
 

 



 

بداية، نرحب نحن أرسة تحرير مجلة 
يف حوار صحفي نجريه  "رشارة فكر"

معك رئيس قسم هندسة اإللكرتونيات، 
 .الدكتور أحمد الدقامسة

يها ف: بطاقة شخصية ، نبذة تعرفنا 1س
 .عن نفسك

، متزوج ولدي ولدين، 1891مواليد من 
خريج بكالوريوس هندسة اإللكرتونيات 

، ماجستري يف 4002كلية الحجاوي  –
 هاهولندا، دكتور  –اإللكرتونيات الدقيقة 

 –يف أجهزة القياس و املجسات الدقيقة
 4014 هولندا، أستاذ مساعد منذ فرباير

 4010-6-1اآلن، ورئيًسا للقسم من  حتى
 .إىل اآلن

فكرة املجلة فكرة جديدة تطرح يف  :4س
كلية الحجاوي، ما انطباعك األويل عنها، 
وما رأيك بها كفكرة، وهل تتوقع أن تلقى 

 صدى يف الكلية؟

فكرة املجلة فكرة جميلة، فهي فكرة 
ممتازة ونوعية ومبادرة رائعة من طالب 
القسم، نشجعكم عىل هذا اليشء، 

 اإلبداع يف املواضيع ومتيزها يعتمد عىل
التي سوف تطرح، وإقبال الطالب عليها 

 .هي التي ستحدد نجاح هذه املجلة

كرئيس لقسم هندسة  :0س
اإللكرتونيات، برأيك .. فيام يتميز هذا 

 التخصص عن غريه من التخصصات؟

قسم اإللكرتونيات من أكرث األقسام 
ارتباطًا باألقسام األخرى، فتطبيقات 

تدخل يف مجاالت عدة من اإللكرتونيات 
بعض من الهندسة الكهربائية، فمثال 

صي األ  صهمالهندسة الطبية تخصدكاترة 
 هندسة اإللكرتونيات.

وخارج اململكة، التطور اإللكرتوين أكرث 
ارتباطًا بالتطور الصناعي، والدليل عىل 
هذا الكالم أن الجامعات التي تخرج 

هندسة من البحوث هو قسم  ا أكرثعددً 
اإللكرتونيات، ودليل عىل هذا الرتابط، 
يوجد برنامج ماجستري مرشك 

موك يف جامعة الري  باإللكرتونيات الطبية
 جار العمل عليه.

ما سبب اختيارك دراسة هندسة  : 2س
اإللكرتونيات، هل كان قرارا نابع من 
داخلك وعن رغبة شخصية؟ وهل تنصح 

 أحد يف دراسته؟

 بالحاسوب،يف البداية ال، فكنت أرغب 
فعىل دوري كانت هندسة الحاسوب 
األكرث طلبًا، كان تخصيص األصي 

ت وكان ا للتحويلرياضيات، قدمت طلب
تحويي إىل قسم هندسة  تهنتيج

اإللكرتونيات، لكن مع مرور الزمن 
 مل ،أحببت التخصص، وعندما تخرجت

طالب الحاسوب عىل وظائف عمل  يعرث
نا أ  نام يف املقابل توظفتمبارشة، بي
سة هذا طلبة عىل دراالأشجع و رسيًعا، 
 .التخصص

معاناة الطالب يف مواد  :5س
اإللكرتونيات، هل سببه إهامل الطالب و 
تقصريهم، أم من صعوبة أسئلة 

 االمتحانات؟

مواد الهندسة بشكل عام ليست سهلة، 
فاألمر نسبي لدى الطلبة، فقياس مستوى 
صعوبة املادة يرجع للطالب نفسه، 
وأؤمن أنا بقاعدة بأن الطالب يجب أن 
يبذل جهده للحصول عىل املعلومة، 
 أفضل من أن أقدمها له عىل طبق من 

ذهب، اعتقاد الطالب بأن أسئلة 
جود رش املو االمتحان تأيت من الكالم املبا

والرشح املبارش الذي يرشح  يف الكتاب
اعتقاد خاطئ، فأسئلة  داخل املحارضة

 .مستويات مختلفة 2االمتحان تأيت عىل 
 تأيت من االنطباع األويل املتأثراملشكلة 

بانطباعات اآلخرين، فيقولون: "هذه 
املادة صعبة"، وهذه ليست قاعدة عامة، 

 ع مفكل طالب لديه ظروفه يف التعامل 

 

 

 

 

 

