


 :تقنية التبديل بالدوائر -1
 تقنية تقوم بربط الدوائر ماديا طيلة مدة المكالمة

 
 :التوجيه والتخزين للمظاريفتقنية التبديل ب -2

 يتم تقسيم البيانات الى مظاريف، كل مظروف يسلك مسار مختلف
 

 :التخيلية تقنية التبديل بالدوائر -1
 .هذه التقنية بين تقنية تبديل الدوائر وتقنية تبديل المظاريف تجمع

 
 

 :اجهزة االرتباط الشبكي

 لربط جهاز الحاسب بقناة الشبكة:بطاقة الشبكة -1
  

 ربط اجهزة الحاسب بخطوط الهاتف وتعديل االشارات: جهاز المودم -2
  

 بث االشارة الى جميع القنوات دون تمييز:جهاز المجمع -3
  

يحلل العنوان للمظاريف ثم يقوم بارسالها الى جهاز معين :جهاز المبدل -4
 دون غيره

  
 ربط شبكتين محليتين معا: جهاز الجسر -5
   
ربط الشبكة المحلية بشبكة اخرى او ( : الموجه ) جهاز  المحول  -6

  بشبكة االنترنت

 

 مشروع لربط الحاسبات كان شبكة  تعد شبكة االنترنت شبكة موسعة واول

 لوزارة الدفاع االمريكية ARPANET اربانت

 

 الشبكات السلكية والالسلكية: األولىالوحدة 
 

 :تعريف شبكات الحاسب  
مجموعة من الحاسبات التي تتوزع على مواقع مختلفة وتربط بينها 

وسائل االتصاالت المختلفة وتقوم بجمع وتبادل البيانات الرقمية 
 تراك في المصادر  المرتبطة بهاواالش

 

 -:أنواع شبكات الحاسب 
ربط االجهزة الشخصية -مساحة غرفة)الشخصية  شبكة الحاسب -1

 (والطابعات
مساحة مكانية محدودة مثل مبنى او عدة مبان )شبكة الحاسب المحلية -2

 (معمل الدرسة،شركة،جامعة-متجاورة
 :ولها نوعان

نوعين مختلفين من االجهزة احدهما فائق القدرة :الخادم والعميل( أ
 حاسبات شخصية طرفية يسمى عميل يسمى خادم واالخر

 تكون االجهزة متماثلة في قدراتها: الند للند(ب
المراكز الرئيسية للمصارف داخل -مدينةمساحة )المدنيةشبكة الحاسب  -3

 (مدينة
شبكة -عدة مدن مختلفة او دولةمساحة )وسعةشبكة الحاسب الم -4

 (الصرف اآللي
تبادل المعلومات على -الدول المختلفة تربط مابين)االنترنتشبكة  -2

 (مستوى العالم
 

 : تقنيات التبديل الشبكي
 تقنية تبديل الدوائر  -1
 تقنية التبديل بالتوجيه والتخزين للمظاريف  -2
 تقنية التبديل بالدوائر التخيلية   -3

 



 :IPعنوان 
تحديد موقع الجهاز على الشبكة  وهو عنوان فريد اليتكرر فاليوجد 

 IPجهازين على شبكة االنترنت لهما نفس عنوان 
 من اربع مجموعات من االرقام يفصل فيما بينهما بنقطة IPيتكون عنوان 

 255.255.255.255واعلى عنوان هو  0.0.0.0عنوان هو ادنى 
 

 :IPفئات نظام عناوين 
  A,B,C,D:اربع فئات هي 

 االرسال البث الجماعي Dتستخدم 
 

 :الشبكة العنكبوتية
االجهزة المرتبطة بالشبكة يحوي كل منها صفحات اعالنية مجموعة 

 JAVAو  HTMLمصممة باحد لغات البرمجة مثل 
 

 :برامج التصفح
تمكن المشترك من جلب الصفحات من الشبكة وعرضها على جهاز 

 المستخدم
 

 :DNSنظام 
الى مجموعة من الحروف يطلق  IPيقوم بترجمة عناوين المواقع من ارقام 

 حتى يسهل تذكر اسماء المواقع URLعليها اسم 
 

 :البريد االلكتروني
 وسيلة اتصال سهلة الرسال الرسائل وتبادلها الكترونيا

 
 

 :مفاهيم في عمارة االنترنت 
 :نموذج الشبكة

 الشبكةمجموعة الطبقات التي تتكون منها 
 

 :تنظيم المواجهة
 تقوم كل طبقة بخدمة الطبقة المجاورة لها والتي تعلوها

 

 :مداولة الشبكة
 االجراءات التي تتم بين طبقتين متناظرتين

 

 :عمارة الشبكة
 مستويات وطبقات ومداوالت ونظم المواجهة بين الطبقات المختلفة

 

 :TCP/IPنموذج 
 وسالمة نقل البيانات بينها يضمن ربط الشبكات واالجهزة

 

 :من عدة طبقات كاآلتي TCP/IPيتكون نموذج 
 اسم المداولة اسم الطبقة

 HTTP طبقة التطبيقات -1

 TCP طبقة النقل -2

 IP طبقة االرتباط الشبكي -3

 PPP طبقة التوصل للشبكة -4

 يتكون من جزئين :IPمكونات مظروف 
 الترويسة -1
 البيانات -2

 



 :انواع الشبكات الالسلكية

 

 حدودها أو نطاقها واهم مميزاتها االسم التجاري نوع الشبكة

  .في حدود مبنى أو عدة مبان مجاورة  (Wi-Fi) واي فاي  الشبكة الالسلكية المحلية 

 تحمل بيانات بسرعة عالية و تستخدم على نطاق مدينة  (Wi-Max) واي ماكس الشبكة الالسلكية المدنية 

