
 ثإلصرثش ثندجيع  -ثنصخصز ثنرٔنٛز نقٛجذر ثنقجغٕح 

International Computer Driving 

License (ICDL) – Syllabus 5.0 



 يالفظز ْجيز

 ًٚكُر  ثنضرشٚذٛرز  ثنًرجذر ْرسِ فرٙ أخطرج  أٚرز ػهرٗ ػغرصس إزث–

 :ثنضجنٙ ثنؼُٕثٌ ػهٗ دجنًؤنف ثالصصجل

. @GMAIL.COM50ICDLS   

 ثخطرج  أٚرز يؼجنؾرز أؽرم يرٍ درسل ثنرس٘ ثنؾٓرر يرٍ ثنرصمى ٔػهرٗ–

 صؼغرص قرر ثنضرٙ ثألخطرج  فٛرجل ثنؼسش َهضًع فُقٍ صقُٛز أٔ يطذؼٛز

 فرئٌ نرسث ذٔشٚرز  دصرةز ثنًرجذر ْسِ صقرٚظ ثنًؤنف ٔٚؼضطو .ػهٛٓج

 فرٙ ثنةؼرجل ذٔشْرج نٓرج غرٛكٌٕ ؽرجَذكى يرٍ صرتصٙ يهقٕظرز أٚرز

 .ثنًٕثصةجس أػهٗ صققٛق ػهٗ يػجػرصُج

mailto:ICDLS50@GMAIL.COM


 الوحدة األولى
 

 

 ثألغجغررررٛز فررررٙ صكُٕنٕؽٛررررج ثنًؼهٕيررررجس ٔثالصصررررجالسثنًةررررجْٛى 

Concepts of Information Technology (ICT) 

 



والتةي تكةكل الواة ا  ( الملموسةة)كل األجزاء الفيزيائية هي •

 .  األساسية المكونة للااسوب

واةة ا  : تصةةنيت تلةةج األجةةزاء عنةةاءت دلةةت اسةةت  امات ا  لةةتيةةت  

 .  اإل  ال، وا ا  اإل راج، ووا ة المعالجة المركزية وغيرها

 

 (ثنًؼرثس)ثنًكَٕجس ثنًجذٚز 

  Hardware 



 ثنصةٛػٛز ثنقجغٕح أؽطث 

صدضهرررف أؽٓرررطر ثنقجغرررٕح  غٛرررصثك يرررٍ فٛرررظ ثن ررركم ٔثنقؾرررى •

ٔثن رررص ز ثنًصرررُؼز  ٔنكُٓرررج ؽًٛؼرررجك ص رررضص  فرررٙ ثنضص ٛرررخ 

ثألغجغرررٙ َةػرررّت فٓرررٙ صقضرررٕ٘ ٔفررررثس إلذخرررجل ثنذٛجَرررجس  

ٔأخصٖ نضدطُٚٓج  ٔأخصٖ نًؼجنؾضٓج ٔٔفررثس إلخرصثػ َضرجةؼ 

ًٔٚغم ثن كم أذَجِ ثنؼًهٛجس ثألغجغٛز ثنضرٙ . ػًهٛجس ثنًؼجنؾز

 :صضى دجغضدرثو ثنقجغٕح

 

 

 



 ثنصةٛػٛز ثنقجغٕح أؽطث 

 :ٚضكٌٕ ثنقجغٕح يٍ ثألؽطث  ثنصةٛػٛز ثنضجنٛز•

 Monitorشجشز ثنؼصض –

 Keyboardنٕفز ثنًةجصٛـ –

 Mouseثنةتشر –

 Floppy Disk Driveثنقصص ثنًصٌ ( ي غم)قجشا –

 CD ROM Driveثالغطٕثَز ثنًريؾز ( ي غم)قجشا –

  Speakersثنػًجػجس–

  Computer Case or System Unitصُرٔق ثنُظجو –

 



 ثنصةٛػٛز ثنقجغٕح أؽطث 

 :ٚضى صصُٛف ثنًكَٕجس ثنًجذٚز ػهٗ ثنُقٕ ثٜصٙ•

  Input Devicesٔفرثس ثإلذخجل–

  Output Devicesٔفرثس ثإلخصثػ–

  Input and Output Devicesٔفرثس ثإلذخجل ٔثإلخصثػ–

 System Unit and System ٔفررررر ثنُظرررجو ٔنٕفرررز ثنُظرررجو–
(Motherboard) 

  Central Processing Unitٔفرر ثنًؼجنؾز ثنًص طٚز–

  Memory ثنسث صر–

  Storage Devicesٔفرثس ثنضدطٍٚ–

  Ports ثنًُجفس–



 ٔفرثس ثإلذخجل

Input Devices  

ٚطهق يصطهـ ثإلذخجل ػهٗ  م ثألؽطث  ثنضٙ صػًـ نهًػضدرو دئذخرجل ثنذٛجَرجس •
 . إنٗ ؽٓجض ثنقجغٕح

 :أْى ٔفرثس ثإلذخجل ْٙ•
   Keyboardنٕفز ثنًةجصٛـ–

صُؼّر نٕفز ثنًةجصٛـ يٍ ٔفرثس ثإلذخجل فٛظ ٚػضطٛغ ثنًػرضدرو يرٍ خالنٓرج إذخرجل ثألٔثيرص •
 .ٔثنُصٕص ثنٗ ؽٓجض ثنقجغٕح

  Mouseثنةتشر–
أذثر صٕفص غٕٓنز ثنضقكى دجنقجغٕح ٔزن  يٍ خالل صقصٚكٓج دجالصؾجِ ثنًطهٕح ػهٗ شجشز •

ثنقجغٕح ٔثنُقص ػهٗ ثألٚقَٕجس ٔ ثألٔثيص  ٔزنر  يرٍ خرالل يرج ُٚؼرصج دٕثؽٓرز ثنًػرضدرو 
  .GUIثنصغٕيٛز 

  Track Ball صر ثنًػجش–
 صرٕفص ألَٓرج  ثنًصرًًٍٛ قذرم يرٍ ػرجذر ثغرضدرثيٓج ٚضى فٛظ نهةتشر  درٚالك  ثنًػجش  صر صُؼرّ •

  .ثنقجغٕح شجشز ػهٗ دجنصغٕيجس ثنضقكى غٕٓنز

 Touch Padنٕفز ثنهًع –
ٔصُؼررّر نٕفررز ثنهًرع درررٚالك ػررٍ . نٕفرز صػررضؾٛخ نهعرغػ ثنُررجصؼ يررٍ صقصٚر  ثألصررجدغ ػهٛٓرج•

 .Laptopsثنةتشر فٙ ثألؽٓطر ثنًقًٕنز



 ٔفرثس ثإلذخجل

Input Devices  

  Joy Stickػصج ثنضقكى–
صقضجػ ثنكغٛص يٍ ثألنؼجح إنٗ ؽٓجض ٚػًـ نهًػضدرو درجنضقكى ٔثنضٕؽٛرّ دػرٕٓنز •

  .ْٔسث يج صٕفصِ ػصج ثنضقكى

  Microphoneيٛكصٔفٌٕ–
ْررٕ ؽٓررجض ٚػررًـ نهًػررضدرو دئذخررجل ثألصررٕثس إنررٗ ؽٓررجض ثنقجغررٕح  ٔٚػررضطٛغ •

 .ثنًػضدرو دؼر زن  يؼجنؾضٓج دجغضدرثو دصثيؼ يؼُٛز

  Scannerثنًجغـ ثنعٕةٙ–
 لةةت ملةةت ( وثيبةةة  و صةةورة)مةةا ة موعودةةة ( مسةة )هةةو ج ةةاز يبةةو  عتاويةةل •

  لكتروني يت  افظه دلت ج از الااسوب

  Light Penثنقهى ثنعٕةٙ–
قهرى ٚؼًرم ػًررم ثنةرتشر نكُرّ أغررٓم يرٍ فٛرظ ثالغررضدرثو  فٓرٕ ٚػرًـ نهًػررضدرو •

  .دئذخجل ثألٔثيص ٔثنُصٕص ػٍ غصٚق شجشز خجصز

  Digital Cameraثنكجيٛصث ثنصقًٛز–
ثنكرجيٛصث ثنصقًٛرز ص رذّ يرٍ فٛرظ ثن ركم ثنكرجيٛصث ثنضقهٛرٚرز نكُٓرج صدضهرف  فٛرظ •

أَٓج صقضٕ٘ ػهٗ زث صر صضٛـ نهًػضدرو دضدطٍٚ ثنصٕش فٛٓج  ًُٔٚكٍ َقم ثنصٕش 
يررٍ ثنكررجيٛصث إنررٗ ؽٓررجض ثنقجغررٕح  عررى يؼجنؾررز ْررسِ ثنصررٕش دجغررضدرثو دررصثيؼ  

  .خجصز



 ٔفرثس ثإلذخجل

Input Devices  

  Stylusثنقهى ثنصقًٙ –

ؽٓجض ػهٗ شكم قهى ٚػضدرو نهضتشٛص ٔثنصغى ٔثنكضجدز ػهرٗ نٕفرز •

ثنكضصَٔٛز شقًٛز أٔ ػهٗ شجشجس ثنهًرع  ٔػرجذر يرج ُٚػرضدرو فرٙ 

  .PDAأؽٓطر ثنًػجػر ثن دصٙ ثنصقًٙ 

  Web Cam جيٛصث ثنٕٚخ–

  . جيٛصث صغٛصر صُػضدرو نُقم ثنصٕس ٔثنصٕشر ػذص ثالَضصَش•



 اإلخراجوحدات 
 Output Devices   

يصطهـ ٔفرثس ثإلخصثػ ػهٗ ثألؽٓطر ثنًػضدريز فٙ إخرصثػ أٔ ُٚطهق •
ثنًدطَز فٙ ثنقجغٕح دؼر يؼجنؾضٓج إيرج د ركم يصةرٙ ثنًؼهٕيجس  إظٓجش

 .أٔ صٕصٙ أٔ يطذٕع

 :أْى ٔفرثس ثإلخصثػ ْٙ•
 Monitor or Screenثن جشز –

صُؼّر ثن جشز يٍ أْى ٔفرثس ثإلخصثػ  فٓٙ صػضدرو إلظٓجش ثنًؼهٕيرجس ٔثنُضرجةؼ د ركم •
ٔدًررج أٌ ثن جشررز صُػررضدرو إلظٓررجش َضررجةؼ يصةٛررز فٓررٙ صػررًٗ ٔفرررر ثنؼررصض . يصةررٙ
 .Visual Display Unit (VDU)ثنًصةٙ

 :ٕٚؽر َٕػجٌ يٍ ثن جشز–
 Cathode Ray Tube (CRT)شجشز أَذٕدز أشؼز  جعٕذ •

 Liquid Crystal Displayشجشز ثنػجةم ثنذهٕش٘ أٔ شجشجس ثنؼرصض ثنًػرطقز •
(LCD) 

يرٍ أْررى ثنؼٕثيررم ثنضررٙ صرؤعص ػهررٗ ؽررٕذر ثن جشررز ْرٙ ذقررز ٔظررٕؿ ثن جشررز –
Resolution  َرررز نهصرررٕشر ّٕ   ٔٚؾرررخ Pixelsثنًضًغهرررز دؼررررذ ثنُقرررجغ ثنًك

يصثػجر فؾى ثن جشرز ػُرر شرصثةٓج فٛرظ ُٚقرجظ فؾرى ثن جشرز ثػضًرجذثك ػهرٗ 
 .Inchغٕل قطص ثن جشز يٍ ثنرثخم  ٔٚقجظ دٕفرر ثنذٕصز



 اإلخراجوحدات 
 Output Devices   

  Printersثنطجدؼجس–

 إنرٗ ثنقجغرٕح ؽٓرجض ػهرٗ ثنًٕؽٕذ ثإلنكضصَٔٙ ثنًهف دضقٕٚم ثنطجدؼز صقٕو•
 .يطذٕػز ٔعٛقز

  Dot Matrix Printersثنُقطٛز ثنطجدؼجس•

  Ink Jet Printersَةظ ثنقذص غجدؼجس•

 Laser Printers ثنهٛطش  غجدؼجس•

 Speakersثنػًجػجس –

صُؼّر ثنػًجػجس إفرٖ أذٔثس ثإلخرصثػ ثنًػرؤٔنز ػرٍ إخرصثػ ثنًؼهٕيرجس زثس •
ثنًضؼررررررذر  ثنطذٛؼرررررز ثنػرررررًؼٛز  ٔصُػرررررضدرو ػرررررجذر يرررررغ درررررصثيؼ ثنٕغرررررجةػ

Programs  Multi Media .  صضٕفص ثنػًجػجس دتشكجل ٔقرشثس يضؼررذر
فذؼعٓج يطٔذ دًكذص أٔ يعدى صٕس  ٔدؼعٓج يٕؽٕذ ػهٗ شكم غرًجػجس 

 .Headphonesنهصأظ

  Plotters  ثنصثغًجس–

غجدؼررز  ذٛررصر صُػررضدرو نطذجػررز ثنصررٕش ٔثنًدططررجس ثنعرردًز درقررز ػجنٛررز  •
 .ٔصًضجض ْسِ ثنطجدؼجس دقرشصٓج ػهٗ صًٛٛط ذشؽجس ثألنٕثٌ ػُر ثنطذجػز



 ػٔثإلخصثٔفرثس ثإلذخجل 

 Input & Output Devices 

  ٔيرٍ ٕٚؽر دؼط ثألؽٓطر ٔثنذصثيؼ ثنضٙ صؼًم  ٕفرر إذخجل ٔإخصثػ يؼرجك •
 :ثأليغهز ػهٗ زن 

 Touch Screenشجشز ثنهًع •
صُؼّر شجشز ثنهًع يغجالك ػهٗ أؽٓطر ثإلذخجل ٔثإلخصثػ فٓٙ شجشجس صضًٛرط دتَٓرج –

. صظٓص ثنًدصؽجس نهًػضدرو ٔٚضى ثغضدرثيٓج إلذخجل ثنذٛجَجس ػٍ غصٚق ثنهًرع
 .ATM Machinesٔيٍ ثأليغهز ػهٗ زن  أؽٓطر ثنصصثج ثٜنٙ 

   Modem ثنًٕذو•
 باإلنترنتجهاز يستخدم لربط جهاز الحاسوب مع خط الهاتف لالتصال –

 Speech Synthesizersثنًُػقجس ثنصٕصٛز •
صُؼّر ثنًُػرقجس ثنصرٕصٛز يغرجالك ػهرٗ دصَرجيؼ إذخرجل ٔإخرصثػ فرٙ  ٌ ٔثفرر  فٓرٙ –

صُػررضدرو نضقٕٚررم ثنُصررٕص ثنًكضٕدررز ػهررٗ شجشررز ثنقجغررٕح إنررٗ يهررف صررٕصٙ 
ٔأٚعررج صقررٕو دضقٕٚررم ثنًهررف ثنصررٕصٙ إنررٗ َصررٕص ٚررضى  ضجدضررّ ػهررٗ شجشررز 

 .ثنقجغٕح



 ٔفرر ثنُظجو ٔنٕفز ثنُظجو

System Unit and System (Mother Board) 

 ثنقطرغ ؽًٛرغ ػهرٗ ٚقضرٕ٘ ثنرس٘ ثنصرُرٔق ْرٕ ثنُظرجو ٔفرر•

 ثنًؼجنؾررز فررررٔ)  ثنقجغررٕح ثألغجغررٛز نؾٓررجض ثنرثخهٛررز

 ثنقطغ صه  صغذٛش ٔٚضى (ثنضدطٍٚ ٔٔفرثس ثنسث صر  ثنًص طٚز 

 نٕفرزث أٔ ثنُظرجو نٕفرز صػرًٗ نٕفرز ػهرٗ ثنُظرجو ٔفررر فرٙ

 .ثألو



 ٔفرر ثنًؼجنؾز ثنًص طٚز

 Central Processing Unit (CPU) 

 :صضكٌٕ ٔفرر ثنًؼجنؾز ثنًص طٚز يٍ عالط أؽطث  شةٛػٛز ْٔٙ

 

 

 Arithmetic and Logic Unitٔفرر ثنقػجح ٔثنًُطق •

(ALU) 

  Registersثنًػؾالس•

  Control Unit (CU)ٔفرر ثنضقكى•



 ٔفرثس قٛجظ ثنسث صر

Memory Measurements  

نضًغٛرررم   Digitalأٔ ثنصقًرررٙ Binaryٚػرررضدرو ثنقجغرررٕح ثنُظرررجو ثنغُرررجةٙ •
  Bitثنذٛجَررجس ٔثنضؼهًٛررجس  ٔأصررغص ٔفرررر قٛررجظ فررٙ ثنُظررجو ثنغُررجةٙ ْررٙ ثنذررش 

  Byteٔٔفرررر قٛررجظ غررؼز ثنضدررطٍٚ ْررٙ ثنذجٚررش . 1أٔ 0فٛررظ ًٚغررم ثنذررش أيررج 
ُْرررج    ْٔرررٙ صًغرررم فصفرررجك ٔثفررررثك  Bitٔعًرررجَٙ خجَرررجس صػرررًٗ  رررم يُٓرررج درررش 

يعجػةجس  غٛصر نٓسِ ثنٕفرر  ٔفًٛج ٚتصٙ صٕظٛـ نذؼط ٔفرثس قٛجظ ثنػرؼز 
  :ثنضدطُٚٛز َٔس صْج دجنضصصٛخ يٍ ثألصغص إنٗ ثأل ذص

 .1أٔ  0أصغص ٔفرر نقٛجظ فؾى ثنًؼهٕيجس فٙ ثنقجغٕح صًغم  :Bitثنذش –

 .ٔثنس٘ ًٚغم فصفجك ٔثفرثك ( دش)يؾًٕػز يؤنةز يٍ عًجَٙ خجَجس Byte:ثنذجٚش–

10)1024صػجٔ٘  :Kilobyte (KB)ثنكٛهٕ دجٚش –
 .دجٚش )2

10)1024ٚػجٔ٘  :Megabyte (MB)ثنًٛؾجدجٚش–
  . ٛهٕ دجٚش )2

10)1024صػرجٔ٘  :Gigabyte (GB)ثنؾٛؾجدجٚرش –
صقصٚذرجك يهٛرٌٕ ) دجٚرش يٛؾرج )2

  .(دجٚش

10)1024صػجٔ٘  :Terabyte (TB)ثنضٛصثدجٚش –
 .ؽٛؾج دجٚش )2



 ثنسث صر

 Memory 

 Random Access Memory (RAM)زث صر ثنٕصٕل ثنؼ ٕثةٙ •
صُؼررّر زث ررصر ثنٕصررٕل ثنؼ ررٕثةٙ ثنررسث صر ثنصةٛػررٛز نؾٓررجض ثنقجغررٕح  فٛررظ صؼًررم يررغ ٔفرررر –

ثنًؼجنؾز ثنًص طٚز ػهٗ إَؾجض يٓرجو ثنقجغرٕح إز أٌ ثألٔثيرص ٔثنذرصثيؼ ثنًطهرٕح صُةٛرسْج يرٍ 
قذرررم ٔفررررر ثنًؼجنؾرررز ٚرررضى صدطُٚٓرررج يؤقضرررجك فرررٙ ثنرررسث صر نقرررٍٛ ذخٕنٓرررج إنرررٗ ٔفررررر ثنًؼجنؾرررز 

 RAMثنًص طٚز  ٔيٍ أْى صه  ثنذرصثيؼ دصَرجيؼ َظرجو ثنض رغٛم ثنرس٘ ٚرضى صقًٛهرّ إنرٗ زث رصر 
. ػُر ص غٛم ثنؾٓجض فضٗ صضًكٍ ٔفرر ثنًؼجنؾز ثنًص طٚز يٍ صُةٛرس ثألٔثيرص فرٙ زنر  ثنذصَرجيؼ
ٔصٕصررف ْررسِ ثنررسث صر دتَٓررج زث ررصر يضطررجٚصر أ٘ أٌ ثنًؼهٕيررجس ثنًدطَررز فٛٓررج صدضةررٙ ػُررر 

ٔصُقرجظ . ثَقطجع ثنضٛجش ثنكٓصدجةٙ  نسن  ٚرضى ثالفضةرجظ دجنذٛجَرجس د ركم يؤقرش فرٙ ْرسِ ثنرسث صر
ٔ هًج  جَش غؼضٓج أ ذرص  رجٌ  Gbyteأٔ ؽٛؾجدجٚش  Mbyteغؼز ْسِ ثنسث صر أيج دًٛؾجدجٚش 

 .أذث  ثنقجغٕح أفعم

 Read Only Memory (ROM)زث صر نهقصث ر فقػ •
ثنرس٘ ٚؼًرم ػهرٗ   POST (Power On Self Test)صقضرٕ٘ ْرسِ ثنرسث صر ػهرٗ دصَرجيؼ –

