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 برنامج الدرس

قسنطينة مؤسسة صناعية لولية34  دراسة ميدانية لـ1. 

لسباب الرئيسية التي تعرقل تطور العلم اللي في الجزائرا2. 

2011)سنة (لبرمجيات المستعملة في المؤسسات ا3. 

2011)سنة (النترنت و مواقع الواب 4. 

2011)سنة (عتاد العلم اللي المستعمل في المؤسسات 5. 



  

قسنطينة مؤسسة صناعية لولية34  دراسة ميدانية لـ

: تتوزع المؤسسات حسب النشاط القتصادي إلى مؤسسات●
08الصناعات الحديدية و الميكانيك ●
05مواد البناء و الشغال العمومية  ●
07 الكيمياء و الصيدلة  ●
08الصناعة الغذائية  ●
02تحويل البلستيك  ●
02 النسيج و اللبسة  ●
02التبغ  ●



  

قسنطينة مؤسسة صناعية لولية34  دراسة ميدانية لـ

:تنتشر المؤسسات محل الدراسة على عدة مناطق و تتوزع جغرافيا كما يلي●
) 08 بوصوف(المنطقة الصناعية بالما  ●
08المنطقة الصناعية ديدوش مراد  ●
09المنطقة الصناعية الطرف بن باديس  ●
03منطقة النشاط عين سمارة  ●
01واد حميمين  ●
02شعبة الرصاص  ●
01الخروب  ●
02الحامة بوزيان  ●



  

قسنطينة مؤسسة صناعية لولية34  دراسة ميدانية لـ
:تتوزع هذه المؤسسات حسب طبيعة الملكية إلى●

14مؤسسات عمومية  ●
16مؤسسات خاصة  ●
4.مؤسسات مختلطة  ●

 :المستوى التعليمي للمجيبين ●
: 1ماجستير إعلم آلي                   ●
: 16 مهندس دولة إعلم آلي               ●
: 1مهندس تطبيقي إعلم آلي            ●
2: تقني سامي إعلم آلي                ●
: 5ليسانس                              ●
) : 9مستواهم غير محدد بدقة(جامعيين  ●



  

السباب الرئيسية التي تعرقل تطور العلم اللي في الجزائر
 السباب

6 10 10 2
1 26 1 27
2 19 2 22 غياب سياسة واضحة لترقية هذا القطاع
6 10 9 8
10 6 5 12 الظروف القتصادية و السياسية التي تعيشها الجزائر
9 7 8 10
3 16 4 13
8 9 5 12
4 12 5 12 هجرة علماءنا المعلوماتيين
4 12 3 14 نقص التشريعات التي تحمي الملكية الفكرية

و ترتيبها2011 أجوبة سنة  و ترتيبها2003 أجوبة سنة 
نقص المعلوماتيين المؤهلين 

ذهنية مسيرينا 

النظام القتصادي غير التنافسي 

نقص المكانيات المرتبطة بالعتاد و البرمجيات 
نقص المعاهد المتخصصة ذات المستوى العالي 

نقص المراجع و المساعدة التقنية 
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2011)سنة (البرمجيات المستعملة في المؤسسات  

أو بأمر من 26%تطوير أو شراء البرمجيات في المؤسسات يتم أساسا بمبادرات خاصة للمعلوماتيين ●
.21%أو بمخطط توجيهي 23% الرئيس المباشر 

.35%أو بفريق من المعلوماتيين بنسبة 76% تطوير البرمجيات يتم خاصة بشكل فردي بنسبة ●

.من المؤسسات فقط 53%يتابع المدير أو مفوضين عنه عمليات تطوير البرمجيات بنسبة ●

من29% و في أحسن الحالت يتم تهنئتهم في ) 71%(ل يكافأ القائمون على تطوير البرمجيات بشيئ ●
.المؤسسات

.من المؤسسات55% يصاحب البرمجيات المشتراة مستندات تبين كيفية الستعمال بنسبة ●

.من المؤسسات79% المساعدة و المتابعة التقنية للبرمجيات مضمونة بنسبة ●

ثم) 42%(تليها خارج الوطن  64%)(بالدرجة الولى ) قسنطينة(منشأ البرمجيات المشتراة هو محلي ●
).21%(خارج قسنطينة 



  

2011)سنة (البرمجيات المستعملة في المؤسسات 
يليها استعمال نظم أخرى100% بنسبة WINDOWS أنواع نظم التشغيل المستعملة في المؤسسات هي ●

 Linux – MPEX – INGER من المؤسسات12% بنسبة.

