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INFORMATION TECHNOLOGY  املعلوماتتقنية  

Information and Communications Technology (ICT)  

 املفاهمي الاساس ية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

و اليت تشلك الوحدات الاساس ية املكونة للحاسوب( امللموسة ) يه لك الاجزاء الفزيايئية   

 تُس َتعمُل النشاء خمزن املعلومات

يف أ شاكِله املُْخَتلهفةه تَتضّمُن املعلوماُت البياانَت التبادَل   

متحركة وعروض متعددة ال وساط التقنية صور و صور اثبتة  يه وصوته حماداثت معله   



The portion of Fundamental computer   تتكون الاجزاء الرئيس ية للحاسب الايل 

Monitor 
Keyboard 
Mouse 
Floppy Disk Drive 
CD ROM Drive 
Speakers 
Computer Case or System Unit 



HARDWARE, SOFTWARE & INFORMATION TECHNOLOGY           

 الاهجزة و الربامج و تقنية املعلومات 

  Hardware املادية للحاسب الايلاملكوانت 

 

Input Devices 

  

Output Devices 

 

CPU 

 



Input Devices  اهجزة الادخال 

Keyboard  لوحة املفاتيح  تس تخدم الدخال الاوامر و النصوص ايل هجاز احلسوب 

الفارة و تس تخدم لتوفري سهوةل التحمك ابحلاسوب و ذكل عن طريق حتريك الاجتاهات املطلوبة عيل احلاسب و ابلنقر عيل 

   GUIالايقوانت و اوامر من خالل الواهجات الرسومية 
Mouse 

 Track Ball كرة املسار يه بديل للفارة حيث يمت اس تخداهما عادة من قبل املصممني الهنا توفر سهوةل التحمك ابلرسومات

لوحة اللمس يه حلة تس تجيب للضغط الناجت من حتريك الاصابع علهيا و تعترب بديل للفارة يف اهجزة 

   Laptops احلاسوب احملمول
Touch Pad 

 Joy Stick عصا التحمك و يه تس تخدم يف التحمك بشلك كبري يف العاب احلاسوب

 Microphone امليكروفون و يس تخدم يف ادخال الاصوات ايل احلاسوب



Input Devices  الادخال اهجزة اتبع 

 Scanner املاحس الضويئ هو هجاز يقوم بتحويل املادة املطبوعة  مثل الواثئق و الصور ايل ملف الكرتوين يمت حفظة عيل احلاسب 

 Light Pen القمل الضويئ  قمل يعمل معل الفارة لكنة اسهل يف الاس تخدام فهو يسمح ابدخال النصوص عن طريق شاشة خاص

الاكمريا الرمقية يه اكمري تش بة الاكمري العادية و لها قدة عيل ختزين الصور الثابتة و املتحركة و نقل الصور ايل احلاسوب 

 بواسطة املنفذ الشامل

Digital Camera 

القمل الرمقي  يس تخدم للرمس و كتابة النصوص عيل لوحة رمقية او عيل شاشة اللمس او اهجزة 

 املساعد الشخيص 

Stylus 

 Web Cam الويب يه اكمري تس تخدم لنقل الصور و الصوت عرب الش يكة الانرتنت او عرب الش باكتاكمريا 



Output Devices  اهجزة الاخراج 

Monitor screen اهجزة العرض املريئ 

 تنقسم اهجزة العرض املريئ

Cathode Ray Tube (CRT) 

Liquid crystal Display (LCD) شاشة الاكثود 

 شاشة السائل البلوري املسطحة

 و الطول نقاط مقدار يف املمتثةل  Resolution  يه و الوضوح دقة و الشاشة جودة عيل تؤثر اليت العوامل امه

 العرض مع الطول نقاط تقاطع اما Inches  ابلبوصة علهيا اعامتدا الشاشة جحم يقاس للصور املكونة العرض نقاط

 Pixels البكسل تسمي



Output Devices  الاخراج اتبع اهجزة 

Printer الطابعات 

   مطبوعة واثئق ايل الالكرتونية امللفات بتحويل الطابعات تقوم

 انواع الطابعات

Dot matrix   

Ink Jet 

laser النقطية الطابعات 

 احلرب نفث الطابعات



Output Devices  الاخراج اتبع اهجزة 

Speakers السامعات 

 Multi media  املتعددة الوسائط برانمج بواسطة احلاسب من الاصوات اخراج عن املسؤةل يه

programs  الراس سامعات ايضا كام تضخمي و الاصوات تكبري عيل القدرة لها و Head phones 

   



Output Devices  الاخراج اتبع اهجزة 

Plotters الراسامت 

   تفصييل بشلك لطباعهتا كبرية الوان درجة و عالية بدقة الكبرية اخملططات و الصور اخراج عن املسؤةل يه



Sharing In/ Output Devices الاهجزة املشرتكة بني وحدات الادخال و الاخراج 

Touch Screen شاشة اللمس 

 ATM Machinesو يه شاشة تس تخدم للتفاعل بني ادخال القمي و بيان اخملرجات مثل 

Modem املودم 

 هجاذ يس تخدم لربط هجاز احلاسوب مع خط الهاتف لالتصال ابالنرتنت 

Speech Synthesizers   املنسقات الصوتية 

 يه حتويل النصوص ايل لكامت و اللكامت ايل نصوص 



System Unit And System وحدة النظام و لوحة النظام 

Motherboard اللوحة الام 

 (   Center Processing Unitوحدة املعاجلة املركزية ) يه اللوحة اليت حتمل مجيع املكوانت املادية و ربطها ابملعاجل 

CPU – Center Processing Unit   وحدة املعاجلة املركزية 

 يه تتكون من ثالث أ ش ياء هام

Register 

Arithmetic And Logic Unit Control Unit 

 وحدة احلساب و املنطق

 املسجالت

 وحدة التحمك



Memory Measurements  وحدات قياس اذلاكرة 

    1، 0و هو يتكون من رمقني  Binaryنس تخدم يف وحدات القياس النظام الثنايئ 

Binary الثنائي    النظام    

 مفتاح واحد مصدر طاقه كهربية

 مفتاح اثنني

 (1)جتربة     

 2، 1ملبه 

 مصدر طاقه كهربية



Memory Measurements  وحدات قياس اذلاكرة 

    1، 0و هو يتكون من رمقني  Binaryنس تخدم يف وحدات القياس النظام الثنايئ 

Binary الثنائي    النظام    

 مفتاح واحد مصدر طاقه كهربية

 مفتاح اثنني

 (1)جتربة     

1 
 مصدر طاقه كهربية

0 

  0و عدم وجود التيار الكهريب يأ خذ القمية  1هذا يرشح ان وجود التيار الكهريب نعطيه قمية 



Memory Measurements  وحدات قياس اذلاكرة 

 (2)جتربة     
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 



Memory Measurements  وحدات قياس اذلاكرة 

 (2)جتربة     
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

3 = 1 



Memory Measurements  وحدات قياس اذلاكرة 
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Memory Measurements  وحدات قياس اذلاكرة 
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Memory Measurements  وحدات قياس اذلاكرة 