ٔٚضى  ضجدرز . فقص ثنقطغ ثنرثخهٛز فٙ ٔفرر ثنُظجو ٔثنضؼصج إنٛٓج ػُر ص غٛم ؽٓجض ثنقجغٕح
ٔصدررطٍٚ ثنذررصثيؼ ػهررٗ ْررسِ ثنررسث صر يررٍ قاذمررم ثن ررص ز ثنًصررُّؼز فٛررظ ال ٚػررضطٛغ ثنًػررضدرو 

ٚطهررق ػهررٗ ْررسِ . ثنكضجدررز أٔ ثنضغٛٛررص ػهررٗ ْررسِ ثنررسث صر  نررسن  صُؼررّر ْررسِ ثنررسث صر نهقررصث ر فقررػ
ألَٓررج صقضررٕ٘ ػهررٗ دصَررجيؼ َظررجو ثإلذخررجل ٔثإلخررصثػ ثألغجغررٙ  ROM-BIOSثنررسث صر ثغررى 

BIOS (Basic Input Output System)  ثنًػرؤٔل ػرٍ  ثنضؼرصج ػهرٗ ثنقطرغ ذثخرم
 .ٔفرر ثنُظجو



 ٔفرثس ثنضدطٍٚ

 Storage Devices 

 Hard Diskثنقصص ثنصهخ •
ُٚؼرّ ثنقصص ثنصهخ يٍ أْى ٔفرثس ثنضدرطٍٚ ٔزنر  ألَرّ غرصٚغ  ٔغرؼضّ –

ُٚػرضدرو ثنقرصص ثنصرهخ نقةرع ثنًهةرجس ٔثنذرصثيؼ . ثنضدطُٚٛز  ذٛصر ؽرثك 
 Operatingُٔٚؼررّر دصَررجيؼ َظررجو ثنض ررغٛم . ػهررٗ ؽٓررجض ثنقجغررٕح

System (OS)   يررٍ أْررى ثنذررصثيؼ ثنضررٙ ٚررضى صدطُٚٓررج ذثخررم ثنقررصص
ٔصُقرجظ غرؼز . ثنصهخ  فٛظ إَّ ثنًػرؤٔل ػرٍ ص رغٛم ؽٓرجض ثنقجغرٕح

  ٔ هًرج  جَرش غرؼز ثنقرصص أ ذررص Gbyteثنقرصص ثنصرهخ دجنؾٛؾجدجٚرش 
 .   جٌ أذث  ثنقجغٕح أفعم

 :ُٚقػى ثنقصص ثنصهخ إنٗ َٕػٍٛ–
ٕٚؽررر ْررسث ثنقررصص ذثخررم ٔفرررر ثنُظررجو  ٔٚررضى صدررطٍٚ  جفررز  :Internalذثخهررٙ•

 .ثنذصثيؼ ٔثنًهةجس ػهّٛ  ًٔٚضجض دتَّ أغصع يٍ ثنقصص ثنصهخ ثندجشؽٙ

 يرٍ ثنُظرجو ٔفررر يرغ ثندرجشؽٙ ثنصرهخ ثنقرصص شدرػ ٚضى :Externalخجشؽٙ•
ألمرصثض ػًرم َُػرح ثفضٛجغٛرز يرٍ ثنذرصثيؼ  ػرجذر ُٔٚػضدرو يؼُٛز  يُجفس خالل

 .ٔثنًهةجس ثنًًٓز



 ٔفرثس ثنضدطٍٚ

 Storage Devices 

  Compact Disk (CD-ROM)ثنقصص ثنًريؼ•

  رجٌ ٔقرر ثالغرضدرثو  شرجةؼز ثنضدرطٍٚ أؽٓرطر أفرر ثنًرريؼ ثنقرصص ُٚؼرّ –
نهقصث ر فقػ فٛظ أٌ ثنًػضدرو ٚػضطٛغ  يؼرثك  ثنذرثٚز فٙ ثنًريؼ ثنقصص

ٚػرضطٛغ أٌ ٚدرطٌ أٔ  ثغضصؽجع دٛجَجس يدطَرز يػرذقجك ػهرٗ ثنقرصص ٔال
دقٛرظ ٕٚؽرر  ٔقر صى صطٕٚص صكُٕنٕؽٛرج ثنقرصص  .ٚؼرل ػهٗ صه  ثنذٛجَجس

َٕػجٌ يٍ ثألقصثص ثنًريؾز فجنٛجك  ثألقصثص ثنًريؾز ثنقجدهرز نهضػرؾٛم 
CD-R(Recordable)  ثنضررررٙ صػررررًـ نهًػررررضدرو دجنضػررررؾٛم ػهٛٓررررج

ٚػرضطٛغ ثنًػرضدرو أٌ  دجغضدرثو يقص  قصص يريؼ قجدم نهُػح نكرٍ ال
أيررج ثنُررٕع ثنغررجَٙ فٓررٕ ثألقررصثص  .ٚقررسج ثنًؼهٕيررجس ثنضررٙ صررى صػررؾٛهٓج

 CD-RW(Rewritable)ثنًريؾز ثنضٙ ًُٚكٍ إػرجذر ثنضػرؾٛم ػهٛٓرج 
 .ٚؼرل ػهٗ ثنًؼهٕيجس ثنًدطَرز ػهرٗ ثنقرصص ثنضٙ صػًـ نهًػضدرو دتٌ

 .Megabyte (700-650) صضصثٔؿ غؼز ثنقصص ثنًريؼ يٍ



 ٔفرثس ثنضدطٍٚ

 Storage Devices 

 Digital Versatile Disk (DVD)ثنقصص ثنصقًٙ •
ص ررذّ ْررسِ ثألقررصثص يررٍ َجفٛررز ثن رركم ثألقررصثص ثنًريؾررز نكُٓررج أغررصع –

إز صضررررررصثٔؿ غررررررؼز ثنقررررررصص ثنصقًررررررٙ . ٔزثس غررررررؼز صدطُٚٛررررررز أ ذررررررص
 .  ٔصػضدرو نقةع ثنًهةجس ثنكذٛصر يغم ثألفالوGigabyte (5-4)يٍ

  Floppy Diskثنقصص ثنًصٌ•
 جٌ ثنقصص ثنًصٌ ُٚػضدرو نضدطٍٚ يهةجس صرغٛصر ثنقؾرى فٛرظ أٌ غرؼز –

ٔ جَش صضًٛرط ْرسِ ثألقرصثص  Megabyte 1.44ْسِ ثألقصثص صػجٔ٘ 
دلي ةةا  ثإلػضًررجذًُٚكررٍ  ٔال ْٔررسِ ثألقررصثص دطٛتررز ؽرررثك  .دررصخص عًُٓررج

 .لت زين الملفا   و المعلوما  ال امة لذلج  صعا  قليلة االست  ا 

  Flash Memoryزث صر فالؼ•
صًضجض ْسِ ثنرسث صر دتَٓرج غرصٚؼز ٔشخٛصرز ثنرغًٍ ٔصرغٛصر ثنقؾرى  ٔٚرضى –

شدطٓج يذجشصر يغ ٔفرر ثنُظجو  ٕٔٚؽر ػرر غؼجس نٓرسِ ثنرسث صر ٔصرهش 
 . Gigabyte 32إنٗ 



 ٔفرثس ثنضدطٍٚ

 Storage Devices 

 Memory Cardثنسث صر دطجقز •
( ثنُقجل)زث صر صغٛصر ثنقؾى صُػضدرو ػجذر يغ ثألؽٓطر ثنًقًٕنز يغم ؽٓجض ثندهٕ٘ –

 .ٔثنكجيٛصث ثنصقًٛز  ٔصُػضدرو نضدطٍٚ َٔقم ثنًهةجس دٍٛ ثألؽٓطر

 Online File Storageثنضدطٍٚ ػهٗ ثن ذكز •
 يٕثقرغ خجصرز ػهرٗ خرالل يرٍ أؽٓطصٓرج ػهرٗ ثنضدرطٍٚصقرو دؼرط ثن رص جس خريرز –

 يٕصرٕل ؽٓرجض أ٘ يرٍ يهةجصرّ إنرٗ ثنٕصرٕل ثنًػرضدرو ٚػرضطٛغ فٛرظ ثإلَضصَرش 
 .دجإلَضصَش

 :Network driveي ّغم ثن ذكز •
ثنرس٘ ٚرصدػ ( ثنقجغٕح ثندجذو)ٔقر صًضه  دؼط ثن ص جس ؽٓجض فجغٕح ُٚطهق ػهّٛ –

دٍٛ أؽٓطر ثن ذكز  ٔٚػًـ دضدطٍٚ ثنًهةجس ثنً ضص ز ػهّٛ  فٛظ ًٚكٍ نًػضدريٙ 
ثن ررذكز ثنٕصررٕل إنررٗ صهرر  ثنًهةررجس دػررٕٓنز ٔفػررخ ثنصررالفٛجس ثنًؼطررجر نٓررى   ًررج 
ٚػًـ نٓى دً جش ز يهةجصٓى يرغ ثٜخرصٍٚ  ٔدجنضرجنٙ فرئٌ ْرسِ ثنً رّغالس صُؼرّر أغرٓم 
غصٚقز نقةع ثنذٛجَجس  ٔخجصز ػُر قٛجير  دؼًهٛرز ثنُػرح ثالفضٛرجغٙ نهذٛجَرجس  ألَر  

 .صدطَٓج يٍ يصرش شةٛع ٔثفر



 يُجفس ثنضٕصٛم

 Computers Ports  

 Serial Portثنًُةس ثنًضػهػم  •
ٔٚػرضدرو خطرجك ٔثفررث . ٕٚؽر ْسث ثنًُةس فٙ ثنؾط  ثندهةٙ يٍ ٔفرر ثنُظجو–

نرسن  أغهرق ( درش دؼرر درش)إلشغجل ٔثغضقذجل ثنذٛجَجس دقٛظ ُٚصغم ثنذٛجَرجس 
. ػهٛررّ ثغررى ثنًضػهػررم  ٔدػررذخ ْررسث ثألغررهٕح دجإلشغررجل فٓررٕ دطررب ؽرررث

 .ُٔٚػضدرو ْسث ثنًُةس نٕصم ثنةتشر ٔنٕفز ثنًةجصٛـ

 Parallel Portثنًُةس ثنًضٕثض٘ •
ٔٚػضدرو عًجٌ خطٕغ . ٕٚؽر ْسث ثنًُةس فٙ ثنؾط  ثندهةٙ يٍ ٔفرر ثنُظجو–

إلشغجل ٔثغضقذجل ثنذٛجَجس فٕٓ ُٚصغم عًجَٛز دضجس يصر ٔثفرر د كم يضٕثٍض  
 .ُٔٚػضدرو ْسث ثنًُةس نضٕصٛم ثنطجدؼز. نسن  فٕٓ أغصع يٍ ثنًضػهػم

 Universal Serial Bus (USB)المنفذ المتسلسل الشامل •
 ٕٚؽررر ْررسث ثنًُةررس فررٙ ثنؾررط  ثندهةررٙ أٔ ثأليررجيٙ يررٍ ٔفرررر ثنُظررجو ْٔررٙ–

ٔدئيكرجٌ ْرسث ثنًُةرس إشغرجل  ثنذٛجَرجس  ٔثغرضقذجل إلشغرجل ؽرٚررر صكُٕنٕؽٛج
 يرٍ ثنكغٛرص ُٚػرضدرو ْرسث ثنًُةرس نرصدػ. ٔثغرضقذجل ثنذٛجَرجس دػرصػز ػجنٛرز

 ٔثنًجغرـ ٔثنةرتشر ثنًةرجصٛـ ٔنٕفرز ثنصقًٛرز ٔثنكرجيٛصث  جنطجدؼرز :ثألؽٓطر
 .ثنعٕةٙ

http://4.bp.blogspot.com/_4v1AIrfapq0/R5nqIO08WoI/AAAAAAAAACc/P4m9gIPKw4o/s1600-h/USB+Port.jpg


 يُجفس ثنضٕصٛم

 Computers Ports  

 Wireless Portثنًُةس ثنالغهكٙ •
ثَض صس يغرم ْرسِ ثنًُجفرس ػهرٗ ثألؽٓرطر ثنقرٚغرز  إز صًكُر  يرٍ شدرػ –

ررٍر ذٌٔ ثنقجؽررز إنررٗ ٔؽررٕذ  ٕثدررم  أؽٓررطر ثإلذخررجل أٔ ثإلخررصثػ ػررٍ دُؼا
Cables   دُٛٓررج ٔدررٍٛ يُجفررس ثنقجغررٕح  ٔيررٍ ثأليغهررز ػهٛٓررج ؽٓررجض

 .فجغٕح يقًٕل يصصذػ الغهكٛجك يغ شذكز ثنقجغٕح

 FireWireيُةس فٛرٕٚ •
يمتاز هذا المنفذ بسرعة نقل البيانات، لذلك يستخدم لتوصيل الفيدديو –

الرقمددو واطسددطوانات الصددلبة الخارجيددة  لددا جهدداز الحاسددوب ن ددرا  
 األجهزةلحجم البيانات التو يتم نقلها فو هذه 

 Network Portيُةس خػ ثن ذكز •
ُٚػررضدرو ْررسث ثنًُةررس نررصدػ ثألؽٓررطر يررغ دؼعررٓج ثنررذؼط يررٍ خررالل يررج –

ٔدررصدػ ثألؽٓررطر يرررغ  .Ethernet Card(ثن ررذكز دطجقررز) ٚػررًٗ
 .دؼعٓج ثنذؼط صػضطٛغ ي جش ز ثنًؼهٕيجس ٔثنذصثيؼ فًٛج دُٛٓج



 ثنقٕثغٛخ إَٔثع

Types of Computers  

 Personal Computer ثن دصٙ ثنقجغٕح•
 َٔظرصثك   فرٙ ثنًُرطل ٔثنؼًرم ثنًكضذٛرز ثنًٓرجو إلَؾرجض ٔٚػرضدرو شرٕٛػجك  ثأل غرص ثنقجغرٕح ْرٕ–

 غرصٚغ  د ركم صطٕٚصْرج صرى فقرر ثنًضؼررذر ٔثغرضدرثيجصٓج ثنقٕثغرٛخ ْرسِ ػهرٗ ثنكذٛرص نإلقذرجل
 . ذٛصر يؼجنؾز ٔغصػز  ذٛصر صدطٍٚ ٔيػجفجس ػجنٛز زث صر زثس ثنقٕثغٛخ ْسِ ٔأصذقش

 Laptopالحاسوب الشخصو المحمول •
 ًرج أٌ ٔفررصٓج ثنصةٛػرٛز ٔشجشرضٓج  صُؼرّر ْرسِ ثنقٕثغرٛخ أصرغص فؾًرجك يرٍ ثنقٕثغرٛخ ثنؼجذٚرز –

ٔصكرٌٕ أغرؼجش ْرسِ ثألؽٓرطر أػهرٗ يرٍ . ٔنٕفز يةجصٛقٓج ٔفتشصٓج يضصهز يؼجك فٙ  ٔفررر ٔثفررر
أعًررجٌ ثألؽٓررطر ثن دصررٛز ثنًًجعهررز  ْٔررسث ثنقجغررٕح يررطٔذ دذطجشٚررز نضطٔٚرررِ دجنكٓصدررج  نررسن  

ٔٚرضى ثغرضدرثو ْرسِ ثألؽٓرطر ػرجذر يرٍ قذرم شؽرجل ثألػًرجل أٔ ثألفرصثذ . ًُٚكٍ فًهّ ٔثنضؾرٕثل درّ
   .ثنسٍٚ ٚضطهخ غذٛؼز ػًهٓى ْسِ ثنُٕع يٍ ثنقٕثغٛخ



 ثنقٕثغٛخ إَٔثع

Types of Computers  

 Mainframeثنصةٛػٙ  ثنقجغٕح•
حاسوب كبيدر، قدوا الن دام، يمتداز بسدزة تخزينيدة  دخمة، هو –

غددالو الدد مس، وسددريع جدددا ، وتددنتو قوتددل مددس قدرتددل علددا تنفيددذ 
أوامر مئات المستخدميس فو ال انية الواحدة، لذلك ُيسدتخدم هدذا 

 .النوع فو المؤسسات والشركات ال خمة كخادم

 Networks Computersفٕثغٛخ ثن ذكز •
دطجقرز )يؾًٕػز فٕثغٛخ يصصذطز يغ دؼعٓج ثنذؼط دجغرضدرثو –

صػضطٛغ ْرسِ ثنقٕثغرٛخ صذرجذل ثنذٛجَرجس ٔثنذرصثيؼ فًٛرج (. ثن ذكز
دُٛٓرررج ٔي رررجش ز دؼرررط ثألؽٓرررطر يغرررم ثنطجدؼرررجس ٔثنًجغرررقجس 

 .ثنعٕةٛز

 Tablet PCثنقجغٕح ثنهٕفٙ •
ثنرس٘ ُٚقًرم دجنٛرر  ٔٚػرضدرو نٕفرز  PDAأفر أشكجل ثنقجغرٕح –

شغررٕيٛز  يًررج ٚضررٛـ ثغررضدرثو ثإلصررذغ أٔ ثنقهررى ثنصقًررٙ إلذخررجل 
 .ثنًؼهٕيجس



 ثألؽٓطر ثنصقًٛز ثنًقًٕنز دجنٛر

 Handheld Portable Digital Devices 

 PDA Personal Digital))ثنًػررجػر ثن دصرررٙ ثنصقًررٙ •
Assistant 

يزمل بن ام تشغيل شدبيل هو حاسوب مدمج بحجم راحة اليد تقريبا ، –
. بالن ددام المسددتخدم فددو األجهددزة الكبيددرة ولكددس بميددزات أقددل منهددا

مجهَّز بقلم خاص بدط  مس لوحدة المفداتي ،  ُيسدتخدم للكتابدة ويكوس 
وتكدددوس قدددوة . ويمكدددس اسدددتخدامل لتخدددزيس واسدددتدعا  المزلومدددات

 (PDA)المزالجدددة وحجدددم الدددذاكرة للمسددداعد الشخصدددو الرقمدددو 
محددددودتيس، ويدددتم فيدددل تخدددزيس البياندددات علدددا بطاقدددة الدددذاكرة أو 

وُيمكددس اسددتخدامل كجهدداز هدداتف اطسددطوانات ال ابتددة دقيقددة الحجددم، 
يددتم اسدتخدامل عددادة مددس قبدل رجددال األعمددال أو . وصدلل باإلنترنددتو

 الطالب

 Mobile Phone أٔ ثنًٕدجٚم  ؽٓجض ثنٓجصف ثنُقجل•
نالصصررجالس ثنٓجصةٛررز   ًررج  (ًٕدجٚررمثن)ُٚػررضدرو ؽٓررجض ثنٓررجصف ثنُقررجل –

ُٚػررررضدرو إلشغررررجل ثنصغررررجةم ٔثنةج ػررررجس  ًٔٚكُررررّ إشغررررجل ثنذصٚررررر 
 .ثإلنكضصَٔٙ أٚعجك يٍ خالل ثالصصجل يغ شذكز ثإلَضصَش



 ثألؽٓطر ثنصقًٛز ثنًقًٕنز دجنٛر

 Handheld Portable Digital Devices 

 Multimedia Media Player ي غم ثنٕغجةػ ثنًضؼرذر •
ٔصرٕش   ٚػًـ ن  ي ّغم ثنٕغجةػ ثنًضؼرذر دضدطٍٚ يهةجس صٕصٛز –

ٔفٛررٕٚ يرٍ ثإلَضصَرش إنرٗ   ًج ًُٚكُ  صُطٚرم يهةرجس صرٕصٛز .ٔفٛرٕٚ
ثنً ررّغم نالغررضًجع إنٛٓررج  يررغ ثألخررس دؼررٍٛ ثالػضذررجش أٌ ثنكغٛررص يررٍ 
ثألمررجَٙ ٔثألفررالو ٔثألػًررجل ثنًٕغررٛقٛز نٓررج فقررٕق َ ررص ٔفًجٚررز 

 .قجََٕٛز ػُر صُطٚهٓج يٍ يصجذشْج

 :ال اتت الذكي
صدضهف قرشثصّ . ْجصف َقجل يضقرو ٚقضٕ٘ ػهٗ ثنؼرٚر يٍ ثندصجةص–

ٔخصجةصّ يٍ يصُغ إنٗ  خرص  ٔصقضرٕ٘ ثنكغٛرص يرٍ ْرسِ ثألؽٓرطر 
ػهررٗ َظررى ص ررغٛم صػررًـ نرر  دجالصصررجل ثن ررذكٙ يررغ أؽٓررطر أخررصٖ  
ٔ سن  صػًـ دضُطٚم ثنذصثيؼ ثنضطذٛقٛز   ًج صػًـ ن  دضذجذل ثنذصٚرر 

ُْررج  أؽٓررطر يررطٔذر . ثإلنكضصَٔررٙ ٔثغررضؼصثض صررةقجس ثإلَضصَررش
نهًضصم د    ًج صى صطٔٚر ثنرذؼط يُٓرج  GPSدُظجو صقرٚر ثنًٕثقغ 

