
 المدرس المساعد وسام جٌاد كرٌم -:أعداد 
 هندسة البرامجٌات  -:التخصص 



 يحهم َظى

2 

 يجشيح

 إداسح اإلَزبج

 إداسح انزغىٌق

 إداسح االفشاد

 إداسح انًحبعجخ

 يذٌش اإلداسح

 يشغم

 كًجٍىرش

 ضبثظ ثٍبَبد



محللً النظم 
 دراسة الهدف مع مدٌر اإلدارة الراغبة فً اإلنضمام إلً الوحدة األلٌة◦

 البحث عن عناصر تحقٌق الهدف و عالج المشكالت◦

المبرمج 
 .ترجمة األهداف إلً إحدي لغات البرمجة◦

 تشغٌل البرنامج للتأكد من مالئمته لألهداف◦

 عرض النتائج علً محلل النظم◦

المشغل 
 تغذٌة الحاسب بالبٌانات اإلفتراضٌة إلستغالل وقت المبرمج◦

ضابط البٌانات 
 ترتٌب الملفات و السجالت◦
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تحكم   

 فً اداء

 النظام

 معالجة

 مـدخالت معلومات

البٌاناتقاعدة   

 انؼُصش انجششي



 انًهٍ انًزؼهقخ ثبنحبعت اَنً وَظى انًؼهىيبد

 يذٌش إداسح َظى انًؼهىيبد

Information System Manager 
 يذٌش قبػذح انجٍبَبد

Data Base Administrator 
 يحهم انُظى

System Analyst 

 يجشيح َظى

System Programmer 

 يجشيح انزطجٍقبد

Application Programmer 
 يهُذط حبعت أنً

Computer Engineer 

 يذخم ثٍبَبد

Data Entry Operator 
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 يشغم انحبعت االنً

Computer Operator 



مدٌر إدارة نظم المعلومات 

 (توجٌه –رقابة  –تنسٌق  –تخطٌط ) ٌتولً إدارة النظام ◦

 ٌحتاج إلً خبرات فنٌة و إدارٌة◦

 سوبر مان –مدٌر قاعدة البٌانات 

 خبرة تقنٌة عمٌقة و إدارٌة تخصصٌة◦

 مسئول عن كل ما ٌتعلق بقاعدة البٌانات◦

محلل النظم 

 شهادة تخصصٌة فً نظم المعلومات اإلدارٌة◦

 القدرة علً التعامل وإقناع األخرٌن◦

مبرمج النظم 

 اختٌار و تعدٌل و صٌانة برامج النظم◦

 إتخاذ القرار بتحدٌث البرامج و تقوٌم ادائها◦

 ٌحتاج إلً خبرة تقنٌة عمٌقة◦
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مبرمج التطبٌقات 

 تصمٌم البرامج التً وضعها محلل النظم إلً برامج فعلٌة◦

 توثٌق البرامج و صٌانتها◦

 شهادة متخصصة فً نظم المعلومات أو هندسة الحاسب األلً◦

ًمهندس الحاسب االل 

 مسئول عن تركٌب التجهٌزات المادٌة للحاسب االلً◦

 اإلشراف علً تشغٌل و صٌانة األجهزة خاصة الشبكات◦

 شهادة متخصصة من هندسة أجهزة الحاسب االلً◦

ًمشغل الحاسب االل 

 .....تشغٌل الطابعة  –تركٌب األجهزة ◦

 ٌحمل شهادة دبلومة فنٌة◦

مدخل البٌانات 

 إدخال البٌانات◦

 ٌجٌد الكتابة علً لوحة المفاتٌح◦
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 قواعد البٌانات 



 “هً كتلة من المعلومات منظمة بشكل ٌسهل الرجوع إلٌها”

 

هً تجمٌع لكمٌة كبٌرة من المعلومات او البٌانات وعرضها بطرٌقة او اكثر ”

 “من طرٌقة تسهل االستفادة منها
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 للحاسب اآللً قدرات كبٌرة فً السرعة ودقة المعالجة وإمكانٌات التخزٌن

 واالسترجاع

نظم إدارة نظم قاعدة البٌانات Data Base Management 

System(DBMS)  هً هً مجموعة من البرمجٌات التً تراقب إنشاء

 .و صٌانة و إستخدام قاعدة البٌانات

 

