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  ماھو االنترنت:

مكن تعریف اإلنترنت على أّنھ شبكة اّتصاالت عالمیة یمكن من خاللھا تبادل ی

المعلومات والّرسائل تبعاً لوحدات مّتفق علیھا .جعلت شبكة اإلنترنت العلم كلّھ مثل 

قریة صغیرة حیث یمكن ألي شخص من أي مكان الّتواصل مع اآلخرین في أي 

  مكان من خالل جھاز الحاسب اآللي. 

   اإلنترنت:تاریخ 

م لمساعدة الجیش األمریكي من خالل 1983أنشىء مشروع اإلنترنت عام 

الّتواصل عبر أجھزة الحاسب اآللي. لكن لم یتم ھذا إال بعد أن أطلق مشروع أربنت 

م من قبل وزارة دفاع الوالیات المتحّدة األمریكة. ومن األمور التي 1969عام 

ھو ربط "المؤّسسة الوطنّیة للعلوم" ساعدت فى انتشار ونمو شبكة اإلنترنت 

"بجامعات الوالیات المتحدة" حیث ساعدت الطلبة على تبادل الّرسائل اإللكترونّیة 

وتبادل المعلومات من خالل شبكة اإلنترنت. ومن ھنا توّسعت الّشبكة حینما ضّمت 

  كل الجامعات والمؤّسسات وتطوّرت حّتى أصبحت كما نحن علیھ اآلن. 

  اإلنترنت:  فوائدماھي 

الّتواصل مع اآلخرین من أي مكان في العالم مھما بعدت المسافة من خالل   - 1

  غرف الدردشة والمحادثات. .

یعمل اإلنترنت على سھولة وسرعة نقل أي معلومات وبیانات أو صور فى أقل   - 2

  من ثواني إلى أي مكان فى العالم . 

كما یسّھل اإلنترنت عملّیات البحث عن المعلومات والكلمات التي نجھل معناھا.  - 3

  كما یمكنك معرفة أى معلومات عن أي شركة أو مؤسسة من خالل اإلنترنت. 

من خالل اإلنترنت یمكنك التسّوق ومعرفة المبیعات التي تحتاجھا   - 4

  ر اإلنترنت.وبالمواصفات التي تناسبك. كما یمكنك الّشراء والّدفع عب
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یساعد اإلنترنت األشخاص في الّتعامل مع البنوك بدون أى مجھود أو إھدار  - 5

للمال والوقت حیث تشّجع البنوك المتعاملین معھا على استخدام اإلنترنت لتخفیف 

  الّضغط على العاملین بھا. 

.انتشر اآلن التعلّم عبر اإلنترنت حیث یمكنك حضور اجتماعات ومحاضرات 

والّتحاور مع المعلّمین بشكل مباشر كما لو كنتم فى مكان واحد. كما یمكنك عمل 

  األبحاث العلمّیة من خالل اإلنترنت. 

یمكن من خالل اإلنترنت تعلّم أي خبر فنّیة وتزویدك بالخبرة العلمّیة سواء في   - 6

  الّطب وفي الّتصنیع واإلدارة والفن والّتعلیم أو أي مجال آخر یمكن أن تحتاجھ. 

یمكنك أیضاً قراءة الّجرائد والّصحف عبر اإلنترنت ومتابعة األخبار واألحداث   - 7

  الم. لحظة بلحظة فى أي مكان فى الع

قد یستخدم اإلنترنت كوسیلة للترفیھ فیمكن من خاللھ حضور األفالم الدرامّیة   - 8

  والسنیما ومتابعة األلعاب. 

یعتبر اإلنترنت مصدر للربح لكثیر من الّناس. كما أّنھ یمكنك التقّدم ألي وظیفة   - 9

عمل فى عبر اإلنترنت. ویمكن أیضاً البحث عن الوظائف الخالیة التي تسمح لك بال

  المجال الذي تریده من خالل البحث عبر شبكة اإلنترنت. 

یمكنك من خالل اإلنترنت حجز تذاكر الّطائرات،أو التقّدم بالھجرة إلى أي  - 10

  دولة فى العالم والّتواصل مع ھذه الّدول قبل الذھاب إلیھا

من خالل القدرة على ُمطالعة الُصحف والجرائد اإللكترونّیة ومعرفة تفاصیل  - 11

األحداث. تقدیم خدمة الربط لألنظمة الذكّیة كخدمات الكامیرات وأنظمة التحّكم 

  والمراقبة. 

