
      

       

       

       

      

:المهندس  

 أحمـــــد كــــردي

 

حماهجامعة   

كلٌة الصٌدلة   

 مهارات الحاسوب



 :المقررمنهاج 

 (  IT)مفاهٌم تكنولوجٌا المعلومات 1.

 (وٌندوز) استعمال الكمبٌوتر وإدارة الملفات 2.

 (وورد ) معالجة النصوص 3.

 (إكسل ) الجداول االلكترونٌة 4.

 (أكسس ) قواعد البٌانات 5.

 ( بوٌنت باور)  التقدٌمٌةالعروض 6.

 (االنترنت )  واإلتصالالمعلومات 7.

 الرئٌسٌة 



 (  IT)مفاهٌم تكنولوجٌا المعلومات 

 مفاهٌم ومصطلحات تكنولوجٌا المعلومات1.

 بنٌة نظام الحاسوب2.

 .أداء وكفاءة الحاسوب3.

 شبكات المعلومات4.

 الكمبٌوتر فً الحٌاة الٌومٌة5.

 األمان والحماٌة6.

 الفٌروسات وقانون الحماٌة7.

 

 
 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :مصطلحات ومفاهٌم

 تشٌر إلى استعمال األجهزة والبرمجٌات والتقنٌات لتجمٌع ومعالجة 

 وتبادل المعلوماتوتخزٌن 

، رموز وصور وتشٌر إلى مجموعة الحقائق التً تصف حالة ما، وٌعبر عنها بأرقام وأحرف 

 .  وتعتبر البٌانات المصدر الرئٌسً للمعلومات 

 تشٌر إلى مجموعة المخرجات التً تنتج من معالجة البٌانات المصدر

 الرئٌسٌة

 (:IT)تكنولوجٌا المعلومات  -3

 (: DATA)البٌانات  -1

 (:INFORMATION)المعلومات  -2



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :مصطلحات ومفاهٌم

 ٌعرف نوع الملف ومحتواه من الحقته أو امتداده وهناك عدد كبٌر :  ملحوظة

 اللواحق التً ٌألفها نظام التشغٌلمن              

مجموعة من البٌانات المحمولة على حامل ٌدعى الملف، والمخزنة فً أحد وسائط التخزٌن 

 ( اللٌزرٌةالمرنة أو الصلبة أو )المختلفة 

FILENAME.EXTAINTION 

 الرئٌسٌة

 (: FILE)الملف  -4

 ( االسم والالحقة أو االمتداد ٌفصل بٌنهما نقطة ) ٌتمٌز الملف باسم حٌث ٌتكون من خانتٌن 



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :مصطلحات ومفاهٌم

 للمجلد اسم ولٌس له الحقة، لٌس للمجلد حجم:  ملحوظة

حٌز من القرص لحفظ الملفات والمجلدات أو هو منطقة 

 الفرعٌة فً وسائط التخزٌن المختلفة

 الرئٌسٌة

 (: FOLDER)المجلد   -5

 مجلدات عادٌة                                      مجلدات افتراضٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :مصطلحات ومفاهٌم

 :تقاس البٌانات بواحدات مختلفة ومن أشهرها: واحدات القٌاس -6  

 1أو  0هً أصغر وحدة وتأخذ إحدى القٌمتٌن  (: BIT)بت  1.

 :هً ناتج تجمٌع ثمان خانات ثنائٌة أي(: BYTE) باٌت 2.

1 BYTE = 8 BITS 

        B 1024تعادل (: KB)باٌت كٌلو 3.

 ملٌون باٌتحوالً        KB 1024تعادل (: MB)مٌغاباٌت 4.

 باٌت( ملٌار)حوالً ألف ملٌون        MB 1024تعادل (: GB) غٌغاباٌت5.

 ملٌار باٌتحوالً ألف          GB 1024تعادل (: TB) تٌراباٌت6.
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :أنواع الحواسٌب

 : الفائقالحاسوب العمالق أو   

غالً الثمن وذو قدرات عالٌة جدا على معالجة ملٌارات 

من العملٌات الرٌاضٌة وٌستخدم فً المجاالت العلمٌة 

توقع الطقس ومراقبة حركة الرٌاح والضغط ) والهندسٌة 

 (.الذي تتعرض له هٌكل الطائرة فً أنفاق الرٌح الضخمة

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :أنواع الحواسٌب

 (mainframe computers )الرئٌسٌة الحواسٌب 
 .  ضخمة تحتاج إلى غرف كاملة مجهَّزة بمكٌفات لتبرٌد الهواءحواسٌب  -

