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 á«ŸÉ©dG á«JƒÑµæ©dG áµÑ°ûdG ≈ª°ùe É¡«∏Y ≥∏£jh ,äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áãjó◊G âfÎfE’G äÉ≤«Ñ£J óMCG á«JƒÑµæ©dG áµÑ°ûdG ó©J
 .(WWW) G kQÉ°üàNG ÖàµJh ,äƒÑµæ©dG áµÑ°ûH ¬Ñ°TCG ™ªLCG ⁄É©dG ‘ É¡µHÉ°ûJh ÉgOGóàe’ (World Wide Web)

 É kª«ª°üJ áªª°üe á«fhÎµdEG á«fÓYEG äÉëØ°U É¡æe RÉ¡L πc …ƒëj ,áµÑ°ûdÉH Iõ¡LC’G øe áYƒª›{ :É¡fCÉH á«JƒÑµæ©dG áµÑ°ûdG ±ô©Jh
 äÉeƒ∏©e ≈∏Y  IOÉY á«fÓYE’G  áëØ°üdG …ƒà–h ,z(Java) ÉaÉL á¨dh (HTML) á¨d É¡ªgCG øe  á°UÉN á›ôH äÉ¨d ΩGóîà°SÉH É v°UÉN
 iôL á«JƒÑµæ©dG áµÑ°ûdG ™bGƒe ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏dh .IOó©àŸG §FÉ°SƒdG á«æ≤J ΩGóîà°SÉH áYƒæàeh IÒãc ájƒjó«a hCG á«Fôe hCG ,áYƒª°ùe ,á«HÉàc
 ¢VôYh ,áµÑ°ûdG ‘ áØ∏àîŸG ™bGƒŸÉH Ö°SÉ◊G Iõ¡LCÉH á«JƒÑµæ©dG áµÑ°ûdG  äÉëØ°U Ö∏L øe áµÑ°ûdG ‘ ∑Î°ûŸG øµ“ á°UÉN èeGôH ôjƒ£J
 èeÉfôH  ƒëf  (Browsing) íØ°üàdG  èeGôH  ≈ª°ùe  èeGÈdG  √òg ≈∏Y  ≥∏£jh  .∑Î°ûŸG  Ö°SÉM RÉ¡L ≈∏Y  ™bƒŸÉH  IOƒLƒŸG  äÉeƒ∏©ŸG
 …ƒëj  RÉ¡L  πc  êÉàëj  áeóÿG  √òg  Òaƒàdh  ,πLƒL  ácô°T  øe  (Chrome)  Ωhôc  èeÉfôH  hCG  (Explorer)  QQƒ∏Ñ°ùcEG  âaƒ°Shôµ«e
 ≈dEG ™bƒŸG …ƒëj …òdG ΩOÉÿG RÉ¡L øe á«fÓY’G áëØ°üdG Ö∏÷ á«≤«Ñ£J á°UÉN ádhGóe ≈dEG á«JƒÑµæ©dG áµÑ°ûdÉH á«fÓYE’G äÉëØ°üdG
 øe áëØ°üdG Ö∏L É¡dÓN øe ºàj  áµÑ°ûdG Iõ¡LCG ÚH á°UÉN ôeGhCGh πFÉ°SQ ∫OÉÑàH Ωƒ≤J »àdGh (HTTP) ádhGóe »g ∑Î°ûŸG RÉ¡L

.∑Î°ûŸG RÉ¡L ≈dEG ΩOÉÿG RÉ¡L
 G kô¶fh áµÑ°ûdÉH ¬©bƒe ¿GƒæY  ójóëàd  ¬H ¢UÉN (IP)  ¿GƒæY ójó– ≈dEG  á«fÓYE’G äÉëØ°üdG …ƒëj RÉ¡L πc êÉàëj Éªc
 ¿Gƒæ©d  ±ôMC’G  øe  áYƒª› ΩGóîà°SG  ≈∏Y  ìÓ£°U’G  iôL (IP)  ¿GƒæY  É¡æe  ¿ƒµàj  »àdG  ΩÉbQC’G  äÉYƒª› ôcòJ  áHƒ©°üd
 áªLôJ »g »àdGh (URL) í∏£°üe  ™bƒª∏d ±ôMC’G ¿GƒæY  ≈∏Y ≥∏£jh ájOó©dG ΩÉbQC’G äÉYƒª› ôXÉæj á«JƒÑµæ©dG áëØ°üdG
  áµ∏ªŸÉH º«∏©àdG IQGRh ¿GƒæY ¿ƒµj ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Yh .(uniform resource locator) »∏µdG Qó°üŸG ™bƒe á∏ª÷ Iô°üàfl
www.) ƒg ájOƒ©`°ùdG •ƒ£ÿG ¿Gƒæ`Yh .(www.ksu.edu.sa) ƒg Oƒ©`°S ∂`∏ŸG á©``eÉ```L ¿Gƒ``æY É``ªæ«H ,(www.moe.gov.sa)

