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 قواعد التفاضل والتكامل 
 بعض قواعد االشتقاق )التفاضل(
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 انظمة العد
   ystemSumeral NDecimal النظام العشري

.  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9نستخدم يف النظام العشري عشرة ارقام للتعبري عن مقادير معينة، وهي:
استخدمنا خانة واحدة، فإن كان املقدار  9و0ان مثال ان نعرب عن مقدار صحيح حمصور بني فإذا ارد

اكرب احتجنا اىل زايدة عدد اخلاانت.واذا اردان ان نعرب عن مقدار كسري احتجنا اىل استخدام النقطة 
 العشرية وعدد خاانت على ميينها حبسب احلاجة.

9: العدد الكسري 1مثال

2
 .4.5ام العشري ابلعدد ميثل يف النظ  

 (102*1) + (101*2)+(100*4)=(100*1)+(10*2)+(1*4)=124 :2مثال

اس عدد  10)اي  10وهلذا فإن متثيل االعداد يف النظام العشري يكون ابستخدام قوى العدد 
 صحيح(.

 الثنائيالنظام 
للخاانت على يسار النقطة ويكون  فقط. 0,1هو طريقة اخرى لتمثيل االعداد نستخدم فيه االرقام 

 .…  (24)16   (23)8   (22)4   (21)2   (20)1الثنائية االوزان التالية على الرتتيب: 

 بينما اوزان اخلاانت على ميني النقطة الثنائية هي على الرتتيب:
0.5(2−1)  0.25(2−2)   0.125(2−3)   0.0625(2−4)   0.015625(2−5) 
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 قاعدة التحويل لعدد صحيح من النظام العشري اىل الثنائي:

 فنحصل على ابقي هو رقم اخلانة االوىل ابتداء من اليمني. 2نقسم العدد على  .1

فنتحصل على ابقي هو رقم اخلانة الثانية ابتداء من اليمني،  2نقسم انتج القسمة السابقة على  .2
 .0ساوي وهكذا ونتوقف عنما يكون انتج القسمة ي

 : حول االعداد التالية من النظام العشري اىل الثنائي:5مثال
1. 12     2 )19     3 )45 
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 :من النظام العشري اىل النظام الثنائي قاعدة التحويل لعدد كسري
جنزئ العدد الكسري اىل جزئني: جزء صحيح وحنوله كما هو موضح سابقا، وجزء كسري وحنوله كما 

 يلي:
فنحصل على انتج متكون من جزء صحيح ، وهو رقم اخلانة االوىل ابتداء  2 نضرب العدد يف .1

 من اليسار بعد النقطة الثنائية، وجزء كسري.

فنحصل على انتج متكون من جزء  2نضرب اجلزء الكسري من انتج الضرب السابق يف  .2
ري، وهكذا صحيح، وهو رقم اخلانة الثانية ابتداء من اليسار بعد النقطة الثنائية، وجزء كس

 .0ونتوقف عندما نتحصل على جزء كسري لنتاج الضرب هو 
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 العمليات احلسابية يف النظام الثنائي:
جنمع االعداد يف النظام الثنائي كما جنمعها يف النظام العشري مع احرتام اخلاصية التبديلية  اجلمع الثنائي:

 والقواعد االساسية التالية:
0+0=0 

0+1=1 

1+1=10 

1+0+0=01 

1+1+0=10 

1+1+1=11 
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يشرتط ان يكون املطروح منه اكرب من املطروح ويعرف هذا بعدد اخلاانت املخصصة لكل الطرح الثنائي:
 0.010101< 1010.01< 1101< 10000 عدد.                

 ة:طرح عدد من عدد اكرب منه يف النظام الثنائي يشبه عملية الطرح يف النظام العشري مع القواعد التالي
0-0=0 

1-1=0 

1-0=1 

10-1=1 

 
 الضرب الثنائي:

 قواعد ضرب االرقام يف النظام العشري:
0*0=0 

0*1=0 

1*0=0 

1*1=1 

 

 مثال: ماهو انتج العمليات التالية يف النظام الثنائي:
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1) 11*11              2 )101*111                3 )1001*1011 

 

 القسمة الثنائية:

 
  Numbering System Hexadecimale Th  عشريستالنظام ال

 النظام الستعشري هو طريقة اخرى لتمثيل االعداد نستخدم فية ستة عشر رقما هي:



 9 بساحلا تايافك باتك
 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F 

 اس عدد صحيح(. 16)اي  16وتكون اوزان اخلاانت هي قوى 

 
 الستعشري:قاعدة حتويل لعدد صحيح من النظام الثنائي اىل النظام 

  4نضيف اصفار على اليسار حىت يصبح عدد اخلاانت مضاعفا لـ 

  خاانت ابتداء من اليمني 4نقسم العدد اىل جمموعات متكونة من 

 .حنول كل جمموعة اىل الرقم املوافق يف النظام الستعشري 
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 قاعدة التحويل لعدد صحيح من النظام الستعشري اىل النظام الثنائي:
 خاانت. 4الرقم املوافق ذي  حنول كل رقم اىل 

 .حنذف االصفار على اليسار ان مل حنتاج اليها 

 

 
  The Octal Numbering System  الثماين لالعدادالنظام 

النه حيتوي على مثانية اعداد هي  8ويشار اليه ابالساس  8يطلق على النظام الثماين اسم نظام االس 
(0,1,2,3,4,5,6,7.) 

  81  80) 8نظام الثماين مرتبة من اقصى اليمني اىل اليسار ومتثل قوى العدد مراتب اخلاانت يف ال
 (.1    8   64   512 .……(وابلتايل فإن مراتب اخلاانت او اوزاهنا العددية هي )..…… 83  82
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 العشري  النظام من النظام الثماين اىلعدد صحيح حتويل 
 دد يف النظام العشرياىل ع 8(2275)مثال: حتويل العدد 

 
 حتويل عدد صحيح من النظام العشري اىل النظام الثماين

عند حتويل عدد من النظام العشري اىل عدد يف النظام الثماين نقوم بعملية القسمة املكررة على العدد 
نا (، وهي تشبه طريقة حتويل االعداد من النظام العشري اىل النظام الثنائي، حيث اختلف االساس ه8)

 (.2( بدال من )8فاصبح )
 الثمايناىل عدد يف النظام  10(150)مثال: حتويل العدد 

 
 حتويل االعداد الكسرية اىل النظام الثماين
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 حتويل عدد من النظام الثماين اىل النظام الثنائي 

 bits-3.ميكن متثيل كل رقم من ارقام العدد الثماين كعدد ثنائي مكون من ثالث خاانت 
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 حتويل عدد من النظام الثنائي اىل النظام الثماين
عكس عملية التحويل من النظام الثماين اىل الثنائي، حيث نقوم بتحويل كل ثالث خاانت ثنائية 

 وكتابة مايقابلها ابلنظام الثماين، واذا كان جمموع اخلاانت -ان وجدت–متجاورة بعد العالمة الثنائية 
ميكننا اكمال العدد اىل ثالث خاانت وذلك إبضافة صفرين او صفر للعدد وذلك واحدا او اثنني فإنه 

 حىت يكون لدينا وحدات متكاملة من اخلاانت الثنائية ذات اخلاانت الثالث.

 
 الستعشرياىل النظام  حتويل عدد من النظام الثماين

ان كل رمز مثاين يتم متثيله تتم عملية التحويل وذلك بتحويل العدد الثماين اىل مكافئة الثنائي حيث 
بثالث خاانت ثنائية، بعد ذلك يتم تكوين جمموعات كل منها مكون من اربع خاانت سواء للعدد 

 الصحيح او الكسري الثنائي، ومن مث كتابة ما يقابل كل جمموعة مبكافئها الستعشري.
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 اىل النظام الثماين الستعشريحتويل عدد من النظام 
لعدد الستعشري اىل مايكافئه يف النظام الثنائي ومن مث حتويل العدد الثنائي الناتج اىل يتم ذلك بتحويل ا

 عدد يف النظام الثماين.

 
 البواابت املنطقية والدوائر
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 Demorgan's Theoremsنظرايت دميورجان 

 

 
 1مثال
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 : ضع التعبري البوليين التايل يف ابسط صورة2مثال

 
 

 Karnaugh Mapخريطة كارنوف 
هي طريقة مرئية لتبسيط التعبريات اجلربية، وتقدم لنا طريقة سهلة  k-Mapخريطة كارنوف او 

 للتبسيط. وميكن استخدامها مع تعبريات بولينية هلا متغريان او ثالثة او اربعة او مخسة متغريات.
تيجة املخرجات لكل وخريطة كارنوف متاثل جدول احلقيقة الهنا تعطي كل القيم احملتملة للمدخالت ون

قيمة. وبدال من تنظيمها على شكل اعمدة وصفوف مثل جدول احلقيقة، فإن خريطة كارنوف عبارة 
 ، ومتثل كل خلية القيمة الثنائية الحدى تشكيالت املدخالت.cellsمن اخلالاي  arrayعن مصفوفة 
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 البواابت املنطقية 
 ,NANDاساسية ابالضافة اىل البوابتني )( AND, OR, NOTهناك ثالث بواابت منطقية )

NOR:) 
 ANDالبوابة  .1

 
 ORالبوابة  .2

 
 NOTالبوابة  .3

 
 NANDالبوابة  .4

 
 NORالبوابة  .5
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 املصفوفات
هي جمموعة من القيم على هيئة مستطيل مكونة من عدد من الصفوف واالعمدة. ويتحدد نوع املصفوفة 

 م يف املصفوفة هو انتج حاصل ضرب الصفوف *االعمدة.من عدد الصفوف واالعمدة. وعدد القي
5 9 0

−1 3 4
5 8 9

 .9وعدد عناصرها  3*3املصفوفة من النوع      

 

 املصفوفة املربعة:
، عناصر قطرية𝑎11، 𝑎22، 𝑎33،....، 𝑎𝑛𝑛وتسمى العناصر  m=nتكون املصفوفة مربعة اذا كان 

 .أثر املصفوفةقطرية ملصفوفة مربعة ويسمى حاصل مجع العناصر ال
 املصفوفة الصفرية:

 هي املصفوفة اليت كل عناصرها اصفار.
 املصفوفة املستطيلة:

 حيث ان عدد الصفوف اليساوي عدد االعمدة. m*nوهي من النوع 
 املصفوفة القطرية:

وهي جمموعة مربعة مجيع عناصرها اصفار ماعدا القطر الرئيسي ال تساوي صفر.  
1 0 0
0 4 0
0 0 7

 

 مصفوفة الوحدة )املصفوفة احملايدة(:

. 𝑙𝑛وهي مصفوفة صفرية مجيع عناصر القطر الرئيسي تساوي واحد. ويرمز هلا ابلرمز 
1 0 0
0 1 0
0 0 1
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 جمموع مصفوفتني

 
 مصفوفتني طرح

 (.1-حنول عملية الطرح اىل مجع ونضرب املصفوفة الثانية يف سالب واحد)
[
3 1
6 4

] - [
−8 0
9 2

]= [
3 1
6 4

] + [
8 0

−9 −2
]=[

11 1
−3 2

] 
 ضرب مصفوفتني

عدد اعمدة املصفوفة االوىل=عدد صفوف املصفوفة لضرب مصفوفتني البد من توفر الشرط التايل: 
رتبتها عدد صفوف املصفوفة االوىل يف عدد اعمدة . واملسفوفة الناجتة بعد الضرب تكون الثانية

 .لثانيةاملصفوفة ا
 عند ضرب املصفوفة بعدد حقيقي، فإننا نضرب العدد يف كل عنصر من عناصر املصفوفة
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 الدوائر املنطقية 
 Combinational Logic Circuitsالدوائر املنطقية الرتابطية)التجميعية( 

 Combinational مجيع الدوائر املنطقية اليت تعاملنا معها حىت اآلن هي دوائر منطقية ترابطية
ومسيت ابلرتابطية ألن وظيفة الدائرة تقتصر على ربط متغريات الدخل بعمليات منطقية لتوليد متغريات 

اخلرج. و من الواضح أن اخلرج يف الدوائر الرتابطية يعتمد فقط على القيم احلالية للدخل، فمىت ما تغريت 
 و املشفر Decoder و فاك الشفرة Adders مثل اجلوامع. قيم الدخل تغريت معها قيم اخلرج

Encoder و الدامج Multiplexer املفرقو .Demultiplexer 

 Addersدوائر اجلمع 
( هي دوائر منطقية تقوم إبجراء عملية مجع األعداد املمثلة يف Addersدوائر اجلمع او اجلوامع )

 الصورة الثنائية.
 (Full Adder)الكامل  اجلامع (Half Adder)اجلامع  نصف

هو أبسط أنواع اجلوامع، و هو عبارة عن دائرة  نصف اجلامع
منطقية تقوم جبمع خانتني ثنائيتني إىل بعضهما البعض و 

 .carryواحلمل  sum إجياد حاصل اجلمع

ا هنتتشابه دائرة اجلامع الكامل مع دائرة نصف اجلامع يف أ
  Sum موعجملتقوم إبجراءعملية اجلمع و إجياد كل من ا

،إال أن هلا دخاًل اثلثاً هو عبارة  Carry outواحلمل اخلارج
 عن محل داخل
 .Carry in 
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 Decoderفاك الشفرة 

 
 الشفرة لفاك األساسي االستخدام

)  الذاكرة دوائر يف استخدامه هو االستخدامات تلك أهم أن إالاستخدامات عديدة،  الشفرة لفاك
Memory) املختلفة بأنواعها ، عنوانه قطري عن الذاكرة مواقع من معني موقع إىل للوصول .

 وضع يتم املوقع ذلك إىل وللوصول ،به خاص( Address) عنوان الذاكرة مواقع من موقع فلكل
 و قع املو بذلك املتصل الشفرة فاك يف طرف اخلرج فينشط ،الشفرة لفاك العنوان أطراف على عنوانه
 هي الشفرة فاك مهمة أن أي(.Write) الكتابة أو( Read) القراءة لعمليات املوقع بفتح يقوم

 .عناوينها و الذاكرة مواقع بني ما الربط
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 Encoderاملشفر 
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 Multiplexerالدامج  

 
 

 Demultiplexerاملفرق 
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 Sequential Logic Circuits( التسلسلية) املنطقية التتابعية الدوائر

 
 : نوعني إن الدارات املنطقية التتابعية ميكن أن تصنف حتت

 دارات تسلسلية متزامنة synchronous : اإلشارة ال تؤثر إال يف أزمنة منفصلة حمددة . 

 دارات تسلسلية غري متزامنة asynchronous : اإلشارة تؤثر يف كل حلظة زمنية . 

 دارات تسلسلية غري متزامنة دارات تسلسلية متزامنة
عنصر الذاكرة املستخدم هو قالابت ذات 

 clocked  نبضي زمين مدخل حتكم

flipfloap 

عنصر الذاكرة املستخدم هو قالابت دون مدخل 
 unclocked flipfloap حتكم نبضي زمين

 إشارة الدخل ثؤثر يف أي حلظة إشارة الدخل ثؤثر أثناء النبضة
سرعة األداء و بسبب عدم وجود حتكم نبضي هي  سرعة األداء تتعلق ابلتأخري الزمين للنبضة

 أسرع
 أكثر صعوبة يف التصميم لة التصميمسه
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 Flip Flopsاواًل: املراجيح 
 bit-1 عبارة عن دائرة منطقية تتابعية هلا القدرة على ختزين خانة ثنائية واحدة Flop Flip املرجاح

حيث أن للمرجاح  .فقط من البياانت. و يطلق عليه ابللغة العربية أيضاً تسمية القالب أو النطاط
يتأرجح بينهما، أي ينتقل من إحدامها إىل األخرى حتت أتثري متغريات الدخل.  states two حالتني

،يف حني تسمى  SET حبالة 1تسمى احلالة األوىل للمرجاح و اليت يكون حمتفظاً فيها ابلقيمة املنطقية 
يعترب  هذا و CLEAR. أو RESET حبالة 0احلالة األخرى و اليت يكون حمتفظاً فيها ابلقيمة املنطقية 

 .املرجاح وحدة البناء األساسية جلميع الدوائر املنطقية التتابعية
 Flip Flopsبناء 

 املنطقية العواكس من مرجاح: 

 
 املعكوس غري باخلرج  Q، يسمى الطرفمنطقيني عاكسني من املراجيح أنواع أبسط يتكون

 Static.هذا املرجاح تسمية  على يطلق .املعكوس باخلرج  Ǭيسمى الطرف حني يف ،للمرجاح

Latch مصطلحو Static التزامن إشارة غياباىل  يشري املنطقية الدوائر يف (Clock) املصطلح و 
 إمكانية عدم يعين هنا التزامن إشارة غياب و. ةاإلشار تلك وجود إىل يشري ،Dynamic العكسي

 يتم حىت هي كما ستظل املرجاح يف املخزنة القيمة أن أي ،فقط الزمن مبرور الدائرة حالة تغري
( Memory) أنواع من نوع يف أساسية بناء كوحدة املرجاح هذا يستخدم .بقيمةأخرى ااستبداهل
 مكونة مةمعلو ختزين يف املستخدمة املراجيح جمموعةتسمى و. SRAMاو  Static RAMيسمى 

 . Registerالثنائية اخلانات من عدد من
  مرجاح من بواابتNOR 

 

 أطراف هي للمرجاح أخرى أطراف بإضافة نال مسح NOR لبوابة دخل طرف من أكثر وجود
 وهيSET لكلمة إختصار هو S ح،املرجا حالة يف التحكم طريقها عن ميكن اليت و. Rو  S التحكم

حالة  هيو RESET لكلمة إختصار هو Rوفيه،  خمزنة 1 املنطقية القيمة فيها تكون اليت حالةاملرجاح

SET RESET 
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 اليت القيمة هي املرجاح يف املخزنة ًبأنالقيمةعلما.فيه خمزنة0  القيمة املنطقية فيها تكون اليت املرجاح
 املعكوس. غري Q اخلرج طرف يف تظهر
 (SR Flip Flop) مرجاح أو SET/RESET مرجاح تسمية املرجاح هذا على يطلق

SRإختصارا. 

 
 بوابات من مرجاح NAND 

، اال ان SR (SR Flip Flop) مرجاح أو SET/RESET مرجاح هنا ايضا عبارة عن املرجاح
يف الطرف  0( اي ان العملية املطلوبة يتم اجراؤها بوضع Active Lowنخفض )دخله نشط م

 املقابل هلا.
SET RESET 
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 (Chocked or Gated Flip Flopاملراجيح املتزامنة )
وتدخل على  Clockاو  Clock Signal التزامن إشارة تسمى إشارة عليه تدخل  املتزامن املرجاح
 فإذا( Enable)اح السم إشارة كبري حد إىل عملها يف تشبه( Clock) منالتزا إشارة.SRاملرجاح 
 هلما ويستجيب املرجاح إىل S،R اإلشارتان متر، 1 مساوية أي High مرتفعة التزامن إشارة كانت

 اإلشارتان حجبفيتم  ،0 مساوية أيLow منخفضة التزامن إشارة كانت إذا املعتادة وأما بالصورة
S،R السابقة حبالته اتفظحم املرجاح يظل و املرجاح عن. 

 
 D (D Flip Flop)مرجاح 

له يف  Rو  Sمتزامن مت ربط طريف الدخل  SR، وهو عبارة عن مرجاح Dataهنا اختصار لكلمة  Dو
 ابستخدام عاكس منطقي. Dطرف واحد هو 
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 Dاملخطط املنطقي وجدول الصواب ملرجاح 

 
تخدم اساسا يف بناء املسجالت ، ويسDynamic Latchايضا تسمية  Dهذا ويطلق على مرجاح 

Registers. 
 Registersاثنيًا: املسجالت 

 .تخانا عدة من مكونة معلومة ختزين على القدرة له ختزيين موقع عن عبارة هو
 :هي املسجالت على إجراؤها ميكن اليت العمليات و

 ل.املسج يف معلومة ختزين أي( Write)الكتابة (1

  لملسجا يف خمزنة معلومة إسترجاع أي( Read)القراءة (2

 (.   Register-to-Register Transfer) املسجالت  بني ما البيانات نقل (3

 Counters اثلثًا: العدادات
 ترتيباً يكون قد العد ترتيب و. برتتيب معنيثنائيا  العد على القدرة هلا تتابعية منطقية دائرة عن عبارة

. كل قيمة يصل (Down Counting( او قد يكون ترتيبا تنازليا )Up Counting)تصاعديا 
(، وينتقل العداد من حالة اىل اخرى من حاالته مع State)حالة تسمى اليها العداد اثناء عملية العد

 .Clockنبضات التزامن 
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 المجال الثاني

 

 هندسة الحاسب 

 

ثالمعيار الثال  

المعيار الرابع        
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Process Architecture وكيف يعمل 

 البنية األساسية للمعاجل:

 

 توىل املعاجل يف احلاسب االدوار اليت يلعبها كل من القلب النابض والعقل املفكر يف جسم اإلنسان.ي
 يتكون املعاجل من الوحدات التالية:

 ALU (Arithmetic and Logic Unitوحدة احلساب واملنطق ) .1

 تقوم هذه الوحدة بتنفيذ العمليات احلسابية واملنطقية على االعداد املدخله اليها.
 Registersوحدة املسجالت  .2

حيتوي املعاجل على جمموعة من املسجالت ذات االستخدام العام )حلفظ البياانت االولية قبل تنفيذ 
العمليات عليها، او حفظ نتيجة العمليات احلسابية او املنطقية(، ويف نفس الوقت توجد جمموعة من 

، مسجل Instruction Registerاملسجالت لالستخدام اخلاص مثل: )مسجل التعليمات 
 (.Flag Registerاالعالم او االشارات 

 Control Unit CU)وحدة التحكم ) .3

وهي اليت تتحكم يف عمل املعاجل حبسب مامتليه تعليمات الربانمج، وتتكون من جمموعة من الوحدات 
 اليت تؤدي وظائف حمددة وهي:

  عداد الربامجPC Program Counterعليمة التاليةاملفرتض تنفيذها : وحيتوي على عنوان الت
بعد استكمال تنفيذ التعليمة احلالية، وبعد قراءة التعليمة تزداد القيمة املوجودة يف العداد بصورة 

 تلقائية لكي يشري اىل عنوان التعليمة التالية وهكذا.
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  مسجل التعليماتInstruction Register وحيتفظ فيه بتعليمة الربانمج الذي هو حتت :
 يذ.التنف

  وحدة حتليل التعليمات:Instruction Decoder  وتكون التعليمات عادة على شكل رموز
ثنائية، وتقوم وحدة حتليل التعليمات بتحليل رموز التعليمة واستخالص املراد من التعليمة، مث توجيه 

 وحدة احلساب واملنطق لتنفيذ العملية املطلوبة.

 Memory Managementوحدة ادارة الذاكرة  .4
 وهذه الوحدة هلا وظائف متعددة تشمل التايل:

 التحكم يف اجتاه حركة البياانت من واىل الذاكرة، هل هي عملية قراءة من الذاكرة، ام كتابة اليها؟ 

  توفري قنوات االتصال ابلذاكرة، وتشمل: مسار العنوانAddress Bus ومسار البياانت ،
Data Bus. 

 ليت توجد هبا التعليمة املطلوب تنفيذهاتوجيه املعاجل اىل عنوان الذاكرة ا 

 توجيه املعاجل اىل عنوان الذاكرة اليت توجد هبا البياانت املطلوب معاجلتها 

 I/O، وحدة ادارة منافذ االدخال واالخراج Clockوحدات اخرى تشمل مصدر للنبضات  .5

Ports.وغريها من الدوائر املساندة ، 

 كيفية عمل املعاجل:
 Memoryوالدائرة اليت تتحكم يف الذاكرة  Program Counter يقوم عداد الربانمج .1

Management  بتوجيه املعاجل اىل العنوان املناسب لتحميل التعليمة التالية، حيث يتم حتميلها
 .Instruction Registerوحفظها يف مسجل التعليمات 

ميل البياانت املتعلقة ابلتعليمة تقوم دائرة التحكم يف الذاكرة بتوجيه املعاجل اىل العنوان املناسب لتح .2
 يف اخلطوة السابقة، حيث يتم حتميلها وحفظها يف احد املسجالت.

تقوم وحدة حتليل التعليمات بتحليل التعليمة املوجودة يف مسجل التعليمات وحتويلها اىل خطوة  .3
 واحدة او عدة خطوات من العمليات اليت تقوم هبا وحدة احلساب واملنطق.

ساب واملنطق بتنفيذ العمليات احلسابية او املنطقية على البياانت املوجودة يف تقوم وحدة احل .4
 املسجالت حسب تتطلبه التعليمة احململة.

قد يكون من نتائج تنفيذ التعليمة السابقة حفظ بعض البياانت يف الذاكرة، او ادارة جهاز خارجي  .5
 متصل ابحلاسب.
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ابلتعليمة السابقة، تقوم الدائرة اليت تتحكم يف ذاكرة  بعد استكمال تنفيذ مجيع العمليات املتعلقة .6
العمليات يتوجه املعاجل اىل العنوان التايل احملفوظ فيها التعليمة التالية، وتكرر اخلطوات السابقة اىل 

 ان يستكمل تنفيذ كافة الربانمج.
 Microprocessorاملعاجل الدقيق 

 

 كرتونية اليت تدخل يف بنية املعاجل يف احلاسب، ويتم دائرة متكاملة جتمع يف داخلها الدوائر االل
 بناء هذه الدوائر يف نفس الوقت وعلى شرحية واحدة من السيليكون.

 .مجيع املعاجلات املستخدمة يف األجهزة االلكرتونية احلديثة هي مايكروبرسسرات 

  منها املعاجل.تقاس كثافة الدوائر االلكرتونية يف املعاجل بعدد الرتنزستورات اليت ينبين 

  املعاجلات احلديثة من فئاتCore i5, Core i3, Core i7  والشائعة االستخدام يف
 bit (64-bit architecture)-64احلاسبات الشخصية هي مجيعا ذات بنية 

  معظم املايكروبرسسرات املستخدمة يف احلاسبات من نوعMulti-core Processor 
 .وحدة عاملة او اكثر eightاو  sixاو   fourممكن ان تتضمن  core i7فمثال 

 التطور يف بنية املايكروبرسسر
 التطور يف تقنية تصنيع اشباه املوصالت. .1

تطوير الدوائر االلكرتونية حبيث ميكنها العمل ابستخدام فرق جهد اقل. قدميا حنتاج اىل مصدر  .2
مل حتت فرق جهد فولت، اما االجيال احلديثة من املعاجلات فتع 5طاقة ذي فرق جهد قدره 

 فولت. 1.4اىل  8.يرتاوح مابني 

يتم تصميم املايكروبرسسرات احلديثة حبيث تتضمن يف بنيتها الداخلية دوائر مساندة متعددة،  .3
( ووحدات Cache( وعلى ذاكرة الكاش السريعة )Coreحتتوي على عدة وحدات عاملة )

 ات.خاصة للعمليات احلسابية، ووحدات خاصة للتعامل مع الرسوم
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اليت تتحكم يف تشغيل املعاجل، يف املعاجلات احلديثة تعمل وفق  Clocksزايدة سرعة النبضات  .4
 5000جيجاهريتز اي ان سرعات املعاجل زادت أبكثر من  3.8نبضات تصل سرعاهتا اىل 

 ضعفا عن املعاجلات القدمية.
 اجيال املايكروبرسسر

اكرب منتجني للمايكروبرسسرات  AMD (Advanced Micro Devicesو  Intelتعد شركتا 
من السوق العاملي هلذه  %80على مايقرب من  Intelاملستخدمة يف احلاسبات ، وتسيطر شركة 

 املتبقية. %20الـ AMDاملعاجلات، يف حني تبلغ حصة شركة 
 .Intelابخنفاض تكلفتها مقارنة مع تكلفة معاجلات شركة  AMDمتتاز معاجلات شركة 

 



 36 بساحلا تايافك باتك
 

 

 Motherboardة )اللوحة االم( اللوحة احلاضن
Motherboard هي اللوحة االلكرتونية االساسية يف احلاسب وهي اليت تضم مجيع أجزاء :

احلاسب االساسية اليت البد من تواجدها جمتمعة لكي يعمل جهاز احلاسب. وهي حتوي مجيع اماكن 
مع البياانت اليت تسمى  تركيب البطاقات املختلفة او الكروت االلكرتونيةاملسؤولة عن التعامل

Expansion-System Buses  .كما حتوي املعاجل وايضًا على رقاقات الذواكر 
 اهم الوحدات الوظيفية يف اللوحة احلاضنة:

(: وهي قاعدة مربعة الشكل تتضمن عددا من الفتحات تساوي عدد Socketقاعدة املعاجل ) .1
 نة الستخدام نوع حمدد من املعاجلات.الداببيس يف ظهر املعاجل، ويتم تصميم اللوحة احلاض

(: Northbridge( وتسمى )Chipset 1الدائرة املتكاملة اجملمعة اليت حتمل االسم ) .2
ويعترب اهم مكوانت اللوحة احلاضنة، ويكون موقع هذه القطعة دائما ابلقرب من املعاجل وتتضمن 

رئيسية للحاسب، وكذلك الذاكرة اخلاصة الدائرة االلكرتونية الالزمة للتوصيل بني املعاجل والذاكرة ال
ابلفيديو والرسومات. كما ميكن ملسار البياانت الداخلي الذي يوصل بني املعاجل وبني هذه القطعة 

 وبني قطع الذاكرة ان ينقل البياانت بسرعة عالية جداً.

(: Southbridge( وتسمى )Chipset 2الدائرة املتكاملة اجملمعة اليت حتمل االسم ) .3
ضمن هذه القطعة الدوائر االلكرتونية الالزمة للتوصيل بني املعاجل وبني منافذ االدخال واالخراج وتت

I/O Ports  وكذلك بني املعاجل وبني الدوائر اليت تتحكم يف اجهزة احلفظHD, Floppy, 

Optical Drive . 

ا هو الربانمج الذي (: وهذBIOSقطعة الذاكرة الدائمة املتضمنة لنظام االدخال/االخراج الرئيس ) .4
يبدأ يف العمل عند تشغيل احلاسب الول مرة، ويتضمن تعريفات مكوانت احلاسب الرئيسية، 
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يكون حمفوظا يف الذاكرة BIOS)وبرانمج حتميل نظام التشغيل من القرص الصلب، ونظام الـ)
 حبيث ال ينمحي اذا انقطعت الكهرابء عن احلاسب. ROMالدائمة 

(: وتكون RAM connectors, Memory Slotsلذاكرة )فتحات توصيل وحدات ا .5
فتحات او اكثر منذلك خاصة يف اللوحات احلاضنة  6فتحات او  4عادة يف جمموعات مزدوجة 

، وعادة ماتكون فتحات توصيل وحدات الذاكرة مصممة الستقبال Serversلالستخدام يف 
وهو النوع الشائع يف  DRR3, DIMMالنوع احلديث والسريع من وحدات الذاكرة املعروف بـ 

 اللوحات احلاضنة احلديثة.

: وأتي هذه الفتحات يف عدة (Expansion Card Slots)فتحات لتوصيل كروت التوسع  .6
، والنوع PCI Express (PCI), (AGP)اشكال قياسية، واالنواع السائدة حاليا هي:  

توليد ( خاص لتوصيل كروت Accelerated Graphics Port (AGP)االخري )
 .Graphic Cardsالرسومات 

(: تظهر يف الناحية اخللفية من صندوق احلاسب بعد I/O Portsمنافذ االدخال واالخراج ) .7
تركيب اللوحة يف الصندوق لتوصيل لوحة املفاتيح، الفأرة، املايكرفون، السماعة، كابل الشبكة 

 احمللية، الطابعة، املاسح الضوئي وغريها.

(: وهي البطارية اخلاصة ابحملافظة على البياانت يف الذاكرة اليت CMOS Batteryبطارية ) .8
 حتفظ التاريخ والوقت يف حالة فصل اجلهاز عن مصدر الكهرابء.

 .Power Supplyمقابس لتوصيل كوابل الطاقة املتصلة مبصدر الطاقة  .9

ة، وحمرك مقابس لتوصيل الكوابل اليت تتحكم يف حمرك االقراص الصلبة، وحمرك االقراص املرن .11
 االقراص الضوئية.

 Form Factorاملعايري القياسية ملقاسات اللوحة احلاضنة 
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 انواع ومواصفات منافذ االدخال واالخراج

 

 تقنيات الذاكرة
 Dynamic Randomالنوع السائد حاليا يف احلاسبات هو الذاكرة العشوائية الديناميكية 

Access Memory DRAM. احلديثة مسارات خاصة لتوصيل وحدات تتوفر يف اللوحة االم
، ويف العادة يتم تصميم اللوحة االم الستخدام انواع حمددة من Memory Moduleالذاكرة 

 وحدات الذاكرة، واالنواع الشائعة االستخدام حاليا هي:
  وحدات الذاكرة من نوعDual Inline Memory Module DIMM  وهي

 ات املكتبية.خمصصة للوحات االم احلديثة يف احلاسب

  وحدات الذاكرة من النوعSmall Outline DIMM (SO-DIMM)  وهي
 لالستخدام يف احلاسبات احملمولة 

  وحدات ذاكرة حتتاجها بعض اللوحات االم القدمية وتعرف ابسمSingle Inline 

Memory Module (SIMM)  
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 ، كما يلي:DDR3, DDR2, DDRيف ثالثة انواع فرعية DIMMوأتي وحدات الذاكرة من نوع 

 

 اجهزة حفظ البياانت
  القرص الصلب املغناطيسيMagnetic Hard Disk Drive (HDD). 

  القرص الصلب االلكرتوينSolid State Drive (SDD). 

  القرص الضوئيOptical Drive. 

  ذاكرة الفالشUSB Flash Drive. 

 كروت الذاكرةMemory Cards . 

  القرص املرنFloppy Drive ستغناء عنه يف خمتلف انواع احلاسبات احلديثة(.)بدأ اال 

 وسائط التخزين
 Secondary Storageوسائط ختزين اثنوية  Primary Storageوسائط ختزين اولية 

تشمل وسائط التخزين اليت تتعامل مباشرة مع 
 Cacheاملعاجل، مثل: الذاكرة الرئيسية، 

Memory وهذه الوسائط متتاز بسرعتها ،
كن حجمها صغري مقارنة ابلوسائط  العالية ول
 ابلثانوية.

هذا النوع يضم االقراص املغناطيسية والضوئية 
، Magnetic tapesواالشرطة املمغنطة 

ومتتاز بسعاهتا التخزينية الكبرية وتكلفتها القليلة 
نسبيا، ولكن سرعتها بطيئة مقارنة ابلوسائط 

 االولية.
ان يتعامل  البياانت املخزنة عليها الميكن للمعاجل

معها مباشرة ولكن جيب تنتقل البياانت اوال اىل 
 وسيط التخزين االويل.
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 Main Memoryالذاكرة الرئيسية 
 ROMذاكرة القراءة فقط 

Read Only Memory 

 RAMذاكرة الوصول العشوائي 
Random Access Memory 

هذا النوع من الذاكرة قابل للقراءة فقط، *
يف مرحلة صنع وتكوين رقاقة  والبياانت يتم ختزينها

 الذاكرة.
البياانت املخزنة دائمة وليست معرضة للتلف أبي *

 شكل من االشكال.
 ال ميكن الكتابة عليها بواسطة املستخدم.*
 

هي ذاكرة احلاسب االساسية وتتألف من سلسلة *
 من اخلالاي اليت تستخدم لتخزين املعلومات.

وذلك  ميكن للمعاجل الوصول ملكان التخزين*
 .Address busesبواسطة ممر العناوين 

تعمل كوسيط بني املعاجل وحمرك االقراص الصلبة *
 او االقراص املرنة.

 .ROMاسرع من ذاكرة القراءة فقط *
اي ان البياانت  Volatileتعترب ذاكرة متطايرة *

 متحى مبجرد فصل الطاقة الكهرابئية عنها.
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 القرص الصلب املغناطيسي: 
 2.5بوصة وهو السائد استخدامه يف احلاسبات املكتبية، املقاس  3.5ي يف مقاسني املقاس أي 

 بوصة وهو السائد استخدامه يف احلاسبات احملمولة.

  تستخدم تقنية التسجيل املغناطيسي حلفظ البياانت على اسطواانت متحركة وتدور االسطواانت
مية نسبيا، اما االقراص الصلبة احلديثة فتدور لفة/دقيقة يف االقراص الصلبة القد 3.600بسرعة 

 لفة/دقيقة. 7.200لفة/دقيقة او بسرعة  5.400االسطوانة فيها اما بسرعة 

  6تعترب سعة احلفظ من اهم خصائص القرص الصلب، وتتوفر حاليا سعة حفظ قصوى قدرها 
 2ا بوصة، يف حني تتوفر سعة حفظ قصوى قدره 3.5ترياابيت يف القرص الصلب مقاس 
 بوصة.2.5ترياابيت يف القرص الصلب مقاس 

   تقنية التوصيل لنقل البياانت بني القرص الصلب وبني الذاكرة يف احلاسب ختتلف بناًء على
 .Serialاو على التوايل  Parallelكيفية نقل البياانت اما على التوازي 

 القرص الصلب االلكرتوين:
 ل البياانت هي تقنية الكرتونية وليست مغناطيسية.التوجد به أجزاء متحركة كما ان تقنية تسجي 

 أنه ويالحظ. بوصة، 2.5القرص الصلب  حجم نفس هو اإللكرتوين الصلب القرص وحجم 
 متحرك. قرص داخله يف يوجد ال

 .تزيد كلفة القرص االلكرتوين على كلفة القرص الصلب املغناطيسي 

  يتميز بسرعة الوصول العشوائيRandom Access  لبياانت املطلوبة حيث تبلغ اىل ا
مللي اثنية، اي  12مللي اثنية، يف حني ان هذا الزمن يف القرص املغناطيسي يصل اىل  0.1

 مره من القرص املغناطيسي.120ان القرص االلكرتوين اسرع بـ 

 .اخف وزان من القرص املغناطيسي ويعمل هبدوء وال يصدر اي صوت 

 القرص الضوئي:
  ر يف تسجيل البياانت وقراءهتا.يعتمد على اشعة الليز 

  بدأ تطوير االقراص الضوئية لغرض التسجيالت الصوتية و لالفالم، وكانت من النوع الذي يتم
 عليه الكتابة ملرة واحدة فقط، مث جرى تطوير االنواع اليت ميكن الكتابة عليها عدة مرات.

