




Access Provider
االت�صال  يف  ي�صاعدك  الذي  اخلدمة  مقدم  اإىل  امل�صطلح  هذا  ي�صري 

التي  االأجهزة  من  جمموعة  اأو  كمبيوتر  عن  عبارة  وهو  باالإنرتنت 

ويطلق  االإنرتنت  خدمة  اإىل  للو�صول  اخلدمة  مقدم  لدى  بها  تت�صل 

Internet Service Provider اأو ISP عليه اأي�صا

Adobe Acrobat Reader
بامتداد  ملفات  لفتح  ي�صتخدم   Adobe �صركة  اإنتاج  من  برنامج  هو 

PDF وهي اخت�صار Portable Document Format وهي ملفات 
اأي�صا ت�صتخدم لتناقل املعلومات عرب �صبكة  ن�صية وقد حتوي ر�صوما 

.Email االإنرتنت وميكن اإر�صالها بالـ

ActiveX
قبل  من  ابتكارها  مت  التي  التقنيات  اإحدى  هي 

على  التفاعل  من  نوعا  ت�صيف  وهي   Microsoft
تعبئة  ميكنك  املثال  �صبيل  على  املواقع  �صفحات 

ملفات  مع  والتفاعل  اخلدمات  يف  الت�صجيل  مناذج 

تقنية  طريق  عن  االإنرتنت  على  والفيديو  املو�صيقى 

م�صكالت  ت�صبب  التي  املخاطر  من  الكثري  على  تنطوي  اأ�صبحت  اأنها  اإال   ActiveX
للكمبيوتر عند حتميلها من م�صادر غري موثوقة...

ADSL
 Asymmetric Digital كلمة  عن  االخت�صار  هذا  يعرب 

Subscriber Line وهي تقنية لالت�صال باالإنرتنت ت�صتخدم 
االإنرتنت  ب�صبكة  الرقمي  لالت�صال  النحا�صية  الهاتف  خطوط 

يوفر  وهو  �صيوعا   DSL اأنواع  اأكرث  اأحد   ADSL الـ  ويعترب 

رفع  من  اأعلى  ب�صرعة   Download امللفات  حتميل  خدمة 

امللفات Upload لذلك فهو منا�صب الأغلب م�صتخدمي �صبكة 

االإنرتنت.



Anchor
ال�صفحة  يف  جزء  اإىل  ي�صري   HTML االإنرتنت  �صفحات  لغة  يف  جزء 

كما  االإنرتنت  على  اآخر  موقع  اأو  اأخرى  �صفحة  اإىل   Link رابط  مثل 

يتيح اأي�صا تق�صيم �صفحة االإنرتنت اإىل اأجزاء خمتلفة عند النقر على 

هذا الـ Anchor يعر�ض لك اجلزء املطلوب.

Applet
على  يعمل  �صغري  اإنرتنت  تطبيق  اأو  برنامج  عن  عبارة  هو 

على  املوؤثرات  بع�ض  للم�صتخدم  ليتيح  االإنرتنت  �صفحة 

االأخرى وهي تقنية  االألوان واخلدمات  االإنرتنت مثل  �صفحات 

SUN التي تتبع �صركة JAVA تكتب بلغة

Bandwidth
هذا امل�صطلح ي�صري اإىل اأق�صى حد م�صموح به من البيانات التي 

يتم نقلها عن طريق اأي و�صيلة ات�صاالت يف وقت حمدد غالبا يقا�ض 

هذا الوقت بالثانية. ميكنك ب�صهولة التفكري يف قناة االت�صال اأو 

هذا  �صعة   Bandwidth الـ  وميثل  اأنبوب  اأنها  على  الو�صيلة 

مثال  االأنبوب.  هذا  عرب  نقلها  ميكن  التي  البيانات  وكم  االأنبوب 

على ذلك �صعة خطوطاالإنرتنت التي تنقل فقط 256 كيلو بت من 

البيانات يف الثانية.

Bots
هذه الكلمة ماأخوذة من كلمة Robot وهو برنامج يعمل على االإنرتنت 

كما  البحث  حمركات  مثل  اأوتوماتيكيا  معينة  مهام  الأداء  وي�صتخدم 

االأجهزة  يف  للتحكم  الهاكرز  قبل  من  اأي�صا  ت�صتخدم  التقنية  نف�ض  اأن 

وارتكاب الكثري من اجلرائم االإليكرتونية املختلفة.



