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إن تغريات القرن العشرين محلت لنا الكثري من التطورات يف التكنولوجيا بصورة مذهله حبيث مل يعد اإلنـسان         
قادرا على مواكبة تطورات العصر بالطريق العادية اليت كان يتبعها وكان البد من االستعانة بشيء يسهل املهمة       

  .حىت ال يفوت قطار املعرفة والتطور 
التطورات اليت حصلت هيه التطور ي جمال الكومبيوتر و االنترنيت والذي أصبح مبتناول اجلميع              وان من مجلة    

بعد ما كان استخدامه حمصورا على بعض الشركات أو األشخاص وأصبح اإلنسان يف يومنا هذا حباجة ماسـة                  
لكومبيوتر واالنترنيـت   إيل فهم مبادئ هذه التطورات وكيفية التعامل معها يف زمن أصبح فيه اجلاهل مببادئ ا              

  مثل األمي الذي ال يعرف حروف اهلجاء
  

بعد التطور احلاصل ودخول االنترنيت بشكل واضح خالل حياتنا اليومية والعملية ارتأيـت إن              
أقدم لكم هذه الدروس لتعلم كيفية استخدام االنترنيت بالشكل إيل يسهل عليك التعامـل مـع                

  .ب عليهم التعامل مع ابسط معطيات االنترنيت ا إن الكثريين يصعـهذه التقنية خصوص
سنقوم خالل هذه الدروس بشرح بعض املتصفحات املشهورة على االنترنيت وكـذلك بعـض              
الربامج اليت تستعمل يف االنترنيت وكيف ميكنك كمستخدم هلذه التقنية إن تتعامل معها بـشكل               

  .مطالبكاحترايف مع ما خيدم ويليب 
  
  

  لفائدةمع متنيايت للجميع ا
  املهندس حسني العارضي
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  :األوىلاحملاضرة 
 بالتعرف على الربامج اليت تستخدم يف االنترنيت حيث يتم تصفح االنترنيت عن طريق نبدأ

 Intrenet Explorer شهره لدينا يف عاملنا العريب هو برنامج أكثرها وكثرية متعددةبرامج 
  هو أخركما يوجد متصف  Windows Xpيل والذي يكون مرفق مع نسخة نظام التشغ

Mzilla Fire fox  األخرى ةالربجم من املتصفحات القوية وتوجد الكثري من أيضا ويعترب 
  .اليت تعترب من املتصفحات 
 وهو يعترب yahoo messenger  برنامج أمها والشهرية ومن املهمةكذلك برامج احلادثة 

  و هو خاص مبوقع  Windows Live messenger وبرنامج  yahooخاص مبوقع 

msn  برامج احملادثة شيوعا ولكن توجد الكثري من الربامج أكثر حيث يعترب هذه الربامج من 
 ولكن أخرى وتوجد برامج Google Talk و  ICQ و  Sky  املشهورة مثل األخرى
   .أشهرهاذكرنا 

 تستخدم للبحث حيث هورةمشقمنا بذكر برامج املتصفحات وبرامج احملادثة كما توجد مواقع 
  و  google الرئيسية للمتصفحات البحث مثل مو قع الواحة هيه األحيانتكون يف اغلب 

yahoo و  msn  الـ استعماالً هو األكثر وتعترب من امها ولكن google  يف أسرع لكونه 
  .التحميل  

املقاطع الصوتية لذلك  مثل حتميل الكتب ومقاطع الفيديو واالنترنيتكما ونستطيع التحميل من 
 بعد انقاع وأكمل يستعمل برامج تساعد على التحميل من تسريع إنحيتاج متصفح االنترنيت 

 و Internet Download Manager هذه الربامج أمثلة التصفح  ومن إثناءاالنترنيت 
Flsh get و Orbit  وأمهها والكثري من برامج التحميل ولكن ذكرنا أشهرها.   