 ة واالسبوعية والشهرية(.تستخدم بصورة واسعة يف عمليات احلفظ املساند الدورية )اليومي 

  ،من اهم مزااي االقراص الضوئية امكانية احلفاظ على البياانت املسجلة على القرص لفرتة طويلة
 عام يف حالة توفر ظروف خاصة حلفظ القرص.200قد تصل اىل 
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 :بعض انواع االقراص الضوئية اليت مازالت قيد االستخدام 

: وهذا القرص (Compact Disc-ReWritable (CD-RW))القرص املضغوط  -
مرة، وتبلغ سعة احلفظ يف  1000ميكن الكتابة عليه لعدة مرات قد تصل اىل اكثر من 

 ميجاابيت. 700القرص حوايل 

(: Digital Video Disc-ReWritable (DVD-RW)قرص الفيديو الرقمي ) -
من  جيجاابيت. وميكن الكتابة علية لعدة مرات تصل اىل اكثر 4.7تبلغ سعة القرص 

 مرة. 1000

: Digital Video Disc+ReWritable (DVD+RW)قرص الفيديو الرقمي  -
(يف النوع السابق، وهذا النوع -ويالحظ هنا وجود عالمة املوجب )+( بدال من السالب )

 Errorمشابه للسابق، ولكن الفرق يكمن يف حتسني نظام الكتابة، وادارة االخطاء 

Management رة على البحث عن البياانت املسجلة على مبا ميكن حتسني القد
 القرص.

(: وهذه تقنية جديدة لالقراص Blue-Ray Disc (BD)قرص االشعة الزرقاء ) -
جيجاابيت  25( ويسمح حلفظ DVDالضوئية لتكون بديال عن قرص الفيديو الرقمي )

 50كلتا اجلهتني فيمكن مضاعفة سعة احلفظ اىل البياانت، ويف حالة الكتابة على  من 
 جيجاابيت.

 :Flash Memoryذاكرة الفالش 
 Electrically Erasable Programmableوهو اختصار EEPROMتعرف ايضا أبسم 

Read Only Memory  .  وهي نوع وسط بني القرص والذاكرة الرئيسية، وال يوجد هبا اجزاء
امج خاصة للتسجيل متحركة وتتميز بسرعة الوصول للمعلومات وسهولة ختزين امللفات وال حتتاج لرب 

 عليها او للتعامل معها.
 مقاييس اداء االقراص

 Capacityالسعة  .1

املطلوب  Block: وهو الزمن املطلوب لتحديد موضع Access Timeزمن الوصول للبياانت  .2
 قراءته او الكتابة به لتتبدأ عملية نقل البياانت بني القرص والذاكرة الرئيسية ويتكون من: 

 زمن البحث :Seek Time  وهو الزمن املطلوب لتحريك رأس القراءة والكتابة اىل
Track  املطلوب. اما يفFixed-head disks  فهو الزمن املستغرق لتحديد

 الرأس املطلوب الكرتونيا.
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 Rotational Delay Time RD : 

3. Block Transfer Rate or Data Transfer Rate TR وهو معدل نقل :
اىل الذاكرة الرئيسية ويعتمد على  Blockد وصول الرأس لبداية الـالبياانت من واىل القرص بع

وسرعة دوران القرص، وهبذا يكون الزمن الكلي املطلوب  Trackوحجم  Blockحجم الـ 
 ونقل حمتواه هو:  Blockلتحديد موضع الـ 

Seek Time + Rotational Delay Time + Block Transfer Rate              
: تقاس االعتمادية للقرص مبتوسط زمن تعطله عن العمل، وهو Reliabilityاالعتمادية  .4

متوسط الفرتة الزمنية اليت يتوقع ان يعمل فيها القرص ابستمرار دون توقف )متوسط زمن 
 السقوط(.

 File Organizationتنظيم امللفات 

لى شكل ملفات من نقصد هبا هياكل البياانت يف التخزين اخلرجي، حيث تنظم البياانت املخزنة ع
 السجالت ولذلك البد من ختزينها بطرق تسهل التعلمل معها واجراء العمليات على السجالت املخزنة.

 Files Operationsالعمليات على امللفات 
  عملية االسرتدادRetrieval Operation القراءة من امللف سواء قراءة امللف كامال او :

 سجل معني.

  عملية التحديث:Update Operation  .سواء حذف او اضافة او تعديل 

 املسح 
 اهداف تنظيم امللفات

 سرعة الوصول للمعلومات داخل امللف. -

 االستخدام األمثل للتخزين اخلارجي. -

 سهولة التحديث. -
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 بعض انظمة امللفات
هو ملف سهل التطبيق ولكنه ال حيتوي اي نوع من التصنيف  Text Fileامللف النصي 

ولذلك يتم التعامل معه كوحدة واحده، ويستخدم يف للمعلومات 
 بعض قواعد البياانت حلفظ حقول املذكرات.

هو ملف حيتوي على سجالت ذات بياانت خمتلفة، وعند  Pile Fileامللف العمومي 
الكتابة فيه نكتب مع كل حقل اسم احلقل. مثال: االسم:: حممد 

 علي
 Serial Fileامللف غري املرتب 

(Unordered File) 

يعترب ابسط انواع تنظيم امللفات، حيث تدخل السجالت اىل 
امللف حسب ترتيب ادخاهلا فيه، وهو ملف حيتوي على 

سجالت من نوع واحد وحمدد. عند البحث عن سجل معني 
 .Linear Searchنستخدم 

امللف املرتب)التتابعي( 
Sequential File 

به فيزايئيا ابستخدام وهو عبارة عن ملف غري مرتب ولكن مت ترتي
، Ordering Fieldاحد احلقول املكونة هلذا السجل يسمى 
 .Binary Searchعند البحث عن سجل معني نستخدم 

حنتاج اىل بناء فهرس لكل حقل من حقول البحث وذلك  Indexed Fileامللف املفهرس 
 لتصميم ملف ميكن البحث فيه أبكثر من حقل.

 الفهرس 
 )ملف( حيتوي كل سجل من سجالته من حقلني: هو عبارة عن جدول

 حقل حيمل قيمة املفتاح والذي نستخدمه يف عملية البحث. -

 .حقل عبارة عن مؤشر لرقم املقطع املوجود يف اوله السجل الذي حيمل املفتاح -

 مقارنة بني امللف املرتب املفهرس وامللف املفهرس
 امللف املفهرس امللف املرتب املفهرس

 يوجد به عدة حقول للبحث ل واحد للبحثيوجد به حق
 لوجود عدة مفاتيح Serialامللف الرئيسي غري مرتب  Sequentialالبد ان يكون امللف الرئيسي مرتبا 

 املؤشر يف مدخل الفهرس يؤشر اىل سجل املؤشر يف مدخل الفهرس يؤشر اىل مقطع
لكي تتم  Overflow Areaالبد من وجود 

 لرتتيب.االضافة بدون افساد ا
بل تتم االضافة مباشرة  Overflow Areaال توجد 

 اىل امللف الرئيسي.
 يعترب فهرس متحركا تنعكس عليه عمليات التحديث يعترب فهرس ساكناً 
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 عمارة احلاسب احملمول
 من نقاط قوته. قدرة احلاسب احملمول على العمل ملدة أطول يعتمد على البطارية الداخلية وتعترب 

 رتونية املوجودة يف القطع االلكMotherboard  هي اكرب مستهلك للطاقة يف احلاسب، واكثر
 ,Southbridgeاستهالكا للطاقة هو املعاجل والقطعتان  Motherboardالقطع يف 

Northbridge. 

 احلاسب احملمول يتميز بــ:
 انه يتمتع بلوحة مفاتيح كاملة. .1

 ,Windows, Linuxاملكتبية ) يعمل حتت احد نظم التشغيل املستخدمة يف احلاسبات .2

Mac OSX :ويندرج حتت هذه الفئة االجهزة التالية ،)Laptop, Notebook, 

Subnotebook, Netbook. 

 احلاسب الكفي يتميز بــ:
 ان اجلهاز يف تكوينه االصلي ال حيتوي لوحة مفاتيح كاملة. .1

 Windows CE, IOS Palm, OS orانه يعمل حتت نظم تشغيل خاصة به مثل:  .2

Android :ويندرج حتت هذه الفئة االجهزة التالية .Tablet PC, Palm PC, 

Handheld PC, PDA. 

 احلاسب الكفي يتميز بــ:
الغرض االساسي هلذا اجلهاز هو االتصاالت اهلاتفية مع متتعه بوظائف وخصائص اضافية تكون  .1

 عادة من وظائف وخصائص احلاسبات الكفية.

 ,Android, IOSشغيل املوجهة لتشغيل اهلواتف الذكية مثل: انه يعمل حتت احد نظم الت .2

BlackBerry, Bada, Windows Phone, Symbian, HP webOS. 
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 شبكات احلاسب
عبارة عن جمموعة من احلواسيب وطرفيات حواسيب متصلة مع بعضها البعض بواسطة  تعريف الشبكة:

  اانت والربامج واملعدات.خطوط اتصال سلكية أو السلكية هبدف مشاركة البي
 فوائد الشبكات:

 مشاركة املعلومات 

  مشاركة األجهزة 

 مشاركة الربامج 

 توفري محاية للبياانت 
 املكوانت املادية لشبكات احلاسب اآليل : 

حتوي شبكات احلاسب على العديد من املكوانت منها االجهزة املادية والربجميات وتتنوع من شبكة إىل 
وجيب ان ال تقل احلد االدىن ملكوانت  ائف اليت تتوىل اداءها ابلشبكةظشبكة والو اخرى حسب نوع ال

 شبكة احلاسب عن التايل : 
 جهازي حاسب على االقل 

 ام تشغيل شبكيظن 

 اقات مواءمة الشبكة طب 

 انقل طوس 

  بروتوكول اتصال بني مكوانت الشبكة 
 تنقسم شبكات احلاسب إىل : 

 .  Peer-to-Peer Networksشبكات الند للند أو  -1
 .  Client/Server Networksشبكات الزبون /املزود أوالعميل/اخلادم  -2

  Peer-to-Peer Networksأوالً / شبكات الند للند : 
املقصود بشبكات الند للند أن الكمبيوترات يف الشبكة يستطيع كل منها أتدية وظائف الزبون و املزود 

كل جهاز على الشبكة يستطيع تزويد غريه ابملعلومات و يف نفس يف نفس الوقت ، و ابلتايل فإن  
 الوقت يطلب املعلومات من غريه من األجهزة املتصلة ابلشبكة . 

مكونة من جمموعة من األجهزة هلا  LANإذا تعريف شبكات الند للند : هي شبكة كمبيوتر حملية 
أن يكون  يف الشبكة ممكن خمصص بل كل جهاز Serverحقوق متساوية و ال حتتوي على مزود 

 .مزودا أو زبوان



 47 بساحلا تايافك باتك
 

. وهي عادة تتكون  Workgroupوهذا النوع من الشبكات يطلق عليه أيضا اسم جمموعة عمل أو 
من عدد قليل من األجهزة ال يتجاوز العشرة .يستطيع أعضاء جمموعة العمل رؤية البياانت و املوارد 

اإلستفادة منها وتعترب شبكات الند للند مناسبة  املخزنة على أي من األجهزة املتصلة ابلشبكة و
إلحتياجات الشبكات الصغرية و اليت ينجز أفرادها مهام متشاهبة ، ونشاهد هذا النوع من الشبكات يف 

 مكاتب التدريب على استخدام احلاسوب مثال . 
 ماهي احلاالت املناسبة هلذا النوع من الشبكات ؟

 كة ال يتجاوز العشرة . أن يكون عدد األجهزة يف الشب -1
 هذه الشبكة متواجدون يف نفس املكان العام الذي توجد فيه هذه الشبكة . أن يكون املستخدمون  -2
 أن ال يكون أمن الشبكة من األمور ذات األمهية البالغة لديك .  -3
رها يف أن ال يكون يف نية املؤسسة اليت تريد إنشاء هذه الشبكة خطط لتنمية الشبكة و تطوي -4

 املستقبل القريب. 
 ماهي مميزات شبكات الند للند ؟

 من املميزات الرئيسة لشبكات الند للند هو أن تكلفتها حمدودة .  -1
 هذه الشبكات ال حتتاج إىل برامج إضافية على نظام التشغيل .  -2
بكة و ليست موكلة ال حتتاج إىل أجهزة قوية ، ألن مهام إدارة موارد الشبكة موزعة على أجهزة الش -3

 إىل جهاز مزود بعينه. 
تثبيت الشبكة وإعدادها يف غاية السهولة ، فكل ما حتتاجه هو نظام تشبيك بسيط من أسالك  -4

 موصلة إىل بطاقات الشبكة يف كل جهاز كمبيوتر من أجهزة الشبكة . 
 ماهي العيوب األساسية لشبكات الند للند؟: 

كبرية و ذلك ألنه مع منو الشبكة و زايدة عدد املستخدمني تظهر هو أهنا غري مناسبة للشبكات ال
 املشاكل التالية : 

 تصبح اإلدارة الالمركزية للشبكة سببا يف هدر الوقت و اجلهد و تفقد كفاءهتا .  -1
 يصبح احلفاظ على أمن الشبكة أمرا يف غاية الصعوبة .  -2
االستفادة من موارد الشبكة أمرا مزعجا لكل مع زايدة عدد األجهزة يصبح إجياد البياانت و  -3

 مستخدمي الشبكة .
 للند:  مواصفات شبكة الند

 تستطيع املشاركة يف امللفات والطابعات واملودم . -1
 أي شخص يستطيع االتصال ابلشبكة . -2
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أي شخص يستطيع الولوج لكل امللفات وأجهزة الكومبيوتر املوجودة داخل الشبكة وبدون أي  -3
 ات للدخول وعلى أكثر من جهاز واحد يف نفس الوقت .تصرحي

 ال يوجد مستودع مركزي للملفات . -4
 كل مستخدم يف الشبكة يقوم برتكيب نظام احلماية.   -5
 عمليتا الرتكيب والصيانة سهلة . -6
 .اتساع حمدود للشبكة .و تكلفة قليلة  -7
 كة يف الكومبيوترات مباشرة .تناقل البياانت يتم عن طريق الولوج للملفات املشرت  -8

 Client / Server Networksاثنياً /شبكات الزبون / املزودأو العميل/اخلادم
املزود قد يكون جهاز كمبيوتر شخصي حيتوي على مساحة ختزين كبرية و معاجل قوي وذاكرة وفرية ،  

مواصفات  كما أنه من املمكن أن يكون جهاز مصنوع خصيصا ليكون مزود شبكات و تكون له
 خاصة . 

شبكات الزبون / املزود هذه الشبكات تكون قائمة على مزود خمصص و يكون عمله فقط كمزود و ال 
يعمل كزبون كما هو احلال يف شبكات الند للند ، و عندما يصبح عدد األجهزة يف شبكات الزبون / 

املزود قد حتتوي على أكثر من املزود كبريا يكون من املمكن إضافة مزود آخر ، أي أن شبكات الزبون /
مزود واحد عند الضرورة و لكن هذه املزودات ال تعمل أبدا كزابئن ، ويف هذه احلالة تتوزع املهام على 

 املزودات املتوفرة مما يزيد من كفاءة الشبكة . 
 مميزات شبكات الزبون / املزود و اليت تتفوق فيها على شبكة الند للند : 

 للبياانت وفقا جلدول زمين حمدد.  النسخ االحتياطي -1
 محاية البياانت من الفقد أو التلف.  -2
 تدعم آالف املستخدمني .  -3
 من املمكن أن تكون أجهزة رخيصة مبواصفات متواضعة. جلعل أجهزة الزابئن قوية و تزيل احلاجة  -4
املزود مما جيعل الوصول يف هذا النوع من الشبكات تكون موارد الشبكة متمركزة يف جهاز واحد هو  -5

إىل املعلومة أو املورد املطلوب أسهل بكثري مما لو كان موزعا على أجهزة خمتلفة ، كما يسهل إدارة 
 البياانت و التحكم فيها بشكل أفضل . 

من أهم األسباب الستخدام شبكات الزبون / املزود ، نظرا للدرجة  Securityيعترب أمن الشبكة  -6
الشبكة  اية اليت يوفرها املزود من خالل السماح لشخص واحد )أو أكثر( هو مديرالعالية من احلم

Administrator  لالستفادة من  إصدار أذوانت للمستخدمنيابلتحكم يف إدارة موارد الشبكة و
 املوارد اليت حيتاجوهنا فقط و يسمح هلم ابلقراءة دون الكتابة إن كان هذا األمر ليس من ختصصهم .
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 أنواع للمزودات من حيث عملها بشكل عام بغض النظر عن نظام التشغيل املستخدم: هناك عدة 
  مزودات ملفاتFile Servers  . 
  مزودات الطباعةPrint Servers  . 
  مزودات تطبيقات أو برامجApplication Servers  . 
  مزودات اتصاالتCommunication Servers  . 
  مزودات قواعد بياانتDatabase Servers  . 

از آخر، وال يوجد ( كل جهاز مساو جلهpeer-to-peer networkingشبكة الند للند )
( فإن جهاز client/server networkingأما يف شبكة العميل/اخلادم )، مصدر حتكم واحد

 .واحد يعمل كمركز حتكم ويقوم بوصل بقية األجهزة مع بعضها البعض
 مواصفات شبكة اخلادم والوكيل: 

 يع املشاركة يف امللفات والطابعات واملودم. تستط -1

 . رح هلم يستطيعون االتصال ابلشبكةفقط األشخاص املص -2
يتم الدخول على امللفات والكومبيوترات املتصلة ابلشبكة من خالل تصريح معني حيتوي على اسم  -3

  .املستخدم املعين وكلمة السر اخلاصة به
 .يوجد مستودع مركزي للملفات -4
 .يوجد نظام محاية مركزي -5
 .ـ عمليتا الرتكيب والصيانة صعبة6
 .تكلفة متوسطة إىل عالية -7
 .اتساع غري حمدود للشبكة -8
ىل وجود متحكم واحد يسمح إبعطاء التصاريح لدخول الشبكة أو تناقل املعلومات والدخول إ -9

 .الكومبيوترات املتصلة ابلشبكة
االتصال ابمللفات املشرتكة يف الكومبيوترات املشرتكة ابلشبكة مباشرة تناقل البياانت يتم عن طريق  -11

 .( خاصةFTP)بعد إدخال التصريح( أو عمل صفحة تناقل معلومات )

 Network Typologiesالرتكيبة البنيوية للشبكات 

سائل الرتكيب البنيوى هو أحد اوجه تصميم الشبكة. ويشري إىل الكيفية اليت يتم هبا ربط األجهزة بو 
 األتصال.
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1-bus topologies 

 

جمموعة من االجهزة متصلة مع بعضها ابلتواىل واالشارة تسري ىف اجتاهني حيث يتم ارسال البياانت على 
ويقوم الكمبيوتر الذى يتوافق   ( اىل كل اجهزة الكمبيوتر املتصلة ابلشبكة signalالشبكة على هيئة )

رة ابستقبال البياانت املرسلة وىف بعض االحيان يرسل احد االجهزة عنوانه مع العنوان املوجود مع االشا
 ( و ابلتايل كلما زاد عدد collisionابرسال بياانت ىف نفس الوقت مما يؤدى اىل حدوث تصادم)

طال الوقت الذي عليها انتظاره ليصل الدور لكل منها لريسل بياانته ،  األجهزة على الشبكة ، كلما
 الشبكة .بطأ  وابلتايل زاد

( حيث يقوم ابمتصاص االشارة ويتم وضعه ىف هناية  Terminatorولعالج هذه املشكلة مت وضع)
 .كل طرف من اطراف السلك ويتم توصيله اىل كل جهاز على الشبكة

 لو حدث عطل ىف اي جهاز الشبكة التتوقف مميزاهتا:
 لو حدث عطل ىف الكابل الشبكة تتوقفعيوهبا:

2- star topologyنجمة()ال 

 

الشبكات ويسهل تركيبها ىف املنازل واملكاتب وهى على شكل حنمة حيث كل  topologyمن اشهر 
 .)مركز توزيع (عن طريق كابالت concentratorاوrouterاوhubاجهزة الكمبيوتر مربوطة ب 
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 مميزاهتا:
 لو حدث عطل ىف اي جهاز او اى كابل الشبكة التتوقف 
 ثها كوهنا موجودة يف جهاز واحدسهولة تراسل املعلومات وحتدي . 

 املطلوبة . إمكانية استخدام خطوط اهلاتف املتصلة ابلقسم يف حالة توفر املواصفات 
 عيوهبا:
 تتوقف )اخلادم( لو حدث عطل ىف مركز توزيع الشبكة. 

 بشكل منفصل مع نقطه جتميع ارتفاع التكاليف نظرا لتوصيل كل حمطة Hub . 
3-ring topology )حلقة( 

 

تكون على شكل حلقة او دائرة وتنتقل االشارة ىف اجتاه واحد فقط حيث يكون اجلهاز األول هو أيضًا 
األخري يف احللقة. يستقبل كل جهاز اإلشارة ويستجيب بناءًا على ذلك، ومن مث يعيد توليدها، ويقوم 

 .إبرساهلا للجهاز الذي يليه
 مميزاهتا:
 ي شكل حلقة قلة التكاليف لوجود خط رئيسي واحد عل 
 . غري حمدودة مبساحة جغرافية كون كل جهاز يعيد من تقوية اإلشارة عند مرورها به 
 سرعة نقل معلومات كبريه جدا وال حيددها سوي نوع وسائط النقل وأجهزة البث واالستقبال . 
 املستخدمة يف  سهولة إدارهتا مع املالحظة أنه البد من توفري برجميات إضافية عن الربجميات

 الشبكةاخلطية .

 عيوهبا:

 حالة تعطل أي جهاز . تتعطل الشبكة يف 
 واملتصلة ابلقسم داخل  عدم إمكانية االستفادة من استخدام خطوط اهلواتف املتوفرة

 املؤسسة الواحدة
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 4-mesh topology 

 

 .كل جهاز متصل جبميع االجهزة على الشبكة بواسطة كابل منفصل
 .ابل فان كابل اخر سيؤدى وظيفته ويعمل بدال منهاذا حدث قطع ىف اي ك مميزاهتا:
 .ةتكلفتها عالية الهنا تستخدم كابالت كثري  عيوهبا:

5-topology hybrid 

 .busمع topology ،starخليط مابني نوعني من انواع 
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 Types of Networksأنواع الشبكات  

 أوال: حسب مركز السيطرة
وهي حتتوي علي حاسوب مركزي كبري أو  Centralized Networkشبكة مركزية  .1

أي املضيف وهو املسؤول عن عملية املعاجلة أما بقية  Host Computerمتوسط ويسمى 
 احلواسيب يف الشبكة فهي عبارة عن طرفيات صماء.

وهي جمموعة من احلواسيب املصغرة تتصل  Distributed Networkشبكة موزعة  .2
 وب منها معاجل يعاجل بياانته بشكل خاص. ببعضها وتشرتك يف كل شئ وميلك كل حاس

 وهي شبكة مركزية متصلة مع شركات موزعة.  Hybrid Networkشبكة مهجنة  .3
 اثنيا: حسب امللكية: 

  شبكة عامةPublic Network   وهي شبكة ميكن أن يتصل هبا أي شخص حيث يدير
 األمركية. CompuServeهذه الشبكة وميلكها شركة عامة مثل شركة ميكروسوفت وشركة 

  شبكة خاصةPrivate Network  وهي شبكة خاصة جبهة معينة متلكها وتديرها إلجناز
 أعماهلا. وال ميكن أن يتصل هبا أي شخص. مثل شبكة حملية خاصة بشركة معينة. 

 WANو  LANالفرق بين 

 المساحة الجغرافية، والخدمات)خدمات نقل البيانات(

LANنى واحدشبكة محلية يتم تركيبها في مب 

WAN واسعة النطاق وتربط بين الدول عبر الكابالت البحرية 

Local Area Network (LAN) 

Wide Area Network (WAN) 

 fiberتغطي مدينة وترتبط عن طريق األلياف الضوئية 

optical  .أو الشبكة الالسلكية 

Metropolitan Area Network 

(MAN) 

 LAN Storage Area Network (SAN)شبكة خاصة بالسيرفرات توجد داخل 

 في مكانين بعيدين LANطريقة التواصل بين شبكتين 

VPN*                 *Dial Up اكثر(Security) 

Virtual Area Network (VPN) 

Intranet :بحيث تسمح لألعضاء  مصغرة إنترنت هي شبكة

دم المسجلين بمنظمة أو مؤسسة أو أي كيان تنظيمي أخر الذي يستخ

، TCP)   ،IP ،HTTPنفس البروتوكوالت مثل اإلنترنت

SMTP ،IMAPالخ ،(....  

Extranet : تشبه االنترانت لكن الدخول يتم عن بوابة الويب

ويمكن الدخول من اي مكان اذا كان للمستخدم كلمة السر و اسم 

الغرض منها السماح بالتعاون والمشاركة في المصادر المستخدم. 

لمنظمة ولكن للمستخدمين خارج الشركة وممكن ليس فقط داخل ا

ان يكونو غير موظفين فيها مثل المزودين و الزبائن الستخدام 

 .مصادر الشركة

Intranet and Extranet 
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 أنواع الربوتوكوالت:
 وظيفته اسم الربوتوكول

HTTPS تصفح+ تشفري البياانت 
HTTP تصفح بدون تشفري للبياانت 
FTP لفاترفع وحتميل امل 

SMTP ارسال الربيد 
DNS (حتويل اسم املوقع إىل ارقامIP) 

TELNET اإلدارة عن بعد 
 OSI Modelالنموذج القياسي للشبكة 

 اجلهاز املرسل إىل ال (source device) مراحل تكون الداات أو البياانت وحتركها من ال يه

(destination source)ال الشبكات مت االمجاع على مع بدء التوسع ىف جم .اجلهاز املستقبل
أمهية التوحيد ووضع أساسات يعمل عليها كل من يريد التطوير ىف جمال الشبكات حىت يكون هناك ما 

فتم تقسيم مراحل ختاطب اي جهازين اىل سبع مراحل نظريه  standardization  يسمى ابل
 .OSI Modelsوهي مامت تسميتها ابلـ 

 

  مع الطبقة اليت اعلى منها واليت اسفل منها فقط.كل طبقة هلا خاصية االتصال 

 الربوتوكول هو جمموعة من القواعد واخلطوات اهلامة لعملية االرسال واالستقبال 
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 وضيفتها اسم الطبقة

7-Application 

Layer 

عندما يقوم المستخدم بعملية االرسال، يتم تخزين ومعرفة البرنامج المستخدم في 

و بالتالي البرنامج الذي سيستعمله الملف لعملية الفتح في إنشاء الملف المرسل، وه

( يكون البرنامج المستخدم هو Test.txtجهاز المستقبل، على سبيل المثال ملف)

Notepad 

6-Presentation 

Layer 

 txt.*، فعندما نرسل ملف الخاص بها (format) تهيئة البيانات لتأخذ االمتداديتم 

 Notepadرنامج تشغيل الفيديو، بل يقوم بفتح برنامج فال يمكن فتحه باستخدام ب

س النسق الذي أتى به. وبعد عملية التهيئة تتم عملية ضغط الملفات )عند بنف

 االرسال( أو فك الضغط )عند االستسالم( ويتم أيضا تشفير البيانات أو فك التشفير.

5-Session Layer لجهازين المستقبل والمرسل، فهي تقوم هذه الطبقة بالتنسيق مع نفس الطبقة في ا

اثناء عمليات النقل، وهي المسؤولة  واغالق القناةالمسؤولة عن فتح القناة وادارتها 

نوع  تحدد هذه الطبقةو عن معلومات الملف المرسل هل وصل أم ال، وكيفية ايصاله.

  duplex full – duplex half – single االتصال الذى تمر به الداتا

4-Transport 

Layer 

التحكم في ادارة نقل البيانات و تصحيح األخطاء وتتم عملية وظيفة هذه الطبقة 

وتقوم أيضا  segmentتقسيم الملف إلى أجزاء صغيرة تسمى النقل عن طريق 

 أو ال.وصولها  المةتأكد من سوال نقلالستخدم فى عملية متحديد البروتوكول الب

3-Network Layer  اضافة قسمين للجزء في هذه الطبقة يتمsegment  وهما عنواناIP  الخاص

ستخدم فى نقل البيانات وهو مسار المثم بعد ذلك يتحدد البجهازين المرسل والمستقبل، 

 ستخدم بين الرواترفى الشبكة مثلموذلك طبقا للبروتوكول ال routing مايسمى بالتوجيه

OSPF او.RIP   والوحدة المؤلفة من+ Des IPsegment+ Source IP   تسمى

Packet 

2-Data-Link 

Layer 

القادمة من  packet للـ نها تضعوسميت بهذا االسم ألFrame تسمى الداتا فى هذه الطبقة 

 . طبقة الشبكة رأس وذيل
 (LLC logical link control+ MAC addressing )من  رأس مكون

 شاف الخطأ فقط.( ويقوم الذيل باكت(FCS frame check sequenceوذيل مكون من 

هذه الطبقة يتم التأكد من خلو الكابل من الداتا ليتم االرسال وهذا عن طريق وفي  
CD/CSMA 

1-Physical Layer  تقوم هذه الطبقة بتحويلframe  ويقوم بهذه الوظيفة كل من  0,1إلى أرقام ثنائية

 .تمريرها في الكيبلومن ثم كارتر الشاشة والمودم، 
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 الربوتوكوالت املستخدمة الطبقة

7- Application layer HTTP –FTP–TFTP – SMTP –SNMP -DNS-

TELNET 

6- Presentation layer JPEG – BMP – TIFF –MPEG –WMV – AVI/ 

ASCII – EBCDIC 

5- Session layer NFS – NETBIOS NAME – SQL - RPC 

4- Transport layer TCP   بروتوكول يقوم بعملية ارسال البيانات ويتأكد

 وصولها سالمةمن 

  UDP بروتوكول يقوم بعملية نقل البيانات دون التأكد

من وصولها مثال على ذلك ملفات الفيديو اومحطات 

 .االذاعة والتلفزيون على النت

3- Network layer IP – IPX 

 

2- Data-link layer 

 

LAN Protocol: 802.2(LLC) – 

802.3(Ethernet) - 802.5(token ring) - 

802.11 (wireless) 

WAN Protocol: PPP – frame relay – ATM 

– ISDN –HDLC 

1- Physical layer ARP – COAX – Fiber 
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 مكوانت الشبكة:
 HUB 

ليتم   port 32أو  16او  8أو  4عبارة عن جهاز يقوم بربط جمموعة من األجهزة وحيتوي عادة على 
توصيل األجهزة من خالهلا عن طريق كيبل الشبكة.عيب هذا اجلهاز انه يسبب بطء يف الشبكة بسبب 

انه عندما يتلقى أي إشارة أو معلومة من جهاز إىل جهاز اخر فإن هذه اإلشارة تذهب إىل مجيع 
فقط يقوم مبعاجلة هذه األجهزة املرتبطة ابلشبكة ماعدا اجلهاز املرسل، ومن مث فإن اجلهاز املقصود 

اإلشارة أو البياانت. ويف هذه احلالة فإن األجهزة ال تستطيع القيام بعملية ارسال أي بياانت بسبب 
 .Bandwidthوجود احلزمة املرسلة اليها وهو مايعرف بـ 

NAP (Network Access Point)  تعمل كـhub  لتوصيل األجهزة يف شبكة
 وم لتوصيل األجهزة عن طريق كيبل ولكنيق hubواحدة ولكن االختالف ان 

NAP تعتمد يف نقل البياانت على موجات الراديوRF  أو اإلشارات غري املرئيةIR. 

 

 BRIDGE 

وظيفته يف العادة الربط بني شبكتني. كما يستخدم   HUBوهو عبارة عن جهاز يتميز ابلذكاء مقارنة بـ
على هذه األجهزة. ويتميز هذا اجلهاز أبن لديه لتقسيم شبكة كبرية إىل عدة شبكات لتقليل الضغط 

لكل جهاز على الشبكة. ويستخدم عادة  MAC Addressذاكرة يقوم من خالهلا بتخزين مجيع 
 .HUBلربط جاهزين 

 MACيتميز هذا اجلهاز أيضا أبنه يقوم بتحليل البياانت اليت متر من خالله ويقوم ابلكشف عن 

Address هذه احلالة يكون للجهاز املرسل اليه. ويف BRIDGE  قد قام بتخزين مجيعMAC 

Address  لكل أجهزة الشبكة ويقوم إبرسال املعلومة أو اإلشارة إىل جزء الشبكة املوجود هبا اجلهاز
 املعين وبذلك يتم توفري الوقت واحلد من ارسال البياانت إىل مجيع األجهزة يف الشبكة.

 SWITCH 

ة الشبكة مع بعضها البعض ويقوم ابلتعامل مع هذه األجهزة عن طريق عبارة عن جهاز يقوم بربط أجهز 
MAC Address  ويتميز عنBRIDGE ( انه حيتوي على اكثر من منفذport ترتاوح بني )أو  4

ومن مميزات ان لديه القدرة على التعرف على كل جهاز واي منفذ متصل به هذا  32أو  16او  8
إشارة من جهاز إىل اخر فإهنا تذهب إىل اجلهاز املقصود فقط اجلهاز ويف حال ارسال بياانت أو 

مجع بني مميزات  SWITCHتكون شبه معدومة. وميكن ان نقول ان  Bandwidthوابلتايل فإن 
HUB  وBRIDGE  .وختلى عن عيوهبما 
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 ROUTER 

ألجهزة عن وظيفته الرئيسية ربط جمموعة من الشبكات مع بعضها البعض ويف العادة فانه يتعامل بني ا
بربط شبكات ليست يف نفس املكان وميكن ان تكون بينهم مسافات  ROUTERويقوم  IPطريق 

 .WANوشبكة أخرى   LANوشبكة حمليةISP بعيدة ومثال على ذلك ربط شبكات مزود اإلنرتنت 

 مالحظة

Switch, Hub يربط بين اجهزة الشبكة أجهزة متشابهة 

Bridge, Router  أو اكثريربط بين شبكتين 

 GATEWAY 

وهو جهاز  OSI Modelيعترب هذا اجلهاز من أذكى أجهزة ربط الشبكات ويعمل يف كل مستوايت 
 يربط بني شبكتني خمتلفتني كليا يف البنية أو الربوتوكوالت حيث يعمل كمرتجم أو وسيط بني الشبكتني.

 NIC (NETWORK INTERFACE CARD) 

وتتم هذه العملية من خالل جهاز  NICsلبياانت من واىل يستخدم كارت الشبكة لنقل واستقبال ا
 خاص به. MAC Addressعلى  NIC. وحيتوي كل transceiverارسال واستقبال البياانت 

 MODEM 

 أو العكس. Analog to Digitalوهو عبارة عن كارت يستخدم يف عملية حتويل البياانت من 
 REPEATER 

ويستخدم للتغلب على ضعف اإلشارة املرسلة  Physicalجهاز تكرار اإلشارة يعمل يف مستوى 
 لضمان وصوهلا إىل وجهتها.

 املهمة الرئيسية اجلهاز
 يربط بني شبكتني حمليتني متجاورتني او متقاربتني. اجلسر
 يقوم هذا اجلهاز بربط الشبكة احمللية ابلشبكة املوسعة )االنرتنت(. احملول
 بكة السلكية معاً الرسال البياانت بينها.جهاز يربط قنوات )كيابل( الش اجملمع
شبيه جبهاز اجملمع حيث يربط كيابل متعددة ولكن يعد قادرا على حتليل  املبدل

العنوان لالطارات الواردة عرب الكيابل املختلفة والتعرف على اجلهاز املرسل اليه 
 االطار.

بطاقة مواجهة 
 الشبكة

وتقوم بنقل وهتيئة البياانت يف  تستخدم لربط جهاز احلاسب بكيبل الشبكة 
 كيابل الشبكة من واىل جهاز احلاسب.

جهاز سريع االداء ذو قدرات معاجلة وختزين وذاكرة كبرية ويقوم بتخزين  جهاز اخلادم
 امللفات والربامج اليت تشرتك اجهزة الشبكة وايضاً خيزن نظام التشغيل الشبكي.
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 IPترميز العنوان 
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 الربوكسي
داخلي، ومن ابب احلماية واالدارة سريسل   IP Addressمجيع املستخدمني لديهم  .1

 ويستقبل مجيعهم طلبات االنرتنت من خالل الربوكسي سريفر.

اذا اردان فالرة املواقع مبعىن اغالق او حجب صفحات معينة او برتوكول معني يكون ذلك من  .2
 ي سريفر.خالل الربوكس

 بعض انواع الربوكسي سريفر يقوم حبماية املستخمني من املواقع الضارة .3

واليت تساعد بشكل كبري يف سرعة  Catchingالربوكسي سريفر غالبا حيتوي على خاصية  .4
 االنرتنت.
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 VPNالفرق بني الربوكسي و 

 VPN الربوكسي
 غالبا غري مشفر

على مستوى املتصفح والبد من وضع 
 يدواي  االعدادات

يف الشركات يستخدم حلماية مستخدمي 
 االنرتنت وحتسني االداء وفلرتة املواقع ....اخل. 

 مشفر
 يكون على مستوى النظام ككل.

يف الشركات يستخدم للدخول على الشبكة احمللية 
 من اي مكان بشكل آمن.
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 المجال الثالث

 

 علوم الحاسب 

5 المعيار   

6 المعيار   

7 المعيار   

8 المعيار   

10 المعيار   
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 لغات الربجمة
الربانمج هو عبارة عن جمموعة من التعليمات تعطى للحاسب للقيام بعمل ما، مثل  برانمج احلاسب:

 حساب جمموع قيم خمتلفة، حساب املتوسط احلسايب، حساب مضروب عدد معني،،،اخل.

 ول على النتائج املطلوبة.والربانمج هو الذي حيدد للحاسب كيفية التعامل مع البياانت للحص
 لغات الربجمة:

وهذه اللغات هي اليت تستخدم يف بناء الربامج املختلفة وهي ترتاوح من اللغات اليت تتعامل مباشرة مع 
املكوانت املادية للحاسب واالخرى اليت تتطلب حتويلهامن صورهتا اليت تكتب هبا اىل صورة اخرى 

 يستطيع احلاسب التعامل معها.
العديد من لغات الربجمة املستخدمة اليوم وهذه اللغات ميكن تقسيمها اىل ثالث انواع رئيسية ويوجد 

 هي:
  لغة االلةMachine languages 
  لغة التجميع 
 لغات عالية املستوى 

هي اللغة الوحيدة اليت يفهمها  لغة االلة
احلاسب ويستطيع التعامل معها 

وهذه اللغة تعترب لغة خاصة وتعتمد 
كوانت املادية للحاسب على امل
 .نفسه

تتكون من جمموعة ارقام من بني 
اليت تعطي تعليمات  1,0

مليات للحاسب للقيام مبعظم الع
 .االساسية واحدة بعد االخرى

تعترب من اللغات الصعبة يف 
التعلم لالنسان حىت ابلنسبة 

للمربجمني، وللتغلب على هذه 
الصعوبه مت اقرتاح لغة اخرى 

دام اختصادات تعتمد على استخ
معربة من اللغة االجنليزية للتعبري 
عن العمليات االولية اليت يقوم 

هبا احلاسب وهذه اللغة هي لغة 
 .التجميع

هي لغة تستخدم اختصارات معربة  لغة التجميع
من اللغة االجنليزية للتعبري عن 
العمليات االولية اليت يقوم هبا 

وحفظ  Addاحلاسب مثل اضافة 
store  وطرحsub 

حتتاج اىل حموال لكي حيوهلا اىل 
لغة االلة وهو مايسمى اجملمع 

Assembler  الذي يقوم
اىل لغة االلة كي يفهمها  هابتحويل

 .احلاسب ويستطيع تنفيذها

ابلرغم من تقليل اجملهود اثناء  
كتابة الربانمج اال انه مازالت 
توجد مشقة عند حل ابسط 

املسائل الن ذلك يتطلب معرفة 
 .العديد من التعليمات وكتابة
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لغات عالية 
 املستوى

هذه اللغات كتبت حبيث تستخدم 
بعض الكلمات االجنليزية العادية 

بنفس معانيها حيث يقوم كل امر 
 منها بتنفيذ العديد من الواجبات 

هذه اللغة حتتاج اىل مرتمجات 
Compilers  اليت تقوم

اىل  بتحويل التعليمات )االوامر(
اللغات تستخدم  لغة االلة، وهذه

العالقات والعوامل الرايضية 
 املتعارف عليها

تعترب هذه اللغات سهلة ومرغوبة 
للمربجمني مقارنة بلغات التجميع 
ولغة االلة، وذلك لسهولة كتابتها 

وفهمها وحل املشاكل 
، Cابستخدامها ومن امثلتها 

C++ ،Pascal ،
Fortran ،Basic ،ADA ،

Java .وغريها 

 

 رتجم واملفسر:الفرق بني امل
 Interpreterواملفسر  Compilerاملرتجم 

يقوم بتحويل الربانمج اىل لغة االلة وذلك بعد 
 االنتهاء من كتابة الربانمج مرة واحدة. 

