
(1)الربجمة 

Programming (1) 

(مفاهمي أ ساس ية ) مقدمة 

ادلكتور املهندس رامز اخلطيب: مدرس املقرر



سوف نتعلملماذا

سوف نتعلمماذا

سوف نتعلمكيف



مقدمة

بعدأساسيكلبشالحسابيةوالرياضيةالعملياتتنفيذفيالحاسباستٌخدم

مارعانسلكن،فقطالعلومبعضفيمتخصصينفنيينقبلمنوظهوره

.الحياةمجاالتكافةفيالجهازهذااستخدامإمكانيةاإلنساناكتشف

ياناتالبمنهائلةكمياتتخزينعلىقادرالجهازهذاأنلإلنسانتبينلقد

ولالوصيسهلمماأخطاء،وبدونفائقةبسرعةإليهاالوصوليمكنالتي

.ماديةكلفةبأقلوسريعبشكلالمعلومةإلى

وجيالخارالعالممعاالتصالوسائلفيهامةكأداةاستخدامهالىباإلضافة

دامالستخالواسعاالنتشارعلىساعدممااالنترنت،شبكةخاللمنذلك

.المجاالتكافةفيالحاسبات



ماهو الحاسب االلي

لغاتبالمكتوبةالتعليماتواألوامرتنفيذعلىقادرالكترونيجهازهو

وة،الثانيفيعمليةملياراتعدةإلىتصلجدا  عاليةبسرعةالبرمجة

خلالدوحداتمنأنواعهابمختلفالبياناتتلقيعلىعملهمبدأيتكون

Input Equipmentsبمعالجتهافيقومبه،الموصولةProcessingو

Outputاإلخراجوحداتإحدىعلىالنتائجاظهار Equipments



الحاسب االلي

 زينها تخومن ثميقوم بالمعالجة اإللكترونية للبيانات فهو جهاز

.للمستخدمأخراجهاأو 

إستقبال البيانات

عملية  المعالجة

اإلخراج التخزين

معلومات معلومات



المعالجة االلكترونية للبيانات

المعالجة
 ة إلى هي تحويل شيء ما من صورته الطبيعيبصفة عامة المعالجة

الحديد صورة أخرى تعبر عن نتيجة ما يمكن االستفادة منها فمعالجة
مار الخام يمكن أن تعطينا أشكال عديدة من معدات حديدية ومعالجة ث

د تعطينا التفاح قد تعطينا عصير تفاح رائع ومعالجة بعض األرقام ق
.إجمالي المصروفات أو الربح وهكذا

كل أي أن عملية المعالجة هي تحويل أي شيء من شكله الخام إلى ش
.جديد يستفاد منه في حياتنا بشكل عام



