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 01وللا زاهجلا راج&إ دقع

  AB@ب تاقحلم يأ ًالماش iPad زاهج راج&إ دقع
 

  ،ةنيدملا ةدمع اهلثمJو نسFإ ةنيدم
FB 40-2  

 WX. 3سVلوه
 نسFإ 45127

Fُاهيلإ راش aإ ةنيدم" :مساFنس" 
 و

 ________________________________________________  "ةhنgلا" "مسالا"
 ________________________________________________      "ةسردملا"
 ________________________________________________      "لصف"
 ________________________________________________      "عراش"
 ________________________________________________    "ةنيدملا q يدWpJلا زمرلا"

 
  رجأتسملا wاقلا vع u1ولا كلذكو

 ________________________________________________  "ةhنgلا" "مسالا"
 ________________________________________________      "عراش"
 ________________________________________________    "ةنيدملا q يدWpJلا زمرلا"

 
z{لا مادختسالا طو�X1 لس� متيhط نع رجأتسملا �إ اهم�Jلا قWpJلإلا دgWXو�B

1qقروhًا، �B
 اهبجوم�X1 aلا طو}�لا م�حت ، ___________ رادصإلا 1

 .ةhجهنماللا سوردلل تاقحلم يأو iPad زاهجa ضWXقملا نسFإ ةنيدم دوزت

�B حضوملا مادختسالل يروف رثأa رجأتسملل ةhلاتلا ةزهجألا نسFإ ةنيدم رفوت
 ت&اaاجhج 64 ن�Jخت ةحاسم - Apple iPad 10.2 Wi-Fi :دقعلا 1

)2021( aام �B
 تاقحلم يأو ةقاطلا لaا£و ةقاطلا دادمإ ةدحو كلذ 1

 ___________________________________________ لسلس¤ملا مقرلا  لمح&

�B راج&إلا أد¥ي
�B نgلو ،قبسملا راطخإلا دعa 1̈ت§Jو ەرادصإ موي 1

 مادختسالا طو}�» رارقإلا متي .ج�ختلا ل¥ق ةhسارد ما&أ 5 زواجتي ال دعوم 1
 .اهمالتساa رارقإلاو

 

 نسFإ ةنيدم
 
 

________________________________ _________________________________ 
 ةسردملا ةرادإ عيقوت  بلاطلا عيقوت
 
 

______________________________  
�Bوناقلا u1ولا عيقوت

1* 
 
 

______________________________ 
 رمألا �1و عيقوت
 

�Bوناق u1و ماق اذإ *
 نع ةaاhنو ةقفاومa فµتي هنأ وأ بلاطلل ةدhحولا ةJ́بألا ةhلوؤسملا لمحتي هنأ امإ دكؤي فوسف ،عيقوتلاa طقف دحاو 1

�Bوناقلا u1ولا
  .رخآلا 1

  رادصإلا

Apple iPad تاقحلملا عم  

  .ةhلاتلا ةقaاسلا راwBألا هa راج&إلا ةhقافتا نم 1 ةطقنلا تحت جردُملا iPad زاهج

 ةسردملا عباط وأ ةسردملا دیعاوم

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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 ةرداصلا تاقحلملاو زاهجلا ةلاح فصو

 
 
     

 

 .ەالعأ ةروكذملا iPad ةخسº مالتسا د¹hأتل اذه

  نسFإ ةنيدم

 

______________________________                   _________________________________ 

 ةسردملا ةرادإ عيقوت    رجأتسملا عيقوت
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  راج&إلا دقع قافرإ

 
z{ةزهجأ مادختسا طو iPad �B

 مhلعتلا 1

 

 كلمتلا q راج&إلا موسر .1

 

ناجم نسFإ ةنيدم ل¥ق نم رجأتسملل ەWAفوت مت¾سو نسFإ ةنيدم تا½لتمم دحأ وه )راج&إلا دقعل اًقفو ة¥سانملا تاقحلملا عم ام¼ر( راج&إلا زاهج
ً

 .ا
�Bاضإ ركذ يأ فذح مت¾س ،لضفأ ́حضو vع لوصحلل

 .ةرفوتملا تاقحلملا AB@مضت مت¾سف ،رجأتسملا زاهجلاa قلعتت حئاوللا تنا£ اذإ .تاقحلملل 1

 

 راج&إلا ةhقافتا ءاهنإqراج&إلا ةدم .2

 