 (2)جتربة     
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

3 = 1 1 1 1 



Memory Measurements  وحدات قياس اذلاكرة 

 (2)جتربة     
A 

B 
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Memory Measurements  وحدات قياس اذلاكرة 

 (2)جتربة     
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

3 = 1 1 1 1 0 0 



Memory Measurements  وحدات قياس اذلاكرة 

 (2)جتربة     
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

3 = 1 1 1 1 0 0 1 



Memory Measurements  وحدات قياس اذلاكرة 

 (2)جتربة     
A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

3 = 1 1 1 1 0 0 1 1 

Bit 

Byte 

Byte = 8 Bit 

Kilobytes = 1024 Byte 

Megabytes = 1024 KB 

Gigabyte = 1024 MB 

Terabyte = 1024 GB 



Memory  اذلاكرة 

 تنقسم اذلاكرة ايل نوعان هام 

 ذاكرة القراءة فقط ذاكرة الوصول العشوايئ

RAM  

Random Access Memory  

ROM  

Read Only Memory  

 اليت املعلومات تتاليش مؤقتة ذاكرة يه العشوايئ الوصول ذاكرة

 هذة تس تطيع و لها املغذي الكهريب التيار انقطاع مبجرد بداخلها

 احلاسب جتعل و التشغيل اثناء الربامج معدالت محل اذلاكرة

   . اكرب سعهتا اكنت لكام كفائة اكرث

 power on self test برانمج عيل حتتوي ذاكرة يه فقط القراءة ذاكرة

( POST ) يف املادية للمكوانت ادلاخلية القطع حفص عيل يعمل اذلي 

 للمس تخدمني ميكن وال املصنعه الرشكة امس عليه يكتب و النظام وحدة

 و بداخلها املوضوع الربانمج او اذلاكرة حمتوايت يف التغري او الكتابة

 الهنا  ROM BIOS ( Basic Input Output System ) تسمى

 اللوحة داخل امللموسة القطع مكوانت اخراج و ادخال نظام عيل حتتوي

 . امللموسة ابلقطع النظام وحدة تعريف عن املسؤل وهو .. الام



Hard Disk ( HD )  القرص الصلب 

 الربامج و Operating System  التشغيل نظام حتمل اهنا حيث عهنا الاس تغناء ميكن وال النظام وحدة يف الرئيس ية الاجزاء من هو

   الايل احلاسب داخل املس تخدمني دلي البياانت و التطبقية

   ابيت ابجليجا الصلب القرص سعه تقاس و

   نوعان ايل الصلب القرص ينقسم و

  External Hard Desk اخلاريج القرص  Internal Hard Desk ادلاخيل القرص

 علبة داخل املوجود الرئييس القرص هو و

   التخزينية القراص ارسع وهو النظام

 النسخ لتخزين يس تخدم ملحق القرص هو و

 هو و البياانت و التطبقية للربامج الاحتياطية

   احلاجة حسب ازالتة او وضعة ميكن خاريج قرص



Compact Desk ( CD Rom )  القرص املدمج 

  Megabyte  700 ايل 650  التخزينية السعه
   نوعان ايل املدمج القرص ينقسم و

   املعلومات

CD-R ( Recordable ) 
CD-RW (Rewritable ) 

 Digital Versatile Disk ( DVD )  القرص الرمقي 

   املعلومات

   ابيت جيجا 5 ايل4.7   التخزينية السعه

 Floppy Disk القرص املرن 
   املعلومات

   ابيت ميجا 1.4   التخزينية السعه

 Flash Memory القرص املرن 
   املعلومات

   ابيت جيجا  32 ايل 2 من   التخزينية السعه
 المثن رخيص

 جدا قليةل برسعتة
 المثن رخيص



Storage Devices  وحدات التخزين 

   Memory Cardبطاقة اذلاكرة  

 و يه اليت تس تخدم يف الهواتف الناقةل و الاكمريات الرمقية و نقل البياانت  

   On line File Storage التخزين عيل الش بكة 

يه خدمة مقدمة من الش بكة عيل ختزين بياانت مس تخديم الش بكة من خالل مواقع خاصة 

 عيل النت لرفع البياانت و انزالها و ذكل ابس تخدام اهجزة خمصصة ذلاكل

 Network Drive    مشغل الش بكة

و يسمح بتخزين امللفات املشرتكة عليه و يعد ابنشاء النسخ    Serverهو اخلادم 

 الاحتياطية حلفظ البياانت 



Types Of Computer انواع احلاسوب 

 الحواسيب الشخصية         

Personal Computer      

Desk top / Tower Computer 

Lap top / Notebook Computer 



Types Of Computer انواع احلاسوب 

Tablet PCs 

Networks Computers 

Mainframe   احلاسب الرئييس 

 حواسيب الش بكية

 احلاسب اللويح



Handheld Portable Digital Devices   الاهجزة احملموةل ابليد 

Personal Digital Assistants ( PDAs ) 

Mobile Phones  

Smart Phones 

Multimedia Player  



The Computer Ports 

 Serial Port املنفذ املتسلسل

 Parallel Port املنفذ املتوازي

 Universal Serial Bus (USB) املنفذ الشامل



The Computer Ports 

 Serial Port املنفذ املتسلسل

    com1 , com2مسي هبذا الامس النه هو ارسال واحد بت من البياننات مث انتظار اس تقبال واحد بت و يسمي 

 المستقبل المرسل



The Computer Ports 

 Parallel Port املنفذ املتوازي

 8بت يف ادلفعة الواحدة و يس تقبل  8هو ارسع بكثري من املنفذ السابق حيث خيرج بياانت مبقدار 

 LPT1, LPT2بت  اخري من البياانت  و يسمي 

 المستقبل المرسل



The Computer Ports 

 Universal Serial Bus (USB) املنفذ الشامل

 و ابحلاسوب املرتبطة امللحقة الاهجزة مجيع ربط يف احلديث املنفذ هذا يس تخدم

 . جدا رسيع يكون البياانت تداول و املنافذ ارسع من املنفذ هذا يعترب



Computer Port Network 

 Wireless Port املنفذ الش بيك

 FireWire املنفذ الفيديو

 Network Port منفذ خط الش بكة



The Computer Ports 

 Wireless Port املنفذ الش بيك

 و توصيل كوابل وجود ايل احلاجة دون بعد عن الاخراج و الادخال الاهجزة ربط يف املنفذ هذا يس تخدم

   احلاسب ش بكة مع السلكيا مرتبط احملمول احلاسوب هجاز امثلتة من



The Computer Ports 

 FireWire املنفذ الفيديو

رسيع جدا يف نقل البياانت حيث يس تخدم يف نقل توصيالت الفيديو الرمقية لالسطوانت  هو املنفذ 

 pin 6و كبري احلجم   pin 4الصلبة ايل خارج هجاز احلاسوب و منه نوعان صغري احلجم 



The Computer Ports 

 Network Port منفذ خط الش بكة

 من املنفذ هذا يعترب و ابحلاسوب املرتبطة امللحقة الاهجزة مجيع ربط يف احلديث املنفذ هذا يس تخدم