الشبكة الالسلكية 

 الشخصية 
  (Bluetooth)بلوتوث 

أجهزة المساعد  تستخدم النطاق المفتوح لربط األجهزة الشخصية بمسافة محدودة كقاعة أو غرفة  نحو

 .الشخصي وآالت الطباعة والجوال المدمج بالحاسب

الشبكة الالسلكية 

 الموسعة 

 حسب نوع الشبكة 

 لها نوعان

شبكة النقل الخلوي )

 (وشبكة االقمار الصناعية

 :شبكة النقل الخلوي -1

 تقسم عدة مناطق تسمى خلية وكل منطقة يتوسطها برج لالتصال

 وتستخدم للمكالمات الهاتفية المحلية والدولية

 شبكة االقمار الصناعية -2

 لتبادل البيانات عبر الدول والقارات السلكيا باستخدام شبكة االقمار الصناعية

 وصول البث الى مناطق وعرة التضاريس :ميزة

ايضا تأثر االشارة ،التأخر باالشارة نظرا للمسافة الكبيرة بين االرض والقمر الصناعي :سلبيات

 لعوامل الطبيعية كالمطر والعواصفبالتشويش المحيط الناتج عن تداخل الموجات وأيضا تتاثر با

 هذا الملخص اليغني عن الكتاب



:الفيروسات: ثالثا  

اوامر معينة على جهاز الضحية بهدف برامج قام بكتابتها مربجمني حمرتفني بهدف تنفيذ 

 ...التخريب كاحلاق الضرر جبهاز احلاسب

 :الفيروسات أنواع
 برنامج تنفيذي يهدف اىل احداث خلل جبهاز احلاسب:الفريوس -1

 مسيت بذلك النها قادرة على نسخ نفسها واالنتشار سريعا عرب وسائل االتصال:الدودة -2

 يكون مرفقا مع برنامج دون علم املستخدم ويهدف اىل سرقة البيانات:حصان طروادة -3

 استخدام برامج خاصة حملاولة الوصول لالجهزة بهدف التخريب او السرقة:االخرتاق -4

 نوع من االخرتاق يقتصر على معرفة حمتويات النظام دون احلاق الضرر به:التجسس-5

 وسيلة حلفظ البيانات بصورة ختتلف عن حمتواها االصلي / تعريف تشفير المعلومات

 معادالت وخوارز رياضية معقدة  باستخدام

 /انواع انظمة التشفير 
 يستخدم مفتاح واحد للتشفري وفك التشفري:التشفري املتماثل -1

 واملفتاح اخلاص لفك التشفري خدم مفتاحني  املفتاح العام للتشفرييست: التشفري غري املتماثل -2

 / تشفير الشبكات الالسلكية
1- WEP 64: خانات11يتكون من (احلروف من()9اىل1االرقام منAاىلF) 

2- WEP128:خانة 22يتكون من(احلروف من()9اىل1االرقام منAاىلF) 

3-WPA: خانات ويستخدم مجيع االرقام واالحرف االجنليزية 8يتكون من 

4-WPA2 : يشبه متاماWPA  افضل انواع )حديثة وأقوى ولكنه يستخدم خوارزميات

 (التشفري للشبكات الالسلكية

 أمن المعلومات والبيانات واالنترنت: الثانيةالوحدة 
 

العلم الذي يبحث يف نظريات واساليب هو  /تعريف امن المعلومات 

 .واالجراءات الالزمة لضمان محايتها محاية البيانات واملعلومات ويضع االدوات

 /عناصر أمن المعلومات 
 منع الوصول للمعلومات اال لالشخاص املصرح هلم:السرية  -1

 ان تكون املعلومة سليمة عند ادخاهلا او تنقلها يف الشبكة:السالمة   -2

 أيبقاء املعلومة متوفرة للمستخدم للوصول اليها يف :التوافر واالتاحة -3

 وقت

 /تهديدات أمن المعلومات
احلرائق الغرق الزالزل الرباكني: خماطر طبيعية -1  

النرتنتانقطاع التيار الكهربائي، انقطاع ا:خماطر عامة -2  

انتحال الشخصية،التنصت،الفريوسات :خماطر الكرتونية -3

 بأنواعها،االخرتاق،التجسس

 

:انتحال الشخصية: أوال  

 استخدام هوية شخص ما للحصول على معلومات سرية او امنية او مبالغ نقدية

:التنصت: ثانيا  

التنصت على حزم البيانات اثناء تنقلها عرب شبكات احلاسب ومما يسهل ذلك 

 أن حزم البيانات غري مشفرة



 :حماية تطبيقات االنترنتأهم وسائل 

  برنامج او جهاز يتحكم يف عملية االتصال بني احلاسب واالنرتنت حيث مينع الربامج الضارة واملتسللني من الوصول جلهاز احلاسب :جدار احلماية  -1

 (HTTPSيف املداولة  Sجيب ان حتتوي املواقع على حرف)تصف  أثناء تنقلهاهي مداولة تقوم بتشفري البيانات املدخلة يف امل (:HTTPS)بروتوكول  -2

فات يتي  للمستخدم مستقبل امللف أن يتأكد ان امللف على صورته وشكله االساسي ومل للمليتم اضافته الكرتوني عالمة او برهان  :التوقيع الرقمي - 3

 ييفيتعرض للتعديل او التز

 وثيقة الكرتونية متن  من قبل هيئات عاملية تسمى هيئة اصدار الشهادات،تقوم بتوثيق جهة ما كالبنوك واملواقع التجارية :الشهادات الرقمية - 4

 /ارشادات امنية لحماية معلوماتك 

 استخدام برامج مكافحة الفريوسات  -1

 وضع كلمة مرور على الشبكة الالسلكية -2

 جتنب الدخول للمواقع احلساسة عن طريق مواقع اخرى  -3

 ال حتمل الربامج غري االصلية  -4

 احذر من االشخاص الذين يتصلون بك لطلب معلوماتك -5

 يف مداولة املتصف  Sتأكد من وجود حرف  -2

 

