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تتسارع الخطى في العصر الحدیث نحو االھتمام بالتقنیة والمعلوماتی ة ب ل وتت سابق األم م      

  .فیما بینھا للظفر بقصب السبق في ھذا المجال إن لم یكن صناعًة فتوظیفا
فلم یعد االھتم ام بمج ال التقنی ة المعلوماتی ة حك رًا عل ى المؤس سات وال شركات والھیئ ات                 

اصة بل تعدى ذلك لیكون مجال اھتمام الحكومات والدول ویتمث ل ذل ك ف ي س عیھا نح و م ا                الخ
  ).E-Governmentالحكومة اإللكترونیة (یعرف بتطبیق مفھوم 

ق  درة األجھ  زة والھیئ  ات :(ولعلن  ا بب  ساطة نف  سر ھ  ذا المفھ  وم ھن  ا عل  ى أن  ھ عب  ارة ع  ن   
ل اإلج راءات واالس تفادة م ن تقنی ة         الحكومیة على توظیف التقنیة لخدمة الم ستفیدین وت سھی        

  ).االتصاالت والمعلومات لتوفیر الخدمات المقدمة لھم بیسر وسھولة
وحقیقة األمر أن تحقیق ھذا التوجھ یحتاج للكثیر من الجھد والوق ت والتك الیف خ صوصًا          
وأنھ یطبق على مستوى الدولة لذا توصي كثیر من الدراس ات والبح وث ف ي ھ ذا المج ال إل ى           

رج ف  ي تحقی  ق مفھ  وم الحكوم  ة اإللكترونی  ة ووض  ع الخط  ط وإع  ادة رس  م اإلج  راءات        الت  د
  .والتنظیمات بما یتوافق وھذا التوجھ

كما تشیر تلك الدراسات إلى احتمالیة وجود بعض العقب ات الت ي ق د تواج ھ الع املین عل ى                    
ت وتقنی  ة البنی  ة التحتی  ة لالت  صاال:(التح  ول نح  و ھ  ذا المفھ  وم وق  د یك  ون م  ن ھ  ذه العقب  ات   

  ).ة وضعف الوعي بأھمیة ومزایا الحكومة اإللكترونی– واألمیة الحاسوبیة -المعلومات
   .... ةولتقریب الصورة لمفھوم الحكومة اإللكترونی

  ھل تصورت یومًا أن تجدد جواز سفرك من المنزل دون مراجعة إدارة الجوازات؟
  الدوائر الحكومیة؟ مراجعة عدد من ھل تصورت یومًا أن تنجز معاملة ما دون

  .باإلمكان أن یتحقق ذلك في ضوء الحكومة اإللكترونیة
  

  ودمتم،،،،
  

                                   البرید اإللكتروني           رئیس قسم الحاسب اآللي
      sa.gov.hasaedu@j32Edu                                                 عبدالرحمن بن عبداهللا المجحم

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


  ھـ١٤٢٨/١٤٢٩ األولالفصل الدراسي                                   الرابعاإلصدار           ة الحاسوبیةالمجل
  

 نشرة فصلیة تصدر عن إدارة اإلشراف التربوي قسم الحاسب اآللي

 
 

HOTMAIL 
من أشھر مقدمي خدمات البرید اإللكتروني حول العالم وھ و ت ابع       ) HOTMAIL(یعتبر البرید اإللكتروني    

  . األمریكیة Microsoftلشركة 

 للدراسة أمریكا إلى قدم صابر  ١٩٨٨ففي عام  ، hotmail لبرید لاألوھو المطور ) صابر باتیا (ویعتبر 

 ش ركات االنترن ت مبرمج ا وھن اك تع رف        إح دى  للعم ل ل دى      أھلھفي جامعة ستنافورد وقد تخرج بامتیاز مما        

 شركتھما للحاق تأسیس وقد تناقشا كثیرا في كیفیة  .جاك سمیث : على شاب تخرج من نفس الجامعھ یدعى 