  .دكجيٛصث
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 CPU Speedغصػز ٔفرر ثنًؼجنؾز ثنًص طٚز •
صُؼررّر ٔفرررر ثنًؼجنؾررز ثنًص طٚررز ثنًػررؤٔنز ػررٍ يؼجنؾررز ثنذٛجَررجس ٔػررٍ صُةٛررس ؽًٛررغ –

ثنضؼهًٛجس ٔثألٔثيص  نسن   هًرج  رجٌ صُةٛرس ثألٔثيرص ٚرضى د ركم أغرصع  رجٌ أذث  ؽٓرجض 
إنٗ  MHz 4.77ٔقر صى صطٕٚص غصػز ثنًؼجنؾجس يُس ظٕٓشْج يٍ . ثنقجغٕح أفعم

ٔثنؾررررٚص دجنرررس ص درررتٌ دؼرررط . MHz 3277أ٘ يرررج ٚقرررجشح  GHz 3.2فرررٕثنٙ 
ْٔررٙ زث ررصر Cache Memory ثنًؼجنؾررجس صقضررٕ٘ ػهررٗ زث ررصر خجصررز صػررًٗ 

صطٚر يٍ قرشر ٔفرر ثنًؼجنؾز ثنًص طٚز ػهٗ ثنضؼجيم يغ صغٛصر ثنقؾى ٔثنػؼز فٛظ 
 .ثنذٛجَجس د كم  ذٛص

  RAM Sizeغؼز زث صر ثنٕصٕل ثنؼ ٕثةٙ•
 ًج ز صَج غجدقجك أٌ زث صر ثنٕصٕل ثنؼ ٕثةٙ ْٙ ثنسث صر ثنضٙ صؼًم د ركم يضٕثصرم –

يغ ٔفرر ثنًؼجنؾز ثنًص طٚز  فٛظ ٚضى صدطٍٚ ثنذٛجَجس فٛٓج د كم يؤقش قذم ذخٕنٓج 
ؽط  ( َػح)إنٗ ٔفرر ثنًؼجنؾز ثنًص طٚز   ًج أٌ أ٘ دصَجيؼ ٚضى ص غٛهّ ٚضى صقًٛم 

نسن   هًج ضثذس غؼز  زث صر ثنٕصٕل ثنؼ ٕثةٙ ضثذس . يٍ زن  ثنذصَجيؼ إنٗ ثنسث صر
قرشر ٔفرر ثنًؼجنؾز ثنًص طٚز ػهٗ يؼجنؾرز ثنذٛجَرجس د ركم أغرصع ٔدجنضرجنٙ صقػرٍٛ 

 . أذث  ثنقجغٕح
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  Hard Disk Capacity and Speedغؼز ثنقصص ثنصهخ ٔغصػضّ•
ٚضى صدطٍٚ ؽًٛغ ثنذصثيؼ ٔثنًهةجس ػهٗ ثنقصص ثنصهخ  ٔيٍ أًْٓرج دصَرجيؼ –

 َظرجو دصَرجيؼ يرٍ ؽط  صقًٛم ٚضى ثنقجغٕح ؽٓجض ػُر ص غٛم .َظجو ثنض غٛم
 ثنذرصثيؼ ٔدقٛرز ثنًهةرجس صقًٛرم ٚرضى زنر  ٔدؼر ثنؼ ٕثةٛز ثنسث صر إنٗ ثنض غٛم
 يرٍ درر ال نسن  .ثنؼ ٕثةٛز ثنسث صر إنٗ ثنض غٛم َظجو دًػجػرر ص غٛهٓج ثنًصثذ
 ثنًهةرجس َقرم ػهرٗ ثنؼًرم ثنض رغٛم َظرجو فٛٓرج ٚػرضطٛغ فجشمرز يػرجفز صرٕثفص

 ٔ هًرج ثنؼ رٕثةٛز  ثنرسث صر فرٙ ٔصدطُٚٓرج ٔإنٛرّ  ثنصهخ ثنقصص يٍ دػٕٓنز
 أغرصع د ركم صرضى ثنًهةرجس َقرم ػًهٛرز  جَرش  هًرج ثنصرهخ ثنقصص غؼز ضثذس

 .ثنقجغٕح ؽٓجض أذث  صقػٍٛ ٚضى ٔدجنضجنٙ

ُْٔج ال در يرٍ ثإلشرجشر إنرٗ أٌ غرصػز ثنقرصص ثنصرهخ دُقرم ثنذٛجَرجس نرّ ذٔش  –
 ذٛص فٙ أذث  ثنقجغرٕح  فٛرظ صُقرجظ غرصػز ثنقرصص ثنصرهخ دػرصػز ذٔشثٌ 

ٔثنضرٙ صؼرجذل Revolution Per Minute (RPM) ثنقصص فٕل ثنًقرٕش 
 .  Millisecondsأؽطث ك يٍ ثنغجَٛز 
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  Monitor Card Processorيؼجنؾز دطجقز ثن جشز •

صضطهخ ػًهٛز إظٓجش ثنصغٕيجس ٔثنصٕش ػهٗ شجشز ثنقجغٕح صضطهخ يؼجنؾرجك –
غرررصٚؼجك  نرررّ ثنقررررشر ػهرررٗ يؼجنؾرررز ثنصرررٕش دػرررصػز ػجنٛرررز ذٌٔ أٌ ٚالفرررع 
ثنًػرضدرو أ٘ ثَقطرجع فرٙ ػًهٛرز ثنؼرصض  نرسن  ٚرضى ثغرضدرثو دطجقرز ثن جشررز 

ٚررضى صغذٛضٓررج ػهررٗ ثنهٕفررز ثألو  ٔصضكررٌٕ يررٍ يؼررجنؼ  إنكضصَٔٛررز ْٔررٙ دطجقررز
فٛظ ٚقالٌ يٍ ثنؼرخ   ٚؤعص فؾًٓج فٙ ضٚجذر غصػز أذث  ثنقجغٕح  ٔزث صر 

 .ثنقجصم ػهٗ ٔفرر ثنًؼجنؾز ثنًص طٚز

 Number ofػررررذ ثنذصيؾٛرررجس ثنضرررٙ ٚرررضى ص رررغٛهٓج فرررٙ  ٌ ٔثفرررر•
Running Applications  

أ٘ صطذٛررق ٚقررٕو ثنًػررضدرو دض ررغٛهّ غٛػررضدرو ؽررط ثك يررٍ يررٕثشذ ثنقجغررٕح  –
يغم ثنسث صر ٔقرشر ثنًؼجنؼ  نرسن  ُٚةعرم أٌ ٚقرٕو ثنًػرضدرو دض رغٛم ثنذرصثيؼ 
 .ثنضٙ ٚقضجؽٓج فقػ ٔزن  نضدةٛف ثنؼخ  ػٍ ؽٓجض ثنقجغٕح ٔصقػٍٛ أذث ِ



 ثنذصيؾٛجس

 Software 

ثنذصيؾٛجس ْٙ ثنذصثيؼ ثنضرٙ صًّكُر  يرٍ ثغرضدرثو ثنقجغرٕح  •

فًؼررثس ثنقجغررٕح ال صؼًررم ٔفرررْج  دررم صقضررجػ إنررٗ دصيؾٛررجس 

صقرررٕو دض رررغٛهٓج  ٔدصيؾٛرررجس أخرررصٖ صُػرررضدرو إلَؾرررجض يٓرررجو 

يؼُٛررز  ٔصؼررصض َضررجةؼ ثنذررصثيؼ ػهررٗ ٔفرررثس ثإلخررصثػ يغررم 

  ًُٔٚكررٍ صدررطٍٚ ثنذررصثيؼ دتشرركجل (إنررح...ثن جشررز  ثنطجدؼررز )

يدضهةرررز  رررجنضدطٍٚ ػهرررٗ ثألغرررطٕثَز ثنًريؾرررز أٔ ثألقرررصثص 

 ثنصقًٛز



 إَٔثع ثنذصيؾٛجس



 َظجو ثنض غٛم

 Operating System 

ُٚؼّر دصَجيؼ َظجو ثنض غٛم يٍ أْى دصثيؼ ثنقجغٕح  ألَّ ثنًػؤٔل ػرٍ ص رغٛهّ •
( َػرح)ػُر ص غٛم ثنقجغٕح ٚضى د كم صهقجةٙ صقًٛم . ٔػٍ ػًم دقٛز ثنذصثيؼ

دؼررط يهةررجس َظررجو ثنض ررغٛم يررٍ ثنقررصص ثنصررهخ إنررٗ ثنررسث صر ثنؼ ررٕثةٛز فضررٗ 
ُٔٚؼررّر َظررجو . صررضًكٍ ٔفرررر ثنًؼجنؾررز ثنًص طٚررز يررٍ صُةٛررس أٔثيررص َظررجو ثنض ررغٛم

ثنض رررغٛم فهقرررز ثنٕصرررم درررٍٛ ثنًػرررضدرو ٔؽٓرررجض ثنقجغرررٕح  إز ٚقضرررٕ٘ َظرررجو 
ثنض ررغٛم ػهررٗ ؽًٛررغ ثألٔثيررص ثنضررٙ صًكررٍ ثنًػررضدرو يررٍ ثنؼًررم ػهررٗ ؽٓررجض 
ثنقجغررٕح ذٌٔ ثنقجؽررز إنررٗ يؼصفررز  ررم صةجصررٛم ػًررم ثنؾٓررجض  ٔقررر صطررٕشس 

ٔيٍ أْى دصثيؼ أَظًز . أَظًز ثنض غٛم ثنًػضدريز دجنضطثيٍ يغ صطٕش ثنًؼرثس
 :ثنض غٛم

 :Disk Operating System (DOS)ثنرٔظ –
ػهرٗ  ضجدرز ثألٔثيرص  (IBM)درٙ إو   ٘ٚؼضًر  َظجو ثنض غٛم ذٔظ ثنس٘ أَُضؼ يٍ قذرم شرص ز •

إنٗ ؽٓجض ثنقجغٕح يٍ خالل نٕفز ثنًةجصٛـ  يًج أٔؽخ ػهرٗ ثنًػرضدرو أٌ ٚكرٌٕ زٔ خذرصر 
فررٙ يؾررجل ثنقجغررٕح نًؼصفررز  ٛةٛررز ثغررضدرثو أٔثيررصِ ٔصؼهًٛجصررّ  فهررى ٚكررٍ ْررسث ثنُظررجو غررٓم 

 .ثالغضدرثو  ٔزن  نؼرو ٔؽٕذ ثنةتشر فُٛٓج يًج غذخ صؼٕدز فٙ ثغضدرثو ؽٓجض ثنقجغٕح



 َظجو ثنض غٛم

 Operating System 

 :Windowsَظجو ثنض غٛم ُٔٚرٔض –
  Microsoftصررى صطررٕٚص َظررجو ثنض ررغٛم ُٔٚرررٔض يررٍ قذررم شررص ز يٛكصٔغررٕفش •

ثنصغٕيٛز  ٔزن   ّٔأصذـ أ غص َُظى ثنض غٛم شٕٛػجك نػٕٓنز ثنضؼجيم يغ ٔثؽٓض
الغررضدرثو ثنةررتشر أذثر إلذخررجل ثألٔثيررص  ٔأصررذـ ثنررضقكى دجنقجغررٕح أغررٓم  ألٌ 

ٚطهرق  ٔثؽٓز ُٔٚرٔض صقضٕ٘ ػهٗ قرٕثةى يُػررنز َٕٔثفرس ٔشغرٕيجس  ْٔرسث يرج
 Graphical User Interfaceػهّٛ دًصطهـ ٔثؽٓز ثنًػضدرو ثنصغٕيٛز 

GUI .ْٙٔ ٔقر ظٓصس ػرر إصرثشثس يٍ ُٔٚرٔض: 

• Windows 7,Vista ,XP ,2000 (2K) ,NT ,98 ,95 
,Windows صقضٕ٘ خجصٛز ٔ هٓجGUI. 

 .OS/2, LINUX & UNIX: ُْج  أَظًز ص غٛم أخصٖ يغم–
ٔثنذرصثيؼ ثنضطذٛقٛرز   LINUX  ٔOS/2صػضدرو أَظًز ثنض غٛم ثنقرٚغرز يغرم •

ٔثؽٓز ثنًػضدرو ثنصغٕيٛز  ثنضٙ صؾؼم يٍ ثغضدرثو ثنقجغٕح أيصثك غٓالك  فٓٙ 
صقٕو دؼصض ثنُٕثفس ٔثنقٕثةى ثنًُػرنز  ٔصضٛـ نهًػضدرو ثنضؼجيم يرغ ثنقجغرٕح 
يٍ خالل ثنعغػ ػهٗ أضشثش ثنةتشر ٔصقصٚكٓج نضُةٛس أٔثيص يؼرر غجدقجك ػهٗ شكم 

 .أٚقَٕجس
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ْٙ ثنذصثيؼ ثنضٙ ٚضى ص غٛهٓج دؼر أٌ ٚضى صقًٛم َظجو ثنض غٛم  ْٔٙ صةرضـ دجدرجك ٔثغرؼجك نهررخٕل إنرٗ •
ػررجنى ثنقجغررٕح  ٔصدضهررف ْررسِ ثنذررصثيؼ يررٍ فٛررظ ثإليكجَٛررجس ٔثنقرررشثس ٔثألْرررثج  فضٕؽررر أَررٕثع 
يضدصصز دكضجدز ٔيؼجنؾز ثنُصٕص أٔ صصًٛى قٕثػر ثنذٛجَجس أٔ إَ ج  شغٕو دٛجَٛز ٔمٛصْج يرٍ 

 :ٔيٍ أْى ثأليغهز ػهٗ ثنذصثيؼ ثنضطذٛقٛز. ثنضطذٛقجس ثنُٓرغٛز أٔ ثنؼهًٛز
صضررٛـ ْررسِ ثنذصيؾٛررجس إيكجَٛررز إَ ررج  شغررجةم ٔيررس صثس  :Word Processing يؼررجنؼ ثنُصررٕص –

ٔٔعجةق  ٔمٛصْج يٍ ثألػًجل ثنًكضذٛز دػٕٓنز ٔإصقرجٌ  ًُٔٚكرٍ صُػرٛق ْرسِ ثنُصرٕص نضظٓرص دصرٕشر 
 . Microsoft Wordٔ  writerيقضصفز  ٔيٍ ثأليغهز ػهٗ ْسِ ثنضطذٛقجس دصيؾٛز 

صضررٛـ ْررسِ ثنذصيؾٛررجس إيكجَٛررز ثنضؼجيررم يررغ ثألشقررجو ٔثنؼًهٛررجس  :Spreadsheetsثنؾرررثٔل ثإلنكضصَٔٛررز–
 ٔثإلقضصثَجسثنقػجدٛز ٔثإلفصجةٛز ٔثنصغٕو ثنذٛجَٛز  فًٍ خالنٓج صػضطٛغ ثغضدرثو ثنؼرٚر يٍ ثنًؼجذالس 

 Microsoftثندجصررز دجنؼًهٛررجس ثإلفصررجةٛز ٔثنقػررجدٛز  ٔيررٍ ثأليغهررز ػهررٗ ْررسِ ثنضطذٛقررجس دصيؾٛررز 
Excel ٔCalc. 

صضرٛـ ْرسِ ثنذصيؾٛرجس نهًػرضدرو إيكجَٛرز ثَ رج  قٕثػرر دٛجَرجس يرٍ خرالل : Databaseقٕثػر ثنذٛجَرجس –
صؾًٛغ ثنًؼهٕيجس فٙ ؽرثٔل يضصثدطز  عى ثنذقظ فٛٓرج إلٚؾرجذ ثنًؼهٕيرجس ثنًطهٕدرز دػرصػز ػجنٛرز   ًرج 

    ػرعٔيٍ ثأليغهرز ػهرٗ ْرسِ ثنضطذٛقرجس دصيؾٛرز يجٚكصٔغرٕفش . صًُكٍ ثنًػضدرو يٍ إَ ج  ثنضقجشٚص
Microsoft Access  ٔBase. 

صضٛـ ْرسِ ثنذصيؾٛرجس إيكجَٛرز إَ رج  ػرصٔض صقرًٚٛرز يضًٛرطر   :Presentationsثنؼصٔض ثنضقرًٚٛز –
ٔيرٍ ثأليغهرز ػهرٗ ْرسِ . أٔ ػهٗ شجشز فجغٕد  Data Showًُٚكُ  ػصظٓج يٍ خالل ؽٓجض ػصض 

 .Microsoft PowerPoint  ٔImpressثنضطذٛقجس دصيؾٛز 



 ثنذصثيؼ ثنضطذٛقٛز

 Application Programs  

دصيؾٛرررجس ٚررضى ثغرررضدرثيٓج نؼرررصض يقضٕٚرررجس ثن رررذكز  :Web Browsingصصررةـ ثنٕٚرررخ –
 Microsoft Internetثنؼُكذٕصٛررز ٔثنضةجػررم يؼٓررج ٔيررٍ ثأليغهررز ػهررٗ ْررسِ ثنًضصررةقجس 

Explorerٔ  Mozilla Firefox ٔ  Chrome. 

صضررٛـ نرر  ْررسِ ثنذصيؾٛررجس إَ ررج  يهةررجس : Desktop Publishingدررصثيؼ ثنُ ررص ثنًكضذررٙ –
صقضٕ٘ ػهٗ شغٕيجس  صرٕشثك  َٔصٕصرجك إلَ رج  يؾرالس ٔيرٕثذ ذػجةٛرز  ٔيرٍ ثأليغهرز ػهرٗ 

 .Microsoft Publisherْسِ ثنضطذٛقجس دصيؾٛز 

صضررٛـ ْررسِ ثنذصيؾٛررجس إيكجَٛررز صقصٚررص  :Photo Editing Applicationصقصٚررص ثنصررٕش –
ذشؽز ذقضٓج  صؼرٚم ثألنرٕثٌ  ٔإضثنرز : ثنصٕش  ًُٔٚكُ  يٍ خالنٓج صؼرٚم ػُجصص ثنصٕشر  يغم

ٔيررٍ ثأليغهررز ػهررٗ ْررسِ ثنذررصثيؼ . ثن ررٕثةخ  ًٔٚكررٍ صطذٛررق صررتعٛصثس خجصررز ٔصصررةٛز ثنصررٕش
 .Adobe Photoshopدصيؾٛز 

غصٚقرز ثصصرجل صُػرضدرو إلشغرجل ثنصغرجةم  :Electronic Mail (Email)ثنذصٚر ثالنكضصَٔٙ –
ٔثنًهةجس ثإلنكضصَٔٛز ػذص ثالَضصَش ٔصُؼّر غصٚقز غرٓهز ٔغرصٚؼز نالصصرجل ٔمٛرص يكهةرز  ٔيرٍ 

   ًررج ًُٚكررٍ إشغررجل Microsoft Outlookثنضطذٛقررجس ثنضررٙ ًُٚكررٍ ثغررضدرثيٓج نٓررسِ ثنغجٚررز 
 .Yahoo,Gmailثنصغجةم ػٍ غصٚق يٕثقغ إنكضصَٔٛز خجصز نسن  يغم 

صطذٛقجس صصفٛٓٛز صدضهف فٙ يررٖ صرؼٕدضٓج ٔصؼقٛررْج  ٕٔٚؽرر ثنؼرٚرر يرٍ : Gamesثألنؼجح –
 . صر ثنقرو ٔثنػذجقجس ٔأنؼجح ثنقضجل ٔمٛصْج: ثألنؼجح  يغم



 ثنةصق دٍٛ دصَجيؼ َظجو ثنض غٛم ٔثنذصثيؼ ثنضطذٛقٛز

ثنةررصق دررٍٛ َظررجو ثنض ررغٛم ٔثنذررصثيؼ ثنضطذٛقٛررز ْررٕ أٌ ؽٓررجض •

ثنقجغررٕح ال ٚؼًررم ذٌٔ َظررجو ثنض ررغٛم  فٓررٕ ثنًػررؤٔل ػررٍ 

ٔ ػًررم ؽٓررجض ثنقجغررٕح ْٔررٕ ثنًػررؤٔل ػررٍ ػًررم ثنًؼرررثس 

ّ٘ يهقررق ٚررضى إظررجفضّ نهقجغررٕح  ْٔررٕ  ررسن   ثنضؼررصج ػهررٗ أ

ثنًػررررؤٔل ػررررٍ ص ررررغٛم ثنذررررصثيؼ ثنضطذٛقٛررررز  أيررررج ثنذررررصثيؼ 

ثنضطذٛقٛررز فٛررضى ثغررضدرثيٓج فررٙ صقصٚررص أٔ إَ ررج  َصررٕص أٔ 

يؼجنؾز ثنصٕش فٛظ ٚضى ثغضدرثو  م دصَرجيؼ ألذث  مرصض أٔ 

 .ٔظٛةز يؼُٛز  ًٔٚكٍ نهقجغٕح أٌ ٚؼًم درَٔٓج



 خٛجشثس ثنضقػٍٛ

Enhancing Accessibility  

 دضػرؾٛم صقرٕو دصيؾٛرز  :Voice Recognition Softwareدرصثيؼ صًٛٛرط ثألصرٕثس •
ػهرٗ  ٚرضى ثنضؼرصج فضرٗ يرصثس ػررر ثنُصرٕص دؼرط قرصث ر خرالل يرٍ ثنًػرضدرو صرٕس