 

 

املادة، وهذا الذي أعطى انطباعا غري 
عادال بأن مواد القسم صعبة، فمن غري 

دكاترة يجتمعون  خمسةاملعقول بأن 
عىل كتابة أسئلة صعبة، فتقصري الطالب 
أدى بأن يلقي اللوم عىل الدكتور الذي 

 .سبب رسوبه عىل حد قوله

نصائح و إرشادات توجهها إىل  : 6س
 .طلبتك

الدراسة يف الوقت الحايل، الرتكيز عىل 
فالدراسة لها األولية األوىل، تنظيم الوقت 
بشكل فعي، فاملشكلة التي نقع بها هي 
تأجيل العمل إىل اللحظة األخرية، وهذا 
سبب فشل معظم الطالب، فعالمة 
املساق تعتمد عىل الجهد الذي يبذله 

من عالمة  %88الطالب خالل الفصل، فـ 
 ك املبذول إضافةاملساق تعتمد عىل جهد 

إىل عدم استامعك إلشاعات اآلخرين، 
أنصح أيًضا بتعاون الطلبة مع الكادر 

 .التدرييس واإلدارة

 

يف الختام: نود منك أن توجه كلمة  : 7س
 .إىل املجلة وفريق عملها

فكرة املجلة أحببتها، كنت مرتددا من 
ناحية طباعتها ورقيًا فقط، ولكن شعرت 

يًا ن منشورة إلكرتونباالطمئنان أنها ستكو 
أيًضا، فاملجلة موجهة للطلبة ككل، أيضا 
أحببت فكرة املشاركة من الطالب، كل 
الدعم منا كدكاترة طاملا بقيتم تسريون 
عىل الطريق الصحيح، وبالتوفيق ملا هو 

 .قادم وأكرب



 

 

  

  ةالحديدي القضبان وراء من السجن يف نتأ  و بإمكانك: قيل
  ،بتسموت فتشمها جيبك من زهرة تخرج وأن ،األفق إىل تنظر أن
 !  مكانك نتأ  و

  وأن د  تحت أن ،والحرير الديباج عىل القرص يف وأنت بإمكانك و
 !وأموالك وأرستك بيتك من ساخطاً  تثور وأن تغضب

 جوهرة يف تكمن ولكنها، زمان أو مكان للسعادة ليسإًذا، 
   !القلب يف و، الديَّان طاعة ويف، اإلميان تسمى

، نظر محل   ألنه، مكمنها القلب هو.. نعم   استقر فإذا الرب 
 دوالجس الروح عىل فأضفت ؛السعادة انبعثت فيه اليقني

  .لها حدود ال وراحةً  ونضارةً  انرشاحاً  والنفس

، ذلك عىل وماتمطمئنًا  سعيًدا عاش، حنبل بن أحمد فهذا
  بعةس لديه بقي وحذاؤه ،بيده يخيطه مرقعاً  ثوبه وكان كيف
 طني؟ من غرفةيف  ويسكن ويخيطه يرقعه عاماً  عرش

 الزيت؟ مع الخبز كرس إال يجد ال وكان كيف

   ؟االيام أغلب ويصوم واحدة مرة الشهر يف اللحم يأكل كان

 واالطمئنان؟ والسكينة والهدوء الراحة تلك وجد كيف

 ،وابللث اطالب، مبصريه عارف ،الهامة مرفوع ،القدم ثابت كان
 .بالجنة راغبا ،لألجر ساع

 [سعادته فوجد.. هللا يريد كان]

ً إ     سعاديت؟ أين اآلن نفسك تسأل أن فلك ..ذا

   متى؟ و كيف؟ و أجدها؟ أين

 .حيلتك وقلت يدك فقرت ولو ،قلبك يف نهاإ 

  متوت كأنك آلخرتك واعمل ،ابدً أ  تعيش كأنك لدنياك اعمل]
  .فالتقطها سعادتك هنا[ غدا

  ميانهمإ  يلبسوا ومل آمنو الذين " : – تعاىلسبحانه و  –هللا  قال
 " مهتدون وهم األمن لهم أولئك بظلم

 

 راما الخطيب

 القرن ومنذ ،اجدً و ممتع  علم شيق لكرتونياتاإل علمفإن  بالطبع
 عىل عتمدت الحياة كل صبحتأ ف ،جدا كبريا تغريا العامل تغري املايض

