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1الحاسوب مبادىءمقرر مادة 



المقدمة
تطورالوكانكلفتهوانخفاضوأدائهالحاسوبسرعةفيمذهل  تطورا  األخيرةالسنواتشهدت

ومنالمختلفة،ابأشكالهاإللكترونيةواألجهزةاالتصالوشبكاتاإلنترنتعلىمباشربشكلمنعكسا  

معلوماتكإثراءفيالمساهمةخللهمنسنحاولالذيالحاسوبمبادئمقررهدفيأتيهنا

.والتكنولوجياالحاسوبعالمفيالهامةوالموضوعاتاألساسيةبالمفاهيم



المقدمة

التعلممخرجات

:أنعلىقادرا  ستكونالمقرر،هذادراسةمناالنتهاءبعد
الحياةتمجاالفيوتأثيرهالمختلفةأشكالهوتبينالمعاصر،للحاسوباألساسيةالمفاهيمتحدد

.المختلفة

حواسيبالأجهزةتصنيفعلىوتأثيرهاوالبرمجيةالماديةبمكوناتهالحاسوبنظامعلىتتعرف.

المعاصرةالتشغيلنظمأنواعتبين.

تسهيلتهاستخدامعلىوقدرةواثق،بتعامل(7)ويندوزنظاممعالشخصيالحاسوبتستخدم

.المتوفرة

المعاصرةحياتناعلىوالشبكاتاإلنترنتثورةأثرتوضح.

اإلنترنتعالمفيالحديثةالتوجهاتتبين.



أساسيات نظام الحاسوب-األولى الوحدة 

كانومهما.هاتوإيجابيبسلبياتهواضحا  أصبححياتناعلىالحاسوبتأثير

مجاالتلكعلىواإليجابيةالنوعيةاإلضافاتينكرأحدفلسلبياتمنله

أهميةلىعيدللذلكوان.المختلفةبأشكالهالحاسوببهايقومالتيالحياة

تواجدهم،نأماكبمختلفالمجتمعأفرادلدىالحاسوبيةالثقافةمستوىرفع

الوظيفيةحياتهمجوانبجميعيمسالحاسوباستخدامألنوذلك

إلىبمجملهاتهدفالوحدةوهذه.الخ....والمهنيةوالعلميةواالجتماعية

يليةتفصأهدافووفقعامبشكلالحاسوبنظامأساسياتعلىالتعرف

.الحقا  سنبينكما



همفهوم الحاسوب وأنواع

ماربالراهنالوقتفيالحواسيبألجهزةوالسريعالواسعاالنتشاران

كانالذيتالوقفيبالتفكيرمعنيينغيرباألحرىأوقادرينغيريجعلنا

وممفهانحتىتوفيره،الصعوبةومنالثمنغاليالحاسوبجهازفيه

تقريبا  ميعالجمتناولفيأصبححتىالمختلفةمراحلهعبرتغيرالحاسوب

المحمولوالحاسوب،(PC)الشخصيكالحاسوبالمختلفةوبأشكاله

Laptop))،الحقا  ستردالتياألنواعمنوغيرهاالذكيةواألجهزة.
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تعريف الحاسوب

متعددةأشكاال  تحملالكترونيةآلةعنعبارةهوالشاملبمفهومهالحاسوب

علومات،المالستخراجومعالجتهاوتخزينهاالبياناتإدخالبواسطتهايمكن

نقالالالجهازفإنوبهذا.ذلكطلبمامتىأخرىمرةاسترجاعهاثَم  ومن

وم،المفههذاضمنتدخلوغيرهاالشخصيوالحاسوباللوحيوالحاسوب

.المقررهذافيالشخصيالحاسوبعلىالتركيزوسيتم



ميزات الحاسوب

ميزاتعدةلالحواسيبلصالحعنهااالستغناءتماليدويةاألعمالمنالكثير
:وهيالحواسيبهذهتمتلكها

البياناتمعالجةوالحسابيةالعملياتإجراءفي:السرعة.

إهمالهالدرجةجدا  بسيطةخطئهانسبةأنحيث:الدقة.

داخليةأقراصعلىسواءالمعلوماتمنهائللكم:التخزينإمكانية
.(خارجيتخزين)خارجيةأقراصعلىأو(داخليتخزين)

(الوقتالتكلفة،)ناحيتينمن:اقتصادية.

الوقتوفريمماالسريعالشبكياالتصالخدماتتوفر:الشبكيةاالتصاالت
.(اإلنترنتالويب،)العالميةالشبكةخدمة:مثلوالتكلفةوالمجهود
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أنواع الحواسيب

الهبأجيمرورا  اليدويةالعدوسائلمنتطوراتهكلالحاسوبمفهوميشمل
طورتمناليومعليهنحنماإلىوصوال  سريعا  تطورتوالتيالمتلحقة
ويرةكثبطرقالحواسيبأنواعتصنيفيمكنلذلك.حديثةوأشكالمتسارع
كماوهوالوحدةهذهمناألهدافيحققشهيرا  تصنيفا  هناوسنستخدممختلفة،

:يلي

واسيبالحمكوناتأحجاماختصارالحديثةالتكنولوجيااستطاعت:حجمهاحسب
جهازحجمبينعلقةهناكزالماكثيرةحاالتوفيانهإالكبيرحدإلى

.الجهازلذلكالوظيفيوالدورجانبمنالحاسوب

عينةماداةمنالمطلوبةالمهامحسبالتصنيفانشكالوتقنيتهاعملهاحسب
للفرزةناجحطريقةهيلهاالتقنيةالتركيبةعلىمبنيا  اصل  يكونوالذي

.الحياةنواحيمختلففيوتستخدموالتصنيف،



.....الحواسيبأنواع



حسب الحجم.....الحواسيب أنواع 

العمالقةالحاسبات(Super Computers)

.واحدوقتفيالبرامجمنالعشراتتشغيلعلىالقدرةولديهاجدا  سريعةآالتتعتبر
تقنياتأحدثالهدفلهذايستخدموالذاكرةفياألحرفبليينتخزينويمكنها