 اسرع يف عملية التنفيذ من املفسر.

يقوم بتحويل الربانمج اىل لغة االلة سطرا سطرا، 
عند وجود خطأ يتوقف عن الرتمجة والتنفيذ 

  نصحح االخطاء.حىت
يعيبه البطء، ولكنه يتميز ابلسهولة يف التغيري 

 واحلذف واالضافة والتصحيح.

 اجيال لغات الربجمة:
 Machine Languagesلغات اجليل االول او لغة االلة  .1
وتكون خاصة بنوع معني  Assembly Languagesلغات اجليل الثاين او لغة التجميع  .2

 ا لغتها.من احلاسبات حيث ان كل فئة هل

، وهذه اللغات هي االكثر Javaولغة  ++Cولغة  Cلغات اجليل الثالث ومن االمثلة عليها لغة  .3
 استخداما على انظمة احلاسبات، ويستعمل هذه اللغات املتخصصون يف الربجمة.

ommonly used in database programming and scripts Cلغات اجليل الرابع:  .4

.SQL , andRuby ,Python ,PHP ,Perl examples include  
rogramming languages that contain visual tools to Pلغات اجليل اخلامس:  .5

help develop a program. Examples of fifth generation languages 

.Prolog include Mercury, OPS5, and 
 

https://www.computerhope.com/jargon/s/sql.htm
https://www.computerhope.com/jargon/r/ruby.htm
https://www.computerhope.com/jargon/p/python.htm
https://www.computerhope.com/jargon/p/php.htm
https://www.computerhope.com/jargon/p/perl.htm
https://www.computerhope.com/jargon/p/prolog.htm


 71 بساحلا تايافك باتك
 

 انواع لغات الربجمة 

 لغات برجمة مواقع االنرتنت ات برجمة الربامجلغ

 Visual Basic  

 C++ 

 Delphi 

 Basic 

 Assembly 

 Fortran 

 Cobol 

 Java 

 Pascal 

 HTML 

 Java 

 Java Script 

 VB Script 

 ASP 

 PHP 

 

 لغات الربجمة االجرائية ولغات الربجمة الشيئية
 لغات الربجمة الشيئية لغات الربجمة االجرائية )اهليكلية(

مد على تقسيم املهمة الربجمية اىل جمموعة من تعت
االجراءات واليت تتكون من متغريات وبياانت 

وسلسلة من اخلطوات.يتم كتابة االوامر والتعليمات 
 من املستخدم لتنفيذ الربانمج.

الربانمج يتحكم يف مسار تنفيذ الربانمج امرا بعد 
 امر.

 صعوبة انشاء واجهة املستخدم.
 واعد البياانت املختلفة.صعوبة الربط مع ق

، BASIC،C،Pascal،Fortranمثل: 
Cobol . 

تسمى الربجمة ابلعناصر، ويف هذه اللغات جتمع 
البياانت مع االوامر اخلاصة هبا حتت كائن واحد 
يعطى امسا معينا، وميكن استخدام هذا الكائن 

 عدة مرات داخل الربانمج.
تحكم املستخدم ونظام التشغيل والربانمج مجيعها ت

 يف مسار تنفيذ الربانمج.
 سهولة انشاء واجهة املستخدم.

 سهولة الربط مع قواعد البياانت املختلفة.
 C++ ،Java ،C#،visualمثل: لغة 

Basic، Python)جيم)لغة برجمة عربية، 

 مكوانت اللغات عالية املستوى
  فئة اللغةParadigm  .) املبادئ العامة للغة ( 
 تراكيب اللغة Syntax   .) قواعد اللغة ( 
  دالالت تراكيب اللغةSemantics  توضح العالقة بني تراكيب اللغة و معانيها حيث اللغة(

 ختضع لقواعد لفظية معينة ( اي ) العبارة صحيحة صياغة لكنها ال تعمل لوجود خطأ لفظي(.
 مراحل تطوير الربجميات

 مرحلة حتليل املشكله )متطلبات العمل(: -1
 لبات حل املشكلة تركز علي متط •
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تعد مرحلة التوصيف الدقيق للمشروع الربجمي و هتيئه ملرحلة التصميم النهائي يتم ذلك عن  •
 طريق اعداد جمموعة من املخططات و النماذج و القوائم .

تنتهي هذه املرحلة بكتابة وثيقة رمسية تشتمل علي املواصفات الفنية للمشروع الربجمي بناء علي  •
و يطلق عليها وثيقة توصيف املتطلبات و هي مبثابة العقد النهائي بني مطوري متطلبات العميل 

 املشروع الربجمي و العميل.
 مرحلة التصميم )اخلوارزميات وخرائط التدفق(:-2

تعد و وثيقة املتطلبات هي معطيات هذه املرحلة. حيث يتم توزيع املهام علي املختصني من  •
ن بتحديد اخلوارزميات اليت سيستخدموهنا و كذلك فرق العمل من املصممني، حيث يقومو 

 رسم خمطط التصميم الذي يتناسب مع املتطلبات .

تعد خريطة التدفق من اهم الطرق املستخدمة يف مرحلة التصميم. حيث توضح املدخالت و  •
 املخرجات و تسلسل العمليات. 

توصيف التصميم حيث تتضمن   بعد امتام عملية التصميم يتم كل ما يتعلق هبذه املرحلة يف وثيقة •
 كيف سيقوم الربانمج ابجناز الوظائف االساسية لتحقيق متطلبات العميل.

 مرحلة التنفيذ )الربجمة(:-3
وثيقة توصيف التصميم تعد مدخل هذه املرحلة ، حيث يتم ترمجتها ايل منتج برجي متكامل 

و تتم هذه املرحلة علي ني. ابستخدام احد لغات الربجمة املناسبة علي ايدي فريق من املربجم
 خطوتني:

 ( عملية الربجمة:1)
يتم من خالهلا جتزئة املشروع الربجمي ايل اجزاء تركيبية صغرية ، توزع هذه االجزاء علي ريق املربجمني ، 

 يكون كل مربمج مسئول عن برجمة و اختبار و توثيق احد هذه االجزاء.
 ( عملية التكامل: 2)

 اجزاء الربانمج املنفصلة لتصبح منتج برجمي متكامليتم من خالهلا جتميع 
 اخطاء منطقيه(: -اخطاء تنفيذ -مرحلة االختبار وتشخيص االخطاء )اخطاء لغة-4

 تشتمل على خطوتني:. ال تنفذ بعد اكتمال املشروع فقط ولكن تنفذ خالل كل مرحلة

 (التحقيق:1)
تحقيق يف مرحلة معينة ان الربانمج قد مت تتم يف كل مرحلة من مراحل تطوير الربانمج و يقصد ابل

حتويله من املرحلة السابقة ايل هذه املرحلة بكفاءة و بدقة عالية و انه حيقق متطلبات املرحلة السابقة 
 ام ال.
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 ( املصادقة:2) 
تتم بعد تطوير الربانمج. يقصد هبا : تقومي الربانمج للتأكد من انه قد مت تصميمه ابلطريقة اليت 

و يرضى هبا العميل و بدون أي اخطاء من أي نوع .عملية تشخيص االخطاء )حتديد  يتوقعها
 موضع العيوب و طرق العالج( ختتلف عن عملية اختبار العيوب )اثبات فقط انه يوجد عيوب(

 أهم انواع االخطاء هي:
 )أخطاء وقت التنفيذ )مثال القسمة علي صفر 
 ت و بذلك تكون املخرجات غري متوقعة(االخطاء املنطقية ) اخطاء يف تركيب املدخال 
 )اخطاء قواعد و معاين اللغة )يتم اكتشافها اثناء ترمجة الربانمج 

 مرحلة التوثيق:-5
ليست مرحلة منفصلة تتم بعد استكمال املشروع الربجمي ، بل تبدأ مع بداية املرحلة االويل ايل ان 

قوف علي اخر ما مت تعديله و اسبابه و  يتم تسليم كامل املنتج.التوثيق السليم يساعد علي الو 
 بذلك تكون الرؤية واضحة ألي تعديل جديد.

 جيب ان يتضمن التوثيق السليم للربانمج ما يلي:
 .)تعريف املشكلة او حتديد اهلدف من الربانمج )وثيقة توصيف املتطلبات 
 .)واثئق و خمططات تصميم الربانمج )وثيقة توصيف التصميم 
  علي اخلطوات و اإلجراءات اهلامة يف شفرة الربانمج.تسجيل املالحظات 
 .متطلبات تشغيل الربانمج من بيئة التشغيل ووحدات االدخال و االخراج املختلفة 
 .نسخة من برانمج املصدر 
 .عينة من نتائج الربانمج 

 مرحلة صيانة الربانمج:-6
مرحلة الصيانة و تشتمل علي ما عملية تطوير الربانمج ال تنتهي بتسليم الربانمج للعميل بل تبدءا 

 يلي:

 معاجلة االخطاء اليت قد تنشا مع التشغيل. -1
 اضافة عمل وضيفي جديد مع الربانمج -2
 اضافة تقارير خرج جديدة. -3
 هتيئة الربانمج علي العمل علي انظمة تشغيل جديدة. -4
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 خطوات كتابة الربانمج:
 تعريف املتغريات.  .1
 استقبال املدخالت.       .2

 . إجراء العمليات) مثل : املعادالت ( .3

 الطباعة. .4

   عند تسمية املتغريات جيب أن يبدأ اسم املتغري حبرف ، و جيب أال حيتوي على رموز
 12ad                     .تسمية خاطئة ألهنا بدأت برقم 
 %xy                     .تسمية خاطئة ألهنا بدأت برمز 

 Ab12                    سمية صحيحة. ت 

 y                           .تسمية صحيحة 

 Wb$h                     .تسمية خاطئة الن اسم املتغري توسطها رمز 

 Javaلغة 
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 احد ابرز اللغات عالية املستوى، والربامج املكتوبة بلغة اجلافا تنقسم اىل نوعني:
  : Application Programافا وميكن تنفيذها مباشرة من وهي برامج مكتوبة بلغة اجل

 .Java Interpreterخالل بيئة اجلافا ابستخدام مفسر اجلافا 

 Applet Program:  وهذه الربامج يتم تنفيذها من خالل متصفحات االنرتنت وابلتايل
ميكن تنفيذ هذه الربامج على اي حاسب ومع اي متصفح لالنرتنت وهذا مايؤكد خاصية 

 جلافا.احلمل )النقل( لربامج ا

 
  !Welcom to Java Programmingمثال: برانمج لطباعة العبارة التالية 

 
 

ابلنسبة للمرتجم، ولذلك ينبغي  Smallختتلف عن احلروف الصغرية  Capitalاحلروف الكبرية 
االنتباه عند كتابة الربانمج، ولغة اجلافا تعترب من اللغات احلساسة حلالة االحرف اي ال تتساوى فيها 

 حلروف الكبرية واحلروف الصغرية.ا
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 شرح الربانمج: 
مث أيي بعدها نص يف  //: وتبدأ بـ Comment Statementمجلة تعليق  السطر االول الثاين:

 … */سطر واحد فقط اما اذا زادت مجلة التعليق عن سطر فإنه يف هذه احلالة يتم استخدام 

Comment Statements..*/.اهلا اثناء ترمجة الربانمج وتنفيذه وهي ، ومجل التعليق يتم امه
 مجلة غري تنفيذية، وتستخدم لشرح الربانمج وتوثيقة داخليا.

Puplic class Welcome1 { 

حيتوي على االقل  Java، وكل برانمج يف لغة identifierواعطائه اسم  classيبدأ بتعريف الكائن 
لكائنات هي الكائنات املعرفة عن طريق املستخدم على تعريف لكائن واحد يقوم املربمج بتعريفه، وهذه ا

User defined classes والكلمة.class  تقوم بتعريف الكائن ويتبعها اسم هذا الكائن وهو
Welcome1  وكلمةclass .من الكلمات احملجوزة يف اللغة 

الضافة ( اب9-0واالرقام ) (a-z, A-Z)يتكون من جمموعة من احلروف  identifierاالسم املعريف 
 وجيب ان يبدأ االسم حبرف وليس رقم كما ذكران سابقا. _,$اىل 

يعترب صحيح يف لغة  value$املتغري 
 اجلافا

 Javaالكلمات احملجوزة يف لغة 
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public static void main (String  args[]) 

 ،mainحيث يبدأ تنفيذ الربانمج من  Java Application يعترب جزءا من كل تطبيق جافا
يف بناء التطبيق  blockهو احد املقاطع الرئيسية  mainتوضح ان  mainواالقواس اليت بعد 

واحدة  methodجيب ان حيتوي على االقل طريقة  class. وكل كائن methodويسمى الطريقة 
 mainوقد حيتوي على اكثر من طريقة، وجيب ان تكون واحدة من هذه الطرق على االقل تسمى 

فإنه لن يتم تنفيذ اي جزء من  mainكما يف السطر السابع. ويف حالة عدم وجود وجيب ان تعرف  
تقوم مبعاجلة البياانت واداء بعض العمليات وابلتايل ينتج عنها  (methods)اجزاء الربانمج. والطرق 

 بعض البياانت او املخرجات عند اكتمال تنفيذها.

وف تقوم أبداء عملية ما مثل )طباعة سطر، س methodتبني ان الطريقة  voidوالكلمة احملجوزة 
 حساب مضروب، حساب متوسط حسايب،......(.

System.out.println ("Welcome to Java Programming!"); 
خيرب الكمبيوتر بطباعة اجلملة املوجودة بني عالمات التنصيص ""، وهذه اجلملة اليت بني عالمات 

 فيها هتمل بواسطة املرتجم. واملسافات الفارغة Stringالتنصيص تسمى 
، Standard Output Objectتعرف أبهنا مجلة طباعة او خمرجات  System.outواجلملة 

وهذه اجلملة تقوم إبظهار اجلمل النصية وكذلك اي معلومات او بياانت يف انفذة االوامر حيث يتم 
لنص يف سطر واحد تظهر ا System.out.printlnاملسماة  methodتنفيذ برامج اجلافا. والـ 

وعندما تنتهي الطباعة فإن املؤشر يوضع يف بداية السطر  command windowيف انفذة االوامر 
يف لوحة املفاتيح عند الكتابة. ويف هناية السطر وضعت  Enterالتايل، وهذا مياثل الضغط على مفتاح 

اجلافا جيب ان تنتهي  قد انتهت.وكل مجلة من مجل Java Statementوهذا يعين ان مجلة جافا  ;
 .Statement Terminalبفاصلة منقوطة. والفاصلة املنقوطة حتدد هناية اجلملة 

 
 printlnو  printالفرق بني 

System.out.print ("Welcom to "); 
System.out.println ("Java Programming!"); 

مث تضع املؤشر  Welcom toتظهر النص يتم طباعة اجلملة على سطر واحد يف انفذة االوامر. اجلملة االوىل 
بعد  !Java Programmingيف هناية السطر، بينما اجلملة الثانية تبدأ من هناية اجلملة االوىل وتظهر كلمة 

 مباشرة وبعد الطباعة تضع املؤشر يف بداية السطر التايل toكلمة 
. 
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System.out.println ("Welcome\nto\nJava\nProgramming!"); 
Output 
Welcom 
to 
Java 
Programming! 

 

 
Escape Sequence: 

 

 انواع البياانت االساسية يف اجلافا
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  والظهار النص يف صندوق حوار بدال من انفذة االوامر نستخدم

 
 javax.swing الذي مت تعريفه ووضعه يف احلزمة JOptionPaneمت استخدام الكائن 

System.exit (0); 
واملوجودة يف الكائن املسمى  exitاملسماة  methodاىل استخدام اثبت للـ  هذه اجلملة تشري

System  وذلك الهناء التطبيق. وجيب استخدام هذه اجلملة يف كل التطبيقات اليت تستخدمGUI. 
 الرموز اليت تظهر يف صندوق احلوار 
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 انواع العمليات
  Assignmentsالعمليات االسنادية 

لتخصيص قيمة ما يف متغري وذلك بعد تعريفة، ونستخدم العملية = للتعبري عن تستخدم هذه العملية 
 التخصيص. على سبيل املثال:

X=1;  
Radius=1.5; 

a='A'; 
x=x+3;  او بشكل خمتصر(x+=3 ;) 

Area=radius* radius*3.14159; 
 x=1.0كان ومن االخطاء الشائعة ختصيص قيمة من نوع بياانت خمتلف عن نوع املتغري.فمثال اذا  

لذلك جيب ان يكون معرف  intمعرف على انه قيمة صحيحة  xميكن ان يكون خطأ وذلك اذا كان 
 .واجلدول التايل يوضح االختصارات الشائعة االستخدام يف العمليات االسنادية:doubleعلى انه 

 
 عامل الزايدة والنقصان:
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 العمليات احلسابية 

 ليات حسابية والشكل التايل يوضح بعض هذه العمليات:معظم برامج الكمبيوتر تقوم بعم
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 اولوية تنفيذ العمليات احلسابية:
 االقواس 

 .الضرب والقسمة وابقي القسمة هلا نفس درجة الرتتيب. والتنفيذ يبدأ من اليسار اىل اليمني 

 .اجلمع والطرح ومها يف نفس درجة الرتتيب، والتنفيذ يبدأ من اليسار اىل اليمني 

 مثال

 
 .falseاو  trueيتم استخدامها مع املعامالت اليت يكون هلا احدى قيم  املعامالت املنطقية:
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 اختاذ القرار واملقارنة

 
 العبارات الشرطية
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 ؟    SWTICHو    IFما الفرق بني 

SWTICH  تتعامل مع حاالت متعلقة مبتغري واحد : 
IF تتعامل مع عدة متغريات : 

 :  breakاألمرفائدة 
، لكن اذا مل   Breakفإنه الربانمج يتوقف عند الـ  case 2إذا حتقق الشرط )على سبيل املثال( عند 

فإنه يقوم بتنفيذ احلاالت التالية للحالة اليت حتقق عندها الشرط و مل يوجد هبا    Breakيوجد األمر 
break . 
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 :(WHIE, FOR, DO….WHILE) احللقات التكرارية

  :   whileحلقة 

  
 :   For statementحلقة 

نكتب أوال القيمة االبتدائية مث فاصلة منقوطة مث نكتب الشرط مث فاصلة منقوطة مث نكتب مقدار الزايدة 
عدم وجود فاصلة منقوطة يف هناية  نالحظ:مث نكتب األوامر اليت سيتم تكرارها ابملقدار الذي وضعناه .

اىل  forقوسني.وميكن حتويل حلقة   وامر إذا كانت أكثر من سطر فضعها بنيالسطر األول، كما أن األ
while .والعكس صحيح  
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 :   do.. whileحلقة  
أهنا تنفذ العملية أوال ، مث تكرر العملية طاملا الشرط متحقق ، مبعىن أنه إذا مل   do whileميزة احللقة 

   على األقل .  العملية مرة واحدة  ستنفذيتحقق الشرط فإهنا 
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 :Arraysاملصفوفات 
 هي جمموعة من العناصر ذات النوع نفسه ، و اليت ختزن متتابعة مرقمة.
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 Functions الدوال

 



 89 بساحلا تايافك باتك
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 ++Cلغة 

 
 :يدخلهما املستخدم برانمج يقوم حبساب املتوسط احلسايب لعددين

 ()املتوسط احلسايب هو جمموع القيم على عددها 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

#include <iostream.h> 
void main ( ) 

{ 
int    X ,Y ;                                     

float    avg ;    

cout <<"Enter Tow Numbers ;"<< endl;  

cin >> X >> Y ; 

avg = ( X+Y) / 2 ;           

cout << "average=" << avg ;   

} 
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 مكوانت الربانمج السابق
<iostream.h> مكتبة قياسية ، و فائدهتا إاتحة استخدام دوال اإلدخال و اإلخراج 

void main( ) دالة رئيسية 

int  اختصارinteger فائدهتا تعريف نوع املتغري كعدد صحيح ، 

x  , y هي أمساء  متغريات يف الربانمج و نوعها أعداد صحيحة 

Float تعريف املتغريات كعدد كسري 

cout << )دالة اإلخراج )طباعة املخرجات 

endl هناية السطر ، انتقل إىل السطر التايل 

cin >> )دالة اإلدخال )إدخال قيم املتغريات 

Avg=( X+Y) / 2  معادلة حتسب الوسط احلسايب و ختزن القيمة الناجتة يف املتغريAvg 

 

 عند وجود متغري اثبت ال تتغري قيمته ، مثل  يستخدم  constاألمر 
const float PI = 3.14 ; 

طريقة استخدام حلقات التكرار واجلمل الشرطية مشاهبة متاما ملا مت شرحة يف لغة اجلافا، ولكن 
 سوف نضع بعض االمثلة.

 برانمج حيدد إذا كان العدد الذي يدخله املستخدم سالباً أم موجبًا أم صفر
# include <iostream.h> 

  void main () 
{ 

int num; 
cout<<": أدخل عدد"; 

cin>>num; 
if (num>0) cout<<"positive"; 

else if (num==0) cout<<"zero"; 
else cout<<"negative";} 
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 11إىل  1برانمج يقوم بطباعة األعداد من 

#include  < iostream.h > 

void main  ) (  

{ 
for   (  int i=1  ;  i < = 10  ;  i ++ ) 

cout  <<  i  ; 
} 

 .  i = i + 1هي اختصار للصيغة   + + iالصيغة  ، + + iبواحد :    iزايدة العداد 

 i = i – 1و هي اختصار للصيغة     - - iبواحد نضع الصيغة التالية   i  إلنقاص العداد 
 برانمج يقوم بطباعة األرقام من واحد إىل مئة ابلشكل التايل:

1  3  5  7  9  11  13  … 100 

# include  < iostream.h > 
void main  ) (  
{ 

for   (  int i=1  ;  i < = 100  ;  i=i+2 )  
cout  <<  i ; 

} 

.. و ابلتايل ال يتم حتقق الشرط فتتوقف  111بقيمتني فيصبح   iيزيد العداد  99عندما يتم طباعة 
توقفت احللقة بعده عن التكرار هو  i ، و آخر قيمة لـ  99 احللقة و يكون آخر رقم طبعته احللقة هو 

101. 

 نواتج العمليات التالية برانمج يقوم بطباعة
  

# include <  iostream.h>  

void main  ) (  
{ 

for   (int    i = 1 ;  i < = 3 ; i  ++ ) 
for   (int    j = 1 ; j < = 3 ; j++) 

cout <<  i + j   <<  endl  ; 
} 

القول أبن هناك متغري يثبت مؤقتا حىت ينتهي املتغري اآلخر من أخذ كل القيم املمكنة له  ، فإذا  ميكننا
 انتهى من أخذ كل القيم .. تبدأ احللقة األخرى بتغيري القيمة  و تتكرر العملية حىت تنتهي كال احللقتني.

 هما سوية فإننا نضعهما يف حلقة واحدة ،عندما نريد متغريان تتغري قيم:مالحظة
 أما إذا كنا نريد متغريان يتوقف أحدهم حىت يتم إجناز اآلخر فإننا نستخدم حلقتان متداخلتان. 

Output 
2 
3 
4 

3 
4 

5 
4 
5 
6 



 93 بساحلا تايافك باتك
 

 
 حلقات التكرار

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

sum=0; 

for (int i=1 ; i<=n ; i++) 
sum+=i ; 

sum=0; 

int i=1; 
while(i<=n) 

{ 
sum+=i;      

i++;} 
 

sum=0; 

int i=1; 
do { 

sum+=i; 
i++ 

} 
while(i<=n); 

 

for 

while 

do..while 
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 مثال يبني طريقة إدخال عناصر املصفوفة :
Char sname [8] ;                                                                                            
sname[0] = ’A’  ; 
sname[1] = ’B’  ; 
sname[2] = ’D’  ; 

sname[3] = ’U’  ; 
sname[4] = ’R’  ;  

sname[5] = ’G’  ; 
sname[6] = ’S’   ; 

sname[7] = ’H’  ; 

 ميكن إدخال عناصر املصفوفة بطريقة أخرى : 

Float carp[5]; 
carp[5]={50.5,70.0,62.0,110.5,81.0}; 
 

و ميكن االستغناء عن كتابة حجم املصفوفة إذا استخدمنا الطريقة األخرية يف إدخال عناصر املصفوفة 
 ألن املرتجم سيقوم بتحديد املقاس بعد إدخالنا للعناصر.

 مثال:
int score [  ] ={61,22,83,40,15,96}; 

 ذلك كالتايل:لو أردان مجع مصفوفتني ميكن عمل 

 int z[6]; 
for(i=0;i<=5;i++) 
z[i]=x[i]+y[i]; 

 Functionsالدوال 
يؤدي مهمة خاصة معينة و ميكنه التعامل مع البياانت ، و إرجاع   ++Cهي برانمج فرعي يف لغة  الدالة

 . ()mainحيتوي على دالة واحدة على األقل هي دالة   ++Cقيمة. كل برانمج  

 ل ؟ ملاذا نستخدم الدوا
 للسهولة. -

 املتابعة و التجربة. -

 الصيانة. -

 التقسيم و احلل. -

 أنواع الدوال: 
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 معرفة مسبقا.-1
 معرفة من قبل املستخدم.-2

 :مثال
#include<iostream.h> 
Void demo (void)  // تعريف دالة أنشأانها 
Void main() 
{ 

Cout<<”in main \n”; 

Demo ();   // دالة استدعاء  

Cout<<”back in main .”; 
} 

Void demo( )    // الدالة 
{ 
Cout<<”in demo \n”; 
Cout<<”still in demo”; 

} 
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 98 بساحلا تايافك باتك
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 Data Structuresتركيب البياانت )هياكل البياانت( 
ذلك هي عبارة عن جمموعة من عناصر البياانت اليت هلا تنظيم خاص )يف ذاكرة الكومبيوتر( وك: تعريفها

هلا اسلوب يف الوصول اىل العناصر الفردية سواء من خالل عملية ختزين القيم لو خالل عملية 
 اسرتجاعها. وهناك ميزتني اساسيتني تتصف هبما تراكيب البياانت ومها:

 ميكن التعامل مع كل عنصر منها على حده، كما لو كان متغرياً مستقاًل. .1
طريقة الوصول اىل العنصر الواحد او التعامل مع املركب طريقة تنظيم العناصر تؤثر مباشرة على  .2

 البياين ككل.

 وهناك ثالثة انواع لرتاكيب البياانت:
 تراكيب بياانت خطية .1
 تراكيب بياانت شجرية .2

 تراكيب بياانت شبكية .3

 اوالً: تراكيب البياانت اخلطية:
 يتم تنظيم البياانت داخل الذاكرة على خط واحد، ومن ابرز انواعها:

 صفوفات املArrays 
  السجالتRecords 

  املكدساتStacks 

  )قوائم االنتظار)الطوابريQueues 

  القوائم املرتبطةLinked Lists 

ARRAY 
 one dimensionalمن ابسط انواع تراكيب البياانت اخلطية، املصفوفة ذات البعد الواحد

array  ،د حمدد من وحتتوي على جمموعة من البياانت من نوع واحد حتتوي على عد
 البياانت.كما اهنا ذات حيز)حجم( اثبت اليتغري واليتبدل يف املصفوفة الواحدة.

 ختزن البياانت يف ذاكرة احلاسب يف خالاي ختزين متجاورة على مستوى واحد.*
 *هناك نوع اخر من املصفوفة وهو املصفوفة ذات البعدين وتكون مكونة من عدد من الصفوف واالعمدة.

توي على بعض املعلومات اهلامة وذلك لتسهيل الوصول اىل اي عنصر داخل املصفوفة بنفس *كل مصفوفة حت
 السرعة، وهذه املعلومات تشمل

 (header, size of element (c), No. of dimensional) 
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 حيث ان:
headerموقع اول عنصر من عناصر املصفوفة يف الذاكرة = 

 c مثال يف املصفوفة من نوع = حجم العنصر الواحد من عناصر املصفو( فةint  تكون قيمةc= 32bit) 
*تقوم املصفوفة ابلوصول اىل العنصر املطلوب بنفس السرعة سواء كان العنصر يف بدايتها او هنايتها، )حيث ان 

سرعة الوصول للعنصر االول تساوي سرعة الوصول للعنصر رقم مليون، اذا اعتربان على سبيل املثال ان لدينا 
 ة حتتوي على مليون عنصر(مصفوف

 *تستطيع املصفوفة الوصول اىل اي عنصر داخلها وذلك عن طريق املعادلة التالية:

h+i*c 

 ( العنصر داخل المصفوفة.indexموقع) iحيث يمثل 

 
 عند قيامنا بتعريف مصفوفة على النحو التايل:  

int []x= new int[6] 

 int (integer)فهذا يعين ان هذه املصفوفة من نوع 
  6 وان حجم املصفوفة يساوي

 عيوب استتخدام املصفوفة
 Fixed size 
 Sequential 

 Bad removal  حيث انه عند حذف عنصر من املصفوفة تقوم املصفوفة بعمل ازاحة اىل(
 اليسار جلميع العناصر اليت تلي العنصر احملذوف(

 Bad insertion وم املصفوفة بعمل ازاحة )عند اضافة عنصر اىل موقع ما يف املصفوفة تق
 اىل اليمني جلميع العناصر اليت تلي العنصر اجلديد(

 مميزات استتخدام املصفوفة
 Fixed size access وهذه امليزة اليت حتدثنا عنها يف االعلى وهي سرعة الوصول اىل اي :

 عنصر من املصفوفة وبشكل مباشر مهما كان موقعه.
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RECORDS 

 لبياانت من انواع خمتلفة داخل وحدة واحدة،وهي تشبه املصفوفة االحادية.هي عبارة عن جمموعة من ا

 السجالت املصفوفة
 تضم عناصر بياانت من انواع خمتلفة. تضم عناصر بياانت من نوع واحد.

يتم ختزين السجالت يف جداول او ملفات، وال ميكن 
 ختزينها يف مصفوفة.

STACK 

كون البياانت املخزنة فيها من نفس النوع. يتم ختزينها يف الذاكرة يف من انواع تراكيب البياانت اخلطية وت
 خالاي متجاورة.

  :Operationsالعمليات 

 Push – for addition 

 Pop – for deletion 

 TOP OF STACK*مجيع العمليات تتم على 
Last-In-First-Out (LIFO)* 

 index*لكل عنصر 
 index=0*اول عنصر يكون 

 Top (Index)=-1يكون  Empty Stackيف حالة *
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OVERFLOW  حتدث عندما حناول اضافة عنصر اىلstack وهو ممتلئ 
                                                            

حيتوي على   stackيف الشكل اجملاور نالحظ ان 
و  23عناصر، حبيث ان العنصر االول هو  11

index=0 
 . index= 9و 45واخر عنصر هو 

وهو  stackعند حماولة اضافة عنصر جديد اىل 
وال  OVERFLOWممتلئ نالحظ حدوث 

 تتم اضافة العنصر. ملاذا؟! النه من ابرز خصائص
stack .ان حجمه اثبت 

QUEUE 

 يصنف ايضا من انواع تراكيب البياانت اخلطية، وتكون البياانت فيه من النوع نفسه
 :Operationsالعمليات 

 Queue - for addition    

 Dequeue – for deletion        
 

 

 queueتتم عملية احلذف من بداية الطابور و  queue*تتم اضافة العناصر يف اخر الطابور 
First-In-First-Out (FIFO) * 

 rearوهنايته تسمى  front* بداية الطابور تسمى 
 *front ( يشري دائما اىل موقعindexالعنصر االول يف )الطابور  
 *rear يشري دائمًا اىل موقع العنصر االخري من الطابور 
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 :Empty Queue *هناك حالتني للـ 
      1-  front = rear(back) = -1 
      2-  front> back 

 

نالحظ يف الشكل اجملاور ان الطابور 
 ممتلئ ابلعناصر، ونالحظ ان 

front=0 وانback=9 
 

 

 

 

 

 

 

 

ربعة عناصر اىل الطابور يف حالة اضفنا ا
مثال وقمنا بعد ذلك حبذف عنصرين من 
الطابور نالحظ انه يتم احلذف من البداية 

 .back=3و  front=2اي ان 
 

 

 

LINKED LIST 
حبيث يشري   اماكن متفرقةهي هيكل بياين حيتوي على بياانت من نفس النوع ويتم ختزينها يف الذاكرة يف 

 ه وعدد عناصرها غري حمدد.كل عنصر اىل العنصر الذي يلي
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ARRAY LINKED LIST 
 (Fixed size)ذات حجم اثبت * 

* مكلفة يف حالة اردان اضافة عنصر جديد بني 
 عنصرين.

Costly to add new element 
in between. 
* ترتيب عناصر املصفوفة يف الذاكرة يكون يف 

 (:Sequentialاماكن متجاورة )

 
 

 (No fixed size)* ذات حجم غري اثبت 
* من املمكن اضافة العناصر يف اي مكان من 

 القائمة املرتبطة بسهولة اتمة.
Addition of elements at any 
position 
* ترتيب عناصر القائمة املرتبطة يف الذاكرة يكون 

 يف اماكن متفرقة:
 

 

 

 Node* كل عنصر من القائمة املرتبطة يسمى 
 (Data, Link)تتكون من جزئني  Node* كل 

* Link  يف كلNode يشري اىل موقع العنصر التايل 
 اىل موقع العنصر االول من القائمة املرتبطة head* يشري 

 وهذا يعين انه اخر عنصر يف القائمة املرتبطة. Nullاىل  Node* بينما تشري اخر 
 * تستخدم القوائم املرتبطة يف بناء نظم معلومات افضل.

 :ionsOperatالعمليات 
 checking whether the list is empty; 
 accessing a node to modify it or to obtain the information in 

it; 
 traversing the list to access all elements (e.g., to print them, 

or to find some specific element); 
 determining the size (i.e., the number of elements) of the list; 
 inserting or removing a specific element (e.g., the first one, 

the last one, or one with a certain value); 
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Figure 1 inserting 

 

Figure 2 Removing 

 creating a list by reading the elements from an input stream; 
 converting a list to and from an array, string, etc. 

 اثنياً: تراكيب البياانت الشجرية
 Binary Tree 
 Binary Search Tree 
 AVL Tree 
Binary Tree(BT) 

واحده من وكل  Nodesنوع من انواع تراكيب البياانت الغري خطية. وهي عبارة عن عدد من 
Node 2هلا على االكثر children, or one child or zero. 

تسمى  childrenاليت ال يوجد لديها  Nodesواما  Rootتسمى  Node*اول 
Leafs 

 Lengthتسمى  Leaf اىل ابعد  Root*اطول مسافة من 
*Size of tree    عدد =Nodes 

 Binary Treeا يف ( واحد فقط، امreferenceيوجد مؤشر) linked list*يف 
  Left and Right referencesفيوجد مؤشرين 

 *BT  تكون غري موزونة عادةunbalanced وقد تتكرر فيها بعض العناصر 

 مثال:
Root= 2 

Leafs= 2, 5,11,4 

Length of Binary Tree (BT) = 4 

Size of BT= 9 
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Tree Traversal 

 

Example STEPS Tree Traversal 
A,B,D,C,E,G,F,H,I 

 
 

-Visit Root 

-Traversal the left subtree 
in Pre-order 
- Traversal the right subtree 
in Pre-order 

 

Pre-order Traversal  

D,B,A,E,G,C,H,F,I -Traversal the left subtree 
in In-order 

-Visit Root 
- Traversal the right subtree 
in In-order 

 

In-order Traversal 

D,B,G,E,H,I,F,C,A -Traversal the left subtree 
in Post-order 

- Traversal the right subtree 
in Post-order  
-Visit Root 

Post-order Traversal 

Binary Search Tree(BST) 
 Left subtreeتكون مرتبة حيث ان مجيع العناصر اليت يف  (BT)هي عبارة عن شجرة ثنائية 

. وايضا Rootتكون اكرب من  Right subtreeومجيع العناصر اليت يف  Rootتكون اصغر من 
يكون العنصر الذي يسارها اصغر منها والذي ميينها اكرب منها. وهذه امليزة تفيدان يف  Nodesجلميع 

 .Searchingة عملي

 Rightاذا كان اكرب منه يتم البحث عنه يف  Rootنقارن العنصر اوال بـ  BST*عند البحث عن عنصر معني يف 
subtree ( واذا كان اصغر نبحث عنه يفLeft subtree) 

اذا كان اكرب نبحث عنه يف اليمني وهكذا حىت جند  Right subtree*بعد ذلك نقارن العنصر أبول عنصر يف 
 عنصر املطلوب.ال

 *نالحظ انه هبذه الطريقة يتم اختصار عدد خطوات البحث ويتم التخلص من نصف العناصر تقريبا يف كل خطوة.
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 *ايضا عملية االضافة واحلذف تتم بنفس آلية عملية البحث.

 وبذلك تكون عدد اخلطوات يف عملية البحث واالضافة واحلذف على النحو التايل:

Search = O(log n) 
Insertion = O(log n) 
Deletion = O(log n) 
فإذا كان لدينا مليون عنصر مثال فعدد اخلطوات للبحث عن 

 خطوة فقط، حيث ان: 20عنصر ما ستكون على االكثر 
O(log 1000,000)= 20  

 

 

AVL Tree  
 بعض احلاالت اخلاصة، على سبيل املثال: BSTيوجد يف 

 
 شمل البحث مجيع عناصر الشجرة وبذلك يكون مثال فسي 11فعند البحث عن الرقم 
Search =O (n) احلالة االسوأ  وهذهworst case  يفBST . 

