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 (  computer) اآلليمقدمه عن احلاسب -: األولالباب 

 تعريفات هامه

 

 

 

 

 امهــــــــــــــــــــــــــــــــتعريفات ه 

 وبـــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ احلاس 

 وبـــــــــــــــــــــــــــــاحلاس أجيال 

 وبـــــــــــــــــــــاستخدامات احلاس 

 وب ــــــــــــــمكونات ووظائف احلاس 

 رــــــــــــــــنصائح لتحاشي املخاط 

نتعرف عليه يف هذا الباب س ما
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 -:( computer)احلاسوبتعريف 

يقوم بإجراء العمليات احلسابية  -هو عبارة عن جهاز إلكرتونيو -أيضا احلاسب اآلليويسمى 

 ( معلومات )يف شكلنتائج  وإخراجويقوم مبعاجلتها  -على جمموعة من البيانات-واملنطقية 

 نستفيد منها يف حياتنا

ومعاجلتها هو جهاز الكرتوني رقمي له القدرة علي استقبال البيانات -:للحاسوب أخرتعريف 

.وإخراج النتائج يف شكل معلومات

يتم  -من احلقائق واملشهدات -البيانات هي عبارة عن جمموعة -:(  DATA) البيانات  ما هي

 0املعاجله مجعها من جمتمع إحصائي معني وإدخاهلا إىل احلاسوب ملعاجلتها وإخراج النتائج

من  -النتائج اليت حنصل عليها  -هي عبارة عن جمموعة-: ( Information)  -:املعلومات 

 تساعد يف عملية اختاذ القرارات -وهي  كنتيجة الطالب النهائية -للبيانات معاجله احلاسوب بعد 

من ترتيب وتنظيم وحبث وإرسال  -على البيانات  ر  العمليات اليت جت مجيع  هي-: املعاجلة 

 .وغريها  وحفظ و حذف وإضافة وإدخال وإخراج

 األلهوهو مايفهمه احلاسب وتسمى هذه اللغه بلغه   1 و0التعبري عن البيانات يف صوره   إي-:رقمي 

 (01010101)مثال 
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 احلاسوب و اإلنسان

 

قد نسأل  إذا كان اهلدف األساسي من احلاسوب هو إجراء العمليات احلسابية كما أسلفنا

 حبساباته بدون احلاسوب ؟ باستخدام الورقة والقلم إن يقومأنفسنا أال يستطيع اإلنسان 

 يفيدنا بها ؟  إنوما هي اجملاالت اليت ميكن للحاسوب 

 : دعونا نبدأ باإلجابة على هذه التساؤالت بطرح سؤال بسيط وهو 

 وهل للحاسوب وظائف أخر  ؟كم سيحتاج إنسان 

 

 .؟ 6564×4568ناتج هذه املساله لنا  وجد لي من الزمنبارع كم سيحتاج إنسان 

انه حيتاج إىل نصف دقيقة او دقيقة وال ننسى أن الدقيقة هي عبارة عن ستني ثانيه  قد نقول

وهل تعلم بأن أسرع احلواسيب يف العامل بلغ من سرعته انه يستطيع 

 عملية حسابيه يف الثانية الواحدة( ألف مليون مليون()0000’000’000’000’000)إجناز

 

  لنا فائدة عظيمة بإجراء حساباتنا بسرعة ؟نستطيع القول بأن وجود احلاسوب يؤدي  أي

ومما مييز احلاسوب عن اإلنسان سرعته اهلائلة ودقته املتناهية ويستطيع أن يعمل لفرتات 

ما كلل أو ملل أو تعب أو إرهاق كما ميكن استخدامه ملهام خمتلفة فهو يف  طويلة دون

نوك واملصارف ويف املطار ويف املستوصف ويف األرشيف ويف مركز الشرطة ويف الب

 .املدراء واملنسقني  مكاتب
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 تاريخ احلاسب

أصابع  )سلفنا فان فكرة ا حلاسب قدميه قدم اإلنسان فقد كان أول وسيله حساب استخدمه اإلنسان هوكما أ

متطلبات العصر  لتالءمثم احلصى ثم مع تطور حياته و تعقدها كان غاية أن يطور أساليبه وتقنياته  (يديه

تسارع مواز يف تطور فكرة  هالذي يعيش فيه وإزاء هذا التسارع املذهل يف حياة البشر كان البد أن يقابل

وفى أوىل 0 تساعد على تقدم ورقى البشرية احلاسوب واالجتاه إىل إبرازه كواحد من أهم العوامل اليت

واليت تستخدم خرزات على ( abacus) ر اله العدادابتك البتكار اله للقيام بعمليه احلسابحماوالت اإلنسان 

سنه قبل 0000من  أكثروقد ساعده العداد يف إجراء بعض العمليات احلسابية البسيطة وكن ذلك قبل 0أسالك 

اله ميكانيكية تستطيع إجراء عمليات (باسكال )عامل فرنسي يدعى  -م اخرت ع 0580امليالد ويف العام 

وقد مسيت لغة الربجمة باسكال بامسه تقديرا وختليدا جلهوده يف هذا )والطرحسابيه بسيطة يف اجلمع 

بعد حوالي ثالثني عاما باخرتاع آلته واليت مسيت بآلة ليبينز وهي  (ليبينز )وأمت هذه اجلهود(اجملال

م اية القرن التاسع عشر وحتديدا يف العادميكانيكي العمل أيضا وتستطيع إجراء عمليات القسمة و الضربب

باخرتاع اله تستخدم يف عملها البطاقات املثقبة  (جوزيف كاكوارد )عامل فرنسي يدعى -م قام0408

بتطوير (بابادج  تشارلز )نشوء فكره الربجمة باستخدام احلاسوبوقد قام بعده --وقد بدا مع اخرتاع هذه اآللة

 )م قام 0486نات ويف حوالي اله تستطيع استقبال األوامر عن طريق البطاقات املثقبةيف منصف األربعي

احلاسوب يقوم بالتخزين الداخلي للبيانات واستخدام النظام  أصبحبتطوير عمل احلاسوب حيث  (نيومان

الثنائي كقاعدة لبناء احلاسوب حيث إن النظام الثنائي يف العد يشابه أحد حاليت التيار الكهربائي 

ة أي إن احلاسوب قائم يف عمله وبنيته على املنطق تشغيل إيقاف وهذا يذكرنا بتعريف العمليات املنطقي

وهي اللغة اليت يفهمها احلاسوب ومنذ ذلك احلني بدا الظهور  ويعترب النظام الثنائي أساس لغة اآللة

الفعلي للحاسوب وبدأت أهمية كجزء مهم يف حياة البشر وضرورة من حياتهم وتقدمها فعملوا على 

 0هورظاحلياتي الذي يعيشون وبدأت أجيال احلاسوب باتطويره وحتديثه ليالئم التسارع 
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 احلاسوب أجيال

 حاسبات اجليل األول 

م  0486من عام  -تطلق هذه التسمية حاسبات اجليل األول على الفرتة من حياة وتطور احلاسوب

يف هذه الفرتة مت استخدام الصمامات املفرغة يف صنع حاسبات هذا اجليل و0460إىل العام 

استخدامات هذا اجليل لغة اآللة أي لغة الصغر والواحد للتعامل مع اجلهاز مما سبب صعوبة يف 

احلاسبات -واحتياج احلاسوب إىل إنسان متخصص للتعامل معه كما أن  -التعامل مع احلاسوب

إضافة إىل أنها حتوي ذاكرة حمدودة -وبطيئة نسبيا -يف هذا اجليل كانت كبرية احلجم 

 .فة إىل إنها تولد حرارة عالية جداباإلضا -جدا

 حاسبا ت اجليل الثاني

عام  -على الفرتة من حياة وتطور احلاسوب يف( حاسبات اجليل الثاني)تطلق هذه التسمية 

ففي هذه الفرتة مت استخدام تكنولوجيا الرتانزستورات واليت تتميز -م  0450م اىل العا م 0460

زيادة يف سعة  -سرعته ومن ميزات حاسبات هذا اجليل -بأنها صغرية احلجم احلاسوب وازدياد

درجة  -الذاكرة وذلك بسبب استخدام احللقات املغناطيسية يف تركيب الذاكرة كما إن

أيضا بدأت لغات برجمة اكثر  -احلرارة املتولدة عن احلاسوب أصبحت اقل ويف هذا اجليل

  0وإضافة هائلة إىل علم احلاسوب بالظهور وهذا يعترب انطالقة جديدة  -سهولة من لغة اآللة

 حاسبات اجليل الثالث 

وفيها مت استخدام الدوائر  0454-م إىل عام  0450عام  -بدأت حاسبات هذا اجليل بالظهور من

كما إنها كانت اصغر حجما من حاسبات  -وزيادة يف سعة الذاكرة-املتكاملة يف تصنيعها 

 0 0 0 0 0 00 0) ث أصبحت السرعة تقاس بالنانو ثانية وزيادة ملحوظة يف سرعتها حبي -اجليل الثاني

بكثري عن  -ويف هذا اجليل أصبحت احلرارة املتولدة عن احلاسبات اقل 0 000 000 000من الثانية ا   0 ’ 0

ظهور احلاسبات الصغري -حاسبات اجليل الثاني ومن أهم ما مييز هذا اجليل من احلاسبات أيضا 

  0تشغيل وتطور نظم ال 0 00000000
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 حاسبات اجليل الرابع 

م  0460عام -استمر العطاء والبحث واصبح الثمر انضج طعما أحلى مذاقا يف هذا اجليل الذي بدا 

مت فيه استخدام ( حاسبات اجليل الرابع ) هذا اجليل  -م 0440وكتب له أن خيلفه جيل آخر عام 

وفيه أصبحت سرعة احلاسبات اكثر من األجيال (  00 000000000تكنولوجيا أشباه املواصالت 

 أهم  -السابقة

مما أعطى الفرصة لشرحية  -إجناز ظهور احلاسبات الشخصية واملنزلية السهلة احلمل واالنتقال

هذا اجليل انتشرت أنظمة التشغيل كما انه يف ن احلاسوب اكرب من البشر لالستفادة م

OPERATI NG  -SY STEMS 

 حاسبات اجليل اخلامس 

للسرعة للرقي  ‘ويبقى اإلنسان يبحث يف سطور الذاكرة عما يرحيه ويرضي شغفة للبقاء 

وها هو يؤرخ جليل خامس جديد من أجيال احلاسبات يطمح من 0000000للتميز ‘للتحديث ‘للتقدم ‘

وان يستطيع احلاسوب متييز  -ملخاطبته باللسان-خالله إىل فهم احلاسب للمدخالت احملكية 

وماذا بعد ما قلنا 0اجليل اخلامس للحاسبات اإللكرتونية ,نه جيل الذكاء الصناعي ا0الرسومات 

فما زال اإلنسان يطمح للوصول باحلاسوب إىل مرحلة تغنيه حتى عن الكالم وقد  ‘واستعرضنا 

بدأت تظهر برامج الطباعة وتنفيذ األوامر دون احلاجة الستخدام الفارة أو لوحة املفاتيح ومازالت 

من هو خمرتع احلاسوب ؟ كما استعرضنا سابقا يف معرض احلديث عن تاريخ 00000000ة تسري القافل

هو مثرة جهود مشرتكة  وإمنااحلاسوب نر  بان احلاسوب مل يقم باخرتاعه شخص بعينة 

 0متواصلة لعدد هائل من العلماء واملهتمني عاشوا يف أماكن خمتلفة وأزمان خمتلفة
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 استخدامات احلاسوب

يف حتديث وتطوير أو  كمشارك  فاعلاحلاسوب  هامل يبق جمال من جماالت حياتنا إال ودخل

 العاليةوقدراته  إمكانياتهوذالك بسبب استغالل امثل للوقت 

 

 أآلليو قدرات احلاسب  إمكانيات

 نظمه  مثل اال اخلدمية ت االاجملمنها يف  االستفادةمت : وتنفيذ التعليمات أداءيف  العالية السرعة

  البنكية

 العسكري الذي  تمنها يف اجملاال االستفادةمت :املختلفة يف تنفيذ العمليات  املتناهية ألدقه

 وغريهايف توجيه الصواريخ  ألدقهيعتمد على 

 منها يف  االستفادةمت :ألدقه او ملل او تناقص  اي عطل  دون طويلهرتات فعلى العمل ل ألقدره

 مواقع االنرتنت فراتسري مثل  اخلدمية تاجملاال

 ملميزاته وامكانياته وقدرته  املختلفة اليت تتواكب مع :تعدد االستعماالت حسب اجملال

 احتياجات اجملاالت املختلفة 

 اجملاالت اليت تهتم بتخزين البيانات  يف  منها االستفادةمت :البيانات  إدارةيف  العالية الكفاءة

 واسرتجاعها مثل نظام السجل املدني

 بحث المنها يف اجملاالت اليت تهتم بتكرار بيانات معينه و االستفادةمت :ري الوقت واجلهد توف

 عن بيانات معينه مثل حمركات البحث

 منها يف اجملاالت اليت تهتم  االستفادةمت : من البيانات هائلةعلى ختزين كميات  ألقدره

  ألدولهمن خمه مثل انظمه اضبتخزين بيانات 

   مثل  والتوضيح  شرحلمنها يف اجملاالت اليت تهتم با االستفادةمت املختلفة دعم الوسائط

 التعليم واملؤمترات
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 مكونات ووظائف احلاسوب

 ائف احلاسبظو

 استقبال البيانات 

 واملنطقية احلسابيةالعمليات  إجراء  

 ختزين البيانات و تسهيل اسرتجاعها 

 والدولية احملليةواستقبال البيانات واملعلومات عرب الشبكات  إرسال 

 مكونات احلاسوب

 الربجميات   soft ware 

  الصلبةاملكونات  hard ware 

 تعريفات 

 العمليات  إجراءهي جمموعه من الربامج والتطبيقات اليت متكن احلاسوب من  :جميات الرب

 املختلفة

  وامللموسة احملسوسة امليكانيكيةو  االلكرتونية األجزاءهي : ألصلبهاملكونات   

  ألصلبهاحلاسوب  أقسام

 اإلدخالحدات و input unit    

  اإلخراجوحدات out put unit   

  املركزية  املعاجلةوحده  central processing unit 
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 اإلدخالوحدة 

  البيانات وتوجيها للحاسب  بإدخالجهزه االلكرتونية وميكانيكية تقوم اال وهي عبارة عن

 :مثل 

 

 

 keyboardلوحه املفاتيح 

 

  joystickعصا اللعب 

 light penالقلم الضوئي

 scannerاملاسح الضوئي

 mouse الفاره



 

 
 

 

01 

 

 : اإلخراجوحدات 

 أجهزههي البيانات للمستخدم بعد معاجلتها  وإخراجعن عرض  ةاملسؤل االلكرتونية  األجزاءهي 

شكل مفهوم  إىلمن متثيل داخلي الكرتوني من احلاسب  اخلارجةتقوم بتحويل املعلومات 

 للبشر يسمى خرجا

 
  screen الشاشات

 

الربوجكرتات 

projector  

 speakerالسماعات 

 printerالطابعات 
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 CPU -:وحدة املعاجلة املركزية

ـ  هي عبارة عن جمموعة من الوحدات تعمل مع بعضها و   central processing Unitهي اختصار لـــ

 .اآلليالبعض لتكمل دورة احلاسب 

 :تنقسم وحدة املعاجلة املركزية اىل 

 وحدة احلساب واملنطق  .0

 البسيطة واملنطقية احلسابيةووظيفتها القيام بالعمليات 

 وحدة التحكم والسيطرة  .0

نقل  ملختلفة أي التحكم يفيانات واملعلومات بني وحدات اعلى نقل الب اإلشرافووظيفتها 

  واإلخراج اإلدخالات وحد البيانات بني 

 وحدة الذاكرة

 للبيانات واملعلومات  املؤقتهي املخزن  -:وحدة الذاكرة

  memory unitاىل تنقسم وحدة الذاكرة 

 main memoryذاكرة التخزين الرئيسية  -0

 secondary unitوحدة التخزين الثانوي  
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 ئيسية ذاكرة التخزين الر

 ROM (READ ONLY MEAMORY) ذاكرة القراءة فقط -0

 RAM(RANDOM ACESS MEMORY ) ذاكرة الوصول العشوائي 

  prom programmable read only memory للربجمة القابلة ألقراهذكره  -3

   ROMذاكرة القراءة فقط / ا

  وهي اختصار( Read Only Memory )  

 حمتوياتها ثابتة ال ميكن التغري فيها 

 إمنا مستخدمه من قبل الشركة املصنعة فقط (املستخدم )وغري مستخدمه من قبل الشخص 

 ال تفقد حمتوياتها بانقطاع التيار الكهربي 

  ال ميكن الكتابة عليها واملسح منها. 