�B راج&إلا أد¥ي
�B نgلو ،قبسملا راطخإلا دعa 1̈ت§Jو ەرادصإ موي 1

 راhخ ةدقاعتملا فارطألا عيمج ىدل .ج�ختلا ل¥ق ةhسارد ما&أ 5 زواجتي ال دعوم 1
�B راج&إلا ةhقافتا ءاهنإ

 .زاهجلا تردصأ �X1لا ةسردملا اهل عباتلا ةhمhلعتلا ةرادإلا �إ اhًصن اًقaاطم اًراعشإ اذه بلطتي .يروف رثأa تقو يأ 1

 زاهجلا AB@يعت ةداعإ بج& .ەذه راج&إلا ةhقافتا ءاهتنا دعa ةدhج ةلاحa ەالعأ ةروكذملا ةhمhلعتلا ةرادإلا �إ رَجأتسملا زاهجلا ةداعÅب رجأتسملا دهعتي
�B عاجرإلا متي نأ بج& .عنصملا تادادعإ �إ رَجأتسملا

  .راج&إلا دقع ءاهتنا دعa لمع ما&أ ةثالث زواجتي ال دعوم 1

 اًضJ́عت بلطت كلذ نم ًالد¼و ،نالعإ وأ راذنإ قباس نود قحاللا لوبقلا ضفر نسFإ ةنيدمل نكمhف ،لمع ما&أ ةثالث ةWXف لالخ عاجرإلا متي مل اذإ
aو .رجأتسملا نم وروي 200 ەردق �1امجإ غل¥مJإ ةنيدم لوبق نوكFاهريدقتل اًقفو اًعجار هلوبق مدع نم رخأتملا عاجرإلل نس.  

 

 تامولعملا م&دقتب ماWXBلالا .3

 

�B رجأتسملا زاهجلا دوجو نا�م لوح تامولعم م&دقتب رجأتسملا دهعتي
�B زاهجلا م&دقتو بلطلا دنع تقو يأ 1

�B ةhفhظو ةلاح 1
 .تقو يأ 1

 

 ةhلوؤسملا q ة&انعلا بجاو .4

 

 .ثلاث فرط يأل رجأتسملا زاهجلا كWXي الو ة&انعa رجأتسملا زاهجلا ةلماعم ةhلوؤسم رجأتسملا لمحتي

 هتداعإ متي �Xح كلذ دع¼و دقعلا ةWXف لالخ رجأتسملا زاهجلل ثدحت �X1لا ةhفhظولا بويعلاو رئاسخلاو راwBألا عيمج نع ًالوؤسم رجأتسملا نوك&
hÓBظولا فعضلا وأ ةراسخلا وأ رµBلا نع لوؤسملا وه نمع رظنلا ضغa ةhلوؤسملا لمحت متي .حيحص ل�ش»

1.  

�B روهدتلا وأ تاWAيغتلا ل�ش� ال
 .اًرwB يدقاعتلا مادختسالا قاطن نمض )يداعلا v¥لا لثم( µنعلا 1

 

 مادختسالا .5

 

�B ةhجهنماللا ضارغألل وأ ةhسردملا ضارغألل رجأتسملا بلاطلل رجأتسملا زاهجلا WAفوت مت¾س
 .راج&إلا دقع ة&اهن �Xح لWBBملا 1

�B ةكراشملل بلاطلل اµJًح مدختس� اهنgلو ،ةثلاث فارطأ ل¥ق نم وأ ةصاخلا ضارغألل زاهجلا مادختسا رجأتسملل زوج& ال
 ةhجهنماللا تارودلا 1

q سردملاhلا ة�X1 ةسردملا اهمدقت، aام �B
�Bوناقلا u1ولا قفاوي .سوردلا ىوتحم ةعaاتمو دادعإ كلذ 1

 Apple ID ءاشºإ ةسردملل زوج& هنأ vع 1
 ة&امح عم قفاوتملا Ú1اhتحالا خس§لل ،لاثملا لØhس vع ،اً́¼لطم Apple فرعم نوك& .ةسردملا مادختسا ضرغل بلاطلا نع ةaاhن ةسردملا ەريدت
 فرعم لما�ت رظح& .رادُملا Apple فرعم ءاشºإل ،نكمأ نإ ،دالhملا ةنسو ةلئاعلا مسا مادختسا متي ،ًالوأ .Apple ىدل لhجس¤لاو تاناhبلا

Apple يغتلاو صاخلاWAع تاv لاو ةزهجألاWpجما. 

