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 تقديم
 

نحاول في هذا المقياس التعرف على األدوات األساسية في اإلعالم اآللي وربطها مع احتياجات 
في نهاية المقياس يكون الطالب قد استعمل عدة برمجيات  .ألخذ القرارات المناسبةوذلك المعلومة المسير إلى 

 .Excel ,Word, Access, PowerPoint وهي:مهمة في مساره العلمي والمهني 

 المراحلل رآها الطالب خالسبق أن المفاهيم األساسية لإلعالم اآللي التي التركيز على بعض قوم بن
. كما ةوبتكنولوجيا المعلومات الحديث ضيف لها مفاهيم جديدة خاصة بقواعد المعطياتنو  ،ماضيةالالدراسية 

في  لوماتتكنولوجيا المعربط الطالب بالمحيط الذي يعيش فيه من خالل العنصر الخاص بواقع نسعى إلى 
وكذلك من خالل األعمال التطبيقية التي تعطى للطالب للبحث فيها  ،الجزائرية االقتصاديةالمؤسسات 

رية والبرمجيات المقررة في البرنامج، بحيث ُيقدم الطالب عمله أمام زمالئه باستعمال ظواستعمال المفاهيم الن
ويستعمل البرمجيات األخرى من خالل  Wordببرمجية  امكتوب اويقدم كذلك تقرير  PowerPointبرمجية 

 اإلجابة على األسئلة المعطاة في نص العمل التطبيقي.

ل والتصميم تمكينه من أدوات التحليو عالم اآللي لدى الطالب البرنامج لترسيخ مفاهيم اإلتصميم بنا قم
التي يستعملها المعلوماتي، وبذلك نكون قد مهدنا لتواصل مثمر بين مسير المستقبل مع المعلوماتي بعد فهم 

 ونسعى أيضا إلى تزويد الطالب بمهاراتلغته وأدوات عمله فيتعاونان معا لتطوير األنظمة المعلوماتية. 
كتب وذلك من خالل البحث في الالتي تصادفه نظم المعلومات كاالعتماد على النفس في حل مسائل جديدة 

لنظرية اتوظيف ما تم تناوله في الدروس واإلدارة والقانون، واالنترنت وسؤال المختصين في اإلعالم اآللي 
ال والعرض هارات االتصتطوير مو والتطبيقية توظيفا صحيحا، التفكير المنطقي السليم، العمل الجماعي، 

  .أمام الجمهور

 إلى أربعة أجزاء:المقياس وينقسم 

 الجزء النظري المقدم على شكل محاضرات،  -
 ،التطبيقجزء األعمال التطبيقية الموجهة في قاعة  -
 جزء البحوث وهي عبارة عن بطاقات قراءة أكثر منها بحوث، -
 جزء األعمال التطبيقية المنزلية. -

 



 ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء النظري
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 حول نظم المعلومات : مفاهيم1الدرس 

المعالجة اآللية للمعطيات دون التطرق إلى نظم المعلومات باعتبار أن ال يمكن تناول مقياس  
نظم ية لالدرس إعادة المفاهيم األساس المقياس موجه لطلبة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير. نحاول في هذا

 خاصة وأن فيه من الطلبة من يصادف ألول مرة هذا الموضوع. المعلومات 

 تطبيق المقاربة النظمية على المؤسسات. 1

 تعريف النظام  . 1. 1

" النظام هو مجموعة من األجزاء ذات العالقات المتبادلة، التي تعمل لتحقيق بعض األهداف 
 1والغايات".

تنظر المقاربة النظمية إلى المؤسسة على أنها نظام يتكون بدوره من ثالثة أنظمة فرعية مترابطة 
 2فيما بينها، حيث يعتمد كل واحد على اآلخر وهذه األنظمة الفرعية هي:

 نظام العمليات. 2 .1

 هو ما يميز بنشاط المؤسسة )إنتاج، توزيع، خدمات( من عمليات مختلفة تقوم بها بغية تحقيق 
أهدافها. لهذا يقوم نظام العمليات بتسيير مجموعة الموارد المختلفة الموضوعة تحت تصرفه ليحافظ على 

 .(.، تسيير المخزون..استثماراتبقاء وتطور دورة اإلنتاج )عن طريق إنتاج مواد، تقديم خدمات، تمويل 

 نظام اإلدارة )نظام القرار(. 3. 1

دارة تطور نظام العمليات. هذا يعني أننا الهو مجموع العناصر التي تسمح بتوجيه  هتم ن ومراقبة وا 
بدورة إنتاج اليوم ولكن بدورة الغد. وذلك من خالل نتائج تعطيها التجربة بمعنى نتائج تشغيل نظام العمليات. 

 .واالستراتيجيفنظام اإلدارة يتعلق بالمستوى التكتيكي 

 نظام المعلومات. 4. 1

لمعلومات التي ينتجها نشاط المؤسسة من جهة ومحيطها من جهة أخرى. هو ذاكرة المؤسسة وخزان ا
                                                 

 .26، ص. 1990المفاهيم والتكنولوجيا، دار الكتب القومية، القاهرة،  –محمد السعيد خشبة، نظم المعلومات  1 
2  G. HUET et J. ROUSSET, Système d’information, Ed. Sirey, Paris, 1980, PP. 20-21.  
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ويعمل هذا النظام كرابط بين النظامين السابقين فهو ضروري لتشغيلهما. ويعرف كذلك بأنه عبارة عن مرآة 
 أو تمثيل للعالم الحقيقي.

 .(: األنظمة الفرعية لنظام المؤسسة1. 1الشكل )

 

 

 
 
 

 األستاذ.: من إعداد المصدر
المؤسسة وهي تعمل فإنها تغذي نظام المعلومات، بالمعلومات المتعلقة باألنشطة المنجزة مثل:  

نصف منتجة، نهائية(، حركات األموال،  األولية،تفاصيل عملية البيع أو الشراء، حركات المواد )المواد 
 يات إلى معلومات فيأخذها منوحركات األفراد. والعكس يحدث عندما يحتاج في بعض األحيان نظام العمل

نظام المعلومات مثل: معدل التخفيض المسموح به، مالءة العمالء، الخطط واألوامر المطلوب تنفيذها. 
الطاقم المسير من جهته يعتمد على المعلومات المخزنة مثالً : تطور المبيعات حسب كل منتوج وحسب 

نها أن تغير عناصر من نظام المعلومات مثالً : كل قطاع خالل مدة معينة. كما أن بعض قراراتهم يمك
تغيير سعر البيع لبعض المنتجات. ويمكن أيًضا أن يكون لها نتائج على نظام العمليات مثل: تغيير في 

 شبكات التوزيع.

 تعريف نطام المعلومات .2

متكامل. ينتج المعلومات لكي يعاون البشر في الوظائف  آلة-مستعملنظام " نظام المعلومات هو 
التنفيذية للتسيير وأخذ القرار. ويستعمل معدات االعالم اآللي والبرمجيات، قواعد المعطيات، طرق يدوية، 

 1".نماذج للتحليل، التخطيط، الرقابة وأخذ القرار

 صر التالية:وتجمع عدة تعاريف الخاصة بنظم المعلومات على التأكيد على العنا

                                                 
1 Robert REIX, Systèmes d’information et management des organisations, Vuibert, Paris, 1998, P. 78. 
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 نظام المعلومات هو نظام؛ -
 ؛ونماذجمكوناته عبارة عن معدات، برمجيات، أفراد، معطيات، إجراءات  -
 تتفاعل مكوناته مع بعضها البعض؛ -
يصال المعلومات  -  داخل المؤسسة أو خارجها؛ للمسيرينبغرض تجميع، معالجة، تخزين وا 
 .  اتالقرار  أخذالمعلومات التي تصل المسيرين تساعدهم في  -

 وظائف نظم المعلومات .3

   وهي:يتكون نظام المعلومات من اربعة وظائف أساسية 

 تجميع المعطيات، -
 المعطيات،تخزين  -
 المعالجة، -
 االتصال لتحصيل واسترجاع المعلومات. -

 وظيفة تجميع المعطيات .1. 3

تواجه المؤسسة قيدا يصعب تجاوزه وهو محدودية طاقة التخزين والمعالجة. لذلك فهي تقوم بتحديد  
مسبق للمعطيات التي يمكنها أن تشكل مدخالت النظام. والتي تتعلق باألحداث الخارجية والعمليات الداخلية 

ها إلى تكون جاهزة لعمليات إدخالاإلدارية. ثم تقوم بتجميعها من مصادرها المختلفة وا عدادها لكي والقرارات 
 النظام.

                                                                           وظيفة التخزين . 2. 3

معطيات لتعتبر أهم الوظائف لنظام المعلومات، إذ تقوم مقام الذاكرة بالنسبة لإلنسان وذلك بحفظها 
ئم ومستمر. هذا يعني أنها تقوم بعملين متكاملين ومستقلين في الوقت خاصة بالمؤسسة بشكل دا ومعلومات

 هما:و 
بقائها في الذاكرة لوقت محدد؛                    -  القدرة على تخزين المعطيات وا 
 الكفاءة على إيجاد المعطيات واسترجاعها عندما نرغب في ذلك. -

يتلقى نظام المعلومات تدفقات كثيرة للمعلومات صادرة من داخل وخارج المؤسسة. لكن من 
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المعلومات من ال تعرف طريقها إلى ذاكرة النظام. وذلك قد يكون إرادًيا أو مرتبطـًا بخطأ في تصميم النظام. 
 بطريقتين:أما باقي المعلومات فإنها تخزن وذلك 

 ا الخام بدون إحداث أي تغيير على محتواها.  تحفظ المعلومات في شكله مباشرة:

تتلقى المعلومات األولية معالجة أو تحويرا. ونتائج هذه العملية هي التي تحفظ في ذاكرة  غير مباشرة:
 النظام.

يتم تخزين المعطيات والمعلومات في نظم المعلومات اليدوية على مستندات ودفاتر وملفات ورقية، 
 1إللكترونية فيتم التخزين غالبا في األشرطة واألسطوانات المغناطيسية.أما في نظم المعلومات ا

 . وظيفة المعالجة3. 3

هي العنصر الديناميكي في نظام المعلومات ومبرر وجوده. فبغياب هذه الوظيفة يختزل نظام  
 المعلومات ليصبح عبارة عن مرآة تعكس المعلومات المخزنة في شكلها الخام.  

تقوم هذه الوظيفة من خالل مجموعة من العمليات بتحويل المعطيات المخزنة إلى معلومات ذات 
أو تخلق معلومات جديدة بل تقوم بإظهار قيم كانت محتوات  دال تزيالقرار. وهذه المعالجة  لمتخذيمعنى 

. استعمالها مكنضمنيا في المعطيات الخام. فهي إذن تعيد تنظيمها في شكل أكثر بساطة وفعالية حتى ي
وعلى العكس من ذلك تكثيف المعطيات الذي يحدث كنتيجة للمعالجة يلغي الثراء المعلوماتي الذي تتمتع 

                                                                                   2به المعطيات المفصلة.

نظام المعلومات مادامت تسمح بعرض المعطيات  ما من إمكانيات الذاكرة في تزيد المعالجة نوعا
بشكل مختلف دون أن تخلق معلومات جديدة. وتدمج جزء من وظيفتها في التخزين لتتجنب عوائق تكنولوجية 
على مستوى تقنيات التخزين وتكاليف المعالجة وكذلك غاية وهدف نظام المعلومات نفسه، التي تحتم وضع 

 المخزنة. بنية تنظيمية معينة للمعلومات

 االتصالظيفة و . 4. 3

تسمح هذه الوظيفة للنظام بالعمل كنظام مفتوح، أي أن يتفاعل مع المحيط. وتتم هذه العملية من 

                                                 
1  G. HUET et J. ROUSSET, Op. Cit., PP. 38-41. 
2  Idem, P. 42-44. 
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خراج المعلومات بحيث تدخل المعطيات الخام لتخزن في ذاكرة النظام ومن ثمة معالجتها  خالل إدخال وا 
 بعد إخراجها إليهم. إلنتاج معلومات ذات معنى يستعملها المقررون ولكن

تشكل المعلومات المادة االولية لنظام المعلومات. وهذا يظهر جليا في تسمية هذا النظام الفرعي، 
 .لذلك سوف نقوم بتحليل هذا المفهوم

 الفرق بين المعطيات والمعلومات والمعرفة .4

هوم كل توضيح مفكثيرا ما يحدث الخلط في فهم معنى المعطيات والمعلومات والمعرفة لذلك يجب 
 واحدة مع تبيان العالقات التي تربطهم.

 . المعطيات1. 4

وتعني حقيقة معينة. فهي إذن حقائق تدركها حواسنا.  DATAالالتينية مصطلح معطيات باللغة 
شكاال مختلفة أ فتأخذوذلك عن طريق رموز تعتبر تمثيالت للحقيقة  االهتمامتصف كيانات وحوادث تستحق 

كاألرقام، الحروف وأحياًنا رسومات أو صور فوتوغرافية...إلخ. لكن هذا الوصف يمكن أن يلحقه خطر 
الالحق لهذه المعطيات. وهذا المرور من المالحظة إلى المعطيات  االستعمالالتحيز الذي يستطيع عرقلة 

 1مثل:يستطيع أن يحدث عن طريق أنماط مختلفة 

 ةا( التسمي

إلى  ائهوانتمخصائصه، حيث تسمح بمعرفة وجوده  واستخراجللكيان أو الحدث  اسمبإعطاء  وذلك
 السما"العامل" وخصائصه هي:  اسمهقسم أو عدة أقسام فإذا أخدنا عامال داخل مؤسسة فهو يعتبر كيان 

 لخ.، األجر القاعدي...إاالجتماعية، العنوان، وصيغته االزدياد، مكان االزديادواللقب، تاريخ 

 بب( الترتي 

هذه العملية تسمح بإعطاء أو مقارنة رتبة كيانات داخل مجموعة، بدون قياس درجة الفرق. كترتيب 
 العمال حسب درجة ذكائهم.    

                                                 
1  Robert REIX, Op. Cit., PP. 18-21.  
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                                                                                    مج( القيـ

داخل المؤسسات والذي يسمح بإجراء جميع العمليات  االستعماليعتمد على التمثيل الرقمي الكثير 
 الحسابية. يجب التذكير أن المعطيات هي رموز وليست العالم الحقيقي الذي تمثله، وأنه توجد مخاطر

 التحريف أثناء تكوين المعطيات مهما كان نوعها.

 . المعلومة2. 4

حيث ترتبط  .اختالفالمعلومة هي التي تغير نظرتنا للعالم، وتخفض عدم اليقين عندنا فهي تخلق 
لقيام بفعل )المعطيات ل باالستعمالبالفعل )اآلني أو المؤجل( أما المحتوى المعلوماتي للمعطيات فهو يرتبط 

رة. هنا القيام بحساب نتيجة الدو شيء ما(. مثالً  في مسألة في المحاسبة العامة تعطى الميزانية ويطلب منا 
أي معالجة  والحساب االنتقاءتعتبر الميزانية أحد المعطيات حيث يستعمل محتواها المعلوماتي في عمليات 

صبح هذه تمراد الوصول إليه أي المعلومة. و المعطيات لنصل إلى النتيجة التي تمثل في مسألتنا الفعل ال
 باستخراجمعرفة مسبقة( الذي يسمح ) modèle interprétatifللتفسير  العملية ممكنة إذا توفر لدينا نموذج

 المعلومة المحتوات داخل المعطيات وتفسيرها.  

تشكل إذن المعطيات المادة األولية للمعلومات، تحول بعمليات معالجة بنفس الطريقة التي تحول 
 معالجة المعطيات هو تقييمها، وترتيبهابها المواد األولية إلى مواد تامة الصنع داخل الورشة. والهدف من 

 ووضعها في سياق يسمح بإعطاء معلومات لها معنى.  

                                                                 . المعـرفــة 3. 4

 1"المعرفة هي حصيلة أو رصيد خبرة ومعلومات ودراسة طويلة يملكها شخص ما في وقت مّعين".
فهذه المعرفة تختلف من وقت آلخر ومن شخص آلخر بحسب المحيط الذي يتواجد فيه وكذلك حسب 
المستوى العلمي والثقافي والمهني لهذا الشخص. فالمعرفة هي عبارة عن برامج، وأفعال نستطيع تنفيذها 

 للمعارف:ونماذج تبين متى وكيف نستعمل هذه البرامج. وهناك شكلين  لالستعمال ومبادئ

التي تنتقل عن طريق التعليم أو عن طريق خطاب أو تلقن  وهي الواضحة:لمعرفة المشكلة أو ا -
 اإلعالم اآللي؛ مبادئفي الكتب كتعليم 

                                                 
 .46محمد خشبة، مرجع سبق ذكره، ص.  1
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 .وهي التي نتحصل عليها بالممارسة وبالتجارب كممارسة الفروسية :لمعرفة الضمنيةا -

 نظم المعلومات المرتبطة بالحاسب اإللكتروني. 5

 Système de Traitement des Donnéesالمعطيات . نظم معالجة 1. 5

تعتبر من أوائل النظم التي ظهرت مع بداية استخدام الحاسبات اإللكترونية )في الخمسينات( في   
معالجة معطيات األنشطة التجارية، حيث اتجهت معظم تطبيقات الحاسب إلى مهام حفظ السجالت وكذلك 

نذكر  الخ. وعرفت هذه النظم بعدة تسميات..العمليات الروتينية مثل الفوترة وكشوف المرتبات. إلى أتمتة
           (، نظم المعالجة اإللكترونية، النظم المحاسبية.                                                                                )الصفقاتنظم معالجة المعامالت  منها:

تقوم هذه النظم بمهمة أساسية وهي معالجة المعطيات الخاصة بأنشطة المؤسسة الداخلية منها 
والخارجية من خالل عمليات تجميع المعطيات ومعالجتها وتخزينها وا عداد التقارير: وهي تمثل الوظائف 

 التي تقوم بها مختلف نظم المعلومات.

 1:تتميز نظم معالجة المعطيات بالخصائص التالية

جراءات معينة ترشدها إلى الطريقة التي يتم بها معالجة المعطيات؛ -  تتوفر على قواعد وا 
 تتعامل مع معطيات تفصيلية تعكس النشاطات العملياتية في المؤسسة؛ -
 تتعامل مع معطيات تاريخية، وقعت فعال؛                                                        -
 التشغيلية للمؤسسة؛                                                       تستعمل في المستويات -
 توفر الحد األدنى من المعلومات، ممثلة أساسا في تقارير تصف أحداثا تاريخية؛                  -
 تركز على تخزين ومعالجة ونقل المعطيات عبر المستويات التشغيلية في المؤسسة؛              -
 قاعدة معطيات تشمل المجاالت الوظيفية المختلفة في المؤسسة؛              استخدامهاند توفر ع -
 تعتبر األساس الذي تبنى عليه النظم األخرى: كنظم المعلومات اإلدارية ونظم دعم القرار. -

 Système d’Information pour le Managementاإلدارية .  نظم المعلومات 2 .5

الطبيعي لنظم معالجة المعطيات، حيث عرفت العديد من المؤسسات التي  االمتدادتعتبر هذه النظم 
التدريجي إلى نظم المعلومات اإلدارية.  االنتقالهذا التحول أو  تلك أنظمة معالجة معطيات متقدمةكانت تم

                                                 
 .51، ص. 1998عبد الرحمان الصباح، نظم المعلومات اإلدارية، دار زهران، عمان،  1 
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ويرجع سبب ظهورها إلى التوجه الذي حصل في الستينيات عندما أصبحت المؤسسات الكبرى ترغب في 
القرارات اإلدارية والتخطيط والرقابة. يقوم نظام  اتخاذالحصول على معلومات إدارية شاملة تستعمل في 

معالجة المعطيات بحصر ومعالجة وتخزين المعطيات المتعلقة أساسا بالطلبيات والمبيعات والدفعات على 
 عملها ألغراض إنتاج معلوماتالحساب...الخ. التي تشكل قاعدة المعطيات لنظام المعلومات اإلدارية، يست

 تصف أحداثا وقعت في الماضي أو الحاضر أو نتوقع حدوثها في المستقبل.                          

لنظم معلومات وظيفية )تسويقي،  اتحادويجب أن ننظر إلى نظام المعلومات اإلدارية على أنه 
حيث تتصل هذه النظم مع بعضها البعض  .إنتاجي، مالي، الموارد البشرية( أكثر من كونه نظاما شامال

 وتـقتسم نفس المعطيات.                                                                                         

 خصائص نظام المعلومات اإلدارية

 1بـ:يتميز نظام المعلومات اإلدارية 

خراجها في ومعالجة نظام مبني على الحاسب اإللكتروني في عمليات إدخال  - ل شكالمعطيات وا 
 القرارات في المؤسسة؛ التخاذتستعمل  معلومات

 ، إنتاجي ...(؛)تسويقينظام متكامل يجمع بين نظم معلومات وظيفية مختلفة  -
                             القرارات؛    اتخاذنظام يدعم وظائف التخطيط والرقابة، ويساعد على  -
 نظام يصف الماضي والحاضر ويتنبأ بالمستقبل؛                                                    -
 نظام يرصد األحداث والفرص التي تظهر في محيط المؤسسة؛                                     -
 ئية.                                         نظام ينتج مخرجات في شكل تقارير دورية أو استثنا -

                                                                          . نظم دعم القرار 3. 5

يتعرض المسير في كثير من األحيان لمواقف تتطلب أخد قرارات غير بنائية معتمدا في ذلك على 
كفاءته ومبادراته، في جميع مراحل أخد القرار. ومن هنا جاءت نظم دعم القرار لتساعد المقرر لكن مع 

وني الموجهة ب اإللكتر إبقاء زمام األمور في يده لمراقبة مراحل عملية القرار. فهي إذن تصف تطبيقات الحاس
 لدعم القرار التي بدأ ظهورها في أواخر الستينات بعد التقدم الذي وصلت إليه نظم المعلومات اإلدارية.                    

                                                 
 .77عبد الرحمان الصباح، مرجع سبق ذكره، ص.  1 
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 آلة-" إنسان  حوار بتنفيذوتعرف نظم دعم القرار على أنها تفاعلية، ألن عملية القرار فيها مرتبطة 
حالة، يختار المقرر من خاللها محتوى المرحلة القادمة، بإعطاء أوامر  ". يعطي الحاسب في كل مرحلة

 1كنتيجة لذلك.

 2وتصنف نظم المعلومات حسب درجة مساهمتها في صنع القرار إلى:

 عناصر المعلومات،                                                      باسترجاعالنظم التي تسمح  -
 النظم التي تسمح بتحليل ملف كامل من المعلومات،                                                  -
 النظم التي تقوم بإعداد تقارير نمطية من ملفات متعددة،                                          -
 بعات القرار،                                                                          ، وذلك بغرض تقدير نتائج وتإذا(- )ماذالنظم التي تمكن من طرح األسئلة  -
 النظم التي تقترح القرارات المناسبة، -
 النظم التي تقوم بأخذ القرار. -

                                                       مكونات نظـم دعـم الـقرار   

 ن ثالثة مكونات أساسية وهي:                                                     تتكون نظم دعم القرار م

 قاعدة المعطيات مع نظام تسيير قاعدة المعطيات، -
 قاعدة النماذج مع نظام تسيير قاعدة النماذج، -
 وظيفة تسيير الحوار رجل ـ آلة.                 -

                                                                     . نظـم المكاتب اآللية واالتصال  4. 5

تعرف نظم المكاتب اآللية بـ " مجموع التقنيات والوسائل الموجهة إلى أتمتة نشاطات المكتب 
يصال الكالم، الكتابة والصورة "  3.ومعالجة وا 

شهدت سنوات الثمانينات ظهور أنظمة المكاتب اآللية، بعدما قررت الكثير من المؤسسات أتمتة 
الكم الهائل من  لتسييرالجودة المطلوبتين من جهة و أعمالها المكتبية لتزيد في إنتاجية الموظفين بالسرعة و 

نة سد أنها تصدر في األوراق داخل المؤسسة من جهة أخرى. فإذا أخدنا المؤسسات الفرنسية كمثال نج

                                                 
1  Robert REIX, Op. Cit., P. 11. 

 .78 عبد الرحمان الصباح، مرجع سبق ذكره، ص. 2 
3  Y. LASFARGUE, Vivre l’informatique, Edition d’Organisation, Paris, 1990, P. 8. 
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 1مليار صفحة. 300ترتب نسخة، و مليار  45، وتنسخ )أصلية(مليار وثيقة  11أكثر من  واحدة

من هنا جاءت أولى التقنيات واآلالت لتتعامل مع معطيات المكاتب كمعالجة النصوص، ووحدات 
                                                                         الطباعة، الجداول اإللكترونية للمواعيد وغيرها.                           

بأسلوب إلكتروني داخل المؤسسة  االتصالأصبح باإلمكان  االتصاالتومع تطور تكنولوجيا 
 ستعملتاوخارجها بواسطة البريد اإللكتروني. هذا التقدم التكنلوجي يكمن في تجمع الوسائل واألجهزة التي 

لحفظ في ا، الترتيب و االتصال، النسخ-الطباعةل داخل المؤسسة: حول الحاسب اإللكتروني: كوسائل من قب
 األرشيف ...الخ.

