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 الرابعتقسن ادارة البيئت/ الورحلت 

 9191-9102للعبم الذراسي  / الكىرس االول نظن الوعلىهبث البيئيت

 /تذريسي الوبدة ثنبء عبذالكرينالثبلثت الوحبضرة 

 

 ( عنبصر نظبم الوعلىهبثعنىاى الوحبضرة )

 

 ٔذركٌٕ يٍ خًسح ػُاطش االذٛح ٔانرٙ ًٚكٍ يالؼظرٓا اشُاء انؼًم:

 : Peopleاالفراد  -1

ٚؼرثش االفشاد يرطهة ضشٔس٘ نهؼًهٛاخ ٔاالظشاءاخ فٙ كم يُظًح ْٔى  

يتكامل  واليجعل النظام يعمل بطريقة فعالة  ْٔى يٍ  االخرظاطٌٕٛ تُظى انًؼهٕياخ

 ومن هؤالء االفراد: بدون واحد منها.

:وهم االفراد الذين يقومون بتشغيل وتطوير وصيانة نظام  االختصاصيون بنظم المعلومات-أ

المعلومات  وهم جزء ال يتجزأ منه من حيث تطوير النظم وتطوير البرامج وادارة قاعدة 

 وهم على خمسة انواع :البيانات 

يعتبر محلل النظام خبيرا" في تعريف المشكلة واعداد الوثائق عن طريق محللو النظام:  -1

 .الحاسب االلي إليجاد الحلاستخدام 

ٚسرخذو انًثشيعٌٕ انٕشائك اذٙ ذى ئػذادْا تٕاسطح يؽههٙ انُظاو  المبرمجون:-2

انرٙ ذمٕو ترؽٕٚم انثٛاَاخ ئنٗ انًؼهٕياخ انرٙ ٚؽراظٓا انًسرخذيٌٕ  انثشايطإلػذاد 

 .انُٓائٌٕٛ

 

ماذٓا يصم ٚمٕو انًشغهٌٕ ترشغٛم ٔيراتؼح ػًم أظٓضج انؽاسة ٔيهؽ :: انًشغهٌٕ  -3

 .ٔغٛشْا ٔانثشايطذخضٍٚ انثٛاَاخ  الشاصانطاتؼاخ ٔانشاشاخ ٔ

 

يذٚشٔ لٕاػذ انثٛاَاخ: ٚؼًم يذٚش لٕاػذ انثٛاَاخ يغ انًسرخذيٍٛ انُٓائٍٛٛ -4

ٔيؽههٙ انُظى إلَشاء لٕاػذ انثٛاَاخ انرٙ ذؽٕ٘ انثٛاَاخ انالصيح إلَراض انًؼهٕياخ 

 .انًطهٕتح

 

يرخظظٕ انشثكاخ: ٚؼًم يرخظض انشثكاخ يغ انًسرخذيٍٛ ٔيؽههٙ انُظاو  -5

 إلَشاء شثكح َمم انثٛاَاخ انرٙ ذشتظ يٕاسد انؽاسة انًٕصػح.
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 انرْٙى األفشاد انزٍٚ ٚسرخذيٌٕ انُظاو أٔ انًؼهٕياخ ٔ : الوستخذهىى النهبئيىى-ة

أٔ صتائٍ أٔ يذٚشٍٚ  ُٚرعٓا انُظاو، ٔانزٍٚ ًٚكٍ أٌ ٚكَٕٕا يؽاسثٍٛ أٔ ٔسكشذاسٚح

 ... انخ.

 

 Hardwareاألجهزة  -2

نهُظاو تًا فٛٓا يٍ ٔؼذاخ  انثُٛح االساسٛح  ٌٕانرٙ ذك ْٔٙ االظٓضج ٔانًؼذاخ

 األظضاءٔأٔساط انرخضٍٚ انًخرهفح ٔانرٙ ذًصم  ٔاإلخشاضانًؼانعح ٔٔؼذاخ اإلدخال 

 .انًادٚح انًهًٕسح فٙ َظاو انًؼهٕياخ

 

 Softwareالبراهج -3

نإلشاسج ئنٗ كم إَٔاع األٔايش ٔانرؼهًٛاخ انرٙ ذٕظّ  انثشايطٚسرخذو اططالغ 

ٔذعؼم أظٓضج انؽاسة . ذمٕو تأداء يٓاو انًؼانعح ٔانًٓاو األخشٖ كافح  ٔذشالة

انُظى ٔيُٓا َظى انرشغٛم  تشايطانؽاسة ئنٗ  تشايطانًرؼهمح تُظاو انؽاسة ذمسى 

ذؽهٛم  ٔتشايطانؽساتاخ   ٔتشايط رثٛح  انًك انثشايطانرطثٛمٛح ٔيُٓا  ٔانثشايط

 .انًثٛؼاخ ٔنغاخ انثشيعح 

 

