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ما هو حجم الشبكة؟ 

كيفية العثور على موارد مفتوحة عبر االنترنت

[مربع التسهيل]:
:شعبية هيةالشبكأكثر متصفحات 

•Google Chrome جوجل كروم

•Mozilla Firefox  موتزيلال فيروكس

•Microsoft Edge مايكروسوفت إدج

•Opera أوبرا

•Maxthon ماكسثون

•Vivaldi فيفالدي

•Brave بريف

م، مليارات شخص يتواصلون عبر اإلنترنت في جميع أنحاء العال3على إعتبار أن أكثر من 

.ئيةيمكنك أن تتخيل وجود قدر مذهل من المحتويات موجودة على شبكة اإلنترنت غير المر

11مليارات صفحة وتحتاج إلى أكثر من 5أظهرت األبحاث أن الشبكة تحتوي على أكثر من 

!تريليون عام لتنزيل كل هذه المعلومات

https://www.lifewire.com/what-is-brave-browser-4177069


كيفية العثور على أي شيء عبر اإلنترنت

:هناك بعض الخطوات األساسية التي يجب عليك اتباعها لتصبح خبيًرا في البحث على اإلنترنت

!ابدأ مع ويكيبيديا. 1
!هي سهلة االستخدام، تحتوي على ثروة من المعلومات وتمنحك نظرة عامة جيدة على معظم الموضوعات

!انتقل إلى جوجل.2
!رئيسيةابدأ بالبحث العام باستخدام مفاتيح الكلمات ال. اآلن بعد أن رأيت ويكيبيديا، يجب أن تعرف الكلمات الرئيسية ذات الصلة بالموضوع الذي تبحث عنه

!الذهاب إلى الوسائط المتعددة. 3
.اوالتي معظمها مجانية ومفيدة حقً (. مقاطع الفيديو والتسجيالت الصوتية)ابحث عن محتوى الوسائط المتعددة ! ليس فقط النص هو المتاًح عبر اإلنترنت

!الذهاب للموارد التعليمية المفتوحة. 4
.لفيديوفي الواقع، تقدم العديد من الكليات محاضراتها في صيغة الصوت أو ا. هناك الكثير من الدورات المجانية وكمية كبيرة من المعلومات المنظمة حول أي موضوع

ابحث عن البرامج التعليمية. 5
تعليمات خطوة سوف تساعدك بالتأكيد على كيفية القيام بذلك من خالل. ابحث عن موضوع واكتشف أي مهارات عملية تحتاجها من خالل البرامج التعليمية عبر اإلنترنت

.بخطوة

استخدام األدوات المتاحة لك. 6
!هذه األدوات لها ميزات خاصة ويمكن أن تعمل كمساعدة للبحوث. هناك الكثير من األدوات التي يمكن أن تساعدك في إجراء البحوث عبر اإلنترنت بسهولة

المواقع المتخصصة. 7
!كل شيء لديه مكتبة موارد خاصة به في مكان ما على شبكة اإلنترنت. هناك مكتبات على اإلنترنت لموضوعات مختلفة

كيفية العثور على موارد مفتوحة عبر االنترنت



أين تجد موارد مفتوحة على االنترنت 

.هناك العديد من الخيارات إليجاد مواد ذات جودة عالية ومفتوحة يمكن استخدامها ألغراض الدراسة والبحث

، في حين أن هناك المزيد والمزيد من المعلومات المتاحة عبر الشبكة والموارد الجديدة آخذة في الظهور باستمرار

.هناك العديد من الخيارات للعثور على مواد مفتوحة ذات جودة الستخدامها ألغراض متعددة

[تعليمات، انقر وأكتشف]... انقر على الموارد المفتوحة للعثور على بعض قوائم المصادر المفيدة 

كيفية العثور على موارد مفتوحة عبر االنترنت

▪Directory of Open Access Journals (DOAJ)ةدليل الوصول إلى المجالت المفتوح(DOAJ)
▪FindIt@Bham
▪OAIster
▪PeerJ
▪Frontiersلحدودا

▪Journal of Legal Analysis  مجلة التحليل القانوني

▪Cogent Economics & Finance  المالية واالقتصاد المناسبة

الوصول إلى المجالت المفتوحة

▪Google Scholarمنحة جوجل

▪CORE portalالبوابة األساسية

▪Search Creative CommonsGoogle Scholarالبحث عن االبداع العام

الوصول إلى المستودعات المفتوحة

كتب جوجل▪
OAPENمكتبة ▪

المفتوحةالوصول إلى الكتب

▪Open Access Buttonمقبس الوصول المفتوح

▪Open Access Directoryدليل الوصول المفتوح

▪Open Society Foundations Access to Knowledgeمؤسسات المجتمع للوصول إلى المعرفة  المفتوح

