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  E-Mail How It Works  االلكترونً كٌف ٌعمل البرٌد 

 
ع اآلخورٌ  يوً ي ٌوع لالتصول  َ و ةوسول  ةسورٌ  ةطرٌقو هوو  برٌد إلكترونًال

ٌُْ ِكووُ  أَْ  َتسووت   َ أنحوولا ال لل   برٌوود إلكترونووً ل َتَراُسوو   ووع ا صوود لِا  ال أنووي 
َ وول  إذاضوولم َ ووع النوولِ  أٌأَْ  َتتبوولدَ     و وولي  وٌ كنوو شووركلا ال  ووَ  وال ل. ووَة  

ٌكوو   صودر شًا يٌد  وأو ولي أخور  ٌكو   إ    ك أحٌلنلم  ل    ايت  ي
 برٌود إلكترونوًالسوتخدا  اليً هذا الفصِ  أني َسَتت  ُّ  الطرٌوَق اآل و    ق ل   

  الخلصة بللبرٌد االلكترونً   وا دواي   خال  الت رف ع ى ال صط حلي 
 

 Mail Servers  خادمات البرٌد

ٌُرَسُ  عبر ٌَصوْ   تيه باإلنترنِي   البرٌد اإللكترونً  ٌ  خلد ولي البرٌوِد حتوى 
كنوي ت ت و  عنووا   يوذذا صوندوق برٌود   ذل  االتيول  ال  وروف  اللدف إلى 

  برٌد الكترونً يلذا ٌ نً ا  صندوق البرٌد  ويود يً خلد  البرٌد 

 Mail ) البرٌوود اإللكترونووً ٌسووتخد  نوووعٌ   وو  خووواد  البرٌوود اإللكترونووً

Servers )   أحدهـل ٌس ى SMTP Server   .و هو ال ختص بذرسل  الرسل
اآلخووور  و ال ريقووولي التوووً ترسووو لل  و

و هو ال خوتص  POP3 Server ٌس ى
ل.  و ال ريقوووولي التووووً الرسوووو بلسووووتقبل 
 و صط ح شخص    اي    تــٌرس  ل 

SMTP هووً إختصوولر لووـ Simple 

Mail Transfer Protocol أ وول 

POP3 يلً إختصلر لـ Post Office 

Protocol  

 

 

 



 استخدام البرٌد االلكترونً                الفصل السادس

 

 481 

 E-mail wins most  البرٌد اإللكترونً أصبح األكثر شعبٌة  

popular 

ِصووُ  البرٌووَد  أنووي لووٌ   وو  الضووروري أ  ُتتَصووَ  إلووى خوولد  البرٌوودِ  ٌَ عنوود ل 
كنووي  يووذذا كوول  وا وول     ايهنوول  يلو ٌبقووى  تووويرا لوودٌ  يووً االلكترونووً 

 و  تقرا الرسللة او تيٌو  ع ٌلول او تطب لول  أ  رتبط يً االنترني  يلب كلن  
البرٌوود  لووذا يوول    أي  كوول  يووً ال وولل  ويووً أي و ووي سووتكو  ال   ٌووة نفسوولل 

 واسوتال صّ  ْي أدواي خلّصة يقوط إلرسول  و د ش بٌة  ا كثرااللكترونً هو 
 البرٌد اإللكترونً   ث   حطلِي إرسل  البرٌد اإللكترونً

 

 

 

 

 

 

 

  MIME نظام 

رة ع وى نقوو  البٌلنولي اٌور النصووٌة كللصوور والصوووي وير القودخولص ٌوونظول  
 Multipurpose Internet Mail والفولك   و  خوال  البرٌود االلكترونوً 

Extension   وكووذل  يلووو ٌشوو   الرسوول.  البسووٌطةMIME  ال ختصووُر ال تووداد

ووُا نظوولُ  ال وو ٌّ  ٌُ إلووى  للنظرَ  نوووَ  ال  ووَف بووٌبرٌووِد اإلنترنووِي ال ت وودد ا وسوولِط  
  ا تداد 
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 الَعْرض

التً هً يواا  و  الحلسو  الوذي ٌ  كوه او     خال  برا ج البرٌد االلكترونً
يل  أسلسٌلي البرٌد االلكترونوً واحودة يوً البورا ج ال خت فوة  wwwياا    

  حٌث تش   ع ى:  

  Compose mailإرسل  الرسل.   -1
 Drafts. سوداي الرسل.  التً تكتبلل  -2

  Sentالرسل.  ال رس ة  -3

 E-mail addressesعنلوٌ  أصحل  الرسل.  ال رس ة او ال ستقب ة  -4

   التً ٌستخد لل ا دوايوكلية  .Attach fileال  حقلي ال رس ة  -5

6- Bulk    الرسل.  الغٌر  قرواة 
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   In the billions    البالٌٌن

ب ٌوو  برٌود إلكترونوً شخصوًِ  7ٕ  أكثور  و  8ٕٓٓبح وو  الوـ هنل  تخ ٌ  
ٌُرسوُ  التيولري  و ت  ّق ِبلل  ِ   هوذا لَوٌَ   رسول.  البرٌود االلكترونوً ٌو ٌول َس

ْ  برٌووود إلكترونوووً سوووول  أَ هوووو سووول  اسوووتخدا  ال  فوووليَع عنووود ل ُتووودرُ  َكووو ْ 
تسووتطٌع ا  وانترنووي َ ِعْنووَدَ  برنوول ُج برٌوودَ  اإللكترونووًٌكووو  ٌَسووت  َ  عند ل 

 كل  يً ال لل  خال  ثوانً ارسو  صوور   سوي  يوً اليل  ولي  إي إلىتص  
 ا صوووو ٌةوثل.قوووو   أرسوووو  
 أوبلل راسوووووووووووووو ة  وادر !

احصووو  ع وووى  حلضوووراي 
 إضليٌة
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 أنواع البرٌد االلكترونً
 

 ل برٌد االلكترونً وهً:  أنوا ٌويد ثالثة 

  Web Mail بريد الويب :  أوال
 

 تصوفح  إيعبور االنترنوي  و  خوال   وتستخد هوهو البرٌد ال  روف ل ي ٌع 
  HOTMAIL إ  كل  يً ال لل  و ثل  ع ى هذا النو  :هو برٌد  إيو   

 

  Forwardingثانيا : بريد الـ 
ا  الوى عنووا  رخور بحٌوث وهو البرٌد الوذي ٌوصو  الرسوللة البرٌدٌوة  و  عنوو
البرٌوود  إلووى بذرسوولللل ا خٌوورترسوو  رسووللت  الووى عنوووا  برٌوودي ثوو  ٌقووو  هووذا 

 ال ط و  اآلخر   
  ثل  توضحً للذا النو  : 

يللي ٌع ٌراس   ع ٌة   ثو  ٌقوو  برٌود الوـ  Forwardingكل  لدٌ  برٌد الـ  إذا
Forwarding   .لشوخص الوذي ا إ  إيبرٌد رخور لو   إلىبتوصٌ  ت   الرسل

الطرٌقوة ت تبور طرٌقوة  وهوذ  ا ص ًل  رسللة برٌدٌة ال ٌ رف برٌد   أرس 
    ا ص ًٌ رف برٌد   إ  أحداأ نٌة ٌ كن  استخدا لل اذا كني ال ترٌد 

 

  POP3 ثالثا : بريد الـ
ولكنووة ٌخت ووف عنووة يقووط انووة ٌيوو  اسووتخدا   Webوهووو برٌوود  شوولبه لبرٌوود الووـ 

