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 Hardwareاألجزاء الصلبة 

 :Conceptsاملفاهيــــــم * 

 Computer Hardware: is the physical material related to a computer such as monitors, printers, 

keyboards and other parts.  If you can touch it, it's hardware. 

 هي المكونات المادية المتعلقة بجهاز الكمبيوتر مثل الشاشات والطابعات ولوحات المفاتيح وغيرها. وهي أجزاء الكميبوتر الصلبة :

 اي مكون يمكنك لمسه بيديك.

 : omputercersonal pWhat is aماهو الكمبيوتر الشخصي * 

 Personal Computer: is a general-use computer designed to be used by one person at a time. 

 Various types of personal computers include: 

 Desktops: 

 Non-mobile computers designed to be used in one location.  

 They work with externally attached monitors and keyboards.  

 They are used in home and workplace offices and other locations.  

 They vary in size a desktop computer can be the size of a suitcase or a small box.  

 هو الكمبيوتر المستخدم من قبل العامة، حيث ُصمَم لُيستخدم من قبل شخص واحد في وقت واحد.الكمبيوتر الشخصي : 

 :وهناك انواع عديدة من الكمبيوتر الشخصي تتضمن مايلي 

 االجهزة المكتبية: 

 .هي اجهزة كمبيوتر غير محمولة 

 .ًتعمل بشاشات ولوحات مفاتيح مرفقة خارجيا 

 .تُستخدم في المكاتب المنزلية او اماكن العمل وغيرها من المواقع 

  بحجم صندوق صغير.تختلف في حجم صندوق النظام )الكيسة(، اما بحجم حقيبة او 

 

 Laptops: 

 Also known as notebooks. 

 They are portable personal computers which include their own built-in monitors, keyboards and 

pointing devices such as a mouse (touchpad). 

 They are used by people who need to transport their computer to various locations. 

  Modern laptop computers are about the size of a notebook and normally weigh between two 

and five pounds. 

 )اجهزة الكمبيوتر المحمولة )الالبات: 

 تعرف ايضا بإسم اجهزة الكمبيوتر الدفترية. 

  الماوس  –هي اجهزة الكمبيوتر الشخصية المحمولة والتي تتضمن شاشات ولوحات مفاتيح خاصة بها ووحدات االشارة كالفأرة

 )لوحات اللمس(.

   ل االشخاص الذين يحتاجون الى نقل اجهزتهم في اماكن عديدة.بَ تستخدم من ق 

 ا من اثنان الى خمس باوندات.تقريبا بحجم الدفتر وعادة مايكون وزنهتكون  األجهزة الحديثة منها 
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 Tablets: 

 They are mobile computers. 

 Instead of using a keyboard or mouse, they use a touchscreen (which can 

be activated by a fingertip) or a screen which allows the use of a stylus or 

digital pen. 

 They are often used by delivery people or warehouse stock-takers who would find even a laptop 

too heavy for their work. 

 األجهزة اللوحية: 

 هي اجهزة كمبيوتر محمولة. 

 .بدال من استخدام لوحة المفاتيح أو الفأرة، فهي تستخدم شاشة اللمس التي تعمل بطرف االصبع او تعمل باستخدام قلم رقمي 

  ًماتُستخدم من قبل أشخاص التوصيل او مستودعات المخازن حيث يجدون الالبات ثقيلة جدا في عملهم. عادة 
 

 : evicesDigital Dortable PHandheldاالجهزة الرقمية المحمولة في اليد * 

  (PDAs): 

 Sometimes known as palmtops. 

 They are handheld computers which use touchscreens or small keyboards. 

 It is often used by travelling business persons. 

 Some PDAs can access the Internet for emailing and browsing the World Wide Web. 

 PDAs which can act as mobile phones and text massagers plus use the Internet are known as 

smartphones. 

 PDAs which can use many different media such as the Internet, music files and act as radios or 

Global Positioning Systems are known as multimedia PDAs. 

 أجهزة المساعد الرقمي الشخصية: 

  حواسيب الجيباحيانا ماتُعرف بـ. 

 اللمس او لوحات مفاتيح صغيرةتستخدم شاشات هي اجهزة كمبيوتر تُحمل باليد و. 

 .غالبا ماتستخدم من ق بَل رجال االعمال كثيري السفر 

 .بعضها يمكنه االتصال باالنترنت بغرض المراسلة البريدية و تصفح شبكة االنترنت 

 ومراسالت نصية باالضافة الى استخدام االنترنت،  هواتف نقالةـ اجهزة المساعد الرقمي الشخصية التي يمكن استخدامها ك

 .الهواتف الذكيةتُعرف بـ 

  اجهزة المساعد الرقمي الشخصية التي تستخدم الوسائط المختلفة مثل االنترنت وملفات الموسيقى وتعمل كـ راديو او كـ انظمة

 .اجهزة المساعد الرقمية الخاصة بالوسائط المتعددةتحديد المواقع، تُعرف بـ 
 

 : omputercarts of a pMainاالجزاء االساسية في جهاز الكمبيوتر * 

 The Central Processing Unit (CPU): 

 It executes and controls the operation of the computer's programs.  

 It is a microprocessor which operates the arithmetic, logic and control operations of the computer. 

 In personal or laptop computers it usually consists of a semiconductor chip made of silicon.  

 وحدة المعالجة المركزية: 

 .تقوم بتنفيذ والتحكم في تشغيل برامج جهاز الكمبيوتر 

  في جهاز الكمبيوتر.هي المعالج الذي يقوم بتشغيل العمليات الحسابية والمنطقية وعمليات التحكم 

  اه موصالت مصنوعة من السيليكون.  رقاقة اشبفي اجهزة الكمبيوتر الشخصية او الالبات، عادًة ماتتكون من 
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 :omputer Memorycypes of Tانواع ذاكرة الكمبيوتر * 

 Volatile memory: such as  

 Random Access Memory (RAM): 

- It loses the data which stored on it when the computer turned off. 

- Data stored on it are temporary. 

- You must save the data stored on it to a storage device before turning off the computer. 

