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المعلوماتنظام



نظامال
."ىل هدف أو غايةتفاعل فيما بينها للوصول إالنظام هو جمموعة من األجزاء ذات العالقات املتبادلة، ت "

:أنظمة فرعية

نظام الجهاز التنفسي،-

نظام الجهاز الهضمي،-

نظام الجهاز العصبي،-
...نظام الدورة الدموية،-

اإلنسان

ة هو النظام الذي يتفاعل مع البيئة الخارجيوح  النظام المفت

يطة به هو النظام الذي ال يتفاعل مع البيئة المحالنظام المغلق



لمعلوماتا
."تالفهي اليت تغري نظرتنا للعامل، وختفض عدم اليقني عندان فهي ختلق اخاملعلومة "

.املادة األولية للمعلوماتاملعطياتتشكل 

.معالجة المعطيات يولد لنا معلومات جديدة

."مام تصف كياانت وحوادث تستحق االهت، حقائق تدركها حواسناعبارة عن هي املعطيات "



لمعلوماتا

.م°0م ويتجمد في الدرجة °100يغلي في درجة حرارة 

الجماداإلنسان النبات الحيوان

مائي -بري أنثى-ذكر
برمائي

الماء

ق
ائ
حق



رفةلمعا
."عنيحصيلة أو رصيد خربة ومعلومات ودراسة طويلة ميلكها شخص ما يف وقت مهي رفة املع "

املعرفة الضمنية ضحةاملعرفة املشكلة أو الوا



نظام اإلدارة

نظام العمليات
نظام المعلومات

المخرجاتمدخالت

النظم الفرعية للمؤسسة كنظام

تطبيق المقاربة النظمية على المؤسسات



وظائف نظم المعلومات
وظيفة تجميع 

المعطيات

وظيفة 
التخزين

وظيفة 
المعالجة

وظيفة 
االتصال



ينظم المعلومات المرتبطة بالحاسب اإللكترون
Système de Traitement des Donnéesنظم معاجلة املعطيات. 1

عطيات تتوفر على قواعد وإجراءات معينة ترشدها إىل الطريقة اليت يتم هبا معاجلة امل●
تتعامل مع معطيات تفصيلية تعكس النشاطات العملياتية يف املؤسسة ●
تتعامل مع معطيات اترخيية، وقعت فعال ●
تستعمل يف املستوايت التشغيلية للمؤسسة ●
 توفر احلد األدىن من املعلومات، ممثلة أساسا يف تقارير تصف أحدااث اترخيية●
ؤسسة تركز على ختزين ومعاجلة ونقل املعطيات عرب املستوايت التشغيلية يف امل●
ؤسسة توفر عند استخدامها قاعدة معطيات تشمل اجملاالت الوظيفية املختلفة يف امل●
.كنظم املعلومات اإلدارية ونظم دعم القرار :تعترب األساس الذي تبىن عليه النظم األخرى●



ينظم المعلومات المرتبطة بالحاسب اإللكترون
Systèmeاإلداريةاملعلوماتنظم.2 d’Information pour le Management

ا يف شكل نظام مبين على احلاسب اإللكرتوين يف عمليات إدخال و معاجلة املعطيات و إخراجه●
معلومات تستعمل الختاذ القرارات يف املؤسسة 

 ...(،تسويقي، إنتاجي)نظام متكامل جيمع بني نظم معلومات وظيفية خمتلفة ●
ارات القر نظام يدعم وظائف التخطيط و الرقابة، و يساعد على اختاذ●
نظام يصف املاضي و احلاضر و يتنبأ ابملستقبل ●
نظام يرصد األحداث و الفرص اليت تظهر يف حميط املؤسسة ●
نظام ينتج خمرجات يف شكل تقارير دورية أو استثنائية●



ينظم المعلومات المرتبطة بالحاسب اإللكترون
Systèmesالـقـراردعـمنـظـم.3 d’aide à la décision

النظم اليت تسمح ابسرتجاع عناصر املعلومات، ●
النظم اليت تسمح بتحليل ملف كامل من املعلومات، ●
النظم اليت تقوم إبعداد تقارير منطية من ملفات متعددة، ●
، وذلك بغرض تقدير نتائج و تبعات (إذا–ماذا )لنظم اليت متكن من طرح األسئلة ●

القرار، 
النظم اليت تقرتح القرارات املناسبة،●

.النظم اليت تقوم أبخذ القرار





ينظم المعلومات المرتبطة بالحاسب اإللكترون
االتصالواآلليةالمكاتبنظـم.3

معاجلةواملكتبنشاطاتأمتتةإىلاملوجهةالوسائلوالتقنياتجمموع"بـاآلليةاملكاتبنظمتعرف
"الصورةوالكتابةالكالم،وإيصال

:اجتاهنييفاآلليةاملكاتبنظماآلنتتطور
.رتريةالسكأولإلطارالشخصيالعملمنصبتنظيمعلىتركزاليت:الشخصيةاآلليةاملكاتبنظم
.اإلدارينيعملمناصببنياالتصاالتعلىتركزاليت:لالتصالاجلماعيةاآلليةاملكاتبنظم
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