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 Section 1: Web Browsing اجلزء األول: تصفح االنرتنت

 :What the Internet isماهو االنرتنت * 

 The Internet: is set of millions of computers worldwide, connected to the network with a purpose of 

exchanging data among users. 

 هو مجموعة من الماليين من اجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، متصلة بالشبكة بغرض تبادل البيانات بين االنترنت :

 المستخدمين.

 It is a global system of interconnected computer networks that use the Internet protocol suite to link 

several billion devices worldwide. 

  هو نظام عالمي من شبكات اجهزة الكمبيوتر المرتبطة بعضها البعض والتي تستخدم مجموعة بروتوكوالت االنترنت لربط الباليين

 العديدة من االجهزة حول العالم. 

 It was originally designed by US military to allow it in wars. 

 .ُصِمَم االنترنت من قبل الجيش االمريكي في االصل لتمكينه في الحروب 

 :World Wide Web (www)الشبكة العنكبوتية * 

  The World Wide Web (www) – The Web: is just a small part of the Internet as a whole. 

 ككل.: هي فقط جزء صغير من االنترنت الشبكة العنكبوتية 

 It is a set of HTML documents connected with hyperlinks. 

  هي مجموعة من مستنداتHTML .صفحات االنترنت( متصلة ببعضها البعض بواسطة روابط تشعبية( 

 HTML  =Hypertext Markup Language)وهي لغة ترميز النص التشعبي )اللغة المستخدمة لتصميم صفحات االنترنت :. 

 It enables users to access the vast resource of information that is available over the internet.  

 .الشبكة العنكبوتية تُمكن المستخدمين من الوصول الى الموارد الهائلة من المعلومات المتاحة على شبكة االنترنت 

 :Internet Service Provider (ISP)مزود خدمة االنرتنت * 

 If you want to connect to the Internet, you need to subscribe via an Internet Service Provider. 

 .اذا اردت االتصال باالنترنت، ستحتاج الى االشتراك من خالل شركة مزدة لخدمة االنترنت 

 The ISP gives you a connection to the Internet either via your telephone line or via a special digital 

high speed line. 

  مزود خدمة االنترنت يوفر لك االتصال باالنترنت إما من خالل خط الهاتف االرضي الخاص بك او من خالل خط رقمي خاص بسرعة

 عالية.

 Example for ISP Company: (In America "AOL {America On-Line}" – in Egypt "TE-Data") 

  في امريكا( :امثلة لشركات مزودة باالنترنتAOL –  في مصرTE-Data.) 
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 :Uniform Resource Locator (URL)ُمحدد موقع املعلومات * 

 It also called a web address. 

 .يسمى ايضا عنوان الموقع 

 All the information contained on the Web is held within websites. Each website has unique Internet 

address, this address is known as "Uniform Resource Locator".  

 ع له عنوان فريد على جميع المعلومات المضمنة على الشبكة العنكبوتية )الويب( موجودة على المواقع االلكترونية. وكل موق

 .URLاالنترنت، وهذا العنوان يعرف ب "محدد موقع المعلومات" 

 :Hyperlinkالرابط التشعيب * 

 A hyperlink is a piece of text (or a picture) on a Web page, which when clicked on will automatically :-  

- Take you to a different part of the same page. 

- Take you to a different page within the Web site. 

- Take you to a page in a different Web site. 

- Enable you to download a file. 

- Launch an application, video or sound. 

 :هو جزء من نص )او صورة( في صفحة االنترنت، عند الضغط عليها سيتم تلقائيا 

 آخر من نفس الصفحة الحالية.االنتقال الى جزء  -

 االنتقال الى صفحة أخرى في نفس الموقع االلكتروني. -

 االنتقال الى صفحة في موقع أخر. -

 السماح بتحميل ملف. -

 فتح برنامج او فيديو او صوت. -

 Text which is underlined normally indicates a hyperlink. By default these text links are normally 

displayed in blue. 

  النص الذي تحته خط رابط تشعبي، وعادة ماتُعرض تلك الروابط باللون االزرق. مايعتبروعادة 

 When you move the mouse pointer over a hyperlink, it changes to the shape of a hand. 

  وعند تحريك سهم الفأرة )الماوس( فوق رابط تشعبي سيتحول السهم الى شكل اليد. 
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 :URL up & structure of a web address-Makeتركيب عنوان صفحة االنرتنت * 

Service 
Host Name 

(World Wide Web) 
Domain Name 

Top level domain 

(TLD) 
Country name 

Http:// www. google. com. eg 

Service Host Country Name 
 

Service Host Name Domain Name Top level domain Folder File or Page Name 

ftp:// www. pc-sea. com/ audio/ Albaqara.mp3 

Service Host Path 

 Service: (http or ftp) It specifies the access method (http = view text, pictures) – (ftp = download file). 

 او بتحميل ملف(. –: هي التي تحدد طريقة الوصول )اما بعرض صفحة بها نصوص وصور( الخدمة( 

 Host: Is the server internet address.  عنوان خادم االنترنت 

  www = World Wide Web = Sub Domain. الشبكة العنكبوتية 

  google.com = Domain. اسم الموقع 

  eg = Country Name. اسم الدولة 

 Path: مسار المجلد او الملف او الصفحة 

 :Web Browser متصفح االنرتنت* 

 

 

 Web browser: is a program that allows users to view HTML documents (website pages) on the World 

Wide Web. 

  عرض مستندات  للمستخدمينهو برنامج يتيح : االنترنتمتصفحHTML .صفحات المواقع( على الشبكة العنكبوتية( 

 There are many web browsers like: هناك العديد من متصفحات االنترنت مثل 

  Internet Explorer (IE) – from Microsoft. 

  Mozilla Firefox. 

  Google Chrome. 

  Opera. 

  Safari. 

  Maxthon Cloud Browser. 
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 :Search Engine حمرك البحث* 

 Search Engine: is a program available on the web that allows users to fine information located on the 

World Wide Web. 

 البحث عن المعلومات على شبكة االنترنت.يتيح للمستخدمين هو برنامج متاح على شبكة االنترنت حيث : محرك البحث 

 :Really Simple Syndication (RSS) feed موجز االنرتنت* 

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

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

 It is a technology that provides you with a method of getting relevant and up to date information sent 

to them to read in their own time. It saves them time and helps them to get the information they want 

quickly after it was published on their favorite websites. 

  اليهم لقرائتها في الوقت وتعتبر هي التكنولوجيا التي توفر للمستخدمين طريقة للحصول على أحدث المعلومات )كاالخبار( مرسلة

على مواقعهم  نها بسرعة لمجرد نشرهاالخاص بهم. حيث أنها توفر لهم الوقت وتساعدهم في الحصول على المعلومات التي يريدو

 المفضلة.

 How can I subscribe to an RSS of a website?         كيف يمكنني االشتراك في خالصة موقع ما؟  

 By clicking the button  or  from browser address bar (or commands bar) beside site URL then 

click the button  from the new page displayed. 

  ثم الضغط على الزر  او من شريط االوامر في المتصفح بجوار رابط الموقع من شريط العنوان او  من خالل الضغط على الزر

 تم عرضها.التي من الصفحة  

 :Podcast البث املباشر* 

 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. 

  تلقائيا على الهواتف المحمولة باستخدام برنامج  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.
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 :Secure Website املوقع اآلمن* 

 

 

 Secure website: is this site that uses encryption and authentication standards to protect the 

confidentiality of web transactions. 

 هو الموقع الذي يستخدم معايير التشفير والتوثيق لحماية سرية المعلومات على شبكة االنترنت.الموقع اآلمن : 

 When you are working with a secure website, your information is safe. This secure website has made 

sure that no one can steal your information. 

  ُؤكد انه ال يستطيع أحد سرقة معلوماتك.عند الدخول الى موقع آمن، معلوماتك سوف تكون في امان، حيث ان الموقع اآلمن ي 

 How can I know that I'm browsing a secure website?                كيف يمكنني معرفة انني اقوم بتصفح موقع آمن؟  

 ستجده كما بالشكل التالي:  انظر الى شريط العنوان الخاص بالمتصفح الذي تستخدمه لتصفح هذا الموقع -

 

 HTTPS = (Hyper Text Transfer Protocol Secure): is the secure version of HTTP. Https means that all 

communications between your browser and the website are encrypted. 

