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 هو نظام التشغيل للحواسيب الشخصية صنعته شركة مايكروسوفتMicrosoft  بحيث
 .اصبح النظام الرئيسي واالساسي الغلب المستخدمين في الشركات او في البيوت

 صدر بعدة اصدارات 

Windows 95 

Windows 98 

Windows ME 

Windows XP 

Windows 7 

Windows 10 



سهولة االستخدام 

سهولة التعامل مع الملفات 

استخدم اكثر من تطبيق في ان واحد 

 يستخدم القوائمMenus  ويتم االختيار عن طريق الفأرةMouse 

 استخدام اشكال ورموز صغيرة تسمى االيقوناتIcons وهي تمثل تطبيقات معينة 

عدد األوامر التي يجب حفظها قليل جدا 

يدعم جميع لغات العالم تقريبا من ضمنها العربية 



CPU speed 1 Ghz 

RAM 1 GB 

HDD 16 GB 

TURN ON THE COMPUTER تشغيل الحاسبة 

عند الضغط على المفتاح الكهربائي تقوم الحاسبة بتحميل نظام التشغيل من القرص الصلب 

 .كما في الشكلالمستخدم ب التي هي مساحة العمل الخاصةالمكتب تظهر نافذة سطح حتى 







 سطح المكتبDesktop 

يمثل سطح المكتب منطقة الشاشة الرئيسية بعد تشغيل الكومبيوتر 



 هو الشريط االفقي الطويل الموجود في اسفل الشاشة 

 يتكون شريط المهام من ثالثة اقسام رئيسية 

.1Start button 

القسم االوسط الذي يظهر البرامج والملفات المفتوحة ويتيح امكانية التبديل بينها بطريقة 2.
 سريعة

 جزء االعالمات الذي يتضمن ساعة ورموز3.

 لعرض برنامج في شريط المهام نتبع الخطوات التالية

.1Right click  فوق البرنامج المراد عرضه 

 pin to taskbarمن القائمة الفرعية نختار 2.

 startيتم عرض البرنامج في قائمة العناصر المضافة اعلى الخط الفاصل في قائمة 3.



تعتبر البوابة الرئيسية الى برامج الكومبيوتر ومجلداته واعدادته 

توفر قائمة من االختيارات ويمكن استخدام قائمة ابدا فيما يلي: 

 بدء تشغيل البرامج1.

 فتح مجلدات شائعة االستخدام2.

 البحث عن الملفات والمجلدات والبرامج3.

 ضبط اعدادات الكومبيوتر4.

 windowsالحصول على تعليمات حول نظام التشغيل 5.

 ايقاف تشغيل الكمبيوتر6.

 تسجيل الخروج من ويندوز او التبديل الى حساب مستخدم اخر7.



 تتكون من ثالثة اجزاء رئيسية: 

الجزء االيمن الكبير تضم برامج الكومبيوتر يمكن للشركة المصنعة تخصيص هذه القائمة 1.
 وبالتالي يتغير مظهرها 

 مربع البحث اسفل الجزء االيمن 2.

يتيح الجزء االيسر امكانية الوصول للمجلدات والملفات واالعدادات والمميزات شائعة 3.
 االستخدام كذلك يحتوي على تسجيل الخروج من الويندوز او ايقاف التشغيل



 :لحذف اي ملف وارساله الى سلة المهمالت 

Right click 
 القائمة المنسدلة نختار 

delete 

 :لحذف العنصر نهائيا

Shift + delete من الكيبورد 

Left click 

لتأشير الملف المراد 

 حذفه



Double left click on 

Recycle bin icon 

Right click on 

file icon  

a 

b 

الستعادة كافة الملفات- C 

Left click on 

Restore  

Left click on 

file icon 

Left click on 

(Restore this 

item) from tool 

bar 

 عدم تحديد اي ملف

Left click on 

(Restore all) 

From tools bar  



Double left click on 

Recycle bin icon 

A  
لحذف كافة الملفات - B  

Right click to on file 

to open list   

Press (delete) from list 

by left click 

Press on (empty 

Recycle bin) from 

tools bar  



 