ّ٘  صث رثنًػرضدرو قرصٕس ثنًػضدرو  ػُرْج ٚصذـ دئيكرجٌ   ْرٕ نٛقرٕو نهقجغرٕح َرص أ
يج ضثنش ْسِ ثنذصيؾٛجس قٛر ثنضطرٕٚص  . يج صى صهقُّٛ أٔ صُةٛس ثأليص ثنًؼطٗ دطذجػز درٔشِ

 .ٔأ ذص صقٍر ٕٚثؽّ ْسِ ثنذصيؾٛجس ْٕ ثخضالج يدجشػ ثنقصٔج نرٖ ثنًػضدريٍٛ

صررى صصررًٛى ْررسث ثنذصَررجيؼ    Screen Reader Software:دصَررجيؼ قررجشا ثن جشررز•
نألشدجص ثنسٍٚ ٚؼجٌَٕ يٍ ي ج م دصصٚز فٕٓ ٚقٕو دئػالو ثنًػضدرو دًقضٕٖ ثن جشز 

 .Brailleأيج دقصث ر ثنًقضٕٖ أٔ غذجػضٓج دطصٚقز 

صقٕو ْسِ ثنذصثيؼ دضكذٛرص  :Screen Magnifier Softwareدصَجيؼ يكذصثس ثن جشز •
يقضٕٚررجس ثن جشررز  نؾؼهٓررج أغررٓم فررٙ ػًهٛررز ثنقررصث ر نعررؼٛةٙ ثنصمٚررز  ْٔررسث ثنذصَررجيؼ 

 . يضٕثفص ػهٗ يجٚكصٔغٕفش ُٔٚرٔض

ْٙ ػًهٛز ػصض نٕفز On-Screen Keyboard:خجصٛز نٕفز يةجصٛـ ػهٗ ثن جشز•
ثنًةرررجصٛـ د ررركم يصةرررٙ ػهرررٗ ثن جشرررز  نقرررر صرررى صصرررًًٛٓج ندريرررز ثألشررردجص ثنرررسٍٚ ال 
ٚػضطٛؼٌٕ ثنضؼجيم يغ نٕفز ثنًةجصٛـ ثنؼجذٚز  ْٔسث ثنذصَجيؼ يضٕثفص ػهٗ يجٚكصٔغرٕفش 

 .ُٔٚرٔض



 ثن ذكجس

 Networks 

صُؼرررصج ثن رررذكز دتَٓرررج يؾًٕػرررز يرررٍ ثنقجغرررذجس ثنًضُٕػرررز •

ٔثنًدضهةز  ٔثنًصصذطز دذؼعٓج ثنذؼط دجغضدرثو ٔفرثس شدػ 

Network Cards  ٔٔغجةػ ٔأؽٓطر يهققرز  أٔ ثنًصدٕغرز

ٔصٓرررج ْررسِ ثن ررذكجس إنررٗ ثنً ررجش ز فررٙ ثنذٛجَررجس  .ال غررهكٛجُ 

ٔثنًؼهٕيررجس ٔثنذررصثيؼ ٔثنًصررجذش ثنًدضهةررز دررٍٛ ثنقٕثغررٛخ 

ٔثنًػررررضدريٍٛ   ًررررج أَٓررررج صٓرررررج إنررررٗ صدةررررٛط ثنضكررررجنٛف 

ثالقضصرررررررجذٚز ٔإيكجَٛرررررررز ثإلذثشر ثنًص طٚرررررررز نهًػرررررررضدريٍٛ 

ٔثنً رررجش ز درررجنًٕثشذ ثنًٕؽرررٕذر ػهرررٗ ثن رررذكز يرررٍ أيرررج ٍ 

 .يدضهةز



 يكَٕجس ثن ذكز

 Serverثندجذو •

 Work stationsيقطجس ثنؼًم •

 Network Interface Cards (NIC's) صٔس ثن ذكز •

 Cabling System ٛذالس •

 Shared Resourcesثنًٕثشذ ثنً ضص ز •



 إَٔثع ثن ذكجس

 Types of Networks 

 Local Area Network (LAN)ثن ذكز ثنًقهٛز •
  ٕثدرم خرالل يرٍ ثنرذؼط إيرج دؼعرٓج يرغ ثنًصصذطرز ثنقٕثغرٛخ يرٍ يؾًٕػرز ْرٙ –

 ثألؽٓطر دٍٛ ثنالغهكٙ ثالصصجل صقُٛز دجغضدرثو أٔ (ظٕةٛز أنٛجج أٔ َقجغٛز )خجصز
 Wireless LAN الغرهكٛز يقهٛرز شرذكز صػرًٗ ثنقجنرز ْرسِ ٔفرٙ ٔثندرجذو 

(WLAN)  نٓج َةع خصجةص ثن ذكز ثنًقهٛز ثنػهكٛز دجغضغُج  غصٚقز ثن رذ. ٔ 
 يغالك  دُجٚز) صغٛصر يقرذر ؽغصثفٛز يػجفز ػهٗ صضٕضع  دتَٓج ثنًقهٛز ثن ذكز صضًٛط
 إنرٗ دجإلظرجفز ٔثنذٛجَرجس  ثنًهةرجس صذرجذل ثن رذكز يػرضدريٕ ٔٚػرضطٛغ  (شرص ز أٔ

 .ٔمٛصْج ٔثإلَضصَش ثنطجدؼجس يغم ثنًٕثشذ فٙ ثنض جش   ػهٗ ثنقرشر

 :أشكجل أخصٖ نه ذكز ثنًقهٛز•
 ثإلَضصَرش صكُٕنٕؽٛرج صػرضدرو يقهٛرز شرذكز ثإلَضصثَرش شرذكز :Intranet ثإلَضصثَش–

 نهًرٕظةٍٛ نضرؤيٍ ػرجذر ٔصُػرضدرو يغهقرز  جن رص جس ٔثنًؤغػرجس  دٛترز ظرًٍ
 قجػررر فرٙ ٔثنذقرظ ثن رص ز ٔيػرضُرثس ثنذٛجَرجس إنرٗ ثنػرٓم ثنٕصرٕل ثنًٕعرٕقٍٛ
 ٔإشغرجل خالنٓرج  يرٍ ثالؽضًجػرجس صُظرٛى ًُٔٚكرٍ  يٍ ذثخرم َطرجق ثن رص ز دٛجَجصٓج
 .دُٛٓى فًٛج ثإلنكضصَٔٙ ثنذصٚر ٔثغضقذجل



 Types of Networksإَٔثع ثن ذكجس 

 يرٍ ثندرجشؽٍٛٛ ثنًػرضدريٍٛ نرذؼط فٛٓرج ُٚػرًـ ثإلَضصثَرش يرٍ خرجص َرٕع :Extranet ثال ػرضصثَش–
 (يرصٔش  هًرز / يػرضدرو ثغرى) نرسن  صصرصٚـ ػهرٗ ٚقصرهٕث أٌ دؼرر ثن رص ز  خرجشػ يرٍ إنٛٓرج ثنررخٕل
 .يُٓج يقرذر يٕثشذ ٔثغضؼًجل ثن ذكز إنٗ ثنرخٕل يٍ ًّٚكُٓى

 Metropolitan Area Network (MAN)شذكز ثنًرُٚز •
ٛشنسن   ٔ LAN ثنًقهٛز ثن ذكز يٍ أ ذص صغطٙ يػجفز شذكز ػذجشر ػٍ– ًّ  يقررشصٓج دػذخ دجنًرُٚز ُغ

 ثنًقهٛرز ثن رذكز ػرٍ ٔصدضهرف .يصدرغ  ٛهٕيضص 50 إنٗ 5 دٍٛ صضصثٔؿ َػذٛجك   ذٛصر يػجفجس صغطٛز ػهٗ
LAN ٍثألنٛرجج صػرضدرو ػرجذر فٓرٙ خالنٓرج  ثنذٛجَرجس إشغجل غصق ٔ نه ذكز ثنًكَٕز ثألؽطث  فٛظ ي 
نضٕؽٛرّ  Routers كٕثدرم نهرصدػ درٍٛ ثن رذكجس ٔصػرضدرو أٚعرج ثنًٕؽٓرجس  Fibre Optics ثنعٕةٛز

 .ثنذٛجَجس ثنًصغهز فٙ ثن ذكز إنٗ ثأليج ٍ ثنصقٛقز نٓج

 Wide Area Network (WAN)ثن ذكز ثنٕثغؼز •
 ثنٓرجصف  دطرٕغ ثصصرجل  خطرٕغ دٕثغرطز ثنرذؼط دذؼعٓج يضصهز ٔيضٕغطز صغٛصر شذكجس يؾًٕػز–

 قرجشثس ٔػررر ذٔل ػررر إنرٗ صًضرر أٌ ًٚكرٍ ثنُطرجق ٔثغرؼز يػرجفجس صغطرٙ دقٛرظ ثنصُجػٛز  ٔثألقًجش
 فرٙ يكرجٌ أ٘ فرٙ ثنًٕؽرٕذر قجغرٕحثن درتؽٓطر ثالصصجل ثن ذكز ْسِ دٕثغطز ًٚكُُج .ثألغصثج يضصثيٛز
 صُػضدرو ثن ذكجس يٍ ثنُٕع ٔفٙ ْسث  ثإلَضصَش شذكز ثنٕثغؼز ثن ذكجس ػهٗ ثأليغهز أشٓص ٔيٍ ثنؼجنى 

ثنضررٙ صكررٌٕ يػرؤٔنز ػررٍ صررتيٍٛ ثنطصٚرق ثأليغررم نًررصٔش ثنذٛجَرجس يررٍ خررالل ْررسِ  Routersثنًٕؽٓرجس 
 .ثن ذكجس

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9


 ثنقجغٕح شذكجس يغ دؼعٓج فٙ ثألؽٓطر ػالقز

 Client / Server Networkثنؼًٛم / شذكز ثندجذو •

ثندجذو قرر ٚكرٌٕ ؽٓرجض )  Serverصقٕو ثن ذكجس ػهٗ ٔؽٕذ خجذو –

فجغررٕح شدصررٙ ٚقضررٕ٘ يػررجفز صدررطٍٚ  ذٛررصر ٔيؼجنؾررجك قٕٚررجك 

ٔزث صر ٔفٛصر   ًج أَّ ًُٚكٍ أٌ ٚكٌٕ ؽٓرجضثك يصرُٕػجك ك خصٛصرجك 

دقٛرظ أٌ ثندرجذو ( نٛكٌٕ خجذو شذكجس ٔصكٌٕ نّ يٕثصةجس خجصرز

ذثخررم ثن ررذكز   Clientsٚقررٕو دضقرٚررر صررالفٛجس ؽًٛررغ ثنؼًررال  

ًّٗ ثألؽٓررررطر ثنضررررٙ صررررصصذػ يررررغ ثندررررجذو  " يقطررررجس ػًررررم"ٔصُػرررر

Workstationsٔ   ٍٛٚقرررٕو ثندرررجذو دضػرررؾٛم ٔإذثشر ثنًػرررضدري

ثنرررسٍٚ ٚقرررق نٓرررى ثغرررضدرثو ثن رررذكز ٔصػرررؾٛم أٔقرررجس ثغرررضدرثيٓى 

 .نه ذكز



 ثنقجغٕح شذكجس يغ دؼعٓج فٙ ثألؽٓطر ػالقز

 :ثنؼًٛم/ ثغضدرثو شذكز ثندجذو يٛطثس •

يررٍ أْررى ثألغررذجح الغررضدرثو  Security Networkُٚؼررّر أيررٍ ثن ررذكز –
ثنؼًٛم  ٔزن  َظصثك نرشؽز ثنقًجٚز ثنؼجنٛرز ثنضرٙ ٕٚفصْرج / شذكجس ثندجذو 

ثندرررجذو يرررٍ خرررالل ثنػرررًجؿ ن ررردص ٔثفرررر فقرررػ ٔ ْرررٕ يررررٚص ثن رررذكز 
Administrator  يررررٍ إذثشر يررررٕثشذ ثن ررررذكز ٔإػطررررج  ثنصررررالفٛجس

 .Clientsنهؼًال  

 .ثنُػح ثالفضٛجغٙ نهذٛجَجس ٔفقجك نؾرٔل ضيُٙ يقرذ–

ٌٍ ٔثفر–  .صرػى  الج ثنًػضدريٍٛ فٙ  

فررٙ ْررسث ثنُررٕع يررٍ ثن ررذكجس صكررٌٕ يررٕثشذ ثن ررذكز يضًص ررطر فررٙ ؽٓررجض –
ٔثفر ْٕ ثندجذو يًج ٚؾؼرم ثنٕصرٕل إنرٗ ثنًؼهٕيرز أٔ ثنًرٕشذ ثنًطهرٕح 

 .د كم أغٓم ٔأغصع دكغٛص يًج نٕ  جٌ يٕضػجك ػهٗ أؽٓطر يدضهةز



 ثنقجغٕح شذكجس يغ دؼعٓج فٙ ثألؽٓطر ػالقز

 Peer to Peer Networkشذكز ثنُر نهُر •

يكَٕرز يرٍ يؾًٕػرز أؽٓرطر نٓرج فقرٕق  LANْٙ شرذكز يقهٛرز –

يدصصجك  دم  رم ؽٓرجض  Serverيضػجٔٚز ٔال صقضٕ٘ ػهٗ خجذيجك 

فٙ ثن ذكز ًُٚكٍ أٌ ٚكٌٕ خجذيرجك ٔػًرٛالك  أ٘ أٌ شرذكجس ثنُرر نهُرر 

ُٔٚطهق ػهٗ ْسث ثنُٕع أٚعرجك ثغرى  .صُضًٙ ن ذكجس ثإلذثشر ثنًٕضػز

ػررجذر صضكررٌٕ ْررسِ ثن ررذكز يررٍ ٔ .Workgroupيؾًٕػررز ػًررم 

ػرذ قهٛم يٍ ثألؽٓطر ال ٚضؾرجٔض ثنؼ رصر ٔصُؼرّر يُجغرذز الفضٛجؽرجس 

 .ثن ذكجس ثنصغٛصر ثنضٙ ُٚؾط أفصثذْج يٓجو يض جدٓز



 اإلنترنت

 Internet 

      ثنًدضهةررررز ثنقجغررررٕح شررررذكجس يررررٍ يؾًٕػررررز•

Interconnection of Networksٙدُٛٓج فًٛج صضصم ثنض 

ٌ ّٕ شرذكز ثإلَضصَرش  دررأسٔقرر  .ػجنًٛرز فجغرٕح شرذكز نضكر

 ثأليصٚكٛرز ثنًػرهقز نهقرٕثس ثنضجدؼرز ثن رذكجس يرٍ  ًؾًٕػرز

 يضؼررذر أصرذقش عرى ثنؼػركصٚز  ثألمرصثض فرٙ الغرضدرثيٓج

 ٔثنضؾجشر ثإلنكضصَٔٙ ثنضؼهٛى َظجو فٙ صُػضدرو فٓٙ ثالغضدرثو

 .ثنح ...ثنؼجنًٛز



 فٕثةر ثالَضصَش ٔخريجصٓج

صررٕفص  ًررجك ْررجةالك يررٍ ثنًؼهٕيررجس ٔثنذٛجَررجس ثنضررٙ ًٚكررٍ أٌ ٚقصررم ػهٛٓررج •
 Searchثنًػررضدرو أٔ ثنذجفررظ يررٍ خررالل يقص ررجس ثنذقررظ ثنًضررٕفصر

Engines. 

إيكجَٛررز ثالصصررجل أٔ ثنًقجذعررز دجغررضدرثو دصيؾٛررجس يؼُٛررز أٔ يررج ٚؼررصج •
 .دجنًُضرٚجس

ثنٕعررجةق  ثألفررالو  ثألمررجَٙ  يقررجغغ )إيكجَٛررز صذررجذل ثنذٛجَررجس أٔ ثنًهةررجس •
 .دٍٛ ثنًػضدريٍٛ( ثنةٛرٕٚ ٔمٛصْج

 .صٕفٛص خريجس نهًػضدريٍٛ  يغم ثنذٛغ ٔثن صث  أٔ ثنضؼهٛى ٔمٛصْج•

 .صػٓٛم ثندريجس ثنقكٕيٛز يٍ يؼجيالس ٔثغضةػجشثس•

 .Tele Workingثنقرشر ػهٗ ثنؼًم يٍ ثنًُطل•

 .E-mailثنذصٚر ثإلنكضصَٔٙ •



 َقم ثنذٛجَجس

 Data Transfer  



 صذجذل ثنًهةجس يٍ خالل ثإلَضصَش

ز صَررج غررجدقجك أٌ شررذكز ثإلَضصَررش صًُّكررٍ ثنًػررضدريٍٛ يررٍ صذررجذل ثنًهةررجس •
ٔثنًؼهٕيجس  فقر أصذـ دئيكجٌ ثنًػضدرو ثنؼجذ٘ إَ ج  يٕقرغ ثنكضصَٔرٙ 
خجص دّ ٚػضطٛغ يٍ خالنّ َ ص يج ٚصٚر يٍ يٕثظرٛغ ٔيهةرجس ٔصذجذنٓرج 

ًُٔٚكررٍ أٌ َؾررر يٕثقررغ إنكضصَٔٛررز يصررًًز . يررغ مٛررصِ يررٍ ضٔثش ثن ررذكز
نضقًٛم أٔ صُطٚم ثنًهةجس  يغم ثنذصثيؼ ٔثألنؼجح ٔثألمجَٙ ٔمٛصْج دقٛظ 

أٔ  Download ٚػررضطٛغ أ٘ يػرررضدرو ثنذقرررظ ػًررج ٚصٚرررر ٔصُطٚهرررّ 
فررٙ ْررسِ  Uploadي ررجش ز يررج نرٚررّ يررٍ يهةررجس يررٍ خررالل صقًٛهٓررج 

ثنًٕثقغ  ٔدجنضجنٙ ًُّٚكٍ ثنًػضدريٍٛ ثٜخصٍٚ يٍ ثالغضةجذر يًج نرّٚ يٍ 
ثنًهةررجس أٔ  يررغ يالفظررز أٌ ْررسِ ثنذصيؾٛررجس أٔ  يهةررجس أٔ يؼهٕيررجس

 -يًج قر صؾرِ يضجفجك ػهٗ شذكز ثإلَضصَش  -ثألمجَٙ أٔ ثألفالو ٔمٛص زن  
ٚدعررغ نققررٕق ثنُػررح ٔثنُ ررص  ٔالدررر يررٍ يصثػررجر ْررسِ ثنققررٕق ػُررر 

 .ثالغضدرثو



 ٔفرثس قٛجظ يؼرل َقم ثنًهةجس 

ًّٗ يقرثش يج ٚضى إشغجنّ أٔ ثغضقذجنّ يٍ دٛجَجس فرٙ ثنغجَٛرز • ُٚػ

  ٔٚقرجظ (يؼررل َقرم ثنذٛجَرجس ػذرص شرذكجس ثالصصرجل)ثنٕثفرر 

 .Bit per second (bps)ْسث ثنًؼرل دٕفرر دش نكرم عجَٛرز 

يغرم   َٔظصثك ألٌ ثنذش يقررثش صرغٛص ؽررثكت فرئٌ ٔفررثس أخرصٖ

Kilobit (Kbit)  ٔأ(Mbit) Megabit  ًٌٚكرررررٍ أ

 (Mbps)أٔ (Kbps)صُػضدرو يغم 



   نٛجس ثالصصجل يغ شذكز ثالَضصَش

صٕؽررر أ غررص يررٍ غصٚقررز نالصصررجل د ررذكز ثإلَضصَررش  ٔصدضهررف ْررسِ •

ثنطصق ػٍ دؼعرٓج ثنرذؼط يرٍ فٛرظ ثألؽٓرطر ثنًػرضدريز نرسن   

أٔ يٍ فٛظ ثنػصػز ثنضٙ ًٚكٍ أٌ صٕفصْرج نهًػرضدرو  ٔيرٍ ْرسِ 

 :ثنطصق

 :Dial-up connectionثالصصجل دجإلَضصَش ػذص ثنٓجصف –

 Public)صُػررضدرو فرررٙ ْرررسث ثنُرررٕع يرررٍ ثالصصرررجل شرررذكز ثالصصرررجالس ثنؼجيرررز •

Switched Telephone Network PSTN)ٔ   فرٙ ْرسث ثنُرٕع يرٍ ثنرصدػ

 Internetٚقررٕو ؽٓررجض ثنقجغررٕح دررئؽصث  ثصصررجل يررغ خررجذو يررطٔذ ثالَضصَررش 

Service Provider (ISP)  يٍ خالل ؽٓجض ثنًرٕذو Modem ( ٙإيرج ذثخهر

  ٔػُرررر إصًرررجو ثالصصرررجل ٚػرررضطٛغ ثنًػرررضدرو ثنٕصرررٕل إنرررٗ شرررذكز (أٔ خرررجشؽٙ

