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وحدة متطلبات الجامعة



األهداف

والبرمجياتالحاسبألجهزةالعامةاألنواععلىالتعرف.

الشخصيللحاسوبالرئيسيةاألجزاءعلىالتعرف.

الحاسوبوأداءقياسهاووحداتالذاكرةأنواععلىالتعرف.

التطبيقيةوالبرامجالتشغيلنظمبرامجبينالمقارنة.

يةوتقناإلنترنت،اإللكترونيالبريد،الشبكاتأنواععلىالتعرف

.االتصاالت

اليوميةوالحياةوالتعليمالعملفيالحاسوباستخداماتطرقعلىالتعرف.

قانونيةوالالخصوصيةوقضاياوالتأمينيةالصحيةالجوانبعلىالتعرف

.الحاسوبأجهزةباستخدامالمتعلقة



المحاضرة األولى

المعلوماتتكنولوجيا أساسيات 

(Basics of IT)



اريف تع

استخداموكيفيةالمعلوماتكنولوجيالتاألساسيةالمفاهيمخاللهامنندرسمادةهي:بالمادةتعريف

.بعدعنتعليمالوتطبيقاتأساسياتتتضمنكذلكالمستخدمة،التطبيقاتوأهمالملفاتوإدارةالحاسب

المعلوماتكنولوجيات(Information Technology):

المعلوماتومعالجةإلدارةالمستخدمةواألنظمةوالبرامجالمعداتعلىيطلقعاممصطلحهي•

.المؤسسةأوالشركةضمنعليهاوالمحافظة

أجهزةامباستخدالمعلوماتوبثومعالجةواسترجاعتخزينخاللهمنيتمالذيوالنشاطالعلمهي•

.الكمبيوتر

تكنولوجيالحمصطيشملهماإيضاحمنإليههدفتفيمااتفقتأنهاالسابقةالتعريفاتمنيتضح•

يثةالحدوالبرمجياتالماديةللتجهيزاتاإلنساناستخدامعلىتشتملجوانب،منالمعلومات

هاونقلوتخزينهاالمعلوماتعلىالحصولفياإلتصالووسائلاآلليبالحاسبالمرتبطة

.واستخدامهاوعرضهاوبثهاومعالجتها



ريفاتع

البيانات(Data):واإلشاراتالرسائلأوالحقائقمنمجموعةعنعبارةهي

أوفكرةتصفوهي.رموزأوحروفأوأرقامأوصورشكلعلىتكونقد

.مفسرةأومرتبةغيربطريقةحدثأوموضوع

المعلومات(Information):دفهلتحقيقمعالجتهاتمتالتيالبيانات"هي

امنهتشتقالتيالخامالمادةهيالبياناتأنأي.”محددإلستعمالأومعين

.المعلومات

النظام(System):هاببعضالـمرتبطةاألشياءمنتجمعأومجموعةهو

.معينةوظيفةألداءمتبادلةأومنتظمةتفاعالتبينهايتمالبعض



ريفاتع

المعلوماتنظم(Information Systems):بأنهاالمعلوماتنظمتعرف

ادةوإستعوتخزينتجميعفيتستخدموالتيالمترابطةالمكوناتمنمجموعة

.المعلوماتوتوزيعوتشغيل

والمخرجاتالمدخالت(Input/Output):حيثبياناتتسمىللجهازالمدخالت

.ئجنتاأومعلوماتعنعبارةالمخرجاتأماوتخزينهاأوبمعالجتهاالحاسبيقوم

اآلليالحاسب(Computer)متقوإلكترونيةآلةعنعبارةهو:“الكومبيوتر”أو

بناءيةوالمنطقالحسابيةالعملياتوإجراءواسترجاعهاوتخزينهاالبياناتبمعالجة

:بـاآلليالحاسبويمتاز.المستخدمطلبعلى

القدرة على تخزين المعلومات واسترجاعها في أي وقت تطلب فيه. 1.

طقيــة إمكانيــة تنســيق النصــوط والخطابــات وإجــراء العمليــات الحســابية والمن2.
(. المقارنة بين القيم)

.وبيةإمكانية تكوين برمجيات خاصة بالمستخدم من خالل لغات البرمجة الحاس3.