الوصول إلى موارد أخرى مفتوحة

mailto:FindIt@Bham
http://oaister.worldcat.org/
https://peerj.com/
http://www.frontiersin.org/
http://jla.oxfordjournals.org/
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=oaef20
http://scholar.google.co.uk/
http://project.core.ac.uk/
http://search.creativecommons.org/
http://scholar.google.co.uk/
https://www.openaccessbutton.org/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page
http://www.opensocietyfoundations.org/topics/access-knowledge


حيلة البحث بواسطة جوجل

:يجب أن تكون على دراية بالحيل التالية،جوجلGoogleعند القيام بالبحث من خالل  

عبارة البحث 1.

البحث السلبي  2.

ترتيب البحث 3.

القسري عنالبحث  4.

بحث الموقع 5.

البحث عن نطاق األرقام 6.

تحديد جوجل 7.

آلة حاسبة جوجل 8.

سجل الهاتف 9.

مدقق امالئي 10.

"أنا محظوظ"زر .11

!انقر هنا لقراءة المزيد

كيفية العثور على موارد مفتوحة عبر االنترنت



موارد التعليم المفتوحة

الموجودة بالفعل يمكن أن يوفر لك الوقت والجهد، مع المساعدة فيOERsإن استخدام موارد التعليم المفتوحة 

.تحسين التعليم على مستوى العالم

ات الدراسة ، حيث ال يستطيع العديد من الطالب حتى شراء الكتب والوصول إلى قاعالبلدان الناميةخاصة في 
.ذات أهمية أكثرOERsمحدود، تعتبر مصادر التعليم المفتوح 

كيفية العثور على موارد مفتوحة عبر االنترنت



نصائح الستخدام مصادر التعليم المفتوحة

.هو خطوة واحدة  OERsالعثور على الموارد التعليم المفتوحة

.والخطوة التالية هي معرفة كيف ومتى استخدامها

:النصائح التالية هي بداية جيدة

تحقق من حقوق االستخدام. 1

قارن الموارد بأهدافك لتحديد الموارد التي تناسبك. 2

تأكد من أن الموارد الخاصة بك ذات جودة عالية. 3

أنشأ مستودع الموارد التعليمية المفتوحة. 4

استخدم الموارد التعليمية المفتوحة األخرى لإللهام.5
الموجهالذاتي االستكشاف شجع . 6

كيفية العثور على موارد مفتوحة عبر االنترنت



كيفية العثور على موارد مفتوحة عبر االنترنت

بالكتب مراجعة لفعالية وتصورات المصادر التعليمية المفتوحة مقارنة

المدرسية

للعثور على البيانات التي تحتاج إليها30الموارد ال 

2017التقرير العالمي : موارد  التعليم المفتوح

وأمثلةنصائح

للمبدعين الجددنصائح : إنشاء مصادر تعليمية مفتوحة

كل ما تحتاج لمعرفته حول محركات البحث

؟ما هو محرك البحث الذي يجب استخدامه _



ما هي هوية العالمة التجارية؟

ظهورعالمتك التجارية، تمثل هوية العالمة التجارية مجموع كيفية •

والتحدث إليهاشعورها 

هوية عالمتك التجارية هي ما يميزك عن المنافسين ويظهر لعمالئك من•

.أنت وماذا يمكن أن يتوقعوه من العمل معك

كيفية بناء العالمة التجارية؟
:يةبناء العالمة التجارية الخاصة بك أساسا يتلخص في الخطوات التال•

البحث عن المتجر•

اختر اسم عملك وشعارك•

(الشكل والشعار)صمم هويتك •

قم بتطبيق عالمتك التجارية عبرعملك وقم بتطويرها أثناء نموك•

كيفية إنشاء هوية العالمة التجارية الخاصة بك



]تعليمات، انقر وأكتشف]... انقر على كل مفهوم للمزيد عن المعلومات 

كيفية إنشاء هوية العالمة التجارية الخاصة بك

تحديد هوية العالمة التجارية الخاصة بك▪

ماذا تمثل،-

ما هو هدفك األكبر-

ما هي القيم واألهداف الخاصة بك-

تحديد مكان العالمة التجارية الخاصة بك حاليا في السوق▪

من هو منافسك-
فهم من هو عميلك المحتمل▪

البحث في السوق والرؤية

.اختر اسم نشاطك التجاري الذي يصعب تقليده ويصعب الخلط بينه وبين منافسيك في السوق•
تجنب األخطاء مثل األسماء الطويلة جًدا أو التي يصعب تهجئتها•

