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ت الضًمِغاػُت الكلبُت  الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 وػاعة الخللُم اللالي و البدث الللمي

 مؿخواهم  –حاملت كبض الخمُض بً باصٌـ 

ت وكلىم الدؿُحر  ٔلُت الللىم الاُخصاصًت و الخجاٍع

 ُؿم كلىم الدؿُحر 

ٔاصًمي  مظٓغة جسغج مِضمت طمً مخؼلباث قهاصة ماؾتر ؤ

8 حظُير اطتراجُجي الخخطظ                                                   الشعبت 8 علىم الدظُير       

 

  

 

                                                                                   

مً إعداد العالبخين 8                                                                 جدذ إشساف ألاطخاذ 8       

تي بىمدًً      هاضس ؤمال                                                                                  بكٍس  

هادًت هلماز        

        ؤعضاء لجىت املىاكشت

الطفت                       الاطم والللب                      السجبت                        عً الجامعت      

تي               ؤطخاذ مداضس               حامعت مظخغاهم                          مشسفا د. بىمدًً بكٍس  

ؤطخاذ مداضس              حامعت مظخغاهم               د.ودان بىعبد هللا                         زئِظا  

ؤطخاذ مداضس               حامعت مظخغلىم   عمس                  د.بساهُمي                       ملسزا  

0101_0107الظىت الجامعُت 8   

ت لدي املؤطظاثاملىازد البشٍس في حظُير  دوز هظام املعلىماث  

بظُدي علي خمادو خظين "الاطدشفائُت " العمىمُت ؤطظتاملدزاطت خالت   
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 اإلهداء
 أوال و خٌر كالم ٌقال الحمد هلل رب العالمٌن إله األولٌن و اآلخرٌن 

 و الصالة و السالم على خاتم األنبٌاء و المرسلٌن

 أهدي عملً هذا                      

 إلى التً سهرت اللٌالً ألجلً و أحسنت تربٌتً ، إلى من وضعت 

ى التً هدتنً الدفء الجنة تحت أقدامها إلى قرة عٌنً و منبع سعادتً ، إل  

 والحنان ، إلى التً خصها هللا بالشرف الرفٌع و العز المنٌع إلى أغلى شًء فً الوجود 

 إلى التً ال تستوفٌها كل عبارات الشكر

 أمً الغالٌة رعاك هللا ورزقك الفردوس األعلى

 إلى من اشترى لً أول قلم و دفعنً لخوض الصعاب ،إلى من وهب عمره و حٌاته لكً 

رانا على ما نحن علٌه ،إلى باعث الحماس و اإلرادة فً نفسً ، إلى من أفتخر كونً ابنة لهٌ  

 أبً الغالً حفظه هللا و رعاه صحبة الرسول صلى هللا علٌه و سلم فً الجنة

 إلى من شاركونً حنان أمً و أبً وٌقاسموننً سقف بٌت واحد سندي فً الحٌاة 

، نبٌل ، نجاة ، نرمٌن إلى من هم أغلى ما أملك إخوتً محمد  

 إلى جمٌع أساتذة علوم التسٌٌر ، والشكر و التقدٌر إلى الدكتور بكرٌتً الذي 

 بذل جهودا مثمرة فً اإلشراف و التوجٌه ، إلى كل ما ساندنً فً إنجاز هذا العمل 

 من قرٌب أو بعٌد

 

أمال                  
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 اإلهداء
طعمنً و ٌسقٌنً و إذا مرضت فهو ٌشفٌنًخلقنً فهو ٌهدٌنً و الذي هو ٌ الذي  

 و الذي ٌمٌتنً ثم ٌحٌٌنً، والذي أطمع أن ٌغفر لً خطئً ٌوم الدٌن إلى هللا عزوجل 

 أهدي عملً 

إلى التً حملتنً وهنا على وهن و بكٌت من أجلً فً صمت ، إلى التً أهدتنا الحٌاة التعب و 

 الحرمان ،إلى القلب الناصع بالبٌاض

حفضها هللا و رعاها وأطال  فً عمرهاأمً الغالٌة   

إلى روح أبً الغالً  ، إلى من تشتاق إلٌه روحً ، إلى من كنت ألتجىء لحضنه عندما تضٌق 

 بً الدنٌا ، أبً طال منامك الطوٌل و رحم هللا جسدك الذي امتأل طهرا  وغاب عن الدنٌا 

 أبً غفر هللا لك، ورحمك، و انس وحشك ،وجمعنا بك بجنته

لقلوب الطاهرة الرقٌقة و النفوس البرٌئة إلى رٌاحٌن حٌاتً و سندي إخوتً و أخواتً إلى ا  

و إلى أختً فقٌدتً و حزن قلبً فاطمة فأجعل فقٌدتً سعٌدة بجوارك ٌا أرحم الراحمٌن     

 إلى زوجً وأم زوجً ، إلى أمً الثانٌة  حفظك هللا و أطال فً عمرك

نً فً هذا العملإلى أستاذي بكرٌتً و إلى كل من ساعد  

 نادٌة
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شكركلمة   
هللا تعالى فً محكم كتابه ) وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزٌدكم (    قال  

 صدق هللا العظٌم                

 هللا الذي علمنا ما ٌنفعنا و نفعنا بما علمنا وزادنا علما

 سبحانه ٌهب النور لمن ٌشاء 

على اتمام هذا العمل كما نتقدم بالشكر و القدٌر إلى نحمد هللا عزوجل  

 إلى األستاذ المشرف ) بكرٌتً بومدٌن ( الذي لم ٌبخل علٌنا بتوجٌهاته

 فجزاه هللا خٌرا 

 كما نتوجه بالشكر الجزٌل إلى كل عمال المؤسسة العمومٌة االستشفائٌة

ة فترة التربص ) حمادو حسٌن ( سٌدي علً، مستغانم  لتقدٌم ٌد العون لنا طٌل  

 وخاص بالذكر عمال مدٌرٌة الموارد البشرٌة

 و فً النهاٌة ٌسري أن نتقدم بجزٌل الشكر إلى كل من مد لنا ٌد العون

 والمساعدة و الدعم إلنجاز هذا العمل المتواضع 

 

 

 أمال و نادٌة
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 II-I.....................إلاهداء......................................................................................................................

  III .............................................................الدشكساث..........................................................................

اث.....................................................................................  IV -V....................................فهسض املدخٍى

 VI ......................................................................................كائمت الجداول..........................................

 VII.....................................................................كائمت ألاشكال............................................................

  ........ؤ.............................................................................................................................امللدمت

واملعلىماث،ؤطاطُتهما الفطل ألاول 8 الىظام   

 5.....................................................................................................................................جمهُد 

 6.............................................................................املبدث ألاول 8 هظم ومساخل هظام املعلىماث 

         6..……………………………………………………………………………… املعلب ألاول 8 ماهُت الىظام          

 02......................................................................................املعلب الثاوي 8 ماهُت املعلىمت        

  05................................................................................................الاجطال املعلب الثالث 8       

 01............................................................................علىماث في املؤطظت املبدث الثاوي 8 هظم امل

  01............................................................................ة هظام املعلىماثاملعلب ألاول 8 وشإ          

  07............................................املعلب الثاوي 8 خطائظ ،ؤهمُت وؤهداف هظام املعلىماث          

 10........................................................... املعلب الثالث 8 ؤهم جددًاث ؤهظمت املعلىماث          

 11..............................................................................................................خاجمت الفطل ألاول 

ت في املؤطظت  الفطل الثاوي 8وظُفت إدازة املىازد البشٍس

 13.............................................................................................................جمهُد الفطل الثاوي 

ت   14.............................................................................املبدث ألاول 8 مدخل إلدازة املىازد البشٍس

ت            ف إدازة املىازد البشٍس  14.....................................................املعلب ألاول 8 مفهىم وحعٍس

ت            خي إلدازة املىازد البشٍس  17..................................................املعلب الثاوي 8 الخعىز الخاٍز

 

ت  املبدث الثاوي 8 وظائف ،  24...............................................جددًاث وجىظُم إدازة املىازد البشٍس

ت             24................................................................املعلب ألاول 8 وظائف إدازة املىازد البشٍس

ت املعلب الثاوي 8 الخددًاث التي جىاحه إدا            30...........................................زة املىازد البشٍس
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 31.............................................................................................................خاجمت الفطل الثاوي 

 خىي املؤطظت العمىمُت الاطدشفائُت "خمادو خظين"الفطل الثالث 8 دزاطت مُداهُت على مظ

 33............................................................................................................ ثالثجمهُد الفطل ال

 34.........................................................................املبدث ألاول 8 جلدًم املؤطظت مدل الدزاطت 

خُت عً املؤطظت             34...................................................................املعلب ألاول 8 هبرة جاٍز

 41..................................................املعلب الثاوي 8 الهُكل الخىظُمي للمؤطظت العمىمُت           

 44..................................................املعلب الثالث 8 مهام ومطالح املؤطظت الاطدشفائُت           

 51...................................املبدث الثاوي 8 دزاطت جدلُلُت للمؤطظت الاطدشفائُت "خمادو خظين" 

ت وهظام املعلىماث في املؤطظت الاطدشفائُت            ت املىازد البشٍس  51..........املعلب ألاول 8 مدًٍس

 62..........................................................................املعلب الثاوي 8 جدلُل ؤطئلت امللابلت           

 65.............................................................................مازاث خ8 جدلُل الاط املعلب الثالث          

 75..........................................................................................................خاجمت الفطل الثالث  

 77.....................................................................................................................الخاجمت العامت 

 010......................................................................................................................كائمت املساحع 

 014......................................................................................................................خم كائمت املل 

 017........امللخظ.......................................................................................................................
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 زكم الجدول  العىىان الطفدت

( 0 -  حعداد املىظفين ملظدشفى طُدي علي 41 III ( 

( 0 -  الامكاهُاث املادًت التي ٌظخدلها املٍسض 40 III ( 

( 1 -  امليزاهُت النهائُت ملظدشفى طُدي علي 40 III  ( 

( 2 -  ميزاهُت الدظُير للمؤطظت العمىمُت الاطدشفائُت 41 III ( 

عابُت لكل مطلخت بمظدشفى طُدي عليطخاملطالح و اللدزة الا  50   - 3 ) III ( 

( 4 -  جىشَع ألافساد خظب اليشاط 65 III ( 

( 5 - جىشَع ألافساد خظب املظخىي الخعلُمي 65 III ( 

( 6 - جىشَع ألافساد خظب ألاكدمُت 66 III ( 

( 7 - جىشَعاث ألافساد خظب املظخىي الخكىىلىجي 67 III  (  

( 01 - جىشَعاث ألافساد خظب مضاعفت اطخعمال الخكىىلىحُا 67 III  (  

( 00 - جىشَعاث ألافساد خظب العمل بالخكىىلىحُا 71 III ( 

ت 71 ( 00 - جىشَعاث ألافساد خظب جإزير الخكىىلىحُا على حظُير املىازد البشٍس III ( 

ت بالظلب  جىشَع ألافساد خظب جإزير الخكىىلىحُا 70 على حظُير املىازد البشٍس

 ؤو إلاًجاب

- 01 ) III ( 

( 02 - جىشَعاث ألافساد خظب املهازاث الجدًدة في الاجطال الالكترووي 70 III ( 

( 03 - جىشَعاث ألافساد خظب طىق العمل الالكترووي عبر شبكت الاهترهذ 70 III ( 

ً الالكترووي 70 ( 04 - جىشَعاث ألافساد خظب الخكٍى III ( 

( 05 - جىشَعاث ألافساد خظب حجم مكاهت الخكىىلىحُا 70 III ( 

( 06 - جىشَع ألافساد خظب اطخعمالهم للخكىىلىحُا 71 III ( 

( 07 - جىشَعاث ألافساد خظب اطخعمال الاهترهذ 71 III ( 

( 01 - جىشَعاث ألافساد خظب ؤزس هظام املعلىماث 72 III ( 

ججهيزاث الاجطال و املعلىماجُت جىشَعاث ألافساد خىل  72  - 00 ) III ( 

( 00 - جىشَعاث ألافساد خظب الخإزير الخكىىلىجي 73 III ( 

( 01 - جىشَعاث ألافساد خظب دوز الخكىىلىحُا في املؤطظت 73 III ( 

( 02 - جىشَعاث ألاععاب في ؤحهصة املعلىماجُت 74 III ( 
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 زكم الشكل عىىان الشكل الطفدت

( 0 - عملُت الخغرًت العكظُت 01 I ( 

ضاث 25 ( 0 - الخكامل و الترابغ بين ؤوشعت وظُفت الخعٍى II ( 

ضاث 27 ( 0 - الترابغ و الخكامل بين ؤوشعت وظُفت الخعٍى II ( 

بين مخخلف وظائف و ؤوشعت إدازة املىازد  الترابغ و الخكامل 30

ت   البشٍس

- 1 ) II ( 
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 املِضمت اللامت
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و جٕىىلىحُا املللىماث و الخوحر املؿخمغ  كما٘ امللاصغة الِاثمت كلى الللىُت و الخىاًؿُتفي هـام لا 

ت ؤهمُت الل ن ًدِّ ؤهضاًها ىصغ البكغي املخمحز الظي ٌؿخؼُم ؤللملؼُاث البُئُت ,جضْع اصاعة املىاعص البكٍغ

و ؤهضاي املاؾؿت ٓما جضْع ؤًظا ؤهمُت املللىمت الصخُدت و الضُُِت في جدُِّ هظه لاهضاي بُِام اصاعة 

ت بىؿ ذ املىاؾب اط املىاعص البكٍغ اثٌها بكٖل حُض و صخُذ جدخاج الى املللىماث الالػمت ٓما و هىكا وفي الُى

ؤن  ُلت املللىماث ًجللها في عجؼ كً الُِام بإصواعها ٓما ؤن ٓثرتها و ازخالغ املٌُض مجها بوحر املٌُض ًِلل مً 

ض مً جٖلٌت الخلامل ملها مً خُث البدث كجها و  جها  ًغص الاؾخٌاصة مجها ,و ًٍؼ ًغػها و جصيٌُها و جسٍؼ

ت ؤن حلمل كلى جصمُم هـام  ٔان كلى اصاعة املىاعص البكٍغ للغحىق الحها ,مما ًىلٕـ ؾلبا كلى ؤصائها و لظلٗ 

ذ املىاؾب وفي ؤخؿً الـغوي مً حهت     مللىماحي ًمٕجها مً الىص٘ى الى املللىمت املىاؾبت في الُى

ؾاس ي في ؤي مىـمت و التي جغجبؽ اليكاػاث لا  ومً حهت ؤزغي ٌلض هـام املللىماث  اللصب

ت ببلظها ,خُث ؤصبذ ًخؼلب مً املىـماث كلى ازخالي ؤهىاكها و ؤحجامها مىآبت هظا الخِضم الخِني  الاصاٍع

ٔاث البُاهاث و اللمل كلى جدلُلها و جىصُلها الى إلاصاعة الللُا ,ٓما ان لىـام  الهاثل الظي ٌؿاكض في بصاعة خغ

حر املللىماث املؼلىبت املللىماث  ابت كلى اللملُاث التي جِىم بها املىـمت ملا جمخاػ به مً ؾغكت في جًى صوع الُغ

,وجخؼلم املىـماث التي جؼبّ هـم املللىماث بخدُِّ لاصاء لاًظل و ؤصبدذ الٕثحر مً املاؾؿاث 

الخؼىع بما ًىاًّ مخؼلباث حؿخسضم ؤخضر الخِىُاث في مجا٘ الىـم املدؿىبت الِاثمت كلى مباصت الخضازت و 

 اللمل لبلىن لاهضاي املغحىة 

ال ؾُما ًةن هـام املللىماث  ٌلُض حكُٕل ُىاكض اللمل في املىـماث ًال ًىحض حاهب مً حىاهب 

اللمل لم ًخإزغ بالخٕىىلىحُا واملللىماث لظا ًِض ؤصبذ هـام املللىماث حؼءا ؤؾاؾُا مً مِىماث هجاح ؤي 

ت مؿاكضة  اجساص الِغاعاث ,ٓما اججهذ بلع املىـماث خضًثا الى جؼبُّ هـم مىـمت ,زاصت في كملُ

ت الِضًمت ,وطلٗ ألجها مبيُت كلى الجاهب آلالي الظي جم  املللىماث جسخلٍ كً ؤهـمت املللىماث إلاصاٍع

اصة الٌلالُت مً زال٘ صكم مخسظي الِغاع وواطعي الؿُاؾاث و جؼبُّ  جصمُمه بوغض جدؿحن الخضمت و ٍػ

لت لاحل و بىاء كلى هظه امللؼُاث ؤلؼم كلى املاؾؿت طغوعة وحىص ه ظه الىـم في مجاالث الخسؼُؽ الؼٍى

ت املخللِت باملىعص البكغي جم الغحىق الها الؾخلمالها في اجساط الِغاعاث املخللِت  هـام مللىماث املىاعص البكٍغ

ُاث وال خىاًؼ التي جازغ بكٖل مباقغ ؤو هحر مباقغ كلى بهم مما ٌؿاهم في ٌٓاءتها مً زال٘ جٌلُل كملُت التُر

 ؤصاء اللاملحن الظي ٌؿاهم في جدُِّ ؤهضاي املاؾؿت. 

 و كلى طىء الخدلُالث وما ؾبّ طٓغه ومً هظا املىؼلّ ًمًٕ ػغح الاقٖالُت الخالُت:

ت ؟دوز هى  ما  هظام املعلىماث في حظُير ادازة املىازد البشٍس
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 ولئلحابت كلى إلاقٖالُت هؼغح الدؿائالث الخالُت :

 _ ًُما ًخمثل هـام املللىماث ؟    

ت باكخباعه له     _ هل تهخم املاؾؿت الاؾدكٌاثُت مدل الضعاؾت مدل الضعاؾت بىـام مللىماث املىاعص البكٍغ

ت ؤم هاًت حؿعى لخدُِِها ؟  صوع في جدؿحن بصاعة املىاعص البكٍغ

 فسضُاث البدث 8  

 الدؿائالث الؿابِت ُمىا بصُاهت الٌغطُاث الخالُت :  لئلحابت كلى 

ت في املاؾؿت .1 ض هـام املللىماث الخضًثت مً بمٖاهُت بصاعة املىاعص البكٍغ  _ ًٍؼ

ت باكخباعه له صوع في جدؿحن 2 _ تهخم املاؾؿت الاؾدكٌاثُت مدل الضعاؾت بىـام املللىماث املىاعص البكٍغ

ت .   بصاعة املىاعص البكٍغ

 اخخُاز املىضىع 8 دوافع 

_ ًمثل مىطىق الضعاؾت حؼءا مً الخسصص الظي هضعؾه و هإمل ؤن ًٖىن بطاًت لهظا املجا٘ مً مللىماث 

 جضكم البدث الللمي .

 _ عبؽ الجاهب الىـغي بالجاهب الخؼبُِي في املاؾؿاث .

ً بإهمُت اؾخسضام هـام املللىماث في املاؾؿاث و ج ىكُت املىؿٌحن باالكخماص _ مداولت لٌذ الاهدباه املؿحًر

 كلى الخِىُاث الخضًثت مثل قبٖاث الاجصا٘ .

حؿخمض هظه الضعاؾت ؤهمُتها مً زال٘ الىـغة املتزاًضة للمىعص البكغي مً حهت و صوع هـام 8  ؤهمُت البدث 

 املللىماث مً حهت ؤزغي و بصٌت كامت ًةن ؤهمُت بدثىا جـهغ في اللىاصغ الخالُت : 

ت مضي اؾخس ضام املاؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت لىـم املللىماث الخضًثت و ٌُُٓت اؾخسضامها في _ ملًغ

ت .   اصاعة املىاعص البكٍغ

_ ؤهمُت هـام املللىماث و جإزحره كلى اُخصاصًاث املاؾؿاث في جدؿحن الغبدُت و جىمُت الِضعة الخىاًؿُت و 

م ملضالث لاحىع للِىي اللاملت .  ًع

 _  صوع ؤهـمت املللىماث في جدٌحز املىـماث في املىاًؿت .
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 جخمثل ؤهضاي هظا البدث ًُما ًلي :ؤهداف الدزاطت 8   

 ه ؤزغ هام كلى ؤي ماؾؿت ._ بن الىـام املللىماحي ل

ت في املاؾؿاث الاؾدكٌاثُت .  _ الخلغي كلى واُم جؼبُّ هـام املللىماث املىاعص البكٍغ

 _ جِضًم مىـىع مٌاهُمي ألصاء املىعص البكغي .

 و املخمثلت في :خدود الدزاطت 8 

ت ._ املجال البشسي 8   قملذ هظه الضعاؾت كلى اللاملحن في بصاعة املىاعص البكٍغ

 ؤحغث هظه الضعاؾت في مؿدكٌى "خماصو خؿحن " بؿُضي كلي _ مؿخواهم ._ املجال املكاوي 8 

ذ هظه الضعاؾت زال٘ اللام الجامعي  _ املجال الصماوي 8   . 2019/2020ؤحٍغ

ؼث الضعاؾت كلى صوع هـام املللىماث املىاعص_ املجال املىضىعي 8  ت ٓع   . الاؾدكٌاثُت املاؾؿت في البكٍغ

 املخبع 8 املىهج 

ت ,  لئلحابت كلى لاؾئلت املؼغوخت اجبلىا املىهج الىصٌي الخدلُلي ملخمضًً في طلٗ كلى الضعاؾت الىـٍغ

الٌصل الخؼبُِي , وطلٗ مً زال٘ زؼت حكمل زالر ًص٘ى  , الٌصل مىهج  صعاؾت الخالت في  باإلطاًت بلى 

ىا مً زال٘ هظا الٌصل  بلى املللىماث و الىـم و  اؾت ملمت ؤؾاؾُاتها و بلى الاجصا٘ ًِمىا بضع لا٘و جؼُغ

املللىماث , ؤما الٌصل الثاوي زصصىا هظا الٌصل بلى الضعاؾت الخؼبُُِت لىؿٌُت بصاعة املىاعص  لىـم

ت ف ت في املاؾؿت  ي املاؾؿت , لِؿخٕمل الٌصل الثالثالبكٍغ بضعاؾت ٔل مً هـام املللىماث و املىاعص البكٍغ

ت ؤ ت في املاؾؿت . الاؾدكٌاثُت  و ملًغ   زغ اؾخسضام هـم املللىماث في حؿُحر املىاعص البكٍغ

 ضعىباث الدزاطت 8 

لِض واحهىا صلىباث و مكأل كضًضة كىض اكضاص هظا البدث , ؾىاء حللّ بالجاهب الىـغي ؤو الجاهب 

 الخؼبُِي وهظه الصلىباث ًمًٕ خصغها ًُما ًلي : 

ُ الظي صلب مً الخىاصل مم لاؾخاط املكغي و ٓظا ػمُلتي  19ض _ الدجغ املجزلي بؿبب اهدكاع ًحروؽ ًٔى

 في املظٓغة و صلب مً اللمل الخؼبُِي .

ت ._ هضعة املغا  حم و املىاطُم , التي جغجبؽ بحن مخوحراث الضعاؾت ,ؤي هـام املللىماث و بصاعة املىاعص البكٍغ



 
 

 
13 

ت الجُضة لضي ملـم املىؿٌحن لىـام املللىماث و كضم اػالكهم كلى  _ صلىبت الضعاؾت هـغا لِلت امللًغ

  ؤهمُت اؾخسضامه في املاؾؿت . 
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لا٘و  الٌصل  



 
 

 
15 

 جمهُد 8

لا كلى مؿخىي الاُخصاصي والؿُاس ي والاحخماعي والخٕىىلىجي  ٌكهض اللالم في ؿل اللىملت جؼىعا كمُِا وؾَغ

وهدُجت للمّ هظا الخؼىع وؾغكخه في مجا٘ جٕىىلىحُا املللىماث صزل اللالم ًُما ًؼلّ كلُه بلصغ مجخمم 

ت وفي حمُم املجاالث زاصت في املاؾؿاث املللىماث الظي ؤصبدذ ًُه للمللىمت مٖاهت هامت  في خُاة البكٍغ

ت  ت ,اط هجض كلى مؿخىي ٔل ماؾؿت هـم املللىماث والتي حلخبر مً لاؾالُب الاصاٍع الصىاكُت والخجاٍع

 الخضًثت املؿاكضة في مىاحهت  في مىاحهت الخدضًاث في كصغ ًدؿم بالخوحر املؿخمغ .

ملللىماث وؤؾاؾُاتها والتي جخظمً مٌاهُم ؤولُت خى٘ الىـام ؾىدا٘و في هظا الٌصل جىا٘و الىـام ,ا

  واملللىماث للىص٘ى الى املٌهىم الكامل .
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 املبدث ألاول 8 هظم ومساخل هظام املعلىماث 

ٌها ومٖىهاتها وؤهضاًها _   ت وخؿب حلضصث وازخلٌذ الىـغة بلى لاهـمت مً خُث حلٍغ خؿب املضاعؽ الٌٍٕغ

ٌاث هِضمها ٓما الاججاهاث في اصاعة لاكما٘ ل ٌاث الكاجلت ولآثر اؾخلماال هي جلٗ الخلٍغ ًٕ جبِى الخلٍغ

 ًلي: 

 الىظام  ماهُتاملعلب ألاول8 

ف الىظام _0   8حعٍس

ٍ الخاصت بالىـم مً خُث لالٌاؾ املؿخسضمت ولٕجها جخٌّ مً خُث امللنى , ومصؼلح  _ حلضصث الخلاٍع

الىـام هى مصؼلح كام وقامل ًىِ٘ى هـام الخللُم , هـام الخؿاب آلالي , الىـام الكمس ي , الىـام 

هم الـىاهغ املدُؼت بىا ومً هظه الـى  بةػاع الؿُاس ي وهحرها , ومٌهىم الىـام ًؼوصها  اهغ مٌُض لىصٍ ًو

ؿاهغة الخىـُم والتي جخظمً هـم املللىماث , والىـم بما ان جٖىن هـما مجغصة ؤو ؤن جٖىن ماصًت ملمىؾت 

والىـام املجغص هى اكضاص مغجب ملجمىكت مً املٌاهُم ؤو لاًٖاع املخٌاكلت والتي حلخمض ٔل مجها كً آلازغ 

ع واملخضازلت واملغجبؼت خ٘ى إلاًمان باهلل هى بال مجمىكت مً لاًٖا ًالىـام الضًني كلى ؾبُل املثا٘ ما

ت , ؤما الىـام املاصي امللمىؽ ًهى مجمىكت مً لاًٖاع مً اللىاصغ والتي حلمل  ؾبداهه وحلالى وكالُت البكٍغ

ملا مً ؤحل اهجاػ هضي ما , ًهى لِـ ججمُلا ككىاثُا ملجمىكت مً اللىاصغ  ؤو اللىامل ولٕىه ًخٖىن مً 

قِئا واخضا ٌلمل مً ؤحل اهجاػ وجدُِّ هضي مدضص والىـم املاصًت امللمىؾت لِؿذ كىاصغ ًمًٕ ؤن جٖىن 

ت ًهي حلبر في الخُِِت كً مجمىكت مً لاوكؼت ًاألحؼاء الخاصت بالىـام جٖىن في  مجغص مٌاهُم هـٍغ

ت جٌاكل صاثم مً اهجاػ الهضي , وهىعص ًُما ًلي ؤهم الخلاٍعٍ املِضمت للىـام .  خٓغ

ًِض كغي الىـام " بإهه مجمىكت مً الاحؼاء التي جغجبؽ ببلظها البلع ومم بِئت املدُؼت وهضه لاحؼاء 

 1حلمل ٓمجمىكت واخضة مً ؤحل جدُِّ ؤهضاي الىـام ". 

ٓما ٌلغي الىـام " بإهه مجمىكت مً اللىاصغ التي جغجبؽ مم بلظها البلع بؿلؿلت مً اللالُاث بهضي 

 مً الىؿاثٍ .ؤصاء وؿٌُت ؤو مجمىكت 

لغي ٓظلٗ بإهه مجمىكت مً املٖىهاث املاصًت مثل الخاؾب والكاقاث وزؼىغ الا ت َو جصا٘ ومٖىهاث ملىٍى

 مثل البرامج وامللٌاث ولاهـمت والِىاهحن والخللُماث واللالُاث .

 

                                                           
1
 -Schoderbek Charles and others « management  systems » business publication dalos 1980 , p12 . 
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 بلى الىـام كلى ؤهه مجمىكت مً اللىاصغ املترابؼت وهظه اللىاصغ ًمًٕ ؤن جٖىن   VAN GIGCHٓما ًىـغ 

وحلخبر اللوت   CONCEPTUAL SYSTEMمٌاهُم وفي هظه الخالت ًٖىن الىـام الظي ًخلامل ملها هـاما مجغصا 

اجبت قُاء ؤو ؤحؼاء مثل لاحؼاء املٖىهت لآللت الٖ, ٓما ؤن كىاصغ الىـام ُض جٖىن ؤمثاال لهظا الىىق مً الىـم 

ّ   SUBJECTS  وؤًظا ُض جٖىن كىاصغ الىـام ؤًغاصا   ٓغة الِضم . وؤزحرا ًمًٕ ؤن ًٖىن مثل ؤكظاء ًٍغ

  -آلالت –٘ في الىـم الاحخماكُت , آلالُت ؤو هـم الاوؿان الىـام مً مٌاهُم و ؤقُاء و ؤًغاص ٓما هى الخا

MACHINE SYSTEMS MAN   .1 

هظه الخلاٍعٍ بلى ؤن الىـام مجمىكت مً اللىاصغ املغجبؼت التي حلمل ملا لخدُِّ هضي مدضص ,  _ حكحر 

ٍ الىـام ًجب ؤن جٖىن الخلٍغٍ مكخمال كلى زالزت كىاصغ :  مًٕ الِ٘ى ؤهه لخلٍغ  ٍو

 ًخٖىن مً مجمىكت مً لاحؼاء في كالُاث مخباصلت . _ اهه

 _ اهه ًٖىن بحن هظه لاحؼاء كالُاث مخباصلت ؤو مخضازلت ؤو ملخمضة بلظها كلى بلع .

 _ ؤجها حلمل ملا في ؾبُل جدُِّ هضي مكتْر .

الىـغ لئلوؿان وهىاْ ؤمثلت كضًضة للىـم جبضؤ مً املثا٘ الٖامل للىـام الىمىطجي وهى حؿم الاوؿان ًُمًٕ 

ت وهـام الضوعة اللصبُت  ٓىـام للٖاثً الخي مٖىن  مً مجمىكت مً لاحؼاء جخمثل في هـام الضوعة الضمٍى

وهـام الضوعة الخىٌؿُت وهـام الضوعة الهظمُت وهحرها وجىحض بحن هظه لاحؼاء كالُاث مخٖاملت ومترابؼت 

وؤصاء الجؿم لىؿاثٌه املسخلٌت , وهىاْ وملخمضة بلظها كلى بلع وحلمل بٌٕاءة بهضي خٌع الخُاة 

امثلت ؤزغي مً خىلىا مثل الىـم الؼبُلُت مثل هـام املجمىكت الكمؿُت ؤو مً صىم الاوؿان مثل هـام 

الخللُم ؤو إلاصاعاث املسخلٌت , والىـام الاُخصاصي للضولت ًهى ًخٖىن مً ؤحؼاء كباعة كً ماؾؿاث صىاكُت 

ت والهُئاث املسخلٌت ولا  حهؼة الخٖىمُت واملؿتهلٕحن وهىاْ جٌاكل ًُما بُجها في مداولت لخدُِّ الىخاثج وججاٍع

لت .  املخُى

ل هـام ًمثل ؤخض لا  هـمت الٌغكُت طمً هـام ؤٓبر وؤقمل , ٓما ؤن الىـام ًخٖىن بضوعه مً ؤهـمت ٔو

ل وهـام  ًغكُت , ًاملىـمت كباعة كً هـام ًخٖىن مً مجمىكت مً لاهـمت الٌغكُت املخمثلت في هـام الخمٍى

ّ وهحرها ,وهظه لاهـمت الٌغكُت ُض جظم بضوعها ؤهـمت ًغكُت جابلت لها   مثل هـام الاهخاج وهـام الدؿٍى

ّ ًدخىي كلى هـام للبُم ,وهـام للخىػَم, وهـام للدؿلحر ,وهـام للتروٍج وهحرها مً لاهـمت الٌغكُت  الدؿٍى

 وخطائطه8 مكىهاث الىظام_  0

                                                           

ت -   1 , ُؿم بصاعة لاكما٘ , ٔلُت الخجاعة  مىا٘ مدمض الٕغصي و حال٘ ببغاهُم اللبض , مِضمت في هـم املللىماث الاصاٍع

ت , الضاع الجاملُت , مصغ  . 50, ص  2002حاملت الاؾٕىضٍع  
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, وهضي الىـام ٓما له للىاصغ املخٖاملت والتي حؿعى بلى جدُِّ هضًه اًخٖىن الىـام مً مجمىكت مً 

 زصاثص جمحزه .

مكىهاث 8 0_0   

بما ؤن الىـام ُاثم  كلى الخٌاكل بحن كىاصغه ؤن مٖىهاجه بط البض مً وحىص مىاص ماصًت ؤو _ املدخلث 8 ؤ

ت والتي حكمل املاصة الخام لهظا الخٌاكل , لظلٗ ًةن هظه املىاص ًمًٕ حؿمُتها باملضزالث لٖىجها حكمل  بكٍغ

  1هِؼت البضء في كملُت الخٌاكل في الىـام لُخمًٕ ؤن ٌلمل الىـام لوغض جدُِّ الهضي املؼلىب مىه .

لها بلى مسغحاث ._ املعالجت 8 ب  وهي آلحها الخٌاكل مم املضزالث لخدٍى

مًٕ ؤن جٖىن مضزالث  الىاججتوهي لاقُاء 8  ج_املخسحاث كً كملُت امللالجت والتي جسغج مً الىـام ٍو

 2هـام ملحن هي مسغحاث هـام آزغ وباللٕـ .