 HTTPS  =وهو االصدار اآلمن من بروتوكول نقل النص التشعبي اآلمن :Http وتعني ان االتصال بين متصفحك والموقع الذي .

 تتصفحة مشفر.

 Lock Symbol:   is a symbol tells you that the website you are browsing is safe.  

 هو رمز يفيد بأن الموقع الذي يتم تصفحه آمن.رمز القفل : 

 :Digital Certificateالشهادة الرقمية * 

 Digital Certificate: is an electronic "passport" that allows a person, computer or organization to 

exchange information securely over the Internet. It is a verification that authenticates a website. 

 تعتبر جواز سفر الكتروني حيث يسمح لالشخاص او اجهزة الكمبيوتر او المنظمات بتنقل المعلومات بسرية على الشهادة الرقمية :

 تحقيق لمصداقية المواقع على االنترنت. حيث انها شبكة االنترنت.

 It is a program that provides an assurance that software downloaded the Internet comes from 

trustworthy source. 

 .وهي عبارة عن برنامج يزودنا بتأكيد على أن البرنامج الذي تم تحميله من االنترنت يأتي من مصدر موثوق به 

 .حيث ان الموقع الحاصل على شهادة رقمية يعتبر موقع آمن من سرقة المعلومات المتنقلة على شبكة االنترنت 

 :Encryptionالتشفري * 

 Encryption: is the conversion (encoding) of data into a form that cannot be read or understood by 

unauthorized people. It prevents unauthorized access of data. 

 حيث تمنع الوصول  البيانات الى شكل اليمكن قرائته او فهمه من قِبَل األشخاص غير المصرح لهم بذلك. )ترميز( : هو تحويلالتشفير

 رح به الى البيانات.صالغير م
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 :Security Threatsتهديدات احلماية * 

Security Threat: threat is a possible danger that might exploit a weak security and thus cause possible 

harm. 

 هو خطر محتمل قد يستغل ضعف أمان الجهاز فيسبب ضرر محتمل.تهديد الحماية : 

 These threats can enter computer from browsing web pages, from E-Mail attachments, from 

downloading files from the Internet. 

  تلك التهديدات تستطيع الدخول الى جهاز الكميبوتر من خالل زيارة صفحات االنترنت او مرفقات البريد االلكتروني او من تحميل

 الملفات من االنترنت.

 Malware: the term "Malware" is short for "Malicious Software". It is used to disrupt computer 

operation, gather sensitive information, or gain access to private computer systems.  It's created and 

distributed for malicious purpose. 

 المصطلح الخبيثة البرامج :Malware  هو اختصار لـoftwareMalicious S ستخدم والتي تعني البرامج الخبيثة. وتلك البرامج ت

 فقد أُنشأت لغرض خبيث. لتعطيل تشغيل جهاز الكمبيوتر اوجمع معلومات )حساسة( هامة او الوصول الى انظمة الكمبيوتر الخاصة.

  مايلي البرامج الخبيثةومن تلك: 

- Computer Virus: is a malware program that replicates by inserting copies of itself into other 

computer programs, data files, or the boot sector of the hard drive. 

: هو برنامج خبيث يقوم بنسخ نفسه الى برامج جهاز الكمبيوتر االخرى او ملفات البيانات او االجزاء الخاصة فيروس الكمبيوتر -

 باالقالع في القرص الصلب.

- Computer Worm: is a standalone malware computer program that replicates itself in order to spread 

to other computers. Often, it uses a computer network to spread itself, relying on security failures on 

the target computer to access it. 

لينتشر داخل اجهزة الكمبيوتر االخرى، وغالبا مايستخدم شبكة الكمبيوتر  : هي برنامج مستقل خبيث يقوم بنسخ نفسهدودة الكمبيوتر -

 لنشر نفسه داخل اجهزة الكمبيوتر االخرى معتمدا على فشل االمن في تلك االجهزة.

- Trojan Horses: is a malware program which misrepresents itself as useful, routine, or interesting in 

order to persuade a victim to install it. 

 : هو برنامج خبيث يَُحرف نفسه على انه مفيد او روتيني او مهم لكي يقنع الضحية بتثبيته على جهاز الكمبيوتر.حصان طروادة -

- Spyware: is software that aims to gather information about a person or organization without their 

knowledge and that may send such information to another entity without the consumer's 

agreement, or that asserts control over a computer without the consumer's knowledge. 

الى كيان آخر  : هو برنامج يهدف الى جمع معلومات عن شخص او منظمة بدون علمهم، وقد ينشر تلك المعلوماتبرنامج التجسس -

 دون موافقة المستهلك، او انه يؤكد سيطرته على جهاز الكمبيوتر بدون علم المستهلك.
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 :Security احلماية* 

 Anti-virus: must be regularly updated to protect computer from malware infection, to be effective 

and to update its database to be able to fine the newest viruses. 

  ولكي يكون فعاال، ولكي حماية جهاز الكمبيوتر من عدوى بالبرامج الخبيثةبشكل مستمر لالبد من تحديث برنامج مضاد الفيروسات ،

 يتم تحديث قاعدة بياناته بحيث يكون قادرا على ايجاد اجدد الفيروسات.

 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. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 Networks should be secured by username and password to ensure secured access to prevent 

unauthorized users from accessing them. 

  البد من تأمين الشبكات باستخدام اسم المستخدم والرقم السري لضمان الوصول اآلمن، لمنع المستخدمين غير المصرح لهم بالوصول

 اليها.

 : activitySome risks associated with onlineاملخاطر املرتبطة بنشاط االتصال باالنرتنت بعض * 

 Unintentional disclosure of personal information. 

 .الكشف بدون قصد عن المعلومات الشخصية 

 Bullying or harassment. 

 .المضايقات: كاإلهانة والتخويف واالذالل والتحقير والتجريح 

 Targeting of users by predators. 

 .استهداف المستخدمين من قِبَل المتربصين 

 :Parental control الرقابة األبوية* 

  ِل طفل او شاب صغير السن البد من اتباع خيارات الرقابة األبوية عليه، مثل:بَ عند استخدام الكمبيوتر من ق 

 Supervision. االشراف 

 Web browsing restrictions. قيود تصفح االنترنت 

 Computer games restriction. قيود العاب الكمبيوتر 

 Computer usage time limits. تحديد وقت استخدام الكمبيوتر 

 Start  Control Panel  Setup parental control. 



 Internet & Outlook 2010  

   01003510901  8 

 :Using the browserاستخدام املتصفح * 

  كما ذكرنا سابقا ان هناك العديد من متصفحات االنترنتWeb Browsers   ومن اهمها برنامجInternet Explorer  وهو

 ".Windowsالمتصفح األصلي المرفق مع اي نظام تشغيل "نوافذ 

 :Open, close a web browsing applicationفتح وغلق برنامج متصفح االنترنت * 

  اضغط    Explorer Internet   الموجود في شريط المهام  او اضغط على  سيتم

 التالي:فتح برنامج متصفح االنترنت كما بالشكل 

 

 .Title Barشريط العنوان  .1

 .Forward & Backwardادوات التنقل خطوة لالمام وخطوة للخلف  .2

 .Address Barشريط عنوان الموقع  .3

 .Open websites tabsتبويبات المواقع المفتوحة  .4

 .Menu Barشريط القوائم  .5

 .Favorite Barشريط المفضلة  .6

 .Command Barشريط االوامر  .7

 .Vertical Scrollbarشريط التمرير الرأسي  .8

 .Horizontal Scrollbarشريط التمرير األفقي  .9

 .Open website contentمحتوى الموقع المفتوح  .11

 .Status Barشريط الحالة  .11

 .Zoom Toolsادوات التكبير والتصغير في العرض  .12
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  اذا كان هناك اكثر من موقع مفتوح في وقت واحد  لغلق احد المواقع المفتوحة، من القائمةFile  ثم اضغط علىClose Tab  

 .Close Tabعلى تبويب الموقع المفتوح، ثم اختر  R.Clickاو اضغط كليك يمين  من لوحة المفاتيح  w+  Ctrl او اضغط على 

  ولغلق البرنامج بجميع المواقع المفتوحة فيه، من قائمةFile  ثم اضغط علىExit   او اضغط F4+  Alt  من لوحة المفاتيح 

 واذا كان هناك اكثر من موقع واحد مفتوح، سوف تظهر الرسالة التالية:

  اضغطClose current tab لغلق التبويب الحالي فقط 

  او اضغطClose all tabs .لغلق جميع التبويبات 

 :Enter a Websiteالدخول الى موقع ما * 

  لفتح موقع ما والدخول اليه  اكتب رابط الموقعURL :في شريط العنوان، كما بالشكل التالي 

   الموجود في نهاية  ثم اضغط على السهم

 من لوحة المفاتيح. Enter الشريط او اضغط الزر 

  كما يمكنك كتابة اسم دومين الموقع فقط مثلgoogle   ثمCtrl + Enter   من لوحة المفاتيح، سيتم اضافةwww + .com. 