 هذا الملخص اليغني عن الكتاب



 /السبورات الذكية
وجهاز عرض البيانات  Whiteboard تأتي ضمن نظام متكامل عبارة عن لوح أبيض تفاعلي   

 Projector   وجهاز حاسب مع نظام لتشغيل السبورة الذكية 

 أنظمة تشغيل االجهزة الذكية أنواع

 مميزاتهنوع النظام و الشركة المصنعة نظام التشغيلاسم 
Windows phone microsoft سهولة التزامن مع احلاسب-مغلق 

Android  Google  سهولة التعديل والتطوير-مفتوح 

IOS Apple  نظام -قوةالنظام واستقراره-مغلق

Siri 

 /الذكية مجاالت تطبيقات االجهزة
  تطبيقات السفر والسياحة -4            تطبيقات تعليمية1

تطبيقات املال واالعمال -5      تطبيقات الكتب -2  

تطبيقات خدمية -6         تطبيقات املطاعم3  

 

 تطبيقات االجهزة الذكيةمتاجر 

 اهم المميزات نظام التشغيل اسم المتجر
Apple Store IOS وخلوها من  جودة التطبيقات

 بيئة عمل احرتافية-العيوب

Google Play Android  التطبيقات اجملانية كثرة 

Win Phone Store Windows phone  -

 
 
 

 تقنيات وبرمجة األجهزة الذكية: الثالثةالوحدة 
 

شبكات، صل بالاأجهزة رقمية، تفاعلية، تت / االجهزة الذكيةتعريف 

تقل شكل مساحتياجاته وتعمل ب لتالئمما  اإعادة تهيئتها نوعميكن للمستخدم 

 .حد ما اىل

 /أنواع األجهزة الذكية 

وتشمل اهلواتف  Tabsاألجهزة اللوحية احملمولة صغرية احلجم   -1

 الذكية والبطاقات الذكية 

تشمل احلاسبات  Padsاألجهزة اللوحية احملمولة متوسطة احلجم   -2

 احملمولة واحلاسبات املتحولة واليت تعمل باللمس 

 مثل السبورات الذكية  Boardsاألجهزة اللوحية كبرية احلجم   -3

 

 /الذكية الهواتفمميزات 
منظم لألعمال واملهام  -4           االتصال باإلنرتنت  -1  

التزامن مع جهاز احلاسب اآللي  -5     مساحة التخزين العالية  -2  

متعددة التطبيقات  -6        الكامريا عالية الدقة  -3  

 

 /االجهزة اللوحية
وصلها بلوحة خاصية الكتابة على الشاشة بقلم خاص أو باستخدام اليد مباشرة

 مفاتيح خارجية  

 
 
 



 /أولوية تنفيذ العمليات الحسابية
 االقواس ثم االس ثم الضرب والقسمة واخريا اجلمع والطرح

 /العمليات المنطقية
 FALSEاو  TRUEالعمليات اليت يتم فيها املقارنة بني قيمتني وتكون النتيجة دائما اما 

 /NSBادوات البرمجة في برنامج 
 (Textbox-CheckBox-List-Select) :ادوات ادخال البيانات( أ

 (TextBox-Label): ادوات اخراج البيانات( ب

 /NSBبعض االوامر االساسية في برنامج 
 InputBoxبواسطة االمر  :أمر ادخال البيانات ( أ

 MsgBoxبواسطة االمر   :أمر اخراج املعلومات( ب

 وهو اعطاء قيمة ملتغري سواء كانت هذه القيمة حرفية او رقمية :أمر االسناد(ج

 ifاجلملة الشرطية ( د

 حسب شرط معني تستخدم عند حاجتنا الختاذ قرارات على

 Select Caseاجلملة الشرطية ( هـ

 ifاذا كان هنالك عدة احتماالت للشرط وتعترب بديال عن اجلملة الشرطية 

 :For..Nextحلقات التكرار ( و

 تكرار جمموعة من االوامر بعدد من املرات حمدد ومعروف مسبقا

 : Do..whileحلقات التكرار( ز

 تنفيذ جمموعة من االوامر طاملا الشرط صحيح

 /برامج تطوير االجهزة الذكية
 :مفتوحة المصدر( أ

يعمل على أي  اسم البرنامج
 نظام؟

اللغة او الحزمة 
 المستخدمة

 الشركة المطورة

Eclipse اندرويد Java IBM 

Xcode IOS Apple SDK Apple 

App 
Inventor 

 JDK اندرويد
Android SDK 

Google 

 :تجارية( ب
1- NSB-AppStudio 

بيئة تطوير قوية تعمل على كثري من انظمة التشغيل بطريقة سهلة بلغة 

 اجلافا سكريبت او البيسك

2- Basic 4 Android 
 بيئة تطوير تطبيقات االندرويد فقط يوفر حاكي لتجربة التطبيقات قبل نشرها

 ج( مواقع على االنترنت:
 buzztouchو  ibuildAppمثل 

 /مراحل كتابة البرنامج باستخدام ان اس بيسك
 حتديد مقاسات النماذج ووضع االدوات عليها:تصيم الواجهات -1

 ...تغيري لونها وشكلها وحجمها واخلط املستخدم:ضبط خصائص االدوات-2

 اوامر نريد تنفيذها عند وقوع حدث معني:كتابة اوامر الربجمة-3

 باستخدام املتصفح ملشاهدة املخرجات:طاءجتربة التطبيق واكتشاف االخ-4

 /مع البيانات NSBطريقة تعامل 
 تطبيق هو معاجلة البيانات أياهلدف االساسي من 

 هذا الملخص اليغني عن الكتاب 



:أنواع التعامالت مع الحكومة االلكترونية  
 التعامالت بني اجلهات احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص: (G2B)حكومة العمال  -1