 الت ي یعم الن بھ ا وح ین       بال شركة  الخاص ة  المغلق ة  ال دائرة اقشاتھما تلك ت تم ض من       بركب االنترنت وكانت من   

) ص ابر ( عن دھا فك ر      الخاص ة  في المناق شات     الشركةاكتشفھما رئیسھما المباشر حذرھما من استعمال خدمة        

ج  ھ اخرإ س  را عل  ى اخت  راع البری  د ال  ساخن و  بری  ده الخ  اص وھك  ذا عم  ل إن  سانبابتك  ار برن  امج ی  وفر لك  ل  

  .م١٩٩٦جماھیر عام لل

   می   زات ال یمك   ن مناف   ستھا  أرب   ع وف   ر لھ   م ألن   ھ انت   شر البرن   امج ب   ین م   ستخدمي االنترن   ت  وب   سرعة 

  : والممیزات ھي كما یلي 

  . ھذا البرید مجانيأن )١

 ).شخصي(فردي  )٢
 .سري )٣
 .العالمفي  مكان أيكن استعمالھ من ومن المم )٤

رئ یس ش ركة   ) بی ل جی تس  ( ی ین ب دأ یثی ر غی رة         ع ام الع شرة مال     أولوحین تجاوز ع دد الم شتركین ف ي         

 بیئة الویندوز إلى رجل في العالم وھكذا قررت میكروسوفت شراء البرید الساخن وضمھ وأغنىمیكروسوفت 

 أھمی  ة ص  ابر ك  ان یع  رف  أن غی  ر دوالر ملی  ون ٥٠غ ص  ابر مبل   عرض  ت عل  ى ٩٧ وف  ي خری  ف  لت  شغیلیة

 واف ق   ٩٨ وبع د مفاوض ات مرھق ھ اس تمرت حت ى            دوالرملی ون    ٥٠٠ الت ي یق دمھا فطل ب        والخدمةالبرنامج  

 یتم تعیینھ كخبیر في شركة میكروسوفت والیوم أن ملیون دوالر على شرط ٤٠٠صابر على بیع البرنامج بـ      

 م ستخدم ح ول   ٣٠٠٠ یق ارب   یومی ا م ا  إلی ھ  ملیون شخص وینتسب   ٩٠ إلى البرید الساخن    مستخدمووصل  

  .العالم 

 آمن ھ  بیئ ة ی وفر  ) آرزو(ف ع ن عمل ھ كمب رمج ب ل وم ن آخ ر ابتكارات ھ برن امج ی دعى          اما صابر فلم یتوق 

 ال سابق بی ل كلینت ون    أمریك ا  من الثراء والشھرة بحیث استضافھ رئ یس  أصبحللمتسوقین عبر االنترنت وقد  

  . والرئیس شیراك ورئیس الوزراء الھندي بیھاري فاجباني
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Microsoft Office 2007 
  

یعتبر تطویر البرمجیات ال شغل ال شاغل ل شركات البرمج ة حی ث تح رص عل ى تق دیم مزی د م ن الخ دمات                  

  .والمیزات المختلفة للمستخدمین في إصداراتھا المختلفة لتحافظ على مكانتھا التسویقیة في عالم التكنولوجیا

 العدی د م ن البرمجی ات        والت ي تت ولى إص دار      Microsoftومن رواد شكات البرمجی ات العالمی ة ش ركة          

وی أتي إص دارھا األخی ر     ) Microsoft office( المختلفة والتي من أشھرھا مجموعة ب رامج أوف یس أو   

  .مغایرًا بشكل كبیر في واجھات البرامج وخدماتھا ) ٢٠٠٧(منھ 

  : فمما یمیز ھذا اإلصدار التالي 

وھ ي تبویب ات   )  ribbon (ت م ا ی سمى ب ـ    األوام ر التقلیدی ة حی ث ابتك رت مایكروس وف         ملم تعد ھناك قوائ    -١
  . ، نص ، جدولصورة، رسمتفتح بشكل تلقائي وفقًا للخیار الذي تختاره سواء كان  لألوامر