 وظائف إدارة نظم قاعدة البٌانات 
 إنشاء قاعدة البٌانات 

 صٌانة قاعدة البٌانات 

معالجة البٌانات 
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أهمٌة قواعد البٌانات : 
طرق وحجم التخزٌن 

المتابعة والتعدٌل 

الربط 

 السرٌة 

 

األهداف الثانوٌة: 
استقالل البٌانات 

 ضبط التكرار 

 سرعة التداول 

السرعة 

سالمة البٌانات 

االستعادة السرٌعة 
المؤالفة 
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اإلدارة 

 العلٌا

شئوون 

 األفراد

النظم 

 المحاسبٌة

 اإلنتاج

 التسوٌق

التخزٌن و 

 المشترٌات
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االستقاللٌة 

المركزٌة 

تقلٌل الحشو 

التكامل 

الخصوصٌة واألمن 

الجودة 
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ازدٌاد فرصة اتصال األفراد من خارج المنظمة. 

ازدٌاد فرصة األفراد الغٌر مسموح لهم بإجراء التعدٌالت. 

ازدٌاد فرصة إستخدام األفراد الغٌر مدربٌن علً القاعدة 
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 :  التخطٌط◦
 
تحلٌل بٌئة العمل 

شراء البرامج واألجهزة 

 التداخل بٌن البرامج المستخدمة 

المتغٌرات التً سٌتم إدراجها فً قاعدة البٌانات 
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 :قاعدة بٌانات على حسب المنتج◦
حاسبات كبٌرة (Main Frame): SQL 

حاسبات شخصٌةOracle  

 

 :قاعدة بٌانات على حسب البناء والتركٌب◦
قاعدة البٌانات الهرمٌة 

قاعدة البٌانات الشبكٌة 

قاعدة البٌانات ذات عالقة مشتركة 
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 واحذ يقبثم واحذ

One to one 

 واحذ يقبثم يدًىػخ

One to many 

 يدًىػخ يقبثم يدًىػخ

Many to many 



18 



تستخدم أكثر مع الحاسبات الكبٌرة. 

 تتطلب حجم كبٌر من وسائط التخزٌن ألنها تتعامل مع كم كبٌر

 .من المعلومات

ٌمثل كل مستطٌل فً الرسم أحد أنواع السجالت. 

 بالجذر( 1)ٌسمى المستطٌل. 

 (.عائل أو مالك)ٌسمى السجل العلوي 

 (.معتمد أو عضو)ٌسمى السجل األدنى 

لكل سجل مالك سجل معتمد واحد أو أكثر. 

لكل سجل معتمد سجل مالك واحد فقط. 
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3 

1 

4 

2 



 ٌتغلب علً معوقات التكوٌن الهرمً و الذي ال ٌسمح للعنصر المعتمد

 ان ٌكون له اكثر من عنصر عائل واحد

 

21 



 ملف

File 

Record 

No. 

Name Major Reg. No. 

1 Saleh Business 878782 

2 Majed Public 886070 

3 Ahmed Econ   879015 
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(ثٍبٌ)ػُصش   

Item 

 عدم

Record 

 حقم

Field 



تنظم البٌانات فً جداول ذات بعدٌن. 

هو تكوٌن منطقً، ٌستخدم عالقات ضمنٌة. 

سهلة التعلم والبرمجة. 

تستخدم مساحة أقل من الذاكرة ووسائط التخزٌن. 

ال تحتاج إلى لغة برمجة من الخارج. 

  لٌس من الضروري تعرٌف الموصالت مسبقا. 
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 الفصل العاشر

 مرحلة الدراسة والتخطٌط -التطوٌر 

 Study & Planning Phase 



 مراحل 4هً سلسله من المراحل والخطوات وتنقسم إلى: 

 Study & Planning Stage                              مرحلة الدراسة والتخطٌط1.

 :وتشمل على 

مرحلة تعرٌف المشكلة                                      Problem Definition 

Stage  

                                         مرحلة دراسة الجدوى Feasibility Study 

Stage  

                                                              مرحلة التخطٌطPlanning stage 

   System Analysis  & Design Stageالتصمٌم والتحلٌل                    مرحلة2.

