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 المحور األول : تكنولوجيا االعالم واالتصال .

 مقدمة : 

 .حاجة الى معالجة المعطيات او المعلومات المنذ القدم كانت لإلنسان 

ة الوحيدة التي كانت يلومتكررة ، والوسلكن هذه العمليات تكون في اغلب األحيان معقدة 

 قات التالية .لمعلومات . والتي كانت لها الموعيموجودة هي المعالجة اليدوية ل

 المعالجة طويلة من حيث الوقت . -

 المعالجة ليست دقيقة. -

 المعالجة ليست فعالة . -

 احتمال وجود أخطاء. -

ثورة االلكترونية الذي أدى ومن اجل تبسيط هذا العمل وتجنب التكرار اثار االنسان ال

 الى معالجة المعلومات بطريقة سريعة وفعالة .

 Technologie:التكنولوجيا -1

 technologiaأصل الكلمة يوناني 

 هي كلمة مركبة من مقطعين هما :  (Technologieتكنولوجيا 

 : علم . (technoتكنو )



 : المهارة الفنية. (logosلوجي )

التكنولوجيا تعني علم المهارات الفنية وهي تلك المجموعة المتناسقة من المعارف العلمية 

وتوظيفها بشكل منطقي لتأدية وظيفة محددة  والتقنية والممارسات في المجال التقني ،

 ،والبلوغ ألهداف مرجوة.

 Technique:التقنية  1-1

هي المهارة والقدرة من شخص في ممارسة االعمال والنشاطات وتعتبر مجموعة من 

 .العمليات القائمة على العلم والمعرفة 

 Communicationاالتصال  1-2

هو العملية التي يتم بمقتضاها تفاعل بين مرسل ومستقبل ورسالة في مضامين معينة،وفي 

 فراد عن قضية معينة.هذا التفاعل يتم نقل معلومات وأفكار بين األ

 Information:اإلعالم  1-3

اإلعالم لغة هو اإلخبار وتقديم المعلومات ،ويعني وجود رسالة)أخبار ،معلومات،أفكار 

 وآراء...(تنقل من مرسل إلى مستقبل )مرسل إليه(.

 مثال . الصحافة بمختلف أنواعها .

 

 خصائص تكنولوجيا اإلعالم واالتصال -2

 يلي : ماتكنولوجيا االعالم واالتصال  وخصائصمن مميزات :  2-1

 . ربح الوقت والجهد

 .استغالل عقالني وإيجابي للموارد

 .تقديم خدمات أفضل



 .تنظيم إيجابي

 زيادة الدقة والتقليل من األخطاء.

 توفير معلومات حديثة وبكميات هائلة.

 جعل االتصاالت أسرع،أكثر كفاءة وأداء أقل تكلفة.

 مستمر وبسرعة فائقة التوقع. الخدمات في تطور

 تستخدم في جميع الميادين.

 ما يلي: تكنولوجيا االعالم واالتصالمن سلبيات استخدام :  2-2

 بطريقة مكثفة. اتشتت االنتباه لمن يستعمله

 االعتماد على التكنولوجيا بشكل كلي يقلل من مهارات االنسان.

واللوحات الرقمية يسبب بعض  الدكيةكثرة الجلوس أمام الحاسوب أو باستعمال الهواتف 

 االمراض مثل :العمود الفقري، توتر الجهاز العصبي،واالنطواء وضعف النظر ...

 تقل باالستعمال المكثف للحاسوب.اإلنسان مهارات تقلل من فرص العمل ألن 

 

 : تكنولوجيا االعالم واالتصال أهم مجاالت استعماالت -3

 بهذه التكنولوجيا نذكر منها:جميع المجاالت دون استثناء تأثرت 

جوازالسفرالبيومتري..(الجريدة الرسمية  المدنية، اإلدارة : اإلدارة الرقمية ) ملف الحالة

 ،الحكومة اإللكترونية..

 (E-Learning)التكوين : التعليم عن بعد، التعليم اإللكتروني.



راكز الصحية خلق تبادل معرفي بين الم ، الصحة: الملفات الطبية ومتابعة المرضى

 والمستشفيات المنتشرة في العالم.

