
Asst. Lect. HASSN FADEL SALH 

2023-2022 Lecture-5 

الكلية التقنية التقنية األوسط جامعة الفرات 

 االدارية كوفة

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 نظم المعلومات: المادة

 ةــــــــــــــــــــــااللكترونياإلدارة 
E-Management 



O u t l i n e 

1 

مفهوم واهداف االدارة 
 االلكترونية

2 

اسباب التحول نحو االدارة 
 االلكترونية

3 

معوقات تطبيق االدارة 
 االلكترونية



 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحاضرة أهداف
االلكترونية االدارة واهداف مفهوم عمى يتعرف. 
االلكترونية االدارة نحو التحول اسباب عمى يتعرف 

االلكترونية االدارة تطبيق معوقات عمى يتعرف 

 

 
 
 
 

 

 

 

Le c t u re  Goa l s 



 الى تقودنا التً الرقمٌة الثورة مفاهٌم إحدى:االلكترونية اإلدارة تعد

 التكنولوجٌا لهذه القوٌة التحوٌلٌة الطبٌعة أن كما المعرفة عصر

 وٌعملون الناس بها ٌتعامل التً الطرٌقة على عمٌق تأثٌر لها أصبح

 شتى فً وٌتواصلون االجتماعٌة العالقات وٌتبادلون بها وٌتسوقون

 المعرفة وتوفٌر إتاحة هو ذلك فً المشترك العامل إن األرض بقاع

 االتصال فإن المثال سبٌل على ممكن وقت وبأسرع ممكنة تكلفة بأقل

 مع التكلفة عدٌم ٌكون ٌكاد الذي االلكترونً البرٌد خالل من السرٌع

   . ذاته بحد ظاهرة أصبح قد تتدفق التً الهائلة المعلومات كمٌة

 المـــــــــــــــــــــــقدمــــــــــــــــــــــــــة



 الخاصة المٌكنة مفهوم بكثٌر تتعدى اإللكترونية اإلدارة فكرة إن

 والمعلومات البٌانات تكامل مفهوم إلى المؤسسة، داخل العمل بإدارات

 فً والمعلومات البٌانٌات تلك واستخدام والمتعددة المختلفة راتااإلد بٌن

 وتوفٌر أهدافها تحقٌق نحو المؤسسٌة عمل واجراءات سٌاسٌة توجٌه

 أو الداخلٌة سواء المتالحقة للمتغٌرات لالستجابة الالزمة المرونة

 تخطٌط من اإلدارة مكونات جمٌع اإللكترونٌة اإلدارة وتشمل .الخارجٌة

 المعرفة تخلٌق على بقدرتها تتمٌز إنها إال وتحفٌز وتقٌٌم ومتابعة وتنفٌذ

   .األهداف تحقٌق أجل من وتوظٌفها مستمرة بصورة

 مفهوم االدارة االلكترونية



 .مركزٌة وحدة وكأنها للمؤسسة المختلفة اإلدارات ومتابعة إدارة

 دعم إعطاء مع بها الخاصة العمل نقاط فً القرار اتخاذ نقطة تركٌز

 .مراقبتها فً أكبر

 .موحدة بصورة األصلٌة مصادرها من البٌانات تجمٌع

 .وربطها البٌانات توفٌر طرٌق عن القرار اتخاذ معوقات تقلٌص

 .المختلفة اإلدارة عملٌات متابعة فً الصرف أوجه تقلٌل

 مؤسسٌة ثقافة وبناء دعم أجل من المعلومات تكنولوجٌا توظٌف

 .العاملٌن كافة لدى إٌجابٌة

 .فورٌة بصورة للمستفٌدٌن والمعلومات البٌانات توفٌر

 

 أهداف اإلدارة اإللكترونية

 



 وانما الرفاهٌة دروب من دربا   لٌس اإللكترونٌة اإلدارة إلى التحول إن

 وتوظٌف والمشاركة التكامل ففكرة ،العالمٌة التغٌرات تفرضها حتمٌة

 التقدم فرض وقد .مؤسسة ألي النجاح محددات أحد أصبحت المعلومات

 وضمان المخرجات جودة برفع المستمرة والمطالبة والتقنً العلمً

 نحو اإلداري التطور إلى دعت التً األمور من كلها العملٌات، سالمة

 بٌن التنافسٌة مجاالت أهم أحد الوقت عامل وٌمثل .اإللكترونية اإلدارة

 بدعوى العملٌات تنفٌذ تأخر اآلن المقبول من ٌعد فلم المؤسسات،

 المؤسسات أمام المتاحة الفرص الرتباط وذلك والتجوٌد التحسٌن

 :اإللكتروني للتحول الداعية األسباب تلخيص ويمكن .التوقٌت بعنصر

 

 اإللكترونيةاإلدارة  اسباب التحول نحو



 .األعمال تكلفة زٌادة على وأثرها المعقدة والعملٌات  االجراءات1.

 توازن عدم إحداث شأنها من والتً الفورٌة والتوصٌات القرارات2.

 .التطبٌق فً

 .المؤسسة مستوى على البٌانات توحٌد ضرورة3.

 .األداء قٌاس معدالت على الوقوف صعوبة4.

 .المؤسسة فً للعاملٌن المتداولة البٌانات توفٌر ضرورة5.

 على واالعتماد التكنولوجً التطور استخدام توظٌف نحو التوجه6.

 . القرارات اتخاذ فً المعلومات

 داخل للتمٌز آلٌات وجود وضرورة المؤسسات بٌن المنافسة اٌجاد7.

 .للتنافس تسعى مؤسسة كل

 .العاملٌن بٌن المستمر االتصال تحقٌق حتمٌة8.



 معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية 

 الدولٌة، المعلومات شبكة بها تتمتع التً الكبٌرة الممٌزات هذه مقابل فً

 فً حدٌثة كتقنٌة استخدامها أمام المعوقات بعض هناك توجد فقد

 المعوقات من عدد هناك أن على العلماء من عدد واتفق ، المؤسسات

 : ٌأتً ما ومنها االلكترونٌة اإلدارة استخدام تواجه

 تحتاج فهً ، الدولٌة المعلومات شبكة إلنشاء المادٌة الكلفة ارتفاع .1 

 تموٌل على بالقدرة ٌرتبا وهذا حاسوب، وأجهزة جٌدة اتصال شبكة الى

 . لذلك الالزمة المبالغ

 المعلومات شبكة استخدام على الموظفٌن تدرٌب إلى الحاجة وجود .2

 . المطلوبة األهداف ضوء وفً ، وفعالٌة بكفاءة الدولٌة



 ، الدولٌة المعلومات شبكة فً العلمٌة والمقاالت البحوث معظم أن .3

 . بفعالٌة استخدامها أمام عائقا ٌشكل ،وهذا االنجلٌزٌة باللغة تكون

 من الحاسوب أجهزة بٌن تتناقل والتً الفٌروسات من العدٌد وجود .4

 . الدولٌة المعلومات شبكة خالل

 والموظفٌن رء ا المد بعض قبل من السلبٌة االتجاهات بعض وجود .5 

 . الدولٌة المعلومات شبكة ومنها الحدٌثة التقنٌات استخدام نحو

 المعلومات شبكة فً بٌنها تربا التً المواقع وثبات استقرار عدم .6

 . آخر وقت فً نجده ال قد ، معٌن وقت فً نجده فما الدولٌة

 المعلومات شبكة فً الموجودة المعلومات جمٌع وصحة دقة عدم .7

 . مشبوهة أو معروفة غٌر مواقع توجد فقد ، الدولٌة

  



Homewor k 

االلكترونية االدارة واهداف مفهوم ماهو. 
االلكترونية االدارة نحو التحول اسباب هي ما 

االلكترونية االدارة تطبيق معوقات هي ما 



Thank you 



Asst. Lect. HASSN FADEL SALH 

2023-2022 Lecture-3-4 

الكلية التقنية التقنية األوسط جامعة الفرات 

 االدارية كوفة

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 نظم المعلومات: المادة

المعرفة، والعالقة .المعلومات  ،البياناتمفهوم 

 التبادلية بينهما



O u t l i n e 

1 

 البيانات

2 

 المعمومات
3 

 المعرفة والفرق بينهما

4 

خصائص جودة المعمومات 
 وطرق الجمع 



 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحاضرة أهداف
البيانات مفهوم عمى يتعرف. 
المعمومات مفهوم عمى يتعرف. 
والمعرفة والمعمومات البيانات بين الفرق عمى والتعرف المعرفة مفهوم عمى يتعرف. 
والمعرفة والمعمومات البيانات عن امثمة يعطي. 
جمعها وطرق المعمومات جودة خصائص عمى التعرف. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Le c t u re  Goa l s 



 و البٌانات بٌن الفرق هو ما منا البعض تفكٌر إلى ٌطرق سؤال

 التالً المخطط منهم، كل امثلة هً وما  المعرفة و المعلومات

 . والمعرفة والمعلومات البٌانات من كل ووضع طبٌعة ٌوضح

 المـــــــــــــــــــــــقدمــــــــــــــــــــــــــة



 ٌلزم عمل اي او البحوث إعداد ٌخص شئ اي فً العمل عند أن شك ال

 منهم كل عن ونبحث والبٌانات للمعلومات نتعرض أن بد   ال تفكٌر منا

 طرٌق فً أو العمل فً علٌها نعتمد والمعلومات البٌانات لدٌنا ٌصبح حتى

 والمعرفة والمعلومات البٌانات مفهوم ٌستخدمون الباحثٌن بعض .بحثنا

 على معا ونتعرف بٌنهم الفرق نوضح  ان من البد لكن واحد، بمعنى

 كال أهمٌة وما المعرفة؟ معنى وما المعلومات؟ معنً وما البٌانات؟ معنى

 .بٌنهم؟ الفرق هو وما والمعلومات؟ البٌانات من



 بدون األولٌة الحقائق وهً خام  صورة فً معلومات هً :البيانات

 ألن وقٌمة أهمٌة ذات ٌجعلها معٌن اطار فً وضع أو تعدٌل أي

 اي بدون األول وضعها فً ولكن معلومة او معرفة تعتبر البٌانات

 على تكون او ارقام صورة فً عادة البٌانات وتكون .اضافة او تعدٌل

 معدلة غٌر جمل أو عبارات عن عبارة البٌانات تكون أو رموز شكل

 وعبارة ببعضها مرتبطة غٌر ٌجعلها مما معنى أو معالجة لها ولٌس

   .صور حتى أو ونصوص ورموز أرقام عن

 ات ــــــــــــــــــانـــــــــــــــــالبي



 نستخدمه فائدة له مناسب معنى لتعطً صٌاغتها تم تولٌفٌة هً

 أفكار عن تعبر متجانسة المعلومات تكون ان والبد خاص، بشكل

 معٌن لهدف معالجتها تمت هذه والبٌانات متناقضة غٌر ومفاهٌم

   .المعرفة لتعرٌف نأتً ٌجعلنا ما وهو

 بعد النظام من إنتاجها تم التً المخرجات عن عبارة المعلومات

 كمٌة أنها على للمعلومات تعرٌف وضع ٌمكن لذلك البٌانات ادخال

 لها البٌانات ٌجعل إطار فً وتنسٌقها تنظٌمها تم التً البٌانات من

  .قٌمة

 المعلـــــــــــــومـــــــــــــــــــات



 المعـــــــــــــــــــرفــــــــــــة

 والمعرفة والمعلومات البٌانات من بها خرجنا التً الحصٌلة هً المعرفة

 العقول داخل فً توجد المعرفة البشرٌة، الخبرة وبٌن بٌنها الجمع ٌمكن

  المعرفــة .والتعدٌل المعالجة من كبٌر مجهود بعد األفراد علٌها وٌحصل

  كٌف معرفه إنها والدراسة، الخبرات خالل من المكتسب الفهم هً

 التً األشٌاء تعمل كٌف أي and ( how ) know how ( know)أي

 قواعد أو تراكمٌة حقائق تكون وقد خاصة مهمة انجاز من اإلنسان تمكن

 نظمت معلومات أو بيانات من المعرفة تتألف .توجٌهات أو أجرائٌة

 الفطرة، الموهبة، توافق متراكم، وتعلٌم وخبرة فهم إلى بتحوٌلها وعولجت

 .وتطبٌقها المعرفة إلى تقود التً اإلجراءات الخبرة، القوانٌن، األفكار،



 الفرق بين البيانات والمعلومات

 الفهم لتسهٌل واحدة جملة فً والبٌانات المعلومات بٌن الفرق حصر ٌمكننا

 ٌتم لم التً المعلومات هً البٌانات أن القول وٌمكن الفكرة وتوحٌد

  البٌانات .الخام الصورة وفً األولٌة المادة فً معلومات هً أي معالجتها

 تأتً البٌانات ومن المعلومة على للحصول نستخدمها التً المعطٌات هً

 الحواس باستخدام شخص أي ٌدركه مباشر سهل شئ البٌانات المعلومات،

 تجمٌع ٌمكن .شئ مكان أو معٌن شئ لون مثل ،تعدٌل او دراسة بدون

 القٌاس فً تستخدم التً األجهزة بعض باستخدام البٌانات من عدد

 بٌن الفرق على بسٌط مثال وهذا الحرارة درجة رصد مثل والتسجٌل،

 .والبٌانات المعلومات



 الفرق بين المعلومات والمعرفة
 والتركٌب والتحلٌل المعالجة بعد البٌانات ناتج تكون المعلومات

 ونجمعها البٌانات نفك حٌث العالقات ومن المؤشرات من واالستخالص

 .الحسابٌة والعملٌات المعاد الت ونكون ونوازن ونقارن ونحلل اخري مع

 المعرفة ،المعرفة أصل هً وعلٌه المعلومات اصل البٌانات ذكرنا كما

 علٌها تبنً التً االخٌرة المخرجات وهً والمعلومات البٌانات حصٌلة

 على للحكم وسٌلة لتكون النهاٌة فً المعرفة تأتً ذلك، بعد التجربة

 تأتً حتى والوسٌط وسٌلة هً المعلومات ثم بداٌة البٌانات .األشٌاء

 على القائمة الدراسات كل وتبدأ العلم وٌبدأ الفعلٌة الممارسة وتبدأ المعرفة

 ٌستحق شًء وهً بها االهتمام وٌجب األشٌاء أصل هً المعرفة حقائق

 .جهد وبذل ألجله التعب



والمعلومات البٌانات من كل معنى شرح بعد -: البٌانات على مثال 

 منهم لكل امثلة ضرب علٌنا منهما كل بٌن الفرق وبٌان والمعرفة

 معٌنة دولة فً األشخاص أسماء تكون قد والبٌانات بالبٌانات ونبدأ

 تلٌفونات ارقام هً البٌانات تكون قد .عام مثال الحالة هذه وفً

 ٌعملون الذٌن األفراد عدد أو معٌن كورس فً المشتركٌن األشخاص

 الخام صورتها فً بٌانات على امثلة هذه وكل الشركة فً

لٌزٌد المعلومات على مثال نوضح سوف : المعلومات على مثال 

 بطرٌقة البٌانات وبٌن بٌنه الفرق على حصلنا قد ونكون له فهمنا

 الطقس حالة عن معلومات احد ٌطلب عندما للمعلومات مثال عملٌة،

 .معٌن ٌوم فً



بها لتخرج المعلومات صياغة في الجوية األرصاد دائرة تبدأ وهنا 

 مثل جمعها تم التي البيانات على اعتمادا بذلك األرصاد وتقوم

 جمعناها التي والبيانات الرياح حركة وبيانات الحرارة درجة بيانات

 ثم البٌانات هذه معالجة تم و الغيوم وحركة الرياح، سرعة عن

 لنخرج والخبراء المراقبٌن بواسطة علٌها والعمل القٌاسات وضع

 الجوٌة األرصاد وتقوم الطقس حالة عن بمعلومات النهاٌة فً

ٌ ة النشرة عن وصحٌحة مؤكدة معلومات بصٌاغة  .الجو

تم لألرصاد مقاٌٌس هناك تكون عندما -: المعرفة على مثال 

 استدعائها وٌتم الخبرة على بناء استخدامها وٌتم قبل من تجربتها

 .والتجربة والخبرة المعرفة هً وهذه األرصاد بنشرة للخروج ٌومٌا

. 

 



 المعلوماتخصائص جودة 
 :المعلومات جودة  بها تتمٌز التً الخصائص أبرز

 الزمنً البعد1.

 المحتوى بعد2.

 الشكلً البعد3.

 :ٌلً بما الزمنً البعد ٌتصف :الزمني البعد

 الذي المناسب بالزمن المعلومات بتوفٌر االهتمام من البد :التوقٌت - أ

 موقف حدوث قبل القرار التخاذ متاحة المعلومة تكون لكً نرٌده

 الوقت فً مفٌدة المعلومة تكون فقد معٌنة فرصة فقدان أو حرج

 .قصٌرة فترة بعد مالئمة غٌر ولكنها الحاضر

 



 منها لالستفادة وحدٌثة مجددة المعلومات تكون أي :والحداثة التداول - ب

 فً هاما دورا الحداثة تلعب حٌث المنظمة فً وتداولها تقدٌمها عند

 .المعلومات جودة

 تغطً حٌث المعلومات فٌها تقدم التً الفترة هً :الزمنٌة الفترة - ت

 علٌها الحصول المدٌر ٌستطٌع بحٌث الصحٌحة الزمنٌة الفترة المعلومة

 حدوثه توقع وما الماضً فً حدث ما وعن الحقا ٌحدث ما عن لتقٌٌم

 .المستقبل فً

 :ٌلً بما وٌتجسد :المحتوى بعد

  المعلومات دقة تساهم حٌث األخطاء من المعلومات خلو أي :الدقة (1

 التكلفة من وتقلل الخاطئة القرارات تجنب وكذلك القرار جودة فً

 .الوقت وإهدار

 



 صادقة المتجمعة المعلومات تكون أن ٌجب :والثبات الصدق (2

 .ومضمونا شكال الواقع معطٌات مع وتطابق وصحٌحة

 التأكد مع المستفٌدٌن واحتٌاجات بالواقع مرتبطة تكون أن :الواقعٌة (3

 والمعلومات رشٌدة قرارات إلى للوصل التحٌز من المعلومات خلو من

 .خاطئة قرارات إلى تؤدي واقعٌة الغٌر

 ومفٌدة الصلة ووثٌقة ومالئمة مفٌدة المعلومات تكون أن أي :المالئمة(4

 .القرار تحسٌن فً

 عن كاملة صورة إعطاء على المعلومات قدرة هً :الشمولية(5

 حٌث لها المختلفة الحلول بدائل تقدٌم مع ظاهرة حقائق عن أو المشكلة

 .والقرارات المهام فً النجاح من اإلدارة تتمكن



 :وٌتضمن :الشكلً البعد

 ضمن متناسقة بطرٌقة صحٌح بشكل المعلومات تقدٌم أي :الترتيب (1

 منها االستفادة تنظٌم ٌتم كً موحدة معاٌٌر

 من المستخدم قبل من فهمها ٌسهل بشكل المعلومات تقدٌم :الوضوح (2

 صائبة قرارات إلى للوصول الغموض من وخالٌة المستخدم قبل

 أكثر أو مستخدم من ألكثر التكٌف على المعلومات قابلٌة :المرونة (3

 .مرئً بشكل ومتوفرة تطبٌق من

 تكون ممكن مناسب بشكل المعلومات تقدٌم طرٌقة وهً :التقديم (4

 عرض الضروري من ،كمً أو وصفً بشكل أو تفصٌلٌة أو مختصرة

 لالستخدام قابلة وجعلها ومعالجتها وتطوٌعها مناسبة بطرٌقة المعلومات

 .منها االستفادة ٌعظم ما من

 



 وسائل جمع المعلومات

الخرٌطة متابعة طرٌق عن تتم و : السجالت فحص و البحث 

   . ونماذجها التقارٌر و للملفات التنظٌمٌة

الذي المستوجب قبل من ملؤها ٌتم استمارة هً : االستبٌان أسئلة  

 و الحقائق عن للكشف طرٌقة االستبٌان وٌعتبر ر ا القر سٌد ٌعتبر

 .األفراد مٌول

إذ المعطٌات على للحصول الطرق أهم من هً : الشخصٌة المقابلة 

 . ئهم را آ ومعرفة الجماعات و األفراد سلوك مالحظة فً تساعد

العمل أثناء الوقائع لتسجٌل المالحظٌن إرسال على تعتمد : المالحظة 

 . الموجودة الرقابة الحصاء

المخرجات و المدخالت من عٌنة أخذ عن عبارة هً : العٌنات. 



Homewor k 

 سيكون االمتحان االول المحاضرة القادمة
عرف البيانات. 
المعمومات عرف. 
والمعرفة والمعمومات البيانات بين الفرق هو وما المعرفة عرف. 
والمعرفة والمعمومات البيانات عن امثمة اعطي. 
جمعها وطرق المعمومات جودة خصائص هي ما. 



