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 : ( Java characteristics)ممزيات لغة جافا 1-1

 . Object Oriented Programmingلغة مبنية عىل الربجمة الش يئية )الربجمة ابلاكئنات(  .1

 . ++C/Cلغة مبنية عىل لغة الربجمة  .2

3. Platform independent اي منصة تشغيل مثل  ويه اماكنية تشغيل برامج اجلافا عىل  

(Windows,Unix,MacOS) 

 افارايية لتنيي  واليت تعمل كآةل   Java Virtual Machine(  JVMمتكل اجلافا ما يسمى ب ) .4

 برامج اجلافا .

 

 

 

 

 

  :للبدء ، أ نت حباجة اىل ش يئني هممني

( وذكل ليك تمتكن من Integrated Development Environment IDEبيئة تطوير ) .1

 ( ..…,JBuilder,Eclips,NetBeansكتابة براجمك مثل )

2. Java Development Kit (JDK)   ( وهو يعمل مكارمجCompiler وميرس )

(Interpreterل ).يك يقوم بتحويل الربامج وترمجهتا اىل صيغة ميكن تنيي ها عىل المكبيوتر 

 



 
 

 ( :Variablesاملتغريات ) 1-2

 وتُس تخدم يف جحز حزي يف ذاكرة المكبيوتر  ، وميكن أ ن تتغري القمية املوجودة يف ه ا املتغري.

 نواع املتغريات :أ  

 ( الصحيحةIntegers : ) لتخزين عدد حصيح 

 املتغري  نوع احلجم 

 byte بت 8

 short بت 16

 int بت 32

 long بت  64

 

 ( احلقيقيةfloat :))لتخزين عدد حقيقي )كرسي 

 نوع املتغري  احلجم 

 float بت 32

 double بت 64

 

 ( احلرفيةcharacters. لتخزين حرف واحد او رمز واحد : ) 

 نوع  املتغري احلجم 

 char بت 16

 

 ( املنطقيةLogical ما  Falseأ و  True( : لتخزين قمية منطقية ا 

 نوع املتغري احلجم

 Boolean 

 



 
 

 أ مثةل لتعريف متغريات  :

int salary ; 

int salary=5000; 

byte x=0; 

float cube=10.5f; 

float vol=10.5; 

char c; 

char k ='*'; 

boolean male=false; 

( ، وميكن اس ناد قمية ;يمت تعريف املتغري بكتابة نوعه مث الامس اذلي تريد مث عالمة اليارزة املنقوطة )

 ة اعال  .للمتغري مبارشة كام يف الامثةل املوحض

 وجيب أ ن يكون امس املتغري ذو دالةل عىل اس تخدامه وان ال يكون لكمة حمجوزة يف لغة اجلافا . 

 . '  'وعند اس تخدام املتغري احلريف جيب ان تكون القمية مكتوبة بني الرمزين 

 

 :( Constantالثوابت ) 1-3

 .  finalهناية الربانمج ، نضيف اللكمة احملجوزة  وتس تخدم لتعريف قمية اثبتة ال تتغري حىت 

 مثال :       

 Final float pi =3.14; 

Final int x=7; 

 



 
 

 ( :Commentsالتعليقات ) 13-4

 ويه عبارة عن مجل ال يمت تنيي ها ، وتُس تخدم لرشح وتوييح الكود. 

 .  // يف بداية السطر  _ لسطر واحد نس تخدم    

 مثال :

// this method to calculate the average  

 نقوم بكتابة التعليق بني /*                    */  ._ لعدة أ سطر     

 ال :مث

/* this method to calculate the average of student in the second level in 

Dhamar University  */ 

 

 ( :Stringsالسالسل احلرفية ) 1-5

 لتخزين سلسةل من احلروف والرموز مثل امس الطالب والعنوان . 

 مثال :

String name =" Ahmed "; 

String address=" Sanaa_st "; 

  .  " "عند اس نادقمية للسلسةل نكتهبا بني الرمزين

 من الصنف objectوميكن ان يمت تعريف السلسةل عىل أ هنا اكئن 

String name = new String (); 

 



 
 

 ( :Operatorsاملعامالت ) 1-6

 ( :Arithmetic operatorsاملعامالت الراييية ) 1-6-1     

         

 الرمز امس املعامل

 * الرضب

 / القسمة 

 + امجلع

 - الطرح

 % ابيق القسمة

 ++ الزايدة )الزتايد (

 -- التناقص 

 

 أ مثةل :

int k=11+3; //  k=14 

int k=10*3; // k=30 

int k=10%3; // k=1 

x++; // increasing by one. 

x=x+5; // the same x+=5; 

x=x*5; // the same x*=5; 

 

 



 
 

 :  castingمعلية 

 ويه معلية جتعل املارمج يتعامل مع نوع البياانت عىل أ نه  نوع أ خر .

 مثال : 

 

int r=0; 

r= (int ) ( 10-10.5f); 

  castingملحوظة : املتغري ذو النطاق ال كرب يس تطيع احتواء ال صغر بدون احلاجة لعملية ال 

 مثال : 

Byte x=50; 

Short z=x;  

 

 الاولوية يف تنيي  العمليات احلسابية : -

 لعمليةا الاولوية

1 )( 

2  ، ++-- 

3 / ، * 

4 % 

5  ، +- 

6 = 

 



 
 

 ( : Relational operatorsاملعامالت العالئقية ) 1-6-2

 

 الرمز  امس املعامل 

 < أ كرب من 

 =< أ كرب من أ و يساوي

 > أ صغر من

 => أ صغر من أ و يساوي

 =! ال يساوي

 == if x==0يساوي )منطقية ( 

 

 ( :logical operatorsالت املنطقية )املعام 1-6-3

 

 تخدم للمقارنة بني مجل منطقية للبحث عن الصواب أ و اخلطأ  لها .وتس  

 الرمز امس املعامل 

 && (andالعملية املنطقية ) 

 || (orالعملية املنطقية ) 

 ^ (XOR العملية املنطقية ) 

 ! (notالعملية املنطقية )  

 الاولوية يف تنيي  املعامالت املنطقية والعالئقية :

 العملية الاولوية 

1 NOT 

2 Relational (<,<=,>,>=) 

3 Equality (==,= )  

4 && 

5 || 



 
 

 

 ( :wise operators -bitعىل مس توى البت ) معامالت 1-6-4

 ويمت تنيي ها عىل مس توى البت :

 الرمز امس املعامل 

And & 

Or ^ 

Not ! 

 << ( right shiftingازاحة للميني )

 >> (left shiftingازاحة للشامل )

 ل : مثا

int x=8; 

int y,z; 

y=x>>1; 

x=8; 

z=x<<2; 

( مبقدار بت واحد للميني ، وس تكون قمية x)( النه متت ازاحة املتغري y=4 س تكون قمية املتغري )هنا 

 نني بت للشامل .( مبقدار اث x( النه متت ازاحة املتغري )z=32املتغري )

  

 

 

 



 
 

 الصيغة العامة لربانمج اجلافا :

Package package name; 

Class class_name { 

Variable_type variable1; 

Variable_type variable2; 

. 

. 

Method_name () { 

Method body ; 

} 

} 

 : ترحيببرانمج  1-7

public class first { 

public static void main (String args[]) 

{ 

System.out.println(" hello for all student"); 

} 

} 



 
 

مس  (class) السطر الاول لتعريف صنف - ويف برانمج اجلافا يوجد first   (public class first .)اب 

 صنف واحد عىل ال قل .