غ  املؿخمغ للىـام ًصدح املؿاعاث الخاصت ولظلٗ ًخىحب جىحُه ومخابلت  _ الخغرًت العكظُت 8د بن الخؼٍى

ؼلّ  جُُِم كملُاث جىٌُظ املسغحاث , لظا ًخؼلب ًدص الىـام مً  زال٘ الىخاثج واملسغحاث الخاصت به ٍو

 كلى هظه اللملُت بالخوظًت اللٕؿُت .

 .( 8 عملُت الخغرًت العكظُتI - 0)الشكل 

 

 

 

 

الخغرًت العكظُت                                

ت " الؼبلت كالء الؿالمي وآزغون , املطدز 8   , ماؾؿت خىعؽ الضولُت 1"ؤؾاؾُاث هـم املللىماث الاصاٍع

 لليكغ والخىػَم ,مصغ  .

 

                                                           

ت " كالء الؿالمي وآزغون - ,2005لليكغ والخىػَم , مصغ  , ماؾؿت خىعؽ الضولُت1الؼبلت ,," ؤؾاؾُاث هـم املللىماث الاصاٍع 1  

.45,46ص  

ت " مؼب" هـم املللىماث ,جيؾلىي ؤمحن الؿامغ  - . 12ص, 1999لت الاقلاق الٌىُت  , مصغ الاصاٍع 2 

 

املدخلث         املعالجت           املخسحاث           
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  8خطائظ الىظام  0_0

ٔان هىق ؤو ػبُلت الىـام , ًةن هىاْ مجمىكت مً الخصاثص ججمم بحن هظه الىـم وجخلخص هظه  ؤي 

 الخصاثص في :

خٖىن الىـام مً كضة هـم ًغكُت حلمل وجخٌاكل ملها .  _ لٖل هـام هضي ؤو مجمىكت ؤهضاي مدضصة , ٍو

 والتي ؾبّ الاقاعة . _ ٌكمل ؤي هـام كلى كىاصغ ؤؾاؾُت جٖىهه

ُت .  _ ًخمحز الىـام باملغوهت , املىزُى

_ حلخمض الىـم كلى صًىامُُٕت الخوظًت اللٕؿُت , وفي مجا٘ الىـام حلني الخوظًت اللٕؿُت جد٘ى حؼء مً 

 مسغحاث الىـام بلى مضزالث .

 _ ٔل هـام له خضوص ٌلغي بها وجمحزه كً بُئخه.

 خدود الىظام وبُئخه 8  _1

 لٖل هـام خضوص جٌصله كً بُئخه الخاعحُت  

 خدود الىظام 8 0_1

جخمحز  الىـم بساصُت وحىص خضوص لٖل مجها جٌصلها كً هحرها , وحؿاكض الخضوص الخاصت بٖل هـام ًغعي في 

جدضًض مٖىهاث ٔل هـام ًغعي كلى خضي , وفي ؤخُان ؤزغي جٖىن الخضوص بحن مٖىهاث ٔل هـام هحر واضخت 

ما هى الخا٘ في اللضًض مً الىـم الاُخصاصًت وهـم الاكما٘ ومً زم ًةن بىاء الخضوص الٌاصلت ؤو مدضوصة ٓ

  1بحن الىـم ٌلخبر واخض مً لامىع الصلبت كىض جصمُم وبىاء هـم مللىماث حضًضة , ؤو جدلُل ؤزغي ُضًمت .

 8بِئت الىظام  0_1

ٌترض ٌلمل ٔل هـام في بِئت مدُؼت به جِم ز ٔاًت الِىي طاث الصلت والتي اعج خضوص ٍو ؤجها جازغ ًُه ,ًهي 

جازغ كلى ؤصاء املىـمت مجها : ) املىاًؿحن , اللمالء , الـغوي الؿُاؾُت ...الخ ( . وهظه املازغاث ال ًمًٕ 

ٔاًت الخوحراث التي ال  ججاهلها ألجها جازغ بصٌت مباقغة ؤو ختى هحر مباقغة كلى املىـمت , ٓما حكمل البِئت 

ِت مباقغة ؤو هحر مباقغة .جسظم جم  اما للؿُؼغة ولًٕ جازغ ًحها بؼٍغ

  وحلض جلٗ الخإزحراث بمثابت ُُىص كلى كملُاث الىـام .

ؤهىاع الىظام   _ 2   

   الىـم هظٓغ مجها : _ ؤكؼُذ كضة جصيٌُاث ألهىاق 

                                                           

.113, ص2009ص. مدمض الصحرفي , " اصاعة جٕىىلىحُا املللىماث ", الٌٕغ الجامعي , مصغ  - 1  
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 _ الىـم املٌاهمُت والىـم املاصًت .

 _ الىـم املدضوصة والىـم الاخخمالُت 

 _ الىـم املٌخىخت والىـم املولِت .

ًمًٕ جلخُصها ًُما ًلي :  الىظم املدددة والىظم املدخملت 8  0_2  

مًٕ وص 8 ؤ_ الىظم املدددة  لت , ٍو ٍ الىـام وكملُاجه هي الىـم التي جٖىن حمُم مٖىهاتها وؤخضاثها مخُى

مًٕ الخيبا بما ًخم في الخؼىاث الخالُت ومً لامثلت كلى طلٗ الخؿاباث  وحكوُله في ًترة ػمىُت مدضصة , ٍو

مُت خُث ًمًٕ الخيبا بضُت حمُم كملُاتها املؿخِبلُت .  الُغ

م ما  _ الىظم املدخملت 8 ب م ؤكمالها بضُت مثل طلٗ هـام املبُلاث خُث ال ًمًٕ جُى وهي التي ًصلب جُى

اصة ؤو  ض الؼلب كلى الؿللت ؤم ؾُِل كلحها ؟ وماهى مِضاع الٍؼ ؾُدضر في الٌترة املِبلت بضُت مثل هل ؾحًز

1الىِصان ؟   

الىظام املفخىح والىظام املغلم 8  0_2  

كلى الخٌاكل مم البِئت املدُؼت وكلى اؾخِبا٘ املللىماث املغجضة واحغاء هى هـام الِاصع ؤ_ الىظام املفخىح 8 

2الخلضًل ؤو الخصغي املىاؾب لظلٗ .  

3هى هـام ًخمخم باالٓخٌاء الظاحي وال ًىحض ؤي ججاعب بِىه وبحن بُئخه ._ الىظام املغلم 8 ب  

الىظم الدائمت والىظم املؤكخت 8  1_2  

ـم جمُل بلى الٌىاء , لظلٗ ًةن مٌهىم الىـم الضاثمت هى مٌهىم وؿبي , ػاملا ان الى ؤ_ الىظم الدائمت 8

 ًالىـم التي حؿخمغ لٌترة ػمىُت ؤػ٘ى مً ؤكماع مؿخسضمحها ًمًٕ اهم جؼلّ كلحها هـم صاثمت .

هي الىـم التي جيكإ لخدُِّ هضي ملحن  زال٘ ًترة ػمىُت ملُىت ًيخهي بلضها الىـام . _ الىظم املؤكخت 8 ب  

    

 

                                                           

. 103, ص 2009ص. مدمض الصحرفي , "اصاعة جٕىىلىحُا املللىماث " , صاع الٌٕغ الجامعي  , مصغ ,  - 1  

ت امللاصغة " , الضاع الجاملُت , مصغ َزابذ كبض الغخمان اصع   - .33, ص  2005ـ , " هـم املللىماث الاصاٍع 2  

. 32, ص  املغحم هٌؿه - 3  
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   8 الىظم املفاهمُت والىظم املادًت 2_2 

جخٖىن ؤحؼائها مً مٌاهُم مجغصة تهضي بلى جٌؿحر الـىاهغ التي جدُؽ بلاملىا ؾىاء _ الىظم املفاهمُت 8 ؤ

اث زحر مثا٘ كلى طلٗ الىىق مً الىـم  , ًللى  ٔاهذ جلٗ الـىاهغ الؼبُلُت ؤو الاحخماكُت , وحلض الىـٍغ

ت اليؿبُت ألًيكخاًً لخٌؿحر ؿاهغة الظىء في لازغ .   ؾبُل املثا٘ الىـٍغ

هي هـم ملمىؾت لها مٖىهاث مً ؤقُاء ؤو ؤًغاص ؤو زلُؽ مجها , وكاصة ما جٖىن الىـم  ًت 8 _ الىظم املاد ب

ت بلى خحز الىح ىص اكخمض كلى وؿبُت الٕخلت التي املاصًت مبيُت كلى هـم مٌاهُمي ,ًمثال ؿهىع الِىبلت الظٍع

ت اليؿبُت ألًيكخاًً . ُ  1ضمتها الىـٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ت " , ماؾؿت خىعؽ الضولُت لليكغ والخىػَم , مصغ , ؤخمض ًىػي ملىزُت , - . 29, ص  2006" هـم املللىماث الاصاٍع 1  
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             املعلب الثاوي 8 ماهُت املعلىمت

_ حعٍسف املعلىمت 8 0  

في مسخلٍ لاوكؼت التي جماعؾها إلاصاعة ولها ؤهمُت ٓبحرة في كملُت الاجصا٘ حلض املللىماث  اللىصغ لاؾاس ي 

ت , ًِض ؤقاع الجيؿُت بإن ٔلمت مللىماث اقخِذ مً  وجازغ كلى ًاكلُت املضًغ وؤصاثه في حؿُحر مهامه إلاصاٍع

ت وهِلها .  لاصل الالجُني ٌلني حللُم امللًغ

لغي مصؼلح ت املدؿىمت في صىعة مِغوءة ؤو مؿمىكت  َو املللىماث كلى ؤهه ما ًمثل الخِاثّ وآلاعاء وامللًغ

ِت جاصي بلى  ل البُاهاث بؼٍغ ً والخىـُم او الخدٍى ؤو مغثُت ؤو خؿُت , ٓما حلغي بإجها هخاثج كملُاث الخٍٖى

ذ بإجها طلٗ الص يء الظي ًجلب لى اصة املؿخىي امللغفي للمؿخِبل , ٓما كًغ ت التي حلض٘ مً عئٍدىا ٍػ ا امللًغ

    1لللالم خىلىا والتي جسٌع صعحت الكٗ لضًىا .

ض : ومً ؤبغػ الخلاٍعٍ التي اكؼُذ لها هج  

ٔامال باليؿبت ملؿخسضم ما , مما    املللىمت كباعة كً البُاهاث التي جمذ ملالجتها بكٖل مالثم لخلؼي ملىا   »  

 2  . ت واملؿخِبلُت الجساط الِغاعاث ًمٕىه مً اؾخسضامها في اللملُا »   ث الجاٍع

  «   كباعة كً البُاهاث جم حكوُلها ػبِا لِىاكض وبحغاءاث مدضصة ؤصث بلى خص٘ى كلى هخاثج طاث  ملللىمتا

 .3 «    ملنى مٌُض ملؿخسضمحها

كباعة كً مجمىكاث مً الخِاثّ طاث امللنى واملٌُض لللىصغ البكغي في كملُاث ملُىت مثل كملُت املللىمت  » 

ت  » 4.    صىم الِغاعاث إلاصاٍع

 

 

 

                                                           

ت وهـم املللىماثالخؼُب , ؤخمض - . 68, 67, ص 2004لليكغ والخىػَم , صمكّ " , صاع الثِاًت "بصاعة امللًغ 1  

,مصغ, بضون ؾىت اليكغ,ليكغ الهاوي للؼباكت و اـم املللىماث املداؾبُت " , صاع " ؤؾاؾُاث ه, قاهىضة مدضوح خاًف وآزغون  -2  

.34ص  

.  35قاهىضة مدضوح خاًف وآزغون ,  مغحم ؾابّ الظٓغ , ص  - 3  

ت " , الضاع الجاملُت , مصغ , هبُل مغس ي ,  - .  16, ص2006" هـم املللىماث الاصاٍع 4  
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  خطائظ املعلىمت 8_ 0

 للمللىماث زصاثص جخجلى في : 

  ًخظمً هظا البلض الجىاهب الخالُت : البعد الصمني 8  0_0

ض جٖىن املللىمت مٌُضة في الؼمً ؤ_ الخىكُذ 8  حر املللىماث في الؼمً املىاؾب ملخسظ الِغاع ُو ًِصض به جًى

 الخاطغ ولًٕ ُض جٌِض ؤهمُتها بلض ػمً ُلُل .

ا ملخسظ الِغاع .ؤي ًجب ان جٖىن املللىماث مخجضصة وخضًثت لالؾخٌاصة مجها كىض جِضًمهب_ الخدازت 8   

حر املللىماث كجها مثل ًدخاج املضًغ مللىماث كً ج _ الفترة الصمىُت 8  ِصض بها الٌترة الؼمىُت املؼلىب جًى ٍو

 حجم املبُلاث للؿىىاث الخمـ املاطُت .

خظمً ما ًلي :البعد املضمىن 8  0_0 ٍو  

ِصض به زلى املللىماث مً لازؼاء خُث ؤن صُت املللىمؤ_ الدكت 8  اث حؿاهم في وحىص الِغاعاث ٓما ٍو

ذ .  حلمل كلى ججىب الِغاعاث الخاػئت وجظُِم الُى

هي بكؼاء املللىماث هٌـ الىخاثج التي ؤكؼتها في ٔل مغة اؾخسضمذ ًحها وؤن جٖىن ب_ الطدق والثباث 8 

ظمىها .املللىماث التي ًِضمها الىـام جمخاػ بالصضَ والىاُلُت , وجخؼابّ مم ملؼُاث الىاُم قٕال وم  

ؤن جٖىن املللىماث مالثمت ووزُِت الصلت ولها صوع جدؿحن كملُت اجساط الِغاع .ج_ امللئمت 8   

ٔاملت كً املكٖلت ؤو كً الخِاثّ الـاهغة  د_ الشمىلُت 8 ِصض بها ُضعة املللىماث كلى بكؼاء صىعة  ٍو

  1ملىطىق الضعاؾت مم جِضًم بضاثل الخل٘ى املسخلٌت لها ختى جخمًٕ إلاصاعة في جإصًت وؿاثٌها املسخلٌت . 

 

 

  

 

                                                           

ت",جي مدمض كبض الخؿحن آ٘ ًغح ػا  -   1 , 2005عصن , صاع واثل لليكغ والخىػَم, , الؼبلت لاولى , الا  "مضزل بلى هـم املللىماث إلاصاٍع

.17ص   
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 _ ؤهىاع املعلىمت 8 3

ٍ كلى املؿخسضم الجهاجي لخلٗ  جخٌاوض اخخُاحاث املىـمت  مً املللىماث وجدضًض ػبُلت املللىماث ًخُى

املللىماث ومً زم ًسخلٍ جصيٍُ املللىماث مً مؿخسضم آلزغ لًٕ بصٌت كامت ًمًٕ جصيٍُ املللىماث 

ِا للملاًحر الخالُت :   ًو

ِا ل دزحت السطمُت 8 0_3 ًاملللىماث  عحت الغؾمُت ًهىاْ مللىماث عؾمُت ومللىماث هحر عؾمُتضًو

الغؾمُت هي ٔل املللىماث التي جسغحها وجِضمها هـم املللىماث صازل املىـمت , ؤما املللىماث هحر الغؾمُت 

 ًهي التي جإحي مً زاعج هـم املللىماث الخاصت باملىـمت .

ًإما ؤن جٖىن صازلُت ؤو ؤن جٖىن زاعحُت ًاملللىماث  هىاْ مصضعي للمللىماثمطدز املعلىماث 8  0_3

 الىاججت كً كملُاث املىـمت حلخبر صازلُت ؤما املللىماث الىاججت كً بِئت املىـمت حلخبر مللىماث زاعحُت .

ت , ًاملللىماث لاولُت هي  ِا لهظا امللُاع بلى مللىماث ؤولُت ومللىماث زاهٍى ٓما ًمًٕ جصيٍُ املللىماث ًو

ت ًهي التي جها .  التي ًخم حملها أل٘و مغة ؤما املللىماث الثاهٍى  ُامذ املىـمت ؤو ػغي آزغ  بجملها وجسٍؼ

ًاملللىماث ُض جٖىن زابخت ال جخوحر ًللى ؾبُل املثا٘ هجض في مصلخت لاخىا٘ املضهُت والتي دزحت الخغير 8  1_3

ض  ش مُالصهم حلخبر مللىماث زابخت ال جخوحر , ُو ت ًان ؤؾماء املىاػىحن وجىاٍع جِىم باؾخسغاج بؼاُاث الهٍى

ً الؿًٕ والخالت الاحخماكُت والىؿٌُت .   1 جٖىن املللىماث مخوحرة مثل كىاٍو

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.701،ص  3002إسماعٌل السٌد " نظم المعلومات التخاذ القرارات اإلدارٌة " المكتب العربً الحدٌث ، اإلسكندرٌة  -

1
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 املعلب الثالث 8 الاجطال

اث لاػمت لىحىص ؤي هـام,  الىـام,هـغا ألن ٔل مً املللىمت والاجصا٘ ٌؿهم في عبؽ ؤحؼاء  ًهما مً الظغوٍع

 ُمىا في هظا املؼلب بدؿلُؽ الظىء كلى الاجصاالث بكٖل مسخصغ باكخباعها ؤخض مغجٕؼاث هـم املللىماث .

  _ حعٍسف الاجطال 08

حن ,«     خظمً طلٗ جباص٘ آلاعاء , الاججاهاث , إلاقاعاث والبُاهاث  الاجصا٘ هى كملُت هِل عؾالت بحن ػًغ ٍو

جب ؤن ت , ؤو الىؾاثل الخٕىىلىحُت املسخلٌت , ٍو خم هظا الخباص٘ باؾخسضام الؼاُاث البكٍغ     واملللىماث , ٍو

 1.   » كملُت الاجصا٘ مؼصوحت الاججاه ًخم مً زاللها جباص٘ الغؾاثل بحن مصضع الغؾالت ومؿخِبلها جٖىن 

 التي جمًٕ ؤي هـام مً اللمل , ًبضون الاجصا٘ ال ًمًٕ جٌاكل الىـام , وال ًمًٕ اللملُت« ان الاجصا٘ هى 

 2. »  ؤن جٖىن هىاْ مضزالث وال مسغحاث وال اؾترحاق للىخاثج 

 _ ظسق الاجطال 8 0

 جخلضص وجدىىق ػَغ الاجصا٘ , وجخمثل هظه الؼَغ ًُما ًلي : 

ت ؤزىاء هِل املللىمت بلى لاػغاي  الاجطال الشفهي 8  0_0 هى هِل مباقغ للمللىمت ٌلخمض كلى ٔلمت املىؼُى

املؿتهضًت , وجغحم ؾُؼغة الاجصاالث الكٌهُت ٔىجها جمًٕ مً الخص٘ى كلى مللىماث مغجضة ًىعٍت بطاًُت 

 بلى ٔىجها ؾهلت .

ٓما ًخصىع الوالبُت ًهى صُُّ و  ٌلني ٓخابت عؾاثل بضال مً هِلها , وهى هحر قاجمالاجطال املكخىب 8  0_0

 واضح ومىزَى ًُه ؤًً ًالخف عؾمُت هظا لازحر .

 

 

 

  

                                                           

ت مضزل ملاصغ " , الؼبلت لاولى , واثل لليكغ و الخىػَم , ؤعصن ,  هجم كبض هللا -   1 ,  2004الخمُضي و آزغون , "هـم املللىماث إلاصاٍع

. 13ص   
. 00،  45الرحمان ادرٌسً ، مرجع سابق الذكر ، ص ثابت عبد  -

2
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 8digital  communication الاجطال السكمي  1_0 

ض ؤصي   multimédia هى قٖل حضًض مً ؤقٖا٘ الاجصا٘ , ٌؿدىض بلى ًٕغة وجؼبُِاث الىؾاثؽ املخلضصة ُو

لت بحن الِاعت الىص املٕخىب , بدُث ؤصبذ  هظا الاجصا٘ بلى ؿهىع كالُت جٌاكل حضًضة واؾخجابت ؾَغ

 1و مىخجا للغؾالت الاكالمُت .بةمٖان امللخِى ؤن ًٖىن مغؾال ؤ

مي ًُما ًلي :  ؤ_ ؤدواث الاجطال السكمي 8   جخمثل ؤصواث الاجصا٘ الُغ

مُت :  الآللئالخاؾب  مُت ,بل ؤهه ًمثل اؾخسضامها لاوؾم  في الاجصاالث الُغ هى ُمت اؾخسضام الخِىُاث الُغ

ض ؤجاح اؾخسضام الخاؾب آلالي ؤهىاق حضًضة  ٔاًت .ُو ضعاث هحر مدضوصة في املجالث  اهدكاعا ًإجاح بمٖاهُاث ُو

مي بطاًت بلى بمٖاهُت عب ض الصىحي الُغ ل املداصزاث والبًر     ؽ مً الخضماث لم جًٕ مخاخت مً ُبل مثل جدٍى

 لخٖىن قبٖاث الخؿاب   modemالخىاؾِب آلالُت بلظها بلع مً زال٘ الخؼىغ الهاجٌُت بىاؾؼت املىصم 

 آلالي .

اصة ؾغكت كملُت الاجصا٘ وجضا٘و  ض خِّ اؾخسضام الخاؾب آلالي في كالم الاجصا٘ ممحزاث كضًضة مجها ٍػ ُو

بها , وطلٗ بؿبب  ل التراؾل واملللىماث املخضاولت بلى املللىماث وؾغكتها وجصيٌُها وجٌؿحرها جبٍى جدٍى

مُت والِضعة كلى ازخُاع البضاثل بازخُاع ؤُصغ الؼَغ وؤًظل وؾُلت لخدُِّ كملُت الاجصا٘  لاؾالُب الُغ

 2وبمٖاهُت هِل الىبظاث والكٌغاث بإُل ؤزؼاء ممٕىت .

هي كباعة كً عبؽ بحن الخىاؾِب مم ؤصواث وبغامج مخسصصت لللمل الكبٖي , وطلٗ إلجاخت  الكبٕت :

خم هِلها ٓدؼم صوحرة مً  الدكاْع ًُما بُجها وجضًّ املللىماث كبر الكبٕت كلى قٖل بقاعاث ٓهغباثُت ٍو

جب ؤن حؿاًغ هظه الخؼم بضعحت كالُت مً الضُت ختى جصل  زالُت مً املللىماث بؿغكت ٓثحرة حضا , ٍو

  3لازؼاء بلى الهضي املؼلىب وهىاْ هىكحن مً الكبٕت : 

 

 

                                                           
1
 - www.alefyaa.com 22:11  /05 mars 2017 . 

2
- http  : www.buraydahcity.net 10:03    /09mars 2017 

3
 - http ://www.qalqilia.etu.ps 15:25 /05 mars2017 . 
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 الكبٕت الضازلُت :  * 

 مصؼلح حضًض هىكا ما وهي جؼبُّ الٌللي لكبٕت الاهترهذ ولًٕ صازلُا وهى   internetحلغي ؤًظا و 

ت , وهي مً ؤهم وؾاثل الخىاصل إلاصاعي مم املىؿٌحن وجدؿحن آللُت اللمل .  باملاؾؿت ؤو الكٓغ

ِصض بها الاهترهذ الكبٕت اللىٕبىجُت التي جغبؽ بحن آالي املكتر  ٓحن وحلؼى حمُم *الكبٕت الخاعحُت : ٍو

ؤهداء الٕغة لاعطُت , وهي قبٕت عابؼت املجمىكت الٕبحرة مً قبٖاث الخاؾب آلالي وحلض الاهترهذ ؤٓبر قبٕت 

 مللىماث في اللالم .

ِت ملُىت  ُاكت البُاهاث :  حلغي ُىاكض البُاهاث بإجها مجمىكت مً البُاهاث املغجبؼت وطاث الصلت مغجبت بؼٍغ

خم ًحها جداش ي جٕغاع البُاهاث . بدُث ًمًٕ البدث ًحها  وجدضًثها بؿهىلت , ٍو

مُت كلى الكبٕت : حلغي بإجها مجمىكت مً البُاهاث املغجبؼت واملىـمت في الصىعة  *ُىاكض البُاهاث الُغ

 إلالٕتروهُت التي ًمًٕ الضز٘ى بلحها وملالجتها بىاؾؼت بغمجُاث ٓمبُىجغ مخسصصت .

هى هـام بخصاجي للخٌف والدسجُل بملنى آزغ ٓمبُىجغي , الوغض اللام مىه هى  *هـام ُاكضة البُاهاث :

ً البُاهاث والؿماح للمؿخسضمحن باؾترحاق وجدضًث هظه البُاهاث كىض الخاحت بلحها .  جسٍؼ
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 املبدث الثاوي 8 هظام املعلىماث في املؤطظت 

لمت مللىماث, ولِض ؾبّ لىا في املبدث لا٘و الخلغي  هدصل كلى كباعة هـم املللىماث بظم ٔلمت هـم ٔو

ٔاي كلى مصؼلح الىـام , وكلى  مصؼلح املللىماث في املؼلب الثاوي . هخؼَغ مً زال٘ هظا البدث بكٖل 

 بلى : 

 املعلب ألاول 8 وشإة هظام املعلىماث 

  _ وشإة هظام املعلىماث 0

ت ب اث ولم جىدكغ هظه الىـم في جدُِّ اؾخسضام الخؿاباث في بضاًت الؿخِىوكإ هـام املللىماث إلاصاٍع

ىاكض  ذ بؿبب مدضوصًت امٖاهُاث الخؿاباث إلالٕتروهُت وعهم وحىص لواث ُو ؤهضاًها في طلٗ الُى

ت  ٔاهذ هحر قاجلت وصلبت الاؾخسضام وهظه ؤهم ؤؾباب كضم اهدكاع هـم املللىماث إلاصاٍع ومللىماث ولٕجها 

 في هظه الٌترة 

 ضاًت الؿبلُىاث وؾاكض كلى هظاالىـم كلى الخؿاباث الالٕتروهُت في بوبضؤث جيكؽ كملُت جىٌُظ هظه 

يُت ٓبحرة حضا باإلطاًت بلى     الخِضم جؼىع ؤحهؼة الخؿاباث إلالٕتروهُت وبغمجُاتها والتي لها بمٖاهُاث جسٍؼ

   ذ الاهجاػ التي ؾاكضث ٓثحرا في جِلُل ُو  DBMS ؿهىع البرمجُاث املخِضمت مجها هـم بصاعة ُىاكض املللىماث

 واؾخواللها بكٖل ٓبحر , وخِِذ هظه الىـم جِضمها في بضاًت الثماهُيُاث وؤصبدذ هظه الىـم كىصغ 

كلى  10%مجها كلى مللىماث هظه الىـم و   90%ؤؾاس ي ملخمض في ص٘و اللالم املخِضمت خُث ؤصبدذ   

ت , وبن الاهخمام املتزاًض في ؤهـمتمللىماث ا ت صًم الٕثحر مً كلماء  لخبرة الظاجُت إلاصاٍع املللىماث إلاصاٍع

ابت  الاصاعة والخؿاباث بخٍُٕ البدث في هظا املىطىق وجُُِمه لٖىجهم ًىـغون بلى هظه الىـم ٔىجها هـم ُع

اث إلاصاعة ولخىطُذ هظه لاهمُت ؾىظٓغ بلع ما ٓخبه  و تهُئت املللىماث املؼلىبت  لللملُاث لٖاًت مؿخٍى

 : املسخصىن في هظا الىىق 

 " : بن اؾخلما٘ ؤهـمت املللىماث جُُِض بصاعة لاكما٘ بثالر ػَغ : 1967ُا٘ "صوو 

 _ الِضعة كلى جُُِم اخخماالث املؿخِبل 

ذ ؤٓثر كلى الخسؼُؽ . حر ُو ذ والجهض للمضعاء في اهجاػ لاكما٘ والبدث وجدلُل املللىماث وجًى  _ جِلُل الُى
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  _ مىاحهت الخوحراث البُئُت كً عئٍت الاحغاءاث الالػمت ملىاحهتها .

غي " صًٖاعص  حر املللىماث واؾخوال٘  1969ٍو ت ٔىجها هـم حؿاكض كلى جًى " : ؤن مىاًم هـم املللىماث إلاصاٍع

1ؤًظل للُض اللاملت وجدؿحن في الخسؼُؽ إلاصاعي واجساط الِغاعاث لآثر ًلالُت .  

فهىم هظام املعلىماث 8 _ م0  

ٍ التي ُضمذ لىـم املللىماث ًـهغ مضي ازالًها , ٓما ًدبحن ؤًظا هُاب جدضًض  بن الٌدص املخلمّ للخلاٍع

ٌاث ؾىي وكحر بلى ؤٓثر  م خ٘ى الخلٍغ صُُّ لؤلهىاق املسخلٌت مً جلٗ الىـم , وججىبا للضز٘ى في الجض٘ املخُى

ٍ مجها وحه ازخالي كً آلازغ مما ٌؿهم في الىص٘ى الخلاٍعٍ قُىكا في هظا املجا٘ بدُث ٌلٕ ـ ٔل حلٍغ

 بلى الخلٍغٍ املِترح .

ّ مً الباخثحن كلى ؤن هـم املللىماث ًمًٕ ؤن حلغي بإجها " مجمىكت مترابؼت ًُما بُجها , جِىم  اجٌّ ًٍغ

ً ) وكاغ الدكوُل ( ووكغ املللىماث ) وكاغ املسغحاث ( واؾخِبا٘ مللىماث م غجضة كلحها بخجمُم وجسٍؼ  

ابت " . 2) حوظًت كٕؿُت ( , وطلٗ ألهغاض صكم اجساط الِغاعاث وجدُِّ الُغ  

حر  غػ وحكوُل البُاهاث بهضي جًى ها آزغون بإجها مجمىكت مً املٖىهاث املىـمت لخجمُم ووكغ ًو بِىما كًغ

 املللىماث ملجاالث الخصغي .

ؼث كلى الجاهب املخللّ  ٔاهذ هظه املٌاهُم ُض ٓع ّ زان بمٖىهاث هـام وبطا  بإوكؼت الىـام ًِض اهخم ًٍغ

ىا هـم املللىماث بإجها مجمىكت مً لاًغاص والبُاهاث والاحغاءاث التي حلمل ملا إلهجاػ  املللىماث خُث كًغ

حر املللىماث لئلصاعة .  هضي مكتْر هى جًى

ّ آزغ كلى الىاخُت الٌىُت ًلغي هـام املللىماث مً الىاخُت  ؼ ًٍغ الٌىُت كلى ؤهه مجمىكت مً ٓما ٓع

ابت في  ً وجىؾُم املللىماث لخضكُم اجساط الِغاعاث والُغ الاحغاءاث التي جِىم بجمم واؾترحاق وحكوُل وجسٍؼ

 الخىـُم والخصمُم .

ٌهم لهظا الىـام ,  بِىما حمم آزغون بحن الاهخمام بمٖىهاث هـام املللىماث ولاوكؼت التي ًِىم بها كىض حلٍغ

ًللى ؾبُل املثا٘ كغي البلع هـام املللىماث بإهه مجمىكت مً لاًغاص والاحغاءاث والبُاهاث جِىم بجمم 

ث صازل املىـمت .وحكوُل ووكغ املللىما  

                                                           

 1  . 58,  57ص,  مغحم ؾابّ الظٓغ , كالء الؿالمي وآزغون  - 
2
 -London , K  .and   London  .j.,"  management  information  systems : new  approaches  of  organization 

and technology  " ;prentice haal ; inc , 1988. 
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ٌهم لىـم املللىماث وهى ما ٌلغي خالُا بىـم املللىماث  ّ آزغ الخاؾباث آلالُت طمً حلٍغ ض اصزل ًٍغ ُو

الِاثمت كلى الخؿاباث , باكخباع ؤن هـم املللىماث امللاصغة حلخمض كلى وحىص جلٗ الخاؾباث طمً 

للىماث هى املغاصي لىـم املللىماث الِاثمت كلى كىاصغها لاؾاؾُت وبالخالي ؤصبذ مصؼلح هـم امل

 الخاؾباث .

ىا هـم املللىماث بإجها جغجِب مً لاًغاص ولاوكؼت والبُاهاث وجِىُاث املللىماث ) املٖىهاث املاصًت  لظا كًغ

وهحر املاصًت وقبٖاث اجصا٘ الخاؾباث ( ٌلما بصىعة مخٖاملت بوغض صكم وجدؿحن اللملُاث الُىمُت 

حر املللىماث الالػمت للملُت اجساط الِغاعاث . لؤلكما٘  املسخلٌت ,ومؿاكضة إلاصاعة في خل املكأل وجًى

وفي طىء جىاولىا للمٌاهُم الؿابِت ًمًٕ حلٍغٍ هـم املللىماث املبيُت كلى الخاؾباث آلالُت كلى الىدى 

 الخالي : 

ٖىهاث املاصًت للخاؾباث آلالُت والوحر " هـم املللىماث املبيُت كلى الخاؾباث هي مجمىكت مترابؼت مً امل

ل  ً زم جدٍى ِت مخٖاملت في ججمُم وجسٍؼ ماصًت ولاًغاص والِىاكض والبُاهاث والاجصاالث التي حلمل بؼٍغ

 البُاهاث املضزلت لها بلى مللىماث ُابلت لالؾخسضام جٌُض كملُت اجساط الِغاعاث " .

ت باملللىماث واجساط الِغاعاث الالػمت لدكوُل املىـمت , وجخلامل هـم املللىماث مم حمُم لاوكؼت املخصل

ض  ٌا مدضصا لىـم املللىماث ُو وهـغا لخلضص مٖىهاث وامٖاهُاث هـم املللىماث ًٖىن مً الصلب اكؼاء حلٍغ

 ازخلٍ الباخثحن خ٘ى حلٍغٍ هـم املللىماث .