 PROM) )ذاكرة القراءة القابلة للربجمة/ ب

 
  وهي اختصار (programmable Read Only Memory ) 

  متتلك نفس خصائص ذاكرة الRom ولكن قابله للربجمة. 

  -: RAMذاكرة الوصول العشوائي / ج 

 وهي اختصار( Random access Memory ) 

  وهى تعترب خمزن مؤقت للبيانات 

  وهى تفقد حمتوياتها بانقطاع التيار الكهربي 

 .ميكن الكتابة عليها واملسح منها 
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- : الثانوية  الذواكر

 Hard Disk القرص الصلب                    

 Flash                                                                الفالش              

 CD Rom               القرص الليزر             

 Floppy Disk       القرص املرن               

 

 من النواحي التاليه الذواكر

عه سال الثمن

 التخزينيه

 احلجم التوفر التعرض لتلف

Floppy Disk 

 
رخيص 

 جدا

نادرة  عه جدايسر قليله جدا 

 لقدمها

 صغري

Compact disk  Rom 
cd 

متوفره  تتحمل متوسطه رخيص

 بكثره

 صغريه

Flash صغريه جدا  بكثره اقل تعرضا كبريه متوسطه

باملقارنه مع 

 سعتها

 

Hard Disk 

 كبري جدا متوسطه اقل تعرضا كبريه جدا غاليه جدا
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 . soft ware (الربجمية)كونات معنويةامل

 وتنقسم اىل تعمل داخل األجزاء الصلبةوهي عبارة عن مكونات غري حمسوسة 

 بالنظام  خاصةبرجميات  -0

 باملستخدم خاصةبرجميات  -0

 بالنظام  خاصةبرجميات 

وهو برنامج وسيط بني املستخدم  والعتاد يقدم لكل من العتاد واملستخدم  -:نظام التشغيل / 0

اما  -تفهم وجود تيار او عدم وجوده الكهربائيةجهزه  مثل االمثله للغه اليت يفهمها  فالعتاد ا

 . لبياناتكتابه وصور وغريها من ما ندعوه  باورموز و أصواتحنن البشر نفهم كل ماهو معرب من 

 (windows –Dos – Unix – lunix)  أمثله لنظام التشغيل

 باملستخدم خاصةبرجميات 

- :برامج مصممه بلغات الربجمة

 (,C++ , SQL ,V.B, Pascal)شركه معينه  حوجهيقوم املربمج بتصميمها حسب 

 جاهزةبرامج تطبيقية  

للمستخدمني  العامة حلوجه وهى عبارة عن برامج جاهزة تقوم الشركات بتصميمها حسب ا 

 – Microsoft office   (Word – Excel – Accessجمموعه   ومن أمثلتها أمثله  وتعرض يف السوق 

Power Point) 
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 املخاطرنصائح لتحاشي 

 أنواعها اليت تؤثر على املستخدم او على احلاسب بكافه  أي حتاشي املخاطر  املقصود ب حتاشي املخاطر

 املستخدم ناحيةمن 

 صحيحةاجللوس بوضعيه  

 قريبه من احلاسب مسافةعدم اجللوس على  

 ذو أضاه جيدهحميط يف   العمل 

  مضيئة نافذة أماممباشره  الشاشةعدم وضع  

 التحرك من فرته الخر   

 مكونات احلاسب ناحيةمن 

 سليمةبطريقه  و إغالقهفتح احلاسب  

 بهاله الضعف التيار الكهربائي أو تذبذاحلاسب يف ح إغالق 

 تهويه مكان جيد  وضع احلاسب يف  

 تغطيه احلاسب بعد االنتهاء من العمل 

 من فعاليته وتأكد التأكد من وجود برامج مضاد الفريوسات  

 املختلفةاحلذر يف تبادل امللفات بوسائط التخزين  

 حفظ امللفات بعيدا عن نظام التشغيل  

 نتنرت صفحات االيف املنبثقةاحلزر من الرسائل  

  

 

يرجى االهتمام بهذه النصائح وعدم جتاهلها الن جتاهلها قد يسبب  األذ  اجلسيم لكل من املستخدم 

  واحلاسب

 ملحوظــــة



  نظام التشغيل:

من أهم البرمجيات األساسية التي يحتاجها الحاسب لكي يعمل ما يعرف بنظام 

( فما System Software) برمجيات النظام   ويطلق عليه أحيانا   Operating Systemالتشغيل

 نظام التشغيل ؟

 تعريف نظام التشغيل :

تقوم إدارة الحاسب وتتحكم في نظام التشغيل هو مجموعة من البرمجيات األساسية التي 

كافة األعمال والمهام التي يقوم بها وتسير هذه البرمجيات على المستخدم االستفادة من 

األجهزة التي يتكون منها الحاسب والملحقات التابعة له مثل الطابعة والفأرة وغيرها كما تمكن 

ب كبرمجيات الطباعة المستخدم من االستفادة من البرمجيات التطبيقية المختلفة للحاس

 للرسائل أو إجراء األعمال الحسابية أو غير ذلك.

ويعد نظام التشغيل أهم البرمجيات بل أنه عصب الحياة بالنسبة للحاسب وعادة ما تقوم 

الشركات الكبرى المصنعة ألجهزة الحاسب بعمل أنظمة التشغيل المتوافقة مع أجهزتها 

تقوم بتفويض شركات متخصصة لعمل أنظمة التشغيل المستخدم فيها أو  بحسب نوع المعالج 

لها أما الشركات الصغرى فتقوم بتصنيع أجهزتها لتكون متوافقة مع منتجات إحدى الشركات 

 الكبرى.

ويطلق على المبرمجين الذين يقومون بكتابة وتطوير وصيانة نظم التشغيل اسم مبرمجي نظم 

جين وهم يعملون عادة في الشركات التشغيل وهم على أعلى مستوى في تصنيف المبرم

وتختلف مهام نظم التشغيل باختالف أحجام الحاسب فالحاسبات   الكبيرة لتصنيع الحاسبات

الكبيرة تحتاج إلى نظم تشغيل عالية الكفاءة تمكنها من التعامل مع العديد من وحدات 

فية كما تمكنها من الحاسب والوحدات الملحقة به كالطابعات ووسائط التخزين والنهايات الطر

 توفير إمكانية التشغيل للعديد من المستخدمين للحاسب في نفس الوقت

أما في الحاسبات الشخصية فإن نظم التشغيل تكون أقل تعقيدا  حيث أنها تتعامل عادة مع  

 حاسب واحد لمستخدم واحد.

 مهام نظام التشغيل :

يل الحاسب والتحم في مكوناته لنظم التشغيل مهام ووظائف متعددة تتعلق بعمليات تشغ

 وأجهزته المادية وملحقاته ويمكننا أن نحدد أهم نظام التشغيل في النقاط التالية :



 التحكم في مسار البيانات: -1

يقوم نظام التشغيل بنقل البيانات داخل الحاسب من وحدة إلى أخرى كما يتولى تنظيم 

كذلك عمليات حفظ البيانات والبرمجيات  تبادلها بين الوحدات المختلفة بالجهاز وهو ينظم

 ويحتفظ بمعلومات مفصلة عن حجمها وأماكن حفظها

 تحميل البرمجيات التطبيقية:-2

من المهام المهمة لنظام التشغيل القيادة بتحمل البرمجيات التطبيقية إلى الذاكرة من 

تحميل البرمجيات الوحدات الملحقة من وسائط التخزين المرتبطة بالحاسب والمقصود بعملية 

هو نقلها من وسائط التخزين الذاكرة الرئيسية ثم إلى وحدة المعالجة تمهيدا  لتنفيذها وبعد 

تنفيذ البرنامج يقوم نظام التشغيل بإزالة البرنامج من الذاكرة الرئيسية إذ لم يكن البرنامج من 

 ت تطبيقية أخرىإلفساح المجال أمام تحميل وتنفي برمجيا –البرمجيات المقيمة دوما  

 التحكم في وحدة الذاكرة الرئيسية : -3

بتنفيذ أكثر من برنامج واحد في الوقت نفسه أو أن يعمل أكثر من   تتسم بعض نظم التشغيل

مستخدم واحد على الحاسب وفي هذه الحاالت تتضمن مسئوليات نظام التشغيل عمليات 

ة اتصال أكثر من مستخدم بالحاسب توزيع الذاكرة الرئيسية على أكثر من مستخدم في حال

 عن طريق الطرفيات

 التحكم في وحدات اإلدخال واإلخراج:-4

ويشمل ذلك عمليات التحكم في إدخال البيانات عم طريق المفاتيح أو الفأرة أو غيرها 

 وعمليات عرض المعومات على الشاشة أو إرسالها إلى الطابعة أو أي وحدات أخرى

 :االتصال مع المستخدم -5

يقوم نظام التشغيل بتنظيم أسلوب المواجهة مع مستخدم الحاسب ومن خالل ذلك يتمكن 

مستخدم الحاسب من متابعة البرمجيات التي يتم تنفيذها واإلطالع على المالحظات التي 

يظهرها الحاسب على الشاشة وكذلك إصدار األوامر لتوجيه الحاسب للقيام بالمهام 

 المناسبة.

 

 



 ال:اكتشاف األعط -6

عند حدوث أية أعطال في أحد مكونات الحاسب يقوم نظام التشغيل بصورة آلية بتشغيل 

 سلسلة من البرمجيات الخاصة باكتشاف األعطال.

 كيف يعمل نظام تشغيل الحاسب :

عند تشغيل الحاسب فإن نظام التشغيل يمر بعدة خطوات حتى يصبح جاهزا  ليستقبل أوامر 

 الخطوات كما يلي :المستخدم ويمكن تلخيص هذه 

 ROM قراءة وتنفيذ التعليمات واألوامر من ذاكرة القراءة الثابتة  -1

 فحص وحدات الحاسب للتأكد من سالمتها -2

 تحميل نظام التشغيل من األقراص اللينة أو الضوئية أو من القرص الثابت -3

 استالم أوامر مستخدم الجهاز -4

 تعليماتها تحميل البرمجيات التطبيقية وتنفيذ -5

 العودة إلى نظام التشغيل وانتظار أوامر المستخدم وتكرار الخطوات السابقة -6

 أنواع أنظمة التشغيل :

تنقسم أنظمة التشغيل من حيث قدرتها على تشغيل أكثر من برنامج لنفس المستخدم في  

 نفس الوقت إلى قسمين

 MultiTaskingام أنظمة تسمح بهذه اإلمكانية وتسمى بأنظمة متعددة المه -1

 SingleTaskingأنظمة ال تسمج بهذه اإلمكانية وتسمى أنظمة وحيدة المهام  -2

كما تنقسم أنظمة التشغيل من حيث قدرتها على السماح ألكثر من مستخدم بتشغيل 

  برمجياتهم في نفس الوقت إلى قسمين

 Multi-Userأنظمة تسمح بهذه اإلمكانية وتسمى بأنظمة متعددة المستخدمين  -1

 Single-Userأنظمة ال تسمح بهذه اإلمكانية وتسمى بأنظمة وحيدة المستخدم  -2

 



 ومما تقدم يمكن تعريف أربعة أنواع من أنظمة التشغيل هي :

نظام وحيد المستخدم وهو أقل األنظمة قوة ويسمح لمستخدم واحد فقط بالعمل عليه وال  -1

مج في نفس الوقت وساد هذا النظام مع يستطيع هذا المستخدم أن يشغل أكثر من برنا

 الحاسب الشخصي حتى وقت قريب ونادرا  ما نراه مستخدما  إال مع أجهزة الحاسب القديمة

نظام متعدد المستخدم وحيد المهام وهو شائع االستخدام على أجهزة الحاسب الخادم  -2

لعدد من ويستخدم هذا النظام في دوائر األعمال المتوسطة والصغيرة حيث يسمح 

 المستخدمين بالعمل معا  ولكن يجري تشغيل برنامج واحد فقط لكل مستخدم

نظام وحيد المستخدم متعدد المهام وهو النظام الشائع االستخدام حاليا  على أجهزة  -3

الحاسب الشخصي ومحطات العمل حيث يتيح للمستخدم الواحد القدرة على تنفيذ أكثر من 

 برنامج في نفس الوقت

ام متعدد المستخدم متعدد المهام وهو أقوى األنظمة وهو السائد على أجهزة الحاسب نظ -4

المركزية والمتوسطة وقد بدأ زحف هذا النظام مؤخرا  على أجهزة الحاسب الشخصي وفي 

هذا النظام يقوم كل مستخدم بالتعامل مع الحاسب وكأن الحاسب يعمل له وحده وذلك لما 

في التشغيل والتنفيذ وتنفيذ األوامر كما أن أي خطأ يرتكبه يتميز به من سرعات عالية 

 مستخدم ما اليؤثر على باقس المستخدمين وال يعطل أعمال الحاسب

 أمثلة لنظم التشغيل الشائعة :

 ( للحاسب الشخصي:DOSنظام دوس ) -1

 Windowsنظام النوافذ ) وندوز (  -2

 UNIXنظام يونكس للتشغيل  -3

 (LINUX) لينكس نظام -4
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 (WINDOWS)م التشغيل التعرف على بيئة  نظا -:الفصل الثاني 

 

 

 

 

 رـكيفيه التعامل مع الفاءره واملؤش 

 ــــــــــــــــــاءرهفعاليات أزرار الف 

 ح ــــــــــــــــــــــــــــــــلوحه املفاتي 

 بــــــــمكونات واجهت سطح املكت 

 كيفي التعامل مع امللفات واجمللدات 

سنتعرف عليه يف هذا الباب  ما
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 كيفيه التعامل مع الفار ه

