
ٗىذ بٞو صٞخظ كٜ أعشة ٍِ سٗاد األػَبه كٜ االعبط رٗٛ سٗط ػبىٞت ىيؼَو 

 أمخ٘بش ػبً 28كٜ عٞبحو كٜ  (بٞو صٞخظ)ً ْٕشٛ صٞخظ اىزبىذ اٗىذ ٗٝيٜ. ٗاإلّضبص

مبُ أب٘ٓ ْٕشٛ صٞخظ ٝؼَو ٍغبًٍٞب ٍشًٖ٘سا كٜ عٞبحو ٗمبّج أٍٔ ٍبسٛ . 1955

 صٞخظ ٍذسعت ٗ ٗصٜ كٜ صبٍؼت ٗاشْطِ ٗسئٞغت اىششمت اىَخغذة ىيطشم اىذٗىٞت

 ......

 أطلبه ٗقذ مبُ اىلخٚ اى٘عٞذ ألخخِٞ 3مبُ بٞو صٞخظ اىَ٘ى٘د اىزبّٜ ألعشة حَيل 

ٗقذ مبُ بٞو صٞخظ كٜ اىَذسعت طبىبًب . ٗاعذة ٍَْٖب أمبش ٍْٔ ٗاٟخشٙ أصـش

  .ٍخل٘قًب كٜ صَٞغ اىَ٘اد ٗىنْٔ مبُ أمزش ٍِ ٍخل٘م كٜ اىشٝبضٞبث

 : بٞو صٞخظ

  : بذاٝبحٔ اىَبنشة

ة أُ ًػْذٍب ٗصو بٞو صٞخظ إىٚ عِ اىزبىزت ػششة العظ أب٘ٝٔ أّٔ ىٞغج ٍِ اىغل

ٝظو بٞو صٞخظ اىصـٞش كٜ ٕزٓ اىَذسعت اىؼبٍت ّظًشا ىَ٘إبٔ اىلبئقت كٜ اىشٝبضٞبث 

ٗقذ مبُ طبًؼب أٗه . ىزىل قبٍ٘ا بئدخبىٔ ٍذسعت خبصت ببىَخل٘قِٞ ٗػيً٘ اىغبعب

طيب ىيَذسعت أُ ٝنُ٘ اىلخٚ ٍبىًنب ىضٖبص مَبٞ٘حش ٝغخطٞغ اىؼَو ػيٞٔ ٗقذ مبّج 

 بذاٝت بٞو صٞخظ ٍغ اىنَبٞ٘حش عٞذ بذٙ اىلخٚ ٗمأّٔ ٍغغ٘س

:- بٞو صٞخظ  .