   Ethernet card . جدا رسيع يكون البياانت تداول و املنافذ ارسع



Types Of Computer 

 Personal Computer ( PC ) احلاسب الشخيص

 انواع احلواسيب

 Main Frame Computer احلاسب الرئييس

 Laptop احملمول  احلاسب



Types Of Computer اتبع انواع احلواسيب 

 Network Computer احلواسيب الش بكية 

يه مجموعه من احلواسيب مرتبطة مع بعضها البعض ابس تخدام بطاقات الش بكة و تسطيع تبادل البياانت و الربامج فامي 

 .بيهنم مشاركة الطابعة و املاحس الضويئ 

 Tablet PC احلاسوب اللويح 

 .احملمول ابليد و ِل لوحة رسومية يس تخدم ابالصابع و القمل الرمقي الدخال املعلومات   PADهو احد اشاكل احلاسوب 



Hand held Portable Digital Devices 

 Personal Digital Assistant ( PDA ) املساعد الشخيص الرمقي   -1

 الاهجزة الرمقية احملموةل ابليد 

هو حاسب مدمج حبجم راحة اليد و يعمل بنظام شبية ابلنظم املس تخدمة يف احلاسب 

الشخيص لكن مبمزيات اقل و يكون جمهز بقمل للكتابة و يقوم بعمليات الاس تدعاء و 

التخزين البياانت و املعلومات و اذلاكرة و املعاجل يكون حمدودين ، و ميكن اس تخدامة اك 

 .هاتف و وس يةل اتصال ابالنرتنت و يس تخدم من قبل الطالب و رجال الاعامل 



Hand held Portable Digital Devices 

 Mobile Phone (املوابيل ) الهاتف النقال -2

 الاهجزة الرمقية احملموةل ابليد 

يس تخدم يف معلية االتصال بني نقطتني و ارسال الرسائل النصية و ميكن ارسال الربيد 

 الالكرتوين من خالةل و الفاكس 



Hand held Portable Digital Devices 

 Multimedia Media Player مشغل الوسائط املتعددة  -3

 الاهجزة الرمقية احملموةل ابليد 

و هو مشغل صويت و ايضا لالفالم عرب الانرتنت و املوس يقي و تكون حقوق الطبع و 

 .النرش مكفوةل دلي مجيع عند الانزال املادة من املصدر 



Hand held Portable Digital Devices 

 Smart Phone الهاتف اذليك -4

 الاهجزة الرمقية احملموةل ابليد 

 و اخر ايل مصنع من قدراتة ختتلف اخلصائص من العديد عيل حيتوي متقدم نقال هاتف هو

 تبادل و عليه التطبيقات و الربامج انزال و اخري اهجزة مع الش بكة عرب ابالتصال يسمح

 مذود و    Global Positioning System ( GPS )  بنظام مذود و الالكرتوين الربيد

 ابلاكمريات



Computer Performance 

 CPU Speed رسعة وحدة املعاجلة املركزية  -1

 اداء احلاسوب

     3277MHzاي ما يقارب  GHz 3.2ايل   MHz 4.77تبدأ  رسعة املعاجل من 

  Cache Memoryو ان اصبحت املعاجلات حتتوي عيل ذاكرة خاصة تسمي اذلاكرة اخلفيية 

و يه صغرية احلجم و السعة حيث تذيد من قدرة املعاجل وحدة املعاجلة املركزية عيل التعامل مع 

 البياانت بشلك كبري   



Computer Performance 

 RAM Size سعة ذاكرة الوصول العشوايئ -2

 اداء احلاسوب

ذادت قدرة الوحدة املعاجلة املركزية عيل معاجلة البياانت بشلك ارسع   RAMلكام ذادت سعة ذاكرة 

 .مما يؤدي ايل حتسني الاداء للحاسب و رسعتة 

تعمل بشلك متصل مع وحدة املعاجلة املركزية حيث ختزن البياانت فهيا بشلك   RAMو الن ذاكرة 

 .مؤاقت قبل دخولها عيل املعاجل 



Computer Performance 

 Hard Desk Capacity And Speed سعة القرص الصلب  -3

 اداء احلاسوب

و عند تشغيل احلاسوب يمت  –يمت ختزين مجيع الربامج و امللفات عيل القرص الصلب و نظام التشغيل 

حتميل جزء من برامج نظام التشغيل ايل ذاكرة الوصول العشوايئ و بعد ذكل يمت حتميل امللفات و بقية 

الربامج املراد تشغيلها ملساعدة النظام التشغيل ايل ذاكرة العشوائية ذلكل جيب توفري مساحة يف 

 .القرص الصلب 

 لكام ذادت رسعة القرص الصلب ذادت رسعة نقل البياانت مما يؤدي ايل حتسني الاداء -

   ( RPM )تقاس رسعة القرص الصلب برسعة دوران القرص الصلب حول نفسة -

Revolution Par Minute           و اليت تعادل اجزاء من الثانية millisecond  



Computer Performance 

 Monitor Card Processor معاجلة بطاقة الشاشة  -4

 اداء احلاسوب

تتطلب معلية اظهار الرسوم و الصور عيل احلاسوب ايل معاجلة رسيعة ال تتايت الا بذايدة جحم ذاكرة 

بطاقة العرض المتام معلية املعاجلة دون انقطاع يف معلية العرض و ذكل يرجع ايل ماكن تثبيت بطاقة 

   Mother Boardالعرض و رسعهتا عيل اللوحة الام 



Computer Performance 

  Number Of Running Application عدد الربجميات اليت يمت تشغيلها يف ان واحد  -5

 اداء احلاسوب

اي قدرة احلاسب عيل تشغيل اكرث من تصنيف يف ان واحد مما يوحض قدرة اذلاكرة و قدرة املعاجل ذلكل 

 .يفضل تشغيل الربامج احملتاج الهيا فقط لالس تفادة من قدرة املعاجل 



Software 

 Definition Of Software التعريف ابلربجميات

 الربجميات 

يه الربامج اليت متكنك من اس تخدام احلاسوب ، فاملعدات احلاسوب ال تعمل وحدها ، بل حتتاج ايل 

برجميات تقوم بتشغيلها و التحمك فهيا و يه تس تخدم الجراء همام معينة و تعرض النتاجئ عيل وحدات 

