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يمكن أن يكون إنشاء سجل لسلسة النسب الخاصة بك نشاطاً ممتعاً عبر اإلنترنت.

كيف يمكن أن يساعد اإلنترنت في تاريخ العائلة؟
يبدأ بناء تاريخ العائلة بإيجاد سجالت حول أفراد العائلة. يمكن أن يساعدك اإلنترنت في البحث ويقدم 

أدوات وخدمات رائعة تسمح لك بإكتشاف سجالت العائلة وإدارتها. 
يمكنك البحث عن أفراد العائلة على اإلنترنت.	 

يمكنك استخدام اإلنترنت لمحاولة تأكيد قصص العائلة التقليدية حول أسالفك.	 

يمكنك العثور على السجالت الرسمية عبر اإلنترنت دون زيارة المحفوظات القديمة )األرشيف القديم( 	 
فعلياً.

يمكنك استخدام األدوات على اإلنترنت لتنظيم سجالت عائلتك.	 

أدوات تاريخ العائلة
هناك جميع أنواع األدوات سهلة االستخدام على اإلنترنت 
لمساعدتك في تسجيل تاريخ عائلتك. يمكن لهذه األدوات 

مساعدتك في البحث عن تاريخك وبناء شجرة العائلة للحفاظ على 
األشياء بشكل منظم. 

تحافظ بعض أدوات تاريخ العائلة على معلوماتك على 	 
اإلنترنت، بينما يحتفظ بها البعض على جهاز الكمبيوتر 

الخاص بك. 

بعض األدوات تكلف ماالً وبعضها اآلخر مجاني.	 

يمكن لبعض األدوات مساعدتك في إجراء األبحاث.	 

يمكنك إدخال سجالت عائلتك بسهولة في هذه األدوات.	 

باإلضافة إلى األسماء والتواريخ، تتيح لك هذه األدوات إضافة صور ونسخ من المستندات وكل شيء 	 
آخر وجدته.

ستحافظ األدوات على األشياء بشكل منظم وإنشاء شجرة عائلة من المعلومات التي تدخلها.	 

البحث في تاريخ العائلة

قم بتنظيم شجرة عائلتك باستخدام األدوات عبر 
اإلنترنت
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البحث في تاريخ العائلة
 خدمات تاريخ العائلة

اإلنترنت هو طريقة رائعة لمعرفة معلومات عن تاريخ عائلتك. 
هناك خدمات مخصصة متاحة على اإلنترنت يمكن أن تساعدك 
على إجراء األبحاث، ولكن يجب أن تبدأ دائماً بما تعرفه بالفعل. 

أوالً، اسأل أكبر عدد ممكن من أفراد عائلتك الذي تستطيع 	 
االتصال بهم. ماذا يعرفون عن عائلتكم المشتركة؟

هناك خدمات على اإلنترنت يمكن أن تساعد.	 

عادة ما تكلف هذه الخدمات المال، لكنها قد توفر لك الوقت.	 

استخدم خدمة ترّكز على أستراليا.	 

يمكن الحصول على معلومات قيّمة مجاناً من قواعد البيانات الحكومية عبر اإلنترنت.	 

تأكد من إمكانية نسخ معلوماتك من إحدى الخدمات، حتى تتمكن من استخدامها في مكان آخر.	 

قد ترغب بعض الخدمات في مشاركة بيانات عائلتك. فكر ملياً في ما إذا كنت تريد منهم القيام بذلك.	 

 دفع الرسوم للحصول على تاريخ العائلة
يمكن لخدمات تاريخ العائلة تقديم مجموعة واسعة من خدمات البحث المدفوعة. قد تكون هذه الخدمات 

مفيدة من حيث توفير الكثير من الوقت في البحث وتوفير بداية 
جيدة لتاريخ العائلة، ولكن من المهم النظر في التكاليف أيضاً. 

تميل الخدمات منخفضة التكلفة إلى توفير البحث اآللي لقواعد 	 
البيانات العامة.

يمكن أن تكون الخدمات عالية التكلفة مثل وكاالت المباحث.	 

قد تلّح بعض الخدمات المدفوعة على الطلب منك للتسجيل.	 