يظهر جميع وحدات التخزين المتصلة بالحاسب 



الكومبيوتر جهاز على اعدادها تم التي البرامج لجميع اختصارات تحوي 

 التشغيل نظام تطبيقات برامج جميع كذلك



معين بمستخدم الخاصة الملفات كافة حفظ فيه يتم مجلد عن عبارة 

 الخاصة الصوتية الملفات و الصور حفظ ايضا ويمكن



يتم والتي المخصصة االدوات من العديد تحوي نافذة عن عبارة 

 هذه وتساعد سلوكه وكيفية الويندوز عمل طريقة لتغيير استخدامها

  االعدادات ضبط في االدوات





اطوار دورة حياة الحاسوب 

تطوير اجيال الحاسوب 

 الحاسوب االلكترونيComputer 

البيانات والمعلومات 

مميزات الحاسوب 

مجاالت استخدام الحاسوب 

مكونات الحاسوب 

انواع الحواسيب 



1 . (1946-1900)طور االسس النظرية 

2 . (1970-1946)طور التطوير 

3 . (2000-1970)طور التسويق 

ENIAC 

Mainframe computers 

 (DOS)الحاسوب الشخصي يعمل بنظام 

 (Windows)نظام التشغيل 

 (Computer Networks)شبكات الحاسوب 

 (Internet)االنترنت 



 أجيال الحاسب
 فيها استخدمت :(1958-1951) للحاسبات األول الجيل•

 و الحجم كبيرة وكانت Vacuum Tubes المفرغة الصمامات

 المستخدمة الحاسبات من بكثير أبطأ سرعتها و الوزن ثقيلة

 الحاضر الوقت في

 العيوب والمميزات•
 عرضة لالحتراق1.

 حرارة كبيرة تحتاج للتبريد2.

 ذاكرة محدودة3.

 استهالك عالي للطاقة4.

 االسطوانة المغناطيسية لخزن البيانات واالت طباعة بدائية للنتائج5.

 اعتمدت على لغة االلة. 6
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 أجيال الحاسب
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 أجيال الحاسب

 الترانسستور استخدم :(1964-1959)للحاسبات الثاني الجيل•

 ألنه نظراا  المفرغة الصمامات من بدالا  الحاسبات تصميم في

ا  أصغر  أقل كهربائية طاقة ويستهلك الصمام من حجما

 .الميكروثانية إلى سرعتها وتضاعفت

 والعيوب الميزات•

 للتسخين زمن احتياجها عدم1.

 السابق الجيل من كفاءة اكثر2.

 االرقام بدل الحروف التجميع لغة استخدام .3

 Fortran ,Cobol مثل العالية البرمجة لغات استخدام .4
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 أجيال الحاسب
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 تابع أجيال الحاسب

 استخدمت وفيه :(1970-1965)للحاسبات الثالث الجيل•

 و وأسرع حجما   أصغر هي التي I.C المتكاملة الدوائر

 تضاعفت و التشغيل أثناء حرارة وأقل أقل، طاقة تستهلك
 IBM 360 مثل وثانيةنالنا إلى سرعتها
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 تابع أجيال الحاسب
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http://www.forex-trading-america.com/20-Forex-Market-Snapshot.php?url=aHR0cDovL3d3dy5qb2RleWF0LmNvbS92Yg%3d%3d


 تابع أجيال الحاسب
 أدخلت الجيل هذا في :(1989-1971) للحاسبات الرابع الجيل•

 اإلدخال ووحدات البيانات نقل و التشغيل نظم حيث من هامة تعديالت

 فائقة، بسرعة المعلومات استرجاع و التخزين على القدرة و واإلخراج

 – Mini) الحجم صغيرة حاسبات ظهور الجيل هذا سمات أهم ومن
Computers) الحجم دقيقة المعالجات ظهور و (Micro 
Processors) 
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 تابع أجيال الحاسب
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http://www.forex-trading-america.com/20-Forex-Market-Snapshot.php?url=aHR0cDovL3d3dy5qb2RleWF0LmNvbS92Yg%3d%3d


 تابع أجيال الحاسب

جيل الذكاء االصطناعي ...(: -1989)الجيل الخامس •

(Artificial Intelligence) 

 اهم مميزات هذا الجيل •

 زيادة هائلة في السرعات وسعات التخزين1.

 ظهور الذكاء االصطناعي ولغات متطورة جدا2.