 .ها نس تدعي لك ادلوال يف الربانمج كتابة ادلاةل الريئس ية واليت من خالل السطر الثاين  -

الخراج مجةل الارحيب  ;System.out.println(" hello for all student")السطر الثالث  -

 ة ، ويوجد العديد من اوامر الاخراج يف لغة اجلافا .وطباعهتا عىل الشاش

   public( اذلي حيتوي ادلاةل الرئيس ية من النوع classجيب أ ن يكون الصنف ) -

 يف اجلافا : الادخال 1-8

 سنتطرق لطريقة واحدة فقط ويهتوجد عدة طرق الس تقبال املدخالت من املس تخدمني ، وهنا

س تخدام   :  scannerالصنف  اب 

 مثال :  

import java.util.scanner; 

class input { 

public static void main(String args[]) 

{ 

Scanner in= new Scanner(System.in);//   

System.out.println)“ enter the number (; 

int m = in.nextInt(); 

System.out.println)“ Number is : “+m(; 

} } 

  //;Scanner in= new Scanner(System.in)هنا مت تعريف اكئن 

 ;()int m = in.nextIntومت تعريف متغري ليك يمت ختزين القمية اليت ادخلها املس تخدم 

 ويه من نوع عدد حصيح . 



 
 

 واخري طباعة الرمق اذلي ادخهل املس تخدم عىل الشاشة .

 ملحوظة : ميكن ادخال انواع كثرية من البياانت عن طريق تغيري :

nextByte)(, nextShort)(,nextBoolean)(,nextLine )(,next)( ,…etc 

 مثال اخر :

import java.util.scanner; 

class hello{ 

public static void main(String args[]) 

{ 

System.out.println)“ what is your name ? “(; 

Scanner name = new Scanner(System.in); 

System.out.println)“ Hey there “+ name.nextline)(; 

}} 

 ()nextlineلقراءة سطر اس تخدمنا 

 

  : مثال اخر

import java.util.scanner; 

class age { 

public static void main(String args[]){ 

System.out.println)“ what is your age ? “(; 

Scanner age = new Scanner(System.in); 

System.out.println)“ Your age is :“+ age .nextline)(;   }} 

 

 

 



 
 

 برانمج الةل حاس بة مبسطة :

public class Calulator {  

     public static void main(String[] args)   

     ; int a=10 

; int b=20 

       ;  int c=25 

         int d=25 ; 

        System.out.println("a="+a); 

         System.out.println("b="+b); 

         System.out.println("a+b="+(a+b)); 

         System.out.println("a-b="+(a-b)); 

         System.out.println("a*b="+(a*b)); 

         System.out.println("b/a="+(b/a));}} 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ( : Control Statementمجل التحمك ) 1-9

 If   

ذا حتقق يمت تنيي  امجلةل )أ و امجلل يف حاةل أ هنا اكنت حمصورة بني   {  }تقوم بيحص رشط معني فا 

 ( اليت تلهيا . 

 مثال :

If ( x>50) 

System.out.println(" pass ");} { 

 

 If .. else  

ذا حتقق يمت تنيي  امجلةل اليت بعد  ذا مل يتحقق يمت تنيي  امجلةل اليت  ifتقوم بيحص الرشط فا  ، وا 

 .  elseبعد 

 مثال :

If ( x>50) 

{ System.out.println (" pass");} 

else  

{ System.out.println(" fail"); } 

 If .. else if .. else 

ذا حتقق يمت تنيي  امجلةل اليت بعد   ، والا يمت حفص رشط جديد .  ifتقوم بيحص الرشط فا 

 مثال :

If (x<50) 



 
 

System.out.println (" fail"); 

Else if (x=50) 

System.out.prinln (" pass"); 

Else  

System.out.println (" good"); 

 If  ( املتداخةلNested If) 

 مثال : 

if (x>50) 

    If (x<100) 

{ System.out.println ("pass");} 

 Switch... case 

 : يقوم بيحص الرشط مبجموعة من اخليارات

Switch (X) { 

Case 90: 

System.out.println( " excellent"); 

Breake; 

Case 80: 

System.out.println( " very good"); 

Breake; 

Case 70: 



 
 

System.out.println( " good"); 

Breake; 

Case 50:  

System.out.println( " pass"); 

Breake; 

Default  

System.out.println( " fail"); 

 

 

 ( :  loopالتكرار ) 1-10

 وهو عبارة لتكرار تنيي  مجل معينة بعدد حمدد برشط .

 For  : 

 مثال : 

For (int i=0; i<5; i++) 

System.out.println(i); 

 While  

 مثال :

While ( x<5 ) { 

System.out.println(i); 

x-=1; } 

 Do .. while  

 مثال : 



 
 

Do{ 

System.out.println(i); 

x--; 

} while (x<5); 

  اس تخدام تعلميةbreak : للخروج من التكرار 

 مثال : 

Class breaktest { 

Public static void main (String args[]) { 

int n [ ] ={10,20,30,40,50}; 

int i=0; 

while ( n[i] <50) 

{ 

System.out.println(n[i]); 

If (n[i==20) 

break; 

I++; 

} 

}}  

 س تخدام تعلمية اcontinue  : لالس مترار يف التكرار 

 مثال : 

public class Continue_ex{  

   { public static void main(String[] args)  

         for(int i=0; i<n.length; i++) 



 
 

{ 

             if(n[i]==30) {continue; } 

             System.out.println (n[i]) ; } 

}} 

   ثال : تطوير لربانمج احلاس بة حبيث يطلب املدخالت من املس تخدم وك كل العملية احلسابية .م 

package calculator; 

import java.util.Scanner; 

public class Calculator { 

    public static void main(String[] args)  {  

    int no1; 

      int no2; 

    String  op       ; 

System.out.println("please insert  the first number "); 

Scanner a=new Scanner(System.in); 

no1 =a.nextInt(); 

System.out.println("please insert the second number  "); 

Scanner b=new Scanner(System.in); 

no2=b.nextInt)(; 

System.out.println("please insert the arithmatic operation "); 

Scanner c=new Scanner(System.in); 

op=c.next(); 

switch (op){ 



 
 

    case  "+" : 

         System.out.println("sum : = "+ (no1+no2) ); 

         break; 

         case “*” : 

         System.out.println("mul : = "+ (no1*no2) ); 

        break; 

                    case  "/" : 

         System.out.println("div : = "+ (no1/no2) ); 

           break; 

                 case “-“: 

        System.out.println("sub : = "+ (no1-no2) ); 

         break; 

                 default: 

       System.out.println(" bad insert "); 

}}} 

          

 

 

 

 

      



 
 

 ( :Arraysاملصيوفات ) 1-11

 ويه عبارة عن مجموعة من العنارص من نيس النوع وللتعامل معها حنتاج اىل ثالث خطوات :

 ( . declaring the array variableة )تعريف املصيوف -1

 (.create array objectانشاء اكئن املصيوفة ) -2

 ( .store the value into arrayخزن القمي يف املصيوفة ) -3

 مثال :        

String name[]; 

int code[]; 

 يها اكاليت :وميكن تعري 

String [] name; 

int [] code; 

بتدائية :   عطاهئا قمي ا   وميكن تعريف املصيوفة مع ا 

String [] gobs = {"Eng","Doc","Tech"}; 

، مفثال النشاء مصيوفة من الاعداد الصحيحة   new   ن املصيوفة نس تعمل اللكمة احملجوزة والنشاء اكئ

 بأ ربعة عنارص  :

int x[]=new int[4]; 

 : x[2]والس ناد القمية مثال اىل املوقع 

X[2]=10; 

 النشاء مصيوفة من ثالث عنارص من الاسامء : مثال

String name=new String [3]; 



 
 

 ويه تاكئف امجللتني التاليتني :

String name[]; 

name=new String [3]; 

 :  للتعامل مع مصيوفةبرانمج مثال : 

public class Simplearray{   

    ; String [] name={"ali","ahmed","Hani"} 

     void print(){ 

         for (int i=0; i<name. Length; i++) 