فً المؤسسات الضخمة التً ٌتطلب عملها معالجة كمٌات هائلة ُتستخدم  -

 .  من المعطٌات، مثل المصارف وشركات التأمٌن الكبرى

دة بخدمة اإلنترنت كما  -  (.  ISP)تفٌد هذه الحواسٌب فً الشركات المزوِّ

بحجمها الكبٌر وكلفتها المرتفعة، التً تقل عن كلفة الحواسٌب تتسم  -

 .الفائقة

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :أنواع الحواسٌب

 : الحاسوب الشخصً  

بابتكار الحاسوب ( IBM) إم بًلقد قامت شركة آي 

ٌعتمد على معالجات أنتجت من .1981الشخصً فً عام 

 قبل شركة إنتل 

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :أنواع الحواسٌب

 : الحاسوب المحمول  

ٌتمٌز الحاسوب المحمول بصغر الحجم وخفة الوزن 

وبأنه ٌحمل بالٌد وٌمكن أن ٌعمل بالبطارٌة وكذلك من 

وٌستخدم الحاسوب . خالل مصدر الطاقة الرئٌسً

 المحمول شاشات من نوع خاص
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :أنواع الحواسٌب

 :  (  PDA) المساعد الرقمً الشخصً   

وهو حاسوب كفً وٌدعى بكمبٌوتر الٌد وٌزود بقلم 

النتقاء األحرف والبعض منها ٌحتوي شاشة ولوحة 

 مفاتٌح والبعض اآلخر ٌتٌح توصٌل لوحة مفاتٌح خارجٌة 

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :أنواع الحواسٌب

 :  الحاسوب الشبكً  
الشبكة هً مجموعة من الحواسٌب المتصلة ببعض التً ٌمكنها تبادل 

 .بٌنهاالمعطٌات فٌما 

مالحاسوب المركزي الذي ٌتحكم فً الشبكة ٌسمى  –  (.  server) بالمخدِّ

 (.  Terminals)بالمحطات الطرفٌة  بهوتسمى الحواسٌب األخرى المرتبطة 

تسمح الشبكات الحاسوبٌة الٌوم بوصل مختلف أنواع الحواسٌب معاً، 

موقد ٌكون . كالحواسٌب الشخصٌة والمحمولة  .  حاسوباً رئٌسٌاً  المخدِّ

له استخدام الحواسٌبٌُمنح -  .كل مستخدم اسما وكلمة مرور تخوِّ

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 Computer Performanceأداء الحواسٌب 

 

 إنتاجٌة الحاسوبthroughput  وهً عدد المهمات ،

 .المنجزة خالل واحدة الزمن

 زمن التنفٌذexecution time وهو الزمن الالزم ،

 .لتنفٌذ مهمة محددة على الحاسوب

 

 



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :الكمبٌوتر فً الحٌاة الٌومٌة

 الرئٌسٌة

الكمبٌوتر 

 سرٌع

 دقٌق

لكنه 

 غبً

 اإلنسان

 بطًء

 مهمل

 لكنه ذكً



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :الكمبٌوتر فً المنزل

ٌستخدم فً ممارسة الهواٌات وإنشاء 

الحسابات المنزلٌة والعمل من المنزل 

 وتنفٌذ المشروعات

وأداء الواجبات المدرسٌة واستخدام  

 ..البرٌد اإللكترونً واإلنترنت

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :الكمبٌوتر فً العمل

 ٌستخدم فً العمل لسرعته فً إنجاز

 المهام المختلفة، ولدقته فً إجراء

 العملٌات الحسابٌة المعقدة، 

 ولقدرته على تخزٌن كم كبٌر من 

 المعلومات،ولقدرته على البحث  

 عن السجالت المخزنة فً الحاسوب 

 .وفرزها وترتٌبها

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :برامج الكمبٌوتر فً الشركات

 هناك نوعٌن من البرامج المستخدمة 

 :الشركاتفً 

 ٌستخدم حزمة من البرامج التً  :األول

فً أمور اإلدارة ومنها معالجة النصوص، تساعد 

وأوراق العمل،والبرٌد االلكترونً،وقواعد البٌانات على 

 .نطاق محلً أو مشترك

ٌستخدم برامج مخصصة لتساعد فً إدارة أعمال : الثانً

 :مثلالشركات 

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :برامج الكمبٌوتر فً الشركات

   :MISأنظمة معلومات اإلدارة •

الصحٌحة للمدٌر المعلومات  لتزوٌدمصممة وهً 

 .الوقت الصحٌحفً الصحٌح 

وهً مصممة :DSSأنظمة دعم اتخاذ القرارات •

للمدراء العاملٌن الذٌن ٌتخذون القرارات 

الحاسمة،حٌث تستعمل أسالٌب متطورة فً تحلٌل 

 .البٌانات عل أساس تفاعلً

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :برامج الكمبٌوتر فً الدولة

 ٌستخدم الكمبٌوتر فً الدولة لتخزٌن

 كمٌات كبٌرة من البٌانات وللبحث 

 عن تلك البٌانات وفرزها،مثل إجراء

 إحصاءات للسكان،تسجٌل تراخٌص

 لسائقً المركبات والسٌارات، احتساب 

 .فً االنتخابات العامةالتصوٌت الضرٌبة واإلٌرادات، 

 الرئٌسٌة



 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :برامج الكمبٌوتر فً المستشفٌات