  :أضرار االنترنت

تعّرض البیانات والمعلومات لالختراق وأحیاناً للسرقة إذا ما توفّرت الحمایة الكافیة  

ذِه البیانات. استخدام شبكة اإلنترنت في تصفّح المواقع الالأخالقّیة والمواقع لھ

اإلباحّیة التي تقتل بذرة العفّة والحیاء ومنظومة القیم لدى الشباب والفتیات. التجسس 

على ًخصوصیاً اآلخرین من خالل بعض المواقع التي تستضیف الُمستخدمین ویقوم 

ناتھم وُخصوصیاتھم ظاّنین بأّنھم في مأمن من االختراق ھؤالء الُمستخدمین بإلقاء بیا

  . والتجّسس والصواب عكس ذلك
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  :انتشار اإلنترنت 

ھناك عّدة عوامل أّدت إلى المساعدة في انتشار اإلنترنت بشكل واسع، وذلك ألّنھ 

یستخدم في الكثیر من المجاالت، ویشمل كافّة التخّصصات والتساؤالت التي یبحث 

المستخدمین بشكٍل سریع دون الحاجة إلى أخذ وقٍت طویل في الحصول على عنھا 

ما یریده الشخص، باإلضافة إلى إمكانّیة التحویل من لغة إلى لغة أخرى، وترجمة 

اللغات جمیعھا إلى أّي لغة مطلوبة بلمح البصر. ویعود الفضل في كّل ھذا التقّدم 

الم إلى المبرمج البریطاني تیم والتطّور الواسع والتقریب بین جمیع دول الع

بیرنزلي، الّذي قام باختراع شبكة عمل تیم بیرنزلي في العدید من شركات 

االّتصاالت والبرمجّیات والحواسیب قبل قیامھ باختراع اإلنترنت، وقام تیم بیرنزلي 

بكتابة مزّود الویب أّول مّرة، وقام بوضع أسس البرنامج المستخدم لتصّفح 

م، بعد ذلك قام تیم بیرنزلي بالتطویر على 1991ان ذلك في عام اإلنترنت، وك

اإلنترنت بما یتناسب مع احتیاجات ومالحظات المستخدمین، وذلك جعل من تیم 

بیرنزلي رجالً مبدعاً ومتمّیزاً. وكانت أّول فكرة لربط العدید من الحواسیب ببعضھا 

في الستینّیات عند وزارة البعض في القرن الماضي، وظھر استخدام شبكة اإلنترنت 

الدفاع األمریكّیة التي كانت تستخدم شبكتین: شبكة لالستخدام العسكري، وشبكة 

الستخدام األشخاص العادیین، وتّم استخدام الحواسیب المتوفّرة لربط الجامعات 

والمؤسسات لتسھیل االّتصال بین طالب الجامعات لتوفیر بیئة مناسبة سھلة وسریعة 

المعلومات واألفكار من خاللھا، ویحتوي اإلنترنت على العدید من  لیتّم تبادل

محّركات البحث مثل: جوجل وبوینغ، ومواقع التواصل االجتماعي المختلفة مثل: 

تویتر وفیس بوك، ومواقع الویب والبرید اإللكتروني، باإلضافة إلى المدارس 

  .دوالجامعات اإللكترونّیة التي تسمح للطالب بالتعلّم عن بع

  

  :مراحل تطور اإلنترنت

تدّرجت شبكة اإلنترنت خالل تاریخھا ومّرت بالعدید من المراحل، حیث بدأت ھذه  

من المیالد وھو مشروع  1969الشبكة كنتیجة للمشروع الذي تّم إطالقھ في العام 

أربانت، حیث أشرفت على ھذا المشروع وزارة الدفاع األمریكّیة، وكان الھدف منھ 

مریكّیة من خالل شبكات الحواسیب، دعم ومساعدة جیش الوالیات المتحدة األ

باإلضافة إلى ربط المؤسسات البحثّیة مع الجامعات ضمن شبكة توفّر لكافة 

األطراف القدرة على التواصل عن طریق إخراج كافّة قدرات الحواسیب. في العام 

من المیالد، قامت وزارة الدفاع باستبدال البروتوكول الذي كان مطبقاً من  1983



  إعداد  م. م. بان جواد كاظم العزاوي     جامعة دیالى/كلیة التربیة األساسیة                 محاضرات األنترنت           
 

