة تنصیبه !! محتاج تنصب
 برنامج لقراءة الكتب و برنامج أخر لسماع الصوت و اخر للفیدیو و آخر للكتب االلكترونیة و

  اخر للفالش
  هناك برنامج یغنیك عن كل هذا

 
 

Windows   برنامج  مجاني بالكامل یعمل فقط و بصفة حصریة على نظام Free Opener
 . فهذا البرنامج الرائع یمكنه التعامل مع أكثر من 70 نوعا من الملفات ذات األنساق المختلفة 
PDF, DOC, AVI, DOCX, ZIP, JAR, XML, HTML ,  من بینها ذكرا ال حصرا 

SWF, 7Z, PHP, XLSX, MKV, FLV, XLS, JPEG, TXT, PSD, WMV, 
CR2, CRW, GIF, MSG, NEF, TIFF, JPG, MOV, MP4, LOG, PNG, 

CS, INI, MPEG, MPG, CSS, MP3, CFG, HTM, BMP, JS, XLSM, 
WA, ICO, REG, DNG, ARW, MID, ORF, RAF, PEF, RESX, CF2, 

...ERF, MEF, MRW, SR2 e X3F  
 
 
 

 
 
 

www.freeopener.com  
 
 

http://www.freeopener.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
http://www.freeopener.com/


 

  



 

 

windjview قارئ الكتب 
djv  djvu انتشر في عصرنا كتب ممسوحة ضوئیا بصیغة   

pdf و تمتاز بصغر الحجم مقارنة مع الملفات  

  WinDjView  قارئ الكتب المجاني ومفتوح المصدر  و الخفیف على الجهاز
  

 

 

 البرنامج یعمل على الویندوز و لینكس و ماكنتوش
 تحمیل البرنامج

  مكتبة كتب  اإلسكندریة

 
  

http://windjview.sourceforge.net/
http://mybook.bibalex.org/


 

flashrip 
 

 یحتل الیوتیوب حیز كبیر من اهتمامنا حیث ان صورة قد تغني عن مئه كلمة , و فیدیو واحد قد
 یغني عن ألف كلمة  , و قد ساعد الفیدیو في تسجیل اللحظات السعیدة في حیاتنا و توثیقها و ال

 ننكر دور لقطات الفیدیو في تفجیر االحساس بالظلم مما نتج عنه ثورة 25 ینایر .
 لكن الیوتیوب ال یسمح بتحمیل الفیدیو و ال ادري لماذا ؟؟ هذا البرنامج یسمح لك بتحمیل الفیدیو

 الى جهازك   فقط قم بنسخ مسار الملف
start rip الى البرنامج و اضغط  

 

 
/http://sourceforge.net/projects/flashrip   

 

http://sourceforge.net/projects/flashrip/
http://sourceforge.net/projects/flashrip/
http://sourceforge.net/projects/flashrip/


 

gimp برنامج  

 لتصمیم الصور و التعدیل علیها منافس للفوتوشوب (في الحقیقة و حتى نكون صادقین یعجز
 البرنامج حتى االن عن تصویر لقطة الفیدیو للسیارة الدبلوماسیة التى كانت تخبط المتظاهرین و

 التى قال الفنان عمرو مصطفي انها مصممة بالفوتوشوب )
 

 بالطبع استعملته بشكل شبه یومي و هو سهل و قریب جدا من الفوتوشوب الفرق السعر
  فالفوتوشوب سعرة تقریبا 3000 ریال بینما الجیمب مجاني

  هذه بعض الصور التى صممتها عندما كنت اتدرب على برنامج الجیمب
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.266742750005800&type=1  

 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.266742750005800&type=1


 

   
 یمكنك التحمیل من هنا

/www.gimp.org  
 

/http://www.gimp-arabic.com  
 
  

http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp-arabic.com/
http://www.gimp-arabic.com/


 

inkscape 
  برنامج الرسومیات المتجهة

 أشهر البرامج التجاریة هي أدوبي إلیستریتور و كورل درو. ولكن عندما نأتي إلى عالم المصادر
 الحرة فهناك الكثیر من البرامج للرسوم المتجهة ولكن أشهرها في هذه اللحظة هو برنامج

.Inkscape  
 

 (inkscape) من برامج الرسم الحر والتلوین المجانیة، وهو من  البرامج  الممتعة  والشیقة
 لهواة الرسم والدهانات، یمكنك من خالله تصمیم البوسترات واإلعالنات باإلضافة إلى رسم

 الوجوه والهیاكل والقصص المصورة والعناصر األخرى. یمتاز البرنامج باحتوائه على العدید
 من األدوات الفعالة التي

 
 

 
 تساعدك في الرسم والتصمیم بكل سهولة ویسر كما یحتوي البرنامج على مجموعة كبیرة من

 المرشحات التي تعینك وتساعدك في الرسم والدهانات، وهو من البرامج المجانیة.
 
 
 

scape"." و "ink" االسم مكون أساًسا من كلمتین 

http://inkscape.org/
http://www.inkscape.org/


 

 ink وتعنى ( حبر ) وهي مادة عامة تستخدم ألعمال الرسم ، وتستخدم أیضا عندما یكون العمل
 جاهز لیتم تطبیقه على الورق بشكل دائم، اذًا اإلسم یدل على أن اإلنكسكیب یمكن استعماله كأداة

 إنتاج. Scape ( نظرة ) رؤیة تجمع عدد كبیر من األشیاء، مثل Landscape ( منظر) ،
   ویكون بذلك مرجعا للنهج الموجه للتصویر المتجهي.

 
/http://inkscape.org  

 
 
 

  لمعلومات حول البرنامج
http://anaas.blogspot.com/search/label/inkscape  

/http://qatardr.net/vector/inkscape  
  صورة رسمتها على االنكسسكیب

 
 
  

http://inkscape.org/
http://inkscape.org/
http://anaas.blogspot.com/search/label/inkscape
http://qatardr.net/vector/inkscape/
http://qatardr.net/vector/inkscape/


 

xnview مستعرض الصور 
  ال یخلو جهاز كمبیوتر من صور سواء شخصیة او خاصة بالعمل 

 برنامج xnview أكثر من مجرد متصفح عادي 
 یتمیز بأنه حر المصدر و مجاني  

 سرعته التى تمیزة
 یقوم بالتعامل مع 400 صیغة وامتداد

 و یحول الى 50 صیغة
   
 

SLIDESHOWو یقوم بعمل عرض شرائح تلقائي 
 
 
  

http://way-tech.blogspot.com/
http://way-tech.blogspot.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/XnView


 

draftsight برنامج الرسم الهندسي 
 

dxf , dwg   و حفظ الملف   autocad یمكنك هذا البرنامج من فتح ملفات االتوكاد 

 و التعدیل و رسم العناصر ثنائیة االبعاد مثل الخط و المستطیل و الدائرة و القوس و هكذا و
 كذلك رسم االبعاد

 و عملیات التعدیل مثل المسح و النسخ و النقل و ادارة العناصر

 كما یدعم  الطبقات و عمل البلوكات و التظلیل

DASSAULT SYSTEMES البرنامج مجاني و من انتاج شركة 

 

  یمكن للشركات االعتماد علیه و كذلك األفراد

  البرنامج یعمل على الویندوز و لینكس و ماكنتوش
  

 
  

 
   لتحمیل البرنامج

 
 

 

http://www.3ds.com/products/draftsight/free-cad-software/


 

ZenOK   

 
 هذا البرنامج ستشكرني علیه اذا ال قدر اهللا حدث شئ للهارد فهو یحتفظ لك بنسخة احتیاطیة على

  سیرفر خاص به , یعطي مساحة مجانیة 21 جیجا , یعني البرنامج كامل و معه 21 جیجا مجانا
 
 
 
 
 
 

 موقع البرنامج
www.zenok.com   

  للحصول على المساحة المجانیة
/http://free.zenok.com  

 
  تحمیل البرنامج مباشرة

http://www.zenok.com/downloads/ZenOKBackupSetup.exe  
 
 
 

  

http://www.zenok.com/
http://free.zenok.com/
http://free.zenok.com/
http://www.zenok.com/downloads/ZenOKBackupSetup.exe


 

FreeCAD برنامج  
 

 
 FreeCAD أساس الـ 3 دي كاد بقابلیات محاكاة الحركة المتقّدمة.

 
 مناسب ألى شخص یهتم بَتَعّلم ال3 دي كاد ومحاكاة الحركِة مجانًا قبل إستعمال الُرَزم األكثر

 تطورًا.
 

 المعلمون، طالب، والمهندسون المبتدئون سیجدونه مثالي للتعلیم ولِعْلم الهندسِة ، دینامیكا،
 اهتزازات، آلیات، ترابط، حدب، تصمیم آالت، وفیزیاء.

 FreeCAD یسمح للمستخدمین عمل ومعالجة الجمعیات، التى هى مجموعة من األجزاء.
 

 األجزاء عبارة عن مواد صلبة بسیطة 3 دي، التي ُیمكن أن ُتوصل بالمفاصل، إتصاالت،
  محّركات، مشّغالت، موهنات، قوات، َأو جاذبیة.

 
 ُعّرف األجزاء وارتباطات التركیب، آلیة، َأو ماكینة األهتمام.

 
  كالهما مفتوح او مغلق، حلقات الـ 3 دي متاحة.

 
 الـ FreeCAD یؤدى تحلیل دینامیكا متعّدد على الجمعیة لَتَوّقع الحركة طبقًا لقوانین نیوتن.

 
 الصور المتحركة َتستعمل البیاناَت الُمَقلَّدة ُتنتج سلوَك دینامیكي واقعي من النظام.

 
 المستخدمین ُیمكنهم أن یدرسوا الدینامیكا المیكانیكیَة أیضًا على شكل رسوم بیانیة وناتج مجدول.

 
 رسومات الـ إكس واي ُیمكن أن یتم توضیحها وُتقّرر ُمساواة المیزان.

 
 سلسلة البیانات المتوفرة تتضمن عملیات تنسیب

 خطّیة وزاویة، تحسین، قوة، عزم، زخم، وطاقات حركیة.
.Coriollis بیانات التحسین تتضمن مركزیة مستعرضة، وتحسین الـ 



 

 
 ُیمكن للمستخدمون رؤیة القوات واألمور المتاحة من خالل المفاصل، مشّغالت، موهنات، قوات

 تطبیقیة، وقصور ذاتي.
 

 المالحظات ُیمِكن أن تكوَن ُموّفرة ومعدَّلة وَمنظورة ومحفوظة اآلن بالجمعیِة.
 

 وجهات نظر أكثر وإختیارات مستویة مجّهزة.
 

 الجمعیات یمكن أن ُتحفظ مقروءِة إنسانیِة، جدولة تخطیط، صیغة َنصِّ ببیانات المحاكاة
 والُمالحظات لتحمیلهم الحقآ.