 قبل البدا 

بالتعرف على واجهة نظام التشغيل ويندوز جيب عليك أن تعرف كيفيه التعامل مع اهم أجهزه 

 اإلدخال

 مع  الفارة من النواحي التالية  لأوال التعام

 شكلها ومكوناتها  .0

 وظائفها  .0

 الوضعية الصحيحة  .3

 وظائفها 

لتنفيذ األوامر املختلفة وله خيارين يف التحكم األول ضغطه واحده وعادتا مايكون : الزر األيسر 

 لتحديد عنصر معني أو لتنفيذ أمر معني  والثاني ضغطتني سريعتني وعاده ماتكون لتنفيذ أمر معني  

شاشة اهلدف منه التصفح أي إذا كانت البيانات املعروضة اكرب من حجم ال: الزر األوسط 

 بإمكانك استعراضها بالتنقل إىل اعلي واىل أسفل

لعرض اخلصائص لكل إحداثي أو منطقه معينه أو كل أيقونه:الزر األمين 

 الوضعية الصحيحة 

 حبيث تتمكن من التحكم بكل األزرار وتكون اليد يف وضيعيه 

 مرحية 

 

 الزر االيسر

 الزر االيمن

 الزر االوسط
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 فعاليات أزرار الفارة

 التأثري  أوالتحرير 

وذلك بوضع مؤشر الفارة على أيقونه ما وضغط الزر األيسر هلا مره واحده والحظ تغري لون اال يقونه        

 ومتيزها عن غريها

 السحب  واآلفات 

وذلك بوضح مؤشر الفارة على  إحد  اإليقونات وضغط الزر األيسر مع االستمرار بالضغط والسحب 

 ثم افلت  أخرإىل مكان 

 الضغط املزدوج

 ثم اضغط على الزر اال يسر مرتني دون حتريك الفارة اإليقوناتوذلك بوضع مؤشر الفارة على إحد  

  األمينضغط الزر 

ان الضغط على الزر األمين للفارة مرة واحده يف أي مكان من الشاشة يظهر قائم ختتلف البنود اليت 

 حتويها باختالف مكان الضغط 

  إشكال خمتلفة للمؤشر

 التأشري إحداثي
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 ( key board)لوحه املفاتيح 

هذه هي الوضعية الصحيحة لتعامل مع لوحه املفاتيح حبيث يتم وضع األصابع على األحرف يف 

 السطر االوسط 

 الذي حيتوي على أكثر احلروف استخداما

وتستعمل املفاتيح بشكل مفرد او ثنائي او ثالثي يف بعض األحيان لتنوع يف اخليار بني األوامر 

 املختلفة 

 بعض املفاتيح املهمة 

0- Enter  وظيفته اإلدخال او التنفيذ وغالبا ما يؤدي وظيفة الزر األيسر للفارة 

0- Caps lock لتبديل بني األحرف الكبرية والصغرية يف اللغة االجنليزية  

3-  Shift + altلتغري اللغة من عربي اىل اجنليزي والعكس 

8- Space    للفصل بني الكلمات 
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 طح املكتبسمكونات 

 أوال ما املقصود ب سطح املكتب 

هو عبارة عن الواجهة الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز  وهو ميثل اجلزر لشجره امللفات وحيتوي 

 على إيقونات 

 semiotics and iconsألرموز  أوما املقصود ب اإليقونات 

رمز معني والرمز هو عباره عن شكل مبسط يدل على شيء موجود  -إعطاء الكائن معنى بدالله

والغرض منه تشبيه كائن جدي بكائن موجود ميتلك نفس الصفات او بعضها

 االنفعال 

منها    فمعينها هلدإليصال إحياء   أخرعبري هو عبارة عن حركه ا وتغري يف اللون او صوت او أي ت

 رمز معني او انك ستقوم بفعل ما  أو أيقونهتنبيهك على انك يف جمال او حيز 

 شجره امللفات 

غريها توجد بشكل متداخل  أوجهزه سواء كانت هواتف ا و كمبيوترات  إالامللفات يف مجيع 

من  أوال التالينتبع املسار   إنملف الصور يف اهلاتف فالبد  إىلنصل  إن أردنا إذامثال على ذالك 

 ملف الصور إىلاألستوديو من ثم ندخل  إىلالقائمة من ثم ندخل  إىلخلفيه اجلوال ندخل 
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 املستوى 

كل واجهه تعترب مستو  مثال اذا كنت يف سطح املكتب فجميع امللفات واإليقونات يف 

 سطح املكتب تعترب يف مستو  واحد والذي يدعى ب سطح املكتب 

 امللفات أنواع

هناك جمموعه من انواع امللفات مثل ملفات الصوت وملفات الصور وملفات الفيديو وملفات 

 النصوص وغريها

 اجمللدات

ة عن احلافظات اليت يتم فيها ختزين امللفات واهلدف من إنشائها تنظيم امللفات هي عبار

 لتسهيل الوصول إليها وفرزها وتصنيفها

 مفهوم النافذة

يف شكل نوافذ ومت تسميتها  املختلفةنظام التشغيل ويندوز يتعامل مع الربامج والتطبيقات 

اخلصائص  ف  بإمكاننا فتح أكثر من نافذة  ناحيةبالنوافذ النها شبيهه بالنافذه يف املنزل من 

وإغالق النافذة  وحتكم يف حجم النافذة أخر  إىلوتنقل من نافذة 
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 النماذج 

أتى مفهوم النماذج يف عهد نظام التشغيل ويندوز حبيث كان يف السابق يتم التعامل مع 

م التشغيل ويندوز  نظام التشغيل املسمى ب الدوز عن طريق األوامر يف شكل نصي لكن نظا

 اظاف الكثري من اإلمكانيات 

 إغالقمنها النوافذ حبيث ميكنك العمل على أكثر من برنامج يف وقت واحد دون احلوجه اىل 

اليت نقله التعامل مع نظام التشغيل من خالل  والنماذجالربنامج لالنتقال اىل العمل يف برنامج اخر  

اختيار األوامر وذالك بالضغط على إشكال خمتلفة إىل واملرهقة اململةالكودات 

 النماذج  أشكالمن 

 نص  إلدخال .0

  أنثىذكرا او  إماتكونا    إنالختيار خيار واحد فقط مثل  .0

 املتعددةالختيار عده خيارات مثل اهلوايات  .3

 الختيار خيار من قائمه مثل قائمه الدول .8

 ما  أمرالزر لتنفيذ  .6
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 (desk top)املكتبمكونات سطح 

 اخللفية 

 عبارة عن الصورة  اليت تراها خلف اإليقونات الرئيسية

 اإليقونات الرئيسية

تتكون االيقونات  من شقني األول الرمز املعرب والثاني االسم واإليقونات الرئيسية هي

1- My Documents املستندات 

 الصوت والصور والفيديو وامللفات النصيةتستطيع ختزين ماتريده من جملدات او ملفات مثل ملفات 

 

2- My Computer جهاز الكمبيوتر 

 تستطيع من خالله الوصول اىل الذواكر الثانوية واالجهزه املرتبطة باحلاسب 

 

3- My Network Placesالشبكه 

 من خالله تستطيع ضبط إعدادات ألشبكه

4- recycle Benسله املهمالت 

 عند حذف أي بيانات او معلومات ميكن إجياده يف سله احملذوفات 

5- Internet Explorerمتصفح االنرتنت 

 ميكن من خالله الوصول اىل شبكه االنرتنت 
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 يتكون من Task barشريط املهام 

 حتتوي على مجيع الربامج  -:menu Start  قائمه ابدا -0

 

 languageلتغريير لغة الكتابة ودالله على ألغه املستخدمة حاليا  -:اللغه املستخدمة  -0

 

 soundالتحكم يف الصوت وذلك عن طريق  تعليه وختفيض الصوت  -:ضبط الصوت  -0

 

 

 Date And Timeضبط الوقت والتاريخ ورئيه الوقت والتاريخ  -:ضبط التاريخ والوقت -3

 

 

 

 بيقات اليت تعمل االن مثل االنت فايرس افاست التط -:التطبيقات النشطه  -8

 

 

 النوافذ املفتوحه وئمكانيه التحكم فيها مثل التنقل بينها -:النوافذ النشطه  -6

 

 

شريط املهام بشكله الكامل 

 الضبط والتعديل يف مكونات سطح املكتب
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 عمل شاشه توقفو تغري اخللفية و  تغري الزمنكيفيه 

 خطوات تغري الوقت والتاريخ 

 والوقت لتاريخاليت تراها خلف اإليقونات الرئيسيةاضغط  تنفيذ مرتني على ا

سوف تظهر لك النافذة التالية

 اخلطوة األوىل تغري الوقت 

 لدينا نوعني من الساعات ساعة كالسيكيه وساعة رقميه  سنقوم بتغري

 الساعة الرقمية وعندها ستتغري الساعة الكالسيكية تلقائيا 

 ثم صباحا او مساءا:ثم الثانية :ثم الدقيقة:الساعة  -خطوات التغري أوال نغري

 كيفيه التغري اضغط باملؤشر على خانت الساعات ثم غري قيم الساعة

 لنقصان  لزيادة واألسفل وذلك  بالسهمني املتعاكسني االعلى

 تقل خلانت الدقائق بالضغط عليها وقم بتكرار هذه اخلطوات جمددامن ثم ان

 لضبط التاريخ

 لضبط الوقت
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 خطوات تغري التاريخ 

 

 اوال تغري السنة من ثم الشهر من ثم اليوم اضغط فوق خانه 

 السنة ثم قم بتغريالسنة وذلك بزيادة بسهم األعلى والنقصان 

 الشهر واضغط فوق السهم  بالسهم األسفل ثم انتقل اىل خانت

 لتظهر لك قائمه بالشهورمن ثم اضغط  الذي يشر اىل األسفل 

 فوق الشهر الزي تريده  بعدها انتقل اىل اليوم واضغط على اليوم

 حلفظ التغريات الذي أجريتها   okالزي تريده أخريا اضغط على  

 لعدم حفظ التغريات والرجوع اىل الضبط  السابق  cancelاو اضغط على 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

27 

 

 خلفيه سطح املكتب و عمل شاشه توقفتغري 

 تغري خلفيه سطح املكتب اتبع اخلطوات التالية 

 ضع املؤشر يف مساحه خاليه ثم اضغط كلك ميني  -0

 propertiesسوف تظهر لك قائمه قم باختيار اخليار  -0

 display propertiesستظهر لك النافذة التالية  -3

 desktopضغط فوق النافذة الفرعية  -8

 سوف تظهر لك النافذة التالية  -6

 

0-  
 حلفظ التغريات  لرتاجع عن التغريات لرؤية التغريات على الشاشة 

ملشاهده كيف 

ستكون الصوره 

 كخلفيه

خيارات لتحكم 

يف الصور 

 اخللفيه 

 

الختار صوره من 

  ملفاتي

 اللون احلقيقي
 للخلفيه 

الختيار او عمل 

 شاشه توقف

لتغري خلفيه 

  سطح املكتب

اليت  الصور

ميكن وضعها 

 كخلفيه
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اللون الذي سيكون كخلفيه يف حاله عدم وجود صوره كخلفيه لسطح املكتب  ميكنك  -0

 اختيار ه من قائمه األلوان هذه 

 

خيارات التحكم يف حجم الصورة وعادتا مايكون مع الصور اليت  -3

 حجمها ليس 

مطابقا حلجم سطح املكتب عندها ميكنك اختيارات إحد  

 اخليارات  التالية 

االكتفاء بوضع الصورة حبجمها احلقيقي يف وسط الشاشة مع ظهور لون اخللفية  -0

 احلقيقي

 تكرار الصورة مللء مساحه سطح املكتب  -0

 الصورة مللء مساحه  سطح املكتب او شد  -3

 

 

center                                                                tile                              stretch                                              
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 اختيار خلفيه من جهازك  -8

 browseاضغط فوق زر  -0

 سوف تظهر لك النافذة  -0

 

 

 

 

 ألصوره  لعرض

  لرتاجع

 عرض شجره امللفات

 

املساحات اليت ميكنك ختزين امللفات 

 داخلها

قائمه لتكبري وتصغري 

 االيقونات 

 

 النشاء جملد جديد

 
 لتنقل داخل شجره امللفات
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 ضبط شاشة التوقف

تظهر بعد زمن معني حيدده ( يف وضع مخول )شاشة تظهر عندما يكون اجلهاز ساكن هى 

 .املستخدم 

  -:اخلطوات 

 ضع املؤشر يف مساحه خاليه ثم اضغط كلك ميني  -0

 propertiesسوف تظهر لك قائمه قم باختيار اخليار  -0

 display propertiesستظهر لك النافذة التالية  -3

 screen saverضغط فوق النافذة الفرعية 

ستظهر لك الشاشة التالية

 

 

 لضبط اعداداات العرض

ملشاهده العرض يف 

 كامله شاشه

 ملشاهده الغرض الذي اخرتته

 حتديد زمن االنتظار لبدا العرض حلفظ التغري يف الضبط 

 قائمه بعروض خمتلفه 

لعدم حفظ التغري والرجوع 

 الضبط السابق اىل
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 توضيح أكثر

 يارات العروض املختلفة لشاشه التوقفخبقائمه 

اهم اخليارات

 noneبدون شاشه توقف  -0

 بإمكانك كتابه امسك او بريدك او غريها 3d textنص ثالثي األبعاد  

 االلكرتوني وعرضه يف شكل نص ثالثي األبعاد

 باقي اخليارات عبارة عن عروض جاهزة  -3

 كيفيه عمل نص ثالثي األبعاد

 3d textاخرت اخليار 

  settingsثم اضغط فوق زر 

 سوف تظهر لك الشاشة التالية  -3

 جعل الزمن احلالي كشاشة توقف 

 timeاخرت اخليار 

 اذا أردت كتابة نص ليكون شاشه توقف -0

 custom textقم باختيار اخليار 

 

 السابق  مسح  النص ثم اكتب النص يف صندوق اإلدخال الذي يليه بعد
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  الختيار خط لكل مناسب

  choose fontاضغط فوق الزر

 ستظهر لك النافذة  التالية لضبط اخلط

Font style 

0- Regular عادي 

0- Italic مائل 

3- Bold  عريض 

8- Bold italic عريض ومائل 

 

 ضبط احلركة 

 rotation typeقم باختيار احد اخليارات  من قائمه 

 أنواع خلطوط خمتلفة  اخلط مظهر 

 من مظهر – منوذج توضيحي للخيارات

 للخط او نوعه
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 ضبط األلوان 

 solid color & custom colorبعد حتديد كل من 

  custom colorثم اضغط فوق 

  okسوف تظهر لك خيارات  أللوان اخرت اللون املناسب من ثم اضغط 

 او اخرت تدرجا مناسبا من ثم اضغط فوق الزر

 add to custom color 

 okمن ثم اضغط فوق الزر 

 ضبط كل من 

 احلركة -0

 احلجم -0

 السرعة -3

 وذلك بتحكم ب حمدد مقدار التدرج بني 

 التسريع ولتبطئوالتصغري والتكبري  و االرتفاع واالخنفاض  

 حلفظ التغريات  okبعد االنتهاء من الضبط علينا الضغط فوق زر 

 من ثم االنتظار حسب الزمن احملدد لكي تنتقل الشاشة تلقائيا اىل 

 وضع شاشه التوقف

 