أهمية الحاسب اآللي

حياةالمجاالتكلفيومؤثرا  حاسما  دورا  اآلليالحاسبيلعب

المكاتبوكالبنوكالمؤسساتمختلففيالعديدةالستخداماتهوذلك

والمؤسساتوالوزاراتوالمدارسوالمستشفياتوالمصانع

..الخالعسكرية

واسبحعدةربطممكنا  أصبحعندماكبيرةبدرجةالتأثيرهذازاد

تبادلهلسمما(االنترنيت)العالمأنحاءجميععبرالبعضبعضهاب

.أقلوتكلفةأفضلبنوعيةأكبرإنتاجيةوأعطىالمعلومات



ب اآلليومميزات الحاس

السرعة. .البياناتمعالجةوالحسابيةالعملياتإجراءفي1

الدقة. .هاإهماليمكنلدرجةجدا  بسيطةخطأهانسبةأنحيث،2

إمكانية. نتخزي)داخليهأقراطعلىسواءالمعلوماتمنهائللكمالتخزين3

.(خارجيتخزين)خارجيةأقراطعلىأو(داخلي

اقتصادية. .الوقتوالتكلفة:ناحيتينمن،4

االتصاالت. والوقتريوفمماالسريعالشبكياالتصالخدماتتوفر:الشبكية5
.(اإلنترنتالويب،)العالميةالشبكةخدمة:مثلالتكلفةوالمجهود



أجيال الحاسوب

لهولكنالبعض،يتصوركماالراهنالعصروليدليس(الكمبيوتر)اآلليالحاسب

.التاريخفجـرمنذبدأتوأساسياتجذور

الصينيالعداديعتبر(Abacus)ثالثالمنأكثرمنذالصينيينقبلمنالمبتكر

اتالعمليإجراءفيلمعاونتهاإلنسانابتكرهاالتياآلالتأوائلمنعامآالف

.الحسابية

ماركجهازيعتبرMARK I(إلكتروميكانيكي)األولىالحاسوبأجهزةمن

فيتنفيذةتموIBMشركةواألمريكيةالبحريةبينمشترككجهدؤهبناتمحيث

.هارفادجامعة

م1950-1930األلكترونيةالحاسبأجهزةبوالدةالخاصةالفتره•

م1959-1950األولالجيل•

م1965-1959الثانيالجيل•

م1975-1965الثالثالجيل•

م1985-1975الرابعالجيل•

.......اآلنوحتىم1985الخامسالجيل•



أجيال الحاسوب

م1950-1930األلكترونيةالحاسبأجهزةبوالدةالخاصةالفتره•

عامؤهبناتمENIACإينياكيمسىبالكاملإلكترونيحاسوبجهازأول

م1946



أجيال الحاسوب

 م1959-1950الجيل األول

، وهو أول جهاز استخدم في االغراض العامةUNIVAC(IBM 701 )جهاز 

.  وهو يتكون من الصمامات اإللكترونية   IBMه شركةصنعت

:  خصائصال

في تكوينه يستخدم الصمامات اإللكترونية•

.  لةالبرمجة بلغة اآل•

.(ألف عملية في الثانية20)بطيئةسرعة •

.تتميز اجهزتة بالحجم الكبير•

مخصصة إلستخدامات الشركات الكبرى•



أجيال الحاسوب

 م1965-1959الجيل الثاني

IBM 1401–الترانزيستور 

:الخصائص

التفريغأنابيبمنبدال  الترانزستورتستخدم•

.الترانزستورصغربسببالحجمصغيرةاالجهزةظهور•

.(الواحدةالثانيةفياآلالفمئات)نسبيا  عاليةالسرعة•

.الممغنطةالقلوبذاكرةاستخدام•

.واالخراجاالدخالفيالحكمأنظمةاستخدام•

.(وفورترانكوبول)عاليةلغاتاستخدام•

الصغيرةوالمتوسطةالشركاتإلستخداماتمخصصة•



أجيال الحاسوب

 م1975-1965الجيل الثالث

IBM 360(Integrated Circuits)الدوائر المتكاملة

:خصائصال

ICالمتكاملةالكهرابيةالدوائرتستخدم•

.التخزينوامكانيةالعاليةالسرعة•

Time)بالوقتالمشاركةنظاماستخدام• Sharing Systems)