 تنصيب إىلم باستعمال غرف الدردشة وسنتعرف الحقا على معىن غرف دردشة حتتاج  من يقوإما
  .دردشة مثل هذه املواقع اليت حتتوي غرف إىلبرنامج جافا لكي تستطيع الدخول 

 وهي عدة  org  او  info  او  net او  comكما توجد اختالف يف ايات املواقع مثل 
 هذا املوقع جتاري او شخصي او حكومي اىل اخره من تعابري ختتلف من موقع الخر تبع لكون

   .انواع املواقع املختلفة 
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  :اضرة الثانية احمل
 نقوم بالتعرف على كيفية بدأ أالن الربامج اليت تستعمل يف االنترنيت أشهر تعرفنا على إنبعد 

 Intrenet Explorer متصفح أيقونهالتصفح والتعامل مع االنترنيت نقوم بالضغط على 
   وكما موضح يف الصورة  Start يف قائمة املوجودة

  
 املوجود يف اإلعداد البداية دائما أول وسيظهر لنا يف الصفحةبعد الضغط ستفتح لنا هذه 
   msn الـ التنصيب موقع أولالويندوز و غالبا ما يكون يف 

  

  
 ونضغط  googleقع  العنوان املطلوب وليكن موأو نغري املوقع نكتب املوقع إنعندما نريد 
 كلمة إىل التكملة اضافة يتم عند الضغط على هذين املفتاحني  Ctrl + Enterعلى مفتاحي 

google  ليصبح العنوان بالشكل التايل com.google.www 

http://www.google.com/
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  بالصورةوكما موضح 

  
  

   التعامل مع املتصفح أساسياتوهذه بعض 
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 لكل املواقع لذلك تابع مشابه تقريبا وهي  google الشرح عن كيفية البحث يف موقع سنبدأ
  معي بالصور كيفية البحث يف هذا املوقع ومجيع ما يتعلق بصفحته 

  
  

حيث عن البحث عن موضوع معني تظهر صفحه بكل املواقع اليت حتتوي على مواضيع مشاة 
   التالية هلذا املوضوع كما مبني يف الصورة
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  بالصورة نقوم حبفظ هذه الصفحة نقوم مبا يلي وكما موضح إن وأردناعند فتح هذه الصفحة 

  
  

 املواقع ألغلب مشابه عن أي موضوع وكما قلنا هيه google البحث يف موقع إليةقمنا بشرح 
ى  حيث حتتوي عل google سنقوم شرح واجهة موقع أالن  msn أو  yahoo مثل األخرى

 تكوين أو اإلخبار أوالعديد من اخلدمات اليت يقدمها هذا املوقع من طريقه للبحث عن الصور 
   .أخرى اللغة إىل ترمجة من أي لغة بالعامل أو إميل

  تابع الشرح بالصور
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 1      

  
  
  
  
  
       

 يتم البحث  google صفحة جديدة مبوقع إىل يتم التحويل  Imagesعند الضغط على كلمة 
  ور فقط تابع الشرح بالصور فيها عن الص

  
 لالسم الذي مت مشابهستظهر لنا هذه الصفحة اليت حتتوي على مجيع الصورة اليت حتمل اسم 

  البحث عنه
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  كما موضح أخرىعند الضغط على أي صورة تفتح لنا صفحة 
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2      

  
  
  
  

 كما  تظهر لنا صفحة جديدة متكننا من البحث خالل خارطة العامل Mapsعند الضغط على 
  موضح بالصور
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 3       

 4       

 5       

  
  
 العامل كما ميكنك البحث إخبار أخر حتتوي على جديدة تفتح صفحة  News على الضغطعند 

  عن أي خرب حتب وكما مبني 
  

  
  
  
  
  

        
 تظهر لنا صفحة جديدة حتتوي على واجهه للبحث متكننا من Shoppingعند الضغط على 

  البحث عن منتج معني للشراء
  
  
   