 2:اتجاهينتتطور اآلن نظم المكاتب اآللية في 

 التي تركز على تنظيم منصب العمل الشخصي لإلطار أو السكرتيرة. :نظم المكاتب اآللية الشخصية -

 .بين مناصب عمل اإلداريين االتصاالتالتي تركز على  :لالتصالنظم المكاتب اآللية الجماعية  -

 دورة حـياة نـظام الـمـعلومات .6

من المراحل والخطوات التي تبدأ بمعرفة المشكلة مرورا بالتحليل والتصميم والتنفيذ إلى  هي سلسلة
 :ومات إلى خمسة مراحل أساسيةالمعلأن تنتهي بتشغيل النظام. وتنقسم دورة حياة نظم 

 مرحلة تعريف المشكلة . 1. 6

قد تنشأ مشكالت، أو أعراض تدل على وجودها. بحيث تتطلب القيام بتحليل النظام. وغالبا ما 
 3تكون مسببات هذه المشاكل ناتجة عن:

 ير،...إلخ.التسيتغيرات تحدث داخل المؤسسة، كنمو حجم المؤسسة أو تطبيق طرق وقواعد جديدة في  -
ولمواكبة  من منافعها لالستفادةتكنلوجيا المعلومات الحديثة التي تضطر المؤسسة إلى تطبيقها  -

 التطورات السريعة في هذا المجال وللتحكم في األنظمة من حيث التكاليف والفعالية.
 النخفاضو . أجديدة للمعلومات ال يلبيها النظام احتياجاتقصور في النظام الحالي كنتيجة لظهور  -

                                                 
1  Y. LASFARGUE, Op. Cit., P. 41. 
2  Robert REIX, Op. Cit. P. 233. 

 .153، ص. 1997أحمد حسين علي حسين، نظم المعلومات المحاسبية، مكتبة ومطبعة االشعاع، اإلسكندرية،  3
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 .اقتصاديةطرق مكلفة وغير  الستعمالهكفاءة النظام 

ويبدأ تعريف المشكلة بتحديد موضوعها، الذي من خالل فهمنا له نستطيع إعطاءه عنوانا، ثم يحدد 
و أت المستغرق، أو الموارد المالية نطاق المشكلة وذلك بتحديد البعد الذي تشمله الدراسة سواء كان الوق

 نظيمية. وفي األخير تحدد األهداف المراد تحقيقها.الحدود الت

 دراسات الجدوى . 2. 6

وائده نظام جديد، بحيث تكون ع تنفيذهي تقدير ضرورة القيام بالتعديالت على النظام الحالي أو 
 :يما يلالمنتظرة أكبر من تكاليف تطوير النظام المقترح. وتشمل هذه الدراسات 

 ا( الجدوى الفنية

ذا تطلب األمر شراء أجهزة تتناول  دراسة األجهزة المتاحة ومدى استجابتها للتعديالت المقترحة وا 
جديدة فيجب أن تكون مجدية فنيا من حيث طاقتها، أو سرعتها، وانسجامها مع األجهزة الموجودة باإلضافة 

 إلى مرونتها للتغيرات الممكن إحداثها في المستقبل.

 االقتصاديةب( الجدوى 

الدراسة بمقارنة تكاليف التعديالت أو التغييرات المقترحة بالمكاسب المتوقعة. وذلك بجمع  تهتم هذه
، الحتيالاالمعلومات عن تكاليف الطريقة الحالية: كتكاليف العاملين، التجهيزات والمعدات، المصروفات، 

 .التشغيل والشراءة ل وكذلك تكلفالمبيعات المفقودة، ... إلخ. وتكاليف الطريقة المقترحة: تكلفة التطوير والتموي

أما المكاسب المتوقعة فيمكن حصرها في الوفورات المباشرة كتقليل العاملين والتجهيزات والمعدات 
وتكلفة الصيانة ... إلخ. بحيث نصل في األخير إلى تخفيض التكاليف، تقليل األخطاء، زيادة المرونة، 

 .عمليات التخطيط والرقابة زيادة سرعة النشاط وتحسين األداء اإلداري في

 ج( الجدوى التشغيلية

تقوم هذه الدراسة بالتأكد من عدم تعارض هذه التعديالت أو التغييرات مع السياسات التشغيلية أو 
الفلسفة العامة لإلدارة )مثال: من المركزية إلى الالمركزية أو العكس( كما تقوم بتحديد قدرة النظام المقترح 

ئف المسندة إليه من خالل الواقع التنظيمي القائم كالقوى البشرية واإلجراءات التشغيلية على القيام بالوظا
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 الحالية.

وتترجم نتائج الدراسة في شكل خطة تشرح خطوات وأوقات تسريب النظام الجديد حتى ال يحدث 
 .لدى المستعملين ولتجنب جميع أشكال المقاومة للتغيير من طرف العاملين ارتباك

 الجدوى القانونيةد( 

مؤسسة القانونية وبمسؤوليات ال بااللتزاماتتهتم هذه الدراسة بمدى قدرة النظام الجديد على الوفاء 
نحو المحيط الذي تنشأ فيه. فال يمكن تجاهل التقارير المحاسبية التي تطلبها الهيئات الحكومية في النظام 

 الجديد.

 تحليل النظام .3. 6

إلى عناصره األساسية، مع دراسة كل عنصر على حدة وعالقته مع العناصر  يقصد به تجزئة النظام
األخرى باإلضافة إلى تحديد أغراض وأهداف النظام الذي يخضع للتحليل. من هنا تتكون لدينا فكرة واضحة 
عن طبيعة المشكلة وعن جوانب القوة والضعف في النظام حيث يتم ذلك عن طريق تجميع مكثف للمعلومات 

   1قائق من خالل المصادر والطرق التالية:والح

وتشمل باإلضافة إلى المستندات، تقارير المخرجات، توصيف الوظائف، التعليمات  الوثائق:المستندات و 
 الخاصة باإلجراءات والخرائط التنظيمية والخطابات والمذكرات ... إلخ.

 التي تساعد المحلل في تحديد المشاكل اإلجرائية ومشاكل العمليات في النظام الحالي. المالحظات: 

لجمع المعلومات من عدة أفراد. بحيث تضبط األسئلة مسبقا في قائمة نمطية ترسل إلى  االستبيان:قوائم 
 األشخاص المعنيين باإلجابات.

 يال.لومات إال أنها مكلفة وتستغرق وقتا طو تعتبر أكثر الطرق فعالية في جمع المع :الشخصيةالمقابالت 

لتقييم حجم المعطيات التي يستطيع النظام الحالي تشغيلها وتحديد  :تحليل مدخالت ومخرجات النظام الحالي
 فعالية هذا النظام.

                                                 
 .289، ص. 2001سونيا محمد البكري وإبراهيم سلطان، نظم المعلومات اإلدارية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  1 
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القرارات. الشيء الذي يؤدي إلى  اتخاذالتي تساعدهم في  :المعلوماتالمستخدمين من  احتياجاتتحديد 
 هداف النظام الجديد وتطوير الوظائف المطلوب تأديتها.تحديد أ 

في شكل مخرجات الواجب إنتاجها، المدخالت المطلوبة إلنتاج  :الجديدتحديد متطلبات النظام المحسن أو 
 إلنتاج المخرجات والموارد الواجب توفيرها إلنتاج المخرجات.    تنفيذهاالمخرجات، العمليات التي يجب 

ستطيع فهم النظام الحالي من حيث ماهية األعمال واإلجراءات والمهام التي يتم القيام بها، بهذه العمليات ن
 ؟متىو  ؟، وأين؟ومن الذي يقوم بها ؟كيف

يتم كذلك تحديد فعالية النظام الحالي ونقاط القوة والضعف فيه وفي األخير تحدد المتطلبات الجديدة 
من المعلومات تلخص نتائج مرحلة تحليل النظم في تقرير يرفع لإلدارة للموافقة عليه  االحتياجاتعلى ضوء 

 .حيث يشتمل على نتائج الدراسة باإلضافة إلى جدول زمني للمراحل المقبلة

 تصميم النظام .4. 6

حلة التحليل بتصور كامل لمشاكل يركز محلل النظام على حالة النظام الحالي بحيث يخرج من مر 
على ضوء هذه النتائج يقوم مصممي النظام المطلوبة من النظام الجديد. و  ولالحتياجاتالنظام  وعيوب

ل ذلك بوضع خطة لترتيب أجزاء النظام في شكتي سيكون عليها النظام الجديد، و بالتركيز على الحالة ال
 1التالية:متكامل ومنطقي لتحقيق أهداف النظام. يتضمن التصميم المكونات 

هي نواتج النظام والمتمثلة في التقارير المطلوبة، والوسيلة التي ستقدم بها، ومحتوياتها من  المخرجات:
معلومات، وطريقة تنظيم هذه المحتويات، ومعدل تكرارها، ووقت إنتاجها، ومسارها نحو المستفيدين منها 

مواصفات باقي  . لذلك تعتبر مخرجات النظام مهمة جدا ألنه من خاللها تحدداستخدامهاوالغرض من 
نهائي على شكل المخرجات، بين مصممي النظم وبين  اتفاقاعناصر النظام األمر الذي يتطلب إجماعا و 

 مستخدميه.

لبات لمتط لالستجابةتتمثل في المعطيات التي يغدى بها نظام المعلومات. وهي ضرورية  :المدخالت
 بها في ملفات اإلدخال الالزمة للنظام.   تفاظاالحالمخرجات. بحيث تعين المعطيات المراد التعامل معها و 

وهي الحصول على المعلومات إما بتحويل عادي للمدخالت إلى مخرجات أو الحصول على  العمليات:
                                                 

 .293-292، مرجع سبق ذكره، ص. سونيا محمد البكري وإبراهيم سلطان 1 
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 المعلومات بعد القيام بعمليات الحساب.

بعد تحديد جميع المعطيات المطلوبة إلنتاج مخرجات النظام يتم تصميم قواعد المعطيات  :المعطياتقواعد 
التي تستخدم للتخزين وذلك بتجميع المعطيات التي لها عالقة منطقية بطريقة يمكن التعامل معها كمجموعات 

 وليست كعناصر متفرقة.

 ات المتاحة. عند تصميم أي نظام يتم تحديدهي األنشطة التي يقوم بها النظام مستخدما المعلوم :اإلجراءات
جميع الخطوات التي تشكل اإلجراء، وتخصيص جميع المعطيات المطلوبة لتنفيذه، مع المحافظة على 

 تسلسل الخطوات.

ييد تقاألجهزة و هو إجراء أو عملية أحيانا وقائية تعمل على تفادي األخطاء كحماية الملفات و  :الرقابة
نا أخرى هي مكتشفة لألخطاء ومصححة لها، كالرقابة على المدخالت والمخرجات الوصول إليها، وأحيا

 وهذه العمليات قد تكون يدوية أو آلية.

بعد تحديد هذه المكونات يبدأ المبرمجون في كتابة البرامج التي سوف تحقق التصميم المتوصل 
ستعملة البرمجة المناسبة، المعطيات الم إليه حتى اآلن. وتبدأ هذه العملية بعد تحديد البرامج المطلوبة، لغة

كمدخالت، المخرجات المطلوبة، وحدود القيود التي يواجهها المبرمج سواء المتعلقة بالتجهيزات أو النظام 
 .القائم والمراد تحسينه

 مرحلة تنفيذ النظام .5. 6

يبقى التصميم المقترح مجمدا حتى تعطي اإلدارة العليا موافقتها. وتبدأ مرحلة التنفيذ بوضع خطة 
تفصيلية لخطوات التنفيذ. ويشارك في وضع هذه الخطة مديري اإلدارات المستفيدة. حتى يضمن التنفيذ 

 للتغيير من طرف مستخدمي هذا النظام. ياإليجابالجيد للنظام والتجاوب 

 ختباراتتضمن مرحلة التنفيذ تدريب العاملين، شراء األجهزة، تحضير المكان وتركيب األجهزة، و 
 ويكون هذا التحول بإتباع احدى. النظام ككل. والتحول إلى النظام الجديد اختبارالبرامج )أجزاء النظام(، 

 1:الطرق التالية

هو احالل النظام الجديد مكان النظام القديم مباشرة وفي لحظة زمنية محددة يتم عندها : ا( التحول المباشر
                                                 

 .250-247محمد السعيد خشبة، مرجع سبق ذكره، ص.  1 
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توقيف العمل بالنظام القديم. لهذه الطريقة ميزة هامة وهي انخفاض تكلفتها أما عيبها األساسي فهو ارتفاع 
 مخاطر فشل النظام.

 يم في نفس الوقت ولفترة زمنية معينةوهو أن يشغل كل من النظامين الجديد والقد ب( التحول المتوازي:
إن وجدت. وتعتبر ميزة هذه الطريقة هي توفرها  االختالفاتحيث يتم مقارنة أداءات النظامين وتصحيح 

على درجة عالية من الحماية للمؤسسة من أي قصور أو إخفاق في النظام الجديد أما عيبها األساسي فهو 
 تكاليفها وطول فترة التحويل. ارتفاع

ذا ثبت نجاحه يتم تعميمه على باقي  :( التحول المتدرجج وهو تطبيق النظام في جزء معين من المؤسسة وا 
تكون هذه الطريقة مفيدة أكثر في حاالت تكون لدى المؤسسة هياكل تقوم بنفس العمل و  أجزاء المؤسسة.

اض مخاطر لطريقة هي انخفلكن في أماكن مختلفة كتوفر المؤسسة على نقاط بيع متفرقة مثال. مزايا هذه ا
فشل النظام لدى المؤسسة حيث تصبح محلية وليست عامة كما توفر هذه الطريقة بيئة حقيقية للتدريب 

 بالنسبة للعمال الذين ينوون تطبيق نفس النظام.

وهو تجزئة النظام إلى أجزائه التي يتم إدخالها مرحليا حتى يكتمل النظام ككل. ميزة  د( التحول المرحلي:
هذه الطريقة وهو انخفاض معدل التغير في النظام الذي يكون تدريجيا، أما عيبها األساسي فيتمثل في 

 المؤقتة التي يفرضها النظام القديم. االحتياطيةالتكاليف المتوقعة من المعالجات 

 وفي األخير يجب أن نشير إلى أنه في كل مرحلة من هذه المراحل تنتهي بتقرير يرفع إلى اإلدارة
النهائي  إلى المرحلة الموالية حتى يتم التحول باالنتقالالعليا إلعطاء موافقتها أو رفضها. والموافقة تترجم 

ينتهي العمل بمجرد الوصول إلى هذه المرحلة بل يتعداه إلى الصيانة المستمرة للنظام  للنظام الجديد. ال
 لجعله يتماشى مع التغيرات في احتياجات المستخدمين.

 مسألة .7

على تنظيم معلومات العالم وجعلها مفيدة وسهل الوصول إليها عالميا. معتمدة  Googleتعمل شركة  
في ذلك على عدة أدوات وخدمات إلكترونية تأتي على رأسها خدمة محرك البحث الذي كان خطوة البداية 

خبة من أحسن الكوادر ن Googleلمشاريع كثيرة مجددة وخالقة. يسهر على تنفيذ الحلول اإللكترونية لشركة 
الموجودة في العالم سواء في مجال إدارة الشركة أو في مجال البحث والتنمية لتطويع اإلمكانيات التي يتيحها 
األنترنت لفائدة المستعملين الذين ما فتئ عددهم يزيد يوما بعد يوم. و تترصد الشركة كل األفكار و 
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على شركات أخرى مثل  باالستحواذتقوم من أجل ذلك سواء داخل الشركة أو في محيطها ف االبتكارات
،... أو تبرم شراكات استراتيجية مع Google Earth, Youtube, DoubleClickالشركات المنتجة لخدمة 

إلطالق قمر صناعي  GeoEyeشركات عالمية و حكومات لتحسين انتاجها و خدماتها، كما فعلت مع شركة 
 يمد الشركة بصور عالية الدقة.

يعتمد في معظمه على إيرادات اإلعالنات  اقتصادي، نموذج Googleالكبير لشركة  االزدهارراء و  
مليار دوالر أمريكي. وتتم هذه العملية  10وصلت إيرادات النشاط اإلعالني أكثر من  2006فمثال في سنة 

ا تعرض إعالناته، التي تتيح للشركات المعلنة على شبكة الواب أن AdWordsبطرق مختلفة أهمها خدمة 
في نتائج البحث التي يقدمها محرك البحث. ويتم تقدير التكاليف إما تبعا لنظام السداد مقابل كل مرة نقر 

التي تسمح ألصحاب مواقع  AdSenseأو نظام السداد مقابل كل مرة استعراض لإلعالن. وهناك خدمة 
 قر أحد المستخدمين على هذه اإلعالنات.الواب عرض اإلعالنات على مواقعهم مقابل أموال في كل مرة ين

 في هذا السياق، تأتي أسئلتنا لتقييم فهم الطلبة لمحتوى هذا المقياس من خالل االسئلة التالية: 

بأنها نظاما؟ وهل هو مفتوح أو مغلق مع  Googleهل نستطيع الحكم على خدمة محرك بحث  -1
 التعليل؟

عبارة عن تجميع المعطيات، تخزينها، معالجتها، وتوصيلها  ُتعرف وظائف نظام المعلومات على أنها -2
 .Googleللمستعملين. حاول إسقاط هذه الوظائف على خدمة محرك بحث 

للوصول إلى المعلومات على شبكة األنترنت و على آلية التصنيف  Googleيعتمد محرك البحث  -3
. ضمن هذه اآللية في 2001، التي تم منح براءة اختراعها لجامعة ``ستانفورد`` عام PageRankوالترتيب 

 محرك البحث ماهي العناصر التي نعتبرها معلومات والعناصر التي يشملها وصف المعرفة؟

 أذكر أهم نظم المعلومات التي تعرفها مع شرح بسيط. -4

 ؟Googleرحلة يوجد محرك البحث ماهي مراحل دورة حياة نظام المعلومات، و في أي م -5
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 المسألة حل 

I- .نظام المعلومات 

 فهدااألالنظام على أنه "مجموعة من االجزاء ذات العالقة المتبادلة، التي تعمل لتحقيق بعض  يعرف-1
عبارة عن برمجية نقدم لها الكلمات المفتاحية فتعطينا النتائج األكثر  Googleوالغايات". خدمة محرك البحث 

قرب من المراد الحصول عليه. ولذلك يمكننا الحكم على هذه الخدمة بأنها نظام تجتمع فيه كل موارد 
المؤسسة من أجل مساعدة مستعملي األنترنت على البحث، داخل مليارات المواقع، عن المعلومات المطلوبة 

عالية وبترتيب عالي الجودة. ويعتبر هذا النظام مفتوحا ألن النتائج التي يقدمها المحرك تتأثر بما هو  بدقة
موجود على شبكة األنترنت من معلومات وتؤثر في تصميم المواقع من خالل آليتها لتصنيف وترتيب المواقع 

PageRankالي إلى واقعهم والوصول بالت، حيث يعتمد المصممون على صيغة اآللية في الترتيب لتطوير م
 المراتب األولى من نتائج البحث.

 نظام معلومات إدارة المخزون هي: وظائف-2

نظرا لمحدودية طاقة التخزين والمعالجة نقوم بتحديد مسبق للمعطيات التي  :ا( وظيفة تجميع المعطيات
يمكن أن تشكل مدخالت النظام وتجميعها من مصادرها المختلفة من بين المعطيات المهمة التي يعتمد 
عليها محرك البحث هي الكلمات المفتاحية التي يقوم بتجميعها من صفحات مواقع الواب المنتشرة على 

 كل صفحة ليعتمد على ترتيبها أثناء عمليات البحث. PageRankألنترنت وحساب شبكة ا

: تقوم مقام الذاكرة بالنسبة لإلنسان وذلك بحفظها لمعطيات ومعلومات خاصة بالمؤسسة ب( وظيفة التخزين
حية امباشرة أي تحفظ في شكلها الخام مثل الكلمات المفت بطريقتين:بشكل دائم ومستمر. وتخزن المعلومات 

التي تتلقى معالجة أو تحوير مثل  وهي المعلوماتالتي تتردد على صفحات الواب، أو غير مباشرة 
PageRank .كل صفحة 

: تقوم هذه الوظيفة من خالل مجموعة من العمليات بتحويل المعطيات المخزنة إلى ج( وظيفة المعالجة
ف وترتيب صفحات الواب حسب ، تصنيPageRankمعلومات ذات معنى لمتخذي القرار. مثل حساب 
 الكلمات المفتاحية التي يقدمها مستعمل المحرك،...

 : تسمح هذه الوظيفة للنظام أن يتفاعل مع المحيط.االتصالد( وظيفة 
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التي نعتبرها معلومات هي نتائج النظام التي تتمخض عن عملية البحث عن الكلمات المفتاحية  العناصر-3
التي وضعها  PageRankت.  أما المعرفة فتتجسد في آلية التصنيف والترتيب التي أدخلها مستعمل األنترن

ومن بعدهم كوادر عالية التأهيل، معتمدين في ذلك على دراسات معمقة وتجارب  Googleمؤسسا شركة 
 وتعديالت كثيرة الهدف منها تقديم خدمة بمستوى وجودة عالية.

 :4اإللكتروني هي  بالمعلومات المرتبطة بالحاس نظم-4

 ا( نظم معالجة المعطيات،
 ب( نظم المعلومات اإلدارية،

 ج( نظم دعم القرار،
 .واالتصالد( نظم المكاتب اآللية 

 نظم المعلومات أثناء حياتها بعدة مراحل وهي: تمر-5

 مرحلة تحديد المشكلة،  –
 مرحلة دراسات الجدوى،  –
 مرحلة تحليل النظام،  –
 مرحلة تصميم النظام،  –
 مرحلة تنفيذ النظام.  –

وبين مرحلة وأخرى يتم تقديم تقرير شامل نأخذ على إثره القرار بأن ننتقل إلى المرحلة الموالية أو 
فهو يوجد في مرحلة ما بعد التنفيذ أي في مرحلة  Googleالتوقف عند هذه المرحلة. أما عن محرك البحث 

لنظام وال ديالت المناسبة إذا لزم األمر، فتطول فترة حياة احيث تتم متابعته ومراقبته والقيام بالتع االستغالل
 نجد أنفسنا في مرحلة تحديد المشكلة من جديد.
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 : الحاسب اإللكتروني2الدرس 

 
الذي يعتبر أحد أهم انجازات القرن العشرين. نسعى من خالل هذا الدرس تناول الحاسب االلكتروني 

طاع معها است ،المعقدة والتخزين والتحليلالعمليات  حسابفالحاسب أضاف لإلنسان إمكانيات جبارة في 
ونبرز في العناصر اآلتية أن هذا الجهاز ما كان ليكون لوال اسهامات  .األخرى  تطوير الكثير من العلوم

ماء من بلدان مختلفة تظافرت جهودهم وزادت حاجتهم للوصول إلى هذا حضارات قديمة ومراكز بحث وعل
ك نكون الحديثة. وبذل االختراع الذي غير الكثير من األمور وصلت حتى إلى تغيير سلوكيات المجتمعات

ة البناء عليها للوصول إلى أشياء مهمة تفيد البشريأعمال اآلخرين و  واالطالع علىقد بينا أهمية االستفادة 
 عاء.جم

يهدف الدرس أيضا إلى ترسيخ المفاهيم األساسية لإلعالم اآللي، التي سبق للطالب رؤيتها في 
مراحل سابقة. وذلك إلظهار أهميتها من جهة، والتذكير بها حتى تصبح من الثقافة التكنولوجية التي يحملها 

 الطالب معه بعد تخرجه من الجامعة.  
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 اإللـكـتـروني تــاريـخ الـحـاسـب. 1

 بتكاراتاالو  االختراعاتلم يأتي اختراع الحاسب اإللكتروني من عدم، لكنه كان نتيجة سلسلة من  
 1التي سوف نتطرق لها بذكر أهم المحطات التاريخية لظهور أول حاسب إلكتروني.

 األولى لبدايات. ا1. 1
 المتوازيةلرمز الثماني ذي الخطوط الثالثة ا. 1. 1. 1

ة في فترة نس 0300 قبل
 :ياإلمبراطور الصيني فوه

لرمز الثماني ذي ظهر ا
 المتوازيةالخطوط الثالثة 
L’Octogone à 

trigramme ، يستوحاالذي و 
  .لثنائياالنظام منه 

 

 

 
               عدادة أباك. 2. 1. 1

                              L’Abaque ou le    
Boulier   

سنة مضت، عرفت حضارات البحر األبيض  2000

هي أول آلة حاسبة في التاريخ و  "باكأ" عدادةالمتوسط 
مازالت تستعمل إلى يومنا هذا خاصة في دول شرق 

 آسيا.   
 محمد بن موسى الخوارزمي، الصفر. 3. 1. 1
 الخوارزميةو 

                                                 
 الصور من االنترنت.1 
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محمد ابن موسى "في مخطوط مشهور لعالم الرياضيات  الصفر ن األوربيو يكتشف  م820 في عام
ثم يكتشفون بعد مرور ألفية من الزمن، أنه أول من كتب عن كيفية اتباع متتالية من التعليمات . "الخوارزمي

وذلك بفضل  Algorithme يةبالخوارزمللوصول إلى الهدف. فيرجع اسمه للتداول من جديد فيما يسمى األن 
Ada lovelace.  