Browser
اأو مت�صفح االإنرتنت هو برنامج يقوم بالتعامل مع مواقع االإنرتنت 

والتي   Web الـ  �صفحات  لعر�ض   HTTP بروتوكول  طريق  عن 

 Web حتوي ن�صو�صا و�صورا وملفات متفاعلة ويطلق عليه اأي�صا

 MS Internet مثل  الربجميات  من  العديد  وهناك   Browser
Safari و   Firefox و   Explorer

Cache
من  حمتوياته  فاإن  االإنرتنت  على  موقع  اأي  تت�صفح  عندما 

جزء  يف   Hard Disk الـ  يف  موؤقتا  تخزن  واإعدادات  �صور 

ي�صمى  الويندوز  يتبع  جملدا  يكون  وغالبا   Cache ي�صمى 

مت�صفح  ي�صاعد  وهو   Temporary Internet Files
االإنرتنت يف عر�ض ال�صفحات �صريعا حيث ي�صتخدم هذه الن�صخ 

حتميل  اإعادة  من  بدال  التعديالت  عن  فقط  ويبحث  املخباأة 

ال�صفحات يف كل مرة تدخل فيها على املوقع.

Cookie
ت�صري هذه الكلمة اإىل ملف يتم تخزينه على جهاز 

مواقع  تت�صفح  عندما  بك  اخلا�ض  الكمبيوتر 

التي  البيانات  بع�ض  ت�صجيل  فيه  يتم  االإنرتنت 

دخول  تريد  عندما   Server اخلادم  يحتاجها 

ت�صجل  واأحيانا  االإعدادات.  مثل  اأخرى  مرة  املوقع 

تذكرين  ميزة  اختيار  عند  املرور  كلمات  فيه 

�صبط  اإىل  حتتاج  فلن   Remember Me
املوقع،  على  فيها  تدخل  مرة  كل  يف  االإعدادات 

وبع�صها ي�صجل البيانات لفرتة حمدودة فقط.



Cryptography
تعني هذه الكلمة عملية ت�صفري البيانات وهي ت�صتخدم 

البيانات  فاإن  االإنرتنت.  �صبكة  على  البيانات  نقل  عند 

لل�صرقة  عر�صة  تكون  ال  حتى  ت�صفريها  من  البد  املهمة 

مع  بالتعامل  ال�صالحية  لهم  لي�ض  من  ِقبل  من  والقراءة 

معادالت  العملية  هذه  يف  وت�صتخدم  البيانات.  هذه 

الت�صفري  فك  واإعادة   Encryption للت�صفري  ريا�صية 

االأمثلة  هذه  اأ�صهر  واأحد   .Decryptionاأخرى مرة 

التوقيع االإليكرتوينDigital Signature Cyberspaceهو م�صطلح ظهر الأول مرة على يد 

موؤلف اخليال العلمي William Gibson لي�صف م�صادر املعلومات املتاحة على �صبكات 

الكمبيوتر والتي تعرف اأحيانا بالف�صاء االإليكرتوين.

Database
تعني قواعد البيانات وهي ملفات حتوي بيانات مفهر�صة وجمدولة 

ل�صهولة الو�صول اإىل املعلومات املخزنة فيها واأب�صط مثال ميكنك 

بها  جداول  بعمل  تقوم  التي   Excel الـ  ملفات  هو  عليه  التعرف 

اأو البحث  اإجراء عمليات ح�صابية عليها  البيانات فيمكنك  لتخزين 

فيها ب�صرعة و�صهولة.

Dial-up Account
هي اإحدى الو�صائل لالت�صال باالإنرتنت عن طريق اأجهزة 

Fax Modem حيث حتتاج اإىل هذا احل�صاب من مزود 
م�صتخدم  ا�صم  يكون  غالبا  وهو   ISP االإنرتنت  خدمة 

لكي  به  تت�صل  الذي  اخلدمة  مزود  ورقم  مرور  وكلمة 

يقوم بتو�صيلك باالإنرتنت.



