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بسم اهلل الرحمن الرحيم  

و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و المرسلين 

 ...سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

في عصر صار علينا لزامًا أن  واكبتأتي إنطالقة 

التطور الهائل الذي يشهده عالم التكنولوجيا و  نواكب

بوقة و التنافس يبدو على الذي يتسارع بصورة غير مس

 ...أشده بين الشركات العمالقة 

هدفنا من خالل هذه المجلة أن نبني أساسًا يمكننا من 

الوصول الى ما قد وصلت اليه هذه الشركات ، وقد يأتي 

ذلك اليوم الذي يصير الحديث عن شركة عربية عمالقة 

 ...في مجال تقنيات الحاسب اآللي 

أخر ما توصل اليه العلم في  مواكبةالى  واكبتهدف  

مجال الكومبيوتر و ذلك من خالل متابعة أهم االحداث 

 ...و أفضل المواقع األلكترونية المختصة 

أبواب ثابتة تتكلم تارة عن شروحات  واكبتتواجد في 

ألهم البرامج وتارة عن مسيرة اقوى الشركات و 

أحيانًا نستعرض مصطلحات حاسوبية و كل ذلك بهدف 

 ...أكبر قدر من الفائدة الى متابعينا  تحقيق

 ننتظر دعمكم و اهلل ولي التوفيق

 

 سالمه عالء محمد

 



 

 

   

LG  حقذم أول كوبيىحر دفخري

 ثالثي األبعاد في العالن

، اٌششوح اٌّرخظظح دٛي اٌؼاٌُ فٟ ِجاي LG Electronicsأػٍٕد 

األٚي فٟ االذظاالخ ٚذىٌٕٛٛج١ا اٌّؼٍِٛاخ، ػٓ طذٚس اٌىّث١ٛذش اٌذفرشٞ 

 .شثٗ اٌىاٍِح HDاٌس١ّٕائ١ح تٕٛػ١ح  3Dاٌؼاٌُ اٌزٞ ٠مذَ ذجشتح

اٌغاِشج اشٕاء ِشا٘ذج االفالَ ٚاالٌؼاب  3Dِٚٓ أجً ذمذ٠ُ ذجشتح  

ِجّٛػح راوشاخ ٌُ  A510  ِٓLGٚاٌشسِٛاخ ػا١ٌح اٌجٛدج ، ٠ٛفش جٙاص 

ِغ  inch HD 3D LED LCD-15.6: ذمذَ ِطٍما ِٓ لثً، ٟٚ٘ ػثاسج ػٓ 

ِغ  GT 425Mٚتطالاخ سسِٛاخ  Core™ i7  ٚNVIDIA GeForceاٌج ِغ

1GB  ٛاٌّخظظح ٌزاوشج ف١ذ٠DDR3. 

 
 

ِغ ػذساخ االسرمطاب سٍٙح  A510ٚذذرٛٞ اٌذضِح ػٍٝ ششائخ 

 3Dوّا ذذرٛٞ اٌذضِح ا٠ؼا ػٍٝ ِجّٛػح ِٓ ػذساخ . اٌذًّ ٚإٌمً

 SRS TruSurround HDٌّشذذٞ إٌظاساخ اٌؼاد٠ح، إػافح إٌٝ ٔظاَ 

 .اٌظٛذٟ ٌرجشتح اٌّؤششاخ اٌظٛذ١ح ا١ٌّّضج ٌألفالَ ٚاألٌؼاب

اػافاخ ِش٠ذح ِغ ِجّٛػح ِٓ اٌّضا٠ا اٌزو١ح  LG A510٘زا، ٠ٚٛفش جٙاص 

اٌفش٠ذج ألجٙضج اٌىّث١ٛذش  LGاٌزو١ح ٚتشاِج  LGإْ دضِح . ٚذطث١ماذٗ

تأداء فائك، وّا ٠ّٚىٓ  LG A510اٌّذٌّٛح ذؤوذ ٚذؼّٓ ػًّ جٙاص 

ذشغ١ً خاط١ح لشاءج تظّح األطثغ ٌرس١ًٙ ذسج١ً اٌذخٛي ٌٍّسرخذَ 

 .ٚاٌٛطٛي اٌسش٠غ إٌٝ اٌثشاِج ٚاٌّٛالغ األوصش اسرخذاِا

 

ذؼرضَ ؽشح ٘زا إٌّرج فٟ آس١ا ٚأِش٠ىا  LGِٚٓ اٌجذ٠ش تاٌزوش أْ 

 .2010اٌجٕٛت١ح ٚاٌششق االٚسؾ ٚافش٠م١ا ٚرٌه اترذاًء ِٓ أورٛتش 

 

 

هليىى هحاولت  3.4: كاسبر سكي الب

احخيال يىهيًا عبر األلعاب اإللكخروًيت 

االلرظاد اٌخفٟ ٌالدر١اي "ِماٌح تؼٕٛاْ " واسثشسىٟ الب"ٔششخ 

. ِٓ ذأ١ٌف ِذًٍ اٌف١شٚساخ وش٠سر١اْ فأه" تٛاسطح أٌؼاب االٔرشٔد

ٚجاء فٟ اٌّماٌح أْ اٌّجش١ِٓ االٌىرش١١ٔٚٓ دممٛا خالي اٌسٕٛاخ اٌصالز 

أٚ األستغ األخ١شج أستادا ػخّح ِٓ خالي ت١غ اشرشاواخ فٟ أٌؼاب االٔرشٔد 

ٚلذ أدسن اٌّجشِْٛ االٌىرش١ْٔٚٛ تسشػح أْ . ٍِٚذماخ األٌؼاب ِسشٚلح

 . ٘زا إٌشاؽ لذ ٠ىْٛ ِظذسا ج١ذا ٌجٕٟ األستاح اٌطائٍح

إْ إسساي اٌشسائً االٌىرش١ٔٚح اٌرظ١ذ٠ح ٟ٘ ذم١ٕح لذ٠ّح وأد ذسرخذَ 

ِٓ لثً اٌّجش١ِٓ االٌىرش١١ٔٚٓ ٌٍذظٛي ػٍٝ إِىا١ٔح االسر١الء ػٍٝ 

ٚواْ . ٌُٚ ذرغ١ش ٘زٖ اٌرم١ٕح وص١شا ِٕز ػذج سٕٛاخ. سو١ٓت١أاخ اٌّشد

ِٓ اٌسًٙ اٌىشف ػٓ سسائً اٌرظ١ذ ٚرٌه ٌٛجٛد اٌىص١ش ِٓ األخطاء 

 .اإلِالئ١ح ٚإٌذ٠ٛح ف١ٙا

ٚػٍٝ وً داي ذّىٓ اٌّجشِْٛ االٌىرش١ْٔٚٛ ِٓ دً ٘زٖ اٌّشىٍح  

ٚدرٝ أْ اٌّسرخذ١ِٓ اٌّذسو١ٓ ٌٍّسائً األ١ِٕح لذ ٠مؼْٛ فش٠سح 

 .ٌٍشسائً االٌىرش١ٔٚح اٌرظ١ذ٠ح اٌرٟ ٔظادفٙا ا١ٌَٛ

خالي اٌسٕٛاخ اٌم١ٍٍح اٌفائرح وصف اٌّجشِْٛ االٌىرش١ٔٚح جٙٛدُ٘ ػٍٝ  

ذذذ٠س جٛدج ٘جّاخ اٌرظ١ذ تذال ِٓ ص٠ادج ػذد اٌشسائً اٌرظ١ذ٠ح 

. ٚتإٌٙا٠ح ذطٛس شىً ِٚذرٜٛ ٘زٖ اٌشسائً تشىً ٍِذٛظ. اٌّشسٍح

 

ٕٚ٘ان أداج أخشٜ ذسرخذَ فٟ ِجاي األٌؼاب االٌىرش١ٔٚح، ٟٚ٘ دظاْ 

ٚوْٛ ِٕظاخ . ؽشٚادج اٌزٞ طُّ ٌذظذ ت١أاخ اٌذخٛي ِٓ أٌؼاب ِخرٍفح

ذشغ١ً األٌؼاب ػثش االٔرشٔد ِٕظثح ػٍٝ جضء طغ١ش ِٓ اٌذٛاس١ة فٟ 

اٌؼاٌُ وٍٗ، فٟٙ ذسرٙذف أوصش ِٓ ٌؼثح فٟ ٚلد ٚادذ ٚذض٠ذ تزٌه ِٓ 

٘زا إٌٛع ِٓ اٌثشاِج اٌؼاسج ٠سّٝ . اٌٙجّاخ تؼذج أػؼاففشص ٔجاح 

Trojan-GameThief.Win32.OnLineGames. 

