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تكنولوجيا المعلومات في الجزائر

1970

تركيبإفريقيا،في«Microprocesseur»معالجأولاختراعفيهاسجلناالسبعينياتفيقويةتجربة•
تصاديةاقلظروفتستمرلماالستراتيجيةهذهلكن.وبنوكإداراتعدةوتأليةالحجم،متوسطةحواسيب
.الثمانيناتمنتصفمنذبدأتوسياسية

2000

أدركتبعدمامعلومات،التكنولوجياقطاعتطويركيفيةفيالنظرإعادةفيالتفكيربدأالثالثةاأللفيةمنبداية•
فريقياعربياتأخرهاالجزائر .وا 

2009
ين ، والتي كانت تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية بيننا وب2013الجزائر اإللكترونية إعداد استراتيجية •

.المتطورالعالم 



E-Algérieاستراتيجية الجزائر اإللكترونية 

ترتكز استراتيجية الجزائر 
حور اإللكترونية على ثالثة عشر م

.رئيسي

:  من بين هذه المحاور نجد 
تدعيم تطوير الكفاءات البشرية، و
.البحث العلمي واالبتكار

:من خالل

لمهني إعادة هيكلة التعليم العالي والتكوين ا
.في مجال تكنولوجيا المعلومات

ئات تعليم تكنولوجيا المعلومات لكل الف
.االجتماعية

ة تطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضاف
يق في مجال تكنولوجيا المعلومات، عن طر

.بتكارتكثيف نشاطات البحث والتطوير واال



2014الوضع الحالي  

.  ضمن الدول الضعيفة في مجال تكنولوجيا المعلوماتتصنف الجزائر مازالت •

االقتصاديقىللملتالمعلوماتلتكنولوجياالعالميللتقريراألخيرةالتصنيفاتفيتقهقراتسجل•

فيدولة144ضمن131المرتبةإلى2008تقريرفي80المرتبةمنانتقلتحيث،"دافوس"

.2013تقرير

فيالمعلوماتتكنولوجيالتطورالمعرقلةاألسبابحول2قسنطينةبجامعةدراستينفيجاء•

ابوغيالجزائريينالمسيرينذهنية:هماالرئيسيانالسببانأن،2011و2007سنتيالجزائر

.القطاعهذالترقيةواضحةسياسة

التكوينخاللمنوذلكالمسيرينوذهنيةاإلدارةأساليبعلىحقيقيةثورةإحداثيجبأنهيعنيهذا•

.Informaticienللمعلوماتيأوالعاديلإلداريسواءالحديثةاإلدارةألساليبالراقي



نظم وتكنولوجيا المعلوماتماستر إدارة 

قسم علوم 

التسيير

إدارة نظم 

وتكنولوجيا 

المعلومات



تخصصات مماثلة في بعض الدول المتطورة

 Méthodes Informatiques Appliquées àمناهج اإلعالم اآللي المطبقة في إدارة المؤسسات •