منوعالنهذاتكلفةالطرفية،الوحداتأجهزةمنبالمئاتربطهايمكنكما.التكنولوجيا
يففقطاستخدامهامجالوينحصر.الدوالراتمليينإلىتصلقدباهظةالحواسيب
.ةالتطبيقيالصناعيةالمراكزفيوالجامعاتوالحكوميةالعلميةالبحوثمجاالت

المتوسطةالحاسبات(Mini Computers)

مناسبةهيوقبلها،التيمنتشغيلوسرعةتخزينيةقدرةوحجما  أقلالحواسيبهذهتعتبر
يالصناعالتحكمعملياتوفيوالمتوسطةالصغيرةالتجاريةلألعمالللستعمال
.المعلوماتواتصاالت

هذابأسعارلقيتعفيماأما.الوقتنفسفيأفرادثمانيةيتجاوزالالمستخدمينمنعددوتخدم
.الكبيرةاتالحاسبمنتكلفةأقلأنهاإالنسبيا  مرتفعةتعتبرفهيالحواسيبمنالنوع



حسب الحجم.....الحواسيب أنواع 

الكبيرةالحاسبات(Main Frames)

مئاتخدمةىعلتعملانهاحيثجدا  العاليةبسرعتهاوتمتازطرفياتمعغالبا  الحواسيبهذهترتبط

فيستخدامهااويمكنعالية،تخزينسعةتمتلكانهاايضا  يعنيوهذانفسه،الوقتفيالمستخدمين

.والجامعاتالكبيرةالشركات

الدقيقةالحاسبات(Micro Computers)

ً  المعقدةوغيرالروتينيةلألعمالالمستخدم(PC)الشخصيالحاسبيعتبر منالنوعلهذامثل 

أنهإالمحدودة،عادةتكونلهالتخزينيةالقدرةانكماحجمااألنواعاصغرمنوهوالحواسيب

رفعمكنالممنأصبحفقدالصلبةاالقراصومنهاالتخزينوحداتعلىحصلالذيللتطورونظرا

الحاسباتأرخصرفيعتبالتكلفةحيثمنأما.جدا  كبيربشكلالشخصيللحاسوبالتخزينيةالسعة

.المجتمعطبقاتجميعمتناولفيتقريبا  وأصبح



حسب الحجم.....الحواسيب أنواع 

التحكمحاسب
ألجهزةامثلالمختلفةلألجهزةالمراقبةوالتحكمعملياتفيالنوعهذايستخدم

اتإشارإلصدارالسياراتوكالطائراتالنقلووسائلالطبيةوالصناعية
تصاالتاالوسائلفييستخدمكمامجالفيعطلأوخللوجودحالفيالتنبيه
االستجابةوالهاتفيةالمكالماتتحويلعملياتلتوليالسنتراالتوالمقاسممثل

.الهاتفمستخدملطلبات
العملمحطة(WorkStation)

ىأقولكنهوواحد،مستخدمهأنحيثمنالشخصيالحاسبالعملمحطةتشبه
بدقةاأللوانأوالرسومعرضإمكانيةوالتخزينوللبياناتالمعالجةحيثمن

نالمهندسيقبلمنالنوعهذايستخدمولهذاالجهاز،عرضشاشةعلىعالية
اليةعمعالجةتتطلبالتيالمجاالتأيوالمصانع،المختبراتوفيوالعلماء

.جدا  



حسب عملها وتقنيتها.....الحواسيب أنواع 

القياسيةالحواسيب(Analogue Computer)

شدة)مثلةعديدقيما  تأخذالتيالبياناتهيوقياسيةبياناتيستخدمالنوعهذا
الخصائصحسابفيواسعبشكلمنهاويستفاد.(الحرارةدرجةالصوت،
يةوالطبالعلميةالمراكزفي(الحرارةالضغوط،األوزان،)مثلالفيزيائية
تسييرأوالقراراتخاذعلىالقدرةلهاوأصبح.(الجويةاألرصادومراكز
.مناسبةتجدهاالتيبالصورةاألمور

القياسيةالحواسيب(Analogue Computer)

شدة)مثلةعديدقيما  تأخذالتيالبياناتهيوقياسيةبياناتيستخدمالنوعهذا
الخصائصحسابفيواسعبشكلمنهاويستفاد.(الحرارةدرجةالصوت،
يةوالطبالعلميةالمراكزفي(الحرارةالضغوط،األوزان،)مثلالفيزيائية
تسييرأوالقراراتخاذعلىالقدرةلهاوأصبح.(الجويةاألرصادومراكز
.مناسبةتجدهاالتيبالصورةاألمور



مكونات الحاسوب

أونقصأيوانمتكامل،بشكليعملالحاسوبنظامان
هذاعملفيعأما  خلل  يسببالمنظومةهذهفيخلل

كاملينمتجزئينإلىالحاسوبنظاممكوناتوتنقسمالنظام،
:هما

يمكنالتيوالقطعاألجزاءكلهي:الماديةالمكونات
قرص)الحاسوبجهازعلىوتركيبهاولمسهامشاهدتها
.(الخ.....الشاشة،الفأرة،األم،اللوحةذاكرة،صلب،

الجزءتمثلالبرامجمنمجموعةهي:البرمجيةالمكونات
بالحاسونظامإدارةإلىوتهدفالحاسوبلجهاز(الفكري)

ديةالماللمكوناتالمكملالشقوتعتبرالماديةومكوناته
.الماديةالمكوناتمعالتواصللناتتيححيث



مكونات الحاسوب المادية

ليةالفعالمكوناتتشكلبهايتصلومابداخلهاتحتويهوماالنظاموحدةان
نمعيبدوريقوممكونكلوانولمسهامشاهدتهايمكنحيثالحاسوبلجهاز
والذيالحاسوبنظاممناألولالشطريشكلوهذااألجزاء،باقيمعيتكامل
هوالحواسيبألنظمةيتوقفالالذيالتطوروانالبرمجي،بالمكونيكتمل

.لبرمجياالمجالفيالتطورمعمتواز  بشكلالماديةالمكوناتيمسبالضرورة
المكوناتمعمتكاملبشكلبمهماتهاالماديةالحاسوبنظاممكوناتتقوم