   System Implementation Stageمرحلة  التطبٌق                                  3.

 Operation Stageمرحلة التشغٌل                                                    4.
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 إن النظام ذو التكنولوجٌا المتطورة سوف ٌأتً فً النهاٌة إلً عملٌة
 إعادة التجدٌد و من ثم تبدأ دورة حٌاة جدٌدة لنظام المعلومات
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اإلستثمار فً تطوٌر و تشغٌل النظام أكبر من المخطط له 

الجدول الزمنً طوٌل جدا 

منفذوا النظام غٌر متوائمٌن مع الجدولة 

لم ٌتم الحصول علً المتطلبات الرئٌسٌة للمعلومات 

القصور فً الخبرات 

عدم الثقة فً مخرجات نظم المنشأة 

عدم إمكانٌة الحصول علً المكاسب المتوقعة 
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التطور التكنولوجً السرٌع 

تحتاج نظم المعلومات إلً زمن طوٌل 

ال ٌمكن لمتخذ قرار تطوٌر النظام اإللمام الكامل بطبٌعته 

كمٌة المصادر المطلوبة تتزاٌد مع الزمن 

صعوبة اإلتصال بٌن منشىء و مطور النظام و مستفٌدي النظام 
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القٌمة الصافٌة للنظام 

العمر اإلقتصادي 

ٌجب عمل بحوث لبدائل جدوي متعددة 

هل النظام الجدٌد ٌعطً اكبر عائد صافً عن كافة البدائل 

 تعتبر نظم المعلومات كٌانا غٌر ملموس، والطرٌقة الوحٌدة لتقوٌمها
 .وضبط إنتاجها ٌكون من خالل وثائقها
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 ًكتابة الوثائق بلغة واضحة تساعد على تحدٌد نقاط الضعف والقوه ف
 النظام

تستخدم فً جمٌع مراحل تطوٌر النظام. 

 التوثٌق هو األداة المستخدمة فً نجاح عملٌة التطوٌر  . 

 ٌقدم التوثٌق المساندة للنظام فً مرحلة تشغٌله أو عند تعرض النظام
 .الحتمال الفشل

 تعتبر الوثائق أداة تدرٌب حٌوٌة  . 
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التطوٌر ٌعنً القٌام بالدراسات الالزمة إلنشاء أو تحسٌن األداء الحالً 

 .للنظام لمواجهة التغٌرات الخارجٌة والداخلٌة

 

التطوٌر مرغوب فٌه ولكن لٌس بصفه مستمرة، لألسباب التالٌة: 
 الرتفاع تكلفته ومدته الطوٌلة  ◦

 شعور العاملٌن بعدم استقرار ◦

 لٌس شرطا ان ٌكون فً جمٌع مكونات النظام◦

31 



32 

عوامل خارجة عن المؤسسة تتعلق بالعمالء 
 .والمنافسٌن والمؤسسات الحكومٌة 

قرارات كبار المسئولٌن الخاصة باندماج المؤسسات 
 .أو استحداث إمكانٌات جدٌدة فً التوزٌع والتسوٌق 

حاجة رؤساء األقسام لتغٌر أنظمة المعلومات الخاصة 
 .بأقسامهم

قرارات إدارة نظم المعلومات فً المؤسسة بغرض 
 .التغلب على بعض نقط الضعف 

 انجٍئخ انخبسخٍخ

 االداسح انؼهٍب

 االداساد راد انؼالقخ

 َظى انًؼهىيبد االداسٌخ



ٌقصد بالدراسة هً تقصً الحقائق لتحدٌد التغٌرات فً مكونات النظام الالزمة 
 .لتطوٌرها ومن ثم تطوٌر أداء العمل لتحقٌق هدف محدد  

تكون أكثر شمولٌة. 

 

 فوائد مرحلة الدراسة: 
 تقلٌل المخاطر. 

  إعادة تقٌٌم األداء واألهداف. 

   

خطوات مرحلة الدارسة: 
 مرحلة تعرٌف المشكلة وإنشاء مجال الدراسة1.

 جمع معلومات الدراسة وتحلٌلها2.

 تحدٌد الهدف 3.

 الحلول البدٌلة 4.