 نم نأ  بحيث ،واسع هأن العلم هذا مشكلة ولكن ،لكرتونياتاإل
 هرسار أ  يدرك من وقلة ،تعلمه الصعب ومن ،دراكهإ  الصعب
 .ليهع يبني نأ  ويستطيع تعلمه يستطيع من هم وقلة ،وخباياه

 التي ةالدقيق املتحكامت ابتكار ا،جديدً  اابتكاًر  العامل مقد   وهنا
 يف ةيدالج الخربة وذو  صبحأ  حيث ،كببري بشكل العملية سهلت

 ،زممتا داءأ و  عال   مستوى ذات دارات يبني نأ  لكرتونياتاإل لمع
 ةقابل ةلكرتونيإ لوحات و دارات هي ةالدقيق فاملتحكامت

 حدثأ  حدىإ  هنا سنطرح. كبرية وظائف داءأل  ة؛للربمج
 .ردوينوباأل  تدعى ة، والتيالدقيق املتحكامت

 حديث( microcontroller) صغريأ  متحكم هو ردوينواأل 
 ،ونياتلكرت اإل لتعلم سايسأ  بشكل صنع ة،هائل قدرات ذو نتاجاإل 

 وليس باملكلف، اجدً  مناسب سعره نأ  كام ،يضاأ  املشاريع ولعمل
 شاريعم" نأ؟ حتى املجال هذا يف املشاريع من الكثري حديثا ونرى

 .  كبري بشكل عليه تعتمد أصبحت" التخرج

  واعأن عىل ةأفضلي تعطيه كبرية مبيزة يتميز املتحكم هذا
 open" املصدر مفتوح برنامج نهأ  وهو ،خرىاأل  املتحكامت

source"، لغة عىل تشغليه يف يعتمد و C"" يضاأ  املصدر مفتوحة ،
 وهذا ،املصدر مفتوح يضاأ  ""hardware منه املادي الجزء نأ  كام
  غري واملواهب املهارات صحابأ  مامأ  بداعلل  واسعا مجاال عطىأ 
 نم االخرى نواعواأل  الربامج رخصة عىل يحصلوا نأ  عىل قادرينال

 حتت نرتنتاإل  عىل هائل محتوى بنرش ساهم أنه كام ،املتحكامت
 تطيعتس حيث ،املصدر املفتوح وأ  املصدر املشاعي بداعاإل  رخصة

 تطيعتس والتي ،املتحكم هذا عىل تعتمد املشاريع ماليني يجادإ 
 نم زءجك تستعملها وأ  عليها تعدل نأ  وأ  بنفسك بها تقوم نأ 

 .املصدر اسم ذكرة طيرش مرشوعك

  الذي"، UNO" هاشهر أ  و هابسطأ  ،ردوينواأل  من كثرية نواعأ  هناك
  دخالاإل  ي، أ GPIOال بوجود(املتحكامت من كغريه) يتميز
-"1 هرقمي قيم خراجإ  يستطيع حيث ،االستعامل املتعدد خراجواإل 
 يزاتمم لكتمي يضاأ  و "،"ADC طريق عن متاثلية قيم و 0"

 الكريستالة رسعة وتبلغ ،"timers and interrupt" مثل ةمتنوع
 .16MHz وامراأل  بتنفيذ الخاصة

 معتز بني عامر



 

  

  تحول و عليه تؤثر عوامل و الدراسة يف باتوصع يواجه منا الكثري
 يفةضع ذاكرة همهاأ  ولعل ،الصحيحة والدراسة الفهم بني و بينه
 .املعلومات ستقبالال  جاهزة غري

 تهامامرس املمكن من التي البسيطة الخطوات بعض عن لنتحدث
 .الدراسة يف وكذلك، اليومية الحياة يف الذاكرة أداء لتحسني

 ههذ تتبع أن ميكن -القارئ عزيزي- ذاكرتك تحسني أردت لو
 : الخطوات

 نفسكل  هذا  وتؤكد ضعيفة ذاكرتك أن تؤمن كنت لو :االعتقاد .1
 ضعف يف املؤثرة العوامل أحد هذا فإن ،الوقت طوال ولآلخرين
 تحقيق تستطيع يك نفسك عن إيجابية اعتقداداتك لتكن! الذاكرة

( لجسديةا القدرات يف مثامثلني) شخصني من طلبنا فلو ،تريد ما
 يف الثقة فاقد أحدهام وكان ،مرات 10 امللعب حول يَجريا أن