 األلوانتدرجات   خيارات األلوان
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 التعامل مع امللفات واجمللدات 

 أوال 

 (احلافظة)ماهو اجمللد

واهلدف منها ( املستند)ختزن  بداخلها  أنواع خمتلفة من امللفات  إنعبارة عن حافظه ميكنك 

تنظيم امللفات وفرزها ويتكون من قسمني االسم و االيقونه

 (املستند)امللف 

امللف هو عبارة عن بيانات او معلومات خمزنه يف شكل تعبريي اما يف شكل نصي او صوتي او 

كون كل ملف من قسمني االيقونه واالسمصوري اوفيديوي وغريها من أنواع امللفات ويت

 ملف من نوع نص               ملف من نوع صوره                                ملف من نوع فيديو                   ملف من نوع صوت     

ما سنتعلمه

 كيفيه إنشاء جملد وتسميته وأعاده التسمية ونقله ونسخه 

 ونسخه وأعاده تسميتهكيفيه نقل امللف  -0

 

 

 

 

 الثيمات يؤدي إىل اختالف أشكال اإليقونات لكن بشكل بسيط مع املمارسة ستتعود على ذلك  اختالف

 

 ملحوظــــــــة
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  فية إنشاء جملد علي سطح املكتب كي

ضع املؤشر يف مكان خالي يف سطح املكتب

 اختار اضغط على الزر األمين للماوس سوف تظهر قائمه  -3

 Newاألمر منها

  Folder منها اخليار   سوف تظهر قائمة فرعيه اختار 

 اجمللد تلقائيا وماعليك بعد ذالك اىل ان إنشاءسيتم 

 تسميه مباشرتا

 من ثم اضغط كلك يف أي مكان فارغ ليتم حفظ اسم

 اجمللد 

 

 

 رقم لتفرقه بني اجمللدات يف+New Folderإذا مل تسمه فسوف يأخذ اسم االفرتاضي من قبل احلاسب 

 حاله وجود اكثر من جملد يف مستو  واحد الن احلاسب اليقبل تطابق األمساء يف مستو  واحد 

 

 ــــــــةملحوظ
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 كيفيه اعادت تسميه اجمللد وحذفه 

 اوال ضع املؤشر فوق اجمللد مباشرتا 

 اضغط كلك ميني 

 ستظر لك قاميه 

  renameاعاده تسميه اجمللد اخرت اخلياريف حاله تريد 

 وسوف يفتح لك مربع االسم لكتابه االسم اجلديد

 deleteاما يف حاله احلذف اخرت التيار 

 

 حلذف اجمللد

 ألعاده تسميه اجمللد

شكل اجمللد عند اختيار خيار أعاده التسمية حبيث 

 يكون مستعد لتلقي االسم اجلديد
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 نقل و نسخ امللف داخل جملد او جملد داخل جملد 

 اوال الفرق بني كلمت نقل ونسخ

نقل تعين اخذ  الشئ من موقعه احلالي  اىل موقع جدي  حبيث خيتفي من املوقع السابق ويظهر 

 يف موقعه اجلديد

نسخ تعين عمل نسخه مشابهه  من الشئ بكل حمتوياته ووضع النسخه اجلديده يف مكان اخر 

 قعني خمتلفني وحبيث يتكرر نفس الشيء  يف م

 خطوات النسخ او النقل 

 حتديد امللف او اجمللد املطلوب اجراء العمليه عليه  -0

 (cut)او نقل (copy)اختيار العمليه نسخ -0

 من ثم االنتقال اىل املوقع اجلدي الذي سيتم فيه  -3

 لصق(االلقاء )عمليه الوضع 

 (paste)ه ب كلم( الوضع او االلقاء ) مث قم ب -8

اخلطوات

اوال ضع املؤشر فوق اجمللد مباشرتا 

 اضغط كلك ميني ستظر لك قاميه  -0

 ثم اخرت اخليار الذي تريده 

  

 لوضع اوالقاء او لصق

 لنقل 

  لنسخ

على امللفات الطريقةبنفس  التسمية وأعادهمالحظه ميكنك تطبيق كل من عمليه النسخ والنقل واحلذف 

 

 

 

 ــــــــةملحوظ



 كلية المستقبل الجامعة  م.م غدير حيدر عباس

 1 الفصل الثالث ,مبادئ الحاسبة       المرحلة االولى                  

 الفصل الثالث

 أمان الحاسوب وتراخيص البرامج

Computer Safety and Software Licenses 

 أخالق العالم االلكتروني

للعالم االلكتروني اخالق تكاد ان تكون تشبه العالم التقليدي فضال عن بعض االداب التي يتطلبها 

العامة عند استخدام االنترنت ومن  هذا العالم الجديد وينبغي االلتزام بمجموعة من االخالق واالداب

 اهمها:

 احترام الطرف االخر. -

 االلتزام بعدم االضرار باالخرين. -

 االيجاز في طرح االفكار ومحاورة االخرين. -

 االلتزام بالقانون. -

 احترام الخصوصية الشخصية لالخرين. -

 

 اشكال التجاوزات في العالم الرقمي:

مج بطريقة غير قانونية وسرقة البرامج التطبيقية جرائم الملكية الفكرية:وتشمل نسخ البرا -1

 سواء كانت تجارية او علمية او عسكرية.

االحتيال: احتيال التسويق, سرقة الهوية, االحتيال على البنوك واالحتيال عن طريق  -2

االتصاالت وسرقة االرصدة وسرقة المال من خالل التحويل االلكتروني من البنوك او 

 االسهم.

 ت الخاصة والتشهير باالخرين وابتزازهم.سرقة البيانا -3

 

 

 

 



 كلية المستقبل الجامعة  م.م غدير حيدر عباس

 2 الفصل الثالث ,مبادئ الحاسبة       المرحلة االولى                  

 : Computer Securityأمن الحاسوب 

يعد امن الحاسوب جزء من المنظومة المعلوماتية والتي هي بدورها جزء من االمن العام والهدف 

 من امن الحاسوب يتضمن حماية المعلومات والممتلكات من السرقة والفساد او الكوارث الطبيعية.

 : Computer Privacyوب خصوصية الحاس

يستخدم هذا المصطلح ليشير الى الحق القانوني في الحفاظ على خصوصية البيانات المخزنة على 

 الحاسوب او الملفات المشتركة.

 ومن اكثر المشاكل التي تكون محور خصوصية البيانات فهي:

 المعلومات الصحية. -

 السجل العدلي. -

 المعلومات المالية. -

 والسكن.معلومات الموقع  -

 الصور الشخصية. -

 :  licenseSoftwareرخصة أو تراخيص البرامجيات 

وهي وثيقة قانونية تحكم استعمال او اعادة توزيع البرامجيات المحمية بحقوق النسخ اذ يخضع 

استخدام برامج الحاسوب الى التفاقية التراخيص التي هي بمثابة عقد بين المستخدم وبين الجهة 

وتسمح اتفاقية التراخيص الى استخدام البرنامج كما انها تمنح حقوق اخرى  المنتجة للبرامج.

 وتفرض بعض القيود ايضا. وغالبا ما توجد اتفاقية الترخيص على المنتج بشكل:

 مطبوعة على ورقة مستقلة مرفقة مع المنتج. -

 مطبوعة في دليل االستخدام وغالبا ما يكون على ورقة الغالف من الداخل. -

 حة من صفحات البرنامج نفسه تظهر على الشاشة لدى تشغيله.مدرجة كصف -

في ضرورة الحصول على ترخيص مستقل لكل نسخة من كل برنامج   اتفاقية التراخيصوتنص 

يتم استخدامه على الحاسوب فكل اتفاقية ترخيص تمنح الحق في استخدام نسخة واحدة من البرنامج 

 على الحاسوب.

 



 كلية المستقبل الجامعة  م.م غدير حيدر عباس

 3 الفصل الثالث ,مبادئ الحاسبة       المرحلة االولى                  

ن برنامج  الى اخر ومن شركة الى اخرى ومن طريقة استعمال الى ماتفاقية التراخيص وتختلف 

 اخرى فمنهم ما يوجب استخدام المنتج:

 مرة واحدة. -

 عدة مرات وحسب تاريخ معين. -

 على نوع معين من االجهزة. -

استخدام النتج على اجهزة وحدات ادارية كاملة كأن تكون شركة أو جامعة أو مؤسسة  -

 حكومية.

 الحياة. استخدام المنتج مدى -

 استخدام البرنامج حسب البيانات. -

 استخدام الفعالية المكانية او الزمانية. -

 انواع التراخيص:

اتفاقية الترخيص للمستخدم التطبيقات وانظمة التشغيل وتتمثل في منح ترخيص استخدام  -1

 المنتج على جهاز حاسوب واحد باستخدام مفتاح للتفعيل لكل حاسوب.

تختلف من منتج ألخر, وهي تسمح باستخدام البرنامج على عدد الترتخيص الجماعية:  -2

معين من اجهزة الحاسوبوتختلف عن النوع االول باستخدام مفتاح تفعيل واحد لكل 

 الحواسيب.

المنتج "قيد االستخدام ": يعتبر برنامج الحاسوب قيد االستخدام عندما يكون مثبتا في الذاكرة الدائمة 

لى قرص مضغوط( او عندما يكون محمال في الذاكرة المؤقتة. اما على )على القرص الثابت او ع

 فقد يكون المنتج قيد االستخدام بأحد االسلوبين:الشبكة 

 التثبيت على القرص الثابت لمحطة عمل على شبكة " محلية ". -1

 التثبيت على خادم )سيرفر( الشبكة فقط وتشغيله عن طريق الخادم )سيرفر(. -2

 

 

 

 



 كلية المستقبل الجامعة  م.م غدير حيدر عباس

 4 الفصل الثالث ,مبادئ الحاسبة       المرحلة االولى                  

 الملكية الفكرية:

وهي اتفاقية قانونية تكون موثقة في دوائر عدلية مثل المكتبات العامة او دوائر الملكية الفكرية 

)حالها حال الملكية لالراضي او السيارات او االموال( وهي مجموعة الحقوق التي تحمي الفكر 

اعية وحق واالبداع االنساني وتشمل براءات االختراع والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصن

المؤلف وغيرها والتي من المكن ان تتخذ شكل كلمات او ارقام مشقرة )كود( او مخططات او اي 

 شكل اخر.

 :)Copyrightحقوق النسخ والتاليف )

مجموعة من الحقوق الحصرية التي تنظم استعمال النصوص او اي تعبير عملي )فني, ادبي, 

واستخدام عمل ابداعي جديد. أذ  ن حقوق النسخاخر أ ديمي( عن فكرة او معلمة ما, بمعنىاكا

يضمن القانون حق خاص بالمفكر والمبتكر يحفظ له حقوقه الفكرية ونسبها له والحفاظ ايضا على 

 حقوقه باالرباح المالية.

 االختراق االلكتروني:

الشبكة الكترونيا الى الحاسوب او وهو قيام شخص غير مخول او اكثر بحاولة الدخول )الوصول( 

نت وذلك بغرض االطالع والسرقة والتخريب والتعطيل باستخدام برامج عن طريق شبكة االنتر

 متخصصة.

 انواع االختراق االلكتروني:

 يمكن تقسيم االختراق من حيث الطريقة المستخدمة الى ثالثة اقسام:

جدار بأختراق الوذلك  المزودات او االجهزة الرئيسية للشركات او الجهات الحكومية -1

)وهو  والتي توضع لحمايتها يتم ذلك باستخدام المحاكاة لغرض الخداع Firewallالناري 

 مصطلح يطلق عى عملية انتحال شخصية للدخول الى النظام(

 والعبث بما فيها من معلومات. االجهزة الشخصية  -2

شفير اذا من خالل التعرض والتعرف على البيانات اثناء انتقالها ومحاولة فتح التالبيانات  -3

كانت البيانات مشفرة وتستخدم هذه الطريقة في كشف بطاقات االئتمان وكشف االرقام 

 السرية لبطاقات البنوك.

 



 أبرز أنواع الهجمات السيبرانية 

 الهجمات السيبرانية

تعتبر الهجمات السيبرانية مصدر القلق األول لدى كل المنظمات واألفراد حول العالم في ظل 

ع زيادة التقدم والتطور بالتقنية والنمو المستمر لحجم التعامالت العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، فم

ونقل البيانات الحساسة التي تتم عبر الشبكات، وكذلك التخزين على األجهزة المتصلة بالشبكة، 

يعمل المجرمون اإللكترونيون بشكل دائم على تطوير أساليب جديدة من الهجمات السيبرانية والتي 

موال بحيث يتم تحقيق ذلك بشكل مباشر من قبلهم بعد سرقة البيانات االئتمانية تهدف غالبا لسرقة األ

 .أو بإرغام المنظمات أو األفراد على دفع فدية محددة لهم

 إذاً ما هو الهجوم السيبراني؟

الهجوم السيبراني هو عمل متعمد يقوم به مجرم إلكتروني أو أكثر لسرقة البيانات أو تلفيق 

عطيل األنظمة الرقمية ألفراد او منظمات بأكلمها. من خالل هجمات األمن السيبراني المعلومات أو ت

، يحصل مجرمو اإلنترنت على وصول غير قانوني وغير مصرح به إلى واحد أو أكثر من أجهزة 

 .الكمبيوتر ليتم استخدامها فيما بعد وفقاً ألهدافهم اإلجرامية

ت السيبرانية، تتطلب المنظمات خبراء ومتخصصين في للتعامل مع األنواع المختلفة من الهجما

 .األمن السيبراني

 ما هي أنواع الهجمات السيبرانية؟

أظهرت دراسات مختلفة تنوع الهجمات اإللكترونية في األمن السيبراني، وكذلك وجود محاوالت 

مستمرة من المجرمين االكترونيين لتطوير أساليب الهجمات السيبرانية لتتوافق مع أي تحديثات 

 .أمنية يقوم بها خبراء األمن السيبراني

 أنواع الهجمات السيبرانية

 (PHISHING ATTACKS) هجمات التصيد االحتيالي .1

التصيد االحتيالي هو نوع من هجمات الهندسة االجتماعية يُستخدم غالباً لسرقة بيانات المستخدم، بما 

 .قام بطاقات االئتمانفي ذلك بيانات اعتماد تسجيل الدخول وأر

 كيف يحدث هذا النوع من الهجمات السيبرانية؟

يبدأ هذا الهجوم عندما يتمكن المجرم اإللكتروني من خداع ضحية ما بعد تنكره على شكل كيان 

موثوق به، حيث يصل للضحية بريد إلكتروني أو رسالة نصية تحفزه على النقر فوق ارتباط ضار، 

وينقر على الرابط يتم تثبيت برامج ضارة على جهازه أو تجميد النظام وحالما يستجيب المستلم 

 .كجزء من هجوم برامج الفدية أو الكشف عن معلومات حساسة خاصة بالمستلم

يمكن أن يكون لهذا النوع من الهجمات السيبرانية نتائج مدمرة بالنسبة لألفراد، يشمل ذلك عمليات 