١ٍِْٛ داٌح اإلطاتح تّصً ٘زٖ  1.2" واسثشسىٟ الب"ٚلذ سجٍد  

أغسطس  10اٌثشٔاِج ٚرٌه دسة اٌّؼط١اخ اٌّرٛفشج فٟ اٌششوح ١ٌَٛ 

2010. 

  أخر األخبار



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حطلق هجوىعت جذيذة هي " لٌىفى"

أجهسة الكوبيىحر الوحوىلت 

 والوكخبيت

أػٍٕد ٌٕٛفٛ اٌششق األٚسؾ ِٚظش ٚاٌثاوسراْ ا١ٌَٛ ػٓ ذٛس١غ 

ٚاٌّىرث١ح، ٚرٌه ِجّٛػرٙا ِٓ أجٙضج اٌىّث١ٛذش اٌشخظ١ح اٌّذٌّٛح 

تئؽالق ذظا١ُِ ٚذم١ٕاخ جذ٠ذج سائؼح ذجؼً اسرخذاَ اٌىّث١ٛذش أِشاً أوصش 

. ِرؼح ٚتسؼش ِؼمٛي

 

آ٠ذ٠ا "، ٚ"IdeaPad" "آ٠ذ٠ا تاد"ذمَٛ أدذز أجٙضج اٌىّث١ٛذش ِٓ ٌٕٛفٛ 

ترٍث١ح ادر١اجاخ اٌّسرخذ١ِٓ ػٍٝ اخرالف " IdeaCentre" "سٕرش

ائض اٌّر١ّضج اٌرٟ ذساػذ ػٍٝ أرٚالُٙ ِٓ خالي ِجّٛػح ِٓ اٌخض

اٌّشح ٚاإلتذاع، تاإلػافح إٌٝ ذشى١ٍح ِرىاٍِح ِٓ اٌرظا١ُِ اٌرٟ ذٍثٟ 

. االدر١اجاخ اٌّرٕٛػح اٌخاطح ٌٍّسرخذ١ِٓ

 

اٌّضٚدج " IdeaPad Z Series"ذؼُ أجٙضج اٌىّث١ٛذش اٌّذٌّٛح اٌجذ٠ذج 

 IdeaPad U"، ِٚجّٛػح "Z360"ٚ ،"Z560"تاٌٛسائؾ اٌّرؼذدج ِٕٚٙا 

Series " اٌظغ١شج اٌذجُ ِٕٚٙا"U165"ٚ ،"U260 ." ٓوّا أػٍٕد اٌششوح ػ

رٞ اٌٛسائؾ اٌّرؼذدج اٌؼظش٠ح اٌشاٍِح، " IdeaCentre A700"اٌجٙاص 

". IdeaPad S10-3s"، ٚاٌجٙاص "IdeaCentre B510"ٚاٌجٙاص اٌّذِج 

 

اٌرظ١ُّ اٌؼظشٞ ٚاٌرشف١ٗ 

 Z Series "ٚ"U"ِٛػرا ِج" IdeaPad"طّّد أدذز أجٙضج وّث١ٛذش ٌٕٛفٛ 

Series" ٌٍّسرخذ١ِٓ اٌز٠ٓ ذذٚس فىشذُٙ ػٓ اٌثٙجح ٚاٌّشح دٛي ،

االسرّراع تاٌذ١اج خالي اٌذشوح ٚاٌرٕمً، ٠ٚشغثْٛ فٟ وّث١ٛذش ِذّٛي 

 .٠رّرغ تخظائض ٠ّىٕٙا ِٛاوثح ّٔؾ د١اذُٙ اٌؼظشٞ اٌّشٛق

 

" Z Series"ِجّٛػح 

" آ٠ذ٠ا تاد"إػافح ٌؼائٍح ، اٌرٟ ذشىً أدذز "Z Series"ذمَٛ ِجّٛػح 

"IdeaPad" ترٛف١ش اٌٛسائؾ اٌّرؼذدج اٌّرٕمٍح إٌٝ اٌجّٙٛس ِٓ خالي ،

٠ٚرّرغ جٙاص اٌىّث١ٛذش اٌّذّٛي اٌجذ٠ذ ػّٓ . ذجشتح ذشف١ٙ١ح شش٠ح ِّٚرؼح

"Z Series " تّظٙش فخُ ٚسؼش ِؼمٛي ٠ىٍّٗ ٌٛدح ِفاذ١خ ِٓ إٌٛع

. اٌّطاؽٟ ذمغ داخً ٌٛدح ِؼذ١ٔح ػظش٠ح

 

 

 

ِضٚد٠ٓ تّؼاٌج إٔرً " IdeaPad" "Z360"ٚ ،"Z560"٠رٛفش جٙاصا ٚ

"Intel® Core™" 2010  اٌجذ٠ذ و١ٍاً، ٚتطالح جشاف١ه"NVIDIA® 

GeForce® ."

 

 

سف١ك ػظشٞ ٌإلٔرشٔد 

": S Series"ِجّٛػح 

ٍُِ ٚذظ١ّّٗ رٞ اٌٛصْ اٌخف١ف، ٠ؼذ جٙاص  16تسّىٗ إٌذ١ف اٌزٞ ٠ثٍغ 

األِصً " S Series"ػّٓ ِجّٛػح " IdeaPad S10-3s"ٌٕٛفٛ 

ٌٍّسرخذ١ِٓ اٌز٠ٓ ٠ىْٛٔٛ فٟ داٌح ذٕمً دائُ ٠ٚشغثْٛ فٟ اٌذظٛي 

. ػٍٝ ذجشتح فٛس٠ح ٌرظفخ اإلٔرشٔد

 

 ®Intel"تّؼاٌج إٔرً اٌجذ٠ذ ٠ٚأذٟ ٘زا اٌشف١ك اٌؼظشٞ ٌإلٔرشٔد ِضٚداً 

Atom N470 " ٚأ"N450" ٚص٘ٛس "، ٠ٚرٛفش تغطاء تاٌٍْٛ األسٛد أٚ األت١غ أ

ذجشتح " S10-3s"٠ٚٛفش . ٌرٕاسة رٚق اٌّسرخذَ اٌشخظٟ" اٌشت١غ

ِأٌٛفح ٌٍىراتح ِّاشٍح ٌىّث١ٛذش ِذّٛي تاٌذجُ اٌىث١ش ِٓ خالي ٌٛدح 

ي ِفاذ١خ تّساداخ ف١ّا ، ِٚٓ خال%98ِفاذ١ذٗ اٌّطاؽ١ح وث١شج اٌذجُ 

. ت١ٕٙا ٚدائش٠ح اٌشىً، ِّا ٠جؼً اٌىراتح ػ١ٍٙا أِشاً ِش٠ذاً ٚسٙالً 

 

٠ّٚىٓ ٌٍّسرخذ١ِٓ ا٢ْ اٌذخٛي إٌٝ اٌشثىح تظٛسج أسشع ِٓ خالي 

، اٌزٞ ٠ساػذ ػٍٝ اٌذخٛي "S10-3s"ػٍٝ جٙاص " Quick Start"ذم١ٕح 

ج، ٚذظفخ اإلٔرشٔد إٌٝ ِجّٛػح ِٓ اٌرطث١ماخ، ٍِٚفاخ اٌٛسائؾ اٌّرؼذد

 ".™Windows"تذْٚ اإللالع ٌٕظاَ اٌرشغ١ً ػٍٝ سطخ اٌّىرة 

 