            } System.out.println(name[i]); 

     public static void main(String[] args){ 

        (); Simplearray ar=new Simplearray 

         ar.print();}} 

 : ( Arrays Typesأ نواع املصيوفات ) 1-11-2

 ( املصيوفات ذات البعد الواحدone dimension arrays: ) 

       ; [] int xمثال : 

 ( املصيوفات ذات البعدينTwo dimension arrays: ) 

 :  مثال

int x [ ][ ] = new int [4][3]; 

 .        ;x [2][3]=20والس ناد قمية : 

             ;System.out.println (x[2][3])و للوصول اىل قمية خمزنة : 



 
 

 FORويس تحسن للتعامل مع ه   املصيوفات اس تخدام تكرارين 

For (int i=0; i<5;i++) 

     For (j=0;j<5;j++)  

           {       } 

 

 :ات بعد واحد برانمج مجلع عنارص مصيوفة ذمثال : 

Class prog3 { 

Public static void main (String args[]) { 

int [ ] array1={8,10,50,6,9}; 

int total=0; 

for (int i=0; i<array1.length; i++) 

       total+=array1[i]; 

System.out.println("total sum of array : "+total ); 

}} 

 

         

 

 

      

 

 

 



 
 

(2) 

Classes and 

Objects 
 

 

 

 

 



 
 

 مقدمة : 2-1

( نقوم بتخصيص وحتديد البياانت اليت س يحتوهيا الصنف وايضا نقوم classتعريف الصنف )ل 

 بكتابة الكود اذلي سيمت تنيي   عىل ه   البياانت .

 الصيغة العامة لتعريف الصنف :و 

Class className{ 

Type instanceVariable1; 

Type instanceVariable 2; 

Type methodName(){ 

//body bo method; 

} 

} 

 ( من ه ا الصنف : objectوالنشاء اكئن )

ClassName Object Name= new ClassName (); 

 والتعامل معها :  (methodsوللوصول اىل املتغريات او ادلوال ) 

Object Name. instanceVariable1= VALUE; 

Object Name. methodName() ; 

 

 



 
 

 مثال : 

( heightحيتوي ثالث خصائص )متغريات( ويه الارتياع )  boxصنف ابمس تعريف 

فهو حاصل انجت    (VOLUME) والجياد احلجم  ( depthوالعمق ) (widthوالعرض )

 :رضب )الارتياع * العرض * العمق(   

Class Box{ 

double width; 

double height; 

double depth; 

} 

 Class boxdemo{ 

Public static void main(String args []){ 

 Box mybox = new Box(); 

double vol ; 

mybox.width=20; 

mybox.height=15; 

mybox.depth=30; 

vol=mybox.width*mybox.height*mybox.depth; 

System.out.println)“volume is : “+vol(; }} 



 
 

 ، مثال يف املثال السابق :ميكنك تعريف أ كرث من اكئن 

Box mybox1 = new Box(); 

Box mybox2 = new Box(); 

 وميكنك التعامل مع حمتوايت الصنف من بياانت ودوال واس ناد القمي اخلاصة بلك اكئن :

mybox2.width=7; 

mybox2.height=8; 

mybox2.depth=9; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( :Methodsادلوال ) 2-2

( ميكل صيات ويترصف بشلك معني ، وعرفنا أ ن الاكئن هو objectسابقا ان الاكئن )عرفنا 

ليه .  (instanceعبارة عن مثثيل )  للصنف اذلي ينمتي ا 

يمت تعرييها عىل أ هنا البياانت ) متغريات ، ثوابت ،...(  فالصيات (classفعند بناء الصنف ) 

 اليت تني  عىل ه   البياانت.  (Methodsوالسلوك أ و الترصف يمت تعرييها بواسطة ادلوال )

 .(Methodsو ال )  (instance variableأ ي أ ن الصنف غالبا حيتوي عىل )

 والصيغة العامة لتعريف ادلاةل يه :

 Type Method_name (parameters list) { 

//Body of method. 

} 

 : (Method Types) أ نواع ادلوال 3 -2

رجاع قمية parametersوسائط) داةل ال تأ خ  2-3-1  :( وال تقوم اب 

 : برانمج الجياد احلجم    لنأ خ  نيس املثال السابقمثال : 

Class B V ox2{ 

double w; 

double h; 

double d; 

void volume(){ 



 
 

System.out.println)“volume is :”(; 

System.out.println( w*h*d); 

} 

 Class boxdemo{ 

Public static void main(String args []){ 

 Box2 mybox = new Box2(); 

mybox.w=5; 

mybox.h=9; 

mybox.d=10; 

mybox.volume(); 

}} 

 داةل ال تأ خ  وسائط ولكهنا ترجع قمية : 2-3-2

 returnهنا نقوم ابس تخدام اللكمة احملجوزة 

 مثال : 

Class box3{ 

double w; 

double h; 



 
 

double d; 

double volume (){ 

return w*h*d; 

} 

} 

 Class boxdemo{ 

Public static void main(String args []){ 

 Box3 mybox = new Box3(); 

double vol; 

mybox.w=5; 

mybox.h=7; 

mybox.d=12; 

vol=mybox.volume(); 

System.out.println)“volume is :”+vol(; 

}} 

رجاع قمية : 2-3-3  داةل تأ خ  وسائط وتقوم اب 

 هنا س نقوم بمترير الوسائط اىل ادلاةل عند اس تدعاهئا .



 
 

 مثال :

Class Box4 

double w; 

double h; 

double d; 

double volume( double a ,double b, double c){ 

return a*b*c; 

} 

 } 

 Class boxdemo{ 

Public static void main(String args []){ 

 Box4 mybox = new Box4(); 

double vol; 

vol =mybox.volume(5 ,10, 12); 

System.out.println)“ volume is :”+vol(; 

}}  

وايضا ترجع قمية  doubleهنا مقنا بتعريف ادلاةل عىل اهنا تس تقبل ثالث من الوسائط من نوع 

 ;vol =mybox.volume(5 ,10, 12)، وعند اس تدعاء ادلاةل مقنا بمترير القمي لها doubleمن نوع 



 
 

ا الرمق بطباعة مربع ه مثال : لربانمج يطلب من املس تخدم ادخال رمق ومن مث يقوم الربانمج 

 ومكعبه :

import java.util.scanner; 

class prg{ 

int sqr(int y){ 

int x=0; 

x=y*y; 

return x; 

int cubic(int a) { 

return a*a*a; } 

public static void main (String args [])  

prg ob= new prg (); 

Scanner in = new Scanner(System.in); 

System.out.println)“ enter the Number “ (; 

int m= in.nextInt(); 

System.out.println)“ squre of  “+m+”=”+ prg.sqr(m)); 

System.out.println)“ cubic of  “+m+”=”+ prg.cubic)m((; }}  

س تخدامًا  -  .ملحوظة : اس تخدام دوال تأ خ  وسائط جتعل ادلاةل أ كرث معوميًة وا 



 
 

 ( :Recursionالاس تدعاء اذلايت)

 وهو اس تدعاء ادلاةل لنيسها .