 Rebalanceوحلل هذه املشكلة نقوم بعملية اعادة موازنة وترتيب للعناصر اي 
موزونة او اعادة موازنتها لكي نستفيد من ميزة  BSTويف كل مرة نقوم هبذه العملية للتأكد من ان 

BST  وهيsearch, deletion, insertion = O(log n) . 
 من خالل ابلعملية التالية: BST is balancedوللتأكد من ان 

 .Balanced factor for every nodeنقوم حبساب 
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لعقدة ما هو ارتفاع الشجرة اجلزئية اليسرى انقص ارتفاع الشجرة  Balanced factor عامل التوازن
تعترب متوازنة. عقدة مع عامل  1-أو  1، 1العكس(. والعقدة مع عامل توازن  الفرعية اليمىن )أحياان

توازن غري ذلك تعترب غري متوازنة وتتطلب إعادة توازن الشجرة. عامل التوازن إما أن يكون حمفوظا يف كل 
 .عقدة، أو يتم حسابه من ارتفاعات أشجاره اجلزئية

 
  

شجرة  ى تنفيذ نفس األعمال املمكن تنفيذها علىتشتمل عل AVL العمليات األساسية يف شجرة
أو أكثر تسمى دوران شجرة،  غري متوازنة، ولكن تسبق التعديالت أو تليها عملية واحدة حبث ثنائية

 .واليت تساعد على استعادة توازن ارتفاع األشجار اجلزئية

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 قواعد البياانت 

هي االشكال املختلفة اليت متثل هبا احلقائق واملعارف حنو االرقام واحلروف والصور وغريها، واليت  البياانت
 يتم معاجلتها يدواي او حاسوبيا للحصول على معىن هلا.

بياانت مت معاجلتها وحتويلها اىل صور قابلة للفهم، حيث يتم معاجلة البياانت عن طريق  ماتاملعلو 
تصنيفها وتنظيمها أبشكال خمتلفة ميكن استنباط معلومات مفيدة منها الغراض عدة، منها دعم وصنع 

 القرارات.

       

وذجية ودون تكرار واملتصلة مع هي جمموعة من البياانت واملعلومات املخزنة بطريقة من قواعد البياانت
بعضها وفق عالقات متبادلة. ومن امثلة قواعد البياانت نظام تسجيل املتدربني حيث يقوم على ختزين 
البياانت اخلاصة ابملتدربني واملدربني واملقررات والشعب...اخل يف جداول. وكذلك حتديد العالقات بني 

لى قواعد العمل يف هذا النظام وكذلك على استخدام هذه اجلداول وفق اسس حمددة واثبته تعتمد ع
الطرق الصحيحة يف عملية تصميم قاعدة البياانت. وتكون قاعدة البياانت مفصولة عن الربامج 

 والتطبيقات اليت تقوم مبعاجلة هذه البياانت مثل برامج االدخال والتعديل واحلذف.
 DBMS(Databaseالبياانت ويدير قاعدة البياانت نظام يسمى نظام ادارة قاعدة 

Management System) وهي جمموعة متكاملة من الربامج اليت تتوىل ادارة قاعدة البياانت ،
والتحكم أبنشطة الوصول اليها وايضا احملافظة عليها،وهي حلقة الوصل بني املستخدمني وقاعدة 

االضافة واحلذف والتعديل  البياانت، وتقوم هذه الربامج بعمليات عديدة على قاعدة البياانت مثل:
 واالستعالم وطباعة التقارير وغريها.

 

 معرفة معلومات بيانات
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 مكوانت نظام قاعدة البياانت 
وتشمل مجيع االجهزة املادية يف النظام من احلاسبات واالجهزة  Hardwareمكوانت مادية  .1

 الطرفية وكذلك اجهزة االتصال يف بيئة قاعدة البياانت املوسعة.
موعة الربامج املستخدمة يف قاعدة البياانت، وتقسم اىل ثالثة وهي جم Softwareالربجميات  .2

 اقسام:
  انظمة التشغيل: وهي الربامج اليت تقوم إبدارة االجهزة وهتيئتها للعمل ومتكني بقية الربامج من

 Linux, Unix, Windowsالعمل مثل 
 ل: برانمج قاعدة البياانت: وهو الربانمج الذي يتوىل ادارة قاعدة البياانت مثOracle, 

DB2, Sybase, Access وبرامج جمانية ومفتوحة املصدر مثل: ليرب اوفيس بيس، اوبن.
 اوفيس.

  الربامج التطبيقية والربامج املساعدة: وهي الربامج اليت تقوم بعمليات االسرتجاع والتخزين وكذلك
 استخراج التقارير.

  بيئة قاعدة البياانت وهم: املستخدمون وهم عبارة عن االشخاص الذين يقومون ابلعمل يف .3
  مدير النظام: وهو الشخص املسؤول عن ادارة عمل البيئة العامة اليت يعمل هبا نظام قاعدة البياانت

ويقوم إبدارة املستخدمني ومنح الصالحيات الستخدام النظام، وادارة أجهزة التخزين واالجهزة 
 االخرى، ومتابعة عمل النظام.

  هو املسؤول عن ادارة قاعدة البياانت وتشمل واجباته حتديد متطلبات قاعدة مدير قاعدة البياانت: و
البياانت من برامج وجتهيزات، ومتابعة نظام قاعدة البياانت وتنسيق عملية استخدامه، وتوفري األمن 

واحلماية للنظام. وتصميم اليات احملافضة على قاعدة البياانت وحتديد االجراءات الالزمة لتوفري 
 ات للمستخدمني االخرين.اخلدم

  مصمم قاعدة البياانت: وهو الشخص)االشخاص( الذي يقوم بعملية تصميم قاعدة البياانت
وتشمل واجباته حتديد البياانت الواجب ختزينها يف قاعدة البياانت، تصميم افضل الرتاكيب حلفظ 

عاجلة واالسرتجاع البياانت، تصميم قاعدة بياانت خالية من التكرار، حتديد طرق الوصول وامل
للبياانت من خالل تصميم الشاشات والتقارير الواجب استخدامها، وتوثيق عملية التصميم وطرق 

 الوصول للبياانت.
  املربجمون وحمللو النظم: وهم االشخاص الذين يقومون بعملية تصميم الربامج وتنفيذها وتشمل

برجمية حسب السياسات املقررة يف عملية واجباهتم: تصميم التطبيقات وحتويلها اىل برامج بلغات 
 التصميم، تنفيذ وتطبيق تلك الربامج والتأكد من سالمتها، وعمل الصيانة الالزمة لتلك الربامج.
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  املستخدم النهائي: وهو الشخص او جمموعة األشخاص الذين يقومون ابلعمل اليومي على النظام
 عديل، احلذف، تنفيذ التقارير..وتطبيق الربامج يف جمال حمدد مثل االسرتجاع، الت

االجراءات والعمليات: وهي عبارة عن القوانني والتعليمات اليت حتكم عمل قاعدة البياانت بشكل  .4
 صحيح وتكون على شكل تعليمات موثقة بشكل واضح وحمدد.

البياانت: وهي اهم مكوانت النظام حيث تشمل جمموعة احلقائق املخزنة يف قاعدة البياانت، وكون  .5
البياانت تكون يف شكل بدائي البد من حتديد مكان وكيفية التخزين هلذه البياانت حىت تسهل 

 عملية معاجلتها واالستفادة منها وهذا عمل املصمم.
 دورة احلياة لنظام قاعدة البياانت:

 الدراسة املبدئية للنظام القائم وتشمل: .1
 ستخدمة والتعليمات وقواعد العملحتليل الوضع احلايل للمؤسسة ومعرفة طبيعة االجراءات امل 
  حتديد املشاكل اليت تواجه النظان املستخدم وكذلك القيود املادية مثل الطاقة البشرية

 والتمويل املتوفر لتطوير او استبدال النظام احلايل
 .حتديد االهداف الواجب حتقيقها واملزااي املطلوبة يف النظام اجلديد 

 من اهم مراحل دورة حياة النظام وتشمل:تصميم قاعدة البياانت: وتعترب  .2
  بناء منوذج املفاهيم مثل حتليل البياانت ومتطلبات املستخدمني واالجراءات املطلوبة، وتعريف

وحتديد الكياانت وخصائصها وعالقتها مع بعضها وكذلك وضعها يف الصيغة املعيارية، ورسم 
النظام وعالقتها مع بعضها، خمطط املفاهيم وهو عبارة عن منوذج رسومي يوصف كياانت 

وايضا تعديل النموذج حبيث يشمل االجراءات الرئيسة وقواعد عملية االضافة والتعديل 
 واحلذف على البياانت والتقارير والشاشات ومقدار التشاركية وتوافقية البياانت.

  اختيار نظام ادارة قاعدة البياانتDBMS 
 العتماد على نظام ادارة قاعدة البياانت.حتويل منوذج املفاهيم اىل منوذج داخلي اب 
  التصميم املادي وتتم خالله عملية وضع مواصفات التخزين والوسائط املستخدمة يف عملية

 .DBMSالتخزين وطرق الوصول للبياانت ابالعتماد على نظام ادارة قاعدة البياانت 

مجيع الربامج الالزمة لتنفيذ  وخالل هذه املرحلة تتم عملية انشاء اجلداول وكتابة تنفيذ النظام: .3
 متطلبات النظام من الشاشات املختلفة والتقارير ..

فحص قاعدة البياانت والتأكد من عملها بشكل  عملية الفحص والتقييم للنظام وتشمل: .4
 صحيح، وتقييم عمل الربامج والتطبيقات املستخدمة.

اء الجداول والمستخدمين وتشمل هذه العملية عمليات انش تطبيق النظام يف مكان العمل: .5

 والصالحيات، وتحميل البرامج والتطبيقات وتنفيذها في البيئة الحقيقية التي يجب ان يعمل بها النظام.
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وهذه العملية تستمر طيلة فرتة حياة النظام للتأكد من عمله ابلشكل  متابعة عمل النظام: .6
بيئة العمل مثل تغري القوانني الصحيح وكذلك تعديل النظام ليتواءم مع املتطلبات اجلديدة ل

 واالنظمة وقواعد العمل.
 اهم العمليات اليت جتري داخل انظمة قواعد البياانت

هي واجهة املستخدم مع قاعدة البياانت، وهي الوسيط بني املستخدم واجلداول  Formsالنماذج 
 واالستعالمات والتقارير حيث تسهل التعامل مع البياانت بطريقة منظمة.

عمليات جتري على قواعد البياانت هبدف اسرتجاع املعلومات منها، وقد جيمع  Queryعالم االست
االستعالم البياانت من جداول متعددة، هناك اربعة انواع من االستعالمات املمكن اجراءها على قاعدة 

 البياانت:
  استعالم االنشاءCreate Query: ى كل حيث يقوم االستعالم إبنشاء جدول جديد بناء عل

 او بعض البياانت املوجودة يف جدول او اكثر.
 استعالم التحديد : Select Query  ويستخدم السرتجاع بياانت حمددة من قاعدة البياانت

 ماهو رقم هاتف الطالب امحد حممد؟ت كاملة او حقول حمددة، مثال:قد تكون سجال
  استعالم احلذفDelete Query :ول يف قاعدة ويستخدم حلذف حمتوى سجالت او حق

 البياانت
  استعالم التحديثUpdate Query : ويستخدم لتحديث او تغيري حمتوى سجالت او

 حقول حمددة يف قاعدة البياانت. 
عبارة عن مستند ميكن طباعته او عرضه على الشاشة او حفظه يف ملف ويشمل  Reportالتقارير 

 نها. وهناك عدة انواع لعرض البياانت يف التقرير:التقرير البياانت املوجودة يف قاعدة البياانت او جزء م
  تقرير يعرض مجيع حمتوايت قاعدة البياانت بدون حتديد 
 تقرير يعرض بياانت حمددة حسب حقل يتم اختياره 
  تقرير يقوم بعمليات حسابية مستفيدا من املعلومات املوجودة 
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 تصنيف قواعد البياانت
 التصنيف  معيار التصنيف

    Hierarchicalهرمي  – Networkشبكي  البياانت منوذج
   Object Relationalشيئي عالئقي –  Relationalعالئقي

-Multiمتعدد املستخدمني ) -(  Single Userمستخدم واحد ) عدد املستخدمني
users) 

 –Client-Serverاخلادم/العميل  – Centralizedمركزي  عدد أماكن التشغيل
 Distributed موزع  

 قاعدة البياانت العالئقية
 قدم العاملCodd   مقرتحا هلذا النموذج مت بناؤه على نظرايت اجلرب العالئقي، ونالحظ ان معظم

 انظمة قواعد البياانت املوجوده حاليا تتوافق مع هذا النموذج.
  تتلخص فكرة النموذج يف النظر اىل قاعدة البياانت على اهنا جمموعة من اجلداولTables 

ومن هنا جاءت تسمية النموذج، وكل جدول جيب ان يكون له اسم  Relationsاوالعالقات 
 واليوجد اكثر من جدول حيمل نفس االسم.

  ،العالقة عبارة عن جدول ذا بعدين صفوف واعمدة، واليوجد امهية لرتتيب الصفوف او االعمدة
 .Records or Tupleمتثل الصفوف جمموعة سجالت اجلدول 

 العمده الصفات هلذا اجلدول ومتثل اAttributes وجيب ان يكون لكل صفة جمالDomain  
 من القيم اليت ميكن ان حيتويها هذا العمود.

  ترتبط اجلداول مع بعضها بواسطة روابط، ، وجيب ان يكون لكل جدول مفتاح رئيسPrimary 
Key. 

 

  اسم الجدولStudent. 

 ط.كل صف يمثل معلومات تخص طالبا واحدا فق 

  المفتاح الرئيسي هو St_No .كل طالب يجب ان يكون له رقم مميز وفريد يختلف عن بقية الطالب 
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  الصفة Dept_Code .تمثل القسم الذي ينتمي اليه الطالب 

  نقطة تقاطع الصفة Gpa .العمود مع الصف الثالث تمثل المعدل التراكمي للطالب 

  مجال القيم: كل صفةAttribute ها مجال ثابت من القيم، فمثاليجب ان يكون ل Gpa  يجب ان تحتوي

يجب ان يكون احد االقسام الدراسية الموجودة في   Dept_Code، والقسم  5و1على رقم حقيقي بين 

 الجامعة.

 مفاتيح اجلداول
وهو اقل جمموعة من الصفات اليت ميكن ان متيز الصف يف  Super Key: املفتاح االعظم  .1

 االخرى، فمثال هذه اجملموعة من الصفات ميكن ان تكون اجلدول عن بقية الصفوف
    .Super Key 

St_No 
St_No, St_Name 
St_No, Dept_Code 

وهو الصفة )جمموعة الصفات( اليت ميكن اختيارها   Candidate Key:املفتاح املرشح  .2
كمفتاح رئيس للجدول، وجيب ان يكون هناك اكثر من صف له نفس القيمة هلذه الصفة او 

 .Null)الصفات وجيب ايضا ان يكون له قيمة )ليس 
وهو املفتاح الذي مت اختياره من جمموعة املفاتيح املرشحة  Primary Key:املفتاح الرئيس  .3

 ليكون مفتاحا رئيسا. St_Noليكون حمددا لكل صف يف اجلدول، ميكن ان خنتار 
سرتجاع فمثال لو كان لدينا وهو عبارة عن صفة او صفات تستخدم لغاايت اال املفتاح الثانوي: .4

ولكن اذا  customer_Idجدول حيتوي على قائمة ابلعمالء فاملفتاح الرئيس هو رقم العميل 
اردان ان نسرتجع رقم هاتف عميل معني، ففي هذه احلاله عادة مايستخدم االسم يف عملية البحث 

 وليس الرقم، فيتم اختيار اسم العميل كمفتاح اثنوي. 
وهو صفة او صفات تشري اىل مفتاح رئيس او قيمة غري   Foreign Key: نيباملفتاح االج .5

 يف جدول املتدرب Dept_Code يف جدول اخر، فمثال متثل الصفة  uniqueمكررة 
Student  مفتاحا اجنبيا Foreign key  جلدول االقسامDepartment. 

 العالقات بني اجلداول
بعضها فيجب ان حتدد هذه الروابط بشكل واضح ملعرفة كيفية  ومتثل الدرجة اليت ترتبط هبا اجلداول مع

 ارتباط هذه اجلداول مع بعضها، هناك ثالث درجات الرتباط اجلداول:
 وهذا يعين ان قيمة واحدة يف اجلدول االول تقابل قيمة واحدة يف فقط يف اجلدول الثاين.  1:1
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  N:1 1 أو:N 
ابل قيمة يف اجلدول الثاين وان القيمة يف اجلدول الثاين ميكن ان وهذا يعين ان قيمة يف اجلدول االول تق
 يقابلها قيمة اواكثر يف اجلدول االول.

 

 
N:N   وهذا يعين ان قيمة يف اجلدول االول تقابل قيمة او اكثر يف اجلدول الثاين وان قيمة يف اجلدول

 الثاين ميكن ان يقابلها قيمة او اكثر يف اجلدول االول.

   
 

 متثيل البياانت ابستخدام منوذج الكياانت والعالقات
Entity relationships (ERDiagram) 

النموذج: وصف رسومي لوصف احلقائق اليت ال ميكن رؤيتها مباشرة. وهو عبارة عن متثيل بسيط 
لوصف تراكيب البياانت املعقدة يف واقع احلياة العملية على شكل رسومي دون النظر اىل مكان وكيفية 

ختزين او الوصول اىل هذه البياانت. ويستخدم هذا النموذج  كوسيلة اتصال مابني املصمم من جهة وبني 
 املربجمني واملستخدمني من جهة اخرى.

 منوذج العالقات والكياانت
هو عبارة عن منوذج لتمثيل كياانت النظام وصفاهتا وكيفية ارتباط هذ الكياانت مع بعضها ابستخدام 

 ، وعناصر هذا النموذج هي: رموز رسومية
  objectsومتثل اجملموعة اليت تنتمي اليها جمموعة الكائنات  Entity set:جمموعة الكياانت

املتشاهبة، ومتثل جبدول يف قاعدة البياانت العالئقية، ويرمز جملموعة الكياانت مبستطيل حيتوي على اسم 
 الكيان.
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عن الصفات املميزة للكيان وبعبارة اخرى هي  هي عبارة: Attributesاخلصائص او الصفات 
املعلومات الواجب ختزينها عن كيان معني، ومتثل أبعمدة اجلداول يف قاعدة البياانت العالئقية، ويرمز 

للصفة بشكل بيضاوي حيتوي على اسم الصفة وتربط الصفة مع الكيان بواسطة خط مستقيم. والصفة 
 كأي صفة ولكن بوضع خط حتت االسم.   اليت مت اختيارها كمفتاح رئيسي متثل

 

 ويف عملية حتديد الصفات البد ان حندد 
 Simple and Composite Attributesالصفات البسيطه واملركبة 

 وتقسم اىل صفات بسيطة اي ال ميكن جتزئتها مثل رقم الطالب واتريخ امليالد واجلنس.
اين، العائلة( والعنوان) املدينة، احلي، الشارع، رقم او مركبة اي ميكن جتزئتها كاالسم) االسم االول، الث

املنزل( ويرمز للصفة املركبة بشكل بيضاوي ترتبط معه اشكال بيضاوية اخرى حيتوي كل منها على اسم 
 الصفة الفرعية.

 

 Single-Valued or Multiple-Valuedصفات وحيدة او متعددة القيم 
Attributes 

واحدة مثل )رقم السيارة، اتريخ الصنع( او عدة قيم مثل لون السيارة،  الصفات اليت حتتوي على قيمة
وكذلك ميكن ان يكون للمدرسة اكثر من رقم هاتف، ويرمز للصفة متعددة القيم بشكل بيضاوي داخل 

 شكل بيضاوي اخر.
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 Derived Attributesالصفات املشتقة 
عمر يشتق من التاريخ احلايل واتريخ امليالد، وهي الصفات اليت ميكن اشتقاقها من صفات اخرى مثل ال

 ويرمز هلا بشكل بيضاوي متقطع. 
"الصفات املشتقة جيب ان ال ختزن ولكن توضع طريقة حلساهبا عند عملية االسرتجاع، ولكن قد ختزن 

بعض الصفات املشتقة اذا كانت عملية حساهبا اتخذ وقتا كبريا ويف نفس الوقت يتم طلبها بشكل كبري 
 املعدل الرتاكمي للطالب". مثل

 

  Relationshipsالروابط او العالقات 
وهي عبارة عن الرابط او العالقة مابني الكياانت واسم هذه الرابطة جيب ان يعرب عن كيفية هذا الرتابط 

ويرمز هلا بشكل معني حيتوي على ….( ويكون على شكل فعل )ينتمي، حيتوي، جيل، يتكون من، 
لعالقة، وكذلك لكل عالقة درجة تشاركية وتبني مقدار التشارك مابني الكياانت اما اسم الرابط او ا

(1:1 ،1:N، N:N.) 

 

 الكياانت الضعيفة
وهي عبارة عن الكياانت اليت ال توجد مستقلة بنفسها يف النظام وبعبارة اخرى فإن وجودها يعتمد على 

عن امساء االشخاص التابعني للموظف  وجود كيان اخر، فمثال لنفرض ان مؤسسة ما تسجل معلومات
مثل الوالدين و الزوجة واالبناء، فوجود معلومات التابع مرتبط بوجود املوظف ويف هذه احلالة  خيتار 
املفتاح الرئيس للكيان الرئيس مع صفة من صفات التابع مثل االسم لتشكل مفتاحا رئيسا للكيان 

 مستطيل ويرتبط مع الكيان الرئيس خبطني مستقيمني.التابع، ويرمز للكيان الضعيف مبستطيل داخل 
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  Supertype and Subtypeمتثيل االنواع الرئيسة واالنواع الفرعية 
فمثال ابلنسبة للحساب  Supertypeهناك بعض الكياانت الفرعية اليت تتبع اىل نوع رئيس )اعلى( 

ذه احلساابت تشرتك يف الكثري من البنكي ميكن ان يكون هناك اكثر من نوع للحساابت ولكن مجيع ه
حبيث حيتوي على مجيع   Accountالصفات، ففي هذه احلالة نقوم إبنشاء كيان احلساب البنكي

هذه الصفات، مث بعد ذلك نقوم إبنشاء كياانت فرعية للحساابت حيتوي كل منها على الصفات 
يا واالنواع الفرعية مبثلث مقلوب حيتوي اخلاصة هبذا النوع فقط. ومتثل العالقة بني االنواع الرئيسة العل

 مبعىن "يكون".   ISAعلى

 
 

  Recursiveمتثيل حالة الكيان مع نفسه 
مثال نفرض ان املقرر الدراسي ميكن ان يكون لديه متطلب سابق او اكثر )وهذا املتطلب عبارة عن 

 موظف(.  مقرر( وكذلك جيب ان يكون للموظف مدير واحد فقط )واملدير بدوره هو ايضا

 

ان عملية وضع تصميم قاعدة البياانت يف الصيغة املعيارية يشكل لبنة اساسية يف عملية التصميم اجليد 
عدة مراحل يتم من خالهلا ختليص قاعدة البياانت من لقاعدة البياانت، وتتم هذه العملية على 

 العتمادية الوظيفية.التكرار الغري مرغوب به للبياانت ابالعتماد على قوانني االستنتاج وا
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 Data Anomaliesمشاكل تكرار البياانت 

 

نالحظ يف اجلدول السابق ان معلومات املوظف والقسم الذي يعمل فيه موجودة يف جدول واحد 
 ونتيجة ذلك تكرار بعض البياانت مثل اسم وموقع القسم يف كل سجل وهذا يؤدي اىل عدة مشاكل: 

تطيع ان نضيف قسما جديدا اال اذا كان القسم حيتوي على اي اننا ال نسمشكلة االضافة:  .1
 موظف الن املفتاح الرئيس للجدول هو رقم املوظف.

القسم رقم  (Loc)نالحظ تكرار اسم وموقع القسم فإذا قمنا بتعديل موقع  مشكلة التعديل: .2
فالبد من اجراء عملية التعديل جلميع املوظفني يف  Riyadh اىل Jeddah     من  20

ذا القسم واال ستؤدي هذه العملية اىل عدم توافقية البياانت، اي نفس رقم القسم ولكن اكثر ه
 من موقع.

حيتوي على موظف واحد فقط، فلو قمنا حبذف  30نالحظ ان القسم رقم مشكلة احلذف:  .3
 سوف ختتفي من اجلدول. 30فإن معلومات القسم رقم  606املوظف رقم 

 nal Dependency FD Functioاالعتمادية الوظيفية 

 مثال ←وهي اعتماد احدى صفات الكيان على قيمة صفة)صفات( اخرى ويرمز هلا ابلرمز 
A →B يعين ان  وهذاB  تعتمد اعتمادا وضيفيا علىA  وهنا نستطيع ان نقول ان قيمةA  حتدد

فة وهذا ومن خالل حتديد االعتمادية نستطيع ان حندد املكان الذي جيب ان توضع فيه الص Bقيمة 
ابلتايل يؤدي اىل وضع البياانت يف املكان الصحيح ونتخلص من عملية تكرار البياانت ومايرتتب عليه 

 .Anomaliesمن مشاكل 
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  الصيغة املعيارية االوىلFirst Normal Form 1NF: 

ي اذا كانت مجيع اعمدة اجلدول حتتو  1NFنستطيع ان نقول ان اجلدول يف الصيغة املعيارية االوىل 
 على بياانت بسيطة او مفردة )غري مركبة( اي ان كل عمود حيتوي على قيمة واحدة فقط.

 

  الصيغة املعيارية الثانيةSecond Normal Form 2NF: 

اذا كان اجلدول يف الصيغة املعيارية االوىل  2NFنستطيع ان نقول ان اجلدول يف الصيغة املعيارية الثانية 
1NF لى اعتمادية جزئية.واذا مل حيتوي اجلدول ع 

هي ان تعتمد بعض االعمدة )الصفات( اعتمادا وظيفيا على جزء من املفتاح  االعتمادية اجلزئية
 الرئيس.
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نالحظ ان اجلدول السابق يف الصيغة املعيارية االوىل النه ال توجد هناك قيم متكررة، كل عمود حيتوي 

 ,Noة جزئية، حيث ان املفتاح الرئيس هو فقط على قيمة واحدة فقط. ولكن توجد هناك اعتمادي
Project_Code  ولكنNo  حيددName   اذا هناك اعتمادية جزئية، وكذلك
Project_Code  حيددDname, Deptno .وهذه اعتمادية جزئية اخرى 

وللتخلص من هذه املشكلة جيب ان نقوم بتقسيم اجلدول اىل جداول حبيث يضم كل منها اجلزء من 
 عمدة اليت تعتمد عليه ونبقي فقط املفتاح املركب مع االعمدة اليت تعتمد عليه.املفتاح واال

 

  الصيغة املعيارية الثالثةThird Normal Form 3NF: 

إذا كان اجلدول يف الصيغة املعيارية الثانية  3NFنستطيع ان نقول ان اجلدول يف الصيغة املعيارية الثالثة 
2NFتمادية متعدية.، واذا مل حيتوي اجلدول على اع 

هي ان تعتمد بعض االعمدة )الصفات( اعتمادا وظيفيا على صفة غري املفتاح  االعتمادية املتعدية
 الرئيس.

نالحظ ان اجلدول السابق يف الصيغة املعيارية الثانية حيث اليوجد فيها اعتمادية جزئية، ولكن توجد 
حيدد  Project_Codeئيس هو اعتمادية متعدية يف اجلدول الثالث، حيث ان املفتاح الر 

Dname, Deptno  ويف نفس الوقت فأنDeptno  حيددDname  اي ان هناك اعتمادية
متعدية. وللتخلص من هذه املشكلة جيب ان نقوم بتقسيم اجلدول اىل جداول حبيث يضم كل منها 

ط مع ابقاء احملدد االعمدة اليت تعتمد على بعضها ونبقي املفتاح مع االعمدة اليت تعتمد عليه وحده فق
 .Deptnoاجلديد 

 



 124 بساحلا تايافك باتك
 

 

Deptno Project_Code 

10 P1 

20 P2 

20 P3 

وتعترب هذه الصيغة مقبولة  3NFاالن نستطيع ان نقول ان هذه اجلداول يف الصيغة املعيارية الثالثة 
 ملعظم مصممي قواعد البياانت. 

 اانت:تصميم قواعد البي
وتعين لغة  Structured Query Languageهو اختصار  SQLكلمة : SQLلغة 

 االستعالمات املرتبة، وتستعمل إلجراء عمليات على قواعد البياانت. 
 انشاء جدول 

 

 

 حذف جدول

 

 تعديل اجلدول )اضافة حقل او اكثر(

 

 

Dname Deptno 

Research 10 

Operation 20 
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 تعديل البياانت داخل اجلدول 

 

 حذف قاعدة البياانت

 

 للموظفني الذين يسكنون مدينة الرايض viewانشاء 

 
 

 اضافة البياانت اىل اجلدول )الطريقة اليت يف اليسار تستخدم اذا كنا متأكدين من ترتيب احلقول(

 او          

 نسخ البياانت من جدول اىل اخر

 

 SELECTجرد البياانت 
 لتحديد حقول معينة من اجلدول 

 

  جللب مجيع احلقول 

 

 



 126 بساحلا تايافك باتك
 

 امساء احلقول عند العرض لتغيري 

 

 والنتيجة كما يلي 

 

 دمج احلقول

 

 والنتيجة كما يلي 

 

 جلب البياانت عشوائيا 
 ORDER BYمصحوبة ابالمر  ()newidنستخدم الدالة 

 

 جلب البياانت غري مكررة
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 LIKEجلب البياانت املشاهبة 
 Mجللب املوظفني الذين تبدأ امساؤهم حبرف 

 

 I الذين تنتهي امساؤهم حبرف جللب املوظفني

 

 Nجللب املوظفني الذين حتتوي امساؤهم حرف 

 
 ORDER BYترتيب البياانت 

 لرتتيب البياانت تنازليا

 

 . ASCابلكلمة  DESCلرتتيبها تصاعداي )من االصغر اىل االكرب( نقوم بتبديل الكلمة 
 الدوال التجميعية

 مثال الدالة
COUNT 

     ول معنيحلساب عدد عناصر جد 

SUM 

 

AVG 

 

MIN 

 

MAX 
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 امن املعلومات
يقوم ابلتحكم  softwareأو نظام  hardware: هو عبارة عن جهاز Firewallاجلدار الناري 

يف سري ومرور البياانت يف الشبكة أو بني الشبكات، والتحكم يكون اما ابملنع أو السماح. غالبا 
 ولكن ال يشرتط ذلك. TCP/IP Protocolعامل مع يستخدم عند وجود اإلنرتنت و الت

 أمهية اجلدار الناري:
  اجلدار الناري يعترب النقطة الفاصلة اليت تبقي الغري مصرح هلم بدخول الشبكة اخلاصة من الدخول

 هلا والتعامل معها بشكل مباشر وابلتايل تقلل من استغالل ثغرات هذه الشبكة وخدماهتا 

 IP spooing, Routing Attacks مثل      
 .حيدد اجلدار الناري اجتاه البياانت الصادرة والواردة من واىل الشبكة 

 ( حيدد اجلدار الناري األنظمة املوثوقةTrusted System وهو اجلهاز أو الشبكة أو نظام )
 التشغيل املوثوق هبم واليت يسمح هلا ابلتعامل مع الشبكة الداخلية احملمية.

 مبراقبة البياانت العابرة من واىل الشبكة وأيضا تسجيل األحداث وتتبعها  يقوم اجلدار الناري
 والتنبيه عن أي أخطار أو أحداث غريبة حتصل.

  يقدم اجلدار الناري موثوقية التعامل مع بعض بروتوكوالت اإلنرتنت ويقدم خدمات ملستخدمني
ن يعمل كذاكرة للمواقع ( وأيضا يستطيع اNATالشبكة املتصلني ابالنرتنت كتوفري العناين )

 اليت مت زايرهتا من قبل لتسريع الوصول هلا فيما بعد لكامل الشبكة.

  خيدم اجلدار الناري أيضا سبل االتصال األمن املتعددة مثلVPN, IPsec. 

يستطيع احلماية ضد اهلجمات اليت تعرب منه واليت تعتمد على ثغرات الربوتوكوالت  الاجلدار الناري 
 طيع الشبكة االستغناء عنها.اليت ال تست

يستطيع أيضا احلماية من املخاطر اليت داخل الشبكة واليت قد تكون بسبب بعض األفراد اليت  الو 
حصلوا على املوثوقية لدخول الشبكة احملمية أو املخاطر اليت بسبب الفريوسات والديدان اليت تنتقل 

 عرب امللفات اليت تتم مشاركتها داخل الشبكة

 



 129 بساحلا تايافك باتك
 

 يات املستخدمة يف اجلدار الناري:لتقنا
Service 
Control 

حيدد اجلدار الناري أنواع خدمات اإلنرتنت واليت تستطيع عن طريقها 
 الوصول من و إىل الشبكة.

يقوم أيضا ابستثناء أو منع البياانت العابرة سواء اخلارجة أو الداخلة 
وذلك  TCP/UDP portsو  IP addressابالعتماد على 

 Firewallجهزة الشبكة ابتباعهم بروكسي )وهو عنوان إبجبار أ
Server  والذي توجد فيه قواعد مرور وحجب اخلدمات واملواقع

 وغريها( حيث بدونه لن نستطيع الوصول اإلنرتنت مثال.
Detection 
Control 

حيدد اجلدار الناري اجتاه اخلدمات العابرة من واىل الشبكة واليت يتحكم 
اح ابلطلبات وتلبيتها وهبذا حيدد اجتاه اخلدمات هبا عن طريق السم
 املستثناه واملمنوعة.

User Control  حيدد املستخدمني الذين يسمح هلم ابلوصول ملكان معني بوضع اسم
مستخدم وكلمة مرور خاصة هلم وحيدد هلم استخدامهم خلدمات معينة 

سمح وغالبا تطبق على املستخدمني الذين هم داخل الشبكة مثل ان ي
 وغريها. IPsecأو  VPNابستخدام 

Behavior 
Control 

هنا حيدد سلوك استخدام خدمة معينة بطريقة معينة. مثال انه مينع رسائل 
Spam  من الوصول إىلMail Server .وهكذا 

 : Types of Firewallsأنواع اجلدار النارية 
Packet-Filters Router  

Application-Level Gateway  
Circuit-Level Gateway  

 مكوانت امن املعلومات:
 Data Confidentialityسرية املعلومات  (1

 وهذا اجلانب يشمل كل التدابري الالزمة ملنع اطالع غري املصرح هلم على املعلومات احلساسة أو السرية.
 Data Integrityسالمة املعلومات  (2

 ري.أي اختاذ التدابري الالزمة حلماية املعلومات من التغي
 Availabilityضمان الوصول إىل املعلومات  (3

ان احلفاظ على سرية املعلومات وسالمتها امر مهم ال ريب، ولكن هذه املعلومات تصبح غري ذات قيمة 
 اذا كان من حيق له االطالع عليها ال ميكنه الوصول اليها، أو ان الوصول اليها حيتاج وقت طويال.
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 كلمة املرور:
آلمنة يتطلب معلومتني مها اسم املستخدم وكلمة املرور كما تو احلال يف نظام الدخول إىل النظم ا

 -مثال-ويندوز
 األخطار اليت تواجه كلمات املرور:

  اكتشاف كلمات املرور الضعيفة 

أول مايقوم به مهاجم النظام هو حماولة احلصول على كلمات املرور الضعيفة وذلك بتصديعها 
cracking  هلذا الغرض تعتمد على عدة طرق منها: وهناك برامج خاصة 

 التصديع ابستخدام كلمات القاموس أو املعجم -

يقوم املهاجم مبحاولة الدخول إىل النظام بكتابة كلمة مرور مكونة من احد كلمات 
 2111و 123القاموس أو املعجم او سلسة من األرقام أو التواريخ الدارجة مثل 

 Brute Forceئية التصديع ابستخدام الطريقة االستقصا -

، يف هذه احلالة E3بعض كلمات املرور ال تنتمي القاموس، أو ليست كلمة معروفة مثل 
 يتم استقصاء مجيع االحتماالت حىت يصل املهاجم إىل كلمة املرور 

 التصديع بدمج الطريقني السابقتني. -

يتيح والذي AZPR ويوجد العديد من الربامج اليت تصدع كلمات املرور مثل برانمج 
، ويتميز هذا الربانمج بسرعة ZIPتصديع كلمة املرور واكتشافها مللف مضغوط بصيغة 

 ماليني حماولة يف الثانية الواحدة. 6احملاوالت، فسرعته تصل إىل 
 قواعد اختيار كلمة املرور األمثل:

 ال تكون كلمة املرور من كلمة واحدة. -
 مليالد.ال تضمن كلمة املرور معلومات شخصية مثل اتريخ ا -
 خاانت. 10ينبغي اال تقل كلمة املرور عن  -
 ان تكون كلمة املرور مكونة من خليط من احلروف الصغرية والكبرية واألرقام والرموز. -
 جتنب تضمني اسم املستخدم داخل كلمة املرور. -
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 الربامج اخلبيثة:
اف املوارد هي أي برانمج تكون كل مهامه أو احدها عمل خبيث من جتسس أو ختريب أو استنز 

 )الوقت، املعاجل، الذاكرة، وحدة التخزين، سرعة النقل الشبكية وغريها(.

