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A 

Alert   المنبه
 الكتروني جديد او تنبيه لحالة معينة على االنترنتتسخدم عادة في حالة ورود بريد 

Archives   االرشيف  يستخدم عادة في ارشفة المواضيع على المدونات االلكترونية و المواقع االلكترونية
Avatar   الصورة الرمزية يستخدم بكثرة في المدونات االلكترونية وذلك للدالالت الرمزية

Aggregation   تجميع  RSSيستخدم في تميع جميع المحتويات من على المدونات و المواقع ووضعھا في 
Authenticity   الوثوق  اعطاء الرخصة و الوثوق لشخص ما لنشر محتوى او موضوع على مدونتك

@   رمز أت رمز بريد الكتروني او توجيه شخصي على التويتر

B 
Blog   المدونه الكترونية مجانية ولھا العديد من المزايا السھلهعبارة عن مواقع 

Blogroll   باقة تدوينية عبارة عن شريط يجمع فيه المدونات المرغوبة عرضھا على احد الجوانب 
التصميمية لمدونتك

BlogSphere   المنصة التدوينية يستخدم لجمع جميع المدونات تحت مصدر موحد
Bookmarking   دفتر العناوين  لتفضيل المواضيع و خزنھا من المواقع او الصفحات االلكترونيةيستخد 

Browser   المتصفح  Internet Explorer, Chrome,Firefox,Safari:ھناك العديد منھا مثل

Badge 
الترميز 
 الموضوعي  عبارة عن صور لمواضيعك في الفيس بو و التويتر و يمكن وضعھا على مدونتك

C 
Comment   التعليقات  يستخدم في جميع الشبكات االجتماعية و المواقع و المدونات االلكترونية

Champions   االبطال الرقميون المروجون للبضائع او الحمالت او الدعايات في االنترنت
CrowdSourcing   التعھيد الجماعي  اي يمكنك استخدام ھذا المصدر من اجل حمالت مدافعة و التحشيد

Chat   الدردشة  موجود على جميع الشبكات االجتماعية و الھواتف النقالة و المواثع االلكترونية
Collaboration   التنسيق لجمع البريد االلكتروني و دفاتر العناوين في ملف واحد
Connections   االرتباطات  Linkedinيستخدم بكثرة في موقع 
Copyright   حقوق الطبع من السرقة و التزييفيستخد لحفظ حقوق الطبع 

Cyberspace 
الفضاء 
 االلكتروني الفضاء االلكتروني لمدعم بالقوانين و الرقابة

D 

Dashboard   لوحة التحكم
يستخدم في تحرير المدونات و المواق االلكترونية و ھو من ضمن تخويالت مدير 

 الموقع

DM   الرسائل المباشرة تستخدم عادة في تويتر من خالل ارسال رسائل مباشرة الى بعضھم البعض و ھو 
 Direct Messageمختصر ل 

Domain Name   اسم النطاق  www.blog.comوھو االسم المتداول على االنترنت مثل 
Dicusion Board   المساحة النقاشية تستخدم في النقاشات من على المدونات و المواقع االلكترونية

Default   افتراضي  يستخدم في الكومبيوتر و االنترنت اي بمعنى ابقاء الشيء على حاله بدون تغيير

E 
Entry   المدخل يستخدم عدة في المدونات لحساب المشاركات



 

 

Eye Rest   ارتباط فرعي  االرتباط التشعبي Hypertextتستخدم كبديل ل 
E‐mail   البريد االلكتروني  العديد من مزودي خدمة البريد االلكتروني المجاني على االنترنت وھناك

E‐mail list   قوائم البريج و تستخدم لدرج العناوين البريدية في قائمة واحده
E‐Mail 

Marketing   التسويق البريدي يستخدم في مجاالت التسويقية عبر البريد االلكتروني

F 
Faceboot   فيس بوك  اشھر مواقع التواصل االجتماعي و يمكنكم البحث عن تاريخه ونشاطاته
Fans   المعجبين تستخدم في صفحات الفيس بوك

Finadability   سھل االيجاد يستخدم في المواقع االلكترونية الغراض البحث السھل
Followers   المتابعين تستخدم في التويتر
FireFox   فاير فوكس متصفح االنترنت
Feeds   المغذي \المزود  RSSيستخدم الغراض اخبارية على االنترنت وخاصة مع 
Forums   منتديات وھو نوع من انواع مواقع التواصل االجتماعي

Friend Finder   الباحث يستخدم للبحث عن االصدقاء على مواقع التواصل االجتماعي

G 
Group   المجموعة التواصل االجتماعي تقريبا تستخدم في جميع شبكات

Google Doc   مستندات كوكل  و ھو عبارة عن برامج مايكروسوفت اوفس و لكنفي يحرر و يخزن على االنترنت
Google 
Analytics   محلل كوكل  يستخدم لمعرفة االحصاءات اليومية و االسبوعية و الشھرية لزيارة المواقع

