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 ددكتورر مهھھندسس / هھھھشــامم نبيیه االمهھھديي محمد

   أأســــتاذذ ووررئيیس قسم تكنولوجيیا االمعلوماتت

ااســـتشارريي نظم االمعلوماتت ووعلومم االحاسب

كليیة االحاسباتت وواالمعلوماتت – جامعة االقاهھھھرةة
ehesham@fci-cu.edu.eg

http://ehesham.cu.edu.eg/

(( االمعاييیر االعالميیه لجوددةة ووكفاءةة مدير االمدررسة االناجح))



!!احسب مع صابر







Always,	  we	  have	  one	  first	  winner	  …..	  and	  others.	  The	  
second	  one	  and	  the	  last	  are	  the	  same.



) أأصيیب بالرمد في عيینيیه ووهھھھو في االثانيیة من عمرهه 1973 ـ 1889ططه حسيین ( 
.فعمي تماماً

1914أأوولل من نالل من االجامعة االمصرية أأوولل شهھھاددةة ددكتوررااهه ووذذلك في عامم   .

.اانتقل إإلى جامعة االسورربونن بفرنسا حيیث نالل من هھھھناكك أأيضاً شهھھاددةة االدكتوررااهه 

 .(عيین عميیدااً لكليیة ااآلدداابب (ووسمي منذ ذذلك االوقت عميید ااألددبب االعربي 

 .عيین ررئيیساً مؤقتاً لجامعة فاررووقق ااألوولى. فأوولل مدير لجامعة ااالسكندررية 

1952 حتى عامم 1950عيین ووززيرااً للمعاررفف من عامم   .

 .أأقر مجانيیة االتعليیم االثانويي ووأأنشأ جامعة عيین شمس 

1958أأوولل من نالل جائزةة االدوولة االتقديرية في ااآلدداابب في عامم   . 

 .منح من هھھھيیئة ااألمم االمتحدةة جائزةة حقوقق ااإلنسانن ووتلقاهھھھا قبل موته بيیومم ووااحد 





Problem Solver











أمة بخير يجب أن تؤدي رسالتها
يقولل االشيیخ محمد االغزاالي يصف  

ااألمة ااالسالميیة في أأحد كتبه 
االقيیمة  تحت عنواانن “ أأمة بخـــيیر 

يجب أأنن  تؤدديي ررسالتهھھا “ 
  لقد شعرت بأن أمتنا نسيت رسالتها أو جهلت هذه…. 

الرسالة من زمان بعيد  
 وا)مة التى + تعرف لها هدفاً قد : 

 تتحرك في موضعها* 
  أو تتحرك في اتجاه مضاد*
  أو تصيب نفسها وهي تريد إصابة غيرها*

 إن الطيش يحكمها + الرشد*** 
1987 “ الطريق من هنامن كتاب “  نعم الطريق من هنا “ “

 حيث يمضي شيخنا الجليل فيقول :…. 
 إن الع,ج هو :

  أن نعرف من نحن ؟*
  وما هي رسالتنا  ؟*
  وكيف نؤديها     ؟*
  وكيف نتخلص من أخطائنا ؟*



صاحب السمو نائب رئيس دولة ا(مارات في خطاب ألقاه  محمد بن راشد آل مكتوم
الشيخورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي / 

 

:  من يتذكر إإننا ال نريد أأنن نقبل االموقع االثاني في أأيي شيء
سطح االقمر  ثاني من هھھھـبط علـــى

أأوو ثاني من تسلق جبالل إإفرست ؟ 

  في كتابه ررؤؤيتي

الحياة فرص ، والفرص الكبيرة * تطرق ا'بواب فمن يردها عليه أن ينتزعها انتزاعا
كل ا$طلوب لتحقيق أهدافنا أن نقود الشعب في الطريق الصحيح وننمي في بناته وأبنائه 

روح ا*بتكار وا*بداع والثقة بالنفس والتصميم على ا)نجاز والقدرات القيادية
إن لم تكن في الطليعة فأنت في الخلف. إن لم تكن في ا$قدمة فأنت تتنازل عن مكانك 

”الطبيعي لصالح منافس آخر ربما كان أقل منك مقدرة واستعدادا وإبداعاً
إذا كان كل ما تصبو إليه هو الوصول إلى مستوى ا'خرين فإنك لن تتقدمهم أبداً. يجب أن 

نأخذ بزمام ا'مور'ننا إن لم نفعل هذا فنحن تابعون ومتخلفون



  تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين قائمة على ا$عرفة ، 
وبالنسبة للعمالة الرخيصة غير ا$ؤهلة والتي كانت تعمل في 

الدول النامية في ا$اضي فلن تجد لها عم+ً فعا*ً في هذا القرن

  إنه $ن ا$دهش أن ينسب البعض أسباب ذلك التخلف الشديد 
إلى نقص ا$وارد في العالم العربي ، وا'كثر للدهشة أن ا$رء 