 

 أنواعها:
  الفريوساتViruses 
  والديدانWorms 
  اخلدع أو البالغ الكاذبHoax 
  االحصنة الطرواديةTrojan Horses 
  برانمج جتسسيSpyware 
  برانمج اعالينAdware 
  الصفحات املنبثقةPopup 
 سجيل نقرات لوحة املفاتيح برانمج تKeystroke Logger 

 طرق اإلصابة هبا:
، وحدة التخزين CD، القرص املدمج Floppy Diskمثل القرص املرن  وسائط التخزين: .1

 .Memory Cards، وكروت الذاكرة USBاخلارجي، وحدة التخزين 
جمرد قراءة عن طريق ، أو Attachmentsمن خالل املرفقات عن طريق الربيد االلكرتوين:  .2

الذي   Microsoft Outlook Expressمثل بعض برامج الربيد االلكرتوين  الرسالة
مبجرد –حيتوي على ميزات لتسهيل عرض الرسائل غري اهنا حتتوي على ثغرات أمنية تتيح 

عن طريق رابط حتميل امللفات املرفقة مع الرسالة وتشغيلها. أو  -تصفح الرسالة الربيدية الواردة
 رسالة.يف ال

دوافع تطوير 
 البرامج الخبيثة 

االنتقام من أفراد أو 
 شركات

لمجرد ان يثبت  للتجسس الصريح االبتزاز
الشخص قدرته على 

 تطوير مثل هذه البرامج
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 تصفح مواقع مشبوهة. .3
 برامج التخاطب وتنقل امللفات بشكل مباشر. .4
 Open Portاملنافذ املفتوحة  .5
 حتميل برامج من اإلنرتنت. .6

  الفريوساتViruses 
هي برامج حاسوبية خبيثة مضرة ابحلواسيب، وتنتقل بني احلواسيب بعدة طرق، وتتكاثر ابالعتماد على 

وسات، منها مايبدأ عمله بوقت معني أو حادثة معينة، حىت اصبح ملفات أخرى. وهناك أنواع الفري 
هناك تقومي الفريوسات اليت ستعمل يف يوم ما. ومنها ما يكون من أجزاء متعددة، ومنها ما تتغري صفاته 

 بشكل دوري. ومنها ما يكون متخفيا حىت عن برامج مكافحة الفريوسات.
فقد تقوم حبذف ملفات مهمة أو برامج أو تعطيلها عن وتؤثر الفريوسات بشكل مباشر على احلواسيب 

العمل، ومنها ما يقوم بزراعة برامج أخرى قد تكون جتسسية ومنها ما يعطل اجلهاز ابلكامل وغريها من 
 اآلاثر الضارة

  الديدانWorms 
ديتها ابعتما هي برامج حاسوبية خبيثة و مضرة. وتنتقل بني احلواسيب بعدة طرق، ومتتاز عن الفريوسات

والديدان ال تقوم عادة بعمل ضار مباشرة،   على نفسها لتتكاثر وبسرعة االنتقال و صغر احلجم.
كحذف البياانت، ولكن سرعة تكاثرها وانتقاهلا يؤثران سلبا يف فعالية احلاسوب وشبكة املعلومات. احد 

ئلة ما مكنه من املرور الذي يتميز بسرعة انتشاره اهلا Slammerاألمثلة على والديدان املشهورة هو 
دقيقة. وادى انتشاره إىل  15باليني عنوان يف غضون  4البالغ عددها  IPعلى مجيع عناوين اإلنرتنت 

اضعاف سرعة النقل على اإلنرتنت وتعطيل احد اكرب شبكات الصراف االيل يف العامل خالل فرتة هناية 
 األسبوع.

  اخلدع أو البالغ الكاذبHoax 
 ن ظهور فريوس.البالغ الكاذب ع
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 برامج مكافحة الفريوسات:
  McAffe الربامج التجارية

http://www.mcafee.com  

Symantec  

http://www.symantec.com 

F-SECURE  

http://www.f-secure.com 

Micro Trend  

http://www.trendmicro.com 

 AVG Antivirus الربامج اجملانية

http://free.grisoft.com 

مواقع الفحص عن 
الفريوسات على 

 االنرتنت

Micro Trend 
http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp 

RAV Antivirus 

http://www.ravantivirus.com/scan/ 

McAffe 

http://us.mcafee.com/root/mfs/ 

 

  االحصنة الطرواديةTrojan Horses 
برانمج حاسويب يضمر أعماال خبيثة و مضرة، خالف ما يظهره من أعمال مفيدة، وهو ال يتكاثر مثل 

الفريوسات والديدان، ولكن يكمن يف النظام بشكل خفي، حياول استغالل جهاز احلاسب لشن هجوم 
ن خالل االحتفاظ جبميع ماادخل عن طريق لوحة املفاتيح، على احلواسيب األخرى، أو التجسس م

 واليت قد حتتوي على رقم بطاقة االئتمان أو كلمة املرر.
وتقوم بزرع برانمج مستقبل أو خادم الستقبال األوامر والتعليمات على جهاز الضحية ويفتح منفذا 

م ويقوم املهاجم ابالتصال اجلهاز للمهاج IPخاصا به لالتصال عن طريق اإلنرتنت ويقوم إبرسال 
 بذلك الربانمج ليبدأ التحكم جبهاز الضحية.

 
 
 

http://www.symantec.com/
http://www.symantec.com/
http://www.f-secure.com/
http://www.f-secure.com/
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 أنواعها:
هذه الربامج تسمح للمهاجم ابن يتحكم يف جهاز  الوصول عن بعد

 عن بعد بشكل خمفي. من امثلته:
 Back Orifice, Netbus 

 Dataمرسل البياانت 
Sender 

هاجم هذا الربانمج يرسل بياانت خاصة ابملستخدم للم
دون علم املستخدم. وقد يرسلها بواسطة رسالة بريدية 

 أو تزويدها ملوقع املهاجم مباشرة.
 Denial ofمعطل اخلدمات 

service 
يعمل هذا الربانمج ابلتنسيق مع ُنسخ اخرى مشاهبة 
على أجهزة أخرى مصابة على مهامجة حاسب معني 

 وإغراق شبكته وشلها
يسخر احلاسب املهاجم وسيطا يستطيع به املهاجم  Proxyوسيط 

 استخدامه للوصول املتخفي اإلنرتنت.
يقوم بتعطيل بعض الربامج، خاصة احلساسة مثل:  Blockerمعطل الربامج 

 برامج مكافحة الفريوسات، وبرامج جدران احلماية.
 برامج عالجية:

تها، ومنع املنافذ غري الشرعية من : للتحكم ابملنافذ ومراقبFirewallبرانمج جدار احلماية  .1
 االتصال ابالنرتنت، وابلتايل قطع الصلة ابملهاجم.

برامج مكافحة الفريوسات واالحصنة الطرواديه: ان برامج مكافحة الفريوسات تكشف جزءا من  .2
االحصنة الطرواديه لكن ليس مجيعها لذا جيب استخدام برامج مكافحة خاصة ابالحصنة 

 أجهزتنا بشكل افضل.الطرواديه حلماية 
 من برامج مكافحة االحصنة الطرواديه:

1. lockdown2000    http://www.lockdown2000.com  

2. Pest Patrol   http://www.safersite.com 

3. Tuscan  http://agnitum.com/products/tauscan/  

4. Trojan hunter http://www.trojanhunter.com/ 

5. Trojan remover  http://www.simplysup.com/ 

 
 

http://www.lockdown2000.com/
http://www.safersite.com/
http://agnitum.com/products/tauscan/
http://www.trojanhunter.com/
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 الربامج التجسسية و اشباهها
، واهلدف منها اما ان يكون احلصول على معلومات م على جهازهي كل برانمج يراقب سلوك املستخد

مثل معرفة أمناط املستخدم  أغراض جتاريةمثل كلمة املرور أو أرقام احلساابت البنكية، أو سرية 
االستهالكية أو حمركات البحث األكثر استخداما أو املواقع التجارية األكثر تسوقا. وميكن اإلصابة هبا 

ع برامج جمانية أو مشبوهة، أو عن طريق استغالل احدى الثغرات األمنية جلهاز عن طريق وجودها م
 احلاسب.
 أنواعها:

وقد يكون بعلم املستخدم أو  Spywareبرانمج متابعة تصرفات املستخدم أو التجسس البسيط   .1
 بدون علمه.

 مرغوبة.  : وهي برجميات هدفها التسويق التجاري بطريقة إجبارية غريAdwareبرانمج اعالين  .2
: هي برامج خترج كاعالانت اثناء تصفح اإلنرتنت وتستهلك موارد Popupالصفحات املنبثقة  .3

 النظام واالتصال وقد تؤدي إىل مشاكل أمنية جلهاز احلاسب.
وهي من ان أع برامج التجسس  Keystroke Loggerبرانمج تسجيل نقرات لوحة املفاتيح  .4

 واالحصنة الطروادية.
 برامج عالجية:

1. Ad-Aware Pro.  http://www.lavasoft.de 
2. Destroy& search- Spybot. 

  http://www.safer-networking.org/en/index.html 
3. Pest Patrol   http://www.pestpatrol.com/ 

 التشفري:
ف عن حمتواها االصلي ابستخدام معادالت و خوارزم رايضية هو وسيلة حلفظ البياانت بصورة ختتل

 معقدة. ويتم إعادهتا إىل شكلها االصلي بطرق خاصة يعرفها املرسل واملستقبل فقط.
 أنواع أنظمة التشفري:

 Symmetric Cryptographyالتشفري املتماثل 
على سرية مفتاح التشفري  يستخدم هذا النوع مفتاح واحد للتشفري وفك التشفري، وجيب احملافظة على

 الن من حيصل على هذا املفتاح يستطيع فك عملية التشفري.
مثال على هذا النوع من التشفري: تسفري احلروف اهلجائية وذلك اببدال كل حرف ابحلرف اخلامس 

 الذي يليه وفق ترتيب احلروف ، وستصبح كلمة حممد بعد تفسريها أزأش.
 

http://www.safer-networking.org/en/index.html
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 Asymmetric Cryptographyالتشفري غري املتماثل 
، Public Keyاحدمها للتشفري ويسمى املفتاح العام يعتمد هذا النوع من التشفري على مفتاحني 

وابلتايل من يشفر هبذه الطريقة  .Private Keyلفك التشفري ويسمى املفتاح اخلاص واالخر 
لة فقط دون مفتاحها، يستخدم املفتاح العام والذي يكون معروف لدى اجلميع ومن مث يتم ارسال الرسا

 ويقوم مستقبل الرسالة بفكها من خالل مفتاحه اخلاص والذي يكون معروف لديه فقط دون غريه.
Private and  Public Keyوهذا النوع التشفري يعتمد على خوارزمية رايضية تنتج مفتاحني )

 Key)  ح اخلاص الذي يكون لدى واملفتاح العام ميكن توزيعه ونشره على مجيع املتعاملني بعكس املفتا
املستلم فقط وهو مستقل استقالل اتم عن املفتاح العام وال ميكن استعمال املفتاح العام أبي عملية 

RSA -من اشهر اخلوارزميات املستخدمة يف التشفري هي ) رايضية االستنتاج املفتاح اخلاص.
Rivest Shamir Adleman-روا هذه اخلوارزمية. وهي ( نسبة إىل العلماء الثالثة اللذين ابتك

عبارة عن خوارزمية تشفري مبنية على األعداد األولية تقوم إبنتاج مفتاحني احدمها املفتاح العام واآلخر 
 Extended Euclideanاملفتاح اخلاص.  ويتم احلصول على املفتاح اخلاص عن طريق خوارزمية )

algorithm اقليدس( أو ما تعرف خبوارزمية. 
 ات الالسلكية:تشفري الشبك

  WEPنظام التشفري 
(Wired Equivalency 

Protocol) 

ويسمى  (:WEP 64 bitنظام التشفري )-
مبفتاح التشفري املشرتك، ويتكون مفتاح التشفري من 

إىل  0خاانت. ويستخدم لكتابتة األرقام من  10
فقط. وهي  Fإىل  Aاألحرف االجنليزية من  9

 تشكل األرقام الست عشرية.
تتم كتابة  (:WEP 128 bitالتشفري ) نظام-

مفتاح التشفري بنفس الطريقة السابقة ولكن عدد 
خانة تنتمي مجيعها إىل األرقام الست  26اخلاانت 
 عشرية.

 WPAنظام التشفري 
WI-FI Protected Access 

خاانت يستخدم فيها  8ويتكون مفتاح التشفري من 
 مجيع األرقام واالحرف االجنليزية.

لكنه يستخدم  WPAوهو مشابه متاما للنظام  WPA2لتشفري نظام ا
خوارزميات حديثة واقوى للتشفري، ويعد افضل أنواع 

 التشفري للشبكات.
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 محاية تطبيقات االنرتنت: 
يتحكم يف عملية االتصال بني احلاسب واالنرتنت أو شبكة احلاسب،  برانمج أو جهاز Firewallجدار احلماية 

أخرى. حيث يقوم مبنع الربامج الضارة واملتسللني من الوصول أو بني شبكة حاسب و 
إىل جهاز احلاسب وذلك مبراجعة املعلومات اليت يتم تبادهلا مع اإلنرتنت أو الشبكة، مث 

 السماح هلا ابلوصول أو منعها.

 استخدام برامج جدران احلماية اليغين عن استخدام برامج مكافحة الفريوسات.

مدعوم  http (Hypertext Transfer Protocol)نفس بروتوكول هو  httpsبروتوكول 
والذي يقوم بتشفري البياانت املدخلة يف املتصفح اثناء تنقلها  (SSL/TLS)بربوتوكول 

بني جهاز املرسل واملستقبل. ونالحظ ان مجيع املواقع اليت تتطلب بياانت خاصة وسرية 
 الرتبوية. تستخدم هذا الربوتوكول، مثل موقع نور لإلدارة 

 التوقيع الرقمي

Digital 
Signature  

هو عبارة عن عالمة أو برهان إلكرتوين يتم إضافته للملفات يتيح للمستخدم التأكد من 
ان امللف على صورته وشكله األساسي ومل يتعرض للتعديل أو التزييف. وحيتوي التوقيع 

ويتم حساب هذه القيمة الرقمي على قيمة خوارزمية فريدة متثل بصوة خاصة للملف. 
ابالعتماد على حمتوايت امللف، ومن مث يتم اضافة هذه القيمة إىل امللف عند ارساله. 
وعند فتح امللف من قبل املستقبل يتم حساب القيمة مره أخرى وفقا حملتوايت امللف 
فإذا اختلفت هذه القيمة يعين هذا ان حمتوايت امللف قد تغريت ويصبح امللف مزور، 

 Hash Resultأو  Hash Valueق على هذه القيمة اسم ويطل

 الشهادات الرقمية

Digital 
Certificates 

هي عبارة عن وثيقة إلكرتونية متنح من قبل هيئات عاملية تسمى هيئة اصدار الشهادات 
Certification Authority  تقوم هذه الشهادة بتوثيق جهة ما كالبنوك أو

وحتتوي الشهادة على: اسم الشركة أو اجلهة، اتريخ  املواقع التجارية املختلفة.
صالحية الشهادة، رقم تسلسلي، مفتاح التشفري العام، والتوقيع االلكرتوين للجهة 

 املاحنة.
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 نظم التشغيل
 Operating Systemنظام التشغيل 

بط عملها جمموعة من الربجميات اخلاصة واليت تعمل على االشراف على كافة معدات احلاسب وذلك بض
تلعب نظم التشغيل دورا كبريا و مميزا يف  والتحكم ابدارهتا الستخدامها يف عمليات التنفيذ املختلفة.

حتسني اداء احلاسب وزايدة فعاليته، وذلك ان نظم التشغيل تعمل على ادارة وحدات احلاسب املختلفة 
 وادارة البياانت وذلك الستخدام هذه الوحدات بشكل افضل.

 غيل تتألف من الربجميات االساسية التالية:نظم التش
: حيث Memory Management Programsبرجميات ادارة الذاكرة الرئيسية  .1

تعمل على ادارة الذاكرة وحتميل الربانمج القابل للتنفيذ وحفظه مؤقتا حىت تتم تنفيذ عملية مث 
 إعادته اىل املوقع الذي أتى منه.

: تعترب متطلبا المتام Processor Managementركزية برجميات ادارة وحدة املعاجلة امل .2
عملية التنفيذ، فهي تعمل على تنفيذ العمليات احلسابية واملنطقية على البياانت وربطها 

 ابلربانمج املنفذ ضروري المتام عملية التنفيذ.
 .I/O Operation Managementبرجميات ادارة عمليات االدخال واالخراج  .3
 .Information Management Programsعلومات برجميات ادارة امل .4
5. Utility Programs وهي برامج خاصة وينفذ كل منها جمموعة وظائف حمددة، وخيتلف :

واليت تستخدم  Compilersعددها من نظام تشغيل اىل اخر، ومن اهم هذه الربامج 
خايل من  بشرط ان يكون exe fileلتحويل برانمج املستخدم املصدريؤاىل برانمج تنفيذي 

 األخطاء.
: وتكتب هذه الربامج من قبل املستخدم User Programs* الربامج التطبيقية ويطلق عليها احياان 

 أبحد لغات الربجمة العالية املستوى، او منخفضة املستوى.
بتنظيم عمل برجميات نظم التشغيل املختلفة والتنسيق بينها ويطلق  Supervisor* يعمل الربانمج 

 Executive، او Monitorاألحيان اسم اسم املشرف على نظام التشغيل، او  عليه بعض
system. 

 .Applicationو  Hardware* يعترب نظام التشغيل وسيط بني املستخدم و 
 ( : هي برانمج يتم تنفيذه ابلذاكرة الرئيسية حيث ميكث هبا طول فرتة التنفيذ.Process* العملية )

إبجنازه. قد  Process: هو مسار تنفيذي إلجراء معني تقوم العملية ( Thread* مسار التنفيذ )
 حتتوي العملية الواحدة علي اكثر من مسار تنفيذي عندما تنفذ اكثر من اجراء يف نفس الوقت.
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 الربامج املساعدة لنظام التشغيل نظام التشغيل
يعد القاعدة اليت تعمل عليها بقية الربامج احململة 

 على اجلهاز.
وتعترب الوسيط بني نظام التشغيل واملكوانت املادية 
للحاسب وقد تكون وسيطأ بني الربامج التطبيقية 

 وأنظمة التشغيل. 
مثل لغات الربجمة ومشغالت او معرفات االجهزة 

Drivers  اليت جتعل نظام التشغيل قادرا على
التعامل مع اضافات جديدة مل يربوج النظام 

 للتعامل معها.
 ظم التشغيل:انواع ن
هذا النظام  (Single User Single Tasking) مستخدم واحد، مهمة واحدة .1

مصمم لكي يعمل علي احلاسبات الشخصية اليت يتعامل معها مستخدم واحد وتقوم بتنفيذ 
 ..MS-DOSوظيفة واحدة يف نفس الوقت، و أبرز مثال على ذلك نظام التشغيل 

وهو النظام  (Single-user, multi-tasking) مستخدم واحد، عدة مهام .2
الشائع االستخدام حالياً على أجهزة احلاسب الشخصي وحمطات العمل حيث يتيح 

 ,Macللمستخدم الواحد القدرة على تنفيذ أكثر من برانمج يف نفس الوقت. مثال، 
Windows. 

يسمح هذا  (Multi-user Single-tasking) متعدد املستخدمني، وحيد املهام .3
ألنظمة لعدد من املستخدمني ابلعمل معاً ولكن جيري تشغيل برانمج واحد فقط النوع من ا

وإخراج مكونة من لوحة املفاتيح  ويزود كل مستخدم بطرفيه أو حمطة إدخال لكل مستخدم
التنظيم أيضا بنظام املشاركة الزمنية  وشاشة عرض تتصل مع احلاسوب املركزي ويسمى هذا

(Timesharing) التشغيل أيمر احلاسوب ابالنتقال بسرعة كبرية بني ألن نظام  وذلك
ابلشرائح  وتسمى هذه الفرتات CPU فرتات زمنية اثبته الستخدام املستخدمني بعد إعطائهم

وهي قصرية جدا )حوايل ألوف جزئية من الثانية ( حبيث يتوهم كل  (Time Slices) الزمنية
 . Windows NT امثلته مستخدم أنه ميتلك انتباه احلاسوب كلية ومن

هذا النظام  (Multiuser Multi-tasking) متعدد املستخدمني، متعدد املهام .4
يسمح ألكثر من مستخدم أن يتعامل مع احلاسب اإللكرتوين يف نفس الوقت. كما يتيح لكل 
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مستخدم أن يقوم بتشغيل برانمج خمتلف عن املستخدمني اآلخرين و كأن احلاسوب يعمل له 
 UNIX, IBM VM .لة على ذلك، نظام اليونكس وحده. و من األمث

مثل األجهزة الطبية واليت حتدث  (Real Time) نظام تشغيل أجهزة الوقت احلقيقي .5
 .فيها عمليات اإلدخال واملعاجلة واإلخراج يف نفس اللحظة

ينفذ تعليمات عديدة بشكل متواز يف نظام (  Multiprocessing )  املتعدد املعاجله .6
عديدة واألنظمة متعددة املعاجلة تنفذ الوظائف  لك وحدات معاجة مركزيةحاسب واحد ميت

ابلضبط ( وامليزة الرئيسة ألنظمة تعدد املعاجلة هي  فعليا بشكل متواقت )يف نفس اللحظة
ميكن معاجلة الوظائف أسرع مما لو   وابلتايل متوفر معاجل   السرعة ذلك ألن هناك أكثر من

     .N-Cube , SUN-OSاألمثلة عليها:  ومن واحد  معاجل  هناك كان
تتصل مع  متكن عدة حواسيب منفصلة من أن( Networking) نظم تشغيل الشبكه .7

السماح هلم  بعضها البعض مما يعطي املستخدمني ميزات امتالك حواسيب خاصة هبم أثناء
واعد الربجميات وق ابملشاركة أبجهزة املعدات كمشغالت األقراص وطابعات الليزر وكذلك
الشبكة ومن أمثلته  البياانت وميكنهم أيضا إرسال واستقبال الرسائل من و إىل اآلخرين عرب

Novel NetWare ,Distributed Unix.  
 وظائف نظم التشغيل:

 .التحكم يف عمل وحدات االدخال و االخراج 
 .ادارة وحدة املعاجلة املركزية ووحدات التخزين الثانوية 
 ؤها من وحدات التخزين الثانوية اىل الذاكرة الرئيسية.تشغيل الربامج واستدعا 
  تنسيق االتصال بني احلاسب وبني الربامج التطبيقية ومساعدة هذه الربامج على اداء عمليات

 االدخال و االخراج.
 .التحكم يف تشغيل جمموعة من الربامج يف وقت واحد 
 الوقت وزايدة كفاءة احلاسب. تنظيم العمليات اليت يقوم هبا احلاسب مما يؤدي اىل توفري 

 مكوانت نظام التشغيل :
  واجهة املستخدمUser Interface: 

او  Shellواجهة مستخدم نظام التشغيل هي الواجهة املرئية ملستخدمي النظام، وهي عبارة عن قشرة 
االوامر  غالف لنظام التشغيل. وهي برانمج يعمل يف الطبقة العليا من النظام ويتيح للمستخدمني اصدار

اليه. فالقشرة ليست سوى برانمج خدمة الدخال االوامر والوصول اىل نظام التشغيل، اي اهنا ال متثل 
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جوهر نظام التشغيل.مجيع أنظمة التشغيل حتتوي على واجهة للمستخدم وأتخذ هذه الواجهة أكثر من 
  :شكل، ومن أشكال واجهة املستخدم

- Command Line Interface (CLI) ة النصية، مثال واجهة املستخدم الواجه
 .MS-DOSيف نظام 

-  Graphical User Interface (GUI)  ًالواجهة الرسومية، وهي األكثر شيوعا
 .Windowsواستخدامًا مثال واجهة املستخدم يف نظام 

-  (ZUI ) Zoomable user interfaceبري،عند الواجهة الرسومية القابلة للتك
والعمل عليه ،وعند االنتهاء يتم تصغريه اىل املستوى املطلوب ه اختيار العنصرفإنه يتم تكبري

ويوجد بعض االنظمة مزودة  .IPhoneاملكتب، مثل واجهة نظام تشغيل على سطح 
 ابثنني او ثالثة من الواجهات املختلفة.

  تنفيذ الربامجProgram Execution : 
ذاكرة وتنفيذ تلك الربامج، وجيب أيضاً أن جيب أن يكون لنظام التشغيل قدرة كافية لتحميل الربامج يف ال
 .-عند وجود بعض األخطاء-يكون مؤهال الختتام التطبيق بطريقة إما عادية أو غري عادية 

  عمليات االدخال واالخراج(I/O Operations: 
إن أي برانمج يتم تطبيقه قد يكون حباجة إىل عمليات إدخال وإخراج حبيث يقوم بطلب ملف معني أو 

 .اإلدخال واإلخراج أجهزة
  نوات النظامKernel: 

 تدير النواة مكوانت احلاسب املادية، وتنقسم اىل مخسة اجزاء رئيسية هي:
  جزء مسؤول عن ادارة املعاجل يسمى مدير العملية. -
 جزء مسؤول عن الذاكرة الرئيسية يسمى مدير الذاكرة.  -
 االجهزة.جزء مسؤول عن ادارة اجهزة االدخال واالخراج يسمى مدير  -
 جزء مسؤول عن اجهزة التخزين يسمى مدير امللفات. -
 جزء مسؤول عن التعامل مع الشبكة يسمى مدير الشبكة. -
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 واجهة املستخدم تلعب دور الوسيط بني املستخدمني ونظام التشغيل.

 

 :System Programsبرامج النظام 
املطورة من قبل املستخدمني ومطوري  هي جمموعة برامج توفر بيئة ختاطبية بني نظام التشغيل والربامج

الربامج وأكثر املستخدمني يتعاملون مع نظام التشغيل عن طريق برامج النظام وليس عن طريق االتصال 
 . املباشر بنظم التشغيل
 انواع برامج النظام:

وهي املسئولة عن انشاء، حذف، إعادة تسمية، نسخ وغريها من العمليات على  إدارة امللفات: -
 فات واألدلة.املل

 لوقت، التاريخ، حجم الذاكرة، عددهي برامج تسأل النظام عن ا معلومات حالة النظام: -
 .املستخدمني

  .وهي عبارة عن جمموعة من حمررات النصوص لعمل تغريات يف حمتوايت امللفات تعديل امللفات: -
 وهي املسئولة عن التجميع يف برامج لغات الربجمة. دعم ملفات الربجمة: -
 وهي املسئولة عن تنفيذ الربامج بعد حتميله. فيذ وحتميل الربامج:تن -
 . وهي املسئولة عن التواصل بني العمليات أو بني املستخدمني أو بني أجهزة خمتلفة االتصاالت: -
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  System Callsنداءات النظام 
.أو هي  نظام التشغيلهبا  يقوم مة هي ميكانيكية تستخدمها برامج التطبيقات للحصول على خد

 ين.يستخدمها ليسأل نظام التشغيل لفعل شيء معي الطريقة ال
مثل معاجلة الربامج يف الذاكرة حيث حتتاج اىل خدمات نظام التشغيل، ، نداءات النظام وقت حتدث 

او يف بالنظام كبطاقة الشبكة أو بطاقة الصوت أو بطاقة الرسومات امللحقة استخدام األجهزة 
 التطبيقية. بني الربامجاالتصاالت 

 ع التالية: األنوااىل تصنيف نداءات النظام ميكن 
  قراءة/كتابة. ، حذف/فتح ملف امللفات : انشاء/أعمال 
  /قراءة/كتابة.حترير ، إدارة األجهزة : طلب 
  احلصول على معرفة الوقت والتاريخ وعملية اخذ املعلومات ، طلب/املعلومات : صيانة

 املعلومات.
  : وإرسال/استقبال الرسائل.، الروابط  حذفانشاء/التواصل 
 .التحكم يف العمليات 

 Application Program Interface (API)االوامر الربجمية 
 تتم نداءات النظام يف نواة النظام مث تنتقل اىل نظام التشغيل.

 الربجمية شيوعا:من أكثر أنواع األوامر 

 Win32 API  اليت تستخدم يف نظامwindows 
 POSIX API يت تستخدم يف انظمة الUNIX، Linux  

،MacOS X. 
يفضل استخدام االوامر الربجمية بدال من نداءات النظام وذلك لقابلية نقل االوامر 

الربجمية، فعند كتابة الربانمج أبحد لغات الربجمة نستطيع تشغيله على اي نظام 
ظام اكثر تفصيال وتعقيدا ويصعب تشغيل بدون تغيري يف اوامر نداء النظام. كما ان اوامر استدعاء الن

 التعامل معها وختتلف من نظام لنظام، بينما االوامر الربجمية اسهل واقل تعقيدا.
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 تركيب نظم التشغيل 
التركيب البسيط 

Monolithic 

النظام في تكلفة التفاعالت الداخلية 
تقع ألنها جميعا تكون منخفضة 

 المستوى.على نفس 
 العيوب:

صعوبة التعديل،  صعوبة الفهم،

 صعوبة الصيانة، غير موثوق به.
 

تركيب الطبقات 

Layered 

نظام التشغيل مقسم لطبقات 
يكون كل جزء بحيث )مستويات( 
مما طبقة مستقلة في من النظام 

 ادى الى تسهيل عملية الصيانة.

 Layer 0  مخصصة

  Hardwareللـ

مخصصة لواجهة  Layer Nو 
 المستخدم.
 العيوب:
تكمن في عملية ترتيب  المشكلة

الطبقات حيث اليوجد طريقة 

 واضحة للترتيب.

 

تركيب النواة الصغيرة 

Microkernel 

هذا التركيب م في تكون نواة النظا
وال يوضع بداخلها  ًاجدصغيرة 

سوى الوظائف األساسية.أما 
في الوظائف األخرى  فتوضع 

ويكون االتصال لمستخدم، مساحة ا
 نواة عنـواللمستخدم مساحة ابين 

. message passingطريق 
يعتبر هذا النظام اكثر ثقة وامنا 

 ومن السهل توسيعه.
 :العيوب

التواصل بين مساحة المستخدم 

 ونواة النظام عملية مكلفة.

 

 

 

 تركيب الوحدات

Modules- based 
 

مبنية الحديثة معظم أنظمة التشغيل 

حيث تكون النواة ، الطريقة  بهذه

وبقية ز في المركاألساسية 

وهي ، الوظائف تتفرع منها 

للطبقات ولكن أكثر مرونة مشابهة 

 .وأكثر كفاءة
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 امثلة لبعض انظمة التشغيل:
 امهها: التشغيل انظمة من العديد تطوير مت
 شركة تشغيل نظم  Microsoft 

  واجهة على يعتمد نظام وهو DOS-MS تشغيل نظام كان  Microsoft شركة اصدرته نظام اول
 رسومية. وليست يةكتاب
 ايضا: Microsoft تشغيل انظمة من

-  Windows95 
- Windows98 
- ME Windows 
- XP Windows 
- Vista Windows 
 على للسريفرات وخمصصة واملؤسسات للشركات موجهة حمرتفة انظمة سلسلة ايضا مايكروسوفت ولشركة
 منها: االنرتنت شبكة
-  NT Windows 
- 2000 Windows 
- 2003 server Windows 
 تشغيل انظمة Unix 

 انظمة ومن معينة، خصائص به تتوفر نظام اي على يطلق اسم ولكنه ذاته حبد نظاما ليس يونكس
 االسم: هذا حتت تندرج اليت التشغيل
-  Linux اشهرها وهو 
- FreeBSD 
- OpenBSD 
- NetBSD 
- Solaris 
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 هي: رئيسية اقسام ثالثة من UNIX تشغيل نظام يتكون
عترب النواة هي اساس نظام التشغيل ومن وظائف النواة اهنا تقوم ت (:Kernelالنواة ) -1

 ابلوظائف االساسية التالية: 
 .تدير عتاد احلسب االيل وذلك بتنظيم تشغيل كل وحدة يف جهاز احلاسب 
  تتحكم يف نقل البياانت واملعلومات بني أجزاء الصلبة والربامج اليت تعمل على

 النظام .
 يت يريدها املستخدم .تقوم بتنفيذ األوامر ال 

 (.Shellالغالف ) -2
 عن كيفية ختزين البياانت يف األدلة وامللفات. :( file systemنظام امللفات ) -3

 لينكس التشغيل نظام مسات
 املستخدمني تعدد -
 اخر على برانمج يؤثر دون الوقت نفس يف برامج عدة تشغيل ميكن حيث املهام تعدد -
 واالستقرار الثبات -
 النرتنتا شبكة على امن -
 الفائقة السرعة -
 منها اجملانية وخاصة الربامج وفرة -
 املصدر مفتوح جماين نظام -
 واجهزة الشخصي احلاسب على لينكس تثبيت ميكن حيث احلواسيب انواع من العديد دعم -

 KDE مثل الرسومية البيئات من العديد توفري وغريها Atari و Alpha واجهزة املاكنتوش
 وغريمها. GNOME و

 للشبكات. متقدمة قدرات -
  واالخبار. االلكرتوين كالربيد  االنرتنت بروتوكوالت اشهر دعم -
 املاكنتوش تشغيل انظمة MacOS 

و  MacOS9.1نظم تشغيل خاصة منها  Appleالجهزة املاكنتوش املصنعة من قبل شركة 
MacOS X  هذا االخري يصنف عادة ضمن انظمة اليونكس حيث مجع بني سهولة وحدسية انظمة

MacOS .وقوة وكفاءة انظمة اليونكس 
 اخرى: انظمة 

- AmigaOS     - BlueOS 
- BeOS            -Amoeba  
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 مقارنة بني خمتلف نظم التشغيل:
 :Stability والثبات االستقرار حيث من

 windowsاكثر االنظمة استقرارا وثباات أيي بعدها نظام  Linuxمبا فيها  UNIXتعترب انظمة 
NT  وwindows 2000  مث نظاماMacOS  وBeOS  مثWindows XP. 

  السرعة حيث من
 اداء يف سرعة االكثر هي NetBSD و OpenBSD و FreeBSD االنظمة -

 املطلوبة. الوظائف
 االستخدام بسهولة ايضا ويتميز التشغيل انظمة اسرع من ايضا Linux نظام يعترب -

 واالنرتنت الشبكات جمال يف
هلة اكثر من غريها لالستخدام يف الشبكات ملا تتميز به من كفاءة مؤ  UNIXتعترب نظم التشغيل 

 عالية واستقرار وامان
 windows serverاو  windows 2000 ابلنسبة لشبكات حملية صغرية ميكن االكتفاء ب

 نظرا لسهولة صيانتها. MacOSاو  2003
  الربامج وفرة حيث من

 Linux برامج ومكتبة الربامج، ثحي من منازع بدون االفضل windows  انظمة تعترب -
 الربامج يف نقصا هناك ان اال اجملاالت خمتلف وتغطي االخرية الفرتة يف غنية ايضا اصبحت
 العربية.

 جمانية. ماتكون عادة اهنا كما  العالية ابلكفاءة تتميز Linux  نظام حتت تشتغل اليت الربامج -
 اقل تبقى ولكن بكثرة ايضا رةمتوف BeOS و MacOS  نظامي حتت تشتغل اليت الربامج -

 الويندوز. برامج من عددا
 املكتبية التطبيقات وفرة حيث من

 سلسلة لتوفر وذلك املكتبية للتطبيقات ابلنسبة االفضل هي windows  التشغيل انظمة -
 العامل. يف واستخداما رواجا االكثرOffice-MS  املكتبية التطبيقات

 Linux نظام على وابلذات UNIX انظمة على يةاملكتب السلسالت من العديد صدور مع -
 سلسلة مع املتوافقة Applixware و WordPerfect و OpenOffice  مثل

Office-MS النظمة االوىل املنافسة االنظمة هذه تصبح  Microsoftوان خاصة 
 جماين. بعضها

 لربامج راصدا ويوجد التطبيقات، من النوع هذا ايضا هبا متوفر MacOS املاكنتوش انظمة -
Office-MS االنظمة. هبذه خاص 
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 الرسومية التطبيقات حيث من
 وادوات. برامج من يوفره ملا والرسم التصميم وحمرتيف هلواة االفضل النظام MacOS يعد -
 .GIMP اجملاين الربانمج حنو للرسومات وجمانية متميزة برامج ايضا Linux يتضمن -
 عادة تكون املتوفرة الرسم برامج ان اال الرسومية قاتللتطبي ابلنسبة جيدة ايضا الويندوز انظمة -

 الثمن. ابهضة
 الربجمة جمال يف

 للربجمة. االنسب االنظمة هي UNIX انظمة -
 النظام هذا يوفره ملا اجملال هذا يف املبتدئني متناول ويف سهلة windows نظام حتت الربجمة -

 االستخدام. وسهلة جيدة برامج من
 العمليات

ة: هي برانمج يتم تنفيذه ابلذاكرة الرئيسية حيث ميكث هبا طول فرتة التنفيذ. واملسؤول عن مفهوم العملي
ادارة هذه العمليات وكل مايتعلق هبا من انشاء او الغاء وجدولة الية وتزامن واتصاالت هو نظام 

 التشغيل.
 حتتوي العملية على:  

 معلومات على وحتتوي رةابلذاك حمجوزة مساحة وهي Space Address  العنونة مساحة -
 العملية.

 Code Program تنفيذه املراد الربانمج يف املستخدم الكود -
 Data Program تنفيذه املراد للربانمج املخزنة البياانت -
 Pointer Stack للتكديس مؤشر -
  Pointer Program للربانمج عداد -
 Register السجل -
 العملية. هذه يف تنفيذ استخدامها مت اليت البياانت حتديد Heap الكومة -

 حاالت العمليات: 
كل عملية البد ان متر ابكثر من حالة وقت تنفيذها، وهذه احلاالت تدل على نشاطها يف تلك 

 اللحظة. وهذه احلاالت هي:
 العمليات قائمة اىل ابلدخول هلا السماح ووقت العملية تعريف وقت وهي :New التجديد -

 وابلتايل مزدوجة ضغطة الربانمج على ابلضغط ذلك ويتم MRA الرئيسية الذاكرة يف املوجودة
 التنشيط. حالة اىل اخلاملة من احلالة هذه تنتقل
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 ومل ،CPU املركزية املعاجلة وحدة اىل والدخول للتنفيذ جاهزة العملية Ready: االستعداد -
 الوقت. نفس يف تنفذ اخرى عملية وجود بسبب ابلتنفيذ هلا يسمح

 املركزية. املعاجلة وحدة يف التنفيذ وقت واالوامر العمليات حالة هي :Running التنفيذ -
 ادخال انتظار مثال معني، امر حدوث انتظار عند العملية حالة هي :Waiting االنتظار -

 الطباعة. عملية اثناء االنتظار او املستخدم من بياانت
 انتهت قد العملية ونتك ان واما االنتهاء، عند العملية حالة هي :Terminated االنتهاء -

 اهنائها. اىل ادى معني خطأ هلا حصل قد انه او سليم بشكل
عندما ينتهي الوقت احملدد هلذه العملية وال حتتاج اىل  Ready*  تنتقل العملية اىل حالة االستعداد 

 تنفيذ اجراء معني سواء ادخال بياانت او غريه.
احلدث املطلوب تنتقل من حالتها اىل حالة االستعداد،  * عندما تكون العملية يف حالة االنتظار وانتهى

 اذا انتهى احلدث بشكل كامل تكون مستعدة للتنفيذ.

 :Process Control Blockكتلة السيطرة على العمليات 
 Process Control Block    كل عملية متثل يف نظام التشغيل بكتلة السيطرة على العملية 

(PCB) نواة نظام التشغيل حتتوي على املعلومات الالزمة الدارة عملية معينة، وهي تراكيب بياانت يف
 وختتلف من نظام الخر، وتشمل:

 ايقافها. مت االنتظار، حالة يف التشغيل، قيد جاهزة، جديدة، :State العملية حالة -
 سينفذ الذي القادم االمر نوانع اىل العداد يشري Counter :Program الربانمج عداد -

 لعملية.ا هذه يف
 هندسة على اعتمادا والنوع العدد يف تتفاوت Registers: املركزية املعاجلة وحدة سجالت -

Pointer Stack، registers Index، -general على وحتتوي احلاسب.
registers purpose، شرطية معلومات اىل ابالضافة  code-condition

information. 
 :Information Scheduling-CPU يةاملركز  املعاجلة وحدة جدولة معلومات -

 ابجلدولة. خاصة اخرى وعوامل اجلدولة صفوف على مؤشرات العملية، اولوية تتضمن
 على حتتوي :Information management-Memory الذاكرة ادارة معلومات -

Segment  االقسام وجداول Limit والنهاية Base البداية سجالت قيم عن معلومات
Table حاتالصف وجداول Table Page املستخدم الذاكرة نظام على اعتمادا وذلك 

 التشغيل. نظام قبل من
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 املعاجلة وحدة كمية  تتضمن : Information Accounting للعملية احلسابية املعلومات -
 العملية. قبل من استخدامها مت اليت احلقيقي والوقت املركزية

 اجهزة قائمة تتضمن formationin state :I/O واالخراج االدخال حالة عن معلومات -
 وغريه. املفتوحة امللفات قائمة للعملية، خصصت اليت واالخراج االدخال

 التالية. للعملية PCB على مؤشر اي تنفيذها، جيب اليت التالية العملية على مؤشر -

 
 Process Schedulingجدولة العمليات 

دخل عملية واحدة كل مرة، ويقوم جمدول هي وضع خطة لرتتيب دخول العمليات على املعاجل حبيث ت
 العمليات برتتيب دخول العمليات.