 :Display a webpage in a new window, tabعرض الموقع المفتوح حاليا في نافذة جديدة او تبويب جديد * 

  لفتح الموقع الحالي في نافذة جديدة  اضغط N+  Ctrl  من لوحة المفاتيح  من شريط االوامر  او بالضغط على الزر

  ثم اختيارNew Window. 

  اما لفتحه في تبويب جديد  من قائمةFile  اخترNew Tab   او اضغط T+  Ctrl .من لوحة المفاتيح 

  الموقع الحاليالعادة تحميل Refresh a webpage   من قائمةView  اخترRefresh   او اضغط F5  من لوحة المفاتيح 

 .Refreshاختر  على تبويب صفحة الموقع  R.Clickاو اضغط كليك يمين 

  لوقف تحميل الموقع الحاليStop a webpage from downloading   من قائمةView  اخترStop   او اضغط على Esc 

 من لوحة المفاتيح.

 :Use available Help functionsاستخدام اوامر المساعدة المتاحة * 

  اضغط الزر F1  من لوحة المفاتيح من شريط االوامر  ضغط على الزر او ا  اخترثم Internet Explorer Help   

 كما بالشكل التالي: Internet Explorerمتصفح االنترنت المربع الحواري الخاص بالمساعدة لسيتم فتح 
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 : browser Home Page/StartpageSet the webتعيين الصفحة الرئيسية )صفحة البداية( للمتصفح * 

  لتعيين موقع ما كصفحة بداية بحيث عندما يتم فتح برنامج المتصفح يتم فتح تلك الصفحة من شريط االوامر الزر  اضغط 

  اضغط على ثمInternet Options  :سيتم فتح المربع الحواري الخاص بخيارات االنترنت كما بالشكل التالي 

 

  تحت التبويبGeneral   اكتب اسم الموقع

 Home pageالمطلوب في المستطيل اسفل عنوان 

 ثم اضغط الOK. 

  كما يمكنك تعيين الصفحة الحالية هي الصفحة

او   الرئيسية بالضغط على الزر 

يمكنك استخدام الصفحة االفتراضية للمتصفح بالضغط 

او اضغط الزر   على الزر 

 .الستخدام تبويب جديد فقط 

  ومن ثم المطلوب كما يمكنك فتح صفحة الموقع

سيظهر المربع الحواري  Add or change home page ثم اختر   من شريط االوامر الضغط على السهم بجوار الزر 

 التالي:

  حددUse this webpage as ……  لتعيين الصفحة

 الحالية هي الصفحة الرئيسية الوحيدة.

  اما بتحديدAdd this webpage to your 

homepage tabs  الضافة الصفحة الحالية الى الصفحات

 التي تمت اضافتها مسبقا في المتصفح.

  ثم اضغط الزرYes. 
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 :Delete browsing historyمسح سجل المواقع التي تم زيارتها * 

  لمسح جزء من سجل المواقع التي تم زيارتها  من شريط القوائم  من شريط االوامر  اخترExplore bars   ثم

ستظهر لوحة سجل المواقع التي تم زيارتها على  من لوحة المفاتيح  H+  Shift+  Ctrl او      اضغط       Historyاضغط على 

 يسار البرنامج كما بالشكل التالي:

  وسيتم عرض فترات جميع الزيارات السابقة  قم بالضغط على احدها

ولمسح احدها اضغط  لعرض جميع المواقع التي تم فتحها في تلك الفترة 

ستظهر رسالة لتأكيد المسح،  Delete اختر  عليها  R.Clickكليك يمين 

 .اضغط منها على 

 

 

 

 

 

 

  لمسح السجل بالكامل  من شريط االوامر اضغط الزر   اخترInternet Options   ستظهر خيارات  من العنوان

Browsing history سجالت الزياراتالمربع الحواري الخاص بمسح سيظهر  ، اضغط على الزر   ازل عالمات 

 سيتم مسح السجل بالكامل.  اضغط على الزر  ثم History الموجودة بجانب جميع الخيارات عدا الخيار 

  كما يمكنك الضغط على الزر   ثم اختيارDelete Browsing history  او اضغط على(Ctrl + Shift + D  )  سيظهر

ثم اضغط  History الموجودة بجانب جميع الخيارات عدا الخيار  ازل عالمات   المربع الحواري الخاص بمسح سجالت الزيارات

 .على الزر 

 : ,ups-block popAllowالسماح بالنوافذ المنبثقة في موقع ما او منعها * 

 هي صفحات اعالنية تظهر في صفحات جديدة عند زيارتك لبعض المواقع.النوافذ المنبثقة : 

  )للسماح بتلك الصفحات االعالنية )النوافذ المنبثقة  من شريط االوامر  اضغط الزر  اضغطPop-up Blocker   ثم

 .Turn off Pop-up Blockerاختر 

  او اضغط   ثمInternet Options   ثم اضغط التبويبPrivacy   واسفل عنوانPop-up Blockerازل ، 

 .OKثم اضغط  Turn on Pop-up Blocker من االختيار  عالمة 

  من شريط االوامر  ولمنعها اضغط الزر  اضغطPop-up Blocker   ثم اخترTurn on Pop-up Blocker. 

  او اضغط   ثمInternet Options   ثم اضغط التبويبPrivacy   واسفل عنوانPop-up Blockerضع ، 

 .OKثم اضغط  Turn on Pop-up Blocker في االختيار  عالمة 
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 :Allow, block cookiesالسماح بملفات االرتباط من المواقع ومنعها * 

 هي ملفات صغيرة جدا يتم ارسالها من الموقع الذي يتم زيارته الى متصفح االنترنت ، وعند زيارة هذا الموقع مرة ملفات االرتباط :

ويفيد ذلك في حفظ بيانات  اخرى يتم ارسال تلك الملفات من قبل المتصفح الى خادم هذا الموقع الخباره بآخر نشاط قام به الُمستخدم 

عند الشراء  مألهااو بيانات التي يتم  –" Usernameداخل هذا الموقع )مثل بيانات الدخول "اسم المستخدم المستخدم التي قام بكتابتها 

 من خالل االنترنت كـ"بيانات بطاقة االئتمان" وغيرها(.

  وللسماح بجميع ملفات االرتباط بالتخزين في متصفح االنترنت  اضغط الزر   اخترInternet Options   ثم اضغط

 اسحب زر الشريط المعروض لالسفل كما بالشكل التالي:، Settingsاسفل العنوان  Privacy على التبويب 

 

  ثم اضغطOK. 

 

 

 

 

 :اما لمنعها اسحب هذا الشريط لألعلى كما بالشكل التالي 

 

  ثم اضغطOK. 

 

 

 

 : filesDelete cache/temporary Internetمسح ملفات التخزين المؤقت * 

 هي ملفات يتم تخزينها في جهاز الكمبيوتر في مجلد عند زيارة المواقع، حيث تفيد بسرعة تحميل تلك ملفات التخزين المؤقت :

 المواقع عند الدخول اليها مرة اخرى.

  ولمسحها، اضغط الزر   اخترInternet Options   من التبويبGeneral اسفل عنوان ،Browsing History ،

 Temporary Internetحدد االختيار  سيظهر المربع الحواري الخاص بمسح سجالت الزيارات   اضغط الزر 

files and website files   ثم اضغط الزر. 