.البرمجية
:فيالماديةالمكوناتوظائفوتتمثل

دخالاإلوحداتطريقعن(البياناتاستقبال)معالجتهاليتمالبياناتإدخال.
النظاموحدةطريقعنالمدخلةالبياناتمعالجة.
اإلخراجوحداتطريقعن(المعالجةنتائج)النتائجإخراج.

https://dspace.qou.edu/contents/0102/unit1/index.html
https://dspace.qou.edu/contents/0102/unit1/index.html
https://dspace.qou.edu/contents/0102/unit1/index.html


....المادية مكونات الحاسوب 

اإلدخالوحدات

ذاكرةإلىخارجيوسطمنوالمعلوماتالبياناتبنقلاإلدخالوحداتتقوم
.المعالجةبعمليةالبدءاجلمنالحاسوب

النظاموحدة

أجزاءمعتتلءمحتىعليهامتفققياسيةأبعادذوصندوقعنعبارةهو
زاءاألجأهماحتواءهيوظيفتهداخله،تركيبهاأوتثبيتهاالمرادالحاسوب
.الحاسوبمنهايتكونالتيواإللكترونيةالكهربائية

اإلخراجوحدات

ةذاكرمنالمعالجةالبياناتبنقلاإلخراجوحداتتقوماإلدخالوحداتبعكس
.خارجيوسطإلىالحاسوب



جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة/الكلية التقنية االدارية 

قسم تقنيات المعلومات

1الحاسوبمبادىءمقرر 

ةرابعالرةضالمحا

(مكونات الحاسوب)

اعداد 

كفاح طه خضير. م.م

2021-2022



....المادية مكونات الحاسوب 



-:همارئيسيننوعينالىالحاسبمكوناتتنقسم

Hardwareالماديةالمكونات.1 .

Softwareالبرمجيةالمكونات.2 .

اآللىالحاسبمكونات

(الماديةالمكونات)



الماديةالمكونات :أوال

.ومشاهدتهالمسهاونستطيعالجهازمنهايتكونالتياألجزاءهي

-:رئيسيةوحداتستالىالحاسبجهازينقسم

.المعالجةوحدة.1

.الذاكرةوحدة.2

.المواجهةوحدة.3

.اإلدخالوحدة.4

.اإلخراجوحدة.5

.الثانويةالتخزينوحدة.6



المصغرالمعالجأو Processorالمعالجباسمأيضاالمركزيةالمعالجةوحدةتعرف

Microprocessor , ذوتنفياالوامربمعالجةتقومانهاحيثالحاسوبجهازداخلشريحةأهموتعتبر

.المطلوبةوالمنطقيةالحسابيةالعمليات

-:المركزيةالمعالجةوحدةاداءنوعيةتحددعواملعدةهناك

انتاجفيالشركاتاشهرمنأتتلشركةتعتبر

.المركزيةالمعالجةوحدات

عامالالمركزيةالمعالجةوحدةسرعةتعتبر

وتقاسالكمبيوترتشغيلسرعةيحدداساسيا

.الميجاهرتزبوحدة

بالتعاملجالمعاليقومالتيالبياناتتمثلوالتيالثنائيةاألرقاممنالسلسلةطولبهايقصد

.عمليةكلفيمعامعها

السرعة.2

الصانعةالشركة●

البياناتإمرارعلىالقدرة.3

المركزيةالمعالجةوحدة



-:همانوعينالىالحاسوبذاكرةتنقسم

Ramالعشوائيةالذاكرة.1

عنداتالبيانهذهمسحيتمأيمؤقتبشكلالبياناتبحفظتقوم

.الجهازايقاف

Romفقطالقراءةذاكرة.2

لبدءهازالجيحتاجهاالتيوالبرامجواإلرشاداتاألوامروهيللبياناتالدائمباالحتفاظتقوم

.تشغيله

الذاكرةوحدة



المواجهةوحدة

Interface Unit
 .األخرىوالوحداتالذاكرةووحدةالمعالجةوحدةبينالبياناتتبادلعمليةالوحدةهذهتنظم

-:آالتيةالمكوناتمنالمواجهةوحدةتتكون

1. البياناتنقلمعبر .
Data Bus

2. التوسعةوبطاقاتثقوب .
Expansion Card and Slots

3. الحاسببوابات .
Ports



الدوائرمنمجموعةمنيتكون

بطترالتياإللكترونيةواألسالك

لفةالمختاإللكترونيةالداراتبين

.الذاكرةودارةالمعالجكدارة

البياناتنقلمعبر /1



بطاقاتوتثبيتإدخاليمكن Slotsتسميمستطيلةبثقوبالبياناتنقلمعبرينتهي

عليها

إمكانيةزيادةفيمنهاويستفاد

ربطوأيضاالحاسبجهاز

الخارجيةبالملحقاتالجهاز

.المودمجهازمثل

التوسعةوبطاقاتثقوب /2



ديوجتوصيلمكانهوالمنفذأوالبوابة

حيثالحاسبلجهازالخلفيةالجهةفي

معخارجيجهازتوصيلخاللهمنيمكن

أوكالطابعة ,تستخدمهالذيالحاسب

بتدفقيسمحمما .غيرهماأوالمودم

اوهذالكمبيوتربينوالبياناتاالوامر

.بهالمتصلالجهاز

الحاسببوابات /3



أو 9علىإماالمنافذمنالنوعهذايحتوي

.الذكربالمنفذويعرف ,صغيراثقبا 25

الحاسبجهازويضع .المودمأوالماوسلتوصيلالمنافذمنالنوعهذاويستخدم

 ,  Com1ويسميهافيهالموجودةالمتسلسلةالمنافذمنمنفذكلعلىعالمة

Com2  وهكذا.

المتسلسلالمنفذ

Serial Port



 .انثىتوصيلطرفبأنهويعرف ,صغيراثقبا 25علىالمنافذمنالنوعهذايحتوي

ويمكن

المنافذمنالنوعهذايستخدمان

محركأوالطابعةلتوصيل

جهازويضع .الممغنطةاالشرطة

متوازمنفذأولويسميمتوازمنفذكلعلىعالمةالحاسب

باسمالثانيالمتوازيالمنفذيسميبينما ,  LPT1باسم

LPT2  وهكذا.