 : Scheduling Queuesطوابري اجلدولة 
 يوجد فيه مجيع العمليات املوجودة ابلنظام. job queue:طابور املهام  -

 : يوجد فيه مجيع املهام اليت تنتظر التنفيذ.ready queueالطابور اجلاهز  -

 : يوجد فيه مجيع املهام اليت تنتظر مدخالت او خمرجات.device queueطابور اجلهاز  -
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 أنواع اجلدولة 
 long-termاجلدولة طويلة املدى 

scheduler 
وهي اليت تقرر اي العمليات ستدخل اىل الطابور 
اجلاهز وايها خترج او تتأخر، وهذه اجلدولة ليست 

موجودة يف احلاسبات املكتبية، فالعمليلت تدخل اىل 
-Realعاجل اليا، ولكنها مهمة يف النظم من نوع امل

time System 

 medium termاجلدولة متوسطة املدى 
scheduler 

هذه اجلدولة موجودة يف كل االنظمة  ذات الذاكرة 
االفرتاضية، وتقوم بعملية التبديل وذلك حسب اولوية 

 العملية وما حتتاجة من مساحة على الذاكرة.

 short-term اجلدولة قصرية املدى
scheduler 

تقرر هذه اجلدولة اي العمليات اجلاهزة سيتم معاجلتها 
 بعد اشارة املقاطعة او بعد استدعاء النظام.

 انواع العمليات
 process bound CPU املركزية املعاجلة وحدة نطاق يف -
 process bound I/O واالخراج االدخال نطاق يف -

 :context switchingتبديل العمليات 
اىل اخر. جمدول وحدة املعاجلة املركزية  threadعبارة عن تبديل املعاجل من عملية اىل اخرى او من 

CPU scheduler .البيئة  هو من حيدد مىت يتم التبديل بني العمليتنيcontext  يتم التعبري عنها
 CPUاملعاجل لكل عملية، ويتضمن القيم املوجودة يف سجالت  PCBيف كتلة السيطرة على العملية 

registers.حالة العملية، ومعلومات ادارة الذاكرة ، 
 آلية تبديل العمليات 

 طريق عن وذلك الذاكرة يف العملية هلذه املعاجل حالة وحفظ العمليات من عملية اكمال أتجيل -
 .interrupt مقاطعة حدوث

 عاجل.امل سجالت يف وحفظهل الذاكرة من الالحقة للعملية context وضع او ارجاع -
 وذلك (interrupt عملية عندها حصل )اليت الربانمج عداد عليه يؤشر الذي املكان اىل الرجوع -

 الكماهلا.



 152 بساحلا تايافك باتك
 

 
 

CPU Scheduler Dispatcher 

يقوم ابختيار عملية من العمليات اجلاهزة يف 
ليتم ادخاهلا يف  Ready Queueالذاكرة 

وحدة املعاجلة املركزية، اي ان وظيفته تكمن يف 
 اذ القرار.اخت

وظيفته تكمن يف اجلزء العملي، اي انه هو الذي 
يقوم فعليا ابلتنفيذ وجلب العملية اليت اختارها 

لتنفيذها. ويتضمن  CPUاجملدول، وارساهلا اىل 
عمله التبديل من عملية اىل عملية اخرى، التبديل 
اىل طبقة املستخدم، القفز اىل املكان املناسب يف 

 ادة تشغيل الربامج.برامج املستخدم الع

 :Scheduling Criteriaمعايري اجلدولة 
  استغالل وحدة املعاجلة املركزية CPU utilization  : 

املعاجل )وقت  /ا(الوقت الذي قضاه فارغ -الكلياملعاجل )وقت املعاجل = نسبة استغالل  -
 100الكلي(*

الوقت الكلي+ لعمليات ا)وقت  /الكلي(تنفيذ العمليات )وقت املعاجل = نسبة استغالل  -
 100املستغرق يف تبديل احملتوى(*

  االنتاجية او سعة املعاجلةThroughput 
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 عدد العمليات اليت يتم تنفيذها يف الوحدة الزمنية الواحدة  -
  الوقت الدوريTurnaround time 

قبل  الوقت الالزم الهناء تنفيذ عملية حمددة، وهو جمموع الفرتات اليت امضاها يف )االنتظار -
+ التنفيذ على  Ready Queueالدخول اىل الذاكرة + االنتظار يف طابور االستعداد 

 وحدة املعاجلة املركزية + تنفيذ عمليات االدخال واالخراج(
  وقت االنتظارWaiting time 

قبل دخوهلا  Ready Queueوهو الوقت الذي تستغرقه العمليه يف االنتظار داخل  -
CPU 

  زمن االستجابةResponse time 
 الوقت من امر تنفيذ العملية حىت ظهور اول نتيجة هلا          

 خوارزميات اجلدولة
1. FIFO)-served (FCFS-come First-First: 

ختدم اوال، والعملية الخترج من وحدة املعاجلة املركزية اال بعد انتهائها  CPUالعملية اليت تدخل اوال اىل 
 .Non-preemptiveلية العم ايقافيف  kernelمن التنفيذ وال يتدخل 

 خصائصها: 
 ابسط اخلوارزميات على االطالق -
 معدل وقت االنتظار فيها ليس ابلضرورة ان يكون االقصر -
اي ان هناك  convoy effectمن عيوهبا عدم االستغالل االمثل للمعاجل، وهذا سببه  -

اطول منها عمليات قصرية وميكن اجنازها بسرعة ولكنها تضطر لالنتظار بسبب وجود عمليات 
 يف طور التنفيذ.

 Interactive Systemيعترب غري مالئم ابدا لالستخدام يف االنظمة التفاعلية  -
 First (SJR)-Job-Shortestالعملية االقصر اوال  .2

 أتي كل عملية مصاحبة للوقت الذي حتتاجه للتنفيذ ويتم اختيار العملية ذات اقصر وقت. وتنقسم اىل:
يتم اختيار العملية ذات الوقت االقصر من  :Non-preemptive للتوقفغري قابلة  -

Ready Queue  وال خترج منCPU .اال بعد انتهاء وقت تنفيذها 
عند وصول عملية جديدة ووقت تنفيذها اقصر من : Preemptive للتوقفقابلة   -

ديدة اىل العملية احلالية وادخال العملية اجل ايقافالوقت املتبقي لتنفيذ العملية احلالية فيتم 
CPU  وتعترب هذه الطريقة االمثل الهنا تعطي اقل قيمة ملتوسط وقت االنتظار جملموعة من

 العمليات.
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 اولوية اجلدولة  .3
االولوية هي عدد صحيح يرتبط مع كل عملية واذا كان العدد مرتفع فإن االولوية تكون منخفضة 

اعة( اي ان العمليات ذات )او اجمل starvationوالعكس صحيح. تظهر يف هذا النوع مشكلة 
االولوية املنخفضة التنفذ ابدا، واحلل ان العمليات كلما زاد وقت انتظارها كلما زادت اولويتهت حىت ال 

يتم امهاهلا. ومن ابرز خصائص هذه اخلوارزمية اهنا صعبة الربجمة، واهنا اخلوارزمية اليت تعطي اقل معدل 
 انتظار على االطالق.

4. )Round Robin (RR 
 timeويسمى هذا الوقت  CPUتعطي لكل عملية وقت حمدد للتنفيذ داخل  -

quantum 100-10، ويرتاوح مابني milliseconds  وبعد انتهاء هذا الوقت يتم
 .Ready Queueالعملية وتدخل يف هناية  ايقاف

 .FCFS، فإننا سنصل اىل خوارزمية time quantumاحملدد إذا ضاعفنا الوقت  -
 contextيف التبديل بني العمليات  CPU، فسيضيع وقت time quantumقللنا إذا  -

switch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 155 بساحلا تايافك باتك
 

 حل املسائل وخطوات كتابة الربانمج
 صياغة حل املسألة: (1

 املقصود بصياغة احلل هو حتديد اخلطوات املتبعة للوصول إىل احلل بطريقة حمددة وسليمة .
 وتتكون هذه الصياغة من ثالث خطوات أساسية، هي: 

 ليل عناصر املسألة.تعريف وحت -
 كتابة اخلوارزم واخلطوات املنطقية للحل. -
 التمثيل البياين للخوارزم  عن طريق خمططات اإلنسياب. -

 كتابة الربانمج وتنفيذه: (2
 هذه املرحلة مكونة من ثالثة خطوات أساسية، هي : 

 كتابة الربانمج بواسطة إحدى لغات الربجمة من قبل املربمج. -
 غة اآللة وتنفيذه ، وهذا هو دور احلاسب اآليل. ترمجة الربانمج إىل ل -
 اختبار الربانمج وإصالح األخطاء. -

 خطوات صياغة حل املسألة:
 تعريف عناصر املسألة وحتليلها: .1

 حتديد خمرجات الربانمج -
 حتديد مدخالت الربانمج -
 حتديد عمليات املعاجلة -

 :Algorithmsكتابة  اخلطوات اخلوارزمية  .2
 موعة من القواعد والعمليات املعرفة جيدا حلل املشكلة يف عدد حمدد من اخلطوات.اخلوارزم عبارة عن جم

 ولكي تكون اخلطوات اخلوارزمية سليمة ال بد أن حتتوي على ثالثة خواص أساسية وهي : 
 كل خطوة جيب أن تكون معرفة جيدا دون أي غموض وحمددة بعبارات دقيقة. -
 طوات.أن تتوقف العمليات بعد عدد حمدد من اخل -
 أن تؤدي العلميات مبجملها إىل حل املسألة احلل الصحيح. -

 :Flowchartخمططات االنسياب  .3
خمططات االنسياب هي عبارة عن متثيل بياين أو رمسي للخطوات اخلوارزمية ، وتكمن الفائدة من رسم 

 هذه املخططات ابلنقاط التالية:
البياانت ومن مث املعاجلة واخريا  توضيح الطريقة اليت مير هبا الربانمج من املدخالت أو -

 خمرجات ونتائج الربانمج.
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توثيق منطق الربانمج للرجوع إليه عند احلاجة وذلك بغرض إجراء أي تعديالت على  -
 الربانمج أو اكتشاف األخطاء واليت تقع عادة يف الربامج وخاصة األخطاء املنطقية.

 
 مثال: صياغة حل الجياد متوسط عددين

 عناصر املسألة تعريف وحتليل (1
 خمرجات الربانمج : متوسط العددين املدخلني ولنرمز له ) م (

 مدخالت الربانمج : عددين مدخلني ولنرمز هلما  ) أ  ،  ب ( .
 2عمليات املعاجلة : قانون متوسط العددين وهو )أ+ب( / 

 اخلطوات اخلوارزمية الجياد متوسط عددين (2
 ادخل العددين أ، ب .1
 2اجعل م= )أ+ب( /  .2
 اطبع م .3
 هناية الربانمج .4

 خمطط انسياب الجياد متوسط عددين (3
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    Computer– نظام احلاسب
جمموعة من املكوانت املادية و الربجمية املتكاممة و املرتابطة، اليت تتعاون مع بعضيا حتت إدارة برجمية 

النا الذي يديرعمل هذه املكوانت و تسهل استخدامها يف أعم”، نظام التشغيل “متخصصة تسمى
 اليومية.

 تصنيف احلواسيب 
 تصنف احلواسيب حسب الغرض من استخدامها اىل:

 حواسيب االغراض العامة
General Purpose Computer 

 حواسيب االغراض اخلاصة
Special Purpose Computer 

يستعمل هذا احلاسب لالغراض العامة سواء 
العلمية )حل املعادالت والتصميم اهلندسي( او 

او االدارية )انظمة البنوك واملصارف،  التجارية
انظمة حساب الرواتب وامليزانيات، االنظمة 

املستخدمة يف املبيعات وادارة املخزون(. وهذا 
النوع من احلواسيب ميتلك املرونة الكاملة 

 الستعمالة يف كافة جماالت احلياة.

تستعمل هذه احلواسيب لتحقق هدف حمدد 
حكم صممت من اجله مثل حواسيب الت

ابلعمليات وانظمة االنذار املبكر وانظمة التحكم 
 يف املركبات الفضائية واالجهزة الطبية وغريها. 

 تصنف احلواسيب حسب نوعية البياانت املعاجلة اىل: 
 احلواسيب التناظرية

Analog Computers 
 احلواسيب الرقمية

Digital Computers 
 احلواسيب اهلجينة

Hybird Computers 
البياانت  تعاجل

املتشاهبة)االشارات( اليت تتغري 
ابستمرار. تستعمل حلل 

املشكالت العلمية واهلندسية يف 
الطائرات والصواريخ واملركبات 
الفضائية. يتميز بسرعته )نظام 

 الوقت احلقيقي(.

تعاجل البياانت املتقطعة او الرقمية 
وهي مالئمة لالستخدامات 

العلمية والتجارية وتسيري 
 اليومية. االعمال

هي حواسيب حتتوي على 
مداخل وخمارج تناظرية و اخرى 

رقمية. وتتميز ابلقدرة على ختزين 
البياانت والدقة العالية من 

احلواسيب الرقمية وأتخذ من 
احلواسيب التناظرية ردة الفعل 

 السريعة لتغيري املدخالت.
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 تصنيف احلواسيب حسب احلجم واالداء:
  حواسيبMicroprocessor Computers:  هي حواسيب صغرية احلجم وقليلة

التكلفة تستخدم يف املنازل واملكاتب لالغراض العامة والعلمية واالدارية واملنزلية. تسمى هذه 
 احلواسيب ايضا ابحلواسيب الشخصية وهي تضم االنواع التالية:

: حواسيب صغرية احلجم وقليلة Desktop Computersاحلواسيب املكتبية  -
 تستخدم يف املنازل واملكاتب.التكلفة 

: حواسيب صغرية ميكن نقلها ومحلها Laptop Computersاحلواسيب احملمولة  -
وميكن ان تعمل على بطارية قابلة للشحن تتميز ابرتفاع مثنها مقارنة ابحلواسيب 

 الشخصية.
: حواسيب صغرية احلجم حبجم الكف ميكن وضعها Palmtopحواسيب اجليب  -

ان تعمل على بطارية قابلة للشحن يف األماكن البعيدة عن مصادر  داخل اجليب وميكن
 الطاقة، تستخدم لالغراض اخلاصة.

احلواسيب اللوحية: حواسيب حممولة بشكل لوح، تتم فيه مجيع عمليات االدخال  -
 بواسطة اللمس.

: حواسيب مكتبية ال يوجد فيها وحدات اخراج Workstationحمطات العمل  -
 م يف الشركات لضمان امن البياانت ومنع سرقتها.سوى الشاشة، تستخد

  احلواسيب الصغريةMinicomputers : حواسيب ذات مقدرة حاسوبية كبرية تستعمل يف
الشركات الصغرية لالغراض االدارية والتجارية والعلمية ابالضافة اىل استعماهلا يف االغراض اخلاصة 

 ات الفضائية واجهزة االنذار املبكر.مثل التحكم يف العمليات الصناعية وتوجيه املركب

  احلواسيب الكبريةMainframe Computers : حواسيب ذات تكلفة اعلى بكثري من
احلواسيب الصغرية وتفوقها يف املقدرة احلاسوبية، تستعمل يف الشركات الكبرية كحاسوب مركزي 

 لشبكة حواسيب.

  احلواسيب الفائقةSuper Computers :ما واالكثر تكلفة احلواسيب االكرب حج
واالعلى سرعة، متتلك مقدرة حسابية عالية جدا. تستعمل يف مراكز البحث العلمي مثل وكالة انسا 

 ووزارة الدفاع األمريكية.
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 اجيال احلاسوب
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 المجال الرابع

 

 تطبيقات الحاسب 

9 المعيار   

 المعيار 11
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 تطبيقات احلاسب االيل
 سلة احملذوفات

 ة احملذوفات أتخذ مساحة على القرص الثابت، وميكن استعادهتا اىل مواقعها العناصر يف سل
 االصلية.

  حذف العناصر من القرص املرن او حمرك شبكة االتصال يكون بصفة دائمة وال يتم ارساهلا اىل
 سلة احملذوفات.

 .حذف عنصر من سلة احملذوفات يؤدي اىل ازالته بشكل دائم من احلاسب 
  الربامج اليت مت حذفها من سلة احملذوفات.ال ميكن استعادة 
 عند الضغط علىSHIFT+DELET بعد حتديد عنصر، أوSHIFT  اثناء سحب

 العنصر اىل سلة احملذوفات يتم حذفه بشكل دائم دون ختزينة يف سلة احملذوفات.
 .عند استعادة عنصر ما من سلة احملذوفات يعيدة اىل موقعة االصلي 

 الربامج املكتبية
 امثلة  الوصف 

معاجلة  برامج
 النصوص

استخدام احلاسب يف كتابة وحترير 
وتنسيق النصوص مع إمكانية 

 حفظها وطباعتها.

 MS Wordمايكروسوفت وورد -
 WordPerfectبرانمج -
- Open Office Writer 

برامج العروض 
 التقدميية

برامج تسمح للمستخدم إبضافة 
لفيديو النصوص واالصوات وا

ح( مع ائذج خاصة)شر والصور يف منا
توفري ادوات الضافة مؤثرات على 

 العرض والتحكم فيه

 اليرب اوفيس امربيس -
Libre Office Impress 

 .Google Slidesتطبيق -
من انتاج شركة  Keynoteبرانمج -

 .IWorkابل ضمن حزمة 
 مايكروسوفت ابوربوينت.-
إنشاء العروض بطريقة  Swayاداة -

 النرتنت.احرتافية تفاعلية على ا
برامج اجلداول 

 احلسابية 
برامج تساعد على ختزين البياانت 

وحتليلها ومعاجلتها واجراء العمليات 
احلسابية واملنطقية وتنسيقها 

 وعرضها ابستخدام الرسوم البيانية.

 Excelمايكروسوفت اكسل -
 .Calcبرانمج  -
-Google Sheet  احد برامج خدمة

Google drive. 
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 استخداماته اسم الربانمج
WinRAR .يستخدم يف ادارة امللفات املضغوطة وضغطها وفك الضغط أبحجام خمتلفة 

Adobe 
Photoshop 

برانمج تصميم وتعديل وتركيب الصور وهو من افضل برامج حترير الصور 
 املوجودة.

IN-Desighn  ايضا هذا الربانمج من انتاج شركةAdobe  يستخدم النشاء التصاميم اليت
مد اساسا على النصوص، كالتصاميم اخلاصة ابلصحف واجملالت ويوفر تعت

 ادوات للتعديل على النصوص.
Dreamweaver  من اهم برامج تطوير الويب واملواقع واضافة الصور األفالم الصور املتحركة

 وانشاء القوائم
Illustrator 

 
مع ، وهو برانمج للتعامل Adobeايضا هذا الربانمج من انتاج شركة 

ابلرسم الشعاعي يعترب االشهر يف العامل هبذا  الرسومات والصور او مايعرف
نتج هذا الربانمج صور  Corel Draw. اجملال مع اهم منافسية

الدقة وعالية اجلودة اكثر من الفوتوشوب بكثري النة يتعامل مع  شديدة
املعتمدة على  Bitmap الصور من نوع فيكتور اليت تعتمد على النقاط

 .بعات البكسلمر 
After Effects  من انتاجAdobe من اشهر برامج التعديل على الفيديو اي التعديل على،

 املشهد ذاته.
Adobe Flash 

 
يستخدم النشاء الرسوم الكرتونية املتحركة ،البنرات االعالنية ،او حىت يف 

 . انشاء واجهات تفاعلية كاليت يف اقراص الربامج املنوعة
 

 :LibreOfficeبرامج 
جمموعة من الربامج املكتبية اجملانية واملفتوحة املصدر مثل برانمج حترير النصوص وبرانمج اجلداول احلسابية 
وبرانمج الرسم وبرانمج قواعد البياانت وغريها. تتكون احلزمة من ستة برامج اساسية: برانمج معاجلة 

وهو بديل االكسل ،  (Calc) سابيةوهو بديل الوورد ، وبرانمج اجلداول احل (Writer) النصوص
،  (Draw) وهو بديل الباوربوينت ، وبرانمج الرسم املتجهي (Impress) وبرانمج العروض التقدميية

 (Base). ، وبرانمج قواعد البياانت (Math) وبرانمج احلساب والرايضيات
 

 

 من الربامج اجملانية ومفتوحة املصدر:
LibreOffice, OpenOffice 
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  Net School Support  .الربامج املستخدمة يف معامل احلاسب اآليل برانمج من أشهر

 الربامج املستخمة يف انشاء وحترير الوسائط املتعددة

 

 احلرة املصادر
 نشرها. على بل املعلومة احتكار على تقوم ال الفكرية امللكية حلماية متبع مفهوم

 املغلقة املصادر
 الشخصي. االستخدام حقوق شراء بعد اال الربامج ستخداما حيق ال انه على ينص مفهوم

 

 الواجهة الرئيسيةMicrosoft Word  1برنامج معالج النصوص 
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 :Excelبرانمج مايكروسوفت اكسل 
 :)توي على ورقة عملهو امللف الذي تعمل وختزن فيه البياانت وكل مصنف حي املصنف)امللف 

WorkSheet  .اواكثر 
 :هي عبارة عن خالاي منظمة ضمن:  ورقة العمل 

  اعمدة: تعنون االعمدة بواسطة االحرف االجنليزية منA اىل VI  عمود. 256إبمجايل 
  وتقاطع الصفوف مع االعمدة 65536اىل  1صفوف: تعنون الصفوف بواسطة االرقام من .

 يسمى خلية.
  اق على عالمات التبويب يف اسفل اطار املصنف ولالنتقال من ورقة اىل اخرى من تظهر امساء االور

 خالل عالمات التبويب.
 :هي اخللية احملددة واليت تكون جاهزة الدخال البياانت، وهناك خلية واحدة نشطة  اخللية النشطة

، او  Enterفقط يف كل مره. ويتم حتريك اطار اخللية النشطة ابستخدام مفاتيح االسهم، او 
 ، او ابستخدام املاوس.Tabمفتاح احلقول 

 ( )نطاق اخلالاي( اجملالCell Range :) ،هو جمموعة من اخلالاي املتجاورة يف ورقة العمل
ويساعدان استخدام جمال اخلالاي يف تبسيط العمليات احلسابية، أو نسخ البياانت، 

 :ويتكون اسم اجملال من ثالثة أجزاء هيأوطباعتها.
 خللية املوجودة يف أول اجملال.اسم ا -
 عالمة التنقيط ):(. -
 اسم اخللية املوجودة يف آخر اجملال. -

 :هو جمموعة االحداثيات اليت تشغلها تلك اخللية على ورقة العمل، ولكل خلية اسم  مرجع اخللية
 .C2مثال  .متبوًعا برقم الصف فريد يتألف من حرف العمود
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 دخاهلا إىل ورقة العملأنواع البياانت اليت ميكن إ
وهو عبارة عن نص أو رموز ألجل تعريف البياانت املندرجة حتته، وهو  (Labelالعنوان )

 يساعد على وضوح العمل وترتيبه.

وهي عبارة عن بياانت عددية وحرفية، يتعامل معها برانمج اجلداول  (Valueالقيمة )
 احلسابية يف إجراء العمليات احلسابية.

وهي عبارة عن عمليات حسابية جترى على القيم للحصول على  (Formulaالصيغة )
 النتائج املطلوبة.

 التاريخ والوقت 
(Date - Time) 

 

وهي عبارة عن بياانت خاصة ابلوقت أو التاريخ، وتستخدم عندما 
 نريد أن ندخل املواعيد، أو حلساب ساعات العمل.

 
 الصيغ والدوال

حسابية جترى على القيم للحصول على النتائج املطلوبة ويقوم هي عبارة عن عمليات : الصيغة
املستخدم بكتابتها يدواي ، مثل عمليات اجلمع والطرح وحساب املتوسط احلسايب،وتبدأ الصيغ دائًما 

 بعالمة املساواة )=(، حىت يتم متييزها على أهنا معادلة رايضية وليست نًصا أو قيمة.
 برامج اجلداوال احلسابيةأولوايت العمليات احلسابية يف 

 21 3*(5+2)= مثال)(  االقواس .1
 48       2^4*3= مثال^     االس .2
 8 4/2+2*3=مثال     * / والقسمة الضرب .3
 4 2+3-5=مثال     -والطرح  +  اجلمع .4

 هي صيغ مصممة مسبًقا داخل برانمج اجلداول احلسابية، ألداء بعض العمليات احلسابية الدوال:
ة، وتساعدان هذه الدوال على توفري الوقت واجلهد عند كتابة العمليات احلسابية، وتبدأ البسيطة واملعقد

الدوال دائًما بعالمة املساواة )=(.وهي مصنفة حسب الوظيفة اليت تقوم هبا، فمنها املختص ابلعمليات 
اهلندسية  املالية، ومنها املختص ابلعمليات اإلحصائية والرايضية، كما أن منها املختص ابلعمليات

 واملنطقية.
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 الدوال االساسية:
الشرط االساسي لكتابة دالة هو حتديد اخللية املطلوب الناتج فيها مث كتابة اشارة املساواة =، وبعد 

 .Enterاالنتهاء من كتابة الدالة جيب الضغط على مفتاح 
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 انواع الرسوم البيانية
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 برانمج مايكروسوفت بوربوينت
 مزااي برامج العروض التقدميية

 

 املواصفات اليت جيب توفرها يف العرض التقدميي اجليد
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 امتدادات امللفات:
Text Files 

.DOC  Microsoft Word Document 

.DOCX  Microsoft Word Open XML Document 

.LOG Log File 

.MSG Outlook Mail Message 

.ODT  OpenDocument Text Document 

.PAGES  Pages Document 

.RTF Rich Text Format File 

.TEX  LaTeX Source Document 

.TXT  Plain Text File 

.WPD WordPerfect Document 

.WPS  Microsoft Works Word Processor Document 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Files 

.CSV Comma Separated Values File 

.DAT  Data File 

.GED GEDCOM Genealogy Data File 

.KEY Keynote Presentation 

.KEYCHAIN  Mac OS X Keychain File 

.PPS  PowerPoint Slide Show 

.PPT  PowerPoint Presentation 

.PPTX  PowerPoint Open XML Presentation 

.SDF Standard Data File 

.TAR  Consolidated Unix File Archive 

.TAX2016  TurboTax 2016 Tax Return 

.VCF vCard File 

.XML  XML File 

Audio Files 

.AIF Audio Interchange File Format 

.IFF Interchange File Format 

.M3U  Media Playlist File 

.M4A MPEG-4 Audio File 

.MID MIDI File 

.MP3  MP3 Audio File 

.MPA MPEG-2 Audio File 

.WAV WAVE Audio File 

.WMA Windows Media Audio File 

https://fileinfo.com/extension/doc
https://fileinfo.com/extension/docx
https://fileinfo.com/extension/log
https://fileinfo.com/extension/msg
https://fileinfo.com/extension/odt
https://fileinfo.com/extension/pages
https://fileinfo.com/extension/rtf
https://fileinfo.com/extension/tex
https://fileinfo.com/extension/txt
https://fileinfo.com/extension/wpd
https://fileinfo.com/extension/wps
https://fileinfo.com/extension/csv
https://fileinfo.com/extension/dat
https://fileinfo.com/extension/ged
https://fileinfo.com/extension/key
https://fileinfo.com/extension/keychain
https://fileinfo.com/extension/pps
https://fileinfo.com/extension/ppt
https://fileinfo.com/extension/pptx
https://fileinfo.com/extension/sdf
https://fileinfo.com/extension/tar
https://fileinfo.com/extension/tax2016
https://fileinfo.com/extension/vcf
https://fileinfo.com/extension/xml
https://fileinfo.com/extension/aif
https://fileinfo.com/extension/iff
https://fileinfo.com/extension/m3u
https://fileinfo.com/extension/m4a
https://fileinfo.com/extension/mid
https://fileinfo.com/extension/mp3
https://fileinfo.com/extension/mpa
https://fileinfo.com/extension/wav
https://fileinfo.com/extension/wma
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Video Files 

.3G2  3GPP2 Multimedia File 

.3GP 3GPP Multimedia File 

.ASF Advanced Systems Format File 

.AVI  Audio Video Interleave File 

.FLV Animate Video File 

.M4V iTunes Video File 

.MOV Apple QuickTime Movie 

.MP4  MPEG-4 Video File 

.MPG MPEG Video File 

.RM  RealMedia File 

.SRT  SubRip Subtitle File 

.SWF Shockwave Flash Movie 

.VOB  DVD Video Object File 

.WMV Windows Media Video File 

https://fileinfo.com/extension/3g2
https://fileinfo.com/extension/3gp
https://fileinfo.com/extension/asf
https://fileinfo.com/extension/avi
https://fileinfo.com/extension/flv
https://fileinfo.com/extension/m4v
https://fileinfo.com/extension/mov
https://fileinfo.com/extension/mp4
https://fileinfo.com/extension/mpg
https://fileinfo.com/extension/rm
https://fileinfo.com/extension/srt
https://fileinfo.com/extension/swf
https://fileinfo.com/extension/vob
https://fileinfo.com/extension/wmv
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Backup Files 

.BAK  Backup File 

.TMP Temporary File 

 

Compressed Files 

.7Z  7-Zip Compressed File 

.CBR  Comic Book RAR Archive 

.DEB  Debian Software Package 

.GZ  Gnu Zipped Archive 

.PKG Mac OS X Installer Package 

.RAR  WinRAR Compressed Archive 

.RPM  Red Hat Package Manager File 

.SITX  StuffIt X Archive 

.TAR.GZ  Compressed Tarball File 

.ZIP Zipped File 

.ZIPX  Extended Zip File 

 

Vector Files 

.AI  Adobe Illustrator File 

.EPS  Encapsulated PostScript File 

.PS  PostScript File 

.SVG Scalable Vector Graphics File 

 

 

 

https://fileinfo.com/extension/bak
https://fileinfo.com/extension/tmp
https://fileinfo.com/extension/7z
https://fileinfo.com/extension/cbr
https://fileinfo.com/extension/deb
https://fileinfo.com/extension/gz
https://fileinfo.com/extension/pkg
https://fileinfo.com/extension/rar
https://fileinfo.com/extension/rpm
https://fileinfo.com/extension/sitx
https://fileinfo.com/extension/tar.gz
https://fileinfo.com/extension/zip
https://fileinfo.com/extension/zipx
https://fileinfo.com/extension/ai
https://fileinfo.com/extension/eps
https://fileinfo.com/extension/ps
https://fileinfo.com/extension/svg
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Developer Files 

.C C/C++ Source Code File 

.CLASS  Java Class File 

.CPP C++ Source Code File 

.CS  Visual C# Source Code File 

.DTD Document Type Definition File 

.FLA Adobe Animate Animation 

.H  C/C++/Objective-C Header File 

.JAVA Java Source Code File 

.LUA Lua Source File 

.M  Objective-C Implementation File 

.PL  Perl Script 

.PY Python Script 

.SH  Bash Shell Script 

.SLN  Visual Studio Solution File 

.SWIFT  Swift Source Code File 

.VB  Visual Basic Project Item File 

.VCXPROJ  Visual C++ Project 

.XCODEPROJ  Xcode Project 

 

Raster Image Files 

.BMP Bitmap Image File 

.DDS  DirectDraw Surface 

.GIF Graphical Interchange Format File 

.JPG JPEG Image 

.PNG Portable Network Graphic 

.PSD Adobe Photoshop Document 

.PSPIMAGE  PaintShop Pro Image 

.TGA Targa Graphic 

.THM  Thumbnail Image File 

.TIF Tagged Image File 

.TIFF Tagged Image File Format 

.YUV YUV Encoded Image File 

 

 

 

https://fileinfo.com/extension/c
https://fileinfo.com/extension/class
https://fileinfo.com/extension/cpp
https://fileinfo.com/extension/cs
https://fileinfo.com/extension/dtd
https://fileinfo.com/extension/fla
https://fileinfo.com/extension/h
https://fileinfo.com/extension/java
https://fileinfo.com/extension/lua
https://fileinfo.com/extension/m
https://fileinfo.com/extension/pl
https://fileinfo.com/extension/py
https://fileinfo.com/extension/sh
https://fileinfo.com/extension/sln
https://fileinfo.com/extension/swift
https://fileinfo.com/extension/vb
https://fileinfo.com/extension/vcxproj
https://fileinfo.com/extension/xcodeproj
https://fileinfo.com/extension/bmp
https://fileinfo.com/extension/dds
https://fileinfo.com/extension/gif
https://fileinfo.com/extension/jpg
https://fileinfo.com/extension/png
https://fileinfo.com/extension/psd
https://fileinfo.com/extension/pspimage
https://fileinfo.com/extension/tga
https://fileinfo.com/extension/thm
https://fileinfo.com/extension/tif
https://fileinfo.com/extension/tiff
https://fileinfo.com/extension/yuv
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 هيئات الصور
JPEG(Joint Photographic Experts Group) 

تعد اهليئة االكثر شعبية وانتشارا ال سيما لعرض الصور على االنرتنت وتتميز أبننا نستطيع التحكم 
 16بت )24بدرجة الضغط عند التخزين ولكن مع ضعف يف جودة الصورة تدعم نظام عمق لوين لغاية 

ن لون( اي تعطي صورة حقيقية ، ومن عيوهبا اهنا ال تدعم الشفافية واحلركة، تستخدم عادة للصور مليو 
 ,JPGاليت يكون فيها اللون او ظالل اللونني االسود والرمادي ذات امهية كبرية،االمتدادات 

JPEG,JFIF, JFL. 
GIF(Graphics Interchange Format) 

لون اي الوان حمدده(  256بت)  8نظام عمق لوين لغاية تستعمل بشكل واسع على الويب وتدعم 
وتتميز ابلضغط عند التخزين مع احملافظة على جودهتا، كما تدعم شفافية اخللفية وجعل الصورة متحركة، 
وهي افضل لعرض اخلطوط احلادة وهلذا السبب يستخدم بكثرة يف النصوص والشعارات الصغرية 

 وااليقوانت واالزرار واخلطوط.
PNG(Portable Network Graphics ) 

وتتشابه معها يف اهنا تستخدم الية الضغط احملافظ )ضغط بدون ضياع  GIFطورت لتحل حمل اهليئة 
مستوى شفافيه يف  254التفاصيل( ودعم الشفافيه وتتفوق عليها يف توفري بعض املزااي حيث تشمل 

تدعم اىل  GIFبت بينما 48ين اىل يدعم مستوى واحد فقط، كما اهنا تدعم عمق لو  GIFحني ان 
  بت فقط. 8

BMP(Basic Metabolic Panel) 
شائعة االستعمال يف معظم التطبيقات وقابلة للتداول على مجيع االجهزة، وال تستخدم الية ضغط مبعىن 

بت لذا فإهنا  32اهنا متطابقة كليا مع امللف االصلي مع توفري نفس اجلودة، وتدعم عمق لوين اىل 
دم حلفظ الصور والرسوم اليت حنتاج فيها اىل دقة التفاصيل كالتصاميم او الصور اليت حتتاج اىل تستخ

 gif.و jpg اظهار اللون احلقيقي وهي تعطي مساحة كبرية للصورة تقارن بعشرة اضعاف
TIFF(Tagged Image File Format) 

بت وتستخدم الية الضغط  48ىل حتظى بشهرة واسعة مع تطبيقات النشر االحرتافية تدعم عمق لوين ا
 احملافظ )ضغط بدون ضياع التفاصيل(. 
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Page Layout Files 

.INDD Adobe InDesign Document 

.PCT  Picture File 

.PDF Portable Document Format File 

 

Spreadsheet Files 

.XLR  Works Spreadsheet 

.XLS  Excel Spreadsheet 

.XLSX  Microsoft Excel Open XML Spreadsheet 

 

Database Files 

.ACCDB  Access 2007 Database File 

.DB  Database File 

.DBF Database File 

.MDB  Microsoft Access Database 

.PDB  Program Database 

.SQL  Structured Query Language Data File 

 

Executable Files 

.APK  Android Package File 

.APP Mac OS X Application 

.BAT  DOS Batch File 

.CGI  Common Gateway Interface Script 

.COM  DOS Command File 

.EXE  Windows Executable File 

.GADGET  Windows Gadget 

.JAR  Java Archive File 

.WSF Windows Script File 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fileinfo.com/extension/indd
https://fileinfo.com/extension/pct
https://fileinfo.com/extension/pdf
https://fileinfo.com/extension/xlr
https://fileinfo.com/extension/xls
https://fileinfo.com/extension/xlsx
https://fileinfo.com/extension/accdb
https://fileinfo.com/extension/db
https://fileinfo.com/extension/dbf
https://fileinfo.com/extension/mdb
https://fileinfo.com/extension/pdb
https://fileinfo.com/extension/sql
https://fileinfo.com/extension/apk
https://fileinfo.com/extension/app
https://fileinfo.com/extension/bat
https://fileinfo.com/extension/cgi
https://fileinfo.com/extension/com
https://fileinfo.com/extension/exe
https://fileinfo.com/extension/gadget
https://fileinfo.com/extension/jar
https://fileinfo.com/extension/wsf
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System Files 

.CAB  Windows Cabinet File 

.CPL  Windows Control Panel Item 

.CUR  Windows Cursor 

.DESKTHEMEPACK Windows 8 Desktop Theme Pack File 

.DLL  Dynamic Link Library 

.DMP Windows Memory Dump 

.DRV  Device Driver 

.ICNS  Mac OS X Icon Resource File 

.ICO Icon File 

.LNK  Windows File Shortcut 

.SYS  Windows System File 

 

Web Files 

.ASP Active Server Page 

.ASPX  Active Server Page Extended File 

.CER  Internet Security Certificate 

.CFM  ColdFusion Markup File 

.CSR  Certificate Signing Request File 

.CSS  Cascading Style Sheet 

.HTM  Hypertext Markup Language File 

.HTML  Hypertext Markup Language File 

.JS  JavaScript File 

.JSP Java Server Page 

.PHP PHP Source Code File 

.RSS  Rich Site Summary 

.XHTML  Extensible Hypertext Markup Language File 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fileinfo.com/extension/cab
https://fileinfo.com/extension/cpl
https://fileinfo.com/extension/cur
https://fileinfo.com/extension/deskthemepack
https://fileinfo.com/extension/dll
https://fileinfo.com/extension/dmp
https://fileinfo.com/extension/drv
https://fileinfo.com/extension/icns
https://fileinfo.com/extension/ico
https://fileinfo.com/extension/lnk
https://fileinfo.com/extension/sys
https://fileinfo.com/extension/asp
https://fileinfo.com/extension/aspx
https://fileinfo.com/extension/cer
https://fileinfo.com/extension/cfm
https://fileinfo.com/extension/csr
https://fileinfo.com/extension/css
https://fileinfo.com/extension/htm
https://fileinfo.com/extension/html
https://fileinfo.com/extension/js
https://fileinfo.com/extension/jsp
https://fileinfo.com/extension/php
https://fileinfo.com/extension/rss
https://fileinfo.com/extension/xhtml


 179 بساحلا تايافك باتك
 

 

 

 

 



 180 بساحلا تايافك باتك
 

 

 

 

 



 181 بساحلا تايافك باتك
 

 



 182 بساحلا تايافك باتك
 

 

 
 
 
 
 



 183 بساحلا تايافك باتك
 

 رتنتاالن
   نظام يربط املاليني من اجهزة احلاسب املوجودة يف العامل، مبا يسمى الشبكة العاملية املوسعة

World Wide Web   واليت يرمز هلا يف بداية عنوان االنرتنت بـWWW. 
  كلمة انرتنت هي اختصارملصطلح الشبكة العامليةInternational Net 
 تخدام برامج تسمى متصفحات الويب.يتم التصفح واالحبار يف هذه الشبكة ابس 

 العنوان على االنرتنت 
هو الذي حيدد طريقة الوصول اىل الصفحة اليت متثل ذلك العنوان على الشبكة  URLالعنوان ويسمى 

 العاملية، ويتكون من االجزاء التالية: 
زة احلاسب )الربوتوكول هو عبارة عن جمموعة من القواعد واملقاييس متكن أجه اسم الربوتوكول: .1

 من تبادل املعلومات(.
 او اسم املؤسسة او املنظمة او اهليئة اليت حتتفظ ابملوقع. :Domain Nameالنطاق  .2
 هي اليت حتدد نوع نشاط املوقع. الالحقة: .3

 
* هناك الحقة اخرى ترمز للدولة املسجل هبا املوقع، حيث يغلب على اجلهات احلكومية وبعض 

 قعهم لدى اجلهات رمسية حتفظ هلم حقوق ملكية االسم حول العامل.الشركات واالفراد تسجيل موا
* تنتهي عناوين املواقع عادة حبروف ترمز اىل اسم املنظمة او البلد اليت ينتمي اليها صاحب العنوان، ويتم 

وهي لغة توصيف النص التشعيب، وتنتهي الصفحات  HTMLابستخدام  Webأتليف صفحات 
يظهر عنوان هذه الصفحة يف شريط عنوان  Webند عرض صفحة وع htmlاو  htmابلالحقة 

 املستعرض.
 wwwويكفي ان نبدأ بكتابة العنوان من  //:http* ليس ابلضروري نكتب الربوتوكول 

 

http://www.tvtc.gov.sa 

http  يستخدم ملقمWeb هذا البروتكول 

www موقع موجود على يشير الى ان الWorld Wide Web 

tvtc اسم المؤسسة او الموقع 

gov الموقع خاص بجهة حكومية 

sa  الموقع مسجل في المملكة العربية السعودية 

 

http://www.tvtc.gov.sa/
http://www.tvtc.gov.sa/


 184 بساحلا تايافك باتك
 

org net mil gov edu com 

 تجاري تعليمي حكومي عسكري شبكة هيئة او منظمة خيرية

 

 أ فيها متصفح االنرتنت وميكن حتديدها.الصفحة الرئيسية هي الصفحة اليت تظهر كل مرة تبد
 من املمكن ان تكون الصفحة الرئيسية صفحة فارغة بدون عنوان.