حواسيب عمالقة ذات قدرات كبيرة جدا ودرجة عالية من 3.

 الدقة
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 تعريف الحاسب اآللي
 

 Compute الفعل من مشتقComputer  كمبيوتر كلمة -
  ذات الكترونية حاسبة آلة بأنه الحاسوب يعرف يحسب بمعني

 وتخزينها البيانات معالجة يمكنها متناهية ودقة عالية سرعة

  للوصول مرالواا و التعليمات من لمجموعة وفقا واسترجاعها
   .المطلوبة للنتائج

 الحسابية العمليات بأداء يقوم ان يستطيع الكتروني جهاز هو -

 كبيرة بسرعة  البرامج( المعطاة للتعليمات طبقا والمنطقية
 هائل كم مع التعامل على المقدرة له و الدقة، من عالية وبدرجة

 .اليها الحاجة عند واسترجاعها تخزينها وكذلك .البيانات من

13 
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 .معالجة البيانات وفي إجراء العمليات الحسابية  :السرعة1.

 

 .حيث أن نسبة خطأها بسيطة جدا  لدرجة إهماله :الدقة2.

 

تخزين )داخليه  لكم هائل من المعلومات سواء على أقراص :إمكانية التخزين3.

 (.تخزين خارجي)أو على أقراص خارجية ( داخلي

 

 (الوقت، التكلفة)من ناحيتين  اقتصادية4.

 

 وتوفر خدمات االتصال الشبكي السريع مما يوفر الوقت  :االتصاالت الشبكية5.
 (.اإلنترنت)خدمة الشبكة العالمية : التكلفة مثل والمجهود 

 وبمميزات الحاس



 مكونات الحاسوب
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 انواع الحواسيب

 حسب الغرض من االستخدام•

 حسب الحجم واالداء•

 حسب نوعية البيانات المدخلة•

 على اساس نظام التشغيل•
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 حسب الغرض من االستخدام

للعمليات العلمية والتجارية : حواسيب االغراض العامة•

 واالدارية

متخصصة بغرض واحد فقط : حواسيب االغراض الخاصة •

 الخ...مثل االجهزة الطبية ومصانع السيارات 
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 حسب الحجم واالداء

 (Single chip computer)حواسيب القطعة الواحدة •

•Microcomputer 

•Minicomputer 

•Mainframe 

•Supercomputer 
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 انواع الحواسيب الصغيرة

 (Desktop)المكتبي •

 (laptop)المحمول •

 اليدوي والمساعد الرقمي الشخصي •

 المنزلي•
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 حسب نوعية البيانات المدخلة 

معالجة البيانات المتغيرة (: Analog)الحاسوب التناظري •

 مثل درجة الحرارة والضغط، تمتاز بدقة معالجة البيانات

 (Digital)الحاسوب الرقمي •

 (Hybrid)الحاسوب المهجن •

21 



 حسب انظمة التشغيل 

 تقوم التي البرمجيات من مجموعة وهو التشغيل نظام تعريف•

 التي والمهام االعمال بكافة وتتحكم الحاسوب جهاز بادارة

 (Mac)و (Windows) نظام مثل الحاسوب بها يقوم

 (IOS) و (Android)و
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 (مكونات الحاسوب)الفصل الثاني 



