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 ماهر عبيد: إعداد

FTP: File Transfer Protocol 



 FTP: تعريف بـ
 
 .هو نظام نقل وتبادل الملفات

هي طريقة لربط الحواسيب ( تقنيًا)وكلمة بروتوكول 
 .مع بعضها بحيث تستطيع تبادل المعلومات

 

 2 ِشوض ضّبْ اٌدٛدح ثدبِؼخ رشش٠ٓ 



 انمخذوانخذماخ انري يقذمها 
 االحصال هغ الؼاهليي في الجودة بذوى حوفز اًخزًج( خذهتLocal Area Network :LAN :)  ً٠ؼًّ اٌّخذَ ػٍٝ رأ١ِٓ ارصبي ِجبشش داخ

ِزصً  ( خط االٔزشٔذ)اٌدبِؼخ ث١ٓ اٌّشوض ٚٚحذاد ضّبْ اٌدٛدح حزٝ ثذْٚ رٛفش ارصبي ِغ شجىخ االٔزشٔذ، شش٠طخ أْ ٠ىْٛ وجً اٌشجىخ 

 .ثبٌحبعت

الوخذميوفز هذا : حوثيق وأرشفت هلفاث وأػوال الوحذة: 

 حّب٠خ اٌٍّفبد ِٓ اٌض١بع أٚ اٌؼطت -أ       

 .اعزّشاس ػًّ اٌٛحذح فٟ حبي رغ١ش ِذ٠ش اٌٛحذح أٚ أػضبء٘ب -ة        

 .ِزبثؼخ اٌّشوض ٌؼًّ اٌٛحذاد ٚدػّٗ ٌٙب ِٓ خالي اطالػٗ ػٍٝ ِب رُ إٔدبصٖ ِٓ لجٍٙب -ج        

 ِغ ألغبَ اٌّشوض ٚٚحذاد ضّبْ اٌدٛدح األخشٜ فٟ اٌدبِؼخهشاركت الولفاث. 

 آة أٚ   اٌٛرظػٓ أٞ وزبة أٚ إخشاء ٠زؼٍك ثؼًّ اٌمغُ اٌّؼٕٟ ػٓ طش٠ك اٌذسدشخ وّب فٟ االسخفسار والسؤال الوباشز هغ أقسام الوزكز

 .اٌف١غجٛن

لجً أْ ٠صً ثشىً   اٌّخذَاٌٛحذاد إٌّشأح ػٍٝ  إ١ّ٠الدإٌٝ ػٕب٠ٚٓ  اٌّخذَإٌٝ اٌٛحذاد ثشىً فٛسٞ ػجش  اٌزؼب١ُِإسعبي : السزػت في الؼول

 .سعّٟ

 لجً اٌٛحذاد عٛاًء ِٓ لشاساد رخص ػًّ اٌدٛدح، أٚ أ٠خ إصذاساد ٌٍّشوض ِٓ خالي ِىزجخ اٌّشوض  االطالع الذائن ػلى جذيذ الجودة ِٓ
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 قثم تذء انعمم
وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ اٌصٛس   اٌجشٚوغ٠ٟدت إٌغبء رفؼ١ً  اٌّخذٌَغشػخ اٌؼًّ ػٍٝ •

 : اٌزب١ٌخ
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 انثزوكسييرثع إلنغاء 
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 تذء انعمم
 (chrome, firefox, explorer)رشغ١ً أحذ ثشاِح رصفح االٔزشٔذ •

 *ٚوٍّخ اٌّشٚس اال١ّ٠ًثُ  172.16.28.157:8000إدخبي االِزذاد •
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 إوشاء مجهذ أساس ضمه صفحرك      

 new libraryاٌضغط ػٍٝ : اٌخطٛح األٌٚٝ •
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 إوشاء مجهذ أساس ضمه صفحرك  

 

إدخبي اعُ اٌّدٍذ ٚٚصفٗ، ثُ إرا أسدد حّب٠زٗ ثىٍّخ : اٌخطٛح اٌثب١ٔخ•
 Encryptِشٚس فّؼً 
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 انمجهذ انمىشأ
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 1إوشاء مجهذ فزعي نهمجهذ األساس 

 new directoryٔذخً إٌٝ اٌّدٍذ األعبط ثُ : اٌخطٛح األٌٚٝ•
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 2إوشاء مجهذ فزعي نهمجهذ األساس 

11 

 إدخبي اعُ ٌٍّدٍذ: اٌخطٛح اٌثب١ٔخ •
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 انمجهذ انفزعي انمىشأ
 ٠ظٙش اٌّدٍذ رٛص١ف اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ•
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 1ذحميم مهف مه انحاسة إنً انمجهذ 

 uploadاٌضغط ػٍٝ   : اٌخطٛح األٌٚٝ•
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 2ذحميم مهف مه انحاسة إنً انمجهذ 

14 

 add files: اٌخطٛح اٌثب١ٔخ•
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 3ذحميم مهف مه انحاسة إنً انمجهذ 

15 

 .رحذ٠ذ اٌٍّف اٌّشاد رح١ٍّٗ: اٌخطٛح اٌثبٌثخ•
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 4ذحميم مهف مه انحاسة إنً انمجهذ 

16 

 start allاٌضغط ػٍٝ : اٌخطٛح اٌشاثؼخ•
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 ظهىر انمهف انمحمم

17 
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 حذف انمهف أو وقهه أو إعادج ذسميح 

18 

 :updateوٍّخ  operationsِمبثً اٌٍّف ٠ٛخذ رحذ وٍّخ •
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 طزيقح أخزي نحذف انمهف
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 ذأكيذ انحذف
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 1إرسال رسائم ومشاركح مهفاخ  