ومن املمكن ان نكتب اكثر من عنوان وكل عنوان يف سطر لتصبح مجيعها صفحات رئيسية تفتح يف 
 نفس الوقت.

 

 حفظ صفحات الويب على احلاسب
 اىل: تنقسم انواع حفظ الصفحة على جهاز احلاسب

 (*.htm, *.html) :Webpage, Complete  ويستخدم هذا النوع حلفظ كافة
امللفات املطلوبة لعرض الصفحة متضمنة الرسومات واالطارات واالمناط وعند اختيار هذا النوع 
يتم حفظ كل ملف بتنسيقة االصلي، وهذا النوع ميكننا من عرض كافة صفحات الويب بدون 

ضافة الصفحة اىل املفضلة، كما ان احلفظ يف هذا النوع يتم على اتصال ابالنرتنت وبدون ا
 الصفحة احلالية فقط.

 (*.mht) Web Archive, single file  ويستخدم هذا النوع حلفظ كافة املعلومات
املطلوبة لعرضها يف ملف مفرد، ويؤدي هذا اخليار اىل حفظ لقطة للصفحة احلالية ويتوفر يف 

مثبت على احلاسب. وهذا النوع ميكننا من عرض كافة  outlook expressحالة وجود 
 صفحات الويب بدون اتصال ابالنرتنت وبدون اضافة الصفحة اىل املفضلة.

 Webpage, HTML only (*.htm, *.html)  ويستخدم هذا النوع حلفظ
احلالية فقط اي حفظ املعلومات على صفحة ويب، لكن اليتم حفظ  HTMLصفحة 

 ات، او ملفات اخرى.الرسومات، االصو 
 Text File (*.txt)  ،ويستخدم هذا النوع حلفظ النص فقط من صفحة ويب احلالية

 بتنسيق نص.
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 البحث يف االنرتنت
 البحث من خالل شريط العنوان 
 البحث من خالل حمركات البحث 
 من اشهر حمركات البحث العاملية -

            AOL, altavista, alltheweb, lycos, excite, HotBot 
google, yahoo, Bing, ask, 

 من حمركات البحث العربية -
)يعرض حمرك البحث هذا  yamli ،qrobe.it، ميلي araby، عريب aynaاين 

 (askو  bingو   googleالنتائج من حمركات البحث 
 أهم تطبيقات االنرتنت:

  الربيد االلكرتوينElectronic Mail  
  جمموعات األخبارNewsgroups  
  بروتوكول نقل امللفاتFTP(File Transfer Protocol) 
  القوائم الربيديةMailing Lists 
  الشبكة العنكبوتيةWWW(World Wide Web) 
  احملاداثتIRC (Internet Relay Chat)   
  االلتقاء يف العامل االفرتاضي(Meeting in Virtual Space) 

 اختصارات لتحديد عمليات البحث 
وتستخدم للبحث يف املواقع اليت حتتوي الكلمات اليت ترتبط فيما بينها بعالمة )+( بدون  عالمة )+(:

ترك مسافة بني الكلمة وعالمة اجلمع وتظهر نتائج البحث حبيث حتتوي على مجيع الكلمات احملددة. 
 مثال احلاسب+وتقنية+املعلومات

حتتوي الكلمة االخرى، حيث يتم كتابة وتستخدم للبحث يف املواقع اليت حتتوي كلمة وال  (:-عالمة )
( مث الكلمة الثانية بدون ترك مسافة بني الكلمتني وعالمة الطرح. وتظهر -الكلمة االوىل مث عالمة )

 نتائج البحث حبيث حتتوي على الكلمة االوىل وال حتتوي على الكلمة الثانية.
على عبارة او مجلة او مجيع املكتوب  وتستخدمان للبحث يف املواقع اليت حتتوي عالميت التنصيص " ":

 داخل عالميت التنصيص، وبنفس الرتتيب.
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 حتديد البحث يف جزء حمدد: 
مثال:  intitle البحث يف اسم الصفحة فقط، ففي هذه احلالة نكتب -

intitle:tvtc.gov.sa 
ويتم ترك مسافة بني كلمات  allintitle: البحث عن اكثر من اسم يف اسم الصفحة -

 .البحث
 حيث نكتب قبل كلمة البحث، صيغة URLالبحث عن كلمة يف عنوان الصفحة  -

inurl: وللبحث عن اكثر من كلمة يف العنوان نستخدم صيغة allinurl:  ويتم ترك
 مسافة بني كلمات البحث

وبدون ترك مسافة  allintext: صيغة البحث عن الكلمات يف احملتوى ونستخدم لذلك -
 حيث يتم البحث يف احملتوى. بعدها نكتب كلمات البحث،

اذا كنا نريد البحث ضمن موقع معني او ضمن نوع  :siteالبحث يف موقع معني نستخدم  -
 :siteاو  site:edu على سبيل املثال(، org, edu)معني من املواقع مثال

hawsseb.com 
 :filetype عن طريق اضافة PDF, PPT البحث حسب نوع امللف مثل ملفات -

  مثال
 filetype:pdfاملعلومات تقنية 

للعثور على صفحات ذات حمتوى  :relatedالعثور على صفحات ذات صلة نستخدم  -
 /related:http:hawsseb.comمشابه، مثال 

 مصادر املعلومات االلكرتونية 
هي مجيع الواثئق اليت هلا شكل الكرتوين ويتم الوصول اليها عن طريق احلاسب وتقنياته. وميكن الوصول 

 مصادر املعلومات االلكرتونية من خالل:اىل 
 أو االقراص الصلبة. DVDالوسائط املتعددة كأقراص الليزر  -
 عن بعد ابستخدام شبكة االنرتنت العاملية. -
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 اليات البحث اجليد يف شبكة االنرتنت:
حث توجد اليات تساعد على البحث اجليد عن املعلومات يف شبكة االنرتنت. مثل: حتديد ماتريد الب

عنه بشكل دقيق، حتديد مكان البحث. والبحث يف اكثر من حمرك حبث، واستخدام خاصية البحث 
 (.-املتقدم،وعالمات التنصيص " "وعالمة الطرح )

 الربيد االلكرتوين 
هو طريقة لكتابة وارسال واستقبال الرسائل والواثئق وملحقاهتا من ملفات وصور، عرب وسائل االتصال 

 ء كانت تلك الوسيلة شبكة انرتنت او شبكة اتصال خاصة.االلكرتونية سوا

 
 

 

 بروتوكوالت الربيد االلكرتوين:
 Simple Mail Transfer Protocol ( SMTP ) :الربوتوكول األول

وهذا الربوتوكول هو املسئول عن إرسال الرسائل وتوجيهها إىل املستقبل احملدد، حيث أن الغالبية العظمى 
لنقل البياانت  TCP/IP تستخدم هذا الربوتوكول يف اإلرسال. ويستخدم الربوتوكول من خادمات الربيد
 . 25من خالل املنفذ 

يعيب هذا الربوتوكول ضعف خصائص الضبط واحلماية مما يؤدي إىل كثري من الرسائل الضارة واملزعجة 
 .كلمة املرورحيث ميكن املستخدم من إرسال الربيد اإللكرتوين دون طلٍب السم املستخدم أو  
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 Post Office Protocol ( POP ) :الربوتوكول الثاين

وهذا الربوتوكول خمصص الستقبال الرسائل حيث يقدم طريقة سهلة وبسيطة للوصول للربيد، حبيث 
يسمح هذا الربوتوكول للمستخدم بتنزيل مجيع الرسائل إىل جهازه ومن مث قراءهتا، مع إمكانية حذفها 

، وهو مناسب للمستخدمني ذوي االتصال الضعيف أو املتقطع أو (server) ز اخلادمهنائياً من اجلها
ذو التكلفة العالية، ألنه ميّكنهم من تصفح الرسائل يف حالة عدم االتصال ابإلنرتنت. وميكننا تشبيه 

عمل اجلهاز اخلادم بعمل مكتب الربيد الذي حيتفظ ابلرسائل بشكل مؤقت حىت أيي صاحبها 
 .االستالمه

وهذا الربوتوكول هو األقدم واألكثر استخداماً حيث يعمل على مجيع برامج الربيد، وهو اآلن يف إصداره 
 . 111من خالل املنفذ  TCP/IP ويتم نقل البياانت هنا عرب الربوتوكول (POP3) الثالث

 Internet Message Access Protocol ( IMAP ) :الربوتوكول الثالث

األحدث وهو أيضاَ خمصص الستقبال الرسائل. حيث يسمح للمستخدم ابلدخول  وهذا الربوتوكول هو
إىل اخلادم واختيار الرسائل اليت يرغب يف قراءهتا واالطالع عليها وحتميلها مع بقاءها على اخلادم دون 

، وميكننا هنا تشبيه عمل  (POP حذفها ودون احلاجة لتنزيلها مجيعاً )على عكس ما هو معمول به يف
هاز اخلادم مبكتب الربيد الذي حيتفظ ابلرسائل، ولكن حني يرغب صاحب الرسالة بقراءهتا فإنه أيي اجل

للمكتب يف كل مرة )عملية صعبة يف عاملنا الواقعي، ولكنها سهلة يف العامل الرقمي( لذلك فهو مناسب 
 .للذين ميلكون اتصال جيد ومستمر ابإلنرتنت

 ، وتتم عملية نقل البياانت عرب الربوتوكولIMAP4 األخري منه وهو نستخدم يف وقتنا احلايل اإلصدار

TCP/IP   143من خالل املنفذ . 
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Big Data البياانت الضخمة 
 جدا الضخمة البياانت حزم من جمموعة على Data Big مصطلح يطلق املعلومات، تقنية جمال يف

 انحية من التقليدية (DBMS) البياانت قواعد إدارة نظم بواسطة معها التعامل يصعب واليت واملعقدة
 . والتحليل التمثيل، البحث، التخزين،

 أبعاد البياانت الضخمة
 غارتنر شركة قدمتها Data Big للـ أخرى أبعاد هناك فقط، البياانت حبجم تتعلق ال املسألة إن

 :كالتايل وهي ”Vs Three“ ابسم وتعرف لألحباث
Volume The: والتحليل ابلتخزين املتعلقة والتحدايت بياانتلل الضخم احلجم. 
Variety The: الشبكات مثل جديدة، بياانت مصادر واستخدام البياانت ومصادر أنواع تنوع 
 .إخل اإللكرتوين، الربيد الصور، الفيديو، اإلجتماعية،
Velocity The: العمل متطلبات يناسب مبا وحتليلها البياانت إىل الوصول سرعة. 

 ألصحاب البياانت موثوقية مدى :Veracity The وهو رابعا بعدا IBM شركة ضافتأ كما
 .القرار

 يف القرارات صناعة يعزز مبا البياانت ملعاجلة جديدا وطرقا أشكاال يتطلب Data Big فإن لذلك،
 .املؤسسات

 أمثلة
 :األمثلة بعض هنا أفضل؟ قرار اختاذ على املؤسسات Data Big تساعد كيف

 .ما منتج حول الناس ملشاعر حتليل إىل يوميا التغريدات من ترياابيت 12 حتويل –
 .الطاقة استهالك لتوقعات حتليل إىل السنوية القراءات من مرت مليار 351 حتويل –
 بشكل العمالء بتوجه للتنبؤ احلقيقي الوقت يف يومية مكاملة مليون 511 سجالت تفاصيل حتليل –

 .أسرع
 .حمتملة احتيال عملية أي لكشف يوميا جتارية معاملة ينيمال 5 على التدقيق –
 .االهتمام جتذب اليت النقاط لتحديد مراقبة كامريا ملائة املباشر البث مراقبة –
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Internet of Things - IoTانرتنت االشياء  
 به يُقصد حديثا، برز مصطلح ،(IoT - Things of Internet :ابإلجنليزية) األشياء إنرتنت

 بروتوكول عرب) بعضها مع املرتابطة األجهزة بني التفاهم يتيح الذي (الشبكة) اإلنرتنت من اجلديد يلاجل
 االصطناعي الذكاء وأدوات واحلساسات واملستشعرات األدوات األجهزة هذه وتشمل .(اإلنرتنت
 واهلواتف اسيباحلو  مع األشخاص تواصل وهو التقليدي املفهوم التعريف هذا ويتخطى .وغريها املختلفة
 إنرتنت مييز وما .املعروف التقليدي اإلنرتنت بروتوكول خالل ومن واحدة عاملية شبكة عرب الذكية

 دون من األدوات يف التحكم يستطيع الشخص أن أي املكان، من التحرر لإلنسان تتيح أهنا األشياء
 .معني جهاز مع للتعامل حمّدد مكان يف التواجد إىل احلاجة
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 يات احلاسب أخالق
 Copyrightحق ملكية الربجميات 

لذلك عند شرائها البد من مراعاة شروط معينة يلزمنا  Copyrightللربجميلت التجارية حقوق ملكية 
 هبا حق ملكية الربجميات وهي كما يلي:

 نسخ اقراص الربجمية فقط الستخدامها كنسخ احتياطي عند تلف او تعطل النسخة االصلية. .1
 ة الربجمية او مشاركتها مع الغري.ال حيق اعار  .2
 ال حيق استخدام الربجمية يف شبكة احلواسيب اال مبوافقة صاحب الربجمية تبعا لشروط ترخيصها. .3
ان قرصنة الربامج وذلك بنسخها غري املشروع ومن مث توزيعها وبيعها واستخدامها هي جرمية  .4

 يعاقب عليها القانون.
 الربجميات التجارية وعلى الربجميات اجملانية واجملانية مؤقتا. ان تشريعات حقوق امللكية تطبق على .5

 Licensingترخيص الربجميات 
وهلذه  Licenseان شراء الربجمية ال يعين احلصول على امللكية وامنا احلصول على رخصة االستخدام 

وهي تكون مكتوبة يف توثيق الربجمية او تظهر  Licensing Agreementالرخصة شروط تسمى 
 على الشاشة عند حتميل او تثبيت الربجمية.

 ورخصة استخدام الربجمية نوعان:
 رخصة املستخدم الواحد. .1
رخصة متعددة االستخدام: وهي متكن املشرتي من حتميل نفس الربجمية على عدة حواسيب  .2

 يتحدد عددها يف الرخصة.
 جرائم احلاسب

 الشرعي للبياانت وامللفات والربامج، مثل قضااي هي تلك القضااي احلاسوبية غري القانونية او الوصول غري
وقضااي التخريب  Forgeryوالتزوير  Espionageوالتجسس  Theftوالسرقة  Fraudالتحايل 

Sabotage. 
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 المجال الخامس

 

 الحاسب والتعليم
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 برامج ادارة املواقع على االنرتنت
م برامج متكاملة تشكل نظاما الدارة احملتوى املطلوب نشره وعرضه لزوار واعضاء املوقع. وتوفر هي حز 

ادوات للتحكم يف عملية النشر، وتعمل هذه النظم يف العادة على االنرتنت، وان كان من املمكن 
 تشغيلها كذلك على الشبكة احمللية.

تعليمي ومنها التجاري ومنها الطيب ومنها الشخصي، ولكل تتعدد اجملاالت املتعلقة إبدارة املواقع، فمنها ال
  يطلق على برامج ادارة املواقع التعليمية:جمال مصطلح خاص به او اكثر، فعلى سبيل املثال 

  نظام ادارة احملتوى والتعلمLearning & Content Management System 
LCMS 

  االدارة التعليميةLearning Management System LMS  
   نظم ادارة الفصول االفرتاضية Virtual Classroom Management VCM 
  نظام التعليم املتعدد او التعليم املؤلفBlended Learning BL  

 مصطلحات أخرى الدارة املواقع على االنرتنت 
  Learning Management System LMSنظام ادارة التعليم احلر  -
 بوابة االنرتنت التعليمية  -
 School Management System SMSارة املدرسية نظام االد -
 أدوات تكون احملتوى  -
 الفصول التخيلية )التعليم املتزامن(. -

 أنواع أنظمة إدارة التعلم
 CMS احملتوى إدارة أنظمة -1

 Web ويب تطبيقات وهي Content Management System لعبارة اختصار هي
Application حمتوى إدارة على( فيها التحكم ميكن الحياتبص) أكثر أو ملستخدم القدرة تعطي 

 تعديل، إنشاء، ابإلدارة ويقصد املوقع، برجمة يف خربة ابلضرورة ميتلك أن دون اإلنرتنت شبكة على موقع
 .اإلنرتنت شبكة على موقع حمتوايت أرشفة، نشر،

 على املستخدمني من جمموعة قدرة هو احملتوى إدارة أنظمة استخدام سبب فإن أكثر، الصورة لتوضيح و
 كل وصول صالحية يف التحكم على القدرة مع اإلنرتنت، شبكة على واحد ملوقع خمتلفة أجزاء إدارة

 .له املخصص للجزء مستخدم
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ضمن  authoring toolss -Contentويف أحيان أخرى تتم اإلشارة إىل أدوات أتليف احملتوى
خدم إلنتاج وسائط متعددة ليتم نشرها عرب تست  Softwareهذا النوع، وهي أدوات عبارة عن برامج

 .والباوربوينت  Flashالويب أو هيئة ملفات كمبيوتر، مثل الفالش
 احملتوى إدارة أنظمة عن أمثلة
 املميزات من املزيد إاتحة مقابل بسيطة رسوما يطلب بعضها لكن جمانية، احملتوى إدارة أنظمة معظم
 :احملتوى ةإدار  أنظمة على أبمثلة قائمة يلي وفيما

– Blogger –Wix  –Weebly  –Drupal  –Joomla  –WordPress  
– Cushy  –Radiant CMS  –TextPattern  –ExpressionEngine 

CMS 
– eZ Platform –WebGUI  –TYPOlight  –Alfresco  –SilverStripe  
– Magento –Composr  –concrete5  –MODX  – 
 LMSأنظمة إدارة التعلم -2

، وهي  LMSاملعروفة اختصارا بـ  Learning Management Systemsة إدارة التعلمأنظم
  LMSأنظمة تفيد يف تنفيذ وإدارة التعليم اإللكرتوين بصورة منتظمة. وهناك أنواع كثرية من أنظمة

 تطرحها عدة مؤسسات رحبية وغري رحبية، إضافة إىل الكثري من املميزات.
 مأمثلة على أنظمة إدارة التعل

  –aTutor  –Schoology  –Edmodo  –Moodle  –Blackboard 
Desire2Learn –Canvas  

 -SuccessFactors  –Microsoft classroom  –Google Classroom 
SkillSoft 

  –TOPYX  –Instructure  –Cornerstone  –WizIQ Inc 
Cypher Learning –Brightspace  

 Collaborize  –Litmos  –Edsby  –Latitude Learning 
DigitalChalk –Classroom  

 Educadium –eFront  –Docebo  
 أمثلة على أنظمة إدارة تعلم عربية
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   نظام جسورJUSUR 
قام املركز الوطين للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد يف اململكة العربية السعودية ابلتعاون  2117يف عام 

ظام إدارة التعلم )جسور( هبدف إمداد أعضاء هيئة التدريس مع اجلامعة املاليزية املفتوحة بتقدمي ن
 والطالب يف التعليم العايل ابلتقنيات احلديثة يف التعليم واستخدام بيئة إلكرتونية تفاعلية.

  نظام تدارسTadarus 
مت تطويره من قبل شركة حرف لتقنية املعلومات و يستخدم نظام تدارس يف العديد من املؤسسات 

مثل عمادة التعليم عن بعد يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية واهليئة العامة لتحفيظ التعليمية 
 القرآن الكرمي، املقرأة اإللكرتونية العاملية.

 LCMS التعليمي احملتوى إدارة أنظمة -3
 هذه ومتنح ،Learning and Content Management System لعبارة اختصار هو

 بشكل التعليمي احملتوى استخدام وإعادة وإدارة وختزين وتعديل إنشاء على قدرةال املستخدمني األنظمة
 Learning التعليمية العناصر حيوي Repository مستودع إبنشاء ذلك ويكون فاعلية، أكثر

Object يناسب مبا استخدامها وإعادة وتوزيعها وجتميعها فيها التحكم يسهل حبيث ابحملتوى، اخلاصة 
 .التعليمية ةالعملي عناصر

 التعلم إدارة وأنظمة CMS احملتوى إدارة أنظمة بني جتمع LCMS التعليمي احملتوى إدارة أنظمة إن
LMS، إلدارة متكامالً  نظاماً  أصبح التعليمي احملتوى إدارة نظام أن املرحلة هذه يف القول وميكن 
 وهو اجلديد الشكل ليقدما النظامني كال بني التكامل عملية إىل التايل الشكل ويشري التعليمية، العملية

 (.CMS+LMS=LCMS) التعليمي احملتوى إدارة نظام
 إدارة نظام يركز بينما إدارته، على يركز وال فقط احملتوى إنشاء على يركز CMS احملتوى إدارة نظام
 احملتوى رةإدا أنظمة جتمع بينما احملتوى، على الرتكيز دون التعليمية العملية إدارة على LMS التعلم

 .النظامني مميزات بني جتمع فهي وابلتايل الوقت نفس يف وإدارته احملتوى إنشاء LCMS التعليمي
 الفصول االفرتاضية 

 تتميز الفصول االفرتاضية مبميزات عديدة نذكر منها :
 سهولة االستخدام . -
 . التعليم يف أي وقت ،حيث صار إبمكان الطالب أن يتعلم يف أي وقت و أي مكان -
 التعليم الفردي و اجلماعي . -
 التفاعل املستمر و االستجابة املستمرة واملتابعة املستمرة ككل . -
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 االخنفاض الكبري يف التكلفة . -
 ال حتتاج إدارة الفصول االفرتاضية مهارات تقنية عالية . -
 تغطية عدد كبري من الطالب يف مناطق جغرافية خمتلفة ويف أوقات خمتلفة . -
 على املشاركة دون خوف أو قلق .تشجيع الطالب  -
 إعفاء املعلم من األعباء الثقيلة ابملراجعة و التصحيح ورصد الدرجات و التنظيم . -
 دعم التعليم التفاعلي . -
 إمكانية تسجيل الدروس إلعادة مشاهدهتا . -
 (digital librariesوجود حجم كبري من املعلومات عرب املكتبات الرقمية ) -
 بحث لدى الطالب .توليد القدرة علي ال -

 :م الفصول االفرتاضية يف التعليموقد تكون هناك بعض نقاط الضعف لكنها ليست مربرا لعدم استخدا
 . ضرورة أن يكون للطالب القدرة علي استخدام احلاسوب 
 . ضرورة توفر شبكة اإلنرتنت 
 ب.ضرورة توفر حمتوى تعليمي مناسب للنشر علي املواقع ابللغة اليت يستوعبها الطال 
 . ضرورة وجود نظام إدارة و متابعة لنظام الفصول االفرتاضية 
  ضرورة أن يكون املدرس علي قدر مهم من املعرفة ابلتعامل مع الفصول االفرتاضية وكيفية

 التعامل مع الطالب من  خالهلا.
 أنواع الفصول االفرتاضية :

 Synchronousاواًل: الفصول االفرتاضية املتزامنة 
لقاعات الدراسية ، يستخدم فيها املعلم والطالب أدوات وبرجميات مرتبطة بزمن معني، و وهي شبيهة اب

و  talkroomو  paltalkمن هذه األدوات اللوح األبيض ، الفيديو التفاعلي ، وغرف الدردشة كـ 
hp virtual classroom  وcentra  فالفصول االفرتاضية ،إذن، هي التقاء املعلم و الطالب يف.

الوقت على اإلنرتنت عن طريق مؤمترات الفيديو و مؤمترات الصوت .و تقوم الربامج اليت سبق نفس 
ذكرها بعمل فصول افرتاضية متزامنة وحتتوي هذه الربامج على خدمات عديدة مثل غرف الدردشة والبث 

 املباشر ابلفيديو و الصوت و املشاركة يف الربامج و السبورة البيضاء وغريها .
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 Asynchronousالفصول االفرتاضية غري املتزامنة  اثنيًا:
ميكن تعريفها على أهنا فصول تقليدية إلكرتونية تتم عن طريق ولوج  الطالب و املعلمني إىل شبكة 

اإلنرتنت يف أوقات خمتلفة وما مييز هذا النوع أن مجيع الطالب يشتغلون على نفس احملتوى ولكن ال 
هذا النموذج من مناذج التعليم عن بعد شبيهاً ابلفصول التقليدية ولكن جيتمعون يف نفس الوقت، ويعترب 

مع إمكانية إعطاء الفرصة ملن ال يستطيع احلضور أبن يدرس من خالل الفصول االفرتاضية عرب اإلنرتنت 
يف الوقت الذي خيتاره هو، دون التقيد بزمان حمدد أو مكان معني، فهي تستخدم برجميات و أدوات غري 

 ية كاملراسالت بني الطالب، والربيد اإللكرتوين ، ومنتدايت احلوار .تزامن
 school Genو  clarolineو  moodleو  Blak Boardومن الربامج غري املتزامنة نذكر : 

 .webctو 
 اخلواص األساسية للفصول االفرتاضية :

 .) خاصية التخاطب املباشر ) ابلصوت فقط ، أو ابلصوت و الصورة 
 لكتايب.التخاطب ا 
 .) السبورة اإللكرتونية ) التفاعلية 
 .) املشاركة املباشرة لألنظمة والربامج والتطبيقات ) بني املدرس و الطلبة أو بني الطلبة 
 .إرسال امللفات وتبادهلا سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة بني املدرس و طلبته 
 ن واحد.متابعة املدرس لكل طالب على حدة أو جملموع الطلبة يف آ 
 .خاصية استخدام برامج عرض األفالم التعليمية 
 .خاصية توجيه األسئلة املكتوبة والتصويت عليها 
 .خاصية توجيه أوامر املتابعة ملا يعرضه املدرس للطلبة 
 .خاصية إرسال توصيله ألي متصفح لطالب واحد أو جلميع الطلبة 
 .خاصية السماح لدخول أي طالب أو إخراجه من الفصل 
 خاصية السماح ابلطباعة.و  عدمهة السماح ابلكالم أو خاصي 

 أدوار املعلم يف الفصول االفرتاضية:
 إنشاء فصل جديد أو مقرر دراسي حسب املسارات اآلتية: (1
 وضع التمرينات يف املقرر. (2
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 وضع الواثئق وامللفات )نصوص، فيديو، عروض تقدميية...(. (3
 إنشاء ساحات احلوار وغرف الدردشة. (4
 للطلبة وجدول ألعمال املعلم. وضع إعالانت (5
 قراءة أوراق الطلبة. (6

 أدوار الطالب:
 أداء التمرينات. (1
 االطالع على الواثئق وامللفات اليت قام املعلم بوضعها. (2
 االطالع على إعالانت املعلم وجدول األعمال. (3
 املشاركة يف ساحات احلوار وغرف الدردشة. (4
 املشاركة مع جمموعة الطلبة يف أداء عمل معني. (5
 إرسال األعمال إىل املعلم. خاصية تسجيل احملاضرة ) الصوتية والكتابية (. (6

 أنظمة االختبارات االلكرتونية :
هو وسيلة سهلة لتقومي الطالب إلكرتونًيا ، حيث متكن املعلم من إعداد اختبارات بطريقة سهلة لتطبيقها 

 الشفافية يف التصحيح.على الطالب ، وتصحح إلكرتونًيا وفوراًي مما يضمن املصداقية و 
وهي جمموعة من األسئلة املتنوعة ) اختيار من متعدد، والصواب واخلطأ، والتوصيل، والرتتيب، وإكمال 
الفراغ، وغريها( مت تصميمها بواسطة أحد الربجميات، حيث تقوم بقياس مستوى أداء الفرد يف خمتلف 

 اجملاالت اليت وضعت من أجلها.
 وفر االختبارات اإللكرتونيةهناك أنظمة إدارة تعلم ت

 مثل البالك بورد واملودل وغريها.
 برامج تصميم االختبارات على االنرتنت:
Desktop Flash quiz maker 

Adobe flash 
 ومن املواقع:

Google Docs 
 برامج جمانية:

 Hot Potatoes 6.2 
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 Question Tools 
QuizFaber 

Qedoc Quiz Maker 
 برامج جتارية :

tor 1.6QuizCrea 
quizmaker 2 

ViewletQuiz 2.0.5 
Quiz Builder 

Question Writer 2 
Respondus 3.5 

uTest 
WebQuiz XP 

eTesting 
 برامج خاصة ابلشبكات :
Test Maker 2.6  

UniTest 
 Quiz Creatorبرانمج وأشهرها:

 مراحل تصميم االختبارات االلكرتونية

 



 205 بساحلا تايافك باتك
 

 exam-Eعيوب االختبارات االلكرتونية 
 عوبة قياس املهارات العلياص 
 صعوبة تصحيح األسئلة املقالية 
 احتمال حدوث األعطال يف األجهزة أو الشبكة 
 .إعداد األسئلة حيتاج إىل وقت وجهد كبري 
 احلفاظ على أمن أسئلة اإلختبار وإجاابت الطالب عنها ونتائجهم فيها 
 الغش من اآلخرين 
 الغش من مصادر غري مسموح هبا 
 إلجابة عن اإلختبار منتحال شخصية آخرقيام الطالب اب 
 .  ًاإلعداد هلا يتطلب مهارة وتدريب وابلتايل تستهلك وقتاً  طويال 
 . قياس املهارات العليا أمر صعب يف االختبارات املوضوعية 
 . أجهزة الكمبيوتر حتتاج إىل صيانة 
 . حيتاج الطالب مهارة وخربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
 م إىل التدريب على التقييم ومهارات تكنولوجيا املعلومات وإدارة االمتحاانت .حيتاج املعل 
 . جيب أن تكون كل األطراف املعنية ابالختبارات ذات تنظيم عايل 

 exam-Eمميزات االختبارات االلكرتونية 
 توافر أنواع جديدة من األسئلة واليت تشمل الوسائط املتعددة 
  ي وأبشكال خمتلفةتوفري تغذية راجعة وتعزيز فور\ 
 توافر األدوات املساعدة أثناء االختبار 
 تطوير االختبارات 
 توزيع نتائج االختبار 
 سهولة استخدام البياانت 
 املرونة يف تقدمي االختبار ات 
 ميكن إعداد صور متكافئة من االختبار الواحد بسهولة 
 سهولة إعدادها وتنفيذها 
 فة جملموعة كبرية من األفراد ويف أماكن خمتلفةميكن تطبيقها يف وقت واحد أو أوقات خمتل 
 ميكن إرساهلا عن طريق الربيد أو تضمينها يف املواقع 
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 نتائجها مباشرة بعد اإلجابة عن مجيع األسئلة 
 تعطي حتليل مباشر جملموعة من األفراد ملستوى أداءهم يف االختبار 
 حتياجميكن إعداد بنك من األسئلة واالختيار منه فيما بعد حسب اال 
 )وسيلة اقتصادية سواء يف )جهد ، وقت ، مال 
 .أمكانية مراقبة الطالب من جهاز املعلم أثناء أداء االختبار 
 .يدخل كل طالب البياانت اخلاصة به قبل دخول االختبار 
 طباعة تقرير مباشر للطالب أو حفظه 
 املساواة بني الطالب 
 دقة يف التقييم 
 يديو لكل سؤالإمكانية أرفاق ملف صوي أو مقطع ف 
 إمكانية حتديد وقت زمين لالختبار 

 برامج تصميم دروس إلكرتونية التفاعلية:
SwishMax- -Course Lab-Authorware -ArticulateStoryLine -

Lecture maker 
-ToolBook -intPowerPo-Directo-Flypaper-Quick lesson -

Captivate.-Lectora-Raptivity 
 مصادر املعلومات على شبكة اإلنرتنت 

هي عبارة عن قاعدة بياانت مفهرسة من املواقع  :Search Enginesحمركات البحث  -
وهو  Spiderوصفحات االنرتنت ومت جتميعها اوتوماتيكيا عن طريق مايسمى ابلعنكبوت 

حثا وجممعا للصفحات واملواقع بداللة كلمات خمتلفة. ومن برانمج حاسويب جيوب االنرتنت اب
 .Google, Yahooاشهر حمركات البحث: 

هي جمموعة من املواد)صور، نصوص، فيديو : Digital Libraryاملكتبة الرقمية  -
وغريها( خمزنة بصيغة رقمية ابستخدام برامج احلاسب وميكن الوصول اليها عرب شبكة 

 .www.uqu.edu.sa/libالرقمية مكتبة جامعة ام القرى االنرتنت. ومن املكتبات 
هي جمموعة من البياانت الرقمية : Information Databasesقواعد املعلومات  -

اليت مت ترتيبها لتسهل على املستفيد احلصول على املعلومات ابستخدام التقنية. مثل قاعدة 
 www.srdb.org.saلوم والتقنية معلومات قبس املرتبطة اداراي مبدينة امللك عبدالعزيز للع

http://www.slideshare.net/malfakih/lecture-maker-2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjE8tL38ujJAhVMuxQKHf1JCiUQtwIIJjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcyjKIbJmsC8&usg=AFQjCNF49NWHypuyxyZ7HRoQEl4cYC5MFg&sig2=bPxZ9cFgmoIdiR9tdsWr4Q
http://www.srdb.org.sa/
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وهي قاعدة معلومات تعىن حبفظ وتوثيق معلومات عن االحباث العلمية املدعومة داخل 
 اململكة.