المعالجة االلكترونية للبيانات

المعالجة اإللكترونية

المعالجة اإللكترونية هي معالجة ليست يدوية كما أنها ليست 

.ميكانيكية وال حرارية

أي أن المعالجة اإللكترونية بكل بساطة هي عبارة عن معالجة 

الحاسوب ألنهبهابواسطة أجهزة إلكترونية وهذه األجهزة يقصد 

مكون من عدة أجهزة تعمل كلها بواسطة شرائح إلكترونية وهذه 

التالي الشرائح اإللكترونية هي المتحكم في كل عمليات المعالجة وب

.فهي معالجة إلكترونية



المعالجة االلكترونية للبيانات

البيانات

يتبادر إلى الذهن عادة أن البيانات هي عبارة عن األرقام أو الحروف

شخص أو األبجدية التي نعرفها مشكلة بطريقة ما للتعبير عن بيانات

الخ ..مدينة مبنى أو 

وفي الواقع أن هذا التصور هو جزء من الحقيقة أو جزء من الصواب

ه بشكل عام هي عبارة عن أي شيء يمكن التعبير عنفالبيانات في الواقع 

و كثافة فصوت اإلنسان بيانات و ضغط دمه بيانات و قوة الرياح بيانات

 .الخ..بيانات الضباب بيانات و بيانات و الضحك بيانات والكذب 



المعرفة-المعلومات –البيانات 

الخامالحقيقة:البيانات

المرتبةالحقائقمجموعةهيالمعلومات

هميةاذاتالحقائقمنتجعلالتيمابطريقة

منلمجموعةوالفهمالوعيهي:المعرفة

ذههتجعلانيمكنالتيوالطرقالمعلومات

اومعينةمهمةلدعممفيدةالمعلومات

لقرارالوصول



مفاهيم أساسية 

(Information)المعلومات 

وبمعنىالبياناتمعالجةناتجهي

الحقائقهيالمعلوماتفإنآخر

ةمعالجمنالناتجةوالمفيدةالمنظمة

ابقةالسالبياناتمنفمثالالبيانات

علىالحصوليمكنالطلبةعن

الدرجاتمجموع)اآلتيةالمعلومات

حسبالطلبةطالب،ترتيبلكل

(الخ...الدرجاتمجموع

(Data)البيانات 

(الحروف)الكلماتعنعبارةهي

بموضوعالمتعلقةوالرموزواألرقام

أعمارهم،الطالب،أسماء)مثلمعين

البياناتوهذه،(الخ...المواددرجات

مويتللحاسبإدخالهايتمالتيهي

معالجة)العملياتإجراءعليها

تالمعلوماعلىللحصول(البيانات

.المفيدة



مكونات الحاسب االلي

مكونات الحاسب اآللي

برمجيةمكونات
Software

وهي االجزاء الغير ملموسة 

وتعتبر مجموعة البرامج 

مكونات مادية
Hardware

وهي األجزاء الملموسة 

وتعتبر مجموعة االجهزة 

االساسية المكونة للحاسب



مكونات الحاسب

البرامج

 هي التعليمات التي توجه عمل

الحاسب، ويطلق عليها الجزاء غير

.المادية

تصنف لثالثة أنواع:

برامج نظم التشغيل.

البرامج التطبيقية.

لغات البرمجة.

األجهزة

 هي كل ما يمكن مشاهدته ولمسه

ية باليد ، ويطلق عليها األجزاء الماد

.أو الحسية

أرةالشاشة، لوحة المفاتيح، الف: مثال.

تنقسم إلى قسمين رئيسيين:

وتشمل: الوحدات الرئيسية

وحدة المعالجة.

وحدة الذاكرة.

وتشمل: الوحدات التابعة

وحدات اإلدخال.

وحدات اإلخراج .

وحدات التخزين.



األجزاء المادية لجهاز الحاسب

(األجهزة)المادية مكونات ال

الوحدات التابعة

وسائط التخزين
(Storage 
Devices)

وحدات اإلخراج
(Output 
Devices)

وحدات اإلدخال
(Input 

Devices)

الوحدات الرئيسية

وحدة الذاكرة 
(Memory)

وحدة المعالجة
(CPU) 
المركزية



المكونات المادية لجهاز الحاسب

مكونات الماديةال

الوحدات التابعة

وسائط 
التخزين

وحدات 
اإلخراج

وحدات 
اإلدخال

الوحدات الرئيسية

وحدة الذاكرة

RAMالذاكرة العشوائية 

ROMذاكرة القراءة 

CMOSالذاكرة المساندة 

CASHEالذاكرة المخبأة 

Virtualالذاكرة االفتراضية 

الذاكرة اإلضافية 
Extended

وحدة المعالجة
المركزية

وحدة التحكم

وحدة الحساب والمنطق



Software))المكونات البرمجية 

3 2 1

برامج 
نظم التشغيل

برامج
تطبيقية

برامج 
لغات برمجة

.(بها نعد النوعين السابقين)



البرامج التطبيقية

12

برامج تنفذ مهام محددة أعدت من أجلها

ة معدة مسبقا بواسطة بيوت الخبرة وهي برامج تقوم بمعالج

.البيانات حسب االحتياج واالستخدام

مثل برامج ,تطبيقات جاهزة : من أشهر هذه البرامج
-:مايكروسوفت أوفيس

مثلالنصوصمعالجةبرامجMicrosoft Word.

مثلاإللكترونيةالجداولبرامجMicrosoft Excel.

مثلالعروضبرامجMicrosoft Power Point.

مثلالبياناتقواعدبرامجMicrosoft Access.

مثلالرسومبرامجAdobe Photoshop.

المتعددةالوسائطبرامج.