 مثل)الغير ثابتة( الذاكرة المتطايرة : 

 )ذاكرة الوصول العشوائية )الرامة: 

 غلق جهاز الكمبيوتر. تفقد البيانات المخزنة عليها عند -

 البيانات المخزنة عليها مؤقتة. -

 البد ان تقوم بحفظ البيانات المخزنة عليها في قرص تخزيني قبل غلق جهاز الكمبيوتر. -

 Non-volatile memory (Read Only Memory - ROM): 

  Data stored on it are permanent and unchanged. 

 You can't write on it. 

Such as 

 Compact Disk (CD ROM) and Digital Versatile Disc (DVD ROM): 

- The data is stored on it for just one time. It can't be changed.  

 Basic Input Output System (BIOS): 

- Is a chip located on the computer system board (Motherboard).  

- It loads the operating system from the hard disk into RAM. 

- It checks that the computer is running good. 

  الثابتة )ذاكرة القراءة فقط( –الذاكرة الغير متطايرة: 

 .البيانات المخزنة عليها ثابتة وال تتغير 

 .ال يمكنك التعديل عليها 

 مثل

  القرص المدمجCD  والقرص الرقمي متعدد االستخداماتDVD )االسطوانات(: 

 البيانات تُخزن عليها مرة واحدة فقط وال يمكن تعديلها. -

 )نظام االدخال واالخراج االساسي )البيوس: 

 هي شريحة موجودة لوحة نظام الكمبيوتر )اللوحة االم(. -

 تعمل على تحميل نظام التشغيل من القرص الصلب الى ذاكرة الوصول العشوائي )الرامة(. -

 هاز الكمبيوتر يعمل بشكل جيد.تقوم بالتأكد بان ج -
 

 :Hard Disk (HDD)القرص الصلب )الهارد( * 

 It is a piece of computer hardware which is used to store data. 

 It is characterized by large capacitive in size and speed of data transfer. 

  والتي تستخدم لتخزين البيانات.هو جزء من المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر 

 .يتميز بـ السعة الكبيرة في الحجم وسرعة نقل البيانات 
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 : evicesdInput & Outputوحدات االدخال واالخراج * 

 Input Devices وحدات االدخال: 

 Keyboard + Mouse الفأرة لوحة المفاتيح + . 

 Scanner الماسح الضوئي. 

 It is a device that optically scans images, printed text, or handwriting, and converts it to a 

digital image and brings them into computer software's.  هو جهاز يقوم بمسح ضوئي للصور او النصوص

ل برامج الكمبيوتر.المطبوعة او المكتوبة بخط اليد ويحولهم الى صور رقمية ويقوم بجلب تلك الصور او النصوص داخ  

 Microphone المايكروفون. 

 Web Camera (Webcam) كاميرا االنترنت. 

 Digital Camera الكاميرا الرقمية. 

 Joystick عصا التحكم: 

 It is a manual handle which can be moved in many directions. It is often used with video 

games.  تحريكه في جميع االتجاهات. وكثيرا ما يستخدم في العاب الفيديو.هو مقبض يدوي يمكن  

 Gamepad لوحة االلعاب. 

 Mouse الفأرة. 

 Touch pad لوحة اللمس: 

 Used instead of Mouse in laptops. تستخدم بدال من الفأرة في الالبات 

 Trackball كرة التتبع: 

 It is a ball built into the computer keyboard or mouse which moves the cursor around the 

screen when rolled. )والتي من شأنها تحريك مؤشر الفأرة على  او الفأرة هي كرة موجودة في الكيبورد )لبعض الالبات

 الشاشة عند دورانها.

 Digital light pen القلم الضوئي الرقمي. 

 Output Devices وحدات االخراج: 

 Printer الطابعة. 

 Monitor/screen الشاشة.  

 Speaker السماعة. 

 Headphone سماعة الرأس. 

 Plotter الرسام. 

 Visual Digital Unit (VDU) وحدة العرض المرئية. 

 Input Output Devices وحدات االدخال واالخراج معا:  

 Touchscreen شاشات اللمس. 

- All of these devices are computer peripherals which are attached to the computer. 

 والتي يتم توصيلها بجهاز الكمبيوتر. )ملحقات كمبيوتر( وحدات طرفيةكل هذه الوحدات هي  -

 : ortspCommon Input/output المشتركة منافذ االدخال واالخراج* 

 Universal Serial Bus (USB): 

 This port is designed to connect peripherals such as Mouse, Printer, and Keyboard …etc. 

 A common use for a USB port is to connect flash drives. 

 USB ports were partly designed in order to replace serial ports and parallel ports. 
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 :)الناقل التسلسلي العالمي )يو اس بي 

 .لقد صمم هذا المنفذ لتوصيل الوحدات الطرفية مثل الفأرة والطابعة ولوحة المفاتيح وغيرها 

 .)من االستخدامات الشائعة لهذا المنفذ هو توصيل قرص الفالش )الفالشة 

  المنافذ المتوازيةو المنافذ التسلسليةلقد صممت جزئيا بغرض استبدال. 

 Serial Ports: were used to attach devices such as Modems that communicated with data network.  

 كانت تستخدم لتوصيل وحدات مثل )المودم( والذي يتصل بشبكة البيانات )االنترنت(.المنافذ التسلسلية : 

 Parallel Ports: were used to attach devices such as printers and scanners. 

 كانت تستخدم لتوصيل وحدات مثل الطابعات والماسحات الضوئية.المنافذ المتوازية : 

 Network Ports: allow the computer to be connected to a local area network. 

 المحلية.: تُمكن جهاز الكمبيوتر من االتصال بالشبكة منافذ الشبكة 

 Firewire Ports:  

 They are computer connection ports which work much faster than USB. 

 They are especially popular in professional audio- visual setups. 

 They are more expensive than USB. 

 منافذ فايرواير: 

  هي منافذ توصيل للكمبيوتر والتي تعمل بشكل اسرع منUSB. 

 .تحظى بشعبية خاصة في االجهزة السمعية والمرئية المتقدمة 

  اغلى من منافذUSB. 
 

 :Computer Performance أداء جهاز الكمبيوتر* 

 : performanceFactors that impact on a computer'sالعوامل المؤثرة في اداء جهاز الكمبيوتر * 

 CPU speed: The faster the CPU speed the computer can process data. 

 كلما زادت سرعة المعالج كلما كان تنفيذ العمليات في الكمبيوتر اسرع.سرعة وحدة المعالجة المركزية : 

 Amount of RAM: the more amount of RAM space = the more applications can work on it.   