 
یة ومعالجة بریِد الجمعیاِت بالبرامِج األخرى، خصوصًا برامج الجدولة   َتسمح بالصیغة النصَّ

 

 

 



 

IRFANVIEW عارض الصور 

 عارض الصور المجاني حر المصدر

 
  یتعامل مع امتدادات كثیرة و متنوعة

 مثل BMP وDIB وJPEG وGIF وتنسیقات GIF المتحركة وPNG وPCX وتنسیقات
.TGAمتعددة الصفحات و TIFF 

 

  یعمل على انظمة التشغیل المختلفة مثل الویندوز و لینكس

 

   

 

  یوجد به عدد كبیر من الفالتر و یقبل فالتر الفوتوشوب

OCR یدعم خاصیة قراءة الحروف  

  

 

 

  تحویل دفعة من الصور مره واحدة  (مع معالجة الصور)

 كما ان به دعم یونیكود  البرنامج قوي و أكثر من متصفح صور

 

 
  التحمیل

 

 

http://www.irfanview.com/
http://www.irfanview.com/


 

youtubedownload محمل الفیدیو 
   اسهل محمل فیدیو من الیوتیوب و الفیس بوك و جوجل والیاهو

  كل ما علیك نسخ الوصلة
 و سیقوم بالتحمیل

  كما یمكنك تحدید حجم الملف
 

  

 
 

MP3  ،   الهاتف الخلیوي ، ویندوز میدیا ، PSP ، كما یمكنة تحویل التنسیق بعد التحمیل ألجهزة أي بود ، اي فون  
 

  
 

  التحمیل باذن اهللا من هنا
 

 

http://www.youtubedownloadersite.com/


 

aimp مشغل الملتي میدیا 
 
 

 مشغل الملتمیدیا الروسي الحائز على العدید من الجوائز

  یوجد ترجمات له بالعدید من اللغات منها االنجلیزیة و العربیة 

WINAMP یقترب في شكله من برنامج 
  یأتي في أكثر من شكل جمیل

  

 
 
 

 یمكنك التحمیل من هنا
 

  

http://www.aimp.ru/


 

sweethome3d 
  استخدم هذا البرنامج السهل في عمل الدیكور

 و الدیكور لیس رفاهیة بل هو ضرورة فالدیكور یعني االستفادة القصوى من المكان و جعل المكان مناسب للمعیشة و مریح  .
 

  و یمكنك البرنامج من وضع االثاث وتنظیمها واختیار االلوان للحیطان و األسقف و االرضیة
  البرنامج سهل و لذیذ و تجد متعة في تصمیم المنازل به و في نفس الوقت یخرج عمل یمكنك االعتماد علیه في مكاتب الدیكور

  في البدایة قمت برسم الحوائط و اعطائها لون و یمكنك أن تعطي كل حائط لون مختلف او شكل معین كورق الحائط
  كما یمكنك نفس الشئ مع األسقف واألرضیة

  ثم نبدأ بوضع االثاث عن طریق أختاره الجزء الذي في أعلى الشمال ثم سحبه وافالته في مساحة العمل
  و یمكنك تخصیص األحجام من الجزء الذي في أسفل الشمال فیمكنك تحدید الطول و العرض و االرتفاع

import اختر furniture و یمكنك استیراد المزید من قطع األثاث مجانا من موقع البرنامج و ذلك من 
furniture  

 

 
 

  یمكن لكل منا استخدامه
 

http://www.sweethome3d.com/index.jsp  
 

یمكن تحمیل  الكتاب من المكتبة الحرة   الجمیل أن هناك شرح للبرنامج بالعربي الستاذي أحمد شریف  , 
 

  

http://www.sweethome3d.com/index.jsp
http://www.sweethome3d.com/index.jsp


 

pidgin 
  تحتل برامج المحادثة جزء هاما من حیاة األنترنت  ,

فمضطر الى  لكن صدیق لك یستعمل icq و قریبك یستعمل الیاهو و زمیلك یستعمل aim وآخر یستعمل برنامج مختلف  , 
  تنصیب العدید من البرامج فقط للتواصل مع اصدقائك مما یؤثر على سرعة الجهاز

pidgin هنا یأتى الحل مع برنامج 

 برنامج محادثة یقبل الحسابات المختلفة مثل الیاهو و الهوتمیل مثال هنا كنت بكلم اصحابى على الفیس بوك  !!
  یستحق ان تجربة و تتمسك به فلن تضطر الى تنصیب 5 برامج للتواصل مع اصحابك

 
 

/www.pidgin.im 
 
 

 

http://www.pidgin.im/
http://www.pidgin.im/
http://www.pidgin.im/
http://www.pidgin.im/


 

freedownloadmanager 

 
  لتحمیل البرامج من على النت  , به كل المزایا التى ستسئل عنها مثل استكمال التحمیل و السرعة

 
 
 

  یتمیز البرنامج
مفتوح المصدر  GNU General Public License 

 Bit Torrent support داعم لتورنیت
 Upload manager تستطیع رفع الملفات الموقع خاص

 Flash video download تحمیل االفالم من الیو تیوب
 Remote Control التحكم بعد ضخم من التحمیالت

 Portable mode هناك نسخه محموله رسمیة
 Enhanced audio/video files support یستطیع تشغیل الفیدیو الصوتیات الغیر مكتمل

 Absolutely free and 100% safe مجاني وامن
 Download acceleration تحمیل سریع

 Multi language support یحتوي على العدید من اللغات منه العربیه وهذه من مزایا البرامج مفتوحة المصدر
  سهولة تعریبها

 Zip files partial download امكانیة مشاهدة الملفات المضغوط

 
 

/http://www.freedownloadmanager.org  
 

  

http://www.freedownloadmanager.org/
http://www.freedownloadmanager.org/
http://www.freedownloadmanager.org/


 

HTTrack 
  نسخ المواقع بكاملها لتصفحها بدون اتصال

 قد تكون ترید العمل على الالب توب في االنتریه لكن ال یوجد نت في غرفة االنتریة  , فیمكنك هذا البرنامج من تحمیل موقع
  كامل من على النت ثم تصفحة و انت بعید عن النت

  كنت سابقا استخدم back street ثم انتقلت الى هذا البرنامج المجاني الحر

 

 

 

/http://www.httrack.com  
 
 

  

http://www.httrack.com/
http://www.httrack.com/


 

rssowl 

 
 برنامج RSSOwl یعطیك إمكانیة تجمیع وترتیب وتحدیث المعلومات من أي موقع أو مصدر من المصادر التي تدعم

 خاصیة RSS بحیث تحصل على تحدیثات مدونات اصدقائك أو المواقع االخباریة التي تفضلها دون الحاجة الى زیارة هذه

  المواقع كلها .
 

.RSS إمكانیة تجمیع وترتیب وتحدیث المعلومات من أي موقع أو مصدر من المصادر التي تدعم RSSOwl ویعطیك  
 

 ویتسم البرنامج بالسالسة والبساطة فضال عن أنه مجاني تماما وذو واجهة رسومیة بسیطة التحكم ومن خاللها یمكنك أن تحفظ
 المعلومات المختلفة في العدید من االمتدادات من اجل أن تطلع علیها الحقا من دون الحاجة إلى العودة إلى مواقعها األصلیة على

  االنترنت .
 

  RSSOwl هو واحد من أبسط البرامج في عملیات التنصیب والتشغیل .
 

/http://www.rssowl.org  
 

  لتجرب هذه الخدمة یمكنك متابعه مدونتي
/http://newmilk.wordpress.com/feed/rss كوبایة لبن  

 
/http://draftsman.wordpress.com/feed/rss المصمم  

 

 

http://www.rssowl.org/
http://www.rssowl.org/
http://www.rssowl.org/
http://newmilk.wordpress.com/feed/rss/
http://newmilk.wordpress.com/feed/rss/
http://draftsman.wordpress.com/feed/rss/
http://draftsman.wordpress.com/feed/rss/


 

thunderbird 

 
 موزیال ثَندَرِبْرد  (باإلنجلیزیة : Mozilla Thunderbird) هو برنامج عمیل إلدارة  البرید اإللكتروني ،  حر

 مفتوح المصدر  وهو من تطویر  مؤسسة موزیال . من أهم ممیزات البرنامج أنه یساعد على إدارة البرید اإللكتروني بسهولة ویسر
 ومن خالل خطوات بسیطة، كما یمكن توسیع البرنامج باستخدام االمتدادات؛ مما یساعد على إضافة المزید من الوظائف

 والمیزات التي یقدمها هذا التطبیق . وهو أیًضا قابل لتعدیل واجهة استخدامه من خالل العدید من السمات التي تغیر الشكل
 والصورة التي یظهر بها البرنامج عن طریق تغییر األیقونات وإضافة المزید منها . 

 المزایا
وهو لیس مدیر  معلومات شخصیة  یأمل مطورو ثَندَرِبْرد أن یكون البرنامج عمیل أخبار وبرید إلكتروني سهل االستخدام . 

 محترف . لكن على كل حال، یمكن توفیر الخصائص المتقدمة التي تحتاجها فئة من المستخدمین المحترفین عن طریق مجموعة
 من  االمتدادات . 

 إدارة الرسائل
 یستطیع برنامج ثَندَرِبْرد أن یدیر مجموعة من حسابات البرید اإللكتروني ومجموعات األخبار، ویدعم تعریفات متعددة

 للحساب الواحد . یتمیز بخصائص كالبحث السریع، ومجلدات البحث المحفوظة (المجلدات االفتراضیة )، ومرشحات الرسائل

 المتقدمة، وتجمیع الرسائل . والتصنیفات التي تساعد على إدارة والبحث عن الرسائل .
 