موال أو سرقة الهوية، أما بالنسبة للمنظمات فغالباً ما يتم الشراء غير المصرح بها أو سرقة األ



استخدام التصيد االحتيالي للحصول على موطئ قدم في شبكات المنظمة أو الشبكات الحكومية 

، في هذه الحالة يتم اختراق (APT)  كجزء من هجوم أكبر، مثل حدث التهديد المستمر المتقدم

نية الخاصة بالمنظمة، أو توزيع البرامج الضارة داخل بيئة الموظفين من أجل تجاوز الحدود األم

 .مغلقة، أو الحصول على تصريح للوصول إلى بيانات المنظمة الحساسة المحمية

عادة ما تتكبد المنظمة التي تخضع لمثل هذا الهجوم خسائر مالية فادحة باإلضافة إلى انخفاض 

تماداً على نطاق هذا الهجوم من المحتمل أن حصتها في السوق وفقدان سمعة وثقة عمالئها، واع

تتصاعد محاولة التصيد االحتيالي إلى حادث أمني للمنظمة يجعلها بموقف صعب قد ال تجد قدرة 

 .على التعافي منه

 (SPEAR PHISHING) هجمات التصيد االحتيالي بالرمح .2

أو االتصاالت اإللكترونية، التصيد بالرمح هو عملية احتيال تتم أيضاً عبر البريد اإللكتروني 

وتستهدف فرداً أو منظمة أو شركة معينة. على الرغم من أن مجرمي اإلنترنت يسعون غالباً إلى 

سرقة البيانات ألغراض ضارة، إال أنهم قد يعلمون أيضاً تثبيت برامج ضارة على جهاز كمبيوتر 

 .الضحية

 كيف يحدث هذا النوع من الهجمات السيبرانية؟

لة بريد إلكتروني للضحية وتبدو بأنها من مصدر موثوق، ولكنها بدالً من ذلك تقود تصل رسا

المستلم إلى موقع ويب مزيف مليء بالبرامج الضارة، وغالباً ما تستخدم رسائل البريد اإللكتروني 

 .هذه تكتيكات ذكية لجذب انتباه الضحايا

من عمليات التصيد بالرمح حيث كان  ( FBI) على سبيل المثال، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي

يصل للضحايا رسائل بريد إلكتروني تبدو بأنها واردة من المركز الوطني لألطفال المفقودين 

 .والمستغلين لتبدو أنها كيان موثوق، وقد كانت تلك الرسائل مزيفة وتهدف الختراق أجهزة مستلميها

 (WHALE PHISHING) هجمات تصيد الحيتان .3

حيتان هو مصطلح يستخدم لوصف هجوم التصيد الذي يستهدف بشكل خاص الوصول إلى تصيد ال

معلومات حساسة وسرية لشخصيات قوية من األفراد األثرياء أو األقوياء أو البارزين )على سبيل 

المثال، الرئيس التنفيذي ألي شركة(. إذا أصبح فرد ما ضحية لهجوم تصيد احتيالي من هذا النوع، 

 .”حوت“أو ما يسمى، ” تصيداً كبيراً “باره فيمكن اعت

 ما عالقة هذا الهجوم بهجمات التصيد االحتيالي؟

يعد صيد الحيتان في األمن السيبراني مجموعة فرعية من هجمات التصيد االحتيالي التي تستخدم 

طريقة استهداف محددة، تم إنشاؤها بواسطة مجرمي اإلنترنت النتحال شخصية عضو معين في 

شركة أو مؤسسة. حيث يستهدف المهاجمون الشركات المعنية لسرقة معلومات سرية أو إقناع 

 .سال أموال أو بطاقات هدايا إلى المنتحلالضحية بإر

 



 DRIVE-BY هجمات .4

إلى هجوم إلكتروني يتسبب فيه برنامج نصي ضار في قيام برنامج ما  Drive-by يشير هجوم

 .بتنزيل وتثبيت نفسه على جهاز الضحية، دون إذن صريح منه

يعمل بأي نظام تشغيل،  يمكن أن يحدث هذا النوع من الهجمات السيبرانية على أي جهاز مستخدم

 .وغالباً ما تحدث هذه الهجمات عندما ينتقل المستخدم إلى صفحة ويب تم اختراقها ويتصفحها

إلصابة األجهزة أو سرقة المعلومات أو التسبب في تلف البيانات،  Drive-by تم تصميم هجمات

 .التلقائي لبدء التنزيل (Exploit kits) والذي يستخدم غالباً مجموعات االستغالل

 ؟Exploit kits ما هي

هي أجزاء ضارة من البرامج، تم إنشاؤها بواسطة المتسللين لتحديد نقاط الضعف في جهاز أو 

مستعرض ويب أو تطبيق قائم على الويب. ثم يتم استخدام نقاط الضعف هذه لبدء عملية التنزيل 

 .التلقائي وتنفيذ الهجوم

 (RANSOMWARE)برامج الفدية .5

بر برامج الفدية أحد أكثر الهجمات السيبرانية خطورة في هذا العصر، والذي تمكن من جعل تعت

 .المعلومات الحساسة لألفراد والمنظمات على المحك

في هذا النوع من الهجمات، يضطر الضحية إلى حذف جميع المعلومات الضرورية من نظامه إذا 

مجرمو اإلنترنت، حيث أنهم غالباً يبتزون فشل في دفع فدية ضمن الجدول الزمني الذي قدمه 

 .المستخدم بنشر ملفاته الهامة بحال لم يتم دفع الفدية

 الهجوم بكلمة المرور .6

للضحايا من في هذا النوع من الهجمات السيبرانية، يحاول المهاجمون اختراق حسابات مختلفة 

خالل اختراق ملفاتهم الشخصية وكلمات المرور الخاصة بهم مما يمنحهم وصوالً غير قانوني إلى 

جميع معلومات الضحية ليتم استخدامها من المهاجمين لتحقيق أهدافهم من سرقة البيانات أو التصيد 

 .االحتيالي أو إدخال البرامج الضارة على الشبكات

لى الرغم من سهولة وإمكانية التخفيف من هذه الهجمات، إال أن العديد من ويتحدث الخبراء بأنه ع

 .المنظمات ال تطبق الضمانات وأساليب الحماية بشكل صحيح

 EAVESDROPPING هجمات التنصت .7

، هو سرقة  snooping أو التطفل  sniffing هجوم التنصت، المعروف أيضاً باسم هجوم

 .شبكة عن طريق جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي أو جهاز آخر متصلالمعلومات حيث يتم نقلها عبر 

يستفيد هذا النوع من الهجمات السيبرانية من اتصاالت الشبكة غير اآلمنة للوصول إلى البيانات 

 .أثناء إرسالها أو استالمها من قبل مستخدمها عبر الشبكة لسرقتها



 

 كيف يمكن منع هذا النوع من الهجمات السيبرانية؟

 :يمكن منع هجمات التنصت بعدة طرق أبرزها

 استخدام جدار حماية شخصي

 الحفاظ على تحديث برامج مكافحة الفيروسات

 (VPN) واستخدام شبكة افتراضية خاصة

 العامة wi-fi تجنب شبكات

 اعتماد كلمات مرور قوية

 (MALWARE ATTACKS) هجمات البرامج الضارة .8

ع من البرامج الضارة المصممة إلحداث ضرر أو تلف لجهاز هجمات البرامج الضارة هي أي نو

 .كمبيوتر أو خادم أو عميل أو شبكة دون معرفة المستخدم النهائي

ينشئ المهاجمون عبر اإلنترنت البرامج الضارة ويستخدمونها ويبيعونها ألسباب عديدة مختلفة، 

لمالية أو التجارية. على الرغم من ولكن غالباً ما يتم استخدامها لسرقة المعلومات الشخصية أو ا

على  (TTP) اختالف دوافعهم، يركز المهاجمون االلكترونيون دائماً تكتيكاتهم وتقنياتهم وإجراءاتهم

 .الوصول إلى بيانات االعتماد والحسابات المميزة لتنفيذ مهمتهم

 (TROJAN HORSES) حصان طروادة .9

دةً كمرفق في رسالة بريد إلكتروني أو ملف مجاني وهو نوع من البرامج الضارة يتم إخفاؤه عا

للتنزيل ، ثم ينتقل إلى جهاز المستخدم. بمجرد التنزيل، سينفذ الكود الضار المهمة التي صممها 

المهاجم من أجلها، مثل الوصول إلى الباب الخلفي ألنظمة الشركة، أو التجسس على نشاط 

 .الحساسة المستخدمين عبر اإلنترنت، أو سرقة البيانات

تتضمن مؤشرات نشاط حصان طروادة على الجهاز نشاطاً غير عادي مثل تغيير إعدادات 

 .الكمبيوتر بشكل غير متوقع

 (MAN-IN-THE-MIDDLE ATTACKS) هجمات الرجل في الوسط.10

هو نوع من هجمات التنصت، حيث يقاطع المهاجمون محادثة  man-in-the-middle هجوم

 .نات سرية بين طرفينموجودة أو نقل بيا

 !كيف يحدث ذلك؟

النقل، يتظاهر المهاجمون بأنهم مشاركين ” منتصف“بعد تمكن المهاجمون من الدخول إلى 

شرعيين. يمّكن هذا المهاجمين من اعتراض المعلومات والبيانات من أي طرف بهدف سرقة 



خرى إلى كل من المعلومات السرية وإلحاق الضرر عبر إرسال روابط ضارة أو معلومات أ

 .المشاركين الشرعيين األساسيين بطريقة قد ال يتم اكتشافها إال بعد فوات األوان

 MitMو MITM :منها man-in-the-middle يوجد العديد من االختصارات الشائعة لهجوم

 .MiMو

 وهجمات رفض الخدمة الموزعة (DOS: DENIAL-OF-SERVICE) هجمات رفض الخدمة.11

(DDOS: DISTRIBUTED DENIAL-OF-SERVICE) 

إلى إغراق الخادم بحركة المرور، مما يجعل موقع الويب أو  (DoS) يؤدي هجوم رفض الخدمة

خدم أجهزة يست DoS هو هجوم (DDoS) المورد غير متاح. أما هجوم رفض الخدمة الموزع

 .كمبيوتر أو أجهزة متعددة إلغراق مورد مستهدف

كال النوعين من الهجمات يغمران الخادم أو تطبيق الويب بهدف مقاطعة الخدمات، ونظًرا ألن 

أكثر مما يمكنه معالجتها، فقد يتعطل، وقد تتلف  (TCP / UDP) الخادم يتم غمره بمزيد من حزم

 .بشكل خاطئ أو حتى استنفادها لدرجة شل النظام البيانات، وقد يتم توجيه الموارد

 URL (URL Manipulation) التالعب ب.12

مجرد عناوين للمتصفحات والخوادم الستخدامها أثناء انتقال المستخدمين من  URL ال تعد عناوين

صفحة إلى أخرى باستخدام الروابط، فهي عبارة عن طلبات من المتصفح إلى الخادم والتي تعمل 

من الخادم، يستجيب الخادم  X ل من أشكال البرمجة منخفضة المستوى. عندما يطلب المتصفحكشك

 . Yبـ

أخرى في شريط المتصفح ” أوامر“من الجدير بالذكر أنه ال يوجد ما يمنع المستخدمين من إدخال 

 .لمعرفة ما سيعيده الخادم لهم

التحول لصفحات الويب التي ال  URL يمكن للمتسلل من خالل التالعب بأجزاء معينة من عنوان

أحد أسهل الهجمات التي  URL يُفترض أن يكون لديه إمكانية الوصول إليها. يعد التالعب في عنوان

يتم إجراؤها، والذي يمكن أن يتم تنفيذها بواسطة مستخدمين فضوليين ببراءة أو متسللين يبحثون 

 .عن نقاط الضعف

13.DNS TUNNELING 

إلى خادم المهاجم، مما يوفر للمهاجمين قناة  DNS تشافه يقوم بتوجيه طلباتهو هجوم يصعب اك

 .قيادة وتحكم سرية ومسار لتصفية البيانات

 DNS للحصول على البيانات من خالل جدران الحماية. يعمل نفق DNS يستخدم المهاجمون نفق

إلى استجابات  أو كميات صغيرة من البيانات (C&C) على ترميز رسائل األوامر والتحكم

ال يمكن أن تحتوي إال على كمية صغيرة  DNS غير واضحة. نظراً ألن رسائل DNS واستعالمات

من البيانات، يجب أن تكون أي أوامر صغيرة ويتم استخراج البيانات ببطء. يصعب اكتشاف هذه 



دي بروتوكول صاخب، مما يجعل من الصعب التمييز بين استعالم مضيف عا DNS التقنية ألن

 .العادية عن النشاط الضار DNS وحركة مرور

 SESSION HIJACKING اختطاف الجلسة.14

على استغالل آلية التحكم في جلسة الويب، والتي تتم إدارتها  Session Hijacking يعمل هجوم

 .عادةً لرمز مميز للجلسة

خدم الويب عن طريق يتَّبع هذا النوع من الهجمات السيبرانية طريقة لالستيالء على جلسة مست

 .الحصول خلسة على معرف الجلسة والتنكر في صورة المستخدم المصرح له

بمجرد الوصول إلى معرف جلسة المستخدم، يمكن للمهاجم أن يتنكر مثل هذا المستخدم ويفعل أي 

 .شيء مخول للمستخدم القيام به على الشبكة

 (BRUTE FORCE) القوة الغاشمة.15

هذا النوع من الهجمات السيبرانية على تجربة مجموعات مختلفة من أسماء  يعل المهاجمون في

المستخدمين وكلمات المرور حتى يعثروا على واحدة تعمل، وقد يعمل المهاجم على تخمين المفتاح 

 key derivation) الذي يتم إنشاؤه عادةً من كلمة المرور باستخدام وظيفة اشتقاق المفتاح

function) ا بالبحث الشامل عن مفتاحويُعرف هذ. 