la Gestion des Entreprises (MIAGE)  1969بفرنسا منذ ،

Master of Business Informaticsماستر اإلعالم اآللي لألعمال • (MBI) باوفي أور،

 Master of Information System Management (MISM)ماستر في إدارة نظم المعلومات •

في الواليات المتحدة األمريكية،

Master of Science in Information Technologyماستر العلوم في تكنولوجيا المعلومات •

(MSIT) ،في الواليات المتحدة األمريكية

.في ألمانياMaster in Wirtschaftsinformatikماستر في اإلعالم اآللي واالقتصاد •



شروط االلتحاق بالماستر

:يستطيع االلتحاق بهذا التكوين الطلبة الحاملين لشهادة ليسانس في التخصصات التالية

علوم التسيير،•

العلوم االقتصادية،•

العلوم التجارية،•

.  إعالم آلي•

شروط ويمكن استقبال طلبة ليسانس من كليات ومعاهد أخرى للراغبين في ذلك وفق•

. تحددها الكلية

ذلك من شأنه أن يرتقي بالمستوى نحو األعلى وكالتخصص مدخالت هذا التنوع في •

.حيويةيثري التخصص ويجعله أكثر 



أهداف التكوين

:في نهاية التكوين يكون الطالب قد تحصل على معارف ومهارات في

المعلومات؛نظموإدارةبرمجة،تصميم،تحليل،•

العالميالمستوىعلىمعروفةوطرقونماذجعديدةبرمجياتاستعمالفيالتحكم•

(Méthode Merise, UML, Access, Excel, SQL, SPSS, Ms-Project, HTML, PHP,

JAVA, JavaScript,(؛

حصوليفودورهاالمسيرينوإنتاجيةأداءتحسينفيالمعلوماتتكنولوجيادورعلىالتعرف•

تنافسية؛ميزاتعلىالمؤسسات

الحديثة؛المؤسساتفيالمعتمدةواالبتكاراتاإللكترونيةالحلولعلىالتعرف•

.وأسرعأفضلنتائجإلىللوصولوالمعلوماتيالمسيربينالتواصلتسهيل•

.عاليةكفاءاتذاتكوادرإلىاالقتصاديالقطاعحاجةتلبية•



النشاطات المستهدفة 

..(.اتصاالت الجزائر، موبيليس، جازي، أوريدو،)مؤسسات االتصاالت السلكية والالسلكية •

،(... ,BNA, BEA, BDL, BADR, CAAR, AXA, SAA)البنوك ومؤسسات التامين •

 (… ,CERIST)مكاتب الدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات  •

، (… ,Centres d’appels)المؤسسات الخدمية المختلفة •

.كل المؤسسات واإلدارات التي تستعمل تكنولوجيا المعلومات كأداة للتسيير•

•



الوظائف المشغولة من طرف المتخرجين 

• Analyste programmeur des systèmes d'information,

• Analyste des systèmes d'information,

• Gestionnaire de projet TI,

• Manager des TI dans l'entreprise,

• Webmaster,

• Consultant dans le TI,

• Responsable de la sécurité des systèmes d'information,

• Support informatique et bureautique,

• Assistant technique clientèle.

• etc.



التأطير الداخلي والخارجي

:التأطير الداخلي 

أساتذة ماجستير إعالم آلي يعملون في الكلية،4•

، (إعالم آلي+ اقتصاد )أساتذة مزدوجي التكوين 4•

أستاذ المدرسة العليا للتجارة، 1•

.نظم و تكنولوجيا المعلومات واقتصاد المعرفةعلى الكثير من األساتذة بالكلية يعملون في بحوثهم •

:التأطير الخارجي

قسم اإلعالم اآللي وما يحتويه من بنى تحتية وموارد بشرية على بعد أمتار من كليتنا، •

الجامعات األخرى التي تعودنا التعاون معها في مجال التأطير مثال،•

لى ما بعد بالنسبة للجامعات الخارجية هناك إمكانية التعاون مع الجامعات الفرنسية والكندية لكن أفضل تأجيل ذلك إ•

.انطالق التكوين وحصر النقائص التي نعاني منها



المواد المدرسة 
مواد الدعم  مواد اإلعالم اآللي مواد االقتصاد والتسيير السداسي 

ييرمنهجية البحث في علوم التس 1وهياكل المعطياتالخوارزمية  نظام المعلومات المحاسبي والمالي

األول
التقنيات الكمية للتسيير هيكل اآللة ونظم التشغيل  نظام المعلومات اإلنتاجي

إنجليزية تقنية  ينظام المعلومات التجاري والتسويق

قطاع تكنولوجيا المعلومات في الجزائر والعالم

تحليل المعطيات  2وهياكل المعطياتالخوارزمية  لموارد البشريةاإدارة 

الثاني
إنجليزية تقنية  قاعدة المعطيات نظم دعم القرار واالتصال وإدارة نظم المعلومات

شبكات اإلعالم األلي  ستراتيجية اإلدارة اال

ستاتيكيةإعداد مواقع واب 

التشريعات الرقمية  ةقع واب ديناميكياموإعداد  منهجية تحليل و تصميم نظم المعلومات 

الثالث

ا ندوة حول مواضيع تكنولوجي

المعلومات الحديثة

إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات 

e-commerce, Supplyأنظمة  Chains, ERP, 

CRM

أمن نظم المعلومات





شكرا