  ث :  لهبرنل ج  سلعد 
MS Outlook  أوEudora  أوPegasus   ت   البرا ج  بذعدادث  تقو

 www.tartoosواستقبل  الرسل.  البرٌدٌة    إلرسل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tartoos.com/
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 Typical features  المٌّزات المثالٌة

ال ٌوووااي الرا ٌوووة ل برٌووود االلكترونوووً هوووً إ كلنٌوووة الووودخو  ع وووى البرٌووود  إ 
خووال  ا دواي ال ويووودة يووً  كوول  يووً  وا ووع الوٌوو   وو   ايااللكترونووً  وو  

 أشرطة ا دواي و   أه لل :

  Read Mail رااة الرسل.   .1
  New Messageرسللة يدٌدة .2

  Send Linkإرسل  رابط  .3

 Send Pageإرسل  صفحة  .4

   ع ى االنترنٌي Read News رااة اإلخبلر .5

 
 

 Many options عدة خٌارات

تستطٌع ا  تسي     أي  كل   يً ال ولل  لتكووٌ  برٌود الكترونوً وا  االسو   
الذي ستدريه سٌكو  اسو  برٌود  االلكترونوً وهوو  يرٌود  و  نوعوه حٌوث ا  

لل  ك لول ال شوركة يوً ال و أسو لا حر  البحث الخولص بللتسويٌ  ٌقوو  بتود ٌق 
كول  هنول  تشولبه يول  الشوركة  وإذاٌكوو   خت فول  إ البرٌد االلكترونوً وٌيو  

 ست طً عدة ا تراحلي بتغٌر االس   
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 ٌكل بلٌي  ٓٔ   حٌث س ة الخا  يت طً الشركة  سلحة  يلنٌة تقدر    أ ل
او ال نظ ووولي لكنلووول يوووً نفووو  الو وووي ت نحووو   سووولحلي واسووو ة  لألشوووخلص

وال نظ لي  اإليرادوبللتللً يل  الشركلي وب ض  أكثر وأ ل ٌة وعروض  غر
  وثقٌوهترا  بحيا  سلحلي    شركلي  ر و ة وبلسو لر بسوٌطة  و  ايو  

ال و ووع وال سوولحة   وتحتوولب الووى ب ووض ال   و وولي لكووً ٌووت  توود ٌقلل  وو   بوو  
ا   الثللثة عشور  و   لألطفل بلالشترا  وال ٌس ح  اإلذ الشركة ب دهل ت نح  

بحٌث  تولدانل       تغٌٌر  إلٌل ال  ر تكوٌ  برٌد الكترونً ولذا ٌحلو  ال و ل 
 تط بولي التسويٌ  يلنو  تحصو  ع وى   إك ول انه لٌ  ب يرد  وتأكد أكثرتكو  
      وض   ك  لي  رور يٌدة و وٌة لال ل  وتأكد وايقة   أوعنوا  

 
 

 التسجٌل على عنوان برٌد إلكترونً 

وال ٌحتلب سو  إ الا  لٌةا  التسيٌ  ع ى عنوا  برٌد إلكترونً هو سل  ل غ
ع  ل ا   Yahooالبٌلنلي الخلصة ب سي  الشركة وسنت رف ع ى برٌد الٌلهو 

  الشركلي  تشلبلة يً ع  ٌلي التسيٌ   
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 اكت  ال نوا  اآلتً يً شرٌط ال نوا  الخلص ب تصفح االنترنٌي :  -1

www.yahoo.com   واضغط على مفتاح اإلدخالEnter 

)             Mail      ال سو لة  linkاضغط ع وى الوصو ة  -ٕ

نليوذة تحتووي ع وى عودة  إلوىيوً وايلوة الٌولهو  سوٌنتق  ال تصوفح  برٌود 

 وو  )ٌحتوووي  وورب ٌ  يوولر اووٌ  ا و  اسوو  aاختٌوولراي يفووً اليلنوو  ا 

وه وول     Passwordواآلخوور  ك  ووة ال وورور  user nameال سووتخد  

سوور يتويوود وصوو ة الٌركٌ  ال سووي ٌ    إ وول يووً اليلنوو  اخلصوول  بلل شووت

free mail    تسيٌ   يلنً اضغط ع ٌلل 

 أ أل بللبٌلنلي ال ط وبة وك ل ٌ ً:  -ٖ   

  already have an ID or a Yahoo! Mail address? Sign 

In. 

Fields marked with an asterisk * are required. 

 

http://us.rd.yahoo.com/reg/topbar_login/v2/us/*http:/login.yahoo.com/config/login?.src=ym&partner=&.v=&.u=cfmvn5t1en6us&.intl=us&.done=http%3a//mail.yahoo.com
http://us.rd.yahoo.com/reg/topbar_login/v2/us/*http:/login.yahoo.com/config/login?.src=ym&partner=&.v=&.u=cfmvn5t1en6us&.intl=us&.done=http%3a//mail.yahoo.com
http://add.yahoo.com/fast/help/us/edit/cgi_access
http://add.yahoo.com/fast/help/us/edit/cgi_access
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 اكت  ال نوا  اآلتً يً شرٌط ال نوا  الخلص ب تصفح االنترنٌي :  -2

 

www.yahoo.com    واضغط ع ى  فتلح اإلدخلEnter 

Create Your Yahoo! ID ت رٌف ال ستخد 

ا و االس   * االس  ا خٌر   

)ذكر  أنثى                                                      الين   

 تلرٌخ ال ٌالد شلر ٌو  سنة

 اسك   أنل اكت   كل  السك  ولٌك  ال راق 

 ر   ال نطقة   9ٙٗبللنسبة الى ال راق )



 استخدام البرٌد االلكترونً                الفصل السادس

 

 411 

 

 أ اس  عنووا  البرٌود االلكترونوً )اكتو  ال نووا  ال قتورح والوذي ٌيو   -ٕ

ٌحتوي ع ى أحرف وأر ل  وا  ل   أ ٌكو  اٌر  ويود ع ى الشبكة  ٌ ك  

 تستطٌع اضغط ع ى الار أسف  هذا الحق  

 يوأكثراكت  ك  ة ال رور والتوً تتكوو   و  سوي 

و ا ر ول  الحوظ دريولي الصو وبة    الحروف ا

 ك  ة السر حلو  ا  تص   ك  ة لال ل   

 ك  ة ال رور 

 

 اعد ك  ة ال رور  اعد كتلبة ك  ة ال رور ل تأكد    صحتلل 
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If You Forget Your Password              نسٌي ك  ة ال رور إذا

 السؤا  السري سؤا    إياختر سؤا  سري )

 إيلبت   السؤا  الذي يرضته  ع ى اإليلبةاختر 

 برٌد الكترونً بدٌ    Hotmailاكت  برٌد الكترونً ) ولٌك  يً 

 
 

 مالحظة

ويووً ال رح ووة  الالحقووة سووٌط    نوو  ت وودٌالي  ؤشوورة ب ووو  اح وور تحوولو  

قة خطل او االسو  البرٌودي اٌور صوحٌح او تصحٌحلل  د ٌكو  اس  كود ال نط

 عد   طلبقة ك  ة ال رور   واٌر ذل  سٌلن.  ع ى التسيٌ  

 ب ض الت  ٌحلي   

 ال نوا  الذي كتبته اٌر   ك  إ تد  ال ال ة ع ى   

 ل  نضع عال ة صح يً ال ربع  إننلٌد  ع ى     

 تد  ع ى ا  هنل     و لي  ط وبة    

 االس  الذي اخترته  ويود ع ٌ  أٌيلد البدٌ   
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ال ال لي الح ر الت يبٌة التً تظلر تد  ع وى ا  ال   و ولي نل صوة  إ  أي 