 

 

 

 

 

  أخر األخبار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

حعلي حىفر باقت " هايكروسىفج"

ويٌذوز اليف "برهجياث وحطبيقاث 

لعاهت الوسخخذهيي " 2011إيسٌشالس 

ذٛفش تالح تشِج١اخ ٚذطث١ماخ  "ِا٠ىشٚسٛفد وٛستٛس٠شٓ"سوح أػٍٕد ش

ٌٍرٕض٠ً ِجأاً، ٚاٌرٟ ذأذٟ ٌرىًّ ذجشتح " ٠ٚ2011ٕذٚص ال٠ف إ٠سٕشاٌض "

، ٚذٛفش دٍٛالً تس١طح ذساػذ "٠ٚ7ٕذٚص "ِسرخذِٟ ٔظاَ اٌرشغ١ً 

اٌّسرخذ١ِٓ ػٍٝ اترىاس اٌّذرٜٛ اٌّر١ّض، ٚاٌرٛاطً ٚاٌرشاسن ِغ 

دَ تزٌه أفؼً ذجشتح األطذلاء، ٚاٌرذىُ تاٌث١أاخ فٟ األجٙضج، ٌرك

 ".٠ٕٚذٚص"السرخذاَ اإلٔرشٔد ِغ 

ٚذؼُ اٌثالح اٌجذ٠ذج أدٚاخ ٌرذش٠ش ٚإداسج اٌظٛس، ٚاترىاس ِماؽغ اٌف١ذ٠ٛ،  

ٚاٌرشاسً اٌفٛسٞ، ٚاٌثش٠ذ اإلٌىرشٟٚٔ، ٚاٌّذٚٔاخ، ٚإداسج اٌٛلد اٌزٞ 

. ٠ّؼ١ٗ اٌطفً ػٍٝ اإلٔرشٔد، ٚاٌىص١ش غ١ش رٌه

 

ػمة شالشح أشٙش "٠ٚ2011ٕذٚص ال٠ف إ٠سٕشاٌض "ج ٠ٚأذٟ اٌرٛافش اٌؼاَ ٌثاق

فمؾ ِٓ إؽالق اإلطذاس اٌرجش٠ثٟ فٟ ١ٔٛ٠ٛ، د١س ذّد ِٕز رٌه اٌذ١ٓ 

: إػافح ػذد وث١ش ِٓ اٌرذذ٠صاخ اٌرٟ ذؼُ

 

ٚتزٌه، ": ٠ٕٚذٚص ِاس١ٕجش"فٟ " ف١سثٛن"دِج اٌّذادشح اٌفٛس٠ح ِٓ  •

ئُٙ، فثشٔاِج ٠رٛفش ٌٍّسرخذ١ِٓ ِىاْ ٚادذ ٌٍذسدشح ِغ ج١ّغ أطذلا

اٌّاس١ٕجش ٘ٛ اٌرطث١ك االجرّاػٟ اٌفؼاي اٌذائُ ػٍٝ جٙاص اٌىّث١ٛذش، 

ٚاٌزٞ ٠ٛفش فشطح اٌٛطٛي اٌّثاشش، ٚاٌرٕث١ٙاخ تذخٛي األطذلاء إٌٝ 

". ِاس١ٕجش"أٚ " ف١سثٛن"

 

 

خشائؾ "ِؼشع اٌظٛس ٠ذِج (: Bing" )ت١ٕغ"دِج خشائؾ ِذشن اٌثذس  •

اٌرٟ ذؼُ ( Map it with Bing" )إ٠جاد اٌخش٠طح ِغ ت١ٕغ"ِغ ١ِضج " ت١ٕغ

ِضا٠ا اٌٛسُ اٌجغشافٟ ٌّؼشع اٌظٛس ٌرٛفش ٌٍّسرخذ١ِٓ اٌمذسج ػٍٝ 

ِشا٘ذج خش٠طح ٌٍّىاْ اٌزٞ ذُ ف١ٗ اٌرماؽ طٛسج ِؼ١ٕح، ٚتاٌراٌٟ إششاء 

. ذجشتح إداسج اٌظٛس

تاخ تئِىاْ ػشاق ِٛلغ ِشاسوح  (:Flickr)" ف١ٍىش"دِج ِماؽغ ف١ذ٠ٛ  •

، اٌرّرغ تمذسج ذذ١ًّ ِذرٜٛ اٌف١ذ٠ٛ إٌٝ "ف١ٍىش"اٌظٛس اٌش١ٙش 

، ِا ٠ر١خ ٌُٙ ِشاسج ِماؽغ اٌف١ذ٠ٛ اٌخاطح "ف١ٍىش"دساتاذُٙ ػٍٝ ِٛلغ 

.  تُٙ فٟ أِاوٓ أوصش ِٓ ذطث١ماخ اٌذٛسثح اٌسذات١ح

اٌذخٛي،  ذؼذ سشػح ذسج١ً: تسشػح أػٍٝ" ِاس١ٕجش"تشٔاِج  •

ٚذذذ٠س جٙاخ االذظاي، ٚاٌّسرجذاخ االجرّاػ١ح، ٚوزٌه سشػح ِؼاٌجح 

". ِاس١ٕجش"اٌظٛس اٌّرذشوح، أػٍٝ تىص١ش ِٓ اإلطذاساخ اٌساتمح ٌثشٔاِج 

ذسرخذَ ١ِضج ِذادشح اٌف١ذ٠ٛ فٟ  :وفاءج أػٍٝ ٌّذادشاخ اٌف١ذ٠ٛ •

وض٠ح، ِٓ ِٛاسد ٚدذج اٌّؼاٌجح اٌّش% 30ِٛاسد ألً تٕسثح " ِاس١ٕجش"

. ػثش ذخف١ف اٌذًّ ٚٔمٍٗ إٌٝ ٚدذج ِؼاٌجح اٌجشاف١ى١اخ

ذُ ذذس١ٓ ١ِضج اٌرؼشف ػٍٝ : لذسج ِذسٕح ٌٍرؼشف ػٍٝ اٌٛجٖٛ •

. اٌٛجٖٛ فٟ ِؼشع اٌظٛس، ٌرٛفش ٔرائج أفؼً ٚسشػح أػٍٝ

 Movie)٠ر١ّض تشٔاِج طٕاػح األفالَ : ذذ١ًّ أفالَ راخ دجُ أوثش •

Maker )َسىاٞ دسا٠ف"راخ دلح أػٍٝ إٌٝ  تمذسذٗ ػٍٝ ذذ١ًّ أفال "

(SkyDrive) 480، تذلحX 640  ١ِ320جاتىسً ِماسٔح ِغX 480  ًساتما  .

ذّد إػافح ذذس١ٕاخ وث١شج ػٍٝ ٚظ١فح : لذسج أػٍٝ ٌٍفذض اإلِالئٟ •

.  ٌرذس١ٓ جٛدج اٌفذض اإلِالئٟ( Writer)اٌىراتح 

أفؼً ( Writer)تاذد ٚظ١فح اٌىراتح  ":أٚف١س"ذىاًِ أفؼً ِغ تشاِج  •

تىص١ش ِٓ د١س لذسذٙا ػٍٝ اٌذفاظ ػٍٝ اٌرٕس١ك ػٕذ إٌسخ ٚاٌٍظك 

 ".ِا٠ىشٚسٛفد أٚف١س"ٚغ١شٖ ِٓ تشاِج " ٚٚسد"ِٓ تشٔاِج 

٠ٕٚذٚص ال٠ف إ٠سٕشاٌض "٠ّٚىٓ ٌٍشاغث١ٓ ذٕض٠ً إٌسخح إٌٙائ١ح ِٓ تالح 

، (www.explore.live.com)ِٓ خالي اٌّٛلغ اإلٌىرشٟٚٔ " 2011

: ْ أدذز ِجّٛػح ِٓ اٌثشِج١اخ ٚاٌخذِاخ اٌرٟ ذؼٌُالسرفادج َ

، ِٚؼشع اٌظٛس (Messenger" )ِاس١ٕجش"تشٔاِج اٌّشاسٍح اٌفٛس٠ح 

(Photo Gallery) َٚتشٔاِج طٕاػح األفال ،(Movie Maker) ٚاٌثش٠ذ ،

، ٚتشٔاِج (Windows Live Mesh)، ٚشثىح ٠ٕٚذٚص ال٠ف (Mail)اإلٌىرشٟٚٔ 

 (.Family Safety" )اٌسالِح اٌؼائ١ٍح"١ِٚضج ( Writer)اٌىراتح 

  أخر األخبار أخر األخبار
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 اإلسالمي حبث حمرك