 إعداد تقرٌر الدراسة5.
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 وسائل تقرٌر المشكلة

هً تعبٌر ٌستخدم لوصف الطرٌقة التً ٌدرس بها محلل النظم 
وٌركز فٌها على مجموعة ثابتة من تقارٌر المشكلة . المشكالت

 .الواردة من المصادر الخارجٌة او الداخلٌة
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ٌعتبر الموضوع النقطة األساسٌة أو الفكرة •
الموضوع  .المركزٌة فً دراسة المشكلة

Subject  

المجال هو المدى أو البعد الذي تشمله •
الدراسة بالوقت أو المواصفات المالٌة أو 

 Scopeالمجال  .الحدود التنظٌمٌة

األهداف هً األشٌاء التً تتم المحاولة أو •
التعرف علٌها خالل الدراسة وٌجب أن 

تكون األهداف مناسبة للموضوع ومتناسقة 

  .مع مجال الدراسة

األهداف  
Objectives 
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هً فحص وتقوٌم النظام الحالً وتقدٌم النصٌحة والتوصٌة لإلدارة العلٌا 
بخصوص وجود عائد من تطوٌر النظام الحالً و إدخال نظم معلومات 

 .مرتبطة بالحاسب االلً وذلك من خالل مدى الفاعلٌة والكفاءة

 :الجدوى دراسة وجهات أو أنواع

 التكنولوجٌة الوجهة1.

 اإلجتماعٌة الوجهة2.

 اإلقتصادٌة الوجهة3.
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 تعمل على تحقٌق المنافع التالٌة: 
 .المساعدة فً عملٌه التخطٌط عن طرٌق جعل الدراسة اكثر دقة◦

 .اختصار الوقت والجهد◦

تحدٌد مواطن الضعف والقوه فً النظام الحالً مما ٌؤدي الً تخفٌض ◦

 التكالٌف فً النظام
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 .النتٌجة التً ٌتم التخطٌط لها اوهو الغاٌة  الهدف

 ٌعرف الهدف تعرٌف واضح1.

 ٌوضح الهدف بصفة عامة فً هذه المرحلة2.

 :تنقسم االهداف الً قسمٌن

 أهداف أساسٌة 

 .وهً الواجب تحقٌقها للقضاء على المشكلة 

 

 أهدف فرعٌة 

 وهً األهداف التً ٌمكن الوصول إلٌها بجانب الهدف الرئٌسً
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ٌقدم الفرٌق المختص حلول بدٌله لتحقٌق الهدف، بوضع وصف عام 1.

 (4او  3.)عن مزاٌا وعٌوب كل بدٌل

 .توضع تكالٌف تقرٌبٌة لكل بدٌل2.

ٌعتبر النظام القائم ضمن هذه البدائل من اجل المقارنة مع البدائل 3.

 .األخرى حتى ٌتم اختٌار البدٌل األمثل فٌما بعد
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 .انزٌٍ ٌكىَىٌ ثصفخ ػبيخ روي ػالقخ وثٍقخ ثبنًشكهخ انًذٌشٌٌٍىضغ اعبعب يٍ أخم •

 انًالئىارخبر انقشاس انزً رًكٍ انًذساء يٍ  انزفبصٍمنزنك  ٌدت  اٌ  ٌحزىي  ػهى •

 .انزأكٍذ اكثش ػهى انحهىل ونٍظ ػهى وصف انحبنخانزقشٌش ٌؼكظ َزبئح انخطىاد انغبثقخ يغ •

 :  هزا انزقشٌش ٌخطً انًدبالد انزبنٍخ •

 .وصف يدبل انُشبط رحذ انذساعخ •

 (.يضاٌب، وػٍىة، ركبنٍف )وصف يىاصفبد انُظبو انحبنً •

 .وصف  األَظًخ  انًقزشحخ انجذٌهخ •

 (.األخهضح، أَظًخ انزشغٍم، انًغزهضيبد انفكشٌخ ) خصبئص كم َظبو •

 .رقىٌى انجذائم وانزىصٍبد•

فً أي يششوع ثغجت َقطخ االسركبص انشئٍغٍخ الرخبر قشاس رطىٌش انُظى ٌؼزجش رقشٌش انذساعخ •

 .انًصشوفبد انؼبنٍخ انخبصخ ثزطىٌشهب وانزً رهجً انزقذو فً انًششوع
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 االقزشاذ