Computer)اآلليةللحاسباتالشبكاتنظمتطبيق• Network)ربطأمكن

.بفروعهاالشركات

تكلفةأقلوحجما  أصغرالحاسوب•



أجيال الحاسوب

 م1985-1975الجيل الرابع

IBMنوعمنالحاسب 370- Burroughs 7000

:الخصائص
واإلخراجاإلدخالوحداتطاقةزيادة.
فيالعملياتماليين)فائقةوسرعةأعلىقدرةذاتوهيالمتكاملةالدوائر

.طويلةلفتراتوتعمل(الواحدةالثانية
بهضعتوالذيترتيبهاحسبواحدوقتفيبرنامجمنأكثرتشغيلإمكانية

.الدخولبوحداتتنفيذهاالمرادالبرامجتلك
الدقيقةالحاسوباجهزةبظهورتميزMicro-Computer
واحدةإلكترونيةلوحةعلىالحاسوبمكوناتجميعتركيب
الحاسوبشبكاتظهوردأتب



أجيال الحاسوب

 م وحتى اآلن1985الجيل الخامس...

منالكبيرةسيبلحوااوالمحمولة،والحواسيب،(PC)شخصيالحاسبالظهور
UNIVACنوع 1100 IBM 4331

:الخصائص

االلكترونيةالمعلوماتنظمبإدارةيسميماتطبيق.
الحجمصغر.
الكفاءةوزيادةالتكلفةانخفاض.
العاليةالسرعة.
التخزينيةالقدرةفيالكبيرالتحسن
المتعددةالوسائطظهور
االفتراضيالواقع(Virtual Reality):يةتكنولوجبوسائلتخيلي)تجسيد

.حقيقيا  ليسلكنه،الحقيقيللواقع(متطورة



أنواع الحاسبات اآللية حسب عملها وتقنيتها

الحاسبات. Digital)الرقمية1 Computers):

عنهاالخروجيمكنالمحددةقيمتأخذالتيالبياناتوهيفقط،الرقميةالبياناتالحاسباتهذهتعالج

.شريةالعواألرقامالهجائيةالحروف:ذلكومثالفقط،واحدوصفربصيغةالحاسبفيوتخزن

اناتالبيوقواعدالملفاتوتنظيمالمعقدةالحسابيةالمشاكلحلفيالحاسباتهذهتستخدم.

الوقتنفسفيحسابيةعمليةمنأكثرإجراءوإمكانيةالعاليةبالسرعةتمتاز.

(والمحاسبةاإلدارة)وتنظيمالتعليم:الحاسباتهذهاستخداممجاالت.

ال. Analogue)قياسيةالحاسبات2 Computer):

لحرارةااتدرجالصوت،شدة)مثلعديدةقيما  تأخذالتيالبياناتوهيقياسيةبياناتعالجت،

.(الجويالضغط

الجويالضغطومراكزوالطبيةالعلميةالمراكزفيعادةتستخدم.

تراقبيالتتلكأوالمستشفيات،فيالمرضىدمضغطمراقبةفيالمستخدمةاألجهزةذلكمثال

.للمرضى(المغذي)محلولتدفق



(حسب الحجم)أنواع الحاسوب 

حسب الحجم

التحكمحاسب 

Control
Computers

محطة العمل

workstation

الحاسبات

الدقيقة

(Micro
Computers)

الحاسبات

المتوسطة

(Mini
Computers)

الحاسبات

الكبيرة

(Main
Frames)

الحاسبات

العمالقة

(Super
Computer)



(حسب الحجم)أنواع الحاسوب 

العمالقالحاسوب(Super Computer):

:اآلتيةبالميزاتالعمالقةالحواسيبتتميز

تتميز. علىرعةوالسالفائقةوالقدرةالكبيرالحجمب1
لديهاوجدا  سريعةآالتتعتبرأنهاحيثالمعالجة،

قتوفيالبرامجمنالعشراتتشغيلعلىالقدرة
.واحد

تتميز. الوحداتمنبالمئاتربطهابامكانية2
.الطرفية

تكلفتها. الشركاتفينجدهالذلكجدا  باهظة3
.البترولعنللتنقيبأرامكومثلالكبيرة



(حسب الحجم)أنواع الحاسوب 

الكبيرالحاسوب(Main Frames):