 .الاخراج و ختزن الربامج عيل اسطوانت او اقراص مدجمة او رمقية 



Type Of Software 

 تنقسم الربجميات ايل قسمني 

 انواع الربجميات 

 عن املسؤةل الهنا احلاسوب الربامج امه من يه

 البياانت انتقال و نسخ و احلاسب همام تشغيل

 ايل الصلب القرص من حذفها و امللفات و

 بني الوصل حلقة مبثابة هو و العشوائية اذلاكرة

 و املس تخدم و للحاسب املادية املكوانت

 مع الزتامن مع ابلتطوير التشغيل انظمة تتطور

 . للحاسب املادية املعدات

 انظمة التشغيل 

Operating System 

 الربامج التطبقية

Application Programs 

 اداء للتطوير اس تخداهما متكنك اليت الربامج يه

 التطبيقات برامج أ و التطبيقية الربجميات ، احلاسوب

 برجميات بيامن املس تخدم خدمة ال سايس هدفها

 أ داء يف نفسة النظام يس تخدهما اليت تكل يه النظام

 .همامه



 منظومة احلاسب الايل  

 يه منظومة مكونة من ثالث اضالع 

 املكوانت املادية -

 الربجميات -

 املس تخدم-

 المكونات المادية 

فيجب ان تكمتل املنظومة حيت يمت ... لو اختفي اي ضلع من هذه الاضالع الثالثة ضاعت هذه املنظومة و مل تكمتل 

 تفعيل احلاسوب 



Operating System   اوال انظمة التشغيل 

 IBMانتج رشكة    Desk Operating Systemو هو اختصار لعبارة   ( DOS )اوال نظام التشغيل 

  .وهو نظام الشاشة السوداء املصمتة و جيب عيل مس تخديم هذا النظام معرفة الاوامر وحفظها جيدا  

ايل نظام التشغيل و انشاء بيئة اوامر   GUIاضافة تقنية  و هو  ( Windows )اثنيا نظام التشغيل 

  Microsoftو يمت تطوير هذا النظام من قبل رشكة   Graphical User Interfaceرسومية 

ومه انظمة تعمل ايضا يف بيئة رسومية     /LINUX , UNIX ) 2 ( OS ,اثلثا نظام التشغيل 

 جتعل احلاسب امرا سهل جدا و يعمل بنظام القوامئ املنسدةل 

و هو خمصص الس تخدام انظمة رشكة ابل فقط و الاحتاد      (Macintosh )رابعا نظام التشغيل 

 .الارويب 



Application Programs اثنيا الربامج التطبقية 

و  Word Processingو هو برانمج يعاجل معليات النصوص و الكتابة و التنس يقات معاجل النصوص  

 Writer , MS Wordمن امثلتة برانمج 

و هو برانمج يقوم بعمل احلساابت التجارية و الهندس ية   ( Spread Sheets )اجلداول الالكرتونية 

  Calc , MS Excelو ادلوال و الرسوم البيانية و من امثلتة برانمج 

و هو برانمج يقوم بوضع قوامئ قواعد بينات للبحث و الاس تعالم      (Database )قواعد البياانت 

 Base , MS Accessو ختزين البياانت و املعلومات و من امثلتة 

 و هو خمصص يف العروض التقدميية و من امثلتة برانمج      (Presentation )رابعا نظام التشغيل 

Impress , MS Power point 



Application Programs اتبع الربامج التطبقية 

بقراءة صفحات الويب عرب الش بكة ادلولية و   و هو برانمج يقوم  (Web Browsing )تصفح الويب

 Chrome , Mozilla Fire Fox , Explorer , MS Internet من امثلتة برانمج 

بعملية النرش الصحفي و اجملالت   و هو برانمج يقوم     (Desktop Publishing )النارش املكتيب 

   MS Publisherادلعائية و من امثلتة برانمج 

و هو خمصص لعمليات التعديل عيل الصور و      (Photo Editing Application )حمرر الصور 

   Adobe Photoshopمن امثلتة 

و هو معلية ارسال الرسائل و ارفاق امللفات املرفقة عرب الش بكة     Mail) -( Eالربيد الالكرتوين 

 Yahoo , Hotmail و يرسل عرب  MS Out Lookادلولية و من امثلتة برانمج 

 (Games )الالعاب 



 الفرق بني نظام التشغيل و الربامج التطبقية 

 معلية يف املتحمك هو التشغيل نظام بيامن تشغيةل معلية يف احلاسوب عيل تؤثر ال و التشغيل اثناء عهنا الاس تغناء ميكن التطبقية الربامج

 تس تخدم التطبقية الربامج تعترب و للحاسب الاساس ية املهام و اجملدلات انشاء و احلذف معليات اجراء و احلاسب تشغيل و اغالق

   للحاسوب التشغيل همام و معليات يف دخل لها ليس و يوميا معلها املراد الوظائف اغراض اجراء يف املس تخدم مساعدة يف



Enhancing Accessibility 

 Voice Recognition Software برانمج المتزي الصويت 

 خيارات التحسني

 يه الربامج اليت تسجل الصوت و قراءة النصوص عند التوقف عيل النص 

 Screen Reader Software برانمج قارئ الشاشة 

و يس تخدم لالشخاص اذلين يعانون من مشالك يف معلية الابصار فهو يعمل املس تخدم مبحتوايت الشاشة و   

املس تخدم ذو الاعاقة البرصية من سامع الصويت من حيث نقل الفارة عيل  يه الربامج اليت متكنقراءة ، 

 .الاجزاء الاساس ية يف نظام التشغيل لتعريف امس الايقونة او اسامء الازرار داخل النظام 

 Screen Magnifier Software برانمج مكربات الشاشة

 يه الربامج تكرب جمال الروي لضعاف البرص او يف اس تخداهما يف العمليات التعلمية و املنتاج التعلميي للحاسب الايل 

 On-Screen Keyboard خاصية لوحة املفاتيح عيل الشاشة 

 و تس تخدم ملن ال جييد اس تخدام لوحة املفاتيح 



Networks الش باكت 

و وسائط الاهجزة  ( Network Girds )يه مجموعة اهجزة متنوعة و اخملتلفة مرتبطة بعضها ببعض ابس تخدام وحدات الربط 

  الطابعة ، املاحس الضويئ سواء اكنت مربوطة السليك او غري ذكل   –امللحقة 

 الاهداف من اس تخدام الش باكت  

 يه مشاركة البياانت و املعلومات و برامج و مصادر املس تخدمني  -1

 ختفيض تلكفة الاقتصادية و اماكنية الادارة املركزية للمس تخدمني و املشاركة عيل اماكن خمتلفة  -2



Network components مكوانت الش بكة 

                                                       Server  اخلادم  -1

 Work Stations                                   حمطات العمل   -2

    ) Network Interface Cards ) NIC’sبطاقات الش بكة  -3

                                      Cabling System الكبيالت  -4

                            Shared Resources املوارد املشرتكة   -5



Type Of Networks انواع الش باكت 

 Local Area Network   ( LAN ) الش بكة احمللية  -1

يه مجموعة من احلواسيب مرتبطة بعضها ببعض من خالل كوابل حناس ية او الياف ضوئية او ابالتصال 