 نظر   إعلدة إلىوتحتلب 

عال ة الصوح التوً هوً يوً اليلنو   

 ت نً ا  ا  ور صحٌحة 

 تجدها وتصححها أنلديك مشاكل حاول  أنتبين  هاية الصورة في الن 
 

 
الصورة ت طوً   خوص نيولح التسويٌ  النلول.ً  حولو  ا  تحفظوه يوً   وف 

 يً و ي  ل    إلٌهلرب ل تحتلب 

 البرٌد االلكترونً الخاص بك إلىالدخول 
ثوو  اضووغط ع ووى   www.yahoo.comاكتوو  يووً شوورٌط ال نوووا   -1

 ل  تك  صفحة البداٌة لدٌ  الٌلهو ؟ إذا Mailالوص ة 

 وو  عنوانوو   ا و  تط بوولي اسوو  الوودخو  وهووو ٌ ثوو  ال قطووع  أك وو  -2

االلكترونً  ب  عال ة @ وك  ة ال رور التً اخترتلول اثنولا ع  ٌوة 

http://www.yahoo.com/
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التسوويٌ  وع ٌوو  دا. وول تووذكر الك  ووة او حفظلوول يووً حلسووبت  ب سووتند 

     اي  تذكرهل خلص

 

 Sing In أو Enterاضغط الار   ٖ

 E-mail حافظات برٌد إلكترونً

folders   

الشووووركلي الخلصووووة  أكثوووورخصصووووي 
بللبرٌووود االلكترونوووً حليظووولي  نظ وووة 

 سوولعدت  يووً كٌفٌووة  ا سلسووٌة لٌووةالغ
والخٌوولراي  ا دوايالت ل وو   ووع هووذ  
  االسووووتقبل   اإلرسوووول والتووووً ت ثوووو  

رسل.  ال رسو ة وك  شوركة ال سودة ال
وسونت رف ع وى وظٌفوة كو   اللدف هو واحد إ الخلصة ولك  تأكد  ألوانللللل 

 ياا  نلل   

 Composing اإلعداد

 ا داةرسوللة البرٌود االلكترونوً ٌيو  ا  ت ورف  إلرسول عند ل تكوو   سوت دا 
وتنظووٌ  رسووللت  " رسووللة يدٌوودة"  كوو  رسوول.  البرٌوود  إلرسوول التووً توصوو   
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كترونً تتكو   و  يوا.ٌ  أسلسوٌٌ  ا و  ٌتضو   عنووا  الرسوللة ويسو  االل
 وإ ووولالرسوووللة  إلٌوووهالرسوووللة   حٌوووث تووودخ  عنووووا  الشوووخص الوووذي سترسووو  

   ال وضو  يسٌكت  يً ال كل  ال خصص له

 

 

 :مالحظات 

ٌُْ ِكُ  أَ ْ  -ٔ ُترسَ  رسللَة برٌدِ  اإللكترونً إلوى أكثور ِ وْ  شوخص واحود  أني 
 ال خصصة لل   ا  لك يً بُدُخو  عنلوٌِنل  

ْفص ُل  َ ع  -ٕ ٌَ  راة  نقوطة )؛   يلإذا َتْدخُ  أكثر ِ ْ  اس  واحد لكّ  َخطِّ  

عند ل ترس  رسللة سٌضلف عنوا  برٌد  االلكترونً ت قل.ٌول الوى عنولوٌ   -ٖ
  ٌ إلال ل.دة 

ٌَست  ُ  الستلرَة نسخة  نه  -ٗ  إذا أني ُترسُ  الرسل.َ  إلى ال دٌد ِ ْ  النلِ   
 إلى
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 مالحظة:
  yahooوهً تقرٌبل نف  برنل ج  Eudoraالشك  ٌ ث  نليذة برنل ج 

 
 E-mail Addresses  لبرٌد اإللكترونًعناوٌن ا

حٌوث ٌ ثو   نطقوة خوا   URLٌخت ف عنوا  البرٌد اإللكترونً ع  عنوا  

ٌ نوٌ  ال ال وة @ ٌ ثو  الحلسوو  او  إلوىالوذي ٌقوع  ا و الرسل.   يللياا 

Server  ضوول أٌحٌووث ٌووت  خووا  عنوولوٌ  البرٌوود االلكترونووً والووذي ٌ وورف

Internet Server Provider  سور  و  ال ال وة @ وتسو ى  ٌيواا اا ل ال

)ري   ٌ ثووو  الت رٌوووف الشخصوووً بصووولح  ال نووووا  والوووذي ٌ نحوووه   أحٌلنووول

Provider  صولح  ال نووا  يرٌود يوً البرٌود  إ ال ستخد   ع  الحظوة  إلى

كتلبة ال نووا   إثنلاااللكترونً وٌكت  بلل غة االنك ٌاٌة  وعد  ويود يواص  

  

 

 

 

Mohamed2003@yahoo.com 
 

 ويووً ال نوولوٌ  التيلرٌووة او الحكو ٌووة او ال نظ وولي تكووو  ال ال ووة ب وود @

ال نظ ولي  أوبأس لا ا شخلص  وإن للٌ  بشركلي ال    ال يلنً  a خت فة 

 الحكو لي  أو

mailto:Mohamed2003@yahoo.com
mailto:Mohamed2003@yahoo.com
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وتتكووو  رسووللة البرٌوود  وو   سوو ٌ  أسلسووٌٌ  ه وول  ََHeader  ال نوووا   و(

Body ال وضووووووووووووووووو   وٌووووووووووووووووت  الفصوووووووووووووووو  بٌنل وووووووووووووووول بخووووووووووووووووط( 

 : العنوان - 1

   إلٌهوٌحتوي ع ً    و لي ع  البرٌد  ث  عنوا  ال رس  وال رس 

 ا  سوول نوووا  الرسووللة واللبوولم  وول ٌحتوووي عنوووا  الرسووللة ع ووً وع

 التللٌة 

 From : إضووليةعنوووا  البرٌوود الخوولص بوو  و وو  ال  كوو   إلضوولية 

  كني ترٌد إذااس   

 To  :و و  ال  كو   إلٌوهالرسللة  إرسل عنوا  البرٌد ال راد  إلضلية

 سول إر و  برٌود لٌوت   أكثور إضوليةاسو ه و و  ال  كو   إضولية أٌضل

 ي ٌ لم  إلٌل الرسللة 

 Subject  :عنوا  الرسللة إلضلية 

 Date  الرسالة : إلضلية و ي وتلرٌخ إرسل 

 Cc:   إلوووًوهوووً اختصووولر Carbon Copy نسوووخة كربونٌوووة  أو

وذل  بكتلبوة     شخص أكثرنسخ    الرسللة الً  إلرسل وتستخد  

  برٌد ك   نل  والفص  بٌنل 

 

 سٌتسوو   الرسووللة يسووٌ    ا  الرسووللة  وود شووخص  إيولكوو   بفلصوو ة

 عنلوٌ  البرٌد الخلصة بل   اٌر  وبللطبع سٌر رخرٌ الً  أرس ي
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 Bcc  ًوهوووً اختصووولر الووو :Blind Carbon Copy  او نسوووخة