 
  یمكنك اضافة اكثر من ایمیل الدارتها من خالل البرنامج

  
 
 

 وكتابة الرسائل اإللكترونیة
  

 

   rss ومتابعة ال  

http://www.mozilla.org/ar/thunderbird/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7)


 

  

  البرنامج من انتاج شركة موزیال المنتجة للمتصفح الشهیر  FIRE FOX ویتكامل معه 

 
 
 

/http://www.mozilla.org/ar/thunderbird 
 

  

http://www.mozilla.org/ar/thunderbird/
http://www.mozilla.org/ar/thunderbird/


 

  ووردبریس
 

 
 هناك خطأ ما فال یوجد برنامج بهذا االسم ؟؟

  الورد بریس هو موقع للتدوین مفتوح المصدر منافس للبلوجر
  سهل التثبیت و تتوافر منه نسخ عربي

  سهل التعدیل به
  النه مفتوح المصدر تجد االف االضافات التى یضعها المبرمجون مجانا

 
  حالیا انا استخدمه في التدوین و هو بصراحة قوي و جمیل و سریع و في تطور مستمر

  مدوناتي
/http://newmilk.wordpress.com كوبایة لبن  
/http://draftsman.wordpress.com المصمم  

 
  الموقع الرسمي

  الموقع الرسمي العربي
  موقع خدمة استضافة مدونات ووردبریس الرسمي

  موقع خدمة استضافة مدونات ووردبریس الرسمي بالعربیة
 منتدى الدعم الفني الرسمي للووردبریس باللغة العربیة

 
  

http://newmilk.wordpress.com/
http://newmilk.wordpress.com/
http://draftsman.wordpress.com/
http://draftsman.wordpress.com/
http://wordpress.org/
http://ar.wordpress.org/
http://wordpress.com/
http://ar.wordpress.com/
http://www.ar-wp.com/


 

 



 

  مشغل الصوت و القیام بخدع صوتیة
 استخدم هذا البرنامج في تسجیالت تدوینات صوتیة  , كما یمكنه تحریر ملف صوتي و اضافة مؤثرات علیه  ,واجهة البرنامج

PHP سهلة و بسیطة كما تري  , و یتوفر شرح كثیر بالعربي على الشبكة العنكبوتیة 

 
 
 

/http://audacity.sourceforge.net  
 

  

http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/


 

 



 

 (بلندر)  هو برنامج تصمیم ثالثي األبعاد مجاني أطلق تحت  رخصة جنو العمومیة  یمكن أن یستخدم ألنشاء المجسمات

الجلد ,  والتطبیقات التفاعلیة متوفر الأكثر من منصة تشغیل من ضمنها  لینكس , ماك  وویندوز . یمكن استخدامه لمحاكاة الماء , 
 الحركة وعدة أمور أخرى , ویمكن استخدامه إلنشاء نماذج تفاعلیة ثالثیة األبعاد , بما فیه األلعاب .

 

 من وجهة نظري المتواضعة هو من أفضل البرامج الحرة و أقواها مثل الفایرفوكس و الجیمب  , قابلت خبراء في برامج
 منافسة لكنهم ال یخفون انبهارهم بالبلیندر و قوته و كثیر منهم تعلم البلندر و احترفه و هناك كورسات للبلیندر في  طریق

  الجرافیك

 أول ما یبهرك في البرنامج حجمه الصغیر  : كیف یقوم بما تقوم به برامج مساحتها 100 ضعف ؟؟؟ أكید فیه مشكله لكنك
  تفاجأ بأنه ال ینقصه الكثیر و أنه یتمكن من المنافسة و أخراج افالم عالیة الجودة

  یدعم الكثیر من المعادالت والتقنیات الهندسیة .

  یمكن استخدام شفرات بایثون من أجل تحسین أداء األلعاب التي یتم برمجتها ببلندر , وتحسین التحكم .

  أدوات بسیطة غیر خطیة لتحریر الصوتیات والمرئیات .

 محرك ألعاب قوى , یمكن من خالله إنشاء العاب محاكاة للطبیعة .

 وممیزات أخرى عدیدة ...
  ادعیلي قبل أن تحمل

www.blender.org 

  معرض األفالم في الموقع الرسمي  .
 شرح بالعربي

/http://www.islamcg.com/blender  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
http://www.cgway.net/
http://www.cgway.net/
http://www.blender.org/
http://www.blender.org/features-gallery/movies/
http://www.islamcg.com/blender/
http://www.islamcg.com/blender/


 

 
 

  



 

 



 

rainmeter 

 برنآمج  [ Rainmeter ] هو برنآمج یضیف طآبع خآص وجمیل لـ سطح مكتبك
 

http://rainmeter.net  
 
 
 
 
 

 ویضیف بعض اإلختصارات والمعلومآت عن آدآِء الجهآز وبـ شكل رائع و منسق
 

 برنامج صغیر الحجم ، كبیر الفائدة ، سهل التسطیب ، تضعه على سطح المكتب ، یعطیك حجم استعمال المعالج
و المیموري الوهمیة Virtual Memory و حتى الهارد دیسك  Memory و المیموري Processor 

 Hard Disk ... ( بالنسبة المئویة  % )
 

 ادخل موقع الشركة و حمل البرنامج
 

http://rainmeter.net  
 
 

 

 سیتم تحمیل البرنامج على جهازك  , قم بتنصیبه ثم
 ابحث في مواقع النت على الكراك و ستجد الكراك بعد
 اربع ساعات من البحث و الدخول  "بدون قصد” في

 مواقع اباحیة  , و تحمیل فیرس على أنه الكراك و االنتي
 فیرس یخبرك انه فیرس لكنك تقول له اسكت انه كراك ؟؟

  صحیح تذكرت هذا في البرامج االخرى اما هنا في البرامج الحرة فیوجد احترام و ال یوجد كراك
 
 

download بعد تنصیب البرنامج ادخل على موقع الشركة الختیار الشكل المناسب اختر  

http://rainmeter.net/
http://rainmeter.net/
http://rainmeter.net/


 

 
 

 
 



 

freemind 
  لتصمیم خرائط ذهنیة

  استخدمها لترتیب افكاري
  ستجد بعض الخرائط الذهنیة في اخر هذه الصفحة

http://amrselim.net/my.htm 

 
 
 
 
 
 

  لتحمیل البرنامج
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page  

 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://amrselim.net/my.htm
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page


 

cd  dvd نسخ االسطوانات 
  هل ترید ان تنسخ أسطوانة ؟؟ جرب هذا البرنامج البسیط

 

infrarecorder 
  في الجزء العلوي حدد الملفات التى ترید نسخهاثم اسحبها الى الجزء االسفل و التى تمثل االسطوانة

 

/http://infrarecorder.org  

 
 

  

http://infrarecorder.org/
http://infrarecorder.org/
http://infrarecorder.org/


 

partimage 
 

 أحد البرامج الرائعة التي وجدت الشركة الجدیدة التي أعمل بها یستعملونها هو قرص PING والذي هو إختصار لـ

 Partimage Is Not Ghost … وظیفته هو ألخذ  نسخة إحتیاطیة  من األنظمة التي على الجهاز بغض النظر

جنو /لینوكس، ویندوز، غیره ) … البرنامج بدیل رائع لكل من استعمل  برنامج Norton Ghost في  عن نوعها  (

 السابق  لعمل  نسخ  إحتیاطیة  أو  برنامج  آخر … على األقل هذا البرنامج هو Open Source وحر …
 

 من ممیزاته حسب ما جاء بالموقع الرسمي :
 - ربما أفضل أداة لینوكس إلنقاذ األنظمة

 - عمل نسخ  إحتیاطیة  لألقسام partitions سواءًا على القرص الصلب نفسه أو على الشبكة  ( شبكة ویندوز عادیة،

(SSHFS أو NFS ،  FTP 
 - عمل  نسخة إحتیاطیة  من إعدادات الـ BIOS أیضًا

 - إما تقوم بحرق القرص المدمج على CD أو DVD مع إمكانیة دمج بیئة PXE/RIS معه
 - إمكانیة عمل لكلمة السر الخاصة باألدمن

 - عمل قرصك الـ DVD الخاص بعملیة استعادة البیانات
 - إمكانیة عمل تهیئة format لألجزاء قبل تنصیب الویندوز

 
 میزاته والسبب الذي یشجعونك إلستعماله بدًال من Norton Ghost هو :

الكثیر من بطاقات الشبكة یتم التعرف علیها بشكل تلقائي من خالل النواة  - 
أغلبیة مشغالت CD/DVD تتعرف بشكل تلقائي من خالل النواة  - 

 - ال تحتاج الى تشغیل خادم Ghostcast إلستالم صور األنظمة من خالل الشبكة
 - یدعم نظام ملفات أكثر

DVD أو CD تستطیع تخزین صورة النظام على أكثر من  - 
BIOS إمكانیة أخذ  نسخة إحتیاطیة  وإرجاعها من الـ  - 

BartPE أو WinPE أصغر بكثیر من - 
 

 تستطیع تحمیل النسخة العادیة من هنا  | أضغط  |
 وتستطیع تحمیل النسخة التي مدمج معها  برنامج CLAM Anti-Virus من هنا  | أضغط  |

 
 إستعماله بسیط جدًا یا أخوان، كل الذي علیك تفعله هو وضع القرص الذي علیه PING في مشغل األقراص وأعد تشغیل
 النظام وتابع الخطوات معه لیصبح عندك صورة  إحتیاطیة  عن نظامك … وعملیة اإلسترجاع تبدأ بنفس الطریقة واإلختالف

http://www.partimage.org/
http://ping.windowsdream.com/ping.html
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://ping.windowsdream.com/ping/Releases/3.00.02/PING-3.00.iso
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://ping.windowsdream.com/ping/Releases/3.00.02/PING-3.00-WithAddons.iso
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954


 

 فقط بإنك ستستعید الصورة اإلحتیاطیة ولیس عمل واحدة جدیدة …
 

  إن شاء اهللا یفیدكم، النه صراحة روعة ویعوضكم عن Ghost خالص
 

www.partimage.org  
 
 

  

http://www.partimage.org/


 

Toucan 
  یتیح لك سرعة النسخ اإلحتیاطي ، مزامنة وتأمین البیانات الخاصة بك مع العدید من الخیارات . وهو مقسم إلى 7 عالمات

  تبویب ، مما یسمح لك بسهولة العثور على الوظیفة التي تریدها .
 