 كلما زادت مساحة تلك الذاكرة كلما كان زادت القابلية في تشغيل برامج اكثر في وقت واحد.مقدار ذاكرة الوصول العشوائية : 

 Graphics Card processor and memory: Graphics card has its own processor and memory which help 

to run high quality graphical applications and games.  

  هذا الكارت له معالج وذاكرة خاصين به فقط، حيث يُمكنان جهاز الكمبيوتر من تشغيل البرامج وااللعاب الشاشةمعالج وذاكرة كارت :

 .الجودةذات الرسومات عالية 

 The number of applications running: the more applications running make the CPU slower to process 

data and the free space of RAM is decreased. 

 قلت المساحة الفارغة : كلما زاد عدد التطبيقات التي تعمل في وقت واحد كلما قلت سرعة معالج البيانات وعدد التطبيقات التي تعمل

 ذاكرة الوصول العشوائية.في 

 :The CPU speed measurementوحدة قياس سرعة وحدة المعالجة المركزية * 

  Megahertz or Gigahertz.   الميجا هيرتز او الجيجا هيرتز
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 :Storage capacity measurementsوحدة قياس السعة التخزينية * 

   اصغر وحدة قياس تخزينية هيBit  1و   0وتتكون من الرقمين. 

 

 

 

 

 :Main types of storage mediaاالنواع االساسية من الوسائط التخزينية * 

 Internal Hard Disk: is that hard disk which is permanently installed into computer system unit. 

 هو ذلك القرص المثبت بشكل دائم داخل وحدة نظام الكمبيوتر.القرص الصلب الداخلي : 

 External Hard Disk: is that the hard drive to be connected externally in the unity of the computer 

system through USB or Firewire port. 

 هو ذلك القرص الصلب الذي يتم توصيله خارجية بوحدة نظام الكمبيوتر من خالل منفذ القرص الصلب الخارجي :USB  او

Firewire. 

 Network Drive: it is a drive that is located on a computer in Local Area Network; it allows others to 

store data on using their own computers. 

 هو عبارة عن قرص موجود في جهاز كمبيوتر على الشبكة المحلية، حيث يسمح لالخرين لتخزين البيانات عليه قرص الشبكة :

 باستخدام اجهزتهم الخاصة.

 Compact Disk (CD): it is a digital disk on which files can be stored. It can store about 700MB of data. 

 ميجا بايت تقريبا من البيانات عيله. 700: هو قرص رقمي يمكن تخزين البيانات عليه، حيث يمكن تخزين القرص المدمج 

 Digital Versatile Disk (DVD): it is a digital disk on which large files can be stored. It can store 4.7 GB of 

data. 

  جيجا بايت من  4.7: هو قرص رقمي يمكن تخزين الملفات كبيرة الحجم عليه، حيث يمكن تخزين االستخداماتالقرص الرقمي متعدد

 البيانات عليه.

 USB Flash Drive: 

 It is a small, portable device that plugs into a computer's USB port.  

 Using it, you can easily transfer data from one computer to another. 

 USB flash drives vary in size and shape and can hold gigabytes of data.  

 قرص التخزين الفالشي: 

  هو قرص صغير ومحمول يتم توصيله لجهاز الكمبيوتر من خالل منفذUSB. 

 .باستخدامه يمكنك نقل اليبانات بسهولة من جهاز كمبيوتر الى جهاز اخر 

  في الحجم والشكل ويمكنها تخزين البيانات مساحتها بالجيجا بايت.تلك االقراص تختلف 

  

Bit = 0 , 1 

Byte = 8 Bit 

Kilobyte = 1024 Byte 

Megabyte = 1024 Kilobyte 

Gigabyte = 1024 Megabyte 

Terabyte = 1024 Gigabyte 
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 Memory Card: 

 It is an electronic flash memory storage disk commonly used in consumer electronic devices such 

as digital cameras, MP3 players, mobile phones. 

 Memory cards are usually read by connecting the device containing the card to your computer, or 

by using a USB card reader. 

 كارت الذاكرة: 

  هو قرص تخزين فالشي الكتروني يشيع استخدامه في االجهزة االلكترونية االستهالكية مثل الكاميرات الرقمية ومشغل الملفات

 الصوتية والهواتف المحمولة.

  يتم قراءة كروت الذاكرة عادة من خالل توصيل جهاز يحتويه بجهاز الكمبيوتر او من خالل قارئ كروت الذاكرة الذي يتم

 .USBتوصيله بالكمبيوتر من خالل منفذ 

 Online File Storage: Online file storage provider is an Internet hosting service specifically designed to 

host user files. It allows users to upload files that could then be accessed over the internet from a 

different location. 

 مزود خدمة تخزين المفات على االنترنت هي خدمة استضافة ُصممت خصيصا الستضافة ملفات تخزين الملفات على االنترنت :

 برفع ملفاتهم عليها حيث يمكنهم الوصول اليها عبر االنترنت في اماكن مختلفة. المستخدم. فهي تسمح للمستخدمين

 Software برجميات

 Computer Software: is a general term used to describe the computer programs. 

 هو مصطلح يستخدم لوصف برامج الكمبيوتر.برمجيات الحاسوب : 

 Operating System (OS):  is system software that manages and controls computer hardware and 

software resources and provides common services for computer programs. 

 الكمبيوتر.: هو برنامج النظام الذي يدير المكونات المادية والبرامج الخاصة بالكمبيوتر ويقدم الخدمات العامة لبرامج نظام التشغيل 

 Some types of Operating Systems بعض انواع انظمة التشغيل: 

(XP – Vista – Seven – Eight – Ten – Linux – UNIX – Mac) 

 :Some of used software applicationبعض التطبيقات المستخدمة * 

 Word Processing = Microsoft Office Word. 

 Spreadsheets = Microsoft Office Excel. 

 Database = Microsoft Office Access. 

 Presentation = Microsoft Office PowerPoint. 

 E-mail = Microsoft Outlook – Thunderbird. 

 Web Browsing = Internet Explorer – Firefox. 

 Photo Editing = Photoshop – Paint - GIMP. 

 Computer Games. 
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 :software sOperating Systems software VS Applicationانظمة التشغيل وبرامج الكمبيوتر * 

 Operating Systems: are programs which manage and coordinate the operation of computers and 

their peripherals. 