 مثال : برانمج يقوم حبساب مرضوب عدد حصيح :

import java.util.Scanner; 

/** 

 * 

 * @author Eng.Ebraheem 

 */ 

public class FACTORIAL { 

 

     static double fact(double a){ 

        if ((a==1)||(a==0)) 

                return 1; 

                else  

                return a* fact(a-1); 

    } 

    public static void main(String[] args) { 



 
 

        double x; 

        System.out.println("ادخل الرمق اذلي تريد اجياد املرضوب هل "); 

        Scanner n=new Scanner(System.in); 

        x=n.nextInt(); 

        System.out.println(" ددنرضوب الع  "+""+x+"هو " + fact(x)); 

       }} 

 

  

 : (Constructorsدوال البناء ) 2-4

نشاء اكئن من ه ا الصنفinitializeلهتيئة )  ( لك املتغريات يف الصنف يف اي وقت يمت ا 

بتدائية ع  ،  ن هتئي نيسها ابلقمي اال  نشاهئا ، ه ا يمت ندما ييف لغة جافا تسمح للاكئنات اب  مت ا 

س تخدام البانيات )دوال البناء   (. Constructorsاب 

 

 خصائص البانيات )دوال البناء (: 2-4-1

  .بتدائية مبارشًة وقت اال نشاء  دوال البناء تقوم بهتيئة أ ي اكئن بقمي ا 

  وتش به بنية ادلاةل( يكون امسها بنيس ا مس الصنفMethod .) 

  س تدعاء داةل البناء تلقائيًا عند تعلمية  .  newيمت ا 

 ال ( ميكن ان نس تخدم تعلمية  ال ميكن أ ن ترجع قميةreturn .) 



 
 

 . ميكن للصنف أ ن يكون هل أ كرث من داةل بناء 

 .اذا مل تقم بكتابة داةل بناء يف الصنف ، فا ن مارمج اجلافا ينشئ داةل بناء افارايية تلقائيًا 

 

 ( :Constructors Typesأ نواع دوال البناء )   2-4-2

 . (default constructorوتسمي ابلباين اال فارايض ) دوال بناء ال تأ خ  وسائط  .1

س تخدامًا . .2  دوال بناء تأ خ  وسائط وه ا النوع هو ال كرث ا 

 

 :  مثال : داةل بناء ال تأ خ  وسائط

Class box5{ 

double w; 

double h; 

double d; 

box5() { 

System.out.println)“ contructing box5(; 

w=10; 

h=20; 

d=15; 

} 



 
 

double volume(){ 

return w*h*d; 

} 

Class test{ 

public static void main (String args []) { 

box5 ob = new box5(); 

double vol; 

vol=ob.volume(); 

System.out.println)“ volume is :” + vol(; 

}} 

 ةل بناء تأ خ  وسائط :مثال : دا

{ class box6  

    int width ; 

    int height ; 

    int depth ; 

   { box( int w ,int h, int d) 

        width=w; 



 
 

        hieght=h ; 

      } ; depth=d         

     (){ double volume 

        return width*hieght*depth ; 

}} 

public class Construct {  

   { public static void main(String[] args)  

box6 ob = new box6();          

 System.out.println(" volume is " + ob.volume()); 

}} 

   

 مثال :

Class Bike{ 

Bike(){ 

System.out.println)“ bike is created “(; 

} 

Public static void main(String args [ ] ){ 



 
 

Bike b =new Bike(); 

}} ,  

 مثال : 

Class student { 

int id; 

String name; 

Student (int a , String b){ 

id = a; 

name=b; 

} 

void display (){ 

System.out.println)“id+” “+name(; 

} 

Public static void main ( String args[]){ 

Student s1=new student )1,”ali’(; 

Student s2 = new student )2”ahmed”(; 

}} 



 
 

 : this ( this keyword)تعلمية  2-5

يف لغة اجلافا ، يعترب مكرجع يشري اىل الاكئن  thisهناك اس تخدامات عديدة لللكمة احملجوزة 

 امني فقط هام :احلايل ، س نأ خ  الان اس تخد

 همتغريات الاكئن احلايل و الوصول اىل أ عضائه و ا ىلمكرجع   thisاس تخدام تعلمية  .1

(instance variablesاحلالية للصنف ) . 

2. This ()  . تس تخدم الس تعاء داةل البناء اخلاصة ابلصنف 

 

 : thisالاس تخدام الاول ل  2-5-1

 مثال :

class student { 

int id; 

String name; 

student(int id,String name){ 

this.id=id; 

this.name=name; 

} 

void display(){ 

System.out.println)id +”” +name(; 



 
 

} 

public class this_ex{   

public static void main(String args[]){ 

student s1=new student)6,”saleh’(; 

student s2=new student)7,”Mohammed’(; 

s1.display(); 

s2.display(); 

}} 

 :  thisالاس تخدام الثاين ل  2-5-2

م داةل وتريد أ ن تس نخد ه ا الاسلوب مييد جدا يف حاةل وجود اكرث من داةل بناء يف الصنف ،

 .(parameters حمددة )يمت حتديد ادلاةل عن طريق الوسائط

 مثال :

class student1{ 

int id; 

String name; 

student1(){ 

System.out.prinln)“ default constructor is called (; 

} 



 
 

student1(int id, String name){ 

this();  

this.id=id; 

this.name=name; 

} 

void display (){ 

System.out.prinln)id+” “ + name(; 

} 

Public class this_ex2{ 

student1 s1=new student )10,”Mosaab Alguraishi”(; 

student1 s2=new student )10,”Ebraheem Alkoli”(; 

s1.display(); 

s2.display(); 

}} 

 

 

 



 
 

 ( :Access Controlحمددات الوصول ) 2-6

( هو ميهوم التغليف OOPكام عرفت سابقا فا ن من مياهمي الربجمة ابلاكئنات )

(Encapsulationواذلي يقصد به ويع البياانت مع ادلوال يف كي ) صول ان واحد والتحمك ابلو

الهيا مع ويع قواعد ملنع او السامح بقراءة او تعديل املتغريات املوجودة يف الصنف من صنف 

 اخر .، تسمى ه   القواعد مبحددات الوصول 

 Public  ( ويعين انه ميكن الوصول اليه من اي صنف :class ومن اي )

 ( .packageحزمة)

 Private  (ال ميكن الوصول اليه الا من الصنف :class اذلي مت التع ) ريف عنه

 فيه،وال ميكن الوصول اليه من اي صنف اخر .

 Protected  ال ميكن الوصول اليه الا من خالل الصنف نيسه او من اي صنف :

 (أ و من اي صنف يف نيس احلزمة.subclassفرعي )

  اذا مل تعرف ه   احملددات فس تكون من النوعdefault  اي ميكن الوصول للمتغري ،

 من اي صنف يف نيس احلزمة .

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( : Packagesاحلزم ) 2-7

يه عبارة عن جمدلات تنظم الاصناف حبيث ان لك مجموعة من الاصناف لها مجموعة مشاركة  

 من الوظائف تُويع يف حزمة واحدة.

 ال نشاء حزمة : -

Package packageName; 

 الس تخدام الاصناف املوجودة يف حزمة معينة تويع امجلةل التالية يف بداية الربانمج : -

import packageName.*; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

(3) 

Inheritance    

and 

polymorphism  

 



 
 

 -( :Inheritanceالوراثة ) 3-1

وتسمح ابلتصنييات ( وامه ممزياهتا ، OOP تعترب الوراثة جحز الزاوية يف الربجمة ابلاكئنات )

نشاء صنف عامالهيلكية ، فبواسطهتا ميكنك من  ( يعرف املزيات العامة Common Class)  ا 

 جملموعة من العنارص املرتبطة مع بعضها .

ء ، لك من ه   الاصناف تضيف ال ش ياه ا الصنف العام ميكن أ ن يمت توريثه ل صناف أ خرى 

 اخلاصة هبا ابال يافة اىل الاش ياء اليت ورثهتا من الصنف العام .