يوصي الخبراء بالعمل على تصيد هجوم القوة الغاشمة وتحييده فبمجرد وصول المهاجمين إلى 

 .الشبكة، سيكون القبض عليهم أكثر صعوبة

 (CROSS-SITE SCRIPTING) هجمات البرمجة النصية عبر المواقع.16

هي نوع من الحقن، حيث يتم حقن البرامج النصية  (XSS) هجمات البرمجة النصية عبر المواقع

 .الخبيثة في مواقع الويب الحميدة والموثوقة

عندما يستخدم المهاجم تطبيق ويب إلرسال تعليمات برمجية ضارة، بشكل عام  XSS تحدث هجمات

ائي مختلف. ال بد من العمل بشكل في شكل نص برمجي من جانب المستعرض، إلى مستخدم نه

دائم على اكتشاف العيوب التي قد تسمح لهذه الهجمات بالنجاح، حيث أنه من الممكن أن تحدث في 

أي مكان يستخدم فيه تطبيق الويب مدخالت من المستخدم ويعمل على معالجتها وتوليد المخرجات 

 .بشكل مباشر لها دون التحقق من صحتها أو تشفيرها

 SQL (SQL INJECTION) نحق.17

عبر حقول اإلدخال من العميل إلى  SQL استعالم” حقن“من إدخال أو  SQL يتكون هجوم حقن

ً  SQL التطبيق من أجل التأثير على تنفيذ أوامر  .المحددة مسبقا

يمكن للمهاجم الذي يستخدم هذه الطريقة بحال نجاحها قراءة البيانات الحساسة من قاعدة البيانات، 

ديل بيانات قاعدة البيانات من )إدراج / تحديث / حذف(، وتنفيذ عمليات اإلدارة على قاعدة وتع



وفي بعض  DBMS ، واستعادة محتوى ملف معين موجود في DBMS) البيانات )مثل إيقاف تشغيل

 .الحاالت إصدار أوامر لنظام التشغيل

 التهديدات من الداخل.18

برانية يومياً، والحقيقة األكثر إثارة للصدمة هي أنه في معظم تحدث العديد من أنواع الهجمات السي

األحيان، يكون هناك شخص من الداخل يشارك في العملية لمساعدة مجرمي اإلنترنت في الحصول 

على معلومات حول منظمتهم، ويتم ذلك من خالل تزويد أولئك المجرمين بكل المعلومات 

 .ارثية على المنظمةالضرورية للولوج، مما يؤدي إلى عواقب ك

تعتبر التهديدات من الداخل أحد التهديدات الشائعة للهجمات السيبرانية على البنوك والمؤسسات 

 .المالية

 هجمات الذكاء االصطناعي.19

يركز التعلم اآللي على تعليم الكمبيوتر ألداء عدة مهام بمفرده بدالً من االعتماد على البشر في 

م الذكاء االصطناعي، في بعض األحيان، الختراق األنظمة الرقمية للحصول إجرائها يدوياً. يستخد

 .على معلومات غير مصرح بها، كما يمكن استخدامه أيضاً لسرقة البيانات المالية السرية

 (BIRTHDAY ATTACKS) هجمات عيد الميالد.20

لتي تهدف إلى تشويه هجمات عيد الميالد هي من أنواع القوة الغاشمة من الهجمات السيبرانية ا

 .االتصال بين العمالء ومختلف األفراد في الشركة بدءاً من المدير التنفيذي وانتهاًء بموظفيها

هجوم عيد الميالد هو نوع هجوم التشفير الذي يكسر خوارزميات الرياضيات من خالل إيجاد 

 .التطابقات في دالة التجزئة

تي من خاللها تكون فرصة مشاركة شخصين في عيد ميالد تعتمد الطريقة على نظرية عيد الميالد ال

واحد أعلى بكثير مما تبدو عليه. وبنفس الطريقة، فإن فرصة اكتشاف التعارضات أعلى أيضاً 

ضمن وظيفة التجزئة المستهدفة، وبالتالي تمكن المهاجم من العثور على أجزاء مماثلة من خالل 

 .استخدام عدد قليل من التكرارات

ة: تتنوع الهجمات السيبرانية واألساليب المتبعة من المجرمين اإللكترونيين، وقد سلطنا الخالص

الضوء في هذا المقال على أبرزها وتطول القائمة بحيث ال يسعها مقال واحد. ال بد أن تتجه 

المنظمات اليوم بمختلف القطاعات للعمل بشكل فوري على حماية أنظمتها وشبكاتها وتعزيز 

من السيبراني الهامة بالتعاون مع خبراء في هذا المجال، وذلك بحال كانت ترغب  عمليات األ

بالحفاظ على سمعتها وثقة عمالئها، وكذلك على المنظمات المبادرة برفع الوعي بين موظفيها 

بأساليب الهجمات السيبرانية خصوصاً تلك التي يستخدم فيها المهاجمين الهندسة االجتماعية للولوج 

الداخلي للمنظمة وشبكاتها وتحقيق مبتغاهم من سرقة المعلومات الحساسة أو ابتزاز المنظمة  للنظام

 للحصول على األموال

 



 ما هي الهندسة االجتماعية؟

هي عبارة عن مجموعة من الحيل والتقنيات المستخدمة لخداع الناس وجعلهم ” الهندسة االجتماعية 

ون يقومون بعمل ما أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية. قد تـُستخدم الهندسة االجتماعية د

االعتماد على أي تقنية واالعتماد فقط على أساليب االحتيال للحصول على معلومات خاصة من 

الضحية. وتتم الهندسة االجتماعية في الغالب عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني مع انتحال 

شخصية ذي سلطة على مواقع التواصل االجتماعي أو ذات عمل يسمح للمحتال أو المخترق بطرح 

 ”.أسئلة شخصية دون إثارة الشبهات لدى الضحية

 ؟TTPs ما هي

مفهوماً رئيسياً في األمن السيبراني وذكاء  (TTPs) تعتبر التكتيكات والتقنيات واإلجراءات

التهديدات. والغرض منه هو تحديد أنماط السلوك التي يمكن استخدامها للدفاع ضد استراتيجيات 

 .خدمها الجهات الخبيثةمحددة ونواقل التهديد التي تست

 ؟(APT) ما المقصود ب حدث التهديد المستمر المتقدم

هو نوع من الهجمات التي يستخدم فيها المهاجمون بشكل متزايد الشركات األصغر التي تشكل 

سلسلة التوريد لهدفهم النهائي كطريقة للوصول إلى المؤسسات الكبيرة. يستخدمون مثل هذه 

 .تكون أقل حمايةً، كنقاط انطالق الشركات، التي عادة ما

 كيف يمكنني بناء حل لألمن السيبراني؟

ال يعتبر األمن السيبراني منتجاً واحداً يناسب الجميع. تحتاج الشركات إلى اتباع نهج متعدد الطبقات 

 .لألمن السيبراني للدفاع والمراقبة والمعالجة

جدران الحماية وأمن البريد اإللكتروني سيكون الحل المحدد الذي تحتاجه لعملك هو مزيج من 

وحماية نقطة النهاية والمصادقة متعددة العوامل  VPN ومكافحة الفيروسات والتصحيح واتصاالت

  (EDR) واكتشاف نقطة النهاية واالستجابة (SAT) وتعليم المستخدم والتدريب على الوعي األمني

 الحتياطي للبياناتوالنسخ ا ( SIEM) ومعلومات األمان وإدارة األحداث

 ماذا يجب أن أفعل إذا اشتبهت في حدوث هجوم سيبراني؟

يجب أن يكون لدى مؤسستك خطة معالجة للهجمات اإللكترونية. إذا لم تكن متأكداً، فاسأل موفر 

تقنية المعلومات لديك أو أي شخص في قسم تقنية المعلومات الداخلي في مؤسستك، وبحال عدم 

ل عليها مع خبراء األمن السيبراني فقد يوفر ذلك أموال عملك التجاري وسمعته وجودها فبادر بالعم

 .في حالة حدوث هجوم إلكتروني
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  الـفـصـل األولالـفـصـل األول

  دمـةدمـةــققُمـُمـ

وهو مخصص  2010هو أحد برامج حزمة اوفس  2010 وورد برنامج مايكروسوفت  
ضمن ملف  لمعالجة الكلمات، حيث يتيح إدخال الكلمات بصورة الكترونية على صفحات إفتراضية

حصائية. هذه مع امكانية إدراج الجداول والصور والمخططات األ "Documentمـُستند "تحت اسم 
  دون تأثير. للتحديث مع امكانية االحتفاظ بالملف االصليوالصفحات تكون قابلة للطباعة، للتنضيد، 

 روابط إنشاء/  Find البحث/  Sorting البيانات ترتيب امكانية البرنامج يوفر آذلك

Hyperlink اخر نوع من خارجي بملف نص فّعال ربط داخل المستند الواحد أو. 

  

   2010تعلـّم مايكروسوفت وورد 
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  الـفـصـل الـثـانـيالـفـصـل الـثـانـي

  الـواجـهـة الـرئـيـسـيـةالـواجـهـة الـرئـيـسـيـة

 Start  <Allُانقر  2010لتشغيل برنامج مايكروسوفت وورد  Programs  <

Microsoft Office  <Microsoft Word 2010 :ستظهر النافذة التالية ،  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Flow، ستالحظ غياب القوائم المنسدلة 2003إن آنت معتادا على العمل مع برنامج أوفس   

down menus.لكن ال ترتبك فاألشرطة ستقوم بتسهيل العمل بكفاءة أآثر من القوائم المنسدلة ،  

  ناصر الواجهة الرئيسية هي:ع

  شريط االوامرCommand Bar هو مجموعة من االيكونات لتنفيذ المهمام الرئيسية :

)، ويمكن رؤية المزيد من االوامر Back، العودة خطوة الى الوراء Save(مثل الخزن 
المزيد من االوامر بضغط يمكن اضافة االسود الصغير يسار االيكونات.  بضغط السهم

 :More Commandsاالسود يسار االيكونات واختيار السهم 

To
o
ls

اال
ت 
وا
د

 

 صفحة العمل

Ribbons   األشرطة 

Command Bar شريط أالوامر 

 اسم ملف العمل االفتراضي 

 تغيير قياس نطاق الرؤية
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 األشرطة Ribbons:  هي صفحات مصنـّفة حسب وظيفة االدوات التي تحويها. يمكن
 بالضغط على اسم الشريط. األشرطةالتنقل بين 

  االدواتTools يحوي مجموعة من االدوات التي تؤّدي  األشرطة: آل شريط من
 سم الشريط.الوظائف المصنـّفة حسب ا

 عند فتح ملف جديد، يكون اسم الملف االفتراضي إسم ملف العمل االفتراضي :
Document 1. 

 > ستظهر النافذة التالية: File  <Save asإذا اردنا تغيير اسم الملف: انقر شريط 

  

  

  

  

  

  

  

 File  <Saveواالن يمكن خزن التعديالت آل مرة تحت نفس االسم بضغط شريط 

  الموجودة في شريط االوامر. لى ايكونة ، أو النقر ع

يمكن مشاهدة المزيد من االوامر 
بضغط هذا السهم واختيار االمر 
المطلوب، او مشاهدة المزيد من 

ر االوامر بإختيا  

More Commands… 

حدد مكان خزن الملف باالسم الجديد

أآتب االسم الجديد هنا
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 يمكن تكبير/ تصغير حجم معاينة الصفحة بواسطة سحب الرؤية نطاق قياس تغيير :
 ذراع الى اليمين أو اليسار.ال

 

  

  الـفـصـل الـثـالـثالـفـصـل الـثـالـث

  WWoorrdd  AArrttالـنـص الـرئـيـسـي الـنـص الـرئـيـسـي 

، ظل Glowيستخدم النص الرئيسي ألنشاء نص يمتلك مؤثرات خاصة مثل (وهج   

Shadow تدرج لوني ،Gradient إنعكاس ،Reflection.(يمكن استخدام هذه  ، وغيرها
 النصوص في تصميم الصفحة االولى من آتاب، او عمل إعالن.

> إختر احد الشكل انقر ايكونة  > Insertإلدراج نص رئيسي: انقر شريط   
ظهر لك مربع نص لكتابة على الشكل بعد ذلك > سيالمرغوب من القائمة، علما انه يمكن التعديل 

  النص المطلوب بداخله:

  

  

  

    

  

  

  

 .لتغيير النص، انقر داخل النص وأآتب النص الجديد 

  لتدوير النص، انقر داخل النص، ستظهر دائرة خضراء أعلى المربع، انقر عليها
 ودّور الشكل.

  لتغيير حجم الخط: انقر شريطHome  للتصغير والتكبير.  > انقر 

  

   

إختر احد االشكال، سيظهر مربع نص، 
 أآتب النص المطلوب بداخله.

            قسم الهندسة الكيمياوية - المرحلة األولى
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 ثيرات، انقر نقرة مزدوجة على إطار النص، سيظهر شريط جديد بعنوان لمزيد من التأ
Format ضافة التأثيرات التالية:يحوي ادوات إل، حيث 

 : لتغيير لون النص.   *

 ، أو تغيير نمط الخط (مثال جعله ُمـنـَقــّطًا).: لتغير لون إطار النص  *

 : لتغيير لون ملئ مربع النص.  *

 ع النص، أو تغيير نمط االطار.: لتغيير لون إطار مرب  *

إلضافة تأثيرات على النص، إنقر السهم الصغير على :   *
 يمين االيكونة وأختر أحد التأثيرات من القائمة:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وهج  نعكاسإ  ظل

 
  

 

 

 

 انقر هذا السهم

 أشكال جاهزة

 ظل

 انعكاس

 وهج

 حواف مدورة

 بروز

 تجسيم
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>  لتغيير مسار الحروف (مثال جعلها بشكل متموج)، انقر ايكونة  *
Transform قائمة:> إختر الشكل المطلوب من ال 

    

  

  

  

  

  

  

  

  وستظهر نقطتان ذات لون وردي حول الشكل، يمكن تغيير ميالن الحروف بسحب هذه النقاط.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

ر الشكل المطلوباخت  
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  الـفـصـل الـرابـعالـفـصـل الـرابـع

  إعـدادات عـامـةإعـدادات عـامـة

  لخزن ملف جديد ألول مّرة: انقر شريطFile  <Save as :ستظهر النافذة التالية < 

  

  

  

  

  

  

، أو  File  <Saveآل مرة تحت نفس االسم بضغط شريط واالن يمكن خزن التعديالت 

 الموجودة في شريط االوامر. النقر على ايكونة 

  قد يظهر شريط التنبيه التالي والذي  ،2010عند فتح ملف موجود في الحاسبة في حزمة أوفس

، Macroيدل يطلب تأآيد الموافقة على فتح هذا الملف أو التحديث عليه (ألحتوائه على روتين 

 ، ....):Active Xإعدادات 

  والمباشرة بتحديث الملف. Enable Editingيمكن الضغط على زر 

 File  <Options  <Trust Center  <Trust Centerإلطفاء هذا التنبيه تماما: انقر شريط 

Setting  < ضع االشارة على إختيارNever Show the information about blocked 

content  <Ok .  

  

  

  

حدد مكان خزن الملف باالسم الجديد

أآتب االسم الجديد هنا
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  لقلب الصفحة من الوضع العموديPortrait الى الوضع االفقي Landscape  انقر شريط :

Page Layout  <Orientation  <Landscape :آما موضح ، 

  

  

  

  

  

  

  لعمل إطار للصفحة: انقر شريطPage Layout  <Page Boarders  ستظهر النافذة <
 التالية:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 تحديد شكل االطار

 تحديد لون االطار

 تحديد سمك االطار

 اضافة خط افقي مزخرف

 إطارات مزخرفة جاهزة

 اختيار اضالع معينة
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  إلظهار المسطرةRuler  : أنقر شريطView    داخل مربع  √> ضع عالمةRuler ولتحويل ،

>  File  <Options  <Advancedانقر شريط  الى سنتيميتر: چمن إنـوحدة قياس المسطرة 

> غيـّر  Displayحرك المسطرة العمودية للنزول الى اسفل النافذة لغاية الوصول الى حقل 

 :Centimetersالى  Inchesوحدة القياس من 

 

  

  

  

  

  

  إلضافة أرقام صفحات: انقر شريطInsert  <Page Number  انقر <Top of Page  لطبع

لطبع أرقام الصفحات في أسفل  Bottom of Pageأرقام الصفحات في أعلى الصفحة، أو انقر 
 أرقام الصفحات ستظهر على آل الصفحات تلقائيًا. الصفحة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يمكن إختيار نمط الترقيم المرغوب
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 حات (مثال أسم الكتاب، أو عنوان الفصل): انقر شريط إلضافة نص في أعلى وأسفل آل الصف
Insert  انقر <Header  إلضافة نص في أعلى الصفحات، أو انقرFooter  إلضافة نص في

  أسفل الصفحات. النصوص ستظهر على آل الصفحات تلقائيًا.