 التعامل بني وزارة احلج شركات محالت احلج:مثال عليها

 ويقصد بها التعامالت بني اجلهات احلكومية واملواطن:(G2C)حكومة ملواطن  -2

 االحوال املدنيةحجز موعد يف :مثال عليها

 ويقصد بها التعامالت بني اجلهات احلكومية املختلفة: (G2G)حكومة حلكومة  -3

 معاملة بني االمارة ووزارة العمل: مثال عليها

 ثانيا: التجارة االلكترونية:
 هي جمموعة متكاملة من العمليات التجارية واالقتصادية باستخدام الوسائل التقنية

:االلكترونيةمزايا التجارة   

 حتقيق الشفافية بالتواصل عن بعد بني الطرفني -3  النمو السريع -2خفض التكاليف  -1

 تسهيل االجراءات -5تعدد الفرص الوظيفية          -4

 

:أنواع التعامالت في التجارة االلكترونية  
 هي التعامالت التجارية بني الشركات: (B2B)تاجر لتاجر  -1

 ختليص اجراءات الشحن بني شركة حاسبات وشركة شحن جوية :مثال

 الشركات واملستهلكنيويقصد بها التعامالت بني :(B2C)تاجر لعميل  -2

 موقع ابل ستور يعرض منتجاته للعمالء واملستهلكني:مثال عليها

 اخلدمات اليت يقدمها العمالء للمؤسسات التجارية: (C2B)عميل لتاجر  -3

 االعالن عن الوظائفمواقع : مثال عليها

 التجارية بني املستهلكنيويقصد بها التعامالت : (C2C)عميل لتاجر  -4

 املتاجر االلكرتونية الشخصية: مثال عليها

 

 الخدمات االلكترونية: الرابعةالوحدة 
 

االستفادة من تقنية املعلومات  / الخدمات االلكترونيةتعريف 

 واالتصاالت يف تقديم وتسهيل اخلدمات

 / فوائد الخدمات االلكترونية
 دقة عالية يف االداء          -1

 توفري الوقت واجلهد على املستخدم  -2

 التقليل من االزدواجيه -3

    اجراء عمليات مبسطة ومنظمة -4

 ربط االجراءات والتعامالت ذات العالقة -5

 /أهم الخدمات المقدمة الكترونيا
التجارةااللكرتونية   -2                            احلكومةااللكرتونية -1  

اجلامعة االلكرتونية-3  

 أوال: الحكومة االلكترونية:
هو ختليص املراجعني من زيارة اجلهات احلكومية وحتويل املراجعات اىل 

 خدمات الكرتونية ميكن امتامها عن طريق االنرتنت

:فوائد الحكومة االلكترونية  

 فض التكاليف املادية          خ -1

 توفري الوقت واجلهد على املستخدم -2

 حتقيق الرضا والعدالة وتسهيل االجراءات على املواطنني -3

 احلد من االزدحام املروري -4

:على الحكومة االلكترونية أمثلة  

موقع ابشر-موقع وزارة العدل –موقع نور  –موقع جدارة  –ر يِسموقع   



 ج- تسيير التعامالت التجارية:

 :هو دمج العديد من املراحل املختلفة يف التعامالت التجارية ومن امثلة هذه التعامالت

-كتالوجات االسعار-الفواتري االلكرتونية-التعامالت املصرفية-الصفقاتابرام العقود وعقد 

 اجراءات الشحن

 

 ثالثا: الجامعات االلكترونية:
هي مؤسسة اكادميية تهدف اىل تأمني اعلى مستويات التعليم العالي للطالب يف أماكن اقامتهم 

 تعتمد على شبكة متطورةبواسطة الشبكة العاملية من خالل انشاء بيئة تعليمية متكاملة 

:مزايا الجامعات االلكترونية  

تعد احد احللول الفعالة ملواجهة النمو السكاني والبعد اجلغرايف -1  

امكانية االستفادة من اساتذة متميزين داخليا وخارجيا دون نقلهم من موطنهم-2  

فض تكاليف التعليم اجلامعي على الطالب واجلامعةخ -3  

مرونة من حيث تنظيم جدول الطالب مبا يتناسب مع ظروفه جعل التعليم اكثر -4  

توفر على الدولة تكاليف االبتعاث للخارج -5  

تراعي الفروق الفردية بني الطالب -6  

توفر التعليم لالشخاص الذين التسمح هلم طبيعة عملهم وظروفهم اخلاصة بااللتحاق  -7

 باجلامعة

:أمثلة على اجلامعات االلكرتونية  

 اجلامعة السعودية االلكرتونية -1

جامعة املعرفة العاملية -2  

جامعة املدينة العاملية -3  

:أشهر خدمات التجارة االلكترونية  

التسوق االلكرتوني -1  

تسيري التعامالت التجارية-2  

خدمة العمالء -3  

 أ- التسوق االلكتروني:
 هو عمليات البيع والشراء باستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت

:وسائل التسوق االلكرتوني  

(ارسال رسائل الكرتونية)التسوق عرب القوائم الربيدية  -1  

(تويرت فيس بوك انستجرام)التسوق عرب الشبكات االجتماعية -2  

(مثل شركة ابل وشركة سامسونج)التسوق عرب مواقع الشركات  -3  

(منشي-شي ان-سوق دوت كوم)التسوق عرب االسواق االلكرتونية -4  

:نصائح حول التسوق االلكرتوني  

 HTTPSالتأكد من وجود مداولة  -1

عدم اعطاء أي معلومات خاصة ألي جهة غري معروفة -2  

قراءة نهج اخلصوصية للموقع -3  

البحث عن تعليقات االعضاء والزوار ملعرفة ردود الفعل -4  

استخدام عمليات الدفع اآلمن -5  

 ب – خدمة العمالء:
 تعد العالقات والتواصل مع العمالء من الطالب االساسية للنجاح يف التجارة