GPS   محدد المواقع المواقع على االنترنت ويستخدم عادة في تحديد

H 

Hashtag   االشارة- الترميز
يسخدم عادة في مواقع التواصل االجتماعي لبينان الموضوع على سبيا 

 العراق#:المثال

Hyperlink   االرتباط التشعبي و يستخد لدعم الموضوع من خالل روابط اخرى

I 
Inbound Link   رابط وارد لدعم المواقع االلكترونية من خالل الروابط الخارجيةيستخدم 
Influncers   المؤثرون وھم من لديھم تأثير قوي من خالل مواقع التواصل االجتماعي 
Instant 
Message   رسالة فورية تستخدم في المخاطبات الفورية على المواقع

J 
Join   انضم  على مواقع التواصل االجتماعيوتستخدم عادة فياالنضمام للمموعات 
Junk   مزعج وعبارة عن مجموعات بريدية مزعجة

K 
Keywords   كلمات داللية و تستخدم للبحث عن موضوع معين من خالل كلمات ذات داللة



 

 

L 
Location   الموقع االنترنتويستخدم للداللة على موقع الحدث و االشارة له على 
Log In   تسجيل ادخول  و ھو استخدام اسم المستخدم مع كلمة السر للدخول الى المواقع و الصفحات
Log Out   تسجيل الخروج خروج من المواقع و الصفحات
Link   رابط يستخدم لقراءة المواضيع

M 
Microblogging   التدوينه المصغرة  حرفا كما في التويتر 140الصغيرة ذات وتستخدم عادة في التدوينات 
Messages   رسائل استالم وارسال الرسائل في المواقع االلكترونية
Mapping   الخرائط وھو يستخدم لالشارة للحدث عن طريق الخرائط االلكترونية
Monitoring  السيطرة 

 والمراقبة يستخدم لمراقبة حركة الزوار لصفحتك او مدونتك
Membership   العضوية وھو يستخدم لفتح الحساب و العضوية في موقع معين
Multimedia   وسائط متعددة وتشمل جميع االدوات الرقمية و السمعية و البصرية

N 
Navigation   المالحة ويستخدم ايضا كنوع من انواع ادوات المحددة للمواقع
New Media   االعالم الحديث  االسم جميع المواقع االلكترونية و مواقع تواصل االجتماعيويدرج تحت ھذا 
Newsletter   خدمة اخبارية  وھو عبارة عن مجموعات اخبارية يصلك منخالل البريد اللكتروني

O 
Online  متوفر على 

 االنترنت
متوفر على االنترنت

Offline   خارج االنترنت خارج نطاق االنترنت

Open Source   مصادر مفتوحة عبارة عن برامج و مواقع مفتوحة المصدر من خالل برمجة سھلة حيث يمكن 
التعديل عليھم بسھولة

Openess   االنفتاحية  Diggتستخدم في دمج المواضيع المتعددة على شكل روابط و تستخدم في 
Online 

Community   مجتمعات رقمية  اشخاص في العالم االفتراضيعبارة عن مجتمعات رقمية مكونه من 

P 

Paid Search  اعالن مدفوع 
 الثمن

عبارة عن اعالنات مدفوعة الثمن وخاصة على مواقع التسوق و الشبكات 
 االجتماعية و كوكل

P2P 
(Peer2Peer)   الند للند وتستخدم في تواصل شخصين او االتفاق معا عبر الشبكات االجتماعية و مواقع 

 االنترنت 

Photoblog   تدوين صوري  عبارة عن مدونات تعتمد بشكل اساسي على القصص الصورية و المصورين
Podcasting   البث  مجموعة من الملفات الصوتية و الفديو يتم بثھا عن طريق االنترنت
Platform   منصة  عبارة عن منصات رقمية تتميز بھا الحمالت و المدافعات عبر االنترنت
Post   منشور  عبارة عن منشورات و كتابات على المدونات االلكترونية

Profile   الملف الشخصي ھو ملفات شخصية على االنترنت وتستخدم بكثرة في الشبكات االجتماعية و البريد 
 االلكتروني



 

 

Photosharing   صوريةمشاركة   وتستخدم في المشاركات الصورية عبر االنترنت

R 
Registration   التسجيل عبارة عن تسجيل معلوماتك االساسية في المواقع االلكترونية

Remixing   اعادة دمج وھو اعادة دمج اكثر من محتوى من اكثر من موقع الكتروني و اعادة صياغة 
 نشرھا

Retweet   التغريدةاعادة   RTويستخدم في التويتر بشكل كبير وفعال ويمز ه ب 

Roles   االدوار عبارة عن مجموعة من الصالحيات تمنح للمستخدم من قبل الشبكت االجتمتعية و 
المدونات االلكترونية