 واثق خراآل  بينام ،املهمة هذه إنجاز يستطيع أنه يعتقد وال قدراته
 ألداء الكايف الحامس سيمتلك -رأيك يف- فأيهام ،قدراته من متاماً 
 التام اإميانن هو إلخفاقنا الحقيقي السبب يكون رمبا املهمة؟ هذه
 !.النجاح نستطيع ال أننا

 أكرث. فيها ققدن و نفسناأ  نحو نظرتنا لنغري

: صاحبه فسأل ،االمتحان يف يغش   كان ولداً  أن يُحىك :الفهم. 4
 فسأله" الخطاب بن عمر: "فأجاب" إيه؟ الخامس السؤال إجابة"

 ا،حرفً  منه تفهم ال درًسا تُذاكر كنت لو ،!!"؟ بن عمر: "جديد من
 أو ) الدرس تقرأ أن ينصح لذلك ،للغاية صعب تذك ره أن ستجد

 ،أوالً هفي املوجودة املعاين وتفهم( تذك ره املراد اليشء تستوعب
 نم بدالً ،أوالً وفهمه الدرس بقراءة يُنصح املذاكرة ففي لذلك
 اراتالعب تحت وخطوطاً  أرقاماً  تضع أن ميك نك ،الحفظ يف البدء
 يجب التي عن ومتيزها ،حفظها املراد األجزاء تعرف يك املهمة
 .فقط فهمها

 .الحفظ يف كبرياً  مجهوداً  يوف ران أوالً والفهم االستيعاب

  نيلتحس أخرى طرق عىل للتعرف القادمة األعداد تابعوا
 .الذاكرة

 

 شذى غباري

  دبوجو  تتمثل ،حديثة لكرتونيةإ رصعة" التجسس حذاء"
، املواقع لتحديد "GPS" نظام عىل تعمل لكرتونيةإ رشيحة
  كانمب خارطة وتبعث ،مراقبته املراد الشخص حذاء يف توضع

  يف ووضعها الرشيحة نزع وتستطيع ،بالتحديد الشخص
 .للتمويه آخر مكان أي أو املالبس أو املحفظة

  يف إنذار إصدار بإمكانها أن ،للرشيحة األخرى املميزات ومن
 كام، طارئ ألي حاملها أو صاحبها تعرض عند الطوارئ حالة
  ،القلب رضبات ومعدل الحرارة درجة قياس عىل قادرة أنها
  بها املوصول الهاتف جهاز ايل املعلومات هذه إرسال ويتم
 . إشارات شكل عىل

  نم خروجهم عند الصغار األطفال لتتبع استعاملها وميكن
 ال يكل األطفال عن خفائهاإ  إمكانية يف أهميتها وتكمن ،املنزل

 .يكتشفوها

 بطر  ميكن حيث ،واألبناء باءاآل  هو موضوعنا يف األهم العنرص
 ببث الرشيحة وتقوم ،لألب الهاتف جهاز عىل الرشيحة
  لمع عىل تكون ليك ؛بناال  تحركات عن بأول أوال املعلومات

  التجسس اههدف ليس ،ذلك األمر دعى إذا التحركات بكل
 والسالمة. األمن من زيادة لتضفي؛ ولكن

 
 

 

 عمر بني عامر



 

  

 من له صديق عىل ضيفاً  نزل أحدهم أن يحىك
بنه ا البخيل نادى حتى الضيف وصل أن وما البخالء
  قلبي عىل عزيز ضيف عندنا ولد يا:  له وقال

 أحسن من لحم كيلو نصف لنا واشرتى فاذهب
 لحم.

 شيئاً  يشرت ومل عاد مدة وبعد الولد ذهب

 !!؟ اللحم أين:  أبوه فسأله

  أعطنا:  له وقلت الجزار إىل ذهبت:  الولد فقال
 لحم من عندك ما أحسن

 الزبد كأنه لحامً  سأعطيك:  الجزار فقال

  بدالز  الأشرتي فلامذا كذلك كان إذا لنفيس قلت
 البقال إىل فذهبت..  اللحم بدل

 الزبد من عندك ما أحسن أعطنا:  له وقلت

 الدبس كأنه زبداً  أعطيك: فقال

  أشرتي أن فاألفضل كذلك األمر كان إذا:  فقلت
 الدبس بائع إىل فذهبت..  الدبس

 الدبس من عندك ما أحسن أعطنا: وقلت

 الصايف املاء كأنه دبساً  أعطيك: الرجل فقال

  اءم فعندنا..  كذلك األمر كان إذا:  لنفيس فقلت
 البيت يف صاف  

 شيئاً  أشرتي أن دون عدت وهكذا

 ءيش فاتك ولكن..  شاطر صبي من يالك:  األب قال

 دكان إىل دكان   من بالجري حذاءك استهلكت لقد

 الضيف حذاء لبست أنا..  أيب يا ال االبن فأجاب



 