  ولى اآلالت الحاسبة. أ2. 1
 "شيكارـ"ل أول آلة حاسبة ميكانيكية. 1. 2. 1

 W.Schickardاأللماني  اخترع، م1623 في عام
 .عرفت بالساعة الحاسبة، أول آلة حاسبة ميكانيكية

 .لطرح والضربا هذه اآللة بالجمع،قوم ت
 
 

    ظهور الباسكلين. 2. 2
        La Pascaline  

 B.Pascalالفرنسي  اخترع، م1642 عامفي 
ستطيع جمع وطرح آلة حاسبة ميكانيكية ت

 ، سميت الباسكلين.أعداد بستة أرقام
 
 
 

 
 "اليبنز"آلة . 3. 2. 1

 G.W.Leibniz، طور األلماني م1673عام في 
آلة باسكال لتقوم بالعمليات الحسابية األربعة. 

ي ف نظام العد الثنائي اختراعله كذلك ويرجع 
ظهار  1، 0 شكله الحديث برقميه قوة وبساطة وا 

 العمليات الحسابية الثنائية.
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 تألية حرفة النسيج. 3. 1
  "فالكون" اللوحات الخشبية لـ. 1. 3. 1

الميكانيكي الفرنسي  اخترع، م1728عام في 
Falcon للنسيج مصنوعة من لوحات طلبية 

ع أول آلة )نسيج( تستطيخشبية بها ثقوب، وهي 
 .تنفيذ برنامج خارجي

 
 
 "جاكار"الشريط المثقوب لـ . 2. 3 .1

  Falconنظام   J.M. Jacquardطور  ،م1805عام  في
 و هي أولىبتعويض اللوحات الخشبية بالكرتون المثقب   )

 (.البطاقات المثـقبة
 
 
 

 19القرن  ابتكارات. 4. 1
 أبو الحاسب اإللكتروني "شارل باباج". 1. 4. 1

، أستاذ Charles Babbage، قدم م1833 عامفي 
اآللة الرياضيات في جامعة كامبردج، مخططات بناء 

، التي بإمكانها القيام بعمليات حسابية متتالية التحليلية
حسب تعليمات تقدم من طرف المستعمل.   وهو تصميم 

وبهذا  .من تنفيذه Babbageألول حاسب مبرمج، لم يتمكن 
 فلقب بأب الحاسب اإللكتروني. ،يسبق عصره بمئة سنة
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 يخالتار  في مبرمجة أولو  "باباج"مساعدة  آدا"". 2. 4. 1

  وبرامج لها. وهي التي مخططات اآللة التحليلية،"آدا" تركت 
 لمعالجة منطقي إجراء كل على يةخوارزمال اسمأعطت 
 ".الخوارزميعالم الرياضيات " شرف على برنامج

 
 

 
 "جورج بول" أعمال. 3. 4. 1

ما  George Booleصمم عالم الرياضيات اإلنجليزي  ،م1854في عام 
بين  الذي بواسطته أمكن ظهور الحاسب اإللكتروني. بالجبر البولي ىسمي

منطقية إلى متتالية من العمليات   processusأنه بإمكان تحليل أي معالجة
 (.و، أو، ال) المنطقية

 
 

 "هوليريث"  اآللة الميكانوغرافية لـ. 4. 4. 1

 Hermannاألمريكي  استعمل، م1890 عامفي 

Hollerith  آلته إلحصاء سكان الواليات المتحدة األمريكية
آللة  استعمالالبطاقات المثقبة، مسجال بذلك أول  باستعمال

بع الوقت أر  اختصارحاسبة بهذا الحجم الكبير والتي نجحت في 
مليون خمسة  قيمتهما  اقتصادمرات أقل من اإلحصاء السابق و 

 .دوالر
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 International Business)، ظهرت شركة م1924في 

Machines corporation) IBM  هذه الشركة التي سيعود ،
  لها الفضل الكبير في تطوير الحاسب اإللكتروني ولواحقه.

 

 
 
 
 
 

 
 1945-1900ي: اإللكترون نحو ميالد الحاسب. 5. 1
 
 "تيرين"  اآللة العامة لـ. 1. 5. 1

من جامعة   Alain Turin، قدم م1936في 
(، Universelle)كامبردج مبدأه حول اآللة العامة 

التي استطاع من خالل تصوراته أن يصل إلى 
   خصائص الحاسب اإللكتروني الحديث.
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 "كلود شانون" ةأطروح. 2. 5. 1
من إحداث تقارب بين  C.Shannon استطاع، م1938في 

  .والدارات الكهربائيةاألعداد الثنائية، الجبر البولي 

 
 
 

 
 والشفرات البالستيكية الحساباتوتعقد  II العالمية الحرب. 3. 5. 1

ظهرت اآللة الحاسبة الكهروميكانيكية  ،م1944و 1939بين 
MARK 1  على يد أستاذ جامعة هارفاردHoward Aiken  و بمساعدة

 .Babbageاآللة التي استطاعت تحقيق حلم وهي  .IBMشركة 

، على حل الشفرات العسكرية Alain Turingعمل، إنجلترا في
 .Colossusواخترعوا  Enigma  لآللة األلمانية

 Clifford و John Atanassoff من، أنجز كل 1939في 

Berry   جامعة من Iowa الحاسب ABC  المعادالت الخطيةلحل جملة. 
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 ENIAC ميالد الحاسب اإللكتروني. 4. 5. 1

، تمكن كل من م1945في عام 
J.W. Mauckly  وJ.P. Eckert    من

       ENIACإختراع 

 (Electronic Numerical 

Integrator And Calculator)  بجامعة
بنسلفانيا و هي آلة عامة، قابلة للبرمجة، 

النظام العشري  عددية، تعتمد على
لكترونية . تعتبر هذه اآللة أول حاسب وا 
لكن ليس بنفس خصائص  إلكتروني

  لتلقيها للتعليمات من خارج اآللة واعتمادها على النظام العشري.وذلك الحاسب اإللكتروني الحديث 

 "نيومانفان "موذج ن. 5. 5. 1

         عالم الرياضيات اقترح م1945في نهاية 
J.V. Newmann  بناءEDVAC                           

(Electronic Discrete Variable Computer). نموذج  وهو
للحاسبات اإللكترونية الحديثة وذلك باقتراحه تخزين البرنامج 
والمعطيات في الذاكرة واستعمال نظام العد الثنائي. هذه 

ليها عالمبادئ التي ستصبح فيما بعد الركائز التي تصمم 
  الحاسبات اإللكترونية الحديثة.

 :John Von Neumann نيومانفان نموذج  ●
 ،والمنطقوحدة الحساب  –
 وحدة التحكم،  –
 الذاكرة المركزية،  –
 .واإلخراجوحدات اإلدخال   –
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 ستورز اختراع التران. 6. 5. 1

، اخترع كل من 1947في عام 
W.B. Shockley   وJ. 

Bardeen  وW.H. Brattain  
وذلك في مخابر  الترانزستور

، هذا االختراع الذي "بال تلفون "
سيحدث ثورة في صناعة 
الحاسبات اإللكترونية لما يوفره 

 من قوة و صغر حجم .   
 
 
 
 
 

أول حاسب إلكتروني حسب مبادئ في إنهاء  M. Wilkes، ينجح البريطاني 1949في عام 
Newmann   باسمعرف EDSAC . 

 يسمح بتحويل برنامج مصدر إلى لغة اآللة. A0أول مترجم  M.G. Hopper  ، اخترع1951في عام 

، مسجلة بداية الجيل TRADICاسمه  الترانزستورأول حاسب يستعمل  "بال"، تضع مخابر 1955في عام 
 الثاني للحاسبات اإللكترونية.

، وفي نفس Circuit Intégré أول دارة متكاملةبعرض  Texas Instruments، تقوم 1958في عام 
عبر  1، 0الذي يسمح بنقل المعطيات من الشكل  Modem اختراع أول مودم ل"با"السنة سجلت مخابر 

 خطوط الهاتف.

وهكذا توالت االختراعات بتسارع كبير، وزادت عمليات تصغير الحاسب االلكتروني وقوة المعالجة 
 حتى وصلت إلى مستويات خرافية. سمح التنافس نحو تقديم أفضلوالدارات المتكاملة مع ظهور الترانزستور 

حاسب من حيث الحجم والسرعة إلى تخفيض سعره، حيث أصبح في متناول جميع شرائح المجتمع فانتشر 
لى  استعماله في كل مكان: في المنازل وفي العمل. مع مرور الوقت، ظهرت الحاجة إلى العمل الجماعي وا 

ب والتخزين المجزأة في الحاسبات الشخصية وذلك من خالل شبكات اإلعالم اآللي توحيد إمكانيات الحسا
التي تسمح باالتصال عن بعد وبالعمل التشاركي ومع ظهور األنترنت وانتشاره زادت أهمية الحاسبات 
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اد أفر و ها ممكنا بل ظهرت تطبيقات جديدة أكثر أهمية وفائدة للمؤسسات ناإللكترونية التي لم يعد االستغناء ع
      المجتمع كالتجارة اإللكترونية، وغيرها.

 الــحـاسـب اإللـكـتـرونـي ومـكـونـاتـه. 2

ها ، بإمكانه تحصيل وتخزين المعطيات، ومعالجتإلكترونياالحاسب اإللكتروني هو معالج للمعطيات  
خراج ما توصل إليه من نتائج وذلك بسرعة فائقة ودقة متناهية وطاقة هائلة للتخ ، بالتكرار زين والمعالجةوا 

 الذي نرغب فيه دون كلل أو ملل.

 الحاسب:وبصفة عامة يتميز  

 بقدرته على القيام بالعمليات الحسابية من جمع، وطرح، وضرب، وقسمة؛ -
بقدرته على المقارنة بين قيم المعطيات واستنتاج من هو األكبر واألصغر والذين يتساوون في القيمة.  -

 المقارنة هذه بالعمليات المنطقية.وتسمى عمليات 
 بإمكانية تخزين المعطيات واسترجاعها عند الطلب. -
 تخزين البرامج التي يمكن تنفيذها. -
 بأنه يعمل بنظام العد الثنائي. -

تعتبر الحاسبات اإللكترونية نظما في حد ذاتها وهي تتكون من جزئين رئيسيين ال يمكن أن يستغني 
 الواحد منهما عن األخر.

وهو الجزء الملموس للنظام والمتمثل في المعدات واألجهزة التي  Hardwareالجزء الفني أو المادي  -
 تقوم فعال بمعالجة المعطيات.

وهي عبارة عن مجموعة من التعليمات التفصيلية التي تتحكم في األجزاء  Softwareجزء البرامج  -
 والتخزين والمعالجة. المادية للحاسب وتوجهها أثناء عمليات اإلدخال واإلخراج

 أربعة:أما مكونات الحاسب الرئيسية فهما 

 أجـهـزة الـمـدخـالت. 1. 2

ترقيم )نظام ال لالستغاللهي التي تسمح بإدخال المعطيات والبرامج إلى الحاسب في شكل قابل  
فاتيح، لوحة الم أهمها:على عدة أشكال نذكر وتوجد هي تمثل همزة الوصل بين اآللة واإلنسان. الثنائي( و 
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                      الماسحات ،(Badges)الفأرة، القلم الضوئي، شاشة اللمس، قارئة البطاقات، قارئة الشارات 
(Scanners) الطرفيات ،(Terminaux) .األجهزة القارئة لألشرطة و األسطوانات المغناطيسية ... إلخ ،

الحاسب  ستعمالاوينتظر مستقبال التحكم في تقنية التعرف على األصوات التي بإمكانها أن تحدث ثورة في 
 اإللكتروني.

 أجـهـزة الـمـخـرجـات. 2. 2

هي التي تسمح بإخراج المعلومات الناتجة عن تشغيل الحاسب. فهي كما في أجهزة المدخالت،  
بين اإلنسان واآللة. بحيث تأخذ المعلومة في شكلها المشفر وتحولها إلى شكل يسمح لإلنسان  باالتصالتقوم 

 بقراءتها. من أمثلة هذه األجهزة نذكر الشاشة، الطابعة، الطرفيات، ... إلخ.

 وحـدات الـتـخزين الـثـانـوية. 3. 2

هي أجهزة ووسائط تستخدم لتخزين المعطيات والبرامج بلغة تفهمها اآللة. ميزتها الرئيسية هي قدرتها  
وهي كذلك منخفضة الثمن وبطيئة عند  على تخزين كميات كبيرة من المعلومات بشكل دائم متى شئنا ذلك.

غناطيسي، الشريط الم هي:استعمالها، تقوم بتدعيم الذاكرة الرئيسية للحاسب. الوسائط األكثر استعماال 
 األقراص الممغنطة الصلبة واللينة، األقراص البصرية، ... إلخ.

 وحـدة الـمـعـالجة الـمركزية. 4. 2

ولكي . تنفيذهاو ئيسي، ألنها تقوم بترجمة تعليمات البرامج الر  وجزئههي قلب الحاسب اإللكتروني  
المنطق و الذاكرة الرئيسية، وحدة الحساب  وهي:من فعل ذلك فهي تحتاج إلى ثالثة مكونات أساسية  تتمكن

 .ووحدة التحكم

 الـذاكـرة الـرئـيـسـيـة. 1. 4. 2

ها هذا البرنامج، يات التي يطلبالمعطتحتفظ الذاكرة الرئيسية بتعليمات البرنامج الذي يجري تنفيذه و  
ي ثانية بغية الحصول على النتائج النهائية التي تخزن بدورها ف الستعمالهاتخزن كذلك النتائج الوسيطة و 

 الذاكرة الرئيسية إلى أن ينتهي من تنفيذ البرنامج.

وتتميز الذاكرة الرئيسية بسرعة الوصول إلى المعطيات المخزنة بها، وبقدرتها التخزينية المحدودة 
ط التيار الكهربائي. تخزن البرامج الخاصة بتشغيل الحاسب والتي يمكن فق انقطاعوبفقدانها لمحتواها بمجرد 
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. أما باقي الذاكرة ففيها Read Only Memory (ROM)قراءتها، في جزء من الذاكرة يسمى بذاكرة القراءة فقط 
ينفذ مستعمل الحاسب برامجه بحيث يستطيع القراءة والكتابة فيها. ويسمى هذا الجزء بذاكرة الوصول المباشر 

Random Access Memory .(RAM) 

و التي تسع حرفا واحدا. و هي مقسمة على ثمانية بيتات «  Octet » وحدة القياس هي البايت
« Bits » أي نظام العد الثنائي.0أو  1ت يحمل رقم كل بي ، 

 وحـدة الـحسـاب والـمنـطـق. 2. 4. 2

تقوم هذه الوحدة بكل العمليات الحسابية من جمع و طرح و ضرب و قسمة و العمليات المنطقية       
 )أكبر من، أصغر من، يساوي، أكبر من أو يساوي، ... إلخ(.

الذاكرة إلى وحدة الحساب والمنطق لتنفيذ العمليات الحسابية أثناء المعالجة تنقل المعطيات من 
 والمنطقية حسب تعليمات البرنامج، والنتائج الوسيطة أو النهائية تعاد إلى الذاكرة لتحفظ هناك.

 وحـدة الــتـحـكـم. 3. 4. 2

ل رموزها حتقوم هذه الوحدة بقراءة تعليمات البرنامج الجاري تنفيذه بالتسلسل الذي جاءت فيه ثم ت 
لتنفيذها في شكل أوامر إلى باقي مكونات الحاسب التي تعمل كلها تحت سيطرة وحدة التحكم. فهي التي 

 توجه جميع العمليات التي يقوم بها الحاسب.

  تــصـنـيـفـات الــحـاسـب . 3

 توجد عدة تصنيفات ألنواع الحاسبات اإللكترونية أهمها هي: 

 يات المتحصل عليهاالتصنيف حسب نوع المعط. 1. 3

 يـةدالحـاسـبـات الـعـد. 1. 1. 3

 أو أي نظام عد آخر. فهي العشاري  تتعامل مباشرة باألعداد المعبر عليها باألرقام في نظام العد 
تعمل بحساب األعداد
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كحساب عدد الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا بحيث تعطي نتائج دقيقة، تستعمل ألغراض التسيير  1
 وفي التطبيقات العلمية.

   Ordinateurs Analogiquesالحاسبات التناظرية )القياسية( . 2. 1. 3

فيزيائية  قاديربعكس النوع األول فإن الحاسبات التناظرية ال تتعامل مباشرة باألعداد بل تقيس م 
 استمراربكدرجات الحرارة، الضغط، شدة التيار الكهربائي ... إلخ. التي تقدم في شكل أعداد تمثل قيم تتغير 

 لذلك تكون نتائجه تقريبية. تستعمل هذه الحاسبات في المجاالت العلمية وفي مجال مراقبة العمليات.

 التصنيف حسب الغرض من استخدامها. 2. 3

 الـحـاسـبـات الـمتـخـصصـة. 1. 2. 3

في تنفيذ عمل معين حيث تبرمج سابقا وبشكل دائم للقيام بهذا  الستخدامهاهي حاسبات صممت  
 ، سريعة وفّعالة وعيبها يكمن في قلة مرونتها.اقتصاديةالعمل. ميزتها أنها 

 ية ... إلخ.ت الكهرومنزلتجهز بمثل هذه الحاسبات األقمار الصناعية، الصواريخ الحربية، السيارات، واآلال

 الـحاسـبـات عـامة الـغـرض. 2. 2. 3

 ستطاعتهاباألغراض مختلفة، لذلك فهي  الستخدامهاهي الحاسبات األكثر استعماال. فهي صممت  
ضافة برامج أخرى و   مرونتها.عن البعض اآلخر. تتميز ب االستغناءتخزين عدة برامج وتنفيذها وتغييرها وا 

 حـسـب الـحـجم الـتـصـنيـف. 3. 3

 الـحـاسـبـات الـكـبـيـرة. 1. 3. 3

هي حاسبات كبيرة وسريعة ومرنة، باهظة الثمن، وعامة الغرض تحتل لوحدها حجرة كاملة لها قدرة  
كبيرة على تنفيذ الماليين من التعليمات في وقت قياسي. كما أّن قدرتها التخزينية هي جدّ  كبيرة، حيث 

نهائية. يوجد هذا النوع من الحاسبات في الشركات الكبيرة والهيئات الحكومية للبلدان يمكن اعتبارها غير 
 المتطورة.

                                                 
1  Donald. H. Sanders, L’Informatique un instrument de la gestion, McGraw-Hill, Québec, 1980, P. 70. 
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 الـحاسـبـات الـمتوسـطة. 2. 3. 3

هي أصغر حجما من الحاسبات الكبيرة، أقل سعرا وأبطأ سرعة. غالبا ما يتصل بهذه الحاسبات  
 مع حجم الشركات المتوسطة الحجم. مجموعة من أجهزة المدخالت والمخرجات وهي تتناسب أكثر

 الـحاسـبـات الـصغـيرة. 3. 3. 3

تسمى كذلك بالحاسبات الشخصية. تقوم بكل الوظائف التي تقوم بها الحاسبات الكبيرة، لكن بقوة  
وسرعة أقل. تطورت هذه الحاسبات بشكل كبير في المدة األخيرة حيث راحت تزيد من قوتها وسرعتها الشيء 

أمرا محبذا لما توفره هذه الحاسبات من سعر منخفض ومن قوة  تخدامها في جميع المجاالتالذي جعل اس
مكانيات ربطها بحاسبات أخرى.  تزداد يوما بعد يوم باإلضافة إلى حجمها الصغير وا 

العديد من أجهزة  باستطاعةبإمكان هذه الحاسبات من تنفيذ عدة برامج في نفس الوقت. كما 
 أن ترتبط بها.المدخالت والمخرجات 

 بــرامـج الـحـاسـب اإللـكـتـرونـي. 4

امج من ثمة معالجة المعطيات. هذه البر سبات صممت أصال لتنفيذ البرامج و رأينا فيما سبق أن الحا 
 التي بدونها تصبح اآللة بدون فائدة. تنقسم إلى مجموعتين:

 برامج النظام -
 برامج التطبيقات. -

 بــرامـج الـنـظـام. 1. 4

البرامج التي تسهل استعمال الحاسب. حيث تقوم بالتحكم والتنسيق بين أنشطة الوحدات المختلفة هي  
 للحاسب والمتمثلة في وحدة المعالجة المركزية، وحدات المدخالت، وحدات المخرجات، والذاكرة الرئيسية.

م تي تدعظهرت هذه البرامج في أغلبها لتحل محل اإلنسان الذي كان يقوم ببعض األعمال ال 
إلى الحاسب وعمليات تشغيل األجهزة الثانوية  (Jobs)استعمال الحاسب اإللكتروني كعمليات إدخال األعمال 

التي يحتاجها الحاسب والتي كانت تضيع الكثير من الوقت الشيء الذي أدى إلى أتمتة هذه الوظائف 
 غات وبرامج إدارة المعطيات وبرامجوتشتمل هذه البرامج على: نظام التشغيل، برامج الخدمات، مترجم الل
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 .االتصاالتتسيير 

   Système D’exploitationنظام التشغيل . 1. 1. 4

 استغاللبمجموع البرامج التي تشرف على كل المشاكل المتعلقة  "يعرف نظام التشغيل على أنه  
 . 1 "الحاسب

هذا البرنامج الذي هو أساس لكل استعمال للحاسب، يقوم بتسهيل مهمة المستعمل بأن يقدم له آلة  
من اآللة الحقيقية. وذلك بإشرافه على تنسيق مجموع المهام الضرورية  لالستغاللأكثر سهولة  افتراضية

تنظيم ب و المحيطة بالحاس للسير الحسن لآللة. وتحّمله لكل العمليات الروتينية والمعقدة كمراقبة األجهزة
الفعال  لاالستغالاإلدخال واإلخراج وتخزين البرامج والمعطيات. كما يقوم تأمين وتسيير عمليات المعالجة و 

للموارد الحرجة للحاسب كاستعمال الذاكرة الرئيسية المحدودة التخزين بطريقة فّعالة. من أمثلة  واالقتصادي
 إلخ.....  MS DOS ،UNIX ،OS2هذه النظم 

   Programmes Utilitairesبرامج المنفعة . 2. 1. 4

، التحويل (Programmes de Triهي برامج خاصة تؤدي وظائف معروفة ومتكررة كترتيب الملفات ) 
 من الشريط المغناطيسي إلى القرص، طبع محتويات الملفات، طبع محتويات الذاكرة الرئيسية ... إلخ.

 اللــغــاتبـرامج تـرجـمـة ا. 

يعمل الحاسب اإللكتروني بنظام العد الثنائي. وهو األمر الذي يجعله ال يفهم إاّل األوامر المكتوبة  
بالنظام الثنائي أو ما يسمى بلغة اآللة. لهذا جاءت ضرورة وجود برامج تحول التعليمات المكتوبة بلغة قريبة 

لي إلى البرنامج المستهدف. ومن أمثلة هذه البرامج من لغة اإلنسان إلى لغة اآللة، أو من البرنامج األص
 نجد: مترجم كوبول، مترجم باسكال ومفسر البازيك ... إلخ.

 بـرامـج إدارة الـمعـطـيـاتب. 

هي برامج تتعامل مع المعطيات وذلك من خالل إنشاء وتحديث واستخدام هذه المعطيات. تستطيع  
هذه البرامج تحديد مكان المعطيات المطلوبة في عمليات البحث عنها. أمثلة هذه البرامج نظام إدارة قاعدة 

                                                 
1 P. ZANELA et Y. LIGIER, Architecture et Technologie des Ordinateurs, Dunod, Paris, 1989, P.377. 
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 . Système de Gestion de Base de Données (SGBD)المعطيات  

 االتصاالتير بـرامـج تـسـيـج. 

تهتم هذه البرامج بعمليات إرسال واستقبال المعطيات بين الحاسب والوحدات الطرفية له أو الحاسبات  
 .االتصالوتصحيح أخطاء  اكتشافوكذلك  االتصالاألخرى، حيث تقوم بتوصيل أو قطع 

 بـــرامـج الـتـطـبـيـقـات. 2. 4

هي البرامج التي تجلب ألجلها الحواسيب. حيث تقوم بحل مشاكل معالجة المعطيات لصالح  
 1مستعملي الحاسب. وهي عديدة ومتنوعة حيث يمكن تصنيفها إلى: 

 بـرامـج الـتـطـبيـقـات عـامـة الـغـرض. 1. 2. 4

نحنيات برامج المهي برامج شائعة لكثرة استعمالها في مجاالت متعددة كبرامج معالجة النصوص، و  
 اإلحصاء، وبرامج معالجة الجداول ... إلخ.  و 

 الـتـطـبـيـقـات للـتـسـيـيـربـرامـج . 2. 2. 4

هي برامج تعّد خصيصا لمعالجة المعطيات الضرورية ألداء وظائف المؤسسة على أحسن وجه 
 ر، ...إلخ.المخزون، الفوترة، األجو ومن أمثلة هذه التطبيقات نجد: المحاسبة العامة، تحليل المبيعات، تسيير 

حسابية  لعمليات وباستعمالهيتميز هذا النوع من البرامج بتعامله مع كميات كبيرة من المعطيات 
 بسيطة كالجمع والطرح.