يشبه استخدام الخدمة المدفوعة توقيع عقد.	 

تتيح بعض الخدمات تجربة مجانية لمدة 14 يوماً. هذه طريقة 	 
جيدة لمعرفة ما إذا كنت تحب الخدمة.

تقدم بعض الخدمات اختبار الحمض النووي لتحديد أصول عائلتك. هذا يمكن أن يكون مثيراً لالهتمام 	 
ولكنه ال يساعد عادةً في تاريخ عائلتك.

عادة ما تقدم خدمات تاريخ العائلة مجموعة من 
الخدمات المدفوعة

اكتشف المزيد حول تاريخ عائلتك عبر اإلنترنت
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البحث في تاريخ العائلة
تأكد من أنه يمكنك نسخ معلوماتك البحثية الستخدامها مع األدوات األخرى. GEDCOM هو الشكل 	 

المعتاد.

اقرأ بنود وشروط الخدمة حتى تعرف ما الذي ستحصل عليه وفّكر في خصوصية عائلتك.	 

إذا كنت قد اشتركت في إصدار تجريبي مجاني ولم ترغب في االستمرار في إستخدام الخدمة، تذكر أن 	 
تلغيها في الوقت المناسب حتى ال يتم فرض رسوم عليك. 

‘إقرأ الشروط واألحكام... وفّكر في خصوصية 
عائلتك.

كيف تبدأ بتاريخ العائلة
ابدأ دون دفع أي شيء عن طريق إنشاء شجرة عائلة باستخدام التفاصيل 

التي تعرفها بالفعل حول تاريخ عائلتك واجمع أكبر قدر ممكن من 
المعلومات من أقاربك. 

اسأل عائلتك عن تواريخهم وعالقاتهم. اتصل بأفراد العائلة البعيدين.	 

استخدم اإلنترنت للبحث في قواعد البيانات المجانية، مثل األرشيف 	 
الوطني األسترالي وسجالت المواليد والوفيات والزواج.

ابدأ في إصدار تجريبي مجاني باستخدام أداة تاريخ العائلة عبر 	 
اإلنترنت.

أدخل معلومات العائلة التي جمعتها حتى اآلن، بدءاً من نفسك.	 

قد تقوم الخدمة بالبحث في قواعد بياناتها عن أفراد العائلة اآلخرين 	 
وتعطيك خياراً إلضافتهم.

قرر ما إذا كنت ترغب في مواصلة إستخدام الخدمة.	 

شجرة عائلتك تبدأ بك 
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إذا كنت ال ترغب في متابعة الخدمة، قم بإلغائها قبل يومين على األقل من نهاية الفترة التجريبية.	 

قبل اإللغاء، قم بنسخ بياناتك على شكل ملف GEDCOM إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك حتى 	 
تتمكن من استخدامها مع أدوات أخرى.

 االستفادة القصوى من اإلنترنت لتاريخ العائلة
يمكنك استخدام اإلنترنت للعثور على مجموعة من الموارد التي يمكن أن تثري تاريخ عائلتك. يمكنك 

اكتشاف الصور ومقاطع الفيديو والحقائق عن حياة أفراد عائلتك وإعادة االتصال مع األقارب البعيدين 
باستخدام تطبيقات اإلنترنت. 

يمكنك إضافة صور ومستندات إلى تاريخ عائلتك باستخدام معظم أدوات تاريخ العائلة.	 

يمكنك البحث في اإلنترنت عن أشياء مثل خرائط لبلدات أسالفك؛ وربما حتى العثور على صور 	 
لمنازلهم.

ب البحث عن مقاطع الفيديو التي تعرض بلدات أو أماكن عمل األسالف.	  جِرّ

استخدم تطبيقات اإلنترنت مثل Skype و FaceTime للتواصل مع األقارب البعيدين ومعرفة ما 	 
يعرفونه.

كن حذراً تجاه األشخاص الذين يبدو أنهم أقرباء بعيدين إلى أن تثبت هويتهم.	 

‘استخدم تطبيقات اإلنترنت مثل Skype و 
FaceTime للتواصل مع األقارب البعيدين 

ومعرفة ما يعرفونه. ‘