البرامج الخاصة المعدة بواسطة 

المستخدم أو شركات البرمجة لعمل

خدمة معينة لمؤسسة أو منشأة 

-:مثل

برامج شئون الطالب و حسابات 
البنوك و المحاسبة و حجز تذاكر
الطيران والعقارات و غيرها من 

.التطبيقات



Operating System))نظم التشغيل 
برامج النظم



Operating System))نظم التشغيل 

, Functionهي مجموعة برامج تتكون من مجموعة كبيرة من الوظائف والعمليات 

بين المستخدم والجهاز, الوسيط على الحاسب وتعد سير العمل تتحكم في 

.نفسهعلى إدارة التي تساعد الحاسب البرامجبعبارة أخرى هي 

12

تقسم برامج نظم التشغيل لنوعين

برامج نظم

تتحكم في جميع العمليات 
.ووظائف الحاسب

برامج خدمات

تعمل على صيانة الجهاز

(.تنظيف القرص وغيره)



Operating System))نظم التشغيل 

:وظائف نظام التشغيل

يخصص موقعا في هذه الذاكرة :RAMذاكرة  ) .الذاكرةإدارة وتنظيم عمل -1

(., ويمنع تسريب المعلومات من مكان آلخريتم فتحهلكل برنامج 
(ctrl+alt+del)

دالتأكالتحكم المباشر بعمل المعالج و) . إدارة وتنظيم عمل المعالج-2
من وصول البيانات المرسلة بصورة مستمرة, 

تعدد و، multitaskingتعددية المهام: تقنية ويستفيد النظام من 
(.multiprocessing، وتعدد المعالجاتmultithreadingالروابط



Operating System))نظم التشغيل 

:وظائف نظام التشغيل

خزين ت. )متابعة مصادر التخزين والتحكم بالملفات ومواقعها-3
التي يتم حفظ عناوين الملفات واسترجاع البيانات

(.تخزينها

استخدام .)التحكم بأجهزة النظام المتصلة بالحاسب-4
(.وحدات االدخال واالخراجبرامج تشغيل  Device Driver



Operating System))نظم التشغيل 

:وظائف نظام التشغيل

وهي مكان لقاء البرامج . توفير واجهة العمل على الجهاز-5
واألجهزة والتي تمكن المستخدم من العمل مع االثنين 

.(رسومية مثل ويندوز)أو ( كتابية مثل دوس)

6
البرامج التطبيقية و مساندة. )تمكين البرامج من العمل-6

(.الى الذاكرة لتمكينها من العملتحميلها



:النظام تلخيص عمل 
متابعة مصادر. 3

التخزين 
والتحكم 
بالملفات 
.ومواقعها

إدارة . 2
وتنظيم 

عمل 
.المعالج

إدارة 1.
وتنظيم 
عمل 
.الذاكرة

تمكين . 6
البرامج من 

العمل

توفير واجهة . 5
العمل على 

.الجهاز 

التحكم . 4
بأجهزة 
النظام 

المتصلة 
.بالحاسب 



:مزايا نظام التشغيل

 سهولة استخدامهاuser friendly .

 القدرة على القيام بأكثر من عملية في الوقت نفسهMultitasking. طباعة ملف أثناء : مثل

العمل على ملف آخر

 آلخرسهولة االنتقال من برنامج.

 العمل على أكثر من جزء من نفس المهمة في نفس الوقتMultithreading.

 الملفات سهولة نقل المعلومات وتبادلها بين البرامج أو..

إمكانية نقل المعلومات والملفات بين أجهزة الحاسب.

 أن يعمل أكثر من شخص على الحاسب في الوقت نفسهMulti-users.

 أن يعمل ويتحكم بأكثر من معالجMultiprocessing.

عدد ونوعية البرامج التي يتم تشغيلها من خالل بيئة النظامPlatform.



نظم التشغيل الشائعة

 الدوسDOS  وهو اختصار لـDisk Operting System أي نظام

.1981تشغيل األقراص وقد ظهر عام 

 نظام النوافذWindowsير أنتجته شركة مايكروسوفت األميريكية كتطو

لتسهيل استخدام نظام الدوس وقد ظهر من هذا النظام عدة نسخ أهمها نظام 

Windows XPالنوافذ إكس بي 



نظم التشغيل الشائعة

ماكنتوشآبلالتشغيلنظامMAC OS:بالواجهةبدأمنأولآبلشركةتعد

.1984عامماكنتوشقدمتحينماالشخصيةللحاسباتبالنسبالرسومية

يونكسالتشغيلنظامUNIXللشركةالهاتفمعاملفيالنظامهذاانتاجتم

وهناك.الخادمةالحاسباتتشغيلفيالستخدامه1969عامAT&Tاألميريكية

Linuxلينكسالتشغيلنظامأبرزهامنيونكسنظاممننتجتكثيرةأنظمة



لغات البرمجة 

Programming Languages

األوامر للحاسببهاهي لغة تكتب 

.بحيث يفهمها الجهاز وينفذها

.من خاللها نستطيع التفاهم مع الحاسب

: برامج لغات البرمجة

.البرامج التي تستخدم لكتابة البرامج التطبيقية وبرامج النظم 