Thank you 



Asst. Lect. HASSN FADEL SALH 

2023-2022 Lecture-2 

الكلية التقنية التقنية األوسط جامعة الفرات 

 االدارية كوفة

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 نظم المعلومات: المادة

تكنولوجيا المعلومات ،ودور تكنولوجيا 

 المعلومات في منظمات االعمال 



O u t l i n e 

1 

مفهوم تكنولوجيا 
 المعمومات

2 

عناصر تكنولوجيا 
 المعمومات واهميتها

3 

خصائص تكنولوجيا المعمومات 
 واقسامها

4 

 المعموماتتكنولوجيا امثمة عن 



 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحاضرة أهداف
المعمومات تكنولوجيا مفهوم يتعرف. 
واهميتها المعمومات تكنولوجيا عناصر عمى يتعرف. 
واقسامها المعمومات تكنولوجيا خصائص عمى يتعرف. 
المعمومات تكنولوجيا عن امثمة يعطي. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Le c t u re  Goa l s 



 كافة فً مسبوقة غٌر  سرٌعة تطورات  األخٌرة اآلونة شهدت

 هً الحالً وقتنا مٌزت التً التطورات هذه أبرز و الحٌاة، نواحً

 المتعلقة تلك خاصة التكنولوجً المجال عرفها  التً الدٌنامكٌة

 بتكنولوجٌا ٌعرف أصبح بما أو بثها، و المعلومات بمعالجة

 فً مهما دورا تلعب التكنولوجٌا أصبحت لقد   .المعلومات

 .الدول من الكثٌر بإقتصادٌات النهوض

 المـــــــــــــــــــــــقدمــــــــــــــــــــــــــة



 Information :باإلنجلٌزٌة) المعلومات تكنولوجيا ُتعرف

technology) الحوسبة، مع التعامل على ٌعتمد أعمال قطاع أنها على 

 ذلك على وزٌادة االتصاالت وأًٌضا والبرمجٌات األجهزة ذلك وٌتضمن

 تسهٌل على تعمل التً واألنظمة المعلومات بنقل مرتبط هو ما كل

 باختالف البٌانات إدارة المعلومات تكنولوجٌا مفهوم ٌشمل كما .االتصال

 وٌعد غٌرها، أو أصواًتا أو صوًرا أو نصوًصا كانت سواء أشكالها

ا وتعتبر فٌها، خاص ومجال التكنولوجٌا من جزًءا اإلنترنت ًٌ  جزًءا حال

 هً التكنولوجٌا العالم، حول متزاٌد انتشار فً زالت وما الناس حٌاة من

 المعلومات أنواع مختلف وبث وتخزٌن بجمع ٌُعنى الذي العلم

 ات ــــــــــــــــا المعلومـــــــــــــتكنولوجي



 العناصر من خمسة على المعاصر المعلومات تكنولوجٌا ٌشتمل

   :هً و األساسٌة

 ،Hardware المادٌة المكونات أو واألجهزة ،People األفراد

 والشبكات ، Data Baseالبٌانات وقواعد ،Software والبرامج

Networks، ًٌجعل بشكل وتترابط البعض بعضها تكمل وه 

 .فعالة بطرٌقة ٌعمل النظام

 

 عناصر تكنولوجيا المعلومات وأهميتها



 فى مؤسسة أى داخل المعلومات تكنولوجٌا استخدام أهمٌة تتمثل

 : ًالتال

للمعلومات المطلوبة التوثٌقٌة اإلجراءات أن حٌث .السرعة 

 الحاسبات، استخدام عند بكثٌر أسرع تكون المختلفة، وأوعٌتها

 .المعلومات تلك استرجاع عند وخاصة

فً بكثٌر أكبر الخطأ فً الوقوع احتماالت أن حٌث .الدقة 

 التعب نتٌجة وذلك اآللٌة، النظم من الٌدوٌة التقلٌدٌة النظم

 الٌدوي العمل مجال فً اإلنسان ٌصٌب الذي واإلجهاد

 أهمية تكنولوجيا المعلومات



من أكبر هو التقلٌدٌة النظم فً البشري فالجهد .الجهود توفير 

 مستوى على ذلك كان سواء اآللٌة، النظم فً المبذول الجهد

 المختلفة ومصادرها المعلومات مع التعامل إجراءات

 المعلومات استرجاع مستوى على أو ، وتخزٌنها ومعالجتها

 وصناع والمستثمرٌن المخططٌن قبل من منها واالستفادة

 .اآلخرٌن والمستفٌدٌن القرار

المخزونة والوثائق المعلومات حجم أن حٌث .المعلومات كمية 

 البشرٌة اإلمكانات حجم كان مهما محدودة، التقلٌدٌة بالطرق

 والتخزٌن الحفظ لوسائط الكبٌرة باإلمكانات قٌاساً  والمكانٌة،

 .الحاسبات فى اإللكترونٌة

 



استرجاع خٌارات إن .االسترجاع في المتاحة الخيارات 

 فً الحال هو عما اآللٌة النظم فً وأفضل أوسع المعلومات

 بالمنطق االسترجاع فً عالٌة مرونة فهنالك .التقلٌدٌة النظم

 من أكثر استخدام ٌمكن حٌث  (Boolean Logic) البولٌانً

 .وٌسر بسهولة المعلومات أدق إلى للوصول (متغٌر) معلمة



 خصائص تكنولوجيا المعلومات 

 : أهمها الخصائص من بمجموعة المعلومات تكنولوجٌا تتمٌز

متجاورة، اإللكترونٌة األماكن كل تجعل فالتكنولوجٌا : الوقت تقليص 

 بالحصول منها واحد لكل تسمح التً االنترنت شبكة ذلك على مثال

 كان مهما قصٌر وقت فً معطٌات و معلومات من ٌلزمه ما على

 .الجغرافً موقعه

 حٌن اإلنتاجٌة رفع على المعلومات تكنولوجٌا تعمل : اإلنتاجية رفع 

   فعال؛ و جٌد بشكل إستعمالها ٌتم



إحتٌاجاتنا لتعدد المعلومات تكنولوجٌا إستعماالت تعددت : المرونة 

 الٌومٌة حٌاتنا فً نستعمله الذي الحاسوب ذلك على مثال أبسط لها،

 مثل المعقدة العملٌات بمختلف والقٌام للكتابة أداة فهو والعملٌة،

 كفاءة لإلنتاج تمنح أنها كما.الخ..... القرب أو البعد عن اإلتصال

 مع بالمقارنة كبٌرة مرونة المعلومات تكنولوجٌا بكسب وهذا عالٌة

 .اإلستعمال محدودة آلة

أهم من وهً تكلفة األقل و األصغر و األسرع بها وٌقصد : االتمتة 

 سرعتها فً الدائم بالتحسن تتمٌز فهً المعلومات تكنولوجٌا ممٌزات

 . ذاكرتها وسعة



 أقسام تكنولوجيا المعلومات 
 أخرى إلى سنة من وذلك كبٌرا تطورا المعلومات تكنولوجٌا قطاع شهد

 مجاالت ٌضم أصبح حتى التطور هذا إتسع حٌث آخر، إلى ٌوم ومن بل

 : منها نذكر عدٌدة أقسام و

oالمؤسسات فً الصناعة هذه تتمثل و : المعلوماتي المحتوى صناعة 

 .غٌرهم و المؤلفٌن و المحررٌن طرٌق عن الفكرٌة الملكٌة تنتج التً

oالتً البث و االتصال شركات بواسطة وتتم : المعلومات بث صناعة 

 .مستخدمٌها إلى تواجدها أماكن من المعلومات توصٌل خاللها من تتم

oمنتجً على الصناعة هذه وتقوم :المعلومات معالجة صناعة 

 هذه تشمل كما االتصال و المعلومات بتكنولوجٌا الخاصة األجهزة

 البرمجٌات منتجً على الصناعة



 التعليمفي أمثلة على استخدام تكنولوجيا المعلومات 

تفاعلية رقمية لوحة 

 

 

 وجهاز كمبٌوتر جهاز من مكونة أداة عن عبارة التفاعلٌة السبورة

 أنواع هناك .مؤشر بواسطة فٌها التحكم ٌمكن وشاشة عرض

 الذي هو استخداًما أكثرها أن من الرغم على ، القائمة من مختلفة

 التً التفاعلٌة الرقمٌة السبورة وهو ٌبرز واآلخر ، هنا نعرضه

 فً بالتحكم لنا ٌسمح أنه فً السابق عن ٌختلف .باللمس تعمل

 األنشطة من العدٌد أداء الرقمٌة اللوحة لنا تتٌح .بأصابعنا الشاشة

 الدراسً الفصل فً



 التعليمفي أمثلة على استخدام تكنولوجيا المعلومات 

الكتب الرقمية 

 

 

 ما عادةً  .لها الشاشة استخدام ٌجب رقمً نصً محتوى ذات أدوات نها

 مثل المحتوى من أخرى بأنواع مصحوًبا الفصل فً استخدامه ٌكون

 الفصل فً دمجها أثار قد اإلنترنت عبر حتى أو البصري السمعً

 البعض اعتقد حٌث ، التعلٌمٌة البٌئة فً الجدل من الكثٌر معها الدراسً

 ، طرٌقة بكل الورق محل سٌحل الدراسً الفصل فً استخدامها أن

 مثل ، ذلك ومع  .وكتابة قراءة .تعلمهم فً األطفال سٌضر فإنه ، وبالتالً

 والتعلم التدرٌس عملٌة فً كبٌرة فوائد تقدم فإنها ، األخرى األدوات

 



 التعليمفي أمثلة على استخدام تكنولوجيا المعلومات 

محمول كمبيوتر جهزة 

 

 

 

 إلى جاءت التً األولى األدوات كانت إنها القول ٌمكن ، بالفعل نعلم كما

 األخرى، األدوات مثل ... والفٌدٌو والتلفزٌون المدفع بعد الدراسً الفصل

 من .ممتازة بطرٌقة الطالب وتحفز والجماعً الفردي العمل تتٌح فهً

 فً تعلموه ما الستٌعاب لألطفال جٌدة تعلٌمٌة تكملة ٌعد ، أخرى ناحٌة

  .ذلك ٌفضلون كانوا إذا توسٌعه حتى أو محدد موضوع أي

 



 التعليمفي أمثلة على استخدام تكنولوجيا المعلومات 

االفتراضية التدريس منصات 

 

 

 

 التً الفوائد لمقدار التعلٌمً المجال فً جًٌدا معروفة أخرى أداة هناك

 تلك أنها على ُتفهم ، افتراضٌة تعلٌمٌة منصات وهً للطالب توفرها

 إلى الحاجة دون بعد عن الموضوع بدراسة للطالب تسمح التً األداة

 مثل للدراسة مختلفة بطرائق هذا سمح وقد .التدرٌب مركز إلى السفر

 العربٌة التعلم أو االنكلٌزٌة باللغة اإللكترونً التعلم أو اإللكترونً التعلم

 .المدمج التعلم أو

 

 



 التعليمفي أمثلة على استخدام تكنولوجيا المعلومات 

أجهزة األلعاب 

 

 

 

 ٌساعد .وتعلٌمٌة تعلٌمٌة كأداة للغاٌة مفٌدة الفٌدٌو ألعاب تكون أن ٌمكن

 بالرؤٌة المتعلقة المهارات تطوٌر أو تقوٌة أو تحسٌن على هذه استخدام

 .والتفكٌر الحركٌة والحركات

 



 التعليمفي أمثلة على استخدام تكنولوجيا المعلومات 

االفتراضي الواقع 

 

 

 

ا مشهًدا تنشئ التً الواجهة هو االفتراضً الواقع أن ٌُفهم ًٌ  افتراض

 واللمسٌة والمرئٌة الصوتٌة المؤثرات ٌحاكً إنه .التكنولوجٌا بمساعدة

 .حقٌقٌة بٌئة فً بأنهم باالعتقاد للمستخدم ٌسمح مما ، الواقع على بناءً 

 أداة أًٌضا ٌعد أنه إال ، جدٌد االفتراضً الواقع مجال أن من الرغم على

 تسمح محددة مواقف إنشاء إعادة ٌمكنك .للتدرٌس عدٌدة إمكانٌات ذات

  .األطفال لدى مختلفة مهارات بتطوٌر



Homewor k 

المعمومات تكنولوجيا مفهوم عرف. 
واهميتها المعمومات تكنولوجيا عناصر هي ما. 
واقسامها المعمومات تكنولوجيا خصائص هي ما. 
المعمومات تكنولوجيا عن امثمة اعطي.   



Thank you 



Asst. Lect. HASSN FADEL SALH 

2023-2022 Lecture-1 

الكلٌة التقنٌة التقنٌة األوسط جامعة الفرات 

 االدارٌة كوفة

 قسم تقنٌات ادارة االعمال

 نظم المعلومات: المادة

 مفهوم النظام، مكوناته، تصنٌف النظم
The concept of the system, its components, classification of  

systems 

 



O u t l i n e 

1 

 مفهوم النظام

2 

 مكونات النظام
3 

 المنظمة كنظام



 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحاضرة أهداف
النظام مفهوم يتعرف. 
النظام مكونات عمى يتعرف. 
كنظام المنظمة. 
 

 
 
 

 

 

 

Le c t u re  Goa l s 



 لغتنا فً تداوال المصطلحات أكثر من «نظام» مصطلح أصبح

 االقتصادي والنظام السٌاسً النظام ،مثل لمصطلحات، الٌومٌة،

 كذلك البلدان، مختلف فً االعالم وسائل وأخبار تقارٌر محور هً

 من الدرس قاعات فً أو الخاصة مجالسنا فً حدٌثنا ٌخلو قلما

 النظام الشمسً، والنظام العـددي، النظام مـثل، ،مـصـطـلـحـات

 كل فً النظام ومـفـهـوم .وغٌرها ،الحٌاتً والنظام االجتماعً،

 ومجمـوعـة متكاملا  كلا  تشكل التً األجزاء مجمـوعة سـبق مـا

 مع وتفاعلها االجراء هذه عمل تحكم التً والقواعد القـوانٌن

 .بٌئتها ومع بعضها

 المـــــــــــــــــــــــقدمــــــــــــــــــــــــــة



 فً مهما موقعا   ٌحتل المعلومات، - مـفـهـوم بدأ آخـر، جانب من

 المشاكل وحل القرارات صناعة فً الهمٌـتـه الٌومٌة حٌاتنا

 نظام» مصطلح اخـذ فقد لذلك .وعملنا بحٌاتنا المباشرة وعالقته

 االول النصف ومنذ الٌوم علم فً واقعة حقٌقة ٌصبح «المعلومات

 نظام مصطلح استخدام الٌـوم تزاٌد وقد .انصرم الذي القرن من

 بعــد المعلومـات تكنولوجٌا استخدام وانتشار ظهور منذ المعلومات

 العامود التكنولوجٌا هذه أصبحت حٌث الثانٌة، العالمٌة الحرب

 .معلومات نظام الي الفقري



 بعضها مع ترتبط التً األجزاء من مجموعة أّنه على النظام ٌعرف

 هدف إنتاج ألجل محّددة معاٌٌر على تسٌر متبادلة عالقة وفق

ٌّن ٌّات إجراء ٌتم ،مدخالت من النظام وٌتكّون ،مع  المطلوبة العمل

ٌّنة مواصفات ضمن تكون التً المخرجات إلى للوصول  ُحددت مع

 .مسبقا  

 تعرٌف النظام



ٌّة وله األجزاء مترابط النظام    .ومنّظمة معروفة هٌكل

ات المدخلت وحدات على ٌحتوي النظام ٌّ  والمخرجات، والعمل

 والطاقة، الخام، المواد :مثل النظام لسٌر اللزمة واألمور

   .الراجعة والتغذٌة والتكلفة،

العمل وآلٌة الزمن معروفة سٌر خّطة له النظام.  

ٌضمّ  أن ٌجب وبالتالً نظاماا، ٌكّون أن المفرد للجزء ٌمكن ال 

 نقطة فً بٌنها فٌما المتشاركة األجزاء من مجموعة النظام

 .معٌنة وظٌفة أو معٌنة

 خصــــــــــائص النــــــظام



تدخل التً العناصر وتجمٌع بتحصٌل تتعلق : النظام مدخلت 

 تكون وقد معالجتها، تتم لكً النظام إلى

 والالزمة المتاحة والموارد العناصر كافة : أساسٌة مدخالت•

 .النظام الستمرارٌة

 الموارد أو العناصر فً تتمثل : استبدالٌة أو إحاللٌة مدخالت•

 أو النظام عناصر لتطوٌر جاءت والتً والحدٌثة، الجدٌدة

 لعملٌات تخضع ال وهً النفاذ، أو التلف نتٌجة محلها الحلول

 .النظام بها ٌقوم التً التشغٌل

 

 مكونــــــــــــات النظـــــــــــام



عناصر بٌن ٌتم الذي التفاعل هً : المعالجة أو النظام عملٌات 

 من والمدخالت النظام عناصر وبٌن جهة من هذا نفسها، النظام

 أي .مخرجات إلى المدخالت تحوٌل هو والهدف أخرى، جهة

  إلى المدخالت تحوٌل خاللها ٌتم منظمة تحوٌلٌة عملٌات أنها

 .مخرجات

وتتعلق التحوٌل، عملٌات ونتاج حوصلة هً : النظام مخرجات 

 الجهات إلى التحوٌل عملٌات خالل أنتجت التً العناصر بنقل

 وهً النظام، وجود من الهدف باختالف وتختلف تحتاجها، التً

 : نوعان

 



أي للنظام، الخارجٌة للبٌئة موجهة تكون : نهائٌة مخرجات 

 .النظام إلى تعود وال لها؛ مدخالت أنها

لتصبح أخرى مرة النظام إلى ترتد : ارتدادٌة مخرجات 

 .له مدخالت

مخرجات الى وٌحولها كمدخلت الخام المواد ٌقبل تصنٌعً نظام :امثلة 

 

 المفهوم االساسً للبٌانات فً حالة المصنع وحالة نظم المعلومات



 آخرٌن مكونٌن بإدخال أكثر مـفـٌـدة النظم مـفـاهٌم جـعـل وٌمكن

 ،(control) والسٌطرة (feed back)  العكسٌة التغذٌة :هما

 التحكم نظام ٌسمى قد المكونٌٌن هذٌن على ٌحتوي الذي والنظام

 ذاتٌة مراقبة نظام هو الذي (cybernetic system)  والضبط

 .داخلً وتنظٌم

النظام أداء حول بٌانات هً العكسٌة التغذٌة. 

وتقٌم تراقب التً الرئٌسٌة النظام وظائف إحـدى هً السٌطرة 

 لتحقٌق ٌتحرك النظام كـان إذا فٌما لتـحـدٌد العكسٌة التغذٌة

 الضرورٌة التعدٌالت إجراء على ذلك بعد وٌعمل .هدفه

 المخرجات انتاج لتأكٌد بالنظام الخاصة والعملٌات للمدخالت

 .المالئمة



مكونــــــــــــات االساسٌة وخصائص 

 النظـــــــــــام



 مثال على مكونــــــــــــات االساسٌة لنظـــــــــــام الروبوتات



 المنظــــــــــــة كنظـــــــــــام
 ومتكٌف مفتوح كنظام المنظمة إلى ننظر أن لنا المنطقً من ٌبدو اآلن

 المتداخلة النظام مكونات على تحتوي والمنظمة محددة، بٌئة فً وٌعمل

 :اآلتٌة

المدخل )(input ًواالموال كـاالفـراد، اإلقـتـصـادٌة، الموارد وه، 

 وتقوم والطاقة، واالبنٌة، واالرض، ،والمعـدات والمكائن والمواد،

 وتستخدمها معلومات إلى وتعالجها بٌئتها من بالبٌانات بالتزود المنظمة

 .فعالٌاتها فً

المعالجة ((processingوالتصنٌع التموٌل مثل المنظمة، معالجات 

   .مخرجـات إلى المدخالت تحول والتسوٌق



 ،القانونٌة الخدمات على المنظمة فً األخـرى المعـالـجـات تشـتـمـل

 .ذلك إلى وما والتطوٌر والبحث الهندسٌة، والخدمات

المخرجات (output) للمـجـهـزٌن والمدفـوعـات والسلع، الـخـدمـات  

 منتجات جمٌعها هً والمعلومات والتبرعات، ،والضرائب والمنتسبٌن،

 المنظمة تعمل التً البٌئة إلى نقلها أو مبادلتها وٌتم المنظمة لمخرجات

 .فٌها

العكسٌة التغذٌة (feedback) لنظام األساسٌة الوظائف احدى 

 ومن المنظمة، فً العكسٌة للتغذٌة كـوحـدة ٌعـمـل ان هً المعلمات

 اإلدارة إلى معلومات بتوفٌر المعلومات نظام ٌقوم ذلك خالل

 .المنظمة أداء بخصوص



السٌطرة  (Control) المنظمة نظام فً السٌطرة وحدة هً اإلدارة. 

 كـالربح المنظمـة أهداف لتلبٌة المنظمـة عملٌات على المدراء وٌسٌطر

 العكسٌة التغذٌة وتقـارن .االجـتماعـٌـة والمسـؤولٌات والتسوٌق،

 ٌتخذ ذلك بعد اإلدارة تضعها التً األداء بمعاٌٌر المنظمة بأداء الخاصة

 .المنظمة أهداف لتلبٌة االداء لتعدٌل قراراتهم المدراء

البٌئة (Environment) نظام هً فالمنظمة سابقا ، ذكرنا وكما 

 مع والمخرجات المدخالت ٌتقاسم فهو لذلك للتكٌف وقابل مفتوح

 مـالقـات إدامـة المنظمـة على وٌتوجب .البٌئة فً األخرى االنظمة

 فً واالجتماعٌة ،والسـٌـاسـٌـة اإلقتصادٌة األخـرى النظم مع مناسـبـة

 الخ..والعمالء،والمجهزٌن األسهم، حاملً تشمل المجموعة وهذه .بٌئتها



فً استخدامها نظر وجهة من المعلومات نظم نفهم ان المهم من 

 لجعلها البٌانات معالجة) بأنها نعرفها ان ٌمكن والتً (البٌانات معالجة)

 .معلومات الى تحوٌلها اي افضل بشكل لالستخدام وقابلة معنى ذات

 مفاهٌم معالجة البٌانات



 المنظمة كنظام ٌتم تحوٌل الموارد االقتصادٌة من خلل المعالجات الى مخرجات



Homewor k 

النظام خصائص هً وما النظام، عرف :االول السوال. 
اشرحها ثم عددها النظام مكونات هي ما :الثاني السوال. 
النظام مكونات يوضح شكال ارسم :الثالث السوال. 
كنظام المنظمة هً ما :الرابع السوال. 