 مكونات الحاسوب



Hardware 
Software



المكونات 
 المادية

وحدات 
 اإلدخال 

 Input 
device

s 

وحدات 
  Storage التخزين

device
s 

وحدات 
 اإلخراج

 Output 
device

s 

وحدة 
 الذاكرة 

 
memor

y 

وحدة 
المعالجة 
 الرئيسية 

 CPU 

عقل )
)الحاسب  



 وحدة المعالجة المركزية

CPU 

 الذاكرة

 وحدات التخزين

 وحدات اإلدخال وحدات اإلخراج



 على أساسية بصورة اإلدخال وحدات تقوم 

 فهي نفسها بالحسابات الحاسبات مستخدمي ربط

 إلى والبرامج البيانات إدخال عن المسئولة

 البيانات تلك بتكويد تقوم كما , الحاسب ذاكرة

 للحاسب مقروءة لغة إلى الحاسب إلى المدخلة

 لوحدات األنواع تلك تناول ويمكن . نفسه

 : يلي كما المدخالت





 مفاتيح الحروف و األرقام

 مفاتيح الوظائف

 مفاتيح األسهم

 مفاتيح الحاسبة

 مفاتيح التحكم





touchpad 





 المسطحة اليدوية

 تقاس درجة وضوح الماسحة بعدد النقاط في
 .البوصة 



 إخراج في الوقت نفسه، لماذا  وتعتبر وحدة إدخال 
 ؟



  يستخدم إلدخال توقيع الشخص إلى
 .الحاسب 







Bar code Reader 





شاشات تعمل باستخدام انبوبة 
تستخدم في )أشعة الكاثود

(السابق  

 الشاشات المسطحة 

 بطاقات الفيديو هي العنصر 

األساسي لتشغيل شاشة       
. الحاسب   







طابعة  طابعة نفاثة الحبر طابعة ليزر
 حرارية

طابعة 
 نقطية

 الراسمات



 يحوي صندوق النظام على معظم وحدات الحاسب 
. 

 وحدات الحاسب بهتوصل  .األخرى    

 :أهم أجزائه   

 جهاز تزويد الطاقة المنافذ  اللوحة األساسية





 .تزويد الحاسب بالكهرباء   

 .توجد مروحة لتخفيف حرارة المولد   Back 



 مكونات الحاسب المادية

 

2
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 مكونات الحاسب المادية

 

2
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 أهم مكونات الحاسب. 

هي عبارة عن شريحة مكونة من عدد كبير من الدوائر االلكترونية 

تصنع من مادة السليكون 

 عملها  : 

 .  الحاسب اجزءإرسال التعليمات إلى بقية . 3. تحليل البيانات. 1        

.و المخرجات بالمدخالتالتحكم . 4. تنفيذ التعليمات. 2        



 وحدة المعالجة المركزية

 وحدة التحكم
 وحدة الحساب

و المنطق   

 اجزاء جميع في بالتحكم تقوم •

 جزء من التعليمات ايصال و الحاسب
 . آخر إلى

تقوم بجميع العمليات الحسابية  •
 .المنطقية  و

 ! كلما زادت سرعة المعالج زادت سرعة الحاسب  •

 . GHzوحاليا بال  MHzتقاس سرعة الحاسب بالميجاهرتز •



 :خالل من المعالج سعة قياس يمكن

التي العمليات عدد إلى تشير التي : الزمنية السرعة 
 بالمليون وتقاس الواحدة الثانية في بإنجازها المعالج يقوم
 . هرتز

عدد : الكلمة حجم Bits كل في معها التعامل يمكن التي 
 معها يتعامل التي السجالت سعة إلى تشير والتي عملية

 . bits 64 إلى 8 بين وتتراوح البرنامج

 تشير إلى سعة موصل البيانات إلى : سعة نقل البيانات
 المعالج 



 تحتااااج وحااادة الحامااا  والمياااا  تلاااه  ياياااات لتعالج اااا والاااه

وتحصال وحادة الحماا  , تعليمات تحدد ياو  المعالجاة المالو اة 

والمياااا   لاااه ذلاااك مااان الاااذاكرة الرليماااية وتماااتخد  الاااذاكرة 

 الرليمية في أر عة أيشاة أمامية هي

تخزين ال يايات الداخلة في حيز تخزين اإلدخال. 

تخزين اليتالج المرحلية للعمليات في حيز تخزين العمل. 

 تخزين اليتالج الي الية للتشغيل في حيز تخزين المخرجات. 

 تخزين العمليات وأوامر التشغيل في حيز تخزين ال رامج. 

 وجاادير  الااذكر أيااج   توجااد فواصاال أو حاادود ماديااة  ااين أماااكن

 .التخزين الممتخدمة ل ذه األيشاة األر عة 



 : انواعها

  :ROM ذاكرة القراءة فقط  1.

 ذاكرة خاصة بالحاسب يخزن بها تعليمات تشغيل الجهاز. 

 دائمة ال يمكن مسح ما بها أو الكتابة فيها. 

 تضعها الشركة المصنعة للجهاز. 

 :RAM الذاكرة العشوائية  2.

 ذاكرة تبدأ مع تشغيل الحاسب. 

 الكتابة فيها  ومؤقتة يمكن المسح. 