 اذا كنت متتلك  google صفحه فتح االميل على موقع إىل ننتقل  Gmail على الضغطعند 
وسنقوم  مل يكن لديك حساب على هذا املوقع إذا جديد إميل إنشاء أوحساب على هذا املوقع 

   .أالنبشرح هذه الطريق يف حماضرات قادمة وليس 
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 6            

 7         

 أنواع من البحث عن  تفتح قائمة حتتوي على عدة خيارات متكنك moreعند الضغط على 
 ضمن القائمة كما موضح املوجودة األشياء من أخره إىل أو كتب أوحمدد قد تكون مقاطع فيديو 

  بالصورة

  
   

 من الواجة الكالسيكية اليت قمنا  google يتم حتويل واجهة  iGoogleعند الضغط على 
   بالصورة املوضحة هذه الواجه إىلبالتعرف عليها 

  
  

   تكون بطيئة بالتحميل وتفضل الطريقة الكالسيكية ألا غري مرغوب ا لواجهةاوعموما هذه 
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 8            

9            

    
 اليت تفتح عند الضغط على الصفحة تفتح لنا صفحه نفس  Sing inعند الضغط على 

Gmail .  
  
    

 تظهر لنا صفحه جديدة متكننا من تغري لغة واجهة Language Toolsعند الضغط على 
 من الترمجة حيث حتتوي على مترجم حيتوي على متكننا اليت نرغب ا كما اللغة إىلاملتصفحة 

   تغري لغة الواجهة وكذلك الترمجة لكيفهمجيع لغات العامل تابع الشرح بالصور 
  

  
  
  
  
  
  
  

http://www.google.com/language_tools?hl=en
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  ية  اللغة العربإىلكما يف الصورة حتولت الواجهة 

  
  
  
   الترمجة فتتم كما موضح بالصورإما
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  :الثالثةاحملاضرة 
 صوره وكيف نقوم أو تعلمنا يف احملاضرات السابقة كيف نقوم بالبحث  عن أي موضوع إنبعد 
 من البداية وسنبدأ يف عامل االنترنيت وهو االميل أيضا نقوم بالتعرف على شيء مهم أالنحبفظة 

  . الصور ضمنها وإرفاق الرسالة بإرسال تقوم  وكيفإميلكيف تنشأ 
   :إميلكيف تنشأ 
  وهو من اشهر املواقع اليت تستعمل على مستوى العامل  yahoo على موقع إميل بإنشاءسنقوم 
   االميل تابع معي بالصور إنشاءيف 

  
  

   ا إميل بإنشاء املعلومات اليت تقوم ألملئالصفحة ستفتح هذه 
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والضغط داخل لوحة كتابة االميل يقدم لنا موقع م واالسم الثاين واملواليد والبلد بعد كتابة االس
yahoo  كما توجد متوفرة عدة مقترحات لتكونني االميل طبعا لو كانت هناك اقتراحات 
 وكما Rocketmail.com  وكذلك  ymail.com لالميل مثل جديدةامتدادات 

  موضح بالصورة التالية

  
  

 املوجودة بالصورة األحرفحلقول املطلوبة من رقم سري والسؤال وكتابة بعد اكمال كل ا
 Creat my Accountوالضغط على 

لو حدث خطا سوف يظهر بالصفحة التالية التأشري على مكان اخلطأ كما موضح بالصور كتبت 
  االحرف اليت بالصورة خطا فظهرت الصفحة التالية
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   االميلإىل باالنتقالر الصفحة التالية لكي نتمكن  العملية بنجاح سوف تظهإكمال بعد إما
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  بالصورة صفحة االميل كما موضح إىلسيتم االنتقال 

  
  

لذلك سنقوم  bita جديدة الشكل حيث تدعى الصفحةهذه صفحة االميل وتعترب هذه 
 لتظهر لنا هذه الصفحة كما  Mail Classic على بالضغط الطريقة الكالسيكية إىل بالتحويل