المتوازيالمنفذ

Parallel Port



عمخاللهمنالشاشةتوصيليتمالذيالمنفذهو

.الجهاز

الشاشةمنفذ

Monitor Port



يأتيو .الحاسببجهازاللوحةهذهالمفاتيحلوحةمنفذيصل

.مختلفينبحجمينالمفاتيحلوحةمنفذ

المفاتيحلوحةمنفذ



USBمنفذ

التيالمنافذمنجديدنوعوهو Universal Serial Busالعامالمتسلسلالمنفذ

منفذباستخدامواحدوقتفيبالحاسبجهاز 127الىتصلقدأجهزةعدةوصليمكنه

اسحوالماأللعابوعصاوالمودمالطابعةتوصيليمكنالمثالسبيلفعلى .فقطواحد

   .واحدعاممتسلسلمنفذباستخدامالكمبيوتربجهازالضوئي



جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة/الكلية التقنية االدارية 

قسم تقنيات المعلومات

1الحاسوبمبادىءمقرر 

الخامسةرةضالمحا

(وحدات االدخال)

اعداد 

كفاح طه خضير. م.م

2021-2022



األدخالوحدات 

ةذاكرإلىخارجيوسطمنوالمعلوماتالبياناتبنقلاإلدخالوحداتتقوم
:ذلكعلىأمثلةيليوفيماالمعالجة،بعمليةالبدءاجلمنالحاسوب

الفأرةMouse

المساركرةTrack ball

الضوئيالماسحScanner

الميكروفونMicrophone

البطاقاتقارئBar code Reader

األلعابعصاJoy Stick

اللمسلوحةTouch Pad

الضوئيالقلمLight Pen

المفاتيحلوحةKeyboard
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وحدات اإلدخال

Keyboard  لوحة المفاتيح

Mouse   الفأرة



وحدات اإلدخال

Joystick   عصا األلعاب

Scanner   الماسح الضوئي

Camera   الكاميرا

Bar Code Readerاألعمدة  قارئ  

Microphone   الميكروفون

القلم الضوئي



....األدخالوحدات 

الفأرةMouse

باالتجاهتحريكهاخللمنوذلكبالحاسوبالتحكمسهولةتوفرأداة

نموذلكواألوامر،األيقوناتعلىوالنقرالحاسوبشاشةعلىالمطلوب

:عديدةاستخداماتولهاGUIالرسوميةالمستخدمبواجهةيعرفماخلل

النقر.

المزدوجالنقر.

وااللقاءالسحب.

النسخ.
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....األدخالوحدات 

المساركرةTrack ball

سهولةفرتوألنهاالمصممين،قبلمناستخدامهايتمحيثللفارة،بديل  المساركرةتعد
.الحاسوبشاشةعلىبالرسوماتالتحكم

الضوئيالماسحScanner

فظهحيتمالكترونيملفإلى(صورةأووثيقة)مطبوعةمادة(مسح)بتحويليقومجهاز
خللمنالحقا  الصورأوالملفاتهذهمعالجةالمستخدمويستطيع.الحاسوبجهازإلى

طريقنعالحاسوبإلىإدخالهابعدنصيةوثيقةتحريريمكنهكمامناسبة،تطبيقات
روفالحإلىالضوئيالتعرفبرنامجتوافريجبالحالةهذهوفيالضوئي،الماسح

OCRللتحريرقابلةملفاتإلىلتحويلها.

الميكروفونMicrophone

ذلكبعدويستطيعالحاسوب،جهازإلىاالصواتبإدخالللمستخدمينيسمحجهاز
.معينةبرامجباستخداممعالجتهاالمستخدم
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....األدخالوحدات 

البطاقاتقارئBar code Reader

ثماقةالبطعلىالليزرمنشعاعيسلطضوئيقارئأوضوئيماسحعنعبارة
تمتصالسوداءاألعمدةأنحيثفقطالبيضاءاألعمدةمنأخرىمرةيرتد

ارئالقفيالموجودالضوءكاشفيقوم.أخرىمرةالشعاعتعكسوالالضوء
علىعمليحاسوبإلىالبياناتهذهبإرساليقوموثمالمنعكسةاألشعةبتحليل
ماتالمعلوكافةفيستخلصلديهالمخزنةالشفراتمعالشفرةهذهمطابقة

..الخوالمنتجوالكميةالسعرمثلالشفرةبهذهالمرتبطة
األلعابعصاJoy Stick

يةالمدنالطائراتمنالكثيرقمرةفياألساسيالتحكمجهازهيالتحكمعصا
الشخصيةكلتحريالحاسبةالعابأوالفيديوالعابأجهزةفييستخدم.والحربية

كترونيةاإللاللعبةمنهتتكونماحسبسيارة،أومركبةقيادةأواللعبةبطلأو
.جديدةمراحلإلىللوصولوتحكمحركةمنوتقتضيه
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....األدخالوحدات 

اللمسلوحةTouch Pad

وتعد.عليهااألصابعتحريكمنالناتجللضغطتستجيبلوحة

الضوئيالقلمLight Pen

بإدخالمللمستخديسمحفهواالستخدام،حيثمناسهللكنهالفارةعمليعمل

.خاصةشاشةطريقعنوالرسموالنصوصاألوامر

المفاتيحلوحةKeyboard

.وبالحاسجهازإلىوالنصوصاألوامرإدخالخللهامنالمستخدميستطيع
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تمكنكالتيمفتاحوواحدمائةعلىالمفاتيحأنواعأكثرتشتمل

البياناتإدخالمن

الحاسبالىتريدهاالتيواألوامر

.اآللى

المفاتيحلوحة



وعندمفتاحينأومفتاحعلىالفأرةجهازيحويوقد

.للجهازمعينأمرإرساليتمعليهماالضغط

,احياناأصغرأو ,اليدقبضةبحجمتأشيرجهازهوالماوس

الشاشةعلىآخرالىمكانمننقلهااوالعناصرلتحديديستخدم

الفأرةجهاز



.الحاسبفيويحفظهاوالنصوصالرسوميقراجهازهيالضوئيةالماسحة

.الورقيةالتغذيةذاتالضوئيةالماسحة.3

2. المسطحةالضوئيةالماسحة .