 )البورصة(. ،األسواق المالية لكترونيةاالقتصاد : التجارة اإل

،جرد ( AADL)  التسجيل اإللكتروني : الملف الوطني للسكن،تهيئة اإلقليم والعمران

 راضي.األ

 .GPSالنقل: التذكرة اإللكترونية ، تحديد المواقع والتجول باستعمال نظام 

 المجال العسكري : التواصل السري والتجسس،التحكم في الصواريخ الموجهة بالحاسوب

 والقنابل الذكية .

 المعلوماتية :

 هي المنظومة التي تجميع كل م يتعلق بأجهزة الحاسوب عبر أبعادة األربعة . 

 العتاد او األجهزة . -

 البرمجيات . -

 الموارد المعرفية . -

 الموارد البشرية. -

 الثاني : االعالم اآللي .المحور 

 .منطقية واوتوماتيكيةهو علم يسمح لنا بمعالجة البيانات بطريقة  االعالم االلي : -1

 عبارة عن ارقام او حروف او رموز في شكلها الخام . هي البيانات : -2

 .هي البيانات التي تمت معالجتها  المعلومات : -3

  : الحاسوب -4

: جاءت كلمة الحاسوب من الحساب والحساب هي الوظيفة تعريفه والمقصود به -5

 . األساسية للحاسوب

  : أصل التسمية -ب -6



  . أي العد والحساب "To comput" جاءت من كلمة (computer )إنجليزية -7

  .الذي يعني منظم "ordinateur " أما بالفرنسية فأطلق عليه -8

فقط بل يستعمل في شتى  الحاسوب نظام  معلوماتي مع ذللك ال يعالج المعلومات  -9

  المجاالت ، وله مكونات خاصة تسمى المعدات وكذا برامج مختلفة تسمى البرمجيات  

  : كونات  الحاسوبم /ج -10

 : ينقسم إلى قسمان أساسيان هما -11

المكونات المادية ) المعدات(: هي المكونات المحسوسة  من الكومبيوتر /1 -12

 . والتي يمكن لمسها  باليد

يطلق عليها  هذا االسم عموما أو الصندوق  : "unité central "الوحدة المركزية   -

 الرئيسي الخاص بالكمبيوتر 

  "clavier" يحلوحة المفات -

 "la souris" الفأرة -

 "l'écran" الشاشة -

 أسالك التوصيل  -

  : مكونات الوحدة المركزية: تتكون من/2 -13

 الصندوق الرئيسي -

  "power "اإليقاف    / زر التشغيل -

 "redemmarer" زر إعادة التشغيل -

الذي يسمح إنتقال المعلومات من الكومبيوتر إلى حامل  ضغوطةقارئ االقراص الم -

 MB 700سعته  "Lecteur CD" المضغوطالقرص مغناطيسي يدعى 

 GB 4.7سعته  "Lecteur DVD " المضغوطة الرقميةقارئ األقراص  -

وحدات اإلدخال تستخدم في إدخال البيانات والمعلومات  بأشكالها  المختلفة إلى جهاز  -

 "USB" الكومبيوتر

او "flash"تستخدم  إلخراج البيانات  على صورة  مرئية الشاشة   :وحدات اإلخراج   -

 "imprémente" الصوتية  أو البيانات على الورقالبيانات  



تمحي بمجرد إنقطاع  التيار تستعمل للقراءة والكتابة و  "la ram"الذاكرة الحية   -

 الكهربائي 

 " Alimentation" أو "enfer leur " وحدة التخزين أو علبة التغذية- 

 .ال تمحي  بمجرد  إنقطاع  التيار الكهربائي  " la rom"الذاكرة الميتة   -

ويعتبر عقل الكمبيوتر. تحدد سرعته ب الهرتز   CPUالمركزي : يعرف ب المعالج 

HZ 

 حدات قياس الذاكرة المركزية في الكمبيوتر هي البايت ومضاعفاته.و

 ) Bالبايت )ويرمز له ب 

 KBكيلو بايت 

 MBميجابايت 

 GBجيجابايت 

 TBتيرابايت 

 

 يسمى نظام عمل الكمبيوتر بالنظام الثنائي . ومنه لدينا :

1024 B =B 102 =1KB  

1/10 KB=KB 10-2= 1B 

 

 

 

 