 ٗاىخٜ حخٞظ Tic-Tac-Toe ػيٚ ٕزا اىنَبٞ٘حش بشٍش بٞو صٞخظ أٗه بشّبٍش ىٔ

 Paul Allen ىيَغخخذً اىيؼب ضذ اىنَبٞ٘حش ٗبؼذ ٕزا اىبشّبٍش اعخـو ٕ٘ ٗصذٝقٔ

مو كشصت ىخصْٞغ اىبشاٍش ىيششمبث اىنبٞشة ٗاعخـاله مو كشصت ىخؼيٌ اعبعٞبث 

اىغبعب ٗخاله ٕزٓ اىلخشة ػشف بٞو صٞخظ أُ ٍ٘إبٔ حَْ٘ بشنو مبٞش كٜ ٍضبه 

اىبشٍضٞبث ىزىل اعخـو مو كشصت ىخَْٞت ّلغٔ كٖٞب بغٞذ ٝصبظ ىٔ كٜ اىَغخقبو 

  .ششمخٔ اىخبصت



 Paul Allen  ٍِ ػَشٓ أعظ أٗه ششمت ّبشئت ىٔ ٍغ17ٗػْذٍب أصبظ كٜ 

ٗقذ مبُ حخصصٖب كٜ حصْٞغ ػذاداث ىيَشٗس ٗىنِ كٜ  Traf-O-Data ٗأعَبٕب

ٕز اىغِ ضـظ ػيٞٔ أب٘ٝٔ ىنٜ ٝذخو صبٍؼت ٕبسكبسد ىنٜ ٝنَو دساعخٔ اىضبٍؼٞت 

   ْٕٗبك قببو SAT  كٜ إٍخغب1600ُ ٍِ 1590خبصت بؼذ أُ عصو ػيٚ دسصت 

 Steve Ballmer  ٔٗاىزٛ أصبظ ٕ٘ أًٝضب أعذ أصذقبئٔ اىزِٝ أعغ٘ا ٍؼ

  .ٍٞنشٗع٘كج كَٞب بؼذ

 :- بٞو صٞخظ

كقذ عبكش إىٚ ب٘عطِ ىنٜ ٝؼَو كٜ ّٕٜ٘ ٗٝو ْٕٗبك ٗصذ  Paul Allen  أٍب ػِ

  حؼَو ػيٚ حصْٞغ اىنَبٞ٘حش بئٍنبّٞبث صٞذة ٗأعؼبس ٍْبعبت ٗقذ ٗصذسةششمت صـٜ

Paul  كٜ ٕزا اىَضبه أٍش ٗاػذ ىنٜ ٝبذأ ششمت صذٝذة ْٕٗب ػبد ب٘ه ىنٜ ٝخؼبُٗ ٍغ

 بٞو ٗاىزٛ حغَظ ىيلنشة ٗحشك صبٍؼت ٕبسكبسد ىنٜ ٝخلشؽ ىألػَبه اىَغخقبيٞت

  :بذاٝبث ٍٞنشٗع٘كج

بَب ٝقً٘ بٔ ب٘ه ٗبٞو قشسث اىخؼبُٗ ٍؼَٖب مَب أػطخٌٖ  MIT ػْذٍب ػيَج

ب بخصْغ  ًٍ ٍضَ٘ػت ٍِ اىن٘سعبث اىخذسٝبٞت ىَغبػذحَٖب حقًْٞب ٗػَيًٞب خبصت بؼذٍب قب

كٜ ّ٘كَبش  MIT بؼذَٕب ػَو مو ٍَْٖب حغج سػبٝت BASIC Interpreter أٗه

   Micro-Soft ببعٌ MIT  ٗقذ أعَٞب ٍضَ٘ػخَٖب ك1975ٜػبً 

:- بٞو صٞخظ 

مبّج ٍٞنشٗع٘كج كٜ اىبذاٝت ششمت ىخضَٞغ اىَٕ٘٘بِٞ كٜ ٍضبه اىبشٍضت ٗىنِ بٞو 

صٞخظ إمخشق بؼذ كخشة ٍِ اىؼَو أُ ٕزا ال َٝنِ أُ ٝؤدٛ إىٚ ٍششٗع حضبسٛ 

ٍقبه ٝخيخص  MIT  مخب كٜ ٍضيت1976ضخٌ ػيٚ اىَذٙ اىط٘ٝو ىزىل كٜ كبشاٝش 

ىِ ٝخغطٞغ اإلعخَشاس أٗ اإلّخبس أٗ اىخ٘صٝغ أٗ إّخبس بشٍضٞبث ػبىٞت  MIT كٜ أُ

ٗىزىل ىٌ ٝيقٚ اىَقبه اىقب٘ه بِٞ اىَبشٍضِٞ ْٕٗب أصبغج . اىخقْٞت بذُٗ ٍذك٘ػبث

  .MIT ٍٞنشٗع٘كج ٍغخقيت ػِ



ٗقذ . 1979ٗأصبظ ٍ٘قغ ٍٞنشٗع٘كج اُٟ كٜ بٞيٞل٘ كٜ ٗاشْطِ كٜ ْٝبٝش ػبً 

أػطٚ بٞو صٞخظ اإلعغبط ىضَٞغ اىؼبٍيِٞ كٜ ٍٞنشٗع٘كج بأُ ٝخغَي٘ا ٍغئ٘ىٞت 

  .اىششمت ٗأػَبىٖب عٞذ أػطبٌٕ إعغبط أُ اىششمت حؼ٘د ىٌٖ

 :- بٞو صٞخظ