باليدالمحمولةالضوئيةالماسحة .1 .

الضوئيةالماسحة

Scanner

-:أنواعهاومن



ازجهفيواستخدامهاالفوتوغرافيةالصوربالتقاطالرقميةالكاميرالكتسمح

الوبشبكةعلىأومستندفيالصوروضعيمكنكبحيثالكمبيوتر

عبرإرسالهاأوالعالمية

 .اإللكترونىالبريد

الرقميةالكاميرات



جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة/الكلية التقنية االدارية 

قسم تقنيات المعلومات

1الحاسوبمبادىءمقرر 

ةادسسالرةضالمحا

(وحدات االخراج)

اعداد 

كفاح طه خضير. م.م

2021-2022



وحدات اإلخراج

نمالمعالجةالبياناتبنقلاإلخراجوحداتتقوماإلدخالوحداتبعكس

:يليماذلكأمثلةومنخارجيوسطإلىالحاسوبذاكرة

الشاشةMonitor

السماعاتSpeakers

الراسماتPlotters

الطابعاتPrinters Scanner
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Speaker   السماعة

Projector
جهاز العرض

Printer   الطابعة

خراجاإلوحدات 

Plotter  الراسمة Screen   الشاشة



....اإلخراج وحدات 

الشاشةMonitor

جوالنتائالمعلوماتإلظهارتستخدمفهياإلخراج،وحداتأهممنالشاشاتتعد

Visualالمرئيالعرضوحدةتسمىلذامرئيبشكل Display Unit (VDU)

:منهانوعانويوجد

الكاثوداشعةانبوبشاشةCathode Ray Tube (CRT).

المسطحالعرضشاشاتأوالبلوريالسائلشاشةLiquid Crystal

Display (LCD).

الشاشةووضوحدقةهيالشاشةجودةعلىتؤثرالتيالعواملأهمومن

ResolutionللصورةالمكونةالنقاطبعددالممثلةPixels.

https://dspace.qou.edu/contents/0102/unit1/index.html


اإلخراجوحدة

مستخدمالىوالمعلوماتالبياناتإخراجمنمسؤولةالوحدةهذه

-:أمثلتهاومنالجهاز

Monitorالعرضشاشةجهاز.1 .

Printerالطابعةاآللة.2 .

Speakerالصوتيةالسماعات.3 .



لرسومواوالبياناتالنصوصبعرضوتقومالتلفزيونيالعرضجهازتشبه

واألشكال

.والصور

الشاشـة



 ,الخطاباتلطباعةالطابعةاستخداميمكن

ملصقات ,االخباريةالصحف ,الفواتير

 ,الظروف ,البريديةالملصقات ,العناوين

.ذلكوغير ,انواعهابمختلفالبطاقاتأو

الطابعةاآللة



الىلالستماعالجهازهذالكيتيح

.األصوات

الصوتيةالسماعات



....اإلخراج وحدات 

السماعاتSpeakers

معدةعاوتستخدمالسمعيةالطبيعةذاتالمعلوماتإخراجعنالمسؤولةاإلخراجادواتإحدىالسماعاتتعد
Multiالمتعددةالوسائط Media Programsأوبمكبرمزودفبعضهامختلفةوقدراتبأشكالوتتوافر
Headphonesللرأسسماعاتشكلعلىموجودوبعضهاصوتمضخم .

الراسماتPlotters

قدرتهابالطابعاتهذهوتمتازعاليةبدقةالضخمةوالمخططاتالصورلطباعةتستخدمكبيرةطابعاتهي
.الطباعةعندااللواندرجاتتمييزعلى

الطابعاتPrinters Scanner

أنواععدةدويوج.مطبوعةوثيقةإلىالحاسوبجهازعلىالموجودااللكترونيالملفبتحويلالطابعاتتقوم
:وهيمبينهوكماالطابعةوضوحودرجةوالسرعةالدقةحيثمنتختلفالطابعاتمن

النقطيةالطابعاتDot Matrix Printers.

الحبرنفثطابعاتInk Jet Printers.

الليزرطابعاتLaser Printers.

https://dspace.qou.edu/contents/0102/unit1/index.html
https://dspace.qou.edu/contents/0102/unit1/index.html
https://dspace.qou.edu/contents/0102/unit1/index.html


وحدات إدخال وإخراج معا  

كذلأمثلةومنالوقت،بنفسواإلخراجاإلدخالوحداتبعملاألجهزةهذهتقوم
:يليما

اللمسشاشةTouch Screen:المخرجاتتظهربانهاتتميزشاشةهي
.اللمسطريقعنالبياناتإلدخالاستخدامهاويتمللمستخدم،



للتصالالهاتفبخطالحاسوبلربطيستخدمجهاز:Modemالمودم
ميالرقبالنظاميعملالذيالحاسوبجهازبينالوسيطويعدباإلنترنت،
DigitalالتناظريبالنظاميعملالذيالهاتفوخطAnalogue،منهيوجدو

منفذطريقعنالحاسوبجهازمعربطهيمكنخارجيومودمداخليمودم
Bits.ثانية/بالبتالبياناتنقلسرعةايالمودمسرعةوتقاس.الحاسوب

Per Seconds (BPS)



!وحدات لإلدخال و اإلخراج معا  

Touch screenشاشة اللمس  

Electronic boardالسبورة اإللكترونية  

البلوتوث



!وحدات لإلدخال و اإلخراج معا  

Touch screenشاشة اللمس  

Electronic boardالسبورة اإللكترونية  

البلوتوث



جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة/الكلية التقنية االدارية 

قسم تقنيات المعلومات

1الحاسوبمبادىءمقرر 

ةسابعالرةضالمحا

(المكونات الداخلية)
اعداد 

كفاح طه خضير. م.م

2021-2022



المكونات الداخلية

النظاموحدةSystem Unit

المرادالحاسوبأجزاءمعتتلءمحتىعليهامتفققياسيةأبعادذوصندوقعنعبارةهو
التيرونيةواإللكتالكهربائيةاألجزاءأهماحتواءهيوظيفتهداخله،تركيبهاأوتثبيتها
.الحاسوبمنهايتكون