 :in toolbars-Display, hide builtعرض واخفاء اشرطة االدوات * 

  لعرض احد اشرطة االدوات او اخفائة  من شريط االوامر  اضغط الزر  اخترToolbars   ثم حدد او ازل تحديد

 الشريط المراد اظهاره او اخفائة.
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 :yperlinkActivate hاالرتباط التشعبي تفعيل * 

 .تفعيل االرتباط التشعبي = فتح االرتباط التشعبي 

  )رابط( ولفتح ارتباط تشعبي  سيتم تحويل سهم الفأرة الى ،)حرك سهم الفأرة فوق هذا الرابط )سواء كان الرابط في نص او صورة

 قم بالضغط عليه لفتحه.  الشكل 

  كما يمكن فتح الرابط في نافذة جديدة او في تبويب جديد  اضغط كليك يمينR.Click  على الرابط  اخترOpen in new tab 

 لفتح الرابط في نافذة جديدة. Open in new windowجديد     او     اختر لفتح الرابط في تبويب 

 Navigate backwards and forwards betweenاالنتقال بين الصفحات التي تم زيارتها )صفحة سابقة او صفحة تالية( * 

spreviously visited webpage: 

  لالنتقال خطوة للخلف )الصفحة السابقة( او خطوة لالمام )الصفحة التالية(، يظهر بجانب شريط العنوانAddress Bar  ازرار

او اضغط على السهم  اضغط على السهم المتجه يسارا لالنتقال الى الصفحة السابقة   االنتقال 

 المتجه يمينا لالنتقال الى الصفحة التالية.

 :Navigate to Home pageاالنتقال الى الصفحة الرئيسية * 

  لالنتقال الى الصفحة الرئيسية الخاصة بالمتصفح  من شريط االوامر  اضغط الزر  او بالضغط على Home+  Alt  من

 لوحة المفاتيح.

 :Display previously visited URLsعرض الروابط التي تم زيارتها مؤخرا * 

  لعرض الروابط التي تم زيارتها مؤخرا  الموجود في نهاية شريط العنوان  اضغط على السهمAddress bar. 

 .كما يمكن عرضها من خالل اظهار سجل الزيارات السابقة كما تم شرحه مسبقا 

 :Favoritesصفحات المفضلة * 

  الضافة صفحة الى الصفحات المفضلة  من شريط المفضلة  اضغط الزرFavorites Bar. 

  لمسح صفحة من صفحات المفضلة  او اضغط  من شريط المفضلة اضغط الزر( I+  Shift+  Ctrl  من لوحة

)ومنهم مجلد باسم  سيتم فتح جميع المجلدات التي تضم الصفحات المفضلة في لوحة المفضالت على يسار المتصفح  المفاتيح( 

Favorites bar )وهذا المجلد يحتوي على الصفحات التي تظهر في شريط المفضلة   اضغط على المجلد الذي يحتوي على الصفحة

ستظهر رسالة تأكيد المسح اضغط منها على  Delete اضغط  على اسم الصفحة  R.Clickاضغط كليك يمين  المراد مسحها 

Yes. 

  المفضلة مباشرة بالضغط على اسم الصفحة من الشريط كما يمكن مسح صفحة من الصفحات الموجودة في شريط  واختيار

Delete. 

  لفتح صفحة من صفحات المفضلة بالضغط على الصفحة المطلوبة فقط  قم .وسيتم عرضها في المتصفح 

  النشاء مجلد جديد في صفحات المفضلة  من لوحة المفضالت، اضغط على السهم بجوار الزر   ثم

  سيظهر المربع الحواري الخاص بتنظيم صفحات المفضلة، اضغط منه على الزر  Organize Favorites اختر 

 .Closeثم اضغط الزر  من لوحة المفاتيح  Enter ثم اضغط الزر  سيتم انشاء مجلد جديد، قم بكتابة اسم المجلد 

  لمسح مجلد من مجلدات صفحات المفضلة  من لوحة المفضالت، اضغط كليك يمينR.Click  على اسم المجلد  اضغطDelete 

  ستظهر رسالة تأكيد المسح، اختر منهاYes.  
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  الضافة صفحة ما الى مجلد من مجلدات صفحات المفضلة  من لوحة المفضالت، قم بالضغط على الزر  

 سيتم فتح المربع الحواري التالي:

 ة اكتب اسم الصفح  ثم حدد المجلد المطلوب

 .Addثم اضغط الزر  اضافة الصفحة فيه 

 

 

 

 

 

 :Using the webاستخدام االنرتنت * 

 :based form-Complete a webملئ نموذج من نماذج صفحات شبكة االنترنت * 

 ( افتح الرابط التاليhttp://www.ecdl.org/m7sampletestv5 في متصفح االنترنت ) :ستظهر الصفحة كما بالشكل التالي 

 

  اضغط على الرابطRestaurant  Booking Form  :سيتم فتح نموذج حجز في مطعم، كما بالشكل التالي 

 

http://www.ecdl.org/m7sampletestv5
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  القوائم المنسدلة كل من )استخدمDown Menus-Drop  و مربعات النصBoxesText   و مربعات القوائمList Boxes 

 ( لملئ البيانات المطلوبة في النموذج.Radio Buttonsو ازرار االختيار  Check Boxesخانات التحديد و 

 

  وبعد االنتهاء من ملئ البيانات ( البيانات التي تم مألها )بتقديم( قم بالضغط على الزر الخاص بتأكيدSubmit.) 

 ( كما يمكن الغاء الجميع البيانات التي تم اختيارها او كتابتها في النموذج بالضغط على زر اعادة الخاناتReset.) 

 :Searching the webالبحث يف االنرتنت * 

 ( هناك العديد من محركات البحث على شبكة االنترنت ومنهاGoogle – Bing – Ask – MSN Search ….etc..) 

 ,Carry out a search for specific information using keywordsالبحث عن معلومات باستخدام الكلمات الرئيسية والجمل * 

phrases: 

  افتح موقع البحث وليكنwww.google.com  :اكتب الكلمات المطلوب البحث عنها في مستطيل البحث كما بالشكل التالي 

 

  

http://www.google.com/
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 :Use advanced search featuresاستخدام خصائص البحث المتقدم * 

  للبحث عن جملة معينة كما هي بالظبطExact phrase  " " اكتب الجملة بين عالمات التنصيص  "مثل "بحر الكمبيوتر. 

  للبحث عن كلمة مع منع كلمة اخرى من الظهور في نتائج البحثExcluding words   مثلalad"s–"Pizza    سيتم ايجاد

 .Saladوليس فيها كلمة  Pizzaالنتائج الخاصة بكلمة 

  للبحث عن كلمة معينة بحيث يظهر فقط نتائج البحث التي بها كلمة اخرى معينةIncluding words   مثل+salad" "Pizza  

 .Salad فيها كلمةو Pizza الخاصة بكلمةالنتائج فقط سيتم ايجاد 

 

  كالبحث بنوع الملف او بتاريخ تحديث الملف(:في البحث الحالي الستخدام جميع خصائص البحث المتقدم( 

 

 :ستظهر صفحة البحث المتقدم كما بالشكل التالي 
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 :dictionarySearch a web based encyclopaedia , او في القاموس البحث في موسوعة شبكة االنترنت* 

  افتح محرك البحثGoogle.com   اكتب في صندوق البحثencyclopaedia   اضغط   ومن نتائج

 البحث اضغط على النتيجة التالية:

    كما بالشكل التالي:سيتم فتح موقع الموسوعة 

 

  للبحث عن كلمة في القاموسdictionary   اكتب في مستطيل البحث فيGoogle  االمرdictionary   ثم اضغطEnter  من

 ثم قم بفتح نتيجة البحث التالية: لوحة المفاتيح 

  :سيتم فتح موقع القاموس كما بالشكل التالي 
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 :Saving filesحفظ امللفات * 

 : webpage to a location on a driveSave aحفظ صفحة انترنت في مكان ما على الجهاز * 

  اضغط على قائمةFile   اخترSave as      او     اضغط S+  Ctrl   ثم اختر المكان المطلوب الحفظ فيه  ثم الضغط على

. 

 :Downloading files from a webpage to a location on driveتحميل ملفات من صفحة انترنت ونسخها او نقلها * 

  قم بالدخول الى موقع تحميل البرامج المجانية التاليwww.download.com  :سيتم فتح الموقع كما بالشكل التالي 

 

  اضغط على اسم احد البرامج لتحميله :سيتم فتح صفحة البرنامج كما بالشكل التالي 

 

  

http://www.download.com/
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  اضغط علىDownload Now  :سيتم فتح صفحة التحميل التلقائي لهذا البرنامج، كما بالشكل التالي 

 

 

  كما يمكن تحميل الملفات الصوتية من االنترنت وغيرها قم بالدخول الى الرابط التالي 

http://www.mediacollege.com/downloads/sound-effects/alien/ 

 :ستظهر تلك الصفحة كما بالشكل التالي 

 

  استخدم احد روابط التحميل المتاحة لهذا الملف )كما هو موضح في الشكل(، حيث ان هذا الملف الصوتي متاح تحميله بأكثر من نوع

 mp3على الرابط  R.Clickاضغط كليك يمين  ( mp3من انواع الملفات الصوتية )حيث يمكنك اختيار النوع المفضل لديك وليكن النوع 

  ثم اخترSave target as...   ثم اختر المكان المراد حفظ الملف فيه  واالسم المراد تسمية الملف به  ثم اضغط الزرSave. 