4 
 

عرف بمیثاق حزمة الموافیق (بروتوكوالت اإلنترنت)، كما تّم ربط كافّة قبل بما ی

الجامعات الموجودة في الوالیات المّتحدة األمریكّیة ببعضھا مّما عمل على تطویر 

عملّیة التواصل بین ھذه الجامعات، وبین الطلبة أنفسھم أیضاً، إذ ساعد ھذا التواصل 

الطلبة. بعد مرحلة ارتباط الجامعات من  على زیادة تناقل المعلومات بین ھؤالء

خالل ھذه الشبكة، بدأت شبكة اإلنترنت بالتوّسع والتطّور، فقد ظھر ما یعرف 

 بالمتصفّح موزاییك، باإلضافة إلى إیجاد شركة نیتسكیب، وبعد ذلك طور المتصفح

violawww بناًء علىhypercard.   من المیالد، وفي جامعة  1993في العام

لمعروفة تّم إصدار موزاییك الذي یعتبر متصفحاً للویب، بعد ذلك أخذ رواد إلینوي ا

وھي الخدمة التي تسمح   ISPھذه الشبكة باالزدیاد إلى أن تّم توفیر خدمة ال

للمستخدمین بالولوج إلى شبكة اإلنترنت من خالل شبكة الھاتف. بعدھا أخذت 

ن وصلت إلى ما وصلت إلیھ الجماھیر باالزدیاد، وأخذت الشبكة بالتطّور إلى أ

 -على سبیل المثال  ADSL–الیوم، فالیوم یمكن الولوج إلى ھذه الشبكة من خالل

التي توفّر إمكانّیة الوصول إلى الشبكة بسرعات عالیة جّداً، تلّبي احتیاجات 

المستخدمین المتنامیة لھذه الشبكة، فاستعماالت الشبكة الیوم لیست كما كانت في 

ضیة، إذ ُتستعمل الشبكة الیوم لكل شيء تقریباً، من األبسط إلى األكثر األوقات الما

  .تعقیداً 

  

  :الخدمات التي یقدمھا اإلنترنت

  تقدیم الخدمات البریدیة المتمثلة بإرسال الرسائل اإللكترونیة.  - 1

ساعد في عملیة نقل المعلومات والبیانات والبرامجیات من جھاز كمبیوتر  -2

 إلى جھاز آخر. 

االرتباط مع مراكز البحوث والمعلومات. الوصول إلى أیة معلومة أو خبر  -3

 أو سؤال معین .

 یساعد في االطالع على أحدث التطّورات العلمّیة والتقنّیة والثقافّیة.   -4

 .القیام باألنشطة التجاریة وعملیات البیع والشراء وإنشاء الصفقات المالیة -5
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  : العنكبوتیّةمحّركات البحث على الشبكة 

لو لم توجد محركات البحث على الشبكة العنكبوتیة لما كانت ھناك فائدة كبیرة 

ترجى من زخم المواقع اإللكترونیة المنتشر على ھذه الشبكة، ففي بدایتھا كانت 

محّركات البحث ال یتعّدى كونھا أداة قادرة على فھرسة المواقع الجدیدة على 

كانت شبكة اإلنترنت صغیرة الحجم، أما الشبكة، وقد كانت ھذه الوظیفة ھامة عندما 

عندما تطورت وازدادت عدد الصفحات المخزنة علیھا بشكل كبیر جداً، وبعد أن 

انضّمت إلیھا العدید من المؤسسات سواء العامة أو الخاّصة، باإلضافة إلى 

المعلومات الخاصة بالقطاعات المختلفة، فقد صار من الضرورة بمكان أن توجد 

ة تستطیع الوصول إلى كافّة المواقع التي تم تخزینھا على الشبكة، محركات بحثیّ 

حیث تعمل ھذه المحركات على تصنیف مختلف المعلومات، وفھرستھا، وقد ظھرت 

العدید من الشركات التي تعمل وتختّص في ھذا المجال، وذلك بسبب الدور الكبیر 

ة ومحوریة في العدید من الذي أنیط بشبكة اإلنترنت، والذي جعل منھا وسیلة رئیسی

  مناحي الحیاة المختلفة. 