 ٌستخدم الكمبٌوتر لتشغٌل أنظمة المواعٌد والنواحً األخرى

 من إدارة المرضى، وأنظمة تصوٌر المرٌض باألشعة ومراقبته  

 .فً العناٌة المركزة

 المشاركة بٌن المراكز الطبٌة والمستشفٌات تساعد فً تسرٌع 

 .تلقً الفحوص المخبرٌة

 تشكل الكمبٌوترات مصدراً للمعلومات وتبادل الخبرات مما 

 ٌساعد فً تشخٌص الحاالت،وٌمكن إجراء تشخٌص تمهٌدي

 بمساعدة الحاسوب، وٌمكن إجراء تجارب معقدة وصعبة 

 .وخطرة باستخدام تقنٌات الواقع االفتراضً أو الوهمً 
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :برامج الكمبٌوتر فً التعلم

 ٌستخدم الكمبٌوتر لمراقبة حضور الطالب ومستواه التعلٌمً،

 واإلطالع على تقارٌر عن أي طالب، وٌستخدم لجدولة مواعٌد

 .الحصص الدراسٌة المختلة 

 ٌمكن أن ٌكون الكمبٌوتر وسٌلة لتدرٌس المادة  سواء كان 

التدرٌب أو التعلٌم    CBT) بـمستقالً أو ضمن شبكة  وتدعى طرٌقة التعلٌم هذه 

حٌث تمكن هذه الطرٌقة من الحصول على المعلومات وطرح  (عبر الكمبٌوتر

المواد التعلٌمٌة باألصوات والفٌدٌو  اغناءاألسئلة وحتى نتائج الفحوص،وٌمكن 

بسبب طول  التعلم عن بعدوالصور لتشكل بٌئة محفزة للتعلم،وٌساعد الكمبٌوتر فً 

ما حٌث ٌستطٌع الطالب أن ٌدرسوا ساعة .المسافة بٌن مكان اإلقامة ومكان الدرس

 .أٌام فً األسبوع 7ساعة فً الٌوم ،  24ٌشاءون 
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :العمل عن بعد
لقد سمحت هذه المٌزة لألشخاص إمكانٌة العمل من 

عندها ٌصبح . المنزل عبر كمبٌوتر مربوط بمكتبهم

 .الكمبٌوتر المنزلً مجرد امتداد لشبكة الشركة

مما ساعد فً توفٌر وقت المواصالت أو عدم 

استخدامه،حٌث ٌمكن تحمٌل المستندات عبر 

 الكمبٌوتر واالتصال بالزمالء والبرٌد االلكترونً 

ٌمكن أن ٌشعر األشخاص الذٌن ٌعملون عن بعد 

بأنهم منعزلون عن زمالئهم ،أو ال ٌملكون حٌاة 

 اجتماعٌة نشطة
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 تكنولوجٌا المعلومات وبنٌة الحاسوب

 :التجارة االلكترونٌة

ٌشٌر مصطلح التجارة اإللكترونٌة إلى عملٌات الشراء أو البٌع التً تتم عبر 

فٌمكنك شراء ما ترٌد مباشرة من خالل مواقع الوٌب وذلك باختٌار . اإلنترنت

التابعة  ببطاقة االئتمانالبضاعة أو الخدمة التً ترٌدها ثم إدخال البٌانات الخاصة 

من قبل أصحاب  تشفٌرهاوعندما ترسل بٌانات بطاقة االئتمان، ٌجب أن ٌتم . لك

إن أغلب المواقع التً تقبل الدفع . الموقع حتى ال ٌستخدمها أحد وٌقوم باستغاللها

تأمٌنها وسٌخبرك برنامج تصفح م تببطاقة االئتمان تكون تابعة لوحدات خدمة 

( Popup Message)طرٌق مالحظة منبثقة وعن اإلنترنت الذي تستخدمه 

 .  عندما تدخل أو تخرج من أي من وحدات الخدمة التً تم تأمٌنها

 الرئٌسٌة


