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شكر وتقدير

عمرو  يونس  الدكتور  لألستاذ  الشكر  بجزيل  نتقدم   
بالشكر  نتقدم  كما  المتواصل،  دعمه  على  الجامعة  رئيس 
الجزيل للدكتور سمير النجدي نائب رئيس الجامعة للشؤون 
التعليم  مركز  مدير  مصطفى  إحسان  واألستاذ  اإلدارية 
الكتب  من  السلسلة  هذه  إعداد  فكرة  صاحبي  المستمر 
التدريبية، والمهندس عماد الهودلي مدير مركز تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت ورئيس لجنة التحكيم لهذه السلسلة، 
ماجد  واألستاذ  مّرة  فريد  األستاذ  التحكيم  لجنة  وأعضاء 
حسن  الدكتور  واألستاذ  صّباح،  يوسف  والمهندس  حمايل 
السلوادي المدقق اللغوي. ونشكر كل من أسهم في إخراج 

هذه السلسلة إلى حيز الوجود.

ج.



تمهيــد

نضع بين أيديكم هذا الكتاب ضمن سلسلة التعليم المستمر في برامج ميكروسوفت 2003، وهو 
ثمرة خبرة عملية طويلة في األساليب العلمية الحديثة في التعليم والتدريب. كما يأتي باكورة خبرة 
وممارسة عملية لبرامج ميكروسوفت أوفيس المستخدمة في السابق مثل ميكروسوفت أوفيس 95، 

Xp ،2000 ،97.  حيث نقدم لكم زبدة خبرتنا بين دفتي كتاب واحد.
بشبكة  التعريف  من  ابتداًء  إكسبلورر  إنترنت  برنامج  عن  مفصل  شرح  على  الكتاب  يحتوي   
اإلنترنت، والخدمات التي تقدمها وطرق ووسائل االتصال بالشبكة، واالحتياجات الضرورية لتوفير 
االتصال باإلنترنت، ثم التعرف على البرنامج إنترنت إكسبلورر، وطرق إعداد البرنامج لالتصال 
باإلنترنت وتشغيله، والتعرف على مكونات النافذة الرئيسية للبرنامج، ثم االنتقال إلى طرق التصفح 
إلى  االنتقال  ثم  وطباعتها،  اإلنترنت  مواقع  من  المعلومات  وحفظ  اإلنترنت  شبكة  على  والبحث 
إعدادات األمان والخصوصية  للوصول إلى تصفح آمن للمواقع على شبكة اإلنترنت.وأخيرًا القيام 
بمجموعة من اإلعدادات المتقدمة مثل تسريع عملية التصفح، وتخصيص عملية البحث والطباعة 

وغيرها من إعدادات األمن والحماية المتقدمة.

يتكون الكتاب من خمس وحدات:   

مدخل إلى اإلنترنت: تشمل هذه الوحدة التعريف بشبكة اإلنترنت، والخدمات التي تقدمها هذه   ١
الشبكة، ووسائل أو طرق االتصال باإلنترنت، والمتطلبات األساسية لالتصال باإلنترنت، 

وطرق تعريف االتصال باإلنترنت، وإعداد برنامج إنترنت إكسبلورر وتشغيله.
التعريف بالبرنامج إنترنت إكسبلورر: تشمل هذه الوحدة على التعريف بالبرنامج إنترنت   ٢
إكسبلورر ومكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج، ووظيفة كل من هذه المكونات، وتخصيص 
تعيين  وإعادة  البرنامج،  مع  تعمل  التي  االفتراضية  البرامج  وتعيين  األدوات  أشرطة 

اإلعدادات االفتراضية للبرنامج.
استخدام البرنامج إنترنت إكسبلورر: تشمل هذه الوحدة مهارات استخدام البرنامج إنترنت   ٣
إكسبلورر ومهارات وطرق البحث في شبكة اإلنترنت، والوصول الى المواقع والمعلومات 
البرنامج  خيارات  وتحديد  وطباعتها،   االنترنت  صفحات  وحفظ  الشبكة،  على  المختلفة 

وخيارات التصفح.
بمواقع  المتعلقة  الخصوصية  إعدادت  الوحدة  هذه  تشرح  واألمان:  الخصوصية  إعدادات   ٤
اإلنترنت، وتصنيف المواقع حسب مناطق االنترنت، وإعدادات مرشد المحتوى لتصفية 

د.



