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Semester 1 contain: 

1) Computer Fundamentals ( اساسيات الحاسوب)    

2) Computer Components ( مكونات الحاسوب  ) 

 

 

Lecture 1 contain: 

1) Computer Fundamentals ( اساسيات الحاسوب) 

1.7 Computer Component مكونات الحاسوب 

1.8 Computers Types انواع الحواسيب 

1.8.1 Classification of computers by purpose of use  

االستخدام لغرض مناسب ح رلكمبيوتا ةيف أجهزتصن  

1.8.2 Classification of computers by size and performance  

داءاالو  الحجمسب ح رلكمبيوتا ةيف أجهزتصن   

1.8.3 Classification of computers according to input data 

 تصنيف أجهزة الكمبيوتر حسب البيانات المدخلة

1.8.4 Classification of computers according to operating system  

 تصنيف أجهزة الكمبيوتر حسب نظام التشغيل

 

1.7 Computer Component مكونات الحاسوب 

A) Hardware الكيان المادي 

B) Software الكيان البرمجي 

A) Hardware                                                             :هي المكونات الصلبة )المادية( في الحاسوب وتتضمن 

- I/O Devices جهزة االدخال واالخراجأ                                                                                         

هي أجهزة الدخال البيانات بكافة أنواعها وأخراج المعلومات بلشكل الذي يفهمها المستخدم         

- Processing Unit    وحدة المعالجة والتخزين                                                                                 

 وهي المسؤولة عن معالجة البيانات وأجراءات التحكم بعمليات الحاسوب وخزن البيانات .
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B) Software                                                                        :هي البرامج التي تتحكم بعمل المكونات المادية للحاسوب وكمثال 

- Operating Systems                                                                                                            نظم التشغل 

 مثل نظام التشغيل وندوز ولنيكس واندرويود 

- Applications Software                                                                                                البرامج التطبيقية 

. ريد االكترونياالوفيس ( ومحررات الصور ) الرسام , الفوتوشوب ( وبرامج الب مثل البرامج المكتبية )  

 

وهو برنامج داخلي للتحكم في باقي المكونات )البرامجيات( ويختلف هذا البرنامج الثابت من جهاز    Firmware   نامج الثابتوهناك مايعرف بلبر 

الموجود في كل جهاز واختالف الشركة المنتجة .  الخر وذلك الختالف الكيان المادي  

1.8 Computers Types انواع الحواسيب 

عدة انواع من اجهزة الحاسوب تأتي في مختلف االحجام وااللوان واالشكال واالستخدامات اذ تستخدم انواع مختلفة من في الوقت الحاضر , هناك 

كاالتي: انواع الحواسيب الجل اختبار التقنية المناسبة الداء وانجازمهمة معينة واجهزة الحاسوب الداء مهام متنوعة ومن المهم فهم الفروقات بين   

 

1.8.1 Classification of computers by purpose of use  

ماالستخدا لغرض مناسب ح رلكمبيوتا ةتصنيف أجهز  

- General Purpose Computer       حواسيب االغراض العامة 

يستخدم هذا النوع لالغراض العامة سواء العلمية او التجارية او االدارية ومنها انظمة البنوك والمصارف وحسابات الرواتب 

استعماالت واستخدامات هذا النوع من الحواسيب النه يمتلك المرونة الكاملة الستعماله في اي  وال يمكن حصروالميزانيات 

ذة والمحددة من قبل المستخدم. مكان حسب البرامج التطبيقية المنف  

 

 
 

 

- Special Purpose Computer        حواسيب االغراض الخاصة 

هذا النوع من الحواسيب يستخدم لغرض واحد فقط صمم من اجله, أذ يتم تحميل الحاسوب بكل البرامج التطبيقية المرتبطة 

الحواسيب المستخدمة للتحكم في االنظمة مثل التحكم في المركبات بالغرض المحدد من قبل جهة التصميم . وكأمثلة لهذا النوع 

زلية واالجهزة الطبية وغيرها.الفضائية والتحكم في اجهزة االنذار المبكر والمصانع والسيارات واالجهزة المن  

 



Tikrit University / College of Dentistry 
Computer Science / Level 1, First Semester, Lecture 2  
Muhaned Thiab Mahdee                                                                 muhaned@tu.edu.iq 
 

3 
 

   

 

1.8.2 Classification of computers by size and performance  

داءاالو  الحجمسب ح رلكمبيوتا ةتصنيف أجهز  

- Single Chip Computer    حواسيب القطعة الواحدة 

, وهي مبنية داخل قطعة االلكترونية واحدة  (Microcontroller)وهي اصغر انواع الحواسيب ذات االغراض العامة وتسمى المتحكم الدقيق 

مثل التحكم بالمحركات الكهربائية حكم بعمل االجهزة تمتاز بقابليات محدودة من حيث سرعة المعالجة وسعة الخزن تتناسب مع عملية الت

 والمصاعد واالجهزة المنزلية مثل الغساالت االوتوماتيكية والمايكرويف والتحكم بأنظمة السيارات والمصانع.