 ووحداتها الطرفية.الكمبيوتر  تشغيل اجهزة: هي برامج تقوم بإدارة وتنسيق انظمة التشغيل 

 Applications: are programs designed for particular purposes such as word processing. 

 هي برامج ُصممت خصيصا الغراض خاصة مثل معالجة النصوص.التطبيقات : 

 :to enhancing accessibility options available (Ease of Access)الخيارات المتاحة لتحسين امكانية الوصول * 

 Voice Recognition software (Speech Recognition): is a program which you can use to control the 

computer by your voice. 

 هو برنامج يمكنك استخدامه للتحكم في جهاز الكمبيوتر من خالل صوتك: برنامج التعرف على الصوت. 

 Screen Reader (Narrator): is a program which reads aloud text on the screen. 

 هو برنامج يقرأ النص الموجود على الشاشة بصوت عال.قارئ الشاشة : 

 Screen Magnifier: is a program which enlarges the content shown the screen. 

 الشاشة. المحتوى المعروض على: هو برنامج ُيكبر مكبر الشاشة 

 On-screen Keyboards: is a keyboard which appears on the screen to type using mouse click. 

 هي لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة للكتابة باستخدام ضغطة الفأرة.لوحة مفاتيح الشاشة : 

  برنامج التعرف على الصوتولفتح   اضغط على      

 .ثم 

  ولفتح قارئ الشاشة او مكبر الشاشة او لوحة مفاتيح الشاشة  اضغط على    

    :ستظهر النافذة التالية 
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 :Network Types انواع الشبكات* 

 Local Area Network (LAN): is a set of connected computers together using cables within one location 

like a work office. Users can share files and printers. 

 في مكان واحد مثل مكتب العمل. حيث  باستخدام الكابالت : هي مجموعة من اجهزة الكمبيوتر المتصلة ببعضها البعضالشبكة المحلية

 يمكن للمستخدمين مشاركة الملفات والطابعات.

 Wireless Local Area Network (WLAN): is a network which allows computers and equipment to 

connect together wirelessly within one location. 

 هي شبكة تسمح الجهزة الكمبيوتر والمعدات باالتصال مع بعضها البعض السلكياً في مكان واحد.الشبكة المحلية الالسلكية : 

 Wide Area Network: is a telecommunications network that extends over a wide area. It is a set of 

connected computers together within more than one location.  

 عبارة عن شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية والتي تمتد على مساحة واسعة. فهي مجموعة من اجهزة شبكة النطاق الواسع :

 مبيوتر المتصلة مع بعضها البعض في اكثر من مكان.الك

 :Client/serverلعميل / الخادم ا *

 In a LAN or WAN, user computer is a client, and server is the central computer. Server is a computer 

which control user computers (clients) in a LAN or WAN. 

  في الشبكة المحلية او شبكة النطاق الواسع، يعتبر جهاز المستخدم هو جهاز العميل، والخادم هو الجهاز المركزي. فالخادم هو الجهاز

 الذي يتحكم باجهزة المستخدمين )العمالء( في شبكة محلية او شبكة النطاق الواسع.

 : Internet is and what is its main usesWhat theماهو االنترنت وماهي استخداماته االساسية * 

 Internet: is a global system of interconnected computer networks that use the Internet protocol suite 

to link several billion devices worldwide. 

 توكوالت االنترنت لربط العديد من باليين مجموعة برو: هو نظام من شبكات اجهزة الكمبيوتر المترابطة والتي تستخدم االنترنت

 اجهزة الكمبيوتر في جميع انحاء العالم.

 Main Uses of the Internet االستخدامات االساسية لالنترنت: 

1. Communication االتصال: People can communicate with each other and share files over the Internet. 
  االشخاص االتصال مع بعضهم البعض ومشاركة الملفات على شبكة االنترنتيستطيع . 

2. Research البحث: You can find a lot of information over the internet.  
 يمكنك ايجاد الكثير من المعلومات على شبكة االنترنت. 

3. Education التعليم: There are a number of books, reference books, online help centers, expert’s views 
and other study material on the internet that can make the learning process very easier as well as a 
fun learning experience. 
 لى االنترنت حيث تجعل هناك عدد من الكتب والمراجع ومراكز المساعدة وآراء الخبراء والعديد من المواد الدراسية االخرى ع

 .عملية التعليم اكثر سهولة كتجربة متعة التعلم
4. Financial Transaction التحويالت النقدية: You can send or receive money over the Internet. 
 يمكنك ارسال واستالم النقود عبر االنترنت. 

5. Real Time Updates التحديثات الحالية: You can see the updates of news over the Internet. 
 .يمكنك مشاهدة تحديثات االخبار ععبر االنترنت 

6. Online Booking. حجز تذاكر الطيران 
7. Job search. البحث عن وظيفة 
8. Shopping. التسوق 
9. Advertising. االعالنات 
10. E-commerce. التجارة االلكترونية 
11. Teleworking. العمل من المنزل 
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 :Intranet & Extranetالشبكة الداخلية والخارجية * 

 Intranet: is a LAN or WLAN can be accessed by its users via Username & Password. It is often used to 

share internal information. 

 وهي  مستخدميها من خالل اسم مستخدم وكلمة سر.: هي شبكة محلية سلكية او السلكية يمكن الوصول اليها من ق بَل الشبكة الداخلية

 غالبا ماتُستخدام لمشاركة المعلومات الداخلية.

 Extranet: is a WAN can be accessed by users all over the world via Username & Password. It allows 

external users to access an organization's Intranet. 

  وهي  : هي شبكة نطاق واسع يمكن الوصول اليها من ق بَل مستخدمين حول العالم من خالل اسم مستخدم وكلمة سر.الخارجيةالشبكة

 شبكة تسمح للمستخدمين الخارجيين بالوصول الى شبكة داخلية لمنظمة ما.

 :Data Transferنقل البيانات * 

 Downloading: is getting or coping files from another computer or website to your computer. 

 الملفات من جهاز كمبيوتر اخر او موقع على االنترنت الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. او نسخ : هو الحصول علىالتحميل 

 Uploading: is to save a copy of files to another computer located in local network or over a website 

located on the Internet. 