 تمسح تلقائيا في حال انقطاع الكهرباء. 

 وحدات التخزين  وتعتبر الوسيط بين وحدة المعالجة المركزية. 

 



و الذاكرة ROM ما لفرق بين ذاكرة القراءة فقط  
 ؟ RAM العشوائية  

يقاس حجم الذاكرة بعدد البايتByte  

 .مجموعة من االرقام تمثل رمز أو حرف واحد = بايت              

 .  بايت  1024= كيلو بايت              

 .كيلو بايت  1024= ميجا بايت              

             .ميجا بايت  1024= جيجا بايت             

          

 يؤثر على نوعية البرامج التي يمكن أن ( المؤقتة ) حجم الذاكرة العشوائية
 .نتعامل معها 

1 1 1 0  0 1 1 0 



  : Cache Memoryالذاكرة المخبأة 

المعالج  ولإلسراع بتحريك البيانات بين الذاكرة العشوائية   

 الذاكرة اإلضافية:

.إضافتها في منافذ التوسعة  وذاكرة يمكن شرائها   

 الذاكرة الممتدة :

 فيعندما يستفيد نظام التشغيل من المساحات المتوفرة 
 .إضافية للعمل مساحة  إلىالصلب عند الحاجة القرص 



 وحدة الذاكرة

 أنواع الذاكرة

 ذاكرة القراءة فقط
ROM 

 الذاكرة العشوائية
RAM 

 ذاكرة الوصول العشوائي1.

 تفقد محتوياتها بمجرد إيقاف تشغيل الجهاز2.

تستخدم لالحتفاظ المؤقت بالبيانات أثناء 3.

العمل على الجهاز و الملفات القابلة للتغير 

 .أو الكتابة عليها

هي ذاكرة للمستخدم يمكنه التعامل معها و 4.

 .تعديل بياناتها

 ذاكرة القراءة فقط1.

 ال تفقد محتوياتها عند إيقاف تشغيل الجهاز2.

تحتفظ بالبيانات األساسية التي يحتاجها 3.

الجهاز لبدء التشغيل و الغير قابلة للتغييرمثل 

معلومات وحدات اإلدخال  و اإلخراج )

 .المتصلة بالجهازو ملفات نظام التشغيل

اليمكن تعديل بياناتها إال من قبل مبرمجين 4.

 .متخصصين

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://p.e-words.jp/photo/memorymodule.jpg&imgrefurl=http://e-words.jp/w/E383A1E383A2E383AA.html&h=173&w=300&sz=30&tbnid=PC3KFUT2NY8J:&tbnh=64&tbnw=111&hl=en&start=1&prev=/images?q%3DMemory%2BRAM%2B/%2BROM%2B%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26safe%3Dactive%26sa%3DG


 وحدات التخزين

 الخارجية

 

 األقراص الصلبة

 الخارجية
الضوئيةالذاكرة  الذاكرةبطاقات    

 التخزينوحدات 



مقارنة بين األنواع الرئيسية لوحدة 
 تخزين البيانات

 زيادة السرعة و سعة التخزين

 زيادة التكلفة المادية



•  المنافذPorts :  

باللوحة الخارجية الحاسوب ملحقات بعض توصيل أماكن هي المنافذ 

 وحدات أحد توصيل طريقها عن يمكن موصالت عن عبارة هي أي األم

 المنافذ وأهم األم باللوحة األخرى األجهزة وبعض اإلخراج أو اإلدخال

 : هي األم اللوحة على توجد التي

 



bit & byte

 حدات قياس الذاكرة
 صفر وواحد : لغة اآللة -
 بت  8= بايت  1 -



BIOS 

 لعتاد اختبار وعمل الحاسوب إقالع بعملية البدء هو البيوس من الرئيسي لهدف

 مدير) اإلقالع محمل برنامج لتحميل الالزم والتحضير الجهاز ومكونات

 هو البيوس .الحاسوب ذاكرة في التشغيل نظام تحميل على يساعد الذي (اإلقالع

 جهاز ألي التمهيدي البرنامج انه بمعنى الحاسب عتاد مع للتعامل األول المستوى

 وبعد المكونات، من وغيرها والفأرة والشاشة المفاتيح لوحة مثل وإخراج إدخال

 الجهاز عمل بعد التشغيل لنظام التحكم ينتقل البيوس برنامج يقدمها التي التهيئة

 .المبدئي

 الصلب النوع من ثابت أحدهما شقين من مكون الكمبيوتر أجزاء ككل والبايوس

 فهو اآلخر أما .(فقط القراءة ذاكرة) على مخزنًا ويكون (للتعديل قابل غير الذاكرة)