  الصورةب
  

  
  

   الرسائل كما مبني بالصورإرسال فتظهر صفحة  Composeبعد الضغط على 
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 تظهر لنا الصفحة التالية اليت متكننا الرفاق امللفات من  Attach Filesعند الضغط على 
   أي نوع من امللفات أوصور 
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 نرسل ونرفق ملفات ضمن  على موقع الياهو وكذلك كيفإميلانتهينا من عملية تكوين 
  .الرسالة
  msn على موقع  إميل سنتعلم كيف ننشأ أالن
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  ستظهر لنا هذه الصفحة 

  
  

 Get free  تظهر هذه الصفحة نقوم بالضغط على  Sing upبعد الضغط على 
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  msn على موقع إميلانتهينا من تكوين 

  
 نقوم بالضغط  google بعد فتح واجهة موقع  google بأنشاء حساب على موقع أالننقوم 
   كما شرحنا مسبقا تظهر هذه الصفحة  Sing inعلى 

   
  

 سوف تظهر الصفحة اليت شاهدا مسبقا  Creat an account nowبعد الضغط على 
 واملعلومات املطلوبة لتكوين اعندما قمنا بأنشاء حساب على الياهو واهلومتيل واليت نكتب 

  ميل وكما موضح اال
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 googleانتهينا من تكوين حساب على موقع 

   :الرابعةاحملاضرة 
 لكم أشهرها اخترت إنا ولكن كثرية وهيسنقوم ذه احملاضرة بتعلم التعامل مع برامج احملادثة 

  .وسنقوم بشرح كيفية التعامل معه  ))  yahoo messenger(( وهو برنامج الياهو 
   عن طريق موقع ياهوتنصيبه أو اخلدمية األقراصلربنامج وطبعا هو متوفر يف كل بعد تنصيب ا

  :تظهر لنا واجهة الربنامج كما موضح 
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   تظهر هذه القائمة  Add a contactبعد الضغط على 
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   . إضافتك على املوفقة صديقك وانتظر من صديقك إميل إضافة متت أالن
 أو التحدث عن طريق املايك أو عمل احملادثة مع صاحب االميل أالنك  االميل ميكنإضافةبعد 

مشاهدة عن طريق الكام وكل ذلك من خالل نافذة احملادثة اليت تفتح عندما تقوم بالنقر املزدوج 
   على االميل املطلوب التحدث معه وكما موضح األيسربزر املاوس 
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ة وأمهها وتقريبا كل برامج احملادثة متشاة وهذا أمهها وقد مت انتهينا من شرح أهم برامج احملادث
  .شرحه 
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www.google.com موقع حبث شامل ومتكامل  

www.yhaoo.com  موقع حبث شامل ومتكامل  

www.msn.com موقع حبث شامل ومتكامل  

www.lycos.com   موقع حبث تستطع احلصول فيه على اميل
  ايضا

www.hotbot.com  موقع حبث ميكن من البحث يف املواقع االخرى  

www.dogpile.com  ه عن ملفات الفيديو تستطيع البحث في
  والصوت ايضا 

www.alltheweb.com   يقوم باحلث املركز عن املوضع دون اظهار أي
  نتيجة ال تتعلق باملوضوع املطلوب

www.youtube.com  اشهر موقع عاملي لعرض املقاطع الفيديوية  

www.kutub.info  موقع مميز حيتوي على كم هائل من الكتب  

www.boosla.com  يز للكتب والربامج والبحوث العلميةموقع مم  

www.ebuddy.com   ميكنك هذا املوقع من فتح أي نوع من انواع
 او غريها  msn لو  yahooاحملادثة مثل 

  بدون احلاجة اىل برنامج

www.mebbo.com  ميكنك هذا املوقع ايضا من فتح أي نوع من
  انواع احملادثة بدون احلاجة اىل برنامج

www.moheiraq.org وزراة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية  