كربونٌة ص لا وللل نف  االستخدا  السلبق ولكنلل ال تظلر ل شخص 

  ستقب  الرسللة ا  الرسللة ت  إرسلللل الً اٌر   

ولكوو  ٌقوو  اسووتخدا لل وال نيوودهل يووً ي ٌووع  ا خوور   ب ووض ا  سوول  وهنوول

 خواد  البرٌد

 : الموضوع - 2

تو ٌ و  يوً  إضوليةالرسوللة و و  ال  كو   يً هذا الياا ٌت  كتلبة  وضوو  

وٌتكو     ال قد ة )التحٌة   والفكرة الر.ٌسوٌة  ا ه هو الياا  الرسللة رخر

الرسللة والتحٌة     ٌيو   نتٌيةٌتض   )سب  كتلبة الرسللة  واالستنتلب ) و

 أ حلو   أكثركني تنوي    و لي  وإذاا  تكو  الرسللة  صٌرة واٌر    ة 

لرب ل  يذنللت ل  عند ل تست   رسللة البرٌد االلكترونً  attachmentترس لل 

 أٌو روسلي  خب.ة يوً الرسوللة  يكور  و  ٌ)  ي وعة ي  تحتوي ع ى  ضرة

ه  هً    يلة حكو ٌة و ب  ك  شً  أوٌق ت ريه الرسللة ه     صد أتي

بللح  !يب ض النل  سٌ.ٌ  يً االنترني   شغ   كليح الفٌروسلي وهو سٌفً

   ث  ل هو  ويود يً الحٌلة
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 االحتفاظ بالرسائل

 : فظ رسل. نل ع ى الللرد الخلص بنل ب دة طرقطب ل نستطٌع ح

 :  الطريقة األولى

ننشع يً أي  كل  ع ى الللرد حس  الرابة يولدر و نس ٌه تس ٌة خلصة 

  My Email بنل تد  ع ى أنه خلص بلإلٌ ٌالي  ثال

 Save As  أختر File    القل. ة   ف أيتحاآل  و أني تشلهد إٌ ٌ   

Web Page  .ة التً سٌفتحلل ل  الفولدر الذي صن ته بنفس أختر    القل  

My Email  أضغطس ً اإلٌ ٌ  حس  الرابة أو أتركه ع ى تس ٌته و  

Save  

 :  الطريقة الثانية

و حودد ع وى اإلٌ ٌو  كو   ول   ل فولرةبوللار الٌسولر  أضوغطعند  رااة اإلٌ ٌ  

حددته بار ع ى ال كل  الذي  أضغط   التحدٌد  االنتللاترٌد نسخه   و عند 

  وف وورد يولرم  و   ولٌكرو  أيوتحثو    Copy    الٌ ٌنوً و أختور ال ؤشور 

بلل كول  الفولرم ع ٌوه  أضوغطسويي أوي  أو    الوٌنودوا حسو  الرابوة و 
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ٌُطبع اإلٌ ٌو  ك  وف وورد و  Paste وأختور ا ٌ   الفلرة بار  و  بلشورة سو

   الذي ترٌد  االس به أٌن ل ش.ي و االحتفلظطب ل بذ كلن  

  الطريقة الثالثة

  Printو  ووو  ثووو   File  ووو  القل. وووة أختووورطبلعوووة ع وووى الوووورق     يقوووط  

 : الطريقة الرابعة

ب ووض اإلٌ ووٌالي  يلوواة بطرٌفووة خلصووة لتسوويٌ  اإلٌ ٌوو  كصووفحة وٌوو  و  

 ال كل  ال راد تسيٌ  اإلٌ ٌ  داخ ه   اختٌلرث   Download بلختٌلرذل  
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 آخر إرسال الرسالة المقروءة لشخص 

الت رف ع ى نظل  كتٌ  ال نلوٌ  يلذا ال وضو  سٌكو  بغلٌة السلولة  ب د

و    ث  كتلبة عنوا  الشخص ال راد ت رٌر  Forwardو هو بللضغط ع ى

 :BCC له أو الضغط ع ىالرسللة 

 إلرسال الرسالة إلى مجموعة أشخاص 

   كتٌ  ال نلوٌ  حٌث سٌفتح ت قل.ٌل ك ل ذكري     االس    خال  انتقلا 

 إعلدة الرسللة ل صدرهل  ع Sendى الار  ب  و طب ل ذل  ب د الضغط ع 

 ت  ٌق

 اإلجابة 
 

سوللة و سووف و أكتو   ول ترٌود داخو  الر  Replay عند  رااة الرسللة أضغط
ٌ وولد  بلشوورة  حتووو  الرسووللة بلإلضوولية ل  حتووو  اليدٌوود الووذي كتبتووه بلوول ب وود 

 Sendلضغط ع ى 
 

     .Send اإلرسال

ٌيو  ا  تكوو   سوت د  أال  أنويصودٌق   إلوىرسوللت   أك  ويتكو   ود عند ل 
   إلٌهالرسللة  إلرسل 

ٌو    لوذا أنوي اإلنترنَي حتى ٌصو  الوى خولد  الو اتصل ي  ا  ٌكو  ِعْنَدَ  ٌ
ٌُرَسُ   ال ويود بيلة الٌسلر  Sendٌُْ ِكُ  أَْ  َتْنقَر ع ى الارِّ إرسل   إّ  البرٌَد 

ووُد SMTPخوولد   ايإلووى  ٌّ ٌُؤ   SMTP  ْنظووُر ٌَ نظوول  اإلرسوول  البرٌوودي ال وولدي  
الرسوللة لوه  البرٌود إلكترونوً  أرسو يإلى عنوا  الصدٌق الوذي   SMTPخلد ُ 

ٌُرسووُ  البرٌوود إلووى خوولد  البرٌووِد  حٌووث أ د ٌووودَ   الرسووللة يووً صووندوِق برٌوود  و
  الصدٌق ال  نى 
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 ...Receiving . . االستالم.

 
ْخاُ  هنول  حتوى ُتوصوْ  إلوى الصودٌق  البرٌد اإللكترونً يً صوندوِق برٌود ٌَ َسو

 لد  البرٌِد وُتستريْ لل خ
لَتد ٌق  الصدٌق سٌنقر ع ى أي وص ة اعت لد ع ى برنل ِج برٌدهل اإللكترونً  

يوً حليظوِة صوندوِق الووارداي لُرؤٌوة البرٌود اليدٌود الواصو   ٌنظور   أَو  برٌدِ 
إلٌلل  هً َسَتر   ل. ة ُكّ  الرسول.  التوً أُرسو ْي إلوى صوندوِق برٌودهل  نوذ أ  

 ل. وة رسول.ِ   ت وي  رااتلول  سوبقل   ايضولم أٌة   هوً َ وْد َتور  د قتلل أخور  ور
 أنويَ رأْي أثنلا ي سلِي سولبقِة لكو  لحوّد اآل  لَوْ   َتْحذُف ب ود  ورااة رسوللِتِ    

 ستكو  حل ال عدة اختٌلراي اآل :
   أخرشخص  إيٌُْ ِكُ  أَْ  َتْحذَف الرسللَة  او ُترسُ  الرسللة الى   -ٔ
ٌُْ ِكووُ  أَْ  َتختوولَر إيلبووَة إلووى ُكووّ  Bcc'dأَو  Cc'dَكلنووْي  إذا الرسووللةِ  -ٕ   هووً 

 شخِص 
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     Replying اإلجابة

اضغط ع ى الار  أال عند ل تست   الرسللة وتقرر الرد ع ى صلح  الرسللة 

 أخوور بوودالم ِ ووْ  أْ  َتووْدخَ  عنوووا  برٌوودَ  اإللكترونووً  وورة   Replyإيلبووة 