  ولتحميل صورة من اي صفحة انترنت  اضغط كليك يمينR.Click  على الصورة المراد حفظها  اخترSave picture as…  

 .Saveثم اضغط الزر  ثم حدد مكان حفظ الصورة واسمها 

  

http://www.mediacollege.com/downloads/sound-effects/alien/
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 :Copy text, image, URL from a webpage to a documentنسخ نص او صورة او رابط من صفحة الى مستند * 

  لنسخ نص من صفحة انترنت  حدد النص  اضغط كليك يمينR.Click  على النص المحدد  اخترCopy  او اضغط بعد تحديد(

ثم قم بتنفيذ أمر  ( WordPadثم قم بفتح المستند المطلوب )كمستند نصي ببرنامج  من لوحة المفاتيح(  C+  Ctrl النص على 

 في المكان المطلوب بالمستند.(V+  Ctrl من كليك يمين )او من  Pasteاللصق 

  لنسخ صورة من صفحة انترنت اضغط كليك يمين R.Click  على الصورة  اخترCopy   افتح المستند  نفذ االمرPaste. 

  صفحة انترنت  منولنسخ رابط  اضغط كليك يمينR.Click  على النص او الصورة التي يحتوي على الرابط  

 في المستند. Pasteنفذ امر اللصق  افتح المستند  Copy Shortcut اختر 

  كما يمكن نسخ رابط الصفحة نفسه من شريط العنوانAddress bar  بتحديده ثم( C+  Ctrl) .ولصقه في المستند 

 :Prepare and Printاعداد صفحة انرتنت للطباعة وطباعتها * 

 : etupsPageاعداد الصفحة للطباعة * 

  من شريط االوامر  اضغط على السهم بجوار الزر  اخترPage Setup   سيتم فتح المربع الحواري الخاص باعداد

 الصفحة كما بالشكل:

 

  قم باختيار مساحات الهوامش  وحجم الصفحة المطبوعة  ودورانها  ثم اضغط على الزرOK. 
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 :Print previewعرض الصفحة للطباعة * 

  من شريط االوامر  اضغط على السهم بجوار الزر  اخترPrint Preview  :سيظهر عرض الطباعة كما بالشكل التالي 

 

 : webpagePrint aطباعة الصفحة * 

  اضغط السهم بجوار الزر   اخترPrint  او(

سيظهر المربع  ( من لوحة المفاتيح P+  Ctrl اضغط 

 الحواري الخاص بخيارات الطباعة، كما بالشكل التالي:

  اختر الطابعة المراد الطباعة بها  حدد الصفحات

او الصفحة الحالية  – Allالمطبوعة )اما جميع الصفحات 

او الصفحات المحددة فقط  – Current Pageفقط 

Selection –  او المدى المطلوبPages:.) 
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 Section 2: Communication اجلزء الثاني: االتصال

 :mail and its main uses-The term eفهم املصطلح "بريد االلكرتوني" وإستخداماته الرئيسية * 

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

through telecommunication links between computers. 

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

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

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

 :mail address-eup and structure of -The makeتركيب عنوان الربيد االلكرتوني * 

ni10gl@hotmail.com 

Username at Domain Name 
TLD 

Top Level Domain 

ni10gl @ gmail .com 

 

 :Short messages service (SMS)الرسائل القصرية * 

 SMS: a system that allows you to send and receive text messages between mobile (cell) phones. 

 .)الرسائل القصيرة: نظام يسمح بارسال واستالم رسائل قصيرة بين الهواتف المحمولة )الخلوية 

  :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.  

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

 مع بعضهم البعض عبر االنترنت.

 VoIP main benefits فوائد بروتوكول نقل الصوت: 

- Allows you to make inexpensive long-distance and international calls compared to traditional phone 

systems. 

 مقارنة بأنظمة الهواتف التقليدية.يسمح باجراء مكالمات دولية لمسافات بعيدة بسعر رخيص  -

- You can search for contacts, worldwide. 

 يمكنك البحث عن جهات االتصال في جميع انحاء العالم. -

- You can combine speech with video when you use a Webcam. 

 عند استخدامك لكاميرا االنترنت يمكنك فتحها مع الصوت لتصبح مكالمة فيديو. -

- Portable, people can contact you on the move as long as you have an Internet connection. This is 

especially useful when travelling internationally, as international  calls using mobile (cell) phones are 

very expensive. 

باالتصال بك اينما كنت طالما لديك اتصال باالنترنت. وهذا مفيد خصوصا عند السفر باستخدام الهواتف المحمولة، بامكان اآلخرين  -

 دوليا، عوضا عن مكالمات الهواتف المحمولة غالية الثمن.
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 :Instant messaging (IM)املراسلة 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.

 IM benefits فوائد الرسائل الفورية: 

- Real-time communication االتصال في الوقت الحقيقي. 

- Knowing whether contacts are online  هناك جهات اتصال متصلة حاليامعرفة ما اذا كان . 

- Low cast التكلفة المنخفضة. 

- Ability to transfer files القدرة على نقل الملفات. 

 :Online (virtual) communities جمتمعات االنرتنت *

 Online Community (Virtual community): it is a group which communicates and interacts either via e-

mail or the Internet – using text, voice or video. 

 هي مجموعة يتواصلون ويتفاعلون اما عن طريق البريد االلكتروني او االنترنت باستخدام النص او الصوت او مجتمعات االنترنت :

 الفيديو.

 :من امثلة مجتمعات االنترنت مايلي 

1. Social networking websites: These sites allow you to link up with other people, to share news, 

experience and gossip. Some such as ‘Friends Reunited’ are specifically designed to let you find 

friends that you have lost contact with. 

 لمشاركة االخبار والخبرات والثرثرة. : هذا المواقع تسمح لك بالتواصل مع االخرينمواقع الشبكات االجتماعية .1

 " مثل موقعFriends Reunited.الذي صمم خصيصا ليمكنك من البحث عن االصدقاء الذين فقدت جهات اتصالهم " 

 ( ومن تلك المواقعFacebook – Friends Reunited – My Space.) 

2. Internet forums: An Internet forum is a web based application that lets you join in online discussions. 

You can post your views or comments for all in the forum to see and react to.  

: منتدى االنترنت هو تطبيق على شبكة االنترنت يمكنك من المشاركة في مناقشات على االنترنت. حيث يمكنك منتديات االنترنت .2

 يقاتك للجميع في المنتدى ليقوموا برؤيتها او بالرد عليها.اضافة وجهات نظرك او تعل

  منتديات( منتديات بحر الكمبيوتر  – فتكاتومن تلك المنتدياتFatakat Forums – PCSEA Forums.) 

3. Chat rooms: Via text, voice or video, users converse with each other in real-time over the Internet, in 

the same conversation. 

 عبارة عن تواصل المستخدمين مع بعضهم البعض في الوقت الحالي على االنترنت في نفس المحادثة: غرف الدردشة .3

4. Online Computer Games: are games that are access and played via the Internet. In many cases you 

can play against other people. 

 : هي العاب يمكن الوصول اليها ولعبها من خالل االنترنت. وفي كثير من الحاالت يمكنك اللعب ضد اآلخرين.يوتر اونالينالعاب الكمب .4
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 : onsiderationsCSecurityاإلعتبارات األمنية  *

 Be aware of the possibility of receiving fraudulent and unsolicited email. 

 .كن حذرا من امكانية استالم رسائل البريد االلكتروني اإلحتيالية والغير مرغوب فيها 

 Spam: is the bulk sending of unsolicited and often fraudulent email messages, normally trying to sell a 

commercial product or service. 

 الكتروني غير مرغوب فيها بشكل كبير وعادة ماتكون رسائل احتيالية.: هو ارسال رسائل بريد البريد المزعج 

 Phishing: is a fraudulent email message that claims to come from a trusted source (like banks) asking 

you about your personal information, credit card information or passwords. 