 هـام املللىماث الاصاعي باكخباعه " مجمىكت قاملت وميؿِت مً هـم املللىماث   Scott 1986ًِض كغي   

م الاهخاحُت وبما  ل بُاهاث بلى مللىماث بؼَغ مخلضصة لًغ الٌغكُت التي جخٖامل ملا بصىعة عقُضة , لخدٍى

ً وكلى ؤؾاؽ ملاًحر مخٌّ كلحها للجىصة " .   1ًخٌّ مم ؤهماغ وزصاثص املضًٍغ

ٍ اهه ٌلاعض ًٕغة بىاء هـام ٓلي للمللىماث باكخباعها ًٕغة هحر كملُت وصلبت  مً املالخف كلى هظا الخلٍغ

ؼ ٔل مجها كلى جلبُت اخخُاحاث بمجمىكت مخجاوؿت الخؼبُّ والبضًل هى ُُا م كضص مً الىـم الٌغكُت التي ًٓغ

مً املؿخسضمحن , ولٖي جٖىن الىـم الٌغكُت ُاصعة كلى جدُِّ لاهضاي الٖلُت لىـام املللىماث البض ؤن 

                                                           

.  182ص  مغحم ؾابّ الظٓغ , الٕغصي وحال٘ ببغاهُم اللبض ,مىا٘ مدمض  - 1  
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م حكوُل جخصٍ بالكم٘ى والخيؿُّ .و ٌلني الكم٘ى ؤجها حكمل حمُم ؤهىاق هـم املللىماث بما في طلٗ هـ

ً صازل  م بلى حوؼُت حمُم اخخُاحاث املضًٍغ البُاهاث و الىـم التي تهضي لخضمت إلاصاعة و ًاصي طلٗ الخىَى

 املىـمت . 

وحلخبر الىـم الٌغكُت للمللىماث ميؿِت بطا جم بىائها في صىعة حؿمذ بالخضًّ الؿلـ للمللىماث ًُما بُجها 

. و ًمًٕ جدُِّ طلٗ مً زال٘ اجباق مىهج جسؼُؼي قمىلي في بوكاء حمُم الىـم الٌغكُت . و حهضي 

ضمت اخخُاحاث املؿخسضمحن املخضازلت مً الخيؿُّ بحن الىـم الٌغكُت الى جدُِّ الخٖامل الظي ًاصي بلى ز

املللىماث . ٓما ًاصي الخٖامل الغقُض بلى الخض مً الاػصواحُت و جسٌُع جٖالٍُ الدكوُل الٖلُت باإلطاًت 

حر مللىماث ًخلاون في بهخاحها كضص مً الىـم الٌغكُت ,و ٌلخبر مضًغي إلاصاعة الللُا هم املؿخٌُضون  بلى جًى

 لٗ الخٖامل خُث جخمحز اخخُاحاتهم مً املللىماث بالكم٘ى و الىـغة الٖلُت .لاؾاؾُحن مً جدُِّ ط

ل البُاهاث بلى مللىماث بؼَغ مخلضصة بما ًخٌّ مم همؽ وزصاثص  وجخمثل وؿٌُت هـم املللىماث في جدٍى

م في ؤؾ كحر طلٗ بلى ؤهمُت ازظ ؤهماغ وزصاثص املؿخسضمحن في الاكخباع وبلى ؤهمُت الخىَى ً َو لىب املضًٍغ

 جِضًم املسغحاث ٓإصاة لخٍُٕ الىـام مم الاخخُاحاث املخىىكت مً املللىماث .

اصة ٌٓاءة ؤصاء  خؼلب طلٗ ٍػ م إلاهخاحُت باكخباعه هضي هـم املللىماث الجهاجي ٍو ٓما ًدىا٘و الخلٍغٍ ًع

ً بماقغاث مبٕغة  حر زضماث ؤًظل لؤلػغاي الخاعحُت وبمضاص املضًٍغ كً املساػغ اللملُاث الغوجُيُت وجًى

ت وبملنى آزغ ًةن جدؿحن  والٌغص في البِئت الضازلُت والخاعحُت ومؿاكضتهم كلى ؤصاء حمُم وؿاثٌهم إلاصاٍع

 اء حمُم هـم املللىماث الٌغكُت .إلاهخاحُت ًغجبؽ بلى خض ٓبحر بخدُِّ ًلالُت ؤص

ملاًحر مخٌّ كلحها للجىصة وؤزحرا ًةن زضماث ومسغحاث هـم املللىماث ًجب ؤن ًخم جِضًمها اؾدىاصا بلى 

ُذ وصعحت الاكخماصًت واملالثمت واملغوهت وػمً الاؾخجابت والتي  مثل مؿخىي الضُت والكم٘ى ومالثمت الخُى

 جدضص في طىء ػبُلت اخخُاحاث املهام والِغاعاث التي تهضي جلٗ املسغحاث لخضمتها .

 ٍ   ي ًيبغي ؤن ًٖىن كلحها جصمُم هـم ِت التٌلخبر مداولت لخىصٍُ الؼٍغ Scott 1986ومً املالخف ؤن حلٍغ

ٌا مجغص ا مً الصلب جدُِِه كملُا بال في خضوص املللىماث وؤهضاًها ووؿاثٌها لاؾاؾُت وهى لظلٗ ٌلخبر حلٍغ

ت . ٍؼ   ملُىت ووًِا لللضًض مً اللىامل مثل إلامٖاهُاث املالُت للمىـمت والدجم والىمؽ إلاصاعي وصعحت املٓغ
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ت باكخباعه " هـاما مخٖامال حهضي بلى جضكُم وؿٌُي    1982Sennؤما   ًِض كغي هـام املللىماث إلاصاٍع

حر مللىماث ومىخـمت كً املاض ي والخاطغ  ّ جًى ابت وجىٌُظ اللملُاث وطلٗ كً ػٍغ الخسؼُؽ والُغ

خم جصمُم هـام املللىماث بدُث ًيخِي البُاهاث  واملؿخِبل بسصىص اللملُاث الضازلُت والخاعحُت .ٍو

حر مللىماث مىاؾبت الخخُاحاث إلاصاعة  املالثمت مً هـام حكوُل البُاهاث ومً بِئت املىـمت الخاعحُت لخًى

ىاكض البُاهاث " خظمً الىـام لاًغاص وإلاحغاءاث ولاحهؼة وبغامج الدكوُل ُو  ٍو

لني الخٖامل ؤن الىـام ًغبؽ بحن املجاالث الىؿٌُُت التي جغجبؽ ملا بلالُاث اكخماص مخباصلت خُث ًخم    َو

ابت وؤصاء اللملُاث الدكوُلُت في حمُم املجاالث الىؿٌُُت كلى مؿخىي  الُِام بىؿاثٍ الخسؼُؽ والُغ

ؼ هـم املللىماث كلى زضمت وؿاثٍ إلاصاعة  املسخلٌت وحلخبر كملُت اجساط الِغاع الٌغصي ألصاء لاكما٘ .وجٓغ

ِا لضعحت هُٖلتها  وخل املكٕالث مً ؤهم جلٗ الىؿاثٍ وجخٌاوث اخخُاحاث الِغاعاث مً املللىماث ًو

 ومؿخىي اجساطها مما ًضكى بلى الخاحت بلى ؤهىاق مسخلٌت مً املللىماث .

 ٍ كحر حلٍغ حر مللىماث كً املاض ي والخاطغ واملؿ Sennَو حر مللىماث  بلى ؤهمُت جًى  خِبل باإلطاًت بلى جًى

ابت كلى اللملُاث الدكوُلُت وجُُِم لاصاء وكً البِئت الخاعحُت  كً اللملُاث الضازلُت ٔي حؿاكض في الُغ

ملؿاهضة كملُاث الخسؼُؽ الاؾتراجُجي وجضكُم ُضعة املىـمت كلى الخٍُٕ مم مخؼلباث البِئت التي حلمل 

ض ؤؾدبلض الخلٍغٍ ه ـم حكوُل البُاهاث ٓما جمذ إلاقاعة بلى مٖىهاث الخاؾب آلالي باكخباعه ًحها, هظا ُو

 لاصاة التي حؿخسضمها هـم املللىماث في ؤصاء وؿاثٌها .

ض كغي صاًحز والؿىن   هـم املللىماث آلالُت كلى ؤجها " هـام مخٖامل  1985ؾىت   DAVIS & OLSON ُو

خٖىن  غ املللىماث الالػمت لخضكُم وؿاثٍ الدكوُل وإلاصاعة واجساط الِغاعاث في املىـمت ٍو لئلوؿان وآلالت ًًى

ت والىماطج الخاصت بالخدلُل والخسؼُؽ هظا الىـام مً الخاؾب آلالي وبغامج الدكوُل وإلاح غاءاث الُضٍو

اكضة للبُاهاث "   واجساط الِغاعاث ُو
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ت مصممي هـم املللىماث  وخُث ؤن هـم املللىماث حلخمض كلى جٌاكل إلاوؿان مم الخاؾب آلالي ًان ملًغ

هم ٓمؿخسضمحن للمللىماث ولئلمٖاهُاث الٌىُت لىـم  لخبر ؤمغا لخصاثص لاًغاص ؾلٓى الخاؾب آلالي َو

ا كىض جصمُم هظه الىـم ٓما ؤن وصٍ الىـام بإهه مخٖامل ٌلني اخخىاثه كلى كضص مً الخؼبُِاث  طغوٍع

املؿخِلت , والتي جغجبؽ ملا بؿبب جضازل اخخُاحاث املؿخسضمحن مً املللىماث , ٓما ًمًٕ جدُِّ هظا 

ِا لخؼ ت كامت جظمً جىخُض بحغاءاث الدكوُل وملاًحر الخٖامل امليكىص مً زال٘ جصمُم الخؼبُِاث ًو

 حىصة املسغحاث مً زال٘ اؾخسضام البُاهاث .

حر املللىماث بهضي جضكُم وؿاثٍ  ؼ الخلٍغٍ كلى ؤن وؿٌُت هـم املللىماث بصٌت كامت هي جًى ض ٓع ُو

ل حمُم ؤهىاق هـم الدكوُل وإلاصاعة واجساط الِغاعاث ولظلٗ ًالىـم املللىماث آلالُت حلخبر املـلت التي حكم

 املللىماث صازل املىـمت بما في طلٗ هـم حكوُل البُاهاث .

م املللىماث ٓإهه خُِِت  مً املالخف ؤن الخلاٍعٍ الؿابِت لىـم املللىماث آلالُت جمثل مداولت لخىصٍُ هـ

ؼ  كلى ؤجها مخىحهت هدى املىخج , في خحن Dickson 1981ُاثمت و مثل هظه الخلاٍعٍ صىٌها صًٕؿىن    جٓغ

الخلاٍعٍ املخىحهت هدى اللملُت كلى جىطُذ وؿٌُت هـم املللىماث صازل املىـمت بوع الىـغ كً ؤؾلىب 

 جصمُمها ؤو إلامٖاهُاث الٌىُت التي حؿدىض كلحها .

ت كلى ؤجها " مجمىكت مً اللملُاث املىـمت التي  1993ًمثال حلغي البٕغي ) البٕغي  (هـم املللىماث إلاصاٍع

ٍحن باملللىماث الالػمت ملؿاكضتهم في جىٌُظ لاكما٘ واجساط الِغاعاث صازل الخىـُم كلى ؤن جخمحز هظه جمض املضع 

خمحز هظا  ُذ " ٍو املللىماث بالٕما٘ والكم٘ى والصخت والضُت وان جٖىن مالثمت مً هاخُت الجىصة والخُى

حزه كلى وؿٌُت هـم املللىماث صازل املىـمت , ٓما هه ًبرػ الخصاثص الهامت التي ًيبغي  الخلٍغٍ بتٓر

. ً حرها للمضًٍغ  1جىاًغها في املللىماث التي ًخم جًى

ا ؤو آلُا كلى ؤهه كملُت ( HODGE ,1984 ) ؤما هىصج و آزغون  ٔان ًضٍو ىا هـام املللىماث ؾىاء    ًِض كًغ

حر  جها وهِلها لؤلًغاص املىاؾبحن صازل املىـمت بوغض جًى اجصا٘ ًخم زاللها ججمُم البُاهاث حكوُلها وجسٍؼ

خٖىن طلٗ الىـام مً شخص واخض كلى لاُل , له همؽ هٌس ي ملحن ,  املللىماث الالػمت الجساط الِغاعاث ٍو
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ىاحه مكٖلت ما , دخاج خلها بلى وحىص بلع الخِاثّ ) مللىماث ( والتي ًخم  ٍو صازل وؿّ جىـُمي ملحن , ٍو

 1مً زال٘ وؾُلت ملُىت " 

ًصٍ هظا الخلٍغٍ هـام املللىماث باكخباعه كملُت اجصالي ألهه ًىؼىي كلى جىصُل عؾالت عؾالت ملُىت وهي 

ض خضص الخلٍغٍ كملُت اجساط الِغاع باكخباعها مسغحاث هـام املللىماث املسخلٌت بلى لاًغاص ا ملىاؾبحن , ُو

 الىؿٌُت لاؾاؾُت التي حلمل هـم املللىماث كلى مؿاهضتها .

ِا ملاؾىن  خٖىن ؤي هـام للمللىماث ًو مً زمؿت كىاصغ هي املؿخسضم و  (MASON & MITROFF 1973)ٍو

ؼ امللغفي وػبُلت مكٖلت الِغاع والتي الخلٍغٍ كلى الخصاثص الىٌؿُت للمؿخسضمحن مثل الىمؽ  ُض ٓع

ابت الدكوُلُت واملللىماث الالػمت لخل املكٖلت وهظه  جخٌاوض بحن مؿخىي الخسؼُؽ الاؾتراجُجي والُغ

سُت ؤو في قٖل جيبااث و ؤؾلىب كغض جلٗ الخِاثّ , خُث جىحض اللضًض مً  املللىماث ُض جٖىن جاٍع

 لىماث مثل الغؾىماث البُاهُت ؤو لاقٖا٘ ؤو الجضا٘و .البضاثل التي ًمًٕ مً زاللها جىصُل هٌـ املل

حزه كلى وؿٌُت هـم املللىماث صازل املىـمت باإلطاًت بلى اؾدىاصه بلى  خمحز حلٍغٍ هىصج وػمالئه بتٓر ٍو

حلٍغٍ ماؾىن ومُتروي بِب٘ى ٓثحر مً الباخثحن هـغا إلبغاػه اللىاصغ لاؾاؾُت التي ًمًٕ جىاولها بالضعاؾت 

ٓما اهه ٌكحر بلى ؤن ما ٌلخبر مللىماث باليؿبت لٌغص ملحن ُض ال ٌلخبر ٓظلٗ مً وحهت هـغ ًغص  والبدث ,

م ؤؾالُب  غ الىـام مللىماث مىاؾبت ألهماغ مؿخسضمحها الىٌؿُت وان ًخم جىَى آزغ, لظلٗ ًجب ؤن ًخًى

 كغض جلٗ املللىماث لخالثم اخخُاحاث وجٌظُالث هاالء املؿخسضمحن .

ت ًٌي   ومً املالخف از ِت حوؼُتها للجىاهب املسخلٌت لىـام املللىماث إلاصاٍع ٌاث الؿابِت في ػٍغ خالي الخلٍغ

 لها ًصلح ٓهضي جهاجي ٌؿعى مصممى هـم املللىماث بلى جدُِِه بال اهه Scott  1986خحن ؤن حلٍغٍ 

ٌاث صاًحز  والؿً  ت .وحلخبر حلٍغ ال ٌلخبر ملُاعا للخٕم كلى هـام ملحن باكخباعه هـاما للمللىماث إلاصاٍع

ت الخُِِت ٓإهه خُِِت واُلت وهي بظلٗ مداولت  لخىصُل مٖىهاث ووؿاثٍ ؤخض هـم املللىماث إلاصاٍع

ٔاهذ جِىم بىؿٌُت جلٗ الىـم صازل املىـماث.  حؿدبلض هـم املللىماث التي جخىاًغ ًحها هظه املٖىهاث ختى لى 

                                                           

. 187مىا٘ مدمض الٕغصي ,مغحم ؾبّ طٓغه , ص   - 1  



 
 

 
35 

ت صازل املىـماث با حزه كلى وؿٌُت هـم املللىماث إلاصاٍع ٍ البٕغي بتٓر خمحز حلٍغ إلطاًت بلى ببغاػه لللىاصغ ٍو

حز كلحها كىض جصمُم هـم املللىماث .  التي ًيبغي التٓر

وبلض هظا الاؾخلغاض ًمًٕ الِ٘ى بإن هـام املللىماث آلالُت هي : جلٗ الىـم التي حؿخسضم هـم الخاؾب 

ً املسخلٌت مً املللىماث الالػمت ألصاء وؿاثٌهم واجساط ُ حر اخخُاحاث املضًٍغ خٖىن هـام آلالي في جًى غاعاتهم ,ـٍى

ىاحه مكٖلت ملُىت , صازل وؿّ جىـُمي  املللىماث مً شخص واخض كلى لاُل ,له همؽ هٌس ي ملحن , ٍو

حرها مً زال٘ وؾُلت كغض ملُىت .ووًِا لهظا  دخاج بلى وحىص بلع املللىماث والتي ًخم جًى ملحن , ٍو

حر الخلٍغٍ ًمًٕ جصيٍُ ؤي هـام باكخباعه هـاما للمللىماث إلا  ت كلى ؤؾاؽ مضي ُضعجه كلى جًى صاٍع

ً في ؤصاء وؿاثٌهم املسخلٌت .  مللىماث وزضماث هاًلت للمضًٍغ

_ هظام املعلىماث في وظائف ألاعمال 8  1  

مًٕ حملها في زمؿت وؿاثٍ لاكما٘  ثحرة وهي حلمل مجخملت لضكم كمل املىـمت ٍو في املىـمت مسخلٌت ٓو

 وؿاثٍ كمل عثِؿُت وهي : 

ل وهىاْ وؿاثٍ مؿاكضة املىاعص  ّ وبصاعة اللملُاث واملداؾبت والخمٍى ت وبصاعة املللىماث والدؿٍى البكٍغ

ًمًٕ اطاًتها جخللّ بخٕىىلىحُا املللىماث والخِىُاث الخابلت لها , ومً هـم املللىماث في وؿاثٍ لاكما٘ ما 

 ًلي : 

ت 8  0_1 ت كماص املىـمت و ؤجها حلهظم املعلىماث املىازد البشٍس ى مً ؤحل ججاوػ نخُث حلخبر املىاعص البكٍغ

ت في إلاصاعة الللُا كلى الغهم مً ؤجهاصواع إلاصاعة واملىؿٍ  ىـغ لخٖىن ًلالت ومكآع ا جىاحه صلىباث ٓثحرة ٍو

ت في  غ  الىماطج ملؿاكضة املىاعص البكٍغ ٔاث الخِلُضًت وفي آلاوهت لازحرة ؾاكضث البدىر كلى جؼٍى في الكغ

ت بكٖل عثِس ي في خٌف السجالث وجُُِم  بطاًت ُُمت خُُِِت لؤلكما٘  حؿاكض ؤهـمت املىاعص البكٍغ

ٔاملت كً ٔل ًغص ؤما اللاملحن خُث ؤن ٔل مىـمت ًجب ؤن جدخٌف بسجل صُُّ  لللاملحن ًخظمً مللىماث 

ً الضز٘ى بلحها مً ؤحل مخابلت املغئوؾحن  ؤهـمت جُُِم لاصاء ًةجها جؼوص بِىاثم الخضُُّ والتي بةمٖان املضًٍغ
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ت ؤهضاًا ٓثحرة مجها خكض الجهىص إلًجاص مغشخحن مللء ًغص اللمل ,  وجسضم هـم املللىماث املىاعص البكٍغ

 .  1خيؿِب , مخؼلباث ومهاعاث اللاملحن وزضماث ؤزغي الازخُاع , ال

بن الهضي مً هظه الىـم هى ججمُم املللىماث لدؿاكض في اجساط الِغاع  هظم املعلىماث املداطبُت 8  0_1

ُت , ؤما آلان ًإصبدذ حلخمض كلى الخاؾىب  ٔاهذ هظه الىـم في الِضًم كباعة كً هـم جِلُضًت و ُع ض  ُو

لضوعٍت وجٕىىلىحُا املللىماث في اهلب كملُاتها وحؿاكض هظه الىـم في ًلالُت لاكما٘ وجؼوٍض البُاهاث املالُت ا

ل املىـمت و حكمل هظه الىـم املغاُبت  غ املؼلىبت ُاهىها والتي حؿاكض املضعاء في ًهم حوحراث جمٍى وجؼوٍض الخِاٍع

 للخإٓض مً الالتزام بامللاًحر .

:   ؤصبدذ هظه الىـم آلان ملخمضة كلى الخاؾىب وجٕىىلىحُا املللىماث وجؼوٍض هظم املعلىماث املالُت  1_1

غ الخوحراث املالُت والهضي مً هظه الىـماملىـمت و بصاع  ؼ كلى جِاٍع هى حؿهُل  تها باملللىماث املالُت والتي جٓغ

ظلٗ حؿاكض املىـمت في جىـُم املحزاهُت وبصاعة جضًّ الىِض ولامىا٘  وطم الخؼؽ املالُت و ًلالُاث لاكما٘ ٓو

 ة لاعباح .وجدلُل الاؾدثماع و اجساط الِغاعاث املىاؾبت لخسٌُع الىٌِاث وػٍاص

ّ هى جدضًض لاشخاص و املىـماث والآثر عهبت في الكغاء هظم املعلىماث الدظىٍلُت 8  2_1 بن هضي الدؿٍى

ظلٗ لتروٍج املىخجاث والخضماث املىاؾبت لخلٗ املىـماث ولاشخاص وحؿاكض  وما هي مبُلاث املىـمت ٓو

لٌت و املجامُم الؿٖاهُت لٖي ًٖىن الؿَى ؤٓثر هظه الىـم في جدلُل الؼلب ملسخلٍ البظاجم في لامآً املسخ

صُت وجٖىن البظاكت املىاؾبت بلى املؿتهلٗ املىاؾب و جؼوٍض هظه الىـم مللىماث حؿاكض إلاصاعة لخدضًض 

 . 2ػلباث الكغاء ملسخلٍ البظاجم وفي املىاػّ الجوغاًُت املسخلٍ  
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هظام املعلىماث  ؤهدافاملعلب الثاوي 8 خطائظ، ؤهمُت و   

_ خطائظ هظام املعلىماث 8 0  

 صاثص هـم املللىماث في اللىاصغ الخالُت :ًمًٕ احما٘ ز     

ٌكبه هـام املللىماث خالت قبٕت الاجصا٘ في ؤهه ًؼوص بمؿاعاث مللىماجُت بلى ٓثحر شبكت الاجطال 8  0_0

 مً الىِاغ وهى ٌؿاكض املللىماث كلى الخضًّ في ٔل مٖان باملكغوق وعبما بلى ؤمٖان زاعج املكغوق .

ل وجىظُف البُاهاث 8  0_0 ل املضزالث بلى مسغحاث , ومً هىا مساخل جدٍى جِىم هـم املللىماث بخدٍى

ل وهي مغخلت إلاصزا٘ ومغخلت الدكوُل ومغخلت إلازغاج  وجغجبؽ  جىحض زالر مغاخل ؤؾاؾُت في هظا الخدٍى

خم جىٌُظ وؿاثٍ ؤزغي هي بهظه املغاخل كضة وؿاثٍ هي ججمُم البُاهاث وحكوُلها وبهخاج املللىماث ٓما ً

ابت وبصاعة البُاهاث .  ُع

ًخم بصزا٘ البُاهاث زال٘ مغخلت إلاصزا٘ بِىما ًخم الخص٘ى كلى  إدخال البُاهاث وإخساج العملُاث 8 1_0

املللىماث زال٘ مغخلت املسغحاث وكلُه ًةن البُاهاث هي الخاماث التي جخد٘ى بلى مىخجاث مللىماجُت ٓما 

 سخلٍ لاهضاي واملؿمً ػغي املؿخسضمحن .جيخج املللىماث مل

ًخم بهخاج املللىماث  مً هـام املللىماث باملكغوق وطلٗ الؾخسضامه مً ػغي  مظخخدمى املعلىماث 8 2_0

ً واملىؿٌحن باملكغوق , ؤما املؿخسضم  املؿخسضم الضازلي ؤو الخاعجي و ٌكمل املؿخسضم الضازلي للمضًٍغ

ٔاًت الجهاث امل  هخمت زاعج املكغوق مثل الضاثىحن و املىعصًً وحملت لاؾهم وؤهلب املىـماث الخاعجي ًِكمل 

ت . غ صوعٍت ٓجضا٘و املبُلاث , املىاػهاث الكهٍغ ت بمؿاكضة جِاٍع    1واملاؾؿاث ًخم اًصا٘ املللىماث الظغوٍع

 8_ ؤهمُت هظام املعلىماث 0

 جخمثل ؤهمُت هـام املللىماث ًُما ًلي : 

ت واملللىماث في املجخملاث الخضًثت .  _ جؼاًض هٌىط امللًغ

غ قبٖاث الاجصا٘ وامللالجت الضُُِت .  _ جىمُت وجؼٍى

 _ حوُحر مٌهىم وصوع املللىماث وجىامي هظا الضوع في املاؾؿاث الخضًثت .

                                                           

ت " ص   .  33صىهُا البٕغي و ابغاهُم ؾلؼان , " هـم املللىماث إلاصاٍع 1  
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 _ املللىماث ؤؾاؽ بىاء الهُأل الخىـُمُت .

ت واملللىماث هما املصضعة الخُُِِان للؿلؼت في املاؾؿت الخضًثت .  _ امللًغ

مضزالث حؿخسضم في  _ ؤصبدذ املللىماث ؤخض كىاصغ مسغحاث املىـمت الجضًضة , ولِـ مجغص

ت .  لاوكؼت إلاصاٍع

_ الاؾخسضام املٕثٍ لخِىُاث الخاؾب آلالي في جؼبُِاث مخلضصة وقاملت ملسخلٍ مجاالث اللمل 

 إلاصاعي .

ٔاًت ًغوق اليكاغ إلاصاعي . غ املدؿاعق للبرمجُاث لدؿُحر اهدكاع اؾخسضام آلالُت في   _ الخؼٍى

   1_ ًاصي الخىؿٍُ الٌلا٘ للمللىماث بلى جؼاًض الٌغص وبمٖاهُت الخىىق وكضم الاهدصاع في صاثغة الخسصص . 

 م املعلىماث 8 ا_ ؤ هداف هظ1

غ كضة كىاصغ هظٓغ مجها ما ًلي : لٖي ًٖىن   هـام املللىماث حُضا في املىـمت ًجب جًى

ذ وؤُل جٖلٌت ٓخِلُل  جدلُم الكفاءة 8  0_1 م مً ٌٓاءة املىـمت بإؾغق ُو ٌؿاهم هـام املللىماث في الًغ

 جٖالٍُ اللمالت وبخال٘ الخاؾىب آلالي .

وولغي طلٗ مً زال٘ الخىاًّ مم ؤهضاي املىـمت ومً هىا ٌؿاكض هـام الىضىل الى الفعالُت 8  0_1

ً في اجساط الِغاعاث لاصىب .  املللىماث املضًٍغ

ٔاؾخسضام آالث  جدظين ؤداء الخدمت 8  1_1 مً زال٘ هـم املللىماث ًمٕىىا جدؿحن الخضماث للؼباثً 

 ؾاكت . 24الصغي في البىىْ مما ًمًٕ الؼباثً مً الصغي مً خؿاباتهم كلى مضاع 

س املىخج 8  2_1 غ املىخجاث ٓما ًدضر في البىى  جعٍى ٔاالث لىـام املللىماث صوع عثِس ي في جؼٍى ْ والى

ٔاث الخإ  محن ...الخ .الؿُاخُت وقغ

م الخوحر والخؼىعاث الخضًثتالخعسف على الفسص واطخغللها 8  3_1 واؾخسضام جٕىىلىحُا  ان مىار ؾَغ

املللىماث ؤصبذ  ًٌغض كلى املىـماث اؾخسضام هـم املللىماث التي جمٕجها مً اجساط الِغاعاث للخٌاؾ كلى 

 الٌغص واؾخواللها .

                                                           

ت " , الضاع الجاملُت الجضًضة , مصغ ,  - .  27, ص  2005مدمض اؾماكُل بال٘ , " هـم املللىماث إلاصاٍع 1  
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ؤصبذ حى املىاًؿت الظي حلِكه املىـماث ًٌغض كلحها اؾخسضام هـم زبغ العملء بالشسكت 8   4_1

املللىماث لخدؿحن زضماتها وحؿهُل الاػالق كلى املللىماث التي جدخاحها الؼباثً وطلٗ لٕؿب ػباثجها 

 1والخٌاؾ كلحهم مً ؤن ًخجهىا بلى املىـماث املىاًؿت . 

 ؤهم جددًاث اهظمت املعلىماث  املعلب الثالث 8

م املللىماث جازغ كلى ؤهضاي املىـمت واللالُاث مم املؿتهلٕحن واملىعصًً , واللملُاث الضازلُت ؤهـبن 

 ها املؿحر في املاؾؿت : في هظا الصضص كضة جدضًاث ُض ًىاحهوؤخضزذ بها حوحراث مخالخِت وهىعص 

الخىـُم الخىاًس ي ٍُٓ ًمًٕ ؤن حؿخسضم جٕىىلىحُا املللىماث وجصمُم _ الخددًاث الاطتراجُجُت 8 0

الٌلا٘ , خُث ؤن املخوحراث الٌىُت جدؿاعق وجىمى بملض٘ متزاًض كً ُضعة املاؾؿت كلى جؼبُّ واؾخسضام 

الخٕىىلىحُا , ولٖي جـل املاؾؿاث مخىاًؿت ًهي جدخاج بلى بكاصة جصمُم الخىـُم ختى جخمًٕ مً 

خجاث واللملُاث إلاهخاحُت والدؿلُم اؾخسضام الخٕىىلىحُا وجيؿّ بحن لاوكؼت املسخلٌت لخِضًم املى

 والصُاهت للمىخجاث والخضماث والِظاء كلى إلاؾغاي وكضم الٌٕاءة مً لاوكؼت .

ماهي ؤؾالُب املاؾؿت لٌهم اخخُاحاث املاؾؿت _ الخددًاث الخاضت باالججاه هدى الكُاهاث العملكت 8 0

وجخجه هدى اللاملُت , ًـهىع وهمى مثل هظه للخٍُٕ مم الـغوي البُئُت التي جخمحز بالُٕاهاث اللمالُت 

الُٕاهاث اللمالُت ٌؿخضعي وحىص هـام للمللىماث ًمًٕ ؤن ًضكم كملُت إلاهخاج وبُم الؿلم والخضماث 

 املىخجت .

هُٖل املللىماث الظي ًضكم ؤهضاًها :  ٍُٓ ًمًٕ للماؾؿت ان جؼىع _ جددي بىاء هُكل للمعلىماث 1

بِىما جِضم ؤهـمت املللىماث ػَغ حضًضة ألصاء لاوكؼت , ًِض جٖىن املىـمت لِؿذ لضحها ًٕغة واضخت كً 

ٍُ ًمًٕ ؤن جضكم  بإهـمت املللىماث بلع املاؾؿاث وبلع املاؾؿاث ال حؿخؼُم ؤهضاي املاؾؿت , ٓو

 ؤن جدِّ ؤهضاًها بؿبب هِص ٌٓاءة ؤهـمت املللىماث .

                                                           

ت " , الضاع الجاملُت  - .  27, ص  2005الجضًضة , مصغ , مدمض اؾماكُل بال٘ , " هـم املللىماث إلاصاٍع 1  
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ٍُٓ ًٕمً للمىـمت ؤن جدضص ُُمت ؤهـمت املللىماث , ولِض ؤصي _ جددي الاطدثماز في ؤهظمت املعلىماث 8 2

ت وجىـُمُت  غ ؤحهؼة الٖىمبُىجغ طاث الِىة وهحر املٖلٌت والتي جخؼلب جٕىىلىحُا مخؼىعة وؤًظا هـم بصاٍع جؼٍى

 جىآبها .

للخىـُم ؤن ًبني هُٖل ؤهـمت املللىماث الظي ًمًٕ لؤلًغاص ٍُٓ ًمًٕ _ جددي املظؤولُت والسكابت 8 3

ِت مؿ ٍُ ًظمً اؾخسضام ؤهـمت املللىماث بؼٍغ ابت كلُه , ٓو اولت ومِبىلت مً الىاخُت الٌهم والُغ

 اكُت .الاحخم
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 خلضت الفطل 8 

ًمًٕ ؤن هلخص مً زال٘ هظا الٌصل بلى ؤن هـام املللىماث ًللب صوعا هاما وخؿاؾا صازل املاؾؿت وال 

ٌؿتهان به ال ؾُما بطا جم اؾخواللها بإخضر الؼَغ باكخماصها كلى ؤخؿً املصاصع  بصٌخه اللصب املدْغ 

اجها    للمللىماث . املؿخمغ  ّ الظي ٌؿمذ بالخضً للماؾؿت  وقٍغ

ا في خُاة املاؾؿاث  بن ؤهـمت املللىماث بصماحها واؾخواللها كلى حهاػ إلاكالم آلالي بط جللب صوعا هاما وخٍُى

ت  للخإٓض مً صخت املللىماث ومضي واملىـماث الخٖىمُت , بالخالي البض مً ؤن جازظ الخؼىاث الظغوٍع

تها لِض زبذ ؤن لاهـمت ا لتي ال جاصي الوغض مجها جمثل الٖاعزت كلى ؤًت ماؾؿت , الاكخماص كلحها وطمان ؾٍغ

ؿخؼُم لاًغاص  ولهظا ال بض مً ؤن ًخم جصمُم ؤهـمت املللىماث ختى جاصي الىؿاثٍ ٓما هى مسؼؽ لها َو

 مغاُبت كملُاتها والبض مً مغاكاة جإزحر هظه لاهـمت كلى الىىاحي الاحخماكُت وإلاوؿاهُت للميكإة .
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  جمهُد 8

ت حلخبر بخضي الىؿاثٍ لاؾاؾُت في املاؾؿت و ؤٓثرها خؿاؾُت ٔىجها جخلامل مم  بن حؿُحر املىاعص البكٍغ

كىصغ مً كىاصغ إلاهخاج ؤٓثر مىاعص املىـمت كغض للخإزغ بالخوحراث البِئت الضازلُت لبِئت املىـمت , و 

ّ الخوحراث البِئت الخاعحُت , البِئت اللامت و الخاصت ,  ٔاإلهخاج , والدؿٍى ولها هٌـ ؤهمُت الىؿاثٍ لازغي 

ل ٓظلٗ ألهمُت اللىصغ البكغي في املاؾؿت الظي ؤصبذ اؾدثماعا حُض ألهه مً ؤزمً املىاعص التي  , والخمٍى

غها  جها حُضا و جؼٍى جمخلٕها املاؾؿت وهى لآثر جإزحرا في إلاهخاحُت كلى إلاػالَ وبالخالي ًةن مخابلتها و جٍٖى

ض لىا ؤًغاص ماهلحن و مبضكحن وهى ًاصي بلى هِلت هىكُت في املاؾؿاث و املىـماث مسخلٌت وعائها كىاثّ ًىل

 الخِضم و الاػصهاع التي جيخج كً امللامالث الخِلُضًت و لاشخاص في املىـمت . 
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ت     املبدث ألاول 8 مدخل إلدازة املىازد البشٍس

ت لازغي ,ألهه ًخللّ  ت ) بصاعة لاًغاص ( مً اليكاػاث املؿخِلت كً الىؿاثٍ إلاصاٍع حلخبر بصاعة املىاعص البكٍغ

باللىصغ إلاوؿاوي في الخُُِم , وحلخبر هظه الىؿٌُت ًغكا مً ًغوق إلاصاعة الكاملت التي تهخم باللاملحن 

ٍ ٌٓاءة املىـمت وهجاخها في الىصى٘ بلى جدُِّ ؤهضاًها , ًلملُت وجد ت , جخُى ٌحزهم وعًم عوخهم امللىٍى

 ّ ت ًمًٕ ؤن حؿاكض املىـمت في مىاحهت جدضًاث املىاًؿت وزلّ ُُمت وطلٗ كً ػٍغ بصاعة املىاعص البكٍغ

 . بًجاص بِئت مىـمت جمًٕ مىاعصها مً الىمى والخؼىع 

ت  املعلب ألاول 8 مفهىم  ف إدازة املىازد البشٍس  وحعٍس

ت 8 0   1_ مفهىم إدازة املىازد البشٍس

ً وهمحز هىا بحن وحتهي هـغ مسخلٌخحن وهما الخِلُضًت  ت ومٌهىمها كىض بلع املٌٍٕغ ت بصاعة املىاعص البكٍغ مللًغ

 والخضًثت .