، والاصناف الوارثة  Super classيف لغة اجلافا الصنف العام اليت سيمت التوريث منه يسمى 

 . Sub classesتسمى 

ذن الصنف اليرعي ) ،   (super classهو عبارة عن نسخة من الصنف العام )  (sub classا 

( Methodsوادلوال )  (instance variableأ ي أ ن الصنف اليرعي سريث لك املتغريات )

لهيا املتغريات وادلوال اخلاصة به .  املعرفة يف الصنف العام وس يضيف ا 

س تخدام الكود ) عادة ا  ( مما وفر كثري من Code-reuseومن أ مه فوائد الوراثة يه معلية ا 

 ( .Method overridingوأ يضا من فوائدها هو القيام بعملية )  الوقت واجلهد واملال .

ذا أ ردت وراث س تخدام اللكمة احملجوزة يف لغة اجلافا ، ا    (extends)ة صنف معني مق اب 

 الصيغة العامة :

Class sub_className extends Super_className{    } 

 مثال :

class A { 

int i , j; 

void showij(){ 



 
 

System.out.println(“I and j :”+i+””+j); 

}} 

Class B extends A{ 

int k; 

void showk(){ 

System.out.println(“k :”+k); 

} 

void sum (){ 

System.out.println(“i+j+k”+(i+j+k)); 

}} 

public class inher{ 

public static void main(String args[]){   

A supe = new A(); 

B sub = new B(); 

supe.i=100; 

supe.j=200; 

System.out.println(“ contents of super object “); 

supe.showij(); 

System.out.println(); 



 
 

sub.i=8; 

sub.j=5; 

sub.l=9; 

System.out.println(“content of the sub object “); 

sub.showij(); 

sub.showk(); 

System.out.println(); 

System.out.println(“sum of I ,j and k in the sub :”); 

sub.sum(); 

}} 

 مثال اخر :

class Employee { 

float salasy=4000; 

} 

class programmer extends Employee{ 

int bouns=2000; 

public static void main (String args[]){ 

programmer p =new programmer (); 

System.out.println(“programmer salary :+p.salary); 



 
 

System.out.println(“programmer bouns :+p.bouns); 

System.out.println(“total amount for programmer  :+(p.salary+p. 

bouns)); }} 

 :  (Inheritance with Constructorsالوراثة ودوال البناء ) 3-1-1

مث  super classعند اس تخدام دوال البناء يف الوراثة ، يمت تنيي  أ وال داةل البناء اخلاصة ابل 

 sub classداةل البناء املوجودة يف ال 

 مثال :

 

 class a{ 

    a(){ 

        System.out.println(" a,s construstor"); 

    } 

 } 

class b extends a { 

    b(){ 

        System.out.println("b ,s construtors");   

            } 

} 



 
 

public class subclasscontruct { 

    public static void main (String args[]){ 

        b sub=new b();}} 

 :  Superاللكمة احملجوزة  3-2            

 سنس تخدهما هنا ل مرين :

من متغريات ودوال ، وذكل من  super classللوصول اىل أ عضاء الصنف العام  .1

 .  sub classالصنف اليرعي 

       Super.member; 

Member may be instance variable or method 

 .  (super classال س تدعاء دوال البناء اخلاصة ابلصنف العام ) .2

Super (parameters list); 

 

 :  (Polymorphismتعدد ال شاكل ) 3-2

( واذلي بواسطته ميكن معل احلدث امليرد بعدة OOPمن مياهمي الربجمة ابلاكئنات ) هو ميهوم

 طرق .

ولكمة وتعين متعدد  POLYيه مش تقة من لكمتني هام  Polymorphismولكمة 

MORPHS . وتعين صيغ أ و أ شاكل 

س تخداهما يكون الربانمج أ كرث معوميًة ،   واب 

 توفر طريقتني لتنيي  ه ا امليهوم هام :لغة اجلافا 



 
 

 Method Overloading. 

 Method Overriding. 

 

 3-2-1 Method Overloading : 

بشلك خمترص هو عبارة وجود أ كرث من داةل يف نيس الصنف ولها نيس اال مس ، لكن مع 

 اختالف الوسائط ) اما ابلنوع أ و ابلعدد (. 

 مثال : 

class over{ 

    void test(){ 

        System.out.println(" no parameters"); 

    } 

    void test(int a){ 

        System.out.println(" a is :"+ a); 

    } 

    void test(int a , int b){ 

        System.out.println(" a and b is :" +a+" "+b);     

} 

double test( double b){ 



 
 

    System.out.println(" double a "+b); 

    return b*b; 

}  }  

public class Overload3 { 

    public static void main(String[] args) { 

        over ob=new over(); 

        double r ; 

        ob.test(); 

        ob.test(10); 

        ob.test(10, 20); 

            r=ob.test(2.5); 

        System.out.println("Results of ob (2.5)=  "+r); }} 

 

 مثال اخر :

public class Overloading1 { 

    void sum (int a,int b){ 

        System.out.println("a+b ="+" "+(a+b)); 



 
 

} 

    void sum (int a, int b , int c){ 

        System.out.println("a+b+c = "+" "+(a+b+c)); 

    } 

    public static void main(String[] args) { 

     Overloading1 ob=new Overloading1(); 

     ob.sum(10, 20); 

     ob.sum(20, 30, 40);}} 

3-2-1- Overloading Constructors : 

 ميكنك ان تنشئ اكرث من داةل بناء لنيس الصنف .

 مثال :

 

class box{ 

    double width; 

  double height; 

  double depth; 

  box(){ 



 
 

      width=-1; 

      height=-1; 

      depth=-1; 

       } 

  box(double w, double h, double d){ 

      width=w; 

      height=h; 

      depth=d; 

      } 

  box(double len){ 

      width=height=depth=len; 

  } 

 double volume(){ 

      return width*height*depth; 

  }} 

public class Overload { 

    public static void main(String[] args) { 



 
 

        box mybox1=new box(); 

        box mybox2=new box(10,20,15); 

        box mybox3=new box(7); 

        double vol; 

        vol=mybox1.volume(); 

        System.out.println(" volume of my box1 is "+vol ); 

        vol=mybox2.volume(); 

         System.out.println(" volume of my box2 is "+vol ); 

         vol=mybox3.volume(); 

          System.out.println(" volume of my box3 is "+vol ); 

    }} 

 

3-2-2- Method Overriding : 

يف هيكيةل ال صناف عندما تكون ادلاةل يف الصنف اليرعي بنيس اال مس يف الصنف العام ونيس  

 .Method Overridingالوسائط فتكون دلينا معلية 

س تدعاء ادلاةل يف الصنف اليرعي ، فيمت الاس تدعاء لدلاةل املوجودة يف الصنف  عندما يمت ا 

 اليرعي وليس املوجودة يف الصنف العام .

س تخدام اللكمة أ ي أ ن  لهيا اب  ذا أ رشان ا  ل  ا  خياهئا ، ا  ادلاةل املوجودة يف الصنف العام سيمت ا 

 . superاحملجوزة 



 
 

 مثال :

public class Vechile { 

    // overrinding 

void run (){ 

    System.out.println("vechile is running "); 

}} 

 class bike extends Vechile { 

      void run (){ 

         System.out.println(" bike is running "); 

         super.run();   

     } 

       public static void main(String[] args) { 

           bike obj=new bike(); 

           obj.run();}} 

 مثال اخر : 

class AA{ 

    int i,j; 



 
 

    AA(int a,int b){ 

        i=a; 

        j=b; 

         } 

    void show(){ 

        System.out.println("i and j :"+i+" "+j); 

    } 

   } 

class b extends AA{ 

    int k; 

b(int a, int b, int c ) { 

        super(a, b); 

        k=c; 

            } 

void show(){ 

        super.show(); 

        System.out.println(" k is "+k);} 



 
 

} 

public class overid{ 

    public static void main (String args[]){ 

        b ob=new b(2,4,6); 

        ob.show();}} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(4) 

Exception 

Handling 
 

 