 و لها اشاكل خمتلفة و مهنا  Wireless LANو توجد ش بكة   Server/Clientالاسليك بني اهجزة اخلادم 

 Extranetالاكسرتانت   Intranetالانرتانت 

 مغلقة بنية مضن الانرتنت تكنولوجيا تس تخدم حملية ش بكة يه

 الرشكة داخل للموظفني تس تخدم و املؤسسات و اكلرشاكت

 و الرشكة مس تلزمات و البياانت يف سهوةل ايل للوصول فقط

 . بيهنم الربيد بياانت اس تقبال و ارسال و الاجامتعات

 لكن و الانرتانت انواع من نوع يه ايضا حملية ش بكة يه

 من الهيا ادلخول من الرشكة خارج املس تخدمني لبعض يسمح

 User Name  ذلكل ترصحي عيل حيصل ما بعد الرشكة خارج

– Pass Word 



Type Of Networks انواع الش باكت 

 Metropolitan  Area Network   ( MAN ) الش بكة املدينة  -2

 50ايل  5يه مجموعة من احلواسيب مرتبطة بعضها ببعض تغطي مدينة و مساحات كبرية نسبيا و ترتاوح بني 

كيلو مرتا و ختتلف عن الش بكة احمللية من حيث الاجزاء و املكوانت الش بكة و طرق ارسال البياانت من 

  Routersككوابل الربط بني ش باكت او اس تخدام موهجات   Fiber opticsخالل الالياف الضوئية 

 .لتوجية البياانت املرسة يف الاماكن الصحيحة لها 



Type Of Networks انواع الش باكت 

 Wide  Area Network   ( WAN ) الش بكة املوسعة -3

يه مجموعة من الش باكت صغرية و متوسطة متصةل بعضها البعض بواسطة خطوط اتصال مثل خطوط الهاتف 

و الامقار الصناعية و تغطي مساحات شاسعة عيل نطاق واسع و ميكن ربط قارة بقارة اخري و من امثلهتا 

 ش بكة الانرتنت 



Relationship of devices together in computer networks عالقة االجهزة مع بعضها في شبكات الحاسوب 

  Client/Server Networkالش بكة اخلادم و العميل   -1

 ممزيات اس تخدام ش بكة اخلادم و العميل 

  الش بكة مدير هو و فقط احد و لشخص لسامح اخلادم خالل من عالية دلرجة متوفر Security  الش بكة امن يعد -ا

Administrator  للعمالء صلحيات اعطاء الش بكة موارد ادارة من Client   

 معل نسخ احتياطية للبياانت  -ب

 دمع العديد من املس تخدمني يف ان واحد  -ج

 .تكون موارد الش بكة ممتركزة يف هجاز واحد و هو اخلادم مما يؤدي ايل رسعتة  -د

  Peer to peer Networkالش بكة الند ابلند  -2

  Internetالش بكة الانرتنت  -3

 و معيل و خادم يكون الش بكة يف هجاز لك اى اخلادم عيل حتتوي ال و متساوية حقوق لها اهجزة مجموعة من مكونة يه

   اهجزة 10 تتجاوز ال الاهجزة من قليل عدد تكون و  Work Group امس علهيا يطلق

   بعضها مع تتصل اليت  inter connection of network اخملتلفة احلاسوب ش باكت من مجموعه هو



 فوائد الانرتنت 

   البحث معليات يف البياانت و املعلومات من هائل مك توفريأ  -

   الربجميات ابس تخدام احملادثة او االتصال اماكنيةب-

   الصور و الاصوات و الواثئق و امللفات و البياانت تبادل اماكنيةت-

   التعلمي ، الرشاء ، البيع معليات مثل املس تخدمني خدمات توفريث-

   املزنل يف العمل عيل القدرةج-

   الالكرتوين الربيدح-



Data Transfer نقل البيانات 

 الانرتنت خالل من البياانت تبادل

 حمتوي انزال ميكن كام املواقع من الكثري يف متوفرة اصبحت اليت  Upload تقنية ابس تخدام ش بكة عيل رفعها املراد املواد رفع ميكن

  حمفوظة النرش و الطبع حقوق ان رشيطة عيل الواثئق و الفيديو و امللفات و الربامج ابنزال نقوم خاللها من و  Download بواسطة

 . ارشافية و رقابة حتت تكون و

Download 

Upload 



Data Transfer نقل البيانات 

 البياانت نقل معدل قياس وحدات

   االتصال ش بكة عرب البياانت نقل قياس معدل يه و

Bit Per Second ( bps ) 

Kilo bit Per Second ( kbps ) 

Megabit Per Second (mbps ) 



Data Transfer نقل البيانات 

 الانرتنت الش بكة مع االتصال اليات

  Dialup Connection  الهاتف عرب االتصال  -1

 املزود اخلادم مع اتصال ابجزاء احلاسوب هجاز يقوم اذلي  Public Switched Telephone Network الربط تس تخدم ويه

   kbps 56 ِل رسعة اقيص و اخلارجية او ادلاخلية Modem بطاقة خالل من Internet Service Provider ( ISP ) الانرتنت

 Asymmetric Digital Subscriber Line ( ADSL ) متاثيل الغري الرمقي الاشرتاك خط ابس تخدام االتصال  -2

  10 ايل رسعتة تصل و  Dialup اليات حال علية هو مما بكثري ارسع البياانت نقل مبعدل تسمح جديدة الرمقية التقنية يس تخدم و

mbps  ابس تخدام رمقية ايل التناظرية البياانت حتويل تقنية يه اخلدمة مذودي مع اشرتاك و خاص مبودم االتصال النوع هذا يلزم و  

ADSL Modem  خمتلفة صعودها و للبياانت الانزال رسعات الن الامس هبذا مسيت و . 



Data Transfer نقل البيانات 

 الانرتنت الش بكة مع االتصال اليات

  Cable  الكوابل عرب االتصال خدمة  -3

 . تلفزييونية صالت و البياانت النقل وس يةل تكون و عالية  ADSL رسعة مثل رسعتة ويه

   Satellite  الاصطناعية الامقار بواسطة االتصال  -4

   جدا عالية االتصال رسعة و خاصة الاطباق عرب البياانت اس تقبال و ارسال يه و



Data Transfer نقل البيانات 

 الانرتنت الش بكة مع االتصال اليات

       Wi-Fi  ابالنرتنت الاسليك االتصال -5

 دلية اكن اذا الش بكة هبذه االتصال مس تخدم اي يس تطيع و ارسال ابراج طريق عن اخلدمة هذه ببث الانرتنت اخلدمة مذود يقوم و

 . املرور اللكمة و الامس مع اس تقبال هجاز و اشرتاك

   Mobile Phone  النقال الهاتف عرب االتصال  -6

 . االتصال معليات امتام يف مكودم اس تخداهما ميكن و ابالنرتنت االتصال عيل القدرة لها اهجزة ويه  