 قر ع ى ارِّ اإليلبَة و وضو  الرسللة  يقط ان

تكت  ال نوا  وترد برسوللة  أوتيٌ  ب د يترة وبنف  الطرٌقة  إ تستطٌع  أو

 إ ليدٌدةُ   إّ  الفرق الوحٌَد ال وضوُ  ا  الرسللة  ربوطة ب   و لي سلبقة 

 الرسللة ال نفردة يلً ال تربط ب   و لي الرسللة السلبقة  

ولرب ول تحتولب  Send ى الار إرسول  وعند ل تنتلً    كتلبة اإليلبة انقر ع

  Attachmentصوري اضغط ع ى الار  أو  ف صوتً  إرسل  إلى
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  Forward  استعمال أمر

      هووذا ا  وور ٌ كنوو   وو  إرسوول  رسووللة وصوو ت   وو  شووخص لشووخص رخوور 

و الفوورق هنوول هووو انووه  كوول   Replyوٌ  وو  هووذا ا  وور بوونف  طرٌقووة أ وور 

عنوا  ال رس  إلٌه ٌكو  يلراول تضوع أنوي يٌوه عنووا  الشوخص الوذي توود 

   إرسل  الرسللة إلٌه

 

  : توثٌق الرسائل

  تتٌح ل  ب ض البرا ج إنشلا صنلدٌق أخر  لنق  الرسل.  إلٌلل

 E-mail attachments  وضع مرفق مع رسالة

 
 نو     ال  فلي  ع رسل.   حتى ال  فلي التنفٌذٌة كللتللً: أي  ٌ كن  إريلق

 

   كتلبة رسللت  و ب  أ  ترس لل ابحث ع  ار ال ريقلي ع ى  ب د االنتللا

   هذا الار ع ى اضغط  الصفحة
 

ال فتوحة حللٌلم أو  ب د ذل  سٌنق   ال تصفح إلى صفحة يدٌدة ع ى نف  النليذة
ٌي    ستطٌ  أ  ٌفتح ل  نليذة أخر   هذ  الصفحة تحتوي ع ى خلنة واحدة
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اس   aكل الم )  ستطٌ  الخلص بلس  ال  ف   اكت  اس  ال  فأ  ت ب.لل يً ال
ٌ كن   ال  ف و اس  ال ي د الذي ٌحتوٌه  إذا كلني ذاكرت  بحللة يٌدة   أو
  ضغط الار ال يلور للذا ال ستطٌ  وهو ار البحث أو االست راض

(Browse )  و ع ال  ف يً يللا  وانقر ع ٌه  ث  حدد لك   أيض ه وانأ 
 ٌت  اختٌلر  ل تح ٌ  نقرتل  ل

 

 

 Up load) تحدٌد اس  ال  ف   اضغط ع وى ار تح ٌو  ال  وف إذا انتلٌي   

attachment) .  وٌالم حتوى ٌنتلوً تح ٌو  ال  وف  إذا انتلوى التح ٌو   انتظور  
وأ  خلنووة اسوو  ال  ووف  وود أصووبحي  سوووف تيوود أ  الصووفحة حّ  ووي  وو  يدٌوود

ورب وول ٌخبوور   لوا ووع  وود ٌتيوولوا تح ٌوو  ال  ووف أكثوور  وو  د ٌقووةيلراووة  يووً ا
 عندهل ٌ كن  ال حلولوة  ورة أخور   ال ست رض ب د  ت كنه    تح ٌ  ال  ف

 يقوووود ٌكووووو   و ووووع البرٌوووود ٌوايووووه ضووووغط يووووً ت وووو  ال حظووووة   ٌووووأ  وال ت

حتوى تنتلوً  و  تح ٌو  ي ٌوع   فلتو   اضوغط ع وى ار  تكورار ال   ٌوةٌ كن  
حتوى ال ٌسوتغرق تح ٌوو  . (Finished up loading) ٌو انتلٌوي  و  التح 

طوووٌالم  حوولو  أ  تضووغط ال  ووف  ال  ووف و تناٌ ووه عنوود  سووتقب  الرسووللة و توولم 
وٌ تبور برنول ج وٌو  اٌو    ب  تح ٌ ه   –بلستخدا  أحد برا ج ضغط ال  فلي 

 يلولا   نوه     أشلر برا ج ضغط ال  فلي حو  ال ولل  و ال ٌنبغوً أ  ٌخ وو
ايوتح  ترٌود إرسول  أكثور  و    وف ٌ كنو  وضو لل يوً  ي ود واحود ثو إذا كنوي 

يووً داخوو  نليووذة  وضوو هو اسووح  ال ي وود ال ط ووو  و  WinZipبرنوول ج وٌوو  
ب وض ال   و وولي  ثوو  اسوو  ال  ووف البرنوول ج سووٌط    نوو   .WinZipبرنول ج 

اسو  يدٌود  وكوذل   إياليدٌود يٌوه )اختور  الذي ترٌود تخواٌ  ال  وف ال ضوغوط
وكوذل  ال تنسوى أ  تضوع  ل ط و )اختر الضغط ا كبور ال تولح نو  الضغط ا

وٌ كنو   إشلرة بيلن  إريلق ال  فولي الثلنوٌوة   اضوغط  وايوق  هوذا كو  شوًا
 . عند ل ترٌد تح ٌ   ريق  ع رسللت  zip. اآل  اختٌلر هذا ال  ف بلال تداد
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 نقلها حذف رسالة أو
 

 ل ع ٌ  هو وضع عال ة  ك  ٌ كن  حذف رسللة سواا  رأتلل أ  ل  تقرأهل 
احذف  ث  اضغط ع ى ار (Inbox )صح أ ل  اس  الرسللة يً  ي د الوارد

تتيه هذ  وبذل  سوف   ( delete selected messages)الرسل.  ال   ّ ة
  (Trash) س ة ال ل الي  ي د اس ه الرسللة إلى

 

 
 
 

  سوو ة ال ل ووالي ثوو   ٌ كنوو  حووذف الرسووللة نلل.ٌوولم بللتويووه إلووى  ي وود
ال   ٌوة  وهوذ   (Empty Trash) الضوغط ع وى ايورم سو ة ال ل والي

   شلبه الى ع  ٌة حذف   ف ع ى سطح ال كت  يً نظل  الوندوا
   رسووللة   ضووع عال ووة الصووح أ وول  ي ٌووع الرسوول.   لحووذف أكثوور  وو

 ال ط و  حذيلل
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  .ال ويودة يوً ال ي ود اضوغط ع وى لحذف ي ٌع الرسل Delete all 

messages in folder .  الرسل.  ال  روضة يقط ع ى  لحذف ي ٌع
رسوللة  لنقو  . delete all messages shown ة اضغط ع وىالصفح

إلووى  ي وود رخوور ضووع عال ووة أ وول  الرسووللة )ٌ كنوو  اختٌوولر أكثوور  وو  
ال ي ود  وو  القل. ووة ال نسودلة بيوووار ار النقوو    ب وود  رسوللة  ثوو  اختوور

 . move messages الرسللة تحدٌد اس  ال ي د   اضغط ع ى انق 
 
 
 

 Attachment Watch مراقبة المرفقات
كول   و  شوخص ال  إذا لو  السوٌ ل  أ ورع  ٌة  را بة ال  فولي ال ريقوة  إ  -ٔ

   إلٌ  د تسب  انتشلر الفٌروسلي او  دو  الللكرا   نللت رف  صدر  
ٌُحت ووُ  أَْ  ٌكوووَ   aال ُترسووْ    حقوولَي كبٌوورَة بوودو   -ٕ دا   َبْ ووض النوولِ  ال 

 إثنوولااادحل لوول  أولضوو ف الخطوووط  ال  فوولي ِعْنووَدُهْ  القوودرة ع ووى تح ٌوو  هووذ 
 يتراي   ٌنة  