 
 

/http://toucan.sourceforge.net  
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  تصمیم مواقع النت
  نجد برنامج

bluegriffon  

html و یمكنك التعدیل بالطریقة المرئیة اة التعدیل من خالل شفرة 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Aptana Studio IDE 
 

web2 برنامج لتصمیم مواقع النت و هو مفید اكثر للمبرمجین و خاصة  
 یدعم لغات برمجة مواقع النت مثل

Ajax, HTML, DOM, CSS 
PHP, Ruby on Rails, Python 

 
 التحمیل من هنا

www.aptana.com  
 
 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails
http://www.aptana.com/


 

php لغة البرمجة 
 

 أحد أشهر لغات البرمجة عالمیا و أكثرها إستعماال، خصوصا في مجال برمجة اإلنترنت، یمكن أیضا استعمالها لبناء النوافد
.scripts : وغیرها من التطبیقات التقلیدیة أو حتى إلنشاء برامج نصیة سریعة  

 
 هي لغة لبرمجة صفحات النت انا درستها سابقا و اخذت كورس في asp مع مایكروسوفت في كلیة هندسة جامعه عین

 شمس و كان الكورس 8 ساعات متواصلة و الراحة ربع ساعة یدوبك نروح المسجد و احنا في طریقنا نجیب بسكویته من

 الكشك و احنا راجعین ناكلها  , للمعلومة انا خریج تجارة و كنت بحضر خلسه و كانت الخلفیة البرمجیة مساعداني فقد اكثر واحد

 متجاوب مع المحاضر مما ضایق من حولي  , و في احد المرات وجدهم كلهم مبلمین فقال  :: مالكم هو انا بشرح لطلبة تجارة ؟؟

المهم   لقیت نفسي محاط بنظرات … .... 

php فلو كان االثنین بفلوس الخترت php اجد في نفسي راحة لل  
 
 

/http://www.php.net  
 
 

  

http://www.php.net/
http://www.php.net/


 

  التقاط صورة لما یحدث على الشاشة

mazio  
 

  انصح ب mazio و یمكن تحمیلة من هنا
 
 

http://code.google.com/p/mazio  
 

 یمكنك األستمتاع ببرنامج مازیو ألخذ اللقطات من على صفحة سطح المكتب  الذى تستطیع من خالله أن تقوم باخذ لقطات من
 الشاشة فى ثوانى معدودة و ال تستغرق الكثیر من الوقت بل القلیل من الثوانى و تلك اللقطات تكون بالمسافات التى تحددها أنت

 حیث أنه عندما تظهر لك قائمة الخیارات تقوم بأختیار الشاشة أو الصفحة التى سوف تقوم بأخذ اللقطات منها ثم تقوم بتحدید
 الحجم الذى سوف تقوم یأخذه عن طریق التحدید باألمتداد المحدد مسبقًا ثم تقوم بعد ذلك بالتوجه إلى قائمة الحفظ لتقوم بحفظ

 القطعة التى قمت بقطعها و إختیارها فى المكان الذى تریده أنه برنامج رائع یسهل علیك عملیه أخذ اللقطات التى ترید إلتقاطها
 ألنه فى الكثیر من األحیان ال تستطیع أن تأخذ لقطات من الشاشه أو الصفحة الموجودة  ألستخدامها ألى غرض أخر لذلك فهو

 البرنامج األمثل ألخذ اللقطات باألضافة إلى مساحته التخزینیة الصغیرة و سهولة تحمیله كل ما علیك هو لتحمیل من الرابط
  المباشر الموجد أمامك

 
 
 
 
 
 
 

  

http://code.google.com/p/mazio
http://code.google.com/p/mazio
http://code.google.com/p/mazio


 

bittorrent 
 برنامج BitTorrent برنامج یقوم بتنزیل ملفات البرامج أو األفالم أو األلعاب . عن طریق شركة خاصه تقوم بالتأكد

 من كل ملف یقوم برفعه الشخص .
فتقوم الشركة  (ص ) بتأكد من أن  the lord of the rings3 مثال : یقوم الشخص  (س ) برفع فلم من االفالم مثل 

 الملف المرفوع هو lord of the rings3 ثم اضافة الملف  .
 

 
 كم حجم برنامج BitTorrent؟؟؟؟؟

 حجم برنامج BitTorrent هو 2.54 میجا بایت تقریبا  .
 

 كیف یعمل برنامج BitTorrent؟؟؟؟؟
 لكل شيء ترید تنزیلة عن طریق برنامج BitTorrent البد من تنزیل ملف أساسي لكل مادة .

 یعني عندما ترید تنزیل فلم ملك الخواتم علیك تنزیل هذا الملف وعندما ترید تنزیل فلم last samurai یوجد ملف أخر

 وهكذا .
 

 أوال : عندما ترید تنزیل أي شيء سوف یتم إعطائك رابط .
 ثانیا : تضغط على الرابط فیتم تنزیل ملف صغیر جدا وهو ملف أساسي لكل مادة .

 ثالثا : بعد تنزیل الملف الصغیر إذهب إلى البرنامج لترى أن الملف الذي ترید تنزیله قد إضیف إلى القائمة لدیك .
 تنبیة :

http://www.bittorrent.com/


 

 لكل مادة یوجد ملف مختلف .
 أنه عندما ترید حفظ الملف األساسي علیك بعد تنزیلة أن تقوم بفتحه یدویا .

 
 ماهي ممیزات برنامج BitTorrent؟؟؟؟

 
 1- سریع في التنزیل بخالف الكازا واألیماش وغیرها من برامج المشاركة .

 2- یمكنك إیقاف التنزیل وقت ماترید وإكماله في وقت أخر من نفس النقطة التي توقفت بها .
 3- أنه یمكنك التنزیل بأي وقت وأي ساعة وأي یوم .

فستحصل علیه ولیس على فلم اخر مغشوش  .  4-ان ملف الفیلم الذي ترید انزاله مضمون  .. فأذا اردت فلم ملك الخواتم  .. 
  خالي من الفابروسات والتراجونات االخرى

 

 
/http://www.bittorrent.com  
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  المضاد للفیروسات
 

 في الحقیقة لن تحتاج لها عند العمل مع لینكس  , لماذا ؟

 ال یوجد مستخدم ویندوز لم یتعرض لفیروسات و تكاد ان تكون الفیروسات كالحشائش التي تنمو في كل ارض زراعیة , لكن

  لماذا الفیروسات بعیدة عن لینكس ؟ألكثر من سبب  , نذكرمنه  :

 لینكس ینقسم الى قسمین مركز و قشرة  ,المستخدم یتعامل مع القشرة و ال یمكنك التغییر في المركز  (و ینصح بعمل اسم

 مستخدم غیر المدیر  ) , بینما الویندوز قسم واحد ویمكنك الغاء ملفات النظام و یمكن لكل فیروس اسقاط الوندوز  , كما أن
  لینكس مفتوح المصدر و یتم اكتشاف واصالح الثغرات بسرعة

 وثیقة أصدرها الجیش األمریكي :
 

 "إن البرمجیات الحرة عرضة للفحص الدقیق بواسطة الكثیر من األعین وبالتالي فإن العلل والثغرات األمنیة والتصمیم السیئ ال

وبما أن إصالح الشیفرة ال یعتمد على  یمكن أن تختبئ طویالً ، على األقل عندما یكون للبرمجیة مجتمع من المطورین لدعمها . 

وبإمكان البرمجیات الحرة أن تزید جودة  بائع واحد فإن الرقع في الغالب یتم نشرها بشكل أسرع من البرمجیات مغلقة المصدر . 
 الشیفرة وأمنها ، أما في البرمجیات المغلقة المصدر یصعب غالباً تقییم جودة وأمان الشیفرة باإلضافة إلى أن شركات البرمجیات

 المغلقة المصدر لدیها دافع لتأخیر اإلعالن عن الثغرات البرمجیة في منتجاتها . وهذا غالباً ما یعني أن زبائنهم ال یعلمون عن

 الثغرات األمنیة إال بعد أسابیع أو شهور من اكتشاف الثغرة داخل الشركة . "
 

من صحیفة الواشنطن بوست أن الكود الستغالل الثغرات في إنترنت إكسبلورر 6 بقي موجوداً لمدة  وجد  "برایان كربس " 

  284 یوماً في عام 2006 في حین أن فایرفوكس كان معرضاً للخطر لمدة 9 أیام فقط .

 "لتخریب نظام لینكس فإنك بحاجة ألن تعمل على ذلك ، أما لتخریب نظام ویندوز فلیس علیك سوى أن تستخدمه "
 - "سكوت غرنمان "

 
 قال المسؤول عن األبحاث واإلستراتیجیة في مایكروسوفت  " كریغ مندي " في عام 2002 :

 "إن العدید من المنتجات التي قمنا بتصمیمها في الماضي كانت أقل أماناً مما كان ممكناً أن تكون علیه وذلك ألننا كنا نصممها

 ونحن نفكر بالمیزات أكثر من األمان ".
 

 من میزات لینكس األخرى هو أن كل التطبیقات في نظام لینكس تتلقى التحدیثات األمنیة أما في عالم مایكروسوفت فإن برمجیات
.Windows Update مایكروسوفت فقط هي التي تتم حمایتها بواسطة 

  

 لكن احتیاطي فربما كان هناك جهاز متصل بالشبكة و علیه نسخه ویندوز نقدم لكم  :
 



 

  
ClamWin 

 
 كالم وین  - الكاف مكسورة قلیال  - هو برنامج مضاد للفیروسات جمیل جداً و خفیف و یتم تحدیث قاعدة البیانات الخاصة به

 اوال باول و له القدرة على اكتشاف و ازالة العدید من الفیروسات التي یصعب على كثیر من مضادات الفیروسات التجاریة
" اي انه  Real Time Protection "  ازالتها  , و لكن یعیبه انه ال یتضمن خاصیة الحمایة في الوقت الحقیقي 

 علیك ان تقوم بعمل فحصل للملفات بشكل دوري  , و بتالي فهو مناسب للمتقدمین اكثر منه للمبتدئین  , و لكن ایضاً یمكن

 االستفادة من عدم وجود هذه الخاصیة بطریقة اخرى  ,, اذ بما انه ال یحتوي على خاصیة الحمایة في الوقت الحقیقي فإنه ال

 یتعارض مع اي مضاد فروسات اخر  , اي یمكن تنصیبه بجانب اي مضاد اخر للفیروسات  .

 
/http://www.clamwin.com.  
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WinPooch 

 وین بوتش  هو برنامج مضاد لبرامج التجسس و احصنة طروادة  - Spyware & Trojans - باالضافة الى انه

 مضاد للفیروسات  - مدمج به برنامج  " ClamWin AV " و میزة برنامج وین بوتش عن كالم  , انه یقوم بحمایة

 الجهاز في الوقت الحقیقي  - Real Time - و ذلك بخالف البرنامج السابق حیث انه ال یحتوي على حمایة في الوقت

 الحقیقي و یجب علیك من فترة ألخرى عمل فحص یدوي لجهازك  , و یتمیز البرنامج بالخفة و استهالك القلیل من موارد الجهاز

- 
/http://winpooch.free.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://winpooch.free.fr/
http://winpooch.free.fr/


 

freezonlinetv مشاهدة التلفزیون 

قناة  "اتق اهللا فیما تشاهد ”   یمكنك من مشاهدة 500 
  البرنامج سهل فقط اختار القناة من القائمة الیمنى لتشاهدها

 
 

/http://freezonlinetv.org  
 

 

http://freezonlinetv.org/
http://freezonlinetv.org/
http://freezonlinetv.org/


 

stardict قاموس 

 قاموس ستار  هو عبارة عن برنامج مبرمج بـ  " Gtk2 " و هو عبارة عن واجهة للعدید من قواعد بیانات القوامیس مثل

 قوامیس  " بابلیون  " التي یمكن تحمیلها مجانا  , اي انه یدعم قوامیس بابلیون و هو یدعم العدید من اللغات العالمیة و كذلك یدعم

االنجلیزیة لالنجلیزیة اي كالمعجم  - , و تجد قوامیس بابلیون المحولة لتعمل مع البرنامج على اكبر موقع داعم  الترجمة من  - 

 للمصادر المفتوحة  " SourceForge " .... وصلة لقوامیس اللغات  " هــنــا  " وصلة لقوامیس عامة  " هــنــا  " ,
 و ایضًا یحتوي البرنامج على امكانیة الترجمة مباشرة من االنترنت من مواقع الترجمة العروفة مثل ترجمة جوجیل  "

 Google Translation " , ترجمة یاهوو  " Yahoo Translation " , ترجمة التافیزتا  "
و غیرهم من مواقع الترجمة  .  " Altavista Translation 

افتراضیًا البرنامج یبحث عن معنى الكلمات عن طریق االنترنت  , فیجب علیك عند اضافة قوامیس اضافیة مثل  ملحوظة  : 

 قاموس من العربیة لالنجلیزیة او من االنجلیزیة للعربیة او اي قوامیس اخرى الغاء خاصیة البحث فى االنترنت  , و تستطیع

 الغاء البحث في النت عن طریق خیارات البرنامج  .
 