Data Transfer نقل البيانات 

     ADSL ممزيات

 العالية الرسعة -1

   ابلش بكة االتصال عن الهاتف اخلط انشغال عدم -2

   انقطاع دون ساعة 24 دامئ االتصال -3

   التلكفة ختفيض و توفري -4

 Broadband Connection    االتصاالت حزم طريق عن االتصال خصائص

   ادلامئ االتصال -1

   املرور لكمة و املس تخدم امس طريق عن ذكل و الرسية و الامان -2

   شهرية و اثبتة املدفوعة املبالغ -3

   العالية الرسعة -4

 قراصنة سامح لعدم  Cockle's ملفات لتنقية  Fire Wall برانمج تفعيل فيجب الش بكة عيل املتطفلني من احلزر جيب -5

 ( Intruders Or Hackers ) عليك التجسس الش بكة



  ICT - In Every Day Life تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية 

    Electronic World   الالكرتوين العامل

االتصاالت و املعلومات تكنولوجيا ( ICT )     

 مجع و ادارهتا و املعلومات و البياانت نقل او معاجلة و ختزين يف احلديثة الالكرتونية االتصاالت وسائل ابس تخدام يتعلق هو

 حتسني عيل احلديثة التكنولوجيا لقدرة ذكل غري و ، الهاتف ،  FAX ابالتصال املتعلقة الاهجزة لك يشمل و حتلهيا و البياانت

 . غريها و التعلميية و الاجامتعية و احلكومية املؤاسسات الاداء



  ICT - In Every Day Life تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية 

    Electronic World   الالكرتوين العامل

احلاسوب عيل املعمتد التدريب( Computer Based Training ( CBT ) )     

 .  التدريب مبراكز الالتحاق لصعوبة ذكل و الش بكة عرب النشاط يف احلاسب عيل التدريبات اعامتد هو

   التدربية ابدلورات مقارنة الربامج تكل التلكفة رخص

   فيديو مقاطع تكون الربجمية احملارضات

 و من امه اجيابيات التدريب املعمتد عيل احلاسوب و التعلمي الالكرتوين 

   خمتلقة مواقع يف املتدربني من كبرية مجموعة يدرب ان املدرب يس تطيع1.

 التدريب ماكن يف املرونة2.

 التدريب يف املقدمة الامترين من اجزاء تكرار املتدرب يس تطيع3.

   الوقت يف املرونة4.

 التلكفة توفري5.

 و من امه السلبيات التدريب املعمتد عيل احلاسوب و التعلمي الالكرتوين 

   الاس ئةل لطرح متاحة الفرصة تكون ال1.

 التواصل فقد ايل يؤدي مما العمل اثناء احياان الش بكة تنفصل قد2.

 بطيئة تكون ان ميكن امللفات انزال معلية3.

   التعلميية املواد من احلديثة النسخ تتوفر ال قد4.



  ICT - In Every Day Life تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية 

    Electronic World   الالكرتوين العامل

الالكرتوين التعلمي ( E- Learning )     

 .  الانرتنت خالل من تعلميية برامج بواسطة التعلميية هماراتك تطوير هو



  ICT - In Every Day Life تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية 

    Electronic World   الالكرتوين العامل

الالكرتونية التجارة( E- Commerce )     

 . البيع و الرشاء معليات اجراء و الانرتنت طريق عن اخلدمات و السلع التعريف و البضاعة عن الاعالن

 و من امه اجيابيات التجارة الالكرتونية 

 ساعة 24 اخلدمة توفري1.

 املنتجات بني ابملقارنة يسمح مما املعروضة البضاعة عن تفاصيل توفري2.

   delivery service املنازل ايل التوصيل خدمة3.

 و من امه سلبيات التجارة الالكرتونية 

 النصب و الاحتيال1.

   الرشاء قبل للسلع الفحص اماكنية عدم2.

   التجاري التعامل لتطبيق الترشيعية و القانونية البيئة توفر عدم3.



  ICT - In Every Day Life تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية 

    Electronic World   الالكرتوين العامل

البنكية الاعامل( E- Banking )     

 . الامتان كروت و اخلدمات و الايداع و السحب معليات



  ICT - In Every Day Life تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية 

    Electronic World   الالكرتوين العامل

الالكرتونية احلكومة( E- Government)     

 . ذكل غري و املس تحقات و الفواتري دفع و القوانني عيل الاطالع و البياانت تسجيل و الش بكة عرب احلكومية الاوارق ختليص



  ICT - In Every Day Life تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية 

    Electronic World   الالكرتوين العامل

ابملزنل العمل ( Tele- Working)     

 و من امه اجيابيات

 الوقت توفري1.

 للرشاكت ماكتب توفري لعدم النفقات يف الاقتصادية2.

   الارسية الرعاية لعملية متاحة الفرصة3.

   ايضا اجلهد و كبري الرتكزي يكون و الاعامل اجناز و الوقت يف مرونة توفري4.

 و من امه سلبيات

 الفريق بروح الاحساس عدم1.

   الكسل و ابالحباط الشعور2.

   التفاعل عدم بسبب العامل احتاد انشطة الغاء3.



Communications - In Every Day Life تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية 

   Communications     االتصاالت

 الالكرتوين الربيد1.

   اخلطية املراسةل2.

 Instant Messaging ( IM )    اللحظية املراسةل3.

  Voice Over Internet Protocol ( VOIP )  نت الانرت عرب احملادثة4.

 



Communications - In Every Day Life تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية 

  Virtual Communities      الافرتاضية اجملمتعات

   Friend Reunited موقع مثل  Social Networking Websites  الاجامتعية الويب ش بكة مواقع1.

   Internet Forums  الانرتنت منتدايت2.

  Chat Rooms احملادثة غرف3.

   On Line Computer Games  الش بكة عرب الالعاب4.

 



Communications - In Every Day Life تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية 

 Publish and Share Content On Line    (Facebook )    الالكرتوين النرش و املشاركة

.1( RSS ) … Really Simple Syndication  

  Weblog  - ( Blog ) الالكرتوين التدوين2.

   النقال اجلهاز و الراديو  Podcast  النرش جحرة3.

 

 سبورة اشرح  



Communications - In Every Day Life تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية 

       Precautions When Accessing Internetالانرتنت الش بكة عرب املبارش االتصال عند التحزيرات

   خاص ملف كل جتعل1.

   الشخصية املعلومات مكية حتدد2.

   للعموم متاحة يه تنرش اليت املعلومات ابن دورية و وعي عيل تكون3.

   املتطفلني و الغرابء من حمتاطا تكون4.