ت ماهي وحهت الىظس الخللُدًت 8  0_0 ً ؤن بصاعة املىاعص البكٍغ بال مجغص وؿٌُت ُلُلت لاهمُت ًغي بلع املضًٍغ

اث الخظىع  في امليكأث وجِخصغ كلى الُِام بإكما٘ عوجُيُت جىٌُظًت مثل خٌف ملٌاث اللاملحن وطبؽ ؤُو

ً خُث ًغون ؤن جإزحرها طئُل  ت باهخمام هاالء املضًٍغ والاهصغاي وإلاهجاػاث ولم جدـى بصاعة املىاعص البكٍغ

ٌاءة امليكأث .  كلى هجاح ٓو

ت حلخبر مً ؤهم الىؿاثٍ وحهت الىظس الخدًثت 8   0_0 ً ؤن بصاعة املىاعص البكٍغ ًغي البلع آلازغ مً املضًٍغ

ّ وإلاهخاج واملالُت ألهمُت اللىصغ البكغي  ٔالدؿٍى ت في امليكأث وال جِل ؤهمُت كً باقي الىؿاثٍ  إلاصاٍع

 همها : وجإزحره كلى الٌٕاءة الاهخاحُت للميكأث وقملذ ؤوكؼت عثِؿُت ؤ

 _ جىصٍُ الىؿاثٍ .

ت .  _ جسؼُؽ املىاعص البكٍغ

ت املىاؾبت لللمل .  _ حظب املىاعص البكٍغ

ب وجىمُ ت ._ جضٍع  ت املىاعص البكٍغ

                                                           

ت ", الؼبلت لاولى , صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَم , لاعصن , - . 05, ص 2008ًُصل خؿىهت , "بصاعة املىاعص البكٍغ 1  
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ٍ بصاعة املىاعص  مٕىىا حلٍغ ت في امليكأث , ٍو وباإلطاًت بلى وكاغ الخِلُضي املخللّ بكاون املىاعص البكٍغ

غها  ت املاهلت والخٌاؾ كلحها وجدٌحزها وجؼٍى ت كلى ؤجها كملُت جؼوٍض املاؾؿت بالٌٕاءاث البكٍغ البكٍغ

اث لاصاء والخدٌحز  حر بِئت  لخدُِّ ؤكلى مؿخٍى ت وجًى ٔاًت املخللِت بالخص٘ى كلى املىاعص البكٍغ وجخظمً 

ضعاتها لخدُِّ ؤهضاي املاؾؿت  كمل مىاؾبت لها لخِضًم ؤًظل ما كىضها واللمل كلى جىمُت مهاعاتها ُو

 .تبٌٕاءة ًلالُ

ت لبعض الكخاب 08 فاث إلدازة املىازد البشٍس  1_ ؤهم الخعٍس

ت بإجها حؼء مً إلاصاعة وولني بكاون لاًغاص اللاملحن مً   ٌا إلصاعة املىاعص البكٍغ ؤوعص اللالَ  في معجمه حلٍغ

ٌا لها بإجها  ظلٗ وصٍ ؤكمالهم وؤوعص الخؼامي حلٍغ غ الٌٕاءاث ٓو ب وجؼٍى خُث الخلُحن والخإهُل والخضٍع

ٔاث لٖي جدىاًـ في بِئت مخوحرة وملِضة , حظب وجىمُت لاًغاص الظًً ًمخلٖىن املىاهب والخُا٘ الالػمح ن للكغ

غ مهاعاتهم  ,وتهُئت هُجسو ؤما  ًحري ؤجها ًً احخظاب اللاملحن وازخُاعهم وحلُُجهم وجىمُت ُضعاتهم وجؼٍى

الـغوي الخىـُمُت املالثمت مً خُث الٕم والٍُٕ الؾخسغاج ؤًظل ما ًحهم مً ػاُاث وحصجُلهم كلى 

بإجها إلاصاعة التي جبدث كً لاًغاص وجسؼؽ الاخخُاحاث  خىفيهض واللؼاء وطٓغ بظ٘ ؤٓبر ُضع ممًٕ مً الج

ب وجىمُت املهاعاث وجظم هُٖل ؤو هـام لاحىع . ت زم جِىم باالؾخِؼاب والازخُاع والخلُحن والخضٍع  البكٍغ

ت باملىـمت .فسوش    ع املىاعص البكٍغ  : هي كملُت الازخُاع واؾخسضام وجىمُت وحلٍى

لغي ٔل ت كباعة "كً ُاهىن ؤو هـام الظي ًدضص  MYRES و PIGROS مً  َو  اصاعة املىاعص البكٍغ

ػَغ وجىـُم ملاملت الاًغاص اللاملحن باملاؾؿت , بدُث ًمٕىٕم جدُِّ ؤطواُهم وؤًظا الاؾخسضام لامثل 

 2لِضعاتهم وبمٖاهُاتهم لخدُِّ ؤكلى اهخاحُت << .

لغي اًظا ٔل مً   ت ؤجها " حكمل اللملُاث لاؾاؾُت ًجب   Chruden & Sher manَو  بصاعة املىاعص البكٍغ

ً في امليكإة وجؼوٍضهم بما  ىاكض ًجب بجباكها واملهمت الغثِؿُت ملضًغ لاًغاص هي مؿاكضة املضًٍغ ؤصائها ُو

 ًدخاحىه مً عؤي ومكىعة جمٕجهم مً بصاعة مغئوؾحهم بٌلالُت ؤٓثر . 

ها    كمل طلٗ  Clueck. w وكًغ ت الالػمت َو  " هي جلٗ الىؿٌُت في الخىـُم التي جسخص بةمضاص املىاعص البكٍغ
                                                           

. 10ًُصل خؿىهت , مغحم ؾابّ , ص  - 1  

ت " , الضاع  - .17, ص 2002الجاملُت لليكغ , مصغ  صالح الضًً كبض الباقي , " الاججاهاث الخضًثت في اصاعة املىاعص البكٍغ 2  
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 الخسؼُؽ الاخخُاحاث مً الِىي اللاملت والبدث كجها وحكوُلها والاؾخوىاء كجها << .

 Smith .gegrant. d " في امليكإة وجىصٌُهم ملا ًِىم به املخسصصىن في بصاعة ً ٔاًت املضًٍغ  هي مؿاولُت 

ت جمثل بخضي الىؿاثٍ اله ٌاث الؿابِت ؤن بصاعة املىاعص البكٍغ خطح مً الخلٍغ امت في امليكأث لاًغاص ٍو

 1الخضًثت التي جسخص باؾخسضام اللىصغ البكغي  بٌٕاءة في امليكأث .

ت هغي ؤجها ؾلؿلت مً إلاحغاءاث ولاؾـ تهضي بلى  وبلض اؾخلغاض  املٌاهُم املخلضصة إلصاعة املىاعص البكٍغ

ت واؾخسغاج ؤًظل ػاُاتهم مً زال٘  جىـُم الاًغاص للخص٘ى كلى ؤُص ى ًاثضة ممٕىت مً الٌٕاءاث البكٍغ

م وال ب والخٍِى ت . وؿاثٍ الخسؼُؽ والاؾخِؼاب والازخُاع والخلُحن والخضٍع  خىاًؼ املالُت وامللىٍى
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ت  خي إلدازة املىازد البشٍس  املعلب الثاوي 8 الخعىز الخاٍز

ش بهظه  حر اللاملحن واؾخسضامهم خاحت ؤؾاؾُت لٖل مىـمت , لظلٗ اهخمذ املىـماث كلى مضي الخاٍع ٌلخبر جًى

 الٌلالُت .

ت على مظخىي العالم والدول املخلدمت 8  الخعىز في مضمىن وؤهمُت إدازة املىازد البشٍس

ش ًمًٕ ؤن همحز بحن حوحرث ؤهمُت هظه اللملُت والٌلالُاث التي اخخاحذ الاهخمام بها كلى مضي  مغاخل  5الخاٍع

 عثِؿُت وهي :

 _  مسخلت العبىدًت وهظام السق 08  

ٔان حلامل املىـماث مم إلاوؿان واللاملحن الظًً جدخاحهم  كىضما ؾاص املجخمم الاوؿاوي الِضًم هـام الَغ , 

 اللمل ٓغؤي وؿٌُت قغاء .

ؿخسضمه ٓما ٌؿخسضم ؤي ؾللت  ًىـام الَغ هى باألؾاؽ هـام ٌؿمذ إلوؿان ما قغاء بوؿان آزغ وبُله َو

 ما خصان ؤو ؤعض ؤو مٖاهت .

ت ,  لظلٗ ال جدخاج املىـمت التي حلمل في مجخمم ٌؿىصه هٕظا هـام بلى وؿٌُت مؿخِلت إلصاعة املىاعص البكٍغ

اعص ًاهخماماجه جصبذ مكابهت الهخمامها بكغاء ؤي ش يء ماصي آزغ ًٌي هظه املىـمت ًىدصغ صوع "بصاعة املى 

ع مً ًمىث مجهم ومً صون الخاحت  ُّ باللضص واملىاصٌاث التي جدخاحها املىـمت وحلٍى ت " بكغاء الُغ البكٍغ

غهم ؤو الخٌاؾ كلحهم ؤو هحر طلٗ مً ًلالُاث , ٓما ال  ظهم ؤو مىدهم ؤحىعا ؤو خىاًؼ ؤو جؼٍى لئلجمام بخلٍى

ٔان لما  هم , خُث لِـ لهم خَِى جظٓغ ٔو غا ٔلما اولٕـ طلٗ كلى  جدخاج الاهخمام بدُِى الَغ ؤٓثر جًى

 زمجهم وبالخالي كلى الخاحت لالهخمام  بدؿً اؾخسضامهم .

وللللم ًةن هـام الَغ اهِغض وألٓثر ص٘و اللالم مىظ مئاث الؿىحن , ولًٕ بُِذ بلع ؤًٖاعه  بلى ًترة 

غ وبضون ُُمت ؤو خَِى     1جظٓغ . ؤزحرة, ؤي اؾخمغ الىـغ بلى إلاوؿان باكخباعه مىعص مخًى
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ت 08  1_  مسخلت العىاف ومسخلت ازجفاع ؤهمُت الطىاعت الُدٍو

لخغي والصىاكاث الصوحرة وبضؤ باألؾاؽ لتهُئت مؿاكضًً بضؤ الاهخمام باإلوؿان ٓمىعص بكغي كىض جؼىع ا 

ض  ٍا ت ومؿخلضة ؤًغاصها , ًمثال ُض ًدخاحها خغفي ملحن مؿاكضًً حهُئهم ٍو وزلٍ ولخىـُم قاون الخًغ

ض ًدخاج بلى مؿاكضة بطا ؤصِب بعجؼ , ٓما ًدخاج ؤن ًيهئ زلٌا لها بطا ما  ُحن ُو ٔىجهم ماهلحن لُلملىا ٓدًغ

ت ٓصىلت لها مخؼلباث زاصت باليؿبت مغض او قاح ؤو  ماث , هظه وهحرها خاحاث جىلضث بىمى الخًغ

ت ٔان ؤبىاء لاُاعب والجحران هم ؤ للمؿاكضة والخلٍ ٔان اللمل لضي صاخب الخًغ ٘و املغشخحن لظلٗ و

ت ) ؤي مضعؾت مهىُت ( . م كمل ومضعؾت لخللُم الخًغ  مُى

لم ًدخاج ؤصخاب اللمل في جلٗ الٌترة ؤهـمت كمل وؤحىع وحلُحن بؿبب صوغ حجم املىـماث ولٖىجها  

ٔاهىا بداحت بلى ما ًلي :  ت طاث ملُٕت ًغصًت ولٕجهم   ؤؾٍغ

ع لهم كىض الكُسىزت وإلاصابت بالخىاصر .                  حر حلٍى  * بغامج جإمحن لخًى

 صوع املللم في جإهُل املؿاكض ملىم الاؾخوال٘ . * ُىاكض لخدضًض                 

 * ُىاكض لخصيٍُ مؿخىي جإهُل اللاملحن وجدضًض مً هى "مللم " في صىلخه .                 

ض كالج ؤصخاب الخغي ولاكما٘ هظه الخاحاث  هظه الخاحاث قٖلذ بضاًاث الاهخمام باملىعص البكغي , ُو

ً هىق مً الجملُت الخلاوهُت ً  ُما بُجهم ؤػلّ كلحها اؾم  "ػاثٌت "بخٍٖى

وهظه الؼىاثٍ قٖلذ هىاة وملا جؼىع الخِا لُصبذ "هِابت" في الؼاثٌت هي ؤجها جخٖىن مً ؤصخاب خالًت 

 ملُىت , ًمثال ُض ٌكمل البىائون ػاثٌت البىائون والخضاصون ػاثٌت الخضاصون .

غ الضكم املاصي لؤلك ظاء كىض الخاحت , ٓما جصىٍ املىخمحن بلحها , ؤي هظه الؼاثٌت ؤو الجملُت الخلاوهُت جًى

 جدضص مً هى مللم . 

ٔاهذ باألؾاؽ مىـماث ألصخا ب اللمل ولِـ لللما٘ وػىعث هظه الؼىاثٍ هـام "الخلمظة ؤي ان الؼىاثٍ 

حن حضص ًىطلذ قغوػا للخلمظة حكمل واحباث وخَِى ٔل مً  الصىاكُت " ٓىـام لخللُم وجإهُل خًغ

ٔان الخلمُظ ٌلمل صون مِابل زاصت في مغاخل الخلمظة لاولى .  املضعب والخلمُظ وهالبا ما 
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ت , زم ًدصل الخلمُظ كلى هىق مً الكهاصة ٌلتري ًحها له مضعبه بامخالٓه  وباكخباعه ٌلمل لُخللم الخًغ

ت .  املاهالث ملماعؾت الخًغ

ٔان الاهخمام باإلوؿان حؼء مً الاهخمام بإًغاص لاؾغة ًلم جًٕ هىاْ خاحت للىؿاثٍ امللِضة  ٌلٕـ طلٗ 

ت اؾخمغ الىطم في الٕثحر مً ص٘و اللالم بلى الِغن التي جىضعج الُىم طمً مؿاولُاث بصاعة ا ملىاعص البكٍغ

الخالي وبضعحاث ًدُثما ٌؿىص اُخصاص جِلُضي وجىدكغ  املىـماث الصوحرة طاث الؼابم لاؾغي والخغفي جبِى 

بِى الخإهُل لللمل بصُوت الخلمظة  ت بضون الخاحت بلى مماعؾاث مخسصصت ومخؼىعة ٍو املؿاولُاث لاؾٍغ

 لم .لضي مل

  1_ مسخلت الخطيُع وجطاعد الخاحت للعاملين و ألهظمت عمل 8 1

الثىعة الصىاكُت زلِذ الؼلب الٕبحر كلى اللاملحن وكلى ؤهـمت اؾخسضامهم , ؤي ُُام الؼلب لٖل ما حكمله 

ت وولضث الثىعة الصىاكُت والخاحت لليكاػاث التي تهخم بها لخسصُص بصاعة  وؿٌُت بصاعة املىاعص البكٍغ

ت .  املىاعص البكٍغ

ًلىضما بضؤث الض٘و تهخم بالخصيُم بضؤ اُخصاصها ًظم بكضاصا ٓبحرة مً مىـماث حؿخسضم مٖاثً حلمل 

ت وجدِّ بهخاج ٓبحر  وجدخاج بلى بكضاصاث ٓبحرة مً اللاملحن الظًً ٌلملىن باهخـام ولهظا  بالؼاُت البساٍع

بهم كلى امل ٖاثً امللِضة وجدضًض احىعهم وؾاكاث كملهم وهحرها بضؤث جـهغ الخاحت الزخُاع اللاملحن وجضٍع

ٔاهذ ؤهم وؿٌُخحن حكوالن  ت , بل وفي بضاًاث الثىعة الصىاكُت  مً ُظاًا هي مً اهخمام بصاعة املىاعص البكٍغ

ت ًلم  م باإلطاًت بلى إلاصاعة , الصغي , هما إلاهخاج و لاًغاص ؤي بصاعة املىاعص البكٍغ ؤصخاب هظه املكاَع

ّ و بصاعة املىاعص امللخت .ٌكٖل ال  دؿٍى

به ٔاهذ الِظاًا لاهم هي جدضًض مىاصٌاث اللاملحن ووؿاثٌهم وازخباعهم و جضٍع ض لخص ًاً٘ى و و م , ُو

ت و هظه الاهخماماث بٖىجها جخلخص بالخىؿٍُ ًهي حكمل ما ًخللّ بخلُحن و  ؤجباق مضعؾت اللملُاث إلاصاٍع

ٔان ملخا في جلٗ املغخلت .  اؾخسضام اللاملحن الظًً جدخاحهم املىـمت و هظا 
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ت  ذ والخٓغ غ صعاؾت الُى ٔاجه و واهخمذ مضعؾت الاصاعة الللمُت بخؼٍى للمؿاكضة في جدضًض مهام ٔل كامل و خغ

ت ًِام جاًلىع  ذ وصعاؾت الخٓغ ت لضعاؾت الُى ٔان الغواص مثل جاًلىع ُض ػىعوا مىهجُاث مخٌُغ ماهالجه و 

 بضمجها في ؤصاة واخضة حؿخسضم بكٖل ٌؿاكض ؤًظا في جدضًض ؾاكاث اللمل وهحرها .

لثاوي بلع الخىؿٍُ الظي الخىؿٍُ الظي اخخاج وقٖلذ ُظاًا لاحىع والغواجب والخَِى املىطىق ا

 ؤصخاب اللمل جىـُمه و الاهخمام به .

ٔالثىعة الٌغوؿُت وحوحراث احخماكُت و كملُت ؤؾهمذ في حوُحر  عاًِذ الثىعة الصىاكُت حوحراث ؾُاؾُت 

ؼ ؤكضاص ٓبحرة مً اللاملحن في مغآؼ صىاكُت , ز م بضؤ اللما٘ الاهخمام باإلوؿان , ًالخصيُم ؤصي بلى جمٓغ

هم ًبضثىا ًؼالبىن بكغوغ اؾخسضام  املضعبحن الىازِحن مً ؤهٌؿهم و ؤهمُتهم لللمل و بصعاْ ُىتهم و خُِى

    1كاصلت . 

جي لىـام الؼىاثٍ و بلى ُُام هِاباث جخٖلم باؾم اللما٘ وجؼالب   ل الخضٍع هظه املؼالب ُاصث بلى الخدٍى

هم و جٌغض قغوػها كلى ؤعباب اللمل  زم ؤصي هظا بلى جىامي الاهخمام بالخلامل مم الىِابت ؤي ما ًىضعج بدُِى

 خالُا جدذ مىطىق إلاصاعة الصىاكُت .

ومً هىا هجض بإن الخصيُم و الخدضًث و الاُخصاص امللاصغ ًٌغض الاهخمام باإلوؿان و بلى اهخماماث جخوحر و 

جُا , ًِض بضؤ باالهخمام  بالخىؿٍُ زم الغواجب و لا  حىع و الخَِى زم الخلامل مم خَِى اللامل جخىؾم جضٍع

 كمىما و الىِاباث التي ُض ًٖىجها .

ت اولٕؿذ كلى اؾخسضام إلاوؿان في مىاُم اللمل و  ؤصث الخغب اللاملُت لاولى زم الثاهُت بلى حوحراث حظٍع

ت هدصغ الخوحراث بىِؼخحن هما :  كلى اهخماماث بصاعة املىاعص البكٍغ

 8  2لللُاض و الاخخُاز ة الخلُُم   إهضاج ؤدواث عملُت 0_1 

مً ؤولى املخؼلباث التي ولضتها الخغب هي حجت خٖىماث الض٘و التي صزلذ الخغب بلى وؾاثل كلمُت لخٖلٍُ 

ُٕت املسخصحن مً كلم  املجىضًً بمهام جدىاؾب مم ماهالتهم ًٖلٌذ بلع الخٖىماث زاصت الخٖىمت لامٍغ

غ وؾاثل ُُاؽ للماهال  مهماث ُخالُت ملُىت و زؼحرة  اللخصاثص الىٌؿُت التي  جخؼلبه ث و الىٌـ لخؼٍى

غ هظه لاصواث بؿغكت, زم  لال  جم جؼٍى ت و هحرها ًو ُِٓاصة صبابت او ػاثغة ؤو الخٍُٕ بمهمت ًضاثُت ؤو ؾٍغ

اؾخمغ الللماء بةهظاحها ٓما اولٕـ هظا الىطج كلى حىاهب ؤزغي في كمل هظه إلاصاعاث , ًهي حلخمض خالُا 

م وهحرها .   بكضاصاث مسخلٌت مً لاصواث املىطىك  ُت للُِاؽ و الخٍِى
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 8  1جدخل الخكىماث في جددًد شسوط الاطخخدام  0_1

ؤصث مجمىكت حوحراث بلى جىؾُم مؿاولُاث الخٖىماث لدكمل الاهخمام باللالُت بحن ؤصخاب اللمل و 

 اللما٘ ومً بحن هظه الخوحراث ما ًلي : 

و ؤهمُت الاكضاص الىاؾلت مً مىاػىحن ؾاهمىا في الضًاق كً وػجهم ًإصبدذ  ؤ_ جىامي الشعىز بلُمت 8

مت و قغوغ اؾخس هم في خُاة ٍٓغ ضام الثِت مؿاولت ؤؾاؾُت للخٖىماث التي حىضتهم و ُظاًا خُِى

 اؾخسضمتهم .

و جىامي هِاباتهم مما حلل مجهم ؾُاؾت مهمت اؾخضكذ ؤن تهخم الخٖىماث بهظه ب_ جىامي كىة العمال 8 

 الِىة و جىـُمها .

ضام و كلى خالت الاُخصاص كمىما خُث ؤصبذ وطم الاُخصاص ًخإزغ بكغوغ الاؾخسج_ جىامي ؤزس العمال 8  

 مؿخىي لاحىع و ملضالث البؼالت و هحرها .

اصة بكضاص و د_ جطاعد إعداد الخىادر 8  و إلاصاباث طاث آلازاع الؿلبُت ٔل مً اللاملحن و الُخصاص بؿبب ٍػ

ٔاث لبِئت كمل آمىت ًإزظث  حر هظه الكغ ٔاث الصىاكُت , مما صًم الخٖىماث للخإٓض مً جًى ؤحجام الكغ

لا مهما في اهخماماث املىـماث و الخٖىماث .ُظاًا خىاصر اللمل و   الظمان الاحخماعي مُى

ها لللما٘ و ؤصخاب اللمل وجم جىـُمها  هظه الخوحراث و هحرها ؤصث بلى جصاكض اهخمام الخٖىماث و كضم جٓغ

بِىاهحن حلخمض مبضؤ اللضالت و ؾُاؾاث جىؼلّ مً املصالح الىػىُت الللُا ٓما ؤؾهمذ في بهظاج كمل 

ت و بزظاكها للىامل كلمُت و مىطىكُت و ُاهىهُت .بصاعاث   املىاعص البكٍغ

2 8 ً  _ املسخلت الخالُت و مىر السبع ألاخير في اللسن العشٍس

ت هدُجت مجمىكت كىامل ً بخوحر مهم في وؿٌُت بصاعة املىاعص البكٍغ  .ًخمحز الِغن اللكٍغ

ت و مدزطت املىظىمت 8  0_2   ؤزس هظٍس

ٔاهذ الدؿمُت و الىـغة بلى ًلالُاث التي جخللّ باإلوؿان في الؿخِىاث لدؿمُت الخىؿٍُ ؤو لاًغاص ؤو قاون 

حر اللاملحن و ملالجت الاؾخسضام ؾاهمذ مضعؾت  اللاملحن ......الخ للخإٓض كلى ؤن حىهغ الىؿٌُت هى جًى
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ل الىـغة بلى ملاملتهم ٓمىعص و لِـ مجغص مؿخسضمحن و هى مىعص جسخلٍ هضعجه و ؤهمُخه  املىـىمت بخدٍى

غه و ؤهمُخه للمىـمت .  بمضي جًى

غه و الخٌاؾ كلُه لظلٗ ؤزظث قٖل اللاملحن في هظه الىـغة ؤصث بلى الاهخمام بصُا هت هظا املىعص و جؼٍى

ت بِظاًا الصُاهت و  غ ؤزظث املىـماث حلؼي ؤولٍى مىـمت ما مىعصا مهما و هاصعا ًِخط ي الصُاهت و الخؼٍى

ت . غ و حوحرث حؿمُت اليكاغ بلى بصاعة املىاعص البكٍغ  الخؼٍى

 ملت 8 ؤزس الخعىز العلمي و الخكىىلىجي و العى  0_2

م و صىاكاث بالوت الخُُِض  ؤصث الثىعة الخٕىىلىحُت و املللىماجُت التي قهضتها اللِىص لازحرة  بلى ُُام مكاَع

ال و هجض املىـماث التي جخلامل مم هظه الخٕىىلىحُا  ذ ػٍى حرا حهضا و ُو حؿخضعي مهاعاث كالُت ٌؿخوَغ جًى

غ الل املحن و الخٌاؾ كلحهم ًظمجها مىذ امخُاػاث و اللجىء بلى ؤجها جدخاج ؤن جماعؽ الٕثحر مً لاوكؼت لخؼٍى

كِىص كمل جِلل مً اخخماالث التْر ٔل طلٗ ؤٓض لها ؤهمُت إلاوؿان ٓمىعص بالى الىضعة حؿعي املىـمت 

حر صُوت كمل حضًضة , مجها اللمل كً بلض ؤو ما ًمًٕ حؿمُخه باالهخِا٘  غه ٓما ؤؾهمذ في جًى لخؼٍى

خصل بلمله كبر قبٕت خاؾىبُت كىطا كلى الخظىع بلى مبنى خاؾىبُا و الظي ٌلني  بإن الٌغص في صاعة , ٍو

 مٕخبت لللمل ًُه .

 الخغيراث في خطائظ و جسكُبت اللىي العاملت 8   1_2

ُبت الِىي اللاملت للض٘و  ؤصث الخوحراث الخٕىىلىحُت و ٓظلٗ الخوحراث الاُخصاصًت هلى حوحر حظعي في جٓغ

 ؤهمها :املخِضمت صىاكُا مً 

ذ اللمل  _ اعجٌاق وؿبت قاهلي الىؿاثٍ املٕخبُت و الخضمُت و الظًً هالبا ما ًخم اؾخسضامهم كلى ؤؾاؽ ُو

ًخضًم لهم عواجب مِؼىكت في خحن اهسٌظذ وؿبت ًئاث اللما٘ الظًً هالبا ما ًخم اؾخسضامهم بلِىص 

 كمل طاث ؤمض ُصحر .
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_ اعجٌاق وؿبت خملت الكهاصاث اللالُت و ؤصخاب الخسصصاث الللمُت الخضًثت بحن اللاملحن في الٕثحر مً 

لت لاحل و ُض جدضص ؤحىعهم كلى  املىـماث الٕبحرة و ًخم اؾخسضام هاالء اكخُاصًا بلِىص اؾخسضام ػٍى

ٔا  ث التي ٌلملىن ًحها .ؤؾاؽ ؾىىي مم مٖاًئاث و مؼاًا بطاًُت مخىىكت ُض حكمل ؤؾهم في الكغ

ٔان ُؼاق الصىاكت هى  _ جىؾم حجم ُؼاق الخضماث الظي ؤصبذ الِؼاق لآبر مً خُث اللاملحن بلض ان 

 لآبر و لاؾهم و هم ٌكملىن اللاملحن في البىْى و املاؾؿاث املالُت و الصخُت و الللمُت ....الخ 

ظلٗ في زضماث الخىاؾِب و املللىماث و الاجصاالث و  هحرها ممً ًمخلٖىن ماهالث بؿُؼت و ًدخاحىن ٓو

ؤهـمت كمل بؿُؼت و مغهت ٔل هاالء ٌلملىن في مٖاجب و لِـ وعف كمل و بداحت بلى ؤهـمت اؾخسضام 

 زاصت .

هظه الخوحراث و هحرها ؤصبدذ جِخط ي ؤهـمت اؾخسضام مغهت و مخلضصة الخصاثص لخالثم هظه الٌئاث 

 املسخلٌت و ؿغوي كملها .

بإن املىـماث الٕبحرة و اللمالُت ؤٓثر مً هـام وصُوت كمل للخلامل مم الٌئاث املسخلٌت مم لظلٗ هجض 

ت  اللاملحن و هظا ػاص مً ؤهمُت و حلُِض مؿاولُاث بصاعة املىاعص البكٍغ
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ت   املبدث الثاوي 8 وظائف ، جددًاث و جىظُم إدازة املىازد البشٍس

ت  املعلب ألاول 8 وظائف إدازة املىازد البشٍس

ت في املىـمت كلى اللضًض مً الىؿاثٍ و اليكاػاث بكٖل  جىؼىي وكاغ و مماعؾاث بصاعة املىاعص البكٍغ

ت , ٌوؼي مجاالث الخى  ت الاصاٍع ؿٍُ و اللمل في مىـماث كلى ازخالي اهىاكها مجمىكها ًغكا مً ًغوق امللًغ

كمل اػاع كملها كلى اللضًض مً الىؿاثٍ هظٓغها كلى الىدى الخالي :   , َو

ت 8  0 ً املىازد البشٍس  _ وظُفت جكٍى

هي وكاغ عثِس ي ًخٖىن مً ؤوكؼت ًغكُت مخٖاملت و مترابؼت , ٌكٖل مجمىكها ؾلؿلت مً لاكما٘ جِىم مً 

ت باليكؼت الخالُت : زاللها اصاعة املىاع   ص البكٍغ

ٌلمل هظا اليكاغ ؤو وؿٌُت كلى جدضًض واحباث و مؿاولُاث وؿاثٍ جطمُم و جدلُل العمل 8   0_0

 املىـمت و املىاصٌاث و الكغوغ الىاحب جىاًغها في مً ؾىي ٌكولها ؤو ٌلحن ًحها .

ت 8   0_0 ت في املؿخِبل ,  خاحت املىـمت ًِىم هظا اليكاغ بخِضًغ جخعُغ املىازد البشٍس مً املىاعص البكٍغ

 مً خُث اكضاصها و هىكُتها و ًجغي طلٗ في طىء جصمُم اللمل .

ت 8  1_0 في طىء اليكاػحن الؿابِحن ًِىم هظا اليكاغ بلملُت جغهُب وحظب اطخلعاب املىازد البشٍس

ت في ؾَى اللمل للخِضم و ػلب الخىؿٍُ في املىـمت .   1للمىاعص البكٍغ

ت 8   2_0 ًِىم هظا اليكاغ باهخِاء ؤًظل املخِضمحن مً ػالبي الخىؿٍُ ممً اخخُاز و حعُين املىازد البشٍس

حغي اؾخِؼابهم وطلٗ باؾخسضام ملاًحر ازخُاع وطلها جصمُم و جدلُل اللمل , و حلُُجهم في الىؿاثٍ 

 الكاهغة املخىاًِت مم مىاصٌاتهم .

با ؤولُا , ٌلمل هظا اليكاغ كلى الخإهُل 8  3_0 ت الجضًضة التي جم ازخُاعها و حلُُجها جضٍع ب املىاعص البكٍغ جضٍع

 مً ؤحل جمُٕجها مً مباقغة ؤكمالها بكٖل حُض مً البضاًت .