لذا قدمت التجارة االلكرتونية اسهل الطرق خلدمة العميل ومتابعة رضاه وحل 

 املشكالت فوريا

 
 هذا الملخص اليغني عن الكتاب



 نظم ادارة قواعد البيانات:
جمموعة متكاملة من الربامج اليت تتوىل ادارة قواعد البيانات والتحكم بأنشطة الوصول 

 اليها واحملافظة عليها

 

 أهم العمليات التي تجرى داخل انظمة قواعد البيانات:

مل املستخدم مع قاعدة البيانات وهي الوسيط بني املستخدم وهي واجهة تعا :النماذج -1

 واجلداول واالستعالم والتقارير. مثال:منوذج اصدار اقامة او تأشرية من موقع اجلوازات

هو عمليات جترى على قواعد البيانات بهدف اسرتجاع املعلومات منها :االستعالم -2  

 هنالك اربع انواع من االستعالمات:

 جديد جدولبانشاء هذا االستعالم يقوم : استعالم انشاء 

 دة البياناتيقوم هذا االستعالم باسرتجاع بيانات حمددة من قاع: استعالم حتديد 

 يقوم هذا االستعالم حبذف سجالت او حقول يف قاعدة البيانات: استعالم حذف 

 يقوم هذا االستعالم بتحديث او تغيري حمتوى سجالت او حقول: استعالم حتديث 

.مستند ميكن طباعته او عرضه على الشاشة او حفظه يف ملف :التقارير -3  

 

 لالستفادة القصوى من قاعدة البيانات، البد من اجياد عالقات بني اجلداول 

  ولتوضيح هذه العالقات فاننا نستخدم خمطط العالقات وهي طريقة لتوضيح

 العالقات بني اجلداول بشكل رسومي 

 

 

 

 قواعد البيانات: الخامسةالوحدة 
 

جتميع البيانات وتنظيمها ليسهل استخالص  / قواعد البياناتتعريف 

 معلومات مفيدة منها

 هي االشكال املختلفة اليت متثل بها احلقائق واملعارف  / البيانات تعريف

هي البيانات اليت تتم معاجلتها وحتويلها اىل صورة /تعريف المعلومات

 قابلة للفهم

 

 أهمية قواعد البيانات:
مركزية البيانات واحلد من تكرارها-2      ختزين كمية ضخمة من البيانات-1  

امكانية التعديل على البيانات -4  حتقيق قدر عال من االمان والسرية -3  

سهولة اسرتجاع البيانات -6   ات واملعاجلة على هذه البياناتراء العملياج-5  

 

 مكونات قواعد البيانات:

 ات هو اجلدولاملكون األساسي ألي قاعدة بيان

ويتكون السجل من ( سجالت)تتكون اجلداول من صفوف يطلق عليها اسم 

 (احلقول)جمموعة من 

 (حقل)تقاطع الصف مع العمود يف اجلدول يسمى 

 

 انواع البيانات الممكن تخزينها في قواعد البيانات:
رقم -2نص                 -1  

عملة  -4تاريخ ووقت       -3  

 وغريها من البيانات املختلفة

 



 

 يجب علينا تحديد مفتاح اساسي لكل جدول 
 :تعريف المفتاح االساسي

 هو حقل خاصية من خصائص اجلدول حبيث تكون القيم فيه فريدة التتكرر

 :مثال على ذلك

 هو السجل املدنيجدول الطالب املفتاح االساسي يف 

 املفتاح االساسي يف جدول املواد هو رقم املادة

 املفتاح االساسي يف جدول املعلمني هو رقم املعلم الوظيفي

دني واليوجد مادتني هلما نفس الرقم وال يوجد فال يوجد شخصني هلما نفس السجل امل

 معلمني هلما نفس الرقم الوظيفي

 :الثانويتعريف المفتاح 
 ويستفاد منه للوصول للسجالت اليت حتتوي قيم مشرتكة يستخدم لتعريف سجل او اكثر

 :خطوات تصميم وبناء قاعدة البيانات
 حتديد الغرض من قاعدة البيانات-1

 وتنظيمها املطلوبة العثور على البيانات-2

 تقسيم البيانات اىل جداول ثم تصنيفها اىل موضوعات رئيسية-3

 خصائص اجلدول ويقصد بها عناوين االعمدة يف كل جدول ديدحت-4

 حتديد العالقات بني اجلداول-5

 حتديد املفاتيح االساسية والثانوية يف كل جدول-6

 اضافة البيانات للجداول-7

 مكونات مخطط العالقات:
:يتكون خمطط العالقات من العناصر اآلتية  

ة البيانات الرئيسيةوهي احد اجزاء قاعد:اجلداول -1  

 ويرمز للجدول يف املخطط بشكل مستطيل

هي عناوين االعمدة يف اجلداول:اخلصائص -2  

 ويرمز للخصائص بشكل بيضاوي

البد من وجود رمز ميثل العالقة:الروابط او العالقات -3  

كل معنييرمز للعالقات بش لوبني اجلدا   

 يمكن تصنيف العالقات)الروابط( بين الجداول الى 3 انواع:
:عالقة واحد اىل واحد -1  

يعين ان لكل سجل يف اجلدول االول يقابله سجل يف اجلدول الثاني. مثال: لكل 

 شخص بطاقة احوال، وبطاقة االحوال تعود

 لشخص واحد فقط. ومتثل العالقة بالشكل التالي

:متعددعالقة واحد اىل  -2  

يف اجلدول الثاني او اكثر يعين ان لكل سجل يف اجلدول االول يقابله سجل  

 مثال: مدرس واحد يدرس اكثر من مادة

 التالي ومتثل العالقة بالشكل

:متعدداىل  متعددعالقة  -3  

. سجل يف اجلدول الثانياكثر سجل يف اجلدول االول يقابله  اكثر منيعين ان 

مثال: الطالب يأخذ اكثر من مادة واملادة يأخذها اكثر من طالب. ومتثل بالشكل 

 التالي

  