/http://www.stardict.org  
 
 
 
 

  

http://www.stardict.org/
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=80679&package_id=240210&release_id=527499
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=80679&package_id=240210
http://www.stardict.org/
http://www.stardict.org/


 

goldendict 
 

 قاموس اخر حر و یمكنه فتح ملفات القوامیس االخرى مثل بابیون لكنه لن یطلب منك الشراء كل فترة  , و یمكنك تحمیل
  قوامیس متخصصة

 

 
 

/http://goldendict.org  
  

http://goldendict.org/
http://goldendict.org/
http://goldendict.org/


 

Money Manager Ex  
  ادارة الحسابات الشخصیة المالیة و البنكیة و االیرادات و المصروفات

 
  و هو سهل االستخدام و یمكن اختیار واجهه عربیة او انجلیزیة او اي لغة اخري

 
  یال یا عم هتدیر فلوسك و ببالش

 
 
 
 
 

www.codelathe.com/mmex  
 
 

  

http://www.codelathe.com/mmex


 

Wubi 
 
 
 

 وبي  هو عبارة عن برنامج لتنصیب توزیعة اوبونتو لینوكس  - و اخواتها و هم الكیه اوبنتو و االكس اوبنتو و االدیو اوبنتو و

Virtual "  االوبنتو ستودیو  - على الویندوز من غیر الحاجة لتقسیم الهارد  , و هو یقوم بعمل هارد افتراضي 
 HardDisk " و یتم تنصیب االوبنتو علیه بكل أمان دون ادنى تعدیل في البارتشنات  , و اذا اعجبتك التوزیعة یمكنك عمل

 بارتشن خاص بها من نوع Ext3 و نقلها علیه بكل سهولة عن طریق برنامج  " LVPM " , و هو یعتمد على فكرة

 اخرى غیر فكرة المحاكاة الكاملة مثل التي یقوم بها برنامج  " Virtual Box " فهو یقوم بعمل هارد افتراضي فقط اي انه

  ال یوجد غیر نظام تشغیل واحد فقط یعمل  , رائع جدًا لمن یرید تجربة توزیعة االوبنتو بدون اي تعدیل في البارتشنات  .
www.ubuntu.com/download/ubuntu/windows-installer  

 
 
 

  

http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/windows-installer


 

 برنامج PING - Partimage Is Not Ghost لعمل نسخة إحتیاطیة وإسترجاعها
 

www.partimage.org  
 أحد البرامج الرائعة التي وجدت الشركة الجدیدة التي أعمل بها یستعملونها هو قرص PING والذي هو إختصار لـ

 Partimage Is Not Ghost … وظیفته هو ألخذ  نسخة إحتیاطیة  من األنظمة التي على الجهاز بغض

Norton جنو /لینوكس، ویندوز، غیره ) … البرنامج بدیل رائع لكل من استعمل  برنامج  النظر عن نوعها  (
 Ghost في السابق  لعمل  نسخ  إحتیاطیة  أو  برنامج  آخر … على األقل هذا البرنامج هو Open Source وحر

… 
 

 من ممیزاته حسب ما جاء بالموقع الرسمي :
 - ربما أفضل أداة لینوكس إلنقاذ األنظمة

شبكة ویندوز عادیة، سواءًا على القرص الصلب نفسه أو على الشبكة  (   partitions عمل نسخ  إحتیاطیة  لألقسام - 

(SSHFS أو NFS ،  FTP 
 - عمل  نسخة إحتیاطیة  من إعدادات الـ BIOS أیضًا

 - إما تقوم بحرق القرص المدمج على CD أو DVD مع إمكانیة دمج بیئة PXE/RIS معه
 - إمكانیة عمل لكلمة السر الخاصة باالدمن

 - عمل قرصك الـ DVD الخاص بعملیة استعادة البیانات
 - إمكانیة عمل تهیئة format لألجزاء قبل تنصیب الویندوز

 
هو :  Norton Ghost میزاته والسبب الذي یشجعونك الستعماله بدًال من 

الكثیر من بطاقات الشبكة یتم التعرف علیها بشكل تلقائي من خالل النواة  - 
أغلبیة مشغالت CD/DVD تتعرف بشكل تلقائي من خالل النواة  - 

 - ال تحتاج الى تشغیل خادم Ghostcast إلستالم صور األنظمة من خالل الشبكة
 - یدعم نظام ملفات أكثر

DVD أو CD تستطیع تخزین صورة النظام على أكثر من  - 
BIOS إمكانیة أخذ  نسخة إحتیاطیة  وإرجاعها من الـ  - 

BartPE أو WinPE أصغر بكثیر من - 
 

 تستطیع تحمیل النسخة العادیة من هنا  | أضغط  |
 وتستطیع تحمیل النسخة التي مدمج معها  برنامج CLAM Anti-Virus من هنا  | أضغط  |

http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.partimage.org/
http://ping.windowsdream.com/ping.html
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://ping.windowsdream.com/ping/Releases/3.00.02/PING-3.00.iso
http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://ping.windowsdream.com/ping/Releases/3.00.02/PING-3.00-WithAddons.iso


 

 
 إستعماله بسیط جدًا یا أخوان، كل الذي علیك تفعله هو وضع القرص الذي علیه PING في مشغل األقراص وأعد تشغیل

  النظام وتابع الخطوات معه لیصبح عندك صورة  إحتیاطیة  عن نظامك … وعملیة اإلسترجاع
 

 تبدأ بنفس الطریقة واإلختالف فقط بإنك ستستعید الصورة اإلحتیاطیة ولیس عمل واحدة جدیدة …
 

www.partimage.org  
 

  

http://www.techno4com.com/vb/showthread.php?t=154954
http://www.partimage.org/


 

celestia 
 

 أحد البرامج الرائعة التي تعرفت علیها مؤخرا هو برنامج Celestia وهذا موقعه الرسمي :
 
 

http://www.shatters.net/celestia/index.html 
 

بدءا  هذا البرنامج عبارة عن 3D Planetarium, یمكنك من السفر عبر الفضاء إلى مختلف األماكن وبكافة المقاییس , 

 من مجموعات المجرات و حتى األقمار الصناعیة في مداراتها حول األرض أو حول باقي الكواكب . وبالتالي , فأنت لست مقیدا

 إلى سطح األرض , بل یمكنك السفر في أعماق الفضاء .
 یتمیز بسهولة االستخدام و البساطة , تماما كبرنامج Stellarium, و یحتوى آالف النجوم و الكواكب و المجرات ,

 باإلضافة كما ذكرت لألقمار الصناعیة , ویحوي العدید من األدوات لتسهیل الوصول إلى كافة الوجهات المطلوبة .
 

مما یتیح للجمیع تطویره و إضافة ما یحلو  ,Open source أیضا أحد أجمل المیزات هو كونه مجاني و مفتوح المصدر 

  لهم من Add-ons و التي تضیف لمتعة البرنامج بعدا آخر .
 
 

  

http://www.shatters.net/celestia/index.html
http://www.shatters.net/celestia/index.html


 

ccleaner 
 برنامجك یساعدك على التخلص من الملفات التى ال تحتاجها مثل ملفات التیمب و یقوم باصالح االخطاء التي في الریجستري

  و تنظیف الجهاز من االخطاء و الكثیر من المهام االخري
 

 
/http://sourceforge.net/projects/ccleaner  

  

http://sourceforge.net/projects/ccleaner/
http://sourceforge.net/projects/ccleaner/
http://sourceforge.net/projects/ccleaner/


 

Islamic .: .. :.  برامج اسالمیة 
 

  
Zekr 

 ذكر  هو عبارة عن برنامج یساعدك على البحث في القرآن الكریم و یحتوي على ترجمة للقرآن الكریم للعدید من اللغات العالمیة
و یوجد به امكانیة التركیة و االندونیسیة و غیرها من اللغات االخرى  ,   مثل االنجلیزیة  , الفرنسیة  , الروسیة  , الفارسیة  , 

 قراءة القرآن من على االنترنت او تحمیل القرآن على جهازك لتستعمل الیه دون الحاجة لالنترنت  .
http://zekr.org  

  

http://zekr.org/


 

  
  

TrayAdhan 
 تراي ادان  هو عبارة عن برنامج لتذكیرك بأوقات الصالة و یظهر لك اوقات الصالوات الخمس باالضافة الى بعض المعلومات

هالل ام بدر ام محاق و هكذا  - .  االخرى عن حالة القمر  - 
 بالرغم من ان البرنامج قد اصبح قدیم و توقف التطویر فیه اال انني احببت ان اضیفه هنا لعل احد المبرمجین یقوم بتطویره  ,

 فكود البرنامج مازال على موقع سورس فورج  .
/http://trayadhan.sourceforge.net .  

 
 

  

http://trayadhan.sourceforge.net/
http://trayadhan.sourceforge.net/


 

 
 

 مكتبة ثواب  - بحث ذكي وسریع في أمهات الكتب
 تشبة المكتبة الشاملة لكنها حرة

  
 تعریف بالمشروع

 هو مشروع رائد یهدف إلى خلق بنیة تحتیة  لمكتبة إلكترونیة  تحوي في داخلها كامل نتاج األمة الفكري  1) مع كافة األدوات 

ونحن نطلق هذا المشروع وفق  رخصة  "وفق " العامة .   الالزمة إلنتاجها وتعدیلها وتصدیرها والتحقق من صدقیتها . 
 یهدف تصمیم المشروع إلى عمل بنیة تحتیة تمثل  الداللة الجوهریة للمحتوى  وهو الذي غالبا ما یكون نص لكن ذاك ال یمنع

 أن یكون المحتوى وسیطة مثل صور المخطوطات أو الملفات الصوتیة وتربط العناصر مع بعضها في نفس المحتوى ومع
 عناصر أخرى في محتوى آخر مثال كأن نربط الراوي بترجمته في كتاب الرجال أو أن نربط المحتوى الصوتي لمتن الشاطبیة

 بمتن الشاطبیة . وحیث أننا نهتم بالداللة یجب أن یتم تمثیل الكتب األصلیة كما هي دون التعدیل فیها وأي معلومة إضافیة یجب أن

 توسم بوسم خاص یبین ذلك مثل التحقیق . كذلك یجب أن نوفر على طالب العلم األعمال المؤتمتة فیتم تولید التمثیل والربط
 لألشیاء بطرق آلیة ما أمكن مثال إذا تم إدخال أغلب كتب الحدیث وتم وسم األحادیث الصحیحة بواسمة خاصة یمكن تولید ملخص

  مفهرس لألحادیث الصحیحة من بینها بشكل آلي كذلك یمكن تولید شجرة الرواة …إلخ .
 إن وسم النص بطریقة داللیة تمثل جوهر المحتوى ال مظهره تمكن المستخدم من البحث بالعدید من الطرق المخصصة التي ما

  كانت ممكنة في األنظمة األخرى .