 هم رىخذ 

 يؼهىيبد

كبفٍخ   

 انًىافقخ 

 ػهً انجذائم 

 هم ٌحقق

 انهذف

 هم 

 هى افضم

انجذائم   

 اَهبء انًششوع

 َؼى

 هم ًٌكٍ  ال

 إضبفخ 

 يؼهىيخ

 

 انًىافقخ 

 َؼى

 َؼى

 ال

 ال



 .ٌقصد بالتخطٌط بأنه تحدٌد المسار لعملٌات مستقبلٌة لتحقٌق هدف محدد 

بٌئة داخلٌة وخارجٌة،جمٌع عناصر )ٌعتبر التخطٌط من مراحل تطوٌر النظام المعقدة

 (النظام

 

 :عناصر التخطٌط 

 ًوضع السٌاسات واإلجراءات الموجهة لحدث مستقبل. 

  ًإٌجاد عنصر رقاب. 

 

 :التخطٌط ٌشمل 

خطط طوٌلة األجل الستراتٌجٌات عامة 

خطط قصٌرة األجل ألهداف فرعٌة 
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 :فوائد التخطٌط

 تحدٌد المهام والوظائف الالزمة لتحقٌق هدف محدد. 

 تمٌٌز مناطق المشاكل الكامنة. 

 ترتٌب  تسلسل األنشطة والمهام. 

 متً و من و ماذا وكٌف.إعطاء نوع من الرقابة 

 :صعوبة التخطٌط

 عدم وجود هدف محدد◦

 مرونة النظام◦

 أهداف طوٌلة األجل◦

 درجة دقة المخرجات◦
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اسلوب جٌد للمنشأه القائمة او •
 المشارٌع الجدٌدة

 لدٌها اهداف مقننه •

أسلوب 
التخطط 
 باألهداف

 الٌمكن استخدامه فً المنشأه الجدٌده•

ٌركز على المشاكل الحالٌة و اٌجاد •
 االنظمة المساعده فً القرارات 

أسلوب 
التخطٌط 
 بالعقبات 
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 :قبل البدء فً التخطٌط تتخذ اإلدارة العلٌا األنشطة التمهٌدٌة التالٌة

 تقرٌر الحاجة إلى تطوٌر النظام ◦

 تعٌن مشرفا أو لجنة إشرافٌة على التطوٌر ◦

 تحقٌق األموال الالزمة للدراسة ◦

 تعٌن فرٌق فنً للدراسة ◦



 يشاحم انزخطٍظ نُظبو انًؼهىيبد اإلداسٌخ
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 التعرف على المشكلة1

 تعرٌف المشكلة2

 تحدٌد اهداف النظام3

 تحدٌد قٌود النظام4

 اعداد مشروع دراسة التخطٌط5

 الموافقة او عدم الموافقة على المشروع6

 انشاء وإٌجاد اسلوب الرقابة7



 قسم نظم المعلومات االدارٌة المدٌر التنفٌذي ورئٌس اقسم المعنً

 انزؼشف ػهى انًشكهخ

 رؼشٌف انًشكهخ

 رحذٌذ اهذاف انُظبو

 رحذٌذ قٍىد انُظبو

ظ
فق

ذ 
بَ

غ
 ي

وس
د

 

 إػذاد دساعخ انًششوع

انًىافقخ او ػذو انًىافقخ 

 ػهى انًششوع

 اَشبء اعهىة انشقبثخ 



 الفصل الحادي عشر

 التطوٌر

 مرحلة تحلٌل وتصمٌم النظم
System Analysis  & Design 

Stage 



إن التصمٌم عملٌة الحقة للتحلٌل. 

ٌتحول فٌها العمل من الهدف العام إلى األهداف الفرعٌة. 

 محلل النظم )ٌقتصر العمل فٌها على إدارة نظم المعلومات

 (بالتحدٌد

ٌكون دور اإلدارة ذات العالقة استشاري. 