 ((أا حالي , تحثٟ حالي )) 

ٚ ٘ٛ ِحشن   I’m Halalِحشن اٌثحث اإلسالِٟ ٘زا ٘ٛ شؼاس  

٠مَٛ تإجشاء ػ١ٍّح اٌثحث ِغ اسرثٕاء اٌّحرٜٛ اٌغ١ش أخاللٟ تحث 

أخشٜ ِثً  ِحشواخ تحثٚ اٌزٞ ٠ّىٓ ظٙٛسٖ ػٕذ اٌثحث فٟ 

 ...  (Yahoo) ٠ا٘ٛأٚ  (Google) جٛجً

ذصف١ح اٌّٛالغ لثً ػشضٙا ػٍٝ اٌثاحث ػٍٝ ٠ؼًّ ِحشن اٌثحث 

:  ٔظاَ ثٕائٟ اٌغثماخح١ث ٠مَٛ اٌّحشن ػٍٝ 

ذىْٛ تإجشاء ػ١ٍّح جٍة اٌّحرٜٛ اٌّشاد اٌثحث ػٕٗ اٌخغٛج األٌٚٝ 

ل١رٙا ِٓ ٚ ذىْٛ اٌخغٛج اٌثا١ٔح تإجشاء فٍرشج ٌٍٕرائج اٌٛاسدج ٚ ذٓ, 

. اٌّحرٜٛ اإلتاحٟ ٚ اٌغ١ش أخاللٟ 

  I’m Halal ِّٙح أٔا حالي

: وّا ٠مٛي اٌّٛلغ تإٌماط اٌرا١ٌح   I’m Halalذرٍخص ِّٙح 

  اذاحح اٌّؼٍِٛاخ اٌغ١ش ِٕظّح تغش٠مح أوثش صٍح

 .تاٌّٛضٛع اٌّشاد اٌثحث ػٕٗ 

  ٌٝذحس١ٓ عش٠مح اٌٛصٛي إٌٝ اٌّحرٜٛ تاٌٍغح اٌؼشت١ح ا

 .ِسر٠ٛاخ أفضً 

 ٌٓٚٛج١ا اٌحذ٠ثح ذشج١غ دِج اٌّؼا١٠ش اٌحالي فٟ اٌرى. 

 اٌرٟ تحث إسرؼالِاخ ايوافح ِٓ % 75 إسر١ؼاب

 ٚ سرجشٞ تاٌؼاٌُ اٌؼشتٟ ٚ اإلسالِٟ خالي ػا١ِٓ أجش٠د

  ًدػُ اٌّثادساخ اٌرٟ ذجؼً اٌؼاٌُ افض .

 

 

اٌّسرمثً 

ٌشفغ ػذد ِسرخذ١ِٗ ح١ث ٠ثٍغ حا١ًٌا حسة   ٠I’m Halalخغظ 

أٌف ِسرخذَ خالي ػاَ ٚاحذ فمظ ػٍٝ  220إحصائ١ح اٌّٛلغ 

... إٔغاللح اٌّٛلغ 

وزٌه ٕ٘ان خغظ ٌرغ١١ش ٌخٛاسص١ِح اٌثحث إلسرؼالَ أفضً 

ٚ رٌه فٟ سث١ً إػرّاد إٌسخح , خصٛصًا ٌٕرائج اٌٍغح اٌؼشت١ح 

ٚ اٌزٞ ِا صاي فٟ عٛس   I’m Halalإٌٙائ١ح ِٓ ِحشن اٌثحث 

... اٌرجشتح 

أٔا حالي ِٛجٗ ٌٍّس١ٍّٓ وافح ٚ خصٛصًا ٌّٕاعك اٌششق األٚسظ ٚ 

. , ٚ ٘ٛ ٠ّثً فىشج ٌّحشن تحث اسالِٟ شاًِ شّاي إفش٠م١ا 

 

 إجعلها صفحتك األولى

www.imhalal.com 

www.imhalal.com
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فقد ... هقد بدأ كى غ١ٛ ًِر ضِٞ تقسٙبًا      

أعوِت غسكٞ أبى األًسٙلٚٞ عّ ُٚتٔا إلطالق جٔاش 

ٙقَ٘ , خٚاهٛ ذٗ ً٘اصفات عاهٚٞ يف غلى جدٙد 

بإجسا١ اهعدٙد ًّ املٔاَ اهيت ٙقَ٘ بٔا أٜ جٔاش 

باإلضافٞ اىل ًٔاَ أخس٠ ...! كً٘بٚ٘تس طبٚعٛ 

كى ... الضولًٚا اهلتب اإلهلرتُٗٚٞ ٗ اإلُرتُت  كتصفح

 iPadًّ خالي جٔاش ٙطٌٟ أٙباد  أكثس ذهم ٗ

شجاد ٗ اخلوفٛ  األًاًٛ ٗجًٕٔطتطٚى اهػلى 

ب٘صٞ ٗ بطٌم ال  9.7ًعدْ ، ٗ ٙأتٛ بػاغٞ 

ٗ ميلِم محوٕ بطٔ٘هٕ ... ٙتحاٗش ُصف ب٘صٞ 

 ...!غساَ فقط  700فٔ٘ ب٘شْ 

أعوِت أبى عّ إطالق اجلٔاش جتازًٙا بص٘زٝ زمسٚٞ 

هِس٠ بعدٓا ط٘ابري ًّ بين أدَ  2010 أبسٙىيف 

ِٙاًْ٘ عوٟ أزصفٞ ًتاجس غسكٞ أبى هتطِح هلٍ 

 ...فسصٞ إقتِا١ ٓرا اجلٔاش اهطاذس

     

ًا زأٙلٍ كاْ ً٘قف باقٛ غسكات اهتلِ٘ه٘جٚا اهلرب٠ ؟ ٓى   

ٗ تس٠ ًا تقَ٘ بٕ أبى ًّ إبتالع ... ضتقف بدٗز املتفسد 

باهتأكٚد ... دْٗ أْ حتسن ضاكًِا ... اهلرب٠ ه٘ذدٓا   هولعلٞ

 عٌالقٞفقد ت٘اهت إُتاجات األجٔصٝ اهو٘ذٚٞ ًّ اهػسكات اي... ال 

فقد أطوقت غسكٞ ضاًطُ٘خ ٗ باهتعاْٗ ًع ج٘جى جٔاش ... 

