
ةالتكنولوجيا الرقمي



وأالصوتأوالصورمثلمحددبشيءخاصةمحددةلمعلوماتاختزالبأنهاُتعرف
.(دواح)والرقم(صفر)الرقمتحويسلسلةمنتتكونثنائيةرموزإلىالنص،

(واحد-رصف)المزدوجةالثنائيةباللغةخاصةتقنيةلغةبأنهاكذلكوصفهاويمكن
هذهتأخذوقدصفر،-واحدالرقمينإلىإلكترونيا ًرسالةأيتحويلفيتستخدمالتي

.غيرهاأوالصورأواألصوات،أوالنصوص،مثلمختلفةأشكال ًالرسالة

دواتواألاألجهزةفيذلكوانعكسوتطورهاالحياةعلىالرقميةالتقنيةأثرتوقد
جهزةاألوحتىوالتصالتوالمصانعالرقميوالستاليتالرقميةالتلفوناتمن

.والتلفزيوناتواألفرانالغسالتمثلالمنزلية

التعرفقالسابفياإلنسانعلىالصعبمنكانآفاقا ًالرقميةالتقنيةفتحتوقد
اآلنصلحاهوكماالبشرحتىرقميبديلشيءلكلسيكونالمستقبلوفيعليها،

عنشيءكلمعرفةيتمالحاسبجهازإلىالرقمهذاإدخالخاللمنإذالغربفي
.المحددالشخص





عصر الزراعة



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9


 عصر الصناعة االولى



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A9


عصر الصناعة الثاني





 عصر الذرة





 عصر النفاث



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AB%D8%A9


عصر الفضاء





العصر الرقمي االول



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9


العصر الرقمي الثاني





-:خمس ثورات 

.الثورة االولى              استطاع االنسان ان يتكلم-1

.الثورة الثانية              استطاع االنسان ان يكتب -2

.الثورة الثالثة              الطباعة-3

القرص –تلفون –الثورة الرابعة             تلغراف -4

.التلفزيون –الراديو –الالسلكي -المسطح 

–ة الثورة الخامسة           تكنولوجيا االتصاالت الرقمي-5

. المعالجة الرقمية للبيانات 



ةسيطرعلىيدلالذيهو-:الرقميالعصر

يفغيرهاعلىالحديثةالرقميةالوسائل

المعلوماتوتبادلومعالجةاالتصالمجال

الىترجعسماتبعدةالعصرهذاويتم
–السرعةوهيالرقميةالوسائلمزايا
–المسافاتتقريب–الوضوح–الدقة

.الحدودالغاء



الولاالرقميالعصرظلفياالنسانيةباتت

مالهاوبقدرواحدمكانفيتعيشوكأنها

.عديدةسلبياتلهافانايجابياتمن

-قميةالرللتكنولوجيةالهائلةالقوةبسبب

بينتفصلكانتالتيالحواجزسقطت

.البشر



الجغرافيكالبعد.

اللغاتاختالف.

للمعلوماتالمزمناالفتقار.

رالبشلبنيالكامنةاالبداعيةالقدراتتحرير.

كلتصرفتحتالضخمةالقدراتاصبحت

برؤوستحريرهاعلىقادرينوباتواالبشر

.اصابعهم

منمرة96الوضوحعالية-الرقميةالتلفزة

.القديمةالتلفزة



الرقميةالصور.

الرقميةاالشارة

.خط480الرقميDVD-:مثالا 

VHSخط250القديمالفيديو.

كلفيالرقميةالتكنولوجيامختلفوكذلك

والعلميةوالهندسيةالطبيةالمجاالت

...وغيرهاواالجتماعية

الرقميةاالميةمحو.



 ظاهرة الغربة واالغتراب داخل حدود الوطن.