   :أشھر محركات البحث

یعتبر ھذا المحرك من أشھر وأبرز   :Googleمحرك البحث جوجل - 1

محركات البحث على اإلطالق؛ ذلك أّنھ واحد من المحّركات الھاّمة التي ال 

ل، یمكن للمستخدم أن یستغني عنھا، فھو قادر على إیصالھ إلى أدق التفاصی

وبأسرع طریقة ممكنة، كما أّنھ یمتاز بتنّوع نتائجھ البحثیة، وتعّدد لغاتھ، 

ودقّة نتائجھ، كما أن المستخدم لیس بحاجة للوصول إلى النتیجة التي یرغب 

بھا أن یستعمل كلمات معقّدة، وجمل طویلة، بل یمكن الوصول إلى النتیجة 

وجل بدأ كمشروع رسالة المرغوبة بأبسط الكلمات المفتاحیة، ویذكر أّن ج

دكتوراة وتطّور إلى أن صار واحداً من أھّم المحّركات البحثیة على مستوى 

 العالم كلھ. 

ھو محّرك بحث یتبع لشركة مایكروسوفت، وھو   :Bingمحّرك البحث بینج - 2

من أھّم المنافسین لمحرك البحث جوجل، وقد تّم إشھاره ونشره من خالل 

وتسعمة میالدیة، ویمتاز ھذا المحّرك بشكلھ  ستیف بالمر في العام ألفین

  :Yahooالجّذاب، وتعّدد النتائج البحثیة بشكل كبیر. محّرك البحث یاھو

یعتبر ھذا المحرك واحداً من المنافسین األقویاء على ساحة محركات البحث 

إلى جانب كّل من جوجل وبینج، تأسس في العام ألف وتسعمئة وأربعة 

 .و الیوم یمتاز بتعّدد الخدمات التي یقّدمھا للمستخدمینوتسعین میالدیة، وھ
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 :محركات البحث العربیة

 

محیط: ھو من أشھر محركات البحث العربیة، وقد صمم بطریقة عمل  - 1

شبیھة بعمل محركات البحث العالمیة، ویحتوي على أكثر التصنیفات دقة 

على مستوى محركات البحث العربیة، وھو یغطي األخبار بشكٍل دوري 

ودقیق وشامل. فھارس: وھي عبارة عن محتوى ضخم، یحتوي على 

ربیة، ویضم تصنیفات كثیرة تھم رواد شبكة دلیل شامل باللغة الع

اإلنترنت بأسلوب سلس وجید، كما یحتوي على ركن تعلیمي، وعدد كبیر 

  من تطبیقات البرامج المجانیة، والكثیر من المعلومات والخدمات العامة. 

الساحة: وھو محرك بحث متخصص بشكل أدق في جمیع األحداث التي  -2

مي، ویضم مواضیع عدیدة ومتنوعة تدور في العالمین العربي واإلسال

في العلم والدین واألدب، ویضم أیضاً منتدى تجري فیھ حوارات فكریة 

عربیة قیمة. أین؟: وھو من أھم أبواب البحث العربیة، ویتم تصنیف 

المعلومات فیھ حسب الموضوعات، وھو شبیھ جداً بمحركات البحث 

اإلخباریة، ویھتم بشكل العالمیة، ویھتم بشكٍل عام باألخبار والمواقع 

خاص بأخبار تكنولوجیا المعلومات. بوابة العرب: وھو محرك بحث یھتم 

بالجامعات والنوادي الثقافیة ودور النشر العربیة وإصداراتھا، ویركز 

على اھتمامات العائالت العربیة، والمواقع الشخصیة، وطرق الحمایة من 

 قراصنة اإلنترنت. 

عربیة، یضم مواضیع كثیرة تتعلق بالطب  كنوز: وھو بوابة معلومات -3

واللیاقة البدنیة والریاضة والصحة، ویحتوي على الكثیر من المعلومات 

العامة والثقافیة في مواضیع كثیرة ومتنوعة، ویھتم بالعلوم المختلفة، 

والرسم، والتصویر، وتقدیم النصائح واإلرشادات. بوابة العرب: وھي 

محرك عربي قوي، ویقدم إمكانیات بوابة بحث عربیة تحتوي على 

واسعة وعدیدة، ویخضع لمعاییر عدیدة تخص اللغة العربیة، وطریقة 

 عرضھا حسب القواعد الصحیحة. 
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المواقع الدینیة اإلسالمیة والعربیة، وكذلك الصفحات الشخصیة، والشعر 

 یم، والثقافة، ویقدم خدمة نشر اإلعالنات. واألدب، والتعل
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أھمیتھا، ویعتمد في طریقة تصنیفھ وعرضھ للمعلومات، نفس طریقة 

 .العرض في محركات البحث العالمیة، باإلضافة لتقدیمة خدمة األخبار

 