 ... Galaxy Tabه٘ذٛ حيٌى إضٍ جالكطٛ تاب 

 

 معركة األجهزة اللوحية
 بقلم محمد عالء سالمه
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 RIM األجٔصٝ اهو٘ذٚٞ ٗ ٓرٖ غسكٞ ىلتت٘ا

جلٔاش اهبالن بريٜ  املِتحٞاهػسكٞ 

Blackberry كً٘بٚ٘تسٓا اهو٘ذٛ اخلاص  تطوق

ٗ ٙبوغ  Playbookٗ اهرٜ أطوقت عوٕٚ إضٍ 

ٗ ب٘شْ ال ٙتعد٠ ...ًوٍ فقط  9.7مسلٕ 

 ...فقط غساَ  400

 

أٙطًا مل تِتظس ط٘ٙالً ذتٟ تصدز جٔاشٓا اهو٘ذٛ  HPغسكٞ 

Slat  ٞباهتعاْٗ ًع ًاٙلسٗض٘فت ٗ ٙأتٛ ٓرا اجلٔاش بػاغ ٗ

ٗ ٙأتٛ   Windows 7ب٘صٞ ، ٙعٌى بِظاَ   8.9ملظ قٚاع 

   .ضاعات 5ٗ بطازٙٞ بعٌس   USB بلاًريتني ٗ ًِفر
 

األً٘ز مل تقف عِد ٓرا احلد فطازعت غسكات أخس٠ إلصداز أجٔصتٔا اهو٘ذٚٞ املبتلسٝ ، ًثى هِٚ٘ف٘ 

Lenovo   جٔاش  أطوقتاهيتIdeaPad U1 دي ، ،Dell  أطوقت جٔاش ضرتٙم ٗStreak  ج٘جى ٗ ،

إقرتبت ًّ اطالق جٔاشٓا بى ذتٟ غسكٞ ضٚطل٘ عٌالق اهػبلات  Google tabletاهيت أطوقت 

 ...ٗ اهرٜ تلوٌِا عِٕ باهعدد اهسابع اخلاص أٙطًا

قطعًا ال ... ٗ ٓى ت٘قف األًس عِد ٓرا احلد 

ُد أٙطًا بصِع أزخص جٔاش ذاض٘ب فقد قاًت اهٕ

دٗالز أًسٙلٛ  35ه٘ذٛ باهعامل ٗ بطعس ًبد٢ٛ 

قابوٞ هوتِصٙى بعد إُتاجٕ بلٌٚات جتازٙٞ أكرب ٗ 

دٗالز فقط  10ٓدفٍٔ اه٘ص٘ي اىل ضعس اي 

 ( ...ٙعين مثّ عوبٞ ضحا٢س يف بعض اهدٗي )

 

ٗ ٓٛ باهِتٚحٞ ... هقد كاْ تط٘ز األجٔصٝ اهو٘ذٚٞ ًتطازعًا كٌا كاْ عامل اهل٘اتف اهِقاهٞ ضابقًا       

إذْ ... احلحٍ فِس٠ أْ جٔاش األٙباد ًّ أبى ًا ٓ٘ إال جٔاش أٙفْ٘ كبري ... إًتداد هرهم اهتط٘ز 

... ٙطسح ُفطٕ ٗ ٙبقٟ اهطؤاي اهرٜ ... فِرّ أًاَ ًعسكٞ صع٘د تلِ٘ه٘جٛ ٓا٢وٞ حتدث ًّ ذ٘هِا 

ًتٟ ضٚقَ٘ عاملِا اهعسبٛ بإُتاد قطعٞ تقِٚٞ ميلّ أْ تتلوٍ عِٔا اهصرف األجِبٚٞ ٗ تتِاقؤا األخباز 

 ؟ ... اهعاملٚٞ ، أمل حيّ ذهم  
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حاسوبية  مشكلة سنستعرض بصورة دوريةفي هذه الزاوية 

و بعض الحلول  ، كومبيوترفي عالم ال قد تواجه أي منا

، و يسرنا أيضًا عرض حلولكم المقترحة لهذه المشكلة 

للمشاكل المعروضة أو إستعراض مشاكل مرت معكم و 

 :و يمكنكم مراسلتنا على األيميل التالي تبحثون عن حل لها

Askwakib@ gmail.com 

 

و المشكلة التً أواجهها هً ظهور كالم غٌر مفهوم عند استخدام اللغة العربٌة فً الكتابة على بعض البرامج ، رغم أننً   7لدي وٌندوز 

متأكد من اضافتً للغة العربٌة فً إعدادات اللغة ؟ 

لة
ك
ش

م
ال
 

 control panelلوحة التحكم نقوم بالدخول الى 

 ...Start   من خالل قائمة

الى قسم  ثم نختار الدخول 

... اللغة 

 

و منها نختار   Region and Languageستظهر لنا نافذه 

...   Administrativeتبوٌب 

 

 

... زر تغٌٌر النظام المحلً بالصورة  نقوم بإختٌار

 

... قوم بإختٌار الدولة العربٌة التً تناسبك ومنه ن
 

: مالحظة 

تتطلب منك هذه الخطوة القٌام بعملٌة إعادة تشغٌل 

... كً تظهر النتٌجة   Restartللنظام 



 

 

 

و البرامج و المعدات مجموعة التطبٌقات هً ( Management information system: باإلنكلٌزٌة) الوعلىهات اإلدارية نظن

. ن مجموعة من البدائل المتاحةالحاسوبٌة التً تساعد متخذ القرار اإلداري على إختٌار الخٌار األفضل و األنسب من بً

ط ظهرت نظم المعلومات اإلدارٌة استجابة لحاجة اإلدارة العلمٌة الحدٌثة إلى نوعٌة معٌنة من المعلومات اإلدارٌة الالزمة ألغراض التخطً   

باعتبارها نظاماً جدٌداً , لمشاكل اإلدارٌةمن أسالٌبها ومبادئها ووظائفها لتساعد فً حل افقد طوعت اإلدارة .. والرقابة واتخاذ القرارات

. للمعلومات ٌتعامل مع مشاكل نظم المعلومات الشاملة لإلدارة

متعدد التطبٌقات ولكنه بالضرورة ٌتكون من نظم , متنوع األبعاد, وتبدو نظم المعلومات اإلدارٌة بصورة نظام إداري متكامل العناصر   

النظام الفرعً لمعلومات , النظام الفرعً للمعلومات المحاسبٌة والمالٌة, للمعلومات التسوٌقٌةمثل النظام الفرعً , معلومات فرعٌة

 .فدرالٌاً ٌستند على مستودعات بٌانات أو نظم إدارة قواعد البٌاناتوالتً تشكل اتحاداً , الخ...العملٌات

 :و الغاية  الوفهىم

 تعمل على مساعدة تكنولوجٌة حاسوبٌة هً بناء أنظمة Management Information Systems نظم المعلومات اإلدارٌة

والقٌام بالمهمات المحاسبٌة و تنظٌم اإلجتماعات، كل هذا  فة فً القٌام بأعمالها، وتقوم بعدة وظائف من المساعدة المكتبٌةالمختل المؤسسات

 .اتخاذ القرار ٌساعد المؤسسات فً عملٌة وأكثر من كل ما قد

على الموظفٌن، وتتغلب  المالٌة التخفٌف من األعباء، وتخفٌف المصارٌف العملٌات اإلدارٌة كما أن استخدام المؤسسات للنظم الحاسوبٌة فً

كما تساعد على . أو عدم وجود الحافز المعنوي الالزم الروتٌنً التً قد ٌتسبب بها الملل من العمل البشري على العدٌد من السلبٌات للعمل

ٌزٌد من القدرة التنافسٌة للمؤسسة فً  ك المؤسسات لنظم المعلومات الحاسوبٌةكما أن امتال. الذي ٌزٌد من أعبائها تصغٌر حجم المؤسسات

 .بٌئة العمل

 :تستخذم نظن الوعلىهات اإلدارية لتحقيق جولة هن األهذاف  

  مساعدة العملٌات الخاصة بالمؤسسة و مساندتها فً المجاالت الوظٌفٌة المختلفة ، كالتسوٌق و اإلنتاج و التموٌل و غٌرها. 

 لمؤسسة و بالتالً المساهمة فً تحقٌق هذا الهدف المساعدة فً ربط النظم الفرعٌة بالمؤسسة بالهدف العام لهذه ا. 