االسم التجاري والشعار

الشعار

من المهم إنشاء شعار بسيط، ال ينسى، خالد، متعدد االستخدامات، مناسب، فريد، قابل للتحديد•
بوضوح هويتك وما تقدره كعالمة تجاريةيجب أن يوصل الشعار•

من الجيد أيًضا أن يكون الشعار قاباًل للتطوير في جميع األحجام•

:أشياء مهمة حول التصميم

(الذي تختاره لمواد العالمة التجارية الخاصة بك( أو النوع)تشير إلى الخط )الطباعة•

استخدام األلوان عامل استراتيجي في لوحة ألوان العالمة التجارية الخاصة بك يمكن)لوحة األلوان •

. (أن يكون له تأثير خطير حول كيف ينظر جمهورك إلى عالمتك التجارية

الشكل والصيغة•

تصميم هويتك

العالمة التجارية القوية هي العالمة التي ترسل رسالة واضحة بطريقة متسقة عبر وسائل•

.التواصل االجتماعي أو الموقع االلكتروني الخاص بها•
التي تجعل من معنى لعالمتك التجاريةمنصة وسائل التواصل االجتماعي أختر•

:تحتاج إلى معرفة هويتك ولغتك اللغوية الستخدامها على وسائل التواصل االجتماعي•

قائمة الكلمات االستخدام،-•

الشخصية للكتابة االجتماعية،-

أسلوب التصوير الستخدامه في المنشورات،-
يجب عليك إجراء تحديثات منتظمة للمحتوى والتواصل مع جمهورك•

الناس ووسائل التواصل االجتماعي 



كيفية العثور على موارد مفتوحة عبر االنترنت

ع في وسائل التواصل االجتماعي لتوسي11ال االستراتيجيات استخدام 

العالمة التجارية الخاصة بك

كيف تبدأ عالمتك التجارية الخاصة من الصفر

دليل كيفية إنشاء هوية العالمة التجارية خطوة خطوة

وأمثلةنصائح

لعالمتك التجارية9عناصر التصميم ال 

األعمال اإلبداعية/ العالمة التجارية الشخصية الخاصة بك 



بر تعني الوصول إلى حسابك المصرفي وإجراء المعامالت المالية عالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت•

.الهاتف الذكي أو اللوح االلكترونيالكمبيوتر، اإلنترنت على 

معه أو انتقل لمعرفة ما إذا كان يمكنك الوصول إلى حسابك عبر اإلنترنت، تفضل بزيارة البنك الذي تتعامل•

.إلى الموقع اإللكتروني الخاص بمصرفك

:المزايا

سريع وفعال•

ساعة إلى حسابك24الوصول على مدار •

المعلومات في الوقت الحقيقي•

يمكنك دفع فواتيرك عبر اإلنترنت•

:السلبيات

قد يمثل تحديا للعمالء الذين يستخدمونها ألول مرة•

ال تزال الحسابات عرضة للتأثر بالقرصنة•
باإلنترنتموثوق يعتمد على اتصال •

اإلنترنتعبرالحروالعملالمصرفيةالخدمات:االنترنتعلىالعمل



كيف تعمل االعمال المصرفية عبر اإلنترنت

(التسجيل)اإلعداد األولي . 1

:ألسباب أمنية، تتضمن عملية التسجيل غالًبا بضع خطوات•

زيارة البنك المحلي الخاص بك،•

وجود كلمة مرور منشورة لك، و•

.في بعض الحاالت، عندما تحصل على جهاز أمان صغير، ستحتاج إلى تسجيل الدخول•

تسجيل الدخول. 2

ال اسم بعد اإلعداد والتسجيل األولي، يمكنك تسجيل الدخول والوصول إلى حسابك في أي وقت عن طريق إدخ

.لخاص بكالمستخدم وكلمة المرور في قسم الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت في الموقع االلكتروني للبنك ا

استخدام األدوات عروض البنك الذي تتعامل معه. 3
.يمكن أن يشمل المدخرات التلقائية، التحويل بين الحسابات، دفع الفواتير، وأكثر من ذلك

الخدمات المصرفية واألعمال الحرة عبر اإلنترنت: العمل على االنترنت



:نصائح للخدمات المصرفية اآلمنة عبر اإلنترنت
عامة Wi-Fiتجنب استخدام شبكة•

آمنةWi-Fiتأكد من أن شبكة •

معلومات ال تستجيب أبًدا لرسائل البريد اإللكتروني أو المكالمات الهاتفية المزعومة من مصرفك واطلب•