للحاسوبالداخليةالمكونات

صمممحددمكانوفيالنظام،وحدةداخلفيتركيبهايتمومكوناتقطعهناونقصد
:أهمهاومنلهاخصيصا

األماللوحةMotherboard

المركزيةالمعالجةوحدةCentral Processing Unit

الطاقةمزودPower Supply

العشوائيالوصولذاكرةRandom Access Memory
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مكونات الحاسب الداخلية

األماللوحةMotherboard

الناقلتلىعتحتوياألخرىالداخليةالمكوناتكافةبهاويتصلتجمعللحواسيب،الداخليةالمكوناتأكبرهي
(Buses)كذلكويتحت.الحاسوبمكوناتكافةبينوالمعلوماتالبياناتوتبادلاالتصالعنالمسؤولةوهي

ةلوحمثلالداخليةبالمكوناتللحاسوبالخارجيةاألجزاءتتصلخللهامنوالتي(Port)المنافذعلى
.وغيرهاالعرضوشاشةوالطابعةالمفاتيح

المركزيةالمعالجةوحدةCentral Processing Unit

وتقوموالحسابيةيةالمنطقبالعملياتوالقيامالبياناتومعالجةالتعليماتبتنفيذتقومللحاسوبالعقلبمثابةهي
بعددالمعالجسرعةوتقاس.األخرىالعملياتوكافةللحاسوبواإلخراجاإلدخالبعملياتبالتحكمكذلك

:رئيسيينجزئينمنالمركزيةالمعالجةوحدةوتتكون(GHz)ثانيةكلفيالمعالجينفذهاالتيالتعليمات

والمنطقالحسابوحدة(ALU):مؤقتبشكلالنتائجوتخزينوالمنطقيةالحسابيةالعملياتكافةبتنفيذوتقوم.

التحكموحدة(CU):ينهابفيماوالتنسيقتنفيذهاوتسلسلالحاسوبعملياتبكافةبالتحكموتقوم.

البياناتتخزينعنمسؤولةوهي(Registers)المسجلتعلى(CPU)المركزيةالمعالجةوحدةتحتوي
وحدةتقومحتىمؤقتبشكل(RAM)العشوائيالوصولذاكرةمنالواردةوالمنطقيةالحسابيةوالعمليات
يالعشوائالوصولذاكرةإلىالنتائجإرسالثمومنالمطلوبةالعملياتبإجراء(ALU)والمنطقالحساب

.أخرىمرة





الطاقةمزودPower Supply

تويوتحبالطاقة،للحاسوبالداخليةاألجزاءتزويدعنالمسؤولةالوحدةهي
الهواءطردخللمنللحاسوبالداخليةالمكوناتلتبريدمروحةعلى

.الخارجإلىالساخن
العشوائيالوصولذاكرةRandom Access Memory

قبلمؤقتبشكلوالتطبيقاتوالتعليماتالمدخلتتخزينعنمسؤولةهي
ادةإعثمومنبمعالجتهاتقوموالتيالمركزيةالمعالجةوحدةإلىإرسالها
معالجةالالبياناتبإرسالالذاكرةتقومحيثالذاكرة،إلىأخرىمرةإرسالها

علىةالرئيسيالذاكرةوكفاءةسرعةوتعتمد.بالحاسوباإلخراجأدواتإلى
اكرةالذبأنذكرهالجديرومن.الذاكرةحجموعلىللبياناتالوصولسرعة

كنيموالمؤقتبشكلوالمعلوماتالبيناتبتخزينتقومالرئيسية
.أخرىمرةالحاسوبتشغيلإعادةبعداسترجاعها



حجم الذاكرة

البتهوالذاكرةحجملقياسوحدةاصغرانBit))،الذاكرةحجمويقاس

(GB)والجيجابايت،((MBوالميجابايت،((KBبالكيلوبايتعادة

الذاكرةحجمقياسوحداتبينالتحويالتتوضيحيليوفيما:

1بايتBبت8يساوي.

1كيلوبايتKBبايت1024يساوي.

1ميجابايتMBكيلوبايت1024يساوي.

1جيجابايتGBميجابايت1024يساوي.



(Memory Unit)وحدة الذاكرة 

أنواع الذاكرة

ذاكرة القراءة فقط

ROM

الذاكرة العشوائية

RAM

ذاكرة الوصول العشوائي. 1

تفقد محتوياتها بمجرد إيقاف تشغيل الجهاز. 2

تستخدم للحتفاظ المؤقت بالبيانات أثناء العمل ع. لى الجهاز 3

.و الملفات القابلة للتغير أو الكتابة عليها

هي ذاكرة للمستخدم يمكنه التعامل معها و تعديل بيان. .اتها4

ذاكرة القراءة فقط. 1

ال تفقد محتوياتها عند إيقاف تشغيل الجهاز. 2

تحتفظ بالبيانات األساسية التي يحتاجها الجهاز لب. دء التشغيل 3

معلومات وحدات اإلدخال  و)للتغييرمثلو الغير قابلة 

.ملفات نظام التشغيلبالجهازواإلخراج المتصلة 

اليمكن. .ينتعديل بياناتها إال من قبل مبرمجين متخصص4



وحدات التخزين

التخزينوحداتتعدStorage Unitesلحفظتستخدمالتياألجهزةمن
يالذالهدفحسبكلالتشغيلوأنظمةوالبرامجوالبياناتالمعلومات

:كاآلتيهمانوعينإلىوتقسم.ألجلهصمم

الصلبةاألقراصمثل:داخليةتخزينوحدات(Hard Disks).