. يسمع ذلك في مصر ، كما يسمعه في دول الخليج البالغة الثراء

  و*يستطع ا$راقب أن يفهم كيف يرى ذلك الثراء في الحياة 
اليومية للناس من سيارات فسيارات فاخرة ومنتجعات وشواطئ 

وقصور ومن استخدام للسلع ا*سته+كية الحديثة تكنولوجياً ، ثم 
يجد ذلك الحديث ا'يدولوجي الثابت ا$كرر حول نقص ا$وارد





محاور ورشة العمل
:-محاوورر االدووررةة 1
.                      االجوددةة االشامله فى ااددااررةة االمنشاتت االتعليیميیه - 1
.                 االهھھيیكل االتنظيیمى للمدررسه االعصريه ططبقا لمعاييیر االجوددةة- 2  
.       االسلوكيیاتت وواالعاددااتت االسبع لصاحب وومدير االمدررسه االناجح - 3 
.                                 االضواابط ااالدداارريه لتفعيیل ااددااء االمدير االكفء- 4
.     ااددااررةة االتغيیيیر االناجحه ووااهھھھميیتهھھا فى تطوير االمنظومه االتعليیميیه- 5 
معاييیر ااختيیارر االمعلميین ووااالددااررييین فى ااططارر االموااصفاتت االعالميیه         - 6 
خلق ددوورر اايجابى فى تطوير االمناهھھھج ططبقا لنماذذجج ااستطالعع ررأأىى ددقيیقه يتم ااستبقائهھھا بوااسطه - 7

االمعلميین وواالتوااصل مع االمدااررسس ااالخرىى
.قنوااتت ااالتصالل االفعاله مع االقيیاددااتت االتعليیميیه بالدووله وواالمدااررسس ااالخرىى - 8
.ووررشه عمل فى ااستخداامم لغه االجسد فى تحديد شخصيیه االمعلميیيین ووااالددااررييین وواالدااررسيین  - 9 

.                               تقنيیاتت جوددةة ووددعم ووااتخاذذ االقراارر االتعليیمى - 10
.                                            ددوورر مدير االمدررسه فى تطوير االمناهھھھج االتعليیميیه - 11 
.     ررؤؤيه تقدميیه لمؤشرااتت ااالبدااعع وومكانه فى االنظم االتعليیميیه االمعاصرةة  12 
.                       اااللمامم بافكارر ووااساليیب االدوولل االراائدةة تعليیميیا -  13 
.         مخاططر تحدياتت مستقبل االتعليیم بالدوولل االعربيیه ووسبل االحد منهھھا - 14 



  

:مقدمة
تطورات ا)لفية الجديدة، التكنولوجية والعو%ة فرضت�

�ومتغيرات جديدة لتحقيق إدارة التميز�عوامل

 هي جهود تنظيمية مخططة تهدف إلى�وإدارة التميز،
تحقيق ا%يزات التنافسية الدائمة للمنظمة. )ن�

السمة الدائمة للعصر الحالي هو التغيير في كل�
شئ وعلى كل مستوى وطول الوقت والثابت الوحيد�

هو التغيير )ننا نعيش في عصر ا%نظمات الذكية�
Smart	  Orgs�،

والعاملون ذوي القدرة على�،���TQMوالجودة الشاملة
�ا+بتكار وا(بداع



  

ا(دارة ا+ستراتيجية
هي مجموعة القرارات وا%مارسات ا(دارية التي تحدد�

ا)داء طويل ا)جل للمنظمة بكفاءة وفاعلية ويتضمن�
ذلك وضع أو صياغة ا+ستراتيجية وتطبيقها�
وتقويمها باعتبارها منهجية أو أسلوب عمل.

تحديد ا+تجاه ا%ستقبلي للمنظمة وبيان ما تسعى�
إليه من خ,ل تحليل ا%تغيرات البيئية ا%حيطة بها.�
واتخاذ القرارات الخاصة بتحديد وتخصيص ا%وارد�

ا%طلوبة لتحقيق ذلك باعتبارها خطة شاملة لتحقيق�
ا)هداف من خ,ل إطار عام يحكم سياسات ا%نظمة�

بمختلف ا%جا+ت.



  

أولى خطوات التفكير ا+ستراتيجي

الوضع�الوضع�
ا%ستهدفا%ستهدف

الواقع الحالى�الواقع الحالى�
للمنظمةللمنظمة

الخطة ا(ستراتيجيةالخطة ا(ستراتيجية

ا%أزقا%أزقالفجوةالفجوة



  

���ا%نظمات ا(دارية العربية في مأزق في القرن�

:ويتجسد من خ,ل ا%عاد+ت ا'تية

�� ����  ا%ستهدف         ا%تحقق الفعلي  قصور�
ا(نجازات

����  ا%ستهدف         ا%مكن وا%تاح  قصور القدرات�

��  حجم وسرعة التغيرات         حجم وسرعة�
ا+ستجابة للتغيرات

قصور التخطيط�
ا(ستراتيجي



  