Domain Name
ال  مميز  ا�صم  وهو  االإنرتنت  على  املوقع  ا�صم  هو 

ميكن اأن يكون هناك اأكرث من موقع بنف�ض اال�صم وهو 

بالنقطة  منف�صلني  جزاأين  اأو  جزء  من  غالبا  يتكون 

وكل  املوقع.  نوع  اإىل  ت�صري  االأخرية  والالحقة   Dot
كمبيوتر  رقم  ميثل  املواقع  هذه  اأ�صماء  من  ا�صم 

مت�صل باالإنرتنت يحوي بيانات هذا املوقع وي�صمى 

اآالف  الواحد   Server الـ  يحوي  وقد   Server
املواقع.

Email Address
عنوان الربيد االإليكرتوين الذي ميكنك امتالكه على االإنرتنت اإما جمانا اأو مبقابل مادي وهو البد 

اأن يحوي العالمة @ والتي تف�صل ما بني ا�صم املوقع الذي يقدم لك اخلدمة وا�صم امل�صتخدم 

برتوكوالت خا�صة  االإليكرتوين ي�صتخدم  User Nameوالربيد  اخلا�ض بك لدى مزود اخلدمة 

لتبادل الر�صائل االإليكرتونية على االإنرتنت.

File Compression
�صغط  برجميات  ا�صتخدام  طريق  عن  تتم  عملية  هي  امللفات  �صغط 

امللفات لتقليل امل�صاحة التي ي�صتغلها امللف وهي عملية ح�صابية 

معقدة ولكن ميكنك ا�صتخدام الربجميات اخلا�صة بها لتوفري م�صاحات 

كما  امللفات.  حجم  تقليل  طريق  عن  لديك   HD ال�صلب  القر�ض  على 

تدعم الويندوز هذه اخلا�صية اأي�صا.

Firewall
الناري“  ”اجلدار  هو عبارة عن برجميات خا�صة باحلماية ي�صمى 

وقد يتوفر اأي�صا يف �صورة اأجهزة Hardware وهو يعمل مبثابة 

جدار فا�صل بني االإنرتنت وبني ال�صبكة املحلية اأو جهازك املت�صل 

التي قد يتعر�ض لها جهازك  االأخطار والهجمات  باالإنرتنت ملنع 

عند ات�صالك باالإنرتنت. ووظيفته االأ�صا�صية متعلقة بالهجمات 

والهاكرز ولي�ض الفريو�صات.



FTP
 File Transfer Protocol هو اخت�صار لـ

امللفات  نقل  عن  امل�صئول  الربتوكول  وهو 

هذه  على  االأمثلة  واأ�صهر  االإنرتنت  على 

 Upload الطريقة عندما تقوم برفع ملفات

اإىل  اأو  االإنرتنت  على  موقع  اإىل  جهازك  من 

واإن  باالإنرتنت.  مت�صل  اآخر  كمبيوتر  جهاز 

ف�صوف  االإنرتنت  على  موقع  لديك  كان 

من  امللفات  لنقل  الطريقة  هذه  ت�صتخدم 

موقعك  ي�صت�صيف  الذي  اخلادم  اإىل  جهازك 

وحتتاج اإىل كلمة مرور وا�صم م�صتخدم الأداء 

ا�صتخدام  ميكنك  اأو   FTP Programs امللفات  لنقل  برامج  تتطلب  التي  العملية  هذه 

.Web Browser مت�صفح االإنرتنت

Hits
 Hits تطلق هذه الكلمة على عدد امللفات التي مت حتميلها من موقع معني وقراءة هذه الـ

تعطيك موؤ�صرا لقراءة الـ Traffic اخلا�ض باملوقع. وغالبا عدد الـ Hits يكون اأكرث بكثري من 

ملف  من  اأكرث   Web Page االإنرتنت  �صفحة  حتوي  االأحيان  اأغلب  يف  الأنه  الـم�صتخدمني  عدد 

يتم حتميلها دفعة واحدة عندما يقوم زائر واحد فقط بت�صفح هذه ال�صفحة. فقد جتد ال�صفحة 

بح�صابها  تقوم  العملية  وهذه   100 ي�صاوي  قد   Page visit الزوار  وعدد   Hits  1000 بها 

برجميات اإح�صائية خا�صة بهذا الغر�ض.

