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 1.ستيف جؽبد االسم:

 .ؽاليات الستحجة األمخيكية )مؼ أصؽل سؽرية(ال البلد:

 .)الؽاليات الستحجة( 2011: الوفاة/ (الؽاليات الستحجة_  سان فخانديدكؽ) 1511 الوالدة:

 لػ يكسل التعميػ. التعليم:

 الحياة والعمل:

التشفيحي الدابق ثػ رئيذ مجمذ إدارة شخكة مختخع ورجل أعسال أمخيكي، ُعخف بأنو السؤسذ الذخيغ والسجيخ 
ثػ عزؽًا في مجمذ إدارة شخكة والت ديدني بعج ذلغ.  ل، وىؽ أيزًا الخئيذ التشفيحي الدابق لذخكة بيكدارآب   

تو في السشطقة التي صارت ُتعخف الحقًا باسػ "وادي الديميكؽن"، وىي مخكد نذأ جؽبد في مشدل العائمة التي تبش  
شؽلؽجيا األمخيكية. التحق جؽبد بالسجرسة فكان يجرس في فرل الذتاء ويحىب لمعسل في اإلجازة صشاعات التك
غف باإللكتخونيات مشح صغخه فكان مؽلعًا بالتكشؽلؽجيا وطخيقة عسل اآلالت، حيث كانت أولى الريفية، وشُ 

ق ستيف مو بالتعميػ السجرسي تعم  ابتكاراتو وىؽ في السخحمة الثانؽية عبارة عؼ شخيحة الكتخونية، ورغػ ضعف اىتسا
ج جؽبد في ف عمى ستيف وزنياك. تخخ  ( في مجيشة بالؽ ألتؽ، وىشاك تعخ  hpبالسعمؽماتية، وقام بجورة تجريبية لجى )

ق الشجاح في الجامعة، فخسب في حق   و لػ يُ مجرستو الثانؽية والتحق بجامعة ريج في بؽرتالنج بؽالية أرغؽن، لكش  
ت بعائمتو مؼ الطبقة العاممة، تابع ر تخك الجراسة بعج فرل دراسي واحج نعخًا لزائقة مالية ألس  قخ  عامو االول و 

ستيف بعج ذلغ دراسات في الذعخ والخط ولكؼ رأسو وقمبو كانا في مكان آخخ في كاليفؽرنيا وتحجيجًا في السكان 
م ياراتو في التكشؽلؽجيا وااللكتخونيات حيث قج  (، استسخ جؽبد بتشسية مsilicon valleyالحي سُيقام فيو الحقًا )

ؼ مؼ الحرؽل ورقة بأفكاره في مجال اإللكتخونيات إلى شخكة )أتاري( السخترة في صشاعة ألعاب الفيجيؽ وتسك  
عمى وظيفة بيا كسرسػ ألعاب، حيث قام بتؽفيخ األمؽال الالزمة 
ليدافخ إلى اليشج التي عاد مشيا مخة أخخى لسؽاصمة عسمو في 
)أتاري(. انتقل ستيف جؽبد بعج أن تخك بؽرتالنج إلى اإلقامة في 
الداحل الغخبي، وعاود االترال بؽزنياك حيث قاما بالعجيج مؼ 

اختخاع جؽبد لياتف يدسح بإجخاء مكالسات بعيجة  التجارب ومشيا
مجانية، بعج ذلغ انرخف جؽبد ووزنياك إلى حمسيسا الكبيخ، وفي مخآب مشدل عائمة جؽبد بجآ العسل عمى 
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ل( التي شا مؼ تأسيذ شخكتيسا )آب   حاسؽبيسا األول بعج أن باع األول سيارتو والثاني آلتو الحدابية العمسية ليتسك  
 .1591ر عام شيجت الشؽ 

في أواخخ الدبعيشيات قام جؽبد مع شخيكيو ستيف وزنياك ومايغ ماركيؽال وآخخون بترسيػ وتطؽيخ وتدؽيق واحج 
ل، فيسا بعج وفي أوائل مؼ أوائل خطؽط إنتاج الحاسب الذخري التجارية الشاجحة والتي ُتعخف باسػ سمدمة آب   

نيات التجارية لفأرة الحاسؽب وواجية السدتخجم الخسؽمية األمخ الثسانيشات كان جؽبد مؼ أوائل مؼ أدركؽا اإلمكا
وقام بتأسيذ "نكدت"  1591ل عام ل برشاعة حؽاسيب ماكشتؽش. استقال جؽبد مؼ آب   ى إلى قيام آب   الحي أد  

ل وىي شخكة تعسل عمى تطؽيخ مشرات الحؽاسيب في التعميػ العالي واألسؽاق التجارية إلى أن قامت آب   
ل )التي تجاعت بذكل كبيخ وقتيا( وأصبح حيث عاد جؽبد إلى آب    1551حؽاذ عمى "نكدت" في عام باالست

ل شعارًا ، ومشح ذلغ الؽقت سطع نجػ التفاحة السقزؽمة وىؽ الخسػ الحي تتخحه آب   1559السجيخ التشفيحي ليا عام 
ثػ  1559مبيؽتخ ماكيشتؽش عام ليا وذلغ مع إطالق الذخكة مشتجات اكتدحت األسؽاق العالسية مؼ جياز كؽ 

وبعجىا جياز آيباد المؽحي  2009ثػ الياتف متعجد الؽسائط آيفؽن عام  2001جياز السؽسيقى الجؽال آيبؽد عام 
ل الججيجة بسيارة أصبحت نسؽذجًا في ، وقج اشتيخ جؽبد بسؤتسخاتو التي يدتعخض فييا مشتجات آب   2010عام 

ل ولفتخة وجيدة أكبخ شخكة في العالػ بكيسة تقجر بحؽالي أصبحت آب    2011مجال العخض والتدؽيق. في العام 
 ( مميار دوالر.310)

فيا ر اختخاق عالػ الكختؽن ولػ يبتعج كثيخًا عؼ التكشؽلؽجيا في ذلغ بل وظ  مخحمة ثانية انتقل إلييا جؽبد حيؼ قخ  
بذخاء استجيؽ لمخسؽم الستحخكة وقام  1591مؼ أجل إضافة السديج مؼ اإلبيار والخوعة عمييا، حيث قام عام 

باإلبجاع في ىحا السجال الججيج فجمج الخسؽم الستحخكة مع تكشؽلؽجيا الكسبيؽتخ الحجيثة، وحقق الكثيخ مؼ الشجاح 
( السشفح بالكامل عمى Tin Toyبجائدة األوسكار عؼ فيمسيا القريخ ) 1599عشجما فازت شخكة بيكدار عام 

وبعجه  1511( عام Toy Storyألعسال التي أنتجتيا بيكدار ووالت ديدني فأصجرت فيمػ )الكسبيؽتخ، ثػ تؽالت ا
(A Bug’s Life( ،)Toy Story 2( ،)The Incredibles.وغيخىا العجيج مؼ األفالم السسيدة ) 

يخ عامًا بعج ستة أسابيع مؼ تقجيسو استقالتو كسج 11بسشدلو في بالؽ ألتؽ عؼ  2011ي ستيف جؽبد عام تؽف   
 تشفيحي آلبل.
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