 .الجهاز بدء إعدادات لتغيير المستخدم بمعرفة تعديله ويمكن السيموس
 
 بسهولة تحديثها إمكانية منها مميزات لها البيوس برنامج على المحتوية رقائق 

 حتى البيوس بتحديث يطالبون ما دائًما الهاردوير مصنعي المستخدم، بواسطة

 خطأ أي وإزالة التوافق وتحسين منتاجاتهم تطوير أو إضافة بإمكانهم يكون

 .برمجي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%81%D9%82%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%81%D9%82%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%81%D9%82%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%81%D9%82%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%81%D9%82%D8%B7




 البرامج ونظم التشغيل

معينة مهمة أداء بغرض اآللي الحاسب إلى توجه التي التعليمات إلى البرامج تشير 
 . بها تقوم مهمة كل تؤدي لكي البرامج إلى اآللية الحاسبات وتحتاج

بالمبرمج بها يقوم  من ويسمى بالبرمجة البرنامج كتابة عملية وتسمى. 

 :وهي البرامج من رئيسية أنواع ثالثة ويوجد

(البرمجة لغات)النظام برامج :أوال 

 تلك وتستخدم اآللي الحاسب بإدارة تقوم التي العامة البرامج مجموعة إلى ويشير    
 المستخدم تمكن التي والقواعد الرموز مجموعة توضح والتي البرمجة لغات البرامج
 . الحاسب مع التعامل من النهائي

 : إلى البرمجة لغات تنقسم عامة وبصورة

ويصعب جهاز بكل الخاصة العمليات وتحدد(1و0)ثنائية شفرات على وتعتمد اآللة لغة 
 .ألخر جهاز من تحويلها

بالمعالج وترتبط اآللة لغة من أسهل وهي التجميع لغة. 

مثل معين بحاسب ترتبط وال والمرونه بالسهولة وتمتاز العالمي المستوى لغات:  
c++,pascal,fortran,Basic,Java. 

 



 (يظ  التشغيل) رامج التشغيل: ثاييا•

وهي مجمو ة من ال رامج األمامية التاي صاممت    
إلدارة  مليااات الحاماا  وملح اتااج والتيمااي   ااين 

 .ال رامج التا ي ية

هياااااااااك أيااااااااوا  متعااااااااددة  اااااااا خت   األج اااااااازة    
 ...(ماكيتوش و وييدوز  و لييكس :)مثل

 عضا ا يمامب  تعادد الم اا  و عضا ا يمامب  تعادد    
المماااتخدمين أو يمااامب  اااالميزتين معاااا أو   احاااد 

 .مي ما

  

 



 :ومن م ا  يظ  التشغيل
ومراق ت ا واإلخراج اإلدخال  مليات تيفيذ. 

والمعدات األج زة حالة مراق ة . 

ال اا ات مراق ة Interrupts  واألج زة للمعدات . 

الجديدة األقراص تشكيل  

والف ارس األقراص صياية 

والشرالا األقراص  له والكتا ة ال راءة  مليات تيفيذ 
 الممغياة

ال رص أ اال تشخيص. 

يمخ , مل  تلغاء : مثل  األقراص المرت اة األوامر تيفيذ 
   الخ .... مل 

 



 :البرامج التطبيقية: ثالثا•

 وهي برامج صممت ألداء مهمة معينه في الحاسب مثل •

 .....فوتوشوب, بوربوينت, اكسل, الوورد•

 انظمة االعداد

 النظام الثنائي(Binary System) 

 النظام الثماني(Octal System) 

 النظام السادس عشر(Hexadecimal System) 

(0,1) 

(0,1,2,3,4,5,6,7) 

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





مقدمة

• قبلمناليالحاسوبشبكةاوجهازعلىالدخولمحاولةهياالختراقات
اواالطالعبغرضوذلكالشبكةاوالجهازالىبالدخوللهمصرحغيرشخص