اإلكمال  ميزة  على  التعرف  ثم  المحظورة،  والمواقع  المسموحة  المواقع  وتحديد  المواقع، 
التلقائي وتحديد خياراتها، وكذلك التعرف على ميزة التشكيل الجانبي والبرامج غير الموقعة 

والناشرين غير الموثوق بهم، وإدارة الوظائف اإلضافية. 
خيارات متقدمة: توضح هذه الوحدة مجموعة من اإلعدات لتسهيل وتسريع عملية التصفح،   ٥
إثناء  والفيديو  الصور  عرض  وإيقاف  للبحث،  الذكية  بالعالمة  يسمى  ما  استخدام  ومنها 
التصفح لتسريع عملية التصفح، وطباعة خلفية صفحات اإلنترنت، وإعداد خيارات البحث 
في شريط العنوان، وإعداد خيارات األمن والحماية المتقدمة، هذا باالضافة إلى اختصارات 

لوحة المفاتيح للتعامل مع البرنامج إنترنت إكسبلورر. 
 

وكل ما نبتغيه من هذه السلسة من الكتب التدريبية هو مساعدتكم أعزائي المتدربين على إنجاز   
كل  لكم  متمنين  ميكروسوفت،  برامج  استخدام  تتطلب  التي  اليومية  أعمالكم  في  تحتاجونه  ما  كل 

التوفيق والنجاح.

هـ.



قائمة المحتويات

مدخل إلى االنترنت  

لى
ألو
ة ا
حد
 الو

   ١ ١-١ تعريف اإلنترنت           
٢     Internet Services ١-٢ خدمات شبكة اإلنترنت    
٤  Internet Connection Types  ١-٣  طرق (تقنيات) االتصال باإلنترنت    
 ٦     URL ١-٤ عناوين المواقع على شبكة اإلنترنت    
٨ ١-٥ أنواع المواقع على شبكة اإلنترنت         

 

التعريف بالبرنامج إنترنت إكسبلورر    

١٢ ٢-١ تعريف البرنامج إنترنت إكسبلورر         
١٢ ٢-٢ إعداد البرنامج لالتصال بشبكة اإلنترنت      

نية
لثا
ة ا
حد
الو

     

١٢        Dialup Setting ٢-٢-١ إعداد االتصال باستخدام خدمة الطلب الهاتفي 
   ٢ -٢-٢ إعداد البرنامج لالتصال بشبكة االنترنت في حالة اتصال جهازك بشبكة محلية  ١٤
١٥ ٢-٣ تشغيل البرنامج إنترنت إكسبلورر         
١٦ ٢-٤ مكونات النافذة الرئيسية           
٣٣ ٢-٥ تخصيص أشرطة أداوت إنترنت إكسبلور        
٣٣ ٢-٥-١  نقل أشرطة أدوات البرنامج     
٣٤ ٢-٥-٢ تخصيص أزرار شريط األدوات     
٣٥   Maximize Program Window ٢-٥-٣  تكبير نافذة البرنامج
٣٦ ٢-٦ تعيين البرامج االفتراضية للعمل مع إنترنت إكسبلورر        
٣٦ ٢-٧ إعادة تعيين إعدادات إنترنت إكسبلورر االفتراضية        
٣٧ تمـــرين (١)             
٣٨ تمـــرين (٢)             

و.



استخدام البرنامج إنترنت إكسبلورر    

٤٤ ٣-١ تصفح المواقع على شبكة اإلنترنت.         
٤٦    Using Search Ingines ٣-٢ استخدام محركات البحث  

لثة
لثا
ة ا
حد
الو

٤٧ ٣-٣ معايير البحث في االنترنت          
٤٨       FTP ٣-٤ الوصول إلى مواقع    
٤٩    Save Internet Pages ٣-٥ حفظ صفحات اإلنترنت    

     ٤٩            Save Pictures ٣-٦ حفظ الصور من مواقع اإلنترنت    
٥٠    Download Files ٣-٧ تحميل الملفات من شبكة اإلنترنت    
٥٢ ٣-٨ تحسين عمليات البحث في إنترنت         
٥٣     Printing Pages ٣-٩ طباعة صفحات اإلنترنت    
٥٤  Adding Sites To Favorites ٣-١٠ إضافة عناوين المواقع إلى المفضلة    
٥٧      Export Favorites ٣-١١ تصدير المفضلة    
٥٨      Import Favorites ٣-١٢  إستيراد المفضلة    
٥٩      Home Page ٣-١٣ تحديد صفحة البداية    
٥٩     Clear History ٣-١٤ حذف محفوظات اإلنترنت    
٦٠  Days To Keep Pages In History ٣-١٤-١ تحديد مدة االحتفاظ بقائمة المحفوظات
٦١   Temporary Internet files ٣-١٥ إدارة ملفات إنترنت المؤقتة    
٦١ ٣-١٥-١ زيادة مساحة مجلد ملفات إنترنت المؤقتة.   
٦١  Delete Temporary Internet Files ٣-١٥-٢ حذف ملفات إنترنت المؤقتة
٦٢   Setting Pages Encoding ٣-١٦ ضبط ترميز صفحات اإلنترنت    
 ٦٣ ٣-١٧ إضافة لغة أخرى لمحتوى صفحة إنترنت        
٦٤  Chang Pages Fonts And Colors ٣-١٨ تغيير خطوط وألوان صفحات إنترنت    
٦٦  Links Toolbar Add Links To ٣-١٩ إضافة الروابط إلى شريط االرتباطات    
٦٧ تمـــرين(٣)             
٦٧ تمـــرين(٤)             
٦٨ تمـــرين(٥)             
٦٨ تمـــرين(٦)             
٦٩ تمـــرين(٧)             

ز.