 الموافقة أو عدم الموافقة على التصمٌم المقترح تكون من

 .صالحٌة اإلدارة ذات العالقة أو لجنة اإلشراف

أعقد مرحلة ألنها تتحول من الكلٌات إلى الجزئٌات. 
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التقوٌم اإلجرائً لعملٌات منشأة األعمال الكتشاف وفهم مجاالت مشاكل 

 .العمل الرئٌسٌة 

 :تحلٌل النظم هو 
 فصل النظام إلى عناصره الرئٌسٌة ◦

 . دراسة كل عنصر على حدة وعالقته مع العناصر األخرى ◦

 .  تقوٌم كل المؤثرات الداخلٌة والخارجٌة◦

تقوٌم القٌود على النظم التً لها تأثٌر على مراكز اتخاذ القرار الرئٌسٌة فً النظام ◦

 . الحالً 

والهدف األسمى هو النظر فً مجاالت المشكلة الممكنة بخصوص تصمٌم نظام جٌد ◦

 ومتطور  
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ٌختلف التحلٌل من منشأة إلى أخرى باختالف نوع النظام: 
 نظام قائم فً منشأة موجودة◦

 نظام مستحدث فً منشأة حدٌثة◦

 

 أول خطوة فً تحلٌل النظم إن ٌحصل محلل النظم على فهم تام ألسباب

 .قٌامه بتحلٌل النظام
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 .حل المشاكل 1.

 .احتٌاجات جدٌدة2.

 .تطبٌق أفكار أو تكنولوجٌا جدٌدة3.

 .تحسٌن عام للنظام 4.
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هو األخصائً المتمرس الذي ٌختص بعملٌات فحص وتحلٌل نظم 
المعلومات الحالٌة والجدٌدة وتطوٌرها طبقا  لألهداف التً ترغب اإلدارة 

ٌقضً وقتا كبٌرا  فً تناول المستوٌات ولذلك فإن محلل النظم . فً تحقٌقها 
 .التنظٌمٌة المختلفة بالمنظمة

 

 نجاح محلل النظم ٌتوقف على توافر إمكانٌات وقدرات لدى المحلل على
 فن االتصال باآلخرٌن

 

 البد إن ٌكتسب المعرفة والخبرات الالزمة عن المنظمة ككل وتطبٌقاتها
 .معرفة جٌدة بالحاسبات االلٌكترونٌةالمتنوعة باإلضافة إلى أن ٌكون على 
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خرائط التدفق 

 

جداول القرارات 
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خطوات تنفٌذ العملٌات واتجاه سٌر البٌانات وتوضٌح تتابع األحداث 
 وتصوٌرها لتسهٌل رؤٌة

 العالقات المختلفة بٌن األفراد واألعمال التً ٌقومون بتنفٌذها 

أو تتابع األحداث واتجاه سٌر العمل  . 

 

 وتحقق الخرائط مجموعة المزاٌا الهامة التالٌة

 .توضح العالقة بٌن األفراد والمستندات والوثائق المستخدمة فً النظام 1)

تتٌح لمحلل النظم الفرصة لعمل تغطٌة كاملة وواضحة لمراحل دورة 2)
 .حٌاة النظام

تعطً أساسا  واضحا  لكتابة تقرٌر شامل عن حالة العمل بالنظام 3)
 .الحالً

 .تعتبر الخرائط وسٌلة اتصال جٌدة ولغة تفاهم بٌن الفنٌٌن والمستفٌدٌن 4)
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 خرائط تدفق العملٌات 

 

خرائط التدفق للنظام 

 

خرائط العالقات الوظٌفٌة 



توضح عبارة  عن مصفوفة مكونه من أعمده وصفوف 

وٌستخدم عند توافر مجموعة .مجموعة من الشروط واألفعال 

 .   من الشروط أو البدائل التً ٌترتب علٌها اتخاذ قرار معٌن
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 :هً عبارة عن تقارٌر نهائٌه  لمرحلة التحلٌل وهما

تقرٌر مواصفات المستخدم: 

تقرٌر مواصفات تصمٌم النظام: 

 

 :هذٌن المنتجٌن عبارة عن وثٌقة شاملة تستخدم  كأساس إلزامً موقعٌن 

 .ٌلتزمون بأن النظام سوف ٌوفً باحتٌاجاته /المستخدم ◦

تلتزم بان النظام المحدد ممكن  أن ٌصمم وان ٌطبق  فً / إدارة نظم المعلومات  ◦

 .حدود المٌزانٌة والزمن والمواصفات المتفق علٌه
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  تعرف التصمٌم: 
ٌعنً تحدٌد . التصمٌم فً مفهومه العام هو إعداد الخصائص التفصٌلٌة للنظام 

   .مواصفات  كل عنصر من عناصر النظام تحدٌدا دقٌقا بما ٌحقق الهدف العام 

 

 أهداف التصمٌم: 
 االتفاق على الخصائص التفصٌلٌة للنظام. 