  / هي رسالة بريد الكتروني مزيفة تدعي أنها آتية من مصدر موثوق به كالبنوك وتطلب منك معلومات شخصية عنك النصباالحتيال :

 او معلومات بطاقة ائتمان او كلمات سرية.

 Be aware of the danger of infecting the computer with a virus by opening an unrecognized e-mail 

message, by opening an attachment. 

  كن على حذر من خطر اصابة الكمبيوتر بالفيروسات من خالل فتح رسائل بريد الكتروني من مصادر غير معروفة او من فتح

 المرفقات.

 E-mail message attachments may contain viruses. You should know that Microsoft Word documents 

can contain special types of virus, called macro viruses. Even pictures can contain virus like code. 

  مرفقات رسائل البريد االلكتروني قد تحتوي على فيروسات. ويجب ان تعرف ان المستندات من الممكن ان تحتوي على نوع خاص من

 الفيروسات يدعى بفيروس الماكرو. وحتى الصور قد تحتوي على فيروسات.

 :Digital signatureالتوقيع االلكتروني * 

 Digital Signature: is a code which is attached to an email to uniquely identify the sender. It ensures 

that an e-mail message is securely sent. 

 حيث تأكد ان الرسالة المرسلة تم ارسالها  : هو كود يُرفق مع البريد االلكتروني بغرض التعريف الفريد للمرسل.التوقيع االلكتروني

 بشكل آمن.

 :mail Theory-Eنظرية الربيد االلكرتوني  *

 Advantages of e-mail system ايجابيات نظام البريد االلكتروني: 

 Speed of delivery سرعة التسليم. 

 Low cost التكلفة القليلة. 

 Flexibility of using a web-based e-mail account in different locations 

البريد االلكتروني في اماكن مختلفةالمرونة في استخدام حساب  . 
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 :etiquette)portance of network etiquette (NThe imأهمية اخالقيات االنترنت * 

 Netiquette:  means etiquette on the Internet. It is a set of social conventions that facilitate 

interaction over networks. 

  فهي مجموعة من التقاليد االجتماعية تسهل التفاعل عبر شبكة االنترنت. : هي اآلداب المتبعة على االنترنت.االنترنتاخالقيات 

 :ومن تلك االخالقيات مايلي 

 Using accurate and brief descriptions in e-mail message subject fields. 

 د االلكتروني.استخدام وصف دقيق ومختصر في حقل موضوع رسالة البري 

 Brevity in e-mail responses: If you are replying a message, quote only the relevant parts. 

 .االيجاز في ردود البريد االلكتروني: اذا كنت تقوم بالرد على رسالة بريد الكتروني، فإقتبس فقط الجزء الذي له صلة بالرد 

 Spell checking outgoing email: Always spell check messages to correct any spelling mistakes. 

 بفحص الرسائل امالئيا لتصحيح االخطاء االمالئية. قم دائما 

 :Sending file attachmentsارسال الملفات المرفقة * 

 :عند ارسال ملفات مرفقة مع رسالة البريد االلكتروني يجب اتباع التالي 

 Don't send too large file, it will usually be returned to you by the recipient's mail system. 

 رجاعها اليك مرة اخرى.مايقوم نظام االستالم البريدي بإ ال تقم بارسال ملفات كبيرة الحجم، فعادة 

 Some files types such as executable (.EXE) files may also be rejected as they are common carriers of 

viruses or malware. 

 ( بعض انواع الملفات مثل الملفات القابلة للتنفيذ.exe قد يتم رفضها أيضا النه من المعروف عنها انها تحمل الفيروسات او البرامج )

 الضارة.

 امج كن حذرا عند تحميل ملفات البريد االلكتروني المرفقة فقد تكون مصابة بالفيروسات او البرامج الضارة، والبد ان يكون لديك برن

 مضاد للفيروسات قابل للتحديث.

 : mail-eDifference between recipients fields when sending anالفرق بين حقول المستلمين عند ارسال بريد الكتروني * 

 :هناك ثالثة حقول لعنواين البريد االلكتروني لمستلمين الرسالة وهما 

 To: the original recipients المستلمين االصليين للرسالة. 

 CC: Carbon Copy نسخة طبق األصل لمستلمين آخرين. 

 BCC: Blind Carbon Copy: نسخة طبق االصل سرية لمستلمين آخرين ولكن ال أحد من المستلمين اآلخرين يستطيع معرفة ذلك. 
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 :Outlook 2010فتح برنامج املراسالت الربيدية  *

  اضغط         سيتم فتح

 اعداد البرنامج )الول مره فقط(، كما بالشكل التالي:
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 :ستظهر نافذة البرنامج كما بالشكل التالي 

 

 .Title barشريط العنوان  .1

 .Quick Access Toolbarشريط ادوات الوصول السريع  .2

 .Windows Controlادوات التحكم في النافذة  .3

 .Ribbons Tabsتبويبات اشرطة االدوات  .4

 .Tab groupsمجموعات التبويب  .5

 .Favorites Foldersمجلدات المفضلة  .6

 .Outlook Data Fileمجلدات البرنامج نفسه  .7

 .Special E-mail Foldersمجلدات البريد الخاص بك  .8

 .Navigation Paneلوحة التنقل بين محتويات البرنامج  .9

 .Selected Folder Messagesرسائل المجلد المحدد  .11

 .Selected Message Preview Pane لوحة عرض الرسالة المحددة .11

 .Vertical Scrollbarشريط التمرير الرأسي  .12

 .Status barشريط الحالة  .13

 .Zoom Toolsادوات التكبير والتصغير في مجال الرؤية  .14

 Inbox:  صندوق البريد الواردمجلد . 

 Drafts:  المسوداتمجلد . 

 Sent Items:  الرسائل المرسلةمجلد . 

 Deleted Items: مجلد الرسائل المحذوفة. 
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 :mail-Open an eفتح رسالة بريد الكتروني * 

  حدد مجلد الرسائل الواردةInbox   حدد الرسالة .سيتم عرض الرسالة في لوحة العرض 

  اما لفتح الرسالة في نافذة جديدة  قم بالضغط ضغطا مزدوجاDouble Click .على الرسالة المطلوب فتحها 

 :mail & Application-Close an Eغلق رسالة بريد الكتروني وغلق البرنامج * 

  لغلق رسالة بريد الكتروني مفتوحة في نافذة جديدة  من نافذة الرسالة، اضغط   اختر. 

  او اضغط F4+  Alt  من ادوات التحكم في النافذة. من لوحة المفاتيح        او          اضغط الزر 

  لغلق البرنامج  ،اضغط من نافذة البرنامج   او    من لوحة المفاتيح     اختر F4+  Alt. 

 :mail-Sent an Eارسال رسالة بريد الكرتوني  *

 :mail-Create a new eإنشاء رسالة جديدة * 

  اضغط التبويب   من مجموعةNew او     اضغط      ، اضغط الزر N+  Ctrl  من لوحة المفاتيح  سيتم

 فتح نافذة جديدة النشاء رسالة جديدة، كما بالشكل التالي:

 

 لكتابة عناويين البريد االلكتروني لمستلمي الرسالة: 

  في الحقل…To .اكتب عناويين البريد االلكتروني للمستلمين األصليين للرسالة 

  في الحقل…CC .اكتب عناويين البريد االلكتروني لمستلمين آخرين الرسال الرسالة لهم أيضا 

  اما الرسال رسالة بشكل سري لمستلم او مجموعة من المستلمين بدون علم احد  قم باظهار حقلBCC  اوال بالضغط على التبويب

   ومن مجموعةShow Fields اضغط الزر ،   سيتم اظهار حقل…BCC ه عناويين البريد اكتب في

 االلكتروني.
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 :وتتم كتابة عناويين البريد االلكتروني في الحقل الواحد كما يلي 

ni10gl.com@gmail.com; ni10gl@yahoo.com; ni10gl@hotmail.com 

  كما يمكنك اضافة عناويين البريد االلكتروني التي تم حفظها مسبقا في دفتر العناويين وذلك من خالل اضغط على الزر 

 سيظهر المربع الحواري الخاص بدفتر العناوين كما يلي:  نفسه او الزر 

 

  اكتب عنوان الرسالة في الحقل:Subject. 