 .مادختسالا نم دوصقملا ضرغلل لاثتمالا نع نولوؤسم ءاhصوألا وأ u1ولا
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 هنأ �B1ع& اذه .كانه نم ا�Jًكرم هترادإ متتو Alfried Krupp ةسردمل Þ1العإلا زكرملل )MDM( ةلومحملا ةزهجألا ةرادÅب لصتم رجأتسملا زاهجلا
 نم بلطُ& ،ةhنفلا تاطاhتحالا �إ ةفاضإلاa .اهب لومعملا با¥شلاو تاناhبلا ة&امح حئاول بجومa دودحم قاطن vع الإ ةزهجألا مادختسا نكم& ال
�B ةزهجألا �إ لوصولا راhخ ةسردملا ةرادإ ىدل لازي ال .تاناhبلاو با¥شلا ة&امحل لاثتمالا ة¥قارم اًض&أ AB@ينوناقلا ءاhصوألا

 AB@ب نم ،تقو يأ 1
�B اهنا�م د&دحتو ة&درفلا ةزهجألا رظح نكم& هنأ �B1ع& اذه .معدلا ضرغل ىرخأ ءاhشأ

  .اهتقz وأ اهدقف ةلاح 1

Fُحمس wةحا
ً

  .رجأتسملا زاهجلا vع ىرخألا ةhنوناقلا تادن¤سملا وأ جماWpلا وأ تاقhبطتلا لhمحت وأ لWBBJتب طقف 
aµامع رظنلا ف Fحمس aال ،نوناقلا ه Fُلومحملا زاهجلا مادختسا دنع حمس aغ ىوتحم �إ دصق نع وأ دصق نع لوصولاWA نع وأ يروتسدµي 
  .هعJزوت وأ هن�Jخت وأ 01اaإ وأ فhنع وأ

 

 تاناhبلا ن�Jخت .6

 

 .رجأتسملا زاهجلا عاجرإ دعa ،كلذ �إ امو تاحhضوتلاو تاظحالملاو ةhم&دقتلا ضورعلا لثم ،رجأتسملا زاهجلا vع ةنزخملا تاناhبلا فذح مت¾س
 .تاناhبلا نم ةhطاhتحا ةخسº لمعa نسFإ ةنيدم موقت ال

  .اhًطاhتحا تاناhبلا خسº نع لوؤسم رجأتسملا

 

 

 

 

 عاhضلا .7

 

�B
�B ةسردملا ةرادإ �إ اhًباتك ةط}�لا �إ مدقملا غال¥لا م&دقت بجJو .روفلا vع ةط}�لا غالaإ رجأتسملا vع بج& ،رجأتسملا زاهجلا ةقz ةلاح 1

1 
 .لمع ما&أ ةثالث نوضغ

  .ة}zا¥م ەدعa دقف يأa ةسردملا ةرادإ غالaإ بج&

 يدقاعتلا مhظنتلل ةعضاخلا لاد¥¤سالا موسر غل¥ت .هa قحل يذلا رµBلا نع ضJ́عتلاa رجأتسملا مWXBل& ،دوقفملا رجأتسملا زاهجلا دادWXسا رذعت اذإ
 .رجأتسملا زاهجلل وروي 200 نسFإ ةنيدم نم

�B
�B .لاد¥¤سالا موسر نع لزانتلا رجأتسملل نكم& ،ةتØثملا ةق�لا ةلاح 1

 ةق�لا ر�Jقتب قلعتي امhف ةسردملا ةرادإ �إ دقفلا ر�Jقت Wpتع& ،ةلاحلا ەذه 1
 .ةدح vع ةلاح ل£ صحف متي .كلذ vع ًالhلد ةط}�لل

 

 رµBلا .8

 

hÓBظو للخ وأ فلت يأ نع غالaإلا بج&
1 �B

hÓBظولا للخلاqفلتلا ثودح روف ةسردملا ةرادإ �إ تاقحلملا وأ راعملا زاهجلا 1
1. 