 

 



 
 

 مقدمة  4-1

 

 ( ؟Exceptionما هو الاس تثناء ) -

 حدث يعرقل التساسل)التدفق ( الطبيعي للربانمج ، وبشلكيف لغة اجلافا : هو عبارة عن 

 .  أ وحض هو عبارة عن اكئن يقوم ابعطاء وصف عن الاس تثناء )اخلطأ (

 عندما حيدث الاس تثناء 

 :  (Exception Handlingالاس تثناء ) معاجلة -

ليت حتصل ا التقنيات املهمة للتعامل مع ال خطاءمعاجلة الاس تثناء يف لغة اجلافا يه واحدة من 

 ( ومعاجلة ه   ال خطاء .runtime errorsيف وقت التنيي  )

 :  اليوائد من معاجلة الاس تثناء -

( الغري طبيعي flowاملزية اجلوهرية من مزااي معاجلة الاس تثناء هو معاجلة التدفق )

مجةل برجمية وحصل  100للربانمج . فعىل سبيل املثال اذا اكن برانمج حيتوي عىل 

وبقية مجل الربانمج من  5، فانه سيتوقف التنيي  عند امجلةل رمق  5خطأ  يف امجلةل رمق 

 لن تتني  . 100حىت امجلةل  6امجلةل 

 6ن بقية مجل الربانمج ملكن اذا مقت مبهمة معاجلة الاس تثناء يف برانجمك ، فان 

 فقط يه اليت لن تتني  . 5سوف يمت تنيي ها ، وامجلةل رمق  100اىل 

 ( :Exception Typesأ نواع اال س تثناءات ) 4-2

 

1- Checked Exceptions  : 

مثل :   (Compile Timeويه اليت يمت حفصها يف وقت ترمجة الربانمج )

IOException,SQLException . 



 
 

2- Unchecked Exception  :  

( مثل : Run Timeويه اليت يمت حفصها يف وقت تنيي  الربانمج )

ArithmeticException . 

 

3- Errors : ال ميكن اساردادها مثل :  ويه أ خطاء غريVirtualMachineError 

 

 :  Unchecked Exceptionمن نوع  أ مثةل عن بعض اال س تثناءات

1) ArithmeticException : 

If we divide any number by zero.  

Example : 

int a = 50/0; 

2) NullPointerException : 

If we have null value in any variable, performing any operation 

by the variable. 

Example: 

String s = null; 

System.out.println(s.lenght); 

3) ArrayIndexOutOfBoundsException: 

If you are inserting value in the wrong index . 

Example : 

int a[ ] =new int [6]; 

a[10]=55; 

 



 
 

اللكامت احملجوزة يف لغة اجلافا للتعامل مع الاس تثناءات : 4-3  

للتعامل مع الاس تثناءات ويه:                                       توفر اجلافا مخس تعلاميت    

1- try 

2- catch 

3- throw 

4- throws 

5- finally 

 تعاجل جافا الاس تثناءات هب   اللكامت ، 

ختصار ، مجل الربانمج اليت تريد مراقبهتا تكون حمتواة داخل  اي ان اي   {   } try blockاب 

سوف يمت مترير  ويقوم الكود ابال مساك به  {  }try blockس يحدث داخل ه   ال خطأ  

س تخدام تعلمية  سلوب مناسب . catchاب   ، ويمت معاجلته اب 

، وليك  Java run-time systemاملودلة من النظام يمت متريرها تلقائيًا بواسطة الاس تثناءات 

س تخدام تعلمية  س تثناء يمت مترير  خارج ال throwمترر الاس تثناء يدواي مق اب   Method، وأ ي ا 

س تخدام   . throwsجيب أ ن ختصصه اب 

 . {  } finallyية سواًء حصل اس تثناء او مل حيصل مق بويعها يف اذا اردت تنيي  مجل برجم 

 الصيغة العامة :

try { 

// the  code you want to monitor from error 

}catch (ExceptionType1 exob1){//   } 

 }catch (ExceptionType2 exob2){//   } 

}finally {//     } 



 
 

ذا مل نقم مبعاجلة الاس تثناء :قبل أ ن نبدأ  ، لنأ خ  الربانمج التايل   وننظر ما اذلي حيصل ا 

class exep1{ 

public static void main(String args []){ 

int a=0; 

int b=5; 

System.out.println(“ exception example”); 

int c=a/b; 

System.out.println(c); 

System.out.println(“good bye “); 

}} 

نشاء اكئن  java run-time Systemهنا س يكتشف  حماوةل القسمة عىل صير،وسيمت ا 

 اس تثناء تلقائيًا ويمت مترير ه ا الاس تثناء وسيتوقف تنيي  الربانمج.

يف ه ا املثال حنن مل نوفر اي يش ملعاجلة الاس تثناء ، ذلكل الاس تثناء السابق سيمت الامساك 

 اذلي توفر  اجلافا. default handlerبه من قبل 

 defaultمعاجلته من قبل سوف تمت  ىن اخر اي اس تثناء ال يقوم برانجمك مبعاجلتهمبع

handler  . 

يف ه ا املثال س تتني  التعلمية اليت تس بق اخلطأ  )الاس تثناء( ولكن ابيق التعلاميت من بعد مجةل 

 اخلطأ  لن تتني  وسيمت وقف تنيي  الربانمج اكمال. وس يكون اخلرج للربانمج :

exception handler 

Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero 



 
 

 at exep1.Exep1.main(Exep1.java:22) 

 حيث مت تنيي  امجلةل اليت س بقت اخلطأ  ، مث ظهرت رساةل توصف نوع اخلطأ    

ArithmeticException: / by zero  الربانمج اكمال .مع رمق السطر اذلي فيه اخلطأ  ويمت اهناء 

 :  catchو   tryاس تخدام  4-3

 لنعاجل اي مشلكة او خطأ  حيصل يف وقت التشغيل ،يع الكود اذلي تريد مراقبته داخل

 try {  } . 

 مثال :

public class Exep2 { 

    public static void main(String[] args) { 

     int d,a; 

     try{ 

         d=0; 

         a=50/d; 

         System.out.println(“ inside try block”); 

     }catch (ArithmeticException e){ 

         System.out.println(“ division by zero”); 

     } 

     System.out.println(“ after catch statement”); 



 
 

    }} 

، وهنا  { } tryالحظ تنيي  الربانمج س تجد أ ن التعلاميت اليت مل تتني  يه اليت تقع داخل 

وادلخول يف  { } tryاس تثناء واحد هو) القسمة عىل صير( مت اكتشافه ومترير  ومت اخلروج من 

catch {  } : وسيس متر تنيي  بقية تعلاميت الربانمج ، وس يكون خرج الربانمج 

division by zero 

 after catch statment 

 مثال اخر :

public class Ecep_ { 

    public static void main(String[] args) { 

int a[]=new int[4]; 

try{ 

    a[50]=7; 

    System.out.println(" inside try  "); 

}catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e){  

    System.out.println(" bad insert of index of arrays "); 

} 

System.out.println("after catch "); 

    }} 



 
 

 وس يكون خرج الربانمج :

bad insert of index of arrays  

after catch 

 

 مثال اخر :

ليك نودل ارقام عشوائية داخل تكرار ، نني   Randomيف الربانمج التايل اس تخدمنا الصنف 

معلية القسمة ، فاذا اكن املقسوم عليه صير ستتودل حاةل اس تثناء ويمت الامساك هبا ومعاجلهتا 

 ويس متر تنيي  الربانمج.

public class Excep3 { 

    public static void main(String[] args) { 

       int a=0; 

       int b=0; 

       int c=0; 

       Random r= new Random(); 

       for (int i=0; i<5;i++){ 

           try { 

               b=r.nextInt(); 

               c=r.nextInt(); 