الخصوصية واألمان    

٧٢       Privacy ٤-١ إعدادات الخصوصية    
٧٢      Cookies ٤-١-١ ملفات تعريف اإلرتباط    
٧٢ ٤-١-٢ كيفية استخدام ملفات تعريف اإلرتباط    
٧٣ ٤-١-٣ أنواع ملفات تعريف اإلرتباط     
٧٤     Privacy Levels ٤-١-٤ مستويات الخصوصية
٧٥ ٤-٢ إدارة ملفات تعريف اإلرتباط          
٧٥     Cookies Delete ١.حذف ملفات تعريف اإلرتباط    
٧٦ ٢. السماح أو حجب مواقع اإلنترنت التي تستخدم ملفات تعريف اإلرتباط     
٧٧ ٣. تحديد (مستوى الخصوصية) Privacy Level إلدارة ملفات تعريف اإلرتباط     
٨١     Pop-Up Blocker  ٤-٣ حجب اإلطارات المنبثقة    
٨٢   Zones and Levels Security  ٤-٤ مناطق ومستويات األمان    
٨٢ ٤-٤-١ تحديد مناطق األمان      
٨٤  Security Level  Zone  ٤-٤-٢  تعيين مستوى أمان منطقة إنترنت
٨٥ ٤-٤-٣  تخصيص إعدادات مناطق األمان المتقدمة    
٨٧  Install Certifiaction For Trusted Sites  ٤-٥ تثبيت شهادات المواقع اآلمنة    
٨٨      Setting Content  ٤-٦ إعدادات المحتوى    
٨٩   Enable Content Advisor ٤-٦-١ تفعيل مرشد المحتويات
٨٩ ٤-٦-٢ تحديد المواقع المسموحة والمواقع المحظورة   
٩١ ٤-٦-٣  السماح لآلخرين بعرض المواقع المحظورة   
٩٩  Disable Content Advisor ٤-٦-٤ إيقاف تشغيل مرشد المحتويات
٩٢      My profile ٤-٧ مساعد التشكيل الجانبي    
٩٢  Setting AutoComplete ٤-٨  ضبط إعدادات ميزة اإلكمال تلقائي    
٩٣   AutoComplete Setting ٤-٨-١ إعدادات اإلكمال التلقائي
٩٤    Untrusted Publishers ٤-٩ الناشرون غير الموثوق بهم    
٩٥    Add-on Management ٤-١٠ إدارة الوظائف اإلضافية    
٩٧ ٤-١٢ استكشاف أخطاء الوظائف اإلضافية وإصالحها       
١٠١   Status Bar Description ٤-١٣ وصف حالة شريط المعلومات    
١٠٤  Script Error Debug ٤-١٤ استكشاف أخطاء البرامج النصية وإصالحها    
١٠٦ تمـــرين(٨)             
١٠٧ تمـــرين(٩)             
١٠٧ تمـــرين(١٠)             

عة
راب
 ال
حدة
الو

ح.



١٠٧ تمـــرين(١١)             
١٠٨ تمـــرين(١٢)             
١٠٩ تمـــرين(١٣)             
١٠٩ تمـــرين(١٤)             
١٠٩ تمـــرين(١٥)             

خيارات إنترنت إكسبلورر المتقدمة    

١١٤ ٥. مقــدمة             
١١٤  Advanced Browsing Options Setting  ٥-١ خيارات اإلستعراض المتقدمة    
١١٨    Print Background Options ٥-٢ خيارات طباعة الخلفية    
١١٨  Search From Address Bar ٥-٣ خيارات البحث من شريط العناوين    
١١٩  .Multimedia Advanced Options ٥-٤ إعدادت خيارات الوسائط المتعددة    
١٢١  Advanced Security Options Setting   ٥-٥ إعداد خيارات األمان المتقدمة    
١٢٤  Internet Explorer Error Messages ٥-٦ رسائل الخطأ في إنترنت إكسبلورر    
١٢٧ تمــرين (١٦)             
١٢٧    Internet Explorer ٥-٧ اختصارات لوحة المفاتيح لـ    
١٣١    Internet Sites ٥-٨ مواقع مهمة على شبكة االنترنت    

  
١٣٣ المـــراجـــع             
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