 خاله اىخَظ عْ٘اث األٗىٚ ٍِ بذاٝت ٍٞنشٗع٘كج مبُ بٞو صٞخظ ٝنخب أم٘اد 

اىبشٍضت ٍغ كشٝقٔ بغٞذ ىٌ ٝ٘صذ عطش كٜ اىبشٍضت ىٌ ٝؼشكٔ بٞو صٞخظ ٗببىطبغ 

  .أًٝضب Business مبُ ٖٝخٌ بضبّب اه

   :IBM اىششامت ٍغ

اىؼبىَٞت أُ ٍٞنشٗع٘كج سؿٌ أّٖب ششمت ّبشئت ٗىنْٖب عخصبظ  IBM ٗصذث ششمت

أُ حضغ ّظٌ حشـٞو ػيٚ ع٘اعٞبٖب  IBM  أسادث1980كٜ ٝ٘ىٞ٘ . راث ٍغخقبو

اىخبصت كبعخشبسث بٞو صٞخظ كقبً بخششٞظ أعذ اىببعزِٞ ىٌٖ ٗاىزٛ قبً بَب ٝشٝذُٗ 

  .ببىلؼو ٗىنِ عذرج أصٍت بغبب اىخشخٞص بِٞ اىششمت ٗاىببعذ

: بٞو صٞخظ 

ػشض صبك عبٍض اىَشنيت ػيٚ بٞو صٞخظ ٗاىزٛ أّخش بؼذ بضؼت أعببٞغ ّظبً 

  دٗالس50000بَبيؾ  IBM اىذٗط ٗاىزٛ بٞغ ىششمت

  IBM  حٌ إطالم أٗه إصذاس ٍِ اىْ٘ٝذٗص ببىخؼبُٗ ٍغ1985 ّ٘كَبش 20 ٗكٜ 

ٗأعخطٞغ أُ أق٘ه أّْب ّؼيٌ ٍب عذد بؼذٕب ٍِ شٖشة ىيْ٘ٝذٗص ٗشٖشة ىبٞو صٞخظ 

ٗصؼ٘د خبسس ىَٞنشٗع٘كج م٘اعذة ٍِ أمبش ششمبث اىخقْٞت اىؼبىَٞت كٜ ٍضبه 

 اىبشٍضٞبث

 

 



 دروس نتعلمها من حٌاة جٌتس بٌل 

كل ما حولنا ٌمكن أن ٌلهمنا بفكرة نستطٌع تنفٌذها لنغٌر بها العالم ولكن ٌجب أن نكون  :

 دقٌقً المالحظة وأكثر تفتًحا على العالم 

 ٌجب أن نهتم بمجال فً حٌاتنا نحبه ونعطٌه روحنا وعقولنا ونحاول بكل جهد أن نكبر به 

 استغالل الفرص إلنشاء ما نرٌد

 لٌس التعلٌم الراقً هو الهدف فً حد ذاته بل كٌفٌة إستخدام هذا التعلم هو الغاٌة التً ٌجب 

أن تفكر بها عندما تصعد ال تنسى أن هناك من ٌنتظر منك أن تكون األمل له لذلك ال تنسى 

مساعدة الناس من حولك إذا فكرت فً عمل شركتك ٌجب أن تعرف أنك سوف تعمل فً كل 

ا ًٌ ا وعمل ًٌ  جزء بها تقن

 

 

كان عندي الكثٌر من األحالم عندما كنت صغٌرا، وهذا على ما أعتقد نتج عن أنه 

 … كانت لدي الفرصة ألقرأ كثٌرا

 زبائنك األكثر غضباً هم أعظم مصدر تعلٌم لك ￼ 

  جٌتسبٌل  .

 جٌتسبٌل 

 بإعادة تشكٌل طرٌقة تدفق المعلومات فً ا سٌكون الفائزون أولئك الذٌن قامو

 شركاتهم

 جٌتسبٌل  .

 ن هذا ٌبدو جٌداا إذا ٌمكنك القٌام به بشكل جٌد، أقل ما ٌمكننا قوله 

 من الجٌد االحتفال بالنجاح ولكن األهم استخالص العبر و الدروس من الفشل  



 جٌتسبٌل  .

 جٌتس بٌل 

  إذا كنت ال تستطٌع جعل األمر جٌدا ، على األقل اجعله ٌبدو جٌدا

 جٌتسبٌل  . 

فٌما ٌخص تحفٌز األطفال و جعلهم ٌعملون معا فإن .  التكنولوجٌا هً مجرد أداة 

 .المعلم هو األهم