 :Write a message content and format itكتابة محتوى الرسالة وتنسيقه * 

  قم بكتابة نص الرسالة اسفل الحقلSubject   ولتنسيق النص قم بتحديده  ومن مجموعةBasic Text في التبويب ،

  .قم بتنسيق النص باستخدام ادوات تلك المجموعة 

  )كما يمكن نسخ نص ما من مصدر خارجي )مثل مستند  افتح المستند  حدد النص المطلوب نسخه  C+  Ctrl   اذهب الى

 .  V+  Ctrlضع نقطة االدراج في المكان المطلوب لصق النص فيه  مكان كتابة الرسالة 

  

mailto:ni10gl.com@gmail.com
mailto:ni10gl@yahoo.com
mailto:ni10gl@hotmail.com
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 :Insert, remove a file attachmentاضافة وازالة ملف مرفق * 

  من مجموعة  اضغط الزرInclude  او التبويب  في التبويب   سيتم فتح مربع حواري لجلب

ط الزر اضغ حدد الملف او الملفات المطلوبه  انتقل الى مكان الملف او الملفات  الملف او الملفات المطلوب ارفاقها في الرسالة 

   سيتم ارفاق الملفات في حقلAttached  الذي سيظهر اسفل حقلSubject:كما بالشكل التالي ، 

 

  لحذف احد الملفات التي تم ارفاقها  اضغط كليك يمين على الملفR.Click   اخترRemove. 

 :mail-Save a draft of an eحفظ مسودة من رسالة * 

  اضغط   او       اختر S+  Ctrl  من شريط ادوات الوصول السريع. من لوحة المفاتيح    او    الزر 

 :Spell checkingالتدقيق االمالئي * 

  للبحث عن االخطاء االمالئية في الرسالة  اضغط التبويب   ومن مجموعةProofing اضغط الزر ، 

 :سيتم فتح المربع الحواري الخاص بالتدقيق االمالئي كما بالشكل التالي 

 Ignore Once .تجاهل هذا الخطأ = 

 Ignore All .تجاهل هذا الخطأ اذا تكرر = 

 Add to Dictionary  اضافة الكلمة الخاطئة =

 للقاموس.

 Change .تغيير الخطأ الى احد االقتراحات الصحيحة = 

 Change All .تغيير كل الكلمات التي بنفس هذا الخطأ = 

 

 

 

 :Priority (Importance)أهمية الرسالة * 

  لتحديد أهمية الرسالة قبل ارسالها  اضغط التبويب   من مجموعةTags اضغط الزر ، 

 لالهمية المنخفضة. او اضغط الزر  لالهمية العالية 

 .وتحدد اهمية الرسالة للمستلم مدى استعجال هذه الرسالة 
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 :mail-Send an eارسال الرسالة * 

  الرسال الرسالة  بجوار حقول  اضغط الزرTo  وCC. 

 :mail-Receiving eإستالم رسالة بريد إلكرتوني  *

  عندما يكون صندوق الوارد بالشكل   رسائل جديدة  3فهذا يعني انه يحتوي على  قم بتحديد صندوق الوارد

 وسيتم عرض الرسائل التي بداخله كما بالشكل التالي:

 

  قم بفتح احد الرسائل بالنقر المزدوجDouble Click  عليها :ستظهر كما بالشكل التالي 

 

  



 Internet & Outlook 2010  

   01003510901  33 

 :)وللرد على الرسالة او اعادة ارسالها )اعادة توجيهها 

 

  للرد على الرسالة اضغط الزر   سيتم فتح نافذة الرد على الرسالة  اكتب الرد المطلوب في الجزء المخصص لذلك كما

 بالشكل التالي:

   ثم اضغط الزر. 

  ولكتابة رد وارساله الى كل من استلموا الرسالة اضغط الزر   ثم اكتب الرد المطلوب  ثم اضغط. 

  والعادة توجيه الرسالة الى مستلم اخر او مجموعة من المستلمين، اضغط الزر   ثم اكتب عنوان البريد االلكتروني

 كما بالشكل التالي: To…للمستلم او العناويين البريدية للمستلمين في حقل 

   ثم اضغط الزر. 
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 :location on a drive & open it Save a file attachment to aحفظ ملف مرفق مع رسالة وفتحه * 

 كما بالشكل التالي:هر الرسالة التي بها ملفات مرفقة، لمعرفة ما اذا كان هناك ملفات مرفقة مع رسالة ما قبل فتحها ام ال، ستظ 

   قم بفتح الرسالة وستجد الملفات المرفقة اسفل حقل عنوان الرسالة، كما

 بالشكل التالي:

   ولحفظ الملف المرفق في مكان ما في جهاز الكمبيوتر، اضغط كليك يمينR.Click 

 .ثم اضغط  المكان المطلوب  اخترثم  Save as اختر  على اسم الملف 

  ولحفظ جميع الملفات المرفقة مرة واحدة  اضغط كليك يمينR.Click  على احد تلك الملفات  اخترSave All Attachments.. 

  سيظهر مربع حواري يضم اسماء جميع الملفات، اضغط منه على الزر   ثم حدد المكان المطلوب الحفظ فيه  ثم

 .اضغط الزر 

  ولفتح الملف المرفق من خالل الرسالة  اضغط كليك يمينR.Click  على الملف  اخترOpen. 

  كما يمكنك حذف ملف مرفق من الرسالة بالضغط كليك يمينR.Click  عليه  ثم اخترRemove Attachment. 

 :Preview, Print a messageطباعة وعرض طباعة رسالة * 

  لطباعة رسالة، افتح الرسالة  اضغط   او   اضغط    اختر P+  Ctrl من لوحة المفاتيح  سيظهر 

 ، كما بالشكل التالي:عرض طباعة الرسالة

 

  لبدأ الطباعة. اضغط الزر 

  الختيار عدد النسخ والصفحات المطبوعة  كما يمكنك الضغط على الزر  ثم الضغط على الزر. 
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 :Enhancing Productivityحتسيـن استخدام الربنامج  *

 :Add, remove message inbox headingsاضافة وازالة رؤوس اعمدة عرض الرسائل في صندوق الوارد * 

 

  اضغط التبويب   من مجموعةCurrent View اضغط الزر ،   سيظهر مربع حواري اضغط منه على الزر

   من مجموعة  أو اضغط الزرArrangementفي التبويب ،   سيظهر

المربع الحواري الخاص برؤوس اعمدة عرض 

 الرسائل، كما بالشكل التالي:

 

  قم باضافة عمود المرسلSender  من

 رؤوس االعمدة المتاحة.

  كما يمكنك ازالة اعمدة مثل تاريخ االستالم

Received  او عنوان الرسالةSubject. 

  ثم اضغط الزرOK. 

 

  العادة االعمدة كما لالعدادات االفتراضية 

 Currentمن مجموعة  اضغط الزر 

View  في التبويب. 

 

 

 Apply settings to reply with, without original messageلتضمين نص الرسالة االصلي عند الرد على الرسالة او ازالته * 

insertion: 

  الضافة او ازالة النص االصلي للرسالة عند الرد على الرسالة  اضغط   اختر   اضغط على العنوان

 When replying a messageومن القائمة المنسدلة  Replies and Forwards اسفل العنوان   الجانبي 

   لتضمين نص الرسالة االصلي  اختر  او اختر

   لعدم تضمينه  لتضمين الرسالة االصلية  او اختر

 كمرفق.
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 :Flag a messageتمييز رسالة لمتابعتها الحقا * 

  حدد الرسالة  اضغط التبويب   من مجموعةTags اضغط الزر ،   ثم اخترFlag Message. 

  كما بالشكل التالي:مقابل الرسالة في عمود االعالماو يمكنك الضغط على رمز العلم الموجود ، 

 

  او اضغط كليك يمين على الرسالة  ثم اختر   ثمFlag a message. 

  والزالة تمييز رسالة  حدد الرسالة  اضغط التبويب   من مجموعةTags اضغط الزر ،   ثم

 .Clear Flagاختر 

 .او من خالل كليك يمين على الرسالة، او من خالل الضغط على رمز العلم مقابل الرسالة 

 :Email as read, unreadالرسالة التي تم قرائتها والغير مقروءة * 

  )عندما تكون الرسالة جديدة ولم يتم قرائتها )فتحها  تظهر الرسالة بخط عريضBold وايضا يظهر بجانبها رمز ظرف ،  

 .مغلق، كما بالشكل التالي: 

  مفتوحا، كما بالشكل التالي: وعندما تكون مقروءة تظهر بخط عادي، ويظهر الظرف 

. 