ذلك ٌوضح شكل ارسم البٌانات، معالجة مفاهٌم هً ما :الخامس السوال.  



Thank you 



Asst. Lect. HASSN FADEL SALH 

2023-2022 Lecture-19 

الكلٌة التقنٌة التقنٌة األوسط جامعة الفرات 

 االدارٌة كوفة

 قسم تقنٌات ادارة االعمال

 نظم المعلومات االدارٌة: المادة

 نظم دعم القرار

(DSS) Decision support system 



O u t l i n e 

1 

 نظم دعم القرار

2 

 الحوسبة السحابٌة



 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحاضرة أهداف
 

 .القرار دعم نظم عمى يتعرف1.

 .السحابٌة الحوسبة ٌتعرف2.

 

 
 
 
 

 

 

 

Le c t u re  Goa l s 



         DSS المنظمة إدارة مستوى على معلومات نظم هو 

 شبه مشكلة لحل المدٌرٌن من صغٌرة مجموعة أو مدٌر ٌساعد

 .مهٌكلة غٌر أو مهٌكلة

 ,المعالجة أدوات , النماذج , البرمجٌات من متكاملة مجموعة هً

 ودعمها المقترحة الحلول لتقدٌم والمعلومات البٌانات مع تتفاعل

 .االستراتٌجً والمستوى التكتٌكً للمستوى

 

  

 دعم القرارنظم 

(DSS) Decision support system 



 نظم دعم القرار

Decision support system 

 المدٌر محل تحل وال ,تدعم القرار دعم نظم ان :support دعم•

 للظاهرة المناسبة التحلٌل أسالٌب للمدٌر تهٌا بل , القرار اتخاذ فً

  .للمدٌر النهابً القرار اتخاذ وترك المدروسة

اال دعم على القرارات دعم نظم تركز حٌث :Decision القرار•

ا بحل االهتمام إلى العملٌاتٌة المستوٌات من المدٌرٌن باهتمام نتقال

  .(المهٌكلة وغٌر المهٌكلة شبة) اإلدارٌة لمشكالت



 نظم دعم القرار

Decision support system 

 وٌوضح ,المدٌر محل ٌحل ان إلى القرار دعم نظام ٌمٌل ال•

ٌم التً الدعم ودرجة المشكلة بٌن العالقة هذه التالً الشكل

 الجزء على الحاسب تطبٌق فٌمكن .الحاسب ٌوفرها ان كن

 زءالج عن مسبوال ٌظل المدٌر ان اال ,المشكلة من المهٌكل

الم لحل كفرٌق معا   والحاسب المدٌر وٌعمل .المهٌكل غٌر

 .المهٌكلة شبه الكبٌرة المنطقة فً تقع التً شاكل

 



 نظم دعم القرار

Decision support system 

Computer 

Solution 

Manager 

+ 

Computer 

DSS 

Manager 

solution 



 نظم دعم القرار

Decision support system 

 نظم معالجة المعامالتمن معلومات داخلٌة هً  DSSمدخالت •

TPS  ومن نظم المعلومات اإلدارٌة MIS . 



 نموذج نظم دعم القرار 

Decision support system 

Data base 

Report writing 

software 

Individual problem  

 solvers 
Other group members 

Mathematical 
models 

Groupware 

Information                    Information                                    information 

 Data                                                Data                    Data 

 Information 

Data +  Information 

                                                   TPS + MIS +Environment 

 اعداد مجموعة اخرى-تقارٌر خاصة حل المشكالت الفردٌة

 المجامٌع
 النماذج الرٌاضٌة

 برنامج كتابة التقارٌر

 قاعدة البٌانات



 توضٌح عناصر النموذج السابق

 (TPS + MIS+  بٌبة +معلومات + بٌانات ): المدخالت•

 + برامج كتابة التقارٌر + تقارٌر + نماذج رٌاضٌة : المعالجة•

 .المجموعات

 الحلول+ تقارٌر خاصة : المخرجات•

مدراء + المتخصصون )المستوى التكتٌكً : المستوى االداري•

 (االقسام

      غٌر المهٌكلة+ شبه المهٌكلة : القرارات•



 مكونات نموذج نظم دعم القرار

DSS Model Components 

Decision support system D              القرار دعم نظم بٌانات قاعدة1.

ata Base   
حٌث ٌتم إدخال البٌانات والمعلومات فً قاعدة البٌانات من بٌبة المنظمة ومن مخرجات نظم معالجة المعامالت ون–

 TPS + MIS + Environmentظم المعلومات 

Decision support system Software s :القرار دعم نظم برمجٌات2.

ystemًوه: 
 .و تنتج تقارٌر دورٌة وتقارٌر خاصة Report writing softwareنظم برامج كتابة التقارٌر  –

 Mathematical modelsنماذج رٌاضٌة  –

لول تمكن متخذي القرار الذٌن ٌعملون مع بعضهم كمجموعة من الوصول إلى ح Group wareنظم مجموعات –
 Group Decision support system  (GDSS)هو ما ٌسمى بمصطلح نظم دعم القرار الجماعً 

 User Interface المستخدم واجهة3.
جزء من نظام المعلومات تمثل أجهزة ومجموعة أوامر على الشاشة تمكن المستخدم من التعامل والتفاعل مع النظ–

 .مثل الجداول البٌانٌة التً تعمل وتعطً مرونة بٌت المستخدم ونظم دعم القرارات,ام

 

 



 سحب (NIST) والتكنولوجٌا للمعاٌٌر الوطنً المعهد ٌعرف

 إلى الطلب وحسب الوصول, لتمكٌن المرٌح النموذج" با الحوسبة

  للتكوٌن القابلة الحوسبة موارد من مشتركة بمجموعة االتصال شبكة

 بشكل (والخدمات والتطبٌقات التخزٌن, الملقمات, شبكات مثل)

 وبرز ".التفاعلٌة الخدمة موفر من اإلدارة من جهد وبأدنى سرٌع

 لتحدٌد بها المرتبطة الخدمات مع جنب إلى جنبا التعرٌف, هذا

 .ومستقبلها الصناعة هذه وجهت

  Cloud Comupting السحابٌة الحوسبة مفهوم



 حسب CLOUD COMPUTING أو السحابٌة الحوسبة تعنً كما

 بٌنما الفضاء فً تبقى أو السحاب فً تعمل الحاسبات أن البٌاتً عمار

 فً ٌتلخص فهو الحقٌقً لمعناها بالنسبة أما المستخدمون إلٌها ٌصل

 وجود من نستخدمها التً التقلٌدٌة الحوسبة تحتاجه ما عكس على أنها

 التً برامج ال وكل المستخدم وٌصنعها ٌستخدمها التً البٌانات من كل

 حاجة عدم على تقوم السحابٌة الحوسبة فإن المستخدم ٌستخدمها

 إلى حاجته وعدم الشخصً جهازه على بٌاناته من اي لتخزٌن المستخدم

 ما وكل عملٌات من ٌحدث ما فقط ٌحتاج ربما معقده أو منوعه برامج

 حاسبات على المخزنه وبٌاناته ملفاته إلى ووصوله البرامج من ٌستخدم

 .عنه بعٌده شبكات فً
 و التحتٌة البٌئة و البرمجة خدمات تقدٌم بأنها ببساطة تعرٌفها ٌمكن و

 .اإلنترنٌت شبكة عبر التخزٌن



 خاللها من ٌمكن انه حٌث اإلنترنٌت تطور فً التالٌة الخطوة هً السحابٌة الحوسبة تعتبر و

 التحتٌة البنى حتى و الحوسبة قدرة من ,مكان و زمان أي فً خدمة أي إلى الوصول

 .التجارٌة العملٌات و والتطبٌقات



 من خصوصا , التجارٌة العملٌات تبسط أن السحابٌة الحوسبة تقدمها التً للحلول ٌمكن كما

 باإلمكان ٌصبح السحابٌة الحوسبة خالل ومن .المادٌة المكونات و األجهزة احتٌاجات حٌث

 هو و العالم من مكان أي من ذلك و المرغوبة المعلومات على الحصول و بالشبكة االتصال

 .السحابٌة الحوسبة بعد و قبل التكنولوجٌا تطبٌقات تنصٌب :أدناه الشكل ٌوضحه ما



  :هً عناصر خمسة توفر السحابٌة الحوسبة تتطلب

باالنترنت االتصال خالله من ٌمكن جهاز أي :شخصً حاسوب جهاز.   

باالنترنت باالتصال ٌسمح أن ٌمكنه نظام أي :باالنترنت باالتصال ٌسمح تشغٌل نظام أي 

 .حالٌا بها المعمول التشغٌل األنظمة كل فً متاحة خاصٌة وهً

السحابٌة الحوسبة فً المستخدم المتصفح نوع ٌشترط ال :إنترنت متصفح. 

سرعه ذو ٌكون أن ٌفضل و االنترنت, شبكه اتصال :االنترنت بشبكة اتصال توفٌر 

 .ٌستخدمها التً البرامج وكل بٌاناته كل وبٌن المستخدم بٌن الوصل حلقة فهو عالٌة

استضافة خدمة مزود ٌشبه هو خصابصه معظم فً :السحابٌة الحوسبة خدمه مزود 

 والمستخدمٌن المطورٌن من لكل ٌسمح لكً الخصابص بعض فً بزٌادة ولكن المواقع

 المستخدمٌن من كل بقاء أن حٌث أفضل بكفاءة الخوادم فً المتاحة الموارد استخدام من

 .السحابٌة الحوسبة خدمات مزودي خوادم على أطول سٌكون التطبٌقات ومطوري

 : العناصر الرئٌسٌة للحوسبة السحابٌة



 السحابٌةمزاٌا استخدام الحوسبة 
 .المستمرةتقلٌل التكالٌف الرأسمالٌة و تحسٌن إمكانٌة التنبؤ بالمصارٌف التشغٌلٌة  

 .مكانالموظفٌن من العمل من أي تمكن  

المادي,حٌث الوصول إلى البٌانات فً أي وقت و بدون مخاطر مرتبطة بالتخزٌن  

 .مزودي الحوسبة السحابٌةتتم إدارتها عن طرٌق 

 .بذلكالخطط المعقدة لتفادي الكوارث, النشغال مزودي الحوسبة السحابٌة تجنب  

و الوصول إلى نفس مستوٌات التكنولوجٌا التً ٌستخدمها المنافسون األكثر حجما  

 .قوة

 .الشبكةقٌام مزودي الحوسبة السحابٌة بصٌانة خادم  

موحد, تحسٌن مراقبة المستندات, بحٌث توجد كل المستندات فً موقع مركزي  

 .مركزٌة واحدةمن نسخة ٌسمح للمستخدمٌن بالعمل مما 



 السحابٌةالحوسبة مساوئ 
 : المساوئ هذه ومن ومساوئ سلبٌات لها فإن واٌجابٌات فوابد السحابٌة للحوسبة ان كما

 والسمعة العالٌة الموثوقٌة ذات الكبٌرة الشركات وجود من بالرغم : األمنٌة المخاوف 

 تعرضت فلو , والضٌاع والسرقة لالختراق معرضة تبقى الخاصة البٌانات أن إال الجٌدة

 لالختراق المستخدمٌن معلومات جمٌع تتعرض قد لالختراق السحابٌة الخدمة تقدم شركة أي

 .أٌضا

 وهذا :مستمر بشكل باالنترنت اتصال توفر إلى تحتاج السحابٌة والتطبٌقات الخدمات 

 خدمة من محرومة كاملة مناطق هناك أن خصوصا , العالم دول بعض فً متوفر غٌر

 . السحابٌة الحوسبة وتطبٌقات خدمات من ٌستفٌدوا صعب وبالتالً االنترنت

 مستوٌات إلى السحابٌة الحوسبة تطبٌقات على اعتادوا العادٌٌن المستخدمٌن معظم 

 على المستخدمٌن هؤالء ٌعتادوا حتى وقت ٌحتاج وهذا :التقلٌدٌة التطبٌقات تضاهً

 .السحابٌة التطبٌقات



 السحابٌةللحوسبة أمثلة 
SkyDrive  

   Windows live خدمة فى المشتركٌن لجمٌع ماٌكروسوفت شركة تقدمها خدمة

 51 عن الملف حجم ٌزٌد ال  GB  25مجانٌة تخزٌن مساحة  مجانٌة الخدمة 

MB , الملفات مشاركة إمكانٌة  . الوقت نفس فى جهازك من ملفات 5 رفع ٌمكنك 

 بانشابها ٌقوم مجلدات فى الصور من مجموعات تخزٌن  Public files االخرٌن مع

  . االخرٌن مع ومشاركتها المستخدم

 Microsoft ببرنامج الخاصة المستندات من العدٌد وتخزٌن وتعدٌل انشاء إمكانٌة 

Office لالصدقاء والسماح بوربوٌنت وعروض واكسل وورد مستندات مثل 

 بالملفات الخاصة RSS feed  الخالصات خدمة فى الشتراك  وتعدٌلها بمشاهدتها

 او اٌقونات مشاهدة ٌمكنه حٌث االخرون برفعها ٌقوم التى  Public files العامة

 . بالملفات الخاصة التحمٌل وروابط ونوعه الملف اسم تحدد صور



 السحابٌةللحوسبة أمثلة 
 

OS chrome Google   

 تنصٌبة لٌتم بناؤه تم فالنظام االحترام, تستحق تجربة بالفعل هو إس أو كروم جووجل

 ٌستخدم أن للمستخدم ٌتٌح وهو التشغٌل أنظمة من كبٌر عدد على معدودة دقابق فً

  مفهوم على ٌقوم وهو كروم جووجل المتصفح مع كبٌر لحد تتماثل تشغٌل واجهة

 استخدام للمستخدم تتٌح متصفح نافذة إال هو ما النظام أن حٌث فقط السحابٌة الحوسبة

 Google ستور وٌب جووجل على والموجوده االنترنت على المتاحة التطبٌقات كل

Web Store الوظابف كل تغطً وبرامج تطبٌقات تقدٌم فً هابال حا نجا ٌثبت الذي 

  أنتاج وحتى التذكٌر رسابل كتابة من بداٌة العادٌة التشغٌل أنظمة على بها نقوم التً

 .األفالم



 السحابٌةللحوسبة أمثلة 
 

DriveGoogle 

 وهً مستخدمٌها لجمٌع جووجل من تماما مجانا متاحة مكتبٌة مجموعة هو

 مشاهدة من المستخدمٌن لكل ٌمكن حٌثGmail  داخل الخدمات مضمنة

 المكتب برامج تضم المجموعة .لتحمٌلها الحاجة دون االنترنت على مرفقاتهم

 والمخططات الحسابات جداول وعمل تقدٌمٌة عروض وعمل للكتابة :المهمة

 صالحٌات وباتاحة جوجل حساب مع متزامن بشكل هذا وكل واالستبانات

 .األخرٌن مع ومشاركته مستند لكل مختلفة



 السحابٌةللحوسبة أمثلة 
 

Jaycut 
 فهو وعناء تحمٌل دون فٌدٌو أفالم انشاء من المستخدمٌن ٌمكن برنامج هو

 إال ٌحتاج ال فهو لٌعمل خاصة مواصفات ٌحتاج وال االنترنت على ٌعمل

 فً الوظابف من بالعدٌد ملًء وهو  Flash Player فالش ومشغل متصفح

 ة مباشر األفالم وتصدٌر الوٌب كامٌرا من التسجٌل منها األفالم وتحرٌر انتاج

 .االستخدام لسهولة اللغات من بالعدٌد متاح وهو ٌوتٌوب إلى



 السحابٌةللحوسبة أمثلة 

Creator Music Aviary 

 تصنع حتى البداٌة من الموسٌقى مقاطع انتاج من ٌمكنك برنامج هو

 مؤثرات واضافة األصوات تقطٌع ٌمكن خاللة فمن كاملة مقطوعات

 حدة, على موسٌقٌة آلة كل لعمل فترات وتحدٌد موسٌقٌة آالت واضافة

 انتاج برامج عالم فً االحترافٌة المزاٌا من العدٌد ٌقدم بالفعل هو

 والتً المتعددة الوسابط لبرامج ناجح نموذج بالفعل وهو الموسٌقى

 .االنترنت شبكة على السحابة على تعمل



 السحابٌةللحوسبة أمثلة 

 :كما ٌمكن تصنٌف تطبٌقات الحوسبة السحابٌة كالتً
 Gmail , Yahoo , Hotmail :االلكترونً البرٌد خدمات 

 One Drive Google Drive , Drop :السحابٌة التخزٌن خدمات 

box , 

 Google music , Amazon :السحابٌة الموسٌقى خدمات 

cloud player , iTunes/ I Cloud 

 Google docs , Photoshop express : السحابٌة التطبٌقات 

 Google chrome OS , Jolie : السحابٌة التشغٌل أنظمة 

cloud 



Homewor k 

 .القرار دعم نظم نموذج ارسم القرار, دعم نظم عرف :االول السوال
 .القرار دعم نظم نموذج مكونات اذكر القرار, دعم نظم نموذج عناصر هي ما :الثاني السوال
 .السحابٌة للحوسبة الرئٌسة العناصر هً وما , السحابية الحوسبة عرف :الثالث السوال
 .السحابٌة الحوسبة استخدام ومساوئ مزاٌا هً ما :الرابع السوال

  .السحابٌة الحوسبة تطبٌقات اذكر ثم السحابٌة, الحوسبة عن امثلة اعطً :الخامس السوال



Thank you 



Asst. Lect. HASSN FADEL SALH 

2023-2022 Lecture-21 

الكلية التقنية التقنية األوسط جامعة الفرات 

 االدارية كوفة

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 نظم المعلومات االدارية: المادة

 الذكاء االصطناعي
Artificial intelligence 



O u t l i n e 

1 

 مفهوم الذكاء االصطناعي

2 

 خصائص وبداٌات الذكاء االصطناعً

3 

 استخدمات ومستقبل الذكاء الصناعي

4 

 وما هو الفرق بين الذكاء االصطناعي والتعلم اآللياخطار 

 
5 

 انواع الذكاء االصطناعي



 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحاضرة أهداف
 .االصطناعي الذكاء عمى يتعرف

 
 
 
 

 

 

 

Le c t u re  Goa l s 























 اآلليما هو الفرق بين الذكاء االصطناعي والتعلم 

 من فرعًيا جزًءا ٌشك ل اآللً التعل م فإن   ببساطة

 اآللة قدرة عن وٌعب ر االصطناعً، الذكاء منظومة

ا مبرمجة تكون أن دون التفكٌر على ًٌ  كٌف .خارج

 العادة فً مبرمجة التقلٌدٌة اآلالت إن حسًنا، ذلك؟

ف كٌفٌة حول القواعد من عدد خالل من  أو التصر 

د، سٌاق   ضمن العمل  مجموعة خالل من وذلك محد 

 التعل م تقنٌة لكن .if-then-else  الـ تعلٌمات من

 تتٌح ،Machine Learning الـ أو اآللً

 اعتماًدا والتطور التفكٌر فً االستمرار لألجهزة

 والسٌاقات الظروف فً تتلقاها التً البٌانات على

   .المختلفة



 االصطناعيانواع الذكاء 
 حد   إلى تشبه أساسٌة، أنواع أربعة إلى هذا ٌومنا فً االصطناعً الذكاء ٌنقسم

 االصطناعً الذكاء أنواع أبسط أن   حٌث األساسٌة، لالحتٌاجات ماسلو هرم كبٌر

ًما األكثر األنواع أن   حٌن فً فقط، األساسٌة بالوظائف القٌام تستطٌع  هً تقد 

 الوعً كبٌر حد   إلى وٌشبه حوله، من ٌدور وبما بذاته تماًما واع   كٌان بمثابة

  Reactive التفاعلية اآلالت :ٌلً كما هً األربعة األنواع هذه .البشري

Machines المحدودة الذاكرة Limited Memory.  العقل نظرية Theory 

of Mind  الذاتي الوعي  Self Aware النوع مرحلة الٌوم تجاوزنا لقد  

 الثالث النوعين لكن ،الثاني النوع واحتراف إتقان وشك على ونحن األول،

 األغلب على وسٌمث الن ،فقط كنظرية يتواجدان االصطناعي الذكاء من والرابع

ر من المقبلة المرحلة  هذه حول كثب عن نظرة لنلق   .االصطناعً الذكاء تطو 

 :منها كل   ٌعنٌه وما األربعة األنواع



 وٌعد   فقط، أساسٌة مهام بتنفٌذ التفاعلٌة اآلالت تقوم : Reactive Machines التفاعلية اآلالت -1

 النوع هذا تستخدم التً اآلالت تستجٌب .اإلطالق على األنواع أبسط االصطناعً الذكاء من النوع هذا

ل أن ها القول ٌمكننا .ذاتً تعل م عملٌة أي   عملها آلٌة تتضم ن وال المخرجات ببعض المدخالت لبعض  أو 

ف التً البسٌطة األجهزة علٌها األمثلة ومن االصطناعً، الذكاء مراحل  جهاز أو .مثالً  الوجه على تتعر 

DeepBlue  الشطرنج لعبة في العالم بطل هزيمة من تمّكن حاسوب وهو.  