األمان الخاصة بك

ال تفتح رسائل البريد اإللكتروني من مصادر غير معروفة ألنها قد تحتوي على فيروس•

ال تستخدم أجهزة الكمبيوتر العامة لتسجيل الدخول إلى البنك عبر اإلنترنت•

تحقق من حسابك بانتظام•

ال تشارك بياناتك مع أي شخص•

تذكر دائًما تسجيل الخروج من الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت•
احتفظ بنظام التشغيل وبرنامج مكافحة الفيروسات محدثا دائما•

الخدمات المصرفية واألعمال الحرة عبر اإلنترنت: العمل على االنترنت



.احدهو شخص يعمل لحسابه الخاص ويقدم خدمات للعمالء، وغالًبا ما يكون لعدة عمالء في وقت والعمل الحر 

:مزايا

العمالء/ اختر عملك •

(يمكنك اختيار ساعات العمل الخاصة بك)هو عمل مرن •

لديك المزيد من السيطرة•

:سلبيات

مشروع/ الحصول على عمل •

إدارة العديد من العمالء والمشاريع•
سيكون عليك دفع ضريبة العمل الحر•

الخدمات المصرفية واألعمال الحرة عبر اإلنترنت: العمل على االنترنت



الخدمات المصرفية والعمل الحر عبر اإلنترنت: على االنترنتالعمل

شرح الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

2018موقع للعمل الحر في 20أفضل 

ترنتدليل المبتدئين للخدمات المصرفية عبر اإلن

وأمثلةنصائح

كيف تكون فنانا في العمل الحر



لماذا من المهم أن يكون لديك موقع على شبكة اإلنترنت

جاري السبب األول وراء حاجة األعمال الصغيرة إلى موقع إلكتروني، حتى لو كان نشاطك الت•

لديه خمسة موظفين أو أقل، هو أن عددا كبيرا من عمالئك المحتملين هم  هناك في أغلب 

.األوقات

ن يذهبون العمالء المحتملون يستخدمون هواتفهم الذكية وأجهزة األلواح االلكترونية  لتقرير أي•

ار؛ من أو حذالبحث المحلي لذلك يجب أن يظهر نشاطك التجاري الصغير في . وماذا يشترون

.األشخاص الذين يبحثون ويجدون األنشطة التجارية المحلية األخرى وليس شركتك

ادوا على يتوقع الناس أن يكون لألنشطة التجارية مواقع إلكترونية خاصة بها، تماًما كما اعت•

.توقع أن يكون لدى األنشطة التجارية عنوان فعلي حقيقي للنشاط التجاري

.إمتالكك موقعا إلكترونيا يمنحك وجوًدا تلقائًيا عبر اإلنترنت•

.المحتملينإنشاء قوائم العمالء/ الموقع االلكتروني لألعمال يمنحك فرصة أخرى لجمع البيانات •

.إنفاق التجارة اإللكترونية يتزايد كل عام•

.يمكن لغرفة التجارة اإللكترونية أن تقود العمالء إلى متجرك•

اإلنترنتعبرمرئًياعملكتجعلكيف



.نفسها بنفسهاتشرح يجب أن تكون صفحة الموقع واضحة ، Krugوفًقا لقانون قابلية االستخدام األول لـ  ال تجعل المستخدمين يفكرون. 1

لعب مع الخدمة الزائرون ألول مرة على استعداد ل. كلما تطلب األمر إجراًء أقل من المستخدمين الختبار الخدمة، زاد احتمال قيام الزائر العشوائي بتجربتها بالفعل
.وليس ملء نماذج الويب الطويلة لحساب قد ال يستخدمونه في المستقبل

ال تبدد صبر المستخدمين. 2

لما كان التفكير أقل ك: بمعنى آخر. نظًرا ألن المواقع اإللكترونية توفر محتوى ثابًتا وديناميكًيا، فإن بعض جوانب واجهة المستخدم تجذب االنتباه أكثر من غيرها
.يجب أن يحدث وراء الكواليس، كلما كانت تجربة المستخدم أفضل، وهو هدف قابلية االستخدام في المقام األول

إدارة تركيز انتباه المستخدمين. 3

.ما يهم هو أن المحتوى مفهوم جيًدا وأن الزوار يشعرون بالراحة من طريقة تفاعلهم مع النظام احرص على التعرض للميزة. 4