 

 

 

- Microcomputers       الحاسوب الصغير 

 يستخدم من قبل أشخاص في المنازل واماكن العمل . Notebookفتري أو حاسوب د Laptopأو حاسوب محمول  PCأصلها حاسوب شخصي 
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- Minicomputer    الحاسوب المتوسط 

 وغرفة وبشكل عمودي ويخدم هذا الحاسوب عشرات من المستخدمين في ان واحد, وكلما زاد عدد المستخدمين تقل كفاءته جزء من يشغل مساحة 

 .يستعمل كمزود خدمة للشبكات و اإلنترنت

 

 

 

 

- Mainframe   الحاسوب الكبير 

يشغل مساحة غرفة ويخدم هذا النوع من الحواسيب المئات من المستخدمين في ان واحد, دون ان يؤثر على الكفاءة, وكثيرا مانجده المؤسسات 

 العلمية ودوائر الدولة والجامعات وشبكات االتصاالت وحجز تذاكر الطيران . 
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- Supercomputer    الفائقالحاسوب  

أكبرها حجما وأكبرها سرعة وأغالها ثمنا, ويستطيع أن يخدم االف من المستخدمين معا, ويستخدم بالمهام التي تتطلب معالجة 

الخ . كميات كبيرة جدا من البيانات كالتصميم الهندسي واالختبار والتوقعات الجوية, وفك الشفرات والتنبؤ االقتصادي ....   

  

 

 1.8.3 Classification of computers according to input data  

 تصنيف أجهزة الكمبيوتر حسب البيانات المدخلة

- Analog Computer       الحاسوب التناظري 

لتدفق اويختص بقياس أذ يتم تمثيل البيانات بجهد كهربائي متغير داخل الحاسوب التناضري ,  هي أجهزة الكترونية تعمل على أساس الموجات، 

 ويستخدم هذا النوع في المجاالت العلمية و  الضغط الجوي و درجة الحرارة في صورة كميات مادية مثل المستمر للبيانات التي يمكن التعبير عنها

 . وتمتاز حواسيب التناظرية في دقة معالجة البياناتالهندسية 
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- Digital Computer  الحاسوب الرقمي 

حيث  بشكل رقمي وبسرعة فائقة، مباشرة الكترونية تقوم بمعالجة البيانات المتقطعة و إجراء الحسابات باستعمال األعداد ممثلة بصورةهي أجهزة 

ه في مالنوع األكثر شيوعاً و األكثر دقة ويمكن برمجته واستخدا وهذا . )بالنظام الثنائي غالباً( يتم تمثيل قيم المتغيرات و الكميات بواسطة األعداد

 .  كافة المجاالت

 

 

- Hybrid Computer   الحاسوب المهجن 

وع من يجمع هذا الحاسوب كال من خصائص الحاسوب الرقمي والتناضري , اذ يحتوي على مداخل ومخارج تناظرية والمعالجة فيه تكون رقمية. وهذا الن

درة على خزن البيانات من الحواسيب الرقمية فيما يأخذ من الحواسيب التناظرية ردة فهو يأخذ القالحواسيب يجمع افضل االمكانيات من كال النوعين السابقين 

 الفعل السريعة والدقة العالية كمدخالت ونظام الوقت الحقيقي .
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1.8.4 Classification of computers according to operating system  

 التشغيل تصنيف أجهزة الكمبيوتر حسب نظام

لق عليه احيانا التي يحتاحها الحاسوب لكي يعمل ويط Basic Softwareأهم البرامجيات االساسية  Operating Systemيعد نظام التشغيل 

وهو مجموعة من البرامجيات االساسية التي تقوم بأدارة جهاز الحاسوب وتتحكم بكافة االعمال والمهام  System Softwareبرامجيات النظام 

 التي يقوم بها الحاسوب .

انتجت نظام تشغيل االقراص  Microsoftلهذا يعتمد نوع الحاسوب المستخدم على نظام التشغيل المنصب )المثبت( فمثال شركة مايكروسوفت 

DOS  بتطوير هذا النظام الى اصدار نسخة الويندوز واستمرتWindows .والذي انتشر بشكل واسع في الحواسيب الشخصية 

والذي تعمل به حواسيب الشركة المسماة  Appleالمطور من شركة أبل  MAC OSومن نظم التشغيل المشهور ايضا نظام التشغيل ماك 

 .   Macintoshماكنتوش 

لجميع اجهزة الحاسوب لكنه لم ينتشر لقلة الذي له امكانية في االستخدام  Unix OSنظام التشغيل يونيكس  9191عام  Bellوانتجت شركة بيل 

وهو  Linuxاصداره واعتماد تشغيله على اجهزة محددة وبسبب مشكلة في واجهاته المعقدة , لذا تم انتاج نظام تشغيل اخر مشابه له يدعى لينوكس 

 الحاسوب الشخصي لذا انتشر بسرعة اكبر من يونيكس خاصا في الواليات المتحدة.نظام رسومي يدعم االنترنيت و