 .kbps 56ثالَضصَش  ْٔسِ ثنطصٚقز صػضطٛغ َقم دٛجَجس دػصػز ال صطٚر ػٍ 

 



   نٛجس ثالصصجل يغ شذكز ثالَضصَش

 Asymmetricثنضًرجعهٙ مٛرص ثنصقًرٙ ثالشرضصث  خرػ ثالصصرجل دجغرضدرثو–
Digital Subscriber Line (ADSL) : 

  Dial-up فرٙ ثنقرجل ْرٕ يًرج دكغٛرص أغصع دٛجَجس َقم دًؼرل صػًـ ؽرٚرر شقًٛز صقُٛز•
 يرٕذو ٔٚهرطو فرٙ ْرسث ثنُرٕع يرٍ ثالصصرجل. mbps 10فقرر صصرم غرصػز ثالَضصَرش إنرٗ 

 يرٍ ثنذٛجَرجس صقٕٚرم ػهٗ ثنضقُٛز ْسِ صؼضًر ٔ ٔ ثشضصث  يغ أفر يطٔذ٘ ثندريز  خجص
ٛشٔقرر  .ADSL Modemثندجص ثنًٕذو ثغضدرثو غصٚق ػٍ شقًٛز إنٗ صُجظصٚز ًّ  ُغر

صدضهرف ػرٍ غرصػز  Download ثنذٛجَرجس صُطٚرم غرصػز ألٌ ضًجعهٛزثن دغٛص ثنضقُٛز ْسِ
 .Uploadصقًٛهٓج 

  :Cable ثنكٕثدم ػذص ثالصصجل خريز–

 د ذكز شذٛٓز شذكز ْٔٙ  ٕثدم  شذكز خالل يٍ ثإلَضصَش شذكز يغ ثالصصجل ثٌٜ ًُٚكٍ•
 ثنؼجذٚز  ثنٓجصةٛز ثالصصجالس خطٕغ ثنقجنز ْسِ فٙ صُػضدرو ٔال دجنضهةجض  ثندجصز ثنكٕثدم
   ADSL  يغم ؽرثك  ػجنٛز ثصصجل غصػز ثنكٕثدم ْسِ ٔصٕفص

  Satellite:ثنػضجالٚش ػذص ثالصصجل–

 إشغرجل ٔٚرضى ثصصرجل  خطرٕغ فٛٓرج صٕؽرر ال ثنضرٙ ثنًُرجغق فرٙ ثنضقُٛرز ْرسِ ثغرضدرثو ٚرضى•
 ثنضقُٛرز ْرسِ فرٙ ثالصصرجل غرصػز ٔصكرٌٕ خجصز  (أغذجق) غصٚق ػٍ ثنذٛجَجس ٔثغضقذجل
 .ؽرثك  ػجنٛز



  :Wi-Fi دجإلَضصَش ثنالغهكٙ ثالصصجل–

 أدرصثػ غصٚرق ػرٍ ثندريرز ْرسِ دذرظ ثإلَضصَرش خريرز يطٔذ٘ دؼط ٚقٕو•

ّ٘  ٔٚػضطٛغ إشغجل  ثشرضصث  نرٚرّ  جٌ إزث ثن ذكز دٓسِ ثالصصجل يػضدرو أ

 ثغى إذخجل ثنً ضص  ٔٚهطو ثنقجغٕح دؾٓجض يٕصٕل نٓج ثغضقذجل ٔؽٓجض

 .ثإلَضصَش يٍ ٔثالغضةجذر ثالصصجل ػًهٛز إل ًجل ثنًصٔش ٔ هًز ثنًػضدرو

  :ثنُقجل ثنٓجصف ػذص ثالصصجل–

 ػهرٗ قرجذشر ثنقرٚغرز Mobile Phone ثنُقجنرز ثنٕٓثصرف أؽٓرطر إٌ•

ٔصُػرضدرو  يرٕذو  رتؽٓطر ثغرضدرثيٓج ًُٔٚكرٍ ثإلَضصَرش شرذكز يغ ثالصصجل

  .ثالصصجل ػًهٛجس ثٚعجك إلصًجو

   نٛجس ثالصصجل يغ شذكز ثالَضصَش



 ADSLيٛطثس ثغضدرثو 

 .ثنذٛجَجس َقم فٙ ثنؼجنٛز ثنػصػز•

 .ثإلَضصَش د ذكز ثالصصجل ػُر ثنٓجصف خػ ثَ غجل ػرو•

ثنٛرٕو  فٙ غجػز 24 يرثش ػهٗ ثإلَضصَش د ذكز ثالصصجل ٚكٌٕ•

(always on). 

 .ٔصدةٛط ثنضكهةز ثنضٕفٛص•

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81


 خصجةص ثالصصجل ػٍ غصٚق فطو ثالصصجالس

Broadband Connection  

ًٚضجض ثالصصجل دجإلَضصَش ػرٍ غصٚرق ثنُقرطو دتَرّ يضرجؿ فرٙ ؽًٛرغ ثألٔقرجست ألٌ •
ثن ص جس ثنًطٔذر صقٕو دئػطج  ثنًػرضدرو ثغرى يػرضدرو ٔ هًرز يرصٔش صرجنقز 
نةضصر يٍ ثنطيٍ يقجدم يذهغ عجدش شٓصٚجك أٔ غُٕٚجك   ًج أَرّ ًٚضرجض دػرصػز َقرم 

إٌ ثالصصررجل ثنرررثةى يررغ ثإلَضصَررش ٔثنػررصػز ثنؼجنٛررز ص ررؾغ ثنًضطةهررٍٛ . ثنذٛجَررجس
ػهررٗ دٛجَجصرر   ٔثإلغررالعنًقجٔنررز ثنٕصررٕل إنررٗ ؽٓررجض ثنقجغررٕح ثندررجص درر  

ثندجصز  نسن  ػهٛ  ثنقسش ٔيُؼٓى يٍ ثنٕصٕل إنٗ ؽٓرجض  أٔ إصرجدز ؽٓرجض  
 .دتفر إَٔثع ثنةٛصٔغجس

ٔدُج  ػهٛرّ  ٚضٕؽرخ ػهٛر  ثنًقجفظرز ػهرٗ صقررٚظ دصَرجيؼ يعرجذ نهةٛصٔغرجس •
 دصَررجيؼ فًجٚررز( Firewallد رركم ذٔش٘   ًررج ٚهطيرر  دصَررجيؼ ثنؾرررثش ثنُررجش٘ 

ٚقرررررٙ ؽٓرررررجض  ٔدٛجَجصررررر  يرررررٍ ثنًضػرررررههٍٛ ٔثنًضطةهرررررٍٛ ٔثنًدضرررررصقٍٛ ثنرررررس٘ 
(Intruders or Hackers) ٙٔال ٚػًـ دجنرخٕل إنٗ شذكز ثنقجغرٕح ثنضر  

صُضًٙ إنٛٓج إال إزث  جٌ زن  ثنًػضدرو يٍ ثنًدٕنٍٛ دسن   ٔنرٚرّ ثغرى يػرضدرو 
 .(ٔ هًز يصٔش صًكُّ يٍ ثنرخٕل إنٗ ثن ذكز ٔثالغضةجذر يٍ يصجذشْج



 صكُٕنٕؽٛج ثنًؼهٕيجس فٙ ثنقٛجر ثنٕٛيٛز

 ICT in Every Day Life 



 ثنؼجنى ثإلنكضصَٔٙ

 Electronic World 

 (:ICT)صكُٕنٕؽٛج ثنًؼهٕيجس ٔثالصصجالس •
يصرررطهـ ٚضؼهرررق دجغرررضدرثو ٔغرررجةم ثالصصرررجالس ( ICT)صكُٕنٕؽٛرررج ثنًؼهٕيرررجس ٔثالصصرررجالس –

درطٍٚ ٔيؼجنؾرز أٔ َقرم ثنًؼهٕيرجس ٔإذثشصٓرج   ًرج ٚضؼهررق صٔثنٕغرجةػ ثإلنكضصَٔٛرز ثنقرٚغرز فرٙ 
 .دؾًغ ثنذٛجَجس ٔصقهٛهٓج

ٔدجنضجنٙ ال ٚقضصص ْسث ثنًصطهـ ػهٗ ثغضدرثو ثنقجغٕح  دم ٚ ًم ثنةرج ع  ٔثنٓرجصف  ٔأٚرز –
ٔغرررجةم ثصصرررجل إنكضصَٔٛرررز أخرررصٖ  ٔزنررر  نقررررشر ثنضكُٕنٕؽٛرررج ثنقرٚغرررز ػهرررٗ صقػرررٍٛ أذث  
ثنًؤغػررجس ثنقكٕيٛررز ٔثالؽضًجػٛررز ٔثنضؼهًٛٛررز ٔمٛصْررج  ٔفًٛررج ٚررتصٙ دٛررجٌ ألْررى ثغررضدرثيجس 

 .صكُٕنٕؽٛج ثنًؼهٕيجس ٔثالصصجالس فٙ فٛجصُج ثنٕٛيٛز

 Computer Based Training (CBT)ثنضرشٚخ ثنًؼضًر ػهٗ ثنقجغٕح •
يرررغ صطرررٕش ثنضكُٕنٕؽٛرررج ٔذخرررٕل ثنقجغرررٕح فرررٙ يؾرررجل ثنضؼهرررٛى أصرررذـ ثنؼرٚرررر يرررٍ ثن رررص جس –

ٔثألشدجص ٚؼضًرٌٔ ػهٗ ثنقجغٕح فٙ ثنضرشٚخ  ٔزن  نصؼٕدز ثالنضقجق درجنًصث ط ثنضرشٚذٛرز 
يٛررطر ثنضؼهررٛى . َظررصثك نظررصٔج ثنقٛررجر ثنضررٙ ٚؼٛ ررَٕٓج أٔ غذٛؼررز ثألػًررجل ثنضررٙ ٚقٕيررٌٕ دٓررج

دجغررضدرثو ثنقجغررٕح ْرررٕ شخررص عًرررٍ صهرر  ثنذررصثيؼ يقجشَرررز دجنرررٔشثس ثنضرشٚذٛرررز نؼرررذ يرررٍ 
صقضرٕ٘ ْرسِ ثنذصيؾٛرجس ػهرٗ يقجظرصثس ٔأشركجالك ٔصرٕشثك صؼذٛصٚرز ٔيقرجغغ  ثنًٕظةٍٛ  فٛظ

 .صٕصٛز دجإلظجفز إنٗ يقجغغ فٛرٕٚ صقٕو يقجو ثنًرشظ أٔ ثنًرشح



 ثنؼجنى ثإلنكضصَٔٙ

 Electronic World 

 E-Learning ثنضؼهى ثإلنكضصَٔٙ•
يغ صطٕش ػجنى ثإلَضصَش ٔصٕفص ػرر دصثيؼ صؼهًٛٛز صؾر ثنؼرٚر يٍ ثألشدجص ٚةعهٌٕ صطرٕٚص يٓرجشثصٓى –

ثنررضؼهى ثإلنكضصَٔررٙ ْررٕ يصررطهـ ٚصيررط إنررٗ ثنررضؼهى ػررٍ غصٚررق . ٔثنررضؼهى أٔ ثنضرررشح يررٍ خررالل ثإلَضصَررش
 .ّٔغهذٛجص إٚؾجدٛجصّثإلَضصَش ٔ ت٘ صكُٕنٕؽٛج نّ 

  :ٔيٍ أْى إٚؾجدٛجس ثنضرشٚخ ثنًؼضًر ػهٗ ثنقجغٕح ٔثنضؼهى ثإلنكضصَٔٙ•
 .ٚػضطٛغ يرشح ٔثفر أٌ ُٚرشح يؾًٕػز يٍ ثنًضرشدٍٛ فٙ يٕثقغ يدضهةز–

إزث  رجٌ ثنضررشٚخ يؼضًررثك ػهرٗ  ثنًصَٔز فٙ يكجٌ ثنضرشٚخ  فٛظ ٚػضطٛغ ثنًضررشدٌٕ ثنؼًرم فرٙ يرٕثقؼٓى–
 .ثنقجغٕح

 .ٚػضطٛغ ثنًضرشدٌٕ صكصثش أؽطث  يٍ ثنضًجشٍٚ ثنًقريز فٙ ثنضرشٚخ فٙ فجل نى ٚةًْٕٓج–

 .ثنًصَٔز فٙ ثنٕقش   فذئيكجٌ ثنًضرشح ثنضؼهى فٙ أ٘ ٔقش يٍ ثنٕٛو ٔفٙ أ٘ ٕٚو يٍ أٚجو ثألغذٕع–

ثنضٕفٛص فٙ ثنضكجنٛف  ٔزن  نؼرو ثنقجؽز إنرٗ قجػرجس خجصرز يؤعغرز ٔيؾٓرطر نهضررشٚخ  أٔ صرٕفٛص  رٕثذش –
 .د صٚز نضرشٚخ ثألشدجص

 :ٔيٍ أْى غهذٛجس ثنضرشٚخ ثنًؼضًر ػهٗ ثنقجغٕح ٔثنضؼهى ثإلنكضصَٔٙ–

 .ال صكٌٕ ثنةصصز يضجفز نطصؿ أغتهز أٔ ثغضةػجشثس ثنطالح ػهٗ ثنًرشح–

قر صُةصم شذكز ثالَضصَش يٍ فرٍٛ ٜخرص ألغرذجح صقُٛرز  أٔ قرر ٚضؼطرم ؽٓرجض ثنقجغرٕح يًرج ٚؼٛرق صقررٚى –
 .ثندريز أعُج  زن 

يررٍ ثنًًكررٍ أٌ صكررٌٕ ػًهٛررز صُطٚررم ثنذررصثيؼ ٔثنًهةررجس يررٍ ثالَضصَررش دطٛتررز ؽرررثك نررذؼط أشرركجل ثنررضؼهى –
 .ثإلنكضصَٔٙ

 .قر ال صضٕفص ثنُػح ثنقرٚغز يٍ ثنًٕثذ ثنضؼهًٛٛز د كم ذثةى–



 ثنؼجنى ثإلنكضصَٔٙ

 Electronic World 

 E-Commerceثنضؾجشر ثإلنكضصَٔٛز •
ثالَضصَرش ٔ  ْٙ ػًهٛرز ثإلػرالٌ ٔثنضؼصٚرف دجنذعرجةغ ٔثنػرهغ ٔثندرريجس ػرٍ غصٚرق–

نقرر . صُةٛس أٔ ػقر ثنصةقجس ٔإصًجو ػًهٛجس ثنذٛغ ٔثن رصث  نضهر  ثنذعرجةغ ٔثندرريجس
ؽؼهش ثنضؾجشر ثإلنكضصَٔٛز ثنػٕق ثنؼجنًٛز يةضٕفز دال فرٔذ  إز صػضطٛغ ثنًؤغػجس 
ٔثألفصثذ يٍ ػصض غهؼٓى ػهٗ شذكز ثالَضصَش  ٔٚػضطٛغ أ٘ يػضدرو ثنٕصٕل إنٗ 

 .ػهٗ يٕثصةجصٓج ٔأغؼجشْج ٔشصثةٓج ٔثإلغالعْسِ ثنػهغ 

 :يٍ أْى إٚؾجدٛجس ثنضؾجشر ثإلنكضصَٔٛز•
 .غجػز ػهٗ يرثش ثألغذٕع 24صٕفّص ثندريز –

صٕفص صةجصٛم ػٍ ثنذعجةغ ثنًؼصٔظز يًج ٚػًـ نهًػضدرو ثنًقجشَرز دُٛٓرج ٔثخضٛرجش –
 .ثألَػخ

 .خريز صٕصٛم ثنذعجةغ إنٗ ثنً ضص٘–

 :يٍ أْى غهذٛجس ثنضؾجشر ثإلنكضصَٔٛز–

ثالفضٛجل ٔثنس٘ ًٚكٍ فصٕنٓج ػُر شصث  دعجةغ يرٍ يٕقرغ مٛرص يؼرصٔج أٔ غرصقز –
 .شقى دطجقز ثنرفغ ثإلنكضصَٔٙ ثنًػضدرو فٙ ػًهٛز ثن صث 

 .ػرو إيكجَٛز فقص ثنػهغ قذم شصثةٓج–

 .ػرو صٕثفص دٛتز قجََٕٛز ٔص صٚؼٛز نضطذٛق ثنضؼجيم ثنضؾجش٘ ٔثنعصٚذـٙ–



 ثنؼجنى ثإلنكضصَٔٙ

 Electronic World 

 :E-Bankingثألػًجل ثنذُكٛز ثإلنكضصَٔٛز •
ْٙ دُٕ  ػهٗ ثإلَضصَش  صقٕو دكجفز ثألػًجل ثنضٙ صقٕو دٓج ثنذُٕ  ثنؼجذٚز يرٍ –

إنررح  نكُٓررج صضًٛررص دػررٕٓنز ؽًٛررغ زنرر  ...فٛررظ ثإلٚرررثع ٔثنػررقخ ٔثالغررضغًجش
فجندريجس ثنًجنٛرز صقرّرو ػرٍ دُؼرر  ٔثنطدرجةٍ ٚقٕيرٌٕ درئذثشر فػرجدجصٓى ثنذُكٛرز 
ػٍ غصٚق ثنًُطل أٔ ثنًكضخ أٔ أ٘ يكجٌ  خص  ٔفٙ ثنٕقش ثنس٘ ٚصٚرر ثنطدرٌٕ 
يررج ذثو فجغررٕدّ يضصررالك دجإلَضصَررش  فجندريررز ثنًجنٛررز فررٙ  ررم ٔقررش ٔيررٍ أ٘ 

 .يكجٌ

 E-Governmentثنقكٕيز ثإلنكضصَٔٛز •
ْٙ ثَضقجل صقرٚى ثندريجس ثنؼجيز ٔثنًؼجيالس يٍ شركهٓج ثنصٔصُٛرٙ إنرٗ ثن ركم –

صٓررررج ثنقكٕيرررز ثإلنكضصَٔٛرررز ػهرررٗ ثنًػرررضٕٖ . ثإلنكضصَٔرررٙ ػذرررص ثإلَضصَرررش
ثالقضصجذ٘ فٙ ؽهخ ثالغضغًجشثس ٔشمٔظ ثأليٕثل ٔزن  دجالغالع ػهرٗ ؽًٛرغ 

أيج دجنُػرذز نهًرٕثغٍ ثنؼرجذ٘ . ثنقٕثٍَٛ ثندجصز دجالغضغًجش يٍ خالل ثإلَضصَش
ثنٕقرش ٔثنًرجل : فضٕفص نّ ثنقكٕيز ثإلنكضصَٔٛز أيصٍٚ فرٙ مجٚرز ثألًْٛرز  ًْرج

فٛظ ٚػضطٛغ ثنًٕثغٍ يضجدؼز يؼجيهضّ خرالل ذقرجةق قهٛهرز دررالك يرٍ ثنضُقرم يرٍ 
 .ذثةصر إنٗ أخصٖ



 ثنؼجنى ثإلنكضصَٔٙ
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 Tele-Workingثنؼًم يٍ ثنًُطل •
صس ثنضكُٕنٕؽٛج ثنقرٚغز ٔٔغجةم ثالصصجل ثندٛجش نذؼط ثألفصثذ ثنسٍٚ ٚضطهخ غذٛؼز فٛجصٓى ثنؼًم يرٍ ٔفّ –

ٔيرٍ يًٛرطثس . ثنًُطل  ٔثالصصجل يغ ثنؼًم يٍ خالل ثإلَضصَش أٔ ثنةج ع ٔمٛصْرج يرٍ ٔغرجةم ثالصصرجل
ْررسث ثنؼًررم ْررٕ صررٕفٛص  هةررز يكررجٌ ثنؼًررم ٔإظررج صّ ٔيػررضهطيجصّ ثنًدضهةررز نهض ررغٛم ٔيقجشَضٓررج دجنضكهةررز 

 .ثنذػٛطز إلػرثذ دٛتز ػًم يٍ خالل ؽٓجض فجغٕح يٕصٕل دجإلَضصَش ثنًُطنٙ  ذٛتز ؽرٚرر نهؼًم

  :ًُٔٚكٍ صهدٛص إٚؾجدٛجس ثنؼًم يٍ خالل ثنًُطل دًج ٚتصٙ•
 .صٕفٛص فٙ ثنٕقش ٔزن  نؼرو صعٛٛغ ٔقش ثنًٕظف فٙ ثنٕصٕل إنٗ يكجٌ ثنؼًم–

 .ثالقضصجذ فٙ ثنُةقجس فٛظ أٌ ثن ص ز ال صقضجػ إنٗ صٕفٛص يكجصخ نهًٕظةٍٛ ثنسٍٚ ٚؼًهٌٕ يٍ ثنًُطل–