:اآلتيةبالميزاتالكبيرةالحواسيبتتميز

تمتاز. .اليةعتخزينسعةتملك،جدا  العاليةبسرعتها1

مقدرتها. .سهنفالوقتفيالمستخدمينمئاتخدمةعلى2

وهو. الطيرانوشركاتالجامعاتفيالشائعالنوع3

.واالتصاالت

نظامطريقعنطرفياتمعغالبا  الحواسيبهذهترتبط. 4

Timesharing



(حسب الحجم)أنواع الحاسوب 

المتوسطالحاسوب(Mini Computers):

:اآلتيةبالميزاتالمتوسطةالحواسيبتتميز

أقل. .قبلهاالتيمنتشغيلسرعةوتخزينيةقدرةوحجما1

مناسبة. .المتوسطةوالصغيرةالتجاريةلألعماللالستعمال2

تحتاج. .عليهاللعملتقريباأفرادالثمانييتجاوزالعددإلى3

توازيفائقةقدرةذاأصبحالدقيقالحاسوبألنمهمالاصبحلكنه

.المتوسطالحاسوب



(حسب الحجم)أنواع الحاسوب 

الدقيقالحاسوب(Micro Computers):

:اآلتيةبالميزاتالدقيقةالحواسيبتتميز

منتشر. يفةوكبيرالمعالجةقدراتفيةسريعتأصبححيثاالستخدامة1

.التخزينقدرات

تسمى. Personalالشخصيةبالحاسبات2 Computer.

يعتمد. .الصغيرةالشركاتمنالكثيرفيهاعلي3

.Desktop 4– Laptop - Palm



(حسب الحجم)أنواع الحاسوب 

محطات العملWorkstation:

نمأقوىلكنهوواحد،مستخدمهأنحيثمنالدقيقالحاسوبالعملمحطةتشبه

عاليةبدقةاأللوانأوالرسومعرضإمكانية،التخزينوللبياناتالمعالجةحيث

وماءالعلوالمهندسينقبلمنالنوعهذايستخدملهذاو،الجهازعرضشاشةعلى

.جدا  عاليةمعالجةتتطلبالتيالمجاالتأيالمصانع،والمختبراتفي



(حسب الحجم)أنواع الحاسوب 

التحكمحاسوب(Control computer):

Realتطبيقاتفيالحاسوبيستخدم timeبمحطاتالتحكمغرففينجدهحيث

وله.تالقطاراتشغيللمحطاتالمراقبةوغرفالبترولتكريرومحطاتالكهرباء

.إصالحهاوعلىالعملأثناءتنتجالتياألخطاءمعالتعاملعلىالقدرة



(طبيعة االستخدامحسب )أنواع الحاسوب 

الكفيةالحواسيبHandheld Computer

باليدحملهاطريقعناستخدامهايمكنصغيرةحواسيب

Tablet PC

علىوالتعرفاليدويةالكتابةميزاتإليهيضافمصغرمحمولجهاز

.األصوات

الجيبحواسيبPDA(personal digital assistant)
oجيبي،نصوطمعالج،االلكترونيالبريد،المهامقوائمعلىيشتملميزاته،

.قلممعلمسشاشة،بلوتوث،الالسلكيةالشبكة،العروضبرنامج

الذكيةاألجهزةSmartPhone
oمناصغروهيلمسشاشةفيهاوليسالحاسببميزاتموبايلأجهزة

الجيبحواسيب



(طبيعة االستخدامحسب )أنواع الحاسوب 

المحمولالحاسوبNote Book or Laptop
oالنقلسهلةمحمولةحاسوبأجهزة

الشخصيةالحواسيبPersonal Computers PCs
oالمكاتبفيوضعهايتموغالباالعامةلألغراضحواسيب

بالشبكةالمتصلالحاسوب(الطرفيةالمحطات(

(Workstation)
oالمصمميناحتياجاتتغطيعاليةبقدراتمكتبيةأجهزة

تووحداقويةمعالجاتيحتاجونالذينوالمهنيينوالمهندسين

ةعاليميزاتذاتعرضأجهزةوكذلكعاليةسعاتذاتتخزين

أعمالهملتنفيذ



نهاية المحاضرة األولى