 ل توفٌر التقارٌر التً تتضمن المعلومات على مستوى اإلدارة الوسطى ، و ذلك من خال القرار المساعدة و المساندة فً عملٌة صنع

 .الالزمة لتلك القرارات بتوقٌت مناسب 

  إنتاج التقارٌر عن العملٌات الروتٌنة للمؤسسة بدقة ، و تحدٌث البٌانات و : تحسٌن إنتاجٌة المؤسسات بطرائق عدة منها

اط الضعف و العمل على معالجتها ، بحٌث تتمكن المعلومات ، و المساعدة فً تحقٌق نقاط القوة و العمل على تنمٌتها ، و نق

  .المؤسسة من مواجهة التحدٌات و التنبؤ بالمشاكل التً تتعرض لها 

:  اإلدارية نظن الوعلىهات خريج

و لكنها تحتاج منه المرور فً تدرجات وظٌفٌة اخرى و   MISاالقرب الى خرٌج ال   Systems analystتعتبر مهنة محلل النظم 

: معرفة بمجاالت مرتبطة مثل 

  (برمجة مواقع اإلنترنت و تطبٌقات سطح المكتب )البرمجة. 

  قواعد البٌانات(مثل األوراكل و األكسس و غٌرها من الDatabase  ). 

  و أدواتهاشبكات الحاسوب و النظم الموزعة. 

 

 

 تخصصات هعلىهاتية

 ((MIS) نظن الوعلىهات اإلدارية)

 جمموعة مصادر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
moulin://encyclopedia/ar/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
moulin://encyclopedia/ar/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
moulin://encyclopedia/ar/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A8%D8%B4%D8%B1
moulin://encyclopedia/ar/%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
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 نبذة عن برنامج   

      PeaZip           : اسم البرنامج   

            : البرنامج وصف

 ,TAR, ZIPمفتوح المصدر و يدعم العديد من الصيغ , برنامج لضغط الملفات

7ZIP, PAQ8F ,ISO, Java, RAR, RPM, CAB  فهو حل عملي و

 .متكامل و هو يدعم أنظمة الويندوز و اللينكس 

www.Peazip.sourc

eforge.net 

 

 

www.Picasa.googl

e.com 

 

 

      Picasa           : اسم البرنامج   

            : البرنامج وصف

المتخصص بتنظيم الصور هذا اإلخير يعد من أفضل البرامج و  Googleبرنامج 

فهو يقوم , كما أنه مجاني و متعدد الوظائف. أكثرها سهولة في هذا المجال 

بومات اإللكترونية و توضيح الصور و التحكم في دقة األلون هو يدعم بإنشاء األل

 .عدة لغات و متوافق مع كل األنظمة الرئيسية 

 تفاصيل البرنامج

 googleالمطور 

تحرير الصور  النوعية

 مفتوح المصدر مجاني الترخيص

 اللينوكس/ الماك / الويندوز  نظام التشغيل

 

 تفاصيل البرنامج

 Giorgio Taniالمطور 

ضغط الملفات  النوعية

 مفتوح المصدر مجاني الترخيص

 اللينوكس/ الويندوز  نظام التشغيل

 

 برامج مفتوحة املصدر من موقع

www.Peazip.sourceforge.net
www.Peazip.sourceforge.net
www.Peazip.sourceforge.net
www.Peazip.sourceforge.net
www.Picasa.google.com
www.Picasa.google.com
www.Picasa.google.com
www.Picasa.google.com
http://bramijy.blogspot.com/
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: ( Apple Inc) أبل شركة 

تعٌُى عوى تضٌيٍ  ًتعددُة اجلِصياِت أًريليٌةٓي ظركٌة 
براًج وتضِيع اإلهلرتوُيات االشتٔالكية وًِتجات 

تعٌُى ًِتجاُت اهعركِة األكجَر ظٔرًة أجٔسة . اهلٌبيوتر
" بود. آي"، واجلٔاز املوشيقي "ًاكيِتوش"َحواشيبِ 

(iPod ) فوْ. آي"واجلٔاز احملٌوي("iPhone .) ٌّوتتض
ََ اهتعغيى   Mac OS" )ًان أوط ععرة"براًج ظركة أبى ُظا

X) َآي توُس"، وًتضفَح وشائى اإلعال( "iTunes) ،
هربجميات اهوشائط املتعددة ( iLife" )اليف. آي"وجمٌوعَة 

( iWork) "ورن. آي"واهربجميات اإلبداعية، وجمٌوعَة 
، وجمٌوعًة ًّ املِتجات (Final Cut Studio" )فايِاي كات شتوديو"هورباًج اإلُتاجية، وبرُاًَج اهتضٌيٍ 

تدير ظركة أبـى أكجر . هوجيم شتوديو هألدوات اهصٌعية اهربجمية هضِاعة األفالَ واملواد اهصٌعية، وجمٌوعَة
ِٕ األجٔسُة ًّ ًئتني ومخصني ًتجرا ًّ ًتاجر اهتجسئة يف تصعة بودا ْ، وًتجرا عوى ظبلة اإلُرتُت تباُع عوي

 .واملِتجاُت اهربجمية

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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، وأدرجت يف اهجاهح ًّ يِاير هعاَ 1976يف األوي ًّ ُيصاْ عاَ  كوبرتيِو، كاهيفورُياأُعئت اهعركة يف  
يف " كٌبيوتر"هوصِوات اهجالثني األوىل، وهلِٔا ختوت عّ هفظة  أبى كٌبيوتر احملدودةظوت ُتَصٌى ظركة  .1977

، باإلضافة إىل االهلرتوُيات االشتٔالكية، هتعلض توشع اهعركة املصتٌر يف شوق 2007اهتاشع ًّ يِاير هعاَ 
. تركيسٓا اهتقويدي عوى أجٔسة اهلٌبيوتر اهعخضية

ًويار دوالر أًريلي  32.48وكاُت ًبيعاتٔا اهصِوية عامليا   ًوظفا حوي اهعامل، 35000هوعركة ًا يقرب ًّ  
اشتطاعت ظركة أبى أْ تلتصب مسعًة  .2008املِتٔية يف اهتاشع واهععريّ ًّ شبتٌرب، عاَ  اهصِة املاهيةيف 

فريدًة يف صِاعة اإلهلرتوُيات االشتٔالكية، ألشبابٍ  ًتعددة ًِٔا فوصفتٔا هوتضٌيٍ اجلٌاهي اهعاًى 
. حلٌالتٔا اإلعالُية املٌيسة

أمست  .ارية، ال شيٌا يف اهواليات املتحدةكٌا متوم اهعركُة قاعدًة ًّ اهعٌالء املتفاُني هوعركة وعالًتٔا اهتج 
ظركة أبى اهعركة األكجر إثارًة هإلعجاب يف اهواليات املتحدة عاَ ( Fortune magazine) جموة فورتيوْ

. 2009، ويف اهعامل عاَ 2008

 

ًقر ظركة أبى احملدودة يقع يف وشط وادي 
ظارع إُفيِيت هوب،  1اهصيويلوْ، وعِوإُ ٓو 

ميوم حرَ ظركة أبى  كاهيفورُياكوبريتيِو، 
ًرتًا  79000شتة ًباْ يضى جمٌوعٔا إىل 

ًّ قبى ظركة  1993ًربعًا، وبِيت يف عاَ 
 ."شوبراتو هوتطوير"

ْ ُيتٔا ، أعوِت ظركة أبى ع2006يف عاَ 
ًرتًا ًربعًا  200000هبِاء ًقرٓا اهجاُي عوى 

شيلوْ . وجتٌيعٕ ًّ خمتوف اهقطع املتجاورة
املقر اجلديد يف كوبرتيِو أيضا، وهلِٕ شيبعد 

. كيووًرتًا ظرقا ًّ املقر احلاهي 1.6حواهي 

 

  

 

  www.wikipedia.orgموسوعة ويكيبيديا 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1976
http://ar.wikipedia.org/wiki/1977
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
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أساسيات دروس في  

 

حلقة لا

1 
 

هرا العامل املتشابك و الرٍ حيىٍ العديد من ... ستكىن هره بدايتنا لتصفح عامل شبكات احلاسىب ... حتًُ للجنًع 

سنحاول من خالل هره احللقات أن نركز ... و اليت تكاد تشابه شجرَ عنالقُ كثريَ التفرعات ... الفروع املتشعبُ 

 .!تابعىنا ... يعين ذلك إهنالنا للجانب النظرٍ  علِ اجلانب العنلٌ من الشبكات احلاسىبًُ و لكن ال