Host
اأي  وهو  خادم  اأو   Server اأي�صا  عليه  يطلق  واأحيانا  امل�صيف 

ي�صتطيع  خدمات  ويحوي  مبا�صرة  باالإنرتنت  مت�صل  كمبيوتر 

باالإنرتنت  االت�صال  طريق  عن  مبا�صرة  اإليها  الو�صول  امل�صتخدم 

Host ومن اخلدمات املتاحة على  الـ  اأو  والو�صول لهذا اخلادم 

االإنرتنت  مواقع  و   Email االإليكرتوين  الربيد  االأجهزة  هذه  مثل 

اخلدمة  هذه  تقدم  التي  ال�صركات  على  ويطلق   Web Sites
اال�صت�صافة. خدمات  مقدمي   Hosting Providers



HTML
وهي   Hypertext Markup Language اخت�صار 

اأو  املواقع  �صفحات  لعمل  امل�صتخدمة  الكمبيوتر  لغة 

االأوامر  من  جمموعة  من  تتكون  وهي   HTML Pages
روابط  اأي�صا  وحتوي  ال�صفحة  تر�صم  التي  والعبارات 

ال�صبكة  على  ببع�صها  املت�صلة  واملواقع  لل�صفحات 

World Wide Web العنكبوتية

HTTP
�صفحات  نقل  عن  امل�صئول  الربتوكول  وهو   Hypertext Transfer Protocol اخت�صار 

االإنرتنت ويعرب اأي�صا عن الو�صالت التي ت�صل كل �صفحة باالأخرى على االإنرتنت وحتى الو�صالت 

اخلا�صة بامللفات ال�صوتية والفيديو وال�صور وهو عبارة عن جمموعة من املعايري لنقل امللفات 

من كمبيوتر الآخر عرب ال�صبكة العنكبوتية.

IP Address
على  كمبيوتر  جهاز  لكل  املميز  الرقم  هو  هذا 

االإنرتنت متاما كعنوانك يف ال�صارع الذي ت�صكن 

فيه. كل كمبيوتر على االإنرتنت اأو موقع له رقم 

مبزود  تت�صل  عندما  املثال  �صبيل  على  مميز. 

جهازك  فيح�صل  االإنرتنت  اإىل  للدخول  اخلدمة 

العنوان  هو  يكون  به  خا�ض   IP مميز  رقم  على 

اخلا�ض بالكمبيوتر الذي ت�صتخدمه على �صبكة 

االإنرتنت وميكن منه حتديد موقعك اأي�صا.

ISDN
 Integrated Services Digital ت�صمى  باالإنرتنت  االت�صال  خدمات  من  خلدمة  اخت�صار 

Networkوهي خدمة تعتمد على ا�صتخدام خطوط الهاتف العادية لنقل البيانات بطريقة 
رقمية وت�صتخدم اأجهزة معينة لعمل قناة لالت�صال عرب الهاتف للمكاملات التليفونية وقناة 

من  اأبطاأ  اأنها  اإال   Fax Modem الـ  ا�صتخدام  من  اأ�صرع  وهي  باالإنرتنت  لالت�صال  رقمية 

ADSL



JavaScript
من  لغة  وهي   JAVA الـ  لغة  من  م�صتقة 

من  الكثري  لعمل  ت�صتخدم  االإنرتنت  لغات 

امل�صتخدم  مع   Interactions التفاعالت 

موقع  اإىل  دخلت  هل  االإنرتنت.  �صفحات  على 

يوما ما ووجدت موؤ�صر الـ Mouse تختلف 

حي  مثال  هذا  ؟!  تلقائيا  واأ�صكاله  األوانه 

ال�صتخدام الـ JavaScript ورغم املميزات 

اأنها  اإال  اللغة  هذه  تتيحها  التي  الهائلة 

تنطوي على الكثري من االأخطار التي قد تهدد 

امل�صتخدمني عند اإ�صاءة ا�صتخدامها من قبل الهاكرز.

LAN
جمموعة  من  تتكون  عادة  وهي  املحلية  ال�صبكة  اأو   Local Area Network لـ  اخت�صار 

�صغرية من اأجهزة الكمبيوتر مت�صلة ببع�صها يف مكان واحد كداخل املنزل اأو ال�صركة.