  توفر  أعجوبة  استضافة للمشروع وكتبه وعدد من  الخدمات  كي تسهل األعضاء العمل معا في فریق .

 المحتوى  - الكتب

  یمكن استعمال ثواب كمكتبة مفرغة خالیة من الكتب ثم إضافة الكتب التي ترید إما بشكل فردي أو عبر مستودعات الكتب .

 یوفر مشروع ثواب مستودع الكتب الرئیسي  (على موقع أعجوبة ) یتم تجمیع الكتب فیه من مختلف المصادر حیث یتم اطالع

  مستخدم سطح المكتب على الجدید أو المصحح آلیا .

لكننا سنحرص على  یفترض أن تتمكن ثواب من حمل أي كتب ألي حقل من حقول العلوم المفیدة  (الشرعیة والدنیویة ) 

  تضمینها أمهات الكتب مثل كتب السنن وعقیدة أهل السنة والجماعة والتفاسیر والمعاجم واألدب وغیرها .

 لكننا ال نهدف أن یكون موقع ثواب  (على خادم أعجوبة ) هو المصدر الوحید لتلك الكتب وال نرید أن نجعل هذا الخیر العظیم

 حكرا لنا بل إننا سنسمح لمن شاء  (وفق شروط الرخصة ) إطالق مستودعات كتب على مواقعهم الخاصة . وحتى ال یؤثر ذلك
 على سالمة الكتب سیتم إدراج میزة التحقق من التوقیع اإللكتروني حیث سیعلم المستخدم الجهة التي تقف خلف كل مستودع

  للكتب وخلف كل كتاب یضیفه إلى مكتبته ویحذره من الكتب غیر الموثوقة .
 المزایا

 إن طریقة حفظ المحتوى التي نستعملها تسمح للمحررین إنشاء عالمات ثم وسم أجزاء من المحتوى بها . هذه العالمات تسمى

كأن یعرض بطریقة أو  الوسوم . هذه الوسوم قد تستخدم لتوضیح داللة الجزء المحدد وهذا یفید ألغراض التصنیف أو العرض  (

  لون أو خط أو مكان ممیز ) كأن نسم جزء بأنه ملخص الكالم أو نسم جزء بأنه فتوى وذاك سؤال السؤال فیها وهذا جواب المفتي

http://www.ojuba.org/wiki/thawab/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89#fn__1
http://www.ojuba.org/wiki/thawab/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89#fn__1
http://www.ojuba.org/wiki/waqf/%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://www.ojuba.org/wiki/waqf/%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://www.ojuba.org/wiki/waqf/%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://www.ojuba.org/wiki/waqf/%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://www.ojuba.org/wiki/waqf/%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://www.ojuba.org/
http://www.ojuba.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1


 

 كذلك یمكن للمحرر عمل وسوم تأخذ قیم مثل تحدید طبقة الراوي أو صحة الحدیث . ویمكن لبعض الوسوم أن تطلب من

 محرك البحث إنشاء حقل بحث منفصل للنص المحدد  (عند البحث عن راوي اسمه “زید” من طبقة أتباع التابعین یجب أن ال

  تذوب نتائج البحث الجیدة بسبب مطابقة عبارة مثل “وقال عنه زید …” وذلك بتحدید أننا نرید البحث في اسم الراوي حصرا ).

  میزة ثواب أن هذه الوسوم غیر محدودة ویمكن لطالب العلم إنشاء وسوم خاصة بمجال العلم الذي یبحثون فیه .

Platform البنیة التحتیة 
  یستفید “ثواب” من أحدث التقنیات البرمجیة لتوفیر نكهتین وحدة مخصصة لشبكة  (الویب ) والثانیة لسطح المكتب .

أنظمة التشغیل المعروفة مثل ویندوز  وقد أخذنا على أنفسنا أن نصممها من األساس بحیث تعمل على أغلب  (إن لم نُقل كافة ) 

  وأبل ولینكس وصن سوالرس .
 إن تصمیم ثواب المتقدم المبني على الداللة ال على المظهر وخبرة فریق العمل في مجال التقنیة تجعل من السهل عمل عدة

  تنفیذات للمشروع كل منها لها غایة أكثر تخصصا من األخرى .
 تطبیق سطح المكتب

 یفترض أن یعمل البرنامج النهائي الموجه لمستخدم سطح المكتب بطریقة بدهیة بحسب كل نظام مثال في نظام ویندوز یمكن
 عمل ملف تنفیذي exe معه كل االعتمادیات التي یحتاجها البرنامج وفي لینكس یكون هناك حزم rpm أو deb جاهزة

  عبر المستودعات في توزیعة أعجوبة لینكس أو في توزیعة “سبیلي” .
 لكن في المراحل األولى من تطور البرنامج قد نكتفي بإطالق خادم ویب صغیر وفتح المتصفح المفضل لدى المستخدم وتشغیل

  التطبیق من خالل المتصفح

 تطبیق الشابكة
 یعمل باستخدام لغة جافا و تقنیات XSLT و XML و AJAX ویوفر خادم یمكن إطالقه على سطح المكتب أو على

اإلنترنت )   خوادم أو خوادم مركزیة في المدارس والجامعات أو مواقع الشابكة العامة  (
 یتم إطالق خادم على موقع أعجوبة یمّكن طالب العلم من تصفح الكتب والبحث فیها وتولید التمثیالت المختلفة للبیانات التي

شجرة السند مثال أو خارطة الشیوخ والتالمیذ لراوي معین …إلخ )   یریدونها  (

  كذلك یمكنهم من طلب مراجعة إدخال كتاب ما أو ربطه مع صورة من المخطوطة  ..إلخ .
 
 

http://thawab.ojuba.org  
 

http://thawab.ojuba.org/


 

  أباتشي أشهر خادم ویب على اإلنترنت
 
  

 
 
  

 مزایا أباتشي
 یدعم أباتشي مجموعة متنوعة من المزایا، والعدید منها تمت ترجمتها كوحدات مستقلة، تزید من الوظائف األساسیة للخادوم،
 وتمد هذه الوحدات من دعم لغة برمجة لجانب الخادوم إلى مخططات التوثیق، فمن ناحیة لغات البرمجة یدعم أباتشي على سبیل

 المثال لغات  بیرل  وبایثون  وTcl وPHP، ومن ناحیة التوثیق یضم أباتشي وحدات مثل mod_accessو

 mod_auth و mod_digest، وكذلك یضم غیرها من المزایا مثل دعم SSL وTLS لالتصاالت اآلمنة، ووحدة

البروكسي، ومیزة إعادة كتابة العناوین  (mod_rewrite)، ومیزة السجالت المخصصة  (

 mod_log_config)، ودعم المرشحات  (mod_include و mod_ext_filter). و لتقلیل حجم

 الصفحات التي یتم تلقیمها بواسطة أباتشي فإنه یوجد وحدة خارجیة لضغط الملفات باسم mod_gzi، هذا وباإلضافة إلى

 إمكانیة تحلیل سجالت أباتشي بواسطة متصفح اإلنترنت باستخدام سكربتات مجانیة مثل AWStats / W3Perl أو
 Visitors، وتخصیص رسائل األخطاء، ودعم التوثیق بواسطة قواعد البیانات . 

 االستعمال
ال تتغیر ) والدینامیكیة  (تتغیر مثل المنتدیات )، والعدید من تطبیقات الوب  یستعمل أباتشي لتخدیم صفحات الوب الساكنة  (
 صممت على أساس أنها ستستعمل بیئة أباتشي وممیزاته، وأباتشي أحد مكونات حزمة تطویر تطبیقات الوب المشهورة باسم

 LAMP والتي تحوي نظام التشغیلي جنو / لینكس وخادوم الوب أباتشي، وقاعدة البیانات MySQL ولغات البرمجة

وكذلك یتم توزیع أباتشي كأحد أجزاء حزم برمجیة االحتكاریة مثل قاعدة البیانات أوراكل، وخادوم وبیرل وبایثون .   PHP 

 التطبیقات  آي بي أم  WebSphere، وكذلك قامت  أبل  بتضمین أباتشي في نظام Mac OS X كخادوم الوب االفتراضي

 وكداعم لWebObjects في خادوم التطبیقات . ویستخدم أباتشي لمهام أخرى عندما یجب أن یوفر المحتوى بطریة آمنة

IIS وموثوقة، ومن األمثلة على ذلك مشاركة الملفات من الحاسوب الشخصي عبر اإلنترنت . یعتبر خادوم شركة مایكروسوفت 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Tcl&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Tcl&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/PHP
http://ar.wikipedia.org/wiki/PHP
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=SSL&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=TLS&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=TLS&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://ar.wikipedia.org/wiki/IIS


 

،Sun Java System Web Server أهم منافس لألباتشي ویأتي بعده خادوم شركة صن مایكروسیستمز 

 ومجموعة كبیرة من الخوادم األخرى مثل Zeus Web Server. و تستعمل بعض أكبر مواقع اإلنترنت خادوم أباتشي ألداء

 مهامها، فمثال تستخدم شركة  جوجل  نسخة معدلة  (GWS) من أباتشي لعرض نتائج محرك بحثها الشهیر، وكذلك تستعمل
 مشاریع ویكیمیدیا  بما فیها موسوعة ویكیبیدیا خوادم أباتشي . 