.استخدام لغة واضحة وموضوعية. استخدام تخطيط قابل للفحص. استخدام عبارات قصيرة وموجزة استفد من الكتابة الفعالة .5

لى نادراً ما يكون المستخدمون في موقع لالستمتاع بالتصميم؛ عالوة ع. هو الهدف األساسي لتصميم الموقع( KIS" )الحفاظ على البساطة"يجب أن يكون مبدأ 

.في معظم الحاالت يبحثون عن المعلومات على الرغم من التصميمذلك، 

إسع جاهدا للبساطة.6

ليل الحمل إنه ال يساعد فقط في تق. إنه ال يساعد فقط في تقليل الحمل المعرفي للزائرين، ولكنه يجعل من الممكن إدراك المعلومات المعروضة على الشاشة
.المعرفي للزائرين، ولكنه يجعل من الممكن إدراك المعلومات المعروضة على الشاشة

ال تخاف من المساحة البيضاء. 7

لعرض التقديمي تطابق ا: بذل أقصى جهد بأقل قدر من اإلشارات والعناصر المرئية؛ التواصل: تزويد المستخدم بهيكل مفاهيمي واضح ومتسق؛ التوفير: تنظيم

.مع قدرات المستخدم

"لغة مرئية"التواصل بفعالية مع . 8

.االتفاقيات مفيدة للغاية ألنها تقلل منحنى التعلم، والحاجة إلى معرفة كيفية عمل األشياء االتفاقيات هي أصدقائنا. 9

كيف تجعل عملك مرئًيا عبر اإلنترنت
قواعد لموقع جيد10
[التعليمات، انقر وأكتشف]...المزيدلقراءةقاعدةكلعلىانقر

.غالًبا ما توفر اختبارات قابلية االستخدام رؤى مهمة في المشكالت والقضايا الهامة المتعلقة بعملية التخطيط المحدد ير من االختبار المبكر، اختبار في كث. 10

األحيان



كيف تجعل عملك مرئًيا عبر اإلنترنت

ما هو التسويق عبر اإلنترنت؟

والمنهجياتاألدواتمنمجموعةعنعبارةاإلنترنتعبرالتسويق
عبرالتسويق. تاإلنترنعبروالخدماتالمنتجاتلترويجالمستخدمة

عناصر منأكثر التسويقعناصرمنواسعةمجموعةيتضمناإلنترنت

احةالمتالتسويقوآلياتاإلضافيةالقنواتبسببالتقليدياألعمالتسويق
.اإلنترنتعلى

فيماب،والتقنيةاإلبداعيةاإلنترنتأدواتبينيجمعاإلنترنتعبرالتسويق

.اتواإلعالنالمبيعات،والتطويرالتصميمذلك

نواتالسفيالتقليديةالمبيعاتأعالنات اإلنترنتعبرالتسويقتجاوزلقد

.النموعاليةصناعةيزالوالاألخيرة



كيف تجعل عملك مرئًيا عبر اإلنترنت
استراتيجيات للتسويق عبر اإلنترنت6

العالمة التجارية الشخصية. 1

ويج لعالمتك تمنحك الترويج لنفسك، قبل شركتك، تمنحك الفرصة للتأثير االيجابي لتكون جديرا بالثقة و صورة شخصية للتر

التجارية

محتوى التسويق. 2

من محتوى التسويق يتخذ مجموعة متنوعة من النماذج، يعتمد على كيفية تشكيل إستراتيجيتك، وأمكانياتها أن تحقق عدًدا

األهداف المختلفة

(SEO) تحسين محركات البحث . 3

هي عملية لجعل موقعك أكثر ظهورا في محركات البحث، بحيث تحصل على المزيد من الزيارات من األشخاص    SEO 
.الذين يبحثون عن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها

تحسين التحويل. 4

تهدف معظم هذه االستراتيجيات إلى جذب المزيد من األشخاص إلى موقعك، ولكن ماذا يفعل هؤالء األشخاص فور وجودهم 

.هناك؟ يساعدك تحسين التحويل على ضمان حصولك على قيمة أكبر من كل زائر من خالل زيادة معدل التحويل

التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي. 5

إن التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي يمثل إمكانات كبيرة في بناء ورعاية جمهور واسع من مرتادي وسائل 

.التواصل االجتماعي

التسويق عبر البريد اإللكتروني. 6

حتى رسالة إخبارية بسيطة عن المحتوى يمكن أن تساعدك في تشجيع تكرار الزيارات إلى موقعك، وتسهيل المزيد من 