ذلكأمثلةومن،خارجيةتخزينوحدات:

المضغوطالقرصCD/DVD

الذاكرةبطاقاتMemory cards

الضوئيةالذاكرةFlash memory

الخارجيةالصلبةاألقراص



(Storge Unit)وحدات التخزين 

ا تستخدم لتخزين البيانات و يمكن استرجاعها إذا طلب المستخدم وهي وحدات ال تفقد محتوياته

.عند إيقاف التشغيل أو انقطاع التيار

أنواع وحدات التخزين

األقراص المدمجة

CD-ROM

األقراص المرنة

Floppy Disks

األقراص الصلبة

Hard Disks

األقراص الرقمية

DVD

يطلق اسم األقراص الضوئية على كل من األقراص الرقمية و األقراص المدمجة و ذلك: مالحظة

.ألنها تستخدم تقنية الليزر في تخزين البيانات



وحدات التخزين

(الثانوية)الخارجية 

External Units

األقراص الصلبة

الخارجية

الذاكرة الضوئية

Flash memory

بطاقات الذاكرة

Memory cards

القرص الضاغط

Zip Disk

(Storage Unit)وحدات التخزين 



مقارنة بين األنواع الرئيسية لوحدة تخزين البيانات

زيادة السرعة و سعة التخزين

زيادة التكلفة المادية



مقارنة بين األنواع الرئيسية لوحدة تخزين البيانات

السعة التخزينية السرعة

جيجا 250أكثر من 

بايت

سرعة عالية جد ا يالقرص الصلب الداخل

مثل األقراص الداخلية أبطأ من األقراص 

الصلبة الداخلية

القرص الصلب 

الخارجي

جيجابايت4,5حوالي  أبطأ من األقراص 

الصلبة

مشغلت األقراص 

DVDالرقمية 

800-650حوالي 

ميجا بايت

أبطأ من األقراص 

الرقمية

مشغلت األقراص 

– CDالمدمجة 

ROM

ميجا بايت1.44 بطيئة جدا األقراص المرنة



مكونات الحاسوب البرمجية

الحاسوبجهازيشكلالوحدهفالعتادصماء،آلةذاتهالحاسوبجهازإن،

تواصلالفنستطيعأوصاله،فيتدبالحياةتجعلالتيهيوالبرمجيات

البرمجياتزالتوما.منهالمطلوبةبمهامهليقوماألوامروتلقينهمعه

بحلتصوالغريب،الجديدمنهاويبنىيومبعديوماتتطورعامبشكل

.الحياةمجاالتجلفيمستخدمة



....البرمجية مكونات الحاسوب 
 عبارة عن مجموعة من األوامر والتعليمات مرتبة بتسلسل معين ويقوم الجهاز بتنفيذها لتحقيق :البرامج أو البرمجيات

.غرض معين

 :الحاسوبأنواع برمجيات 

 )ويندوز مثل نظام التشغيل :أنظمة التشغيل Windows)  لينكس او( Linux).

 وهي عبارة عن مجموعة من التعليمات واألوامر والقواعد التي يمكن من خللها تصميم وكتابة :لغات البرمجة
.برمجيات وتطبيقات الحاسوب المختلفة

 :Utility Programsالبرامج المساعدة  هي برمجيات مرافقة ومساندة لنظم التشغيل إلنجاز بعض المهام مثل 
.تفحص األقراص وإصلح أخطائها وتقسيمها وتجزئتها

 وهي عبارة عن حزمة من األوامر التي تؤدي وظيفة معينه وتعمل من خلل نظام التشغيل، مثل :تطبيقات سطح المكتب
Ms Officeتطبيقات مايكروسوفت أوفيس  .ألعاب الفيديو، مضادات الفيروسات، متصفحات اإلنترنت وغيرها،

 وهي عبارة عن حزمة خاصة من األوامر التي تؤدي وظيفة معينه وتعمل من خلل نظام :تطبيقات الهواتف الذكية
أندرويدالتشغيل الخاص بالهاتف المحمول ويمكن الحصول عليها لألجهزة العاملة بنظام التشغيل  Android  من سوق

ستورمن آب  O.Sو لألجهزة العاملة بنظام  Play Storeبليه  App Store. 

 وهي عبارة عن حزمة من األوامر التي تؤدي وظيفة معينة وتعمل من خلل متصفحات اإلنترنت وال :تطبيقات الويب
.يحتاج المستخدم إلعدادها وتهيئتها مسبقا  على الحاسوب



جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة/الكلية التقنية االدارية 

قسم تقنيات المعلومات

1الحاسوبمبادىءمقرر 

ةسابعالرةضالمحا

(Operating Systemنظم التشغيل )

اعداد 

كفاح طه خضير. م.م

2021-2022



نظام التشغيل

يلتشغفيتستخدمالتيالبرامجمنمجموعةعنعبارةهوالتشغيلنظام
.والتطبيقاتالبرامجإدارةوفيمكوناتهمعالتعاملوفيالحاسب

التشغيلنظاموظائف
فيلتحكمواالحاسبتشغيلبعملياتتتعلقمتعددةووظائفمهامالتشغيللنظم

فيلالتشغينظاممهامأهمنحددأنويمكننا.وملحقاتهالماديةوأجهزتهمكوناته
:التاليةالنقاط

البياناتمسارفيالتحكم.
الذاكرةإلىالبرامجتحميل.
الرئيسيةالذاكرةوحدةفيالتحكم.
اإلخراجواإلدخالوحداتفيالتحكم.
األعطالاكتشاف.

https://dspace.qou.edu/contents/0102/unit1/index.html


....التشغيل نظام 

التشغيلنظامعملكيفية
النظام،ليهاعيقومالتيالمبادئهيوماالتشغيلنظاميعملكيفنتساءلماكثيرا

:التشغيلنظامعملكيفيةتوضحالتاليةالنقاط
الذاكرةفيالمخزنةواألوامرالتعليماتوتنفيذقراءة(ROM).