 بـرامـج الـتـطـبيـقـات الــعـلـمـيـة. 3. 2. 4

هذه البرامج  لجة. وتتميزهي برامج تستعمل في المجاالت العلمية التي تتطلب إمكانيات كبيرة للمعا
لكميات قليلة من المعطيات كحساب المعادالت المعقدة  وباستعمالهاعلى عمليات حسابية معقدة.  باحتوائها

 في حساب مسارات صواريخ، واألقمار الصناعية، وبرامج التنبؤ باألحوال الجوية ... إلخ.

 ؟ترى  البرنامج ياهو  فما ،بعدما تعرفنا على هذه األنواع من البرامج

                                                 

 .116مرجع سبق ذكره، ص. ، محمد السعيد خشبة 1 
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البرنامج هو عبارة عن مجموعة من تعليمات يكتبها المبرمج في تسلسل منطقي لتمكين الحاسب 
 من الوصول إلى حل مشكل معين.

 1وتوجد هذه التعليمات على شكل: 

 الجمع، الضرب، ... إلخ(؛تعليمات الحساب ) -
 لبرنامج؛و تعليمات أخرى داخل نفس اتعليمات التّفرع التي تسمح بالقفز المشروط أو ال المشروط نح -
 ؛االختبارتعليمات المنطق  -
 تعليمات تسيير الكلمات واألحرف كالنقل واإلزاحة والتعيين ... إلخ؛ -
 .تعليمات اإلدخال واإلخراج -

 وتكتب هذه التعليمات بلغة تفهمها اآللة.

 لــغــات الــبـرمـجــة. 5

مرت لغات البرمجة بعدة مراحل حيث كانت أولى البرامج تكتب مباشرة بالنظام الثنائي أو ما يسمى          
بلغة اآللة التي كثيرا ما كانت تجلب المتاعب لمستعمليها ككثرة األخطاء الناتجة عن صعوبة تفسير سالسل 

لغة التي تتغير بتغير اآللة ( وكذلك صعوبة حفظ رموز هذه ال1( والواحدات )0طويلة من األصفار)
 المستعملة وصعوبة صيانة البرامج عند عمليات إيجاد األخطاء أو إحداث التغييرات المطلوبة.

هذه المشاكل أدت إلى التفكير في إيجاد نوع جديد من الّلغات. و فعال تم ذلك في بداية الخمسينيات،          
رموزا هي عبارة عن مختزالت لكلمات إنجليزية يسهل  التي تستعمل L’ Assemblagesمع لغات التجميع 

 وكذلك ، على التوالي من اليسار إلى اليمين : طرح، قسمة، الجمع.SUB, DIV, ADDفهمها و حفظها مثل: 
 تعطي رموزا لعناوين التعليمات والمتغيرات في الذاكرة الرئيسية.

 L’Assembleurوحتى تتمكن اآللة من فهم هذه اللغة الجديدة أحدث برنامج سمي البرنامج المجمع          
 الذي يقوم بتحويل هذه الرموز إلى لغة اآللة.

مازال استعمال هذه اللغة إلى اليوم، في بعض الحاالت وذلك لقدرتها على الوصول إلى كل موارد 
خزين الرئيسية ... إلخ تماما كما تفعله لغة اآللة ولهذا سميت كذلك باللغات اآللة كالسجالت ومواقع وحدة الت

                                                 
1 P. Binet et H.Lesca, Eléments d’Informatique appliquée à la gestion, Dalloz, Deuxième édition, Paris,1978, 

P.81. 
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 المنخفضة المستوى.

ويبقى أهم عائق أمام استعمال هذه اللغات هو استعمالها الخاص لحاسب معين ال غير فإذا ما 
موز التي تفهمها رّ تغير هذا الحاسب وجب تغيير كل البرامج التي كتبت بالّرموز القديمة وا عادة كتابتها بال

 اآللة الجديدة.  

ي عن اآللة الت االستقاللكل هذا لم يمنع التطور من أن يهتدي إلى نوع جديد من لغات تحقق          
سيجري عليها البرنامج، ويرتقي بالمبرمج عن تفاصيل الهيكل الداخلي لآللة، فيختزل الجهد والوقت. ومن 

 ة.هنا سميت باللغات العليا أو الراقي

 ،Interpréteurأو المفسر  Compilateurلتحويل هذه اللغات إلى لغة اآللة، يستعمل إما المترجم          
ذلك حسب نوعية اللغة. لكنه مكتوب بلغة اآللة. تتم هذه العملية مرة واحدة بعد كل عملية تغيير لبرنامج و 

 وبعدها لن نحتاج إلى مترجم.

يل وتنفيذ التعليمات الواحدة تلو األخرى إلى أن ينتهي البرنامج أما المفسر فهو برنامج يقوم بتحو 
 الذي يجري تنفيذه لهذا فنحن دائما في حاجة إلى المفسر كلما أردنا تنفيذ برنامج ما.

 أهم اللغات العليا التي ظهرت ومازال استعمالها إلى اآلن نذكر:

   FORTRAN  : FORmule TRANslationلــغـة الـفـورتـران: . 1. 5

. صممت هذه اللغة IBM704على الحاسب  1957هي أولى الّلغات العليا والتي ظهرت سنة  
خصيصا لبرامج التطبيقات العلمية والرياضيات حيث لقيت قبوال واستحسانا من طرف صانعي الحاسبات 

 والمستعملين العلميين، الشيء الذي جعلها تنتشر على جميع أنواع الحاسبات.

، 1962( عام 4، فورتوران)1958( عام 2(، فورتوران )1هذه النسخة عدة مّرات ابتداء من فورتوران )عدلت 
يتم تحويل هذه اللغة إلى لغة اآللة بواسطة مترجم  1.1978عام  77وفورتوران  1966عام  ANSIفورتوران 

 خاص بها.

 

                                                 

 .308مرجع سبق ذكره، ص. ،عبد الرحمن الصباح 1 
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    Common Business Oriented Longuage Cobolلـغـة الـكـوبـول . 2. 5

في   LCODASY»  data systèmes languageConference of » 1ألعضاء لجنة اجتماعفي  
و تحت رعاية قسم الدفاع األمريكي، تم وضع أو لبنة للغة جديدة توجه  1959البنتاقون بواشنطن سنة 

حيث كتبت أولى مترجمات كوبول لكل الحاسبات ما  1961استعماالتها لمجاالت التسيير. تحقق ذلك سنة 
المعيارية. تتميز هذه اللغة بقربها من اإلنجليزية  ANSIظهرت نسخة كوبول  1968عدى للصغيرة منها. وفي 

هو ما يجعلها أكثر سهولة للفهم من طرف الغير مبرمجين ث تكتب التعليمات على شكل جمل. و العادية حي
فة إلى ذلك فهي تتالءم كثيرا مع تسيير الملفات، عمليات اإلدخال/اإلخراج والتعامل )ذاتية التوثيق(. باإلضا

مع الحروف األلفبائية. أما عيوبها فتتمثل في صعوبة تعلمها، عدم تالءمها مع الحسابات المعقدة.   وطول 
 2في العالم. انتشارابرامجها مقارنة بلغات أخرى ومع هذا فلغة كوبول هي اللغة األكثر 

 Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction BASICلـغـة الـبـازيـك . 3. 5

 Johnمن طرف مصمميها األستاذين  1964تتميز هذه اللغة من أشهر وأبسط اللغات. ظهرت سنة  

Kemeny   وThomas Kurtz.  بيقات كما أنها لم توجه إلى تط واالستعمالتتميز هذه اللغة بأنها سهلة التعلم
معينة )تعتمد على مفسر لتحويل البرنامج المصدر إلى البرنامج الهدف( ويعاب على قدرتها المحدودة أمام 

 الملفات الكبيرة.

 PASCALلـغـة بـاسـكـال . 4. 5

من رواد علم الحاسبات. ظهرت أول مرة في  وهو  Blaise Pascalيرجع اسمها إلى العالم الفرنسي  
. تتميز بأنها لغة سهلة نوعا ما، تتبع في كتابتها االستعماالتوصممت لتكون متعددة  1970سويسرا سنة 
وتعتمد على مترجم لتحويلها إلى لغة اآللة. لم تكن هاته اللغات وحدها في ( Structurée)هيكال معينا 

في سنوات   .Programming Language number 1 PL/1رة كلغة الميدان بل ظهرت معها لغات كثي
 Augusta Adaو لغة  1960-1959في سنوات  Algorithmic Language (ALGOL)و لغة  1964-1965

Byron (ADA)  ولغات أخرى تعد بالمئات، منها ما هو 1979و  1975بين  نسبة إلى المبرمجة األولى .
اء معينة كالذك الستعماالتموجه آلالت معينة ومنها ما هو موجه لنظام تشغيل معين ومنها ما هو موجه 

                                                 

 .الحاسبات، وكاالت حكومية، منظمات المستفيدين والجامعاتتتكون هذه اللجنة من صانعي  1 

2 D. H. Sanders, Op. Cit, PP.211-217. 
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 مثال. االصطناعي

و البرمجة الموجهة إلى الكينونات            (WINDOWS)ومع ظهور نظام وندوز  
Programmation Orientée Objet    بدأت تتطور اللغات السابقة من باسكال إلى دالفيDELPHI  و من

...إلخ. Windev,C++ ... و كذلك بروز لغات Visual Basicالبازيك إلى فيزيل بازيك 
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 قواعد المعطياتتصميم : 3الدرس 
 

 لكن ال أحد ،حسب فهمهكثيرا ما يصادف الطالب مصطلح قواعد المعطيات ويتعامل معه كل  
حقيقة هذا المصطلح في الحياة العملية. نهدف من خالل هذا الدرس إلى تحديد هذا المفهوم بكل يعرف 

 .ACCESSدقة من خالل تصميم قاعدة معطيات حقيقية وتثبيتها على برمجية خاصة بإدارة قواعد المعطيات 
ه بفهم مفهوم ونزيد من ثقافته العلمية التي تسمح لعن هذا الوبذلك نزيل كل التصورات الخاطئة لدى الطلبة 

 أدوات ولغة عصره.

 هيكل قواعد المعطيات  . 1
نحتاج عند تنفيذ برنامج ما إلى تغذيته بالمعطيات التي يحتاجها وكم هي كثيرة، خاصة في تطبيقات 

 لوقت المناسب.في ا الستعمالهاالتسيير وهو ما يجعلنا في حاجة إلى تخزينها داخل وحدات التخزين الثانوية 
وبذلك نكون قد توصلنا إلى تخزينها بصورة مستقلة عن البرنامج أو البرامج التي سنستعملها لعدد غير 

ما يسمى بالملفات التي تكون تحت هيكل معين تجمع من خالله  باستعمالمنتهي من المرات. ويتم ذلك 
لف معينا تتميز به عن باقي الملفات، كم اسمافات كل المعطيات التي لها نفس الخصائص. وتعطى للمل
 العمال أو ملف المبيعات ... إلخ. وتتكون الملفات من:

 الـــحــقــل. 1. 1

وهي أصغر وحدة تخزينية داخل الملف يستطيع البرنامج التعامل معها وتكون لهذا الحقل مميزات  
ا يعرف به، وطوال يحدد عدد البايتات وحيد اسمايتم تحديدها من طرف مصممي النظام فيكون للحقل 

ونوع الحقل إن كان أبجديا، أو رقميا، أو مختلطا، ... إلخ. ومن أمثلة  استيعابهاالقصوى التي بإمكانه 
 الحقول في ملف العمال مثال:

 الحـقـل اسم الــطــول الــنــوع مـثـال من الـملـف
001235 
 سعيد بديع

03/03/1960 
 قسنطينة، حي ديدوش مراد 20

 رقــمـي
 أبــجـدي
 تاريـخــي
 مـخـتـلـط

6 
30 
8 
60 

 الرمز
 االسم
 االزديادتاريخ 

 العنوان
 الـــســجــل. 2 .1

هو مجموع الحقول التي تكون الملف، يتم تجميع هذه الحقول بشكل منطقي بحسب خصائص 
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الكيان المراد وصفه ففي المثال السابق لملف العمال تجتمع كل المعلومات الخاصة بكيان واحد وهو 
 ، العنوان.االزدياد، تاريخ االسمو يكون السجل عبارة عن: الرمز، << العامل >>

يتميز كل سجل عن اآلخر بتعيين حقل أو مجموعة من الحقول يكون وجودها داخل الملف متفردا 
ى هذا الحقل للوصول إل ُيحدث ع أن تميز السجل المراد الوصول إليه. وفي غالب األحيانحتى تستطي

 اسم . والذي يطلق عليه<<الرمز >> المطلوب كما هو الشأن في المثال السابق فيما يخض الحقل  االنفراد
 مفتاح السجل.

نظام  إللكترونيتشكل مجموعة هذه السجالت ملف المعطيات الذي يقوم بتسييره داخل الحاسب ا
 .(SGF) Système de Gestion de Fichierتسيير الملفات 

 قــاعـدة الـمـعـطـيـات. 3. 1

هو مجموع الملفات الخاصة بنظام معين داخل المؤسسة، تجتمع هذه الملفات بشكل منطقي،  
المعلومات و تحديثها و لنتمكن من ذلك تستعمل نظم تسيير قواعد  استرجاعمتكامل و منسق لتسهيل 

 . (SGBD) Système de Gestion de Base de Donnéesالمعطيات 

 تمر عملية تصميم قاعدة المعطيات بعدة مراحل تتمثل في: 

 Le Modèle Conceptuel des Données MCDإنشاء النموذج التصوري للمعطيات   –

 Le Modèle Logique des Données MLDالنموذج المنطقي للمعطيات   –

 (.Accessتثبيت قاعدة المعطيات على أحد برمجيات إدارة قاعدة المعطيات )مثال:   –

 MCDإنشاء النموذج التصوري للمعطيات  .2

 تمر هذه العملية بدورها بعدة مراحل: 

 جمع المعلومات . 1. 2

ك نريد تأليته. وذلفي مختلف أماكن العمل للمجال الذي  واباتواالستجبالت نقوم بإجراء المقا 
 :بالتركيز على

 (،االستالم،جمع نسخ من كل الوثائق المستعملة )الفاتورة، وصل   –

 ،(السلع،)سجل الزبائن، سجل المنتجات و  Les fichiersأخذ مواصفات الملفات والسجالت المستعملة   –

 .Les règles de gestions تحديد بشكل دقيق قواعد التسيير  –
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 مثال عن قواعد التسيير:

 يمكن للزبون أن يبعث بعدة طلبيات.  –

 يمكن للطلبية أن تخص منتوج على االقل.  –

 Dictionnaire de donnéesإنشاء قاموس المعطيات . 2. 2

بعد مرحلة جمع المعلومات، يتم إعداد الئحة تحتوي على جميع المعطيات الموجودة في الوثائق  
 لفات، تسمى هذه الالئحة بقاموس المعطيات الذي يحتوي على المعلومات التالية:والم

 المعطية )الخاصية(، اسم  –

 مدلول الخاصية،  –

 ،...(M، نقديD، تاريخيANعددي-، أبجدN، عدديAنوع الخاصية )حرفي  –

 طول الخاصية )عدد الحروف التي يتضمنها(،  –

أو مضمومة  Calculéeأو محسوبة  Élémentaireطبيعة الخاصية )قاعدية أو عنصرية  –
Concaténée) 

 القيود وقواعد الحساب الخاصة بهذه الخاصية.  –

 حول قاموس المعطيات لطلبية الشراء. مثال

 .يوضح طلبية الشراء: (1. 3) شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد األستاذ.: المصدر

N-Bon : 0987/15..........                                Date: ....12/03/2015.. 

 

Nom du client:.....Taleb Majid.................. 

Adresse:...Bab EL Kantara Constantine ... 

 

Réf. Désignation Quantité Prix-unitaire Montant 

0023 

0078 

 

 

 

 

 

 

Livre 1 

Livre 28 

50 

70 

300,00 

500,00 

15000,00 

35000,00 

   Total : 50000,00 
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 يوضح قاموس المعطيات الخاص بطلبية الشراء. (:1. 3)جدول 

الخاصية اسم  القيود وقواعد الحساب الطبيعة الطول النوع مدلول الخاصية 
N-Bon 

Date 

Codcli 

Nomcli 

Nom 

Prenom 

Adresse 

Rue 

Ville 

Ref 

Design 

Qté 

Pu 

Montant 

Total 

Numéro de la commande 

Date de la commande 

Code client 

Nom du client 

Nom du client 

Prenom du client 

Adresse du client 

La Rue ou habite le client 

Ville de l'adresse client 

Référence du produit 

Désignation du produit 

Quantité demandée 

Prix unitaire du produit 

Montant d'une ligne 

Total de la commande 

AN 

D 

N 

A 

A 

A 

AN 

AN 

A 

N 

AN 

N 

M 

M 

M 

7 

6 

8 

30 

15 

15 

60 

30 

30 

4 

15 

4 

8 

8 

10 

E 

E 

E 

CO 

E 

E 

CO 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

CA 

CA 

9999/AA 

JJ/MM/AA 

à créer 

Nom+Prénom 

à créer 

à créer 

Rue + ville 

à créer 

à créer 

 

 

 

 

Qté*PU 

montant∑ 

 : من إعداد األستاذ.المصدر

 Épuration du dictionnaire de données. تنقية قاموس المعطيات 3. 2

 بعد تشكيل قاموس المعطيات نقوم بتصفيته وذلك بتفادي الحالتين التاليتين: 

  N-client. مثال: االسمهو وجود معطيات لها نفس المعنى وتختلف في  :Synonymes المترادفات -
 .code-clientو

وتختلف في المعنى. مثال: ال نستطيع  االسمهو وجود معطيات لها نفس  :Polysèmes متعددات المعاني -
 المورد في نفس الوقت. اسمالزبون و  اسملتعيين  Nomاستعمال الكلمة 

 تنقية قاموس المعطيات يعود إلى إزالة المترادفات والتمييز بين متعددات المعاني. 

 Graphe des dépendances fonctionnelles GDFالوظيفية  االرتباطاتبيان  .4. 2

يؤدي لمعرفة قيمة  Aمرتبطتان وظيفيا إذا كانت معرفة قيمة الخاصية  Bو  Aنقول أن الخاصيتين  
 GDFالوظيفية  االرتباطات. بيان Nom du clientمرتبط وظيفيا بـ  code clientمثال: . Bوحيدة للخاصية 

 لخصائص واألفراد.الوظيفية بين ا االرتباطاتهو تمثيل لمختلف 

 الوظيفية وذلك بالمرور بالعمليات التالية: االرتباطاتنقوم بإعداد بيان  

نزيل من قاموس المعطيات الخاصيات المضمومة والمحسوبة. في المثال السابق نحتفظ بكل   –
( Rue+Villeلكونهما خاصيتان مضمومتان أي ) nomcliو Adresseالخاصيات ماعدا 
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 ألنهما خاصيتان محسوبتان. Total, Montant(، و Nom+Prénomو)

يكون من خاصية واحدة  االنطالقالوظيفية بحيث أن مجال  االرتباطاتنضع بعد ذلك مجموعة   –
                     تكون من بين المعرفات الواضحة.

 الوظيفية االرتباطاتيوضح بيان (: 2. 3)الشكل 

 من إعداد األستاذ.المصدر: 

معزولة، لذلك نقوم بالبحث عن الروابط الوظيفية التي تؤدي إليها بعد ضم عدد  Qtéتعتبر الخاصية   –
 من الخاصيات.

، نزيل إحدى الروابط الوظيفية لتفادي Cyclesإذا كان البيان المتحصل عليه يحتوي على دورات   –
 التكرار.

 MCDالنموذج التصوري للمعطيات  استنتاج. 5. 2

 باتباع الخطوات التالية: GDFمن  نقوم انطالقا 

 تشكل األقواس النهائية المنطلقة من خاصيات قاعدية أفراد النموذج.  –
 تكون أصول هذه األقواس معرفات األفراد.   –

 نجد:ومنه 
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 MCDالنموذج التصوري للمعطيات  ان كيفية استنتاجيوضحشكالن  (:3. 3) شكل
 

 : من إعداد األستاذ.المصدر
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 MCDمكونات النموذج التصوري للمعطيات  .3

 من الفرد، العالقة، الخاصية، معرف الفرد والتعداد. MCDيتكون  

 Individuالفرد . 1. 3

 Client, Produit, Commande. مثال .الشيءيمثل مجموعة من المعطيات المتجانسة التي تتعلق بنفس 

 Propriétéالخاصية . 2. 3

 قاعدية تتطابق مع قواعد التسيير للمؤسسة وتستعمل لوصف األفراد والروابط.الخاصية هي عبارة عن معطية 
 Relationالعالقة . 3. 3

أو بدون  se compose deعبارة عن روابط بين فردين أو أكثر. يمكن أن تكون لها خصائص مثل العالقة 
 .passeخصائص 

 Identifiant de l'individuالفرد معرف . 4. 3

 .N-Bon, codcli,Refهو خاصية أو مجموعة من الخاصيات التي تحدد باقي الخاصيات في الفرد. مثل: 

 Cardinalitéالتعدادات . 5. 3

التعدادات لفرد مشارك في رابطة عبارة عن عدد المرات )العدد األكبر واألصغر( التي يمكن لفرد أن يظهر 
 أنواع: 4تعدادات إلى في ترددات الرابطة. في الحالة العامة صنفت ال

 ( يمكن للفرد أن يشارك مرة واحدة في الرابطة.0,1)
 ( يمكن للفرد أن يشارك مرة ومرة واحدة في الرابطة.1,1)
(n,1.يشارك الفرد مرة واحدة على األقل في الرابطة ) 
(n,0.ال توجد أي دقة في مشاركة الفرد ) 

 تعين التعدادات باستعمال قواعد التسيير للمؤسسة.
 Normalisation du MCD. تعيير النموذج التصوري للمعطيات 4

يتم تعيير النموذج التصوري للمعطيات من خالل إخضاع األفراد و العالقات لقوانين التعيير  
 ي:فوالمستعملة في النموذج العالئقي. تتمثل أهم هذه القوانين   Coddالمستلهمة من نظرية التعيير للعالم 

 La première forme Normaleالشكل النظامي األول . 1 .4
 وهو قانون عنصرية الخاصيات، فال يمكن لقيم الخاصيات أن تكون مركبة.

لشارع ا اسميمكن استعمالها كقيمة عنصرية، لكن إذا أردنا أن نعرف تفاصيل عن  Adresse: خاصية مثال
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المدينة الموجودة في العنوان فإن هذه الخاصية تصبح مركبة إذن ال يمكن أن تتواجد  اسمورقم البناية أو 
 في النموذج.

 La deuxième forme Normaleالثاني الشكل النظامي . 2. 4
أن تكون من الشكل النظامي األول، باإلضافة إلى تحقق قانون التبعية الكلية للمعرف، بمعنى ال 

 المعرف أن تتبع جزءا منه.يمكن للخاصية التي تتبع 
Exemple : Gestion de compte bancaire 1 

soit la relation : 

OPERATION(N°Compte*,CodeOpe*,DateOpe*,Nom,Prenom,LibelOpe,Somme)  

On note que : 

            Nom et Prénom dépendent fonctionnellement de N°Compte 

            Libellé d'opération dépend fonctionnellement de Code opération  

Correction : On va obtenir les relations suivantes  

            COMPTE(N°Compte,Nom,Prénom) 

            LIBELLE(CodeOpe,LibelOpe) 

            OPERATION(N°Compte*,DateOpe*,CodeOpe*,somme) 

  

 La troisième Forme Normaleالشكل النظامي الثالث . 3. 4
أن تكون من الشكل النظامي الثاني، باإلضافة إلى تحقق قانون عدم التعدي في التبعية للمعرف. 