 
 

               a=2000/(b/c); 

           }catch(ArithmeticException e){ 

               System.out.println(" division by zero"); 

               a=0; 

           } 

           System.out.println( "a ="+a); 

       } 

    }} 

 

ميكن عرض الوصف اذلي توفر  لغة اجلافا عن الاس تثناء وذكل بمترير اكئن الاس تثناء  -

 : ;() System.out.printlnكوس يط يف ادلاةل 

     }catch (ArithmeticException e){ 

         System.out.println(e); 

 مثال : 

public class Exep4 { 

    public static void main(String[] args) { 

     int d,a; 



 
 

     try{ 

         d=0; 

         a=50/d; 

              }catch (ArithmeticException e){ 

         System.out.println(e); } 

 :  catch ( Multiple catch clauses) اس تثناء بتعدد تعلمية 4-4

بواسطة جزء من الكود وللتعامل مع ه   احلاةل يف بعض احلاالت ، يتودل اكرث من اس تثناء 

 ، لك مهنا يتعامل مع نوع خمتلف من الاس تثناءات. catchميكنك اس تخدام اكرث من تعلمية 

فيمت   catchفعندما نقوم بمترير الاس تثناء ، فس ييحص الاس تثناء اذا اكن مطابق ل ي من مجل 

 الاخرى . catchتنيي ها ويمت جتاهل بقية مجل 

class multicatch{ 

public static void main(String args[]) 

{ 

try{ 

 int a =0; 

int b=500/a; 

int c[]={2,9,8}; 

c[10]=7; 



 
 

String name; 

System.out.println(name.lenght); 

}catch (ArithmeticException e ){ 

System.out.println(“divided by zero”+e); 

}catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e){ 

System.out.println(“index of array error “+e); 

}catch (NullPointerException e){ 

System.out.println(“null error”+e);} 

System.out.println(“ after multi catch block); 

}} 

ل اس تثناء يمت  او يف املثال السابق ثالث من الاس تثناءات سوف يمت متريرها لكن لن يني  الا

 س يكون اخلرج كام ييل : و catchتعلمية  بواسطة   الامساك به

divided by zerojava.lang.ArithmeticException: / by zero 

 after multi catch block 

( اي ان الاس تثناء الاول لن يمت ;int a =1)  ابلرمق واحد aواذا مقنا بتغيري قمية املتغري 

رج الربانمج فس يكون خ ،  الاوىل  catchالامساك به النه ال يوجد خطأ  س ميرر لتعلمية 

 السابق كام ييل :

index of array error java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 10 



 
 

 after multi catch block  

 

 :  throwتعلمية  4-5

ابالس تثناء اذلي قام بمترير  نظام اجلافا ،   (catchingحىت الان انت فقط مقت ابالمساك )

 .ستمتكن من مترير اي اس تثناء  throwابس تخدام تعلمية  لكن

 الصيغة العامة :

throw throwable –instance 

or 

  throw new  

 ل صناف الاس تثناءات .  (super classهو الصنف العام ) throwable وكام تعرف فا ن ال

عادة مترير ه ا الاس تثناء خارج  نشاء ومترير اس تثناء ، مث يقوم اب  يف املثال التايل برانمج يقوم اب 

 اخرى .ادلاةل ليمت الامساك به مرة 

public class Excep6 { 

    static void my_method(){ 

        try{ 

            throw new NullPointerException (" one "); 

        }catch (NullPointerException e){ 

            System.out.println("cought inside my_method"); 



 
 

            throw e; 

        } 

    } 

    public static void main(String[] args) { 

      try{ 

          my_method(); 

      }catch (NullPointerException e){ 

          System.out.println("recaught  :"+e ); 

      } 

    }} 

 

 وس يكون خرج الربانمج :

cought inside my_method 

recaught  :java.lang.NullPointerException:  one 

 

 : throwsتعلمية  4-5



 
 

س تثناء وغري قا قوم فيجب ان نة عىل التعامل معه ،در اذا اكنت ادلاةل قادرة عىل الامساك اب 

س تخدام   . throwsبتحديد ه ا التعامل . وذكل اب 

 الصيغة العامة :

Type method_name(parameters_list) throws exception_list 

 مثال :

public class Excep_throw { 

    static void my_method() throws ArithmeticException { 

        System.out.println("inside my_method "); 

        throw new ArithmeticException (" my exception"); 

    } 

    public static void main(String[] args) { 

        try{ 

            my_method();      

        }catch (ArithmeticException e){ 

            System.out.println("cought "+ e); 

        } 

    }} 



 
 

 وس يكون خرج الربانمج :

inside my_method  

cought java.lang.ArithmeticException:  my exception 

 : finallyتعلمية  4-6

تس تخدم يف تنيي  التعلاميت الربجمية سواًء حدث اس تثناء ام مل حيدث ، اي ان الكود املكتوب 

 سيمت تنيي   دامئًا .  {    } finallyداخل 

 مثال :

public class finalle_ex { 

    public static void main(String[] args) { 

     int d,a; 

     try{ 

         d=0; 

         a=50/d; 

         System.out.println(" this will not printed"); 

     }catch (ArithmeticException e){ 

         System.out.println(" division by zero");} 

         finally { 



 
 

                 System.out.println(" always excuted"); 

                 } 

    System.out.println(" after catch statment"); 

    }} 

 خرج الربانمج :

division by zero 

 always excuted 

 after catch statement 

 بتعديلها ومق dالان مق بتجربة انه لن حيصل اس تثناء يف املثال السابق وذكل بتغيري قمية املتغري 

(d=1; ، ): س يكون خرج الربانمج كام ييل 

this will not printed 

 always excuted 

 after catch statment 

 يف الك احلالتني . {  } finallyاي انه مت تنيي  

 

 مثال اخر : 

public class Exce9 { 

public static void main(String[] args) { 



 
 

        int i=0; 

        try { 

            if (i==0) throw new Exception ("throw an error"); 

            System.out.println(" main"); 

        }catch (Exception e){ 

            System.out.println(e);} 

            finally{ 

                    System.out.println(" finally block"); 

                    }}}} 

 خرج الربانمج :    

java.lang.Exception: throw an error 

 finally block 

 

 

 



 
 

(5) 

Multithreading 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمة : 5-1

 ،  وهو القدرة عىل تنيي  اكرث من هممة يف نيس الوقت  ( Multitaskingتعدد املهام ) 

 وميكن حتقيق مبدأ  تعدد املهام بواسطة ش يئني هام :

1- Multiprocessing   : 

م ن تقو يف نيس الوقت ، ك   )أ و برامج ( (  لعدة معلياتProcessorوهو تنيي  املعاجل )

بتشغيل متصيح الانارنت ويف نيس الوقت تس متع مللف موس يقي وتقوم بتعديل بعض 

س تخدام برانمج الرسام.  الصور اب 

2- Multithreading  : 

دات صغرية من الكود ( بشلك مزتامن )يف اجزاء من الربانمج ) وحوهو معلية تنيي  

  نيس الوقت (

  Threads - مج برانيف  املعاجلة(صغرية من  )وحداتفرعية  يه عبارة عن معليات

 واحد.

( ، والعملية Processوميكن القول بأ نه يف نظام التشغيل ميكن أ ن يمت تنيي  اكرث من معلية )

 Thread نالواحدة ميكن ان يكون فهيا أ كرث م

. 