 

 هذا الملخص اليغني عن الكتاب



 :ادارة الذاكرةوحدة -4

 تتحكم يف اجتاه البيانات من واىل الذاكرة وحتتوي على مسار للعنوان ومسار للبيانات

 :وحدات اخرى -5

 تشمل مصدر النبضات، وحدة ادارة منافذ االدخال واالخراج وغريها من الدوائر املساندة

 مهم جدا621راجعي صورة مكونات املعاجل يف الكتاب صفحة 

 ؟المعالجكيف يعمل 
 :تنحصر العمليات اليت ينفذها املعاجل بأربع عمليات أساسية

 النتيجة( كتابة)اخراج-4تنفيذ التعليمة -3حتليل التعليمة-2(البيانات)حتميل التعليمة-6

 

 ( :الميكروبروسسر)الدقيق  المعالج
كانت الدوائر االلكرتونية املكونة للمعاجل كبرية ومنفصلة عنه مما يزيد من سعر  -

 اجلهاز وايضا يزيد من بطئ تنفيذ العمليات نوعا ما

  ICاحلل هلذه املشكلة هو اخرتاع الدائرة املتكاملة  -

هو دائرة متكاملة جتمع بداخلها الدوائر االلكرتونية اليت  :تعريف املعاجل الدقيق -

 تدخل يف بنية املعاجل ومصنوعة من شرحية من السليكون

 األكرباجلديعترب )من شركة انتل  4004 املعاجلأول معاجل دقيق مت انتاجه هو -

 بت 4ويعترب من نوع  (للمعاجلات الدقيقة

 :الدقيق التطور في بنية المعالج -4
 من شركة انتل 4004، مثال معاجل   تعليمة 24، بت  6-4

 من شركة زايلوج Z80، مثال معاجل    تعليمة 28بت،  2-8

 من شركة موتوروال 18000 ، مثال معاجل  تعليمة 261بت،  3-61

 ، مثال معاجلات البنتيوم من شركة انتل  تعليمة 232بت،  4-32

 Core iمثال املعاجلات احلديثة من فئة  ،  تعليمة 214بت ،  5-14

 عمارة الحاسب: السادسةالوحدة 
 

 / تعريف عمارة الحاسب

 علم يهتم بدراسة تصميم وتركيب مكونات احلاسب الداخلية

 / هنالك مستويين لدراسة عمارة الحاسب
 *أصعب*(: دراسة عمارة املعاجل يف احلاسب)األولاملستوى   -6

 يتم دراسته يف املرحلة اجلامعية وتهتم بدراسة التصاميم املختلفة للمعاجل

 *أسهل*(: دراسة عمارة احلاسب)املستوى الثاني  -2

 يتم دراسة عمارة احلاسب من حيث مجيع املكونات اليت تدخل برتكيبه

 

 /مكونات المعالج
 :يتكون املعاجل من

 :وحدة احلساب واملنطق -6

 تنفذ العمليات احلسابية واملنطقية على االعداد املدخلة عليها

 :وحدة املسجالت-2

 حتفظ البيانات األولية قبل تنفيذ العمليات أو حفظ نتيجة العمليات

 :وحدة التحكم-3

 :تتحكم يف عمل املعاجل حبسب ما متليه تعليمات الربنامج وتتكون من

حيتوي على عنوان التعليمة التالية املفرتض تنفيذها بعد :عداد الربنامج (أ)

 (يزيد بواحد)العملية احلالية وتزداد قيمته بصورة تلقائية 

 حيتفظ بتعليمة الربنامج اليت هي حتت التنفيذ:مسجل التعليمات (ب)

تقوم بتحليل رموز التعليمة واستخالص املراد : وحدة حملل التعليمات ( ج)

 ها ثم توجيه وحدة احلساب واملنطق لتنفيذ العملية املطلوبةمن



 :اللوحة الحاضنةمكونات  
 مربعة الشكل تتضمن عددا من الفتحات يساوي عدد الدبابيس يف ظهر املعاجل :قاعدة املعاجل -6

 :او اجلسر الشمالي Northbridgeاو  Chipset 1الدائرة املتكاملة اجملمعة االوىل  -2

تكون هذه القطعة دائما بقرب املعاجل وتتضمن الدوائر االلكرتونية الالزمة للتوصيل بني املعاجل 

 .والذاكرة وكذلك الذاكرة اخلاصة بالفيديو والرسومات

 :او اجلسر اجلنوبي Southbridgeاو  Chipset 2الدائرة املتكاملة اجملمعة الثانية -3

 تتضمن الدوائر االلكرتونية الالزمة للتوصيل بني املعاجل منافذ االدخال واالخراج وأجهزة احلفظ

بالعمل عند تشغيل  أحتتفظ بالربنامج الذي يبد: BIOSقطعة الذاكرة الدائمة البيوس -4

اجلهاز ألول مرة ويتضمن تعريفات مكونات احلاسب الرئيسية والتتأثر هذه القطعة بانقطاع 

 التيار الكهربائي

 حتافظ على البيانات يف الذاكرة اليت حتفظ التاريخ والوقت: CMOSبطارية السيموس  -5

الفأرة، )تظهر يف الناحية اخللفية من صندوق احلاسب لتوصيل : منافذ االدخال واالخراج -1

  ....(لوحة املفاتيحالسماعة، الطابعة،

 لتوصيل الطاقة الكهربائية للوحة احلاضنة: مقابس الطاقة-7

 االقراص الصلبة واملرنة والضوئية لتوصيل: مقابس لتوصيل حمركات االقراص-8

 PCIو  AGPتأتي يف عدة اشكال منها : فتحات بطاقات التوسعة -9

 فتحات 1فتحات او  4تكون عادة يف جمموعات مزدوجة :فتحات توصيل وحدات الذاكرة -60

 مهم جدا 631راجعي صورة مكونات اللوحة احلاضنة يف الكتاب صفحة 

 :أنواع وحدات الذاكرة
 SIMM :تستخدم يف اللوحات احلاضنة القدمية 

 SO-DIMM :يف احلاسبات احملمولة تستخدم 

 DIMM :خمصصة للحاسبات املكتبية وتنقسم اىل(DDR-DDR2-DDR3) 