 الملفات الى جهاز اخر موجود في الشبكة المحلية او الى موقع على االنترنت.: هو حفظ نسخة من الرفع 

 :Data transfer rateمعدل نقل البيانات * 

 Transfer Rate: it is the speed data transmission from one location to another. 

 هو سرعة نقل البيانات من مكان الى مكان اخر.النقل معدل : 

 How transfer rate is measured? كيف يقاس معدل النقل؟ 

 bps = Bits per second. 

 kbps = kilobits per second. 

 mbps = megabits per second. 

 :Internet connection servicesخدمات االتصال باالنترنت * 

 Dial-up: refers to dialing an Internet Service Provider (ISP) using a MODEM and a telephone line. It is 

a low Internet connections, its speed depends on the speed of MODE. 

 وهو عبارة عن اتصال بطيء لالنترنت  : يشير الى االتصال بمزود خدمة االنترنت باستخدام المودم وخط التليفون.االتصال الهاتفي

 .المودم حيث ان سرعته تعتمد على سرعة

 Broadband: is a high-speed internet connection. 

 هو اتصال باالنترنت عالي السرعة.البرودباند : 

 :s for connecting to the InternetDifferent optionالخيارات المختلفة لالتصال باالنترنت * 

 Phone Line: telephone lines can be used to access the Internet, but they require modems, which can 

transfer data with low speed.  However, technologies such as ADSL and ISDN are used to increase 

transfer rates over telephone lines and are faster than regular modems. 

 خطوط الهاتف يمكن ان تُستخدم لالتصال باالنترنت ولكنها تتطلب المودم والذي يقوم بنقل البيانات بسرعة منخفضة. خط الهاتف :

 تُستخدم لزيادة معدل النقل خالل خطوط الهاتف واسرع من المودم. ISDNو  ADSLوعلى الرغم من ذلك فان هناك تكولوجيا مثل 
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 Mobile phone: Mobile phone Networks (like Vodafone) can be used to provide mobile phones and 

computers with Internet service. 

 واجهزة الكمبيوتر بخدمات االنترنت. : شبكات المحمول )مثل فودافون( يمكن ان تُستخدم لتُزود الهواتف النقالةالهواتف المحمولة 

 Cables: it is the common Internet connection. Using cable you can connect a computer to the 

Internet. Cable speeds range from 512 Kbps to 20 Mbps. The broadband cable connection is provided by 

the local cable TV provider. 

 ومدى سرعة كابالت االنترنت  فبإستخدام الكابل يمكنك توصيل الكمبيوتر باالنترنت.: هو الخيار الشائع لالتصال باالنترنت. الكابالت

كابل االتصال باالنترنت يتم تزويده من قبل الشركة المزودة لكابالت التليفزيون  ميجابيت/ثانية. 20كيلوبت/ثانية حتى  512هي من 

 المحلي.

 Wireless: is one of the newest Internet connection types. Instead of using telephone or cable 

networks for Internet connection, you use radio frequency bands. 

 هو احد احدث انواع االتصال باالنترنت. فبدال من استخدام الهاتف او شبكات الكابل لالتصال باالنترنت، يمكنك االتصال الالسلكي :

 الالسلكية.استخدام الترددات 

 Satellite: is used to provide high Internet connection, using satellite dishes attached to the home or 

other location. 

 يُستخدم للتزويد باتصال عالي باالنترنت من خالل االطباق الالقطة التي تعلق على المنزل او مكان اخر.االتصال بالقمر الصناعي : 

 :Some characteristics of Broadbandالبرودباند  خصائصبعض * 

1. Always ON: it is available for 24 hours/day. Any time you open your computer or mobile, it will be 

connected to the Internet. You don't need to call-up service. 

  م. حيث انه في اي وقت تقوم بفتح جهاز الكمبيوتر او الهاتف المحمول الخاص بك ساعة/اليو24البرودباند هو انترنت متاح

 سيكون متصال باالنترنت. حيث انك التحتاج الى خدمة االتصال الهاتفي.

2. Typically a flat fee رسومه ثــابتة عادة. 

3. High Speed: a broadband network can provide transmission speeds of 58 mbps and higher. 

  ميجابيت في الثانية او اكثر 85شبكة البرودباند يمكن ان توفر سرعة نقل تصل الى . 

4. Higher risk of intruder attack: to protect your computer from that attack, use a username and 

password – that can lower the risk of unauthorized access to the network. 

  ُعرضه لهجوم الدخالء: ولحماية جهازك من هذا الهجوم استخدم اسم مستخدم وكلمة سر – فذلك يقوم بتقليل خطر الوصول الغير

 مسموح به الى الشبكة.

 :ICT in Everyday Lifeتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلياة اليومية * 

 :Information and Communication Technology termمفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت * 

 ICT: is a general term used to refer to the use of computers, computer communication networks and 

any communication device such as radio, television, cellular phones, computer and network hardware 

and software, satellite systems and so on. 

 هو مصطلح عام يستخدم ليشير الى استخدام الكمبيوتر وشبكات اتصال الكمبيوتر واي اجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :

 االقمار الصناعية وهكذا.اتصال اخرى مثل الراديو والتلفاز والهواتف الخلوية ومكونات الكمبيوتر والشبكات المادية وبرمجياتها وانظمة 
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 :Different Internet services for consumers للمستهلكينخدمات االنترنت المختلفة * 

 E-Commerce: Electronic commerce is the buying and selling of goods and services with the use of 

computer networks, especially the Internet. 

  :هي شراء وبيع البضائع والخدمات باستخدام شبكات الكمبيوتر وخصوصا االنترنت.التجارة االلكترونية 

 E-Banking: Electronic banking uses the Internet to deliver traditional banking services to their 

customers, such as opening accounts, transferring funds, and electronic bill payment. 

 تستخدم االنترنت لتقديم الخدمات المصرفية التقليدية لعمالئها مثل فتح الحسابات وتحويل االموال الخدمات المصرفية االلكترونية :

 ودفع الفواتير االلكترونية.

 E-Government: is the application of ICT to how countries are governed. Like online tax paying, 

electronic voting and citizen access to government databases of information. 

 هو تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كيفية حكم البالد. مثل دفع الضرائب عبر االنترنت، والتصويت الحكومة االلكترونية :

 في قواعد البيانات الحكومية. االلكتروني، ووصول المواطن الى معلومات

 :Learning-Eالتعليم االلكتروني * 

 E-learning: it means using computer to learn. Like distance learning and research. 