 الرخصة
 یعتبر ترخیص أباتشي ترخیصا مفتوح المصدر، وهو یسمح بتوزیع األعمال المشتقة من كود أباتشي كشفرات مفتوحة أو
 مغلقة، وتعتبر مؤسسة البرامج الحرة رخصة أباتشي غیر متوافقة مع النسخة الثانیة من رخصة جنو العامة GPL بسبب

 وجود حاالت مخصصة تنهي برءات االختراع ال یتطلبها  ترخیص GPL، فلذا ال یمكن تكامل البرامج المرخصة تحت رخصة

 أباتشي مع البرامج المرخصة تحت  رخصة GPL. ولكن النسخة الثالثة من GPL تحوي حكما  (قسم 7e) یسمح لها بأن

 تكون متوافقة مع التراخیص التي تحوي شروط إلنهاء البراءة االختراع، بما فیها رخصة أباتشي . اسم Apache هو

 عالمة مسجلة وال یمكن استخدامها إال بإذن صریح من أصحاب  العالمة التجاریة .
 

  بالمناسبة في احصائیة تقول  :
PHP 24 من مواقع الویب تعتمد على% 

Apache 65 من مواقع الویب تعتمد على مخدم% 
Sendmail 76 من مخدمات البرید االلكتروني تعتمد على برنامج% 

BIND تدار بواسطة Domains 90 من النطاقات% 
Mosaic browser من مستعرضات الویب تعتمد على المستعرض األول في تاریخ االنترنت  99%  

 
  ما الذي یعنیه هذا ؟؟ البرامج الحرة قویة و منتشرة و یعتمد علیها

  
 وصالت خارجیة

 الموقع الرئیسي لخادوم الوب أباتشي
 
 

  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Sun_Java&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeus_Web_Server&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5_GPL&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5_GPL&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_GPL&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9_GPL&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Sendmail
http://httpd.apache.org/


 

scilab 
www.scilab.org  

 
  او

octave 
/http://www.gnu.org/software/octave  

 
 
 

  بدیل للماتالب
 
 

 لماذا تنفق أشهر من عمرك على تعلم برنامج ثم عند العمل به تضطر لشراء البرنامج باالف الدوالرات بینما البدیل المجاني
 موجود ؟؟؟

 یعتبر هذا البرنامج بدیل جید لبرنامج matlab وهو برنامج یقوم بالعملیات الحسابیة المعقدة والطویلة  . ویهم الى حد كبیر

  جمیع اقسام الهندسة  .
 
 

  

http://www.scilab.org/
http://www.scilab.org/
http://www.gnu.org/software/octave/
http://www.gnu.org/software/octave/
http://www.gnu.org/software/octave/


 

 
  

FreeMat برنامج 
 
 
 

Matlab أیضا ویعتبر برنامج جید وواجهته تشبه الى حد كبیر واجهة برنامج Matlab وهو برنامج بدیل لبرنامج  
 
 

/http://freemat.sourceforge.net  
 
 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/FreeMat
http://en.wikipedia.org/wiki/MATLAB
http://freemat.sourceforge.net/
http://freemat.sourceforge.net/


 

Asterisk  
 

  موقع البرنامج
/http://www.asterisk.org  

 
  الدعم منتدي كامل للرد على اسئلتكم و بالعربي

/http://www.asterisk4arab.com  
 
 
 
 

 تمهید :
 " اخي المتصل اضغط على رقم 1 اذا كنت تتكلم العربیة او رقم 2 لالنجلیزیة "

 من المؤكد ان البعض قد سمع هذه العبارة او مثلها عندما اتصل علي مؤسسة حكومیة او شركة كبیرة في بالده عندما اراد
ومن المؤكد ان البعض منكم قال كیف یعمل هذا ,وهل لي ان استعمله او مثله في شركتي اوعالمي الخاص  االستعالم عن شئ ما ,

 بي .
 انها احدى المهام التي یستطیع ان یقوم بها صدیقنا الجدید أستریسك .

 
 ماهو أستریسك :

 أستریسك عبارة عن مقسم هاتف برمجي كامل یعمل على لینوكس في االساس  ,طبعا لست بحاجة الى نقله في الشاحنة النك

 سمعت كلمة مقسم ولكن تنزیله من االنترنت ثم تنصیبه على جهازك مثله كمثل اي برنامج اخر .وهو یوفر لك جمیع خصائص

Voip ذالك المقسم الكبیر اذا لم یكن اكثر .وبامكانه ان یحول جهازك العادي الى خادم اتصاالت صوتیة 
.Communication Server 

 ولست بحاجة الى شراء اي اجزاء اضافیة اذا اردت ان یكون االتصال داخل شركة او مصنع او مدرسة وبالتحدید اي شبكة التي
 انت موجود فیها وحتى لو كانت افتراضیة . وبالتاكید اذا اردت ان تتصل بالعالم الخارجي فهو ممكن النها احدى الوظائف

 الرئیسیة لهذا المقسم ولكن علیك إجراء بعض اإلضافات سنذكرها في قسم التنصیب .
 

 خصائص أستریسك :
 معناه بالعربیة النجمة ومعناه في لغة الحاسب البدیل عن كل شئ النه اخذ الرمز  * وهذا معناه ان أستریسك مرن االستعمال

 بحیث انك بامكانك استعماله في جمیع مجاالت االتصاالت , وبما انه مفتوح المصدر فذلك یعني ان هناك المئات من المطورین

 الذین یعملون به من تعدیل للنواة او اضافة وظائف جدیدة .
 وهذه اإلضافات تتم بسهولة الن أستریسك مكون من عدة نماذج ووحدات  (Moduls) یمكنك في اي وقت اضافتها او حتى

 توقیفها عن العمل مثال وصلة مع قاعدة بیانات .
 وبما انه مفتوح المصدر یعني انه مجاني ویعني ایضا اننا بامكاننا ان نعدل علیه ما نشاء بحیث یوافق احتیاجاتنا مثال التكلم

http://www.asterisk.org/
http://www.asterisk.org/
http://www.asterisk4arab.com/
http://www.asterisk4arab.com/


 

 بالعربیة .
 

 فوائد أستریسك :
 أهم الفوائد التي تحصل علیها باستخدامك أستربسك توفیر تكالیف االتصاالت  ,فانت اوال تحصل على مقسم ال یكلفك اال ثمن

 الجهاز الذي سوف تنصبه علیه ,وكذلك سوف توفر ثمن االتصاالت المحلیة بین أعضاء الشبكة فلن تكلفك شیئا  .وكذلك اذا كانت

 شركتك او شبكتك متواجدة في اكثر من مدینة فیمكنك ربط الجمیع في مقسم واحد وكأنهم في نفس المكان .وكذلك تقلیل حجم

النك سوف تستعمل أسالك الشبكة المحلیة اجهزة التلفون ولست بحاجة لوصالت التلفون العادیة في  األسالك الممتدة في الشركة  ,

  كل مكان .
  



 

mono  

C# and .NET هذا البرنامج للمبرمجین  
 و یفید في عمل برامج تعمل على الویندوز و لینكس و ماكنتوش

 
 
 
 

http://www.go-mono.com 
 

  

http://www.go-mono.com/


 

XtrackCAD برنامج التصمیم 
 

  برنامج تصمیم بمساعدة الحاسب cad مفتوح المصدر و مجاني

 متخصص لتصمیم تخطیطات السكك الحدیدیة بطریقة سهلة عن طریق رسم المسارات بالماوس

  ال تحتاج ان تكون خبیرا لترسم تصمیمات جیدة بالبرنامج
  و یمكنه عمل التصمیمات بأي مقاس

 

 
 اختبار التصمیم الخاص بك عن طریق تشغیل القطارات ، بما في ذلك نقلها مع الماوس

  
 استخدام مكتبات محددة مسبقا لماركات شعبیة كثیرة للمساعدة على البدء بسهولة ، 

  و یعتمد البرنامج على نظام الطبقات و الذي یسهل العمل و ینظمة 

.  
  

 
  تم تصمیم XTrackCAD من األلف إلى الیاء لیكون أداة كاملة لتصمیم نموذج تخطیط السكة الحدید .

   
 یمكن وضع أي عدد من السیارات والقاطرات على التخطیط الخاص للتأكد من الموافقات ، والقدرات وتخطیط المسار 

 
  

 
  تحمیل البرنامج
 دروس تعلیمیة

 
  

http://www.xtrkcad.org/
http://www.xtrkcad.org/Wikka/BeginnerTutorial


 

OpenBravo POS  
 
 

  برنامج مبیعات مفتوح المصدر للشركات الصغیرة و المحالت
 

 یقدم أوبن برافو لنقاط البیع العدید من الخدمات ومنها  :
إدارة كاملة للمخزون من إدخال البضاعة وجردها وطباعة التقاریر المختلفة للمخزون .  *  

إدارة كاملة للمبیعات وصندوق النقدیة بحیث یعطي تقاریر دقیقة عن مستوى الربح والخسارة أوال بأول .  *  
إمكانیة إدارة أكثر من فاتورة بنفس الوقت .  *  

إدخال األصناف بكامل تفاصیلها مع صورة لكل منتج ، والوقت المناسب لطلب المزید من منتج معین .  *  
تسریع عملیة البیع من خالل استخدام قارئ الباركود الملصق الموجود على المنتج .  *  

  * طباعة ملصق الباركود لكل منتج مع اختیار البیانات المطبوعة من قبل العمیل .
آجل  - مجاني  ) . بطاقة ائتمانیة  -    * دعم السداد بعدة طرف مختلفة  ( نقدا  - شیك  - 

  * اعتماد العمالت المحلیة والدولیة .
إخراج تقاریر مختلفة وعدیدة تناسب احتیاجات المستخدم إلدارة مؤسسته، مع إمكانیة التعدیل على تلك التقاریر  * 

  بسهولة .
إدارة أكثر من مخزن ومستودع في نفس الوقت وإدارة التعامل بینها و الدعم لعدة فروع .  *  

سهولة تامة في إدارة المستخدمین للبرنامج مع إعطاء صالحیات مناسبة لكل مستخدم للبرنامج .  *  
  * نظام دعم العمالء وتحدید بیانات كل عمیل مع تحدید الحد األعلى ألجل لكل عمیل .
  * طباعة بطاقات العمالء مطبوع علیها بیانات العمیل مع رمز الباركود الخاص به .

  * یمكن الطباعة على أكثر من طابعة في نفس الوقت لتوفیر الوقت بین أقسام الشركة .
  * یدعم البرنامج العدید من األنظمة القائمة للشركات والمؤسسات مثل  :

  * شركات البیع بشكل عام وكذلك شركات البیع بالجملة .
المطاعم بأنواعها حیث یوجد نظام خاص بالمطاعم یشمل عملیة تنظیم المطعم  *  

  والطاوالت واألدوار للمطعم مع نظام الحجز ونقل الطلبات من طاولة إلى أخرى .
 