 .ٚضٛـ ثنةصصز نضقرٚى ثنصػجٚز ثألغصٚز–

 .ٕٚفص يصَٔز  ذٛصر فٙ ثنؼًم يٍ فٛظ ثنٕقش ٔثنؾٓر قرشر ػجنٛز ػهٗ ثنضص ٛط فٙ يًٓز ٔثفرر–

 : ًج أٌ نٓسث ثنؼًم دؼط ثنػهذٛجس َس ص يُٓج–

 .ثنعؼف فٙ ثالصصجل ثنذ ص٘–

 .ػرو ثإلفػجظ دصٔؿ فصٚق ثنؼًم–

 .ثن ؼٕش دجإلفذجغ ٔثنكػم نضُةٛس ثألػًجل دقٛظ ٚضى صتؽٛهٓج يٍ ٔقش إنٗ  خص–

إنغج  أَ طز ثصقجذثس ثنؼًم ٔثنؼًجل دػذخ ػرو ثنضةجػم ٔثنضؼجيم ثنًذجشص دٍٛ ثنؼرجيهٍٛ يًرج ٚؾؼرم زنر  –
 .فػُز ٚػضةٛر يُٓج أصقجح ثنؼًم ٔغٛتز ٚضعصش يُٓج ثنؼجيهٌٕ



 ثالصصجالس

 Communications 

 E-Mailثنذصٚر ثإلنكضصَٔٙ •
صطٕش ػجنى ثالصصجالس د كم  ذٛص دقٛظ غًـ نألفصثذ ثنضٕثصم فًٛج دُٛٓى د كم غرصٚغ ٔفؼرجل –

ٔزن  يٍ خالل ثنذصٚر ثإلنكضصَٔٙ ثنرس٘ ٚضًٛرط ػرٍ ثنذصٚرر ثنضقهٛرر٘ درتٌ ثنصغرجةم ٚرضى إشغرجنٓج 
ٔثغررضقذجنٓج د رركم فررٕش٘ ػهررٗ يػررضٕٖ ثنؼررجنى  ٔٚضًٛررط أٚعررج دررتٌ صكهةضررّ أقررم  ٔثنقرررشر ػهررٗ 

 .إشغجل ثنُصٕص ٔثنصٕش ٔيقجغغ فٛرٕٚ صغٛصر ثنقؾى

 Instant Messaging (IM)ثنًصثغهز ثنهقظٛز •
ْٙ ػًهٛز ثنًقجذعز درٍٛ أ غرص يرٍ شردص ػهرٗ ثإلَضصَرش ػرٍ غصٚرق درصثيؼ خجصرز يصرًًز –

نٓسث ثنغصض ْٔرٙ صدضهرف ػرٍ ثنذصٚرر ثإلنكضصَٔرٙ  فٛرظ إٌ ثنصغرجنز ثنًصغرهز دجنذصٚرر ٚةضقرّ 
ثنًػررضقذم فررٙ أ٘ ٔقررش ٚ ررج   أيررج ثنًقجذعررز فالدررر يررٍ صٕثؽررر ثألشرردجص ػهررٗ ثإلَضصَررش فررٙ 

ثنًصثغهز قر صكٌٕ دجنصٕس أٔ ثنصٕشر ٔزن  يرٍ خرالل  رجيٛصث ثنٕٚرخ دجإلظرجفز . ثنٕقش َةػّ
 .إنٗ ثنضصثغم دجنُصٕص

 Voice Over Internet Protocol (VoIP )ثنًقجذعز ػذص ثالَضصَش •
أٔ  ثالصصرجل دًطثٚرج نالغرضًضجع ثألفرصثذ أيرجو ثنةصصرز ٔثنضكُٕنٕؽٛرج ثنقرٚغرز ثالدضكرجشثس أصجفرش–

. (VoIP)دذصٔصٕ رٕل ثإلَضصَرش  ػذرص ثنصرٕس أٚعرجك  ُٚؼرصج ثنرس٘ ثإلَضصَرش  ػذرص ثنًقجذعرز
صػرضطٛغ إؽرصث  ثنًكجنًرجس ثنٓجصةٛرز يرٍ خرالل ْرسِ ثندريرز دضكرجنٛف أقرم يرٍ صكرجنٛف ثالصصرجل 
ثنضقهٛررر٘  ٔٚةعررم ثغررضدرثو ْررسِ ثنضكُٕنٕؽٛررج إلؽررصث  ثنًكجنًررجس ثنرٔنٛررز  ٔنكررٍ دؾررخ صررٕفص 

 .غصػز ثصصجل دجإلَضصَش الغضدرثو ْسِ ثنضكُٕنٕؽٛج دجن كم ثنؾٛر



 ثالصصجالس

 Communications 

•Really Simple Syndication (RSS) Feeds 
ػذجشر ػٍ غصٚقز غٓهز ٚػرًـ نًرجنكٙ يٕثقرغ ثنٕٚرخ ثغرضدرثيٓج نضٕضٚرغ قجةًرز دجنؼُرجٍٔٚ  RSS صغسٚز–

يؼظرى . ثنصةٛػٛز  ٔشغجةم إػالو دٕؽٕذ صقرٚغجس  ٔيقضٕٚجس ػهٗ ػرذ  ذٛص يٍ ثألشدجص ػهٗ ثنٕٚخ
ثألشدجص ثنسٍٚ نرٚٓى ثْضًجو دجنؼرٚر يٍ يٕثقغ ثنٕٚخ ثنضٙ ٚضغٛص يقضٕثْج ٔفرق ؽررٔل ال ًٚكرٍ صٕقؼرّ 

يررٍ ثأليغهررز ػهررٗ ْررسِ . نًؼصفررز أ٘ يؼهٕيررز أٔ يقضررٕٖ ؽرٚررر نضهرر  ثنًٕثقررغ RSSٚػررضدريٌٕ خريررز 
ًُٚكُ  ثالشضصث  ددريز صغسٚرز . ثنًٕثقغ يٕثقغ ثألخذجش  ٔيٕثقغ ثنػةص  ٔثنًٕثقغ ثنطذٛز  ٔيرَٔجس ٔٚخ

RSS  ٔقرصث ر يقضٕٚجصٓررج يذجشررصر فرٙ ثنًػررضؼصض  فًٛكُرر  ثنقصررٕل يذجشرصر ػهررٗ ثألخذررجش ثنصٚجظررٛز
 .ثنًدصصز  أٔ ثألخذجش ثنػٛجغٛز  أٔ ثألخذجش ثنًضؼهقز دجنضػٕق

 Web Log (blog)ثنضرٍٔٚ ثإلنكضصَٔٙ •
 ثإلنكضصَٔٛرز ثنًرَٔرز .ثإلَضصَرش شرذكز ػهرٗ ًَرٕثك  ثالصؾجْرجس أغرصع يرٍ ٔثفررثك  ثإلنكضصَٔرٙ ثنضررٍٔٚ ُٚؼررّ –

صضٛـ نهًػضدريٍٛ  ضجدز  شثةٓى فٕل يٕظٕع يؼٍٛ  عرى ثنضؼهٛرق ػهرٗ صهر   ثنٕٚخ شذكز ػهٗ يُ ٕشثس
 .يؼكٕظ د كم ضيُٛجك  يصصذز ثألفٛجٌ يؼظى فٙ ثنًٕثظٛغ ٔصكٌٕ ثٜشث 

 Podcastفؾصر ثنُ ص •
ْٙ ٔغٛهز  نهضطٔٚر دجنًقضٕٚجس  يغم دصثيؼ ثنصثذٕٚ ثنضرٙ صكرٌٕ د ركم ٚػرٓم صُطٚهٓرج ٔثالغرضًجع إنٛٓرج –

يدضصرررصر يرررٍ  Podcastsالفقرررجك ػهرررٗ ؽٓرررجض شدصرررٙ أٔ ؽٓرررجض ْرررجصف َقرررجل  ٔقرررر ؽرررج س  هًرررز 
  صػًـ ثنكغٛص يرٍ ثنًٕثقرغ دضُطٚرم ثنذرصثيؼ ٚررٔٚجك  ٔيًرج ٚؾؼرم فؾرصر IPod   ٔBroadcastثنكهًضٍٛ
 .يدضهةجك أٌ ثالشضصث  دٓسِ ثندريز ٚؾؼم ػًهٛز صُطٚم ثنذصثيؼ صضى أٔصٕيجصٛكٛجك  Podcastثنُ ص 



 ثالفضصثظٛز ثنًؾضًؼجس

 Virtual Communities 

  Social Networking Websitesيٕثقغ شذكجس ثنٕٚخ ثالؽضًجػٛز •
صػًـ ن  ْسِ ثنًٕثقغ دجنضٕثصم يغ ثٜخصٍٚ  ٔزن  يٍ خالل ثنً جش ز دجألخذجش ٔثندذصثس  يغم يٕقرغ –

Friends Reunited  فٛرظ صرى صصرًًّٛ خصٛصرجك نًٛكُر  يرٍ إٚؾرجذ أصررقجة  ثنرسٍٚ فقررس ثالصصرجل
 .يؼٓى

 Internet Forumsيُضرٚجس ثالَضصَش •
يٕثقغ إنكضصَٔٛز دُُٛرش ػهرٗ أغرجظ صطذٛقرٙ صػرًـ نهًػرضدرو دجالشصذرجغ دُقرجؼ إنكضصَٔرٙ يذجشرص فرٕل –

ػرر يٕثظٛغ  ًُٚكُ   ضجدز  شث   أٔ يالفظجصر  فرٙ ثنًُضررٖ ٔثصجفرز ثنضؼهٛرق ػهرٗ صهر  ثٜشث  يرٍ قذرم 
  .أػعج  ثنًُضرٖ

   Chat Rooms مصج ثنًقجذعز •
أٔ ثنرشذشز صتخرس ثْضًجيرجك دجنغرجك خرالل ثنػرُٕثس ثنقهٛهرز ثنًجظرٛز  فٓرٙ   "مصج ثنًقجذعز"نقر أصذقش –

صػًـ نألفصثذ دً جش ز أخذجشْى ٔثنضٕثصم يغ ثٜخصٍٚ نقظٛجك  يٍ خالل ثنضقرط يغ ثٜخصٍٚ يذجشرصر  
 .ٔنٛع صص  شغجةم نٓى  نٛطهؼٕث ػهٛٓج الفقجك 

  Online Computer Gamesأنؼجح ػذص ثن ذكز•
ص رركم دؼررط ثنًؾضًؼررجس ثالفضصثظررٛز ػهررٗ شررذكز ثإلَضصَررش فررٕل ثألنؼررجح ثنضررٙ صررضى ػهررٗ دؼررط يٕثقررغ –

ثإلَضصَش د كم يذجشص  فٛظ ٚؾضًغ يؾًٕػز يرٍ ثنالػذرٍٛ فرٙ يٕقرغ إنكضصَٔرٙ  ٔٚقٕيرٌٕ دجنهؼرخ  رم 
ٔثفرر يررٍ ؽٓررجضِ فررٙ نؼذرز ي ررضص ز  ٔقررر ٚكررٌٕ ثنالػذررٌٕ يرٍ ذٔل يضذجػرررر إال أَٓررى ًٚجشغررٌٕ ثنهؼذررز 

 .َةػٓج فًٛج دُٛٓى



 ثنً جش ز ٔثنُ ص ثإلنكضصَٔٙ

 Publish & Share Content Online 

يٍ ثنًٓى أٌ صضؼصج ػهرٗ غرصق ثنُ رص ٔي رجش ز ثنًقضٕٚرجس •

ثنًذجشرررصر  فٛرررظ صػرررضطٛغ صُصرررٛخ يٕقؼررر  ثإلنكضصَٔرررٙ أٔ 

يُضؾرررر  ثإلنكضصَٔرررررٙ  ٔي ررررجش ز ثنصرررررٕش ٔأفررررالو ثنةٛررررررٕٚ 

ػهرٗ ثن رذكز  ٔ ًغرجل  Uploadٔثألمجَٙ  يرٍ خرالل شفؼٓرج 

 نضقًٛم أٔ شفغ Facebookػهٗ زن  ًُٚكُ  ثغضدرثو يٕقغ 

Upload  صٕش  ٔي جش ضٓج يغ أصرقجة. 



 ثالَضصَشصقسٚصثس ػُر ثالصصجل ثنًذجشص ػذص 
 Precautions when accessing Internet 

 صؾؼم ن  يهةجك خجصجك •

 .صقرذ  ًٛز ثنًؼهٕيجس ثن دصٛز ثنضٙ صُ صْج•

صكررٌٕ ػهررٗ ٔػررٙ ٔذشثٚررز دررتٌ ثنًؼهٕيررجس ثنضررٙ صُ ررصْج ْررٙ •

 .يضجفز نهؼًٕو

صكرررٌٕ يقضجغرررجك يرررٍ ثنغصدرررج  ٔثنًضطةهرررٍٛ ٔثنًقضرررجنٍٛ ػهرررٗ •

 .ثن ذكز



 ثنصقز ٔثأليجٌ

 Health and Safety 



 ثنُٓرغز ثنذ صٚز

 Ergonomic 

ٌ ػهررى ثنُٓرغررز ثنذ ررصٚز ْررٕ أفررر فررصٔع ثنؼهررٕو ثنقرٚغررز  إ•

ٔثنررس٘ ٚٓررضى دجنضصررًٛى ثنػررهٛى نذٛتررز ثنؼًررم ثنصررقٛز ٔثٜيُررز 

نهؼُصررص ثنذ ررصٖ ٔثنؼُجصررص ثألخررصٖ نألَظًررز ثنضررٙ ٚضؼجيرررم 

ثنًدضهةررز   يؼٓررج  ٔصقٛررٛى ٔصقهٛررم أَ ررطز ٔٔظررجةف ثنؼًررم

ٔذشثغز دٛتز ثنؼًم دٓرج ؽؼرم ثنُظرجو يصٚقرجك ٔ يُرجك نإلَػرجٌ 

 .ٔثفضٛجؽجصرررّ ٔإيكجَٛجصرررّ ٔيٕثصرررةجصّ ثنؾػرررًجَٛز ٔٚضةرررق

ٔصُػضؼًم ثنكهًز ثنٛرٕو فرٙ غرٛجق صطرٕٚص أعرجط يكضذرٙ يرصٚـ  

ثنكصثغٙ ٔثنًكجصخ غذٛز ثنضصًٛى  ٔمٛصْج يٍ ثنؼُجصص : يغم

 .ثنضٙ صقػٍ يٍ دٛتز ثنؼًم



 أْى ثنًػجةم ثنصقٛز ثنًضؼهقز دجغضدرثو ثنقجغٕح 

ٚؾخ أٌ ال ٚقعٙ ثنًػضدرو فضصثس غٕٚهز أيرجو ثن جشرز  ٔٚؾٓرر ػُٛٛرّ دٕيٛعرٓج ٔػهٛرّ  :ٔيٛط ثن جشز•

 Eye Relaxationأٌ ٚتخرررس فضرررصثس شثفرررز يُضظًرررز  ٔٚػرررضدرو يرررج ُٚؼرررصج دضقُٛرررجس شثفرررز ثنؼرررٍٛ 

Techniques  ٗررجنُظص إنررٗ يٕثقررغ دؼٛرررر صكررٌٕ ػهررٗ يرررٖ ثنذصررص  ٔزنرر   ررم غررجػز أعُررج  ثنؼًررم ػهرر 

فكهًررج  جَررش ثن جشررز ؽٛرررر  ضثذس ذشؽررز   ًررج ٚةعررم ثقضُررج  أفعررم أَررٕثع ثن جشررجس ثنًضجفررز .ثنقجغررٕح

  ٔفررٙ فررجل ظٓررٕش ٔيررٛط يضقطررغ أٔ شرررٚرر Refresh Rateٔظررٕفٓج ٔيؼرررل ثنضقرررٚظ ثندررجص دٓررج 

 .ثإلظج ر أٔ مٛص زن  يٍ ثنؼٕٛح ُٚصـ دجغضرػج  فُٙ يؤْم نةقص ثن جشز

ٚؾرخ أٌ ٚؾهرع ثنًػرضدرو دقٛرظ صكرٌٕ ػُٛٛرّ فرٙ َةرع يػرضٕٖ   :ٔظغ ثن جشز ْٔٛترز ثنؾهرٕظ أيجيٓرج•

غى   ًج ٚؾخ أٌ صكٌٕ ثن جشز قجدهز نهقص ز دقٛظ ٚضى ظذطٓج دًرج ٚضُجغرخ  60ثشصةجع ثن جشز ٔػهٗ دؼر 

 .يغ فجؽز ثنًػضدرو   ًج ُُٚصـ دجغضدرثو فهضص نه جشز نهقةجظ ػهٗ ػُٛٙ ثنًػضدرو

ٚؾخ أٌ ٚكٌٕ ثنكصغٙ ثنس٘ ٚؾهع ػهّٛ ثنًػضدرو أيجو ثنقجغرٕح يصرًًجك دقٛرظ ًٚكرٍ صقصٚكرّ  :ثنكصغٙ•

نألػهررٗ أٔ نألغررةم فضررٗ ٚضُجغررخ يررغ ثشصةررجع ثن جشررز ٔصقصٚرر  ظٓررصِ نهدهررف أٔ نأليررجو فضررٗ ٚضُجغررخ يررغ 

  .ثنًػضدرو

ْرفرّ ثنضقهٛررم يرٍ ثنعررغػ  إٌ ثغرضدرثو نٕفررز يةرجصٛـ خجصررز صقضرٕ٘ ػهررٗ ؽرط ثك إظررجفٛجك   :نٕفرز ثنًةرجصٛـ•

ٗ ثنؾط  ثإلظجفٙ دهٕفز ثنصثفز  ًّ  .Wrist Padثنٕثقغ ػهٗ ثنصغغٍٛ أيص ظصٔش٘ فٛظ ُٚػ

 Strain Injury  (RSI) ثنًضكررصش صصررجح ثنررسشثع أٔ ثألصررجدغ أفٛجَررجك دجنضؼررخ أٔ ثإلشْررجق  :ثنةررتشر•

Repetitive  َضٛؾز ثغرضدرثو نٕفرز ثنًةرجصٛـ ٔثنةرتشر نةضرصثس غٕٚهرز ٔنضؾُرخ ْرسِ ثألَرٕثع يرٍ ثإلصرجدجس

ّٓم ػًهٛرز  ُُٚصـ ثنًػضدرو دتخس فضصثس شثفز د كم يُضظى   ًج أٌ ٔؽٕذ يػجفز  جفٛرز نضقصٚر  ثنةرتشر ٚػر

  .فص ضٓج



 صقسٚصثس يػذقز

Precautions  

  .ثنؾهٕظ أيجو ثنقجغٕح دقٛظ صكٌٕ ثن جشز ػهٗ يػضٕٖ ثنؼٍٛ•

 . ثغضؼًجل  صغٙ قجدم نضؼرٚم ثشصةجػّ ٔظٓصِ نٛضُجغخ يغ ثنًػضدرو•

ػُمر صغٛص نصثفز ثنقريٍٛ•  .ثغضدرثو يم

صدصٛص فضصثس نصثفز ثنؾػى  ٔخجصز ػٍ ثنؼٍُٛٛ ٔثنٛرٍٚ ػُر ثغضدرثو ثنقجغٕح يٍ •

 .ٔقش ٜخص

ػرو ٔظغ ثن جشز دًٕثؽٓز ثنُجفسر ٔزن  نضؾُخ ثَؼكجظ ثنعٕ  يرٍ ثن رًع  فٛرظ أٌ •

ثنعرٕ  دجنررخٕل إنٛٓرج  ٔظؼٓج  سن  غٛؾذص ثنؼٍٛ ػهٗ ثنرضقهص نهػرًجؿ نكًٛرز أقرم يرٍ

 .   ًج ٚؾخ ػرو ثنؾهٕظ خهف يصرش ثنعٕ  يذجشصريًج ٚؤذ٘ إنٗ ثإلشْجق

  ٔثؽضُرخ ثإلَرجشر ثالصرطُجػٛز صت ر أٌ ثنذٛتز ثنضٙ صػرضدرو فٛٓرج ثنقجغرٕح يعرج ر ؽٛررثك •

 .ألَٓج صضؼخ ثنؼٍُٛٛ

صت ررر أٌ ثنذٛتررز ثنضررٙ صػررضدرو فٛٓررج ثنقجغررٕح زثس صٕٓٚررز ؽٛرررر  فًػررتنز ثنضٕٓٚررز يًٓررز •

 .ٔخجصز إزث  ُش صػضدرو غجدؼز نٛطش  فٛظ أَٓج صُدصػ مجض ثألٔضٌٔ ػُر ثنطذجػز

 .ػرو صقصٚ  ثنؾٓجض أعُج  ص غٛهّ  فئٌ صقصٚكّ قر ُٚػذخ ػطالك فٙ ثنؾٓجض•

ػرو إمالق ثنقجغٕح يذجشصر يرٍ يةضرجؿ ثنطجقرز ثنًٕؽرٕذ ػهرٗ صرُرٔق ثنُظرجو  درم قرى •