ت كملُت مخٖاملت تهضي بكٖل ؤؾاس ي  ً املىاعص البكٍغ في طىء ما جِضم ًمًٕ الِ٘ى بإن وؿٌُت ؤو كملُت جٍٖى

 الى اهخِاء ؤًظل املخِضمحن لللمل و اؾدىاص ألكما٘ لهم ٓما ًخطح في الكٖل الخالي : 
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ً  II- 0الشكل )  1( 8الترابغ و الخكامل بين ؤوشعت وظُفت الخكٍى

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت , بلض اؾتراجُجي"  املطدز 8   .16,ص2005ان ,لاعصن,صاع واثل لليكغ , كم,كمغ وصٌي , "بصاعة املىاعص البكٍغ

ضاث  _0  8وظُفت الخعٍى

ت مً زال٘ هظه الىؿٌُت الغثِؿُت , بخصمُم كضص مً لاهـمت التي كلى ؤؾاؾها  جِىم بصاعة املىاعص البكٍغ

ّ ؤؾـ و ُىاكض  ت التي حلمل في املىـمت , وطلٗ ًو ظاث و مٖاًأث للمىاعص البكٍغ ججغي وطم حلٍى

 مىطىكُت و كاصلت و حكمل هظه لاهـمت ما ًلي : 

ت لخدضًض ُُمت و ؤهمُت ٔل وؿٌُت مً  هظام جلُُم الىظائف 8  0_0 هي كملُت جِىم بها بصاعة املىاعص البكٍغ

وؿاثٍ املىـمت , وطلٗ في طىء هخاثج جصمُم وجدلُل اللمل , التي جىضح حجم مؿاولُاث و صلىباث 

ع املالي املباقغ الظي حؿخدِه  الىؿاثٍ و مىاصٌاث قاهلها , خُث كلى ؤؾاؽ هخاثج الخُُِم ًدضص الخلٍى

 وؿٌُت و الظي ًخِاطاه قاهلها . ٔل
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  تصميم وتحليل

العمل               

الفرد المناسب في 

 العمل المناسب 
تخطيط الموارد 

 البشرية       

و التعيين  االختيار  االستقطاب  

 التدريب األولى 
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ض املباشس 8   0_0 ت , ٌكمل كلى ملاًحر هظام الخعٍى هى هُٖل للغواجب و لاحىع جصممه اصاعة املىاعص البكٍغ

جغي جصمُم هظا الهُٖل ووطم ملاًحره في طىء  ت , ٍو ًخم كلى ؤؾاؾها صًم عواجب و ؤحىع املىاعص البكٍغ

 الىخاثج التي ًخىصل الحها جُُِم الىؿاثٍ 

ت , إلزباث مً ٌلمل بجض و   الُت 8هظام املكافأث امل 1_0 هى هـام للخدٌحز املالي حلضه اصاعة املىاعص البكٍغ

لخبر هظا الىـام صكما لىـام  ت , َو وكاغ و ٌٓاءة , و ًخدضص طلٗ مً زال٘ هخاثج جُُِم ؤصاء املىاعص البكٍغ

ع املالي املباقغ .  الخلٍى

الوحر املباقغ , وهى هـام للخدٌحز هحر املالي كلى  و ٌؿمُه بلظهم بالخلىٍع هظام املصاًا الىظُفُت 8  2_0

قٖل زضماث مخىىكت ٌؿخٌُض مجها ٔل مً ٌلمل في املىـمت , ومً هظه الخضماث كلى ؾبُل املثا٘ : الخإمحن 

 الصخي , الظمان الاحخماعي .......الخ .

م مً ؤحل جُُِم ؤصاء هى مجمىكت مً لاؾـ و الِىاكض و الظىابؽ التي حؿخسض  هظام جلُُم ألاداء 8 3_0

ع و مٖاًاة املجضًً . ت في اللمل , خُث في طىء هخاثج الخُُِم ًجغي حلٍى ٌاءة املىاعص البكٍغ  ٓو

وفي طىء ما جِضم ًمًٕ الِ٘ى ؤن الىؿاثٍ املىضخت ؤكاله هي وؿاثٍ مترابؼت و مخٖاملت حؿعى حمُلها الى 

حر اللضالت و املىطىكُت في  ت و الكٖل آلاحي ًىضح جدُِّ هاًت عثِؿُت هي : جًى ظاث املىاعص البكٍغ صًم حلٍى

 1طلٗ : 
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ضاث II- 0)  الشكل  ( 8  الترابغ والخكامل بين ؤوشعت وظُفت الخعٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

ت املىاعص بصاعة " :كمغ وصٌي كُِلي املطدز 8   كمان , لاولى الؼبلت , لليكغ واثل صاع , " اؾتراجُجي بلض , البكٍغ

 . 18 ص , 2005 , لاعصن ,

ب  1 ت املىازد جىمُت و جدٍز  8 البشٍس

ت كمل طاث ٌٓاءة  ًغكُحن وكاػحن كلى الىؿٌُت هظه حكمل ًٕمالن بلظهما و حهضًان بلى حلل املىاعص البكٍغ

 و ؤصاء كالي املؿخىي و مخمحز , لخلبُت مؼالب جدُِّ اؾتراجُجُت املىـمت و ؤهضاًها , جخٖىن مً وؿٌُخحن : 

ت , في طىء جُُِم ؤصائها ٌلمل كالخعلم و الخدزب 8  0_1 لى ٌؿعى هظا اليكاغ بلى آدؿاب  املىاعص البكٍغ

غ  ؤصاء هظه املىاعص  ت حىاهب الِىة ًُه , في مؿعى بلى جؼٍى ملالجت حىاهب الظلٍ في لاصاء , وجضكُم و جٍِى

ذ الخاطغ .   1و جمُٕجها مما هى مؼلىب مجها مً مهام في الُى

ٌؿعى هظا اليكاغ بلى جىمُت ؤصاء املىعص البكغي املؿخِبلي مً ؤحل حللها ماهلت و ُاصعة كلى  :الخىمُت  0_1

ت و جمُٕجها  مماعؾت وؿاثٍ ؤكلى مؿخىي في املؿخِبل , وجؼوٍضها بكٖل مؿخمغ بٖل حضًض في مجاالث امللًغ

  مً الخٍُٕ مم الخوحراث التي جضزل كلى املىـمت .
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 تقييم الوظائف
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 اإلضافية 
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 تقييم األداء 

العدالة 

الموضوعية في 

 دفع التعويضات 

 المكافآت المالية 
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ت 8 _ ضُاهت املىازد البش2  ٍس

ت حر الؿالمت و الصخت للمىاعص البكٍغ  جخٖىن وؿٌُت الصُاهت مً وكاػحن مخٖاملحن حهضًان الى جًى

ت لخماًت املىعص البكغي مً خىاصر و  جىفير الظلمت 8  0_2 ت مكتٓر وطلٗ مً زال٘ جصمُم بغامج ًىُت اصاٍع

 اصاباث اللمل , التي ُض جخلغض لها ؤزىاء مماعؾتها ألكمالها .

ت مً لامغاض ىفير الصخت 8  ج 0_2 و طلٗ مً زال٘ جصمُم بغامج صخُت ػبُت بُئُت , جدمي املىاعص البكٍغ

 الىاججت كً ػبُلت اللمل و مىازه اللاصي .

ت 8 3  _علكاث املىازد البشٍس

 حكمل هظه الىؿٌُت كلى وكاػحن ًغكُحن ؤؾاؾحن هما : 

ت 8   0_3 ت وكاغ ًخم مً زالله جصمُدمج املىازد البشٍس م بغامج حكمل كلى ؾبُل مً ؤحل جٌلُل مكآع

حر الغكاًت الاحخماكُت , وامللاملت إلاوؿاهُت الؼبُت لهم و خل  ت في اللمل و اجساط الِغاعاث , وجًى املىاعص البكٍغ

ظا ٔله لخدُِّ الىالء  الصغاكاث الخىـُمُت التي جيكا بُجهم في ًَغ اللمل , ؤو بُجهم و بحن هضاعة املىـمت , ٓو

 الاهخماء لضحها ججاه املىـمت التي حلمل ًحها .و 

ت  مم الىِاباث , خُث علكاث العمل 8   0_3 ًمثل هظا اليكاغ كالُت املىـمت مً زال٘ اصاعة املىاعص البكٍغ

جِىم هظه الاصاعة هُابت كً ؤصخاب املىـمت بالخٌاوض ملها ًُما ًسخص بكاون اللمل و الخىؿٍُ و ببغام 

 1بالخصىص طلٗ .اجٌاُُاث ملها 

 

 

 

 

 

                                                           

. 19كمغ وصٌي كُِلي , املغحم ؾبّ طٓغه , ص  - 1  
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ت  II- 1) الشكل  1( 8الترابغ و الخكامل  بين مخخلف وظائف و ؤوشعت ادازة املىازد البشٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت , بلض اؾتراجُجي ", صاع واثل لليكغ , الؼبلت لاولى , املطدز 8  كمغ وصٌي كُِلي , "اصاعة املىاعص البكٍغ

 . 23, ص  2005عصن , كمان لا 

                                                           

. 23املغحم ؾبّ طٓغه , ص كمغ وصٌي كُِلي , هٌـ  - 1  

 تصميم وتحليل العمل 

تخطيط الموارد 

  البشرية 

صياغة الموارد 

 البشرية 

 التعويضات 

 تقييم الوظائف 

 االستقطاب 

 االختيار و التعيين 

 تقييم األداء 
 التدريب و التنمية 
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ت   1املعلب الثاوي 8 الخددًاث التي جىاحه ادازة املىازد البشٍس

خىا الخاطغ صاخبتها ٓثحرا مً الخدضًاث و  لِض خضزذ الٕثحر مً الخوحراث في مجاالث اللمل املسخلٌت في ُو

ت و ؾىظٓغ ًُما ًلي بلع الخدضًاث   اللِباث امام اصاعة املىاعص البكٍغ

ادة الاعخماد  على الخكىىل0  ىحُا الخدًثت 8  _ ٍش

ت ألن الخوحراث امللخىؿت في الخٕىىلىحُا  ان الخؼىعاث الخٕىىلىحُا حكٖل ُُضا كلى اصاعة املىاعص البكٍغ

ا في ؤهىاق لاكما٘ و املهاعاث التي جدخاج بلحها , وهىاْ جؼاًض  الالٕتروهُت صازل املاؾؿت , ُض هحرث حظٍع

ب و الخىمُت و  الخسؼُؽ للمؿخِبل الىؿٌُي بما ًىاؾب مم جلبُت اخخُاحاث ؤهمُت بلع لاوكؼت مثل الخضٍع

 هظه الخوحراث .

 _ الخغيراث في جسكُب اللىي العاملت 08

ُبت الِىي  هـغا ملا ؤجاخخه جٕىىلىحُا املللىماث مً حؿهُالث في بصاعة لاكما٘ ,ـ ؤصي هظا بلى حوحر في جٓغ

اصة وؿبت  ٔاث في ُىي اللمل ؾىي  اللاملت صازل املاؾؿت |,ومً هظه الخوحراث ٍػ اليؿاء اللامالث و املكاع

اصة املؿاواة في الضًم و ًغص الترقي الىؿٌُي اطاًت الى اكضاص ؾُاؾاث زاصت  ًسلّ مخؼلباث حضًضة لٍؼ

 باليؿاء .

ت 8  1  _ هظم املعلىماث في إدازة املىازد البشٍس

ِت ؤًظل ًةجها ٌلخبر مً ؤهم الخدضًاث لاؾاؾُت في كصغ املللىماث  , لٖي حؿاهم  ت بؼٍغ اصاعة املىاعص البكٍغ

ت في قٖل ُؿم  جدخاج بلى هـم املللىماث خضًثت حكمل ٔل مً البُاهاث و الخؼؽ  اصاعة املىاعص البكٍغ

ذ الخاطغ  هى  مخسصص ًِضم الىصح لئلصاعة , ًالخدضي الظي ًىاحه ملـم الخىـُماث الٕبحرة في الُى

ت .مِضمتها كلى الخِضم بمللىماث طاث ُُم  ت لئلصاعة حؿاكضها كلى اجساط ُغاعاث عقُضة اججاه املىاعص البكٍغ

 

 

 

                                                           

. 27بً كىتر كبض الغخمان , مغحم ؾابّ , ص  - 1  
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 خلضت الفطل 8

ت تهضي بلى جدضًض بًجابُاث املىـمت مً ًض مً زال٘ صعاؾت هظ ا الٌصل وؿخيخج ؤن حؿُحر املىاعص البكٍغ

ظلٗ صكمهم و  غا ًلاال ٌلىص بالٌاثضة كلى املىـمت و ؤًغاصها , ٓو غها جؼٍى كاملت و اللمل كلى جإهُلها و جؼٍى

املغهىبت و جصخُذ املؿاع  جدٌحزهم لخدُِّ لاصاء املخمحز و املخىاًّ مم الوضاة الؿاكُت بلى جدُِّ  الىخاثج

 للىص٘ى بلى الهضي .

ت و عكاًتها ٌلض ؤهم ؿاهغة حكول با٘ املؿاولحن بالض٘و الىامُت و املخِضمت كلى  بن الاهخمام باملىاعص البكٍغ

ّ ...الخ  ت جمثل كىصغ إلاهخاج , والدؿٍى جلل الاهخمام بلى ٔىن املىاعص البكٍغ جىاًغ  البض مًالؿىاء , ٍو

ت الالػمت , ًاللىصغ البكغي ما ًملٕه مً مهاعاث و ُضعاث وما ًخمخم به مً صواًم  الخحراث و املهاعاث البكٍغ

اصة مغصوصًت و جدُِّ الٌٕاءة و الٌاكلُت .    لللمل هى اللىصغ لاؾاس ي في ٍػ
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 الٌصل الثالث 
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 جمهُد 8

ت الظي بلضما حل حن كلى مسخلٍ الجىاهب املخللِت بىؿٌُت حؿُحر املىاعص البكٍغ ىا مً زال٘ الٌصلحن الىـٍغ ًغ

ظا هـام املللىماث , هجض مً الظغوعي ؤن جِىم بضعاؾت مُضاهُت  ت ٓو جىاولىا جؼىع بصاعة املىاعص البكٍغ

ظا صوع لخدضًض ًلالُت املىعص البكغي باملاؾؿت الاؾدكٌاثُت "خماصو خؿحن" بؿُضي كل ي والًت مؿخواهم ٓو

هـام املللىماث صازل املاؾؿت , والظي هخؼَغ ًُه بلى جدلُل اؾخماعاث اؾخبُاهُه و جدلُل ؤؾئلت مِابلت , 

 بلضها جٌؿحر الىخاثج .
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 املبدث ألاول 8 جلدًم املؤطظت مدل الدزاطت 

خُت عً املؤطظت   املعلب ألاول 8 هبرة جاٍز

ثُت بصٌت كامت خؿب مىـمت الصخت اللاملُت بإهه ملجإ ًمًٕ حلٍغٍ املاؾؿاث اللمىمُت الاؾدكٌا

اثُت وبث الثِاًت الصخُت بحن الجمهىع و ملالجت الكاون  للخمٍغع و اللالج و مؼاولت الصخت الُى

 الاحخماكُت الخاصت بخمٍغع .

حر  وهىاْ حلٍغٍ ؤٓثر جؼىعا ًغي ؤن املؿدكٌى حؼء مخٖامل مً جىـُم احخماعي و صخي ٌلمل كلى جًى

اجي للمىاػىحن و ًصل بسضماجه بلى لاؾغة في بِئتها املجزلُت الغك اًت الصخُت الٖاملت بكِحها اللالجي و الُى

 ٍ ب اللاملحن في الخضمت الصخُت و احغاء الازخباعاث الؼبُت , ولظلٗ ًمًٕ حلٍغ ؼ لخضٍع بجاهب ؤهه مٓغ

اثُت و املؿدكٌى بإجها كباعة كً مىـمت احخماكُت صخُت جِىم بإصاء مسخلٍ الىؿ اثٍ اللالحُت و الُى

بُت و الللمُت .  الخضٍع

وحلخبر هظه املاؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت  "خماصو خؿحن" اخضي هظه املاؾؿاث التي ًجغي كلحها ُىاهحن 

 الجمهىعٍت و حللُماث الىػاعة الىصُت . 

 جلدًم عام خىل اطم املؤطظت

الاُخصاصًت و الاحخماكُت في ؤي صولت , ٓما ؤن بن صخت لاًغاص جخمثل وبضون قٗ خاؾما في الخىمُت 

املؿدكٌى وؾُلت مهمت مً الىؾاثل التي حؿاهم في جدُِّ هظه لازحرة , ًِض ػاص الاهخمام بةوكاء 

املؿدكٌُاث و الاهٌاَ كلحها , هظٓغ مً بحن هظه املؿدكٌُاث املاؾؿت الاؾدكٌاثُت  "خماصو خؿحن " ببلضًت 

 ؾُضي كلي والًت مؿخواهم .

سُت للكهُض "خماصو خؿحن" : مً مىالُض  ل   05الىبظة الخاٍع ببلضًت ؾُضي كلي والًت مؿخواهم ابً  1928ؤًٍغ

غ الىػني ؾىت  ضاع خلُمت الخدّ بصٌىي املىـمت املضهُت لجبهت الخدٍغ ىالًت ميكؽ بال 1954مُلىص ُو

ِت ازىاهه املجاهضًً بلى ؤن اؾدكهض كام  سُت , وقاْع كضة كملُاث ًع  28و كمغه  1956الخامؿت الخاٍع

 1ؾىت . 

                                                           

مؿخيبؽ مً املاؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت بؿُضي كلي . - 1  
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ٔان الخضقحن ًىم  خُث اؾدبض٘ اؾم املاؾؿت مً املاؾؿت الاؾدكٌاثُت بؿُضي كلي الى اؾم الكهُض  11و 

والًت مؿخواهم  مً ػغي الؿُض والي 1960صٌؿمبر  11ملـاهغاث  55املصاصي للظٓغي  2015صٌؿمبر 

 الؿلؼاث الىالثُت املدلُت .و 

 حعٍسف املؤطظت العمىمُت الاطدشفائُت" خمادو خظين "بظُدي علي  

كملذ الخٖىمت كلى جضقحن اللضًض مً املؿدكٌُاث كبر عبىق الىػً لخسٌُع مً الظوؽ مً املتزاًض مً 

ٔلم قَغ والًت  45جِم كلى بلض ؤبغػها " خماصو خؿحن " الظي ًِم في صاثغة ؾُضي كلي و التي بضوعها 

هٕخاعاث ًدضها مً الكما٘  07مؿخواهم و حلخبر املِغ الغثِس ي لهظا الِؼاق , ًتربم كلى مؿاخت ُضعها 

ّ املاصي بلى بلضًت حجاج ومً الوغب صاثغة ؾُضي كلي ,  اًذ ومً الجىىب الؼٍغ ّ املاصي بلى بلضًت جاُػ الؼٍغ

و كلى ػ٘ى  2013ضعاؾت املُضاهُت زال٘ الؿضاس ي الثاوي لؿىت م و امخضث ال1990اًخخدذ املاؾؿت كام 

ي بمجخمم البدث و جدضًض مجمىكت مً امللؼُاث الخاصت  هظه الٌترة ُام الباخث بمالخـت الجاهب الؿلٔى

 بمُضان البدث مً ؤحل الضُت في حمم البُاهاث .

صواثغ بيؿبت ٓثاًت  03بلضًاث و  10وؿمت مىػكحن كلى  213183ٌوؼي هظا الِؼاق الخاحاث الصخُت 

 ( . 2012وؿمت ٔلم ,)اخصاثُاث  250ؾٖاهُت 

ت و الاؾخِال٘  ؤما باليؿبت لئلػاع  الِاهىوي في كباعة كً ماؾؿت طاث ػابم اصاعي ًخمخم بالصخصُت امللىٍى

غ ًةن جىػَم املاؾؿاث  72ص بِضعة اؾدُلاب  -مً الصىٍ باملالي ًسظم لىصاًا الىالي مصىٍ  ؾٍغ

ٔالخالي :  اللمىمُت الاؾدكٌاثُت 

 _ مؿدكٌى مؿخواهم . 

 _ مؿدكٌى ؾُضي كلي .

 _ مؿدكٌى كحن جاصلـ .

ذ كلحها   حلخبر املاؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت " خماصو خؿحن " ٓوحرها مً املاؾؿاث اللمىمُت لازغي ػُغ

بلى ًىمىا هظا , ًما ًسص الاؾم ؾمُذ هظه املاؾؿت  1990حوحراث مخلضصة و مسخلٌت مىظ اًخخاخها ؾىت 

و هظا ػبِا للِغاع  الىالجي  بىاءا كلى مىاًِت وػاعة  2015" عخمه هللا ؾىت كلى الكهُض " خماصو خؿحن 



 
 

 
66 

ٔان الِؼاق صخُا ٌكمل  املجاهضًً و باُتراح مً الؿُض مضًغ املجاهضًً لىالًت مؿخواهم , باليؿبت للِؼاق 

ٔاللُاصة , ؾُضي لخظغ , ككلاقت لىِص بمٖاهُاث هاجحن لازحرجحن و هظ 03 ٔان في صواثغ و هي ؾُضي كلي  ا 

املاعر في  140_07, ؤصبدذ ماؾؿت كمىمُت اؾدكٌاثُت بىاءا كلى املغؾىم الخىٌُظي  2007ؾىت 

ت حكمل بلضًاث ؾُضي  20/05/2005 املخظمً بوكاء املاؾؿت اللمىمُت و ماؾؿت كمىمُت صخُت حىاٍع

ت  ٌؿحرها مضًغ ًترؤ ؾه مضًغ الصخت و كلي , ككلاقت و ؾُضي لخظغ و ٔل ماؾؿخحن اؾدكٌاثُحن و الجىاٍع

الخوحراث  2012الؿٖان لىالًت مؿخواهم ,اطاًت الى هظا ٌكمل الخوُحر الخسصصاث خُث ؤطُِذ ؾىت 

 الخالُت :

 ._ ؤمغاض املؿالٗ 

 _ ؤمغاض الوضص .

 _ ؤمغاض الخإهُل الىؿٌُي .

 _ جصٌُت الضم .

 _ ؤمغاض لاقلت ) الؿٖاهحر  ( .  

ِت بؼبِب كام و  ٓما ػوص الِؼاق بؿُاعة بؾلاي مخىِلت مخسصصت في هِل املٍغع ملسخلٍ املىاػّ املًغ

ٔان ؾىت   . 2014ممغض و ُابلت وهظا 

 مجال وشاظاث املؤطظت و امكاهُاتها 8

املاؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت جلبُت الخاحُاث الصخُت للؿٖان وهظا جدُِِا للمؿخىي اللالي مً  جخٌٕل

غجبؽ هظا بمضي بمٖاهُاث جىاًغ اللىاصغ  الخالُت :  حىصة كالُت الؼبُت للمٍغع ٍو

 _ جىـُم و جىػَم الاؾلاًاث و بغمجتها .
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اًت , الدصخُص , اللالج و الاؾدكٌاء .   1_ جىٌُظ وكاػاث الُى

ت و املدلُت للصخت والؿٖان .  _ جىٌُظ البرامج الىػىُت و الجهٍى

اًت ,الىـاًت , الص ُت و خماًت املدُؽ في مجا٘ الُى  خت و مٖاًدت آلاًاث الاحخماكُت ._ جُغ

ع في املؿدكٌى . غ وؾاثل الغاخت و املخلت و الدؿهُالث التي ًجضها املٍغ  _ جًى

 _ خؿً الخضبحر الخِني للغكاًت الؼبُت و املخللّ بخؼبُّ كلىم الخٕىىلىحُا الؼب و الللىم الصخُت لازغي.

الؼبِب ومٍغظه املخللّ في الخٌاكل الاحخماعي و  _ خؿً الخضبحر في اللالُاث الصخصُت املخباصلت ًُما بحن

 الىٌس ي وطلٗ لدؿهُل هجاح حصخُص املكأل الصخُت.

حر زضماث الغكاًت الصخُت لاولُت ًاملؿدكٌُاث بضوعها جِىم بخِضًم املؿاكضاث لاولُت.  _  جًى

و جضبحر اللاملحن في املجاالث الؼبُت و الخمٍغظُت وفي الللىم الؼبُت املؿاكضة , ؤي ؤن املؿدكٌُاث  _  حللُم

غا  ؼا لخىمُت مللىماث كضص ٓبحر مً اللاملحن في املجاالث الؼبُت و جؼٍى خىا الخالي ُض ؤصبدذ مٓغ في ُو

 ملهاعاتهم و ُضعاتهم . 

 إمكاهُاث املؤطظت 8   

دكٌاثُت " خماصو خؿحن " ٓوحرها مً املؿدكٌُاث لازغي جدخاج بلى وحىص بمٖاهُاث املاؾؿت اللمىمُت الاؾ

ت , ماصًت و ؤزغي مالُت مً ؤحل خؿً ؾحرها و الخمًٕ مً جدُِّ ؤهضاًها .   بكٍغ

ت 8     * الامكاهُاث البشٍس

ً املاؾؿت الاؾدكٌاثُت , وهى امل ت اللىصغ الغثِس ي الٌلا٘ لخٍٖى ؿاهم لاؾاس ي في حلخبر إلامٖاهُاث البكٍغ

ؾحر املاؾؿت مً الخؿً بلى لاخؿً ًبٌظله جدِّ املاؾؿت ؤهضاًها و وكاػاتها و ٌكٖل هظا الهُٖل 

مجمىكت مخٖاملت ًُما بُجها ًٖل شخص مجها مٕمل لآلزغ بضاًت مً املضًغ الظي ٌلحن مهامه و ًيخهي بِغاع مً 

مؿاكضون ٌلُىىن بِغاع مً الىػٍغ املٖلٍ بالصخت  الىػٍغ املٖلٍ بالصخت و ٌؿاكضه في جإصًت مهامه مضًغون

 2و باُتراح مىه ) مضًغ املاؾؿت ( . 

ٔالخالي : 474مهامه مجمىكت مً اللما٘ جدخىي كلى  و ٌؿاكض املضًغ في جِضًم  كامال مِؿمت 
                                                           

مؿخيبؽ مً الىزاثّ املىحىصة في املاؾؿت . - 1 

ت . - ت الٌغكُت للمىاعص البكٍغ املضًٍغ 2  
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 ( 8 حعداد املىظفين ملظدشفى طُدي علي  III-0الجدول )

 

ت ) مٕخب املىؿٌحن ( املطدز ت الٌغكُت للمىاعص البكٍغ  : املضًٍغ

 * إلامكاهُاث املادًت 8 

جىحض في املاؾؿت الاؾدكٌاثُت "خماصو خؿحن" كضة ؤحهؼة و وؾاثل التي مً صوعها حؿهل اللمل صازل هظه 

 1ها : املاؾؿت مً بُج

                                                           

ت الٌغكُت للىؾاثل املالُت . - املضًٍغ 1  

 الطىف  العدد

 املماعؾحن لازصاثُحن 28

 لاػباء اللاملىن  32

 كضص حغاخى لاؾىان  0

 لازصاثُىن في كلم الىٌـ اللُاصي  08

 الكبه ػبُىن  174

 الخِىُىن املهىُىن  132

حن 10  املسبًر

 املؿاكضًً الؼبُحن  07

 البُىلىحُحن  09

 ؤكىان الؼبُحن في الخسظحر و الاولاف   20

 ُابالث  19

اجي  16  مسخص في اللالج الؼبُعي و الٌٍؼ

 مسخص في الخوظًت  02

 مؿاكض احخماعي  03

غ  14  الؼبي  مكول ؤحهؼة الخؼٍى

 ملخّ باملسبر   02

 جِني ؾامي في الصُاهت و املسبر   01

 ؾاثِي الؿُاعاث  11

 املجمىع 252
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حن , مٖاجب عئؾاء لاُؿام _  ؤحهؼة الهاجٍ : خُث هجضها في مٕخب املضًغ , مٕخب الاؾخِبا٘ , مٖاجِب إلاصاٍع

, مٖاجب عئؾاء لامً ....الخ حؿخسضم جِىُت الهاجٍ لالجصا٘ بحن مسخلٍ اللما٘ صازل املؿدكٌى لدؿهُل 

 كملُت الاجصا٘ .

الاهترهذ ألحل مؿاكضة اللما٘ كلى ؤصاء واحبهم و لدؿهُل _ الاهترهِذ : ُامذ اصاعة املؿدكٌى بةصزا٘ جِىُت  

 الاجصا٘ في الضازل و الخاعج .

حهاػ الٕمبُىجغ : ًىحض في ٔل مٕخب مً مٖاجب املؿدكٌى حهاػ ٓمبُىجغ وطلٗ لدؿهُل اللملُت الاجصالُت مً 

 حهت و اللمل إلاصاعي مً حهت ؤزغي .

 مٖاهُاث املاصًت لؤلقُاء التي ٌؿخدِها املٍغع :بطاًت الى ٔل هظا ًةن الجض٘و املىالي ًىضح إلا 

ض  III- 0) الجدول   ( 8 إلامكاهُاث املادًت التي ٌظخدلها املٍس

 الىطائل ) العخاد ( العدد

 لاؾغة  272

 ُاعوعاث بػٌاء الىاع  68

 ؤهبىب ماء  01

 ؾُاعة إلاؾلاي  06

 خبل  100

 خامل الؿحروم  200

 ػاوالث لأل 98

ت الٌغكُت للىؾاثل املالُت ) مٕخب الجغص (8  املطدز  املضًٍغ

 * إلامكاهُاث املالُت 8 

وهظا املجا٘ ال جِل ؤهمُت كلى إلامٖاهُاث الؿابِت ًٖل مجها مٕمل لىجاح وؾحر املاؾؿت اللمىمُت 

 الاؾدكٌاثُت , ولًٕ هظا في إلاًغاصاث و الىٌِاث الخاصت بها .

ل محزاهُت املاؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت كلى هُئاث الضكامت لاؾاؾُت  _ الاًغاصاث : ؤصبدذ مصاصع جمٍى

ماؾؿت الصخُت وجخمثل في ٔل مً مؿاهمت الضولت باكخباعها اللىن الاُخصاصي لآثر كنى , الغثِؿُت لل
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ِت حؼاًُت جغجٌم مً ؾىت بلى ؤزغي ومؿاهمت الظمان الاحخماعي زاصت بلض اكخماص ؾُاؾت  وهظا بؼٍغ

 الؼب املجاوي إلكٌاء املٍغع مً صًم هٌِاث اللالج .

ل الخضماث الصخُت  بطاًت بلى هظا ًمضازُل الٌدىصاث الؼبُت حلخبر مؿاهمت ت مً املىاػىحن في جمٍى عمٍؼ

حاهٌي   07التي ًخلِىها ما كضا الٌئاث الاحخماكُت التي جخٌٕل بها الضولت و هظا بىاءا كلى الِغاع املاعر في 

  1التي حاءث لخىطُذ ٌُُٓت جؼبُّ الِغاع ؾابّ الظٓغ .  1995

 مالخـت : 

اصة كلى ما طٓغهاه ؾابِا هظٍُ  100املخسصص صج , والٌدص الؼبي  50الٌدص الؼبي اللام  صج و ٍػ

 املضازُل الىاججت كً بُم اللخاص الوحر صالح لالؾخلما٘ .

ت لبلع  _ الىٌِاث : جىحض إلاًغاصاث لخوؼُت الىٌِاث ولًٕ لِـ بكٖل مدؿاوي ًالخىػَم ًٖىن ًُه لاولٍى

ؿُحر الخؿً للماؾؿت اللمىمُت و الخىػَم الىٌِاث كً البلع آلازغ , وهظا عاحم كً ػبُلتها و ؤهمُتها للد

 ًٖىن بضاًت الؿىت املالُت للماؾؿت الصخُت .

 :   2019_  2018والجض٘و الخالي ًىضح بًغاصاث و الىٌِاث ؾىت 

 0107_ 0106يزاهُت النهائُت لظىت (8 امل III  _1الجدول )

 الظىىاث إلاًساداث الىفلاث

 2018 صج 618.910.000.00 صج 687.874.081.51

 2019 صج 607.360.000.00 صج 645.538.443.71

 

ت الٌغكُت املالُت و الىؾاثل املداؾبُت و املحزاهُت .املطدز 8   املضًٍغ

 

 

 

                                                           

ت الٌغكُت للمالُت و الىؾاثل املداؾبُت و املحزاهُت . - ُؿم املضًٍغ 1  
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 للمؤطظت العمىمُت الاطدشفائُت بظُدي علي 0107ميزاهُت الدظُير لظىت  ( 8 ًمثل III_2الجدول )

ف املبالغ ) دج( اليظبت  ظبُعت املطاٍز

 حؿضًض الىٌِاث  800.000.00 0.30%

 اللخاص و لازار  2000.000.00 0.76%

 اللىاػم  4000.000.00 1.52%

 املالبـ  700.000.00 0.27%

 خظحرة الؿُاعاث  5000.000.00 1.90%

 جصلُذ الهُأل الصخُت  20.000.000.00 7.62%

 الخوؼُت و مصاٍعٍ إلاػلام  20.000.000.00 7.62%

ت و املىاص الصُضالهُت  30.000.000.00 11.43%  لاصٍو

 مىاص الخلُِذ و لامصا٘   80.000.000.00 30.48%

 هٌِاث لابدار الؼبُت  80.000.000.00 30.48%

 اُخىاء لاحهؼة الؼبُت  20.000.000.00 7.62%

 املجمىع 26.250.000.000 011 %

 

ت املالُت و الىؾاثل املداؾبُت و املحزاهُت .املطدز 8   املضًٍغ

 

 املعلب الثاوي 8 الهُكل الخىظُمي للمؤطظت العمىمُت 

 _  الخىظُم في مظدشفى "خمادو خظين " بظُدي علي و الهدف مىه 8 0

الخىـُم صازل املاؾؿت هضًا ًدضص طاجه و لٕىه وؾُلت مً ؤحل جدُِّ ؤهضاي ؤزغي و ًجضع إلاقاعة ال ٌلخبر 

ضة الغؾمُت مً ػغي  ان جىـُم صازل املؿدكٌى مدل الضعاؾت هى زابذ و مدضص بِاهىن ميكىع في الجٍغ

 الخىـُم الخالي : الىػاعة الىصُت ٔىن املؿدكٌى طو ػبُلت كمىمُت و ًمًٕ و ًمًٕ جدُِّ لاهضاي مً زال٘

 _ جدضًض الىخضاث الخىـُمُت التي حؿدىض كلحها ػبُلت اللمل بصىعة صُُِت و مدضصة و واضخت .

 _ جدضًض ؾلؼاث و مؿاوالث اللاملحن بكٖل واضح . 

 _ جدضًض بحغاءاث و ؤؾالُب اللمل في الىخضاث الخىـُمُت التي جِىم بمهام جىٌُظًت . 
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ؿُّ بحن وكاػاث الىخضاث الخىـُمُت املسخلٌت صازل املؿدكٌى مً زال٘ جدضًض كالُاتها _ اللمل كلى الخي

 ببلع و جضكُم زؼىغ الاجصا٘ بُجهما .