يعرف  لبرقم الطافال يمكن لخاصية أن تتبع خاصية أخرى ال تنتمي للمعرف. مثال في فرد الطالب نجد 
 عنوانه.الطالب، مدينة عنوانه، بلد  اسم
 
 
 
 
 
 
 ة.األول خاص بالطالب والثاني بالمدين فردين:لكن مدينة العنوان تعرف البلد لذلك يجزأ هذا الفرد إلى  

                                                 
1 Dalila TAOURI et M.c. BELAID, Introduction aux Systèmes d’informations, Edition Pages Bleues, Bouira, 

2000, P.  106. 
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 يوضح أفراد في الشكل النظامي الثالث. (:4. 3)شكل 

 Le Modèle Logique des Données MLD. النموذج المنطقي للمعطيات 5
إلى النموذج العالئقي. الذي هو عبارة  MCDهو ناتج عملية تحويل  MLDالنموذج المنطقي للمعطيات 

معين و بالئحة من البنود           باسمعن مجموعة من العالقات، كل عالقة تشكل جدول من المعطيات معرفة 
(Attributs .المكونة لها )من  االنتقالMCD :إلى النموذج المنطقي العالئقي يتم حسب القوانين التالية 
 النموذج التصوري تصبح بنود في النموذج العالئقي. خاصيات-1

Propriétés         Attributs الخاصيات            بنود 
 أفراد النموذج التصوري عالقات في النموذج العالئقي. تصبح-2
                    

                                                 
 
 
 
 

 الحاالت:العالقات تصبح حسب -3
 (.                                                                                                                        0,1( أو )1,1) الشكل:ا. حالة وجود تعدادات من 

 
 
 
 

                                         
    ,P2') P2P2,P,P')                E2(, P1', P1E1(    

 (.n,0( أو )n,1ب. حالة وجود تعدادات من الشكل: )
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                               E1(P1, P1')            E2(P2,P2')            R(P1,P2,P,P') 

 التالي: MLDالنموذج المنطقي للمعطيات في حالة المثال السابق نحصل على 
Commande (N-bon, Date, Codcli). 
Produit (Ref, design, PU). 
Se compose (N-bon,Ref, Qté). 
Client (Codcli, nom, prénom, rue, ville). 
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 Les Algorithmes تالخوارزميا :4الدرس 
  

 التي ستساعدنا في كتابة بعض وظائف تهذا الدرس بعض مبادئ كتابة الخوارزميا نسترجع في
. في نفس الوقت، نعمل على ترسيخ التفكير المنطقي للوصول إلى حلول للمشاكل، والتزود Excelبرمجية 

ر االرتقاء بعناصلنصل في األخير إلى  ،تالخوارزميابأحد أهم أدوات عمل المعلوماتي والمتمثلة في 
  التواصل بين المسير والمعلوماتي.

 تصميم برامج الحاسب اإللكتروني. 1

يقوم عمل الحاسب اإللكتروني على تنفيذ البرامج، ومن هنا تأتي أهمية التعرف على كيفية تصميم  
 1عملية تصميم برامج الحاسب اإللكتروني بأربعة مراحل وهي: وتنفيذها. تمر هذه البرامج

 التعريف بالمشكلة، –
 ،ميالخوارز ابة كت –
 إلى لغة اإلعالم اآللي، ميالخوارز ترجمة  –
 تنفيذ اآللة للبرنامج الذي تم إعداده. –

  . التعريف بالمشكلة1. 1

هي مرحلة أساسية توجه البحث في حل المشكلة وتجنبنا إضاعة الوقت في أعمال غير ضرورية.  
ما الذي نريده؟ ماهي النتائج النهائية المراد الحصول عليها؟ كيف نحصل عليها؟  التالية:تجيب على األسئلة 

 وما هي الموارد الضرورية للحصول على النتائج المطلوبة؟  

 ميالخوارز . كتابة 2. 1

تصف هذه المرحلة الخطوات المتتالية لحل المشكل المطروح. تشكل هذه الخطوات ما يعرف  
 الذي تقوم عليه البرمجة في المرحلة الموالية.، وهو الهيكل ميبالخوارز 

 إلى لغة اإلعالم اآللي ميالخوارز . ترجمة 3. 1

وجد على وت وهي اللغات التي تفهمها اآللة.الكثيرة إلى إحدى لغات البرمجة  تالخوارزمياتترجم  

                                                 
1Alain Burlaud et al., Systèmes d'information de gestion – Manuel & Applications 2008/2009, Sup'FOUCHER, 

Paris, 2008, PP. 282-329. 
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ي تكون أكبر وبالتالبسرعة اآللة فتفهمها  ،أي النظام الثنائي ،قد تكون قريبة إلى لغة اآللة ؛عدة أنواع
 بطأ.مكانيات ترجمة أكبر ومعالجة أالمعالجة أسرع. وعلى العكس قد تقترب من لغة اإلنسان وبذلك تتطلب إ

 يوضح هذه المفارقة مع بعض لغات اإلعالم اآللي: الشكل الموالي

 : لغات البرمجة وعالقتها بلغة اإلنسان ودرجة سرعة المعالجة.الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

للغات البرمجة نظام كتابة دقيق ال يمكن تجاوزه بحيث كل حرف هو مهم وأي تعدي على قواعد 
سان وهي ليقرأها اإلنيتم إعدادها التي  تللخوارزمياالكتابة يؤدي إلى خطأ. بينما األمر يختلف بالنسبة 

 بالرغم من وجود بعض المعايير.بالتالي أكثر مرونة 

 ق يطبقابل التحويل البرنامج المصدر إلى برنامج . ت4. 1

يقوم المفسر أو المترجم بتحويل كل التعليمات والملفات لبرنامج المصدر إلى تعليمات مكتوبة بلغة 
 اآللة. البرنامج المحصل عليه ُيَحمل في الذاكرة المركزية كلما أردنا تنفيذه.  

 الخوارزمية . 2

لمشكلة المطروحة وهي ليست وحيدة حيث بإمكاننا إيجاد عدة طرق للوصول لحل الالخوارزمية هي 
 وتتميز الطرق عن بعضها البعض بـ:إلى نفس الهدف. 

فهناك خوارزميات تختصر الحل في عدد قليل من التعليمات وبذلك تقلل من مدة  سرعة المعالجة -
 ات كثيرة؛المعالجة، في حين نجد خوارزميات أخرى تطيل الحل باستعمال تعليم

، من تكلفة تطبيقات اإلعالم اآللي %30إلى  %10حيث تشكل من التي تعتبر مكلفة الصيانة  -
جنب قدر ، لتخوارزميات والتعليق على محتواهاولهذا وجب االهتمام أكثر بطريقة عرض وكتابة ال

   اإلمكان تجاوز هذه النسب. 

 ويمكن التعبير على الخوارزميات بطريقتين:

Assembleur 

تفهم بسهولة من طرف اآللة، 
 معالجة سريعة.

Pascal, C, C++, 

Java 

Basic 

تفهم بسهولة من طرف اإلنسان، 
. معالجة بطيئة  
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وهي متتالية من األسطر تضم تعليمات رتبت بشكل  La représentation littérale الخطيالتمثيل  -
 .منطقي

هي عبارة عن استعمال مجموعة من األشكال  graphique  La représentationالتمثيل البياني -
 الهندسية معبرة عن الحل المعتمد.

 ةللخوارزميالهيكل العام . 3

 في: ةللخوارزميالهيكل العام يتمثل 

 ،Les Variablesالمتغيرات  -
 األفعال مجسدة في تعليمات والتتابع المنطقي لهذه األفعال.  -

  : الوصف العام للخوارزمية. الشكل

                          Algorithme : Description 

                          Variables 
 

 

                          Début 
 

 

                          Fin 
 

 المتغيرات . 1. 3
قيم المعطيات الواردة إلينا إما من في برامج اإلعالم اآللي إلى استعمال المتغيرات لتخزين  نلجأ

ما مقدمة من طرف المستعمل  لوحة من وحدات اإلدخال كوحدات التخزين الثانوية كالقرص الصلب، وا 
 لتخزين نتائج معالجة البرنامج فتكون قيم وسيطة أو نهائية. المفاتيح؛ أو 

 يعرف كل متغير بثالثة خصائص:
 ؛المعرفأو  السما -
 ويحدد: النوع -

  القيم التي ممكن أن يأخذها المتغير،مجموع 
  مجموع األدواتles opérateurs ،المستعملة لهذه القيم 
 أهم األنواع الموجودة هي: البولي، الصحيح، الحقيقي، حرفي، سلسلة من الحروف؛ 

 . تعبر عن المحتوى  القيمة -
 مثال:

يتميز الطالب بعدة خصائص تتمثل في: اسمه ولقبه وعمره، إلخ. وتشكل هذه الخصائص معطيات 

 

 

Déclaration des variables 

Ensemble des 

instructions 
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 يمكن التعبير عليها بالمتغيرات التالية:
 

Nom Variable  Nom étudiant Prénom étudiant Age étudiant 

Type Variable Chaîne de caractères Chaîne de caractères Entier 

Valeur Variable ''Taleb'' "Abdellah"  20 

 

 األدوات
 األدوات  النوع

Arithmétique   الحسابي 
«+», «-», «*», «/», etc. 

Logique   المنطقي 
«Not», «and», «or», etc. 

Relationnel   العالئقي 
«<»,«<=»,«>»,«>=»,«=», «<>», etc. 

 

 التعليمات . 2. 3
 1التعليمات التي يمكن تقسيمها إلى فئتين:تضم البرامج مجموعة من 

  :التعليمات األساسية -
  التعيينL’affectation، 
  القراءةLire، 
 الكتابة Écrire ، 

 : Instructions de Contrôle تعليمات المراقبة -
  الشرطيةLa conditionnelle،  
  التكرارLa répétitive. 

 التعليمات األساسية. 1. 2. 3
 ا. التعيين 

هو تعيينها، أي إعطائها قيمة، وذلك بنسخ القيمة الموجودة في أهم شيء نقوم به مع المتغيرات 
ويأخذ  ".←"الطرف األيمن من التعيين في المتغير الموجود في الجهة اليسرى. يرمز لتعليمة التعيين بالرمز

 التعيين األشكال التالية:

                  Nom de la variable            valeur 

                  Nom de la variable            expression 

                  Nom de la variable            Nom de la variable 

 
 

                                                 
 منقولة من الموقع :  تأغلب الخوارزميا 1 

Christophe Darmangeat, Algorithmique et programmation pour non-matheux, http://pise.info/algo/index.htm, 

consulté le 11/08/2015.  

Ou  

http://pise.info/algo/index.htm
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 أمثلة
 

Toto ← 24 

 .Totoللمتغير  24تعطي القيمة 
Tutu ← Toto 

 Toto  (24.)هي اآلن نفسها قيمة  Tutuيعني أن قيمةهذا 
 ال تغير تعليمة التعيين إال الطرف الموجود على الجهة اليسرى من السهم.

Tutu ← Toto + 4 

 Toto+4  (28.)أصبحت اآلن  Tutuهذا يعني أن قيمة 
Tutu ← Tutu + 1 

 .29أصبحت اآلن  Tutuهذا يعني أن قيمة 
 :1المثال 

 

Algorithme : Affectation 1 

Variable A Numérique 

Début 
   A ← 34 

   A ← 12 

Fin   

A  12تأخذ القيمة. 
 :2 المثال

Algorithme : Affectation 2 

Variable Riri, Fifi Chaîne de caractères 

Début 
   Riri ← "Loulou" 

   Fifi ← "Riri" 

Fin 

Riri تأخذ القيمة Loulou. 

Fifi تأخذ القيمة Riri. 

 :3 المثال

Algorithme : Affectation 3 

Variable A Numérique 

Début 
   A ← 12^2 

Fin 

A  144تأخذ القيمة. 
 Lire قراءة: دخول المعطياتالب. 

Lire Nom de la variable 
ذاكرة المحصلة من وحدات اإلدخال: لوحة المفاتيح، ال تقوم هذه التعليمة بتزويد المتغير بالمعطيات

توقف التنفيذ، في انتظار إدخال قيمة على لوحة المفاتيح،  Lireالثانوية،... كلما وجد البرنامج تعليمة القراءة 
  بعدها يتابع البرنامج التنفيذ.
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Lire Titi 

 

  Écrire كتابة: خروج النتائجالج.  

خذ الثانوية. إلخ. وتأهذه تعليمة بالكتابة على وحدات اإلخراج: الشاشة، الطابعة، الذاكرة تقوم 
 األشكال التالية:

Écrire Nom de la variable 

Écrire Expression 

Écrire Valeur 

 :مثال

Écrire Toto 

Écrire "Entrez votre nom : " 

Lire NomFamille 

 

 تعليمات المراقبة. 2. 2. 3
أخذ القرار بداللة شروط محددة. ونجد هذه الحالة في الشرطية الخوارزمية في بعض المواقف تتطلب 

 أو التكرار التي سنراها فيما سيأتي: 
 الشرطية )االختبار(أ. 

 يوجد شكلين للشرطية وهما:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في هيكل الشرطية هو عبارة منطقية تأخذ القيمة "صحيح" أو "خطأ". وقد تكون   booléenالبولي
 إما متغير )أو عبارة( من النوع البولي، أو شرط قد يتحقق أو ال يتحقق.  

Si  B  alors 

     A 

Finsi 

 سيتم تقيمها: B أن تعني
 = صحيح. Bإذا كانت قيمة  -

  ستنفذA. 
  خطأ.=  Bإذا كانت قيمة  -

 .ستنتهي التعليمة 
Si  B  alors 

     A1 

Sinon 

 البسيط  -

 

Si booléen Alors 

  Instructions 

Finsi 

 

  بديلين  -

 

Si booléen Alors 

  Instructions 1 

Sinon 

  Instructions 2 

Finsi 
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     A2 

Finsi 

 سيتم تقييمها: B أن تعني
 = صحيح. Bإذا كانت قيمة  -

  1ستنفذA. 
  خطأ.=  Bإذا كانت قيمة  -

  2ستنفذA. 
  التعليمةبعدها تنتهي. 

 .(A1 ou A2) تنفذ واحدة فقط من التعليمتين

 

 Conditionnelle imbriquée الشرطية المتداخلةب. 

في الشرطية العادية بديل واحد أو بديلين، لكن في حالة ما إذا تعددت البدائل نلجأ في هذه  تظهر 
الحالة إلى الشرطية المتداخلة التي تسمح لنا باستعمال شرطية مركبة من عدة شرطيات بحيث تظهر لنا 

ائال، لماء إن كان سحالة امن ثالثة بدائل فما فوق. يوضح المثال الموالي هذه الحالة، وهو يتعلق بإعطاء 
 جامدا، أو غازا حسب درجة حرارة الماء. 

 :اإلجابة األولى
 

Algorithme Etat de l’eau  
Variable Temp Entier 

Début 
Ecrire "Entrez la température de l’eau :" 

Lire Temp 

Si Temp <= 0 Alors 

  Ecrire "C’est de la glace" 

FinSi 
Si Temp > 0 Et Temp < 100 Alors 

  Ecrire "C’est du liquide" 

Finsi 
Si Temp > 100 Alors 

  Ecrire "C’est de la vapeur" 

Finsi 

Fin 

  هذه الخوارزمية صحيحة لكنها ليست األحسن فإذا استعملنا الشرطية المتداخلة نجد:
 الثانية: اإلجابة
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لى إالخوارزميتان السابقتان أننا اختصرنا الشروط الثالثة التي جاءت في اإلجابة األولى نالحظ في 
شرطين بسيطين. واألهم من ذلك، اقتصدنا في وقت تنفيذ البرنامج، فإذا كانت درجة حرارة الماء أقل أو 

تنتقل مباشرة إلى النهاية؛ بدل فحص الحاالت و  "C’est de la glace"تساوي الصفر الخوارزمية تكتب 
 األخرى، كما في اإلجابة األولى، وهو ما يضيع وقت األلة أثناء تنفيذ البرنامج. 

 Répétitive المتكررةج. 

 تقوم بتكرار واحدة أو عدة تعليمات تحت شرط معين. وتأخذ ثالثة أشكال يمكننا تقسيمهم إلى فئتين:
 عدد التكرار معروف  -

Pour – FinPour 

  عدد التكرار غير معروف -
Tantque – FinTanque 

Répéter-Jusqu'à 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algorithme Etat de l’eau  
Variable Temp Entier 

Variables A, B Booléen 

Début 
Écrire "Entrez la température de l’eau :" 

Lire Temp 

A ← Temp <= 0 

B ← Temp < 100 

Si  A   Alors 

  Écrire "C’est de la glace" 

Sinon Si  B   Alors 

  Écrire "C’est du liquide" 

Sinon 
  Écrire "C’est de la vapeur" 

Finsi 

Fin 

 أو

Algorithme Etat de l’eau  
Variable Temp Entier 

Début 
Écrire "Entrez la température de l’eau :" 

Lire Temp 

Si Temp <= 0 Alors 

  Écrire "C’est de la glace" 

Sinon 
  Si Temp < 100 Alors 

    Écrire "C’est du liquide" 

  Sinon 

    Écrire "C’est de la vapeur" 

  Finsi 

Finsi 

Fin 

Pour Compteur ← Initial à Final Pas ValeurDuPas 

Faire 
… 

Instructions 

… 

FinPour 

TantQue booléen 

  … 

  Instructions 

  … 

FinTantQue 

Répéter 
... 

instructions 

... 

jusqu'à C 
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  1 المثال

 .10إلى  0أعرض على الشاشة األعداد من 
 

Algorithme Boucle Pour 

Variable I entier 

Début 
Pour I←0,10  Pas=1 Faire 

     Écrire I 

FinPour 

Fin 

 2 المثال
 أعداد صحيحة.  10المجموع والمتوسط لـ  أعرض على الشاشة

 
 

Algorithme Boucle Tantque 
Variable 

E  : entier           // Nombre saisi au clavier 

S  : entier           // Somme des 10 nombres 

M : réel              // Moyenne des 10 nombres 

I   : entier           // Compteur 

Début 

// Saisi des données et calcul 

I ← 1 

S← 0 

Tantque   i<=10   faire 

   Ecrire ''Saisir le nombre'' 

   Lire E 

   S←S+E 

   I ←I+1 

FinTantque 

M←S/(I-1) 

// Affichage des résultats 

Ecrire ''La somme est '', S 

Ecrire ''La moyenne est '', M 

Fin 
 

 

تمارين حول الخوارزميات. 4  
 

Exercice 1 

Quelles seront les valeurs des variables A et B après exécution des instructions suivantes ? 

Variables A, B Entier 

Début 
A ← 1 

B ← A + 3 

A ← 3 

Fin 
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Exercice 2 

Quelles seront les valeurs des variables A et B après exécution des instructions suivantes ? 

Variables A, B Entier 

Début 

A ← 5 

B ← A + 4 

A ← A + 1 

B ← A – 4 

Fin 
 

Exercice 3 

Quelles seront les valeurs des variables A et B après exécution des instructions suivantes ? 

Variables A, B Entier 

Début 
A ← 5 

B ← 2 

A ← B 

B ← A 

Fin 

 

Exercice 4 

Écrire un algorithme permettant d’échanger les valeurs de deux variables A et B, et ce quel 

que soit leur contenu préalable. 

 

Exercice 5 

Que produit l’algorithme suivant ? 

Variables A, B, C en Caractères 

Début 
A ← "423" 

B ← "12" 

C ← A & B 

Fin 
 

Exercice 6 

Écrire un algorithme qui demande un nombre à l’utilisateur, et l’informe ensuite si ce nombre 

est positif ou négatif (on laisse de côté le cas où le nombre vaut zéro). 

 

Exercice 7 

Écrire un algorithme qui demande deux nombres à l’utilisateur et l’informe ensuite si leur 

produit est négatif ou positif (on laisse de côté le cas où le produit est nul). Attention toutefois 

: on ne doit pas calculer le produit des deux nombres. 

 

Exercice 8 

Écrire un algorithme qui demande deux nombres à l’utilisateur et l’informe ensuite si le 

produit est négatif ou positif (on inclut cette fois le traitement du cas où le produit peut être 

nul). Attention toutefois, on ne doit pas calculer le produit ! 

 

Exercice 9 

Écrire un algorithme qui demande l’âge d’un enfant à l’utilisateur. Ensuite, il l’informe de sa 

catégorie : 
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• "Poussin" de 6 à 7 ans 

• "Pupille" de 8 à 9 ans 

• "Minime" de 10 à 11 ans 

• "Cadet" après 12 ans 

 

Exercice 10 

Écrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite affiche les dix nombres 

suivants. Par exemple, si l'utilisateur entre le nombre 17, le programme affichera les nombres 

de 18 à 27. 

 

Exercice 11 

Écrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite écrit la table de 

multiplication de ce nombre, présentée comme suit (cas où l'utilisateur entre le nombre 7) : 

Table de 7 : 

7 x 1 = 7 

7 x 2 = 14 

7 x 3 = 21 

… 

7 x 10 = 70 

 

Exercice 12 

Écrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui calcule la somme des entiers 

jusqu’à ce nombre. Par exemple, si l’on entre 5, le programme doit calculer : 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 

NB : on souhaite afficher uniquement le résultat, pas la décomposition du calcul. 
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 الجزائرية االقتصاديةالمؤسسات  فيتكنولوجيا المعلومات : واقع 5الدرس   

 
 االقتصاديةالمؤسسات  فيتكنولوجيا المعلومات بغية وضع الطالب أمام الصورة الحقيقية لواقع 

دراسة كنا قد قمنا بها على مرحلتين في والية قسنطينة. هذه الدراسة تربط جزء من ، ارتأينا عرض الجزائرية
للدراسة لطالب ا تحفزيوبذلك  .المؤسساتواقع ما يقدم للطالب من دروس نظرية وتطبيقية وما يوجد فعال في 

خول دويتجاوز بعضا من مخاوفه عن ذلك المجهول )المؤسسة( الذي ينتظره عند االنتهاء من الدراسة و أكثر 
 عالم الشغل.