 . بشكل مباشر وبدون أي برامج أخرىPDFإمكانیة تصدیر أي وثیقة كـ  -٢
 .دقة الرسوم وجودتھا -٣
 ب دال م ن االمت داد    Docx ی ستخدم االمت داد   أص بح  وورد فبرن امج   الخاص ة بملف ات الب رامج   تتغیی ر االمت دادا   -٤

Doc انتق ل إل ى  إك سیل م ستخدما لفت رة طویل ة من ذ ب دایات برن امج مایكروس وفت وورد، وبرن امج          التي ظل  
وكأنھ ا   والت ي تب دو   Accdb فأص بح یعتم د عل ى الالحق ة     أك سیس برن امج   أم ا  ،Xls بدال من Xlsx الالحقة

التعام ل م ع الملف ات     اإلصدار الجدید من البرنامج یدعمًا أن ، علمAccess Data Base اختصار للكلمات
تصمیمھا اعتمادا عل ى اإلص دار الجدی د باس تخدام      ذات اإلصدارات السابقة، كما أنھ یتیح حفظ الملفات التي یتم

 .برامج مایكروسوفت أوفیس السابقة االمتدادات السابقة والمستخدمة مع
والم ضمون، فالواجھ ة الجدی دة للبرن امج ال تم ت       ا ج ذریا ف ي ال شكل    تغیی ر إك سیل شھد برن امج مایكروس وفت    -٥

اختیار أحد النماذج الجاھزة الستخدامھا في الجداول اإللكترونیة الت ي   بصلة إلى سابقتھا، إذ أصبح من الممكن
 وتندرج الجداول الجاھزة ضمن عدة مجموعات أساسیة تشمل جداول التسویق وج داول إدارة  یراد تصمیمھا،

الت ي یمك ن تحمیلھ ا     مشاریع التجاریة وجداول البیع اإللكترونیة، إضافة إلى مجموع ة م ن الج داول الج اھزة    ال
خاص ة بھ ا عل ى الواجھ ة الرئی سیة       من موقع مایكروسوفت مباشرة لدى تشغیل البرنامج، إذ تظھ ر ارتباط ات  

 .للبرنامج
القیاس المختلفة ب شكل   س إمكانیة التحویل بین وحداتومن المزایا المثیرة في اإلصدار الجدید من برامج أوفی -٦

م ثال لیظھ ر أس فل    ''  غ رام ١٠٠''كتاب ة عب ارة    على سبیل المث ال ت ستطیع  ففوري، مع دعم كامل للغة العربیة، 
لتحوی ل ب شكل مباش ر إل ى أي م ن      یمك ن ا األداة فوقھا، وبالنقر على ھذه  ھذه العبارة خط منقط مع أداة صغیرة

المستخدمة في الوزن كاألونصة، وھي من الواح دات األساس یة الم ستخدمة ف ي ال وزن ف ي        اسیةت األساحدالو
یقابلھ ا باس تخدام    مثال وتحویلھا مباشرة إلى م ا ''  متر٣٠''من الدول األوربیة، كما یمكن طباعة العبارة  كثیر

 .''الیاردة''أو '' القدم''وحدة القیاس المسماة 
مایكروس  وفت أوف  یس  '' ت  ي ت  م اعتمادھ  ا م  ع اإلص  دار الجدی  د م  ن أوف  یس أداة   ولع  ل م  ن األدوات المثی  رة ال  -٧

وتسمح ھذه األداة بالتخلص م ن الم شاكل الت ي تع اني      ،Microsoft Office Diagonist '' دیاجونیست
 مایكروسوفت أوفیس بطریقة أوتوماتیكیة، فھي تق وم باختب ار كاف ة ب رامج أوف یس لتحدی د       منھا حزمة برامج