 القدرة االصطناعً الذكاء لدى ٌصبح النوع، هذا وفً Limited Memory  المحدودة الذاكرة -2

 الذاكرة ومع .مستقبالً  أفضل بتنبؤات القٌام فً فً واستخدامها السابقة التوق عات أو البٌانات، تخزٌن على

 األمثلة من .تعقًٌدا أكثر (Machine Learning) ) اآللً التعل م تقنٌات وبناء هندسة تصبح المحدودة،

ن والتً القٌادة، ذاتٌة السٌارات نجد االصطناعً، الذكاء من النوع هذا تستخدم التً اآلالت على  تخز 

 بناءً  وتتخذ   العوامل، من وغٌرها الطرٌق فً األخرى والسٌارات الطرق بحالة المتعل قة البٌانات مختلف

ة أو ستسلكه الذي الطرٌق بشأن قرارات البٌانات هذه على ٌ نة الفعل رد   الجدٌر من .بها ستقوم التً المع

 الذاكرة تستخدم االصطناعً الذكاء على والمعتمدة هذا ٌومنا فً الموجودة األجهزة معظم أن   بالقول

ف وبرامج Google Assistance  مثل الشخصٌة المساعدة تطبٌقات فٌها بما المحدودة،  على التعر 

   .وغٌرها  (chatbots)) اإللكترونٌة المواقع على المحادثة وروبوتات والصورة، الصوت



 Theory of Mindنظرٌة العقل  -3



 فإن   السابقة، االصطناعً الذكاء أنواع تستخدم التً اآلالت من الكثٌر فٌه تتواجد الذي الوقت فً

ا العمل ٌزال ال مشروع   أو ،نظرية فكرة سوى ٌزال ال النوع هذا ًٌ  القول ٌمكننا .تطوٌره على جار

ا العلماء ٌعمل التً االصطناعً الذكاء أنظمة من المقبلة المرحلة هً العقل نظرٌة أن   ًٌ  على حال

 فهم من (االصطناعً الذكاء تقنٌة بفضل) اآللة ستتمك ن النوع هذا وفً .وتطوٌرها ابتكارها

 التً التفكٌر عملٌة وحتى بل ومبادئها، ومشاعرها احتٌاجاتها ومعرفة معها، تتفاعل التً الكٌانات

ٌ ل وسابقه، النوع هذا بٌن الفرق تفهم وحتى .بها تقوم  مهم   اجتماع إلى ذاهًبا سٌارتك تقود أن ك لنتخ

ا خانًقا كان المروري االزدحام ولكن   من طالًبا غاضًبا تصٌح   قد .أعصابك تفقد جعلك مم 

Google Maps  م لن التطبٌق هذا لكن مختصر، طرٌق عن البحث  معنوي، دعم أي   لك ٌقد 

 أو لالعتذار بأحدهم االتصال منً ترٌد هل منه، الذهاب ٌمكننا طرٌق أسرع هذا" :لك ٌقول كأن

 على اعتماًدا النتائج نفس إظهار فً  Google Maps سٌستمر   "الوقت؟ لبعض االجتماع تأجٌل

 التطبٌق هذا سٌكون العقل، نظرٌة تقنٌة وباستخدام لكن .ٌمتلكها التً الطرق وبٌانات تقارٌر

 ٌتم ما وهو أفضل، بحال الشعور على وٌساعدك أفكارك مشاعرك، سٌفهم لك، أفضل مرافًقا

 Artificial الـ أو االصطناعً العاطفً الذكاء مجال ضمن اآلن علٌه والعمل تطوٌره

Emotional 



 مجهول بعٌد مستقبل وفً أخًٌرا، Self Aware الذاتي الوعي -4

 وهو .بذاته واع   اصطناعً ذكاء تطوٌر من أخًٌرا البشر ٌتمك ن قد

 الذكاء من النوع هذا .العلمً الخٌال أفالم فً نراه الذي الكٌان ذاته

 من الكثٌر ٌثٌر أًٌضا لكن ه اآلمال، من الكثٌر ٌوقد قد االصطناعً

 أمر   ومستقل   خاص   ذكاء   وله بنفسه واع   آلً وجود ففكرة   .المخاوف

 اآللة مع التفاوض حٌنها البشر على أن   ٌعنً ذلك ألن   للقلق، مثٌر

 للكثٌر المجال تفسح المفاوضات هذه ونتٌجة بأٌدٌهم، صنعوها التً

ٌ الت والتوق عات االفتراضات من   .والتخ





Homewor k 

 .االصطناعي الذكاء خصائص هو وما االصطناعي، الذكاء عرف :االول السوال
 االصطناعي الذكاء استخدمات هي وما االصطناعي، الذكاء بدايات هي ما :الثاني السوال
 .االصطناعيلمذكاء المشرق المستقبل يوضح شكال ارسم :الثالث السوال
 .االلي التعلم و االصطناعي الذكاء بين الفرق هو ما االصطناعي، الذكاء اخطار  هي ما :الرابع السوال

   .االصطناعي الذكاء انواع :الخامس السوال



Thank you 



Asst. Lect. HASSN FADEL SALH 

2023-2022 Lecture-18 

الكلٌة التقنٌة التقنٌة األوسط جامعة الفرات 

 االدارٌة كوفة

 قسم تقنٌات ادارة االعمال

 نظم المعلومات االدارٌة: المادة

 نظم معالجة المعامالت
Transaction Processing System 



O u t l i n e 

1 

 نظم معالجة المعامالت

2 

 المعامالت معالجة نظم انواع بعض



 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحاضرة أهداف
 .المعامالت معالجة نظم عمى يتعرف1.
 .Functions of TPS المعامالت معالجة نظم وظائف ٌعدد2.
 TPS  لـ الفرعٌة األنظمة على ٌتعرف3.
 .المعامالت معالجة نظم اهداف ٌعدد4.

  .قصورها وجوانب المعامالت معالجة نظم منافع على ٌتعرف5.

 .المعامالت معالجة نظم انواع بعض على ٌتعرف6.

  

 

 
 
 
 

 

 

 

Le c t u re  Goa l s 



 داخل تجري التً المعامالت جمٌع وتدوٌن بتوثٌق تقوم محوسبة نظم هً       

 المصروفات فً تتمثل االنشطة وهذة الخارجٌة والبٌئة المنظمة بٌن أو المنظمة

 معامالت تسجٌل و والمرتبات البشرٌة والموارد المخزون وحركة واالٌرادات

 كما .المالٌة والمعامالت التدفقات وتسجٌل المواد وتسلٌم واستالم والشراء البٌع

 واعطاؤها معالجتها ثم ومن كمدخالت ٌومٌا   البٌانات وتخزٌن جمع على تعمل

 أو المبٌعات جمع تقارٌر مثل تقارٌر شكل على أو الفواتٌر :مثل وثائق، شكل على

 المالٌة بالمعامالت فقط الٌتعلق(Transaction)  المعامالت مصطلح أن .الشراء

 تذكرة حجز معاملة مثل عامة بصورة المعلومات على الحصول طلب إلى ولكن

 لنظام الرئٌس الهدف إن .االنترنت عبر مصرفى حساب إلى الدخول أو طٌران

 فً المنظمة تحتاجها التً المعلومات جمٌع تأمٌن هو المعامالت معالجة

 .وكفاءة بدقة األعمال على للمحافظة التشغٌلً المستوى

  

 نظم معالجة المعامالت



 نموذج نظم معالجة المعامالت

برنامج معالجة 

 البٌانات

قاعدة 

نظام معالجة  بٌانات

 المعامالت

 المعالجة المخرجات المدخالت

 االدارة

 البٌئة

 البٌئة



 Functions of TPSوظائف نظم معالجة المعامالت 

 (Input function):اإلدخال وظٌفة 

 وزبائنها المنظمة بٌن تجري التً والصفقات المعامالت تسجٌل وظٌفة وهً

 داخل تجري التً المعامالت تسجٌل وأٌضا ،وموردٌها المنظمة بٌن أو

 بٌانات جمع عملٌات هً اإلدخال وظٌفة ان أي .أقسامها وبٌن المنظمة

 إدخالها بهدف منسقة بٌانات إلى وتحوٌلها األصلٌة مصادرها من المعامالت

 .اإلدخال وحدات بواسطة الحاسب إلى

   (Processing function): المعالجة وظٌفة 
 العملٌات باجراء البٌانات وتفسٌر تخزٌن على تعمل التً الوظٌفة وهً

 التصنٌف، التخزٌن، ) .المستفٌدٌن حاجات مع التالتهم والمنطقٌة الحسابٌة

 .(االسترجاع التحدٌث، الفرز،



  أو Batch processing دفعات على إما المعامالت بٌانات معالجة وتتم

 البٌانات معالجة فً وٌتم ، Real-time Processing الفورٌة بالمعالجة

 والفواتٌر، البٌع أوامر بٌانات مثل المعامالت بٌانات تجمٌع الدفعات بأسلوب

 األسبوع أو الٌوم أخر) محددة زمنٌة فترة كل معالجتها تتم ثم دفعات، فً الخ،

 المعاملة حدوث أثناء فتتم المعامالت لبٌانات الفورٌة المعالجة أما ،(الشهر أو

  Online Processing أٌضا علٌها وٌطلق انتظار أي دون مباشرة

 بٌن التشغٌل الفوري والتشغٌل الدفعًالمقارنة 



 Output functionوظٌفة اإلخراج 

 ،المطالبة فواتٌر مثل (Documents) الوثائق إصدار وتشمل

  .الحسابات أرصدة

 ٌنتجها التً التقارٌر وهً Reports)) الرقابة تقارٌر إصدار

 الرقابة بهدف المعامالت معالجة عملٌات وصف اجل من النظام

 لمن ٌوضح الذي الرواتب كشف تقرٌر مثل العملٌات، هذه على

   .مقدارها وما الرواتب دفعت

 





 TPSاألنظمة الفرعٌة 
 

                Payroll         الرواتب نظام•

           Order Entryاألوامر إدخال نظام•

                  Inventory المخزون نظام•

                   Invoicingالفواتٌر نظام•

                      Shipping الشحن نظام•

              Purchasing المشترٌات نظام•

                   Receivingاالستالم نظام•



A Symbolic Representation for a payroll TPS 

 تمثٌل نظام الرواتب 

Payroll System
Management

Reports

On-line

queries

Payroll

master

file

Employee data (various departments) To general ledger: wages and salaries

Government documents

Employee checks

 االجور والرواتب : الى األستاذ العام معلومات الموظفٌٌن 

 ملف الرواتب الرئٌسً 

 (قاعدة البٌانات)

 نظام الرواتب

 التقارٌر االدارٌة 

 الوثائق الحكومٌة

 شكٌات الموظفٌن



 .لنطم معالجة المعامالت التً ٌمكن أن توجد فً وزارة حكومٌةالشكل ٌوضح امثلة 



  عنها، للمنظمة غنى ال أساسٌة مهام (TPS) المعامالت معالجة نظم تؤدي •

 تصف التً (المالٌة وغٌر المالٌة) التفصٌلٌة البٌانات جمٌع على تحتوي فهً

 ُتعد وبالتالً ،الماضٌة الفترة خالل المنظمة بها قامت التً واألنشطة العملٌات

 بالبٌانات األخرى اإلدارٌة المعلومات نظم إلمداد الرئٌسً المصدر النظم تلك

 الٌدوٌة المعالجة من بدال المعامالت معالجة نظم استخدام ٌحقق كما ،الداخلٌة

   .التشغٌلٌة العملٌات أنشطة من الكثٌر أداء وفعالٌة كفاءة فً كبٌر تحسن

 على تقتصر أنها إال المعامالت، معالجة لنظم الجٌدة المنافع هذه من وبالرغم •

 تلبً ال كما ،والوسطى العلٌا لإلدارة الفائدة قلٌلة التفصٌلٌة التارٌخٌة البٌانات

 ،التنبؤٌة المعلومات أو الخارجٌة المعلومات على الحصول فً المدٌرٌن حاجات

 عدة ٌوجد حٌث بٌنها، فٌما التكامل عنصر إلى الغالب فً النظم هذه تفتقر وأٌضا

 ونظام المرتبات ونظام المخزون على الرقابة نظام مثل منفصلة وظٌفٌة نظم

 .العاملٌن شؤون

  قصورها وجوانب المعامالت معالجة نظم منافع



 بعض انواع نظم معالجة المعامالت

  االدارٌة المعلومات نظم
 تقنٌة بٌن تجمع و المنظمة فً المدراء لخدمة صممت محوسبة أنظمة وهً

 انظمة بناء فً هدفها وٌتمثل ،واإلدارة ،الحاسبات وعلوم ،المعلومات

 نظم إن ،بأعمالها القٌام فً المؤسسات مختلف المساعدة تكنولوجٌة حاسوبٌة

 تزوٌد طرٌق عن المنظمة فً اإلداري المستوى تخدم اإلدارٌة المعلومات

 والتقارٌر الحالً األداء عن الدورٌة بالتقارٌر الوسطى اإلدارة فً المدٌرٌن

 واتخاذ والرقابة التخطٌط وظائف اإلدارٌة المعلومات نظم تخدم التارٌخٌة،

 وخاصة ,(مجدولة) دورٌة تقارٌر تقدم إذ ،اإلداري المستوى فً القرار

 TPS المعامالت معالجة النظام من تاتً النظام مدخالت إن .واستثنائٌة

 تفاعل طرٌق عن البٌئة من دخلت التً والمعلومات البٌانات إلى باإلضافة

 البٌانات قاعدة فً وتحفظ ،الموردٌن مثل األخرى المنظمات مع المنظمة

 .المعلومات وانتاج لمعالجتها



  نموذج نظم المعلومات اإلدارٌة

 حل المشاكل التنظٌمٌة

 برنامج كتابة التقارٌر النماذج الرٌاضٌة

قاعدة 

نظام ادارة  البٌانات

 المعلومات

 البٌئة

 البٌئة



 عناصر نظم المعلومات اإلدارٌة
 MISالبرمجٌات فً أنواع 

 Report-writing Softwareبرمجٌات كتابة التقارٌر 

 هذه البرمجٌات تقدم االنواع التالٌة من التقارٌر

 MIأنواع التقارٌر التً تصدرها 
  Periodic Reports (Scheduled Reports)المجدولة التقارٌر الدورٌة  -أ

 وتستخدم الزمن حٌث من مجدولة وتكون دوري بشكل تصدر التً التقارٌر وهً

 التقارٌر :مثل القادمة، للدورة التخطٌط أو السابقة الدورة على الرقابة ألهداف

 .والسنوٌة األسبوعٌة ،الٌومٌة

 : Exceptional Reportsاالستثنائٌةالتقارٌر  -ب

 وتتطلب العمل فً تظهر التً االعتٌادٌة غٌر الحاالت فً تصدر التً التقارٌر وهً

  فً العمل سٌر حسن على الرقابة ألهداف التقارٌر هذه وتستخدم ،إلٌها اإلدارة انتباه

 .المنظمة



  الخاصة التقارٌر أو  On-Demand Reports :الطلب حسب التقارٌر -ج

Special Reports :  ًحسب المخول المستخدم ٌطلبها التً التقارٌر وه 

  .محددة عملٌات أو مخصصة نشاطات عن للمعلومات حاجته

 المفترض ومن السابق الٌوم نشاطات باختصار تقوم :االداء مؤشرات تقارٌر -د

 .جدٌد ٌوم صباح كل جاهزة تكون ان

 االدارٌةالمعلومات فً نظم التقارٌر الشكل ٌوضح 



Homewor k 

 . المعامالت معالجة نظم نموذج ارسم النظم, تلك من الهدف هو وما المعامالت, معالجة نظم عرف :االول السوال
 .Functions of TPS المعامالت معالجة نظم وظائف هي ما :الثاني السوال
 .(الرواتب نظام) المعامالت معالجة نظام ٌوضح شكال ارسم , TPS لـ الفرعٌة األنظمةهي ما :الثالث السوال
 .المعامالت معالجة نظم عن امثلة ٌوضح شكال رسم مع المعامالت معالجة نظم اهداف عدد :الرابع السوال

   .قصورها وجوانب المعامالت معالجة نظم منافع اشرح :الخامس السوال

 .(االدارٌة المعلومات نظم) المعامالت معالجة نظم انواع بعض اشرح :السادس السوال



Thank you 
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الكلٌة التقنٌة التقنٌة األوسط جامعة الفرات 

 االدارٌة كوفة

 قسم تقنٌات ادارة االعمال

 نظم المعلومات االدارٌة: المادة

 نظم المعلومات االدارٌة
Management Information Systems 



O u t l i n e 

1 

4 
2 

3 

 موارد نظم المعلومات االدارٌة

 كفاءة وفاعلٌة نظم المعلومات االدارٌة
 

 امثلة عن نظم المعلومات االدارٌة

 مكونات نظم المعلومات االدارٌة



 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحبضرة أهذاف
 .االدارية المعمومات نظم موارد عمى يتعرف1.
 .االدارية المعمومات نظم عن امثمة يعطي2.
 .االدارية المعمومات نظم مكونات يعدد3.
 .االدارية المعمومات نظم وفاعمية كفاءة بين يفرق4.
 

 

 

Le c t u re  Goa l s 



البيئت الذاخليت  ؟

 والبيئت الخبرجيت

نظم المعلومبث 

 االداريت
 صنع القراراث



   موارد نظم المعلومات االدارٌة

 نظم تستخدم منظمة كل تحتاجhuman resources:  البشرية الموارد :اوال
 والتطوير التدريب فان لذا المنظمة هذه وادارة لتشغيل العاممين االفراد الى المعمومات

 الموارد وتشمل االدارية المعمومات نظم في التحديث لمواكبة جدا المهمة االمور من
 -:يمي ما البشرية

 
النهائي المستخدم:End user  نظام مخرجات من يستفيد الذي الفرد هو 

 :مثل وهم بسهولة سهمة تخاطب وسيمة توفير يتطمب وهذا المعمومات
 

 
المعمومات نظم متخصصي :Specidists of information االشخاص هم 

 من انهم حيث المعمومات نظم وتشغيل تطوير في طويال وقتا يقضون الذين
 .المعمومات نظام وتشغيل تصميم و وتحميل تطوير في المتخصصين

,  الكتبة, البيعرجال , المدراء)
 (.المستهمكين



ًالنظم محلل: :systems Analy  sts  مشاكل ٌدرسون متخصصون افراد هم 

  نظم وتحسٌن تطوٌر فً المستخدم مع وٌعملون المعلومات ومتطلبات االعمال

   .المعلومات

المبرمجٌن: :programmers التً الوثائق ٌستخدمون معلومات متخصصً هم 

 برامج شكل على وجعلها الحاسب برامج على لترمٌزها النظم محللً ٌقدمها

 .فنٌة وحلول

المشغلٌن  :operators الى والمعلومات البٌانات بإدخال ٌقومون الذٌن االفراد هم 

 اخر على العاملٌن اخبار الضروري ومن ,النظام تشغٌل على وٌعملون الحاسب

 او الخارجٌة التدرٌبٌة الدورات خالل من المعلومات نظم مجال فً التطورات

   .الحدٌثة المعلومات نظم مصممً توفٌر لغرض الداخلٌة



   موارد نظم المعلومات االدارٌة

 :وتشمل البرمجٌات :ثانيا

مثال التشغٌل برمجٌات.... 

 

 مثال التطبٌق برمجٌات.. 

 

 مثال واإلجراء النصوص.. 

 مثال البٌانات مصادر...         

 
 والشبكات  االتصاالتموارد.... 

 وٌندوز

Excel 

 األنترنت والكتب

 فايواي 

 الكيبورد



 على قادر النظام تجعل تشغٌل نظم برامج هً :التشغٌل برمجٌات1.

 مالحقات وتدعم تراقب التً التشغٌل برامج مثال البٌانات تشغٌل

 .الجهاز ادارة فً التحكم على وتعمل النظام

 تشغل خاصة كتطبٌقات مكتوبة برامج هً :التطبٌق برمجٌات2.

 طرٌق عن مختلفة وظائف فً منظمة بٌانات مباشرة وتعالج

 .المبٌعات تحلٌل برامج :مثال ,النهائً المستخدم

 والتوجٌهات الخطوات من مجموعة هً -:واإلجراءات النصوص3.