MODEM
لـ  اخت�صار  باالأ�صا�ض  هي   Modem كلمة 

جهاز  وهو   Modulator/ Demodulator
خطوط  طريق  عن  باالإنرتنت  لالت�صال  ي�صتخدم 

Dial- ح�صاب  اإىل  حتتاج  حيث  الرقمية.  غري  الهاتف 

ذكرنا  كما   ISP اخلدمة  مزود  من   up Account
م�صبقا.

Multimedia
ت�صري هذه الكلمة اإىل ا�صتخدام اأكرث من نوع من الو�صائط يف وقت واحد ويطلق عليها ”الو�صائط 

املتعددة“ مثل ا�صتخدام ملفات ال�صوت وال�صورة والن�صو�ض معا يف تطبيق واحد فيطلق على 

Multimedia Application هذا التطبيق



Network
ت�صري الكلمة اإىل اأي عدد من اأجهزة الكمبيوتر تت�صل ببع�صها 

البع�ض وميكنك م�صاركة امللفات واملوارد اخلا�صة بهذه 

االإنرتنت  م�صاركة  مثل  ب�صهولة  االأجهزة  هذه  بني  ال�صبكة 

داخل ال�صركة بني اأكرث من جهاز. وال�صبكات حتتاج اإىل اأجهزة 

خا�صة لتو�صل االأجهزة ببع�صها مثل Switches. ومن اأ�صهل 

Wireless Networks االأمثلة: ال�صبكات الال�صلكية

Pixel
 Picture Element اخت�صار  هي 

وهي متثل اأ�صغر عن�صر مكون لل�صورة 

الكمبيوتر  �صا�صة  على  عر�صه  ميكن 

وت�صتخدم اأي�صا كوحدة قيا�ض للتعرف 

الـ  فعدد  وجودتها.  ال�صورة  حجم  على 

Pixels يف ال�صورة )طوال وعر�صا( ميثل 
البو�صة  Pixels يف  الـ  حجمها. وعدد 

 Resolution ميثل جودة ال�صورة اأو

Plug-in
هي جمموعة من الربجميات ال�صغرية التي ميكن تركيبها يف الربنامج االأ�صا�صي لتتيح وظيفة 

برنامج  اإليه م�صبقا هو  اأ�صرنا  ActiveX كما  ال�صهرية  االأمثلة  الربنامج ومن  جديدة يف هذا 

�صغري يتم تركيبه يف الـ Internet Explorer الأداء مهام معينة وهناك برجميات اأخرى يتم 

تركيبها الإ�صافة ميزة عر�ض ال�صوت اأو الفيديو.



POP Server
هو خادم للربيد االإليكرتوين ي�صتخدم بروتوكول يطلق عليه Post Office Protocol وهو 

ا�صتخدمت  واإذا  حتميلها.  اأو  قراءتها  يتم  حتى  بامل�صتخدم  اخلا�صة  الواردة  الر�صائل  يحفظ 

Windows Mail �صوف يطلب منك هذا اخلادم عند تعريف  اأو   Outlook برنامج مثل 

بريدك االإليكرتوين عليه الأول مرة.

Ports
ت�صتخدم  التي  ”املنافذ“  اإىل  الكلمة  هذه  ت�صري 

 Mouse الفاأرة  مثل  للكمبيوتر  االأجهزة  لتو�صيل 

 Serial اأحيانا  عليها  ويطلق  واملودمي  والطابعة 

اأ�صهرها  ومن   Parallel Ports و   Ports
 Universal اأو   USB Ports االآن  ا�صتخداما 

االأجهزة  هذه  ات�صال  و�صيلة  Serial Portوهي 
بجهاز الكمبيوتر.

®QuickTime
وحتتاج   Apple �صركة  قبل  من  ابتكاره  مت  والذي   Multimedia الـ  مللفات  امتداد  هو 

الفيديو  ملفات  مثل   Apple QuickTime Player برنامج  اإىل  النوع  هذا  من  امللفات 

.MOV وال�صوت وامتدادها هو

Router
لتو�صل  ي�صتخدم  االأجهزة  من  نوع  اإىل  الكلمة  ت�صري 

ال�صبكات بع�صها ببع�ض وهي اأنواع كثرية ومن اأ�صهرها 

للتو�صيل  ي�صتخدمه  الذي  اجلهاز  هو  امل�صتخدم  لدى 

بال�صبكات  ي�صمى  ما  عمل  تتيح  كما   DSL بخدمة 

االفرتا�صية على االإنرتنت.