  واذا كانت الرسالة غير مقروءة  أو العكسونريد جعل الرسالة تبدو مقروءة   حدد الرسالة  اضغط التبويب 

  من مجموعةTags اضغط الزر ،. 

  او بالضغط كليك يمينR.Click  على الرسالة المقروءة  لجعلها غير مقروءة. اختر 

  واذا كانت غير مقروءة  اضغط كليك يمين عليها  لجعلها مقروءة. اختر 

 :Restore, minimize the ribbon)in toolbars (-Display, hide builtعرض واخفاء اشرطة االدوات * 

  والظهارها اضغط عليه مرة اخرى  الخفاء اشرطة االدوات اضغط على السهم ،. 

 :Use available Help functionsاستخدام اوامر المساعدة المتاحة * 

  اضغط   اختر   ثم اضغط، 

  من امتداد تبويبات اشرطة االدوات ، او اضغط الزر  او اضغط الزرF1   من لوحة المفاتيح  سيظهر المربع الحواري الخاص

ثم اضغط الزر  قم بكتابة امر المساعدة المطلوب في مستطيل نص البحث  بالمساعدة 

. 
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 :Organizeتنظيم ال *

 :mail-Search for an Eالبحث عن رسالة * 

  للبحث عن رسالة في مجلد ما وليكن مجلدInbox   افتح المجلد  ثم ضع نقطة االدراج في مستطيل البحث في اعلى البرنامج

 كما بالشكل التالي:

   او بالضغط على E+  Ctrl  من لوحة المفاتيح 

 سيظهر شريط االدوات الخاص بالبحث عن الرسائل كما بالشكل التالي:

 

  من مجموعة  عنوان الرسالة، اضغط الزر وللبحث عن الرسالة باستخدامRefine  في التبويب   سيظهر

 .keywordsقم اكتب النص المطلوب بدال من كلمة   مستطيل البحث كما بالشكل التالي: 

  من مجموعة  وللبحث عن الرسالة باستخدام اسم مرسل الرسالة، اضغط الزرRefine   سيظهر في مستطيل البحث النص

 .Sender Nameاكتب اسم المرسل بدال من  from:(Sender Name) التالي 

  وللبحث عن رسالة باستخدام محتوى الرسالة .اكتب في مستطيل البحث كلمات البحث التي تتضمنها الرسالة 

 : mails by name, by size, by date-eSortترتيب الرسائل عن طريق اسم الرسالة او حجمها او تاريخها * 

  لترتيب الرسائل داخل مجلد ما  افتح المجلد  اضغط التبويب   من مجموعةArrangement اضغط على الزر: 

   لترتيب الرسائل عن طريق تاريخ استالم الرسالة )اذا كان المجلد المفتوحInbox ( او تاريخ ارسال الرسالة )اذا كان

 (.Sent Itemsفتوح المجلد الم

  او اضغط الزر  .)لترتيب الرسائل عن طريق اسم الرسالة )عنوانها 

  او اضغط الزر  .لترتيب الرسائل عن طريق حجمها 

  من نفس المجموعة  ولعكس الترتيب اما تصاعديا او تنازليا اضغط الزرArrangement. 

  كما يمكنك الضغط كليك يمينR.Click  على رؤوس اعمدة عرض الرسائل  ثم اختيار   ،ثم الطريقة المطلوبة

 كما بالشكل التالي:
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 :Create, delete foldersانشاء ومسح المجلدات * 

  النشاء مجلد في مجلد ما وليكن مجلدInbox  او مجلد البرنامجOutlook Data File   حدد المجلد المطلوب بالضغط عليه ضغطة

سيظهر المربح الحواري الخاص   ، اضغط الزر  Newمن مجموعة   اضغط التبويب  واحدة )فتحه( 

 بانشاء مجلد جديد كما بالشكل التالي:

 

 

  ولمسح مجلد تم انشائه مسبقا  حدد المجلد  ثم اضغط الزر

  في التبويب  Actionsمن مجموعة  

 .Yesستظهر رسالة تأكيد المسح اضغط منها على 

  او اضغط كليك يمين على المجلد من لوحة التنقل  ثم اختر

   ثمYes. 

 

 

 

 

 

 :mail folder-mail to an e-Move an eنقل رسالة من مجلد الى مجلد آخر * 

  افتح المجلد المراد نقل الرسالة منه  اضغطR.Click  على الرسالة  اختر   ثم اختر اسم المجلد المطلوب

 نقل الرسالة اليه.

 .كما يمكنك سحب الرسالة مباشرة عن طريق السحب واالفالت الى المجلد المطلوب 

  او قم بتحديد الرسالة  اضغط التبويب   من مجموعةMove اضغط الزر ،   ثم اختر اسم المجلد المطلوب

 نقل الرسالة اليه.

 :mail-Delete an eمسح رسالة * 

  حدد الرسالة المطلوب مسحها  اضغط التبويب   من مجموعةDelete اضغط الزر ،   سيتم مسح

 .Deleted Itemsالرسالة الى مجلد الرسائل المحذوفة 

  او اضغط كليك يمينR.Click  على الرسالة  اختر. 

  او حدد الرسالة  ثم اضغط الزر Delete .من لوحة المفاتيح 
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 :mail-Restore a deleted eاسترجاع رسالة محذوفة * 

  افتح مجلد الرسائل المحذوفةDeleted Item   حدد الرسالة المراد استرجاعها  من مجموعة  اضغط الزرMove  في

 .Inboxثم اختر   التبويب 

 :bin/deleted items/trash foldermail -Empty the eافراغ مجلد الرسائل المحذوفة * 

  حدد مجلد الرسائل المفتوحةDeleted Items   اضغط التبويب   من مجموعةClean Up اضغط الزر ، 

  ستظهر رسالة تأكيد افراغ المجلد، اضغط منها على الزرYes. 

  او يمكنك الضغط كليك يمينR.Click  على مجلد الرسائل المحذوفة  ثم اختر. 

 :Address Bookدفرت العناوين  *

 :Add, remove contact details to, from an address bookاضافة عناويين بريدية الى دفتر العناويين وازالتها * 

  افتح الجزء الخاص بالعناويين البريدية من لوحة التنقلNavigation Pane :كما بالشكل التالي 

 جديد  )جهة اتصال( الضافة عنوان بريدي  اضغط التبويب   من

ستظهر النافذة الخاصة باضافة عنوان بريدي   ، اضغط الزر Newمجموعة 

 جديد كما بالشكل التالي:
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 :سيظهر كارت جهة االتصال تلك كما بالشكل التالي 

 

  ولمسح جهة اتصال )عنوان بريدي( تم اضافته مسبقا  انتقل الى الجزء الخاص بالعناوين البريدية بالضغط على 

او الزر  ، اضغط الزر Deleteمن مجموعة   اضغط التبويب  حدد كارد جهة االتصال  من لوحة التنقل 

Delete  .من لوحة المفاتيح 

  او اضغط على الكارت كليك يمينR.Click   اختر. 

 :mail-Update an address book from incoming eاضافة عنوان بريدي من خالل رسالة الى دفتر العناوين * 

  افتح رسالة من صندوق الواردInbox   اضغط كليك يمينR.Click  على اسم مرسل الرسالة من الجزء الخاص بتفاصيل الرسالة

 ، كما بالشكل التالي:Fromمن حقل 

 

  ثم اختر   سيتم فتح نافذة جديدة النشاء جهة اتصال جديدة  من  اضغط على الزر

 .في التبويب  Actionsمجموعة 
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 :Create, update a distribution list/mailing listانشاء وتحديث قائمة بريدية او )مجموعة بريدية( * 

  من لوحة التنقل  افتح الجزء الخاص بالعناويين البريدية )جهات االتصال( بالضغط على  اضغط التبويب

   من مجموعةNew اضغط الزر ،  :ستظهر نافذة انشاء مجموعة جديدة كما بالشكل التالي 

 

  اكتب االسم المطلوب للمجموعة في مربع نصName   والضافة اعضاء )عناوين بريدية( في تلك المجموعة، اضغط الزر

   ستظهر قائمة اختر منهاFrom Outlook Contacts  :سيظهر مربع حواري الضافة االعضاء كما بالشكل التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من مجموعة  ثم اضغط الزرActions  في التبويب. 
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