  تحدٌد التغٌرات المطلوبة فً النظام أو أجزائه أو االثنٌن معا. 

 أي تجسٌم كتابٌا  لما سٌكون علٌه النظام مع توفٌر . تجسٌم غٌر واقعً للنظام
 .متطلباته
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 :تختلف من منشأة إلى أخرى الختالف بٌئة المنشأة من النواحً التالٌة

 .اإلمكانٌات  ◦

 .األهداف ◦

 .االحتٌاجات◦
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 نوعٌة أسلوب التصمٌم. 

 درجة مرونة النظام. 

الرقابة على النظام. 

 ًالقرار بالشراء أو العمل واإلنشاء الداخل. 

 العنصر البشري ومبدأ التشغٌل 

 العامل االقتصادي  . 



ًٌسمح بتوحٌد وربط البٌانات الخاصة بمستوى إداري  :الدمج األفق

 .محدد

ربط البٌانات الخاصة بمستوٌات إدارٌة  :الدمج العمودي

 (االتصال رأسً.)مختلفة

وجود قاعدة بٌانات موحدة بعد . دمج بٌن األسلوبٌن :الدمج المعدل

كل مستوى إداري تمكن المستوى اإلداري األعلى من الحصول 

 .على المعلومات
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  أسلوب من أعلى إلى أسفل 

 
 أسلوب من أسفل إلى أعلى 

 
اسلوب من أعلى الى اسفل المعدل 
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 الفصل الثانً عشر

 التطوٌر
 مرحلة التطبٌق

System Implementation Stage 
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هً توفٌر متطلبات النظام او التحول من الرسم التخطٌطً والتصامٌم 

 المكتوبة من النظام الى كتله مادٌه فعالة وعاملة 



اقتصارها على العاملٌن فً مجال نظم المعلومات اإلدارٌة. 

كثرة التقارٌر عن سٌر العمل ولٌس وصف النظام. 

التحول من الرقابة االستشارٌة إلى الرقابة على سٌر العمل. 

أداء فعلً للعمل المصمم. 

ال ٌوجد إضافات أساسٌة. 

توفٌر ودمج جمٌع مكونات النظام. 

تشمل جمٌع األعمال الالزمة لتحوٌل النظام إلى مرحلة التطبٌق. 

تختلف خطواتها من منشأة إلى أخرى. 
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 ال ٌشترط ترتٌب معٌن لمراحل التطبٌق، إنما ٌعتمد على قرارات

 .وإمكانٌات المنشأة

تتزامن بعض المراحل فً وقت واحد. 

 إمكانٌة تقسٌم أي خطوة، فلٌس شرطا  إشباع الخطوة تماما  لٌتم االنتقال

 .إلى المرحلة التالٌة

إعداد التجهٌزات المساندة للنظام لٌس شرطا  أن تكون آخر خطوة. 
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 :التخطٌط للتطبٌق. 1
 .  تعكس تفاصٌل مرحلة التطبٌق◦

 .  ٌحتاج المحلل للتنسٌق مع اإلدارات المعنٌة ووضع العالقة بٌنها◦

 .عدم ترك فترة تحوٌل طوٌلة بٌن اإلدارات◦

 اإلفصاح وإعالن مشروع التطبٌق. 2

 .تأخذ عدة مراحل لإلعالن عن المشروع ومدى فاعلٌته 

 تنظٌم العاملٌن فً نظم المعلومات اإلدارٌة. 3
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 اختٌار المستلزمات اآللٌة والفكرٌة. 4

 إعداد مكتبة المستلزمات الفكرٌة. 5

 (مركز البٌانات)إعداد قاعدة البٌانات . 6

 تدرٌب المشاركٌن المستخدمٌن. 7

 إعداد التجهٌزات المساندة. 8
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 :الجدٌد النظام إلى التحول وسائل