 
 

  تم تعریبها بواسطة  مدونة الناهض
 

 

http://www.openbravo.com/
http://www.nahedh.com/blog/posts/view/113


 

  لینكس
 

  نظام التشغیل البدیل للویندوز
 

  سهل و قوي و یدعم اللغة العربیة
 
 
 
 

  اعجوبة
  اصدار عربي من نظام التشغیل اوبنتو

http://www.ojuba.org  
 
 
 

 سبیلي
 

  نسخة لینكس اسالمیة
http://www.sabily.org  

 
 
 
 

  نسخة اوبنتو
 

/ttp://www.ubuntu.com  
  من افضل نسخ لینكس و یمكن تنزیلها كاسطوانة حیة تعمل بدون تنصیب او اسطوانة تنصب من خاللها

  او تحملها على فالشة
 معلومة طریفة •إذا أردت شراء وسادة للماوس ، فال داعي إلخبار البائع عّما إذا كنت تستخدمها مع ویندوز أم لینكس

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ojuba.org/
http://www.sabily.org/
http://www.ubuntu.com/
http://www.ubuntu.com/


 

 برنامج الحسابات الهندسیة
  

 برنامج الحسابات الهندسیة  مفید لمن یعمل في مجال االستشارات الهندسیة   سواء مهندس او رسام

حاسس اني سمعت هذا االسم من قبل ”  برمجة عمر سلیم  "

  
 و هي مفتوحة المصدر یمكنك تحمیل شفرة الكود   من هنا

http://www.4shared.com/file/-Um3g3_M/d_online.html 
copyleft حقوق الطبع 

 
  الغریب أنه كلما اضعه بمنتدى اجد من یسئل عن الكراك ؟؟ أصبحنا مصابین بشراهة الكراك

 
 
 
 

https://draftsman.wordpress.com/2014/02/01/1111-5/  
 
 
 
 
 

 برنامج تعریفي بالبرامج مفتوحة المصدر
  یعرض كل برنامج و البدیل له

http://amrselim.net/download/gnu.zip 
 
 

 

http://newmilk.wordpress.com/2011/08/13/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
http://www.4shared.com/file/-Um3g3_M/d_online.html
https://draftsman.wordpress.com/2014/02/01/1111-5/
http://amrselim.net/download/gnu.zip


 

  مواقع و منتدیات تدعم البرمجیات حرة المصدر
 
 

  
 
 

SourceForge :  سورس فورج 
 سورس فورج  هو اكبر موقع للبرامج المفتوحة المصدر في العالم  , و هو یقدم استضافة للمشاریع الحرة و المفتوحة المصدر  ,

 و هو یحتوى  - حتى كتابة هذا الموضوع  - على اكثر من 169,000 مشروع و اكثر من 1,786,000 عضو

و ستجد علیه العدید من البرامج و المشاریع المفیدة  , فهو یوفر امكانیة تحمیل البرامج و سواء الملفات التنفیذیة او  مسجل  , 

و معلومات عن البرنامج و ما الى اذلك  .  المصدر البرمجي الخاص بها و صور للمشروع او البرنامج  - ان وجد  - , 
 
 
  
 

SoftPedia :  سوفت بیدیا 
حتى كتابة هذا الموضوع  سوفت بیدیا  هو عبارة عن فهرس معلومات عن برمجیات و بعض الدروس و الشرح و هو یحتوي  - 

 - على اكثر من 383,000 موضوع و تم التحمیل منه اكثر من 538,989,000 مرة  , و یتیح هذا الموقع الرائع

" و اخر االخبار و شرح  Drivers "  معلومات عن العدید من البرامج و االلعاب و الهواتف المحمولة و تعریفات االجهزة 

و یتیح العدید من الشرح و الستبیانات و  في بعض المجاالت و معلومات عن العدید من العلوم و التكنولوجیا و الصحة و البیئة  , 

 المعلومات عن منصات التشغیل مثل الوندوز و اللینوكس و الماكنتوش و العدید العدي من االشیاء االخرى الرائعة  , و یوفر

 العدید من المواقع االضافیة لتحمیل البرامج او ما یعرف بالـ  " mirror " و كذلك فانه یقوم باجراء االختبارات على

 البرامج و یعطي شهادة تفید خلو البرنمج من اي برامج خبیثة الفیروسات او برامج التجسس او البرامج الدعائیة  , و عند تحمیل

حقاً موقع اكثر  البرنامج یقوم بعرض معلومات عنه و یخضع الي رخصة و مبرمج البرنامج و اذا ما كان له برامج اخرى  , 

 من رائع  .
 
 
 

  كوبایة لبن
  مدونة تهتم بالبرامج مفتوحة المصدر صاحبها اسمه عمرو سلیم  ,

/http://newmilk.wordpress.com  
 
 
 

http://newmilk.wordpress.com/
http://newmilk.wordpress.com/


 

 
arabicfoss 

  مدونة عربیة تهتم بالبرمجیات مفتوحة المصدر

/http://arabicfoss.blogspot.com 
 
 

 https://www.facebook.com/groups/aopensource/  
 
 
 

showmedo 

 من االشیاء التى یمكن ان یساعد بها االنسان في انتشار البرامج الحرة ان نشرحها فیدیو

 فلالسف الشرح الفیدیو العربي ما زال في بدایته

 و هناك فیدیو باالنجلیزي كثیر على النت یمكن الحصول علیه من جوجل او الیوتیوب عن طریق
 كتابة اسم البرنامج في البحث

 موقع متمیز للشرح فیدیو
/http://showmedo.com 

 
 
 
 
 

aopen source 

 جروب على الفیس بوك لمحبي البرمجیات الحرة , بنتقابل و نتناقش حول احسن برنامج في كل
  مجال

http://arabicfoss.blogspot.com/
http://arabicfoss.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/aopensource/
http://showmedo.com/
http://showmedo.com/
http://showmedo.com/
http://www.facebook.com/groups/aopensource


 

https://www.facebook.com/groups/aopensource  

 

 

 

 

sans installation برامج حرة لالستعمال بدون تثبیت  
 1- اختر البرنامج المرغوب من :

http://framakey.org/Portables/Index 
 2- فك الضغط، ثم انسخ المجلد إلى ClE USB أو إلى القرص الصلب

 3- شغل البرنامج !
 

 البرامج الموجودة كلها حرة، إذن ال قرصنة وال وجع ضمیر.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre : ما هو البرنامج الحر 

 

 
/http://appnr.com 

  تنصیب البرامج بضغطة زر
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/groups/aopensource
http://framakey.org/Portables/Index
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
http://appnr.com/
http://appnr.com/


 

  مراجع هذا الكتاب
 

  استفدت كثیرا من جهد من سبقوني في هذا المجال  : فلهم كل التحیة و اعذروني اذا كنت نسیت احد

 

  مجموعة دعم المصادر المفتوحة

/http://sosource.wordpress.com  

 

 
 وادي التقنیة

/http://itwadi.com  

 

  مجتمع لینكس

www.linuxac.org 

 
  المصادر الحرة

/http://open-source-now.blogspot.com  

 
  انا حر انا مجاني

/http://www.freewarearabia.com  

 

 
 

 

http://sosource.wordpress.com/
http://sosource.wordpress.com/
http://itwadi.com/
http://itwadi.com/
http://www.linuxac.org/
http://open-source-now.blogspot.com/
http://open-source-now.blogspot.com/
http://www.freewarearabia.com/
http://www.freewarearabia.com/


 

 لماذا علیك االنضمام إلینا؟
  ما دمت وصلت الى هنا یبقى اما انك متحمس للموضوع و ترید العمل معنا

  او انك بتقلب في الكتاب
 

 العمل في مشروع مفتوح المصدر هو جهد غیر مدفوع بالمال، لكن له مزایا أخرى یمكنك االستفادة منها :
 

 تجربة ممتعة، تستحق التعب من أجلها، إنه المجتمع الحر بكل ما تعنیه الكلمة من معنى .
 سواء كنت جدیدا في العمل أم ال، ستساعدك التجربة في االحتكاك مع أشخاص أكثر خبرة واإلستفادة منهم .

 یمكن أن تكون فرصة جدیدة لتعلم مهارات جدیدة على أیدي أناس مخضرمین من مختلف أنحاء العالم .
 یمكنك تكوین صداقات جدیدة مثیرة لإلهتمام والتعرف على ثقافات مختلفة في إطار عمل حیوي .

 غالبا ما تكون هناك فرص للربح المادي مع مشاریع مثل لیبر أوفیس، مثال یمكنك أن تكون مدربا لنیل شهادة لیبر أوفیس .
 خبرتك في العمل بإمكانها أن تثري سیرتك الذاتیة للتقدم إلى وظائف في شركات عالمیة .

 كمستخدم وداعم لهذا البرنامج یمكنك التحكم في اتجاه تطویر وتنمیة المشروع لصالح بلدك أو لغتك وتلعب دورا في هذا
 المشروع .

 في األخیر یمكنك االفتخار أنك عضو في مجتمع عالمي یدعم المصادر المفتوحة والبرمجیات الحرة الذي یسعى لحمایة حریة
 المستخدمین في مختلف أنحاء العالم .

 
 

  كیف یمكن ان ادعم البرمجیات الحرة

  البرمجة و التطویر
  التبرع العیني

  نشر الفكرة
  عمل دعایة و بنشورات

یمكنك ان تكسب بدون مشاكل ”  تحمیل البرامج و توزیعها  "

  ابالغ المطورین بملحوظاتك و اذا كان هناك خطأ تنبههم له

 
 
 

 



 

  صدي الكتاب

  افرح جدا كطفل صغیر عندما اجد شخص قرأ ما كتبت  , و لم یكتف بهذا بل ارسل رأیة في الكتاب فلكم جزیل الشكر

 
 

 

Ahmed Shalaby 
 طاب والنعمة انتا برنس

 الكتاب جمیل ومفید وممتع
 واننى باالصالة عن نفسى وبالنیابة عن المجتمع بتاع المصادر المفتوحة باشكر

 
  استمر .. بالتوفیق

 

 
 

 
 



 

 تجربة عملیة :

  عند كتابة هذا الكتاب انفقت ساعات قلیلة في كتابته

  لكنى أحسست براحه نفسیة لمشاركتي البسیطة في البرمجیات الحرة

  هناك من ارشدني و صوب لي بعض االراء

  قد یتعرف مبرمجین على الفكرة فیبرمجوا برامج حرة استفید منها

  اضفت سطرا قد یعود على بالف سطر

 كسبت دعوات من اخوة افاضل عدي خیر من الدنیاو ما فیها

 

  اتمنى أن تدعم البرمجیات المفتوحة بنشرها , و االبتعاد عن البرامج المقرصنة

 

  
  

  اتمنى ان تشاركني برأیك في الكتاب

  اذا كان لدیك ملحوظة او اقتراح او انتقاد فانا ارحب به

 
  اتمنى ان یكون الكتاب قد نال رضاك

  
  لمزید من المعلومات عن كاتب هذا الكتاب و للتواصل زر الصفحة التالیة

/http://draftsman.wordpress.com/cv/about 
 كتبه :

  عمر سلیم
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