 التعليم عن بعد والبحث. مثل: يعني استخدام الكمبيوتر للتعلم. التعليم االلكتروني 

 Some of its features بعض من خصائص التعليم االلكتروني: 

1. Flexible learning time مرونة وقت التعليم. 

2. Flexible learning location مرونة مكان التعليم. 

3. Multimedia learning experience خبرة التعليم بالوسائط المتعددة. 

4. Cost effectiveness فعالية التكلفة. 

 :Teleworking عن بعدالعمل * 

 Teleworking: is to work from home or from other location away from office or organization, using 

emails. 

 .العمل عن بعد: هو العمل من المنزل او العمل من اي مكان خارج المكتب او المنظمة باستخدام المراسالت 

 Its advantages ايجابيات العمل عن بعد: 

1. Reduced or no community time قلة او انعدام الوقت االجتماعي. 

2. Greater ability to focus on one task القدرة العالية على التركيز في مهمة واحدة. 

3. Flexible schedule مرونة جدول المهام. 

4. Reduced company space requirements تقليل المتطلبات المساحية في الشركة. 

 Its disadvantages سلبيات العمل عن بعد: 

1. Lack of human contact قلة االتصال اآلدمي. 

2. Less emphasis on teamwork قلة التركيز على العمل الجماعي وفريق العمل. 
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 :Communicationاالتصال * 

 :mail-Eالبريد االلكتروني * 

 E-Mail: Stands for "Electronic Mail" = It is a system for sending messages from one user to another 

through telecommunication links between computers. 

 )هو نظام الرسال رسائل من مستخدم الى مستخدم آخر من خالل االتصاالت بين اجهزة الكمبيوتر. : البريد االلكتروني )االيميل 

 E-mail messages can carry attachments such as documents, photographs, audio, and video files….etc. 

 .كما يمكن ارفاق المستندات والصور وملفات الصوت والفيديو وغيرها في رسائل البريد االلكتروني 

 

 :Instant Messageالمراسلة الفورية * 

 Instant messaging: provides a mechanism for real-time communication between two or more people 

sending text messages via their computers. This is different from sending an email which once sent may 

be read sometime later by the person you sent the email to. 

 باستخدام اجهزة الكمبيوتر. حيث يختلف عن ارسال : توفر ألية االتصال في الوقت الحقيقي بين شخصين او اكثر الرسائل الفورية

 رسائل البريد االلكتروني حيث يتم قراءة الرسالة المستلمة في وقت الحق.

 :Voice Over Internet Protocol (VoIP)فهم بروتوكول نقل الصوت ومعرفة فوائده األساسية * 

 VoIP: is a way of using computer to transmit voice communication over the Internet. It is a 

technology that allows people to talk with each other via the Internet.  

 هو وسيلة الستخدام الكمبيوتر لنقل االتصاالت الصوتية عبر االنترنت. فهو نظام يسمح لالشخاص بالتحدث بروتوكول نقل الصوت :

 مع بعضهم البعض عبر االنترنت.

 :Really Simple Syndication (RSS) feedموجز االنترنت * 

 RSS: is a technology that is used by users to receive frequently updated content such as news.  

 ( هي تكنولوجيا المستخدمة من قبل المستخدمين للحصول على محتوى ُمحّدث بشكل مستمر موجز االنترنتالخالصة :).)كاالخبار( 

 :Web log (Blog)سجل الويب )المدونة( * 

 Web log (Blog): is a discussion or informational site published on the World Wide Web and consisting 

of discrete posts typically displayed in reverse chronological order (the most recent post appears first). 

 )هو موقع مناقشات او اعالمي منشور على شبكة االنترنت ويتكون من مشاركات منفصله يتم عرضها عادة سجل الويب )المدونة :

 بترتيب زمني عكسي )المشاركات االحدث تظهر اوال(.

 It is an online diary that contains the user's thoughts, images and videos to be viewed by other users. 

 على االنترنت تحتوي على افكار المستخدمين وصورهم وفيديوهاتهم بحيث يتم عرضها من قبل مستخدمين  )مفكرة( هي يوميات

 آخرين.
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 :Podcastالبث المباشر * 

 Podcast: is a form of syndicated feed, by which digital media files are automatically downloaded to 

subscribers' computer. 

 هو شكل من اشكال التغذية المتزامنة، والتي يتم من خاللها تحميل الملفات الصوتية والفيديوهات تلقائيا الى اجهزة البث المباشر :

 المشتركين.

 Podcast files can be downloaded automatically on mobile phones using Apple's iTunes in Apple 

phones or media player (Music or Video Player) in Android phones. They can be played on computers 

using a media player. 

  نامج تلقائيا على الهواتف المحمولة باستخدام بر تحميلهاملفات البث المباشر يمكنiTunes  لهواتف شركةApple او برنامج ،

 مشغل ميديا )صوتيات او فيديوهات( لهواتف انظمة االندرويد. ويتم تشغيلها فقط في اجهزة الكميبوتر باستخدام برنامج مشغل الميديا.

 :Virtual Communityاالنرتنت  جمتمع* 

 :Online (virtual) communityمجتمع االنترنت * 

 Virtual Community: is a group of people with similar interests who communicate with each other via 

Internet. 

 .مجتمعات االنترنت: هو مجموعة من االشخاص لهم نفس االهتمامات يتواصلون مع بعضهم البعض من خالل االنترنت 

 Examples for Online (virtual) community امثلة لمجتمعات االنترنت: 

1. Social networking websites: is a platform to build social networks or social relations among people 

who share similar interests, activities, backgrounds or real-life connections. 

  مواقع الشبكات االجتماعية: هي نظام اساسي لبناء الشبكات االجتماعية او العالقات االجتماعية بين االشخاص الذين يتشاركون

 نفس االهتمامات واالنشطة والخلفيات واالتصاالت من واقع الحياة.

2. Internet forums: are online discussion sites where people can hold conversations in the form of 

posted messages. They differ from chat rooms in that messages are often longer than one line of 

text. 