هي عبارة عن كتاب : Electronic Encyclopediasاملوسوعات االلكرتونية  -
رتجاع املعلومات فيها ابستخدام احلاسب وتقنية او جمموعة من الكتب اليت مت ختزينها واس

املعلومات ويتم ترتيبها حبسب احلروف األجبدية او حبسب املوضوعات، ويوجد نوعان من 
 املوسوعات االلكرتونية:

  املوسوعات املقيدة وهي اليت تسمح للمستخدم ابالطالع على حمتوايهتا دون تعديلها
 . ency.com-www.arabبية او االضافة عليها. مثل املوسوعة العر 

  املوسوعات احلرة وهي اليت تسمح للمستخدم ابالطالع على حمتوايهتا و تعديلها
 .ar.wikipedia.orgواالضافة عليها. مثل ويكيبيداي املوسوعة احلرة 

لكرتونية تشمل هي مصادر ا: Electronic Dictionariesالقواميس االلكرتونية  -
على قائمة من املفردات او املصطلحات مقرونة مبعانيها وشرحها ومرادفاهتا وطريقة نطقها 

وكتابتها وتسمى ايضا ابملعاجم االلكرتونية، وقد تكون القواميس عامة او متخصصة يف 
موضوع او جمال معني وعادة ماتكون مرتبة اجبداي. وتتميز بسرعة حتديثها كما اهنا تعطي 

 .ar.wiktionary.orgلطالب فرصة للتعليم الذاي. مثل ويكاموس ل
تعترب من احدث مصادر املعلومات : Social Networkالشبكات االجتماعية  -

االلكرتونية واكثرها شعبية لدى جمموعة كبرية من الناس، وتتيح التواصل بني االفراد واجراء 
 ك، تويرت، انستجرام.، الفيس بو Blogsاحملاداثت الفورية. مثل املدوانت 

  

http://www.arab-ency.com/
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 المجال السادس

 

 استراتيجيات التدريس

 

 المعيار 13

 المعيار 15

 المعيار 17
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 طرق تدريس احلاسب

 اسرتاتيجية العصف الذهين
شحذ األفكار واستمطارها .. مهما كانت غرابتها.هي الفكرة االساسية يف اسرتاتيجية العصف الذهين، 

هي طريقة لتوليد أو  ة أكثر .. بسبب توايل األفكار من طالب آلخر.وقد ينتج من ذلك أفكارا إبداعي
احلصول على أكرب قدر ممكن من األفكار، ويركَّز فيها على الكّم وليس على النوع من خالل تداٍع حّر 

 لألفكار واخلواطر واآلراء.
 أهداف العصف الذهيّن: هتدف جلسات العصف الذهيّن إىل حتقيق اآلي: 

 كالت حاّلً إبداعّيًا. ـ حّل املش1
 ـ خلق مشكالت للخصم.  2
 ـ إجياد مشكالت أو مشاريع جديدة.  3
 ـ حتفيز وتدريب تفكري وإبداع املتدّربني. 4

 طريقة االستقصاء
طريقة تعليمّية منطقّية هتدف إىل إحداث التعّلم الذاّي، وتعمل على تطوير قدرات التفكري العلمّي لدى 

 املعرفة وتنظيمها وتوليد األفكار واالستنتاج وتطبيقها على مواقف حقيقّية.الفرد من خالل إعادة 
هناك عّدة أمناط تدريسّية هلذا النوع من التعّلم حبسب مقدار التوجيه اّلذي يقّدمه املعّلم للمتعّلمني، 

 وهي: 
قّيمة، وذلك  أ ـ االستقصاء املوّجه: وفيه يزّود املتعّلمني بتعليمات تكفي لضمان حصوهلم على خربة

يضمن جناحهم يف استخدام قدراهتم العقلّية الكتشاف املفاهيم واملبادئ العلمّية. ويشرتط أن يدرك 
املتعّلمون الغرض من كّل خطوة من خطوات االكتشاف. ويناسب هذا األسلوب متعّلمي املرحلة 

 خالل خربات عملّية مباشرة.  التأسيسّية وميّثل أسلواًب تعليمّياً يسمح للمتعّلمني بتطوير معرفتهم من
ب ـ االستقصاء شبه املوّجه: وفيه يقّدم املعّلم املشكلة للمتعّلمني ومعها بعض التوجيهات العاّمة حبيث ال 

 يقّيده وال حيرمه من فرص النشاط العملّي والعقلّي، ويعطّي املتعّلمني بعض التوجيهات.
وال جيوز أن خيوض املتعّلمون به إال بعد أن يكونوا قد  ج ـ االستقصاء احلّر: وهو أرقى أنواع االكتشاف،

مارسوا النوعني السابقني، وفيه يُواَجه املتعّلمون مبشكلة حمّددة، مّث يُطلب منهم الوصول إىل حّل هلا وترتك 
 هلم حرّية صياغة الفروض وتصميم التجارب وتنفيذه.
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اجملتمع اّلذي حيدث فيه تعارض بني القيم االجتماعّية د ـ االستقصاء العادل: هو طريقة للتفاهم بني أفراد 
أو القضااي اّليت يوجد حوهلا جدل، ويتطّلب ذلك توضيح االختالفات وحتليل القضااي فيما بينهم بذكاء 

 واخّتاذ موقف سليم يّتسم ابلعدل والشرف.
، وذلك ملعاجلة القضااي وهذا النوع يساعد على اكتساب الوعي البيئّي والقيم الثقافّية وفهم املواطنة

واملوضوعات اّليت حتتاج إىل تكامل بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع هبدف جعل حمتوى العلوم حمتوى ذا 
 معىن للمتعّلم.

 )الطريقة االستنباطية )االستقرائية
ستخراج الطريقة االستنباطّية تنقسم إىل طريقتني متعاكستني ينطبق على كليهما معىن االستنباط وهو اال

واالستخالص، الطريقة األوىل تسّمى القياسّية أو االستنتاجّية، وتعين حتليل الكّلّيات للوصول إىل 
اجلزئّيات.والثانية تسّمى االستقرائّية، وتعين مجع اجلزئّيات واستقصاءها للوصول إىل الكّلّيات.وفيها يقوم 

رة قدراهتم التفكريّية أبسئلة متسلسلة، أو أمثلة املعّلم ابستخراج املعلومات من املتعّلمني من خالل استثا
متنّوعة، أو أدّلة متتابعة حبيث تنتهي ابملعرفة املراد تعريف املتعّلمني هبا. وهي طريقة تتطّلب حتلياًل 

صحيحاً للحقائق واملعارف املوجودة يف احملتوى لتحضري أسئلة مناسبة أو أمثلة حمكمة وأدّلة مناسبة، كما 
 عة دقيقة ملشاركة املتعّلمني وتوجيه ذكّي حنو املعرفة املطلوب استخالصها.تتطّلب متاب

 الطريقة التشاركية)التعاونية(
هو طريقة من طرائق التعّلم اّليت تقوم على مشاركة املتعّلم بفاعلّية يف العملّية التعليمّية. ومبعىن آخر هو 

 العملّية الرتبوّية وحتقيق خمرجاهتا.اّلذي يقوم على تشارك كّل من املعّلم واملتعّلم أبداء 
 :خطوات تنفيذ التعّلم التعاوينّ 

 اختيار موضوع الدرس .1
 .تشكيل اجملموعات .2

 توزيع املهاّم على اجملموعات .3

 ختصيص وقت معنّي ألداء كّل جمموعة .4

 عرض األعمال املتعّلقة بكّل جمموعة .5
 تقييم أعمال اجملموعات كوحدة واحدة .6
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 كاملية(الطريقة التعاونية)الت

ويقصد هبا استخدام املعّلم ألكثر من طريقة تدريسّية يف املوقف التدريسّي الواحد بشرط أن ينتقل املعّلم 
من طريقة إىل أخرى انتقاالً طبيعياً وليس مفاجئاً حسبما تتطّلبه خطوات املوقف التعليمّي التدريسّي،  

ّلمني مّث الطريقة االستنتاجّية يف التمهيد للدرس كأن يبدأ املعّلم ابستخدام طريقة اإللقاء ملخاطبة املتع
اجلديد مّث ينتقل إىل طريقة احلوار واملناقشة بطرح األسئلة املتعّلقة مبوضوع الدرس مّث سرعان ما يشرع يف 

استخدام طريقة العرض مّث يعود مرة أخرى إىل استخدام طريقة اإللقاء للتعليق على فكرة معّينة يريد 
مني. وهكذا يظّل املعّلم ينتقل من طريقة إىل أخرى من بداية املوقف التدريسّي حىّت توضيحها للمتعلّ 

هنايته، وال يقتصر على استخدام طريقة واحدة، ما يزيد من تفاعل املتعّلمني مع املوقف التعليمّي ومع 
 .املعّلم، وكذلك املاّدة التعليمّية موضوع الدرس

 التعلم ابالكتشاف
 جديدة معلومات إىل يصل حىت وحتويلها، وتركيبها للمعلومات الطالب ملعاجلة كنتيجة  حيدث تعلم

 أخرى. طريقة أي أو االستنباط أو االستقراء عمليات ابستخدام

 التايل: الشكل على عملية خطوات إىل املراحل هذه تفصيل وميكن هذا
 أسئلة أو سؤال شكل على العرض هذا يتم ما وغالبا املهمة هبذه املدرس يتكلف : املشكلة عرض – 1

 الدراسي كاملنهاج  األمور من جمموعة املشكلة اختيار عند املدرس ويراعي تفسريا، أو جوااب تتطلب
 املطروح السؤال يف ويشرتط…للحصة الزمنية واملدة املعرفية مستوايهتم و وعددهم املتعلمني وخصائص

 . للفضول مثريا يكون أن
 اإلنرتنت. شبكة أو ابملكتبة االستعانة أو والتواصل واملناقشة واراحل طريق عن : املعلومات مجع – 2
 الدرس. موضوع الظاهرة لتفسري مناسبة يروهنا اليت الفرضيات املتعلمون يصوغ : الفرضيات صياغة – 3
 مع مبناقشتها مجعها، مت اليت املعلومات صحة من ابلتحقق ذلك ويتم : الفرضيات من التحقق – 4

 ممكنا. ذلك كان  إن التجريب طريق عن أو ابملقارنة أو املدرس، على عرضهاب أو الزمالء،
 موضوع القضية أو املطروح السؤال عن مرضية إجابة إىل للوصول : وتفسريها املعلومات تنظيم – 5

 حيتاجها. ملن املساعدة وتقدمي الطالب توجيه على املرحلة هذه يف املدرس وحيرص البحث،

 صحة ومن املتبعة، اخلطوات سالمة من والتأكد الفرضيات الختبار تقوميية رحلةم وهي : التحليل – 6
 االستنتاجات.

 إليه. التوصل مت الذي احلل وتسجيل القرار الختاذ : النتيجة إىل الوصول – 7
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 طريقة املشروع 
 له أمهية ذات فأهدا حتقيق إىل تؤدي اليت النشاط ألوان من بسلسلة املتعلم قيام هو ابملشروع واملقصود
 هادفا يكون أن على املدرس إشراف حتت جيري ميداين وعمل التدريس يف وطريقة منهج هو ،واملشروع

 . إجتماعية بيئة يف ويتم واملادة للمتعلم خدمة يقدم
 : خطوات أربع وتتضمن ، املشروع طريقة خطوات

 املشروع أمهية وتوضيح املتعلمني ندع أمهية له معني موضوع بطرح هنا املدرس ويقوم املشروع أختيار .1
 إىل واحلاجة أبمهيتها يشعرون موضوعات طرح املتعلمني من الطلب أو حوله النقاش وفتح املطروح
 العقلي ملستواهم مالئما ويكون التنفيذ واملمكن األهم املشروع ألختيار للطلبة فرصة ومنح  فيها البحث
 رغباهتم. وحيقق

 الطرائق ووصف للمشروع الالزم النشاط ونوع األهداف حتديد اخلطة :تتضمن املشروع ختطيط .2
 املالئمة الفروض ووضع األحصائية واألساليب املطلوبة املعلومات وحتديد التنفيذ ومراحل لتنفيذه الالزمة

 . عليها التغلب وطرائق احملتملة الصعوابت وحتديد املشكلة حلل
 . التنفيذ .3
 . منه األنتهاء حىت خطواته وتنفيذ إختياره منذ املشروع مع تسري رةمستم عملية :وهي التقومي .4

 طريقة البيان العملي
 به القيام جيب ما يعرض حيث ما لعملية املتدربني أمام الفعلي ابألداء املدرب يقوم األسلوب هذا يف

 يف يرغب ما أبداء املدرب فيه يقوم أسلوب وهو ذلك. يتم ومىت وأين وكيف ملاذا شارحاً  به القيام وكيفية
 وخالفه. التمارين أو كاإللقاء  للتوضيح آخر أسلوابً  مستخدماً  فعلي بشكل املتدربني أمام عليه التدريب

 شيء، عمل طريقة التالميذ تعليم إىل يهدف عندما ضروراي، يصبح العملي البيان أن سبق مما يتضح
  الطريقة هذه إىل املدرس يلجأ وقد ظري.الن الشرح  مساع من أفضل العمل طريقة ومساع رؤية أن ويرى

 ابلبيان املدرس ميتفي قد أو املفمل، يف العمل على ابلتمرين بعدها التالميذ يقوم عملي، لدرس كمقدمة
 لدرس تكفي خامات لشراء امليزانية تتوافر مل إذا أو لذلك، الوقت يتسع مل إذا املعمل، دون العملي
 معمل.
 وعليه لذلك. حيتاجون التالميذ بعض أن راء إذا الدرس، خالل عملي بيان ءإلعطا اجملرس حيتاج وأحياان
 أو إليه حيتاج عنجما حدة، على تلميذ لكل العملي البيان إعطاء األفضل من كان  إذا ما يقرر أن عندئذ

 إىل واالنتباه بعمله يقومون عما التوقف التالميذ مجيع من يطلب أم التالميذ، من صغرية اجملموعات
 ما. شيء عمل طريقة بشرح املدرس فيه يقوم العملي، بيانال
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 التعليم املربمج
 بنفسه نفسه يعلم أن من املتعلم متكن تدريس طريقة الربانجمي التعلم نسميه أن ميكن ما أو املربمج التعليم

 املعلم. حمل املربجمة املادة فيه حتل خاص أبسلوب أعد برانمج بواسطة
 يف وسرعته لقدراته وفقا بنفسه يتعلم أن من التلميذ ميكن التعليم أساليب من لوبأس الربانجمي والتعليم
 التعلم.
 بدور الربانمج فيه ويقوم إجيابيا دورا املتعلم فيه أيخذ  الذي الذاي التعلم على يساعد املربمج والتعلم
 التعليمية. األهداف حتقيق حنو املوجه
 ابلرتتيب.مع وتسلسل نسبيا، صغرية أجزاء إىل التعليمية املادة تقسيم أساس على الربانجمي التعلم ويقو

 يتطلب )إطار( خطوة كل  على ويطلق الصعوبة يف ومتدرجة متتابعة وخبطوات بطريقة للمتعلم تقدميها
 ومقارنتها الصحيحة اإلجاابت على املتعلم إبطالع وذلك فوراي، تعزز صحيحة كانت  فإذا معينة. إجابة

 الربانمج فإن خطأ، اإلجابة كون  حالة ويف وهكذا، الثاين.. اإلطار إىل املتعلم ينتقل ئذوعند ، ابستجابة
 الثاين. لإلطار ينتقل أن قبل عليه اإلطالع أو عمله ميكن ما إىل يوجه
 أوال تعلمه وتقومي نفسه بتعليم يقوم حيث عمله، أثناء نشطا املتعلم جيعل أنه الربانجمي التعليم مميزات ومن
 املستوى من ينتهي أن  بعد إال له التايل املستوى إىل مستوى من ينتقل ال املتعلم فإن وابلتايل ، أبول

 وسرعته. لقدرته وفقا التعلم يسري كما  األول.
 الربجمة: طريقة مزااي

 املستمر. التعلم قدرة لديه ينمى كما  كليا  اعتمادا نفسه على الدارس اعتماد -
 ودوافعه. دراتهوق ملستواه وفقا دارس كل  يتقدم -
 ينتهي أن بعد إال أعلى مستوي إىل الدارس ينتقل ال إذ لإلتقان، التعلم مبدأ املربمج التعلم حيقق -

 وإبتقان. احلايل اإلطار من
 يتلقى ما ودائما مستمر نشاط يف الدارس يكون حيث النشط التعلم فكرة الربانجمي التعلم حيقق -

 الدراسة يف االستمرار يف رغبته إىل يؤدى مما احابلنج والشعور جناحه عند فورية أتكيدات
   النجاح. من مزيدا وحتقيق

 التعلم. عملية يسهل مما عباراهتا صياغة عند الرتكيز الطريقة تراعى -
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 العام التعليم يف للحاسب احلالية املناهج
  عني موقع خالل من عليها واالطالع حتميلها نكمميك

https://ien.t4edu.com/#/ 
 التليجرام على احلاسب كفاايت  قناة خالل من او

https://t.me/CSITCIS 

 
 التعليم: يف احلاسب استخدام

 ثورة عصر يف حياتنا جماالت مجيع يف إنرتنت و حاسب من احلداثة تقنيات استخدام من بد ال حأصب
 املدارس يف انتشاره بدأ لذلك اإللكرتوين. املستقبل جيل تعليم يف خاصة و اآلن نشهده الذي املعلومات

 ، أسعارهاو  أحجامها يف املستمر االخنفاض و ، احلواسيب تطور ذلك على ساعد قد ملحوظ.و بشكل
 . التعليم جمال يف اثلثة كثورة  احلاسب ظهور إىل أدى مما

 ملاذا يعد احلاسوب من ضرورايت التعليم ؟

 املعلومات هذه حلفظ وسيلة كأفضل  احلاسب ظهر فقد ؛ املعلومات ثورة و املعريف االنفجار بسبب -1
 . بسرعة اسرتجاعها و
 واستخدامه. تعلمه سهولة -2
 الكبرية. فوائده مع ً مقارنة أسعاره اخنفاض -3
 يشكل مما ، الطالب منه ملَّ  الذي اليومي الروتني حتطم ، التعليم يف ومتطورة جديدة طريقة يؤمن -4

 . الطالب لدى الدراسي التحصيل مستوى فع إىل يؤدي مما ، إبقبال للتعلم الطالب لدى حافزاً 
 أو ، بسيط عقلي ختلف من ونيعان من يساعد ؛فهو التعلم صعوابت ملشكالت حل أفضل -5

 ال لطبقة التعلم فرص يؤمن مما ، الطرق أببسط التعلم على اآلخرين مع التواصل يف مشكالت يواجهون
 اجملتمع. يف هبا أبس

 املستقبل. يف عمل فرص إجياد إىل تعلمه يؤهل -6
 تقدم.وال احلداثة عصر مياشي متطور إنسان ألنه بنفسه ثقته زايدة على الفرد يساعد -7
 . يعاقب ال و يغضب ال و ميل ال احلاسوب ألن ؛ اضطراب بال احلاسوب مع التفاعل على القدرة -8

 طرق استخدام احلاسوب يف التعليم :

 للتجارب الفيديو ملفات مبساعدة التعليمية املادة لشرح احلاسوب يستخدم : واإليضاح الشرح -1
 الواقع أرض على تنفيذها يصعب اليت التجارب تنفيذ ريوف احلاسوب أن إىل ابإلضافة هذا ، املطروحة

https://ien.t4edu.com/#/
https://t.me/CSITCIS
https://t.me/CSITCIS


 216 بساحلا تايافك باتك
 

 اليت الفيزايئية التجارب و الكيميائية التفاعالت بعض و للنبات السريع النمو لنا يصور مثالً  ؛فهو
 تصورها. يصعب

 تصحيحاً  جيري مث عنها ليجيب واألسئلة التمرينات من بعضاً  الطالب يعطى : التمرين مهارة -2
 . الراجعة ابلتغذية يسمى ما هذا و ، التكرار و مارسةامل مع ، ألجوبته

  نفسه الوقت يف التعلم و اإلفادة و التسلية و املتعة من جو إجياد إىل هتدف اليت : التعليمية األلعاب -3
 و يشرح معلم مبثابة سيكون الذي احلاسوب مع التفاعل ضرورة تربز هنا و : املتفاعل اخلاص التعليم -4

 . التقوميية ابألسئلة مدعومة العرض شاشة على صفحات و فقرات يقدم
 معوقات استخدام احلاسوب و اإلنرتنت يف التعليم :

 شبكة استخدام تكاليف ارتفاع إىل إضافةً  النامية، للدول ابلنسبة مرتفعة تبقى األجهزة كلفة  -1
 . املدارس جمال يف اإلنرتنت

 . مادايً  مكلف هذا و ، ابستمرار تبديلها إىل حباجة فنحن مستمر، تطور يف الربامج و سب احلوا إن
 . أيضاً  اإلنرتنت شبكة يف لنا يظهر الذي اللغة عائق هو هذا و ، العربية ابللغة الربامج توفر ندرة -2
 . املالئمة التعليمية احلاسوبية الربامج قلة -3
 .فقط الكتاب هو التدريسية العملية حمور أن املدرسني أغلب اعتقاد -4
 . العلمي التجريب و اليدوية املهارات لتعلم مباشرة فرصاً  يوفر ال احلاسوب إن -5
 . الطلبة بني االجتماعي للتفاعل فرصاً  يوفر ال احلاسوب إن كما  -6
 . الرقابة من اخللو و كالفريوسات  اإلنرتنت مشكالت -7
 . ياً وعصب صحياً  عليه يؤثر قد احلاسوب أمام طويلة فرتات الطالب جلوس -8

 التجربة السعودية :
 كان  حيث له أقيمت اليت اإلعالمية ابحلملة متيز الذي العزيز عبد بن هللا عبد مشروع خالل من ذلك و

 اإللكرتونية األجهزة و سب احلوا من عددٍ  على ،حتتوي املدارس و الشوارع جتوب إنرتنت حافلة هناك
 على تدور حيث املشروع عن مباشراً  و حياً  إعالانً  تشكل هي و ابإلنرتنت متصلة مجيعها و األخرى
 خالل من التعليم يف خاصة و ، اإلنرتنت و احلاسوب من االستفادة كيفية  للطالب تشرح و املدارس

 و ، اإللكرتونية التجارب و اإللكرتوين املخرب عن املعلومات بعض هلم توضح ،حيث متتالية حماضرات
 هذا .ويعمل التعليمية املواقع بعض هلم تعرض و ، دروسال و االمتحاانت يف احلاسوب تفعيل عن

 هلا. اإلجيايب االستخدام مع التعليمية العملية يف االتصاالت و احلاسب تقنيات توظيف على املشروع
 ربط على يقوم حيث اإللكرتوين، اجليل بناء كيفية  عن يتحدث النواحي مجيع من متكامل نظام فهو

 املناهج على حيتوي ، خاص تعليمي موقع على للعمل اإلنرتنت كةبشب و حملية بشبكات املدارس
 يف"multimedia" املتعددة الوسائط خدمات من االستفادة مع مشجعة و مفيدة بصورة املعروضة
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 و ، األمور أولياء و الطلبة و املعلمني بني التواصل و التعلم يف مرونة و سهولة املوقع يوفر و املناهج هذه
 . اإللكرتونية املوسوعات و الكتب استخدام إاتحة إىل إضافةً  املوقع على طالبال درجات تعرض

 
 والتعليم للتعلم التقنية توظيف
 حمتوى لعرض وتستخدم ابليد ملسها ميكن اليت hardware املادية املكوانت هي التعليمية: االجهزة

 منها: للشائع امثلة نورد يلي وفيما التعليمية. والربامج املواد
 Computer احلاسب ازجه
 اإلبــداع طـور ٕالـى التلقيـن طـور مـن وحتوهلـا التعليمـة، العمليـة تدعـم التـي األجهـزة ٔاهـم مـن احلاسـب يعـد

 احلاسـب علــى تعتمــد والتعليــم التعلــم جمــاالت فــي الطــرق ٔاحــدث فنجــد املهــارات، وتنميــة والتفاعــل
 تعليمـة وسـيلة يعـد كمـا  والتوضيـح، الشـرح فـي للمعلـم مسـاعدة وسـيلة فهـو وشـبكاته. ينيـةالتخز  ووسـائطه

 ٔاداة منـه جتعـل التـي املزايـا مـن ذلـك غيـر ٕالـى التعليميـة، املـواد مـن العديـد وتوزيـع نقـل خاللـه مـن ميكـن
 كبيـرة.  فعاليـة ذات فريـدة تعليميـة

 Board Smart الذكية السبورة
 ولوحــة الفــارة اســتخدام بــدون عليهـا الكتابـة ميكـن للمـس. احلساسـة السـبورات مـن خـاص نـوع وهـي

 لـه الشاشـة مبثابـة لتكـون ابحلاسـب تربــط مــا ومنهــا هبــا. خــاص قلــم ابســتخدام ٔاو ابللمــس وٕامنــا املفاتيــح
 خاصـة. تشـغيل أبنظمـة املسـتقل ومنهـا
 اإللكرتونيــة الســبورة مثــل واملعتمــدة املوزعــة الشـركات اطلقتهـا الذكيـة للسـبورة اخـرى مسـميات يوجـد

 التفاعليــة. البيضــاء والســبورة الرقميــة والســبورة
 الكرتونية، مسـاحة نيـة،الكرتو  اقـالم مثـل: الذكية ابلسـبورة امللحقة التقنية األجهـزة مـن العديـد ويوجـد

 واملشاركة التفاعل من املتعلمني لتمكني الكرتوين قلم مع نشط لوح رقمية، كامريا  ميكرفون، مساعات،
 علـى حيتـوي صغيـر جهـاز وهـو النشـط التصويـت جهـاز السـبورة، علـى مباشـرة مدوانهتـم تظهر حبيث

 نتائجها. واظهـار بتحليلها يقـوم الـذي السـبورة مـجبران الـى اجاابهتـم الطـالب منـه يرسـل مفاتيـح
 الذكية: السبورة امكانيات اهم
 وتوزيعهــا طباعتهــا وميكــن الفصــل، فــي كتابتهــا  مــن بــدال وحفظهــا والتعليقــات املالحظــات كتابــة -

  كتابتهــا.  فــي وقــت قضــاء مــن بــدال الطــالب علــى
 اعــادة او اإللكرتونــي بريدهــم عبــر املتغيبني للطـالب وارسـاهلا ابلصـوت الـدروس ـجيلتس امكانيـة -

 املعلميـن. نقـص او الطـالب تغيـب مشــكلة حــل فــي يســاهم ممــا اخــرى، فصــول فــي عرضهــا
  ب.الطال لدى واملتعة االاثرة حيقق مما خالهلا من والتصفح ابإلنرتنت ربطها امكانية -
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 يكتــب مــا بــكل عرضهــا يتــم حبيــث بعــد، عــن التعلــم فــي منهــا األنــواع بعــض اســتخدام امكانيــة -
 نفـس وفـي ٔاخـرى مـدارس فـي او املدرسـة نفـس فـي ٔاخـرى فصـول فـي املعلـم صـوت مـع عليهـا
 توفـر حـال فـي األخـرى الفصـول فـي بالطـال وايضـا املعلـم صـورة ظهـور ٕامكانيـة مـع الوقـت

 الكاميـرا.

 Presenter Visual الواثئقية الكامريا
 والصـور والرسـومات النصـوص مثــل متنوعــة مــواد وتكبيــر لعــرض يســتخدم الكرتونــي جهــاز هــي

 بوضــوح رؤيتهــا يتــح ممــا تلفزيــونال او العــرض شاشــات علــى اجملهريــة والشـرائح والشـفافيات الفوتوغرافيـة
 واجملهـر العـرض وشاشـات كاحلاسـب  األجهـزة مـن ابلعديـد توصيلهـا احلضــور.وميكــن مــن كبيــر  لعــدد

 عليها. املعروضة الصـور ختزيـن امكانيـة مـع والتلفزيـون. اإللكرتونـي،
 sensors Digital الرقمي املستشعرات

 كاحلـرارة  الكيميائيـة او الفيزايئيـة الظواهــر بيانــات لقــراءة تســتخدم حساســة ستشــعارا اجهــزة هــي
 جزأيــن: مــن ذلــك،وتتكــون وغيـر السـوائل وضغـط والرطوبـة

 البيئيــة. للمؤثــرات احلســاس اجلــزء وهــو Sensor املستشــعر .1
 وبرجمتــه ابملستشــعر التحكــم يتــم خاللـه مـن ذيالـ اجلـزء وهـو Interface  املستشـعر قـارئ .2

 منـه. الناجتــة البيانــات وختزيــن
 تتيـح والرايضيـات.حيـث العلـوم تطبيقـات مــن كثيــر  فــي التعليميــة العمليــة الرقميــة املستشــعرات وتدعــم

 ثــم املستشــعر قــارئ  مــن البيانــات مجــع طريـق عـن التجـارب وعـرض ٕاجـراء ٕامكانيـة واملعلـم للطالـب
 خاصـة حاسـوبية برامــج توجــد كمــا  دقيــق. علمــي بشــكل اآللــي احلاســب بواســطة النتائــج وحتليــل دراســة
 مــن الناجتــة البيانــات لتحليــل الشــخصية احلواســيب ٔاجهــزة علـى تثبيتهـا يتـم املستشـعرات أبجهـزة

 الرقميــة. املستشــعرات

 اللوحية االجهزة
 والتـي (،Tab Galaxyو IPad ) جهـاز مثـل احملمولـة احلواسـيب مـن نـوع هـي اللوحيـة األجهـزة

 اســتخدام مــن بــدال املسـتخدم مـع التفاعـل فـي اللمـس تقنيـة علـى واعتمادهـا حجمهـا بصغـر تتميـز
 رقمي قلـم ابسـتخدام تسـمح وبعضهـا معهـا، Qwerty مدجمــة تكــون التــي ملفاتيــحا لوحــة ٔاو الفــأرة

 داخـل والتعلـم التعليـم يف وتوظيفها اسـتخدامها وميكن احملمولة، احلواسـيب مـن قـدرة ٔاقـل وهي خـاص.
 وحــل االلكرتونيــة الصفيــة األنشــطة خــالل مــن والتفاعــل الرايضيات، تعلـم خارجـه،كتطبيقـات ٔاو الفصـل

 والزمـالء. املعلميـن مـع واملناقشـة الواجبــات،والتواصـل

 اللوحية: األجهزة خالل من التعلم ومسات خصائص ٔاهم
 خارجها. ٔاو الدراسية الفصول ٔاسوار داخل التعلم ٕامكانية -
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 حتت ٔاواألشـعة البلوتوث تقنية ريقط عن املتعلمني بني اإللكرتونية والكتـب امللفـات تبـادل ٕامكانيـة -
 احلمراء.

 وبني بينهم او انفسهم الطالب بني التواصل تسـهل اليت والتطبيقـات اخلدمـات مـن الكثيـر توفـر -
 معلميهم.

  مواردها. مـن واالسـتفادة توفرهـا عنـد االنرتنـت لشـبكة السـريع الدخـول واملتعلـم للمعلـم تتيـح -
  احملمولــة. كاحلاســبات  األخــرى ابألجهــزة مقارنــة نســبيا التكلفــة اخنفــاض -
 مـكان. كل  فـي نقلهـا يسـهل وزهنـا وخفـة اللوحيـة األجهـزة حجـم صغـر -

 والتعليـم التعلـم عمليـة لدعـم املعلميـن ٔاو الطـالب قبـل مـن تسـتخدم حاسـوبية برامـج التعليميـة: الربامـج
 فعالـه. بطـرق قدراهتـم ومضاعفـة

 بيئـة اجيـاد علـى تسـاعده ؤاجهـزة وسـائل ٕالـى دومـا حتتـاج والتعلـم التعليـم عمليـة ٔان سـبق فيمـا ذكرنـا
 وبدوهنـا لـه، مناسـبة تعليميـة مـواد لـه تعليمـي جهـاز كل  ؤان للتعلـم، ومشـجعة وفاعلـة حمفـزة تعليميـة
  هلـا. قيمـة ال االجهـزة تصبـح
 اخلصوصي التدريس برامج

 اخلصوصي التدريـس برامج خـالل من وميكـن اخلـاص، املـدرس بـدور تقـوم ألهنـا االسـم هبـذا سـميت
 الفكـرة عـرض خـالل مـن وذلـك مسـاعدة، وجـود وبـدون ذاتيـا ليتعلمهـا للمتعلـم جديـدة معلومـات تقديـم

 التفاعـل ٔاسـاس علـى تقـوم مـا وغالبـا واألجوبـة. األسـئلة بعـض حطـر  ؤايضـا عليهـا ٔامثلـة وطـرح وشـرحها
 برانمـج مثـل لـه، راجعـة تغذيـة تقديـم مـع اجاابتـه حسـب الربانمـج فـي ابلتقـدم لـه والسـماح املتعلـم مـع

 معلـم. بـدون الفوتوشـوب تعلـم
 واملمارسة التدريب برامج

 املتعلم لتدريـب والتمارين والتطبيقـات األمثلـة مـن سلسـلة تقديـم الـى الربامـج مـن النـوع هـذا يهـدف
 الصحيحــة املتــدرب ٕاجابــات بتعزيــز الربانمــج ويقــوم تعلمهــا، ســبق مهــارات علــى مشــوقة بطريقــة

 املتعلـم، تقـدم متابعـة الربانمـج فـي ميكـن كمــا  اخلطــأ. هــذا حــول يناقشــه وقــد اخلاطئــة، ٕاجاابتــه وتصحيــح
 الضعــف عــالج فــي املعلــم منــه يســتفيد كســجل  بذلــك واالحتفــاظ لديــه الضعـف نقـاط وتشـخيص

 املتعلــم. لــدى
 احملاكاة برامج

 احليـاة فـي اقـفملو  مشـاهبة منـاذج تقديـم خـالل مـن املتعلـم تعليـم ٕالـى الربامـج مـن النـوع هـذا يهـدف
 نظـرا حقيقيـة مواقف فـي هبا القيـام يصعـب عمليـات حملـاكاة وذلـك ابحملـاكاة، يسـمى مـا وهـذا الواقعيـة،
 الالزمـة األجهـزة توفـر لعـدم ٔاو والزمانـي املكانـي البعـد بسـبب تنفيذهـا لصعوبـة ٔاو خطورهتـا ٔاو لتكلفتهـا
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 يشـاهد ؤان أكثـر ٔاو مكـون ٔاوضـاع مـن يعـدل ٔان للمتعلـم تسـمح كمـا  ختبـرات.امل فـي ابلتجـارب للقيـام
 النظـام. بقيـة علـى التعديـل هـذا نتائـج
 التعليمية االلعاب برامج
 فــي للمتعلــم جديــدة معلومــات تقدم حيـث ابللعـب التعلـم عمليـة دمـج يتـم الربامـج مـن النـوع هـذا وفـي
 بعـض تفســري ٔاو منطقيــة ٔاو حســابية مشــاكل حــل يتخللهــا امللــل، عــن بعيــدا املتعــةواإلثــارة مــن جــو

 ملســتوى لالنتقــال ترشــحه التــي النقــاط بعــض علـى احلصـول ٔاو للفـوز املتعلـم هلـا يتعـرض التـي اإلرشـادات
 اللعبــة. فــي آخــر

 االنرتنت عرب املفتوحة التعليم ٔادوات
 LMS التعلم ٕادارة ٔانظمة -1

 التــي اخلدمــات كافــة  علــى تشــتمل التــي)LMS(  الشــامل التعليــم ادارة ٔانظمــة مــن العديــد يوجــد
 عبــر ارهتــاوٕاد مقرراهتــا لتقديــم التدريــب ومراكــز واجلامعــات كاملــدارس  التعليميــة املؤسســات حتتاجهــا
 ونظــام (acaDOX) أكادوكــس (ونظــامmoodle) مــودل نظــام املثــال ســبيل علــى ومنهــا اإلنرتنــت
 تــدارس.
 االفرتاضي التعاون ٔادوات

 مــع التواصــل مــن ومتكــن خارجــه، وا الفصــل داخــل ســواء طالبــه مــع املعلــم يســتخدمها ٔادوات هــي
 ٔامثلتهـا: ومـن التعلـم. لتوجيـه فعالـة وسـيلة بذلـك لتكـون ومسـاعدهتم  ودعمهــم بعــد عــن طــالبال

 طالبــه، مــع املعلــم لتعـاون آمنـة بيئـة توفـر جمانيــة، اجتماعيــة منصــة(Edmodo)  ٕادمــودو .1
 وتتميـز للمنصـة. املنظميـن صـولوالف للطـالب والتنظيـم اإلدارة كامــل  املعلــم ميتلــك حيــث

 بيسـر معهـا والتعامـل الفصـول ٕاضافـة مــن متكــن بــوك الفيــس لواجهــة مشــاهبة بســيطة بواجهــة
 مـن وبرامـج تطبيقات اسـتخدام ٕامكانيـة مع الدرجـات لرصـد نظـام هبـا يتوفـر كمـا  وسـهولة،

  ٔاخـرى. مواقـع
 وميكـن االنرتنــت. علــى للكتابــة لــوح هــو بســاطة بــكل (:ardDabblebo) دابلبــورد .2

 غريهـا ٔاو للمشـاريع التخطيـط ٔاو الـدروس لشـرح طالبه ودعوة غرفـة ٕانشـاء خاللـه مـن للمعلـم
 املهـام. مـن
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 مووك-االلكرتونية اجلماعية الدروس منصات
(mooc's)) Courses Online Open Massive :( 

 طريقــة وهــي ،2118 عــام فــي مــرة ألول املصــدر املفتوحــة اإللكرتونيــة اجلماعيــة الــدروس ظهــرت
 وسـائل تتنوع والتـي املفتـوح التعلـم منصـات طريـق عـن بعـد عـن التعلـم مـن الطـالب متكـن جمانيـة جديـدة

 ٕالـى ٕاضافة االنرتنـت عرب األسـاتذة مـع واللقـاءات قصيـرة،ال احملاضـرات بيـن مـا فيهـا املسـتخدمة التدريـس
 املفتـوح: للتعلـم عربيـة منصـات علـى ٔامثلـة بعـض يلـي وفيمـا التفاعليـة، والـدروس املرئيـة املقاطـع
 تقـدم حيـث العربيـة، الـدول بعـض فـي احلكومية املـدارس لطـالب موجهـة مبـادرة وهـي نفهـم: منصـة
 العامـة التعليميـة املقـررات مـن عـدد ٕالـى ٕاضافـة مبسـط، بشـكل الدراسـية املناهـج تشـرح مرئيـة مقاطـع
 املهـارات. وتنميـة املعـارف إلثراء وٕامنـا ابلتعليم مرتبطـة الغيـر

 وتســعى تقليــدي، روغيــ جــذاب شــكل فــي واملعرفــة العلــم يقــدم مشــروع وهــي التحريــر: اكادمييــة
 جمــال ٔاي فــي املعرفــة علـى احلصـول للجميـع وتسـهل املرئيـة، للمقاطـع مكتبـة أكبـر تكــون ألن األكادمييــة

 والشـيقة. املبسـطة الـدورات مـن جمموعــة طريــق عــن وقــت ٔاي وفــي
 متنوعة ادوات
 املهـام كإجنـاز  ٕانتاجهـا ٔاو املعرفـة اكتسـاب خالهلـا مـن الطـالب يسـتطيع متنوعـة تقنيـة ادوات يوجـد

 ومنهـا: وغريهـا، الوقـت وٕادارة وتنظيـم املعلومـات وتلخيـص واملشـاريع
 اجملانية جوجل تطبيقات -
 الباحـث مثـل: التعليـم فـي منهـا االسـتفادة ميكـن التـي والتطبيقـات األدوات مـن العديـد قوقـل تقـدم حيـث

 والدارسـني للباحثيـن البحــث خدمــة يوفــر Google موقــع علـى حـي تطبيـق Google مـن العلمـي
 والكتــب العلميــة والرســائل املعتمــدة األحبــاث مـن العديـد عبـر سـهلة بطريقـة حبثهـم جمـال وفـي

 العلمـي. البحـث ـاتمؤسس خمتلـف ومـن أكادميييـن انشـرين مـن واملقــاالت وامللخصــات
 املدرسية الرقمية واجلرائد اجملالت ٕاجناز ٔادوات -

 و (Paper.li) ٔاداة مثــل واإلبداعــات: األفــكار ونشــر املعرفــة ٕانتــاج علــى واحملفــزة الفعالــة األدوات مــن
(Fode) 

 الفيديو ملفات مع للتعامل ٔادوات -
 فعالـة، تعليميـة كأداة  اسـتخدامه علـى اإلقبـال زيـادة ٕالـى املرئيـة املقاطـع تـاجٕان جمـال فـي التقنـي التقـدم ٔادى
 vidio) .(We وموقـع (Animoto)  موقـع مثل: وجاذبيـة، فاعليـة أكثـر التعلـم مـن جيعـل فهـو
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