ٔالخوحراث الخٕىىلىحُت ؤو الاُخصاصًت ؤو   _ بكؼاء الاؾخجابت ملا ًؼغؤ كلى املؿدكٌى مً حوحراث بُئُت مسخلٌت 

 البُئُت لازغي .

ت . _ بُان الخىػَم اليؿبي   1لٕمُت الؿلؼت املخاخت صازل الىخضاث إلاصاٍع

لٖل و _ ججىب الخىاُص في الِغاعاث و ججىب كضم مىطىكُتها باإلطاًت بلى الخىـُم في جىطُذ لاصواع لٖل ًغص 

ت طمً الخىـُم .   وخضة بصاٍع

غ .  _ جدُِّ خضة الصغاق الخىـُمي و الاخخٖاع  و الضًم هدى الابضاق و الخؼٍى

 لى املىاعص املالُت املخاخت للمؿدكٌى ._ الؿُؼغة ك

ت صون وحىص ؤي هىق مً الاػصواحُت .  _ جىػَم الىؿاثٍ و لاكما٘ و الىخضاث إلاصاٍع

 _ الهُكل الخىظُمي ملظدشفى "خمادو خظين "ببلدًت طُدي علي 8 0

حلخبر املؿدكٌُاث جىـُماث مخضازلت بكٖل ٓبحر خُث ًخٌاكل املؿدكٌى مم البِئت الخاعحُت ومم الللىم 

ٔاًت لامىع املخللِت بِىاهحن  ٔاالُخصاصًت و الؿُاؾُت و اللاصاث و الخِالُض و  املغجبؼت الخُاجُت املسخلٌت 

ثحر مً لامىع التي جخمثل في وحىص بالِىاهحن و لاهـمت, ولظلٗ ًةهه مً الظغوعي البدث كً جىـُم الٕ

ت ومٌهىمت صازل املؿدكٌى , وبن بىاء الخىـُم إلاصاعي للماؾؿاث الصخُت ًخمحز  اجصاالث واضخت ٍُى

اث إلاصاعة و لاحؼاء  بىحىص ؤؾالُب و كضة ػَغ , لهظا ًالهُٖل الخىـُمي كباعة كً بىاء ؤو بػاع ًدضص مؿخٍى

الؿلؼت و املؿاولُاث و مىاوم اجساط الِغاع , و ًغي البلع ؤن الهُٖل  الضازلُت ًحها ن ٓما ؤهه ًدضص زؼىغ

الخىـُمي كباعة كً هُٖل ًىضح و ًدضص ٌُُٓت جىػَم املهام و الىاحباث و كىض اكضاص البىاء الخىـُمي ألي 

  مؿدكٌى ًةهه ًجب مغاكاة لامىع الخالُت :  

 _ جدضًض الىاحباث املؼلىب جىٌُظها مً ُبل املؿدكٌى .

ت واخضة .  _ ججمُم ؤكما٘ ووؿاثٍ املؿدكٌى املدكابهت في وخضة بصاٍع

                                                           

وزاثّ مؿخيبؼت مً املاؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت . - 1  
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ت مسخلٌت و جخد ٕم في ازخُاع الهُٖل مجمىكت مً اللىامل هظٓغ _ جىػَم اليكاػاث كلى اُؿام ووخضاث بصاٍع

  1مجها : 

 _ حجم املؿدكٌى بكٖل كام مً خُث البىاء و صعحت الخلُِض املؿخسضمت ًُه .

غة .  _ الِضعاث إلاوؿاهُت و املاهالث اللاملُت و الللمُت املخًى

ٔان الهُٖل الخىـُمي ؤٓثر عؾىزا و زباجا  . _ كمغ املؿدكٌى ٔلما ػاص كمغها ٔلما 

_ مىحىصاث املؿدكٌى الثابخت و حكمل لاعاض ي و لابيُت و الخجهحزاث لاؾاؾُت و الخٕىىلىحُا املؿخسضمت 

 ...الخ , بىاءا كلى حمُم اللىامل املظٔىعة ؾابِا و التي جخدٕم في ازخُاع الهُٖل الخىـُمي .

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           

هٌـ املغحم الؿابّ . - 1  
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 املعلب الثالث 8 مهام ومطالح املؤطظت الاطدشفائُت  

 خظين" 8 _ شسح مخخلف املطالح املىحىدة في املؤطظت العمىمُت الاطدشفائُت "خمادو 0

حلخبر املاؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت بؿُضي كلي ٓباقي املاؾؿاث حكمل وحىص هُٖل جىـُمي و جخٌغق الى 

 مٖاجب مسخصت و مجالـ و التي جخمثل : 

: ٌلحن املضًغ  و ًيخهي مهامه بِغاع مً الىػٍغ املٖلٍ بالصخت و ٌؿاكضه في جإصًت مهامه مكخب املدًس  0_0

ٔاًت املؿاولُاث الضازلُت للماؾؿت ًهى مٖلٍ بدىٌُظ ُغاعاث املجلـ مضًغون مؿاكضون , ٓ ما ؤن املضًغ 

ه مً ؤحل خٌف  إلاصاعي  املِبىلت ُاهىهُا ٓما ؤهه ٌؿهغ كلى الؿهغ  الخؿً للماؾؿت , ٌؿخلمل ٔل خُِى

ٔاًت  املمخلٖاث و خؿً اؾخلمالها ًمثل ؤمام الؿلؼاث الِظاثُت , ٌؿخلمل الؿلؼت الؿلمُت كلى 

  . ملؿخسضمحنا

ؾىىاث ُابلت لخجضًض بِغاع مً  3كظىا ملُىحن للهضة مضتها  11ًـم املجلـ إلاصاعي املجلع الادازي 8  0_0

جخمم هظا لازحر في صوعة كاصًت ٔل  ؤقهغ , وفي صوعة  06الىالي و باُتراح مً الؿلؼاث التي ًيخمىن الحها , ٍو

خىلى املضًغ ؤماهت الجلؿ 2/3اؾخثىاثُت بطا اُخط ى لامغ بؼلب مً عثِؿه  اث و ًخضزل بصىث ؤكظاثه , ٍو

خضا٘و مجلـ إلاصاعة املىاطُم الخالُت:   اؾدكاعي , ٍو

 _ املصاصُت كلى مكغوق محزاهُت املاؾؿت .

 _ مسؼؽ الخىمُت الِصحر و املخىؾؽ املضي .

ت .  _ الخؿاباث الخِضًٍغ

م الاؾدثماع و بغامج صُاهت البُاهاث و الخجهحزاث .  _  مكاَع

 وجخمثل ؤكظاء املجلـ ًُما ًلي : 

 1_ مضًغ الصخت ممثل كىض الىالي عثِؿا . 

 _ ممثل كً املجلـ الكلبي الىالجي .

 . _ ممثل كً املجلـ الكلبي البلضي

                                                           

هٌـ املغحم الؿابّ . - 1  
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 جلـ الؼبي . _  عثِـ امل

 _ ممثل املؿخسضمحن الؼبُحن )مىخسب( .

 _ ممثل املؿخسضمحن الكبه ػبُحن )مىخسب ( .

 _ ممثل اللما٘ .

 _ ممثل حملُت املغض الؿٕغي .

 _ ممثل إلاصاعة املالُت .

 _ممثل الخإمُىاث الاحخماكُت   

 _ممثل الخإمُىاث الاُخصاصًت . 

 _مضًغ املاؾؿت )ًخىلى ؤماهت املجلـ(.  

ٔاًت كما٘ املاؾؿت واملصالح لازغي و مطلخت ألاماهت العامت 8  1_0  همؼة وصل بحن املضًغ املؿاو٘ و بحن 

ض الصاصع و لاعقٍُ ٓما جخمحز باألماهت و ؾغ املهىت . ض الىاعص ,البًر  حلخمض ؤؾاؾا كلى البًر

: ًخمثل في بوكاء مجلـ ػبي و التي جِىم بدؿلُم الضكىاث  بلى لاكظاء ُبل مىكض املجلع العبي  2_0

 1الاحخماق . 

ت الفسعُت للمالُت و الىطائل 8   3_0  كظم املدًٍس

  

   

 

 

 

 

                                                           

ت الٌغكُت للمالُت و الىؾاثل  . - ُؿم املضًٍغ 1  

ت الفسعُت للمالُت ا ملدًٍس

 الىطائلو 

مكخب امليزاهُت 

 املداطبتو 

مكخب الطفلاث 

 العمىمُت 

الىطائل  مكخب

  الخجهيزاث العامت و 
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ت الٌغكُت لها مٖاهت ٓبحرة في املاؾؿاث اللمىمُت مً بُجها املاؾؿت اللمىمُت للمالُت و الىؾاثل :  املضًٍغ

ت في الؿحر الخؿً للمحزاهُت خُث  الاؾدكٌاثُت ,خُث جللب صوعا هاما في هـام حؿُحر مؿخسضمي املضًٍغ

ٔالخالي :   جىِؿم الى زالر مٖاجب و هي 

جغجِب و جىـُم الغواجب لللما٘ و حؿُحر املحزاهُت الخاصت  * مٕخب املحزاهُت و املداؾبت : جٕمً مهامه في

 باملؿدكٌى و اكضاص الٕكىي و الٌىاجحر و ؤًظا ججمُم مسخلٍ جِضًغاث املحزاهُت و مخابلت الىطلُت املالُت .

ت , ؤهظًت و  * مٕخب الصٌِاث اللمىمُت : مً مهامه بوكاء حمُم الصٌِاث الخاصت باملاؾؿت مً ؤصٍو

...الخ خُث ًِىم املٕخب بةوكاء صًتر الكغوغ الخاص بالصٌِت املغاص كِضها و بعؾالها بلى وػاعة الاؾدثماعاث 

ضجحن عؾمُخحن و بلضها ًخِضم اللاعطحن ألزظ حض٘و  الصخت مً ؤحل املىاًِت كلحها , و ًِىم بيكغها في حٍغ

غ ,وبلضها ًخم بكاصة صًتر ًدخىي كلى الؿلم وبه خاهاث لاؾلاع ًملئها اللاعض باإلطاًت بلى صًتر الكغو 

ِت بجضا٘و لاؾلاع و ملٍ اللغض ,هظا املٕخب ًِىم باؾخِبا٘ امللٌاث  الكغوغ مً ػغي اللاعض جٖىن مًغ

و ًخدها بدظىع املضًغ  الزخُاع ؤخؿً كغض ,هىا جِىم املاؾؿت بالخلامل مم الٌاثؼ بالصٌِت وطلٗ بلض 

ُم كلى اللِض مً ػغي اللغض ,ًإزظ بلى املغ   اُب املالي مً ؤحل الخإقحرة .الخُى

* مٕخب الىؾاثل اللامت و الخجهحزاث : مً مهامه التي ًِىم بها هظا املٕخب , املداًـت كلى ٔل ما ًخللّ 

باملؿدكٌى و كلى ممخلٖاتها , و هى املؿاو٘ كلى هـاًت املؿدكٌى و خـحرة الؿُاعاث , و كلى ؾالمت إلاؾلاي 

 ....الخ .

 ٍت 8 كظم املىازد البشس  4_0

    

 

 

 

 

 

ت .  كظم املىازد البشٍس

 

 

ت   كظم املىازد البشٍس

 مطلخت املىظفين 

 مطلخت السضُد 

 مكخب املىاشعاث 

 ً  مطلخت الخكٍى
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 دزاطت خالت املؤطظت العمىمُت الاطدشفائُت 8

ت للمىؿٌحن مً مدظغ  الخىصِب , مِغع * مصلخت املىؿٌحن : جِىم ؤؾاؾا كلى اؾخسغاج الىزاثّ  إلاصاٍع

 حلُحن , مِغع الترؾُم , قهاصة كمل , الخِاكض ....الخ وبالخالي ًهي جغجبؽ بةصاعجه ًهي لاؾاؽ إلاصاعي .

* مصلخت الغصُض : هي مصلخت حكغي كلى مىذ مؿخدِاث اللما٘ بما ًحها الغاجب الكهغي , املىدت 

املغصوصًت,  مىدت املىاولت , مىدت الخضمت املهىُت و املىدت املضعؾُت وهظا جدذ اقغاي املغاُب املالي و ؤمحن 

ىت .    1الخٍؼ

 .ت التي جِم بحن املىؿٍ و إلاصاعة املؿخسضمت * مٕخب املىاػكاث : هى مٕخب ٌكغي كلى خل مىاػكاث إلاصاٍع

ً مُضاوي صازلي و زاعجي كلى  ً : مً زال٘ هظه لازحرة ًٖىن للمىؿٍ الخّ في بحغاء جٍٖى * مصلخت الخٍٖى

ُت في مىصب ؤكلى .   ٔان الٓدؿاب زبرة في مجا٘ اللمل ؤو ألحل التُر  خؿاب املاؾؿت املؿخسضمت ن ؾىاء 

ت الفسعُت لل 5_0 لها كالُت مم مٕخب الضز٘ى و حمُم املصالح , مطالح الاكخطادًت و الخجهيزاث 8 املدًٍس

ت , و جخٌغق بلى  ت , الؿضاؾُت و الؿىٍى مخابلت لاػباء ومغاُبتهم , الٕكٍ كلى الاخصاثُاث الثالزت , الكهٍغ

 مصلخت الصُاهت و اللخاص الؼبي .

ت الفسعُت للمطالح الصخُت 8  6_0  املدًٍس

 ر مٖاجب :جدخىي كلى زال 

ت املغض ى  ت باملؿدكٌى بطا ال ًِخصغ صوعه كلى حسجُل خٓغ مٕخب الضز٘ى : ٌلض مً ؤهم املصالح إلاصاٍع

)صز٘ى , بُامت و زغوج املغض ى ( بل ٌؿمذ بخُُِم و اؾخوال٘ و الاخصاثُاث املغجبؼت بدؿاب ؤًام إلاُامت 

 2باملؿدكٌى .

 التي جضزل في مُضان ازخصاصه ابخضاءا مً صز٘ى املٍغع  ٓما ؤهه الى الخٌٕل و الخىػَم ملجمىق اللملُاث

 ختى زغوحه لٖي هصل بلى جغجِب و خؿاب الخٖالٍُ الاؾدكٌاثُت .

ت الفسعُت للمطالح الاكخطادًت و الخجهيزاث 8  7_0  املدًٍس

 جخمثل في :
                                                           

ت . - ُؿم املىاعص البكٍغ 1  

ثّ اللمىمُت الاؾدكٌاثُت .مؿخيبؽ مً الىزا - 2  
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لخاص الؼبي : هى مٕخب ًخم ًُه حسجُل ٔل الخجهحزاث الؼبُت املىحىصة لضي املاؾؿت * مصلخت صُاهت ال

 ٍِىم بمخابلتها , خُث ًخم اؾخضكاء زبحر لصُاهتها .و 

هى كباعة كً مجمىكت مً الىزاثّ املىخجت مً الخؼب و الضولت و الجماكاث املدلُت ألازشُف 8  01_0

حن ؤزىاء مماو  ٔاهذ مدٌىؿت مً ألشخاص الؼبُلُحن ؤو امللىٍى عؾت وكاػهم ملغوًت بٌىاثضها و ُُمتها ؾىاء 

 مالٕها ؤو خاثؼها ؤو هِلذ كلى ماؾؿت لاعقٍُ املسخصت . 

 * ؤكماع لاعقٍُ:

 اللمغ لا٘و : هي الىزاثّ التي ال جؼا٘ في املٕخب الصضي بهخاحها وال جؼا٘ إلاصاعة بداحت بلحها .

 خهي مضة صالخُتها بلض و جىحض كلى مؿخىي إلاصاعة ؤو املاؾؿت املىخجت .اللمغ الثاوي : هي الىزاثّ التي ال جي

اللمغ الثالث : هي امللٌاث التي لم حلض إلاصاعة بداحت بلحها و اهتهذ صالخُتها و جيخِل بلى مسؼن لاعقٍُ املهُإ 

 زصُصا لهظا الىىق مً الىزاثّ .

 * ملاًحر جدضًض مضة الخٌف : 

 هى خاحت إلاصاعة ملضة ملُىت مللٍ ما . امللُاع إلاصاعي :

امللُاع الِاهىوي : ٓثحرا ما ًدضص الِاهىن مضة ملُىت لالخخٌاؾ بملٍ ما مثال وزاثّ الدؿُحر املالي ال ًمًٕ ؤن 

 ( ؾىىاث .10جخلٍ بإي خا٘ مً لاخىا٘ ُبل ككغ)

خي : هي الىزاثّ التي لها ػابم زاص و حكٖل مصضع للبدث الل  لمي .امللُاع الخاٍع

 ملاًحر الٌغػ :

 الٌغػ وعُت بىعُت : ًخم كلى مؿخىي املٕخب الظي اهخجها )خظي املؿىصاث( .

الٌغػ خؿب ؤصىاي امللٌاث : ًيخج كىه بما الاخخٌاؾ ؤو إلاجالي الٕلي للملٌاث مم الاخخٌاؾ بىمىطج للضاللت 

 كلى هىكُت الىزاثّ املخلٌت .

مضة الخٌف : جدضًض مضة ملُىت لالخخٌاؾ بامللٌاث الخاصت باألوكؼت املسخلٌت ختى جظمً الدؿُحر الٌلا٘ 

 1لؤلعقٍُ . 

                                                           

. مؿخيبؽ مً الىزاثّ املىحىصة باملاؾؿت - 1  
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  ملاطا الخٌف :

 _ لغبذ املٖان .

 _ جدؿحن الدؿُحر .

 _ الخِلُل مً حجم الىزاثّ و جسٌٍُ ٔلٌت الخٌف .

_ كملُت الٌغػ مً املهام لاؾاؾُت ملصلخت لاعقٍُ ًيبغي الُِام بها بدظع ألن الىزاثّ التي جخلٍ ًصلب 

 1اؾترحاكها . 

ت :   * صوع ؤمحن لاعقٍُ في الهُأل إلاصاٍع

ذ للىزاثّ بالؿماح لهظه لازحرة بدؿً حؿُحر ٌلهض بلى ؤمحن املدٌىؿ ت طمان خٌف املُا اث في الهُأل إلاصاٍع

ض كلى :   وزاثِها , ًجب كلى ؤمحن الىزاثّ ؤن ًٓا

 _ خٌف الىزاثّ في املٖاجب .

 _  الترجِب .

 _  حكُٕل الخؼم .

غ حضا٘و الدؿلُم .  _  جدٍغ

 * املهام املؿخلمت للدؿلُم : 

ت وطلٗ لخٌظها._ اؾخِبا٘ امللٌاث و  ِت بجضا٘و الدؿلُم ومغؾلت مً ػغي الىخضاث إلاصاٍع  السجالث مًغ

ل الىزاثّ . ت ُبل جدٍى  _ مغاحلت خؿً جىٌُظ قغوغ آحا٘ الخٌف مً ُبل الىخضاث إلاصاٍع

 _ جىـُم بلواء الىزاثّ خؿب الِىاكض املدضصة .

ت لدؿُحر وزاثِها .  _ جِضًم هصاثذ للىخضاث إلاصاٍع

 ىحىصة في مؿدكٌى "خماصو خؿحن" لبلضًت ؾُضي كلي : * املصالح امل

ت و ؤزغي اؾدكٌاثُت و مؿدكٌى "خماصو خؿحن" ٓوحرها مً املؿدكٌُاث لازغي مِؿم بل ى مصالح بصاٍع

 الجض٘و الخالي ًىضح هظا : 

                                                           

. مؿخيبؽ مً الىزاثّ اللمىمُت الاؾدكٌاثُت  - 1  
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 ( 8 املطالح و اللدزة الاطدُعابُت لكل مطلخت بمظدشفى طُدي علي III_3الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت للماؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت بؿُضي كلي . املطدز 8  كً عثِـ مصلخت املىاعص البكٍغ

بطاًت بلى املصالح املظٔىعة في الجض٘و ؤكاله هىاْ مصالح ؤزغي مجها : إلاصمان , جصٌُت الٕلى , ُؿم 

ؼ ملٖاًدت الؿغػان .   1اللملُاث , الصُضلُت , املسبر الضازلي ٓما جم جضكُم املؿدكٌى مازغا بمٓغ

 

 

 

 

                                                           

مؿخيبؽ مً املاؾؿت اللمىمُت الاؾدكٌاثُت . - 1  

 الاخخطاص كدزة اطدُعاب املطلخت

 الؼب الضازلي  74

 الؼب لاػٌا٘  30

 الجغاخت اللامت  60

 ؤمغاض اليؿاء و الخىلُض  60

 حغاخت لاػٌا٘  30

 حغاخت اللـام  40

ت  30  لامغاض الصضٍع

 ػب اللُىن  30

 الاؾخعجاالث الؼبُت الجغاخُت  17

 إلاولاف الؼبي  30

 لامغاض امللضًت  20

 املجمىع 200
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 دزاطت جدلُلُت للمؤطظت الاطدشفائُت "خمادو خظين"املبدث الثاوي 8 

ت ت املىازد البشٍس  وهظام املعلىماث في املؤطظت الاطدشفائُت  املعلب ألاول 8 مدًٍس

ت بمظدشفى "خمادو خظين" 8  0 ت املىازد البشٍس  _ مدًٍس

ت  مً ؤهم الهُأل الىؿٌُُت للماؾؿت , ًهي وؿ ت الٌغكُت للمىاعص البكٍغ ٌُت ؤو بصاعة ؤؾاؾُت حلخبر املضًٍغ

ت التي ًحها , وجاصي هظه إلاصاعة مجمىكت مً لاوكؼت و  في املاؾؿت , مدىع كملها حمُم املىاعص البكٍغ

ت في ؿل اؾتراجُجُت زاصت باملاؾؿت , وحكمل هظه لاوكؼت  املماعؾاث املخىىكت املخللِت باملىاعص البكٍغ

بجىاهب هامت حكمل كلى ؤبلاص جخللّ بخِضًغ مجمىكت واؾلت مً الىؿاثٍ و املهام جسخص حمُلها 

ّ اخخُاحاث  ذ املؼلىب , ًو حرها باملىاصٌاث املؼلىبت و الُى ت  , وجًى اخخُاحاث املاؾؿت مً املىاعص البكٍغ

حر  ت , وجًى غ هظه املىاعص البكٍغ ب و جىمُت و جؼٍى جىٌُظ اؾتراجُجُتها املؿخِبلُت و ؤهضاًها , واللمل كلى جضٍع

صلت لها , ومىار كمل ماصي و احخماعي مىاؾب ٌؿاكضها كلى ؤصاثه بمؿخىي كالي مً قغوغ جىؿٍُ كا

وجىِؿم هظه  الٌاكلُت و جدٌحزها و مؿاكضتها لخدُِّ الخٖامل و الخىاًّ بحن ؤهضاًها و ؤهضاي املاؾؿت .

ت بلى :   املضًٍغ

ت الفسعُت للمظخخدمين 8 0_0  تهخم ب : _ املدًٍس

 مىؿٍ بضاًت بمظاثه مدظغ الخىصِب بلى هاًت زغوحه كلى امللاف .ؤ_ حؿُحر املؿاع املنهي لل

ت ؤحىع املىؿٌحن  خؿب املؿالٗ و ؤًظا  ب_ مهام مٕخب اللما٘ و الخىـُم و لاحىع و ًخمثل في حؿٍى

ظاث و املىذ املضعؾُت و اللاثلُت والخ .....  الخلٍى

بملٌاتهم و جمغ كملُت الخىصِب باللملُاث  ج_ املؿاع املنهي للمىؿٍ و ًخمثل في جىصِب اللما٘ و الاخخٌاؾ

 الخالُت :

ًُه الؿىت و الُىم و الكهغ و اؾم املىؿٍ و صىٍ الىؿٌُت مم بمظاء املضًغ _ مدضس الخىطِب 8 

 الصخص امللني .و 

 ًظم ُغاع  حلُحن املىؿٍ مم بمظاء املضًغ اللام ._ ملسز الخعُين 8 

ت . ت املىاعص البكٍغ ً امللٍ الخاص باملىؿٍ و الاخخٌاؾ بم في مٕخب مضًٍغ  _ جٍٖى
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" 1ذ الضعحت "" اللام الثاوي ًخم الترؾُم ؤو الخثب0ُخُث ًٖىن الصخص في اللام لا٘و متربص مً صعحت "

 وبلضها ًضزل في لاُضمُت .

( 10_1( خالُت ومً )2_1وجٖىن مً خؿب الضعحت و الصىٍ خُث ؤن الضعحت )_ الخكفل بسجبت العمُل 8 

 ُضًمت .

 _ وطم الخٌٕل بإحىع اللما٘ خُث ًدضص ؤحغ اللامل كلى ؤؾاؽ جصيٌُاث و لِـ املهىت في خض طاتها ,

خٖىن لاحغ  مً ؤحغ اللامل ًظاي بلُه ؤحغ املهاعة )خؿب الضعحت( .  ٍو

 _ جخٌٕل باللؼل الاؾخثىاثُت ؤو املغطُت .

 _ جخٌٕل بىطم ملٌاث الخِاكض .

ً و الىزائم 8   0_0 ت الفسعُت للخكٍى  جخٖىن مً : املدًٍس

: ً ً املخىاصل ولضًه بغهامج مدلي و بغهامج وػني . ؤ_ مٕخب الخٍٖى  ًخمثل في الخٍٖى

ً لخدؿحن و ججضًض املللىماث ًُما ًسص  ً ُصحر املضي بالخاعج و مسؼؽ الخٍٖى ىحض ؤًظا الخٍٖى ٍو

 الىؿٍُ اللمىمي .

 خضمت .ب_ مٕخب الىزاثّ : ًِىم بتزوٍض اللما٘ )حمُم الٌئاث( بالٕخب و املغاحم وطلٗ في لاصاء الجُض لل

ت باملظدشفى 8 1_0 ت الٌغكُت للمىاعص هي حؼء مً الاصاعة ٌلني بكاون هظام املعلىماث املىازد البشٍس املضًٍغ

لاًغاص و اللاملحن , بدُث جِىم بجمم بُاهاث كً مىؿٌحها و ملالجتها بوغض الىص٘ى بلى ُغاع ملحن ًسص 

غ الٌٕاءاث , وصٍ امل ب , جؼٍى ً .الخلُحن , الخإهُل , الخضٍع  ىاصب , الخٍٖى

غ البرامج و جؼبُِاث ؤهـمت املل ت التي جِىم بىطم و جؼٍى ت كلى الٌٕاءاث البكٍغ غ املضًٍغ لىماث ملسخلٍ جخًى

ت في بلع لاخُان بلى  لت , ٓما جلجإ املضًٍغ ً لوغض حؿهُل اهجاػ املهام املٔى ؼ الخٍٖى ت و مٓغ ؤُؿام املضًٍغ
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ؼ  ت بما في طلٗ مٓغ قغاء هظه البرامج لٖىجها مخؼىعة ومؿخدضزت بصٌت  جخالءم و مخؼلباث ؤُؿام املضًٍغ

ً ومً بحن البرامج و لاهـمت ؾىاء املكتراث   ؤو املؼىعة صازلُا ومً بُجها : الخٍٖى

ت  2_0 ًهى كباعة كً بغهامج مضمج مخٖامل ًدخىي كلى ٔل امللؼُاث RESHUM  8هظام حظُير املىازد البشٍس

املؼلىبت خى٘ ؤي كامل مً كما٘ املاؾؿت مىظ ؤن جم جىؿٌُه ختى ًىم جِاكضه بما في طلٗ مً الخىاًؼ و 

ُاث و إلاهجاػاث املِضمت له خُث ًِىم اللامل بمجغص جىؿٌُه بخِضًم ملٍ ملىىي بلى مصلخت حؿُحر  التُر

ُم املىؿٌحن و مً ز م ًد٘ى هظا امللٍ بلى مصلخت الدؿُحر املنهي خُث ًخم بصزاله بلى الىـام بةكؼاثه جُغ

 ملحن خُث ًِىم الىـام بثماهُت مجمىكاث  مً امللؼُاث في ملٍ ٔل كامل وهي : 

ت , الؿًٕ ؾىاء كلى ٔل مؿخىي  إلاحاػاث , مسؼؽ الخظىع و الوُاب , املؿاع املنهي لللامل , لاحغة الكهٍغ

يُت , امللٍ اللاثلي ُاكض ٔان هحر مُِم باملىؼِت ؤو الؿٕىاث اللاثلُت الىؿٌُُت , الضوعاث الخٍٖى ة الخُاة بطا 

, ًُمًٕ ببلع الىِغاث ًِؽ ؤن جخؼلم كلى امللٍ الٖامل لللاملحن هظا بؼبُلت الخا٘ بطا ٓىذ مس٘ى 

ت ًدخىي كلى ُُاؾاث مسخل ٌت  ًةطا ٓىذ حلمل في مصلخت لظلٗ خُث ًالخف في هـام حؿُحر املىاعص البكٍغ

لاحىع ًس٘ى لٗ الاػالق كلى الىىاًظ التي جسص ؤحىع اللما٘ ًِؽ و ًمٕىٗ بةحغاء حوحراث كلحها و جدضًثها 

ً الظي ُام به  ؤي بصزا٘ مللىماث املخللِت بإحغة اللامل بِىما ال ًمٕىٗ الاػالق كلى مسؼؽ اللامل و الخٍٖى

هـام حؿُحر  جخم ػباكت قهاصاث اللمل الكاملت ملسخلٍ جٌاصُل  كلى مؿخىي املاؾؿت , واهؼالُا مً

ذ إلاحاػاث و هحرها مً الىزاثّ , باإلطاًت لٖل  ت , جصاٍع اللِىص املبرمجت مم اللامل قهاصاث لاحغ الكهٍغ

هظا ٌلمل هظا الىـام صوع لىخت الُِاصة بدُث ًِضم بخصاثُاث مٌصلت خ٘ى ملض٘ صوعان اللما٘ وهحرها 

 اثُاث التي حؿاكض مخسظي الِغاع .مً إلاخص

ٔان ومتى ٓخبذ و الصخص الظي ُام بةصزالها  ٓما ٌسجل املبرمج لهظا الىـام ٔل مللىمت ٓخبذ في ؤي ملٍ 

ابت و لخدمُل املؿاولُت الصخصُت للٌغص امللني بظلٗ كً ؤي زؼإ صاصع . ض مً الُغ  في الىـام ملٍؼ

ابت آلي للماؾؿت خُث ؤهه صمم بضعحت كالُت مً السكابت 8   ت هـام ُع ٌكٖل هـام حؿُحر املىاعص البكٍغ

ٔا ب ؤًت مللىماث مهما  هذ وبالخالي ًةن ؤي خىاصر ؤو ؤزؼاء ًٖىن هىاْ الٌٕاءة جمىم مً ازتراُه ؤو حؿٍغ
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ابت املاؾؿت بلى هاًت جِاكضه  مؿاو٘ مباقغ كلحها و ٓظلٗ ًظمً هظا الىـام بِاء اللامل جدذ وصاًت و ُع

 ختى بلض الخِاكض ألهه ًٖىن مؿاو٘ كً جِضًم مللىماث ملصالح ؤزغي لخؿاب لاحغ الخِاكضي .و 

مُت بحن اللما٘ الجاهب الخىظُمي  8  ض الالٕترووي لخباص٘ املغؾالث و هِل امللٌاث الُغ ًخم اؾخسضام البًر

ؼ بؿغق و ؾهىلت , خُث ًخم جٌاصي الخىِل الصخص ي وما ًىجؼ كىه مً جإزحر لاكما٘  صازل املاؾؿت و املٓغ

ض الالٕترووي  بحن املىؿٌحن . بال ؤهه ال ًىحض حللُمت مكغكت و مىحهت للخلامل بالبًر

 اطخخدام هظام املعلىماث في جددًد هظام لدفع ألاحىز 8 3_0

ٔالؿاكت ؤو الُىم ؤو ؤ_ هظام ألاحس الصمني 8  خؿب هظا الىـام ًدضص الجغ كلى ؤؾاؽ وخضاث مً الؼمً 

ة الكهغ التي ًِظحها اللامل في كمله مظغوبت في ملض٘ لاحغ , ٓما ؤن اللامل ًخِاض ى لاحغ زال٘ الٌتر 

الؼمىُت التي ًِظحها في املاؾؿت ؾىاء ؤهخج ؤو لم ًيخج , وال ًخوحر هظا لاحغ بخوحر ٔلمت إلاهخاج و جصلح هظه 

ِت في لاخىا٘ آلاجُت :   الؼٍغ

 _ لاكما٘ التي ًصلب الُِاؽ الٕمي إلهخاحها .

 _لاكما٘ التي ًصلب جدضًض اللالُت بحن إلاهخاج و الجهض املبظ٘و ًُه . 

 ٘ التي ًٖىن كامل الجىصة ًحها ؤهم مً ٓمُت إلاهخاج ._ لاكما 

 _ إلاهخاج الوحر املخمازل  

 _  لاكما٘ التي ًدضر ؤكؼا٘ ًصلب جٌاصحها 

ِت مً ؤُضم الؼَغ و ؤٓثرها قُىكا في ؤهلبُت املاؾؿاث بطاًت بلى طلٗ ًهي جدط ى بِب٘ى  وحلض هظه الؼٍغ

 لُت : ؤهلب ؤًغاص الِىي اللاملت و طلٗ للمؼاًا الخا

 _ ؾهىلت جؼبُِها هـغا لؿهىلت خؿاب لاحغ كلى ؤؾاؾه. 

 _ طمان صزل ملحن. 
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ت املخللِت بةكضاص ا  لٕكىي و سجالث لاحىع. _  ُلت الىٌِاث إلاصاٍع

_ ًغخب الٕثحر مً الىِاباث اللما٘ باللمل بهظا الىـام ججىبا لجزاكاث التي ٓثحرا ما جيكإ بؿبب بجباق هـام 

 الجغ كلى ؤؾاؽ إلاهخاج .

 وعهم ٔل هظه املؼاًا ًةن هظا الىـام لضًم لاحىع ال ًسلى مً بلع اللُىب ؤهمها : 

ٔاًُا ؤمام ؤًغاص الِىي اللاملت لخدؿحن  غ خاًؼا  _ بن هـام الجغ الؼمني ال ٌصجم عوح الابخٖاع و املباصعة وال ًًى

 بهخاحُتهم .