  منتديات االنترنت: هي مواقع مناقشات على االنترنت حيث يمكن لالشخاص ان يعقدوا المحادثات في شكل رسائل مكتوبة. وهي

 تختلف عن غرف الدردشة من حيث ان الرسائل فيها تكون اطول من سطر نصي واحد.

3. Chat Rooms: are conversations which people can use to send instant text messages to each other in 

the same time, synchronously. 

 .غرف الدردشة: هي محادثات يمكن لالشخاص من خاللها ارسال رسائل فورية الى بعضهم البعض في نفس الوقت بشكل متزامن 

4. Online Computer Games: are games played over a computer network or Internet. They are designed 

to be used by individuals or groups. 

  العاب الكمبيوتر على االنترنت: هي العاب يتم لعبها عبر شبكة اجهزة الكمبيوتر او على االنترنت. وقد صممت ليتم استخدامها من

 قبل افراد او مجموعات.
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 :Publish and share content onlineمشاركة ونشر المحتوى على االنترنت * 

 You can publish and share threads, audio and video files, photos to a Blog, podcast, audio and video 

website, or photos website. 

 صور في المدونات اومحتوى البث المباشر او مواقع الصوتيات يمكنك نشر ومشاركة المواضيع والملفات الصوتية والفيديو وال

 والفيديوهات والصور.

 Importance of taking precautions of using onlineاهمية اتخاذ االحتياطات عند استخدام مجتمعات االنترنت * 

communities: 

1. Make your profile private. اجعل الملف الشخصي الخاص بك خاصا 

2. Limit the amount of personal information you post. الحد من المعلومات الشخصية التي تنشرها 

3. Be aware that posted information is publicly available كن على علم بان المعلومات المنشورة متاحة للجميع 

4. Be wary of strangers. كن حذرا من الغرباء 

 :sErgonomic اهلندسة البشرية* 

Ergonomics is the science deals with the interaction between the human and other elements and uses 

the information and theories and methods of design to improve human life and to provide good working 

environments. 

 يتعامل مع التفاعل بين االنسان والعناصر االخرى ويستخدم المعلومات والنظريات وطرق التصميم لتحسين : هو علم الهندسة البشرية

 حياة االنسان وتوفير بيئات عمل جيدة.

 It is the relationship between workers and the working environment.  

 .هي العالقة بين العاملين وبيئة العمل 

 :Lightingاالضاءة * 

 Be aware that use artificial light, amount of light, and direction of light are all important 

considerations. 

 يجب ان تدرك ان استخدام االضواء الصناعية ومقدار الضوء واتجاهه يؤخذ في عين االعتبار. 

 You must use energy saving lamps and desk lamps. استخدم مصابيح موفرة للطاقة ومصابيح مكتبية 

 Monitor should not be placed in front of light. اليجب وضع الشاشة امام الضوء 

 The amount of light must be suitable for safety.  العين لسالمةمقدار الضوء البد ان يكون مناسبا  

 :Correct positioning of the computerتر الوضع الصحيح لجهاز الكمبيو* 

 Correct positioning of the computer, desk and seat can help maintain a good posture and help avoid 

health problems. 

 يساعد في الحفاظ على وضع جيد ويساعد في تجنب المشاكل الصحية. والمقعدوالمكتب  الموضع الصحيح لجهاز الكمبيوتر 

 Adjust the seat height so your feet are flat on the floor and your knees equal to your hips.  

 .اضبط ارتباع الكرسي بحيث تكون قدمك موضوعة بشكل مسطح على االرض والركبتين مساويتين للوركين 

 Adjust the armrests so that your shoulders are relaxed. اضبط مساند الذراعين لراحة كتفيك 

 Centre the screen directly in front of you. قم بتوسيط الشاشة امامك مباشرة 
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 Position the top of the screen approximately above seated eye level. 

 .اجعل الجزء العلوي من الشاشة تقريبا في نفس مستوى العين وقت الجلوس 

 

 :Ensure a user's wellbeing while using a computerضمان رفاهية المستخدم عند استخدام الكمبيوتر * 

1. Take regular stretches. خذ فترات تمديدية منتظمة 

2. Have breaks. خذ فترات راحة 

3. Use eye relaxation techniques like: استخدم تقنيات استرخاء العين مثل 

  

 

 Palming        

  

  

 

 Eye Rolling      close your eyes and roll your eyes around in circular motions. 

 اغلق عينيك وقم بتدويرها في حركات دائرية

 

 Focusing         Take a visual break and focus on something else every now and then. 

 خذ قسط من الراحة البصرية وقم بالتركيز على شيء آخر بين الحين واالخر
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 :Environmentالبيئة * 

 Recycling: 

 Old computers may be donated to organizations which fix them for use in low income areas, schools. 

 Printer cartridges can be renewed by inserting new ink components. 

 Paper can be reused by printing on the other side for draft printing or sent to recycling centers. 

 اعادة التدوير: 

  بغرض استخدامها في المناطق والمدارس ذات الدخل اجهزة الكمبيوتر القديمة يمكن التبرع بها للمنظمات التي تقوم باصالحها

 المنخفض.

 .خراطيش الطابعة يمكن تجديدها بادراج محتويات الحبر الجديد 

 .كما يمكن اعادة تدوير الورق من خالل الطباعة على الجانب االخر من الورقة او ارسالها الى مراكز اعادة التدوير 

 :ptionsEnergy saving oخيارات حفظ الطاقة * 

  7باستخدام نظام التشغيل ويندوز   اضغط كليك يمين على سطح المكتب Personalize  Screen Saver   سيظهر

كما بالشكل التالي: Change power settingsقم بالضغط منه على  المربع الحواري الخاص بحافظ الشاشة )الشاشة المؤقتة( 

 

  ستظهر نافذة اخرى اضغط منها علىChange plan settings  منBalanced :كما بالشكل التالي 

 

  ستظهر نافذة اخرى اختر منها المدة الزمنية المطلوبة لغلق الشاشة او وضع الجهاز على وضع النوم )الوضع المؤقت( عند ترك

 الجهاز لتلك المدة الزمنية، كما بالشكل التالي:

   ثم اضغط. 

  عند االنتهاء من استخدام جهاز الكمبيوتر  قم بالغلق النهائي لجهاز الكمبيوترSwitching off computer. 
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 :Identify/authenticationالتعريف / املصادقة * 

 Every user of a computer must use unique User name (ID) and Password to identify him when logging 

on to the computer. 

