
الخوارزميات

ALGORITHMS



تالخوارزميامفهوم

راد بها مجموعة من التعليمات البسيطة والدقيقة والواضحة والمحددة والتى ييمكننا تعريف الخوارزميات على انها 

تأخذ ي الخطوات المتسلسلة التالوصول إلى هدف معين، وبتعبير أبسط يمكن القول أّن الخوارزمية هي مجموعة من 

.عدًدا من المدخالت وتنتج قيمة أو مجموعة من القيم التي تحّول المدخالت إلى مخرجات

تصر في الكتاب المخ)إلى عالم الرياضيات المسلم محمد بن موسى الخوارزمي صاحب كتاب ( خوارزمية)كلمة وتنسب 

(.الجبر والمقابلة

يل مجموعه من الخطوات التي تطبق لحل مشكلة ما ، اذن الخوارزميات هي أداة لتسهبمفهومها العام هي الخوارزميات 

وتبسيط للمشكلة 



مفهوم الخوارزميات

فصل أو خطة شاملة وعامة لحل مسألة ما و، تقوم بوصف كافة الخطوات بشكل متطور مفهوم الخوارزميات ليصبح طريقة 
:وتقول عن طريقة حل مسألة بأنها خوارزمية إذا اتصفت بما يلي 

صل وصريح إمكانية وصف الطريقة المتبعة في حل المسألة بعدد من الخطوات التي تحوي تعاليم أو أوامر بشكل مفتحقق -
عملهتوضح فيها ما يجب 

المتوفرةعلى عدد محدد من الخطوات توصلنا إلى النتائج انطالقا من المعطيات تحوي --

لها المسألة يجب أن تتضمن الخوارزمية جميع الشروط واالعتبارات في حل المسألة مهما اختلفت المعطيات التي تتناو--

ددة أي ومما تجدر اإلشارة إليه أن أي عمل تقوم به في حياتنا إلنجازه بالشكل الصحيح يخضع لخطة عمل مح. المطروحة

رياضيالعلمية ولإليضاح نتناول مثالين أحدهما حياتي و اآلخر في المسائل خوارزمية كما 



المثال االول 

التي تتبعها لتناول وجبة في مطعم ؟( الخوارزمية ) ما هي الخطوات 

.البداية-1

.الذهاب إلى المطعم -2

.اختيار مكان الجلوس-3

.طلب الوجبة-4

.تناول الوجبة-5

.استالم الفاتورة-6

.دفع الفاتورة-7

.مغادرة المطعم-8



يالثانالمثال

لحساب معادلة ما مثال

Y=x2/2x

(خطوة إتخاذ قرارتسمى)المقام أوال و تتأكد أنُه ال يساوي الصفر بحسابالخوارزميةتبدأ 

العنصر تحسب ضعف -

العنصرتحسب مربع ثم -

ناتج القسمةتقوم بحسابثم بعد ذلك

(X)



أهمية الخوارزميات

لبحث في فاليوم تستطيع افيه لها أثر كبير في سرعة تطور مجال البرمجيات و إحداث طفره كبيرة الخوارزميات 

لتقدم الكبير في علم مليارات الملفات في ثواٍن معدودة وتستطيع حساب كل العموالت البنكية أيضاً في ثواِن وهذا يرجع ل

.الخوارزميات

في تعزيز التفكير التصميمي عند االشخاص استخدام الخوارزميات يساعد كثيرا 

ميم خوارزميات فإن على المختصين تص، عند تساقط األمطار على طريق مفتوح يؤدي ذلك إلى امتالئه بالطين، فمثاًل 

ند استخدامهم ويجب ان تأخذ بنظر االعتبار المشاكل التي يمكن ان يواجهها سائقو المركبات عأقصر المسارات تستعمل 

فالخوارزميات اصبحت ضرورة يومية نستخدمها في ابسط تفاصيل الحياة اليومية.. لهذه الطرق 



المخطط 
االنسيابي

هو تمثيل مصور للخوارزمية 

يوضح خطوات حل المشكلة من 

البداية إلى النهاية مع إخفاء 

التفاصيل إلعطاء الصورة العامة

للحل

المخطط االنسيابي



مثال بسيط

ارسم مخططا انسيابيا لجمع عددين



مثال اخر

ارسم مخططا انسيابيا الختبار

اذا ما كان العددان المدخالن 

متساويان و في حال عدم 

المساواة تحديد ايهما العدد 

االكبر



مثال اخر

ارسم مخططا انسيابيا لتحديد العدد 

االصغر بين عددين



مثال أكثر تعقيدا

ارسم مخططا انسيابيا اليجاد العدد 

االكبر بين ثالث اعداد



!!تذكر 

ان مهنتك تجعل العالم يتحرك بين اصابعك