.التفاعل مع عالمتك التجارية والحفاظ على قيمة عالمتك التجارية مع جمهورك



كيف تجعل عملك مرئًيا عبر اإلنترنت

Some examples
https://www.worldwish.org/en/shareyourears

https://www.momondo.it/letsopenourworld
رف على أجرى موموندو تحليل للحامض النووي لنحو سبعين شخًصا من جميع أنحاء العالم للتع
القصص أصلهم العرقي، بينما تتناول المرحلة الثانية من الحملة، التي بدأت هذا األسبوع، بعض

.الفردية للمشاركين
مليون مشاهدة عبر جميع القنوات 120 "ميتاسيرش للحامض النووي"حقق الموقع االوروبي 

.نخالل شهر واحد، مما يجعله يدعي أنه أحد أكثر مبادرات تسويق السفر انتشاًرا حتى اآل
6.5ب من هناك أيًضا ما يقر. والذي يتضمن الموقع الثالث،تأتي معظم المشاهدات عبر فيسبوك

حزيران، وكذلك األشخاص الذين يشاهدون 1مليون مشاهدة على يوتيوب منذ أن تم تحميله في 
.الفيديو عبر موقع مصغر مخصص

مرحلتين من في هذا العام، وبمناسبة الذكرى السنوية التسعين لتأسيس ميكي، استضافت ديزني
ة ساعدت الحملة االجتماعية الصادقة والجذاب. الثانيخالل شهر تشرين " شارك آذانك"حملة 

من خالل  تنشيط المستهلكدوالرات من ديزني إطلب أمنية5المعجبين على إطالق تبرعات بقيمة 
.البسيط

شارك آذانك هذالعام لالحتفال# مئات اآلالف من محبي ديزني الذين شاركوا في حملة 
ماليين 3ـ تتبرع ديزني للخدمات في جميع أنحاء العالم ب! شكًرا لك،عاًما على ميكي90بمرور 

للمساعدة في ضمان المزيد من الرغبات المتغيرة في الحياةدوالر أمريكي لصالح إطلب أمنية 
!لألطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة

https://www.worldwish.org/en/shareyourears
https://www.momondo.it/letsopenourworld


كيف تجعل عملك مرئًيا عبر اإلنترنت؟

كيف تبدأ أعمال تجارية عبر اإلنترنت

ما الذي يجعل الموقع اإللكتروني جذاًبا للنظر إليه

كيفية إنشاء خطة تسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي

كيف تجعل عالمتك التجارية مرئية في وسائل التواصل االجتماعي؟

ما هو التسويق عبر مواقع التواصل  االجتماعي؟



كيفية تأمين الكمبيوتر الخاص بك ووثائق األعمال الرقمية

المخاطر المحتملة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك

المخاطر الناجمة عن االهمال•

العطب بفيروس الكمبيوتر•

سرقة البيانات والمستندات•



كيفية تأمين الكمبيوتر الخاص بك ووثائق األعمال الرقمية

:كيفية تتجنب مخاطر اإلهمال

:ة أمًرا مهًما جًداغالًبا ما تلحق أفعالنا الضرر بجهاز الكمبيوتر ووثائقه، مما يجعل االنتباه إلى سلوكيات معين

ه، وعلى استخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك في األماكن اآلمنة من العوامل التي من شأنها أن تلحق الضرر ب•

كمبيوتر إلى وجه الخصوص مقابس ومنافذ الوصل الكهربائي التي تستخدمها إلعادة شحنه، فقد يؤدي فشل ال

.فقدان الوثائق

بيانات ال تترك جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون حراسة ومراقبة، حيث يمكن لشخص ما سرقته أو نسخ ال•

التي يحتوي عليها

صعب احرص دائًما على حماية الوصول باستخدام كلمة مرور، استخدم كلمة مرور آمنة برموز مختلفة من ال•

تخمينها حتى ال يتمكن أي شخص من الوصول إليها دون موافقتك

ث يمكن يجب الحرص على عدم فقدان أدوات الذاكرة الخارجية التي تستخدمها ومكان تخزين مستنداتك، حي•

ألي شخص سحبها

احتفظ دائًما بنسخ أكثر أماًنا من المستندات المهمة حتى ال تفقدها تماًما إلى األبد•



كيفية تأمين الكمبيوتر الخاص بك ووثائق األعمال الرقمية

كيفية الوقاية من اإلصابة بالفيروس

ارج تسمح لك برامج جدار الحماية بفحص البيانات داخل وخ:استخدام جدار حماية جيد•
قم فقط وهي موجودة بالفعل في أنظمة التشغيل،. الشبكة ومنع أي عملية غير معروفة