تقوم تكنولوجيا المعلومات على عدة قواعد تتكامل فيما بينها فيزدهر استعمالها وتتطور. من بين 
األفراد  تكنولوجي لدىال واالستعدادهذه القواعد توفر البنية التحتية الالزمة، توفر الكوادر البشرية، 

التكنولوجي لدى المؤسسات الذي يأتي بعد تراكم  االستعدادهو  البحث . ما يهمنا في هذا1والمؤسسات
والذي سنعالجه من خالل التعرف على أهم التطورات والتغيرات التي حدثت في  وتجارب عديدةمعارف 

 في المؤسسات الصناعية لوالية قسنطينة. االتصاالتاستعماالت تكنولوجيا المعلومات و 

والتي استعملنا فيها استبيان وزع على  2003ا سنة للقيام بذلك اعتمدنا على دراسة كنا قد قمنا به 
مع  2011أعدنا هذه الدراسة سنة 2. القائمين على إدارة اإلعالم اآللي ألهم المؤسسات الصناعية للوالية

 . تناولنا فيها تحليل التغيرات المسجلة على المحاور األربعة التالية: االستبيانتغيير طفيف على 

   في الجزائر اآلليعرقلة تطور اإلعالم أسباب، 

  ،البرمجيات المستعملة بما فيها التطبيقات في المؤسسات 

  ،األنترنت والواب في المؤسسات 

  .عتاد اإلعالم اآللي المستعمل في المؤسسات 

 

                                                 

1 Iacovou L., Benbassat I., Dexter A., EDI Adoption in Small Firms, MIS Quarterly/December 1995, P. 465-485, 

P. 465. 

، تطور اإلعالم اآللي في الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، العدد الكريم زهيوة عبد 2

 .76ص. ، 86-65ص. صالمجلد أ،  ،2007ديسمبر  28
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 والمجيبينخصائص المؤسسات المدروسة . 1

 كما في الجدول التالي: وتتوزع جغرافياتنتشر المؤسسات محل الدراسة على عدة مناطق 

 : التوزيع الجغرافي للمؤسسات المستقبلة. (1. 5الجدول )

 العدد المناطق الجغرافية 

 8 المنطقة الصناعية بالما )بوصوف(

 8 المنطقة الصناعية ديدوش مراد

 9 المنطقة الصناعية الطرف بن باديس

 3 منطقة النشاط عين سمارة

 1 واد حميمين

 2 شعبة الرصاص

 1 الخروب 

 2 الحامة بوزيان

 34 مجموع المؤسسات

 : من إعداد الباحث استناد إلى بيانات االستبيان.المصدر 
مناطق و يتبين من خالل توزيع المؤسسات جغرافيا أن الدراسة شملت تقريبا كل المناطق الصناعية 

لمنطقة ا صناعية:أن أغلب المؤسسات تتركز في ثالث مناطق  وُتظهر األرقاملوالية قسنطينة.  النشاط
في قسنطينة إال أن المالحظ أن هذه المنطقة بدأت ُتحول عن  وهي األقدمالصناعية بالما )بوصوف(، 

األعراس. وهو ما يعطي صورة  وقاعات حفالتهدفها لتصبح منطقة لمعارض مختلف ماركات السيارات 
إنتاج.  ادوليس اقتص استهالكالذي تحول مع السنوات األخيرة إلى اقتصاد  الجزائري  االقتصادمصغرة عن 

أن  النتباهلوهناك المنطقة الصناعية لديدوش مراد التي ال تعرف الظاهرة التي شاهدناها سابقا لكن الملفت 
 من مؤسسات المنطقة، تتجنب التعريف بنفسها فال تضع %80الكثير من المؤسسات الخاصة، والتي تشكل 

ذا ما سألت حاجب المؤسسة، الذي يفتح لك نافذة  اسماعلى أبوابها  يمكننا من تحديد المؤسسة ونشاطها وا 
المؤسسة و نشاطها تجده يجيبك بارتباك وبتحفظ كبير، وحتى يتخلص منك  اسمصغيرة في الباب، عن 

ألحيان عامل في بعض ايذكرك بأن المدير غائب، هذه التصرفات تعود في رأيي لسطوة اإلدارة التي تصبح 
بدل عامل تسهيل و تحفيز، وترجع كذلك للتهرب الضريبي الممارس  االقتصاديضغط و عرقلة للنشاط 

بشكل كبير من طرف المؤسسات الخاصة. المنطقة الصناعية الثالثة الطرف بن باديس هي منطقة كبيرة 
 للتوسع.  ومازالت قابلة
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 .  (2. 5تصادية كما في الجدول )تتوزع هذه المؤسسات حسب النشاطات االق 

 : توزيع المؤسسات المستقبلة حسب النشاط االقتصادي. (2. 5الجدول )

 العدد  النشاط االقتصادي للمؤسسة

 8 والميكانيكالصناعات الحديدية 

 8 الصناعة الغذائية

 7 والصيدلةالكيمياء 

 5 واألشغال العموميةمواد البناء 

 2 تحويل البالستيك

 2 واأللبسةالنسيج 

 2 التبغ

 34 مجموع المؤسسات

 : من إعداد الباحث استناد إلى بيانات االستبيان.المصدر 
منذ ) ولمدة طويلةجاءت األرقام هكذا بالنسبة لنشاطات المؤسسة باعتبار أن قسنطينة كانت 

على اقتصاد  حاالنفتامع  انكماشاالسبعينيات( مدينة الصناعات الميكانيكية، صحيح أن هذه الصناعة عرفت 
األجنبية إال أن السنوات األخيرة التي تشهد رجوع الوطنية االقتصادية ساهمت في  وتزايد المنافسةالسوق 

في  ماراالستثفهو راجع لتوجه  والصناعة الغذائيةإعادة إنعاش هذه الصناعات. أما فيما يخص الصيدلة 
شكل مالحظته في نوعية المؤسسات التي ت نائية وهو ما يمكوالغذوالية قسنطينة نحو الصناعة الصيدالنية 
هو نتيجة حتمية لبرنامج الحكومة منذ أكثر من  واألشغال العموميةمجتمع الدراسة. بالنسبة لمواد البناء 

 تأخرت نتيجةو البنى التحتية التي تضررت  وا عادة تأهيلعشرية من الزمن القائم على بناء ماليين السكنات 
 . والتسعينياتبها الجزائر في الثمانينيات  واقتصادية مرتية عوامل أمن

 المؤسسات حسب طبيعة الملكية كما هو مبين في الجدول التالي: وتتوزع هذه
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 : توزيع المؤسسات حسب طبيعة الملكية. (3. 5الجدول )

 العدد طبيعة ملكية المؤسسة 

 14 مؤسسات عمومية 

 16 مؤسسات خاصة

 4 مؤسسات مختلطة

 34 مجموع المؤسسات 

 : من إعداد الباحث استناد إلى بيانات االستبيان.المصدر 
هم المؤسسات أ  وهي تشكلتعتبر المؤسسات التي مستها الدراسة مؤسسات متوسطة الحجم في أغلبها 

الموجودة في قسنطينة سواء العمومية منها أو الخاصة. فمن حيث الحجم نجد أن المؤسسات العمومية هي 
األعلى مقارنة باألنواع األخرى. ثم تأتي المؤسسات المختلطة  وتعداد أفرادها واألقدم ورقم أعمالهااألكبر 

ي السوق. ف وعددها قليل والمؤسسات األجنبيةوطنية التي نشأت من خالل الشراكة بين المؤسسات العمومية ال
مهمة من حيث رقم  وتضم مؤسساتتزايد مضطرد  وهو فيأما المؤسسات الخاصة فعددها هو األكبر 

 إمكانيات أكبر لتكون أكثر تنافسية.   وتحتاج إلىبسيطة  وهناك مؤسساتاألعمال أو تعداد العمال 

 : خصائص المجيبين حسب الوظيفة المشغولة.  (4. 5الجدول )

 العدد الوظيفة المشغولة للمجيب

 1 مدير                     

 7 رئيس قسم إعالم آلي     

 8 آلي  مصلحة إعالمرئيس  

 5 آلي    دولة إعالممهندس  

 8 آلي         مسير إعالم 

 5 مسيرون آخرون        

 34 المجموع 

 من إعداد الباحث استناد إلى بيانات االستبيان.: المصدر 
 يعطي وهو مايتبين من خالل المعطيات السابقة، الخاصة بالمجيبين، أنها ذات جودة عالية 
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من المجيبين هم ذوي  %94لنتائج الدراسة. باإلضافة إلى ذلك فإن  ومن ثمةمصداقية كبيرة لإلجابات 
من المدير إلى رئيس قسم إلى رئيس  ابتداءمسؤولية كبيرة  منهم يحتلون وظائف %47المستوى الجامعي، 

 هذه الدراسة.  وقيمة لنتائجاإلعالم اآللي، كل هذا يعطي مصداقية  اختصاصلهم  %59ومصلحة، 

 في الجزائر حسب رأي المجيبين  اآلليعرقلة تطور اإلعالم  أسباب. 2

 

 : من إعداد الباحث استناد إلى بيانات االستبيان.المصدر
 بدرجات ولكنمن طرف المجيبين  واإلشارة إليهاكل األسباب التي جاءت في االستبيان تم ذكرها  
 (:2011-2003التي حدثت بين الفترتين ) وأهم االختالفاتترتيب ألهم األسباب  وفيما يليمتفاوتة. 

  .ذهنية مسيرينا 
يحتل هذا السبب المرتبة األولى سواء في الدراسة األولى أو الثانية حيث ُيجمع المجيبون على أن  

غم من طول رأيهم بالر  ولم يتغيرذهنية المسيرين تشكل أكبر عائق نحو تطور اإلعالم اآللي في الجزائر. 
بعادهم من ليواإلعالم اآلالمسيرين جهل إمكانيات المعلوماتيين  ويعاب علىمدة الدراستين.  وائر أخد د وا 

الكمالية أكثر منه وظيفة أساسية يصبح معها بالضرورة  ومن األمورالقرار، ليبقى اإلعالم اآللي للتباهي 
ولتفادي  تغالل.اسفي صالح المؤسسة أحسن  والمادية الستغاللهعلى المؤسسة توفير كل اإلمكانيات البشرية 

 تطويروذلك بأكثر بهذا الجانب عند تقديم برامج تكوين المسيرين  االهتمامالمشكل على الجامعات  هذا
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نقص المعلوماتيين المؤهلين

ذهنية مسيرينا

غياب سياسة واضحة لترقية هذا القطاع

النظام اإلقتصادي غير التنافسي

الظروف اإلقتصادية و السياسية التي تعيشها الجزائر

نقص اإلمكانيات المرتبطة بالعتاد و البرمجيات

نقص المعاهد المتخصصة ذات المستوى العالي 

نقص المراجع و المساعدة التقنية

هجرة علماءنا المعلوماتيين

نقص التشريعات التي تحمي الملكية الفكرية

ب أسباب عرقلة تطور اإلعالم األلي في الجزائر حس(: 1. 5)الشكل 

رأي المجيبين 

2011 2003
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نولوجيات ، توضح اإلمكانيات التي تقدمها التكوالشموليةبرامج مناسبة لهذه الفئة بحيث تجمع بين البساطة 
 منها في مجال اإلدارة.   وكيفية االستفادةالجديدة 

  .غياب سياسة واضحة لترقية هذا القطاع 
سباب التي يجمع الكثير من المجيبين على صحته سواء في الدراسة االولى أو الثانية، هو أحد األ 

 ستراتيجيةالألنهم لمسوا هذا الغياب في نشاطهم اليومي، بالرغم من تسطير الحكومة، في السنوات األخيرة، 
و تطبيقها أو هالتي يتم  والتحسيس بالسياسات. هل هذا راجع لغياب اإلعالم 2013الجزائر اإللكترونية 

راجع لعدم كفاية هذه الخطوة مع حجم الهدف المراد الوصول إليه؟ كأن يتم إحداث مؤسسات تسهر على 
 المطبقة كما كان الشأن في سنوات السبعينيات. وتقييم السياساتمتابعة 

  .نقص المعاهد المتخصصة ذات المستوى العالي 
وسيبقى ى، في الدراسة األول والمرتبة الرابعةالثانية يحتل هذا العنصر المرتبة الثالثة في الدراسة  

تطور اإلعالم اآللي مع بطأ مجارات  وذلك لسرعةالمعلوماتيين لسنوات أخرى  انشغاالتالعنصر أحد  هذا
ال والفعمن جهة، ومن جهة أخرى، غياب التكوين الجيد  ومعاهد التكوينهذا التطور من طرف الجامعات 

سواء كان ذلك بحرمان المعلوماتيين من التكوين أصال أو غياب التكوين المطلوب  بالمؤسسة االلتحاق عند
لهذا  ستجابةلالالمدرسة العليا لإلعالم اآللي أحد التطلعات  ويبقى إحداثفي السوق أو توفره مع بساطته. 

 كافيا؟ هذا ما ستجيب عليه السنوات القادمة.  وهل يكون المطلب فهل يكون كذلك؟ 

  نقص التشريعات التي تحمي الملكية الفكرية. 
غياب التشريعات أو وجودها مع عدم التطبيق أو صعوبة التطبيق ال يخدم تطور صناعة البرمجيات  

خاصة في سوق صغيرة كسوق الجزائر، ألن مجهودات المبتكرين تتعرض بسهولة للسرقة فال تعود عليهم 
لمبتكرون عن ا والمنافسة فيتخلىالمبادرة  وتذهب روحه األعمال بالفائدة، فيذهب بذلك المحفز للقيام بهذ

اعد وقو أخطر من ذلك وهو فقدان أساسات  وما همشاريع تطوير برمجيات جديدة. يؤدي هذا الوضع إلى 
هذه طوير العمليات ويصبح تالبرمجيات أو باألحرى عدم تكوينها أصال، بحيث يغيب التأطير لهذه  صناعة

ع الوقت لعدم فتختفي م وأصول الصناعةحية بعض المؤسسات الصغيرة الفاقدة للتجربة البرمجيات من صال
عتبر عمليات القرصنة في الجزائر ت والمعروف أنورداءته في بعض األحيان.  ولبساطة منتوجهامردوديتها 

 الرابعة فيو جعل هذا السبب يحتل المرتبة الثالثة في الدراسة األولى  وهو مامن أعلى المعدالت في العالم 
 الدراسة الثانية. هذا يعني أن المشكل مازال قائما بحدة رغم طول فترة الدراستين.   
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  .هجرة علماءنا المعلوماتيين 
جرة ههي ظاهرة ما فتئت تزيد مع مرور السنوات، حيث نجد الكثير من المعلوماتيين من اختار ال 

يتضح و التي ال يمكن تحقيقها في ظل هذا الوضع.  ولتحقيق طموحاتهإلى البلدان الغربية كآخر حل لمشاكله 
المرتبة و من خالل نتائج الدراستين حيث يقع هذا العنصر في المرتبة الخامسة في الدراسة األولى  ذلك

 في الدراسة الثانية.  الرابعة

  .نقص المعلوماتيين المؤهلين 
 وظهور تكنولوجيات، سرعة تطور اإلعالم اآللي والتأطيرهجرة المعلوماتيون، ضعف التكوين  
الجزائري من جديد بعد سنوات الركود، جعل الطلب على المعلوماتيين ذوي  وانتعاش االقتصادجديدة، 

لمرتبة اجعل هذا العنصر يقفز من  وهو ماكفاءات معينة يزيد، لكن سوق العمل ال يوفر هذه المؤهالت 
. ومع هذا يبقى من األسباب األقل حدة لعرقلة تطور 2011إلى المرتبة السادسة سنة  2003العاشرة سنة 

مكانيات اإلعالم  %50اإلعالم اآللي ألن المؤسسات ال تكاد تستغل  من إمكانيات المعلوماتيين الحاليين وا 
 . واالتصاالتبالذهاب إلى التكنولوجيات الجديدة للمعلومات  كفما بالاآللي الكالسيكي 

   غير التنافسي. االقتصاديالنظام 
 ومرتبة أقل 2011يحتل هذا السبب نفس مرتبة العنصر السابق أي المرتبة السادسة في دراسة سنة  

 في تطوير نشاطات. هذا يعني أن المعلوماتيون بدأوا يدركون أكثر دور المنافسة 2003)الثامنة( في سنة 
تفرض على المؤسسات اعتماد العقالنية لتخفيض التكاليف ومن ثمة تقديم  وذلك ألنهااإلعالم اآللي. 

ذلك إال من خالل أنظمة معلوماتية متطورة تقدم المعلومات المطلوبة  ولن يتأتىمنتوجات أكثر تنافسية. 
 المناسبة.  وفي األوقاتالقرارات الصحيحة  التخاذ

   والمساعدة التقنيةنقص المراجع. 
فالمعروف عن  .والصفقاتيبدو أن الثقافة الشفوية أثرت على سلوك المسؤولين عند إبرامهم للعقود  

 لذلك أضعناو العربي ككل أنهم توارثوا ثقافتهم شفهيا وعن طريق الحفظ  ومنطقة المغربالشعب الجزائري 
علينا  اراالستعمالتي مارسها  وطمس الهويةالتجهيل  د أعواموعلماءنا وبعالكثير منها بعد وفاة شيوخنا 

قي نفسه ما يجعلنا ال نقرأ كثيرا. هذا السلوك الذي ب وربما هوألكثر من قرن. هذا ما يجعلنا ال نكتب كثيرا 
المطلوب لتوفير المراجع الخاصة بالعتاد أو  االهتمامفي ال وعي كل جزائري هو الذي يجعله ال يولي 

ات عند إبرام الصفقات، التي بإمكانها أن تساعد المعلوماتي عندما يكون أمام مشكلة تقنية يصعب البرمجي
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قنها منتجاته بدونها، لكنها بلغة ال يت وال يبيعهذه المراجع متوفرة ألن الُمَورد محترم  وقد تكون حلها. 
ك ألنه ال لكن المعلوماتي يتجنبها كذل وبلغة مفهومةتوجد المراجع  وأحيانا أخرى المعلوماتي جيدا فيتجنبها، 

 حتى يجد الحل.  ويلجأ للتجريبيحب القراءة كثيرا في مجلدات تشعره بالملل فيتجنبها 

أما عن المساعدة التقنية فهي مكلفة لذلك تتفاداها المؤسسات لكنها مع مرور الوقت تجد المؤسسة  
ة لكنها ال تستطيع التغيير فيه أو معالج نوباهض الثمنفسها معزولة، عندها منتج تكنولوجي متطور 

ن كانالمشاكل التقنية التي قد تحدث من حين آلخر دون اللجوء لصاحب المنتج نفسه  رج فهذا من الخا وا 
إبرامها لمثل  المؤسسة قبل والمشكل أنسيكلف المؤسسة أضعافا مضاعفة ما يكلفه المنتج الجزائري الصنع. 

ذه التجهيزات ه اقتناءتتورط في  اوهو ما يجعلهلهذه المنتجات  االقتصاديةهذه الصفقات ال تدرس الجدوى 
بح هذه المساعدة التقنية تص ومع غيابالوقت  ومع مرورالتي تتطلب التحيين المستمر  وخاصة البرمجيات

لمورد ل الرجوع االضطراري إما  وهذا يعنيبالعمل بها  االستمرارالمنتجات متهالكة فال يمكن للمؤسسة 
ما اللجوءو  شيئا ألننا  غيروال يأيضا  وهذا مكلفللتحكم في المنتج الجديد  وفترة طويلةلمورد ثاني  شروطه وا 

 سنقع في نفس المشكل مع المورد الجديد. 

بالرغم مما سبق ذكره نجد أن هذا العنصر ال يشكل عائقا كبيرا لتطور اإلعالم اآللي في الجزائر  
التي جاء فيها محتال المرتبة  2003عكس دراسة  2011بة الثامنة في دراسة حسب المجيبين ألنه يحتل المرت

الخامسة. في اعتقادي يرجع هذا إلى أن الجيل القديم من المعلوماتيين هو الذي شهد إبرام الصفقات الكبيرة 
والعتاد  واجه مشاكل تحيين البرمجيات وهو الذي"المفتاح في اليد"  وحتى مصانع والبرمجيات الجاهزةللعتاد 

تسارع تطورها لذلك احتل هذا العنصر مكانا متقدما في ترتيب األسباب. أما الجيل الجديد من  مع
ذا فعلالمعلوماتيين فهو لم يعرف في أغلبه إبرام مثل هذه الصفقات   يدة والمشاكل غيرجدذلك فالصفقات  وا 

وقت  رورالمتابعة وبعد مبعد توقف هذه  والمشكل يقعارية المفعول ظاهرة ألن المتابعة التقنية مازالت س
 عن هذا التوقف. 

   والبرمجياتنقص اإلمكانيات المرتبطة بالعتاد. 
ال يعتقد المستجوبون أن لهذا العنصر تأثير كبير على تطور اإلعالم اآللي في الجزائر، فاإلمكانيات  

من المورد  المناسبة والبرمجيةمثال في اقتناء العتاد المناسب  المناسبةوالتخطيط والقرارات متوفرة لكن التنظيم 
 هذا العنصر في المراتب األخيرة في ولهذا جاءفي الجزائر.  صما ينقهو  وبالشروط المناسبةالمناسب 
 الدراستين. 
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   تعيشها الجزائر. والسياسية التي االقتصاديةالظروف 
حين  يرة فيواألخنجد أن هذا العنصر فقد من مكانته في الدراسة الثانية باحتالله المرتبة العاشرة  

ال كيفكان يحتل المرتبة الخامسة في الدراسة األولى. يبدو أن ذاكرة المجيبين قصيرة... سى سنوات نن وا 
ي ركودا طويال الجزائر  االقتصاد في دخول وفعلت فعلتهامرت بها الجزائر  واألمنية التي االقتصاديةاألزمات 

انجر عنه تخلف عام في كل القطاعات  وهو مامعها بلدا كامال في حالة توقف  وعزلة تامة، أصبح
أقل شأنا من الجزائر أحسن منها. صحيح أن توقيت الدراستين هو مختلف فالدراسة األولى  وأصبحت دوال

جزائر والأما الدراسة الثانية فجاءت  واألزمة المالية بصيص النجاة من االزمة األمنية والجزائر ترى جاءت 
لمملوءة ا وخزائن الدولةتدارك التخلف الذي حدث أثناء فترة التوقف مع ظروف أمنية مستقرة نوعا ما  تحاول

 بأموال الريع. 

 ( 2011البرمجيات المستعملة في المؤسسات )سنة . 3
  أو بأمر  %26تطوير أو شراء البرمجيات في المؤسسات يتم أساسا بمبادرات خاصة للمعلوماتيين

 .%21أو بمخطط توجيهي  %23من الرئيس المباشر 

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

 من المؤسسات فقط %53ات بنسبة يتابع المدير أو مفوضين عنه عمليات تطوير البرمجي. 

  29وفي أحسن الحاالت يتم تهنئتهم في  (%71) بشيءال يكافأ القائمون على تطوير البرمجيات% 
 .من المؤسسات

  من المؤسسات %55بنسبة  االستعمالمستندات تبين كيفية  المشتراتيصاحب البرمجيات. 

  من المؤسسات %79المساعدة والمتابعة التقنية للبرمجيات مضمونة بنسبة. 

  (%42تليها خارج الوطن ) (%64هو محلي )قسنطينة( بالدرجة األولى ) المشتراتمنشأ البرمجيات 
 .%21 ثم خارج قسنطينة

 أنواع نظم التشغيل المستعملة في المؤسسات هي WINDOWS  يليها استعمال نظم  %100بنسبة
 .من المؤسسات %12بنسبة  Linux – MPEX – INGER أخرى 
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  زويندو أما النسخ األكثر استعماال لنظام التشغيل WINDOWS فهي: WINDOWS XP 

 WINDOWS 2000و WINDOWS 98 (%15)و WINDOWS 7 (%18) و (100%)

 WINDOWS VISTA (%3).و(12%)

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

  فعاليته  ،(%44)فرضه نوع العتاد  ،(%56)الواسع  انتشارهنظام التشغيل إلى  اختياريرجع
(21%.) 

  تمايكروسفنظام المكاتب MS-Office  في المؤسسة هو استعماالاألكثر:                    

MS-Office 2003 (85%)، و MS-Office 2007 (71%) و.MS-Office 2010 (9%) 

  من طرف اإلداريين في المؤسسات المدروسة  تمايكروسفحجم استعمال مكونات نظام المكاتب
من  %35قليال في  PowerPoint ،المؤسساتمن  %90غالبا في أكثر من  Excel و Word :هو

  .من المؤسسات %38نادرا في  Outlook ، %47نادرا في   Access ،المؤسسات

 

 استناد إلى بيانات االستبيان.: من إعداد الباحث المصدر
  إدارة (%62)، األجور (%79) هي: المحاسبةأنواع التطبيقات المستعملة في المؤسسات المدروسة ،

 ،(%41)، اإلدارة التجارية (%53)المخزون 
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  لتطبيقات قوية كتطبيق اإلدارة اإللكترونية للوثائق لالنتباهنسجل ظهور ملفت GED من %21 في 
دارة  %18في  Entreprise Ressources Planning (ERP)) المؤسسات وتطبيق من المؤسسات وا 
 .MAO  من المؤسسات وبنفس النسبة إدارة الصيانة %18 في GPAO الكمبيوتر اإلنتاج بمساعدة

 ( 2011)سنة  ومواقع الواباألنترنت . 4

 94 حجم انخراط المؤسسات في األنترنت وصل%. 

 

 إعداد الباحث استناد إلى بيانات االستبيان.: من المصدر
 أهم خدمات األنترنت المستعملة من طرف المؤسسات هي: البريد اإللكتروني email  97بنسبة%، 

 .%44بنسبة  FTP تحويل الملفات ،%62)موقع على األنترنت( بنسبة  الواب
  المؤسسة، منتجاتها، وخدماتها أهم دافع إلعداد مواقع واب المؤسسات هو تقديم المعلومات عن

 .%95 بنسبة
  تقديم المعلومات عن المؤسسة هي:أهم الوظائف التي نجدها على موقع الواب الخاص بالمؤسسات 

بالعمالء  االتصال(، %48(، اإلشهار )%90(، تقديم المعلومات عن المنتجات والخدمات )90%)
 (.%33 )أو الموردين باإليمايل
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 ( 2011عتاد اإلعالم اآللي المستعمل في المؤسسات )سنة  .5
  (، بعد دراسة تقنية اقتصادية %38) ارتجاليةشراء عتاد اإلعالم اآللي في المؤسسات يتم بطريقة

 (.%6(، بعد دراسة اقتصادية )%24(، بعد دراسة تقنية )32%)
  المؤسساتمن  %56في عتاد اإلعالم اآللي في  لالستثمارال يوجد مخطط. 
 من المؤسسات %50 المساعدة والمتابعة التقنيتين مضمونة في. 
 ( 21(، ومستقبلية )%21(، متأخرة )%73يستجيب شراء عتاد اإلعالم اآللي إلى حاجات آنية%.) 
 ( 59عالمات الحاسبات اإللكترونية الصغيرة الموجودة في المؤسسات هي: مركبة%)، و Dell 

 .HP %41 و ،53%))
  هونوع المعالج المستخدم في الحاسبات الصغيرة: Intel PIV  97بنسبة%، Intel core2 Duo  بنسبة

35%، Intel PIII  18بنسبة%. 

  (، وقاذفة للحبر %88(، الليزرية )%94المصفوفية ) هي:أنواع الطابعات المستعملة في المؤسسات
(71%.) 

 

 االستبيان.: من إعداد الباحث استناد إلى بيانات المصدر
 عالمات الطابعات المستعملة في المؤسسات هي: Epson (97%)، وHP (62%)، وCanon (50%). 
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 ( 94أنواع الشاشات المستعملة في المؤسسات هي: مبسطة%،) ( 71كاثودية%.) 

  من المؤسسات المدروسة %68الشبكات المحلية الموجودة في. 
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 الموجهةاألعمال التطبيقية 
  

ف فيها يتعر  في قاعة التطبيق. حيث عمال التطبيقية الموجهةهذا الجزء من المقياس األيتناول 
المطلوب تدريسها. نحاول في هذا الجزء تعريف الطالب البرمجيات النقاط األساسية في الطالب على 

بالبرمجيات التي سبق له أن تعامل مع بعضها، بدرجات متفاوتة، من خالل بعض المسائل البسيطة التي 
ن متفتح له المجال إلى حل مسائل أكبر واعقد إذا استوعب المبدأ وتحكم في أساليب البحث عن الحل 

 خالل اطالعه على الكتب واألنترنت أو سؤال المتخصصين. 