ربالغالىالثالثالعالمفيوالمجتمعاتالثقافاتتحيز-

.بهاالقتداءيستحقنموذجواعتبارهابثقافتهواإلعجاب

المجتمععمادوهياالسرةضرب-

الدولفيالمستوىوانحدارالغنيةالدولثراءتنامي-

.النامية

الذيالدولياالعالمامامالناميةالدولدورتالشي-

.الرقميالعصرظلفيالحدودوالحواجزيخترق



ظاهرةظهورجراءالسيادةاختراق

.العولمة

اطاوسفيالمالوسطوالعنفقيمانتشار

.الناميةالدول

واالسرىالفردلدىالقيممنظومةضرب

.الفكريالغزونتيجةالعربية

الســـلبيـــــــــــــــــــات 



ا من هناك الكثير من االسر العربية يعاني اوالده

وقت فراغ كبير       

يقود 

الى امراض وقت الفراغ 

لياتي 

دور العصر الرقمي بالشاشات الفضائية 

واالنترنت والجوال كنوع من عالج لهذا المرض

.  وليس استثماره( قتل الفراغ ) 



ليساعد

على حالة غربة واغتراب في كل شي 

(طمس+ تقاليد+ ذوق + عادات + ملبس )



للوصول 

الى مجتمع عالمي متشابه االفكار والعقائد 
والميول والقيم واالتجاهات والسلوك 

ليؤدي

الى تقديم انماط في الحياة ال وجود لها فوق 
ارض الواقع العربي 



حيث

وعادات االكل والشرب + مظاهر الثراء الفاحش 

اسلوب العمل + االزياء والترفيه + 

القات لتتربع القوة على راس سلم القيم وتبرز ع

العنف والسيطرة الساديه والتفكك العائلي

والسلوك االنحرافي 



ى شركات التكنولوجية الرقمية تحول وقتك ال

اموال لها 

فال تبيع نفسك لهم بثمن بخس ؟؟؟؟



 ((العصر الرقمي االول )) كل ما مضى هو

ور وال يمثل اال مقدمة لما ستشهده قريبا في تط
ابعد مدى واكثر شمولية عندما ستنطلق

(( الثورة الرقمية الثانية ))

.عن قريب -العصر الرقمي الثاني 



نـواتالسبحسـابالبشـريةفيهتتطورالزمـنفىنعيشنحن

لخالاألمامإلىخطـواتالبشريةفيهتقفـزبل،المتراكمـة

علىساا رأجميعاا حيـاتنالقلبتكفي،فقــطايـاموربمـاشهـور

..يـرحمالومتسـارعمستمــرتغييــرفى،عقـب

عالمفىاالمورمجـرياتفىالهائلالسريعالتدفـقهذا

ضبعيتوقفانالطبيعيمنيجعل،الرقميـةالتكنولوجيـا

:الحـذرالسـؤالليسـألواوالمتخصصينالباحثين

ياالتكنولوجعالمفىالكبيــرالتغييـرهوما..؟القـادمماهو

اللخالبشــرحيـاةعلىكبيربشكــلسيؤثـرالذي،الرقمية

؟القادمةالسنوات





المالعمدنبعضفىفعالا الظهـورفىبوادرهابدأت

نسـانواإلالمجتمـعبينالتكامليةفكرةعلىوتقـوم،

قدراتالكافةبتـوفيـر،الرقمي(التفاعـل)إطـارفى

اللهاخمنُيمكنالتىالمتاحةالتقنيــةواإلمكـانيـات

..التكنولوجيــةالوسائلكافةاستخدامللفــرد

رةمبكــعالمةعلىحاليـاا تعدالذكيــةجوجلنظـارة

تحتــاجألنها،التكنولوجيــامنالنوعيةهذهعلى

إلستخدامها(ذكيــةمديـنة)إلىاألساسفى

..األمثــلاالستخدام





ظهـورأنالمؤكــدمن،لهاأشـرناكالتيذكيــةبيئةبتوفيــر

مؤكداا أمراا أصبح(السياراترأسهاوعلى)الذكيةالمركبـات

سريعاا اا رقميـتطوراا ستشهـدوالتى،المقبلةالقليلةاالعـوامخالل

:مسـاراتثالثةفى

دة(نفسهاالسيـارةأو)المـركبة:األول يــةتقنبأدواتالمـزوَّ

..التقليديةالسياراتمنبكثيرأكبــر

اكبيــنوالرنفسهالسيارةلقائدالموجهـةالتقنيـةاألدوات:الثاني

..(للراكبيـنالمتوافرةواالتصاليةالمعلوماتيةالقدرات)