 إلوىإذا كني َسَتست  ُ  برٌد إلكترونً  وُترسُ  أَو َتست ُ  ال  حقلَي  َتحتولُب   -ٖ
     كليح يٌرو  يٌد والذي ال ٌس ح بظلور الفٌروسلي يً  نطقة ال   

رٌووق االرتبلطوولي ال رٌبووة والتووً ال ت وورف  صوودرهل حوولو  حووذيلل عوو  ط -ٗ
  Deleteحذف  ا  ر وإعطلاهلاختٌلر الرسللة 

ذاي حيو  كبٌور حولو  اسوتخدا  برنول ج  إرسوللللاذا كل  ال  فلي التوً توود  -٘
   zipضغط ال  فلي  ث  

 

 Opening attachments  فتح الملفات المرفقة

ع ى ال  ف  ال ادوب   ال  فلي القلد ة تستطٌع يتح بللنقر   تأكداعند ل تكو  
سووٌت  سووؤال  هوو  ترٌوود يتحووه  بلشوورة او خانووه ع ووى الحلسووبة )القوورص  ولكوو 

الصووووووووو    اشووووووووور االختٌووووووووولر الوووووووووذي تراووووووووو  بوووووووووه وانقووووووووور  وايوووووووووق 
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 مالحظة :
يودة يً حليظة البرٌد الرسللة التً يتحتلل او انالتلل ع ى حلسبت  ستكو   و 

  كل  ايو ي ويً أي االلكترونً وٌ ك  يتحلل 

 
 

 Associations   الترابط

 
عوو  طرٌووق البرٌوود االلكترونووً ب ضوولل  إلٌوو  تووأتًحٌن وول تفووتح ال  فوولي التووً  

ال ٌفووتح بسووب  عوود  ويووود البوورا ج ال تطلبقووة للووذ   ا خوور ض   بلشوورة والووب
البوورا ج ترٌوود يتحلوول  هووذا ٌوود  ع ووى ا  البرنوول ج  ايال سووتنداي لووذال  ستسوول  
   اٌر  ويود ض   البرا ج

يلنو  لو  تسوتطٌع  PDF ستند  ريق ولك   رسو   بل توداد  ٌأتً ثل  : عند ل 
 docوال ستند ال رس  بل تداد    Acrobat readerبتركٌ  برنل ج  إال رااته 

واللبول  ول تيود نليوذة   ا تداداي ال  فلي   أنوا ) رايع  Wordٌفتح ببرنل ج  
 عند يتح  ارتبلط  ريق  ل هو نو  البرنل ج الذي ترٌد يتحه تسأل 

 

     Signaturesالتواقٌع
بحٌث ٌظلر هذا  اإللكترونًرسل.  البرٌد  ه  ترٌد أ  تقو  بللتو ٌع ع ى

ذل  سل  يدا   يلذ  الخد ة  رسللة ترس لل إ  أي ع  أوتو لتٌكٌلو ٌع الت
 ث   ال يلنً اإللكترونً تقد لل ال دٌد    ال وا ع التى توير ل  خد ة البرٌد

  واٌرهل Hotmail وهوت ٌ  Yahoo ٌلهو
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 توقٌعك فً البرٌد االلكترونً  
 
د    و ولي بسوٌطة التو ٌع بللبرٌد االلكترونً هوً الت رٌوف بصولح  البرٌو إ 

  ا سف و ختصرة  ث  االس  او الوظٌفة او ال ق  وهو  ويود يً النليذة يً 
 :وٌ كووووووو  الوصوووووووو  للوووووووذ  الوظٌفوووووووة  ووووووو  خوووووووال  الخطوووووووواي التللٌوووووووة

 

 اضغط ع ى ك  ة Inbox اإللكترونًالصفحة الخلصة بصندوق برٌد   يى1-

Option  وووووو  الصووووووفحة ا ٌ وووووو اليوووووواا  يووووووًال ويووووووودة  . 

 

 و   ا ٌسوراليواا    ويوى اإللكترونوًل  صوفحة خٌولراي البرٌود ستظلر  - ٕ
 شوك  رسوللة برٌود يوًٌظلور  الوذي Mail هوذ  الصوفحة اضوغط ع وى  فتولح

 . إلكترونووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووً

 

واسوتقبل   واآل  ستظلر ل  الصفحة الخلصة بللتحك  يوى خٌولراي إرسول  - ٖ
 . . Personal Signature الرسل.    و نلل اضغط ع ى ا  ر ال ويود بلسو 

 

سووتظلر لوو  اآل  صووفحة يدٌوودة وبلوول صووندوق لتقووو  يٌووه بكتلبووة تو ٌ وو   - ٗ
بلل غة ال ربٌة أو اإلني ٌاٌة   وٌ كنو  الوتحك  يوى لوو  التو ٌوع وحيو   الخلص

 . الحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووروف

 

 وب د ذل  سٌت  أوتو لتٌكٌل وضع نسخة    هذا التو ٌع يى ك  رسللة برٌد - ٘

 ل و ع تقو  بكتلبتلل وإرسلللل    ا إلكترونً

 
 و  ك  ا  ٌتض   هذا التو ٌع اس   وعنوان  و   و لي شخصٌة كل  ة 
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Address Book  دفتر العناوٌن  

  
ٌتووٌح لوو  خلصووٌة هل ووة  وو  خووال  هووذا البرنوول ج  وهووً تخوواٌ     و وولي  

االتصووول  بأصووود ل.  و  لريووو   وأه لووول بوووللطبع عنووولوٌ  البرٌووود اإللكترونوووً 
الرابووة يووً إرسوول  الخوولص بلوو   بغوورض الريووو  إلٌلوول بسوولولة وٌسوور عنوود 

 نلـووـ  أو حتووى ل يوورد الحصووو  ع ووى ب ووض  aرسللـووـة برٌـووـد إلكتـووـرونً  
ال   و وولي الخلصووة بلالتصوول  بلوو   والتووً سووبق 
تخاٌنلل   ث  ال نوا  البرٌدي ســواا ل  نــــا  أو 
ال  ـووووـ  أو أر وووول  ت ٌفونوووولتل  ال خت فووووة  أو ر وووو  

بلو  الفلك  الخلص بل   أو عنوا  ال و ع الخلص 
ع ى شبكة اإلنترني إ  ُويد  واٌرهل    البٌلنلي 
الشخصٌة ا خر  الخلصة بل   ث  تلرٌخ ال ٌالد  
واٌووور   ووو  ال نلسوووبلي الخلصوووة  وأيوووراد أسوووره  

صوووورة عوووونل  واٌوووور ذلوووو   وووو  و   و وووولي  خت
ل وصو  إلى ديتر ال نلوٌ  ال خصوص ال   و لي 

  ً:لٌل برٌد االلكترونً نفذ  
 ٌ نٌ  النليذة  إلىوال ويود  Optionخٌلراي   انقر ع ى الار   ٔ
   Book Addressesانقر  -ٕ
إلضليته إلى ديتر  Enter New Name ادخ  اس  الشخص يً الحق  -ٖ

 Enter New Emailعنلوٌن  ث  أدخ  برٌد  االلكترونً يً حق  

Address   
   Addانقر الار    ٗ

 لتعدٌل عنوان برٌدي من قائمة العناوٌن:
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 ختر ال نوا  ال راد ت دٌ ه    القل. ة   أ
إذا كني ترا  يً  Modify User Name  أكت  االس  اليدٌد يً حق  ٕ