  

رمى بخرقته البالية كقلبي عىل زجاج سياريت و بدأ مبسح نظافتها و بريقها بقذارة خرقته، كيف 
يت شارة عمياء بكل سهولة، فتحت شباك سيار إ لتافه مثله أن يقطع رشودي بانتظار لون أخرض يف 

لكنه سبقني بدعواته تخنقها غصة الفقر و الحاجة "هللا يخليلك مرتك  عىل عجل بنية توبيخه...
يا لتلك الدعوة من سحر تسارعت لسامعه دقات قلبي الساكنة،  الدك" بهذا دعا يل، ياااه...أو و 

هو أول شخص يعاملني كعاقل، ذاك املسكني... تهيأ له حينام رأى رجال مثي و قد قاربت عىل 
ي األنيق و سياريت الفخمة....و تجاعيد وجهي و تجاعيدا تأصلت منذ بهندام 29متام عامي الإ 

طفأت أ عقود يف قلبي، بأين ذاك الشخص الذي نجح بتأسيس أرسته، ابتسمت يف و جهه ...ابتسامة 
النار يف قلبي لوهلة سارعت بعدها لالشتعال، أعطيته كل ما يف جيبي من نقود، و كنت أرسع 

ن ىل حيثام اعتدت أ إىل املقربة، ذهبت إأن تنزل، وأكملت طريقي و  إال بالرحيل من دمعة أبت
بعد أن خطفها املوت مني،  للقاء عروستي الخجىل من كشف وجها الحسن... .أذهب كل يوم..

منذ خمسة و عرشين عاما و أنا أذهب كل يوم اىل قربها الذي احتضنها قبل أن أحتضنها أنا و 
عىل  أوالدنا الذين مل يخلقوا قط، فأنا منذ وفاتها و أنا مرص  دثها عني و عن أح يحتضنها بيتنا...

كنها مل ل الزواج بها ألنها ما زالت تحيا يف قلبي، و تزوجتها بخيااليت التائهة، رأيتها بثوبها األبيض...
  تعقيد... كان بدون تكن كأي عروس، كان ثوبها... غريبا جدا، بل بسيطا... مثلها متاما، ثوب زفافها...

 و ورد، مجد، سميتهم كام أرادت، وجدأ نجابهم و إ نا، أخربتها عن أوالدنا الذين اتفقنا عىل كف
ساتذة ىل حيث يستلم األ إجهزهم ملدرستهم، أنقلهم أ جواد، طأمنتها عليهم،كل يوم أوقظهم باكرا، 

قد أصبح لو مل يكونوا برشا، غاليتي...  ..طالبهم، لكنهم مل يفتحوا يوما الباب، ومل يصدروا صوتا.
ال تخايف فقد أحرضت له الكتب و املدرسني، لكنهم مل يجدوه يوما، ال  وجد اآلن بالثانوية العامة،

مع أين أخربته بأن يظهر لهم كام يظهر يل، أما وجد فهي متر اآلن بسن حرجة،  السبب... أعرف
توه يف أين أ  دا،لجيبها أبأ جابتها، أنا ال إ سئلة أخجل من أ تعايل و ساعديني فقد باتت تسألني 

ذان ه نت نفسك، أما جواد و ورد...أ فيها، فهي تشبهك أكرث مام تشبهني  قسامت وجهنا ألين أراك  
الشقيان، هام من يردان يل الروح عندما أنتقل لعاملهم بعد عاملك، يسألوين عنك أطفالنا كثريا، 

كيف  ي...جديد، آاخ يا مليكت جيبهم دوما بأنك ستأتني يوما، بل سآيت إليك، و بعدنا سيأتون منأ ف
ذهبتي و تركتني بعدك وحيدا خاليا الوفاض، فمنذ رحيلك و أنا معتزل نساء الكون، معتزل الحياة، 

 أنا لست يل... منذ رحيلك، و أنا لست أنا...