_ بن هظا الىـام ال ًٌَغ بحن الٌغص املىخج و هحر املىخج , وبالخالي ًهى ال ًغاعي الٌغوَ بحن لاًغاص مً خُث 

 لاصاء .

خيبا  مِضما بخٖلٌت اللمل ٓلىصغ مً كىاصغ إلاهخاج , ًاإلهخاج ُض ًسخلٍ _ ًُـل هظا الىـام صلب ال

بضعحت ملخىؿت , بِىما ال ًسخلٍ ؤحغ اللامل و هدُجت لظلٗ ًةن جٖلٌت الىخضة مً اللمل ُض ًسخلٍ مً 

ذ آلزغ .  ُو

ت و جمغ كملُت هـام لاحىع و الغواجب بلضص مً املغاخب_ مساخل إعداد هظام ألاحىز و السواجب 8  ل الظغوٍع

 هي : 

 _ جدضًض لاهضاي و الاؾتراجُجُاث .

 _ مسح بِئت املىـمت .

 _ جصمُم هـام لاحىع و الغواجب .

 _ صُاهت هـام لاحىع و الغواجب . 

ومً ؤهم املضزالث التي ًغجٕؼ كلحها هـام لاحىع و الغواجب و حكمل كلى البُاهاث الخالُت التي * املدخلث 8  

 ىـام وهي : ًخم بصزالها لل

م املىؿٍ .  _ ُع

 _ اؾم املىؿٍ .

 _ الضعحت الىؿٌُُت .
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 _ الغاجب لاؾاس ي .

وهي لاوكؼت و اللملُاث الدكوُلُت املخصلت بالخلامل مم البُاهاث و هظه اللملُاث  *العملُاث و ألاوشعت 8 

 حكمل : 

 _ ججمُم البُاهاث .

 _ جصيٍُ و جدلُل البُاهاث .

 _ جضا٘و و خٌف و اؾترحاق البُاهاث .

غ و إلاخصاءاث التي جيخج كً كملُاث لاحىع و املغجباث و حكمل *املخسحاث 8  وهي جخمثل في مجمىكت الخِاٍع

 كلى : 

 _ ُىاثم مغجباث .

 _ ُىاثم بإؾماء اللاملحن .

 _ ُىاثم بخىػَم اللاملحن كلى إلاصاعاث .

 * جطيُف البُاهاث 8 

 _ لاحىع .

 _ ؾاكاث اللمل .

ؿاكض الخاؾب الالٕترووي في بكضاص ٓكىي الغواجب و لاحىع لللاملحن ٌ* إعداد طُاطت السواجب و ألاحىز 8 

غ بةحمالي عواجب كلى مؿخىي امليكإة  في امليكإة , وبكضاص ؾُاؾاث ؾلُمت للغواجب و لاحىع مثا٘ طلٗ جٍِغ

ت جٖلٌت اللمالت وجؼىع و   ها .كلى مؿخىي إلاصاعاث ؤو الٌغوق , زم بحغاء مِاعهت كلى ًتراث ػمىُت ملُىت مللًغ

ًِخط ي هظا الىـام بوكاء ملٌاث زاصت لخٌف بُاهاث ؤؾاؾُت كً * إعداد هظام السواجب و ألاحىز 8  

مًٕ اؾخسغاج ٓكىي ملُىت مثل  الىطم املالي الخالي لٖل مىؿٍ و بإي حوحر ًؼغؤ كلى خالت املىؿٍ , ٍو

ظاث باإلطاًت بلى مجامُم جهاثُت بحمالُت ل  ٖل بُان مالي .ٓكىي الغواجب و لاحىع و الخلٍى

ًيكإ هظا امللٍ لخٌف بُاهاث لاحىع و ملخِاتها لللاملحن في * ملف معلىماث السواجب و ألاحىز السئِس ي 8 

م اللامل , ؾىت إلاصاعة التي ٌلمل بها , الغاجب لاؾاس ي  امليكإة وهى ًدخىي كلى بُاهاث ؤؾاؾُت مثل ُع
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البضالث املسخلٌت و ٌلض٘ هظه امللٍ بٖاًت املخوحراث التي جدضر في الاؾخدِاُاث ؤو الاؾخِؼاكاث في ؤي و 

ذ مً ٔاًت الخوحراث التي جدضر في املللىماث  ُو ا لُىضح  غ قهٍغ ٓكٍ إلاصزا٘ الكهغي ٌلض هظا الخٍِغ

الخاصت باالؾخدِاُاث و الاؾخِؼاكاث للمىؿٍ ؤو الخلضًل في الغاجب لاؾاس ي و ًجب ؤن ٌوظي حهاػ 

 الخاؾب آلالي بهظه املللىماث ؤوال بإ٘و .

كٍ بحمالي  وهى ًىضح إلحمالي لاحىع و  * كشف ملخظ السواجب و ألاحىز 8 الغواجب للمىؿٌحن ن ٓو

ما ًىضح بحمالي الغواجب و لاحىع لجمُم اللاملحن بامليكإة .  الغواجب و لاحىع للميكإة ٖٓل ٓو

ٔالخالي :* دزاطت الىظام اللائم 8    هبظة كامت كً الىـام له كضة ؤكما٘ وجم جِؿُم بلى زالزت مغاخل مِؿمت 

حهؤوال 8 مسخلت اطخلم البُاهاث 8  ا ًخم اؾخِبا٘ البُاهاث الخاصت باملىؿٌحن الجضص و املىؿٌحن الِضامى ًو

ُاث و كالواث و ُغوض وبضالث و مسالٌاث و ٌلخبر املصضع الىخُض   بٖل ما ًخللّ باألحىع و الغواجب مً جُغ

 لهظه البُاهاث كبر بصاعة قاون املىؿٌحن الخالُت .

خم في هظه زاهُا 8 مسخلت معالجت البُاهاث 8  املغخلت بصزا٘ البُاهاث و خؿاب الصافي للغاجب وطلٗ بلض ٍو

ا . خم جدضًث هظه اللملُت قهٍغ  امللالجت املالُت لٖل ما ًسص املىؿٍ في هظه الىاخُت ٍو

هظه املغخلت التي ًخم ًحها صغي و جىػَم صافي الغواجب وهظه هي زالثا 8 مسخلت جىشَع السواجب و ألاحىز 8 

 ؤحلها كمل الىـام . الىؿٌُت لاؾاؾُت التي مً

 ًمًٕ جصيٍُ ؤهم البُاهاث خؿب املاصة الللمُت التي جم حملها كلى الىدى الخالي : * جطيُف البُاهاث 8  

 بُاهاث زاصت باملىؿٌحن : 

 _ وجىِؿم بلى بُاهاث شخصُت و بُاهاث مالُت .

 _ بُاهاث زاصت باللمل إلاطافي .

 _ بُاهاث زاصت بالغواجب .

 جخمثل ًُما ًلي : الىظام 8 * مخعلباث بىاء 

 _ وحىص ؤحهؼة لٖل ُؿم لها الِضعة كلى اللمل في الىـام الجضًض .

 خاص بالكبٕت ._ وحىص اللخاص ال
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 _ وحىص ؤشخاص لهم الِضعة كلى اللمل في الىـام الجضًض .

 _هظام املعلىماث بمظدشفى "خمادو خظين"0

 ًخمثل هـام املللىماث املاؾؿت الاؾدكٌاثُت ًُما ًلي : 

ض ( 08_0  السجل الطحي ) ملف املٍس

إمغ   كىض صز٘ى ؤي مٍغع ملؿدكٌى "خماصو خؿحن " بؿُضي كلي والًت مؿخواهم ًخم حصخُص خالخه  ٍو

ترة ملُىت لللالج ؤو زغوحه بطا عؤي طلٗ مىاؾبا لخالت املٍغع ًٌي خالذ مٖىزه ؾىي الؼبِب بما بمٖىزه لٌ

ُت , جدخىي هظه لازحرة كلى  ًىحه بلى الِؿم املىاؾب لخالخه و ؾىي املٍغع بؼاُت جضعى بالبؼاُت املٖٓى

ش الضز٘ى , ؾاكت ا ت , جاٍع لضز٘ى , مللىماث كً املٍغع مثل الاؾم و اللِب , الؿً , الؼمغة الضمٍى

ع لِؿم آزغ ؾخدبله هظه البؼاُت ؤًظا , ؤي ؤجها  املصلخت , اؾم الؼبِب امللالج , و في خالت اهخِا٘ املٍغ

ش  جىاًّ املٍغع ًترة مٖىزه باملؿدكٌى , وفي ٔل ُؿم ٌلالج ًُه املٍغع ؾىي ٌسجل في هظه البؼاُت الخاٍع

غ ( وكىض هِل املٍغع بلى ماؾؿت اؾدكٌاثُت , املصلخت , اللملُاث و الٌدىصاث ) الغمؼ , الصٌت , الؿل

زاعحُت ؤزغي ؾىي ًخم ؤًظا حسجُل هٌـ املللىماث التي حسجل خحن اهخِاله مً ُؿم آلزغ , وهظه 

ش الىصٌت ,الغمؼ الخجاعي الضولي للضواء ,  ت بدُث ًخم ًُه حسجُل جاٍع البؼاُت ؤًظا حؼء مسصص لؤلصٍو

ت , الٕمُت املِضمت , اؾم ولِب واصٍ الىصٌت وخحن ًإمغ  صُوت وقٖل الغمؼ الخجاعي , الٕمُت املى  صًى

ش الخغوج ,  الؼبِب بسغوج املٍغع ؾىي ٌسجل هظا ؤًظا هظه البؼاُت في بػاع مسصص للؼبِب به جاٍع

ِت الخغوج , حصخُص الخغوج  , عمؼ حصخُص الخغوج , ٓما ًىحض بػاع مسصص  ُذ الخغوج , ػٍغ جُى

م وزُِت الضًم , خصت الظمان إلصاعة املؿدكٌى به عمؼ الٌاج ش , املبلى الجهاجي للخضمت , ُع ىعة , الخاٍع

ا ؤي ال وحىص لكبٕت بحن لاُؿام جدىي ملٌاث  م امللٍ , ٔل هظا ًخم ًضٍو الاحخماعي , خصت املٍغع , ُع

املغض ى املخىاحضًً باملؿدكٌى , وباملؿدكٌى ًىحض سجل مِؿم خؿب لاُؿام , وفي ٔل ُؿم ٌسجل اؾم 

ع ال ٌسجل بال في لاُؿام التي صزلها وطلٗ بلض املغ  ش الضز٘ى والخغوج , الترمحز ؤي ؤن املٍغ ٍع , جاٍع

حؿلمهم للبؼاُت املخىِلت التي جدخىي مللىماث املٍغع وبظلٗ ًخم الخٌف الُضوي مللٍ ٔل مٍغع ألهه ما 

ي ؾىي جبِى آلُت هي ٌسجل آلُا هى ًِؽ ما سجل في السجل الخاص بٖل لاُؿام ؤي ؤن املللىماث الت
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ش الضزى٘ والخغوج , الترمحز صون الخٌف آلالي ملا ُام به مً كالحاث ؾىاء بحن  ع , جاٍع ًِؽ اؾم املٍغ

ت و املِضمت و اؾم الضواء , ؤي ؤهه  ت بالٕمُخحن املىصًى لاُؿام ؤو في ماؾؿت اؾدكٌاثُت زاعحُت , ؤو ؤصٍو

ت كضص املغض ى و لا ت ُضعة اؾدُلاب آلُا ؾىي وؿخٌاص ًِؽ مً ملًغ ُؿام التي صزلىها ؤي بمٖاهُت ملًغ

ع ؾىي ٌلاوي املؿدكٌى مً الؿلبُاث الخالُت :  ِت لخٌف مللىماث املٍغ  املصالح للمغض ى , وهظه الؼٍغ

 _ بؽء و صلىبت اؾترحاق مللىماث املٍغع بؿبب املؿلٗ الُضوي للملٍ و اللضص الٕبحر مً املغض ى .   

حن ._ صلىبت الخىاصل بحن ًَغ جِضًم الخض     مت مً ؤػباء و ممغطحن و بصاٍع

 _  صلىبت زلّ جىاصل مم املؿدكٌُاث لازغي .  

حر اللمالت و الجهض املبظ٘و مً ػغي اللما٘ .   اصة الخٖالٍُ بؿبب بؽء جباص٘ املللىماث وكضم جًى  _  ٍػ

ذ في اؾترحاق املللىماث ومىه كضم بهِ  اط خُاة _  باإلطاًت بلى هظه الؿلبُاث ؾىي جسؿغ كامل الُى

ذ املىاؾب.   املٍغع في الُى

 آلُت عمل هظام معلىماث املخبر باملظدشفى 8 0_0

ا كىض مٕخب الاؾخِبا٘ الخاص باملسبر ؤي كىض ُضوم ؤي مٍغع ؾىاء  ًجغي حمم ػلباث بحغاء جدلُل ًضٍو

ٓث باملؿدكٌى ؾىي ًِضم الىعُت املدغعة مً ػغي ػبِبه التي جدخىي اؾم املٍغع زاعجي ؤو مٍغع ما

خم حمم لهظه لاوعاَ ومً زم الخصى٘ كلى اللُىاث وبلضها بحغاء جدالُل و  وؾىه, الخدلُل املغاص بحغائه ٍو

ع , اؾم وعمؼ الخدلُل املجغي له صون اجص ا٘ صضوع الىخاثج , ما ًخم آلُا ًِؽ هى خٌف الؾم املٍغ

ٔان ًجضع باللاملحن في املسبر  ؤي ًجغي حؿلُم ػلب بحغاء  باألُؿام لازغي للخبلُى ؤي هخاثج الخدلُل , ؤي ؤهه 

ّ هـام مللىماث املؿدكٌى ومً هظا لازحر ًمًٕ  جدالُل بلٕتروهُا مباقغة مً الؼبِب امللالج كً ػٍغ

م امل لٍ الؼبي , الؿً , الؿىابّ املغطُت , وهـام لىـام املللىماث املسخبر ؤزظ مللىماث كً املٍغع مثل ُع

مللىماث املسخبر بضوعه ًِىم بخِضًم مللىماث كً هخاثج الخدالُل املجغاة لخٌـها في ملٍ املٍغع , وبطا جم 

 اللمل هظا ؾىي ًمًٕ جدُِّ ما ًلي :
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غ جدلُل م    ت جًى ا , _ جِلُص الاجصاالث املخباصلت بحن املسبر و باقي ؤُؿام املؿدكٌى ؤي ؤهه ًمًٕ ملًغ

ت هخاثج جدالُل مٍغع ملحن و هحرها .  حاهٍؼ

 _ جسٌُع اؾخلما٘ الىعَ لؼباكت الىخاثج ؤي اؾخلغاطها في الخىاؾِب صون ػباكتها .   

غ هـام مللىماث ٌٓإ ؾىي     ع ملحن صون كلمه بظلٗ , ًدحن جًى _ مىم جٕغاع ػلب الخدالُل هٌؿها ملٍغ

 ًمىم هظا الخٕغاع .

ت الؼ    غة باملؿدكٌى وهى مخىاحض بِؿمه ومىه جدضًض الخدالُل املمًٕ _ بمٖاهُت ملًغ بِب الخدالُل املخًى

 بحغائها ملٍغظه .

 آلُت عمل هظام معلىماث ألاشعت 18_0

ِت كمل هـام مللىماث املسخبر بدُث ًخم حمم ػلباث بحغاء  ًخم كمل هـام مللىماث لاقلت بمثل ػٍغ

املغض ى ٔل خؿب خالخه وكىض الخص٘ى كلى الصىع املغاص بحغائها لاقلت , ومً زم بحغاء هظه لاقلت كلى 

ؾىي ًِىم اللما٘ الِاثمحن كلى لاقلت بدٌف اؾم املٍغع , عمؼ لاقلت , صون الغبؽ مم هـم املللىماث 

غ قبٕت بحن لاُؿام , ًٌُترض وحىص كالُت مً ؤهـمت املللىماث لازغي لوغض  لازغي بؿبب كضم جًى

 الُِام بها بؿغكت .حؿهُل اللملُت و 

 هظام معلىماث الطُدلت باملظدشفى 8  2_0

حهضي مؿحري مؿدكٌى "خماصو خؿحن" بؿُضي كلي والًت مؿخواهم مً اؾخسضام هـام مللىماث الصُضلت 

 بلى ما ًلي : 

ت .     _ صغي لاصٍو

ت .    ش صالخُت لاصٍو  _ مغاُبت املسؼون و مغاكاة جاٍع

ت و املؿخلؼماث الؼبُت مثل الؿلغ ,الٕمُت .     _ ججمُم بُاهاث كً لاصٍو

ت و بصضاع ؤوامغ الكغاء .    ت عصُض لاصٍو  _ ملًغ

بال ؤهه ٓوحره مً لاهـمت ٌلاوي هـام املللىماث الصُضلت مً كضم اجصاله بىـم املللىماث لازغي املخىاحضة 

م   ت املؼلىبت طاث الصالخُت صون الدؿَغ حر لاصٍو في املؿدكٌى و لظلٗ هجض الوغض الجهاجي هى ًِؽ جًى



 
 

 
91 

ت صون جىحه املمغطحن له و ٓظلٗ الصُضلي الىص٘ى بلى ملٌاث املغض ى ًىمُا و جدضًض ما ًل ؼمهم مً ؤصٍو

 ٌؿخؼُم خٌف ما جم جِضًمه للمٍغع في ملٍ املٍغع مباقغة .

 هظام إدخال ألاوامس العبُت إلكتروهُا 8   3_0

كلى كٕـ ؤهـمت مللىماث املؿدكٌى لازغي  ًةن هظا الىـام ًدخاج ٔلُا بلى اؾخسضام جٕىىلىحُا 

غ اؾخلما٘ الكبٕت املدلُت ؾىي ًدخاج الؼبِب الؾخسضام املللىماث و الاجصا٘ , بما ؤن املؿدكٌى ًٌخِ

ت لالجصا٘ مم لاُؿام لازغي إلعؾا٘ وصٌاتهم الضواثُت , الخدلُلُت , ًلىض جدضًض  الؼبِب  ؤؾالُب ًضٍو

ا  ت و الجغكاث , الخدالُل و الٌدىصاث الؼبُت ؾىي ًِىم بدسجُل طلٗ ًضٍو مثال لؼبُلت الوظاء , لاصٍو

غ الاجصا٘ بحن الؼبِب مم لاُؿام لازغي ؾىي للمٍغع وهى بضوع  ه ًخصل باألُؿام لازغي , ًمثال لى جًى

لً ًدخاج لظلٗ و ًِىم الؼبِب باالجصا٘ مباقغة مم الصُضلي اللامل في املسبر , اللامل في لاقلت , وهم 

 بضوعهم ًِضمىن هخاثجهم .

  هظام حظُير املسض ى )مكخب الدخىل(8 4_0

ً ؤهم املٖاجب في املؿدكٌى بدُث لم كالُت مم املصالح الؼبُت و لم كالُت مم املصالح ٌلض مٕخب الضز٘ى م

خصل مم  الث بحن لاُؿام و هحرها , ٍو ُاث , املىالُض , جدٍى ت الًى ت ًُخصل مم املصالح الؼبُت مللًغ إلاصاٍع

ذ بالخٖالٍُ وبلع إلاخصاثُاث لازغي , ٓما له اجصا٘ زاع  ت للخصٍغ جي ؤًظا مم البلضًت , املصالح إلاصاٍع

ُل الجمهىعٍت و الكغػت .  ٓو

ٔان املٍغع في خالت اؾخعجاالث  ؤو    ًلىض صز٘ى ؤي مٍغع للمؿدكٌى ؾىي ًخصل ؤوال هظا املٕخب ؾىاء 

آزغ ؤو له مىكض مؿبّ وبظلٗ ًمؤل املٍغع بؼاُت صز٘ى جض٘ كلى صزىله للمؿدكٌى  مد٘ى  مً مؿدكٌى

ٔاهذ خالت املٍغع حؿخىحب  بها مللىماث كً الخالت املضهُت للمٍغع , زم بلض طلٗ ٌلغض كلى الؼبِب ًةن 

مٖىزه في املؿدكٌى ؾىي ًإمغ الؼبِب  بسلّ ملٍ للمٍغع و ًِىم مٕخب الضز٘ى بمىذ املٍغع الؼاُت 

ل بحغاء ػبي البض  ع ٔو ع ًترة مٖىزه باملؿدكٌى و التي ٌسجل ًحها مللىماث كً املٍغ ُت التي جدبم املٍغ املٖٓى

ظا جىحُه املٍغع بلى املصلخت التي ؤمغ بخىححهه بلحها .  ؤن ٌسجل ًحها بلى ؤن ًإمغ الؼبِب بسغوحه ٓو
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 دلُل ؤطئلت امللابلت املعلب الثاوي8 ج

ىا خىاع مم مضًغ  اعجىا املُضاهُت بلى مؿدكٌى "خماصو خؿحن " بؿُضي كلي والًت مؿخواهم ؤحٍغ مً زال٘ ٍػ

ت الؿُض  وػغخىا كلُه بلع لاؾئلت جسص وؿٌُت املىاعص بخاض ؤبى بكس الطدًم مصلخت املىاعص البكٍغ

ٔاهذ املِابلت بالكٖل ا ت كلى مؿخىي املاؾؿت و   لخالي : البكٍغ

ت في املؤطظت الاطدشفائُت ؟0*ض  _ ماهى  جلُُمك الطخخدام هظام املعلىماث املىازد البشٍس

_    هـغا لللصغهت ًةن هـام املللىماث ُض ؾهل الٕثحر في املاؾؿت الاؾدكٌاثُت في جِضًم املللىماث 1ج

 الخاصت باملىؿٌحن زاصت قهاصة اللمل املخضاولت ٓثحرا .

 ملخبع لدفع ألاحىز على مظخىي املؤطظت ؟_ ماهى الىظام ا0ض

 _كىض الخىؿٍُ ًِضم مدظغ الخىصِب و مِغع الخىؿٍُ املباقغ .2ج

 خُث ؤهه وسخت جبِى كىض املىؿٍ .

 _ وسخت جبِى في امللٍ .   

 _ وسخت جبلث بلى الىؿٍُ اللمىمي .   

ضي .    م البًر  _ مصلخت لاحىع جؼلب مً املىؿٍ قُٗ ًازظ مىه الُغ

 بلض جىؿٍُ اللما٘ و جىححههم خؿب الخسصصاث املىحىصة في املؿدكٌى : و     

 _ قبه ػبي .     

 _الؼب .       

 _ إلاصاعة .                  

 _ هل جدخىي املؤطظت الاطدشفائُت على مطلخت "كظم" ًلىم بمىاكشت املشاكل التي جىاحهىنها ؟1ض

ِىم كلى مؿخىي هظا الِؿم مىاُكت  _ ولم هىاْ ُؿم زاص باملاؾؿت ًؼلّ كلُه ُؿم3ج املىاػكاث , ٍو

 ٔل ما ًخللّ باملاؾؿت الاؾدكٌاثُت و لاػغاي املخلامل ملها , ؾىاء ػباثً ؤو بصاعاث .
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اباث هل العامل مجبر بئخضاز  وزُلت كاهىهُت للمؤطظت العامل فيها ًؤكد غُابه ؟ _ باليظبت للغ2ُض

 وهل هرا ألاخير ًخلاض ى ؤحسه ؟ 

 207_ اللامل مجبر كلى اخظاع وزُِت ؾىاء قهاصة مغطُت ؤو وزُِت جثبذ الوُاب خُث هصذ املاصة 4ج

ؿىي ًِىم املضًغ بسصم ؤًام الوُاب بةؾخثىاء الخاالث املىصىص كلحها , و بن لم ًدظغ اللامل الىزُِت ً

ٔاهذ عجبت املىؿٍ .  ومهما 

 _ ماهى ألاطلىب الري حعخمده املؤطظت في جلُُم عملها ؟ 3ض

ابت خُث جدخىي كلى ُؿم زاص بها , خُث جظم كما٘ زاصحن بمغاُبت ٔل ما 5ج _ جدخىي كلى ؤؾلىب الُغ

 ًخللّ باملؿدكٌى و كلى مؿخىي ٔل ُؿم 

ت في مثا٘ : كلى مؿخىي ُ ؿم الجغاخت ًِىم املغاُب , بمغاُبت ما بطا املمغطحن ُامىا بةكؼاء إلابغ  و لاصٍو

ّ ما وصٌه الؼبِب ؤوال ....الخ  ظا اجباق ؤٔلهم هل هى ًو ذ املىاؾب , ٓو  الُى

 وفي خالت وحىص تهاون ًدظع اللاملحن مغة , وبط لم ًصغي لخدظًغ ًِىم بةحغاء مجلـ جإصًبي له .

 _ إذ جم اعخماد حعلُمت داخلُت في املؤطظت ماهي طسعت وضىلها ؤو جىفُرها داخل املؤطظت ؟ 4ض

_ في خالت صز٘ى حللُمت للمضًغ ًبلثها بلى مٕخب الاجصا٘ و مٕخب الاجصا٘ ًبلثها بلى املصلخت امللىُت و 6ج

 املصلخت امللىُت جيكغها بحن اللما٘.

ؤو مخععاث لخسكت املعلىماث في املؤطظت و إذا كاهذ  _ هل جسون مً الضسوزي اطخخدام خسائغ5ض

 الاحابت بىعم هل حعخلدون ؤن هرا طِظهل عملُت الدظُير في املؤطظت ؟

ت املللىماث صازل املاؾؿت و طلٗ مً ؤحل الخىـُم و طمان 7ج _ ولم مً الظغوعي اؾخسضام مسؼؽ لخٓغ

 ؾحر اللمل .

ت باعخبازه له دوز في جدظين ادازة _ هل تهخم املؤطظت الاطدشفائُت بىظام املع6ض لىماث املىازد البشٍس

ت ؤم غاًت حظعى لخدلُلها ؟  املىازد البشٍس

ت ًهى في بضاًت مغاخله لاولى لًٕ مً زال٘ _  تهخم ا8ج ملاؾؿت الاؾدكٌاثُت بىـام املللىماث املىاعص البكٍغ

ت .  اؾخلماله وحضها ؤن له صوع في جدؿحن بصاعة املىاعص البكٍغ
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 _ إذا ؤزدجم كُاض ؤداء ؤخد املظخخدمين فكُف ًخم ذلك ) كُف ًخم حمع املعلىماث (؟ 7ض 

غ التي جبلث مً ػغي عثِـ املصلخت الخابم  _ هدً ٓةصاعة هُِمه جُُِم ملىىي وماصي ,9ج مً زال٘ الخِاٍع

ٔاث هظا املىؿٍ :   لها حلغي ؾلى

 _ مً زال٘ امللامالث .  

اجه مم املغض ى .    _ مً زال٘ جصًغ

 _ مً زال٘ الاهظباغ في اللمل .  

 ُبل اجساط ؤي بحغاء ُاهىهُا ًبلث له جىبُه .

 خظاب العلواث و املكافأث هل حعخمدون على املععُاث املخعللت باألفساد ؟ _ في01ض

_ ال ولخمض كلى امللؼُاث املخللِت بالٌغاص في خؿاب اللالواث و املٖاًأث , ألن إلاصاعة ال حؿخؼُم مٖاًإة 10ج

ملحن لُال و اللما٘ , بل هىاْ مٖاًأث ُاهىهُت جضزل طمً لاحغ جبلث مً ػغي الىػاعة الىصُت مثال اللا

اللاملحن ) في اللؼلت لاؾبىكُت ( , ٓما ؤن هىاْ مبلى زاص , زاعج املحزاهُت ًىحه بلى مصلخت الخضماث 

ت له مثال ) بلثه جتراوح بحن ) ( شخص بلى اللمغة , بلثاث 30_ 25الاحخماكُت  ملٖاًإة اللما٘ , ٓسضمت جدٌحًز

اصة مىال10ُ_01ػلبُت مً ) اة مٖاًإة جِضع ب  1000ض مٖاًإة جِضع ب ( ؤًغاص بلى الخاعج , ٍػ  10000صج , ًو

 صج , البُم بالخِؿُؽ ...الخ .

ت"  ت في املاؾؿت اجطح  ؤن لهظه املصلخت " املىاعص البكٍغ مً زال٘ مِابلخىا الصخصُت مم مضًغ املىاعص البكٍغ

لىماث لًٕ هحر صوع باعػ كلى مؿخىي املاؾؿت, ٓما ًـهغ اهه كلى مؿخىي هظه املصلخت ًىحض هـام مل

 ملخمض بصٌت عؾمُت لًٕ بألُت جلِاثُت , مً زال٘ وؾاثل الاجصا٘  ًُما بحن هضاعاث املاؾؿت .

ٓما جبحن ؤهم لهظا الىـام املىحىص بصٌت جلِاثُت صوعا هاما مً زال٘ لاهمُت الباعػة لهظا الىـام بط ٌؿاهم 

ت في هظه املاؾؿت .في ججىب الٕثحر مً الصلىباث و املؿاثل املخللِت بىؿٌُت امل  ىاعص البكٍغ
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 املعلب الثالث 8 جدلُل الاطخمازاث

اعجىا هلى املؿدكٌى , جم جىػَم اؾخماعاث  ٔاهذ لاعاء جسخلٍ خ٘ى لاؾئلت كىض ٍػ بؾخبُاهُت كلى اللما٘ , و

 املؼغوخت 

 _ ماهي الفئت ألاكثر وشاظا في املؤطظت ؟ 0ض

 ( 8 جىشَع ألافساد خظب اليشاطIII_4الجدول )

 البُان إلاحابت اليظبت

% 25 05 20_29 

% 50 10 30_49 

% 25 05 50_60 

 املجمىع 01 011 %

ت باملؿدكٌى  املصضع :   مصلخت املىاعص البكٍغ

 و هي الٌئت لآثر  29_30مً زال٘ الجض٘و ًخطح لىا ؤن الٌئت اللاملت في املاؾؿت ًتراوح ؾجها ما بحن 

عقاصة ,وهظا ًض٘ كلى خؿً الدؿُحر في الجهاػ إلاصاعي وجىاؾّ ؤًٖاعهم و زغوج بِضعاث ؾلُمت جسضم 

 املصلخت الخاصت و اللامت 

 ظخىي الخعلُمي للعاملين داخل املؤطظت ؟_ ماهى امل0ض

 ( 8 جىشَع ألافساد خظب املظخىي الخعلُمي III_5الجدول )

 املظخىي الخعلُمي إلاحابت اليظبت

 بٖالىعٍا ؤو ؤُل 11 55 %

 حامعي ؤو لِؿاوـ 04 20 %

جي ملاهض ؤو مضاعؽ 05 25 %  زٍغ

 املجمىع 01 011 %

ت . املطدز 8   مصلخت املىاعص البكٍغ
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كاله ًمًٕ جصيٍُ املؿخىي الخللُمي في هظه املاؾؿت بلى زالزت ؤصىاي مؿخىي حللُمي   مً زال٘ الجض٘و ؤ

  25حُض و ًخمثل في زغجي ملاهض و مضاعؽ بيؿبت %ومؿخىي حللُمي مخىؾؽ ًخمثل في املؿخىي الجامعي ؤو 

 20يؿبت لِؿاوـ ب %55ومؿخىي حللُمي صون املخىؾؽ و ًظم بٖالىعٍا و ؤُل %وهى املؿخىي الوالب في   

 املاؾؿت .

وهظا ٌلني وحىص ٌٓاءاث و مهاعاث مسخلٌت صازل املاؾؿت , مما ًض٘ كلى خؿً الخصغي و اجساط الِغاعاث 

 الؿلُمت في هظه لازحرة .

 _ ألاكدمُت في الىظُفت1ض

 ( 8 جىشَع ألافساد خظب ألاكدمُتIII_6الجدول )

 ألاكدمُت إلاحابت اليظبت

 ؾىىاث 6ؤُل مً  04 20 %

 ؾىىاث 20_06 12 60 %

 ؾىت 20ؤٓثر مً  04 20 %

 املجمىع 01 011 %

ت.املطدز 8   مصلخت املىاعص البكٍغ

ًبحن لىا الجض٘و ؤكاله مً زال٘ صعاؾدىا له , ؤُضمُت اللما٘ صازل املاؾؿت وجِؿُمهم بلى ًئاث , هجض ؤن  

  40ؾىت جمثل وؿبت  20ؾىىاث و ؤٓثر مً  6الٌئت لاولى و الثالثت ؤي ؤُل مً    %مىػكت بالدؿاوي , ؤما 

 60ؾىت ًهي جمثل وؿبت  20ؾىىاث بلى  6باليؿبت للٌئت الثاهُت مً   %, هظا ًض٘ كلى وحىص زبراث مخىىكت  

لت  جسخلٍ مً ًئت بلى ؤزغي خؿب لاُضمُت في اللمل ومىه وؿخيخج ؤن الٌئت الثالثت ًئت طاث ؤُضمُت ػٍى

هاعة في مجا٘ اللمل , ؤما باليؿبت للٌئت لاولى ًهي ًئت حضًضة طاث ؤُضمُت مخىؾؼت , ؤما حضا و زبرة وم
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باليؿبت للٌئت الثاهُت ًهي الٌئت التي جمثل ؤٓبر وؿبت في لاُضمُت صازل املاؾؿت  وهي ؤُل زبرة مً الٌئت 

 الثالثت و ؤٓثر زبرة مً الٌئت لاولى .

 و الاجطال املعخمد في املؤطظت ؟ _ كُف جلُم مظخىي الخكىىلىحُا الجدًد للمعلىماث2ض

 ( 8 جىشَعاث ألافساد خظب املظخىي الخكىىلىجيIII_7الجدول )

 البُان إلاحابت اليظبت

 مخؼىعة 04 20 %

 مخىؾؼت 14 70 %

 ؾِئت 02 10 %

 املجمىع 01 011 %

ت .  املصضع : مصلخت املىاعص البكٍغ

زال٘ الجض٘و ًخطح لىا ؤن مؿخىي الخٕىىلىحُا الجضًضة للمللىماث و الاجصا٘ امللخمضة في املاؾؿت       مً

اث هظا ًض٘ كلى ؤن املاؾؿت ماػالذ بداحت بلى الىؾاثل    70مخىؾؼت بطا جم وؿبت %كً باقي املؿخٍى

 الِضًمت لدؿُحر قاوجها ًهي ال حلخمض الخٕىىلىحُا بكٖل ٓبحر .