Shareware
على  م�صاركتها  اأو  تداولها  ميكن  التي  الربجميات  هي 

لفرتة  جمانا  جتربتها  ميكنك  كما  جماين  ب�صكل  االإنرتنت 

م�صتمر  ب�صكل  الربنامج  ا�صتخدام  اأردت  واإن  الوقت  من 

البد اأن تقوم بدفع ثمنه اإىل ال�صركة امل�صنعة اأو �صاحب 

حقوق امللكية.

Shockwave
هي جمموعة من الربجميات واالأدوات التي تتيح عر�ض الفيديو واالألعاب والتدريبات والدرو�ض 

 Macromedia بوا�صطة  برجمتها  مت  املواد  اأو  االألعاب  هذه  تكون  وغالبا  االإنرتنت  على 

Adobe ل�صركة  تابع  اأ�صبح  الذي   Director

SMTP
االإليكرتونية  الر�صائل  الإر�صال  ي�صتخدم  بروتوكول  هو 

 Simple Mail Transfer عرب االإنرتنت وهو اخت�صار 

Protocol وحتتاج اأي�صا لهذه االإعدادات عند ا�صتخدامك 
Outlook اأي من برامج ا�صتعرا�ض الربيد مثل

SSL
هو اخت�صار لربتوكول ي�صتخدم يف ت�صفري البيانات اخلا�صة باملعامالت التجارية على االإنرتنت 

 https وميكنك التعرف عليه عندما جتد املوقع يبداأ بـ .Secure Socket Layer وي�صمى

اأو جتد عالمة قفل يف مت�صفح االإنرتنت.



Streaming Media
ال�صوت  مثل  املتعددة  الو�صائط  ملفات  اإىل  امل�صطلح  هذا  ي�صري 

تدخل  اأن  فور  وت�صغيلها  ا�صتعرا�صها  ميكنك  والتي  والفيديو 

املوقع اخلا�ض بها وبعد عدة ثوان من النقر عليها بدال من االنتظار 

وقتا طويال لتحميل امللف كامال. ومن اأ�صهر االأمثلة ملفات الفيديو 

Streaming Media يطلق عليها YouTube التي ميكنك م�صاهدتها على موقع

URL
اأو  اأو املواقع  Uniform Resource Locator وهو ي�صري اإىل عنوان امللفات  اخت�صار لـ 

املجلدات على االإنرتنت. وهو يبداأ بـ http:// ثم عنوان املوقع اأو امللف على االإنرتنت.

WAN
الكمبيوتر  اأجهزة  ت�صل  التي  ال�صبكات  وهي   Wide Area Network اإىل  ي�صري  اخت�صار 

مل�صافات بعيدة ولي�صت يف مكان واحد. ويف هذا النوع من ال�صبكات غالبا ما تكون االأجهزة بعيدة 

عن بع�صها البع�ض مب�صافات كبرية وقد ت�صتخدم و�صائل ات�صاالت مثل االأقمار ال�صناعية.

World Wide Web
تخت�صر اإىل WWW وهي اإحدى تطبيقات االإنرتنت وت�صري اإىل ال�صبكة العنكبوتية العاملية 

اأي�صا  ت�صم  كما  االإنرتنت  �صبكة  عرب  املتاحة  وامل�صادر  وامللفات  املواقع  جمموعة  وهي 

عرب  اآخر  مكان  اإىل  مكان  من  املوارد  هذه  لنقل  امل�صتخدمة  والربامج  واملعايري  الربتوكوالت 

االإنرتنت.

Additional Words
يف واقع االأمر اإنه من ال�صعب جمع جميع املفردات التي قد تواجهك عند ا�صتخدام الكمبيوتر 

واالإنرتنت خا�صة. لكن هناك عدة ن�صائح ميكنك اتباعها اإن وجدت اأمامك م�صطلح اأو عبارة ال 

تعرف ماذا تعني يف قامو�ض الكمبيوتر:

- ا�صتخدم حمرك البحث Google و�صوف جتد العديد من النتائج .

.Wikipedia ابحث يف مو�صوعة -

- ميكنك ال�صوؤال يف منتديات �صليم نت .

راجع البوابة التعليمية للمزيد من املعلومات .






