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 المصطلح التعريف
تشير إلى الفرق بين البلدان في قدرة الوصول إلى البنية التحتية 

العالمية للمعلومات والفرق بين أوالئك الذين لديهم إمكانية 
الكمبيوتر واإلنترنت والذين ال يملكون.الوصول إلى أجهزة   

 الفجوة الرقمية

مصطلح أطلقه االتحاد الدولي لإلتصاالت ويساعد على قياس 
اإلمكانات الكلية للناس في بلد معين في الوصول لتكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت واستخدامها.

مؤشر الوصول 
 الرقمي

ى وكيفية استخدامها القدرة على استخدام التكنولوجيا ومعرفة مت
 بشكل مناسب.

محو األمية 
 اإللكترونية

االهتمام واالتجاه والقدرة الخاصة بالفرد على استخدام أدوات 
االتصاالت والتقنيات الرقمية بالشكل المناسب للوصول إلى 

 المعلومات.

ثقافة تقنيات 
 المعلومات

 القدرة على التعريف واإلدراك والتفسير واإلنشاء والتواصل
والحساب باستخدام المواد المطبوعة والمكتوبة فيما يتعلق 

 بالسياقات المتنوعة.

الثقافة 
 اإللكترونية

موقع يوفر مجتمع افتراضي ألشخاص ذوي اهتمامات مشتركة 
 للتواصل وتبادل اآلراء والمعارف.

موقع الشبكات 
 االجتماعية

مصطلح يصف استخدام التقنيات لتسهيل تشغيل األعمال 
ومية ونشر المعلومات والخدمات الحكومية.الحك  

الحكومة 
 اإللكترونية

طريقة جديدة للحصول على المعرفة والمعلومات من خالل 
 االستفادة من تقنيات المعلومات واالتصاالت.

التعليم 
 اإللكتروني

يحدث عندما بقوم شخص ما وبشكل متكرر بالتحرش 
منهم عبر رسائل  باآلخرين أو إساءة التعامل معهم أو السخرية

 البريد اإللكتروني أو مواقع الويب .....

التنمر 
 اإللكتروني

استمرار تسلسالت البيانات من قبل نشاط للمستخدم في بيئة 
 رقمية.

 البصمة الرقمية

المصطلح المستخدم لإلشارة إلى القضايا القانونية المتعلقة 
ة بجوانب االتصاالت والعمليات والتوزيع لتقنيات وأجهز

 المعلومات.

القواعد 
 اإللكترونية

جرائم تستخدم فيها أجهزة الكمبيوتر إلخافة الناس أو ارتكاب 
 جرائم اإلحتيال أو سرقة المعلومات الهامة.

الجرائم 
 اإللكترونية

إجراء منظم أو مستمر يشتمل على إجراءات غير مرغوبة أو 
 تسبب ضيقا لمجموعة أو أطراف.

 التحرش

 مصطلحات الدراسات اإلجتماعية الخاصة بالفصل الثاني

 )المواطنة الرقمية وثقافة التواصل اإللكتروني(
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تهديدات غير مبررة من أجل تحقيق مكاسب أو جريمة تتضمن 
 إلحاق ضرر بضحية في حال عدم اإلنصياع لمطالب الجاني.

 اإلبتزاز

 التطفل دخول غير مشروع وهجومي
 االعتداء األفعال التي تثير الغضب أو اإلهانة

أي بيانات تشير إليك مثل اسمك وعنوان المنزل وعنوان البريد 
...... 

البيانات 
 الشخصية

 القرصان الشخص الذي يتمتع بمعرفة لغات البرمجة وأنظمة الكمبيوتر
الشخص الذي يدخل بصورة غير قانونية إلى نظام شخص 

 آخر.
 المخترق

المطاردة  استخدام شبكة اإلنترنت أو أي جهاز لمطاردة اآلخرين.
 اإللكترونية

الحوسبة  عبارة عن تقديم الخدمات الحاسوبية عبر اإلنترنت
 السحابية

أدوات حاسوبية تسمح للمستخدمين إلنشاء وتبادل المعلومات 
 واألفكار والصور والفيديوهات في العالم اإلفتراضي.

وسائل التواصل 
 االجتماعي

تنفيذ األعمال التجارية على شبكة اإلنترنت وهي تشتمل على 
 بيع وشراء البضائع أو الخدمات.

التجارة 
 اإللكترونية

المخطط له أو العفوي الشراء الغير  الشراء المندفع  
مصطلح يستخدم لإلشارة إلى إرشادات األمان المستخدمة 
لالعتناء بالرفاهية النفسية والجسدية لمستخدمي التقنيات 

 الرقمية.

الرعاية 
 اإللكترونية

  