أوفیس في س جل النظ ام،     تقوم باختبار مدخالتأنھاالموجودة في كل منھا والتخلص منھا الحقا، كما المشاكل 
 .قد تتسبب بھا برامج أوفیس إضافة إلى اختبار الذاكرة للتأكد من سالمتھا من المشاكل التي

ثال م ن برن امج   ب رامج أوف یس األخ رى، إذ یمكن ك م       إمكانیة الوصول من أي برنامج من الب رامج ال سابقة إل ى    -٨
 م ن البواب ة   Type New List ، وذل ك باختی ار األم ر   إك سیل   إن شاء ج دول بتن سیق مایكروس وفت    وورد

Select Recepients،        ال سابق ب صورة م ستقلة ع ن      وبع د م لء البیان ات المطلوب ة یمك ن حف ظ الج دول
 .وورد

 ))منقول للفائدة((
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-  

  اــم نيواــنعل أــطخ ةــهجوملا لئاــسرلا عاجرتــسا     نــكمي كوــل توا تفوــسوركيام  جماــنرب  يــف

بق [نكلو رخألا فرطلا اهأرقيو اهحتفينأل   ةيلاتلا تاوطخلا عبتا ةئطاخلا كلئاسر عاجرتسالو]   :-  

 . كول توا تفوسوركيام جمانرب حتفا •
  temssent iةلسرملا رصانعلا دلجم حتفا •
 أطخلاب اهلاسرإب تمق يتلا ةلاسرلا ىلع نيترم رقنا  •
  recall this message" ةلاسرلا هذه عاجرتسا"رايتخاب مق " actions ثادحأ"ةمئاق نم  •
رايخلا عبرم رايتخاب مق ةلاسرلا ءاغلإ تدرأ اذإ • ةلاـسرلا نـم ةءورـقملا رـيغ خسنلا    ءاغلإ"   ". delete 

unread copies of this message"  
: يلاتلا رايخلا عبرم رايتخاب مق ،ةديدج ةلاسرب اهلادبتساو ةءورقملا ريغ ةلاسرلا نومضم رييغت تدرأ اذإ امإ                •

delete unread copies & replace it with a new message  

-  Bios 

اهنايسن وا Biosزاهجلل ةيسيئرلا رسلا ةملك نادقف لاح يف     :ةيلاتلا ةقيرطلاب ةلكشملا هذه زواجت نكمي...  

  .هتاقحلم عيمج نع و زاهجلا نع يئابرهكلا رايتلا لصف. ١

  .Coverزاهجلل يندعملا يجراخلا ءاطغلا حتفب مق . ٢

رتويبمكلا لخاد رظنلا هلالخ نم نكميعضوب زاهجلا عض . ٣    .)ماظنلا ةحول( 

دهاشتس و زاهجلا ةيراطبب      ىمسي ام د  وجو ظحالت فوس  . ٤ ءارفص ةعطق اهبناج   ىلإ  لاـب فرعي ام يه و       )ًابلاغ (   

jumper    نم يوتحي ىلع   لفسأ  عضو يف    امإ jumperاذه ةلاح نوكت و     )  Bin( تاننسم ٣   Normal 

   . clear cmosوا 

نم jumper ةلازإب مق. ٥  Bin مقر  clear ةـلاحب نوكيل ) ٢،٣(يه و ةيناثلا ةلاحلا يف هعضو و ) ١،٢( 

cmos.   

يئابرهكلا رايتلا لصفب مقمث . طقف ناوث ثالثلا زواجتت ال ةينمز ةرتفل زاهجلا ليغشت ب مق. ٦  .  