 توجٌهات فهً المعلومات, ٌستخدمون الذٌن االفراد ٌتبعها التً

 قبل من عمله ٌجب الذي ما تصف التً واالرشادات التشغٌل
 .النظام مستخدم



 اساسً جزء هً :البٌانات موارد .4

 ان ٌجب لذا المنظمة اصول من ومهم

 ٌنظم ان ٌجب كمورد البٌانات الى ٌنظر

 جمٌع ٌتضمن بحٌث بكفاءة وٌدار

 . الالزمة المعلومات تكنلوجٌا مكونات

 :االتصاالت والشبكاتموارد   -5



 نظام على أمثلة

 اإلدارٌة المعلومات

 (TPS) المعامالت معالجة نظام

 المعامالت فً ومعالجتها البٌانات تسجٌل على TPS نظام ٌعمل

   .المخزون وتغٌٌرات والمشترٌات المبٌعات مثل التجارٌة,

 (ERP) المنظمة موارد تخطٌط

 مثل المنظمة, موارد وتخطٌط إدارة على المنظمة مساعدة

 والوقت والمواد الغٌار وقطع واآلالت واألموال األشخاص

 وحدات على المتكامل باإلشراف للقٌام عادة ٌستخدم .والقدرة

 البشرٌة والموارد والتسوٌق التموٌل مثل المختلفة, العمل

 .مختلفة أخرى ووحدات والمحاسبة

 ((SCM التورٌد سلسلة إدارة

 من ابتداء الخام المواد تورٌد إدارة عن متكاملة بٌانات عرض

 .النهائٌٌن للمستهلكٌن التجزئة وتجار والمصنعٌن المورد



 علٌها وٌعتمد النظام منها ٌتكون التً والوحدات المفردات من مجموعة :المدخالت

 النظام ٌسعى التً األهداف ضوء على وتتنوع النظام مدخالت وتتعدد أساسً, بشكل

 .بشرٌة الموارد أو مال رأس أو خام مواد أو البٌانات تكون فقد تحقٌقها, إلى

 المنتظمة الداخلٌة التفاعالت تحكم التً الدقٌقة العمل آلٌات :(المعالجة) العملٌات

 بمعالجة تقوم التً التحوٌلٌة واألنشطة المبرمجة العالقات جمٌع وهً النظام لعناصر

 محددة أهداف بتحقٌق مرتبط إنجازها ٌكون بحٌث مخرجات إلى وتحوٌلها المدخالت

 .للتنظٌم

 معلومات أو خدمات أو مادٌة منتجات شكل فً النظام مخرجات تكون قد :المخرجات

 ترتبط النظام مخرجات فإن آخر وبمعنى العملٌات, ناتج المخرجات وتعتبر غٌرها, أو

 .النظام وجود من بالهدف قوٌا ارتباطا

 مكونات نظم المعلومات االدارٌة



 التغذٌة وهً :العكسٌة التغذٌة

 على الخارجٌة البٌئة تأثٌر أو العكسٌة

 مالءمة مدى تجدد والتً النظام

 تحقٌق فً وكفاءته النظام وصالحٌة

 الحاجات وتلبٌة المطلوبة األهداف

  المالحظات تمرٌر خالل من للمستفٌد

 تطبٌق فً عٌب أو قصور أي من

  العٌوب وتالفً إصالحه لٌتم النظام

 .مستقبال

 مكونات نظم المعلومات االدارٌة



 بطرٌقة الصحٌحة, األشٌاء فعل وهً :المعلومات نظم كفاءة

 األهداف تحقٌق هً الكفاءة أن .التكالٌف فتنخفض صحٌحة

 تركز .منفعة اكبر على للحصول للموارد استخدام بأقل المحددة

  .تكلفة بأقل المتاحة الموارد من استفادة أقصى على الكفاءة

  مؤشرٌن على تعتمد المعلومات نظام كفاءة فإن وبالتالً,

 :رئٌسٌٌن

الملموسة وغٌر الملموسة الموارد توافر. 

األهداف لتحقٌق الموارد هذه استخدام وطرق.   

 كفاءة وفاعلٌة نظم المعلومات



 اهداف لتحقٌق الصحٌحة, األشٌاء فعل وهً :المعلومات نظم فاعلٌة

 ,رئٌسة عوامل ثالثة دمج ٌنبغً الفاعلٌة, تحقٌق أجل ومن المنظمة,

 على النظام قدرة أنها على الفاعلٌة وتعرف ,والمعلومات والبٌئة األفراد

 أنها أي كفؤة لٌست لكنها و فاعلة المنظمة تكون فقد ,األهداف تحقٌق

 فً خسارة معناها العالٌة التكلفة هذه عالٌة بتكلفة ولكن أهدافها تحقق

   . فاعلٌتها على سلبا ٌؤثر المنظمة كفاءة وعدم الموارد,

 ٌتم المعلومات نظام وفعالٌة كفاءة قٌاس مؤشرات أن :مهمة مالحظة

 وتحقٌق االستخدام، وحجم النهائً، المستفٌد رضا خالل من تحدٌدها

 .والتكلفة والوقت العلٌا، اإلدارة ودعم األهداف،

 كفاءة وفاعلٌة نظم المعلومات



Homewor k 

لكل موجز شرح مع االدارية المعلومات نظم موارد ماهي 

 .مورد

االدارية المعلومات نظم عن امثلة ثالثة اعطي. 

موجز شرح مع االدارية المعلومات نظم مكونات عدد. 

االدارية المعلومات نظم مكونات يوضح شكال ارسم. 

االدارية المعلومات نظم وفاعلية كفاءة بين الفرق هو ما. 
 



Thank you 
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 االدارٌة كوفة

 قسم تقنٌات ادارة االعمال

 نظم المعلومات االدارٌة: المادة

انواع نظم المعلومات االدارٌة حسب 

 المستوٌات االدارٌة



O u t l i n e 

1 

المعلومات على المستوى نظم 

 اإلداري االستراتٌجً

المعلومات على نظم 

 المستوى التشغٌلً

المعلومات على نظم 

 المستوى التكتٌكً

2 
3 



 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحاضرة أهداف
 .االستراتيجي اإلداري المستوى عمى المعمومات نظم عمى يتعرف1.
 .التكتيكي اإلداري المستوى عمى المعمومات نظم عمى يتعرف2.
 .التشغيمي اإلداري المستوى عمى المعمومات نظم عمى يتعرف3.

 
 
 

 

 

 

Le c t u re  Goa l s 



 من تتدرج إدارٌة مستوٌات عدة من-الحال بطبٌعة -المؤسسات تتكون

 فهً وبالتالً التشغٌلٌة؛ اإلدارة مستوى إلى العلٌا اإلدارة مستوى

 المنظمات ففً اإلدارٌة؛ المعلومات نظم من أنواع عدة وجود تتطلب

 نظام ٌستطٌع ال المتعددة وأنشطتها التنظٌمٌة ببنٌاتها والمعقدة، الكبٌرة

 والبرمجٌات، األجهزة تكنولوجٌا فً رقً من بلغ مهما واحد معلومات

 وشبكات واتصاالت مادٌة تسهٌالت من النظام لهذا أتٌحت ومهما

 كل لتنفٌذ المعلومات من اإلدارة احتٌاجات ٌلبً أن التقنٌة وفائقة مرنة

 هذا فً  المؤلفٌن أغلبٌة ٌقسم سبق ما على وبناءا وأنشطتها،  عملٌاتها

  نظم من أنواع تقابلها إدارٌة مستوٌات ثالث إلى المنظمة المجال

 .المعلومات

 : المقدمة



 ؟



 االدارٌة حسب المستوٌات االدارٌةالمعلومات انواع نظم 

 نظم المعلومات على المستوى اإلداري االستراتٌجً

 نظم المعلومات على المستوى التكتٌكً

 التشغٌلًنظم المعلومات على المستوى 



 األولى بالدرجة ٌهتم العلٌا باإلدارة االستراتٌجً المستوى ان

 األعمال استراتٌجٌة وتقٌٌم وتطبٌق صٌاغة وعملٌات بأنشطة

 دقٌق منهجً تحلٌل وجود ٌستوجب طبعا وهذا للمنظمة، الشاملة

 والفرص لها، الداخلٌة البٌئة فً الموجودة والضعف القوة لعناصر

 .الخارجٌة البٌئة فً الموجودة والمتوقعة الحالٌة والتهدٌدات

 نظم المعلومات على المستوى اإلداري االستراتٌجً: اوال

ما هً البٌئة الداخلٌة وما هً 

 البٌئة الخارجٌة



 قطاع فً أو السوق فً المنافسة هٌكل تحلٌل و دراسة إلى باإلضافة

 للمنظمة تحقق التً االستراتٌجٌة اختٌار أجل من وذلك ككل، الصناعة

 المعلومات نظم تصمٌم ٌتم ،وعلٌه االستراتٌجٌة التنافسٌة المٌزة

 تضمن بطرٌقة العلٌا، اإلدارة دعم حقل فً تقع التً النظم أو االستراتٌجٌة

 استراتٌجٌة وتطبٌق صٌاغة مجال فً االستراتٌجٌة اإلدارة احتٌاجات تلبٌة

 بالدرجة الخارجٌة البٌئة عن معلومات من تقدمه ما خالل من المنظمة

 بالمعلومات والتهدٌدات بالفرص الخاصة النتائج مقاربة أجل من األولى،

 من أو للمنظمة، الداخلٌة البٌئة تحلٌل من النظم هذه علٌها تحصل التً

 نظم مثل الداخلٌة البٌئة نحو توجها أكثر أخرى معلومات نظم خالل

 .(MIS) اإلدارٌة المعلومات
ما هو هٌكل 

 المنافسة



الحساسة القرارات أحد ٌعتبر الجدٌدة المعدات بشأن قرار اتخاذ 

 أن علٌها وٌجب ،االستراتٌجً المستوى على اإلدارة تتخذها التً

 وبسبب ،الجدٌدة المعدات وتوزٌع بالتصنٌع الخاصة الخطط تعد

 قراراتها تتخذ أن اإلدارة على فإنه الخطط تلك لتنفٌذ الالزم الوقت

 .كاف بوقت المعدات تلك إلى الحاجة قبل

 :مثال

اعطً مثال عن اتخاذ 

 قرار ستراتٌجً



 المستودعالمطلوبة للمصنع أو التوسعات  1.

 التوسعاتالمطلوبة لتلك  المعدات2.

 المعداتالذي توضع فٌه تلك المكان 3.

 :وٌجب أن تشمل الخطط على اعتبارات منها

 البرمجة الخطٌة - 1.

 المحاكاة - 2.

  مخطط موقع المعدات - 3.

 :وتكون لدى اإلدارة عدة طرق التخاذها



 نظم بأن القول ٌمكن كخالصة و

 دعم نحو تتجه االستراتٌجٌة المعلومات

 صٌاغة مجال فً العلٌا اإلدارة وإسناد

 مجال وفً المنظمة، استراتٌجٌة وتطبٌق

 على االستراتٌجٌة الرقابة وتنفٌذ تخطٌط

 القرارات التخاذ وكذا المختلفة أنشطتها

 قرارات عدة عنها تنبثق التً االستراتٌجٌة

 وتشغٌلٌة وظٌفٌة



 التكتٌكًالمعلومات على المستوى نظم : ثانٌا

 الوظائف أساس على التكتٌكً المستوى على المعلومات نظم معظم توضع

 التسوٌق معلومات نظم على عادة وتحتوي ،المنظمة داخل الرئٌسة

 العدٌد على النظم هذه من كل وتشتمل ،البشرٌة والموارد والمالٌة والتصنٌع

 التكتٌكً المستوى البعض بعضها اجتماع عند تمد التً الفرعٌة النظم من

 مثل تنسق وعادة .األمد قصٌرة بخططها للقٌام المطلوبة بالمعلومات لإلدارة

 تشغٌلٌة معلومات مستوٌات على منها كل تحتوي بحٌث رأسٌا النظم هذه

 .وإستراتٌجٌة وتكتٌكٌة
اعطً مثال عن اتخاذ 

 قرار تكتٌكً



 اإلنتاج، وظائف بدون منظمة وجود العملً أو المنطقً غٌر من إذ

 النقل حتى أو البشرٌة الموارد وإدارة والمحاسبة التموٌل التسوٌق،

 نظم وجود إلى ٌحتاج بدوره اإلداري المستوى وهذا .والحركة

 الوظٌفٌة البٌانات قواعد موارد إدارة خالل من تستطٌع معلومات

 العالقة ذات اإلدارٌة المعلومات فً المطلوب التكامل تحقٌق

 وفً الخ،...والمحاسبٌة المالٌة والشؤون األفراد التسوٌق، باإلنتاج،

 عن وعمٌقة وافٌة خالصة تقدٌم فً النظم هذه تساهم الوقت نفس

 اتخاذ فً لمساعدتها وذلك العلٌا، لإلدارة األعمال أنشطة نتائج

 .القرارات



 :نظم فرعٌة تشملمثال على نظام معلومات التصنٌع وٌحتوي 
 فً التوسعات إنجاز لغرض معلومات ٌوفر :األمد طوٌل التخطٌط1.

 بالقوى المطلوبة الزٌادات وتحدٌد المعدات وفً اإلنتاجٌة الوحدات

 بتحدٌد التنبؤ وٌستخدم ،المخزون فً واالستثمار العاملة

 .المنتجات من االحتٌاجات

 وضع لغرض معلومات ٌقدم :الجودة وضبط تخطٌط نظام2.

 .العٌنات وأسالٌب الجودة مواصفات

 اإلنتاج تخطٌط لغرض معلومات ٌقدم :اإلنتاج وضبط تخطٌط نظام3.

 .االقتصادي الطلب وتحدٌد



 فً التأخر بسبب التصنٌع مراحل فً عدٌدة مشكالت وتحدث

   .المعلومات على الحصول

 العمال وغٌاب الخام المواد ونفاد بالمكنات الخاصة المعلومات :مثال

 إال المختصة الجهة إلى تذهب ال غالبا ولكنها موجودة تكون ما عادة

 قد الذي التأخر هذا أو المشكلة هذه على وللتغلب .الفرصة فوات بعد

 سد ٌمكن فإنه ،اإلنتاج بجداول الوفاء فً وتأخر عالٌة كلفة إلى ٌؤدي

 تسمى مدخالت أجهزة مجموعة بواسطة المعلومات فً الفجوة تلك

 اإلدارٌة النظم هذه وتساعد المتباعدة المواقع فً البٌانات تجمٌع نظم

 اإلنتاج لمدٌر وٌمكن ،اإلنتاج عملٌات فً للموقف الفورٌة المعرفة فً

 .المخزون من معٌن صنف نفاد قرب أو حدوثه حال العطل معرفة



 نظم المعلومات على المستوى التشغٌلًتطبٌقات : ثالثا

 لتكامل صورة أفضل تمثل  (MIS) اإلدارٌة المعلومات نظم إن

 هذا لتحقٌق المعلومات تكنولوجٌة مع للمنظمة الوظٌفٌة البنٌة

 فً العاملٌن وجود من اإلدارٌة المعلومات نظم وتستفٌد .الغرض

 مٌدان فً والعاملٌن والمعلومات ،البٌانات معالجة مٌدان

 مع التعامل االلكترونً، البرٌد النصوص، معالجة) المعرفة  إنتاج

 نظم بٌن وصل حلقة هؤالء ٌمثل حٌث (...االنترنت شبكة

 تنفٌذ فً ترتكز التً التشغٌلٌة واإلدارة اإلدارٌة المعلومات

 .الحدث معلومات نظم على وبرامجها الٌومٌة أنشطتها



 نظام لتكون معا الفرعٌة النظم من مجموعة تتكامل

 ثالثة من متكاملة كشبكة التشغٌلً المستوى معلومات

 شركة فً عادة توجد والتً ،فرعٌا نظاما عشر

 الخام المواد من الداخلة الموارد تحوٌل وٌتم صناعٌة

 ،جاهزة بضائع إلى مصنعة نصف والبضائع واألجزاء

 من بعض الصناعٌة الشركات بعض فً ٌطبق ال وقد

 من أكثر الشركات بعض تطبق وقد ،الفرعٌة النظم هذه

 .ذلك
 

اعطً مثال عن اتخاذ 

 قرار تشغٌلً



 والتجزئة الجملة تجارة مثل التجارٌة الشركات فً وٌمكن

 غٌاب وفً .بالتصنٌع الخاصة عدا الفرعٌة النظم تلك تطبٌق

 للمشترٌات الفرعٌة النظم فإن الشركة فً التصنٌع وظٌفة

 وبالتالً التسوٌق وظٌفة ضمن تكون أن ٌمكن واالستقبال

 الشائعة النظم من واحد ٌعتبر للعملٌات المتكامل النظام فإن

 .األعمال مؤسسات من كثٌر فً توجد والتً



 (العمالء)الخارجً المحٌط من األوامر ٌقبل :العمالء أوامر نظام1.

  المستوى على المعلومات نظام فً األوامر هذه وتدخل ،للشراء

 .التشغٌلً

 المطلوبة األصناف كانت إذا ما ٌحدد :الجاهزة السلع جدولة نظام2.

 .ال ام للشحن جاهزة

 ٌبٌن التً األصناف إلنتاج التصنٌع موارد ٌجدول :اإلنتاج جدولة نظام3.

 .متوافرة غٌر أنها الجاهزة البضائع مخزون نظام

 لعملٌات المطلوبة المواد توافر مدى ٌحدد :الخام المواد مخزون نظام4.

 .اإلنتاج جدولة طلب على بناء وذلك ،التصنٌع

 :ومن النظم الفرعٌة للنظام الكلً هً



 أي شحن طالبا للموردٌن الشراء أوامر ٌصدر :المشترٌات نظام .5

 .الخام المواد مخزون نظام بواسطة متوافرة غٌر خام مواد

 عند المواد مخزون نظام من الخام المواد ٌستقبل :االستقبال نظام .6

 المورد إلعطاء المدٌنة الحسابات نظام إخبار وٌتم المورد من وصولها

 .المواد ثمن

 سٌر من التصنٌع عملٌة النظام هذا ٌراقب :اإلنتاج ضبط نظام .7

 وال .والزمن التكلفة ناحٌة من الموضوعة المواصفات حسب العملٌات

 وٌقوم ،،موجودة الخام المواد جمٌع تكون أن بعد إال التصنٌع عملٌة تبدأ

 ٌقوم الذي العامة المحاسبة نظام إلى المعلومات بإدخال اإلنتاج نظام

 المخزون ومعلومات اإلنتاج كلفة بتحدٌد بدوره



 قد تغٌرات أٌة عن الرواتب نظام بإخطار ٌقوم :العاملٌن نظام .8

 .تحدث

 نظام ٌحدد عندما للعمالء إلرسالها الفواتٌر تعد :الفواتٌر نظام .9

 إلى الفواتٌر من نسخ وترسل ،البضائع توافر الجاهزة السلع مخزون

 تغذٌة وٌتم للفواتٌر تبعا وذلك الشركة حسابات متابعة عن المسؤول

 .الدائنة الحسابات نظام بمخرجات العامة المحاسبة نظام

 الخام المواد عن للموردٌن بالدفع ٌقوم :المدٌنة الحسابات نظام .10

 .العامة الحسابات نظام فً التعامالت تلك ملخص بإدخال وٌقوم



 

اإلدارٌة المعلومات نظم بأن القول ٌمكننا سبق ما لكل كخالصة 

 البنٌة مع متكامل كنسٌج تعمل المعلومات لنظم األخرى واألنواع

 احتٌاجات تلبٌة أجل من وذلك الحدٌثة، األعمال لمنظمة التنظٌمٌة

 ونوعا كما تختلف التً المعلومات من المختلفة اإلدارٌة المستوٌات

 ألغراض وذلك التنظٌم، فً ومستواها اإلدارة ونوع طبٌعة حسب

 تحسٌن فً مهما دورا تلعب كما القرار، اتخاذ وكذا والرقابة، التخطٌط

 دورا ٌلعب اتصال المختلفة، اإلدارٌة المستوٌات بٌن االتصال كفاءة

 فكلما المنظمات؛ داخل العمل وانسٌاب تدفق على المحافظة فً هاما

 فً علمٌة المدٌرٌن كفاءة وكانت لالتصاالت جٌدة أنظمة هناك كانت
  .األداء وتحسن العمل كفاءة زادت كلما االتصاالت مجال



Homewor k 

االستراتٌجً اإلداري المستوى على المعلومات نظم اشرح. 

 

التكتٌكً المستوى على المعلومات نظم اشرح. 

 

التشغٌلً المستوى على المعلومات نظم اشرح 

 

 



Thank you 



Asst. Lect. HASSN FADEL SALH 

2023-2022 Lecture-16-17 

الكلٌة التقنٌة التقنٌة األوسط جامعة الفرات 

 االدارٌة كوفة

 قسم تقنٌات ادارة االعمال

 نظم المعلومات االدارٌة: المادة

 نظم ادارة المعرفة



O u t l i n e 

1 

 المعرفة

2 

 ادارة المعرفة
3 

 ادارة نظم المعرفة



 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحاضرة أهذاف
  .المعرفة مفهوم عمى يتعرف1.
 .المعرفة ادارة عمى يتعرف2.
 .الفكري المال راس يعرف3.
 .المعرفة نظم ادارة عمى يتعرف4.
 .المعرفة نظم ادارة ,المعرفة ادارة متطمبات يوضح شكال يرسم5.