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لمعاينة شكل الصفحة قبل الطباعةPrint Preview  ط االوامر من شري : أنقر ايكونة

Command Bar  إن لم تجد هذه االيكنة هناك، إضغط على السهم االسود في نهاية شريط ،

 : Print Preview and printاالوامر لعرض خيارات أآثر وأختر 

  

  

  

  

  

  

 

يمكن إختيار نمط النص المرغوب
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  من لوحة المفاتيح. Escغط زر اضمرة أخرى، أو   Fileانقر شريط ى واجهة العمل: للعودة ال

انقر زر إطبع النافذة أدناه > حدد االعدادات في  > Print> انقر  Fileشريط للطباعة: انقر 

Print:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 معاينة قبل الطباعة

 إعدادات الطباعة

 

عة
طبا
 ال
يذ
تنف

 

تحديد عدد النسخ

إعدادات الطابعةتحديد   

نطاق الطباعة (آل الملف أو الصفحة الحالية فقط)تحديد 

لطباعةأرقام صفحات معينة لتحديد   

 طباعة على شكل افقي/ عمودي

قياسات ورق الطباعة تحديد  

عدد الصفحات في الورقة الواحدةتحديد   
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  الـفـصـل الـخـامـسالـفـصـل الـخـامـس

 TTeexxttالـنـصـوص الـنـصـوص 

  يمكن إستخدام النصوص في الوورد بصيغتين:  

  

  

  

  

  

  :النص المباشرأوًال: 

  في أي مكان فارغ من الصفحة والبدء بالطباعة.نقر المؤشر يمكن  

تغيير إعدادات النص (نوع الخط، لون الخط، المؤثرات،...): ظلل النص المطلوب تغيير ل  
  يارات التالية:خ> تتوفر ال Homeإعداداته > انقر شريط 

، و جعل Italic، جعل النص مائل Underlined: إضافة خط تحت النص   *

  .Boldالنص سميك 

 ، ...).Arial ،Times New Roman  ،Andalus: تغيير نوع الخط (  *

 . Font Size : تغيير حجم الخط  *

 .Font Color تغيير لون الخط:   *

 .Text Highlight Color: تظليل النص بلون   *

 .Alignmentالمحاذاة شكل : تحديد   *

  إضافة أرقام للفقرات. :   *

 : إضافة عالمات نقطيـّة للفقرات.  *
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 .2(س+ص) ، مثال: اُالسيـّة الصيغةتحويل الكتابة الى :   *

 ....... + 3س +2 س + 1س = نس تحويل الكتابة الى الصيغة الفرعية ، مثال::   *

، الظل Glow، والوهج Reflectionإلضافة تأثيرات على النص، مثل االنعكاس :   *

Shadow :وغيرها 

 

 

 عمل نسخة من النص المظلل (مع إبقاء أالصل).:   *

 قص النص المظلل.:   *

 ).Cut) أو المقطوع (بـ Copyوخ (بـ لصق النص المنس:   *

مثل اللون، نوع الخط، ( تقوم هذه االداة بنسخ اإلعدادات فقط:   *
 ) من نص معين الى نص أخر بالخطوات التالية:تأثيرات،...

 النص المصدر (المطلوب أخذ اعداداته).ظـَلـِّل  )1

 .انقر االداة  )2

 ظـَلـِّل النص المطلوب نقل االعدادات اليه. )3

 .Clear Formattingل الة آل االعدادت للنص المـُظلإز:   *

> ستنفتح نافذة يسار ورقة العمل،  للبحث عن آلمة في المستند: انقر ايكونة  *
آلمة إنعكاس) >  (مثًال Search Documentاآتب الكلمة المطلوب البحث عنها في حقل 

 آل آلمات "إنعكاس"> سيتم تظليل   Enter Keyاضغط مفتاح االدخال من لوحة المفاتيح 

 باللون االصفر،  آما موضح:
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، مثال تصحيح إلستبدال آلمة بكلمة أخرى في المستند (لمرة واحدة أو لجميع الكلمات المـُشابهة) *
> انقر ايكونة   Homeانقر شريط : آل آلمات "مائة" في مستند معين الى آلمة "مئة" 

 > ستظهر النافذة التالية: 

  

  
  

 

أآتب الكلمة المطلوب 
 تصحيحها

الصحيحةأآتب الكلمة   

ر فقطإستبدال أول ظهو  

استبدال آل الكلمات المشابهة

االنتقال الى الظهور الثاني

آل المواقع 
التي 

ظهرت فيها 
آلمة 

"إنعكاس" 
 في المستند
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> انقر  Insert،...): انقر شريط چ ،  ≠،  ©،  µ،  ∞،  ±(مثل: لطباعة رمز خاص  *

 ستظهر النافذة التالية:>  More Symbols>  ايكونة 

 

 

 

  

 

 

 

 

:   أو أي معادلة علمية مثلمصفوفة (جذر،آسر،  Equationإلدخال معادلة رياضية *

سيظهر شريط جديد >  Insert New Equation>  ايكونة انقر >  Insertانقر شريط 

 إختر الصيغة المطلوبة:>  Designبإسم 

> سيظهر آسر  > انقر ايكونة   سنأخذ مثال لمعادلة آسرية بسيطة: انقر ايكونة 
داخل حدود زرقاء، ننقر المؤشر على البسط ونكتب معادلة البسط، ثم ننقر على المقام ونكتب 

  .م: معادلة المقا

 

 

 إختر الرمز المطلوب

 انقر هذا الزر
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في  "الفصل الثالث"بين نص ونص أخر ( مثال من جملة  Hyperlinkلعمل رابط إنتقال  *
 فهرست آتاب معين الى بداية الفصل الثالث من الكتاب):

آما يلي:  Bookmarkنبدأ بتعليم الموقع المطلوب القفز اليه بواسطة اداة التأشير   )1

في الكتاب) > انقر  لفصل الثالثأنقر على المكان المطلوب القفز اليه (اي بداية 

 > ستظهر النافذة التالية: > انقر ايكونة  Insertشريط 

 

 

 

  

  

  

 من الفصل الثالثبإغالق النافذة أعاله، تم تحديد إشارة خفيـّة (في بداية   
  الكتاب) للقفز اليها.

> انقر ايكونة  Insertمن الفهرست > انقر شريط  "الفصل الثالث"ظلل جملة  )2

 ظهر النافذة التالية:ست>  

  

  

 

 

   
  

  

  

: انقر زر االضافةثانيًا : أطبع اسم لإلشارةأوًال   

 أنقر هنا
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 : Okستظهر النافذة التالية، إختر االشارة التي وضعتها للفصل الثالث >  )3

  

  

  

  

  

  

  

  

" ، وعند الفصل الثالثستتحول عبارة "الفصل الثالث" في الفهرست الى الشكل "   
نتقال في لوحة المفاتيح بنفس الوقت سيتم اال Ctrlمفتاح ضغط على هذه العبارة مع  النقر

  الى الفصل الثالث من الكتاب.

من أي نوع (ملف صورة أو ملف خارجي  بين نص و Hyperlinkلعمل رابط إنتقال  *
أوفس أو ميديا)، مثًال عند النقر على آلمة "شجرة" معينة في صفحة الوورد تقوم الحاسبة 

 بفتح ملف صورة شجرة:

آلمة "شجرة") > انقر شريط  ظلل العبارة المطلوب تحويلها الى رابط انتقال (مثال )1

Insert  ستظهر النافذة التالية: > انقر ايكونة < 

  

  

  

  

  

    

اض محتويات الحاسبة انقر هنا إلستعر
 والبحث عن الملف المطلوب
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  : OKعند الوصول الى الملف المطلوب، انقر  )2

 

 

 

 

 

 

 

"، وعند النقر عليها مع شجرةبعد إغالق النافذة أعاله ستتحول آلمة "شجرة" الى " 
 .ختارةبنفس الوقت، يتم فتح الصورة الم Ctrlالضغط على مفتاح 

: انقر في المكان المطلوب وضع Foot Noteإلضافة مرجع في نهاية الصفحة  *

> سينتقل   > انقر ايكونة  Referencesالمرجع فيه ضمن النص > انقر شريط 
 المؤشر تلقائيا الى اسفل الصفحة لكتابة اسم المرجع أو المالحظة، مع وضع رقم للمرجع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصورة المطلوبة مثًال
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  :النص صندوقثانيًا: 

تخدم صندوق النص لكتابة نص في موقع مستقل في الصفحة (آأن يكون آتابة موقع يس *
  الكتروني فوق صورة أو آتابة تعليقات عليها).

> إختر الشكل االول من  > انقر ايكونة  Insertإلدخال صندوق نص: انقر شريط  *
  النافذة:

  

  

  

  

    

  

  

 كه، تغيير أبعاده، تدويره.مقابض، أي انه يمكن تحريإحتواء صندوق النص على  نالحظ

، وهو نفس Formatبالنقر نقرة مزدوجة على إطار صندوق النص، سيظهر شريط  *

 .Word Artالشريط المستخدم في تغيير إعدادات النص الرئيسي 

لتغيير إتجاه الكتابة في مربع النص: انقر ايكونة  *

 وأختر االتجاه المطلوب: 

ضع  لجعل الصندوق خفي وإبقاء النص وحده: *
صندوق النص في الموقع المطلوب > انقر نقرة 

> من ايكونة لون  Formatشريط مزدوجة لتفعيل 

 Noأختر  الملئ  Fill  من <

 .No outlineإختر   ايكونة لون اإلطار

 

  

 اآتب النص في هذا المربع
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  الـسـادسالـسـادسالـفـصـل الـفـصـل 

  KKeeyybbooaarrdd  SShhoorrttccuuttُمختصـرات لـوحة المفاتيـح األسـاسية ُمختصـرات لـوحة المفاتيـح األسـاسية 

  ةـيـعـّالـالف  حـيـاتـفـمـال
  المؤشر في المستند.تحريك   ↓  →  ↑  ←

Home  .نقل المؤشر الى بداية السطر  
End  .نقل المؤشر الى نهاية السطر  

Insert   عند تفعيل هذا المفتاح، يمكن الكتابة بين الحروف مع دفع الحروف المتبقية، وعند عدم
  تفعيله يتم الكتابة فوق الحروف.

 )← ↑ → ↓(Shift +  ع المؤشر بإتجاه السهم.تظليل النص من موق  
Shift + Home  من موقع المؤشر الى بداية السطر.تظليل النص  
Shift + End .تظليل النص من موقع المؤشر الى نهاية السطر  
Ctrl + A .تظليل آل المستند  
caps lock .عند تفعيل هذا الزر، يتم الطباعة بحروف انكليزية آبيرة  

  االنكليزي بالشكل الكبير. طباعة الحرف Shiftأي حرف + 
Delete .مسح حرف من أمام المؤشر  

backspace .مسح حرف من وراء المؤشر  
Ctrl + C نسخ النص المظلل Copy.  
Ctrl + X  قص النص المظللCut. 
Ctrl + V لصق النص المنسوخ أو المقطوع Paste.  
Ctrl + B  تحويل النص المظلل الى نص سميكBold.  
Ctrl + I  تحويل النص المظلل الى نص مائلItalic.  
Ctrl + U .رسم خط تحت النص المظلل  
Ctrl + Z الرجوع بالعمل خطوة الى الوراءUndo. 
Ctrl + Y  كس عمل االخير، عألغاء الرجوع)Ctrl + Z.(  
Ctrl + S  خزنSave.  
Ctrl + P  (بالطابعة) طباعةPrint.  
Ctrl + ] دة.تكبير حجم الخط درجة واح
Ctrl + [ .تصغير حجم الخط درجة واحدة  
Ctrl + F  بحث عن آلمة معينةFind.  
Ctrl + N  فتح مستند جديدNew.  
Ctrl + O  فتح نافذة المستعرضWindows Explorer  لفتح ملف موجودOpen.  
Ctrl + W   غلق المستندClose.  
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  الـفـصـل الـسابـعالـفـصـل الـسابـع

 GGrraapphhiiccssالـرسـوم الـرسـوم 

  

  :Shapes كال األساسيةاألشأوال: 

وهي مجموعة من أشكال هندسية اساسية (مربع،  دائرة،   
ُشـعاع.....) إضافة الى أشكال آثيرة االستخدام مثل االسهم 

  بأشكال وانواع مختلفة، نجوم، الفتات، وفقاعات حوار. 

آل هذه االشكال تكون قابلة للتعديل من ناحية القياسات،   
  نعكاس، وغيرها.اللون، الظل، الدوران، اال

،  Insert  <Shapesإلضافة شكل أساسي: انقر شريط   
ستظهر القائمة المجاورة، يمكن النقر على الشكل المطلوب 
فيتحول شكل المؤشر الى الشكل + حيث يمكن انذاك البدء برسم 

  الشكل على المكان المطلوب من الصفحة.
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  .Add Text>  لكتابة نص داخل الشكل: انقر نقرة يمين فوق الشكل  

، Formatإلمكانية تحديث الشكل، انقر نقرة مزدوجة بداخله، فيظهر شريط جديد بإسم 
  يمكن من خالله:

 .) تغيير لون الشكل (من ايكونة  *

 ). تغيير لون االطار (من ايكونة   *

 )،  إضافة تأثيرات على الشكل (من ايكونة   *

 ).Change Shapeإختيار و تغيير الشكل الى شكل اساسي أخر (من ايكونة  *

 ).Edit Pointsوإختيار  تحوير نقاط الشكل (من ايكونة  *

 ). تغيير لون النص بداخل الشكل االساسي (من ايكونة  *

 ). تغيير لون إطار النص بداخل الشكل االساسي (من ايكونة  *

 ).Transformوإختيار  تغيير نمط النص المكتوب بداخله (من خالل ايكونة  *

ترتيب أشكال أساسية فوق بعضها: نقر يمين فوق الشكل المطلوب تغيير لتغيير  *
 Send toلدفع الشكل الى االمام، أو  Bring To Front> إختر  Orderترتيبه > 

Back .إلرسال الشكل الى الخلف 

 

 

 

 

 

 

النجمة وأختر: فوق يمين نقرة: االمام الى النجمة لدفع  

Bring to Front 
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أغلب االشكال تحوي معين صغير أصفر (أو أآثر)، تستخدم هذه آمقابض لتغيير  *
 تنظيم الشكل:

  

  

  

 ). إختيار نمط ملئ جاهز (من ايكونة  *

 من لوحة المفاتيح. Deleteلمسح شكل أساسي، انقر فوق الشكل > اضغط  *

لدمج مجموعة من االشكال وجعلها قطعة واحدة: انقر على حدود االشكال مع ضغط  *
من لوحة المفاتيح > نقرة يمين فوق أحد االشكال التي تم اختيارها >   Ctrlمفتاح 

Groupصل العناصر آرر العملية مع إختيار . لفUngroup. 