 .رجأتسملا ل¥ق نم مhسج لامهإ لالخ نم وأ دصق نع رµBلا ثدح اذإ أش§ت دق تاحالصإ يأ فhلا�ت رجأتسملا لمحتي

 .ةثلاث فارطأ فhل�ت وأ ەدرفمa تاWXJشملا لاد¥¤سا وأ تاحالصإ ءارجÅب رجأتسملل حمسFُ ال

�B
 ل¥ق نم وروي 200 غل¥مa رجأتسملا زاهجلل اً&دقاعت اهيلع قفتملا لاد¥¤سالا ةمhق عفد بج& ،هحالصإ نكم& ال وأ WAبك رwB ثودح ةلاح 1
 .رجأتسملا ل¥ق نم مhسج لامهإ لالخ نم وأ دصق نع ثدح دق رµBلا نوك& نأ ط}�» ،نسFإ ةنيدمل رجأتسملا

 

 AB@مأتلا .9

 

 .رجأتسملا زاهجلا vع نسFإ ةنيدم نمؤت ال



 6 نم 5 ةحفص
 

 لمحتJو .ەراhتخا نم AB@مأت ةك}z عم AB@مأت vع لوصحلا رجأتسملل نكم& ،رجأتسملا زاهجلل )ضرعلا فلت لثم( فلتلا وأ ةق�لا نم ة&امحلل
 .هسفنب AB@مأتلا فhلا�ت رجأتسملا

�B لعفلاa ةجردم ةلaاقملا تامدخلا نوكت دق .نكمأ نإ ،لWBBملا vع AB@مأتلا ةك}z وأ رجأتسملا ةhلوؤسم لمحتي نمa اًق¥سم لاصتالاu aوي
 دوقع 1

 .كلذ �إ ةفاضإلاa اهزجح نكم& وأ ةhلاحلا AB@مأتلا
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 ىرخأ .10

 

 صخشلا دض ة}zا¥مو ضWXقم£ بلاطلا دض يدرف ل�ش» تا¥لاطملا ەذه د¹hأت نكمhف ،دقعلا اذه نع ةئشان تا¥لاطم يأ نسFإ ةنيدمل نا£ اذإ
  .هa ظفتحملا

�Bوناقلا لثمملا هتفصa ة&اصو ه&دل يذلا صخشلا قفاوي ،مهعhقوتب
 ةدعو AB@نماضتم AB@نيدم£ ةhلوؤسملا لمحتت q لمحتJو ضرقلا vع ضWXقملل 1

�B كراشF نم ل½ل نويدلل صاخلا نوناقلا لمحت لالخ نم
  .ةمجانلا راwBألا نع ةhلوؤسملا لمحتو iPad ةزهجأa قلعتي ام ل�a ماWXBلالا 1

ةaاتك اهيلع قافتالا مت اذإ الإ دقعلا اذه vع تافاضإ وأ تاWAيغت يأ ي�� ال
  .اذه ة́¼تكملا ةغhصلا )دنب( ط}WA zيغت vع اًض&أ اذه قبطني .ً

 ةجh¤ن اhًئزج وأ اhًل£ ةلطاa وأ لوعفملا ةJراس WAغ تح¥صأ وأ اhًئزج وأ اhًل£ ةلطاa وأ لوعفملا ةJراس WAغ دقعلا اذه نم ة&درف ما�حأ كانه تنا£ اذإ
�Bوناقلا عضولا WAيغتل

 ما�حألا نأ vع نافرطلا قفتي ،تارغث هa دقعلا اذه نا£ اذإ وأ ،ىرخأ ةق�Jط يأa وأ اhلع ةم�حم نم ةhئاضق ما�حأل ةجh¤ن وأ 1
�B .ةرثأتم WAغو لوعفملا ةJراس لظت دقعلا اذه نم ةhق¥تملا

 WAغ م�حلا نم ًالدa لاعف م�ح vع قافتالاa ةدقاعتملا فارطألا دهعتت ،ةلاحلا ەذه 1
 نم هلوبق مت دق نوك& نأ هضاWXفا نكم& يذلاو لاعفلا WAغ م�حلا ضرغو �Bعم نم نا�مإلا ردق بWXق& يذلا ،ةhنلا نسح أد¥م ةاعارم عم ،لاعفلا
�B فارطألا ل¥ق

 .ةرغث vع يوتح& دقعلا اذه نا£ اذإ قبطني هسفن رمألا .نالط¥لا وأ ةhلاعفلا مدع اوعقوت وأ اوفرع دق اونا£ اذإ دقعلا ماربإ تقو 1

نا�م نوكتل نسFإ ةنيدم vع قافتالا مت
ً

 .ةhئاضقلا ة&الولل ا

 

 -03q2022 نم اًرا¥تعا مادختسالا طو}z ة&اهن -

 