   Network:الشبكبث-4

ذشرًم انشثكاخ ػهٗ ذكُٕنٕظٛاخ االذظاالخ ٔيخرهف إَٔاع انشثكاخ يصم اإلَرشَد 

، ٔانرٙ أطثؽد يًٓح اإلكسرشاَدٔانشثكاخ انخاسظٛح/ اإلَرشاَدٔانشثكاخ انذاخهٛح/

َٛح انُاظؽح ٔانؼًهٛاخ انرعاسٚح تكم إَٔاػٓا ػثش َظاو فٙ ئداسج األػًال اإلنكرشٔ

 .يؼهٕياذٓا فٙ انًُظًح

 

 :Dataالبيبنبث -5

ذؼرثش انثٛاَاخ يٕاسد راخ لًٛح ػانٛح فٙ انًُظًح، نزا فآَا ُٚثغٙ أٌ ذسرصًش ٔذذاس 

تشكم فؼال نكٙ ذإيٍ فائذذٓا نهًسرخذو انُٓائٙ فٙ انًُظًح ٔانثٛاَاخ ًٚكٍ أٌ ذكٌٕ 

تأ٘ شكم انُظٛح ٔانشلًٛح انرٙ ذًصم ٔذظف ذؼايالخ األػًال ٔاألؼذاز ٔانؼُاطش  

 .ا ٚسًٗ تمٕاػذ انثٛاَاخًتذخضٌ انثٛاَاخ  ٔاألخشٖ 

 

 :الخصبئص االسبسيت لقبعذة البيبنبث

اسرمالل انثٛاَاخ: ٚعة أٌ ذكٌٕ انثٛاَاخ انًخضَح فٙ لاػذج انثٛاَاخ يسرمهح  -1

 تؽٛس ًٚكٍ ذغٛٛش تٛاَاخ يؽذدج دٌٔ اٌ ذرأشش تٛاَاخ اخشٖ. فًٛا تُٛٓا

 

انًخرهفح ئنٗ يهفاخ يخرهفح، ْٔزِ  انثشايطانرُٕع فٙ انؼاللاخ: ذؽراض   -2

ٔظٕد ػاللاخ يخرهفح  انثٛاَاخ َفسٓا ٔانًهفاخ ٚرى اسرخذايٓا يٍ ذعًٛغ 

يؼمذج ٔيرشاتكح تٍٛ يفشداخ انثٛاَاخ انًخضَح فٙ لٕاػذ ً انثٛاَاخ َفسٓا. 

ْٔزا ٚؽرى ضشٔسج ذُظٛى انثٛاَاخ تانشكم انز٘ ٚرالءو طثٛؼح ذؼمٛذ انؼاللح 

  ٓم ػًهٛاخ انثؽس فٙ لاػذج انثٛاَاخٔذشاتكٓا، يًا ٚس
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ض ذكهفح انرخضٍٚ ئنٗ ذخفٛض انركهفح: ٚعة اخرٛاس أسانٛة انرخضٍٚ انرٙ ذخف -3

 .انؽذ األدَٗ

ذمهٛم انفائض: ٔٚؼُٙ رنك االؼرفاظ تانثٛاَاخ انًفٛذج فمظ ٔػذو االؼرفاظ ترهك  -4

 .ػذو ذكشاس انثٛاَاخ َ  ٔ انضائذجانثٛاَاخ 

انثؽس  ٍعش٘ ذُظٛى لاػذج انثٛاَاخ تطشٚمح ذًكئيكاَٛح انثؽس: ٚعة أٌ ٚ -5

 تأسهٕب يشٌ ٔٔلد لظٛش.

انركايهٛح: ٚعة أٌ ذُظى لاػذج انثٛاَاخ تأسهٕب ٚسًػ ترؽمٛك ذُسٛك فٙ  -6

 . ٓاذذأل انثٛاَاخ فًٛا تُٛ

انًادٚح انرٙ ذخضٌ  ٔانًهفاخ: ْٕ لاتهٛح ذؽذٚذ انؼاللاخ تٍٛ انسعالخ انرشاتظ -7

 .َاخ اػهٛٓا انثٛ

انسشٚح ٔاألياٌ: أ٘ ؼًاٚح انثٛاَاخ يٍ أخطاس انرسشب ٔانضٛاع ٔانسشلح  -8

ٔانفمذ ٔانرؼذٚم غٛش انًسًٕغ  تّ، ٔكزنك ؼًاٚرٓا يٍ األخطاء ٔانمظٕس فٙ 

 انعاْضج. انثشايطاألظٓضج أٔ فٙ 

ح نثٛاٌ يؽرٕٚاخ لاػذج انثساطح: ئيكاَٛح اسرخذاو ٔسائم تسٛطح ٔيفٕٓي -9

 .انثٛاَاخ

انرذأل  طشقفاءج: ْٙ لذسج لاػذج انثٛاَاخ ػهٗ انرالؤو يغ األداء ٔانك -10

 انسشٚؼح نهثٛاَاخ ػهٗ انشغى يٍ ضخايح ؼعى انثٛاَاخ انرٙ ذؽرٕٚٓا.