.(saudiairlines.com

 ∑Î°ûŸG Ωƒ≤j á«eÓYE’G á```ëØ°üdG Ö∏÷h
 ™```bƒe ™```e  (HTTP) á```dhGóŸG  õ```eQ  á```HÉàµH
 ‘ ÚÑe ƒg Éªc íØ°üàŸG è```eÉfôH ‘ (URL)
 á```©eÉL á```ëØ°U Ö∏÷ √É``fOCG (14-1) πµ°ûdG

 .Oƒ©°S ∂∏ŸG

 á«JƒÑµæ©dG áµÑ°ûdG ‘ Oƒ©°S ∂∏ŸG á©eÉL áëØ°U (14-1) πµ°T

www
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أمـن الـمعـلومـات والبيانـات وا�نتـرنـت

 áª∏ch Ωóîà°ùŸG º°SÉc áª¡e äÉfÉ«ÑdG √òg âfÉc GPEG Éª«°S ’ äÉeƒ∏©ŸG øeCG ‘ IÒÑc á∏°†©e √ògh É¡àbô°Sh É¡°VGÎYG øµÁ ‹ÉàdÉHh
.ÉgÒZh ...¿ÉªàFE’G ábÉ£H ºbQh QhôŸG

 ΩƒYóe ≥HÉ°ùdG ∫ƒcƒJhÈdG ¢ùØf ƒgh (https) ≈ª°ùŸGh øeB’G ∫ƒcƒJhÈdG≈dEG ∫ƒcƒJhÈdG Gòg ôjƒ£J ” ó≤a á∏°†©ŸG √òg π◊h
 ¿CG  ßMÓfh .πÑ≤à°ùŸGh π°SôŸG RÉ¡L ÚH É¡∏≤æJ  AÉæKCG  íØ°üàŸG ‘ á∏NóŸG äÉfÉ«ÑdG  ÒØ°ûàH  Ωƒ≤j …òdGh ,(SSL/TLS) ∫ƒcƒJhÈH

 .º«∏©àdG IQGRƒd ™HÉàdG ájƒHÎdG IQGOEÓd Qƒf ΩÉ¶f ™bƒªc ∫ƒcƒJhÈdG Gòg Ωóîà°ùJ ájô°Sh á°UÉN äÉfÉ«H Ö∏£àJ »àdG ™bGƒŸG ™«ªL

Digital Signature  

 ∂dP ≥«Ñ£J øµÁ ’ âfÎfE’G ≈∏Y øµdh ,ÜÉ£ÿG áë°U ≈∏Y π«dO Gòg ¿EÉa á°SQóŸG ôjóe øe ™bƒe »bQh ÜÉ£N ∂«JCÉj ÉeóæY
 Ωóîà°ùª∏d í«àj äÉØ∏ª∏d ¬àaÉ°VEG ºàj ÊhÎµdEG ¿ÉgôH hCG áeÓY øY IQÉÑY ƒgh »ªbôdG ™«bƒàdÉH ≈ª°ùj Ée ôµàHG πH .IQƒ°üdG ¢ùØæH

