الصفحة 1

الصفحة 2

الكمبيوتر في المنزل:
يستخدم في ممارسة الهوايات وانشاء الحسابات المنزلية والعمل من المنزل وتنفيذ المشروعات
وأداء الواجبات المدرسية واستخدام البريد اإللكتروني واإلنترنت..

الكمبيوتر في العمل:

يستخدم في العمل لسرعته في إنجاز المهام المختلفة ،ولدقته في إجراء العمليات الحسابية المعقدة،
ولقدرته على تخزين كم كبير من المعلومات ،ولقدرته على البحث عن السجالت المخزنة في الحاسوب
وفرزها وترتيبها.

برامج الكمبيوتر في الدولة:

يستخدم الكمبيوتر في الدولة لتخزين كميات كبيرة من البيانات وللبحث عن تلك البيانات وفرزها،مثل
إجراء إحصاءات للسكان ،تسجيل تراخيص لسائقي المركبات والسيارات ،احتساب الضريبة واإليرادات،
التصويت في االنتخابات العامة.

برامج الكمبيوتر في المستشفيات:
يستخدم الكمبيوتر لتشغيل أنظمة المواعيد والنواحي األخرى من إدارة المرضى ،وأنظمة تصوير

المريض باألشعة ومراقبته في العناية المركزة .المشاركة بين المراكز الطبية والمستشفيات تساعد في
تسريع تلقي الفحوص المخبرية.
تشكل الكمبيوترات مصد ارً للمعلومات وتبادل الخبرات مما يساعد في تشخيص الحاالت ،ويمكن إجراء
تشخيص تمهيدي بمساعدة الحاسوب ،ويمكن إجراء تجارب معقدة وصعبة وخطرة باستخدام تقنيات

الواقع االفتراضي أو الوهمي.

الصفحة 3

برامج الكمبيوتر في التعلم:
يستخدم الكمبيوتر لمراقبة حضور الطالب ومستواه التعليمي ،واالطالع على تقارير عن أي طالب،
ويستخدم لجدولة مواعيد الحصص الدراسية المختلفة .يمكن أن يكون الكمبيوتر وسيلة لتدريس
المادة سواء كان مستقالً أو ضمن شبكة وتدعى طريقة التعليم هذه بـ(  CBTالتدريب أو التعليم

عبر الكمبيوتر) حيث تمكن هذه الطريقة من الحصول على المعلومات وطرح األسئلة وحتى نتائج

الفحوص،ويمكن اغناء المواد التعليمية باألصوات والفيديو والصور لتشكل بيئة محفزة للتعلم ،ويساعد
الكمبيوتر في التعلم عن بعد بسبب طول المسافة بين مكان اإلقامة ومكان الدرس.

العمل عن بعد:

لقد سمحت هذه الميزة لألشخاص إمكانية العمل من المنزل عبر كمبيوتر مربوط بمكتبهم .عندها
يصبح الكمبيوتر المنزلي مجرد امتداد لشبكة الشركة .مما ساعد في توفير وقت المواصالت أو عدم
استخدامه ،حيث يمكن تحميل المستندات عبر الكمبيوتر واالتصال بالزمالء والبريد االلكتروني

التجارة االلكترونية:

يشير مصطلح التجارة اإللكترونية إلى عمليات الشراء أو البيع التي تتم عبر اإلنترنت .فيمكنك شراء
ما تريد مباشرة من خالل مواقع الويب وذلك باختيار البضاعة أو الخدمة التي تريدها ثم إدخال
البيانات الخاصة ببطاقة االئتمان التابعة لك .وعندما ترسل بيانات بطاقة االئتمان ،يجب أن يتم
تشفيرها من قبل أصحاب الموقع حتى ال يستخدمها أحد ويقوم باستغاللها .إن أغلب المواقع التي
تقبل الدفع ببطاقة االئتمان تكون تابعة لوحدات خدمة ثم تأمينها وسيخبرك برنامج تصفح اإلنترنت
الذي تستخدمه (مثل ،مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر أو نت سكيب نافيجيتور) وعن طريق مالحظة
منبثقة ( )Popup Messageعندما تدخل أو تخرج من أي من وحدات الخدمة التي تم تأمينها.
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