 ت دٌ  االس  
إذا كني  Modify User address  أكت  ال نوا  البرٌدي اليدٌد يً حق  ٖ

 ترا  يً ت دٌ  ال نوا  البرٌدي 
 رٌته   لٌت  حفظ الت دٌ  الذي أيModify  انقر الوص ة ٗ
 

 لحذف عنوان برٌدي من قائمة العناوٌن:
   اختر ال نوا  ال راد حذيه    القل. ة ٔ

   لٌت  حذف ال نوا  الذي اخترته    القل. ةDelete  انقر الوص ة ٕ
 

  Printing E-mail  طباَعة البرٌد اإللكترونًِ  
القلد وة  الر.ٌسٌة ل برٌد االلكترونً هً القدرة ع ى طبلعة الرسول.  اٌل   ال ا

  وو  طبلعووة الصووفحة تأكوودالخلصووة بللطبلعووة ولكوو   ا وا وورعوو  طرٌووق  إلٌوو 
رب ل تت  الطبلعوة ل ودد   نهعند ل تكو   ربوطل بللشبكة يٌلل  أنيالحللٌة التً 

ل دخو  إلوى نليوذة الطبلعوة ايوتح  ل. وة   وف وحودد الور وة  كبٌر    الصفحلي
 الطبلعة لصفحة  ل   ال ط وبة ل طبلعة ونو  الطلب ة  ب  تقرٌر  
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 Netiquette  صول اإلنترنتأ

يً ال للِ  الطبٌ وًِ   هنول   أصوو  اإلنترنوِي لَتاوٌود  انضبلطك ل هنل  أنظ ة 
اإلنترنووي هووً السووو وكٌلي  ا  ردا  االيتراضووًيووً ال وووللِ   االنضووبلطأنظ ووِة 

بووة التووً ٌنبغووً  عنوود اسووتخدا  اإلنترنووي  واللوودف  نلوول هووو ي وو   إتبلعلوولال لذد
اإلنترني وسٌ ة ي للة ورا ٌوة لالتصول  وتبولُد  ال   و ولي وال  ولرف النلي وة  

  وردا  Net Etiquette شووووتّق  وووو  الك  تووووٌ   Netiquetteوال صووووط ح 
لنو  ) ثوو  االلتوواا  بحقوووق ال  كٌووة الفكرٌووة اإلنترنووي كثٌوورة  نلوول االلتوواا  بللقوو

لآلخرٌ   إذ ال ٌيوا استخدا   واده  إال بذذ   سبق  نل    والتسل ح تيل   ل 
ٌصُدر ع  اآلخرٌ     أخطلا وإسلااي  ويً رسل.  البرٌد اإللكترونوً اٌور 

ٌُ كنوو  اسووتخدا  ا شووكل  الت بٌرٌووة )   ل ت بٌوور عوو  ب ووض smileyالرسوو ٌة  
: ٌ بِّور عو  الفورح أو -: ٌ بِّر عو  الُحوا   والشوك  )- ثالم  الشك   ال شلعر )

ٌُ كنوو  اسووتخدا  ب ووض االختصوولراي لووب ض ال بوولراي ) ووثال   االبتسوول    ك وول 
Jam  ًت نjust a minuteو  CUL  ًت نSee you later  لي و  رسوللت  

   صٌرة 
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 أتكٌت البرٌد اإللكترونً
 
ايترض أ  ك   ل تكتبه يً البرٌد اإللكترونً سٌت  االطوال  ع ٌوه  و   بو   -ٔ

شًا يً البرٌد اإللكترونوً ال تراو  يوً أ  ٌط وع  إيتق  بكتلبة   ال ل ة  يال 
ص ال رسوو  إلٌووه بذعوولدة احت للٌووه أ  ٌقووو  الشووخ دا. وول  ع ٌووه رخوورو  يلنوول  

  رخرٌ أشخلص   عدة  إلىإرسل  البرٌد اإللكترونً 
 الن وووووووووووووووووووووووذب عنوووووووووووووووووووووود الكتلبووووووووووووووووووووووة: إلووووووووووووووووووووووىانتبووووووووووووووووووووووه  -ٕ
   القواعد ا ولى التً ٌي  ع ٌ  ت   لل عند ل تدخ  ع ى الشوبكة هوً انوه   

 ع ٌووووووووو  أ  ال تكتووووووووو  كووووووووو  شوووووووووًا بووووووووول حرف الكبٌووووووووورة    ٌيووووووووو  
  وصغٌر   تسل   رااته   ٌت  استخدا  النص ال كتو  بأحرف  خت فة )كبٌر  

الكبٌرة عند ل ٌرٌد أ  ٌ بر الشخص ع ى انه ٌقو  بللصراخ  لذل     ا حرف 
عنود لرسول.  التوً تقوو  بللصوراخ ع وٌل   ٌقو و  بقرااة ا    الق ٌ     النل  

كتلبووة الرسووللة    وو  بتيا.تلوول الووى يقووراي   حٌووث ٌقووو  النوول  عوولدة بتيوولوا 
يقوراي  إلى  يذذا أردي  نل   رااة  ل تقو    ع ٌ  تيا.ته  طوٌ ةال  الفقراي 

 بٌنل ل     ع ويود خط يرام 
 اي وووووووووووو   وووووووووووول ترٌوووووووووووود  ولووووووووووووه  صووووووووووووٌر ود ٌووووووووووووق و بلشوووووووووووور -ٖ
 ب  البدا بللطبلعة يكر أوالم ب ل ترٌود  ولوه    و  بوضوع أيكولر   بلشورة يوً   

بكتلبتلل بأ و   كٌف ترتبط هذ  ا يكلر بب ضلل الب ض   ث      رأس    وتبٌ  
هنلل  الكثٌر    ال   و لي ع ى الشبكة   ٌقو  النول   عدد   ك     الك  لي 

الرسوول.  اإللكترونٌووة ٌو ٌوولم   يووذذا أردتلوو  أ     وو    تااٌوودة بلسووتقبل  أعووداد 
لووٌ  ت وورٌ  "ل تفكٌوور بصوووي     تأكوود  وو  أ   وول تكتبووه هووو   وول كتبووي ٌقووراوا

أ  هوذا ٌيبور    دا  يقوراي  صوٌرة   حٌوث  رتفع "     ا يكلر اليٌدة اسوتخ
النص   ضلم أ   رااة أٌع ى الت بٌر ع  نفس  بللحد ا دنى    الك  لي  تذكر 

 و   رااتوه يوً كتول    يوللفقراي القصوٌرة  ص وبة أكثرع ى شلشة الك بٌوتر 
 ب ض الراحة ل ٌنً القلرئ   ت طً 

علٍ     الوضوح لٌت   عند ل تكت  شٌ.لم   ٌنلم   تأكد    انه ع ى  در -ٗ
   اآلخرٌ   يل       ب  

حلو   رااة النص  يددام ب د طبلعته و ب  إرسلله   حلو   رااته  يددام     
تبدو علدٌة عند طبلعتلل ولكنلل ال تبدو كذل  عند إعلدة   يب ض الي   

  رااتلل 
 الم  د ك  حذرام يدام عند اال تبل  اال تبل  هو عند ل تقو  بأخذ نصلم كل -٘

وتقو  بتض ٌنه يً الرد   وع ى الرا  أنلل  ٌا   رخرٌ     ب    ت ي كتلبته 
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  ظ  أنوا  البرٌد اإللكترونً وألواح الرسل.    إال أنلل   يً   تويرة سلعدة 
   اآلخرٌ     ب    تق      احت للٌة  رااة  ل تكتبه 

  ال تس س ةتين  الرسل.   -ٙ
 بأك  لل تحتوي رسل. د ل ٌقو  النل  بل تبل  هً عن ال تس س ةالرسل.    