 .∞«jõàdGh πjó©à∏d ¢Vô©àj ⁄h »°SÉ°SC’G ¬∏µ°Th ¬JQƒ°U ≈∏Y ∞∏ŸG ¿CG øe ócCÉàdG ∞∏ŸG πÑ≤à°ùe
 äÉjƒàfi ≈∏Y OÉªàY’ÉH áª«≤dG √òg ÜÉ°ùM ºàjh ,∞∏ª∏d á°UÉN áª°üH πã“ Iójôa á«eRQGƒN áª«b ≈∏Y »ªbôdG ™«bƒàdG …ƒàëjh
 É k≤ah iôNCG Iôe áª«≤dG ÜÉ°ùM ºàj πÑ≤à°ùŸG πÑb øe ∞∏ŸG íàa óæYh ,¬dÉ°SQEG óæY ∞∏ŸG ≈dEG áª«≤dG √òg áaÉ°VEG ºàj ºK øeh ,∞∏ŸG
 º°SG áª«≤dG √òg ≈∏Y ≥∏£jh .Qhõe ∞∏ŸG íÑ°üjh äÒ¨J ób ∞∏ŸG äÉjƒàfi ¿CG Gòg »æ©j áª«≤dG √òg âØ∏àNG GPEÉa ∞∏ŸG äÉjƒàëŸ

.(Hash result) ¢TÉg áé«àf hCG (Hash Value) ¢TÉg áª«b

Digital Certificates  

 á«ªbQ IOÉ¡°T(6-2) πµ°T

 ÚdhDƒ°ùŸG ø``e Ö∏£J ∂fEÉ``a ±ô``°üe hCG …QÉŒ ¢Vô©e øe ó``cCÉàJ ¿CG ó`jôJ É`eó`æ`Y
 ™°VƒdG ∞∏àîj âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y øµdh . kÓãe …QÉ``éàdG πé°ùdÉc á«ª°SôdG º``¡ëjQÉ°üJ
 IOÉ¡°ûdÉH  ≈ª°ùj  Ée  É¡æeh  iôNCG  ∫ƒ∏M äóLh ∂dòdh  ,∂dP ≈∏Y  OÉ```ªàY’G  øµÁ ’ PEG

.á«ªbôdG
 ≈ª°ùJ á«ŸÉY äÉÄ«g πÑb øe íæ“ á«fhÎµdEG á≤«Kh øY IQÉÑY »g :á«ªbôdG IOÉ¡°ûdG
 ≥«KƒàH  IOÉ¡°ûdG  √òg  Ωƒ≤J  .(Certi�cation Authority)  äGOÉ¡°ûdG  QGó°UEG  áÄ«g
 ácô°ûdG  º°SG  ≈∏Y IOÉ¡°ûdG  …ƒà–h .áØ∏àîŸG  ájQÉéàdG  ™bGƒŸG  hCG  ∑ƒ```æÑdÉc  Ée  á``¡L
 ™«bƒàdGh  ,ΩÉ©dG  ÒØ°ûàdG  ìÉàØe  ,»∏°ù∏°ùJ  ºbQ  ,IOÉ¡°ûdG  á«MÓ°U  ïjQÉJ  ,á¡÷G  hCG

 .(6-2) πµ°ûdG ‘ Éªc áëfÉŸG á¡é∏d ÊhÎµdE’G
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الخدمات ا�لكترونية





   



 

   B2B    



    B2C   

storeapplecom


   C2B    



    C2C     






  



  






١٥٢١٥٢
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الخدمات ا�لكترونية
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الخدمات ا�لكترونية
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الـوحـدة الرابعة: 
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الخدمات ا�لكترونية
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الخدمات ا�لكترونية : التدريب ا�ول
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الخدمات ا�لكترونية : التدريب ا�ول
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الخدمات ا�لكترونية : التدريب الثاني
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الخدمات ا�لكترونية : التدريب الثاني
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مصطلحات الكتاب

الترجمة باللغة العربيةالمصطلح باللغة اإلنجليزيةالترجمة باللغة العربيةالمصطلح باللغة اإلنجليزية