 
 

وسنتطرق هنا لطريقة واحدة ويه الوراثة من  ،Threadsتوفر لغة اجلافا طريقتني ال نشاء ال

 ( .Threadالصنف املعرف يف لغة اجلافا املسمى )

 ( واليت تُس تخدم بشلك كثري:Threadوفامي ييل بعض ادلوال املوجودة يف الصنف العام )

1- Public void run (): 

 . Threadلاء حدث معني لالد

2- Public void start(): 

 ( تلقائيًا .() run، وهنا سيمت اس تدعاء داةل ) Threadلبدء تنيي  ال

3- Public void sleep(long milisecond): 

 ليارة حمددة ابمليل اثنية . Threadلوقف تنيي  ال

4- Public int getPriority(): 

 Threadالسارجاع قمية اولوية ال

 

5- Public setPriority(): 

 Threadقمية الاولوية اخلاصة ابللتغيري 

6- Public void setName(): 

 Threadلتغيري امس ال

 

7- Public void getName(): 

 Threadالرجاع امس ال

8- Public boolean isAlive(): 

 اكمل .مل يمت ايقافها بشلك  Threadتيحص اذا اكنت ال

9- Public void suspend(): 

 مؤقتاً  Threadتس نخدم اليقاف ال



 
 

10- Public void resume(): 

 اليت مت ايقافها بشلك مؤقت . Threadتس تخدم الس تئناف ال

 

11- Public void stop(): 

 بشلك اكمل .  Threadتس تخدم اليقاف ال

 

  مثال :

public class Thread1 extends Thread { 

    public void run(){ 

        System.out.println(" thread is running "); 

    } 

    public static void main(String[] args) { 

        Thread1 t = new Thread1(); 

        t.start();  } } 

 مثال اخر : 

public class test extends Thread { 

public void run(){ 

    System.out.println("running "); 

    } 



 
 

        public static void main(String[] args) { 

        test t1=new JavaApplication102(); 

        test t2= new JavaApplication102(); 

        t1.start(); 

        t2.start(); 

        System.out.println("name of t1 :"+t1.getName()); 

        System.out.println(" name of t2 :"+t2.getName()); 

        t1.setName("EBRAHEEM"); 

        System.out.println("After changing the name of t1 :"+t1.getName()); 

    }} 

     

 

 

  

 

 

 

 : Threadحاالت ال  5-2

 يف عدة حاالت يه :  Threadميكن ان تكون ال 



 
 

1- New   :  

نشاء اكئن من صنف ال  . () start، لكن قبل تنيي  داةل  Threadعندا 

2- Runnable  :  

( مل حيدد scheduler. لكن اجملدول ) ()startجاهزة للتنيي  بعد اس تدعاء داةل  Threadال

 ليك يمت تنيي ها . Threadه   ال

3- Running  :  

 يف حاةل التشغيل بعد أ ن قام بتحديدها اجملدول . Threadال 

4- Non-Runnable  :  

 تشغيلها يف حاةل ايقاف ، لكهنا مؤهةل ال س تئناف Threadالعندما 

5- Terminated  :  

 . () run، عندما يمت اخلروج من داةل  Threadللويه حاةل التوقف الاكمل 

 



 
 

    

( ، runningيف عدة حاالت ، ميكن ان تكون يف حاةل تنيي  )  Threadميكن ان تكون ال 

اليت تكون  Threadوميكن أ ن تكون جاهزة للتنيي  تنتظر اختيارها من قبل اجملدول ، ايضا ال 

وبعد ذكل ميكن أ ن نس تأ نف ( ، suspendيف حاةل تنيي  ميكن ان يمت ايقافها بشلك مؤقت )

 .thread (Terminated )(،وبعدها ميكن ان نهنيي ال resumeتنيي ها)

 مثال :

public class Thread3 extends Thread { 

    public void run(){ 

        for(int i=1; i<5;i++){ 

            try{ 



 
 

                Thread.sleep(5000); 

            }catch (InterruptedException e){ 

                System.out.println(e); 

            } 

            System.out.println(i); 

        }} 

    public static void main(String[] args) { 

    Thread3 t1 =new Thread3(); 

     Thread3 t2 =new Thread3(); 

    t1.start(); 

         t2.start();    }} 

 مثال اخر :

class class11 extends Thread{ 

private int sleeptime; 

private String taskname; 

public class11(String taskname ,int sleeptime){ 

        this.taskname=taskname; 

    this.sleeptime=sleeptime; 



 
 

    } 

public void run(){ 

    try{ 

        System.out.println("going to sleeping for millisecond"+" "+taskname+" 

"+sleeptime); 

        Thread.sleep(sleeptime); 

    }catch (InterruptedException e){ 

        System.out.println(e.getStackTrace()); 

    } 

    System.out.println("done sleeping ,"+taskname); 

} 

} 

public class THREAD4 { 

    public static void main(String[] args) { 

class11 task1=new class11("task1",5000); 

class11 task2=new class11("task2",500); 

class11 task3=new class11("task3",1000); 

task1.start(); 

task1.setPriority(1); 



 
 

System.out.println(task1.getId()); 

System.out.println(task2.getId()); 

System.out.println(task3.getId()); 

System.out.println(task1.getPriority()); 

System.out.println(task2.getPriority()); 

System.out.println(task3.getPriority()); 

task2.start(); 

task3.start();}} 

 

    

 

 مالحظات :

  ال ميكنك اس تدعاء ادلاةلstart () متتاليتني لنيس ال   مرتنيThread  والا س تحصل عىل ،

 خطأ .

  س تدعاء ادلاةل  .  () startبشلك مبارش ، ولكن اس تخدم ادلاةل   runال تقم اب 

 

 

 

  



 
 

 Thread (Thread Synchronization : )مزامنة ال  5-3

     

يف نيس املصدر فتحاول احداها ان تقوم بتحديث املصدر بيامن  Threadsعندما تتشارك عدة 

الثانية تريد أ ن تقوم بقراءته ، فاهيام س تقرأ  القمية اجلديدة أ م القمية القدمية للمصدر ، ه   املشلكة 

 Threadsواحدة الوصول اىل املصدر فامي بقية ال Threadميكن أ ن يمت معاجلهتا بأ ن تعطى ل 

نتظا  (.Thread Synchronizationر ، ه   العملية تسمى )تكون يف حاةل ا 

س تخدام اللكمة احملجوزة )  .  (synchronizedويمت تنيي ها يف لغة اجلافا اب 

Synchronized(object )  

{    } 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(6) 

Graphical 

User Interface 

(GUI) 
 

 

 



 
 

 مقدمة : 6-1

يد لربانجمك ، وترحي املس تخدم وتتكون من العدتعطي واهجة املس تخدم الرسومية شالًك مجياًل 

يس تطيع  تظهر عىل الشاشة و ( ويه عبارة عن اكئناتComponentsمن املكوانت )

 املس تخدم التعامل معها بواسطة لوحة املياتيح واليأ رة .

 عنارص واهجة املس تخدم الرسومية : 6-2

 ( املكوانتcomponents الاكئنات : ). املرئية عىل الشاشة 

 ( اخملططاتlayouts. التحمك مبواقع املكوانت : ) 

 ( الاحداثevents. متثل الاحداث اليث يقوم هبا املس تخدم : ) 

 ( الرسومياتgraphics. الاشاكل ، الالوان ، اخلطوط ، اخل :) 

 

 حزمتان  يف اجلافا دلمع الواهجات الرسومية هام :توجد 

 awt   ) قدمية ، مكوانهتا قليةل ( 

 Swing يثة ، مكوانهتا كثرية () حد 

 

 :  (dialog boxصناديق احلوار ) 6-3

. JOptionPaneويه من الصنف ،  رساةل للمس تخدم وهو عبارة عن واهجة بس يطة تعرض

 ولها أ نواع ن كر مهنا :

 ShowMessageDialog(); 

 

 ShowConfirmDialog () 



 
 

 

 ShowInputDialog();  

 

 

 