صة بالنسبة خالكن تكفي رؤية العناصر األساسية فيها  ،ال يمكن الدخول في تفاصيل البرمجيات
التي يتعرف عليها الطلبة ألول مرة في مسارهم الدراسي. وبذلك نكون قد أزلنا اإلبهام  ACCESSلبرمجية 

عن موضوع قواعد المعطيات حيث يتمكن الطالب التعرف على طريقة تصميمها ووضعها حيز التطبيق 
 من خالل برمجية مهمتها األساسية هي إدارة قواعد المعطيات.

 PowerPointرمجية بو  لعروض التقديميةا: 1العمل التطبيقي 

 Microsoftمستعملين برمجية الطالب  اتقوم بعرض أحد المقاييس المدرسة في تخصصن
PowerPoint مايكروسفت، وهي أحد برامج شركةMicrosoft   التي تقدمها ضمن حزمة أوفيس. تستعمل في

حنيات، كتابات، صور، من لألعمال والمشاريع من خالل شرائح افتراضية تضم لعروض التقديميةاتصميم 
 (.1جداول، وحتى الفيديو )أنظر الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
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 PowerPoint: واجهة برنامج 1الشكل 

 
 .  01/12/2014تاريخ التصفح  http://www.ictmoi.com/elibrary/power%20point.pdf: المصدر

 الهدف من العمل

إلى التعرف على الشكل العام للعروض الناجحة، المعلومات التي يجب  1يهدف العمل التطبيقي 
وضعها والنقاط التي يجب تجنبها. فهو يدور خاصة حول الشكل وليس البرمجية في حد ذاتها ألن استعمال 

 المتكرر للبرمجية.   االستعمالهذه األخيرة سهل ويأتي مع 

 لمتوصل إليهاالنتائج ا

بعد قيام الطلبة بمحاولة اعداد العمل المطلوب، وأخذ المالحظات على أعمالهم نصل إلى الشكل 
 العام الذي تكون عليه مثل هذه االعمال والمبين فيما يلي:

 يمكن تقسيم العرض إلى خمسة أقسام أساسية وهي:

  Diapositive du Titreالعنوان شريحة . 1

 المعلومات التالية:تضم أول شريحة 

 لجذب انتباه الحضور إلى الموضوع،عنوان العرض ويكون بخط واضح وكبير كفاية  -
 اسم صاحب العرض، -

http://www.ictmoi.com/elibrary/power%20point.pdf
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 المكان الذي يقام فيه العرض، -
 التاريخ وساعة تقديم العرض -
 .اسم وشعار المؤسسة التي يعمل بها -

 المعلومات األخرى بأحجام أصغر.ويبقى العنوان أهم معلومة تقدم في هذه الشريحة لذلك تكون 

 Diapositive du Planالخطة شريحة . 2
 التي سيتناولها العرض وتكون مختصرة ومرقمة.أو المحاور تقدم هذه الشريحة خطة ألهم العناصر 

   Diapositives de la Présentationشرائح العرض . 3
            تعتبر شرائح العرض جوهر العمل الجاري تقديمه وهي مركبة من مجموعة من الشرائح يزيد عددها 
 أو ينقص حسب السياق الذي نكون فيه وخاصة ما تعلق بالوقت المخصص للعرض. من خصائصها نجد:

 تعتبر البداية الحقيقية للعرض، -
 التفاصيل،التي جاءت في العمل وال تستعرض تضم أهم النقاط  -
يحبذ استعمال األشكال، الصور، المخططات، والرسومات البيانية ألنها أكثر تعبيرا وتضيف للعرض  -

 بية وفهم أكثر ومتابعة من الحضور.جاذ

     Diapositive de la Conclusionشريحة الخاتمة . 4
التي جاءت في  أهم النتائج غالبا في شريحة واحدة، أو اثنتين في حاالت استثنائية. تقدم فيهايختم العرض 

 العمل.
  Diapositive des Références. شريحة المراجع 5

ها ضروريا . ويكون استعمالتستعمل شريحة المراجع في حالة استعمالنا للمراجع للتأكيد على األمانة العلمية
  في األعمال األكاديمية كالبحوث العلمية.

  Diapositive de la Finشريحة النهاية . 6
حة. من مر نبه الحضور في شريحة النهاية بانتهاء العرض، وعادة ما تكون بكلمات بسيطة أو صورة ي

    شكرا على حسن االستماع، وغيرها.أسئلة، الكلمات المستعملة في شريحة النهاية نجد: النهاية، شكرا، 
 األمور الواجب تجنبها في العروض األكاديمية 

تعوض مقدم العمل، بمعنى يجب أن يكون العرض مكمل ومساعد تجنب السقوط في العروض التي  -
 لما يقدمه العارض وليس منافسا له بحيث يعطي نفس المعلومات التي تأتي في كلمة العارض،
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 ألنها مملة وغير جذابة،بالنصوص تجنب الصفحات المملوءة  -
التي تشتت انتباه  المختلفةتجنب استعمال المؤثرات الخاصة أثناء العرض كالموسيقى، واألصوات  -

 الحضور،
قي ملالتجنب استعمال المرور اآللي من صفحة إلى أخرى ألنه في حالة تأخر بسيط من طرف  -

سيصيبه بذعر يفقده التحكم في العرض. فيجب أن يكون التحكم دائما في يد العارض وليس في 
 يد اآللة،

تكون الكتابة غير مرئية أو األلوان غير عند العرض كأن مناسبة التجنب استعمال األلوان غير  -
 .مريحة )مظلمة أو مشعة بشكل مبالغ فيه(

  PowerPointعلى برمجية تقديمية العروض النجاح قواعد 
 1:ما يأتيالمتداولة إلنجاح العروض التقديمية فيقواعد يمكن حصر ال 
وهذا للوصول إلى  .نقطة\كلمات 6شريحة، \نقاط 6، شريحة\فكرة واحدةوتعني  :661قاعدة  -

يصيغها ف. وهناك من يتشدد في هذه القاعدة المطلوبة في العروضاالختصار والبساطة الوضوح و 
هي أقصى ما يمكن فعله إال إذا تطلب األمر  661. لذلك يمكننا القول أن 331قاعدة كالتالي: 

 عكس ذلك،
ويتعلق حجم الخط المعتمد.  30دقيقة مدة العرض،  20شرائح،  10وتعني  :30\20\10قاعدة  -

دقيقة  20األمر بالعروض الخاصة بتقديم المشاريع حيث ال يمكن أن تزيد مثل هذه العروض عن 
، 30ن ع همقروء يجب أن ال ينقص حجمواضح و الخط لكي يكون و  ،بمعدل دقيقتين لكل شريحة

  2 ،اإليجاز ووضع النقاط المهمة فقطعلى معد العرض هذا الحجم سيجبر 
وترتيبها ترتيبا متناسقا على ورقة  بتحديد جميع األفكار؛ وذلك العرضمخطط التحضير إلعداد  -

عبارة عن  وهو  Story-boardوبشكل دقيق ومفصل. بعدها يمكن المرور إلى القصة المصورة 
إلى  لعرض قبل الوصولملخص في شكل رسومات لشرائح العرض تساعدنا على هيكلة وتصميم ا

 البرمجيات،
 ،اتاسقتباالثل في جميع الشرائح إال في حاالت معينة م استعمال خط واحد أو اثنين كأقصى حد -

                                                 
1  Matthieu Langlade, 10 Clés pour Réussir une Présentation PowerPoint, http://tuto-

office.fr/tutos/powerpoint/reussir-presentation-powerpoint/ , Consulté le (02/11/2014). 
 

2 Guy Kawasaki, 10-20-30 règle présentation PowerPoint, http://www.youtube.com/watch?v=dtb8yEfk0rQ , 

Consulté le (02/11/2014). 

 

http://tuto-office.fr/tutos/powerpoint/reussir-presentation-powerpoint/
http://tuto-office.fr/tutos/powerpoint/reussir-presentation-powerpoint/
http://www.youtube.com/watch?v=dtb8yEfk0rQ
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 ،ريفاتعال أو
في العرض وذلك بإعادة القراءة والتصحيح عدة مرات من طرفك  تجنب األخطاء النحوية والمطبعية -

 ،المهمةهذه أو اللجوء إلى مختص للقيام ب
 في حالة اللغات األجنبية، Majuscule استعمال األحرف الكبيرةتجنب  -
 ،Soulignésوالمسطرة  Italiques تجنب استعمال األحرف المائلة -
 1،لكلمات المفتاحيةل أقصى ما يمكناستعمال  -
 ،والنصوص الجداولبدال من  البيانيةأو المخططات  استعمال الرسومات -
 أثناء العرض، animations الحركاتعدم المبالغة في  -
 ، بالتدريجالعناصر المكونة للشريحة  عرض -
خاص بكل الشرائح، وذلك بتحديد  Charte graphique استعمال ميثاق الرسومات البيانية -

فقرة قناع الشريحة منذ البداية من خالل  thèmesواألشكال والسمات ألوان على األكثر(  3)األلوان 
masque de diapositive، 

 وحماية ضد اغتصاب الملكية الفكرية ألعمال الغير. يكسب العمل مصداقية واحترافية  ذكر المراجع -
  كار.الوقت، وتسلسل األففي الموضوع، للتأكد من التحكم  التدريب على العرضفي األخير  -

وهناك قواعد خاصة بالعارض نفسه  برمجيةالنجاح العروض التقديمية على هذا فيما يخص قواعد 
وطبيعة الحضور، وسياق العرض. وتجدر اإلشارة إلى أن العروض في عصر السرعة الذي نعيش فيه 

كبيرين  فنيو أصبحت عمل يتطلب باإلضافة إلى موهبة البالغة والقبول لدى المستمعين، تحضير فكري 
ذا أردنا مشاهدة العروض الن جحة التوصيل مجموعة من األفكار بشكل واضح ومقنع وفي وقت وجيز. وا 

    .2TEDأو محاضرات السابق  Appleرئيس شركة  Steve Jobsيمكننا االطالع على عروض 

  Excel: المبادئ األولية لبرمجية 2العمل التطبيقي 

 هي:مقاييس  3طلبة يمتحنون في  10جدول العالمات ومعدالت قسم مكون من  بإنشاءقوم ن
باحترام الشكل  Excelإعداد هذا الجدول على برمجية  المطلوب اإلعالم اآللي، المحاسبة، والمنهجية.

 الجدول.وجمال (؛ وقاعدة الجدول)رأس، جسم، 

                                                 
1 Jean-Paul Mathelot, PowerPoint synthèse, http://fr.slideshare.net/jpmathelot/documentation-pour-russir-

vos-prsentations-ppt , Consulté le (02/11/2014). 
2  TED : (Technology, Entertainment and Design), sont une série internationale de conférences organisées par la 

fondation à but non lucratif, pour diffuser des idées qui méritent d'être diffusées. 

https://www.ted.com/topics/presentation  

http://fr.slideshare.net/jpmathelot/documentation-pour-russir-vos-prsentations-ppt
http://fr.slideshare.net/jpmathelot/documentation-pour-russir-vos-prsentations-ppt
https://www.ted.com/topics/presentation
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 الهدف من العمل
يهدف هذا العمل إلى التعرف على النقاط الواجب احترامها في اعداد جدول ما، بحيث توضع كل 

بعض وظائف برمجية نحو التعرف على  االنطالقةالمعلومات بشكل صحيح وكامل. ويعد هذا العمل 
Excelةالتاليوثيقة يشبه ال . يصل الطالب في األخير إلى ما: 

 
 2قسنطينة  –جامعة عبد الحميد مهري 

 والتجارية وعلوم التسيير االقتصاديةكلية العلوم 
 قسم التسيير

 تخصص ماستر صحة وحماية اجتماعية
 السداسي االول
 2015-2014السنة الدراسية 

 
 كشف نقاط الطلبة

 المعدل المنهجية  المحاسبة  اإلعالم اآللي  الطلبة
 11 11 12 10 عمر مجيد

 14,33 14 14 15 زينب بن كلثوم 
 11,33 10 15 9 عادل مختار
 15 14 16 15 مرزوق أمين

 12,33 12 17 8 سامية مسعود
 8,33 10 8 7 عماد الدين مرابط

 8,67 10 10 6 سهام سعيود
 13,33 12 16 12 بثينة مبارك 

 12 11 12 13 نادية منال
 14,33 14 12 17 منيرة راشدي

  
                         12,06:  المعدل العام

 إمضاء رئيس القسم
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 EXCEL: الوظائف األساسية لبرمجية 3العمل التطبيقي 

 ، نحاول التعرف على بعض الوظائفEXCELبعدما قمنا بإعداد جدول مستعملين برمجية  
fonctions مثل:تقدمها البرمجية  التي 

– Moyenne() 
– Somme() 
– Max() 
– Min() 

 وحساب المعدل من جديد. 4، 3، 3نحاول ادخال المعامالت للمقاييس السابقة على التوالي  –

 إضافة عمود إضافي للمالحظة )ناجح، أو راسب(. –

 حساب المعدل العام. –

 :الهدف من العمل

 على:هذا التطبيق إلى التعرف يهدف  

 ،Moyenne, Somme, Max, Min الوظائف الشائعة االستعمال -

 حاالت للرجوع إلى الخلية وهي: 3حيث نجد  Référence à une celluleالمرجعية للخلية  -

 المرجعية النسبيةRéférence relative   هي التعبير عن موقع الخلية نسبة إلى خلية

 ،A1: مثال : رقم العمود رقم السطرأخرى بالصيغة 

 المرجعية المطلقةRéférence absolue   هي تمثيل الخلية بطريقة وحيدة وذلك بعد
 .A$1$مثال:  N°Col$N°Lig$إضافة رمز الدوالر بهذه الكتابة 

 المرجعية المسمات Référence nommée  هي تسمية خلية أو مجموعة من الخاليا من
   ".المبيعات" ـب A1:B3أجل تسهيل الفهم في الصيغ الرياضية، مثال تسمية المجموعة 

 .SIاستعمال الوظيفة الشرطية  -
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  Excel: وظائف متقدمة لبرمجية 4العمل التطبيقي 

نقوم بوضع مالحظات  و "راسب" "ناجح"وضع مالحظة  وبدال مننبقى دائما مع نفس الجدول،  

 أكثر دقة وذلك على النحو التالي:

 نضع مالحظة "راسب" 10أقل من  –

 نضع مالحظة "مقبول" 12إلى أقل من  10من  –

 نضع مالحظة "حسن" 14إلى أقل من  12من  –

 نضع مالحظة "جيد" 16إلى أقل من  14من  –

 فما فوق نضع مالحظة "ممتاز" 16من –

ة النجاح لكل الطلبة ونضعها في قاعدة الجدول. وذلك بحساب باإلضافة إلى ذلك، نحاول حساب نسب

 عدد الطلبة الناجحين تقسيم عدد الطلبة الكلي.

 :الهدف من العمل

 المتداخلة،  Siأي مجموعة من الوظائف الشرطية  ،المركبة SIالوظيفة الشرطية نستعمل  -

 في:، والمتمثلة Excel للبرمجيةنتعرف على وظائف جديدة  -

- NB() 
- NB.SI() 

 التالي:نستعمل الخوارزميات لإلجابة على السؤال وتكون على الشكل  -
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Algorithme Affectation de la mention 
Variable Moyenne réel 
Début 

   Lire Moyenne 
   Si Moyenne < 10 Alors 
       Écrire "راسب'' 
   Sinon  Si moyenne < 12 Alors 
                 Écrire "مقبول'' 
             Sinon  Si moyenne < 14 Alors 
                      Écrire  " حسن''                            
                       Sinon  Si moyenne < 16 Alors 
                                    Écrire   "جيد" 
                                 Sinon   
                                    Écrire "ممتاز'' 
                                 Finsi 
                        Finsi 
             Finsi 

   Finsi 

Fin 

 B8ول يوجد في الخانة إذا فرضنا أن معدل الطالب األ

 يلي: المرفقة بهذه الخانة وتبعا للخوارزمية السابقة كماتصبح الوظيفة 

 

Si(B8<10; "راسب'' ; SI(B8<12; "مقبول'' ; si(B8<14; "حسن''; SI(B8<16; "ممتاز" ; "جيد'' )))) 

 

 أجبنا على السؤال.بذلك قد نقوم بنسخ هذه الوظيفة على باقي خانات معدالت الطلبة فنكون 

   Access: خلق أول جدول في قاعدة المعطيات في برمجية 5 العمل التطبيقي

التي  Stockنشاء قاعدة معطيات اوذلك من خالل  Accessنتعرف في هذا العمل على برمجية 
ويكون على الشكل  Produitsنقوم في البداية بإنشاء جدول المنتجات نسميه  .Tablesتضم عدة جداول 

 التالي:
produits 

code produit désignation prix achat prix vente Qté stock code fournisseur 

M01 Pentium 4 3,2Ghz 29 300,00 32 900,00 50 0001 

M02 Pentium4 2,8Ghz 27 200,00 29 900,00 40 0001 

I01 Imprimante HP Laser 11 200,00 12 900,00 25 0002 

I02 Imprimante HP Jet d'encre 4 500,00 5 900,00 35 0002 

L01 Lecteur CD LG 3 900,00 4 900,00 18 0003 

G01 Graveur CD HP Interne 1 700,00 2 200,00 12 0003 

G02 Graveur CD HP Externe 10 400,00 11 900,00 7 0003 

G03 Graveur DVD HP Interne 3 100,00 3 900,00 10 0003 

 الهدف من العمل
قواعد المعطيات في أرض الواقع ومحاولة ربطها الهدف من هذا العمل هو بداية التعرف على 

مدخل        
 ات

المخرج   
 ات

النظم 
الفرعية 

للمؤسسة 
 كنظام

           Commande 

 

- N-Bon 

- Date    

 

 

Produit 

 

- Ref      

- Désign 

- PU      

 

 

 Client 

 

- Codcli   

- Nom     

- Prénom 

- Rue      

- Ville     

        Qté  Commande 

 

- N-Bon 

- Date    

 

 

Produit 

 

- Ref      

- Désign 

- PU      

 

 

 Client 

 

- Codcli   

- Nom     

- Prénom 

- Rue      

- Ville     

  Se 

compose 

de 

- Qté 

   Passe 

 

   (1,n)     (0,n) (1,1) (0,n)   Ville 

 

- CodVil      

- NomVil     

- Pays         

 

 Etudiant 

 

- CodEtu   

- Nom       

- Prénom   

 

 

 Habite 

 

   (1,1)     (0,n)      (1,1)     (0,n) E1 

-  P1   

-  P1'   

 E2 

-  P2   

-  P2'   

   (0,1)  (1,n)     (1,n) E1 

-  P1   

-  P1'   

 E2 

-  P2   

-  P2'   
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 .Accessبالمفاهيم النظرية التي تناولناها في الدرس، وذلك من خالل استعمال برمجية 
 الحل

نحصل على أول جدول في قاعدة المعطيات  Accessالقيام بالعمليات األولى على برمجية بعد 
Stock :تكون على الشكل التالي 
 .Stockلقاعدة المعطيات  produitsالجدول  الشكل:

 .: من إعداد األستاذالمصدر
 Accessخلق ثاني جدول في قاعدة المعطيات والربط بين الجداول في برمجية : 6 العمل التطبيقي

 ،Fournisseursللموردين نسميه جدول ثاني ونقوم بإنشاء  Accessنواصل العمل على برمجية 
 يتكون الجدول من المعلومات التالية:. Stockلنفس قاعدة المعطيات 

contact, fournisseur, adresse, code postal, ville,  er, date 1code fournisseur( Fournisseurs
pays, téléphone) 

وباقي  ،Produitsالطلبة مأل الجدول بالمعطيات اعتمادا على معطيات الجدول األول نطلب من 
 بمعرفتهم كاسم المورد وعنوانه وغيرها.المعلومات يتصرف فيها الطلبة 

 codeبعد االنتهاء، نقوم بربط الجدولين السابقين من خالل الحقل المشترك بينهما والمتمثل في 

fournisseur .لنشكل قاعدة معطيات موحدة وليس مجموعة من الجداول ال عالقة بينهم 
 :الهدف من العمل

على التأكيد أن قواعد المعطيات هي نتيجة لتركيب منطقي يبدأ من التصميم إلى يهدف هذا العمل 
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كرر مفتاح الجدول ال يمكن أن يتفمثال يكتشف الطلبة من خالل األخطاء التي يقومون بها أن التثبيت. 
ال فقد صفته كمفتاح هذا من الناحية التقنية، أما من الناحية العملية ال يمكن أن  مرتين في نفس الجدول وا 

 في نفس الوقت فهذا غير ممكن وغير منطقي. Samhaو Condorاسمه  0001أجد مورد 
 الحل

 في نهاية التمرين نحصل على الجدول التالي:
 .Stockلقاعدة المعطيات  Fournisseurالشكل: الجدول 

 : من إعداد األستاذ. المصدر

 produits & fournisseurالشكل: العالقة بين الجدولين 

 : من إعداد األستاذ. المصدر
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 Accessاألدوات األساسية في برمجية : 7 العمل التطبيقي

والتي تساعدنا على  Accessالتعرف على بعض األدوات التي تقدمها برمجية نحاول في هذا العمل 
 اإلبحار في قاعدة المعطيات بكل سالسة وسهولة. من بين هذه األدوات نجد:

 ،Naviguer dans une tableاإلبحار في الجدول  -
ضافة السجالت، -  حذف وا 
 تغيير معطيات السجل، -
 ، définir la clé primaireتحديد المفتاح األساسي  -
 ،taille d’un champsتغيير حجم الحقل  -
 ، format d’un champsتغيير شكل الحقل -
 ، le nombre de décimalesتغيير عدد األعشار -
 . créer une règle de validitéرقابة خلق قاعدة  -

 :الهدف من العمل
 فاعل أكثر مع البرمجية ومعرفة اإلمكانيات التي توفرها.الت علىيهدف العمل 

 
 Accessفي برمجية  إنشاء الفورميالر: 8 العمل التطبيقي

، وبذلك نكون produit, fournisseurخاص بتحصيل معطيات الجدولين  formulaireنحاول انشاء 
 أمام حالة واقعية أي عند استالم بضاعة قادمة من عند مورد.

 :الهدف من العمل
 : أداة إنشاء فورميالرAccessيهدف هذا العمل إلى التعرف على أداة مهمة من أدوات برمجية 

Formulaire حالة استعمال عدة جداول.، خاصة عندما نكون أمام 
 الحل 
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 : يوضح فورميالر تحصيل المعطيات الخاصة بالبضائع المسلمة.الشكل

 
 : من إعداد األستاذ.المصدر
 Accessفي برمجية  قاعدة المعطياتاستجواب : 9التطبيقي العمل 

أداة االستجواب المعروفة في البرمجية باستعمال  Stockنحاول استجواب قاعدة المعطيات 
 . Requêteبـ

 :الهدف من العمل
الهدف من انشاء قواعد المعطيات هو توفير إمكانيات استجوابها، من هنا تأتي أهمية هذا العمل التطبيقي 

 الذي يقدم لنا طريقة فعل ذلك واإلجابة على عدة تساؤالت قد تطرح من أمثلتها:
 ،0001البضائع التي سلمها لنا المورد أنشئ قائمة  -
 دج،10000سعر شرائها أكبر أو يساوي قدم قائمة بالبضائع التي  -
 قدم قائمة بالموردين الذين يقطنون مدينة قسنطينة، -
 .2000قدم قائمة بالموردين الذين يرجع تاريخ التعامل معهم ألول مرة منذ سنة  -
 الحل 

 ل التالية:نعطي حل السؤال األول من خالل األشكا
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 .0001الشكل: يوضح االستجواب الخاص بتحديد قائمة البضائع المسلمة من المورد 

 : من إعداد األستاذ.المصدر
 وتكون النتيجة على الشكل التالي:

 الشكل: يوضح نتيجة استجواب قاعدة المعطيات 

 : من إعداد األستاذ.المصدر
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 Access: القوائم في برمجية 10 التطبيقيالعمل 

 .Les Etatsوالمتمثلة في القوائم  Accessنقوم في هذا العمل بالتعرف على وظيفة مهمة في برمجية  
ونستعمل هذه األداة عندما نكون بصدد طبع نتائج المعالجة على الورق في شكل قوائم أو جداول لتصفحها 

 بشكل أسهل ودون استعمال الحاسب االلكتروني.   
 الحل 
 يوضح قائمة البضائع : الشكل

 : من إعداد األستاذ.المصدر
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 البحوث

تناول عدة مواضيع حديثة لها عالقة بتكنولوجيا المعلومات. تعطى المواضيع نحاول في هذا الجزء 
للطلبة مع العناصر الواجب البحث فيها يقدمها الطلبة في بطاقات قراءة ونقوم بعدها بمناقشة الموضوع 

  جماعيا في القسم.

يسمح هذا الجزء من المقياس التأقلم مع المستجدات التي تفرزها االبتكارات الجديدة وتكنولوجيا 
المعلومات الحديثة وبذلك نحافظ على عنصر التجديد والتطرق إلى مواضيع كثيرة خاصة وأن هذا المجال 

 يتطور بشكل سريع جدا. 