 
 
 
 

 

 

 

Le c t u re  Goa l s 



 المعرفة مجموع أن 99٘ٔ عام  Barbara Sizemore البروفسورة قدرت       

 عامً بٌن ثانٌة مرة تضاعف ثم 9ٓٓٔ-7٘ٓٔ عامً بٌن تضاعف قد البشرٌة

 عامً بٌن تضاعف ثم 9ٙٓٔ-9٘ٓٔ عامً بٌن تضاعف ثم 9٘ٓٔ-9ٓٓٔ

  عام بحلول فإنه الشكل وبهذا مستمر االتجاه هذا أن مفترضة ،9ٙ٘ٔ-9ٙٓٔ

 أمام الٌوم إننا القول الطبٌعً فمن .ٌوم 7ٖ كل ستتضاعف المعرفة فإن ٕٕٕٓ

 ٌحتم مما األعمال، منظمات فٌها بما الحٌاة نواحً جمٌع تطال هائلة معرفٌة ثورة

 المعرفً التدفق هذا مع للتعامل الكفٌلة السبل إٌجاد المنظمات هذه وعلى علٌنا

 مٌزات اكتساب فً المعرفة لهذه األمثل االستخدام من ٌمكننا الذي بالشكل الكبٌر

ٌّزنا تنافسٌة ٌّز تم  ظهر لذلك المختلفة، األعمال مجاالت فً العاملة المنظمات وتم

 من وذلك الماضً، القرن من التسعٌنات منتصف بعد المعرفة إدارة بنظم ٌعرف ما

  .ومبادئها مفاهٌمها إلى اإلشارة خالل

 المقدمة



 ،والقٌم ،التجارب من خلٌط أو اإلمتزاج حصٌلة هً :المعرفة

 الحٌوٌة الموارد أهم من وأنها ،البشرٌة والحكمة والخبرة والمعلومات

 وزواٌا أنحاء بٌن وهناك هنا ومبعثرة منثورة أنها إال للمؤسسات

 .للضٌاع عرضة هم الذٌن الخبرة ذوي عقول فً أو المنظمة

 وفهم خبرة إلٌها مضافة المعلومات من مجموعة هً :المعرفة

 أنها إذ المعلومات من لٌةعوفا قٌمة اكثر وهً  ،عنه والتعبٌر للسٌاق

 .األعمال بأداء والقٌام القرار التخاذ جاهزة

ًّ  التعاقب هً :المعرفة فإن مبسط وبشكل  بعد ٌأتً الذي الّطبٌع

 .المعلومات من أعلى مرتبة ذو فهً ،المعلومات

 المعرفة؟بالمقصود ما : اوال



 العمل نحو الناس قٌادة وحسن المتاحة الموارد أستغالل حسن و فن هً عام بشكل :اإلدارة

 مع التعامل فً اإلنسانٌة الخبرة قاعدة على ٌعتمد جدٌد علم هو :المعرفة إدارة اما .بإتقان

 التصرف وحسن بالحكمة تتصف وهً العملٌة حٌاتنا فً تواجهنا التً واألحداث المواقف

   .األحداث هذه مع والتعامل

  تحسٌن او هوٌة، تحدٌد :أنها على :المعرفة إدارة Snowden سنودن ٌعرف

 على صرٌحة معرفة شكل على كانت سواء الفكرٌة، للموجودات الحٌوٌة اإلدارة

   .والمجتمعات األفراد قبل من معالجتها تتم ضمنٌة معرفة أو حقائق شكل

 سواء المعرفة نشر على ٌساعد دقٌق نظام بأنها :المعرفة  إدارة  Chan (2007) عرف

 رفع على مباشرة تأثٌرا للتأثٌر المؤسسة خالل من الجماعً أو الفردي المستوى على كان

 الصحٌح السٌاق فً المناسبة المعلومات على الحصول إلى تتطلع وهً ،العمل أداء مستوى

 .المناسب المقصود للعمل المناسب الوقت فً المناسب للشخص

 المعرفة اإلدارة: ثانٌا



 من الجدٌدة المعرفة تخلق أو تكتسب الّناس أن مورس Morse  الباحث ٌقول

ا .حلها وسبل المشكلة لمعرفة التعلم ,أّوالا  .وأنشطة مصادر عدة ٌا  حل منهجٌة ،ثان

 ٌهتم شامل و بسٌط لتفكٌر أنضباطً ونظام ،وتفكٌر موقف تتطلّب التً المشكلة

ا .بالتفاصٌل  نجاح أو فشل تعرض التً الّسابقة الّتجارب من األستفادة ,ثالثا

 من قدر اكبر المؤسسة  منها تجنً سوف التً الطرق أفضل ألختٌار ،الشركات

   . الفائدة

 الكامنة الضمنٌة المعرفة هما أساسٌٌن صنفٌن إلى المعرفة صنف الباحثٌن من كثٌرا

(Tacit knowledge) هوبرت المثال سبٌل على ومنهم الواضحة الظاهرة والمعرفة 

Hubert)  Lim et al. &كونو و نوناكا  (Nonaka and Konno) سنودن 

Snowden سمٌث و بولٌنجر  (Bollinger and Smith) وآخرون مٌنتزاس 

Mentzas et al. وآخرون سٌبٌرت و Seubert et al. 

 KM Typesنماذج وأنواع إدارة المعرفة  



 

ة المعرفة : اوال ٌّ  Tacit knowledge: الضمن
 

ٌّة هً المعرفة التً تكون كامنة فً عقول البشر ومن الصعب إخراجها أو المعرفة  الّضمن

وهً كذلك تكون ذات المعرفة المفهومة  ،المشاركة بها أو نشرها وحفظها بقواعد البٌانات

  .بهاعند الناس ولكن من الصعب شرحها والقول 

 

 : Explicit knowledgeالواضحة المعرفة : ثانٌا
 

الواضحة هً المعرفة الجلٌة البٌنة التً ٌمكن التعبٌر عنها وتخزٌنها المعرفة 

 .فً قواعد البٌانات والمشاركة بها ونقلها إلى اآلخرٌن

 اصناف المعرفة



 :(Intellectual capital)الرأس المال الفكري 

 أصول :المثال سبٌل على ، فرٌدة وتعبٌرات مصطلحات المعرفة إلدارة

ًّ  الّرأسمال) الفكري الّرأسمال و ،رأسمال أصول و ،المعرفة  ،(الّذك

ًّ  للمعرفة األعلى لؤووالمس ،المعرفة ومخزن   ورأسمال ،الّرئٌس

ٌّة  و الرأسمال وأصول المعرفة أصول من كال صنفنا وقد .الملك

ٌّة رأسمال ًّ  الّرأسمال) الفكري الرأسمال اسم تحت الملك  .(الّذك

 التً المهاراتو الخبرة هً و المعرفة اصل هً :الفكري المال الرأس

 ُتوَضع أن ٌمكن والتً اآلخرٌن عن متمٌزا وتجعله الفرد ٌمتلكها

   .حٌوٌة خدمات أو منتجات لتكون لالستخدام



دعم مستمر, إستراتيجيت واضحت قابلت للتطبيق للمشاركت بالمعرفت  
 

 إدارة المعرفت لمتطلباث تطبيقتوضيحي  رسمشكل    

 
 القٌادة العلٌا

تغٌٌر     

 الثقافة

 آلٌة التغٌر اإلداري

 
 التدرٌب

 

 إستمرارٌة

 التعلم

 المشاركة

 بالمعرفة 

 

  تكوٌن  عملٌات إدارة المعرفة

 المعرفة

 نشر

 المعرفة 

سهولة األستخدام والدخول, البساطة, السرعة  التكنولوجيا 

 



 الفئة الفئات األربعة لعوامل إدارة المعرفة

Internet, intranet, w)الشبكات الدولٌة ،  الشبكات المحلٌة: التكنولوجٌا

ebsite) ,واعد المعرفةق، االتصاالت، القنوات المفتوحة. 
A 

ام الم، تحوٌل ونقل المعرفة، أستغالل المعرفةوخلق :  عملٌات إدارة المعرفة

 .شاركة بالمعرفة
B 

 C .المهارات، إعداد فرق عمل، الثقافة، التعلٌم، التدرٌب: اإلداريالتغٌر 

 D .الحوافز وبناء المعرفة، االلتزام والدعم المستمر: اإلدارة العلٌا

 ؟المعرفةاألربعة لعوامل إدارة الفئات ما هً 



   المؤلف  الفوائد

 .ٌمكنورضاء العمٌل إلى أبعد ما ألفة ٔ.

 .التشّغٌلدورِة الوقَت وبراعِة تَحّسٌْن ٕ.

   .المنظمةاألفضل لمعرفة األستعمال ٖ.

 .والخدماتَ  َتحسٌن العملٌات وتوصٌل المنتجات كٌفٌة ٗ.

 (APQC) (1996)  

 .للعمالءتقدٌم خدمة جٌدة ٔ.

 .تقلٌل دورة الوقت فً اإلنتاج والخدماتٕ.

 .التشغٌْل  بالحد األدنى لألصول الثابتِة والنفقاتٖ.

 .تقلٌل وقَت تطوٌِر الُمنَتجِ ٗ.

 .تفوٌض الموظفٌن٘.

 .األبدع وتوصٌل ُمنَتجاَت عالٌة الجودةٙ.

ٌَّف مع بٌئة 7.  .العملتَحّسٌْن المرونًة والتك

 .جدٌدةمعرفة  تكوٌن8.
 

Grey (1996)  

 ادارة المعرفة؟ فوائدما هً 



 ؟ (عملٌات إدارة المعرفة) ما المقصود بإدارة نظم المعرفة: ثالثا

 تقانة على كبٌر بشكل تعتمد تقنٌة فنٌة أدوات هً المعرفة إدارة نظم إن

 ترتبط أدوات أنها ٌعنً مما معٌنة، بوظائف القٌام أجل من المعلومات

 النظم بٌن التكامل ضرورة إلى ٌدعو الذي األمر المعرفة، إدارة بعملٌات

 فً المعرفة إدارة تطبٌق من المنشودة األهداف تحقٌق أجل من والعملٌات

  .المنظمات

  :ثانٌا المعرفة تولٌد :اوال :اآلتٌة العناصر من تتكون المعرفة عملٌات ان

 وكما .المعرفة أستخدام :رابعا ,بالمعرفة المشاركة :ثالثا ة,المعرف نشر

 ٌنظرون  إنهم إذGupta and Iyer  إٌٌر و جوبتا من كال ذلك على أكد

 ونقلها وأستقطابها المعرفة أسر عن عبارة بأنها المعرفة إدارة إلى

  .المنّظمة داخل بأرشٌف حفظها و ونشرها بها والتحكم وتخزٌنها



 نظــــم المعـــــرفةإدارة شكل  

تولٌد   

 المعرفة

 مدخالت

 نشر

 المعرفة 

 

 حفظ

 المعرفة 

 

تكوٌن معرفة 

  جدٌدة

 

تحدٌد المعرفة 

 المطلوبة

المشاركة 

 بالمعرفة

 مخرجاث
 

إدارة عملٌات 

 المعرفة

 رفع

 كفاءة اإلنتاجٌة 
 

 تحسبن نوعٌة

 أتحاذ القرار 
تأهٌل   

 الموظفٌن
 

 تحسٌن

 األداء
 

رضا 

 الموظفٌن
 



 تكوٌن المعرفة: أوال

 :ٌمكن أن تتم تكوٌن المعرفة عن طرٌق

المحاضرات 

الدروس 

التدرٌب 

 (أثناء العمل)التعلم 

 نشر المعرفة: ثانٌا
 :ٌمكن نشر المعرفة عن طرٌق

المحاضرات 

الدروس 

المقابالت 

األجتماعات 

المكالمات 

الشبكات 

البوابة اإللكترونٌة 

لكتٌبات والمقاالت 

المسابقات 

 التثقٌفٌة الندوات 

 أثناء العمل التدرٌب 

 فرق عملتشكٌل 



 المشاركة بالمعرفة: ثالثا
 ٌتٌح مما األفكار أفضل ومشاركة تبادل من البد

 وإمكانٌة المتاحة الذهنٌة الموارد من أكبر أستفادة

 .اإلبداع فً التطور و لالبتكار أحسن

 :طرٌق عن تتم أن وٌمكن

(الموظفٌن وتجمع لمقابالت غرفة) المقابالت 

االجتماعات 

الزٌارات   

المعلومات تكنولوجٌا 

البٌانات قواعد 

 استخدام المعرفة: رابعا
 السرعة عصر فً قوة تعد لم المعرفة أن

  وأستخدام تطبٌق إنما والكمبٌوتر، واإلنترنت

 ةكثٌر أستخدامات للمعرفة .القوة هو المعرفة

 هذه كانت سواء المجاالت جمٌع فً ومتنوعة

 األستفادة من بد وال ،فنٌة أو إدارٌة المجاالت

 كالشركات الخاص المستوى على سواء منها

 ومن .الحكومً كالقطاع العام أو والمؤسسات

  المثال سبٌل على أستخداماتها

ووسائل المعلومات تكنولوجٌا أستخدامات 

 التً الحدٌثة والتقنٌات المتطورة االتصاالت

 الرقمٌة عالم هذا عصرنا فً تسمى

(Digital).  



 تطبٌق إنما والكمبٌوتر، واإلنترنت السرعة عصر فً قوة تعد لم المعرفة أنٔ.

 .القوة هو المعرفة

  ثم ومن  البشري العنصر على األولى بالدرجة تركز المعرفة إدارة إنٕ.

 .الحدٌثة والتقنٌات (العملٌات) اإلجراءات

 .اآلخرٌن على التعالً عدمٖ.

 .اآلخرٌن انتهى ما حٌث من البدءٗ.

 .تنشئ وال تبنى المعرفة٘.

 المفضلة األسالٌب ومعرفة الموظفٌن مع التعامل كٌفٌة فهم المدراء على ٌجبٙ.

 .العمل أداء فً اإلخالص على تدفعهم التً الحوافز هً وما ،للتعلم لهم

 :فً الختام فقد تعلمت من إدارة المعرفة ما ٌلً



 المؤسسة ٌتركوا أن والمعرفة الخبرة ٌملكون الذٌن للموظفٌن السماح عدم .7

 المؤسسة الى والمعرفة الخبرات هذه نقل من البد لذلك ،ومعرفتهم خبرتهم ومعهم

   .لها الحاجة أمس فً هم الذٌن الموظفٌن لباقً منها لألستفادة

 الموظفٌن وقناعة ثقافة فً تغٌٌر إلحداث كبٌرة جهود تبذل أن ٌنبغً .8

 .للمواطن وسرٌعة جٌدة خدمة تقدٌم نحو وتوجٌههم

ِجبُ  .9  كافة مع للمشروعِ  المعلوماتَ  من حاجاَتها ُتدركَ  أَنْ  المنظمات على ٌَ

 على القدرة فً واإلستمرارٌة المعلوماتَ  ُتجدٌد و ،التجارٌة أعمالها إستراتٌجٌةِ 

 .لمشروِعهم الصحٌحةِ   المناسبة التقنٌةِ  بأستعمال المعرفةِ  فجواتِ  وَمْلئ الَتمٌٌز

 طرٌق عن إما والتعلٌم اإلبداع مع وثٌق إرتباط لها عام بشكل المعرفة إن .ٓٔ

 بٌن المشاركة طرٌق عن حتى أو آخرٌن أشخاص إلى المعرفة هذه تحوٌل

 .أخرى جهة من الموظفٌن وباقً جهة من الخبراء



Homewor k 

انمعرفت انضمنيت, انمعرفت انمعرفت, ادارة انمعرفت,) يأتي ممب كم عرف 

 .؟(انمعرفت ادارة نظم انفكري, مبل راس انواضحت,

 ادارة تطبيق متطهببث يوضح شكال ارسم انمعرفت, اصنبف هي مب 

 .انمعرفت؟

انمعرفت؟ ادارة فوائد عدد انمعرفت, ادارة فئبث هي مب. 

نظم ادارة يوضح شكال ارسم انمعرفت, عمهيبث عنبصر هي مب 

 .انمعرفت؟

انمعرفت؟ ومشبركت ونشر تكوين نستطيع كيف. 

 

 

 

 



Thank you 



Asst. Lect. HASSN FADEL SALH 

2023-2022 Lecture-6-7 

الكلية التقنية التقنية األوسط جامعة الفرات 

 االدارية كوفة

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 نظم المعلومات: المادة

اقتصاد  المعلومات،التكنوستراتيجية ادارة 

 المعرفة



O u t l i n e 

1 

 مفهوم التكنوستراتيجية

2 

 وأهمية مكونات

تكنوستراتيجية إدارة 

 المعلومات

 

3 

العالقة بين تكنوستراتيجية إدارة 

 المعلومات واستراتيجية المنظمة

4 

اقتصاد المعرفة، خصائص، 
 متطمبات، ركائز 



 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحاضرة أهداف
التكنوستراتيجية مفهوم عمى يتعرف. 
المعلومات إدارة تكنوستراتيجية وأهمية مكونات عمى يتعرف. 
المنظمة واستراتٌجٌة المعلومات إدارة تكنوستراتٌجٌة بٌن العالقة عمى يتعرف. 
المعرفة اقتصاد ركائز متطمبات، خصائص، عمى التعرف. 

 
 
 

 

 

 

Le c t u re  Goa l s 



 لتكنوسىتر مفهوم قدما من أول (Maidique & Patch) ٌعتبىر

  التكنوسىتراتيجية تعرف حٌث ( IMTs) المعلومات إدارة اتٌجٌة

 نوع وهي الرئيسية األبعاد من مجموعة على تعتمد عملية بأنها

 استخدام وتوقيت التكنولوجية والكفاءة واألهلية التكنولوجيا

 ومصادر المنظمة وسياسات االستثمار ومستوى التكنولوجيا

 تٌجٌة ا تكنوسىىتر أن والباحثٌن الكتاب اغلب وٌصنف .التكنولوجيا

 المعلومات لتكنولوجٌا البٌئً التحلٌل على تركٌز المعلومات إدارة

 ٌساعد وهذا ، والمستخدمٌن المستهلكٌن حاجات ٌالئم ما واختٌار

 <األمد طوٌلة تنافسٌة مٌزة امتالك فً المنظمات

   التكنوسىتراتيجيةمفهوم 



 تشٌر المكونات من مجموعة المعلومات تٌجٌةاتكنوستر تمتلك

 تركز المعلومات إدارة تٌجٌةاتكنوستر أن إلى التصنٌفات معظم

 وللبيئة (والضعف القوة) الداخلٌة للبٌئة البٌئً التحلٌل عملٌة على

 ثم ومن المعلومات لتكنولوجٌا (والتهدٌدات الفرص) الخارجية

 المنظمة أهداف مع تتطابق والتً المناسبة التكنولوجٌا اختٌار

 الموارد  وان كما .تٌجًرااالست بالتخطٌط توصف والتً المستقبلٌة

 كٌف؟.وضعف قوة نقاط تكون التكنولوجٌة تاوالقدر التكنولوجٌة

 مكونات تكنوستراتيجية إدارة المعلومات



 وتهدٌدات، كفرص تستخدم التحتٌة والبنٌة التكنولوجً المناخ أن حٌن فً

 تحقٌق إلى تقودها الرائدة المنظمات تاوقدر موارد بان أٌضا وٌذكر

 التحتٌة والبنٌة التكنولوجً المناخ وان التطور فً واسعة نوعٌة قفزة

 األربعة العناصر فان لذلك الشبكً، التواصل إلى تؤدي التكنولوجٌة

 : هً لها المعلومات إدارة تكنوستراتيجية

 . البٌئً التحلٌل 

 واختٌارها التكنولوجٌة الموارد إدارة

 التكنولوجً المناخ

 المعلومات لتكنولوجٌا التحتٌة والبنٌة



 ويمكن استخالص المكونات الرئيسية للتكنواستراتيجية  كاآلتي

 التخطٌط االستراتٌجً. 1 

 الحاسوبتكنولوجٌا . 2

 فً الشكلوكما الشبكات تكنولوجٌا . 3 



 أهمية تكنوستراتيجية إدارة المعلومات
 وتغٌر وتقنً علمً تقدم من ٌرافقها وما المعلومات تكنولوجٌا أصبحت

 المعلومات ثورة انبثاق خالل من رحبا   فضاءا   المعرفة حقول فً نوعً

 التقنٌة القاعدة أدواتها ومن منها جعل الذي األمر االنترنت وشبكة

 الحصول فً التكنولوجٌا استخدام أصبح فقد .األعمال مجال فً لالنطالق

 التطور مواكبة من تمكننا التً الركائز أهم من ، ونقلها المعلومة على

 والجهد لوقتا توفٌر فً ذلك أثر إلى إضافة ، كافة المجاالت فً والتقدم

 أم نقلها أم المعلومات على الحصول مجال فً ذلك أكان سواء ، والمال

 هذه ظل وفي الصغيرة الكونية القرية ُيشبه العالم أصبح وبهذا . حفظها

 :االتية النفاط في التكنوستراتيجية أهمية فتشكل المتغيرة البيئة



 لها والمخطط الحالٌة المعلومات أنظمة بٌن والتجانس التكامل تحقٌق1.

 . مستقبال

  وأهداف ومهام جهة من المعلومات وشبكة أنظمىة بٌن التوافق تحقٌق2.

 فً المعلومات تكنولوجٌا مساهمة لضمان أخرى، جهة من المنظمة

 . واستراتٌجٌاتها أهدافها تحقٌق على والمعاونة واألداء، الكفاءة رفع

 للتطور والشبكات المعلومات تكنولوجٌا أنظمة متابعة من التحقق3.

   االستراتٌجً دورها ٌتطلبه بما رتها، ا وقد كفاءتها ورفع التكنولوجً

 . المعلومات تكنولوجٌا موارد من القصوى االستفادة تحسٌن4.

 المعلومات معمارٌة بناء طرٌق عن التجارٌة العملٌات تبسٌط5.