محيطـةالبالبيئةيحدثالذيبرصدالخاصالتقنيالنظـام:الثالث

..(المحيطالذكاء)بالمــركبة

ـورةصلتقديـم،البعـضبعضهامعتتكاملالثالثةالمسـاراتهذه

ورفاهيتهاإمكانياتهابكل(الذكيــةالسيـارة)لمعنىواضحة

..(الذكيــةالمدن)معبالتكـاملستتحققوالتى،راكبيهـاوأمان





سيزدادالذيالهائلالمعلوماتيالتمددلمعالجةجداا ضـرورية

أنيجبوالتى،الذكيــةالمدنداخلصاروخيـةبصـورةحجمه
وتبويبيفتصنعلىقادرةكبيــرةتقنيةبقدرات–طبعاا –تقتــرن

ياناتوالبالمعلوماتمنالهائلالكملهذاالسريعوالتحليلوالبحث

..المتدفقــة

أكبرـةانسانيثورةإلىستقودأنهايتوقع،الثالثةالتقنيـاتهذه

ىفحدثتالتىالمعلوماتثورةمنبكثيروانتشـاراا تأثيراا 

الذي..االنتــرنتظهـورمع،الماضيالقـرنمنالتسعينـات

ل قنيـاتالتلهذه(الداعم)دورإلىالمقبلةالسنواتخاللسيتحـوَّ

..القائددوروليس

قدأنهاىإلتستنـد،الثالثةالتقنيـاتحولالمستقبليةالرؤيةهـذه

كـلبشالوقتنفسفىتقريباا التقـدممنمرحلـةإلىستصـل

يـاتالتقنمعبالتكـاملإالتتحققأنإلحـداهاُيمكـنوال،متزامن

..األخــرى



تطورالفياالساسيالعاملالكمبيوترسرعةتمثل

.المقبل

moors)مورقانونعلىوبناء law)الذي

-:انعلىينص

اساستشكلالتي)الحاسوبيةالرقائقسرعة))