بتنشيطها

إلنترنت تمنع يمكنك تنزيل برامج مكافحة فيروسات مجانية على ا:تثبيت مضاد فيروسات•
اإلصابة بالفيروسات، وتذكر دائًما إعداد التحديث التلقائي والمسح الدوري

د من وسائل التحديث دائًما ما يحتوي على المزي:قم بتحديث البرامج المثبتة بشكل دوري•
الحماية من فيروسات الكمبيوتر أكثر من السابق

ع من المهم عمل نسخ للبيانات الموجودة على جهاز الكمبيوتر م:عمل نسخ احتياطية•
عمل مسح الدوري لها حتى يكون لديك نسخة محدثة دائًما

وان تحقق من أن المواقع التي تزورها كلها تحتوي على العن: استخدام المواقع اآلمنة•
https: //

إذا لم تكن :تنزيل البيانات التي تحتاجها فقط من المواقع االلكترونية التي تعرف أصلها•
متأكًدا من البيانات التي تريد تنزيلها، فال  تقم بتنزيلها



:لديك احتماالن لحماية الوثائق

ح يمكن للمالك فقط فتبحيثكلمة مرورأثناء الحفظ، يمكنك تعيين 

الوثيقة والدخول إليها

بحيث ال يكون المحتوى مفهوًما برنامج التشفير يمكنك استخدام 

قةألولئك الذين يصلون بدون مفتاح فك التشفير المرتبط بالوثي

كيف تتجنب سرقة الوثائق

كيفية تأمين الكمبيوتر الخاص بك ووثائق األعمال الرقمية



كيفية تكوين جهاز توجيه مع جدار الحماية: بعض األمثلة

كيفية تأمين الكمبيوتر الخاص بك ووثائق األعمال الرقمية

جهاز إذا كنت أحد مستخدمي اإلنترنت ذا الموجة العريضة، فإن أفضل طريقة إلبقاء البرامج الضارة خارج
ين مودم لألجهزة هو أداة إلكترونية مثبتة بالحمايةجدار. الكمبيوتر الخاص بك هي إعداد جدار حماية لألجهزة

راقب جهاز ي. غالًبا ما يتم تضمينه كجزء من جهاز التوجيه. ذا الموجة العريضة وجهاز الكمبيوتر الخاص بك
.التوجيه كل حركة مرور اإلنترنت الواردة والصادرة

.  ر سارإنه خب. تتميز معظم أجهزة التوجيه السلكية والالسلكية التي تباع اليوم بوجود جدار حماية جاهزا
.قيام بهوالخبر األفضل هو أن جدار الحماية قد تم إعداده على األرجح بشكل جيد؛ لم يتبق سوى القليل لل

ة تكوين يمكنك الوصول إلى جهاز التوجيه باستخدام متصفح موقعه الخاص بجهاز الكمبيوتر لمشاهدة شاش
(على اليسار° 2انظر الصورة . )جدار الحماية الخاص بالموجه

ي بعض قد تحتو. في أبسط مستوياتها، يعتبر جدار الحماية الخاص باألجهزة نوًعا من العالقات الخارجية
تكون أجهزة التوجيه على جدار حماية متقدم حيث يمكنك إضافة قواعد وما إلى ذلك، ولكن في معظم الحاالت

.  ة تحديًداال تسمح في أي حركة مرور على اإلنترنت لم يطلبها جهاز الكمبيوتر على الشبك: القواعد واضحة
.االشرارهذه القاعدة تمنع إلى حد كبير من وصول 

.عندما يكون لديك جدار حماية لجهاز، لن تحتاج إلى استخدام جدار حماية برمجي آخر
برنامج واستخداميمكنك اختبار جدار الحماية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق زيارة الموقع االلكتروني

ShieldsUP.

https://www.dummies.com/computers/pcs/how-to-set-up-a-router-with-a-firewall/


ووثائق األعمال الرقميةتأمين الكمبيوتر الخاص بك كيفية 

مجانيفيروساتمضادتحميلكيفية

الحمايةجدارتفعيلكيفية

بكالخاصالكمبيوترجهازبياناتتشفركيف

المسحبرمجةكيفية

وثيقةعلىمروركلمةوضعكيفية



التصميم هو أساس هوية عالمتك التجارية

[تعليمات. ]ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

صح

خطأ

إرسال

صح: الجواب الصحيح

تمارين تقييم ذاتي



ما هي هوية العالمة التجارية؟
[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