ا تبلسلي    رسل.  سلبقة   وهذ  ا خٌرة تحتوي ا تبلسلي      ع ى  أٌضل م
 )ا تبل  ٌقتب  ا تبلسلي أخر      وهكذا   رسل.  ا د  

الذي ٌص  القلرئ الى الياا  يللو ي   خطٌرةأ  اال تبل  ال تس س   سألة   
 واضحلم ا  ر الذي ت  ق ع ٌه   كتبه   ال ٌكو   الذي 

إذا أردي الوصو  الى  لرئ رسل.   بشك  يٌد   انتبه الى اإل الا    -7
 ي ل ل

ذكلا    إذا كثري ا خطلا اإل ال.ٌة يً كتلبت    ي   ٌأخذ   كلني درية 
 ا ه ٌة   النل  ك  لت  ع ى  در    

    ك   ؤدبلم ولطٌفلم   ورا   تصريلت  أثنلا الكتلبة -8
 ال ترس  ع ى اإلطالق  رايقلم تحتوي ع ى يٌروسلي  -9
ايترض أ  ك   ل تكتبه يً البرٌد اإللكترونً سٌت  االطال  ع ٌه      -ٓٔ

تق  بكتلبة شًا يً البرٌد اإللكترونً ال ترا  يً أ  ٌط ع    ب  ال ل ة  يال 
ذعلدة احت للٌه أ  ٌقو  الشخص ال رس  إلٌه ب دا. ل  ع ٌه رخرو  يلنل  

 رخرٌ أشخلص  عدة إلىإرسل  البرٌد اإللكترونً 
 

Identifying E-mail Hoaxes   البرٌد االلكترونً ورسائل الهوكسس
 

 Hoaxesكني  ستخد  ع وى االنترنوي ولودٌ  برٌود الكترونوً يول  رسول.   إذا
 إلووى تضوو نل عووروض اارا.ٌووة كلذبووة    شوولك  عل. ٌووة تحتوولب  إلٌوو ستصوو  

عووودة  إلوووىوترسوو    عروض علطفٌوووة  سوولعدة إلوووىيووة بحل أطفووول  سوولعدة   
   واحد ر يً  أشخلص
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 More people to fool الناس سٌخدعون أكثر
 

ستوايه  أخرعند ل تبدا بلستخدا  االنترني وخلصة البرٌد االلكترونً ٌو ل ب د 
وهووً الرسوول.  التووً ٌرسوو لل  ب ووض ال تلعوو  وخلصووة  وو  رسوول.  اللوكسوو  

هنل  طف  بحلية الى ع  ٌة ع ٌ  واستغالل   ثال  التأثٌربلدف  إلٌ  اآلخرو 
  ٌوو  برٌود الكترونوً  ٘ٔهنول    خد   أسلطٌر   يٌروسليو سلعدة  للٌة   

ٌوا  ٌو ٌل للذا الغرض و و  خوال  الور   ت ورف كو  سوتكو  حركوة ال ورور 
بللنسبة ل رسل.  عبر شبكة االنترني ! لكو   و  بوٌ  هوذ  القضولٌل هنول   ضوٌة 

 واحدة بحلية الى  سلعدة 
خد ٌ  اليدد ه  ضحلٌل هذ  الرسل.  ل د    ريتل  الت ل     لل   ا   ا  ال ست

Hoaxes  و ت   و لل     خال   وٌأخذاٌر  وثر ع ى الحلسو  لكنه  اعج
  virusاالهت ل  والكتلبة والقرااة للذ  الرسل.  الوه ٌة ولكنلل ال تشبه ع   

  Spot a hoax!  ال تكن مخدوع

 
ك  حرٌصل يٌ ل ٌخص البرٌد اإللكترونً ال غشوش  ٌحٌ  الغّش إلى   لرسة 

ال ست   لٌ تقد ا  رسللة برٌد إلكترونً  رس ة    شخص أو  نظ ة  ىخد  ع 
 ألوية  ا شخلص عدٌ و الض ٌر ٌست   ونل  لخدا  النل  يً  بو  ّشًا 

   ث  ر   بطل ة    و لي شخصٌة إرسل ٌ ك  أ  ٌحتوي ع ً يٌرو   أو 
أو ك  ة سر  هذ   ا.ت ل 

الرسل.  ال غشوشة  د تق ّد 
الشركة بوا  ٌة شدٌدة  

حتً أّنل  ٌستطٌ و  خدا  
 ست   و الك بٌوتر ا كثر 
حنكة  شلهد كٌف ٌ ك  ا  

 تكو  الوا  ٌة سلخرة  
ت ل   دا. ل  ع   حقلي  ٔ

البرٌد إلكترونً بحذر  
حتى    شخص ت ريه  

ببسلطة ٌ ك   ارتبلط يتح 
 أي أ  ٌصدر عنه انتشلر 
يٌرو  خبٌث   إذا ل  
تستطٌع التأكٌد    ا  
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الرسللة صحٌحة وبأّ  الوص ة ر نة  احذف الرسللة والوص ة  )إذا كني 
ٌّلّي التً ت    ضد الفٌروسلي   ضطر الً يتح الوص ة  لذا د  البر ي

 بفحصه  ب  أ  ٌفتحه    
ل.  الدعل.ٌة بللبرٌد اإللكترونً   رس و شًا    الرس إيالتشتري أبدا  ٕ

الرسل.  الدعل.ٌة بللبرٌد اإللكترونً ٌستطٌ و  كس  عٌشل  )وال ٌش يً 
ريلهٌة  ب ل ٌحققونه     شترٌلي النل     عروضل    لو  اإلاراا لشراا 

الخّط اآلخر    ال      هذا ٌب د  ع  القوا.   يلدإٌ نتيلتل  )وسلعده  ع ى 
 ال نتشرة  

ق  ستندا ع ى ط   يً البرٌد اإللكترونً  لسوا الحظ  ٌصدتال تسله  يً  ٖ
ٌّت  الحسنة   ٌفتر  ب ض  رس و الرسل.  الدعل.ٌة بللبرٌد اإللكترونً ع ى ن
إذا است  ي نداا عبر البرٌد إلكترونً بخصوص صد ة  اعتبرهل    الرسل.  

 الدعل.ٌة بللبرٌد إلكترونً  
 

  The bottom line األدنىالحد 
 
 أوأي خطوط تلدٌد  يأا  اآلخرٌ يتح الرسل.  و شلركة  إلىكني بحلية  إذا

شً    هذا القبٌ    استخد   أوع  ٌة الخدعة وال ترس  الفٌروسلي  إلىتشٌر 
واكت  رسل.   صٌرة ب نلوٌ   بلشرة   اآلخرٌ ال بلراي الال.قة ل ت ل    ع 

   اآلخرٌ لتحٌة 
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 One warning تحذٌر واحد
 
ال    اآلخرٌ تصدٌق رسل.َ  البرٌد اإللكترونً التً َتْط ُب  كني  ستقبال لإذا 
ٌستخد وا وسل.  التالع  لٌأخذوا    و لي حسلب   ثال هو   نل ع ٌل  ترد 

حسلب  وٌقو  ل  اضغط ع ى الوص ة وبللتللً تنق   ٌقو  ادخ  س   ور   
  الى  وا ع  ه  ٌرٌدوا    خالللل تط ٌن  ع ى صدق ال    الذي ٌقو و  به 

ٌُش ُر  اّود خد ة اإلنترنَي يورام   ا  استال    برٌد إلكترونً  ث  هذا سوف  

 

 

 
 