 م على مضاعفت اطخعمال الخكىىلىحُا الجدًد للمعلىماث و الاجطال في املؤطظت ؟ _ هل جىاف3ض

 ( 8 جىشَعاث ألافساد خظب مضاعفت اطخعمال الخكىىلىحُاIII_01الجدول )

 البُان إلاحابت اليظبت

 مىاًّ 12 60 %

 ملاعض 00 00 %

 هحر مهخم 08 40 %

 املجمىع 01 011 %

ت .املصضع :مصلخت املىاعص   البكٍغ

  60مً زال٘ إلاحابت كلى هظا الؿاا٘ جبحن ؤن هىاْ وؿبت كالُت مً اللما٘ جمثل %مىاًِت كلى اؾخلما٘   
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 40حضًضة للمللىماث و الاجصا٘ في املاؾؿت في خحن ؤن هىاْ وؿبت  %لظلٗ , وال جىحض ؤًت هحر مهخمت  

 ملاعطت كلى اؾخلما٘ الخٕىىلىحُا .

 _ هل العمل باطخعمال الخكىىلىحُا الجدًدة للمعلىماث و الاجطال ؟4ض

 ( 8 جىشَعاث ألافساد خظب العمل بالخكىىلىحُاIII_00الجدول )

 البُان إلاحابت اليظبت

 حُض 05 25 %

 خؿً 10 50 %

 س يء 02 10 %

 لم ًخوحر 03 15 %

 املجمىع 01 011 %

ت  8 املطدز  مصلخت املىاعص البكٍغ

  50اؾدىاصا بلى هظا الجض٘و هىاْ اؾخلما٘ خؿً للخٕىىلىحُا الجضًضة للمللىماث و الاجصا٘ ًِضع بيؿبت %

الجدًدة للمعلىماث و الاجطال على املؤطظت ًؤزس على _ هل حعخلد ؤن عملُت إدخال الخكىىلىحُا 5ض

ت ؟ لت طير املىازد البشٍس  ظٍس

تIII_00الجدول )  ( 8 جىشَعاث ألافساد خظب جإزير الخكىىلىحُا على حظُير املىازد البشٍس

 البُان إلاحابت اليظبت

 ولم 18 90 %

 ال 02 10 %

 املجمىع 01 011 %

ت . 8 املطدز  مصلخت املىاعص البكٍغ
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اؾؿت ًازغ كلى  بىاءا كلى إلاحابت املِضمت ًةن كملُت بصزا٘ الخٕىىلىحُا الجضًضة لللملُاث و الاجصا٘ كلى امل

ت , بط ًغي ؤٓثر مً %ممً قملهم الاؾخبُان ؤن طلٗ ممًٕ , مما ًبرػ  ِت حؿُحر املىاعص البكٍغ   90كلى ػٍغ

ت .  لازغ الىاضح ألهـمت مللىماث كلى حؿُحر املىاعص البكٍغ

 _ إذا كاهذ إلاحابت بىعم فهل ًؤزس ذلك ؟6ض

 جىشَع ألافساد خظب هىع إلاحابت ) بالظلب ؤو إلاًجاب ( ( III_018الجدول )

 البُان إلاحابت اليؿبت

 ؾلبا 02 10 %

 بًجابا 18 90 %

 املجمىع 01 011 %

ت   8 املطدز  مصلخت املىاعص البكٍغ

مً زال٘ إلاحابت الؿابِت ًخطح لىا ؤن كملُت بصزا٘ الخٕىىلىحُا الجضًضة و الاجصا٘ كلى املاؾؿت ًازغ 

ت بىٌـ اليؿبت التي جغي بصزا٘ هـام املللىماث .  باإلًجاب كلى حؿُحر املىاعص البكٍغ

ت في عملُت اطخلعابها ملهازاث حدًدة إلى الاجطال إلالكترووي ؟ 7ض  _ هل جلجإ مطلخت املىازد البشٍس

 ( 8 جىشَعاث ألافساد خظب إلاحابت بىعم ؤو الIII_02الجدول )

 البُان إلاحابت اليظبت

 ولم 12 60 %

 ال 08 40 %

 املجمىع 01 011 %

ت  8 املطدز  مصلخت املىاعص البكٍغ

ت جلجإ في كملُت اؾخِؼابها ملهاعاث حضًضة بلى اجصا٘  بىاءا كلى إلاحابت ًخطح لىا ؤن مصلخت املىاعص البكٍغ

 إلالٕترووي .
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 _ هل جلجإ املؤطظت في عملُت الخىظُف إلى طىق  العمل إلالكترووي عبر شبكت الاهترهذ ؟ 01ض

 خظب إلاحابت( 8 جىشَعاث ألافساد III_03الجدول )

 البُان إلاحابت  اليظبت

 ولم 04 20 %

 ال 16 80 %

 املجمىع 01 011 %

ت .   املصضع : مصلخت املىاعص البكٍغ

 مً زال٘ هظه اليؿب جلجإ املاؾؿت في كملُت الخىؿٍُ بلى ؾَى اللمل إلالٕترووي كبر قبٕت الاهترهذ 

ً 00ض ت في عملُت جكٍى ً إلالكترووي ؟_ هل جلجإ مطلخت املىازد البشٍس  املىظفين إلى الخكٍى

ً إلالكتروويIII_04الجدول )   ( 8 جىشَعاث ألافساد خظب الخكٍى

 البُان إلاحابت اليظبت

 ولم 02 10 %

 ال 18 90 %

 املجمىع 01 011 %

ت . 8 املطدز  مصلخت املىاعص البكٍغ

ً إلالٕترووي.  ً املىؿٌحن كلى الخٍٖى ت في كملُت جٍٖى  مً زال٘ الجض٘و جلجإ مصلخت املىاعص البكٍغ

_ هل اطخعاعذ باطخعمال الخكىىلىحُا الجدًدة للمعلىماث و الاجطال ؤن جثبذ مكاهخك داخل 00ض

 املؤطظت بشكل ؟

 ( 8 جىشَعاث ألافساد خظب حجم مكاهت الخكىىلىحُاIII_05الجدول )

 البُان إلاحابت تاليظب

 ٓبحر 04 20 %

 مخىؾؽ 10 50 %

 طلٍُ 06 30 %

 املجمىع 01 011 %

ت .  8 املطدز  مصلخت املىاعص البكٍغ
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كٖل ٓبحر مً زال٘ الجض٘و ًخطح ؤن اؾخلما٘ الخٕىىلىحُا الجضًضة للمللىماث والاجصا٘ لم ًًٕ لها ؤزغ ب

 مٖاهتهم  ؤزبخىاصازل املاؾؿت وصلُل طلٗ اليؿب املبِىت في الجض٘و و التي جىضح ؤن وؿبت اللما٘ الظًً 

 .% 50صازل املاؾؿت هي وؿب مخىؾؼت جِضع ب 

_ هل ؤدي اطخخدام الخكىىلىحُا الجدًدة للمعلىماث و الاجطال إلى جمكين العاملين مً معلىماث 01ض

ت و   طهىلت وضىلهم إليها ؟املىازد البشٍس

 ( 8 جىشَع ألافساد خظب اطخعمالهم للخكىىلىحُاIII_06الجدول )

 البُان إلاحابت اليظبت

 ولم 16 80 %

 ال 04 20 %

 املجمىع 01 011 %

ت .8 املطدز  مصلخت املىاعص البكٍغ

مللىماث املىاعص ولً اؾخسضام الخٕىىلىحُا الجضًضة للمللىماث و الاجصا٘ ؤصي بلى جمٕحن اللاملحن مً 

ت و ؾهىلت وصىلهم بلحها وطلٗ مً زال٘ البُان املىضح ؤكاله .  البكٍغ

 _ هل حظخعمل شبكت الاهترهذ للىضىل إلى معلىماث التي جدخاحها داخل املؤطظت ؟ 02ض

 ( 8 جىشَعاث ألافساد خظب اطخعمال الاهترهذIII_07الجدول )

 البُان إلاحابت اليظبت

 هالبا 02 10 %

 ؤخُاها 14 70 %

 ؤبضا 04 20 %

 املجمىع 01 011 %

ت .  املصضع : مصلخت املىاعص البكٍغ
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لٗ هىاْ هِص في اؾخلما٘ الاهترهذ صازل املاؾؿت , هظا ًض٘ كلى طلٍ الخٕىىلىحُا بهظه املاؾؿت وط

 مً زال٘ إلاحابت املبِىت في الجض٘و .

ت إلى املؤطظت إلى إععاء شكل ؤخظً للمعلىماث 03ض _هل ؤدي ادخال هظام املعلىماث املىازد البشٍس

 مما ٌظهل الخعامل معها ؟ 

 جىشَعاث ألافساد خظب ؤزس هظام املعلىماث( III_01الجدول )

 

 

 

 

ت .  8 املطدز  مصلخت املىاعص البكٍغ

ت كلى املاؾؿت ؾاهم بكٖل ٓبحر في بكؼاء ؤخؿً ملللىماث مما  بن بصزا٘ هـام املللىماث املىاعص البكٍغ

ِا لىخاثج الجض٘و ؤكاله  ٌؿهل الخلامل ملها ًو

الخجهيزاث الاجطال و املعلىماجُت في مكخبك كد ؤضبدذ بعد ادخال الخكىىلىحُا _ هل جسي ؤن 04ض

 الجدًدة للمعلىماث و الاجطال ؟

 ( 8 جىشَعاث ألافساد خىل ججهيزاث الاجطال و املعلىماجُتIII_00الجدول )

 البُان إلاحابت اليظبت

 ولم 16 80 %

 ال 04 20 %

 املجمىع 01 011 %

ت .املطدز 8   مصلخت املىاعص البكٍغ

 البُان إلاحابت اليظبت

 حُضة 00 00 %

 ٔاًُت 04 20%

 جخؼلب الخدؿحن 08 40 %

 لم جخوحر 08 40 %

 املجمىع 01 011 %
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ىحُا الجضًضة  مً زال٘ إلاحابت املىضخت في الجض٘و ؤكاله هغي ؤهه هىاْ ازخالي ؤعاء اللاملحن اصزا٘ الخٕىىل

  40للمللىماث الاجصا٘ ًمجهم مً ًغي ؤجها جخوحر و جخؼلب الخدؿحن بيؿبت %بالدؿاوي ومجهم مً ًغي ؤجها 

 20ٔاًُت وهظا بيؿبت  %.

ت 05ض _ هل ؤدي اطخخدام الخكىىلىحُا الجدًدة للمعلىماث و الاجطال في مجال حظُير املىازد البشٍس

 الىظُفت بشكل ؟داخل املؤطظت إلى جفعُل دوز هره 

 ( 8 جىشَعاث ألافساد خظب الخإزير الخكىىلىجيIII_00الجدول )

 البُان إلاحابت اليظبت

 ٓبحر 04 20 %

 مخىؾؽ 14 70 %

 طلٍُ 02 10 %

 املجمىع 01 011 %

ت .  املصضع : مصلخت املىاعص البكٍغ

ت صازل  هالخف ؤن اؾخسضام الخؼىىلىحُا  الجضًضة للمللىماث و الاجصا٘ في مجا٘ حؿُحر املىاعص البكٍغ

  70املاؾؿت ؤصي بلى جٌلُل هظه الىؿٌُت بكٖل مخىؾؽ بيؿبت  %. 

_ هل حعخلد ؤن اطخعمال الخكىىلىحُا الجدًدة للمعلىماث و الاجطال كد طمذ بىظُفت املىازد 06ض

ت مً ؤن جكىن ؤكثر اطتراجُجُت و بإن جمثل  مكاهه هامت في عملُت اجخاذ اللساز داخل املؤطظت ؟  البشٍس

 (8 جىشَعاث ألافساد خظب دوز الخكىىلىحُا في املؤطظتIII_01الجدول )

 البُان إلاحابت اليظبت

 ولم 16 80 %

 ال 04 20 %

 املجمىع 01 011 %

ت .  8 املطدز  مصلخت املىاعص البكٍغ
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ت مً ؤن لِض ؤصي اؾخلما٘ الخٕىىلىحُا الجضًضة للمللىماث و الاجصا٘ بلى الؿماح لىؿٌُت املىاعص البك ٍغ

جٖىن ؤٓثر اؾتراجُجُت و بإن جدخل مٖاهت هامت في كملُت اجساط الِغاع صازل املاؾؿت و طلٗ مً زال٘ بحابت 

 اللما٘ .

ت بشكل ؟ 07ض  _ هل جؤدي ألاععاب في ؤحهصة املعلىماجُت إلى إلاخلل بدوز إدازة املىازد البشٍس

 في ؤحهصة املعلىماجُت ( 8 جىشَعاث ألاععابIII_02الجدول )

 

 

 

  

ت .  8 املطدز  مصلخت املىاعص البكٍغ

 بىاءا كلى املللىماث املِضمت ًخطح ؤهه كؼب في ؤحهؼة املللىماجُت هظا ًاصي بلى إلازال٘ بضوع بصاعة املىاعص 

ت بكٖل ٓبحر و هظا بيؿبت  %.   60البكٍغ

بن الاؾخِغاع اللام ملسخلٍ ؤؾئلت الاؾخبُان ًىحي بكٖل واضح بلى بُان الضوع الهام و الباعػ لىـام املللىماث 

ت في هظه املاؾؿت , بط جمدىعث حمل إلاحاباث مً قملهم الاؾخبُان خ٘ى املخ للِت بىؿٌُت املىاعص البكٍغ

ت ن مً زال٘ مىآبت الخٕىىلىجي الخضًثت  صكم اؾخسضام ؤهـمت مللىماث مخىاؾِت لضكم ؤصاء املىاعص البكٍغ

ت عهم مدضوصًت الىؾاثل و ٓظا مؿاًغة آلُاث الدؿُحر الخضًث و الٌلا٘ ملسخلٍ الىؿاثٍ صازل املاؾؿ

املؿخسضمت في هِل املللىمت صازل هظه املاؾؿت ) ٓما وهىكا( بال ؤن لاهمُت البالوت ألهـمت املللىماث و 

ت  في هظه  ِا ملا ًبِىه مضًغ مصلخت املىاعص البكٍغ ت جبِى في جؼاًض ملخىؾ ًو زصىصا املخللِت باملىاعص البكٍغ

ضه مً مسخلٍ بحا ظا ما ًٍا باث املؿخسضمحن كلى مؿخىي املاؾؿت , مما ًـهغ حلُا الضوع املاؾؿت ٓو

ت في جدؿحن آلُاث هظه الىؿٌُت وعًم ؤص  ائها , في املط ي بها هدى املتزاًض ألهـمت املللىماث باملىاعص البكٍغ

 خؿً .لا 

 البُان إلاحابت اليظبت

 ٓبحر 20 60 %

 مخىؾؽ 06 30 %

 طلٍُ 02 10 %

 املجمىع 01 011 %
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 خلضت الفطل 8

مؿدكٌى" خماصو خؿحن" ٓوحره مً املاؾؿاث اللمىمُت الاؾدكٌاثُت ًةهه ٌلاوي مً بلع الىِاثص عهم 

ُت في حؿُحرها ,  ت و الخِىُت الطخمت , بال ؤن الىاُم ؤجها جٌخِغ للماصة امللًغ غ إلامٖاهُاث املاصًت والبكٍغ جًى

غحم طلٗ بلى مجمىكت مً لاؾباب ٓلضم اؾخٌاصة كاملحها مً الضوع  بُت التي مً قإجها ؤن جدؿً ٍو اث الخضٍع

ؤصاءهم و ٓظا كضم الاؾخوال٘ لامثل وصل به بلى جِضًم زضماث ال جلبي عهباث املغض ى ؤو ال جلبي الغطا 

ذ  ذ و الخٖلٌت ,عهم ؤهمُت الُى الىؿٌُي كىض بلع اللما٘,بطا جٌخِغ ؤًظا بلى الخٌاؾ كلى كاملي الُى

للىماث املخىاحضة في املؿدكٌى بال ؤجها جخؼلم بلى جدؿحن حىصة باليؿبت للمٍغع, عهم ؤهمُت ؤهـمت امل

 الخضمت . 
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ت وطلٗ كبر إلاحابت لِض خاولىا في بدثىا هظا جدضًض وصعاؾت صوع هـام املللىماث في حؿُحر بصاعة امل ىاعص البكٍغ

ان و حؼء  كلى الدؿائالث جمثل بقٖالُت البدث , لئلحابت كلحها ُمىا بخِؿُم بدثىا بلى زالزت ؤحؼاء حؼؤًً هـٍغ

 جؼبُِي .

ىا في الٌصل لا٘و بلى هـام  في الجؼء الىـغي  ت , ًخؼُغ خاولىا إلاخاػت بةقٖالُت البدث مً وحهخىا الىـٍغ

  املللىماث مً خُث املٌهىم و اليكإة والخصاثص ولاهمُت ولاهضاي وؤهم جدضًاث ؤهـمت املللىماث .

ت في املاؾؿت في كضة هِاغ عث ىا بلى وؿٌُت بصاعة املىاعص البكٍغ ِؿُت جخمثل في الخؼىع وفي الٌصل الثاوي جؼُغ

 .ؿاثٍ و مسخلٍ الخدضًاث و الخلٍغٍ و الى 

ؤما الضعاؾت الخؼبُُِت ًخمذ كلى مؿخىي املاؾؿت اللمىمُت  الاؾدكٌاثُت "خماصو خؿحن" بؿُضي كلي 

ت في املؿدكٌى و  والًت مؿخواهم ,ًهي كباعة كً صعاؾت مُضاهُت لىاُم جؼبُّ هـام املللىماث و املىاعص البكٍغ

 ا بلى الىخاثج الخالُت : جىصلى

 هخائج اخخباز الفسضُاث 8 

 *الفسضُت ألاولى 8

ت وبالخالي الٌغطُت لاولى مدِِت . ض هـام املللىماث مً بمٖاهُت بصاعة املىاعص البكٍغ  ًٍؼ

 *الفسضُت الثالثت 8 

ت باكخباعه له ص وع في جدؿحن بصاعة تهخم املاؾؿت الاؾدكٌاثُت مدل الضعاؾت  بىـام املللىماث املىاعص البكٍغ

ت بالخدضًض الضُُّ للهضي ؤو الوغض مً  ض جغجبؽ ًلالُت هـام املللىماث املىاعص البكٍغ ت , ُو املىاعص البكٍغ

 مدِِت . الىـام و بالخالي الٌغطُت الثاهُتجؼبُّ هظا 
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 الخىضُاث 8

ؾدكٌاثُت "خماصو خؿحن" بؿُضي كلي مً زال٘ الىخاثج املخىصل بلحها مً الضعاؾت هخِضم ملاؾؿت الا       

ت :  والًت مؿخواهم بجملت مً الخىصُاث حلضها في جدؿحن مؿخىي جؼبُِها لىـام املللىماث املىاعص البكٍغ

اصة ٌٓاءة مؿخسضمي الىـام في الخلامل مم    بُت وحللها بصٌت صوعٍت لٍؼ يُت والخضٍع _ جٕثٍُ الضوعاث الخٍٖى

بيُت كلى الخاؾب آلالي ؤي طغوعة الخيؿُّ و الغبؽ بحن الجاهب إلاوؿاوي و الخٕىىلىحُا وهـم املللىماث امل

الجاهب الخٕىىلىجي لظمان ُُام الىـام آلالي للمللىماث بىؿاثٌه كلى ؤخؿً ما ًغام لخدُِّ لاهضاي التي 

 صمم مً ؤحلها .

ت املغاص جؼبُِها  ً املىؿٌحن كلى هـم املللىماث املىاعص البكٍغ ب و جٍٖى  في املاؾؿت ._ جضٍع

. ً حر وؾاثل ؤٓثر جؼىعا لدؿهُل اؾخوال٘ الىـام و طمان عاخت ؤٓثر للمؿحًر  _ جًى
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 8 املساحع

 _ الكخب08

ت , ُؿم بصاعة لاكما٘ , ٔلُت الخجاعة , _ مىا٘ مدمض الٕغصي وحال٘ ببغاهُم اللبض, مِضمت في هـم 1 إلاصاٍع

ت , الضاع الجاملُت , مصغ    . 2002حاملت الاؾٕىضٍع

ت , الؼبلت لاولى , ماؾؿت خىعؽ الضولُت 2 _ كالء الؿالمي و آزغون , ؤؾاؾُاث هـم املللىماث إلاصاٍع

 .2005لليكغ و الخىػَم , مصغ 

ت , مؼبلت الاقلاق الٌىُت , مصغ _ ؾلىي ؤمحن الؿامغجي  , هـم املللىماث إلا 3  . 1999صاٍع

 . 2009_ ص. مدمض الصحرفي , اصاعة الخٕىىلىحُا املللىماث , الٌٕغ الجامعي , مصغ 4

ت امللاصغة , الضاع الجاملُت , مصغ 5  ـ , هـم املللىماث الاصاٍع  .2005_ زابذ كبض الغخمان اصَع

ت6  .2006, ماؾؿت خىعؽ الضولُت لليكغ و الخىػَم ,مصغ  _ ؤخمض ًىػي ملىزُت , هـم املللىماث الاصاٍع

ت وهـم املللىماث , صاع الثِاًت لليكغ و الخىػَم , صمكّ 7  . 2004_ ؤخمض الخؼُب , بصاعة امللًغ

_ قاهىضة مدضوح وآزغون , ؤؾاؾُاث هـم املللىماث املداؾبُت , صاع هاوي للؼباكت و اليكغ , مصغ بضون 8

 ؾىت وكغ .

ت , الضاع الجاملُت , مصغ  _ هبُل مغس ي9  . 2006, هـم املللىماث الاصاٍع

ت , الؼبلت لاولى , لاعصن , صاع واثل 10 _ مدمض كبض الخؿحن آ٘ ًغح ػاجي , مضزل بلى هـم املللىماث إلاصاٍع

 . 2005لليكغ و الخىػَم , 

ع الُاػوعي لليكغ و الخىػَم , _ ببغاهُم الجؼعاوي ,كامغ الجباجي , ؤؾاؾُاث هـم املللىماث املداؾبُت , صا11

 .2009لاعصن , 

ت 12 ت , املٌاهُم لاؾاؾُت , صاع الاقلاق الجاملُت , الاؾٕىضٍع _ ؾىهُا مدمض البٕغي , هـم املللىماث إلاصاٍع

 . 1997, مصغ , ؾىت 

ت , املٕخب ا13 ت _ اؾماكُل الؿُض , هـم املللىماث الجساط الِغاعاث الاصاٍع   2003للغبي الخضًث , الاؾٕىضٍع
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ت مضزل امللاصغة , 14 الؼبلت لاولى , صاع واثل _ هجم كبض هللا الخمُضي و آزغون , هـم املللىماث الاصاٍع

 . 2004لليكغ و الخىػَم , ؤعصن , 

ت , مضزل بصاعي , مؼبلت الاقلاق الٌىُت ,مصغ , 15  . 1999_  مؼهغ قلبان اللاي ن هـم املللىماث الاصاٍع

ت .16  _ صىهُا البٕغي و ببغاهُم ؾلؼان , هـم املللىماث الاصاٍع

ت ن الضاع الجاملُت الجضًضة ,مصغ , _ مدمض بؾماكُل بال٘ , هـم املللىماث الاص17  . 2005اٍع

ت , الؼبلت لاولى , صاع ؤؾامت لليكغ و الخىػَم , لاعصن , 18  . 2008_ ًُصل خؿىهت , اصاعة املىاعص البكٍغ

ت , صاع الجاملُت لليكغ ,مصغ  19  . 2002_ صالح الضًً الباقي , الاججاهاث الخضًثت في اصاعة املىاعص البكٍغ

ت ) بصاعة لاًغاص ( , الؼبلت الثالثت , صاع واثل لليكغ و الخىػَم , _ ؾلاص ه20 اثٍ بغهىػي , اصاعة املىاعص البكٍغ

 لاعصن .

ت ) املٌاهُم لاؾـ الاؾتراجُجُت ( , صاع الُاػوعي لليكغ و 21 _ بً كىتر كبض الغخمان , بصاعة املىاعص البكٍغ

 .2010الخىػَم , 

ت , بلض اؾتراجُجي , صاع واثل لليكغ , الؼبلت لاولى , كمان , _ كمغ وصٌي كُِلي , بصاعة امل22 ىاعص البكٍغ

 . 2005لاعصن , 

ت , صاع ػهغان لليكغ و الخىػَم , 23  . 2009_ خىا هصغ هللا , بصاعة املىاعص البكٍغ

ت 8   مساحع باللغت الاهجليًز

1_ Schoderbek  Charles and others , management systems ,business publication dalos 1980. 

2_ ROBER  PEIX  :traitment  des  information , edition  foucher  ,paris , 11980 . 

3_ London,  k   .and   London   .j., management   information systems :  new approaches  of  

organizatuon   and  technology ;prentice haal ; inc , 1998 . 

_4 Sikula,  a, personnel  and administration humain de source  management, John  wily , New  York, 

1976 . 

 



 
 

 
112 

  مىاكع الاهترهذ 8

1_ www.alefyaa.com 11 :24  / 05 mars 2017 . 

2_ http : www.buraydahcity.net  10  : 03 / 09 mars 2017 . 

3_ http: //www.qalqilia.etu.ps  15  : 25/  05 mars 2017 . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alefyaa.com/
http://www.buraydahcity.net/


 
 

 
113 

علي طُدي ملظدشفى الهُكل الخىظُمي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دًس امل  

 مكخب الاجطال  مكخب الخىظُم العام

ت الفسعُت  املدًٍس

 للطُاهت و الخجهيزاث 

ت الفسعُت  املدًٍس

ت   للمىازد البشٍس

ت الفسعُت  املدًٍس

 للمطالح الصخُت 

ت الفسعُت  املدًٍس

 للمالُت و الىطائل

العخاد  مكخب

  العبي 

مكخب الخجهيزاث 

 املسافلت

امليزاهُت و  مكخب

 املداطبت 

مكخب الطفلاث 

 العمىمُت 

مكخب الىطائل 

 العامت

مكخب حظُير 

ت   املىازد البشٍس

 مكخب الخكىًٍ

 مكخب اللبىل 

 مكخب الخعاكد 

مكخب جىظُم 

 اليشاظاث 
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 حاملت كبض الخمُض بً باصٌـ 

ت وكلىم الدؿُحر   ٔلُت الللىم الاُخصاصًت و الخجاٍع

 ُؿم كلىم الدؿُحر  

 جسصص حؿُحر اؾتراجُجي

  الؿُضة / الؿُض املدترم : 

اؾدباهت الضعاؾت التي ؾىي جٖىن ؤصاة الضعاؾت املُضاهُت في بػاع بكضاص قهاصة  ٌؿلضوي ؤن ؤطم بحن ؤًضًٕم

ت في املاؾؿاث , ملا لٕم مً مٖاهت كل مُت وزبرة في ماؾتر  بلىىان صوع هـام املللىماث في حؿُحر املىاعص البكٍغ

هظا املجا٘ ًةوي ؤعحى مً ؾُاصجٕم الخٕغم بِغاءة ؤؾئلت الاؾخبُان بخملً و الاحابت كلى ما ًىاًّ عؤًٕم 

 بىطم  كالمت )X(املٖان املىاؾب بلض الاػالق كلى الازخُاعاث املىحىصة لٖل بحابت , كلما ؤن لاؾئلت  

ي كلى مىاطُم جسصٕم و جٌُضها في بدثىا هظا املؼغوخت جخللّ بغؤًٕم الصخص ي في كملٕم الُىمي وجدخى 

ت جامت .  وبن بحابخٕم حلنى بؿٍغ

م كلى خؿً حلاوهٕم  ووكٕٓغ

 طم بقاعة )X( في املغبم املىاؾب التي جىؼبّ كلُٗ :  

           ] 30 - 49 ]                              ]  20- 29 ] جىػَم لاًغاص خؿب اليكاغ:       -1     

       ] ًإٓثرا 50  ]                       ]  50 - 60 ]                                                              

_ املؿخىي الخللُمي:                بٖالىعٍا ؤو ؤُل             حامعي ؤو لِؿاوـ           2  

جي ملاهض ؤو مضاعؽ                                  زٍغ  

            ] ؾىت 20 - 6 ]                              ] ؾىىاث 6 -0 ] لاُضمُت في الخىؿٍُ:          -3  

              ] ؾىت ًإٓثر  20 ]                                         

جىػَم لاًغاص خؿب املؿخىي الخٕىىلىجي :   -4  

مخؼىعة                                  مخىؾؼت                                                  

ؾِئت                                                  
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جىػَم لاًغاص خؿب مظاكٌت اؾخلما٘ الخٕىىلىحُا :  -5  

مىاًّ                                      ملاعض                                               

هحر مهخم                                                

جىػَلاث لاًغاص خؿب مظاكٌت اؾخلما٘ الخٕىىلىحُا :  -6  

خؿً                   حُض                                                                             

س يء                                           لم ًخوحر                                               

_ جىػَلاث لاًغاص خؿب هىق الاحابت ) بالؿلب ؤو الاًجاب ( :7  

ؾلبا                                              بًجابا                                              

_ جىػَلاث لاًغاص خؿب حجم مٖاهت الخٕىىلىحُا : 8  

ٓبحر                                              مخىؾؽ                                             

طلٍُ                                               

جىػَلاث لاًغاص خؿب اؾخلما٘ الاهترهذ :  -9  

هالبا                                                  ؤخُاها                                           

ؤبضا                                           

ًغاص خ٘ى ججهحزاث الاجصا٘ و املللىماجُت : جىػَلاث لا  -10  

ٔاًُت                                           حُضة                                                  

جخؼلب الخدؿً                               لم جخوحر                                            

ًغاص خؿب الخإزحر الخٕىىلىجي : جىػَلاث لا  -11  

ٓبحر                                               مخىؾؽ                                           

طلٍُ                                           
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جىػَلاث لاًغاص خ٘ى لاكؼاب في ؤحهؼة املللىماجُت :  -12  

ٓبحر                                                مخىؾؽ                                           

طلٍُ                                          

  

 السكم  العبازة  املعُاز

  ولم ال

هل حلخِض ؤن كملُت بصزا٘ الخٕىىلىحُا الجضًت للمللىماث 

ت ؟  ِت ؾحر املىاعص البكٍغ  والاجصا٘ جازغ كلى ػٍغ

 

 

 

01   

ت في كملُت اؾخِؼابها ملهاعاث    هل جلجإ مصلخت املىاعص البكٍغ

 حضًضة بلى الاجصا٘ إلالٕترووي ؟

 02 

هل هلجإ املاؾؿت في كملُت الخىؿٍُ بلى ؾَى اللمل   

 إلالٕترووي كبر قبٕت الاهترهذ ؟ 

 03 

ً املىؿٌحن    ت في كملُت جٍٖى هل جلجإ مصلخت املىاعص البكٍغ

ً الالٕترووي ؟  بلى الخٍٖى

 04 

هل ؤصي اؾخسضام الخٕىىلىحُا الجضًضة للمللىماث و   

ت  الاجصا٘ بلى جمٕحن اللاملحن مً مللىماث املىاعص البكٍغ

 وؾهىلت وصىلهم بلحها ؟

 05 

ت بلى املاؾؿت    هل ؤصي بصزا٘ هـام املللىماث املىاعص البكٍغ

 بلى بكؼاء قٖل ؤخؿً للمللىماث مما ٌؿهل الخلامل ملها؟

 06 

هل حلخِضان اؾخلما٘ الخٕىىلىحُا الجضًضة للمللىماث و   

ت مً ؤن جٖىن ؤٓثر  الاجصا٘ ُض ؾمذ بىؿٌُت املىاعص البكٍغ

اؾتراجُجُت و بإن جمثل مٖاهه هامت في كملُت اجساط الِغاع 

 صازل املاؾؿت ؟ 

 07 
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 امللخظ 8

زاصت في املجا٘ الخٕىىلىجي و امللغفي ًةجها  باكخباع ؤن املاؾؿت جيكؽ في مدُؽ ًخصٍ بالخوحر املؿخمغ ,

 ملؼمت كلى مىآبت هظا الخوحر و بال ؤصبذ مصحرها الؼوا٘ 

باكخباع ؤن اللاملحن بما ًملٖىهه مً مهاعاث و ملاعي , الؿالح الاؾتراجُجي الظي ًمًٕ املاؾؿت مً زلّ محزة 

 الدؿُحر الٌلا٘ .جىاًؿُت , ًةجها لجإث بلى جصمُم هـام املللىماث ٌؿاكضها كلى 

ت كلى  خُث ًِىم هـام املللىماث بجمم البُاهاث وملالجتها وبهخاج مللىماث صُُِت حؿاكض بصاعة املىاعص البكٍغ

لالُت . ل ما ًخللّ بهم صازلُا مما مٕىا مً اجساط ُغاعاث ؤٓثر ٌٓاءة ًو ت اللاملحن ٔو  مخابلت خٓغ

 الكلماث املفخاخُت 8

ت , هـام مللىماث املؿدكٌى .هـام املللىماث , اصاعة املى   اعص البكٍغ

Résume  8 

              Etant  donné  que  l’entreprise  active  dans  un  environnement   qui  se caractérise  de  

changement   permanents  spécialement  dans  le domaine  du   savoir  et  de la  technologie ,  pour  

ceci   il  doit   s’adapter   aux   changements,    sinou   il  s’exteindra  . 

Vu   que  ses   employés   sont  en  possession   d’une   arme   stratégique ,   qui    permet  à    

l’entreprise  de    créer    une   spécificité    concurrentielle ,     c’est   pour   cela  qui   a    recourt  à   un  

system   information   qui  lui    permet    une   aide  . 

Ce   system     d’information     des  ressources    humaine    permet    leur   cursus,       ceci     permet     

aussi    de   prendre   des   décisions    avec     plus   d’efficacité    et   compétence ,  quant  à  leur  

évaluation   .          

Most   clés : 

_ les  ressources     humaines   . 

_ système     des    information    des   ressources   . 

_  système      des   informations    de  l’hopital . 
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