 

 سبورة اشرح  



Health And Safety الصحة و االمان 

 و البرشي للعنرص المن و الصحية العمل لبيئة السلمي ابلتصممي هيمت اذلي و احلديثة العلوم فروع احد هو البرشية الهندسة عمل ان

 النظام جعل هبدف العمل البيئة دراسة ... اخملتلف العمل وظائف و انشطة حتليل و تقمي و معها يتعامل اليت لالنظمة الاخري العنارص

 مثل مرحي املكتيب ااثث تطوير س ياق يف اللكمة يس تعمل و اجلسامنية مواصفاتة و اماكنياتة و احتياجاتة و يتفق و لالنسان امنا و مرحي

     الكريس



Health And Safety الصحة و االمان 

   احلاسوب ابس تخدام املتعلقة الصحية املسائل

   درجة 60 مبقدار الشاشة ابرتفاع اماهما اجللوس هيئة و الشاشة وضع

   الشاشة عيل الفلرت وضع جيب

   Eye Relaxation Techniques الشاشة ميض و

   Refresh Rate الوضوح درجة حتديث

   للحركة قابةل تكون ان جيب الشاشة

   جعالت عيل و درجة 360 متحرك و احلاسوب امام يكون ان جيب الكريس

   الرخسني بطن لراحة الاضافية الاجزاء عيل حتتوي املفاتيح لوحة

   للراحة منتظمة راحة عيل توضع فيجب RSI Repetitive Strain Injury التعب و ابلوهن الازرع تصيب غالبا الفارة

o
60 

 فلرت

 سطح مس توي 

 الوميض

 دقة الوضوح



Health And Safety الصحة و االمان 

   احلاسوب ابس تخدام املتعلقة الصحية املسائل

  Precautions  مس بقة حتذيرات     

   الشاشة امام احلاسوب امام اجللوس1.

   الهبوط و للصعود القابل الكريس اس تعامل2.

   القدمني لراحة املنسدل اس تخدم3.

   اجلسم لراحة فرتات ختصيص4.

   للعني املوازي الضوء تعكس ال ليك الشاشة مواهجه يف منعكسة اسطح اي عن الابتعاد5.

   مضائة تكون ان جيب احلاسوب بيئة6.

   التشغيل اثناء اجلهاز حتريك عدم7.

   الطاقة مفتاح من مبارشة احلاسوب اغالق عدم8.

 للشاشة الهتوية فتحات عيل يؤثر ذكل الن الشاشة عيل قطع اي او امللفات وضع عدم9.



Health And Safety الصحة و االمان 

   احلاسوب ابس تخدام املتعلقة الصحية املسائل

 مقابس و الكهربية الوصالت     

   الطاقة لكوابل الامن تركيب من اتكد1.

   موجود الكهرابء مقابس ان و حصيح بشلك مثبتة الكوابل ان من اتكد2.

   الطويةل الكوابل اس تخدم3.

   الكهرابء مقابس عيل الزائد التحميل عدم4.



Health And Safety الصحة و االمان 

   Environment   البيئة

   Recycling Computer Components   احلاسوب مكوانت تدوير1.

   التدوير العادة املصنع ايل احلرب عبوات ارسال2.

   العادة مس تودعات ايل مكوانهتا و القدمية الاهجزة ارسال3.

   الورق لصناعة للطباعة املس هتكل ابلورق الاحتفاظ4.



Health And Safety الصحة و االمان 

  Computer Emerge Saving Option  اخليارات امان و الطاقة توفري

 قليةل بطاقة الطاقة خيارات ذات غفاةل شاشة اس تخدام1.

   ( Sleep ) مخول توفر اليت احلاسوب اعدادات اس تخدام2.

   نشطني غري يكون عندما الشاشة و الصلب للقرص  ( Stand By ) اس تعداد وضع و3.

 (Shut Down) احلاسوب انطفاء4.



Data Protection & Security حماية البيانات و امنها 

  Identification / Authentication ابدلخول رشعيتة و املس تخدم هوية حتديد

•Username / Password     

  Password Polices املرور لكمة معل س ياسات و طرق•

   ختميهنا لعدم الرس للكمة اختيار  -1                                

   احرف 6 عن تقل ال  -2                                

   Security Cables امحلاية كوابل

   ايضا الشاشة و للطابعة تس تخدم و ( lock ) التامني كوابل بواسطة الرسقة من احلاسب حامية هو و



Data Security امن البيانات 

   Backupsالنسخ الاحتياطي 

  Incremental Backup الرتامكية الاحتياطي النسخ  Complete Backup الاكمةل الاحتياطي النسخ

 شهر او اس بوع لك اكمل بشلك واحدة مرة تعمل

 الصلب الاسطوانة حمتوايت لك ان و دوري بشلك

   اطول وقت ايخذ ختزيهنا يمت

 مت اليت النسخة عيل تطرء اليت التغريات اضافة يه

   ختزيهنا

  Firewallاجلدار الناري 

س تقبال البياانت فيسمح لربامج معينة بنقل  رسال واإ هو احلاجز اذلي يفصل احلاسوب أ و أ ي هجاز أ خر عن االإتصال واإ

س تقبال البياانت ويقوم برضب حرض أ مين عن أ ي أ ش ياء أ خرى مشكوك يف أ مرها  .  واإ



Data Security امن البيانات 

 Close the computerاغالق احلاسوب بطريقة حصيحة 

       Uninterruptible Power Supply  ( UPS ) هجاز احلافظ الطاقة الكهرابئية هو 

مثل كشاف الطوارئ املنترش ىف البيوت او انقطاعها ابلضبط بعملية ختزين الطاقةالكهربية ىف حاةل توافرها واخراهجا ىف حاةل 

 .املنشات التجاريه يقوم بعملية حشن وتفريغ عند الرضوره



Data Security امن البيانات 

 the Computer Viruses    الفريوسات احلاسوب

ما ابالإزاةل أ و التعديل  هو برانمج خاريج صنع معداً بغرض تغيري خصائص امللفات اليت يصيهبا لتقوم بتنفيذ بعض ال وامر اإ

حلاق . أ و التخريب وما يش هبها من معليات أ ي أ ن فريوسات احلاسب يه برامج تمت كتابهتا بواسطة مربجمني حمرتفني بغرض اإ

معينة، ملهام حمددة و يه الرضر حباسب أ خر، أ و الس يطرة عليه أ و رسقة بياانت هممة، وتمت كتابهتا بطريقة   

 نسخ متكرر لنفسة ، 

 تلف امللفات ، 

 التعديل عيل ملفات النظام التشغيل مما يؤدي ايل اضعافه و البطي يف الاداء 



Data Security امن البيانات 

 انواع امللفات اليت يصيهبا الفريوسات

 )  Boot Sector Virus)  فريوسات التشغيل  -1
 وهو اذلي ينشط يف منطقة نظام التشغيل وهو من اخطر أ نواع الفريوسات حيث انه مينعك من تشغيل اجلهاز

( Macro Virus )   فريوسات املاكرو   -2

.ويه من اكرث الفريوسات انتشارا حيث اهنا ترضب برامج الاوفيس   
( File Virus ) امللفات فريوسات  -3   