الذاكرةإلىالبرامجتحميل.
سلمتهامنللتأكدالحاسبوحداتفحص.
الضوئيةأوالمرنةاألقراصمنالتشغيلنظامتحميل.
الجهازمستخدممنأوامراستلم.
تعليماتهاوتنفيذالتطبيقيةالبرامجتحميل.
المستخدمأوامروانتظارالتشغيلنظامإلىالعودة.

https://dspace.qou.edu/contents/0102/unit1/index.html


....التشغيل نظام 

التشغيلأنظمةأنواع

القرصتشغيلنظام(Dos):يتيحاللكنواألوامروالبرامجمنمجموعةمنيتكون
أنيتعين.مرأمنأكثرتنفيذيتيحالوالوقتنفسفيبرنامجمنأكثرتشغيلللمستخدم

ستخدام،االسهليكنلمأنهأيتستخدمه،كيفلتعرفالحاسوبعالمفيخبرةلديكتكون
.األوامرسطرخللمنمعهالتعاملويتم

النوافذتشغيلنظام(Windows):رسوميةواجهةذوتشغيلنظامهوGUIأنهأي
:بالتاليويسمحالمنسدلةوالقوائمالفأرةخللمنمعهالتعامليمكنك

.برامجعدةتشغيل◦

.تطبيقكواجهةاللغاتمنوغيرهاالعربيةاللغةاستخدامإمكانية◦

االعداداتتتثبيمجالإلىدخلبلوالتنفيذاالختيارغيرللفأرةاستخداماتهناكأصبح◦
.الملفاتوحذفونسخ

.الوسائطبرامجتشغيل◦

https://dspace.qou.edu/contents/0102/unit1/index.html
https://dspace.qou.edu/contents/0102/unit1/index.html


جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة/الكلية التقنية االدارية 

قسم تقنيات المعلومات

1الحاسوبمبادىءمقرر 

ةمنالثارةضالمحا

(االنظمة العددية)

اعداد 

كفاح طه خضير. م.م

2021-2022



االنظمة العددية

اليدكانتفاليدأصابععلىبالعديقومونالقدماءكانالكتابةاختراعقبل

يقوملآخرشخصإلىيحتاجونكانوااألصابعانتهاءوعنداألعدادتمثل

الكتابةاعاختروعندالعشراتيمثلالثانيواآلحاديمثلاألولفكانبالعد،

عداداألهذهفكانتاألصابعمنبدال  أعدادمنظومةالختراعالعلماءاجتهد

الصفرإلىالواحدوبإضافة(9حتى0من)وهياألساسيةاألعدادهي

مزيج9بعداألعدادكلفكانتالعلماءعليهاعتمدماوهذا10العدديتكون

.6735و100و10مثلأكثرأوعددينمن



نظام العد الثنائي

مباستخداعدديةقيملتمثيليستخدم،2الرقمأساسهعدنظامهو:الثنائيالعدنظام
"صح"أو"1"و"0"مثلحالتينأورمزينأياستخداميمكنكما.1و0الرمزين

همهايفالتياآللةلغةيشكلأنهمنأهميتهوتنبع،"إطفاء"و"تشغيل"أو"خطأ"و
.الحاسوب

الثنائيالعدنظاممميزات

.للمعلوماتواالسترجاعالتخزينسهولة◦

.بسهولةالوسائطبينالتنقل◦



الثنائيالعدنظامرموز

(0،1)



التحويل من النظام الثنائي الى النظام العشري

2الرقمهوالثنائيالنظامفيالمستعملاألساسإن
كلويسمى1و0همافقطرقمينمنالنظامهذاويتكون
Binaryثنائيا  رقما  منهما Digit منكلولتمثيل.

السببولهذاواحدة،خانةإاليلزمالفإنه1و0الرقمين
التيالخانةعلىBitبتاسمأطلقالشائعمنأصبح
.الثنائيالعددداخلالرقميحتلها

جبيفإنهالعشريمكافئهإلىثنائيعددأيلتحويل
ينطبقو.لألعدادالموضعيالتمثيلقانوناستعمالعلينا
سرا  كأوصحيحا  الثنائيالرقميكونعندماالقانونهذا
.2هوهناالعدنظامأساسأنمراعاةمع



....العشري التحويل من النظام الثنائي الى النظام 

العمليات الحسابية في النظام الثنائي

0 +0 =0

1 +0 =1

0 +1 =1

1 +1 =0 1والباقي

https://dspace.qou.edu/contents/0102/unit1/index.html


....العشري التحويل من النظام الثنائي الى النظام 

 بالنظام الثنائي( 15)إلى ( 0)من األعداد

110011010حول العدد الثنائي : تدريب

.إلى مكافئه العشري

https://dspace.qou.edu/contents/0102/unit1/index.html


التحويل من النظام العشري الى النظام الثنائي

لتحويبعمليةالقيامايضايمكن

إلىالعشريالنظاممناالعداد

لىعالقسمةبتكرارالثنائيالنظام

قسمةالباقيتسلسلكتابةثم2العدد

إمامرةكلفييكونانيجبالذي

موضحهوكما(0)أو(1)



جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة/الكلية التقنية االدارية 

قسم تقنيات المعلومات

1الحاسوبمبادىءمقرر 

ةتاسعالرةضالمحا

(العمليات على االنظمة العددية)

اعداد 

كفاح طه خضير. م.م

2021-2022



العمليات الحسابية على األعداد الثنائية

 يمكن إجراء العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة كما هو

.2الحال في النظام العشري مع مراعاة أن أساس النظام المستعمل هنا هو 

عملية الجمع

عملية الطرح

https://dspace.qou.edu/contents/0102/unit1/index.html
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عملية الجمع

ثنائيينعددينأخذنالوA ,Bكلوكان

،Bitفقطواحدةخانةمنيتكونمنهما

أو0أماتكونأنيمكنخانةكلأنوبما

االتاحتمأربعمعا  للعددينيوجدفإنه1

:كاآلتي



....الجمع عملية 

الجمععمليةفإنواحدةخانةمنأكثرمنمكونةالثنائيةاألعدادكانتإذاأما
لعداالنظامأساسأنمراعاةمعالعشريالنظامفيالجمعطريقةبنفستنفذ

.2هوالمستعمل



جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة/الكلية التقنية االدارية 

قسم تقنيات المعلومات

1الحاسوبمبادىءمقرر 

ةعاشرالرةضالمحا

(العمليات على االنظمة العددية)

اعداد 

كفاح طه خضير. م.م

2021-2022



عملية الطرح

 :(منهالمطروحمنأقلالمطروحكانإذا)

 ثنائيينعددينأخذنالو A ,B منهماكلوكان
توجدفإنهفقطواحدةخانةمنيتكون

:كاآلتيتكونالطرحلعمليةالتاليةاالحتماالت

مع أمثلة؟( 010) –( 110) الثنائيين اطرح العددين | مثال