 

شمل التطوير في المعالجات الدقيقة محاور أخرى غير بنية 
 :المعالج مثل

 التطور يف تقنية تصنيع اشباه املوصالت بهدف تقليص حجم القطع -6

 تطوير الدوائر االلكرتونية حبيث ميكنها العمل بفرق جهد أقل -2

تصميم املعاجل وبداخله القطع املساندة بعد أن كانت منفصلة عنه وزيادة عدد -3

 (سرعة يف تنفيذ العمليات)الوحدات العاملة وذاكرة الكاش هلا 

وكلما زادت  باهلريتززيادة سرعة النبضات حيث أن سرعة املعاجل تقاس  -4

 السرعة قل الوقت الالزم لتنفيذ العمليات

 جزةة الوحيدة التي تستخد  ان الحاسبات ليست اال
عالج الدقيق، فالميكروبروسسر الميكروبروسسر أو الم

عمارة معظ  األجزةة الذكية مثال على يدخل في تركيب 
 :ذلك

 -االجهزة الطبية-نظم املالحة يف السيارات والطائرات والسفن -اهلواتف الذكية

امليكرويف -التلفزيونات الرقمية-نظم التحكم يف املصاعد-الصناعية الربوتات

 وغريها

 

أمثلة على المعالجات الدقيقة في الحاسبات الشخصية 
 :والمحمولة

Pentium – Celeron –Core i5 

 
 :االجزةة الذكيةأمثلة على المعالجات الدقيقة في 

 بتصنيعه  قامت شركة ابل بتصميمه وشركة سامسونج A7املعاجل -

 يدخل يف تركيب االجهزة الذكية من شركة ابل مثل االيباد وااليفون

بتصنيعه ويدخل يف صناعة   Qualcomm قامت شركة Kraitاملعاجل -

 أسرع نوع من انواع الذاكرة وافضلها DDR3تعترب  اهلواتف الذكية من شركة سامسونج وشركة سوني 

 



 :أجزةة حفظ البياناتأه  تقنيات 
 :HDDالمغناطيسيالصلب القرص  -1

 حلفظ البيانات يستخدم تقنية التسجيل املغناطيسي -

 تعترب سعة احلفظ من أهم خصائصه -

 تقنية التوصيل فيه اما على التوازي او على التوالي -

 له قرص متحرك ويصدر أصوات اثناء عمله -

 : SSD القرص الصلب االلكتروني-2
 حلفظ البيانات االلكرتونيةيستخدم تقنية التسجيل  -

 يتميز بسرعة الوصول العشوائية للبيانات -

 تكلفته عاليه -

 خبفة وزنه وعدم اصدار اصوات اثناء عمله يتميز به اجزاء متحركة ولذلكيوجد  ال -

 : Optical Discالقرص الضوئي-3
 يعتمد على أشعة الليزر يف تسجيل البيانات -

 سنة 20ملسجلة على القرص لفرتات طويلة تصل اىل امكانية احلفاظ على البيانات ا -

 :له اربعة انواع -

 ميجابايت 700حجمه +ميكن الكتابة عليه اكثر من مرة:CD-RWالقرص املضغوط  -

 جيجا بايت 4.7سعة القرص  :DVD-RWقرص الفيديو الرقمي -

  نظام الكتابة وادارة االخطاءحتسني+نفس السعة:DVD+RW قرص الفيديو الرقمي -

 على الكتابة+جيجا لكل وجه 25القرص  ةسع:Blu-Ray الزرقاء قرص االشعة -

 جيجا 50تصل سعة احلفظ اىل + الوجهني

 :الحاسب المحمولعمارة 
القطع التي تم تقليصها +الحاسبات المحمولة الطاقة في توفير استهالكمحاور +مميزات الحاسب المحمول

 (541-541-541من صفحةكل هذا في الكتاب )في اللوحة الحاضنة 

 Formالمعايير القياسية لمقاسات اللوحة الحاضنة 
Factor: 

 ملقاسات اللوحة احلاضنة هو املعيار القياسي

 :أنواع المقاسات المعيارية للوحة الحاضنة
-ATX (القياسي واكثر شيوعا يف االجهزة املكتبية) 

MICRO ITX-  (حجم اصغر حيتوي على فتحات توسعة أقل) 

- MiniATX  ( صغري ويستخدم عادة مع املعاجلات من النوعAtom) 

NanoITX- (يستخدم يف حاسب السيارة او اجهزة الرتفيه املنزلية) 

-BTX ( بديل عنATX  التربيد هواءومصممة لتحسني تدفق) 

 :منافذ االدخال واالخراجأنواع 
 اسم وشكل المنفذ الوصف

 يستخدم لتوصيل الشاشة مع الحاسب
VGAمنفذ 

 
من أشهر المنافذ المستخدمة اآلن لتوصيل معظم 

 ويأتي على ثالث موديالت األجهزة
 USBمنفذ 

 

  الى التلفزيون عالي الدقةالحاسب  توصيليستخدم ل
 HDMIمنفذ 

 
و مصادر الفيديو ل بين الحاسب ييستخدم للتوص

  الكاميراتالرقمية مثل 
 DVIمنفذ 

 
 االشارات الصوتية عن طريق مقابس ملونة لتوصيل

 السماعات والميكروفون 
 منافذ الصوت

 

  131بقية المنافذ في الكتاب صفحة 

 