 .دئمالقّ دجنطصٚقز ثنصقٛقز

قطؼز ػهٗ ثن جشز  ألٌ زن  غٛضػذخ دئمالق فضقجس ثنضٕٓٚرز  إّٚزػرو ٔظغ ثنًهةجس أٔ •

 .يًج ٚؤذ٘ إنٗ ثشصةجع فصثشصٓج ٔصؼطٛهٓج أٔ إصالفٓج



 ثنٕصالس ثنكٓصدجةٛز ٔيقجدػٓج

 .صت ر يٍ ثنضص ٛخ ثٜيٍ نكٕثدم ثنطجقز•

ثنضت رررر يرررٍ أٌ ثنكٕثدرررم يغذضرررز د ررركم صرررقٛـ ٔأٌ يقرررجدع •
  .ثنكٓصدج  يٕؽٕذر دجنقصح يٍ ثنًكضخ

صؾُّخ ثغضدرثو ثنكٕثدم ثنطٕٚهرز فٛرظ ًٚكرٍ أٌ ٚضؼغرص دٓرج أ٘ •
شدص يًج ٚػرذخ إصرجدجس دجنغرز  أٔ ٚرؤذ٘ فصرهٓج ثنًةرجؽب 

 .ػٍ يصرش ثنطجقز إنٗ فقرثٌ ثنذٛجَجس

ػررررو ثنضقًٛرررم ثنطثةرررر ػهرررٗ يقرررجدع ثنكٓصدرررج   ألٌ ثنضقًٛرررم •
ثنطثةر ػهٗ يقرجدع ثنكٓصدرج  ُٚؼرّر شرٛتجك خطٛرصثك  ٔيرٍ ثنًًكرٍ 

  .أٌ ٚضػذخ فٙ فرٔط فصٚق



 ثنذٛتز 

Environment  



 صرٔٚص يكَٕجس فجغٕدٛز

 Recycling Computer Components 

ُٚةعرررم ثغرررضدرثو غرررهز يًٓرررالس خجصرررز درررجألٔشثق ثنضرررٙ ًٚكرررٍ إشغرررجنٓج •
 .نهضرٔٚص

 نرٗإ( إػرجذر صصرُٛؼٓج) ٚػضطٛغ ثنًػضدرو إشغجل ػذٕثس ثنقذص نضررٔٚصْج•
 .شص جس خجصز دسن   صقٕو دضؼذتضٓج دجنقذص  دطصٚقز صقٛقز

يغ ثنضطٕش ثنٓجةم فٙ يؾجل ثنضكُٕنٕؽٛج  نى ٚؼر يؾرٚجك ثالفضةجظ دجنًؼرثس •
ًكررٍ ثنقجغررٕدٛز ثنقرًٚررز أٔ ثنًؼطهررز فررٙ يػررضٕذػجس ثنضدررطٍٚ  فٛررظ ُٚ 

إشغجل ؽٓجض ثنقجغٕح أٔ ثنقطغ  إنٗ ثن ص جس ثنًصُؼز إلػجذر صررٔٚصْج 
أٔ ثالغررضةجذر يررٍ ثنقطررغ ثنضررٙ صقضٕٚٓررج  أٔ دٛؼٓررج يررٍ خررالل ثنًررطثذثس 

 .ثندجصز د صث  ثنقطغ ثنًػضٓهكز نالغضةجذر يٍ عًُٓج

ٚةعم ثنضٕفٛص فٙ ثنٕشق ثنًػضٓه  نهطذجػرز ٔقرصث ر ثنًهةرجس إنكضصَٔٛرجك  •
 .ٔدجنضجنٙ ثنًقجفظز ػهٗ ػرذ ثألشؾجش ثنضٙ صقطغ نصُجػز ْسث ثنٕشق



 خٛجشثس فةع ثنطجقز ثنقجغٕدٛز

 Computer Energy Saving Options 

 .ثغضدرو شجشز ػةجنز زثس خٛجشثس غجقز قهٛهز•

أٔ ( sleep)ثغرررضدرو إػررررثذس ثنقجغرررٕح ثنضرررٙ صرررٕفص خًرررٕل •

نهقررصص ثنصررهخ ٔثن جشررجس ػُررريج ( stand by)ثغررضؼرثذ 

 .ٚكَٕجٌ مٛص َ طٍٛ ٔال يػضؼًهٍٛ

 .ثغةب ؽٓجض ثنقجغٕح إزث  ُش الصصٚر ثغضدرثيّ نةضصر غٕٚهز•



 فًجٚز ثنذٛجَجس ٔأيُٓج

 Data Protection & Security 

   Identification/Authentication صقرٚر ّْٕٚز ثنًػضدرو ٔشصػٛضّ دجنرخٕل•
 د    ًُٚغ خجصضٍٛ User Name and Passwordثنػصٍّ  ٔ هًز نهرخٕل إٌ ثغضدرثو ثغى–

 صُضًرٙ ثنضرٙ ثن رذكز أٔ ؽٓرجض  ثنررخٕل إنرٗ يرٍ ثٜخرصٍٚ مٛرص ثنًصمرٕح دٓرى ثنًػرضدريٍٛ
 أل٘ إػطجةًٓرج ٔػررو دػرصٚز صجيرز ثنكهًرز ْٔرسِ ثالغرى ْرسث ػهرٗ ثنًقجفظرز ػهٛر  نرسث إنٛٓرج 

 يرٍ قصٚرخ شرٙ  أ٘ ػهرٗ  ضجدضٓرج ػررو إنرٗ ثالَضذرجِ ٔػهٛر  شدص ألٌ ْسِ ثنذٛجَرجس صًُغهر  
 ثنصثمذرٌٕ ثنًضطةهرٌٕ دٓرج ٚذقرظ ثنضرٙ ثنًٕثقرغ أٔل ْرٙ ثنقصٚذرز ثنًٕثقرغ ْرسِ ألٌ ثنؾٓرجض
 نرٍ أَر  يرٍ ٔصت رر فجغرٕد   خرالل يرٍ ثن ذكز ثنضٙ صُضًٙ ثنٛٓرج إنٗ أٔ  إنٗ ؽٓجض دجنرخٕل
 ثنضرٙ فرٙ ثنهقظرز .دررَٔٓج دٛجَجصر  إنرٗ ثنٕصٕل ًُٚكٍ ال ألَّ د   ثندجصز ثنذٛجَجس ْسِ صُػٗ
 ٔٚرضى شرذكض   ػهرٗ ثألؽٓرطر دذقٛز صضصم فتَ  يػضدريجك ثغى ثنرخٕل فجغٕد  إنٗ فٛٓج صرخم

 درتٌ ػهًرجك  ثن رذكز دُرج ك ػهرٗ ثغرى ثنررخٕل  فرٙ در  ثندجصرز ٔثنصرالفٛجس ثنققرٕق صدصٛص
نًػرضدريٙ  Network Administrator ثنُظرجو ٚرضى يُقٓرج يرٍ قذرم يررٚص ثنصرالفٛجس

 .ثن ذكز

 ثالصصرجل ػًهٛرز يرٍ درر ثك  يرٍ يػرضدرو ٜخرص صدضهرف نهًػرضدريٍٛ ثنًًُٕفرز ثنصالفٛجس إٌ–
يؼُٛرز  أٔ ثغرضدرثو  غجدؼرز ػهرٗ دجنطذجػرز نر  ثنػرًجؿ  ؼًهٛز ثنًصجذش  ي جش ز أٔ دجن ذكز 

إٌ ثغرضدرثو ثغرى  .َةػرّ ثنُظرجو يررٚص دٓرج ٚضًضرغ ثنضرٙ ثنصالفٛجس إنٗ صصم أٌ ثإلَضصَش  إنٗ
 .ٔفرْج ال صكةٙ نًُغ غصقز ثنذٛجَجس( غص)يػضدرو ٔ هًز يصٔش 



 فًجٚز ثنذٛجَجس ٔأيُٓج

 Data Protection & Security 

 Password Policesغصق ٔغٛجغجس ػًم  هًز ثنػص •
 دٓرج  ٚضُذرت أٔ ٚدًُٓرج أٌ أفرر ٚػرضطٛغ ال غرص  هًرز ثخضٛرجشثنعرصٔش٘  يرٍ–

 ثنًؼهٕيرجس فٓرسِ ثنرح ...أدُجةر  أفرر ثغرى أٔ ثألٔل ثغرً  أٔ يرٛالذ   ضرجشٚح
  هًرزُٚةعرم أٌ صضكرٌٕ درم  .يُر  ثنًقصدرٌٕ ٔٚؼصفٓرج دٓرج ٚضُذرت أٌ ٚػرضطٛغ
ٔأشقرجو ٔشيرٕض  فرصٔج يرٍ خهٛطرجك  ٔصكرٌٕ خجَرجس ػهرٗ ثألقرم  6 يرٍ ثنًصٔش
 فذؼط ذٔش٘  د كم صغٛٛصْج ٚةعم  ًج  (P@ssw0rd: يغجل  هًز)خجصز 
  هًرز صضقجغرى ال أٌ ٔثنًٓى يقرذر  فضصثس ظًٍ صغٛٛصْج يُ  صضطهخ ثألؽٓطر
 .أ٘ شدص  خص يغ د  ثندجصز ثنًصٔش

 Security Cables ٕثدم ثنقًجٚز •
ال ٚقضجػ ثنهصٕص إنٗ يؼصفرز  هًرجس ثنًرصٔش نهقصرٕل ػهرٗ دٛجَجصر   درم قرر –

ٚتخسٌٔ ثنقجغٕح َةػّ إزث نى ٚكٍ يكضخ ثنؼًم يطٔذثك دُظجو فًجٚز فؼرجل  نرسث 
فجغررٕد  ٔثن جشررز ٔثنطجدؼررز ( lock)ٚػررضقق ثأليررص ثغررضدرثو  ٕثدررم نضررتيٍٛ 

 .ٔمٛصْج يٍ ثألعجط



 أيٍ ثنذٛجَجس

 Data Security 

 Firewallثنؾرثش ثنُجش٘ •

ثأليٕش ثنضٙ صقهرم يرٍ يدرجغص ثالخضرصثق أٔ قصصرُز ؽٓرجض  أٔ  يٍ–

ؽررشثٌ )شذكز ثنقجغٕح ثنضرجدغ نٓرج ْرٕ ثغرضدرثو ثنؾررشثٌ ثنُجشٚرز 

ْٔٙ إيج أٌ صكٌٕ أؽٓطر خجصز أٔ دصيؾٛجس صضقكى دُقم ( ثنقًجٚز

 درٍٛ فًجٚرز ؽررثش دٕظرغ ٔزن  ثنذٛجَجس ٔصالفٛجس ثنًػضدريٍٛ 

 ثنقًجٚز ؽرشثٌ صقٕو  ًج ثنؼجيز  ثإلَضصَش ٔشذكز ثندجصز ثن ذكز

 ثن ذكز ٔخجشػ ذثخم ثنًصٔش فص ز ثَػٛجح دك ف أغجغٛز دصةز

ٔدجنضرجنٙ صُػرضدرو ْرسِ   يؼُٛرز ألٔثيص ٚدعغ ال ثَػٛجح أ٘ ٔصًُغ

 .ثنذصثيؼ نًُغ ثألشدجص مٛص ثنًدٕنٍٛ يٍ ثنرخٕل إنٗ ثن ذكز
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  Backupsثنُُػح ثالفضٛجغٛز •
 ثنضرٙ صكرٌٕ ػرجذر يدطَرز ػهرٗ ثنقرصص ثنصرهخ ثنقجغرٕح دٛجَرجس َػرح ػًهٛرز ْرٙ ثالفضٛجغٛرز ثنُُػرح–

 ٔثنًؤغػرجس ثن رص جس فرٙ ثألًْٛرز دجنغرز ثنؼًهٛرز ْرسِ ٔصُؼررّ  ثنًةرجؽب  ثنضهرف أٔ ثنقرسج يرٍ نقةظٓرج
نهًؼهٕيجس  ثالفضٛجغٛز ثنُُػح إَ ج  إنٗ ثنقجؽز ٔصُؼرّ  ثنح ...ثنؼػكصٚز  ٔثنًؤغػجس ٔثنًصجَغ  جنذُٕ 

ض ثنقرصص إنرٗ ثخضرصثق أٔ ظرٛجع أٔ ظصٔشٚز ؽرثك فرٙ فرجل صٕقرف ثنقرصص ثنصرهخ ػرٍ ثنؼًرم  أٔ صمؼرصض
 يٍ ثنكغٛص ثالفضٛجغٙ فٙ ثنُػح ػًهٛز صضى .فسج ؽط  يٍ ثنًؼهٕيجس ٔثنس٘ قر ٚضػذخ ددػجشر ثن ص ز

 فرٙ أيج ثن ذكز  ػهٗ يص ط٘ د كم ثنذٛجَجس صقةع فٛظ صهقجةٛز  دطصٚقز ثنكذٛصر ٔثن ص جس ثنًؤغػجس
 ػهرٗ ثنًهةرجس صُُػرح فٛرظ فرصذ٘  د ركم ثالفضٛرجغٙ ثنُػرح ػًهٛرز صرضى يرج فغجنذرجك  ثنصرغٛصر ثن رص جس
 .فالؼ زث صر أٔ ثنًريؾز ثالغطٕثَجس يغم صدطٍٚ  ثغطٕثَجس

 ػرٍ دؼٛررثك  ثنُػرح ثالفضٛجغٛرز ٔظرغ ُٚةعرم ثالفضٛجغٛرز ثنُُػرح ػًرم فٛٓرج ٚرضى ثنضرٙ ثنقرجالس ؽًٛرغ فرٙ–
 ٔثنُُػرح ثألصرم نةقررثٌ صؾُذرجك   خرص  يكرجٌ فرٙ صكرٌٕ أٌ ُٔٚةعرم  Offsite storageثنقجغرٕح 
 نٓرج ثفضٛجغٛرز َػردز ػًم َصٚر ثنضٙ ثنذٛجَجس ؽًٛغ دٕظغ صقٕو أٌ ٚةعم ٔ ٔثفر  ٔقش فٙ ثالفضٛجغٛز

ًُٔٚكرٍ أخرس ثنُُػرح ثالفضٛجغٛرز  .ثالفضٛرجغٙ ثنُػح ػًهٛز فّٛ صًش ثنس٘ ثنضجشٚح ٚقضٕ٘ ٔثفر  يؾهر فٙ
 .Incrementalٔيُٓج ثنضصث ًٛز  Completeدؼرر أشكجل يُٓج ثنكجيهز 

  جيم د كم نهًؼهٕيجس ثفضٛجغٛز َػدز إَ ج  ْٕٔ :Complete Backupsثنكجيهز ثإلفضٛجغٛزثنُُػح •
 يقضٕٚرجس  رم أٌ زنر  فرٙ ثنًٛرطر ٔصكرٌٕ ذٔش٘  د ركم زنر  مٛرص أٔ شرٓص أٔ أغرذٕع  رم ٔثفررر يرصر

ُػرح ٔدجنضجنٙ فئٌ ْسِ ثنؼًهٛز غٕج صػرضغصق ٔقضرجك غرٕٚالك ألَرّ ٚ َػدٓج  ٚضى غٕج ثنصهذز ثالغطٕثَز
 .يج صّى َػدّ فٙ ثنًصر ثنػجدقز دجإلظجفز إنٗ يج ْٕ ؽرٚر يٍ دٛجَجس

نهًؼهٕيررجس  ثفضٛجغٛرز َػردز ْٔرٕ إَ ررج  :Incremental Backupsثنُُػرح ثالفضٛجغٛرز ثنضصث ًٛرز•
 ثنضرٙ ثنُػرح ػهرٗ صًرش ثنضرٙ ثنضغٛٛرصثس إظرجفز يصر  م فٙ صضى دقٛظ صصث ًٛز نكٍ دطصٚقز  د كم  جيم

نهٕقش ٔػرو صكصثش  دضٕفٛصْج ثنطصٚقز ْسِ صًضجض .غذقش  أٔ إظجفز يهةجس ؽرٚرر إنٗ ثنُػدز ثالفضٛجغٛز
 ثنػجدقزيج غذق َػدّ فٙ ثنًصر 
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 صقٛقز دطصٚقز ثنقجغٕح مالقإ•
ػُررّ  ثنكٓصدررجةٙ ثنضٛررجش قطررغ أٔ صررقٛقز  مٛررص دطصٚقررز ثنقجغررٕح إمررالق إٌ–

. أٔ صهةجك فٙ دؼرط أؽٓرطر ثنقجغرٕح ثنرثخهٛرز ثنًؼهٕيجس  خػجشرفٙ  ُٛػذخغ
 يرٍ ثنكغٛرص درتٌ ػهًرجك  يُرضظى  د كم ػًه  فةع ػهٛ  ٚؾخ زن  يٍ ٔنهقًجٚز
 ثنقرٚغرز ثنض رغٛم أَظًرز دؼرط ٌأ  ًرج نؼًهر   ثنضهقرجةٙ دجنقةع صقٕو ثنذصثيؼ

فٙ  خص يصر أُغرضدرو  ث ض جج ػرو إمالق ثنقجغٕح د كم صقٛـ خجصٛز نٓج
 ػررٍ َررضؼ ظررصش أ٘ إصررالؿ دًقجٔنررز خررجص دصَررجيؼ غررٛقٕوفٛٓررج ٔدجنضررجنٙ 

 .يةجؽب د كم ثنكٓصدجةٙ ثنضٛجش ثَقطجع

 Uninterruptible Power ؽٓرررجض فرررجفع ثنطجقرررز ثنكٓصدجةٛرررز •
Supply (UPS) 

ْٕ ؽٓجض ٚؼًم يطٔذثك نهطجقز أعُرج  ثالَقطرجع ثنًةرجؽب نهضٛرجش ثنكٓصدرجةٙ  فٓرٕ –
ٚقضٕ٘ ػهٗ يؾًٕػز يٍ ثنذطجشٚجس ثنضٙ ٚضى شقُٓج دجنكٓصدج   نٛقٕو دررٔشِ 
دضطٔٚر ؽٓجض ثنقجغٕح دجنكٓصدرج  ػُرر ثَقطرجع ثنضٛرجش ثنكٓصدرجةٙ نًررر يقررذر 
يٍ ثنطيٍ  فضٗ ٚضًكٍ ثنًػضدرو يٍ إَٓج  ػًهرّ د ركم  يرٍ ٔفةرع دٛجَجصرّ  
ٔإمالق ؽٓرجض فجغرٕدّ د ركم صرقٛـ  أٔ يضجدؼرز ػًهرّ إزث  جَرش يررر ثنقطرغ 

 .ثنكٓصدجةٙ يقرٔذر



 فٛصٔغجس ثنقجغٕح

 Computer Viruses  

 يررٍ قذررم يذررصيؾٍٛ دغررصض  ضجدضررّ صررضى ثنةٛررصٔظ دصَررجيؼ•
 ثنضٙ ثنًهةجس ددصجةص ثنعصش أٔ إنقجق أٔ ثنضغٛٛص ثنضدصٚخ
 أيرص أٔ أ غرص إلضثنرز ثنةٛرصٔظ دضُةٛرس ٚقرٕو فٛرظ ٚصرٛذٓج 
أٔ ػًم َػح يكصشر يٍ ثنًهةرجس أٔ  ػهٛٓج ثنضؼرٚم أٔ ثنًهةجس

ٔقرر ٚقرٕو ثنةٛرصٔظ دضؼررٚم دؼرط  ثنؼًهٛرجس  يرٍ شرجدٓٓج يرج
ثنًهةجس ثندجصز دُظجو ثنض رغٛم أٔ صُةٛرس أٔثيرص د ركم يضكرصش 

صضػرررضص  .ٔيرررُظى يًرررج ٚرررؤذ٘ إنرررٗ دطرررب فرررٙ أذث  ثنقجغرررٕح
 ثنػرٛطصر ضيرجو نضتخرس أخرصٖ  يهةرجس خهرف ذثةًرجك  ثنةٛصٔغجس

 ػُرر ثنةٛرصٔظ ص رغٛم ٚرضى دقٛرظ ثنًصرجح  ثنذصَرجيؼ ػهرٗ
 .ثنًصجح ثنذصَجيؼ ص غٛم



 إَٔثع ثنًهةجس ثنضٙ ًٚكٍ أٌ ٚصٛذٓج ثنةٛصٔظ

يٍ ثأليغهز ػهٗ ثنًهةجس ثنضٙ ًُٚكٍ أٌ ٚصٛذٓج ثنةٛرصٔظ ْرٙ •

ثنضررٙ ٚررضى صُةٛررسْج  Executable Filesثنًهةررجس ثنضُةٛسٚررز  

  exeأٔ  comأٔصٕيجصٛكٛرررررجك ْٔرررررٙ ثنًهةرررررجس زثس ثاليضررررررثذ 

ًٔٚكررٍ أٌ صُصررجح يهةررجس دصَررجيؼ يؼررجنؼ ثنُصررٕص ٔيهةررجس 

ثنؾرررررثٔل ثإلنكضصَٔٛررررز أٌ صررررضى إصررررجدضٓج دُررررٕع يؼررررٍٛ يررررٍ 

 .  Macro Virusثنةٛصٔغجس ُٚطهق ػهٛٓج فٛصٔظ يج صٔ 



 غصق ثَضقجل ثنةٛصٔغجس

صُضقررم ثنةٛصٔغررجس يررٍ خررالل أؽٓررطر ثنضدررطٍٚ ثنًضُقهررز يغررم •

 .ثالغطٕثَجس ٔزث صر فالؼ

ثنًهةررجس ثنضررٙ ٚررضى صقًٛهٓررج يررٍ ثالَضصَررش  ٔخجصررز ثنًهةررجس •

 .ثنًصفقز دجنذصٚر ثإلنكضصَٔٙ

ٚرررضى ثَض رررجش ثنةٛصٔغرررجس ػرررٍ غصٚرررق ثن رررذكز فٛرررظ ُٚضقرررم •

ثنةٛصٔظ يٍ ؽٓجض ثنقجغرٕح ثنًصرجح فرٙ ثن رذكز إنرٗ دقٛرز 

 .   ثألؽٓطر فٙ ثن ذكز



 إَٔثع ثنةٛصٔغجس

صٕؽرررر ػررررر صصرررُٛةجس نهةٛصٔغرررجس  فقرررر ٚرررضى صصرررُٛةٓج فػرررخ غرررصػز  •
ثالَض جش  فًُٓج غصٚغ ثالَض جش  ٔيُٓج دطٙ  ثالَض جش ٔقر ٚضى صصرُٛةٓج 
فػخ صٕقٛش َ جغٓج ٔصةؼٛهٓج  فًُٓج يٍ ُٚ ػ فٙ أٔقجس يقرذر ٔيُٓج 
يج ْٕ ذثةى ثنُ جغ  ٔأفٛجَجك ٚكٌٕ ثنضقػٛى فػخ فؾى ثنعصش ثنس٘ ٚهقق 
درررجألؽٓطر  فُٓرررج  ثنةٛصٔغرررجس ثنضرررٙ صهقرررق ثألزٖ ثنكذٛرررص فرررٙ ثألؽٓرررطر 

   ًرج ROMٔيهققجصٓج فرًٛكٍ نهةٛرصٔظ أٌ ٚرؤز٘ زث رصر ثنقرصث ر فقرػ 
 (MBR)فٙ فٛصٔظ ص صَٕدٛم  ٔقر ٚصم إنٗ ذشؽز يقٕ يؼهٕيجس إنـ 

Boot Sector  Main  يرٍ ثالغرطٕثَز ثنصرهذز ثنًػرؤٔل ػرٍ ػًهٛرز
إقالع ؽٓجض ثنقجغٕح  يًرج ٚؼطرم ػًهٛرز إقرالع ثنؾٓرجض  فٛضدٛرم ثنرذؼط 

 .فُٛٓج دتٌ ثنةٛصٔظ ذيص ؽٓجض ثنقجغٕح

  ثنرررررٔذر Xcopy  Brontok: يررررٍ أشررررٓص أَررررٕثع ثنةٛصٔغررررجس ْررررٙ•
Worm فصجٌ غصٔثذر  Trojan Horse. 



