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 (انىاع نظن الوؼلىهبث الوحىسبت)ػنىاى الوحبضرة 

 
 Transaction Processing Systems( TPS)نظن هؼبلجت الوهوبث: -0

ئَٓب رقٕو ثدًع  Data Processing Systemsْٔٙ عجبسح عٍ َظى يعبندخ انجٛبَبد 

انخبصخ ثبألحذاس انٕٛيٛخ ألَشطخ انًُظًخ ٔرعبيالرٓب يع انغٛش، ٔيعبندزٓب  ٔرغدٛم انجٛبَبد

 ٔرقذًٚٓب فٙ شكم رقبسٚش سٔرُٛٛخ نًغزخذيٙ ْزِ انجٛبَبد عٕاء داخم انًُظًخ أٔ خبسخٓب.

ة فٙ يعبندخ ْٙ انُظى انزٙ رقٕو عهٗ اعزخذاو انحبعٕ  TPS)  (ًٔٚكٍ انقٕل اٌ َظى 

، يثم: عًهٛبد اإلَزبج ٔانزًٕٚم ٔاإلٚشاداد ٔانًصبسٚف يٍ انجٛبَبد عٍ عًهٛبد انًُظًخ  

أَٓب رًثم " انًدبل انعهًٙ انز٘ ٚحبٔل  شأخم رحشٚش اإلَغبٌ يٍ األعًبل انشٔرُٛٛخ، يٍ حٛ

 انزٕصم ئنٗ أحغٍ انطشق ٔاألعبنٛت انًزبحخ نًعبندخ انجٛبَبد ثطشٚقخ يُظًخ ٔيُطقٛخ

 ٔٚزصم ثدًع ٔرشيٛض ٔرُظٛى ٔفشص ٔيقبسَخ انجٛبَبد."

 :( ببلخصبئص االتيتTPS)  يتوتغ نظبم

رشكض عهٗ خًع انجٛبَبد ٔرخضُٚٓب  ٛشحعُذ انًغزٕٖ انعًهٛبرٙ ،( TPS)رغزخذو َظى -أ

 .بٔيعبندزٓ

 .ثاخشاج رقبسٚش دٔسٚخ ثُبء  عهٗ طهت انًُظًخ TPS رقٕو  - -ة

يع انجٛبَبد ٔفقب  نقٕاعذ ٔئخشاءاد يحذدح نعًهٛبد انًعبندخ ٔنزنك فٓٙ   TPSرزعبيم  - -ج

 ال رقذو يعبسف خذٚذح.

 خ.غبنجب  يٍ أخم أداء انٕظبئف انًحبعجٛ TPSرصًى   -د

 اٌ َعزجشْب االعبط نجُبء انُظى نُظبو انًعهٕيبد اإلداسٚخ ًٔٚكٍ خضء  TPS رًثم -ِ

 األخشٖ.

كم يفصم نٛخ نهًُظًخ ٔٚحزفع ثٓب ثشانحب األَشطخيع انجٛبَبد انزٙ رصف  TPSرزعبيم  - -ٔ

 .خْٔٙ ثزنك ال رزعبيم يع انجٛبَبد اإلخًبنٛخ ٔانجٛبَبد انزُجإٚ
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زٕٖ انعًهٛبرٙ ٚٓذف َظبو يعبندخ انجٛبَبد ثبنذسخخ األٔنٗ ئنٗ خذيخ انعًهٛبد فٙ انًغ -٘

فٙ حم انًشكالد ٔارخبر انقشاساد يحذٔدح فاٌ يغبًْزّ فٙ ئَزبج يعهٕيبد رغزخذو  ٔثبنزبنٙ

 خذا .

 ( : Office Automation Systems) OASَظى أرًزخ انًكبرت  -2 

أَشئذ  شحٛانًكزجٛخ ، ألَشطخ األعًبل االنٛخ َظى يعهٕيبد حبعٕثٛخ رزُبٔل انًعبندخ 

انُظش الد ٔرطٕٚش عًهٛبد َقم انًعطٛبد ٔئسعبنٓب ثٍٛ انعبيهٍٛ عهٛٓب ثغض بنزغٓٛم االرص

،ٔقذ رطٕسد  خئٌ كبَٕا  فٙ انًكبٌ َفغّ أٔ فٙ أيكُخ يزعذدح، يًب ٚإد٘ ئنٗ صٚبدح اإلَزبخٛ

ارًزخ انًكبرت ٔشًهذ يعبنح انُصٕص ٔانجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔانجشٚذ انصٕرٙ ٔانًإرًشاد 

 انصٕرٛخ ٔاخٓضح انفبكظ ٔانًكزت االفزشاضٙ.

  – KBWS  Knowledge Based Work Systemsَظى انعًم انًعزًذح عهٗ انًعشفخ-3

ْٙ ئحذٖ َظى يغزٕٖ انًعشفخ ٔرصًى نًغزخذيٍٛ خبصٍٛ كبنعهًبء ٔانًُٓذعٍٛ ٔاألطجبء 

انزٍٚ ٚحٕنٌٕ انًعهٕيبد ئنٗ  ثحٛظ رغبعذْى عهٗ ئَشبء يعبسف خذٚذح يزعهقخ ثأعًبنٓى.

 يعشفخ، ٔعًم يثًش ٚخذيٓى ٔٚخذو يدزًعبرٓى. 

 MIS- Management Information Systems َظى انًعهٕيبد اإلداسٚخ   -4

ْٙ َظى يعهٕيبد حبعٕثٛخ يزكبيهخ، رغعٗ نزضٔٚذ انًذٚشٍٚ ثًعهٕيبد يغزًشح رغبعذْى فٙ 

حم انًشكالد ٔارخبر انقشاساد ثٓذف االسرقبء ثأداء اإلداسح )يٍ يغزٕٖ يعهٕيبد غٛش 

أعــــــبنٛت  يزكبيهخ ٔحم انًشكالد ثعٛذا  عٍ ثعضٓب ئنٗ يغزٕٖ ٔاضح انشؤٚخ ٔاعزخذاو

 .يزقذيخ فٙ يعبندخ انجٛبَبد ٔحم يشكالد انُظبو ككم

 :DSS-  Decision Support System َظى دعى انقشاس  -5

ْٙ َظى يعهٕيبد حبعٕثٛخ طٕسد ثٓذف ئَزبج انًعهٕيبد نخذيخ حبخبد يزخز انقشاس، 

ٚخ ْٙ أَظًخ أٌ َظى انًعهٕيبد اإلداس شْٔزا يب رعدض عُّ َظى انًعهٕيبد اإلداسٚخ، )حٛ

إلَزبج انًعهٕيبد انزٙ رذعى يدًٕعخ يٍ انًذٚشٍٚ انزٙ رًثم ٔحذح رُظًٛٛخ فٙ يغزٕٖ 

ًغبعذح انًذٚش يٍ االعزفبدح يٍ انجٛبَبد ٔانًُبرج فٙ ، فٓٙ صًًذ نئداس٘ أٔ يدبل ٔظٛفٙ

 .ارخبر انقشاساد غٛش انًجشيدخ ٔشجّ انًجشيدخ

 