عالمة تجارية رائعة لبراندي مع ملصق فارغ. أ

هي مجموع ما تظهر عليه عالمتك التجارية، شعورها وتحدثها إلى الناس. ب

هوية األشخاص المشمولين ببرنامج حماية الشهود. ج

نوع من القهوة يساعد المستهلكين على تذكر هويتهم في الثالثة صباًحا. د

إرسال

ب: الجواب الصحيح

تمارين تقييم ذاتي



نكتتيح لك الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت إدارة أموالك دون االضطرار إلى السير في الب

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

صح

خطأ

إرسال

صح: الجواب الصحيح

تمارين تقييم ذاتي



ما هو العمل الحر؟

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

لدفع الضرائبيضطرون رعاة البقر الذي ال . أ

هأمالكمن رجل ال يريد العمل ولكنه يحتاج إلى وظيفة حتى يتمكن والديه من الخروج . ب
والتي يمكن استئجارها مجاًناسيارة مصنوعة من شركة ميتسوبيشي . ج

الشخص المستقل الذي يقدم الخدمات. د

إرسال

د: الجواب الصحيح

تمارين تقييم ذاتي



ما هو التسويق عبر اإلنترنت؟

[تعليمات]. ثم انقر فوق زراإلرسال. اختر االجابة الصحيحة

.مجموعة من األدوات والمنهجيات المستخدمة لترويج المنتجات والخدمات عبر اإلنترنت. أ

.أداة بحث. ب

أداة إلنشاء موقع إلكتروني. ج

تمارين تقييم ذاتي

إرسال

أ: الجواب الصحيح

.لإلجابات الممكنة4واألقصى 3الحد األدنى : تعليق



ما هي المخاطر التي قد يتعرض لها جهاز كمبيوترك أو المستندات الخاصة بك من حيث األمان؟

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر اإلرسال. اختر االجابة الصحيحة

عطب بفيروس. أ

اتصال بطيء. ب

مساحة الذاكرة مليئة. ج

تمارين تقييم ذاتي

إرسال

أ: الجواب الصحيح

لإلجابات ممكنة4واألقصى 3الحد األدنى : تعليق



.لست بحاجة إلى أن أكون مرئًيا عبر اإلنترنت لجعل نشاطي التجاري ينمو

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

صح 

خطأ 

تمارين تقييم ذاتي

إرسال

خطأ: الجواب الصحيح



للحصول على نسخ متعددة من وثيقة ما، إذا حفظت جيدا، يمكن أن تحمي من فقدان الوثائق؟

[تعليمات]. ثم انقر فوق زراإلرسال. اختر االجابة الصحيحة

صح 

خطأ 

تمارين تقييم ذاتي

إرسال

صح: الجواب الصحيح



[تعليمات. ]ثم انقر فوق زر اإلرسال. إسحب وضع كل مفهوم بجانب الجملة الصحيحة

تمارين تقييم ذاتي

إرسال

.سهولة االستخدام. 2فيسبوك. 1:الجواب الصحيح

سهولة االستخدام فيسبوك

الشبكة االجتماعية حيث يمكنك الترويج لعملك. 1

طريقة الختبار إمكانية الوصول للموقع اإللكتروني الخاص بك. 2



[تعليمات]. ثم انقر فوق زر اإلرسال. إسحب وضع كل مفهوم بجانب الجملة الصحيحة

تمارين تقييم ذاتي

إرسال

http. 2ضد الفيروس . 1: الجواب الصحيح

https ضد الفيروس

البرنامج الذي يحمي جهاز الكمبيوتر الخاص بك من اإلصابة بفيروسات الكمبيوتر. 1

مؤشر لعنوان آمن. 2



:للترويج لمنتجاتي من خالل وسائل التواصل االجتماعي يمكنني

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر اإلرسال. اختر االجابة الصحيحة

انشر أحياًنا شيًئا على حسابي الشخصي فيسبوك.  أ

 (SEO)ابحث عن أفضل الكلمات الرئيسية للحصول على أفضل محركات البحث. ب
فقط أن يكون لدي موقع  إلكتروني على شبكة االنترنت. ج

تمارين تقييم ذاتي

إرسال

ب: الجواب الصحيح



:لحماية وثيقة ما يمكنني

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

تخبر اآلخرين أنك حصلت على وثيقة مهمةال. 1

تحفظ الوثيقة باسم غريب. 2

تستخدم كلمة مرور أو برنامج تشفير. 3

تمارين تقييم ذاتي

إرسال

ج: الجواب الصحيح