.التعطيلاوالتخريباوالسرقة

• السرقةمنوالممتلكاتالمعلوماتحمايةيتضمنالحاسوبأمانمنوالهدف
تبقىأنوالممتلكاتللمعلوماتيسمحبينماالطبيعية،الكوارثأووالفساد،

.المستهدفينمستخدميهامتناولوفيمنتجة



أخالٌق العالم اإللكتروني

احترام الطرف االخر. 1

االلتزام بعدم االضرار باالخرين. 2

االيجاز في طرح االفكار ومحاورة االخرين. 3

االلتزام بالقانون . 4

احترام الخصوصية الشخصية لالخرين. 5



:أشكال التجاوزات في العالم الرقمي 



امن الحاسوب

مايةالحتوفيرعلىيعملاليالعلمبأنهالمعلوماتأمنتعريفممكن
لٌ خال منوذلكعليهااالعتداءأوتهددهاالتيالمخاطرمنللمعلومات

مخاطرالمنالمعلوماتلحمايةتوفيرهاالالٌزموالوسائلاالدواتتوفير
غيرأشخاصأيديإللالمعلوماتوصوللمنعالخارجيةأوالداخلية
االتصاالتهذهوصحةأصالةولضماناالتصاالتعبرمخولين



خصوصية الحاسوب
الحفاظفيالقانونيالحقإلىليشيرالحاسوبخصوصيةمصطلحُيستخدم

.كةالمتشار الملفاتأوالحاسوبعلىالمخزنةالبياناتخصوصيةعلى
عندماخاصةالبياناتأوالحاسوبخصوصيةمسألةحساسيةتظهر
رقميهازجايفيوالمحفوظةالمخزنةالشخصيةالتعريفببياناتيتعلق
غيرهأوحاسوبا  كانسواء

:مشاكل خصوصية البيانات
المعلومات الصحية. 1
السجل العدلي. 2
المعلومات المالية. 3
معلومات الموقع والسكن. 4
الصور الشخصية. 5



تراخيص برامج الحاسوب



الملكية الفكرية
دوائراوالعامةالمكتباتمثلعدليةدوائرفيموثقةتكون اتفاقيةهي

واالبداعالفكرتحميالتيالحقوق مجموعةوهيالفكريةالملكية
ماذجوالنوالرسومالتجاريةوالعالقاتاالختراعبراءةوتشملاالنساني

.وغيرهاالمؤلفوحقالصناعية



االختراق االلكتروني
االكترونيالدخولبمحاولةاكثراومخولغيرشخصقيامهو
رضبغوذلكاالنترنتشبكةطريقعنالشبكةاوالحاسوبالى

متخصصةبرامجباستخداموالتخريبوالسرقةواالطالع

انواع االختراق
المزودات او االجهزة الرئيسية للشركات والمؤسسات او الجهات الح. كومية1
االجهزة الشخصية . 2
البيانات. 3



:اإللكتروني مصادر االختراق 
ىالالدخولتحاولخارجيةجهاتمصدرهاويكون :متعمدةمصادر.1

المصادرهذهلىعاالمثلةومنمشروعةغيربصورةالجهاز
مجرمون اومنافسةوجهاتخارجيون اعداءاوالهواةاوالمحترفون 

قاخترااواالتصالشبكاتاختراقاوالحاسوبمجالفيمحترفون 
.معينبرنامجشفرةكسراولنشر

برامجياتفيثغراتوجودبسببتنتج:متعمدةغيرمصادر.2
الحاسوب



المخاطر االمنية االكثر انتشارا
الفيروسات . 1(Viruses)

ملفات التجسس . 2(Spywares)

ملفات دعائية . 3(Adware)

قلة الخبرة في التعامل مع البرامج. 4

اخطاء عامة. 5



(:Malware)برامجيات خبيثة 
تخدم هي برامج مخصصة للتسلل لنظام الحاسوب او تدميره بدون علم المس

.مثل الفيروسات واحصنة الطروادة

:الحاسوبفايروسات
لتياالملفاتخصائصلتغييرعمداصممتخارجيةصغيرةبرامجهي

التخريباوالتعديلاوبالحذفامااالوامربعضبتنفيذوتقومتصيبها
زنهاخويتمالتخفيعلىالقدرةولها.آلجلهاالمصممةلالهدافوفقا