اعفتتض(االلكترونيةالحاسوبيةالدوائرلوحات

.(شهر18كل



فإننا نتوقع 

اجهزة كمبيوتر اسرع 2025ان تظهر عام 
مرة من المتوفر الحالي 64بنحو 

كمية البيانات )وينص قانون اخر على ان 
الرقمية التي تتدفق عبر كابالت االلياف

(اشهر 9الضوئية تتضاعف كل 

وهذا يعني 



ان الواقع االفتراضي سوف يكون مطابقا مع الواقع

الطبيعي من حيث سرعة االستظهار وقوة الوضوح

وربما يتفوق عليه في بعض الخصائص 

ها وستتيح لنا سرعة التطور التي ينتظر ان تشهد

تكنولوجيا المعلومات ان تحول معظم الرؤى التي 

تشاهدها في افالم الخيال العلمي 

حقائق ملموسة قائمة على ارض الواقع



تعاملسنالذيالعصرذلككثيرااقتربولقد

:تحتاجالالتيالسياراتمعفيه

كةوالحرالتفكيرذاتيةوالروبوتاتسائق

المناسبةالقراراتتتخذانيمكنوالتي

كذلوغيربموجبهاوتعملواالبحاثللعمل

شالعيطريقةستغيرالتياالبتكاراتمن

.جذريبشكل





االزياءلصناعةالمقبلةالعصريةالطريقة

بحتةرقميةبطريقةوالمالبس

يالزبانتقاءيبدأالبيعمخزنالزبونيدخل

المعروضةالصورفي(الموضة)المطلوب

.المطلوبالقماشنوعيختارثمعليه



 وير تشبه غرفة التص)ليدخل بعد ذلك غرفة القياس

(الضوئي القديمة

ياس تحتوي على الكاميرات الرادارية والتي تلتقط ق

الجسم بطريقة تجمع اكبر عدد من النقاط المحيطة

.بطريقة المسح الضوئي 

 الى شبكة من النقاط الموزعة في)ليتحول الجسم

(الفراغ الثالثي االبعاد 



القياسعمليةتنتهيدقائقخالل

ةوالخياطالقصألجهزةالبياناتلتنتقل

الذكية

القطعةصناعةمناالنتهاءيتمبحيث

.دقائقخاللالمناسبة



ماسح ضوئي ثالثي األبعاد لقياس الجسم البشري



بيك"اسمعليهاأطلقجديدةتقنيةبتطويرالباحثونقام

لىعووضعهكمبيوترمنالملفالتقاطوتعني"دروبأند

.خاصنوعمنقلمباستخدامآخركمبيوتر

.خادماتأوشبكاتاستخدامإلىالحاجةدون

اسمعليهاأطلقأخرىتقنيةأيضاالباحثونطوركما

ركمبيوتمنالملفاتالتقاطإلىوتهدف"بيمأندبيك"

أيضاخاصقلمباستخدامعرضشاشةعلىووضعها



توصللللل أسللللتاذ مسللللاعد فللللي الهندسللللة الزراعيللللة والللللنظم 

البيولوجيللللة ، بجامعللللة أريزونللللا فللللي الواليللللات المتحللللدة 

لللن المسلللتهلكين ملللن األمريكيلللة ، إللللى اختلللراع الصلللق يمكن

.معرفة ما إذا كانت الخضروات والفاكهة طازجة

طيع فللإن الالصللق الجديللد يحتللوي علللى مللادة كيميائيللة تسللت

ر عنلد تعقب غاز اإليثيلين الذي ينبعث ملن الفاكهلة والخضل

ل لللون الملصللق مللن. فسللادها وعنللد اكتشللاف الغللاز يتحللون

ح وكلملا زاد انبعلاث الغلاز، كلملا أصلب. األبيض إللى األزرق

اللون األزرق أكثر قتامة



أحدثالطباعةحلولفيالمتخصصةبراذرشركةطرحت

صغيرةطابعةوهيالجوالة،الطابعاتمنمبتكراتها
والقيامباليدحملهاللمستخدمتتيحMW-260باسم

.مكانأيفيالعاجلةالطباعيةبالمهام

مليمتر،8.5×210×160الجديدةالطابعةأبعادتبلغ
القياسهذاويستخدم،A6بقياسورقيةمستنداتوتطبع

هاوزنأماأحيانا،الطبيةالوصفاتفيأواإليصاالتفي

.فقطغرام500فيبلغ

فينقطة300×300الوحدةلهذهالطباعةدقةتبلغ

.الدقيقةفيصفحة20إلىفتصلسرعتهاأمااإلنش،



حاالتفيالمتقدمةالتكنولوجيامنلالستفادة

اإلسعاف

أسماكلهجومالتعرضحاالترصدفيتستخدم

.ةالنجديطلبونالذينالسباحينومساعدة.القرش

ا،الكاميروبمساعدةالقبطانمنهائلةإمكانياتهناك

خمسةتزنالتيالطائرةتوجيهعلىسيعمل

ءشيكلرؤيةمنويتمكناألرض،منكلغوعشرين

.الغرقىونجدةمساعدةطياربدونالطائرةوبإمكان

http://arabic.euronews.com/2016/03/21/little-ripper-drone-to-spot-sharks-and-save-lives-in-australia/
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فكلللللر مصلللللممو ذللللللك 

ير الكمبيلللوتر فلللي تلللوف

م الطاقة وكذلك اسلتخدا

نالطاقللة النظيفللة لشللح

ل، األجهزة في المستقب

كتلللللللللوفير للكهربلللللللللاء 

اسلللتخدام كلللوب واحلللد 
مللللللن الميللللللاه لشللللللحن

!!  البطارية 
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