 .وتفاعلها



العالقة بين تكنوستراتيجية إدارة المعلومات 

 واستراتيجية المنظمة
 المنظمة الستراتيجية مكمال جزءا المعلومات إدارة  تكنوستراتٌجٌة تعد

 العنصرٌن دراسة ذلك وٌتطلب المنظمة فً المعلومات تكنولوجٌا دمج بعد

 : فٌهما المؤثرة والعوامل اآلتٌٌن،

 المنظمة ٌجٌةتاستترا التنظٌمٌة العوامل تشمل :التنظيمية العوامل :أوال

 قادرة تكون حتى المنظمة إستراتجٌة تطوٌر وٌجب التنظٌمً، والهٌكل

 وٌتطلب أهدافها، تحقٌق ثم ومن الخارجٌة، البٌئة فً التغٌٌر مواجهة على

 .المعلومات لتدفق  الالزمة التنظٌمٌة المتطلبات ومعرفة تقوٌم األمر



 الجوانب من المنظمة تقىوٌم ضرورة :التكنولوجية العوامل : ثانيا

 مع متوافقة تكنوستراتٌجٌة تطوٌر أو بناء من تتمكن حتى التكنولوجٌة

 أنشطة لتحقٌق موائمة أفضل لتحقٌق كالهما تطوٌر أو المنظمة استراتٌجٌة

 إدارة تكنوستراتٌجٌة تشمل أن ٌجب شروط هنالك لذلك وتبعا .المنظمة

 :اآلتً المعلومات

تنفٌذها وكٌفٌة المعلومات لتكنولوجٌا تٌجٌةااستر وأهداف ورؤٌة رسالة 

األهداف تحقٌق على قادرة مرنة خطة. 

تكنولوجٌا وجدارة توفٌر تشمل التً التكنولوجٌة الجوانب مجموعة 

 . المعلومات

المعلومات تكنولوجٌا مجال فً البٌئٌة المتغٌرات ومتابعة تحلٌل . 

المنظمة أنشطة فً الجدٌدة المتغٌرات دمج . 



 اسىترارتٌجٌة صٌاغة عملٌة ٌصاحبان خٌارٌن توفر إلى (Vernet) وٌشٌر

 .المعلومات إدارة وتكنوستراتٌجٌة األعمال

 .المتوفرة التكنولوجٌة والكفاءة األهلٌة 1.

 :الشكل فً موضح هو وكما .الجدٌدة التكنولوجٌة والكفاءة األهلٌة2.



 اقتصاد المعرفة
 وتشابك تداخل نتٌجة الماضً القرن خالل ٌظهر المعرفة اقتصاد بدا

 واالتصاالت المعلومات ثورة أبرزها من الظواهر من مجموعة

 المجتمع دفع والذي المعلومات تكنولوجٌا وانتشار المعلومات وانفجار

 . المعلومات مجتمع إلى

 (Fritz االقتصادي ٌد   علً الخمسٌنٌات إلى المفهوم هذا بداٌات وتعود

(Machlup الدراسات الن المعرفة، إنتاج على بدراسات قام حٌث  

 من أخرى أنواع على اقتصرت االقتصادٌون بها قام التً السابقة

 والكٌماوٌة والبترولٌة واآللٌة والفوالذٌة الزارعٌة :مثل المنتجات

 بمنتجات االهتمام كان وقد .األخرى المادٌة المنتجات من وغٌرها

 .آنذاك ضعٌفا   المعرفة



 خصائص اقتصاد المعرفة
 : الخصائص من بمجموعة المعرفة اقتصاد وٌتسم

 خالف المعرفة هو اإلنتاج فً الرئٌسً العامل المعرفة اقتصاد فً 1.

 الملموسات، على ٌركز فهو المال ساور األرض علٌه ماكان

 طرف من المعرفة ملكٌة نقل ٌمكن وال ، الملموسات بدال )األفكار

 .(آخر إلى

 أغلب عكس فعلى ، ندرة اقتصاد كونه من أكثر وفرة اقتصاد2.

 فً المعرفة تزداد ، االستهالك جراء من تنضب التً الموارد

 .بالمشاركة وتنتشر االستخدام و بالممارسة الواقع

 وسائل تطور خالل من واقعة حقٌقة المسبوق التشبٌك :شبكً انه3.

 .واالنترنٌت المعلومات تكنولوجٌا



 الرئٌسٌة المكونات الن الرمل بعصر ) علٌه ٌطلق :رقمً انه .4

 . الرمل على القائمة البصرٌة واأللٌاف السلٌكون رقائق هً للتكنولوجٌا

 على وفقا واحد مثال هً االفتراضٌة المنظمة أن :افتراضً انه .5

 الرقمنة مع ممكنا أصبح الذي االفتراضً إلى المادي العمل من التحول

 .والشبكات

 عبر والمعرفة للمعلومات الحر التدفق أن الجدٌدة المنظورات .6

  والمجتمعٌة األخالقٌة بالقضاٌا اكبر ووعٌا حسا   ٌنشًء العالمٌة الشبكات

 .والشركات دالألفر

 



 :متطلبات التحول نحو اقتصاد المعرفة
جوهرٌة كموجودات الفكري المال وراس بالمعرفٌة االعتراف 

 إلدارة والتهٌؤ الملموسة، المادٌة الموجودات من أهمٌة وأكثر

 .تٌجٌا   ا استر المعرفة

جدٌدة إدارٌة وأنماطا ونماذج ومرتبة شبكٌة تنظٌمٌة هٌاكل وجود 

 مستقلة معرفٌة بوحدات والالمركزٌة المركزٌة الوحدات واستبدال

  .ومتصلة

والخدمات للسلع والمتنوع المتعدد اإلنتاج. 

االقتصادٌة زماتاال لمواجهة الجذري التغٌٌر اعتماد   

البشرٌة الموارد وخبرات وقدارت تامهار على التركٌز. 



 ركائز اقتصاد المعرفة
أن اقتصاد المعرفة يتضمن أربعة على منهجية البنك الدولي تقوم 

 :مرتكزات  رئيسية وهي 

  المنظمًالحوافز االقتصادٌة واألداء. 

التعلٌم والمعرفة 

اإلبداع 

 التحتٌة المعرفٌة البنٌة 



Homewor k 

التكنوستراتيجية عرف. 
المعلومات إدارة تكنوستراتيجية وأهمية مكونات هي ما. 
المنظمة واستراتٌجٌة المعلومات إدارة تكنوستراتٌجٌة بٌن العالقة هً ما. 
المعرفة اقتصاد ركائز متطمبات، ،خصائص عدد. 



Thank you 



Asst. Lect. HASSN FADEL SALH 

2022-2021 Lecture-10 

الكلية التقنية التقنية األوسط جامعة الفرات 

 االدارية كوفة

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 نظم المعلومات االدارية: المادة

 وظائف نظم المعلومات االدارية
Management Information Systems 



O u t l i n e 

1 

5 
2 

4 

 االدخال
 االخراج

 

 المعالجة

 الخزن
3 

 الرقابة

6 

نظم المعلومات 

 الحاسوبية
 



 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحاضرة أهداف
 .االدارية المعلومات نظم وظائف على يتعرف1.
 .الحاسوبية المعلومات نظم يعرف2.
 .الحاسوبية المعلومات نظم خصائص يعدد3.
 .الحاسوبية المعلومات نظم تحديات اهم يعدد4.
 

 

 

Le c t u re  Goa l s 



 ؟



   نظم المعلومات االداريةوظائف 

  والمهام الوظائف من العدٌد بتأدٌة المعلومات نظام ٌقوم

 :وهً

 الرقابة االخراج التخزٌن المعالجة االدخال



 االدخال: اوال

 تجمٌع ٌجري إذ المعالجة نظام إلى البٌانات إدخال ٌتم :االدخال

 األنشطة من العدٌد على باالعتماد النظام إلى وتغذٌتها البٌانات

 :االتٌة

المختلفة التسجٌل أوساط على البٌانات تسجٌل ٌتم حٌث :التسجٌل. 

طرٌق عن المعالجة لعملٌات مالءمة أكثر البٌانات لجعل :الترمٌز 

 (االخرى ،الرموز الحروف ، االعداد) من مجموعة تخصٌص

 .والمنطقٌة الحسابٌة للمعالجات مالئمة اكثر شكل تأخذ بحٌث

 



طبقا متماثلة مجموعة إلى البٌانات تقسٌم بهدف :التصنٌف 

 .المعالجة عملٌة منها الغرض مشتركة لخواص

صحتها حٌث من البٌانات من وتحقق مراجعة عملٌة وهً :التنقٌة 

  .المعالجة لعملٌة الالزمة البٌانات واختٌار وكمالها،

اخر وسط إلى تسجٌل وسط من البٌانات نقل ٌتم :التحوٌل 

 .منها لالستفادة



 المعالجة: ثانيا

 وتغذٌة اإلدخال بوظٌفة المتعلقة األنشطة إنجاز بعد :المعالجة

 لتجري جاهزة البٌانات تلك تصبح المعلومات نظام إلى البٌانات

 المعالجة لعملٌة وٌمكن .المعالجة بوظٌفة المرتبطة األنشطة علٌها

 :االتٌة المهام من أكثر أو بواحدة تتم أن

بشكل متعددة تصنٌفات إلى وتقسٌمها البٌانات ترتٌب :الفرز 

 .االخرى المعالجة انشطة ٌخدم



والطرح الجمع عملٌات خالل من البٌانات صٌاغة إعادة :الحساب 

 عملٌة فً ومفٌد جدٌد شكل إلى تحوٌلها بهدف والقسمة والضرب

 عن ٌعبر بٌانً رسم إلى الطالب معدالت كتحوٌل المعالجة

 .أعدادهم بداللة الطالب معدالت

لالستفادة النسبٌة القٌم ومعرفة البٌانات بٌن المقارنة :المقارنة  

 .منها

النقاط إبراز بهدف للبٌانات وتكثٌف تركٌز عملٌة هو :التلخٌص 

 .ملخصة معلومات الى الوصول لغرض ،فٌها األساسٌة



 الرقابة: ثالثا
 العملٌة وهً الرقابة، عملٌة تتطلب المعلومات نظم جمٌع :الرقابة وظيفة

 :نشاطات على الوظٌفة هذه وتحتوي المرتدة المعلومات تضمن التً

المرتدة التغذٌة من الواردة البٌانات بفحص تقوم التً وهً :المراقبة. 

المحددة لإلجراءات طبقا المخرجات تقٌٌم عملٌة:التقوٌم.   

والمعالجة االدخال انشطة على التعدٌالت اجراء عملٌة :الضبط 

 .والتخزٌن واالخراج

محددة لتعلٌمات تبعا النشاطات توجٌه عملٌة :التوجٌه. 

 التقوٌم والتقٌٌم ماهو الفرق بٌن 



 وظيفة التخزين:رابعا

 لتأثٌرها المهمة الوظائف من التخزٌن وظٌفة تعد :التخزين وظيفة

 .وٌشمل البٌانات قاعدة وبناء تكامل فً

الحق وقت فً منها لالستفادة المعلومات تخزٌن :التخزٌن. 

النظام بٌانات وتحدٌث وتعدٌل حذف وتشمل : الصٌانة. 

اعداد فً الستخدامها البٌانات استرجاع وٌشمل :االسترجاع 

 .التقارٌر



 وظيفة االخراج: خامسا

 إلى أو المستخدمٌن إلى الناتجة المعلومات نقل وتتضمن :االخراج وظيفة

 .تقارٌر شكل على أخرى معلومات نظم

 الحاسوبيةالمعلومات نظام       
 وتصنٌف بجمع تسمح آلٌة عن عبارة هو :الحاسوبٌة المعلومات نظام

 او مٌكانٌكٌة أو ٌدوٌة بطرٌقة مخزنة معلومات واسترجاع ومعالجة

 .مراجعتها وبالتالً الكترونٌة

 



الحواسٌب استخدام عند سرٌعة بصورة المعلومات استرجاع :السرعة. 

والٌدوٌة التقلٌدٌة بالطرق مقارنة "جدا قلٌل الخطأ احتمال ٌكون :الدقة 

 فتكون الحاسوب ،اما الٌدوٌة االعمال انجاز فً والجهد التعب نتٌجة

 .متناهٌة بدقة اعماله

الجهد من أكبر هو التقلٌدٌة النظم فً البشري فالجهد :الجهود توفٌر 

 مع التعامل إجراءات مستوى على ذلك المحوسبة النظم فً المبذول

 من علٌها والسٌطرة وخزنها ومعالجتها المختلفة ومصادرها المعلومات

 .والمستفٌدٌن والمتخصصٌن الباحثٌن قبل

 خصائص نظام المعلومات الحاسوبية



التقلٌدٌة بالطرق المخزنة والوثائق المعلومات حجم أن :المعلومات كمٌة 

 تكون والمتنامٌة المتاحة التخزٌن ووسائط الحواسٌب فً اما محدودة

 .كبٌرة بإمكانٌات مخزنة المعلومات

أوسع المعلومات استرجاع خٌارات إن :االسترجاع فً المتاحة الخٌارات 

 .التقلٌدٌة النظم فً الحال هو عما المحوسبة النظم فً وأفضل

 هل ٌمكن اضافة نقطة اخرى

 ؟



 :منها و وتشغٌل المعلومات نظم بناء تواجه التً التحدٌات بعض هناك

مثل: النظام فً إدخالها ٌمكن ال المعلومات بعض ان  

 

لحظة فً الهامة المعلومات بعض :الزمن بمرور تتناقص المعلومات قٌمة 

   .المستقبل فً قٌمة أٌة لها تكون ال قد ما

 

حالة فً :المعلومات من االحتٌاجات فً تغٌرات إلى تؤدي البٌئٌة التغٌرات 

 تشرٌعات وظهور أخرى ، منظمة فً االندماج ، أو التشرٌعٌة البٌئة تغٌر

 .منافسة منظمات وظهور السوق فً جدٌدة

 الحاسوبيةالتحديات التي تواجهها نظم المعلومات غير داخل اهم 

 جديدة منتجات تقديم بشأن األفكار

 معين، منتج حول المستهلكين وآراء

 .المنافسين وخطط

 هواتف في االدخال لوحة)

 (نوكيا



بتقادم المعلومات نظم تتقادم :سرٌع تغٌر فً اآللً الحاسب تكنولوجٌا 

 .الحاسوب أجهزة

المبرمجٌن نقص :الماهرة الفنٌة البشرٌة الموارد فً الملحوظ النقص 

 .كبٌرة معرفٌة فجوة تحصل حٌث النظام، ومحللً

متجددة، الحاسوبٌة المعارف :مستمر تغٌر فً العاملٌن من المتطلبات 

 لكً اخر الى حٌن من التدرٌب إلى الحاسوب مع متعامل أي وٌحتاج

 .الجدٌدة المتطلبات ٌواكب

نظام تصمٌم ٌمكن أنه ٌتصورون المدٌرٌن بعض :فٌها المغالى التوقعات 

 حجم عن النظر بغض وجٌزة زمنٌة فترة وخالل تكلفة بأقل معلومات
 .المنظمة

ما هو الفرق بٌن التغٌٌر 

 والتغٌر



Homewor k 

لكل موجز شرح مع االدارية المعلومات نظم وظائف ماهي 

 .وظيفة

الحاسوبية المعلومات نظم عرف. 

الحاسوبية المعلومات نظم خصائص عدد. 

الحاسوبية المعلومات نظم تواجه التي التحديات اهم عدد. 
 



Thank you 



Asst. Lect. HASSN FADEL SALH 

2023-2022 Lecture-13-14-15 

الكلية التقنية التقنية األوسط جامعة الفرات 

 االدارية كوفة

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 نظم المعلومات االدارية: المادة

انواع نظم المعلومات االدارية حسب 

 الوظائف االدارية ووظائف المنظمة



O u t l i n e 

1 

انواع نظم المعلومات االدارٌة 

 الوظائفحسب 

 نظم معلومات االنتاج

2 

 4 نظام معلومات الموارد البشرٌة

5 

3 

 نظام المعلومات التسوٌقٌة
نظام المعلومات 

 المالً والمحاسبً



 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحاضرة أهداف
   .االدارية بالوظائف المعمومات نظام عالقة يوضح شكال يرسم1.
 .البشرية الموارد المعمومات نظم عمى يتعرف2.
 .التسويقية المعمومات نظم عمى يتعرف3.
 .االنتاج المعمومات نظم عمى يتعرف4.
 والمحاسبية المالية المعمومات نظم عمى يتعرف5.

 
 
 
 

 

 

 

Le c t u re  Goa l s 



 بوظائف االداريةنظام المعلومات عالقة : اوال



 human resource information systemالبشرية معلومات الموارد نظام . 1

 وظٌفة ٌدعم الذي المعلومات نظام أنه على Reix  عرفه

 التوظٌف، من كل ادارة خالل من البشرٌة الموارد ادارة

 ادارة الى باالضافة والتكوٌن التدرٌب ،االجور المكافآت،

 بالموارد المتعلقة االزمة المعلومات ٌوفر كما المهنً المسار

 .القرارات لمتخذي البشرٌة

 المنظمةوظائف نظم المعلومات االدارية حسب انواع : ثانيا



 االدارة

 االجور

 توظيف

 مهارة تكوين -تشكيل 

 حياة مهنية

 التقارير

SIRH 

 المنظمات الخارجية

 الباحثين

 محاسبة السجالت التاريخية

 الخدمة ذاتية

 المنظمات المصرفية

 البشريةالموارد معلومات شكل يوضح  نظام 



 البشريةمزايا نظم معلومات الموارد 

التً السرعة الى الحال بطبٌعة راجع وهذا :بفاعلٌة الوقت ادارة 

 ٌستطٌع حٌث الحاسوب طرٌق عن المعلومات معالجة بها ٌتم

 .جدا قصٌرة لحظات فً العملٌات بمالٌٌن القٌام

بالدخال المعلومات تكنولوجٌا ساعدت لقد :التكالٌف على السٌطرة  

 األنشطة جل أو كل أن مع اإلدارٌة، األعمال فً االلكترونً النمط

 الشبكة عبر تتم وغٌرها البشرٌة بالموارد المتعلقة الٌوم اإلدارٌة

 شؤنه من وهذا والحفظ، الطبع وتكالٌف أوراق إلى الحاجة دون

   .التكالٌف فً التحكم فً مباشرة المساهمة

 



البشرٌة المعلومات نظم ساعدت لقد :القرارات اتخاذ عملٌة جودة 

 ما وهذا االفراد، بٌن المعلومات تداول وجودة سرعة على الٌوم

 المتعلقة تلك خاصة وفعالة صائبة قرارات اتخاذ ضمان شؤنه من

   .العاملٌن باألفراد

غزو مع خاصة حدٌثا ظهر جدٌد مصطلح وهو :الجماعً العمل 

 على المعلومات نظم وسٌطرة األعمال، عالم المعلومات تكنولوجٌا

 تمكن برامج :إلى ٌشٌر وهو التنظٌم، داخل األنشطة محتوى

 أن دون المشروع نفس فً الجماعً بالعمل مستخدمٌن مجموعة

 .فٌزٌائٌا متواجدٌن أو مجتمعٌن ٌكونوا



 التي يشملها نظام معلومات الموارد البشريةالمجاالت االساسية 



 Marketing information systemالتسويقية المعلومات نظام . 2

 ومتفاعل مستمر هٌكل عن عبارة التسوٌقٌة المعلومات نظام

  وتحلٌل وتخزٌن لتجمٌع واإلجراءات المعدات، األفراد، من

 الستخدامها المناسب الوقت فً دقٌقة معلومات وتوزٌع وتقٌٌم

 (التوزٌع التروٌج، ، التسعٌر) التسوٌقٌة القرارات اتخاذ فً

 .التسوٌقٌة والرقابة والتنفٌذ التخطٌط عملٌات لتحسٌن



 المعلومات التسويقيةلنظم (  (Mcleodنموذج 



 المعلومات توفر التً للمخرجات الفرعٌة النظم ماكلٌود قدم

 الفرعً النظام ٌوفر حٌث التسوٌقً، المزٌج بعناصر الخاصة

 تمكنهم والتً المإسسة منتجات عن بالمعلومات للمدراء للمنتج

 الفرعً والنظام به، الخاصة التسوٌقٌة اإلستراتٌجٌات وضع من

 التً التوزٌع قنوات عن معلومات ٌوفر الذي المكان للتوزٌع

 والنظام عمالئها، إلى منتجاتها إٌصال فً المإسسة تستخدمها

 والبٌع اإلعالن بؤنشطة تتعلق معلومات ٌقدم الذي الفرعً

 بالنسبة أما التروٌجً، المزٌج عناصر من وغٌرها الشخصً

 أسعار عن معلومات ٌوفر الذي فهو للتسعٌر الفرعً للنظام

 .المإسسة وخدمات منتجات وتكالٌف



 Production Information Systemsنظم معلومات االنتاج . 3

 والخدمات، والمنتجات السلع إنتاج عن المسئولة اإلنتاج وظٌفة تعتبر 

 والخدمات التطوٌر، التصنٌع، المنتج، تصمٌم بعملٌة تهتم حٌث

 من البد العملٌات هذه ولتسهٌل اإلنتاجٌة بالعملٌة الخاصة األخرى

 أجل من المعلومات نظام طرٌق عن الالزمة المعلومات توفر

 تخطٌط فً و اإلنتاجٌة العملٌة ورقابة توجٌه فً أٌضا استعمالها

 .المخزون على الرقابة إلى باإلضافة األولٌة المواد من االحتٌاجات

 ٌوفر الحاسب على مبنً نظام بؤنه اإلنتاج معلومات نظام ٌتمثل إذن

  القرارات اتخاذ دعم بهدف اإلنتاجٌة بالعملٌات الخاصة المعلومات

 .بالمنتج الخاصة

 



 اإلنتاجنظام معلومات شكل يوضح مكونات 



 العملٌات تصف التً البٌانات كافة تجمٌع البٌانات لمعالجة الفرعً النظام ٌتولى

 مع المإسسة عملٌات تصف بٌئٌة وبٌانات المصنع، داخل تجري التً التصنٌعٌة

 وتقدٌم اإلنتاج عملٌات بدراسة الصناعٌة للهندسة الفرعً النظام وٌقوم موردٌها،

 الستخبارات الفرعً النظام أما العملٌات، تلك وتطوٌر بتحسٌن الخاصة التوصٌات

 وظٌفة بؤداء المرتبطة الخارجٌة البٌئة عناصر تصف محدثة بٌانات بتجمٌع فٌقوم اإلنتاج

 المعلومات أن ورغم والموردٌن، الصناعٌة العاملة الٌد فً أساسا والمتمثلة التصنٌع

 الخاصة المعلومات أن كما البشرٌة، الموارد إدارة اختصاص من هً بالعاملٌن المتعلقة

 عالقة لها كذلك اإلنتاج إدارة أن إال واإلمداد، المشترٌات إدارة من تكون بالموردٌن

 مصدر هم الموردٌن وأن اإلنتاجٌة، هو البشري العنصر لكون نظرا العنصرٌن، بهذٌن

 فً النظام مخرجات تتمثل .المختلفة والتجهٌزات األولٌة المواد من المإسسة احتٌاجات

 الرئٌسٌة التصنٌع مجاالت حول قراراتها اتخاذ فً اإلنتاج إدارة تدعم معلومات شکل

 .العملٌة محور اختصاص على الرقابة اإلنتاج، عملٌات :مثل



 من المالٌة التدفقات إدارة أداء عن المسإولة هً المالٌة الوظٌفة تعتبر

 التقارٌر وإعداد المحاسبٌة الدفاتر مسك إلى باإلضافة والٌها، المنظمة

 الالزم المال رأس بتؤمٌن تهتم كما المالٌة، القرارات واتخاذ المحاسبٌة،

 المالً الجانب فً المعلومة ألهمٌة ونظرا المنظمة، احتٌاجات لتغطٌة

 ٌزود الذي ومحاسبً مالً معلومات نظام امتالك المنظمة على ٌتوجب

 على لمساعدتهم للمنظمة المالً بالنشاط الخاصة بالمعلومات المالٌة اإلدارة

 الحكومٌة كالجهات) الخارجٌة لألطراف تقدٌمها و المالٌة القرارات اتخاذ

 الموارد رقابة على مساعدتهم إلى باإلضافة المناسبة والمستثمرٌن الدائنٌن

 .(للمنظمة المالٌة

  Finance and Accounting Systemsنظام المعلومات المالي والمحاسبي. 4



 نظام المعلومات المالي والمحاسبيشكل يوضح مكونات 



كانت سواء المنشؤة من المنفذة بؤنشطة المتعلقة البٌانات تخزٌن و جمع 

 .المنشؤة فً ٌحدث بما االهتمام ذات خارجٌة أو داخلٌة

 تمكنها القرارات اتخاذ فً نافعة معلومات إلى البٌانات وتحوٌل معالجة 

 .نشاطها ومراقبة تنفٌذ من

 أصولها لحماٌة مالئمة برقابة المنشؤة ٌزود. 