 هذا الملخص اليغني عن الكتاب



:تخصصات الحاسب الجامعية  
 :للحاسب وهيهنالك مخس ختصصات رئيسية 

 :الحاسب هندسة -1
وهو يهتم باالجزاء  جيمع بني ختصص اهلندسة الكهربائية وااللكرتونية وختصص احلاسب

يشتهر هذا التخصص ببناء الربجميات . املادية للحاسب كاملعاجل والذاكرة واللوحة احلاضنة

 املدجمة

 

 :علوم الحاسب -2
ألنه يهتم بالرجة األوىل بدراسة برجميات  يتميز بأن له شعبية ومطلوب يف سوق العمل

ويرها هلذا فهو يقدم حلول برجمية فعالة للشركات من خالل بناء االنظمة احلاسب وتط

 يتميز هذا التخصص ببناء انظمة تتناسب مع خمتلف جوانب احلياة. واالشراف عليها

 

 :نظم المعلومات -3
ويليب احتياجات املؤسسات والشركات االدارية . بني ختصص احلاسب وختصص االدارة جيمع

 .والتنظيمية

 :تقنية المعلومات -4
ركز ختصص تقنية ي. هو علم يهتم يف بناء التكامل بني املعدات احلاسوبية والربجميات

 .املعلومات بالتقنية املستخدمة لكافة القطاعات

 
 :هندسة البرمجيات -5
هتم ختصص هندسة الربجميات بانتاج وصيانة أنظمة وبرامج متقدمة ذات قدرات عالية ي

ويركز هذا التخصص على عناصر اجلودة . ولذلك العمل يكون مجاعيا فيه وليس فرديا. ومعقدة

 للمشروع

 

 مهن وتخصصات الحاسب: السابعةالوحدة 
 

 :أنواع الشهادات العالمية
 تهتم مبهارات احلاسب وتطبيقاته االساسية:الرخص الدولية  -1 

 تركز على ختصص واحد ويكون حاملها ذو خربة عالية:التخصصيةالشهادات  -2

 / اع الرخص الدوليةأنو
 ECDL-Fمملوكة من قبل  ICDLرخصة   -1

 متنح من فبل جامعة كامربدج CITشهادة   -2

 /انواع الشهادات التخصصية
 إما الشهادات التخصصية العاملية متنح من قبل

 (CompTIAمثل منظمة )مات غري رحبية منظ -

 (Microsoft, Cisco, Oracleمثل )أو من قبل منظمات رحبية  -

 :CompTIA منظمةشهادات 

منظمة جتارية غري هادفة للربح، تقوم بتحديث مناهجها تقريبا كل ثالث 

 161يف الكتاب صفحة  CompTIAأهم شهادات منظمة . سنوات

 :Microsoft شركة مايكروسوفتشهادات 

هي شركة دولية رائدة يف جمال احلاسب وتقنية املعلومات فهي تنتج وترخص 

اخل....قواعد البياناتلكثري من الربامج التطبيقية وانظمة التشغيل و  

  اهم شهادات شركة Microsoft يف الكتاب صفحة 162

 :Cisco سيسكوشركة شهادات 

سيسكو االوىل عامليا يف جمال شبكات احلاسب، وتقدم شهادات على تعد شركة 

 (مبتدئ،حمرتف،خبري)ثالث مستويات

 اهم شهادات شركة Cisco يف الكتاب صفحة 162

:مهن الحاسب  



 

 :فين تصميم وادارة املواقع-7

 يقوم بتصميم وادارة مواقع الشبكة العنكبوتية واالشراف على ادائها

 

 :حاسب( مدرب)معلم  -8

 يقوم بنشر الوعي العلمي وثقافة احلاسب يف اجملتمع

 

 :مسؤول أمن املعلومات -9

 يتوىل متابعة سري املعلومات داخل القطاع واحملافظة على سريتها

 

 :الحاسب المتخصصين غير وظائف -أ
 :املصمم باحلاسب -1

 بأعمال التصميمات اهلندسية املختلفة واملعمارية باستخدام احلاسبيقوم 

 :الناشر االلكرتوني -2

 يقوم باعداد الوثائق والصحف واملؤلفات اليت حتوي نصوصا ورسوما باستخدام احلاسب

 :اسبباحل فين رسم -3

 الرسوم املعمارية واهلندسية والفيديوية باستخدام احلاسب يتوىل اخراج

 :مشغل اجهزة معتمدة على احلاسب -4

 يقوم مبسؤوولية تشغيل االجهزة اليت تعتمد على احلاسب يف تشغيلها مثل االجهزة الطبية

:اداري مستخدم للحاسب -5  

بة وغريهاحنو املوظفني الذين يعملون على وظائف معاجلة النصوص واعمال احملاس  

:تنقسم مهن الحاسب الى  
 وظائف املتخصصني باحلاسب -أ

 .صني باحلاسبوظائف لغري املتخص -ب

 
 :الحاسب وظائف المتخصصين -أ
 :مربمج -1

قد يكون مربمج تطبيقات أو مربمج نظم . يقوم بكتابة الربنامج بلغة برجمة معينة

 أو مربمج مواقع انرتنت

 

 :حملل ومصمم النظم -2

 يقوم بدراسة النظام ومتطلباته وحتديد احتياجات املستفيدين والتخطيط له

 

 :أخصائي قواعد البيانات -3

 مسؤول عن بناء وتطوير وادارة وصيانة قاعدة البيانات

 

 :مهندس حاسب -4

 ببناء وتطوير االجزاء املادية جلهاز احلاس

 

 :فين حاسب -5

 يقوم بتهيئة اجهزة احلاسب للعمل وحتميل نظام التشغيل والربجميات املطلوبة

 :فين شبكات -6

 مسؤول عن تركيب وتشغيل وصيانة الشبكات اليت تربط اجهزة احلاسب ببعضها

 هذا الملخص اليغني عن الكتاب 