Transmission Lineخط النقلCommunication Channelقناة االتصال
Connection Channelقناة االرتباطTelecommunication Networkشبكة االتصال عن بعد
Computer Networkشبكة الحاسبTransmission  Networkشبكة التراسل
Transport Networkشبكة النقلDigital  Sensor Networkشبكة التحسس الرقمي
Master/Slaveعالقة السيد بالمسودData Transmissionتراسل البيانات
Data Communicationاتصاالت البياناتData Networksشبكات البيانات
Computer Communicationاتصاالت الحاسبLocal Area Network (LAN)شبكة الحاسب المحلية
Personal Area Network (PAN)شبكة الحاسب الشخصيةMetropolitan Area Network (MAN)شبكة الحاسب المدنية
InternetاإلنترنتWide Area Network (WAN)شبكة الحاسب الموسعة
 Client Network & Serverشبكة الخادم والعميلServerأجهزة الخدمة
Client Devicesأجهزة العميل أو المشتركPeer To Peer LANالشبكة المحلية المتناظرة
peripherals   أجهزة المساندةWireless LANالشبكة المحلية الالسلكية
processorsأجهزة المعالجة للحاسبMotherboardاللوحة الرئيسة
LayersالطبقاتNetwork Modelنموذج الشبكة
Interfaceتنظيم الواجهةProtocolمداولة الطبقة
Network Architectureعمارة الشبكةLayer Dataبيانات الطبقة
Packet  Header ترويسة المظروفOrganization  ISO International Standardizationالمنظمة الدولية للمواصفات
Local Circuitsالدوائر المحليةBackbone channelقناة االتصال الهيكلية
Trunksقناة بعيدة المدىTwisted pairs wiresاألسالك المزدوجة
Coaxial Cable    الكيبل المحوريThick Coaxial Cableالكيبل  المحوري السميك
BACKBONEقناة التوصيل الهيكليةBasebandتراسل رقمي أساسي
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الـمــصـطـلـحــات

الترجمة باللغة العربيةالمصطلح باللغة اإلنجليزيةالترجمة باللغة العربيةالمصطلح باللغة اإلنجليزية

Packet switchingتبديل المظاريفHardware   المعدات

Transmission Rateسرعة التراسلNetwork Congestionاختنا ق  الشبكة

BROAD BANDعريض النطاقCoaxial  Connectorsنهايات الكيبل المحوري

Fiber Opticsاأللياف البصريةMultimode fiberاأللياف البصرية عديدة االشعاع

PropagationاالنتشارAntennaالهوائي

Interface processing Modulesأجهزة المعالجة والواجهةNetwork Interface Card (NIC)بطاقة مواجهة الشبكة

Medium Access Controlمهام التوصل إلى الوسطRepeaterالمكرر

RepeaterالمكررHub  المجمع

SwitchالمبّدلSwitchingالتبديل

Routingالتحويل  bridge  الجسر

Internetworkingاالرتباط الشبكيRouting tableجداول تحويل

PacketمظروفGlobal Addressعنوان عام

Printer serverخادم الطابعاتFile Serverخادم الملفات

Application serverخادم التطبيقاتPeripheral Serverخادم المالحق

Communication server خادم االتصالClient stationجهاز المشترك

Medium Access Control (MAC)مداولة  التوصلCollisionالتصادم

Modem Cableمودم الكيبلWireless PANالشبكات الشخصية الالسلكية

Ethernet ايثرنيتNetwork Layerطبقة الشبكة

Wireless Networkالشبكة الالسلكيةWireless Personal Area Network (WPAN)الشبكة الشخصية الالسلكية

Wireless LANالشبكة المحلية الالسلكيةWireless WANالشبكة الموسعة الالسلكية

Wireless Broadbandالشبكة الالسلكية المدنية عريضة النطاقWireless Cellularالشبكة الالسلكية الجوالة

Personal Data Assistant (PDA)المساعد الشخصي للبياناتNotebook Computerأجهزة الحاسب الدفتري

Access Pointوحدة توصل للشبكةRouterالمحول

Circuit Switchingتبديل الدوائرSwitching Techniquesتقنيات التبديل

Virtual Circuit Switchingالتبديل للدوائر التخيليةPacket Switching store and forwardالتبديل  بالتوجيه والتخزين للمظاريف
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Data security
Con�dentiality
Integrity
Availability
Falsifying User Identities
Eavesdropping
Virus
Worm
Trojan Horse
Penetration
Spyware
Cryptography Symmetric
Cryptography Asymmetric
Public key
Privet key
Firewall
Digital Signature
Digital Certi�cates
Certi�cation Authority
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الـمــصـطـلـحــات


Data
Information
Database
Database Management System
Query
e Form
Report
Record
Field
Attributes
Relation
Schema
Create Query
Select Query
Delete Query
Update Query
onetoone
manytomany
Primary Key
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EservicesElectronic services

EGovernmentElectronic Government
G2BGovernment to Business

G2CGovernment to Citizen
G2GGovernment to Government

ECommerceElectronic Commerce
EshoppingElectronic shopping

B2BBusiness to Business
B2CBusiness to Consumer
C2BConsumer to Business
C2CConsumer to Consumer

EUniversityElectronic University
SEUSaudi Electronic University