 نًجزث ٚضى ثَضجػ دصثيؼ فٛصٔغجس ثنقجغٕح؟

فٛررررصٔظ ثنقجغرررٕح يررررٍ قذررررم ثنًذررررصيؾٍٛ  أٔ  زٚرررضى دصيؾرررر•

ثن رررررص جس  ٔٚرررررضى صرررررُؼّ د ررررركم يضؼًرررررر ٔيرررررضقٍ  فٛؼًرررررم 

ثنًذصيؾررٌٕ ػهررٗ دصيؾررز ثنةٛصٔغررجس ألْرررثج ػرٚرررر  صضُررٕع 

دررررٍٛ ثقضصررررجذٚز ٔغٛجغررررٛز ٔصؾجشٚررررز أٔ ػػرررركصٚز  فررررذؼط 

ثنًذرصيؾٍٛ ثنٓرٕثر ُّٚؼررٌٔ أٌ ػًررم ثنةٛرصٔظ َٕػرجك يرٍ ثنةررٍ 

ٔثنٕٓثٚز ثنضٙ ًٚجشغَٕٓج  ُْٔج الدرر يرٍ ثنرس ص درتٌ ثنًذرصيؼ 

ثنس٘ ٚؼًم ثنةٛصٔظ ُٚؼّر فػخ ثنقجٌَٕ يؾصيجك  ٔصُؼّر صرُجػز 

 .ثنةٛصٔظ ؽصًٚز ٚقجغخ ػهٛٓج ثنقجٌَٕ



 إؽصث ثس ثنقًجٚز يٍ ثنةٛصٔظ

يًٓضٓررج فقرص ثنًهةرجس ٔثنذررصثيؼ ػهرٗ ؽٓررجض   AntiVirus ثغرضدرثو درصثيؼ يعررجذر نهةٛصٔغرجس•
ٔٚؾرخ . ثنقجغٕح ٔفقص أّٚز ثغطٕثَز قذم ثغضدرثيٓج يٍ ثنةٛصٔغجس  عى إنغج  ثنًهةرجس ثنًصرجدز

 .صقرٚظ ْسِ ثنذصثيؼ د كم ذثةى فضٗ ٚضًكٍ يٍ إٚؾجذ ثنةٛصٔغجس ثنقرٚغز ثنضٙ قر صصٛخ ؽٓجض 

  فٛرظ ٚرضى إػررثذ فجغرٕد  دٕظرغ  هًرز Passwordًُٚكٍ فًجٚز ثنقجغٕح يٍ خالل  هًز يصٔش •
يصٔش صُػضدرو ػُر در  ص غٛم ثنقجغٕح  ٔدجنضجنٙ نٍ ٚؼًرم ثنؾٓرجض إال إزث صرى إذخرجل  هًرز ثنًرصٔش 
ثنصررقٛقز  يًررج ٚررؤذ٘ إنررٗ ػرررو صًكررٍ أ٘ شرردص يررٍ ثنؼذررظ دجنقجغررٕح ثندررجص درر  أٔ إذخررجل 

 .فٛصٔظ نإلظصثش دّ

يصفقرجك  ٔزنر  نٕؽرٕذ  إزث أفضرٕٖ ػهرٗ يهةرجك  إنكضصَٔٙ يؾٕٓل ثنًصرش ٔخجصز دصٚر ثنقسش ػُر فضـ•
 فٛصٔغررجس صُصغررم ػررٍ غصٚررق ثنذصٚررر ثإلنكضصَٔررٙ  ػهًررجك دررتٌ يعررجذ ثنةٛررصٔظ ثنؾٛررر ٚؾررخ أٌ

   .ثإلنكضصَٔٙ فٙ ثنذصٚر صٓرٚرثس ثنةٛصٔغجس ثنًٕؽٕذر يؼظى ٚكض ف

ثنًهةرجس  ثفرسش يرٍ ثإلَضصَش ألَّ قر ٚقضٕ٘ ػهرٗ فٛصٔغرجك  ٔ د ركم خرجص أعُج  ثنضقًٛم يٍ ثنقسش•
نسن  ٚؾخ صقًٛم ثنًهةرجس يرٍ ثنًصرجذش ثنًٕعٕقرز  فقرػ  يرغ   exeأٔ  comثنضُةٛسٚز زثس ثاليضرثذ 

 .يصثػجر صقرٚظ يعجذ ثنةٛصٔظ ثنًغذش ػهٗ فجغٕد  دجغضًصثش

ثنقٛررجو دةقررص إ٘ يهررف ؽرٚررر صررى صُطٚهررّ يررٍ ثإلَضصَررش أٔ صررى ثغررضاليّ دجغررضدرثو دصَررجيؼ يعررجذ •
 .ثنةٛصٔغجس قذم فضـ ثنًهف



 ثنقجٌَٕ

 Law 



 فقٕق ثنُػح ثندجصز دجنذصيؾٛجس

 Software Copyright 

صضًضررغ ثنذصيؾٛررجس ثنضررٙ ٚررضى شررصثمْج دققررٕق َػررح أ غررص ص رررذثك يررٍ صهرر  ثنضررٙ صضًضررغ دٓررج ثنكضررخ •
ٔثنًؤنةررجس  نررسن  فررئٌ شررصث   دصيؾٛررز يغررم أفررر صطذٛقررجس ثنقجغررٕح أٔ إفرررٖ ثألنؼررجح ال ٚؼطٛرر  
ثنقق دُػدٓج أٔ دٛؼٓج أٔ فضرٗ إػجشصٓرج   ًرج ْرٕ ثنقرجل فرٙ ثنًؤنةرجس ثألخرصٖ يرٍ  ضرخ ٔمٛصْرج  

ػهٗ صه  ثنذصيؾٛجس ثنضٙ صررل ػهرٗ أٌ فقرٕق ثنُػرح يقةٕظرز نهًُرضؼ   ©ٔػجذر ٚضى ٔظغ إشجشر 
َٔظررصثك الَض ررجش أؽٓررطر ثنقجغررٕح ثنًقًٕنررز ٔٔؽررٕذ أ غررص يررٍ ؽٓررجض نه رردص َةػررّ  فررجٌ دؼررط 
ثنذصيؾٛجس صؼطٙ ثنً ضص٘ ثنقق دجغضدرثو ثنذصيؾٛز ػهٗ ؽٓجضٍٚ أٔ إَ ج  َػدز ٔثفرر يرٍ صهر  

ٔيررٍ ثنًةٛررر أٌ َضؼررصج ػهررٗ ثنٓٛتررجس ٔثنًؤغػررجس ثنضررٙ صدررضص  .ثنذصيؾٛررز  ُػرردز ثفضٛجغٛررز
دًقجشدز ثنُػرح ثنغٛرص قجََٕٛرز نهذصيؾٛرجس  ٔيرٍ أيغهضٓرج ثصقرجذ ثنًُظًرجس ظرر غرجشقٙ ثنذصيؾٛرجس 

Federation Against Software Theft (FAST) ٔٚضًغرم ذٔشْرج فرٙ يضجدؼرز ٔيقجغرذز  
ثألشدجص ثنسٍٚ ٚػضدريٌٕ َُػدجك دصيؾٛز يُػٕخز ػٍ َػح أصهٛز ذٌٔ ثنقصٕل ػهرٗ صرصخٛص 
دررسن   ٔصُؼرررّر يرررٍ ٚةؼررم زنررر  غرررجشقجك صُؼّصظررّ نهًػرررج نز ثنقجََٕٛرررز  ٔذفررغ ثنضؼٕٚعرررجس ٔثنغصثيرررجس 

 .ثنًُجغذز

يرٍ ثنًٓررى أٌ صرررش  دررتٌ ثنًهةررجس إٌ  جَررش يهةررجس َصررٛز أٔ يهةررجس صررٕصٛز أٔ نقطررجس فٛرررٕٚ ًُٚكررٍ •
صقًٛهٓج يٍ ثإلَضصَش أٔ يتخٕزر يٍ ثألقصثص ثنصقًٛز أٔ ثنًريؾز ًٚكٍ أٌ صكرٌٕ خجظرؼز نققرٕق 
ثنُػح  ٔدجنضجنٙ فتٌ أ٘ ػًهٛز دٛرغ أٔ َػرح أٔ إػرجشر نٓرسِ ثنًهةرجس ذٌٔ يٕثفقرز شغرًٛز يرٍ قذرم 

 .ثنًُضؼ أٔ ثنُجشص صُؼّر مٛص قجََٕٛز



 ثصةجقٛز شخصز ثنًػضدرو

 End User License Agreement 

صدعررغ يؼظررى ثنذررصثيؼ ثنًػررضدريز نققررٕق ثنُػررح فررال ُٚػررًـ دجغررضدرثيٓج ذٌٔ يٕثفقررز •
صؼُررٙ ثنػررًجؿ ألفررصثذ أٔ  Software Licenseثن ررص ز ثنًُضؾررز  فصخصررز ثنذصَررجيؼ 

ػُر شصث  َػردز يرٍ إ٘ دصيؾٛرز فرئٌ ثنضرصخٛص ٚقررذ . شص جس دجغضدرثو دصَجيؼ يؼٍٛ
ٕٚؽرررر ػررررر أَرررٕثع يرررٍ صرررصثخٛص . ػررررذ ثنُػرررح ثنًًكرررٍ إَ رررجمْج ٔػررررذ ثنًػرررضدريٍٛ

 ٚقرقفٛرظ   (Single User License)ٔثفرر  نًػرضدروثنذصيؾٛرجس يُٓرج صرصخٛص 
 ٔ قرر صقرٕوأ ؽٓرجضِ  ػهرٗ ثنذصيؾٛرز دضُطٚرميٍ خالل ْرسث ثنضرصخٛص  فقػ ٔثفر ن دص
 ٔنضةجذ٘ .يػضدرو يٍ ٔأل غص ثنؼًم يٕقغ فٙ الغضدرثيٓج يؼُٛز دصيؾٛز د صث  يؤغػز
( MultiSite License)ٚرضى شرصث  شخصرز نؼررر يػرضدريٍٛ  َػردز يرٍ أ غرص شرصث 

ٔدسن  ٚقق نهًؤغػز ثغضدرثو ثنذصيؾٛز ػهٗ ػرذ يؼٍٛ يٍ ثألؽٓطر فػخ ثالصةجقٛز دٍٛ 
 ؽٓجض ػهٗ دصيؾٛز أ٘ (Setup) صُصٛخ ٔػُر. ثنًؤغػز ٔثن ص ز ثنًُضؾز نهذصيؾٛجس

صُصرٛخ  دًضجدؼرز نر  ٚػرًـ ٔال ثنًػرضدرو  شخصرز دجصةجقٛرز خجصرجك  دُررثك  صؾرر ثنقجغرٕح
ػهٛٓج ػكع زن  نٍ ٚػرًـ نر  دضُصرٛخ ثنذصَرجيؼ   يٕثفقض  دضػؾٛم صقٕو فضٗ ثنذصَجيؼ

ٔػُريج صقٕو دضغذٛش ثنذصثيؼ فئٌ ثنضةجصٛم ثنضٙ صقٕو دئذخجنٓج ٚضى شدطٓج درجنضطذٛق ثنرس٘ 
 .قًش دضغذٛضّ



 ثنًؾجَٛز ثنذصيؾٛجس

 Freeware Software 

دررصثيؼ أٔ يهةررجس  دئَضررجػ ٔثألفررصثذ دؼررط ثنًؤغػررجس صقررٕو•

ًّٗ يرج ْٔرٙ  يؾجَٛرز ثنضُطٚرم ٔثالغرضدرثو  دجنذصيؾٛرجس صُػر

ّ٘  صقصأ أٌ ػهٛ .ثنًؾجَٛز  ؽٛررثك  ثنذرصثيؼ يرغ صٕؽرر صصثخٛص أ

 دػٕٓنز ثغضدرثيٓج ًُٚكُ  يؾجَٛز  جَش فئزث ثغضدرثيٓج  قذم

ؾٓررز ثنضررٙ أَضؾررش ثن أٔ يؤغػررز أ٘ إنررٗ ثنصؽررٕع ٔذٌٔ

 ثنذصيؾٛرجس يرٍ ثنكغٛرص غرضؾر زنر  ػهرٗ ٔ ًغرجل ثنذصَرجيؼ 

 نالغررضدرثو ثنًؼصٔظررز ٔثنضصفٛٓٛررز ثنضؼهًٛٛررز ٔثألنؼررجح

 ؽٓررجس ٔإػرررثذْج إَ ررجةٓج ػهررٗ صقررٕو ٔثنضررٙ ثنًؾررجَٙ 

 .صؼهًٛٛز ٔيؤغػجس



 ثنذصيؾٛجس ثنضؾصٚذٛز

 Shareware Software 

ْٙ ثنػًجؿ نهًػضدريٍٛ دجغرضدرثو دصَرجيؼ نةضرصر يؼُٛرز يرٍ •

ثنٕقش يؾجَجك فضرٗ ٚقرصش ثنًػرضدرو إزث  رجٌ ٚصمرخ فرٙ شرصث  

زن  ثنًُضؼ أو ال  يغ ظصٔشر ثإلشرجشر إنرٗ فرسج ْرسث ثنًُرضؼ 

أٔ ذفرررغ ثنرررغًٍ ثنًطهرررٕح الغرررضدرثيّ نه رررص ز ثنًُضؾرررز فرررٕش 

 .ثَضٓج  فضصر ثنضؾصٚخ ثنًؾجَٙ



 يةضٕفز ثنًصرش ثنذصثيؼ

 Open Source Software 

 يةضٕفرز ثنًصررش صؾؼرم دجنذصيؾٛرجس ثندجصرز ثنرصخص إٌ•

ثنضررٙ ػررجذر صكررٌٕ  (Source Code)ثن ررٛةصر ثنذصيؾٛررز 

يًررج  نهًػرضدريٍٛ  يضجفررزيقًٛرز يرٍ قذرم ثن رص ز ثنًُضؾرز 

ثنذصيؾٛرز  ٔثنضرٙ ًٚكرٍ  ْرسِ صطرٕٚص أٔ ٚػرًـ نٓرى دضقػرٍٛ

 .إػجذر َ صْج يغ ثنضؼرٚالس ٔثنضقػُٛجس



 ثنذٛجَجس ص صٚؼجس فًجٚز

  Data Protection Legislation 

 ثنػرٛصر فرٕل ثنطذٛرخ ٚررَٔٓج ثنضرٙ  ضهر  خجصرز  يؼهٕيرجس ػهرٗ ٚقضرٕ٘ ثنقجغرٕح ؽٓرجض  رجٌ إزث•
ثن دصٛز  ٚؾرخ أٌ  ثنذٛجَجس يٍ مٛصْج أٔ ثنؾُجةٛز دجنقعجٚج صضؼهق ثنضٙ صه  أٔ نًصظجِ  ثنًصظٛز

ٚضٕفص قجٌَٕ أٔ ص صٚغ نقًجٚز ْرسِ ثنذٛجَرجس يرٍ ثالغرضدرثو ثندرجغب ٔثنضؼجيرم يؼٓرج د ركم أخالقرٙ 
 .ٔقجََٕٙ ٔثنًقجفظز ػهٗ غصٚز صه  ثنًؼهٕيجس

ثنًؼهٕيرجس ثن دصرٛز فرٙ ؽًٛرغ ثألػًرجل  ٔٚٓررج  غرضدرثوث ثنذٛجَرجس فًجٚز ُٚظى ص صٚغ أٔ قجٌَٕ•
 ذٔنررز إنرٗ ٔظرغ يؼررجٚٛص الغرضدرثو ثنذٛجَرجس ثن دصررٛز د ركم ٚقةرع نألفررصثذ خصٕصرٛضٓى  ٔنكررم

فرٙ أ٘ " فًجٚرز ثنذٛجَرجس"ٔيرٍ ثنًػضقػرٍ أٌ صعرًٍ قرجٌَٕ  ثنذٛجَرجس  دقًجٚرز ثندجصرز قٕثَُٛٓج
ذٔنز ػهٗ ػرذ يٍ ثنًذجذا ُٚذغٙ ػم ثنًؤغػرجس ثصذجػٓرج نهضؼجيرم يرغ ثنذٛجَرجس ثن دصرٛز  ٔيُٓرج 

 :يج ٚتصٙ
 .قجََٕٛز ٔدطصٚقز دُطثْز ثن دصٛز  ٔثنذٛجَجس ثنًؼهٕيجس يغ ثنضؼجيم ُٚذغٙ–

 .ٚؾخ إٌ ٚضى ثغضدرثيٓج ألمصثض قجََٕٛز يقرذر–

 .ٚؾخ أٌ صكٌٕ ثنًؼهٕيجس  جفٛز ٔيصصذطز دجنقجؽز ثنضٙ صُػضدرو ألؽهٓج–

 .ٚؾخ أٌ صكٌٕ ثنًؼهٕيجس ذقٛقز ٔأٌ ٚضى صقرٚغٓج دجغضًصثش–

 .أٌ ال ٚضى ثالفضةجظ دٓج نةضصر أ غص يٍ ثنةضصر ثنعصٔشٚز–

 .ػهٗ دٛجَجصّ ٔيؼهٕيجصّ ثن دصٛز ٔثنضت ر يٍ ػرو ثغضدرثيٓج د كم مٛص يُجغخ ثإلغالعٚقق نهةصذ –

ػهٛٓرج يرٍ قذرم  ثإلغرالعٚؾخ أٌ صكٌٕ ثنذٛجَجس يقةٕظز د كم يُجغخ دقٛظ ًُٚغ ظٛجػٓج أٔ صهةٓرج أٔ –
 .ثألشدجص ثنغٛص ثنًؼٍُّٛٛ أٔ ثغضدرثيٓج د كم مٛص قجََٕٙ

 .أٌ ال ٚضى إشغجنٓج إنٗ خجشػ ثنرٔنز إال إزث صٕثفصس ٔغٛهز  يُز نُقهٓج–


