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2 العمل التطبيقي رقم
I صناعة- بعدما اتضحت بعض المور الخاصة بالجراءات الضرورية في مصلحة إدارة الجور و المرتبات لمصنع

المراد إنشاءه، يطلب رجل العمال صياغة هذه الجراءات بشكل دقيق لستعمالها مستقبلأجهزة الحاسبات اللكترونية 
للقيام بذلك عليكم تحديد مايلي: . ISO 9000للحصول على مقاييس الجودة 

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة الجديدة.–
 موقع مصلحة إدارة الجور و المرتبات ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة الجديدة مع تبرير إختياركم لهذا الموقع.–
 الجراءات الضرورية في نظام إدارة الجور و المرتبات و الحوادث التي تكون وراء انطلق هذه الجراءات.–
 الشخاص الذين يتعاملون مع هذا النظام مع وصف دقيق لوظائفهم والمهام المنوطة بهم.–
 الوظائف التي يقوم عليها نظام معلومات إدارة الجور و المرتبات (تجميع المعطيات، التخزين، المعالجة، إيصال–

المعلومات).
 أهم الوثائق و المستندات التي تدور في فلك هذا النظام مع وصف دقيق لهذه الوثائق.–

II اتيNNام معلومNNفي مصلحة إدارة الجور و المرتبات المراد إنشاءها ينوي رجل العمال استعمال نظ -Système
informatique  اءNNلدارة الجور و المرتبات أوتوماتيكيا. و من أجل ذلك هو بحاجة إلى إعداد دفتر العب Cahier
de  chargesاNNات تكنولوجيNNن مؤسسNNإما لتطوير هذا النظام داخل المؤسسة أو شراء التطبيق الذي يقوم بذلك م 

المعلومات. المطلوب هو :
 تصور سيناريو خاص بكل حالة و ذلك بإعداد مخطط زمني بجميع خطوات المشروع.–
 البيانات الواجب الحتفاظ بها و تبيان أهميتها لتخاذ بعض القرارات.–
) هذه البيانات في السنة و اقتراح العتاد الضروري لتخزين، معالجة، و إيصال هذه البيانات.Octet قياس حجم (–
 تحديد العمليات الحسابية المستعملة في إدارة الجور و المرتبات بشكل دقيق.–
 تحديد قواعد التسيير الخاصة بنظام إدارة الجور و المرتبات.–



 تحديد التقارير اليومية، الشهرية، و السنوية التي يمكن لهذه المصلحة أن تعدها للمستويات التشNNغيلية، الوسNNطى–
و العليا للدارة.

III :في انتظار أن يتخذ المدير (رجل العمال) القرار المناسب الخاص بالسيناريوهات المعدة. يطلب هذا الخير -
Microsoft تصميم و إعداد قاعدة البيانات على برمجية –  AccessفNNة بكشNNات الخاصNNتخزن فيها المعلوم ،

المرتبات تمكننا من استرجاعها و الحصول على معلومات أخرى تفيدنا في إعداد التقارير التي تم اقتراحها سابقا.

يطلب في الخير :
.Wordإعداد تقرير شامل يضم الجابات عن السئلة السابقة باستعمال برمجية ●
.PowerPoint إعداد ملخص عرض حول العمل المنجز باستعمال برمجية ●

وضوع بإعتبارك خبير في المجال تقدم خدماتك الستشارية لصاحب المشروع. : تعامل مع المملظحظة