ليهعوالسيطرةبهالضرراللحاقاالنتقالطرق باحدىالحاسوبداخل



:الحاسوبفايروساتعنالناتجةاالضرار
تقليل. الحاسوباداءمستوى 1
ايقاف. تلقائياالحاسوبتشغيلواعادة2
تعذر. الخزن وحداتعلىوالخزن الوصول3
حذف. محتوياتهاوتغييرالملفات4
ظهور. المنصبةالتطبيقاتفيمشاكل5
تكرار. الخطارسائلظهور6
افشاء. المعلومات7



مكونات الفايروسات
:يتكون الفايروس من اربعة اجزاء بشكل عام وهي

الية التناسخ. 1

الية التخفي. 2

الية التنشيط. 3

الية التنفيذ. 4

:انواع الفايروسات
الفايروس . 1(Virus)
الدودة . 2(Worm)
حصان الطروادة . 3(Trojan Horse)



اهم الخطوات الالزمة للحماية من عملية االختراق
استخدام نظم تشغيل محمية من الفايروسات كنظام لينكس ويونكس. 1
تثبيت برامج مكافحة الفايروسات ومكافحة التجسس. 2
االحتفاظ بنسخ للبرامجيات المهمة . 3
عدم فتح اي رسالة او ملف ملحق ببريد الكتروني غير معروف والملفات ذات االمتدادات غير . 4

المعروفة
تثبيت كلمة سر . 5
عدم االحتفاظ باية معلومات شخصية في داخل الحاسوب وخزنها على وسائط الخارجية. 6
عدم تشغيل برامجيات االلعاب على نفس الحاسوب الذي يحتوي البيانات المهمة. 7
ايقاف خاصية مشاركة الملفات اال للضرورة . 8
ثقافة المستخدم. 9

فك االرتباط بين الحاسوب والشبكة. 01

تفعيل عمل الجدار الناري . 11(Firewall)



:اضرار الحاسوب على الصحة
اثار بدنية نفسية وقصيرة المدى وتشمل توتر واجهاد عظالت. العين 1

والقلق النفسي
اثار بدنية ونفسية بعيدة المدى تاخذ وقت طويل لظهورها مث. ل االم 2

ال العظالت والمفاصل والعمود الفقري ، ارق ،قلق نفسي، االنفص
النفسي واالجتماعي عن عالم الواقع























شريط العنوان





اجزاء الشريط



































































































































ادراجها

























































عند تطبيق التنسيق يصبح الجدول كاالتـــــــــــــي









نحدد القيمة العظمى









































الجداول
اعداد

م احمد عبد الكريم.م



Tablesالجداول 

























:Physics اءفمثال لترتيب الجدول تنازلياً إعتمادا على قيم الطلبة في مادة الفيزي











Word 2010الرسوم في 

م احمد عبد الكريم.م

































 WORD 2010الهوامش في 

 (LAYOUTنذهب الى تبويب ) .1

 (Marginsنختار هوامش ) .2

 (moderate( او )wide( او )narrow( او )normalنختار اما ) .3

 يتم تغيير هوامش الصفحة .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسافة بين االسطر 

 (homeمن تبويب ) .1

  نذهب الى االمر .2

 نختار المسافة بين االسطر .3

1 

2 

3 



 



مقدمة في برنامج 
Word 2010

اعداد 

م احمد عبد الكريم .م



Word 2010

لمعالجةمخصصوهو2010اوفسحزمةبرامجأحدهو2010ووردمايكروسوفتبرنامج•

ملفضمنإفتراضيةصفحاتعلىالكترونيةبصورةالكلماتإدخاليتيححيثالكلمات،

Documentُمستنداسمتحتهذه.األحصائيةوالمخططاتوالصورالجداولإدراجامكانيةمع•

دوناالصليبالملفاالحتفاظامكانيةمعوللتحديثللتنضيد،للطباعة،قابلةتكونالصفحات•

.تأثير



الواجهة الرئيسية للبرنامج



:عناصر الواجهة الرئيسية هي







يمين أو الى الالذراع تصغير حجم معاينة الصفحة بواسطة سحب / يمكن تكبير: تغيير قياس نطاق الرؤية

.اليسار





















Textsالنصوص 
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