 : (بالجمهور عالقتها إمكانٌات، حجم،) المنظمة طبٌعة حسب ونختار

الفوري القطع أسلوب  

التدرٌجً أو الجزئً التحوٌل أسلوب   

التوازي أسلوب  

والخطأ الصح أسلوب   
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 :هناك أسلوبان ٌمكن إتباعها هما

 االختبار بالمحاكاة -1

 

 Pilotاختبار  -2
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 الفصل الثالث عشر

 التطوٌر

 مرحلة التشغٌل

Operation Stage 
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التحكم  الملموسة والغٌر ملموسة للنظام من اجلتوحٌد جمٌع المكونات  هو 

المستلزمات الملموسة بواسطة تعلٌمات وأوامر تعطى فً أداء ومخرجات 

على تشغٌل النظام ومكوناته والذٌن ٌطبقون ( مبرمج)بواسطة أفراد عاملٌن 

من اجل تحقٌق هدف أو مطلب ( برامج)أوامر المستلزمات الغٌر ملموسة  
 .معٌن

 

أطول مرحلة قد تستمر إلً عدة سنوات قبل أن تبدأ دورة حٌاة تطوٌر النظام 

 من جدٌد



 اهم وظائف اإلدارة و تقوم نظم المعلومات اإلدارٌة بمساندة اإلدارة ذات

 .العالقة على أداء الوظٌفة

 

 القواعد التً تتحكم فً سٌر عملٌات النظام،  بمعنى  ضمان استمرارٌة
 .سٌر العمل وفق  الخطة الموضوعة

 

الرقابة أو التحكم تكون بواسطة عدة مقاٌٌس: 
 .رقابة بواسطة األجهزة الملموسة كالتلفون وقفل الباب◦

نسخة إضافٌة،شراء )الرقابة المساندة التً تقوم على أساس الحماٌة اإلضافٌة للملفات◦

 (.حاسب إضافً
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تقٌٌم األداء وتحدٌد طرق معالجة الوضع الخاطئ: رقابة مباشرة  . 

مرحلة التصمٌم لضمان )نائب مدٌر نظم المعلومات: غٌر مباشرة

 (أداء النظام الجدٌد لمتطلبات المستخدمٌن

   الداخلٌة والخارجٌة لتقٌٌم التصمٌم من الناحٌة االستعانة بالخبرات

الفنٌة واالستفادة من الخبرات فً تحدٌد أسلوب الرقابة عند 
 .التصمٌم
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ٌرتكز استخدام الرقابة على التكلفة المصاحبة للرقابة  . 

 

ٌجب تحدٌد درجة اهمٌة الرقابة فً اجزاء النظام خالل مرحلة التصمٌم. 

 

فً مرحلة التصمٌم ٌجب وضع الرقابة على اجزاء عناصر نظام المعلومات 

 إعداد المعاملة◦

 إدخال المعاملة◦

 نقل البٌانات◦

 المعالجة◦

 المخرجات◦
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تهدف رقابة التشغٌل إلى: 

 تحقٌق اكبر قدر ممكن من الفاعلٌة فً األداء◦

 ضمان امن النظام ككل بجمٌع عناصره اآللٌة والفكرٌة◦

 هً مسؤولٌة إدارة نظم المعلومات اإلدارٌة◦

فصل التشغٌل من المبرمجٌن و المحللٌن 

رقابة علً جدولة المدخالت 

رقابة علً المكتبة 

رقابة علً االالت 

رقابة علً البٌئة المحٌطة 

التخطٌط للحوادث 
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 عدم القدرة على اتخاذ القرارات ◦

 فصل أجزاء المنشاة عن بعضها◦

 فقدان الوضع التنافسً وٌجعل المنشأة فً وضع سًء ◦
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إنشاء الرقابة علً المشروع ككل 

تحدٌد اهداف و متطلبات المستخدم 

تحدٌد معاٌٌر اداء العمل لنظم المعلومات اإلدارٌة 

تصمٌم مقاٌٌس للعمل او التشغٌل 

اختبار تحدٌد صالحٌة البرنامج 

تحدٌد اهمٌة إعادة تقٌٌم النظام بعد تشغٌله 

إٌجاد خطوات محددة لصٌانة و تعدٌل نظام المعلومات 
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