 ويه تنترش يف امللفات وعند فتح أ ي ملف يزيد انتشارها

( Stealth Virus ) الفريوسات اخملفية  -4   

هباويه اليت حتاول أ ن ختتئب من الربامج املضادة للفريوسات و لكن سهل االإمساك   

  (Polymorphic virus)    املتحوةل  -5 
يل أ خر يف أ وامرها  زالهتامكتوبة مبس توى غري تقين فيسهل ولكن ..ويه ال صعب عىل برامج املقاومة حيث انه صعب االإمساك هبا وتتغري من هجاز اإ اإ  

( Multipartite Virus)    متعددة امللفات فريوسات   -6 

 تصيب ملفات قطاع التشغيل و رسيعة الانتشار

( Worm ) ادلودة فريوسات   -7   

(Trojans) الباتشات   -8   

ال هجزةيبطئ اجلهاز وهو مصمم الإبطاء الش باكت ال مرات حىت وهو عبارة عن برانمج ينسخ نفسه عىل الاهجزه و يأ يت من خالل الش بكة و ينسخ نفسه ابجلهاز عدة   

يفتح عندك منافذ مما جيعل هجازك قابل لالخرتاق يصيب و هو أ يضا عبارة عن برانمج صغري قد يكون مدمج مع ملف أ خر للتخفي عندما يزنِل خشص و يفتحه 

من مث جيمع نفسه مره اثنيهعلية و نفسه عىل هيئة ملفات غري حمدده فمير علهيا الساكن دون التعرف يفك بسهوِل   





Data Security امن البيانات 

 ملاذا يمت انتاج الفريوسات

و دة اكن يف امخلسينات من القرن املايض و حققت هذه الاغنية نس بة (  Ritchie Valens) املعين املشهور هذه الاغنية الاسطورية  

و ... مبيعات فاقت لك التصورات دلرجة انه افل لك النجوم من الغناء حولية يف تكل الفرتة و اصبحة اسطوانة بال رومبا هذه الاول يف العامل 

الا ان قامت الرشاكت الاخري بتقليد الاسطواانت و نرش حمتوي الفين اي رسقة حقوق ... اكنت الرشكة املنوطة هبا كسبت ارابح مرتفعة 

مفا اكن من الرشكة ان تفعل يشء يظهر انه خبيث و لكن انقذ الرشكة من الافالس و حافظ عيل حقوق طبعها ، الا ويه انزال ... الطبع 

اسطواانت علهيا اسامء الرشاكت اليت رسقت منتجها و لكن و ضعت به فريس يصيب راس الريشة اليت تقراء الاسطواانت فذكل الزمت لك 

 .ولهذا السبب مت انتاج الفريوسات ... من يشرتي الاسطوانة ان يشرتي الاسطوانة الاصلية لرشكهتم 

 اجراء امحلاية من الفريوسات 

 Antivirusاس تخدام برامج املضادة للفريوسات  -1

 Scanالتاكد من ان الاسطواانت خالية متاما من الفريوسات قبل فتحها بواسطة الفحص  -2

 وضع لكمة مرور للحاسوب المن عدم دخول اي خشص غريك  -3

   Exe , Comاحلذر اثناء و حتميل من الانرتنت من ملفات  -4

 احلذر عند فتح الربيد الالكرتوين  -5

 .القيام ابلفحص ادلوري عيل امللفات اجلديدة اليت مت انزالها عرب الانرتنت و اليت مت اس تالهما  -6



Software Copyright القانون و حقوق الطبع و النسخ الخاصة بالبرامج 

Federation Against Software Theft (FAST) الربجميات ساريق ضد املنظامت احتاد   

End User License Agreement املس تخدمة الرخصة اتفاقية   

Software License 

Single User License 

 الربانمج الرخصة 

 واحد املس تخدم الربجميات ترخيص

   التطبيق لتثبيت  Setup الرخصة عيل املوافقة جيب برانمج اي تصطيب عند و



Software Copyright القانون و حقوق الطبع و النسخ الخاصة بالبرامج 

Software الربجميات   

          Freeware Software اجملانية الرباجميات

 .الانرتنت ش بكة عىل متاحة الربجميات هذه تكون ما وغالباً  (املصدرية الش يفرة بدون) للمس تخدمني جماانً  تقدم اليت الربجميات ويه

ما برانجمه لنرش الطريقة هذه التباع ما مطور يعمد عام بشلك  الإش باع أ و لربانجمه املهمتني املس تخدمني من ال خرين تقبل مدى لتقيمي اإ

 بنسخ احلرية ابلرضورة ميلكون ال الربجميات هذه مس تخدموا و براجمهم مبلكية حيتفظون ما غالباً  اجملانية الربجميات مطوروا .خشصية رغبة

عادة و الربجميات هذه  .توزيعها اإ

 Shareware Software     املشاركة الربجميات

 حيق أ نه العمل مع مثهنا دفع قبل جتربهتا من اس تخداهما يود من ليمتكن مطوروها ينرشها ترخيص التفاقية ختضع مسجةل برجميات ويه

 التلكفة يدفع أ ن عليه املنتج حيددها اليت التجربة فرتة بعد مس متر بشلك ابس تخداهما يرغب من و .أ خرين ملس تخدمني تقدميها ِل

ىل احملددة  .املنتج اإ



Software Copyright القانون و حقوق الطبع و النسخ الخاصة بالبرامج 

Software الربجميات   

 Open Source Softwareبرجميات مفتوحة املصدر      

عادة توزيع رية ح  الربانمجاإ

 .النص املصدري للربانمج، وحرية توزيع النص املصدريتوفر 

نتاج برجميات مش تقة أ و معدةل من الربانمج ال صيل، وحرية توزيعها حتت نفس الرتخيص للربجميات ال صيلحرية   .اإ

املمكن أ ن مينع الرتخيص توزيع النص املصدري للنسخ املعدةل عىل رشط السامح بتوزيع ملفات اليت حتتوي عىل التعديالت من 

   جبانب النص ال صيل

 عدم وجود أ ي متيزي يف الرتخيص ل ي مجموعة أ و أ شخاص•

س تخدام الربانمج•  عدم وجود أ ي حتديد جملاالت اإ

ليه•  احلقوق املوجودة يف الرتخيص جيب أ ن تعطى للك من يمت توزيع الربانمج اإ

 



Software Copyright القانون و حقوق الطبع و النسخ الخاصة بالبرامج 

Data Protection Legislation البياانت حامية ترشيعات   

 ترشع قانون حامية البياانت و املعلومات الشخصية يف مجيع الاعامل خبصوصية الافراد 

 اعالن املبادئ 

 التعامل مع املعلومات و البياانت بزناهة 1.

 تس تخدم يف الاغراض القانونية 2.

 املعلومات جيب ان تكون اكفية و دقيقة 3.

 حيق للفرد الاطالع عيل بياانتة و التاكد من عدم اس تخداهما بشلك غري مناسب 4.

 ان ال يمت ارسال اي معلومات او بياانت الشخصية ايل خارج ادلوةل اذ مل تكن هناك وس يةل امنة  5.

 

 