 و والمستثمرٌن الحكومٌة، الجهات الى التقارٌر من الحاجات تلبٌة 

   .المستفٌدٌن أو المقرضٌن

بكفاءة و المناسب بالتوقٌت المعلومات إلى الوصول. 

 العملٌات فً األخطاء تقلٌل.   

 وظائف نظام المعلومات المحاسبية 



Homewor k 

االدارية بالوظائف المعمومات نظام عالقة ٌوضح شكال ارسم. 
شكال ورسم مزاٌاه ذكر مع البشرٌة الموارد معلومات نظام عرف 

 .ذلك ٌوضح

البشرٌة الموارد معلومات لنظام االساسٌة المجاالت هً ما. 

 نموذج رسم مع التسوٌقٌة المعلومات نظم عرف (Mcleod).  

معلومات نظم ٌوضح شكال رسم مع االنتاج معلومات نظم عرف 

 .االنتاج

 ذلك ٌوضح شكال رسم مع المحاسبٌة المعلومات نظام وظائف هً ما.   

 



Thank you 



Asst. Lect. HASSN FADEL SALH 

2023-2022 Lecture-22-23 

الكلية التقنية التقنية األوسط جامعة الفرات 

 االدارية كوفة

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 نظم المعلومات االدارية: المادة

 االدارة االلكترونية من وجهة نظر باحثين آخرين
Electonic management 





 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحاضرة أهداف
 .االكترونية االدارة عمى يتعرف

 
 
 
 

 

 

 

Le c t u re  Goa l s 







































Homewor k 

 .االلكترونية االدارة ماهي :االول السوال
 االلكترونية االدارة الى التقميدية االدارة من التحول يتم كيف :الثاني السوال
 .االلكترونية االدارة متطمبات هي ما :الثالث السوال
 .االلكترونية االدارة ونظم تقنيات  هي ما :الرابع السوال

   .االلكترونية االدارة واهداف فوائد هي ما :الخامس السوال

 االلكترونية االدارة وسلبيات معوقات هي ما :السادس السوال



Thank you 



Asst. Lect. HASSN FADEL SALH 

2023-2022 Lecture-24-26 

الكلية التقنية التقنية األوسط جامعة الفرات 

 االدارية كوفة

 قسم تقنيات ادارة االعمال

 نظم المعلومات االدارية: المادة

 االتصاالت والشبكات االدارية



 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحاضرة أهداف
 .االدارية والشبكات االتصاالت عمى يتعرف

 
 

 
 

 

 

 

Le c t u re  Goa l s 









































Thank you 



Asst. Lect. HASSN FADEL SALH 

2023-2022 Lecture-21 

الكلٌة التقنٌة التقنٌة األوسط جامعة الفرات 

 االدارٌة كوفة

 قسم تقنٌات ادارة االعمال

 نظم المعلومات االدارٌة: المادة

 النظم الخبٌرة

Expert systems 
 



O u t l i n e 

1 

 تعرٌف النظم الخبٌرة

2 

 خصائص وانواع النظم الخبٌرة

3 

 كونات ومراحل النظم الخبٌرة

4 

 5 متطلبات وتبرٌر تطوٌر النظم الخبٌرة

 الخبٌرةتطبٌقات وفوائد استخدام النظم 



 :أن عمى قادرا الدرس نهاية بعد الطالب سيكون :المحاضرة أهداف
 .الخبيرة النظم عمى يتعرف

 

 
 
 
 

 

 

 

Le c t u re  Goa l s 



 للذكاء الشهٌرة التطبٌقات إحدى الخبٌرة النظم تعد         

 ،المعرفة على المبنٌة بالنظم ٌعرف لما وتنتمً االصطناعً،

 .اآللٌة الحاسبات على المبنٌة للنظم جدٌدة إضافة تمثل والتً

 المبنٌة النظم علٌها ٌطلق فالبعض عدٌدة مسمٌات الخبٌرة وللنظم

 حٌن فً  Knowledge Based Systems المعرفة على

 ،الذكٌة المعرفة على المبنٌة النظم اآلخر البعض علٌها ٌطلق

Intelligent Knowledge Based Systems   وأحٌانا 

 أحٌانا   Expert Advisors ،الخبرة مستشارو اسم علٌها ٌطلق

 Intelligent Computersاالذكٌاء الكمبٌوتر مساعدو اسم

Assistant. 

 النظم الخبٌرة



 على تعتمد بالذكاء تتسم برامج :هً عامة بصفة الخبٌرة ونظم

 االستدالل قواعد وتستخدم ،البشرٌة الخبرة من مستمدة معارف

   .لها الوصول وأسباب النتائج إلى الوصول فً المنطقً

 على تطبٌق " :بأنها الخبٌرة النظم  (Rolston)الباحث وٌعرف

 إنسانٌة خبرة تتطلب والتً ،المعقدة المشكالت لحل اآللً الحاسب

 .البشرٌة االستدالل عملٌة محاكاة طرٌق عن ذلك وٌتم ،كبٌرة

 نظم تطبٌقات إحدى بأنها وآخرون (Whitten) ٌعرفها بٌنما 

 باستحواذ تقوم والتً ،اآللٌة الحاسبات على المبنٌة المعلومات

  تفكٌرهم محاكاة ثم الخبراء بها ٌتمتع التً والخبرات المعرفة

 .خبرة أقل هو من إلى وتوفٌرها

 



 الخبٌرةخصائص النظم 
 النظم الخبٌرة بمجموعة من الخصائص والتً من أهمهاتمتاز: 

النادرة البشرٌة والخبرات المعرفة على الحصول على القدرة 

 . معٌن مجال فً استخدامها وتسهٌل وحفظها،

زمن فً المعقدة للمشكالت والخبرة المعرفة على المبنٌة الحلول تقدٌم 

 .متعددة زواٌا من المشكلة إلى النظر على المقدرة مع قٌاسً،

النادرة البشرٌة الخبرات من االستفادة فً اإلنسانٌة المشاركة تحقٌق 

 .واحد وقت وفً مكان من أكثر فً الخبرات بتوفٌرهذه وذلك

ٌُعد ،للمشكالت المقترحة الحلول أسباب شرح على القدرة  من ذلك و

 .النظم هذه تحققها التً الفوائد أهم

 



االستنتاجات تستخلص أن النظم هذه تستطٌع* spss من 

 .معقدة عالقات ومن للتصرف معٌنة قواعد

الرسومات مثل *الرمزٌة المعلومات مع التعامل على القدرة 

 النتائج واستخالص الحاسوب، شاشة تظهرعلى التً الهندسٌة

 .الرسومات هذه من

ومداخل أفكار اقتراح مثل الذكٌة التصرفات على القدرة 

 األمثلة ومن معٌنة، معلومات على بناء المشكالت لحل جدٌدة

 .الطبً المجال فً الخبٌرة النظم تفعله ما ذلك على

بٌنها، من المالئم الحل واقتراح وتقٌٌمها، الحلول بدائل تنمٌة  

 .ذلك على ٌساعده الذي المنطق الخبٌر للنظام ٌتوافر إذ



 أنواع النظم الخبٌرة

 :رئٌسة أنواع ثالثة إلى الخبٌرة النظم تقسٌم ٌمكن

 أقل النظم هذه تعد : Assistantكمساعد تعمل التً النظم :اوال

 بعض تحلٌل فً المستخدم بمساعدة النظام ٌقوم إذ ،خبرة النظم

 العنصر تدخل إلى تحتاج التً األنشطة وتوضٌح ،األعمال

 الخرائط بقراءة تقوم التً النظم :النظم أمثلة ومن البشري،

 توضح ثم البترول عن التنقٌب معدات عن الناتجة والرسومات

 .والتركٌز االهتمام إلى تحتاج التً المجاالت للخبراء



 College كزمٌل تعمل التً النظم :ثانٌا

 وٌطرح النظام مع المشكلة ٌناقش أن للمستخدم النظم هذه تسمح 

 للمستخدم ٌمكن كما ،النظام ٌستخدمه الذي المنطق لفهم علٌه األسئلة

  جهد محصلة النهائً القرار ٌكون وبالتالً ،النظام مسار ٌصحح أن

  .معا   والنظام للمستخدم مشترك

   Expert كخبٌر تعمل التً النظم :ثالثا

 ،مناقشة دون النظام نصٌحة النظم من النوع هذا فً المستخدم ٌقبل

 .المستخدم خبرة من أفضل النظام خبرة أن   أي



 مكونات النظم الخبٌرة
 االتً الشكل ذلك ٌوضح كما رئٌسة أجزاء خمسة من الخبٌرة النظم معظم تتكون



 بالنظم الخاصة المعرفة قاعدة تتضمن :المعرفة قاعدة .1

 :التالٌة المعارف أنواع الخبٌرة

 موضوعات حول حقائق من تتكون والتً بالحقائق المعرفة -أ

 .معٌنة مجاالت تمس

 التً والقواعد اإلجراءات من وتتكون الموجهة، المعرفة - ب

 مشكلة أسباب إلى للوصول الخبٌر ٌتبعه أن ٌمكن ما تصف

 .السببٌة اإلجراءات أحٌانا   علٌها ٌطلق لذا معٌنة،



 االستداللآلة . 2

 المختلفة المواقف مع التعامل االستدالل عملٌة خالل من ٌمكن

  المعارف مجموعة انتقاء ٌتم إذ ،الخبٌر النظام ٌواجهها التً

  خالل ومن ،المطلوبة النتائج إلى والوصول موقف لكل المناسبة

 المعارف من جدٌدة معرفة إلى الوصول ٌمكن االستدالل آلة

 آلة وتقوم أٌضا ، جدٌدة نتائج إلى الوصول ثم ومن ،الحالٌة

 :هما وظٌفتٌن بأداء االستدالل

 .المعرفة قاعدة فً القواعد تنفٌذ ترتٌب متابعة -

 حقائق على منها واالستدالل الموجودة والحقائق القواعد اختبار -

 .جدٌدة



 المستخدمواجهة . 3
 المستخدم من المعلومات بتلقً الخبٌر النظام فً المستخدم وسٌط ٌقوم

 النظام من المعلومات تلقً أو ،النظام أجزاء بقٌة إلى مقبول شكل إلى وترجمتها

 .للمستخدم مقبول شكل إلى وتحوٌلها

 المعرفة وتحدٌث تعدٌل وحدة- 4
 للمعرفة قواعد عدة أو قاعدة تصمٌم ٌتم الخبٌر النظام تصمٌم عند أنه شك ال

 ولهذا وتتغٌر، تنمو عموما   مجال أي فً المعرفة أن   غٌر علٌها، ٌعتمد والتً

 مناسبة دائما   تظل لكً بالنظام الخاصة المعرفة قواعد وتحدٌث تعدٌل ٌجب

 .الخبٌر والنظام للمستخدم

 والتفسٌر الشرح وحدة .5
  إلى بالوصول الخبٌر النظام قام كٌف تفسٌر ٌتم والتفسٌر الشرح وحدة خالل من

 الخصائص إحدى وهذه البحث، محل بالمشكلة المتعلقة والتوصٌات النتائج

 .بعٌد حد إلى البشري الخبٌر ٌماثل تجعله التً للنظام الهامة



 بناء النظم الخبٌرة
 

 :فً تتمثل مراحل ست من وتتكون معقدة الخبٌرة النظم بناء عملٌة تعد  

 .النظام بدء :األولى المرحلة

 .النظام وتصمٌم تحلٌل :الثانٌة المرحلة

 .للتوضٌح أولً ونموذج سرٌع، أولً نموذج عمل :الثالثة المرحلة

 .النظام تطوٌر :الرابعة المرحلة

 .التنفٌذ :الخامسة المرحلة

 .التنفٌذ بعد ما :السادسة المرحلة



 :المتطلبات التالٌة من أجل تحقٌق النجاح لتطوٌر النظام الخبٌرتلزم 
 .طبٌعٌةولٌست مها رات إدراكٌة المهمة تتطلب أ-

 .بالتعاونعلى األقل خبٌر أصلً واحد والذي ٌرحب ٌوجد ب-

 .المشكالتطرقهم فً حل ٌوضح الخبراء المشمولون ت-

 .المشكلةالمشمولون على المعرفة طرٌقة لحل ٌوافق الخبراء ث-

 .للغاٌةتكون المهمة صعبة ال ج-

 .بوضوحالمهمة مفهومة فهما  جٌدا ، ومعرفة تكون ح-

 .معقولةبدرجة مستقرا تعرٌف المشكلة ٌكون خ-

 (.الخوارزمٌة)تكفً أسالٌب حل الحاسب ال د-

 .المثلىالتسامح فً النتائج غٌر الدقٌقة أو غٌر ٌمكن ذ-

 .البٌانات والحاالت االختبارٌة متاحةتكون ر-

 :متطلبات تطوٌر النظام الخبٌر



 :تبرٌر تطوٌر النظام الخبٌر 
أي نظام معلومات آخر، ٌحتاج النظام الخبٌر إلى تبرٌر، وٌجب أن ٌوجد واحد مثل 

 :التالٌة لتبرٌر النظام الخبٌرمن العوامل 

 مرتفعلحل المشكلة عائد ٌكون. 

 تفقدأن ٌحفظ النظام الخبٌر الخبرة البشرٌة حتى ال ٌمكن. 

 المواقعهناك حاجة إلى الخبرة فً الكثٌر من تكون. 

 مخاطرهناك حاجة للخبرة فً بٌئات معادٌة، أو منطوٌة على تكون. 

 الجودةأو / خبرة األداء وتحسن. 

 التدرٌباستخدام النظام فً ٌمكن. 

 البشرياستخالص حل النظام الخبٌر أسرع مما ٌمكن أن ٌوفره اإلنسان ٌمكن. 

 النظام الخبٌر أكثر اتساقا  ودقة عن اإلنسان البشريٌكون. 



 تطبٌقات النظم الخبٌرة
 تقدٌم على الخبٌر النظام ٌعمل إذ ،الحلول إٌجاد الخبٌرة النظم استخدام ٌتضمن

 ثم إجابات، عدة وٌتلقى أسئلة عدة ٌوجه أن بعد للمستخدم المناسبة النصٌحة

 متعلقة وقواعد حقائق من تملك بما لدٌه المخزنة المعرفة قاعدة إلى العودة

   .بالنصٌحة

 المتوقع ومن شتى، مجاالت فً حالٌة تطبٌقات عدة الخبٌرة النظم تملك كما

 للنظم الرئٌسة التطبٌقات أهم ومن جدٌدة، لحقول التطبٌقات من المزٌد اكتشاف

 :ٌأتً ما الخبٌرة



 :إدارة القرار. 1
 فتعرض البدائل المختلفة فً حل المشكالت، كما أنها المستشارتقوم النظم الخبٌرة بدور 

 :تقدمالمناسب الستخدام البدٌل المقترح، كما  التبرٌرتقدم 

 االستراتٌجٌةاألهداف وضع. 

 الموظفٌنأداء تقٌٌم. 

سندات التأمٌن. 

التنبؤات الدٌموغرافٌة. 



 :حل المشكلة/ المشكلةتشخٌص . 2
 تشخٌص إلى للوصول المحتملة األسباب تقدٌم على الخبٌر النظام ٌعمل

 وتقرٌر معٌنة أعراض على بناء االختناق نقاط فً خاصة المشكلة

 :فُتقدم التحلٌل علٌها تبنً التً والمبادئ األسباب بشرح تقوم كما تارٌخً،

oالتجهٌزات معاٌرة. 

oاإلنتاج عملٌات فً المساعدة. 

oالمختلفة لؤلمراض الطبً التشخٌص. 



 :التقسٌمات /التصمٌم .3
 باالعتبار األخذ مع التجهٌزات بنٌة إتمام على الخبٌرة النظم ُتساعد

 :مثال   الخبٌرة النظم تقدم حٌث المختلفة، القٌود

اآلالت تجمٌع وتعظٌم التجمٌع، خٌارات. 

المصانع دراسات. 

االتصاالت شبكات. 



 :التصنٌف /االختٌار .4
 أو المنتجات الخام، المواد اختٌار فً المستخدمٌن الخبٌرة النظم ُتساعد

 :مثل وُمعقدة عدٌدة خٌارات بٌن من العملٌات

الخام المواد اختٌار. 

بهم والمشتبه المجرمٌن سلوك تصنٌف. 

المعلومات تصنٌف. 



   :السٌطرة /المراقبة عملٌات .5

  على والسٌطرة المراقبة عملٌات فً الخبٌرة النظم تساعد

 :مثل والعملٌات اإلجراءات

 .والمخزون اآلالت على السٌطرة•

 خالل من التجاوزات ضد األمن وتوفٌر اإلنتاج، مراقبة•

 .االنحرافات تحدٌد

 .الكٌماوٌة االختبارات•



 فوائد استخدام النظم الخبٌرة وحدودها
 على تستحوذ بل البٌانات معالجة حد عند تقف ال الخبٌرة فالنظم :النادرة الخبرات توفٌر 1.

 ٌسمح بشكل توفرها ثم معٌن، مجال فً الخبراء لدى المتمٌزة والخبرات النادرة المعرفة

 .بسهولة باستخدامها لآلخرٌن

 من العدٌد وٕاكسابهم ،المنظمة داخل مستخدمٌها قدرات تطوٌر فً الخبٌرة النظم تسهم2.

 فضال   ،رات القرا اتخاذ كفاءة رفع على آخر جانب من ٌؤدي ما وهو المتنوعة، الخبرات

 .األمثل النحو على المشكالت عالج عن

 ،األخطاء قلة إلى ٌؤدي مما ،البشري العنصر من وأسرع أدق بصورة الخبٌر النظام ٌعمل3.

 .األداء جودة وزٌادة

 المرتبطة النصٌحة تقدٌم فً البشري الخبٌر من مرونة أكثر بأنه الخبٌر النظام ٌتسم4.

 .المختلفة اإلدارٌة بالمجاالت
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 .خصائصها هً وما الخبٌرة، نظم عرف :االول السوال
 .الرسم مع الخبٌرة النظم مكونات اشرح الخبٌرة، النظم انواع هي ما :الثاني السوال
 .تطوٌرها متطلبات هً وما ،الخبيرة النظم بناء مراحل هي ما :الثالث السوال
 .الخبٌرة لنظم الرئٌسة التطبٌقات اهم هً وما الخبٌرة، النظم تطوٌر تبرٌر هو ما :الرابع السوال

   .الخبٌرة النظم فوائداستخدام اذكر :الخامس السوال



Thank you 