 اٌضغط ػٍٝ سعُ اٌّغٍف اٌجش٠ذٞ •
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   2إرسال رسائم ومشاركح مهفاخ 
 .٠ظٙش اٌّشثغ اٌّزضّٓ ٔص اٌشعبٌخ ٚإسفبق ٍِف  •
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 3إرسال رسائم ومشاركح مهفاخ 

23 

 رظٙش اٌٍّفبد اٌّٛخٛدح ٌذ٠ه add files ثبٌضغط ػٍٝ •
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 4إرسال رسائم ومشاركح مهفاخ 

24 

 ٠دت وزبثخ ٔص اٌشعبٌخ•
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 5إرسال رسائم ومشاركح مهفاخ 
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 ٠دت إدخبي ػٕٛاْ  اٌدٙخ اٌّشعً إ١ٌٙب•



 1انزسانح تعذ أن أرسهد نآلداب 

 .ثبٌضغط ػٍٝ اٌشلُ رذخً إٌٝ اٌجش٠ذ اٌٛاسد •
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 2انزسانح تعذ أن أرسهد نآلداب 
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 (message)ثبٌضغط ػٍٝ اعُ اٌشعبٌخ •



 3انزسانح تعذ أن أرسهد نآلداب 
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 رضغط ػٍٝ اعُ اٌٍّف اٌّشعً•



 ذحميم انمهف انمزسم

29 
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 1طزيقح أخزي نمشاركح انمهفاخ 

30 

 shareِمبثً اٌّدٍذ اٌّشاد ِشبسوزٗ ٠ٛخذ وٍّخ •
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 2طزيقح أخزي نمشاركح انمهفاخ 
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 3طزيقح أخزي نمشاركح انمهفاخ

32 

 اٌزأوذ ِٓ إسعبي اٌشعبٌخ•
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 وصىل انمهف إنً انجهح انمزسم إنيها

 قسم التخطيط  والتوثيق  –مركز ضمان الجودة بجامعة تشرين  33

 ٚثبٌضغط ػٍٝ اٌؼٕٛاْ ٔذخً ٌزح١ًّ اٌٍّف •



 1ذحميم انمهف انمزسم 
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 ثبٌضغط ػٍٝ اٌؼٕٛاْ  •



 2ذحميم انمهف انمزسم 
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 3ذحميم انمهف انمزسم 

 36 ِشوض ضّبْ اٌدٛدح ثدبِؼخ رشش٠ٓ 



  1االطالع عهً مكرثح انمزكز نهرحميم

37 

 ثُ ِىزجخ  اٌّشوض         organizationثبٌضغط ػٍٝ •
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 2االطالع عهً مكرثح انمزكز نهرحميم 
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 قسم التخطيط  والتوثيق  –مركز ضمان الجودة بجامعة تشرين 



 1(انذردشح)االسرفسار أو انرىاصم انكراتي 
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 2(انذردشح)االسرفسار أو انرىاصم انكراتي 
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 3(انذردشح)االسرفسار أو انرىاصم انكراتي 

 قسم التخطيط  والتوثيق  –مركز ضمان الجودة بجامعة تشرين  41

 .ٚصٛي اٌشعبٌخ إٌٝ اٌدٙخ اٌّشادح•



 4(انذردشح)االسرفسار أو انرىاصم انكراتي 
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 5(انذردشح)االسرفسار أو انرىاصم انكراتي 
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 ذسجيم انخزوج  

44 

 ٠دت رغد١ً اٌخشٚج اٌّخذَػٕذ االٔزٙبء ِٓ اٌؼًّ ػٍٝ 

٠دت رغد١ً اٌخشٚج ٌئال ٠ذخً شخص  اٌّخذَػٕذ االٔزٙبء ِٓ اٌؼًّ ػٍٝ •

 .آخش ػٍٝ ث١بٔبره ثّدشد إدخبي االِزذاد
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 :انىحذاخ مذيزو مه انسادج انمطهىب 
 

 :ػلى االًخزاًج وححويل الؼٌاويي االحيت   هجلذاثحٌظين •
 .األٔظّخ ٚاٌٍٛائح اٌذاخ١ٍخ اٌّزؼٍمخ ثؼًّ ٚحذح ضّبْ اٌدٛدح•
 .ٚثبئك ِٚشاعالد اٌٛحذح•
 .ٔزبئح االعزج١بٔبد ٚاالعزّبساد•
اٌخطط اٌزط٠ٛش٠خ ٚرمبس٠ش اٌزٕف١ز ٚفك اٌخطخ، ٚاٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ٚاٌزمبس٠ش •

 ....االخشٜ
 .اٌزم١١ُ ٌٍّٕب٘ح ٚاداء اػضبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ•
•ARS  ٍِٚفبد رٛص١ف اٌجشاِح ٚاٌّمشساد. 
 .االٔشطخ ٚاٌٛسشبد•
 .رمبس٠ش اٌزذل١ك•
 .ٚاالػالٔبد ٚاٌىز١جبد ٚاالدٌخ اٌجشٚشٛساد•
 .خالي اٌؼبَ  خبصخ ثؼًّ اٌدٛدحأخشٜ االٔشطخ  •
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صحيح أن هناك برامج أسهل بكثير وأسرع بكثير من 
أو حتى  الفيسبوكآب أو  الواتسهذا النظام مثل 

 الشخصي  االيميل
 .لكن ليس بدون توفر االنترنت
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 شكرًا الهتمامكم
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