 

  

:  Network ٍا هي شثنح اىحاسىب 

ٍرصيح ( حاسىتيِ أو أمثز )هي ٍجَىعح ٍِ اىحىاسية 

... فيَا تيْها سينياً أو السينياً ىرحقيق هذف ٍحذد 

: ٍا اىهذف ٍِ وجىد اىشثناخ اىحاسىتيح 

  ٍشارمح اىَيفاخ (Folders Sharing : ) 

تذالً ٍِ ذثاده اىَعيىٍاخ تاسرخذاً اىىسائظ  

 ...اىَخريفح مذامزج اىفالش 
 

  اىَصادرٍشارمح  : 

ٍثو إسرخذاً طاتعح ٍىصىىح عيى اىشثنح ، أو 

ّسخ ٍحرىياخ قزص ٍزُ ٍِ جهاس سٍييل اىى 

 ...جهاسك 
 

  ٍشارمح إذصاه اإلّرزّد: 

ذزمح يَنِ ذىسيع اإلّرزّد شٍِ خاله اىشثنح اىٌ

... جَيع أجهشج اىشثنح  عيى 
 

  ٍشارمح اىثزاٍج: 

يَنِ ىجَيع أجهشج اىشثنح اىعَو عيى ّفس 

اىري ذرىاجذ عيى جهاس أحذهٌ مَا يَنِ اىثزاٍج 

اىَشارمح في ىعثح يشرزك تها جَيع أعضاء هذٓ 

   ...اىشثنح 

: هى أتسظ شنو ىشثنح حاسىتيح  ٍا

إُ أتسظ شنو ىشثنح حاسىتيح هى إيجاد إذصاه تيِ 

: حاسىتيِ إثْيِ ٍِ خاله 

  ميثو ٍرصو تيْهَا :اإلذصاه اىسيني 

 خاله شثنح اه:  اإلذصاه اىالسيني ٍِWireless  

 

: شنو ىشثنح حاسىتيح  عقذهى أ ٍا

 هي شثنح ٍنىّح ٍِ ٍجَىعح مثيزج ٍِ اىشثناخ و خيز

حيث ذرصو ٍالييِ  internet  ٍثاه عييها شثنح اإلّرزّد

... ٍالييِ اىحىاسية ٍع تعضها اىثعض ىرثاده اىَعيىٍاخ 
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اهٚلٍ مثاُٚٞ طسق تطٌّ بٔا احملافظٞ عوٟ 

:  ُظاَ اهتػػٚى يف كً٘بٚ٘تسن اهػخصٛ

: ٗبٞ هِظاَ اهتػػٚى يتِصٙى كافٞ اهتحدٙجات املط: أٗاًل 

جيب أْ ٙلْ٘ تِصٙى اهتحدٙجات ب٘اضطٞ األغخاص املختصني 

ٓ٘ محاٙٞ بتلِ٘ه٘جٚا املعوً٘ات ٗ اهلدف ًّ تِصٙى اهتحدٙجات 

...  اهِظاَ ًّ ٓجٌات اهفريٗضات ٗ ً٘اجٔٞ أخطاز احلٌاٙٞ

: تِصٙى اهرباًج املسخصٞ فكط :  ثاًُٚا

كّ حسٙصًا عوٟ اًتالن اهرباًج املسخصٞ ٗ اهكاُُ٘ٚٞ ، اهرباًج اهػري 

ًسخصٞ ٗ املِط٘خٞ بطسٙكٞ غري قاُُ٘ٚٞ تعاُٛ ًّ ًػاكى 

... كجريٝ ٗ ال تكبى اهتحدٙح يف ًعظٍ األحٚاْ 

: ال تكٍ  بتِصٙى إصدازات رلتوفٞ ًّ اهرباًج ذاتٔا : ثاهجًا 

اذا كِت تعٌى عوٟ اصدازٝ ًتط٘زٝ ًّ أحد اهرباًج ًجاًل ٗ ازدت 

اهعٌى عوٟ ُطخٞ رلتوفٞ ًّ ُفظ اهرباًج فكد ٙتطبب ذهم 

بعدَ ت٘افكٚٞ بني ًوفات ٓرا اهربُاًج ، األفطى ٓ٘ ت٘حٚد اهِطخٞ 

... املطتخدًٞ 

اهسج٘ع اىل ًطؤٗي اهدعٍ اهتكين هتلِو٘جٚا : زابعًا 

: خوى يف ًلُ٘ات اجلٔاش املعوً٘ات يف حاي ٗج٘د 

قد ٙلْ٘ احلى ألٜ ًػلوٞ ت٘اجٕ اجلٔاش ًِ٘طًا مبطؤٗهٛ قطٍ 

تلِ٘ه٘جٚا املعوً٘ات ، ٗ قد تلْ٘ ًّ اجملاشفٞ ذلاٗهٞ حى 

املػلوٞ اْ مل أكّ عوٟ دزاٙٞ كافٚٞ يف دلاي تلِ٘ه٘جٚا 

... املعوً٘ات 

: اهوج١٘ اىل ًطؤٗي اهدعٍ اهتكين هتِصٙى اهربدلٚات : خاًطًا 

 

اهوج١٘ اىل ًطؤٗي اهدعٍ اهتكين هتِصٙى : خاًطًا 

: اهربدلٚات 

تِصٙى اهرباًج حاٗي اإلضتعاُٞ دا٢ًٌا  ع يف أخطا١ٗهتاليف اه٘ق

فٔ٘ اهػخص األقدز عوٟ تسكٚب اهربدلٚات ،  ITمبطؤٗي قطٍ اي 

... باهص٘زٝ املِاضبٞ 

ال تكٍ بتِصٙى اهرباًج ًّ امل٘اقع اهػري : ضادضًا 

: ً٘ث٘قٞ يف اإلُرتُت 

غري ً٘ث٘قٞ فأُت بتِصٙوم هورباًج ًّ اجلٔات اهػري ًعسٗفٞ ٗ اي

تعسض جٔاشن خلطس اإلخرتاق ، فكد حتٜ٘ ٓرٖ اهرباًج عوٟ 

دلٌ٘عٞ ًّ املوفات اهطازٝ ظٔاشن ، ًّٗ ٙدزٜ قد تلْ٘ تطاعد 

... عوٟ اهتجطظ عوٟ جٔاشن دْٗ ًعسفتم 

ال تكٍ بفتح زضا٢ى اهربٙد اإلهلرتُٗٛ اهػري : ضابعًا 

: ً٘ث٘ق بٔا 

ت ضازٝ ٗ ٓٛ إحد٠ أكجس اهطسق إلُتػاز قد حتٜ٘ فريٗع أٗ ًوفا

... اهفريٗضات ، قٍ بفحص اهسضا٢ى ًّ خالي ًلافحات اهفريٗضات 

قدَ إضتػازاتم ٗ تطاؤالتم خلربا١ تلِ٘ه٘جٚا : ثاًًِا 

: املعوً٘ات 

ِٓان اهعدٙد ًّ امل٘اقع اهيت ميلِٔا تكدٍٙ اهدعٍ اهتكين ألٜ 

، ًباغسٝ ًّٗ خالي امل٘قع ضتصوم  ًػلوٞ قد ت٘اجٕ املس١

... إجابات عّ تطاؤالتم 
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أو كُتى يٍ يحبي ... أو اذا كُتى يٍ يصًًي انخطىط انجًيهت ... اذا كُتى يٍ هىاة انخطىط انعسبيت 

 ...فإٌ يىقع انخطىط انعسبيت هرا سيكىٌ كُصاً بانُسبت نكى ... استخداو انخطىط انغسيبت و انًًيصة 

و خطىط تتُىع انخطىط انًعسوضت في هرا انًىقع يٍ انخطىط انكىفي يسوزاً بخطىط انُسخ و خطىط انثهث 

يُىعت كخطىط اإلعالٌ و كرنك ستجد يجًىعت يٍ انخطىط ال... انسقعت و انديىاَي و انًغسبي و انفازسي 

