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ميحرلا نمحرلا هللا مسب

. لا بجلا و ضر اال قلا خ رابجلا قلا خلا هللدمحلا
نيعمجا سانلا لك ى لا ًادمحم ثعب يذلا

: دعبو
ديري نم لك ىلا و مكيلا ينم مدقم باتكلا اذه

ملعتلا
نيزيزع سانا نم تامولعملا هذه تبتك دقو

يبلق ىلع
يماو يلا غلا يبا مهنمو يندعاس نم لك ىلع و

هيلا غلا
يبطعقلا دمحم ذاتس اال يلا غلا يملعم ًاضياو

ًال يزج ًاركش مكركشا
ديفملا رصتخملا اذه نم وملعتت نا ى نمتاو

ًاركشو



قاطنلا مسا وه ةيلا تلا تارايخلا نم يأ .1
www.library.com  عقوملل

ةدحاو ةطقن
com

library
www

www.library .
ةقيرط نوكي نأ نكمي ةيلا تلا تايلا عفلا نم يأ .2

ةيتوبكنعلا ةكبشلا مادختسا دنع لا يتح لال
ةدحاو ةطقن

. بيو عقوم داجي إل ثحب كرحم مادختسا
. بيو عقوم نم فلم ليمحت

. بيو عقوم نم علس ءارش رايتخا
نم ةعلس ءارشل دامتعا ةقاطب ليصافت لا خدإ

. بيو عقوم
عقوملا ناونع يف http ريشي اذام ىلإ .3

http://www.library.com  يلا تلا
ةدحاو ةطقن

. ةيتوبكنعلا ةكبشلا
. عقوملا عون

. يبعشتلا صنلا لوكوتورب



. تافلملا لقن لوكوتورب
تاحفصتم اهمدختست ةيلا تلا روم األ نم يأ .4

ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع عقاوملا قيثوتل تنرتن اال
. حفصتملا االت صت ال نم األ ريفوتلةدعاسملا و

ةدحاو ةطقن
. تايح ال صلا ةداهش

VoIP
. ةيمقرلا ةداهشلا
. ةيامحلا رادج

ةحفص يف uk ةملكلا ريشت .5
ىلإ  www.library.com.uk  بيولا

ةدحاو ةطقن
. عقوملا مسا

. ةيتوبكنعلا ةكبشلا
. عقوملا عون

. عقوملا ناكمل يفارغجلا قاطنلا
تانايبلا ريفشت يعاود نم ربتعي يلي امم يأ .6

طاقن كانه سيل
. تاسوريف ةيأ ىلع تانايبلا ءاوتحا عنمل
. تانايبلل ئجافملا فذحلا تايلمع عنمل

. تانايبلا ىلع ةصخرملا ريغ لوخدلا تايلمع عنمل
. حيحصلا لكشلا ب لمعت تانايبلا نأ نم دكأتلل



ةيتوبكنعلا ةكبشلا يف يمحملا عقوملا وه ام .7
ةدحاو ةطقن

نم ةيناجم اخسن ضرعي يذلا ةكبشلا عقوم
عيمجل لوخدلا ةيناكمإ رفويو جماربلا
. طرش وأ ديق نود نيمدختسملا

ةدام ةيأ رشن ىلع رداقلا ةيتوبكنعلا ةكبشلا عقوم
. اهراتخت

ةملكو مدختسم مسا بلطتي نمأ تنرتنإ عقوم
. هيلإ لوخدلا نم نكمتتل رورم

كارتشا فيراصم بلطتي ةكبشلا يف عقوم يأ
. ةيرهش

ىلإ ISP زمرلا ريشي .8
ةدحاو ةطقن

. ةيتوبكنعلا ةكبشلا يف ثحبي جمانرب
. ةيتوبكنعلا ةكبشلا نم هليمحت مت فلم

. ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلإ لوخدلا ةمدخ دوزم
. بيو ةحفصل يبعشت طابترا

نع ةرابع ثحبلا كرحم .9
ةدحاو ةطقن

. بيولا تاحفص ثيدحت جمانرب
. ةكبشلا ب طابترا نع ثحبي جمانرب

تاملك نع ةيتوبكنعلا ةكبشلا يف ثحبي جمانرب



. ةددحم
. تاسوريفلا نع بيولا تاحفص يف ثحبي جمانرب

حتفب موقت امدنع ًارذح نوكت نأ بجي اذامل .10
لسرم نم قفرم فلم ىلع يوتحي ينورتكيلإ ديرب

لوهجم
طاقن كانه سيل

. ةروص ىلع ينورتكيل اإل ديربلا يوتحي دق
. ةفات ديرب ىلع ينورتكيل اإل ديربلا يوتحي دق

امهم ينورتكيل اإل ديربلا نوكي دق
. سوريف ىلع ينورتكيل اإل ديربلا يوتحي دق

يمقرلا عيقوتلا وه ام .11
ةدحاو ةطقن

. لبقتسملل زيمم فيرعت وه
. زاهجلل زيمم فيرعت وه

. ةيديربلا ةلا سرلا ريفشتل ةيصاخ وه
. ةلا سرلا لسرمل زيمم فيرعت وه

يه ينورتكل اال عقوملل ةيمقرلا ةيوهلا .12
ةدحاو ةطقن

ةيمقرلا ةداهشلا
يمقرلا عيقوتلا
ةيامحلا رادج

ريفشتلا



ديربلا ناونع يف فيضملا مسا .13
aa@bb.com  ينورتكل اال

ةدحاو ةطقن
aa
bb

com
@

زمرلا ب ةيروفلا لئاسرلل زمري .14
ةدحاو ةطقن

IM
SMS
VoIP
MMs

ىوتسملا قاطن وهام .15
http://example.com  ىلع األ

ةدحاو ةطقن
http
com

example
ةطبارتم تاكبش ةعومجم نم ةنوكملا ةكبشلا .16

ىمست
طاقن كانه سيل



تنرتن اال
ةيتوبكنعلا ةكبشلا

حفصتملا
ةيبعشتلا صوصنلا

يتوصلا ىوتحملا و ةيصنلا تادنتسملا .17
ةبعشتملا صوصنلا مدختست يتلا و ، يئرملا و

يه اهنيب لقنتلل
ةدحاو ةطقن

تنرتن اال
ةيتوبكنعلا ةكبشلا

تنرتن اال حفصتم
تنرتن اال دوزم

ىلا بعشتملا صنلا ىلع رقنلا يدؤي .18
ةدحاو ةطقن

تنرتن اال نم فلم ليمحت
رخا ناكم ىلا كلقن

قيبطت ليغشت
ركذ ام عيمج

تافلم ليمحتل مدخستلا لوكوتوربلا زمر .19
مدختسلا زاهج ىلا مداخلا نم عقوملا

ةدحاو ةطقن
WWW



http
ISP
RSS

يلا تلا عقوملا عون زمر .20
((http:ar.wikipedia.org

ةدحاو ةطقن
http
ar

org
wikipedia

يلا تلا
Google جذامن ربع رورملا تاملك لا سرإ مدع

. اًقلطم

دي يمحلا دمحم دادعا

س تو انولسار هيلص اال هخسنلا ب لطل
00967772798479

يديمحلا هع بطم
نميل ا با لا فسلا يذ هبارخلا