يف هعضو و قباسلا هعضو ىلإ jumper ـلا ةداعإب مق. ٧  Bin مقر  )١،٢. (  

 Cmos Check error-default"ةلاـسر كـل رـهظت فوس    ورتويبمكلا زاهج ليغشتب مق كلذ دعب . ٨

loaded  " رز   ىلع طغضاdel          ةـشاش ىلع لخدتل حيتافملا ةحول لالخ نم  setup      رـتخا مـث  save & 

exit.   
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الو  "ثوـتولبلا "ةـينقت ىـلإ ةفاضإلاب ،سمللاب لمعتو ، رارزأ الب رتويبمك ةرأف ريوطت نم لبأ ةكرش تنكمت                    ،

اهعون نم ىلوألايهو ، حفصتلل ةركب وأ ة رك ىلع يوتحت   ..  

  

 

تاينورتكلإلل جنوسماس ةكرش تحرط ةفورعملا قالطإلا يلع رغصألا ةلومحملا رتويبموكلا ةزهجأ نم ديدج ليج  

يذلاو ةلومحملا يصخشلا رتويبمكلا ةزهجأل      يناثلا ليجلا يه ةزهجألا هذه دعتو     ". رتويبموك ليابوم ارتلا  "مساب    

تفوـسوركيامو رتوـيبمكلا تاجلاعمل       ةيكيرمألالتنا ةكرشو جنوسماس نيب نواعتب ءاج        جمارـبل   ةـيكيرمألا    

  . رتويبموكلا

مسا   ةزهجألانم ةيعونلا هذه ىلع جنوسماس تقلطأ        ارتلا ١-ويك"  ةـليوط ةيراطب هتانوكم نيب زاهجلا مضيو        " 

عـم كيبشتلا يف تاينقتلا ربكا دمتعيو لتنا ةكرش اهتروط يتلا تاجلاعملا     عاونأثدحا نم عي    رس جلاعمو رمعلا    

  .ةياغلل ةعيرس تالدعمب تنرتنالا

 

 

لـمعت يتلا ةلومحملا ةزهجألايف ةقاطلا كالهتسا ةعرس يف يسيئرلا ببسلا نأ رتويبمكلا ءاربخ ىري         ماـظنب     

 ناولأـب عتمتت يتلاو   " اتسيفلا"اهنمضتت يتلا ايديميتلملاو ةدوجلا يف ةقئافلا ليغشتلا ةهجاو وه          " اتسيف"زودنيو  

قيبطت نم لاقتنالا وأ تاقيبطتلا       قالغإوحتف لالخ عئار ءادأبو      رخآ ىلإ  قـيبطتلا ةهجاو ةيصاخ     قالغإدنعو  .    

  ".يب سكا"زودنيو ماظن اهكلهتسي يتلا ةق اطلا يواست لقأ ةقاط كلهتسي رتويبمكلا زاهج نإف

  

  /com.ektob.azizsafi://httpينورتكلإلا عقوملا نم لوقنم 

  
  
  
  

 ةينقتلا ديدج
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  ھـ١٤٢٨/١٤٢٩ األولالفصل الدراسي                                   الرابعاإلصدار           ة الحاسوبیةالمجل
  

 نشرة فصلیة تصدر عن إدارة اإلشراف التربوي قسم الحاسب اآللي

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مداقلا رادصإلا يف انورظتنا

 

 
  .... ر دصملا ةحوتفم جماربلا نع ًاريثك عمسن

  ؟موهفملا اذه ينعي اذام ملعت لهف
 
 

OSS :  

 تاعربتلا ىلع نودمتعي ً انايحأو ،لباقم نود نم صاخشأ ةعومجم وأ صخش اهروطي ،ةيناجم جمارب: يه
(Donations) جمارـبلا هذـه نأ امك   .مهجمانرب نم ةوجرملا ةجيتنلل ً اريظن حابرألا نم ليلقلا ينج يف ،

وأ  دونب تحت-ءاشي امك اهب لدعيو اهروطي نأ ةجمربلا تاغل يف ةربخ هيدل صخش ي أل حيتت اهنأب زيمتت
 .- MIT وأ GNL لثم ،ةنيعم نيناوق
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