 ...خطىط انحس و انخط انًطىز باإلضافت انى انسيىش 

كًا اٌ انًىقع يقدو يجًىعت يٍ انبسايح ... يًكُكى تحًيم كافت انخطىط بصىزة يجاَيت و بدوٌ تسجيم 

 ...انًسفقت انًساعدة في تصًيى انخطىط و انتعديم عهيها 

 

 :يًكُكى انحصىل عهيها يٍ يىقع تحًيم انخطىط انعسبيت  انيكى اآلٌ يجًىعت يٍ ًَاذج انخطىط انتيو

 ال اله إال اهلل حممد رسول اهلل  بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ال اله إال الله محمد رسول الله بسن الله الرحمن الرحين

 ال اله إال اهلل حممد رسول اهلل بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ال اله إال اهلل حممد رسول اهلل بسم اهلل الرمحن الرحيم

 موقع  
يستحق  
 الزيارة 

www.arfonts.net 

 

http://www.arfont.net/
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1 
 

 Firefox فايرفوكص

2 
 

 Google Chrome جوجل كروم

3 
 

 Internet Explorer إكشبلوررإنرتنت 

4 
 

 Opera أوبرا

5 
 

 Safari سافاري

6 
 

 Maxthon ماكشثون

7 
 

 Flock فلوك

8 
 

 Avant Browser أفانت

9 
 

 Deepnet Explorer نتديب 

10 
 

 PhaseOut وتفيزأ

 

 ترتيب أفضل عشرة متصفحات إنترنت 

http://internet-browser-review.toptenreviews.com/mozilla-firefox-review.html
http://internet-browser-review.toptenreviews.com/google-chrome-review.html
http://internet-browser-review.toptenreviews.com/internet-explorer-review.html
http://internet-browser-review.toptenreviews.com/opera-review.html
http://internet-browser-review.toptenreviews.com/safari-review.html
http://internet-browser-review.toptenreviews.com/maxthon-review.html
http://internet-browser-review.toptenreviews.com/flock-review.html
http://internet-browser-review.toptenreviews.com/avant-browser-review.html
http://internet-browser-review.toptenreviews.com/deepnet-explorer-review.html
http://internet-browser-review.toptenreviews.com/phaseout-review.html
http://www.toptenreviews.com/
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ٌشحٍ ببنحزارة، حٍذ حعخًذ ٌٔخًٍز بأَّ  Nokia E-Cuفبنصٕرة انخً حشبْذَٔٓب ببألعهى ًْ حصًٍى ْبحف ٌحًم اسى 

فكزة عًهّ عهى ٔجٕد يٕنذاث حزارٌت حغطً انٓبحف ٔحقٕو بخحٌٕم انحزارة إنى طبقت كٓزببئٍت، نذا إٌ أردث شحٍ 

! ْبحفك فكم يب عهٍك فعهّ ْٕ ٔضعّ فً جٍبك

خهفبث انشٕاحٍ انفكزة يٍ ابخكبر انًصًى انبزٌطبًَ ببحزٌك ٍْالَذ انذي أراد يٍ خالنٓب نفج االَخببِ إنى أرز و

. انكٓزببئٍت عهى انبٍئت

حى حصًٍى جسى انٓبحف يٍ انُحبس َُٔحخج عهى سطحّ حشققبث حشبّ حشققبث األرض انجبفت نهخعبٍز عٍ أرز 

. انخهٕد ٔاالحخببس انحزاري عهى كٕكبُب

 .Copperحزيز نهُحبس  Cuٔانـ environmentحزيز نهبٍئت  Eألٌ انـ Nokia E-Cuأيب عٍ اسًّ فخى حسًٍخّ 

طٍ يٍ انًخهفبث كم عبو، فضالً عٍ أَٓب  51,000ٌقٕل يصًى انٓبحف أٌ شٕاحٍ انٕٓاحف انجٕانت انخً ال حعًم حشكم 

حؤدي نزٌبدة االَبعبربث انكزبٍَٕت يٍ خالل حٕنٍذ انكٓزببء انخً حسخٓهكٓب نشحٍ انٕٓاحف، نذا قذو ببحزٌك ٍْالَذ ْذا 

 .َفسّ بُفسّانٓبحف انذي ال ٌحخبج نشبحٍ ألَّ ٌشحٍ 

 

هاتف يشحن 

إن : باحلرارة

أردت شحن 

هاتفك ضعه يف 

 !!جيبك
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 قياسوحدات 

 املعلومات

 الوحدة كم تساوي

كيلوبايت

KB 

 
بايتميجا

MB 

جيجابايت

GB 

   تريابايت

TB    

  بايتبيتا

PB   

إكسابايت 

EB  

 بايت 1,024=  102

بايت  1,048,576=  202

 كيلوبايت 1024يساوي 

بايت  1,073,741,824 =  230

 بايتميجا 1024يساوي 

بايت  1,099,511,627,776 =  240

 بايتجيجا 1024يساوي 

بايت 1,125,899,906,842,624 =  250

 ابايتتري 1024يساوي 

بايت 1,152,921,504,606,846,976 =  260

 ابايتبيت 1024يساوي 

بايت زيتا

ZB  

بايت 1,180,591,620,717,411,303,424 =  270

 ابايتاكس 1024يساوي 

 إختصارات  
 حاسوبية 

LAN 
Local Area Network 

 شبكة المنطقة المحلٌة

ٌغطً هذا النوع من الشبكات عادة المناطق 

الجغرافٌة الصغٌرة مثل الجامعات أو أحد فروع 

 .الشركات الكبٌرة أو شبكة الحاسوب فً منزل ما

عدد أجهزة الحاسوب فً هذا النوع ٌتراوح على 

ولربط هذه األجهزة  500قل من جهازٌن إلى األ

أي  switch أو hub نحتاج إلى جهاز ٌسمى

لٌعمل على ربط االجهزة معا  المركز أو الناقل

 .وٌمكنها من اإلتصال ببعضها

 

يستخذم لزبط األجهزة عادة في مثل هذا الىىع 

مه الشبكاث أسالك وهي مه وىع خاص لىقل 

 .البياواث أو األجهزة االسلكيت

يتمكه المتصل في الشبكت مه رؤيت المعلىماث 

والملفاث المىجىدة على أجهزة اآلخزيه إن 

 .سمح له بذلل

 

WAN 
Wide Area Network 

 شبكة المنطقة الواسعة

هذا النوع من الشبكات ٌغطً الشبكات فً 

وأفضل . والكبٌرة المناطق الجغرافٌة الواسعة

مثال على هذا الصنف االنترنت النها تغطً 

 .مشرقه إلى مغربه العالم كله من

لشبكات ٌتمٌز بتغطٌته المساحات هذا النوع من ا

الشاسعة وسرعة نقل المعلومات وأمن نقل 

 .المعلومات

 



 

 

 

sxxcccd 

 كاريكاتير

 هل تعلم 
 أن بعد احلديد من الطن وزن أن تعلم هل 

 ! أطنان ثالثة يصبح متاما يصدأ

 

7 
: عدد أيام األسبوع 

السبت و األحد و اإلثنني 
و الثالثاء و األربعاء و 
 اخلميس و اجلمعة

 

  فلتات في ظهر إال شيئًا أحٌد أضمر ما

.  وجهه وصفحات لسانه

             (عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي) 

 

حكمة 
 العدد



 

AskWakib@gmail.com 

  

  

 

 

                                                                                                                                    ؟... إستفساراتكم

                               ...!مالحظاتكم             

  .....مشاركاتكم

 

 
  

 سـالمـه عالء محمد<<<   إشراف 

على إيميل مجلة واكب يسرنا قبول المقاالت و المواضيع التي تخص كل ما له عالقة بعالم التقنية و الكومبيوتر 

  ...مرفقاً معها معلومات الكاتب و مصدر الموضوع  Office wordالتقنية باألعلى على أن تكون بصيغ 

 جملة واكب التقنية 
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