و : WINDOWS XP (100%) فهيWINDOWS  أما النسخ الكثر استعمال لنظام التشغيل وندوز●
 WINDOWS 7(18%)و  WINDOWS 98 (15%) و WINDOWS 2000  (12%)و

.WINDOWS VISTA (3%)

.من المؤسسات 62%نظام التشغيل المستعمل في المؤسسة هو نسخة مقرصنة في أكثر من ●

).21%(، فعاليته )44%(، فرضه نوع العتاد )56%( يرجع إختيار نظام التشغيل إلى إنتشاره الواسع ●

، و: MS-Office 2003 (85%)الكثر إستعمال في المؤسسة هوMS-Office  نظام المكاتب ميكروسفت●
MS-Office 2007 (71%)و ،.MS-Office 2010 (9%)

 Word:حجم استعمال مكونات نظام المكاتب ميكروسفت من طرف الداريين في المؤسسات المدروسة هو●

من المؤسسات،35% قليل في PowerPoint من المؤسسات،  90% غالبا في أكثر من Excel و 
  Access 47% نادرا في ، Outlook من المؤسسات38% نادرا في .



  

2011)سنة (البرمجيات المستعملة في المؤسسات 

، إدارة)62%(، الجور )79%(المحاسبة :  أنواع التطبيقات المستعملة في المؤسسات المدروسة هي●
... ،)41%(، الدارة التجارية )53%(المخزون 

من21%  في GED   نسجل ظهور ملفت للنتباه لتطبيقات قوية كتطبيق الدارة اللكترونية للوثائق●
من المؤسسات و إدارة18% في Entreprise Ressources Planning (ERP)  المؤسسات و تطبيق

MAO. يانةمن المؤسسات و بنفس النسبة إدارة الص18% في GPAO  بمساعدة الكمبيوتر   نتاجال



  

2011)سنة (نترنت و مواقع الواب ال
94% . حجم انخراط المؤسسات في النترنت وصل●

الواب  ،97%بنسبة email  البريد اللكتروني: هيأهم خدمات النترنت المستعملة من طرف المؤسسات ●
44%.بنسبة FTP  تحويل الملفات ،62%بنسبة ) موقع على النترنت(

 أهم دافع لعداد مواقع واب المؤسسات هو تقديم المعلومات عن المؤسسة، منتجاتها، و خدماتها بنسبة●
. %95

تقديم المعلومات عن المؤسسة: أهم الوظائف التي نجدها على موقع الواب الخاص بالمؤسسات هي ●
، التصال بالعملء أو)48%(، الشهار )90%( تقديم المعلومات عن المنتجات و الخدمات، )%90(

). 33%(الموردين باليمايل 



  

2011)سنة (عتاد العلم اللي المستعمل في المؤسسات 

،)32%(، بعد دراسة تقنية اقتصادية )38%(شراء عتاد العلم اللي في المؤسسات يتم بطريقة إرتجالية ●
).6%(، بعد دراسة اقتصادية )24%(بعد دراسة تقنية 

.من المؤسسات56% ل يوجد مخطط للستثمار في عتاد العلم اللي في ●

.من المؤسسات50%  المساعدة و المتابعة التقنيتين مضمونة في●

).21%(، و مستقبلية )21%(، متأخرة )73%(شراء عتاد العلم اللي إلى حاجات آنية يستجيب ●

،Dell  (53%(، و )59%(مركبة : علمات الحاسبات اللكترونية الصغيرة الموجودة في المؤسسات هي●
HP (.41%(و 

بنسبةIntel core2 Duo ، 97%بنسبة :  Intel PIV نوع المعالج المستخدم في الحاسبات الصغيرة هو ●
%35 ، Intel PIII 18%.بنسبة



  

2011)سنة (عتاد العلم اللي المستعمل في المؤسسات 
، و قاذفة للحبر)88%(، الليزرية )94%(المصفوفية : أنواع الطابعات المستعملة في المؤسسات هي ●

)(%71.

Canon (50%).، و HP (62%)، و : Epson (97%)علمات الطابعات المستعملة في المؤسسات هي●

).71%(، كاثودية )94%(مبسطة : أنواع الشاشات المستعملة في المؤسسات هي ●

.من المؤسسات المدروسة68% الشبكات المحلية الموجودة في ●



  

النهاية


