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م عليكمالسال  

في مجال المعلوماتية التمست فيھم عدم الفھم و الربط بين الجانب النظري  يدرسون  بكثيرمن االخوة منھم منبعد لقائي 
موضوعي اليوم بعنوان : ت ان اطرحارتأيلذالك  (التحليلي) و التطبيقي (البرمجي) حتى في مذكرات تخرجھم   

 

 

 

 

 بمثال من الواقع نفرض مثال أنك تود بناء منزل او عمارةلكي أقرب المفھوم أكثر سأبدأ     

 

 

ة التربة و كل المعطيات يقومون بعمل سة و بعد معاينة مكان البناء نوعيمكتب درا فان اول مرحلة ھي االتصال بأقرب 
و  انجازسنستعملھا في المرحلة الثانية و ھي المرحلة التطبيقية التي سنحاول دراسة التي تنتھي بعمل مخططات  التي 

 تنفيذ المخططات على أرض الواقع

 

  

   

 
 



 نفس الشيء بالنسبة لتصميم و تنفيذ برنامج تسيير

 

و بعد مقابلتك بمسيري المؤسسة ستحاول جمع جميع المعطيات  بالتوجه الى المؤسسة المستضيفة لكتكون فأول مرحلة 
نظام المعلوماتية لمؤسسة من قواعد لتسيير مناصب عمل و مستندات والوثائق بعد جمع المعلومات تقوم بتحليلھا  على

) بعد ذالك نتيجة التحليل تكون عبارة عن مخطط قاعدة البيانات موريز او اي ام الباستخدام مناھج التحليل المعروفة (  

 

فقط (مثل المخطط) بعد ھذا  يبدأ دور الحاسوب  كل ھذا عمل ممكن ان يكون بدون استعمال الحاسوب يعني على الورق  

ACCESS , SQL SERVEUR , ORACLE نظام تسيير قاعدة البيانات مثلالذي ستقوم بتعريفھا على    

  دة في نظام المعلوماتية في تطبيق باستخدام لغة برمجة او بيئة تطويرو تقوم ببرمجة كل االجراءات الموجو

   



 

تقسيم ھذا الشرح الى قسمين رئيسيين :ھذه كانت المقدمة سأحاول األن   

التطرق الى طرق نمذجة قواعد المعطيات باستعمال موريز سأحاول شرح مراحلھا القسم األول :   

 القسم الثاني : التطرق الى البرمجة و ھذا ھو الجزء الممتع من العمل سنحاول تطوير برنامج تسيير 

ترتكز طريقة موريز على مرحلتين اساسيتين بحيث موريز بطريقة : التحليل  

خطوة وكل مرحلة تحتوي على عدة خطوات المھم سأحاول تبسيط االمور بأمثلة مع كل   

  

   

Etude de l’existant 
المرحلة االولى وھي 
دراسة الموجود

المرحلة الثانية و ھي 
الدراسة التصميمة

Etude Conceptuel 



Etude de l’existantالمرحلة االولى وھي دراسة الموجود  

و تمثيله في مخطط سسة يجب فھم و دراسة كل تبادل معلوماتي بين كل المناصب لفھم مبدأ عمل نظام معلوماتية ألي مؤ
Flux d’information سير المعلومات ھذا المخطط يسمى 

  مثال

 نفرض مثال أنك في مدرسة المھم بعد محاورتك لمسييرين أخبروك بأن 

االدارة بتحرير و ارسال قائمة لكل  كل طالب جديد يقدم لالدارة ملف تسجيل مع وصل تسديد المستحقات بعدھا تقوم
 الطلبة لسكريتيرة لكي تقوم بتحرير شھادة مدرسية لكل طالب ثم ترسل ھذا االخير لمدير ليصادق عليھا ليستلمھا الطالب 

 سنحاول عمل مخطط سير كل المستندات

 

. . .  ان شاء هللا يتبع  

 

 ألي استفسار   

 حسابي الخاص

http://www.facebook.com/sofiane.zcvcm 

 صفحتنا على الفيسبوك

http://www.facebook.com/BibliothequeDeInformaticien