RSS  خدمة االخبار 
 السريعة

شكل خبر تستخدم في المدونات و مواقع التواصل االجتماعية و الھواتف النقالة على 
 سريع

Rendering   معالجة  وتستخدم في معالجة الصور الرقمية 

S 
Social Media  االعالم 

 االجتماعي
 )التواصل االجتماعي(مجموعة من المواقع االلكترونية لھا ھدف مشترك 

Search Engines   محركات البحث  ياھو و كوكول وبنعبارة عن مجموعة من محركات البحث عبر االنترنت كـ 
SEM   اتسويق البحثي  التسويق عبر محركات البحث Search Engines Marketingيرمز ل 

SEO   البحث االمثل ويستخدم لمراقبة وزيادة الحركة  Search Engine Optimizationيرمز 
والزيارة للمواقع االلكترونية

Stories   قصص  مجموعة من القصص الرقمية على االنترنت
Synchorization   لتزامن  تستخدم عادة في تزامن المعلزمات بين االنترنت و الھاتف النقال

Sharing   المشاركة  ويستخدم لمشاركة المعلومات و القصص عبر مواقع التوصل االجتماعي
Startpage   صفحة البدء  و ھو عبارة عن الصفحات المھمة للبدء في مشروع رقمي
Side Bar   لوحة جانبية  وتستخدم كثيرا في المدونات حيث يمكن اضافة معلومات عامة و اخبارية

Syndication   حقوق التعريب  ويمكن استخدام ھذا في اعادة المحتوى الرقمي
Social 

Bookmark   الترميز  ويستخدم في تنظيم و تعديل المحتوى على مواقع التواصل االجتماعي

site Meter   مقياس الحركة  الحركة و الزيارات للموقع االلكترونية يعمل على قياس

T 
Tag   وسم او اشارة الى  ويستخدم في الشبكات االجتماعية والشارة الى حدث او شخص او مكان معين

Teleconference  اجتماع عبر 
 االنترنت

عبارة عن اجتماعات و لقاءات عبر االنترنت و خاصة بواسطة مواقع وبرامج 
 Skypeالفديو مثل 

Terms of 
Services   شروط االستخدام عبارة عم مجموعة من الشروط و البنود يقدم من قبل الموقع االلكتروني 

 للمستخدمين وھو بمثابة عقد مبر بين طرفين وينص دائما بقراءة ھذه الشروط
Topic   موضوع \مادة عبارة عن محتويات رقمية ومواضيع نقاشية

Transparency    الشفافية  وتستخدم دائما في مواقع التواصل االجتماعي و مواقع االنترنت الشھيرة
Tag Cloud   وسم السحابي  عبارة عن مجموعة من الوسوم المرتبة حسب الحرف االبجدية 

 
 



 

 

U 

URL   تعريفيعنوان 
وببساطة شديدة ھو عنوان الموقع  Unique Resource Locatorھو مختصر لـ 

 http://www.URL.comااللكتروني مثال 

Uniquesvisitor   الزائر الفريد  عبارة عن حسابات رقمية لعدد الزيارات المكررة لنفس الشخص للموقع االلكتروني
User Generate 
Contenets   المحتويات المنتجة  .عبارة عن مجموعة من المحتويات الرقمية المنتجة من قبل اشخاص عاديين

V 
Virtual World   العالم االفتراضي عبارة عن عالم رقمي عبر االنترنت

Vlog   مدونه فلمية   مدونة تعتمد باالساس على الفديو 
viral   فايروسي  مشابھة للفايروسات الرقميةعبارة ن ملفات وروابط عبر االنترنت تكون 

VOIP  االتصال عن 
 طريق االنترنت   Voice Over Internet Protcolويرمز ل 

W 
www   عالم االنترنت   World Wide Webويرمز ل 

Web 2.0   2.0ويب  و ھذا النوع كان له الدور الكبير في ظھور شبكات  1.0النسخة المطورة ل ويب 
 االجتماعي و الكرافيك الرقميالتواصل 

Web 
Conference   اجتماع رقمي

عبارة عن اجتماعات و لقاءات عبر االنترنت و خاصة بواسطة مواقع وبرامج 
 Skypeالفديو مثل 

Webina   ندوة رقمي \ويبنار عبارة عن ندوة رقمية من قبل مجموعتين مختلفتين و بالصوت و الصورة عن 
 وھذا دائما يستخدم من قبل الجامعات العالميةطريق التشبيك باالنترنت 

Widgets   تطبيقات مصغرة  تستخدم في تصميم المواقع و المدونات و في برامج الھواتف النقالة 
Wiki   ةيكي  عبارة عن مجموعة من المنشورات الصغيرة و لكن ذو فعالية كبيرة جدا 

Y 
Ytoutube   اليوتيوب مواقع مشاھدة الفديو من اشھر و اضخم

 

 

 



 

 

من منشورات نادي االعالم 
 االجتماعي العراقي
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