 :Picturesالصور ثانيًا: 

> من  Insert  < Pictureإلضافة ملف صورة الى صفحة العمل: انقر شريط   

  :Insertإذهب الى موقع الصورة > إضغط زر  Insert Pictureنافذة 

  
  

  

 

   

 

 

، ويمكن Formatط جديد بإسم للتعديل على الصورة،  انقر نقرة مزدوجة فوقها، سيظهر شري
  التعديل على الصورة آما يلي:

بسحب المقابض الصفراء

أوال: حدد الصورة

 ثانيا: إضغط هذا زر
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التصغير، ويستخدم المقبض األخضر  \تستنخدم المقابض البيضاء حول الصورة للتكبير *
 للتدوير.

  .  ايكونة لتعديل إضاءة الصورة: انقر *

 وأختر اللون المطلوب.   ايكونة لتحويل الصورة الى لون واحد: انقر *

 

  

  

وأختر   ايكونة ات فالتر الفوتوشوب على الصورة: انقرإلضافة تأثير *
 الفلتر المطلوب.

  

  

  

 .  ايكونة إلرجاع الصورة الى حالتها االصلية: انقر *

إن الصورة ستكون ثابتة في موقعها الذي تم اضافتها فيه، لجعلها حّرة الحرآة: انقر ايكونة  *
Wrap Text  <Square : 
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وأختر اإلعداد  لصورة، انقر المقطع إلضافة إعدادات جاهزة ل *
 المناسب:

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 وحدد لون وسمك ونمط االطار: إلضافة إطار للصورة، انقر ايكونة  *

 

 

 

 

 

 Wordآذلك ينطبق على الصور نفس التأثيرات االخرى الموجودة في "النص الرئيسي  *

Art تغيير ، و) " مثل االنعكاس، الوهج، إضافة ظل (آلها من خالل ايكونة

 Sendأو  Bring to Front تسلسل الصور المتكدسة فوق بعض من خالل نقرة يمين > 

to Back. 
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 Wrapلقطع جزء من الصورة: تأآد ان الصورة في الوضع القابل للحرآة (أي اختيار  *

Text  <Square  ول الصورة > قم بتحريك الزوايا السوداء ح ) > انقر ايكونة

 : Enter Keyوب > إضغط زر االدخال إلبقاء المقطع المرغ

 

  

  

  

آما يمكن قطع الصورة حسب قالب معين من ضمن االشكال األساسية آما يلي:  تأآد ان 
) > انقر السهم  Wrap Text  <Squareالصورة في الوضع القابل للحرآة (أي اختيار 

  > إختر الشكل المطلوب: Crop to Shapeإختر  > الصغير قرب األيكونة 
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  :Clip Artالرسوم الكارتونية  : ثالثًا

 Clipيحتوي الوورد على مجموعة جاهزة من الرسوم الكارتونية    Arts وهي رسوم ،

> ستنفتح  Insert  <Clip Artبسيطة رمزية يمكن ادراجها في ورقة العمل بالنقر على شريط 

تظهر جميع الرسوم الكارتونية في تلك > س Go> إنقر زر  Clip Artنافذة يمين صفحة العمل بإسم 
  النافذة الجانبية > انقر على الرسم المطلوب إضافته لورقة العمل. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

على الرسوم  Picturesيمكن تطبيق آل التأثيرات الموجودة في موضوع الصور  *

 :Clip Artالكارتونية 

 

 

 

 

 

 

  

1
2 

3 
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  :  Smart Artالتوضيحية المخططات: رابعًا

التي تستخدم في العروض العلمية (آالشكل الهرمي، المقطع العرضي،  وهي المخططات
  دورة حياة،.....).

> ستظهر النافذة  > انقر ايكونة  Insertإلضافة مخطط توضويحي: انقر شريط 
  التالية، إختر المخطط المطلوب:

  

  

  

  

  

  

  

  آمثال للشرح: سنختار الشكل  Hierarchyمن الصنف   

  

  

  

  

  

  

، سيتم  رسم المخطط داخل صفحة العمل دون OKلشكل والضغط على زر عند إختيار ا
  اعدادات حيث يمكن الكتابة داخل الخاليا بواسطة النقر بداخلها وطباعة البيانات آما موضح:

  

وع
الن

ب 
حس

ة 
ـّـف
صن
ُمـ

ت 
طا
ط
مخ

 

مخططات متوفرة في النوع 
هالذي تم اختيار  

عرض 
مسبق 
 للمخطط
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، يحوي Designعند النقر نقرة مزدوجة على اطار المخطط، سيظهر إطار جديد بإسم   
  على المخطط الذي تم اختياره: آافة االعدادات الممكن تطبيقها

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  توجد إعادات مشابهة لكل المخططات االخرى في قائمة المخططات التوضيحية.  

  

  

  

  

 إضافة خلية جديدة للمخطط

تدوير 
ربط 

الخلية بين 
اليمين 
 واليسار

 إرجاع المخطط لإلعدادات االصلية تغيير ألوان المخطط

إظهار 
وإخفاء 
لوحة 

البيانات 
 للمخطط

 تغيير نمط المخطط (ظالل ، تجسيم، ..) تغيير شكل الخاليا
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  :  Statistical Chartsاإلحصائية المخططات: خامسًا

يمكن إضافة مخطط احصائي يمثل جدول بيانات معين بحيث يتم تحديث المخطط تلقائيا في 
> انقر ايكونة  Insert: انقر شريط في وورد  إلضافة مخطط إحصائي دول.حالة تحديث قيم الج

  > ستظهر النافذة التالية إلختيار صيغة المخطط المطلوب: 

 

 

  

  

  

  

سيتم فصل الشاشة الى نصفين، يمكن مشاهدة شكل بإختيار احد الصيغ (االولى مثال) 
شاشة فيحوي نافذة برنامج أآسل المخطط االحصائي في نافذة وورد يسار الشاشة، أما يمين ال

  بداخلها قيم إفتراضية قابلة للتعديل:

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

المخطط في صفحة العمل االصلية في وورد  جدول بيانات تلقائي قابل للتعديل في أآسل

يمكن التعديل على هذا الجدول 
 إلدخال البيانات المطلوبة
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، لنفرض تغيير بيانات الجدول الى بيانات ثالث طالب ودرجاتهم االمتحانية في اربع مواد  
  نالحظ تحديث المخطط تلقائيا بعد طباعة الدرجة واالنتقال الى خلية اخرى:

  

  

  

  

  

  

  

  

ال القيم، إغلق نافذة االآسل فتعود الى نافذة الوورد التي آنت تعمل بعد االنتهاء من ادخ
عليها وستجد المخطط االحصائي في مكانه المحدد. لفتح نافذة أآسل مرة اخرى في المستقبل 
لغرض تحديث بيانات الجدول: انقر فوق مساحة المخطط فتظهر ثالث أشرطة جديدة > انقر شريط 

Design  < تظهر صفحة االآسل في الجزء االيمن حيث يمكن إجراء > س انقر ايكونة
  التعديالت المطلوبة.

  إلستعراض بعض االعدادات االساسية الممكن تطبيقها على المخطط:

لتغيير لون أي عنصر من المخطط (خلفية، لون سلسلة اعمدة، مفتاح المخطط): انقر مرة  *
  > انقر ايكونة Formatواحدة على العنصر المطلوب تغييره > انقر شريط 

 واختر اللون الجديد.   

لتغيير صيغة الكتابة على المحاور، انقر فوق الكتابة > غير إعدادات الخط بشكل عادي من  *
 .Homeشريط 

لتغيير نوع المخطط (دون مسح النخطط االصلي وإعادة بناء مخطط جديد): انقر على  *

 ختر الشكل الجديد.وأ > انقر ايكونة  Designمساحة المخطط > انقر شريط 
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  الـفـصـل الـثـامـنالـفـصـل الـثـامـن

  TTaabblleessالجداول الجداول 

نوع اإلطار، بطريقة سهلة، ويمكن  التحكـّم بامج وورد امكانية إنشاء جدول يوفر برن
عدة طرق لرسم جدول، أآثرها آفاءة وإمكانية ترتيب المحتوى ابجديًا. يوجد الخطوط، ،االلوان 

  > ستظهر النافذة التالية:  Insert Tableانقر > > انقر ايكونة  Insertهي: انقر شريط 

  

  

  

  

 

  

  

سيتم رسم الجدول المطلوب على عرض الصفحة. مثال عند إختيار جدول متكون من اربع   
  اعمدة وثالث سطور:

  

 

 

 

في الزاوية  سيظهر الشكل >  ألختيار آل خاليا الجدول: ضع المؤشر فوق الجدول *
  ا اليسرى من الجدول، انقر عليها إلختيار آل خاليا الجدول.العلي

  يـُستخدم نفس المقبض لتحريك الجدول في صفحة العمل. 

 

 

 تحديد عدد األعمدة

 تحديد عدد السطور
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الذي  □: ضع المؤشر فوق الجدول > انقر على الشكل يدويًا جدولال قياساتلتغيير  *

 :سيظهر في الزاوية السفلى اليمنى > اسحب الجدول الى الحجم المطلوب

 

  

  

  

  

يير عرض عمود معين: ضع المؤشر على اإلطار الفاصل بين ذلك العمود والعمود ولتغ
  > انقر مع السحب الى العرض المطلوب. ╫المجاور فيتحول شكل المؤشر الى 

ولتغيير إرتفاع سطر معين: ضع المؤشر على اإلطار الفاصل بين ذلك السطر والسطر 
  المطلوب. اإلرتفاعحب الى > انقر مع الس ╪المجاور فيتحول شكل المؤشر الى 

أما لتغيير حجم الجدول بشكل  *
ظلل آل : (بوحدات القياس) دقيق

(أو سطر معين أو عمود الجدول 
انقر نقرة يمين فوق > معين) 

 Table>  المنطقة المظللة

Properties  ستظهر النافذة <
  :المجاورة

  

  

  

  

  

  

  

تحريك الجدول في صفحة العمل.يستخدم هذا المقبض لتأشير آل الجدول، و   

 يستخدم هذا لتغيير حجم الجدول يدويًا.
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  آما موضح: Rowتحديد ارتفاع الخاليا من صفحة يمكن 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  :موضح آما Column صفحة من الخاليا عرض تحديد ويمكن 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 تحديد العرض بوحدة القياس المستخدمة

قم بتأشير هذا الحقل

 تحديد االرتفاع بوحدة القياس المستخدمة

 تغيير هذا الحقل الى 

Exactly  
 قم بتأشير هذا الحقل
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ألختيار عمود: ضع المؤشر خارج الجدول أعلى العمود المطلوب إختياره، سيتحول شكل  *
 انقر نقرة واحدة وسيتم إختيار آل العمود.>  المؤشر الى الشكل 

قرب السطر المطلوب إختياره، سيتحول شكل المؤشر الى  ألختيار سطر: ضع المؤشر *
 > انقر نقرة مزدوجة وسيتم إختيار آل السطر. الشكل 

الخلية المطلوبة وإبدأ بالكتابة. يمكن تغيير إعدادات خط  لملئ بيانات الجدول، انقر داخل *
 الكتابة داخل الجدول آما في النص العادي:

 

من لوحة  tabإمتالء الجدول فيمكن اضافة اسطر جديدة بتكرار الضغط على مفتاح  عند *
 المفاتيح.

لحشر سطر داخل الجدول: نقرة يمين داخل الجدول حول المكان المطلوب حشر سطر أو  *
 عمود فيه > اختر الخيار المناسب:

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 حشر عمود يسار موقع المؤشر

 حشر عمود يمين موقع المؤشر

 حشر سطر فوق موقع المؤشر

 حشر سطر تحت موقع المؤشر
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يط الكتابة في الخاليا: ظلل عند تكبير الجدول، ستتكدس الكتابات في زوايا الخاليا، لتوس *
 إختر الشكل المطلوب:>  Cell Alignmentالجدول > نقرة يمين > 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

>  Designلتغيير لون إطار الجدول، أو تغيير نمط اإلطار: > ظلل الجدول > انقر شريط  *
 حدد االعدادات المناسبة:

 

 

 

 

 

 

 

لتغيير إتجاه الكتابة: إختر الخاليا المطلوبة  *
 Textرة يمين > > نق Direction  < إختر االتجاه

 المطلوب من النافذة:

 

أوًال: حدد نوع خط اإلطار ، سمك االطار، 
 ولون االطار من هذا القسم

ه ثانيا: حدد منطقة تطبيق هذه االعدادات من هذ
 القائمة (آل الجدول، االطار فقط، .....)
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 .Merge Cellsلدمج عدة خاليا: ظلل الخاليا المطلوب دمجها > نقرة يمين >  *

 Splitلتقسيم خلية الى عدة خاليا: انقر داخل الخلية المطلوب تقسيمها > نقرة يمين >  *

Cells :ستظهر النافذة التالية < 

  

  

 

  

  

محتوى وحسب  Descendingأو تنازليًا  Ascendingالجدول (تصاعديًا ور سطلترتيب  *

انقر انقر داخل الجدول > ):  Text نصأو  Numberإعتمادًا على قيم عددية  عمود معين

 > ستظهر النافذة التالية: > انقر ايكونة  Layoutشريط 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :Physicsالفيزياء لبة في مادة فمثال لترتيب الجدول تنازليًا إعتمادا على قيم الط  

  

تحديد عدد االعمدة المطلوبة

تحديد عدد السطور المطلوبة

 تحديد العمود االساس في للترتيب
تحديد نوع القيم المعتمدة بالترتيب إن 

 آانت عددية او نصيـّة

تحديد نوع الترتيب ان آان 
 تصاعدي او تنازلي
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انقر في الخلية الفارغة عمود، أضف سطرًا في نهاية الجدول > عناصر إليجاد مجموع  *

 > انقر ايكونة  Layoutتحت العمود المطلوب ايجاد مجموع عناصره > انقر شريط 

 ت الجدول.، وسيظهر المجموع في الخلية الفارغة تحOk> ستظهر نافذة انقر فيها زر 

  

  

  

  

  

إليجاد مجموع عناصر سطر، أضف عمودًا في نهاية الجدول > انقر في الخلية الفارغة  *

>  > انقر ايكونة  Layoutبعد السطر المطلوب ايجاد مجموع عناصره > انقر شريط 

 ، وسيظهر المجموع في الخلية الفارغة بعد الجدول.Okستظهر نافذة انقر فيها زر 
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 > انقر االيكونة   Design: انقر داخل الجدول > انقر شريط معينة خلية لمسح إطار *

 من لوحة المفاتيح. esc> انقر فوق األجزاء المطلوب مسحها، وعند اإلنتهاء إضغط زر 

لمسح سطر آامل (أو عمود آامل): انقر داخل اي خلية من السطر (أو العمود) المطلوب  *
 النافذة التالية: > ستظهر Deleteمسحه > نقرة يمين > 

 

  

 

   

 

 .Delete Tableآل الجدول: ظلل الجدول > نقرة يمين > لمسح  *

 مسح سطر آامل

 مسح عمود آامل
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