 .كل مستخدم لجهاز الكمبيوتر البد ان يستخدم اسم مستخدم وكلمة سر فريدين حتى يُعرف نفسه عند الدخول الى جهاز الكمبيوتر 

 Good Password policies: سياسات كلمات السر الجيدة 

1. Don't share your password.  احدالتقم بمشاركة كلمة السر مع  

2. Change your password regularly. قم بتغيير كلمة السر بشكل منتظم 

3. Use adequate Password length. استخدم طول مناسب لكلمة السر 

4. Use adequate letter and number mix. استخدم الخلط المناسب بين الحروف واالرقام في كلمة السر 

 

 :Data Securityالبيانات  أمن* 

 The importance of having an off-site backup copy of files:  نسخة احتياطية خارجية من الملفاتاهمية  

 You need to make another copy of you data to an external storage device to protect them from loss 

when the computer or Hard Disk damage. 

 ة لحماية تلك البيانات من الضياع في حالة تلف جهاز الكمبيوتر او القرص سخة من بياناتك الى وحدة تخزين خارجيتحتاج الى انشاء ن

 الصلب.

 Firewall: is a network security system that controls the incoming and outgoing network traffic based 

on predetermined security rules. It helps to protect the computer against intrusion. It prevents 

unauthorized users from gaining access to the network.  

 هو نظام امني للشبكات يتحكم في الحركة الواردة والصادرة بناءا على قواعد الحماية المحددة مسبقا. ويساعد على الجدار الناري :

 لتطفل. حيث يمنع المستخدمين غير المصرح لهم بالوصول الى الشبكة.حماية جهاز الكمبيوتر من ا

 Ways to prevent data theft: طرق منع سرقة البيانات 

 Use a username and password. استخدم اسم مستخدم وكلمة سر لجهازك 

)Use at least 8 character of password)  حروف في كلمة السر 8استخدم على االقل  

(Make your password contains letters and numbers) اجعل كلمة السر تحتوي على حروف وارقام 

(Change your username and password regularly)  

 Lock your computer and hardware using a security cable. قفل جهاز الكمبيوتر ومكوناته المادية بواسطة كابل حماية 
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 : Viruses الفريوسات *

 Virus: is a small and malicious file works on damage files in your PC or spy upon, and can spread itself 

through the computer as soon as he entered to the computer.  

  الفيرس هو ملف صغير وضار جدا يعمل على تلف الملفات في جهاز الكمبيوتر او التجسس عليه، ويمكنه نشر نفسه خالل جهاز

 الكمبيوتر بمجرد دخوله الى جهاز الكمبيوتر.

 How viruses can enter a computer system: 

 طرق انتقال الفيروسات الى جهاز الكمبيوتر: 

 .Removable Diskنقل الملفات من جهاز آخر مصاب بالفيروسات باستخدام قرص قابل لالزالة  .1

 .Networkتحميل الملفات من جهاز كمبيوتر أخر مصاب بالفيروسات على الشبكة  .2

 .Downloading from Internetتحميل الملفات المصابة من على االنترنت  .3

 .E-mail Attachmentالبريد االلكتروني من مصدر غير موثوق به تحميل مرفق مصاب بالفيروسات في رسالة من  .4

  قابل للتحديثلحماية الجهاز من الفيروسات البد من تثبيت برنامج مضاد للفيروسات Antivirus Updatable وذلك النه دائما ما ،

 قابلة الكتشاف أي فيروس جديد يتم اختراعه.يتم اختراع فيروسات جديدة .. فبتحديث قاعدة بيانات برنامج مضاد الفيروسات تصبح 

 : Copyrightحقوق النسخ والنشر *

 Copyright: it is a legal right created by the law of a country that grants the creator of original work 

exclusive rights to its use and distribution. 

 قانوني( أُنشأ من قبل قانون البلد والذي يمنح منشئ العمل االصلي الحقوق الحصرية في : هي حق شرعي حقوق النسخ والنشر(

 استخدامه او نشره.

 How to recognize licensed software: كيفية التعرف على البرامج الُمرخصة 

 Check product ID & registration or view the software license from the software's help or options 

menu. 

  تحقق من ُمعرفID .المنتج وتسجيله اواعرض رخصة البرنامج من خالل قائمة المساعدة او قائمة الخيارات في البرنامج 

 End-User License Agreement (EULA): is the contract between the licensor and purchaser, establishing 

the purchaser's right to use the software. The license may define ways under which the copy can be 

used. 

 هو العقد المبرم بين المرخص والمشتري والذي ينشئ الحق للمشتري في استخدام البرنامج. والترخيص قد يحدد اتفاقية المستخدم :

 الطرق التي بموجبها يتم نسخ البرنامج.

 It is an agreement that requires you to signify acceptance of the term and conditions of use of the 

software. 

 .هي اتفاقية يتطلب منك الموافقة على شروط استخدام البرنامج 

 Shareware: is software that you can use free for trial period, but you need to pay if you want to keep 

using it. 

 هو البرنامج الذي يمكنك استخدامه مجانا لفترة تجريبية، ولكنك تحتاج الى الدفع لكي تظل مستخدما له.البرنامج التجريبي : 

 Freeware: is a software that I available completely free of any purchase or license fee. 

 هو البرنامج المتاح بالكامل مجانا بدون اي شراء او اي رسوم ترخيص.البرنامج المجاني : 
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 Open source: is software that has a license but you have the rights to study, change or copy to 

anyone. 

 هو البرنامج الذي له رخصة ولكنك لك الحق في دراسته او تعديله او نسخه الى اي احد.: المصدر المفتوح 

 : Data Protectionمحاية البيانات *

 :Main purpose of data protection legislation or conventionsالغرض الرئيسي من تشريعات او اتفاقيات حماية البيانات *

1. To protect the rights of the data subject. لحماية حقوق صاحب البيانات 

 to be processed fairly, lawfully and securely. ان تعالج بشكل عادل وقانوني وآمن 

2. To set up the responsibilities of the data controller. العداد مسئوليات المتحكم في البيانات 

 data controller ensuring that data is being erased after being processed. 

 المتحكم في البيانات يقوم بالتأكد من مسح البيانات بعد معالجتها

 


	1-ict
	1-ICT