 خولة القرعان



 

  



 

 

كنا  ،العامل يف تطور رسيع والتكنولوجيا تسافر برسعة الضوء
ونتمنى الحصول عىل  '3G' الثالثنرى الرسعة خيالية يف الجيل 

غلب مناطق أ يف   '4G'واليوم ينترش الجيل الرابع  ،هذه التقنية
يامنا عن تقنية الجيل أ سنتداول يف  4040يف عام  اململكة و
 فهل سمعت عن هذه التقنية من قبل؟  ،'5G'الخامس 

بدأ أول تشغيل ثم ، 1891يف عام   '1G'قد ظهر أول جيل
الثالث  ، أما أول تشغيل لنظام الجيل1884م يف عا ' 2G'لنظام
'3G'  4001فقد تم يف عام. 

وقد بدأنا يف  ،4014كان قيد التشغيل يف عام  '4G'أخريا نظام 
 4040وبحلول عام   ،ه يف األردن يف بدايات عامنا هذااستخدام

الكورية إطالق الجيل الخامس من  "سامسونج"تعتزم رشكة 
التي تتميز برسعات عالية جًدا بقدرة  '5G'تقنية االتصاالت 

 10جيجابايت يف الثانية )يحتمل أن تصل إىل  1تصال رسعتها ا
مرة من اتصاالت  400جيجابت يف الثانية( ، وذلك أرسع بـ

 الجيل الرابع الحالية.

الكورية لألنباء عن الرشكة قولها، إنها  "يونهاب"ونقلت وكالة 
أنهت بنجاح عملية تطوير التقنية األساسية للجيل الخامس 

'5G' وذلك بهدف متكني املستخدمني من الحصول عىل وصول ،
 .4040أرسع لخدمات البيانات بحلول عام 

فإن الجيل القادم من تقنية االتصاالت  "،سامسونج" وبحسب
 ميل البيانات مقارنة بالجيل الرابعسيوفر رسعات أكرب يف تح
، بحيث LTE"التطور طويل األمد "من التقنية أو ما يُعرف بـ 

من ثانية  قلميكن للمستخدمني تحميل فيلاًم سينامئيًا كاماًل بأ 
وستتيح تقنيات الجيل الخامس ، واحدة، عىل حد قولها

أكرب  ملستخدمي األجهزة املحمولة إمكانية العمل برسعة
مهام بفعالية أكرث. ورمبا ستحمل هواتف الجيل وإنجاز 

هوائيات متعددة، ففي الوقت الحايل ال   الخامس الجديدة
الك اثنني، لكن ليس هن ميكنها أن تحتوي عىل أكرث من هوائيني

 أي معلومات عن عدد الهوائيات التي ستتوفر يف األجهزة
 .الجديدة التي ستدعم تقنية الجيل الخامس

لنعايش بإذن هللا شبكات الجيل الخامس  انحن نتطلع قدمً 
إىل حقائق، مبا يف ذلك املكاملات الفيديوية  والتي ستحول خيالنا

ثالثية األبعاد، كام أن مفهوم إنرتنت األشياء سيكون بأبهى حلة 
الذكية واملنازل الذكية وخدمات الرعاية الصحية  مثل السيارات

 .وغريها الذكية واألسواق الذكية

 هيزيد ضمر 

 
 

 عضب غريبا املصطلح هذا يبدو املحمولة، قد الربامج
 ماستخدا تود كنت به؟ هل ماملقصود ولكن اليشء،

 Photoshop, MATLAB, AutoCADبرامج مثل 
 املحمولة سهولة؟ الربامج بكل و اإلمكانيات بأقل
 رالكمبيوت جهاز عىل للعمل صممت برامج عن عبارة
 هاز،الج عىل تنصيبها أو تثبيتها إىل الحاجة دون
 املختلفة النقل وسائط يف نقلها يسهل بحيث

يها، عل تعمل التي األجهزةيف  ببساطة واستخدامها
فعىل سبيل املثال ميكنك تشغيل برنامج "أوتوكاد" 
مبارشة دون الحاجة إىل تثبيته عىل جهاز الكمبيوتر، 

 عىل ونقلها حملها ميكنك اسمها ومن الربامج هذه
 به تتميز ، مامUSBكفالشة  خارجية نقل وسائط
 برقم أكان سواء تفعيل إىل تحتاج ال أنها الربامج هذه
 إىل صغر أيضا آخر كـ"كراك"، و يشء أي أو رسي

ملة، الكا الربامج خصائص بنفس كام تتمتع حجمها،
إضافة إىل توفري املساحة عىل الجهاز، وتوفري الوقت 

 الالزم لتثبيت هذه الربامج.

 مجاهد طحان
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