 المواضيع المقترحة 

 البريد اإللكتروني  .1
  SPAM ني غير المرغوبالبريد االلكترو  .2
 الواب .3
 التجارة اإللكترونية .4
 ERP موارد المؤسسات تخطيط  .5
 CRM نظام إدارة عالقات العمالء .6
 Supply chainإدارة سلسلة التوريد  .7
8. … 

 
 البريد اإللكتروني  -1

 تعريف البريد اإللكتروني  -
 عنوان البريد اإللكتروني -
 SMTPالخادم  -
 POPالخادم  -
 IMAPالخادم  -
 صندوق اإلرسال  -
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  االستقبالصندوق  -
 CC,CCI,BCCمعنى المصطلحات  -
 Webmailوابمايل  -
 بالبريد اإللكتروني ةالخاصالقانونية  اتالتشريع -

 
 SPAMالمرغوب االلكتروني غير  البريد-2

 SPAMتعريف البريد اإللكتروني غير المرغوب  -
 ماهي األسماء المعروف بها بالعربية واألجنبية؟ -
 ؟للقيام بهماهي أشكاله المختلفة واألساليب المستعملة  -
 ما هو حجمه؟ -
 ماهي آثاره؟ -
 كيف نستطيع تجنبه؟ -
 ماهي الوسائل المستعملة لمحاربته؟ -
 ؟Opt-in, Opt-outماذا تعرف عن المبدأين  -
 ماذا عن الجانب التشريعي الخاص بالبريد اإللكتروني غير المرغوب؟ -

 Web الواب-3
 تعريف الواب  -
  http, HTML, URL, Hyperlienمعنى المصطلحات  -
، Agrégateur webخدمات الواب )دليل مواقع الواب، محرك البحث، بوابة الواب، مجمع واب  -

 ،...(Wikiوابمايل، ويكي ، Forum، منتدى Blogمدونة 
 Web 2.0الواب  -
 حجم مستعملي الواب  -

  e-commerce التجارة اإللكترونية-4
 تعريف التجارة اإللكترونية  -
 EDIالتبادل اإللكتروني للبيانات  -
 B2B, B2C, C2C, G2B,G2Cأشكال التجارة اإللكترونية  -
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 مزايا وحدود التجارة اإللكترونية -
 بعض التجارب الناجحة في التجارة اإللكترونية  -

  أمازون "تجربة" Amazon 
  دل"تجربة" Dell  
  إيباي"تجربة"ebay  

 وسائل الدفع اإللكتروني  -
د )حماية المعلومات الشخصية أو خصوصية االفراد، العقو التشريعات المرتبطة بالتجارة اإللكترونية  -

 اإللكترونية، حماية المستهلك اإللكتروني،...(
- ... 

 ERP موارد المؤسسات تخطيط -5
 تعريف تخطيط موارد المؤسسات -
 التطور التاريخي  -
 مكوناته  -
 مجاالت استخدامه  -
 إيجابياته وسلبياته  -
 أهم البرمجيات الموجودة في السوق. -
- ... 
 CRM نظام إدارة عالقات العمالء -6
 نظام إدارة عالقات العمالءتعريف  -
 أسباب وظروف ظهوره -
 مكوناته -
 كيفية عمله  -
 أهم البرمجيات المستعملة في هذا المجال -
 SugarCRM عرض سريع لمكونات واجهة النسخة المجانية من -
- ... 
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 Supply chainإدارة سلسلة التوريد  -7
 إدارة سلسلة التوريد تعريف  -
 تطوره التاريخي  -
 وظائفه  -
 الفرق بين التزويد وسالسل التوريد -
 تعريف إدارة العمليات اللوجستية -
 تدفق المواد والمعلومات -
- ... 
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 االعمال التطبيقية المنزلية

يدرس  لم ،نسعى من خالل االعمال التطبيقية المنزلية تعويد الطالب على تناول مواضيع جديدة 
فيجتهد في البحث عن حلول لها باالطالع على الكتب، األنترنت، سؤال المختصين من  .نقاط كثيرة منها
، اإلداريين، والحقوقيين. واألهم من ذلك هو استعمال عقله إليجاد حلول Informaticiensالمعلوماتيين 

دارة النزاعاالعمل على موضوع متعدد التخصصات، منطقية، تنظيم وقته،  التي  تإدارة العمل الجماعي، وا 
 قد تظهر بين عناصر الفوج. 

في ختام العمل يدرك الطالب أنه بإمكانه الوصول إلى انجاز أعمال قد ال يكون تناولها في الدروس؛  
وأن مهارة البحث والوصف والتحليل التي اكتسبها خالل سنوات الدراسة، مع قليل من االجتهاد، ستسمح له 

الخاصة أو في حياته المهنية. وهو الهدف المبتغى من هذه بحل أي مشكل يعترضه، سواء في حياته 
 النشاطات البيداغوجية.

 :سنوات الماضيةالإليكم اآلن بعض األعمال التطبيقية التي تناولها الطلبة في  

 المبيعات إدارة حول إجراءات إنشاء مصلحة: 1العمل التطبيقي رقم  -1

ينوي رجل أعمال معروف على مستوى القطر الجزائري استثمار أمواله في مصنع لصناعة أجهزة  
الحاسبات اإللكترونية وبيعها في السوق الوطني في شكلها النهائي. باإلضافة إلى ذلك، يستطيع المصنع 

بعات الطاوكذلك بيع مختلف مكونات الحاسب اإللكتروني كالقرص الصلب، اللوحة األم، الشاشات،... 
وحدة في السنة. يقع في المنطقة الصناعية  25000بمختلف أنواعها وعالماتها. طاقة المصنع اإلنتاجية هي 

 الرمال لمدينة قسنطينة.

اتصل المستثمر بالجامعة لكي تصمم له اإلجراءات الضرورية في مصلحة المبيعات بالمصنع  
 النقاط التالية:المراد إنشاءه وكانت مطالب رجل األعمال محددة في 

 إعطاء تسمية للمصنع تكون معبرة عن المنتجات المراد تصنيعها. ●
 عن:إعداد نظام لترميز منتجات المصنع بحيث يكون الرمز معبرا  ●

 ،المنتجات المصنوعة داخل المصنع أو المنتجات المباعة دون إحداث تغييرات عليها 
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 ،الحاسبات اإللكترونية أو الطابعات 
  للمنتجالرقم التسلسلي، 
  المصنوعة أو سنة الشراء بالنسبة للبضائع المباعة دون سنة اإلنتاج بالنسبة للمنتجات

 .إحداث عليها أي تغيير
 نظام ترميز آخر أكثر تطورا يكون بديال لهذا النظام وكيفية الوصول إليه. اقتراح 

 تصميم شكل الفاتورة التي ستعتمد في عمليات بيع منتجات المصنع. ●
 تورة على برمجية برمجة الفاExcel. 
 .إعداد بطاقة وصفية للفاتورة وكل الحقول التي تتضمنها 
  تصور مخطط تدفقي للفاتورة بين مصالح المؤسسة داخليا وبين المتعاملين اآلخرين خارج

 المؤسسة.
  تحديد بدقة كل العمال الذين بإمكانهم التعامل مع الفاتورة داخل المؤسسة واآلثار التي

 والوثائق األخرى التي تتولد نتيجة لذلك. تنتج عن ذلك
  كل الحاالت الممكنة في عمليات البيع كإرجاع البضائع التي ال  االعتبارأخذ بعين

تستجيب لما جاء في الطلبية، أو المعطلة، و الخصوم التي بإمكان المؤسسة تقديمها 
 لمتعامليها،...

 .Wordإعداد تقرير شامل يضم اإلجابات عن األسئلة السابقة باستعمال برمجية  ●
 .PowerPointإعداد ملخص عرض حول العمل المنجز باستعمال برمجية   ●

 

 
 
 
 
 
 

 لصاحب المشروع. االستشاريةخبير في المجال تقدم خدماتك  باعتباركتعامل مع الموضوع  :مالحظة
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 المبيعات إدارة إجراءات إنشاء مصلحةحول : 2العمل التطبيقي رقم  -2

I-  عةصنابعدما اتضحت بعض األمور الخاصة باإلجراءات الضرورية في مصلحة المبيعات لمصنع 
 االعمال رجل يطلب المعلوماتي ومحتواها الفاتورة تصميم و إنشاءه المراد اإللكترونية الحاسبات أجهزة

 .ISO 9000 الجودة مقاييس على للحصول مستقبال الستعمالها دقيق بشكل اإلجراءات هذه صياغة
 :يما يلللقيام بذلك عليكم تحديد 

 اإلجراءات الضرورية في نظام الفوترة والحوادث التي تكون وراء انطالق هذه اإلجراءات.  –
 األشخاص الذين يتعاملون مع هذا النظام والمهام المنوطة بهم.  –
 الوظائف التي يقوم عليها نظام الفوترة.  –
 كل الوثائق والمستندات التي تدور في فلك هذا النظام.  –
 ال يجب أن يتجاوز العمل المطلوب نطاق مصلحة المبيعات.  –

II-  في مصلحة المبيعات المراد إنشاءها ينوي رجل األعمال استعمال نظام معلوماتيSystème 
informatique  األعباء إعداد كراس إلصدار الفواتير أوتوماتيكيا. ومن أجل ذلك هو بحاجة إلىCahier 

de charges  إما لتطوير هذا النظام داخل المؤسسة أو شراء التطبيق الذي يقوم بذلك من مؤسسات تكنولوجيا
 هو:المعلومات. المطلوب 

 تصور سيناريو خاص بكل حالة وذلك بإعداد مخطط زمني بجميع خطوات المشروع.  –
 بعض القرارات. التخاذبها وتبيان أهميتها  االحتفاظالبيانات الواجب   –
يصال هذه Octetقياس حجم )  – ( هذه البيانات في السنة واقتراح العتاد الضروري لتخزين، معالجة، وا 

 البيانات.
 تحديد العمليات الحسابية المستعملة إلعداد الفاتورة بشكل دقيق.  –
 تحديد قواعد التسيير الخاصة بنظام الفوترة.  –
قارير اليومية، الشهرية، والسنوية التي يمكن لهذه المصلحة أن تعدها للمستويات التشغيلية، تحديد الت  –

 الوسطى والعليا لإلدارة.

III- بمأن المؤسسة تنشط في ميدان تكنولوجيا المعلومات وبعد التطور الكبير لخدمات األنترنت خاصة ما 
بدون موقع للواب يعرف بها وبنشاطها أصبح من غير المعقول تصور المؤسسة  تعلق بخدمة الواب،
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كتالوج تعلق ب ومنتجاتها. المطلوب منكم هو تصور شكل الموقع، أهم المعلومات التي يتضمنها خاصة ما
Catalogue  المنتجات والمراحل التي يمكن أن يأخذها في تطوره لكي يصبح بإمكان المؤسسة اعتماد التجارة

ن. وماهي األعمال الواجب أن تقوم بها المؤسسة للوصول إلى هذا اإللكترونية في تعامالتها مع الزبائ
 الهدف.

IV-  في انتظار أن يتخذ المدير )رجل األعمال( القرار المناسب الخاص بالسيناريوهات المعدة. يطلب هذا
، تخزن فيها المعلومات الخاصة Microsoft Accessتصميم وا عداد قاعدة البيانات على برمجية  األخير

اتورة تمكننا من استرجاعها والحصول على معلومات أخرى تفيدنا في إعداد التقارير التي تم اقتراحها بالف
 يطلب في األخير: سابقا.

 .Wordإعداد تقرير شامل يضم اإلجابات عن األسئلة السابقة باستعمال برمجية  ●
 .PowerPointإعداد ملخص عرض حول العمل المنجز باستعمال برمجية   ●
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لصاحب المشروع. االستشاريةخبير في المجال تقدم خدماتك  باعتباركتعامل مع الموضوع  :مالحظة
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 إدارة األجور والمرتبات حول إجراءات إنشاء مصلحة: 1العمل التطبيقي رقم  -3
ينوي رجل أعمال معروف على مستوى القطر الجزائري استثمار أمواله في مصنع لصناعة أجهزة  

الحاسبات اإللكترونية وبيعها في السوق الوطني في شكلها النهائي. باإلضافة إلى ذلك، يستطيع المصنع 
ابعات الط بيع مختلف مكونات الحاسب اإللكتروني كالقرص الصلب، اللوحة األم، الشاشات،... و كذلك

وحدة في السنة. يقع في المنطقة الصناعية  25000بمختلف أنواعها و عالماتها. طاقة المصنع اإلنتاجية هي 
 عامل. 1000الرمال لمدينة قسنطينة. يستطيع المصنع تشغيل أكثر من 

اتصل المستثمر بالجامعة لكي تصمم له اإلجراءات الضرورية في مصلحة األجور والمرتبات  
 بالمصنع المراد إنشاءه وكانت مطالب رجل األعمال محددة في النقاط التالية:

 إعطاء تسمية للمصنع تكون معبرة عن المنتجات المراد تصنيعها. ●
 عن:إعداد نظام لترميز عمال المصنع بحيث يكون الرمز معبرا  ●

 ،سنة ميالد العامل 
 ،جنس العامل إن كان ذكر أو أنثى 
  إطار، تقني، عامل عادي، للعامل:الفئة الوظيفية 
 التسلسلي للعامل. الرقم 

 تصميم شكل كشف الراتب لعمال المصنع. ●

  برمجة كشف الراتب على برمجيةExcel. 
 .إعداد بطاقة وصفية لكشف الراتب وكل الحقول التي تتضمنها 

 .Wordإعداد تقرير شامل يضم اإلجابات عن األسئلة السابقة باستعمال برمجية  ●
 .PowerPointإعداد ملخص عرض حول العمل المنجز باستعمال برمجية   ●
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 إدارة األجور والمرتبات حول إجراءات إنشاء مصلحة: 2العمل التطبيقي رقم  -4

I-  بعدما اتضحت بعض األمور الخاصة باإلجراءات الضرورية في مصلحة إدارة األجور والمرتبات لمصنع
 دقيق كلبش اإلجراءات هذه صياغة االعمال رجل يطلب إنشاءه، المراد اإللكترونية الحاسبات أجهزة صناعة

 :يما يل. للقيام بذلك عليكم تحديد ISO 9000 الجودة مقاييس على للحصول مستقبال الستعمالها

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة الجديدة.  –
 ختياركماموقع مصلحة إدارة األجور والمرتبات ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة الجديدة مع تبرير   –

 لهذا الموقع.
اإلجراءات الضرورية في نظام إدارة األجور والمرتبات والحوادث التي تكون وراء انطالق هذه   –

 اإلجراءات.
 م والمهام المنوطة بهم.األشخاص الذين يتعاملون مع هذا النظام مع وصف دقيق لوظائفه  –
الوظائف التي يقوم عليها نظام معلومات إدارة األجور والمرتبات )تجميع المعطيات، التخزين، المعالجة،   –

 إيصال المعلومات(.
 أهم الوثائق والمستندات التي تدور في فلك هذا النظام مع وصف دقيق لهذه الوثائق.  –

II-  اد إنشاءها ينوي رجل األعمال استعمال نظام معلوماتي في مصلحة إدارة األجور والمرتبات المر
Système informatique  إلدارة األجور والمرتبات أوتوماتيكيا. ومن أجل ذلك هو بحاجة إلى إعداد دفتر

إما لتطوير هذا النظام داخل المؤسسة أو شراء التطبيق الذي يقوم بذلك من  Cahier de chargesاألعباء 
 هو:المعلومات. المطلوب مؤسسات تكنولوجيا 

 تصور سيناريو خاص بكل حالة وذلك بإعداد مخطط زمني بجميع خطوات المشروع.  –
 بعض القرارات. التخاذبها وتبيان أهميتها  االحتفاظالبيانات الواجب   –
يصال هذه Octetقياس حجم )  – ( هذه البيانات في السنة واقتراح العتاد الضروري لتخزين، معالجة، وا 

 ت.البيانا
 تحديد العمليات الحسابية المستعملة في إدارة األجور والمرتبات بشكل دقيق.  –
 تحديد قواعد التسيير الخاصة بنظام إدارة األجور والمرتبات.  –
تحديد التقارير اليومية، الشهرية، والسنوية التي يمكن لهذه المصلحة أن تعدها للمستويات التشغيلية،   –

 الوسطى والعليا لإلدارة.

III-  في انتظار أن يتخذ المدير )رجل األعمال( القرار المناسب الخاص بالسيناريوهات المعدة. يطلب هذا
 األخير:
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، تخزن فيها المعلومات الخاصة بكشف Microsoft Accessتصميم وا عداد قاعدة البيانات على برمجية   –
م اقتراحها إعداد التقارير التي تالمرتبات تمكننا من استرجاعها والحصول على معلومات أخرى تفيدنا في 

 األخير:يطلب في  سابقا.

 .Wordإعداد تقرير شامل يضم اإلجابات عن األسئلة السابقة باستعمال برمجية  ●
 .PowerPointإعداد ملخص عرض حول العمل المنجز باستعمال برمجية   ●

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لصاحب المشروع. االستشاريةخبير في المجال تقدم خدماتك  باعتباركتعامل مع الموضوع  :مالحظة
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 حول إجراءات إنشاء مصلحة إدارة المخزون : العمل التطبيقي -5
I-  ناعةصبعدما اتضحت بعض األمور الخاصة باإلجراءات الضرورية في مصلحة إدارة المخزون لمصنع 

 قدقي بشكل اإلجراءات هذه صياغة االعمال رجل يطلب إنشاءه، المراد اإللكترونية الحاسبات أجهزة
 .ISO 9000 الجودة مقاييس على للحصول مستقبال الستعمالها

 :يما يلللقيام بذلك عليكم تحديد 

 تسمية مناسبة للمصنع المراد إنشاءه.  –
 هذا الموقع.ل اختياركمموقع مصلحة إدارة المخزون ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة الجديدة مع تبرير   –
تغيير إعطاء ترميز مناسب لمنتجات المصنع والسلع التي يبيعها دون أن يحدث عليها أي   –

 ...(.الطابعات،)
 اإلجراءات الضرورية في نظام إدارة المخزون والحوادث التي تكون وراء انطالق هذه اإلجراءات.  –
 طة بهم.األشخاص الذين يتعاملون مع هذا النظام مع وصف دقيق لوظائفهم والمهام المنو   –
)تجميع المعطيات، التخزين، المعالجة، إيصال المخزون الوظائف التي يقوم عليها نظام إدارة   –

 المعلومات(.
 كل الوثائق والمستندات التي تدور في فلك هذا النظام مع وصف دقيق لهذه الوثائق.  –
 تصميم شكل بطاقة المنتجات المخزنة تسمح بمعرفة حركة المواد المخزنة )دخول وخروج(.  –
 ال يجب أن يتجاوز العمل المطلوب نطاق مصلحة إدارة المخزون.  –

II-  في مصلحة إدارة المخزون المراد إنشاءها ينوي رجل األعمال استعمال نظام معلوماتيSystème 
informatique األعباء وتوماتيكيا. ومن أجل ذلك هو بحاجة إلى إعداد دفتر إلدارة المخزون أCahier de 

charges  إما لتطوير هذا النظام داخل المؤسسة أو شراء التطبيق الذي يقوم بذلك من مؤسسات تكنولوجيا
 هو:المعلومات. المطلوب 

 تصور سيناريو خاص بكل حالة وذلك بإعداد مخطط زمني بجميع خطوات المشروع.  –
 بعض القرارات. التخاذبها وتبيان أهميتها  االحتفاظبيانات الواجب ال  –
يصال هذه Octetقياس حجم )  – ( هذه البيانات في السنة واقتراح العتاد الضروري لتخزين، معالجة، وا 

 البيانات.
 تحديد العمليات الحسابية المستعملة في إدارة المخزون بشكل دقيق.  –
 ظام إدارة المخزون.تحديد قواعد التسيير الخاصة بن  –
تحديد التقارير اليومية، الشهرية، والسنوية التي يمكن لهذه المصلحة أن تعدها للمستويات التشغيلية،   –

 الوسطى والعليا لإلدارة.
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III-  في انتظار أن يتخذ المدير )رجل األعمال( القرار المناسب الخاص بالسيناريوهات المعدة. يطلب هذا
 األخير:

، تخزن فيها المعلومات الخاصة بدخول وخروج Microsoft Excelالمنتجات على برمجية برمجة بطاقة   –
 المنتجات.

، تخزن فيها المعلومات الخاصة بالفاتورة Microsoft Accessتصميم وا عداد قاعدة البيانات على برمجية   –
 احها سابقا.تم اقتر تمكننا من استرجاعها والحصول على معلومات أخرى تفيدنا في إعداد التقارير التي 

IV-  بمأن المؤسسة تنشط في ميدان تكنولوجيا المعلومات و بعد التطور الكبير لخدمات األنترنت خاصة
أصبح من غير المعقول تصور المؤسسة بدون موقع للواب يعرف بها و بنشاطها  تعلق بخدمة الواب، ما

كتالوج تعلق ب المعلومات التي يتضمنها خاصة ماومنتجاتها. المطلوب منكم هو تصور شكل الموقع، أهم 
Catalogue  المنتجات والمراحل التي يمكن أن يأخذها في تطوره لكي يصبح بإمكان المؤسسة اعتماد التجارة

 األخير:يطلب في  اإللكترونية في تعامالتها مع الزبائن.

 .Wordة إعداد تقرير شامل يضم اإلجابات عن األسئلة السابقة باستعمال برمجي ●
 .PowerPointإعداد ملخص عرض حول العمل المنجز باستعمال برمجية   ●

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لصاحب المشروع. االستشاريةخبير في المجال تقدم خدماتك  باعتباركتعامل مع الموضوع  مالحظة:
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 األعمال التطبيقية المنزليةطريقة تقييم  -6

لتقرير الذي اهناك تقييم للعرض الشفهي أمام األستاذ والطلبة، وتقييم للعمل الكلي من خالل قراءة  
 يقدمه الطالب واألعمال المنجزة على البرمجيات المعتمدة في المقياس.

 بالنسبة للعرض  6-1

يتم عرض العمل التطبيقي بعد فترة البحث التي تدوم من أسبوعين إلى أربعة أسابيع حسب كثافة 
األسئلة التي يتضمنها العمل التطبيقي والتقدم في برنامج المقياس. يقوم الطالب بتحضير العرض على 

 ليقوم بعرضها أما األستاذ وزمالئه الطلبة.، PowerPointبرمجية 

 في:م تتمثل عناصر التقيي
دقائق، نقيم فيها تحكم الطالب في عرض عمله  10لعرض العمل الذي ال يتجاوز  الوقت المستغرق  .أ

 في وقت وجيز وتركيزه على أهم النقاط في العمل المنجز.
وجمالية إخراج العمل من  PowerPoint، نقيم فيها تحكم الطالب في استعمال برمجية جمال العرض .ب

تصميم العروض التي تناولناها في اختيار األشكال واأللوان والصور، ... والتحقق من احترام قواعد 
 دروس سابقة.

نقيم التنسيق الموجود بين الطلبة المشكلين للفوج وكيفية المرور من نقطية إلى أخرى، تناغم الفوج،  .ج
بعد التدرب على العرض جماعيا قبل يير؛ ويكون ذلك ومن طالب إلى آخر دون أن نحس بهذا التغ

 الوصول إلى اليوم الموعود.
نقيم في هذه النقطة مدى التزام الفوج باإلجابة على كل األسئلة المطلوبة وعرضها مضمون العرض،  .د

 بالشكل الصحيح، بحيث يستطيع الطلبة التركيز على أهم النقاط في البحث وعرضها في الوقت المحدد.

 بالنسبة للتقرير واألعمال المنجزة على البرمجيات -2 -6

 من حيث الشكل ا. 

 ، Page de gardeدرجة اهتمام الطالب بالصفحة األولى  -1
 وجود مقدمة وخاتمة للتقرير. -2
  خطة البحث )شكل الفهرس، تنظيمه، إبراز الصفحات،...(، -3
 والمطالب ووضع ملخصات لها،  تقديم الفصول والمباحث -4
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 بشكل صحيح،كتابة التهميش والمراجع  -5
 بشكل صحيح،كتابة األشكال والجداول  -6
 اللغة والمصطلحات المستعملة في البحث، -7
 جمال النص واإلخراج. -8

 من حيث المنهجيةب. 

 وضوح اإلشكالية المتناولة، -1
 األدوات المستعملة للتحليل ومدى تطابقها مع الموضوع المدروس، -2
 قوة الوصف والتحليل، -3
 بين العناصر،الربط  -4
 قدرة الطالب للوصول إلى الجواب على اإلشكالية، -5
 تحكم الطالب في المنهج المتبع، -6
 قدرة الطالب على البحث من مصادر مختلفة، -7
 تسليم التقرير في الوقت. -8

 األعمال المنجزة على البرمجياتج. 

 درجة الوصول إلى النتائج المطلوبة، -1
 درجة التحكم في البرمجية، -2
 الحاالت الممكنة،معالجة كل  -3
 اجتهاد الطالب في التميز من خالل التعرض إلى حاالت نادرة والسعي للوصول إلى الكمال.  -4
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