نموذج يوضح عوامل ومتغيرات ا%أزق ا(داري

ا%نظمة ا(دارية�ا%نظمة ا(دارية�
(((الواقع(الواقع

ا%وارد أعلى تكلفةا%وارد أعلى تكلفة

الوصول إلى ميزة تنافسية هو النجاح�الوصول إلى ميزة تنافسية هو النجاح�
الحقيقي للمنظمةالحقيقي للمنظمة

الفرص تتبدل ويزداد�الفرص تتبدل ويزداد�
التنافس للحصول�التنافس للحصول�

عليهاعليها

ا%عوقات والتحديات تتجدد�ا%عوقات والتحديات تتجدد�
وتحتاج لقدرات وخبرات�وتحتاج لقدرات وخبرات�

اكبر للتعامل معهااكبر للتعامل معها



  

ا%نظمة ا%تميزةا%نظمة ا%تميزة

التركيز علىالتركيز على السماتالسمات

وتعمل على تنفيذوتعمل على تنفيذ

ا(نفتاحا(نفتاح التجددالتجدد ا)هدافا)هدافا%رونةا%رونة الرسالةالرسالة الرؤيةالرؤية

تنميةتنمية
عمل الفريقعمل الفريق

��ا)طرا)طر
ا%ناسبةا%ناسبة

الوسائلالوسائل
وا)ساليبوا)ساليب السياساتالسياسات الخططالخطط

الحيويةالحيوية

مرونةمرونة
التعاملالتعامل قبول التغييرقبول التغيير

TQMTQM

التكنولوجياالتكنولوجياا)نفتاحا)نفتاح

الخصائصالخصائص



  

كمي )دارة التميز )نموذج تحليلي  )
��التخطيط ا*ستراتيجيالتخطيط ا*ستراتيجي��التخطيط ا*ستراتيجيالتخطيط ا*ستراتيجي

نظامم االمعلوماتتنظامم االمعلوماتت
  ووددعم ااتخاذذ االقرااررااتتووددعم ااتخاذذ االقرااررااتت
نظامم االمعلوماتتنظامم االمعلوماتت

  ووددعم ااتخاذذ االقرااررااتتووددعم ااتخاذذ االقرااررااتت

��التطوير التنظيميالتطوير التنظيمي��التطوير التنظيميالتطوير التنظيمي

��طرق وأساليب العملطرق وأساليب العمل��طرق وأساليب العملطرق وأساليب العمل

��البيئة ا%حيطةالبيئة ا%حيطة��البيئة ا%حيطةالبيئة ا%حيطة
نظام متكاملنظام متكامل

��للجودة الشاملةللجودة الشاملة
نظام متكاملنظام متكامل

��للجودة الشاملةللجودة الشاملة

نظام متكاملنظام متكامل
(عداد وتطوير(عداد وتطوير
��القوي البشريةالقوي البشرية

نظام متكاملنظام متكامل
(عداد وتطوير(عداد وتطوير
��القوي البشريةالقوي البشرية

القيادة ا*ستراتيجيةالقيادة ا*ستراتيجية
الفعالةالفعالة

القيادة ا*ستراتيجيةالقيادة ا*ستراتيجية
الفعالةالفعالة

وإمكاناتفرص�فرص�
وإمكانات

وتهديداتقيود�قيود�
وتهديدات



  

:ا%تطلبات الرئيسية (دارة التميز
:لتحقيق إدارة التميز يتطلب توفر ا%قومات ا'تية:لتحقيق إدارة التميز يتطلب توفر ا%قومات ا'تية

خطة استراتيجية متكاملة.خطة استراتيجية متكاملة..1.1
منظومة متكاملة من السياسات التي تحكم وتنظم عمل ا%نظمة منظومة متكاملة من السياسات التي تحكم وتنظم عمل ا%نظمة .2.2

وترشد القائم& بمسئوليات ا)داء إلى أسس وقواعد ومعايير اتخاذ وترشد القائم& بمسئوليات ا)داء إلى أسس وقواعد ومعايير اتخاذ 
القرار.القرار.

هياكل تنظيمية مرنة ومتناسبة مع متطلبات ا)داء وقابلة للتطوير هياكل تنظيمية مرنة ومتناسبة مع متطلبات ا)داء وقابلة للتطوير .3.3
والتكيف مع التغيرات والتحديات الخارجية والداخلية للمنظمة.والتكيف مع التغيرات والتحديات الخارجية والداخلية للمنظمة.

نظام متطور للجودة الشاملة، يحدد آليات تحليل العمليات وأسس نظام متطور للجودة الشاملة، يحدد آليات تحليل العمليات وأسس .4.4
تحديد مواصفات وشروط الجودة.تحديد مواصفات وشروط الجودة.

نظام متطور (عداد وتنمية ا%وارد البشرية وتقويم أدائها.نظام متطور (عداد وتنمية ا%وارد البشرية وتقويم أدائها..5.5
نظام متكامل للمعلومات لدعم اتخاذ القرار في ا%نظمة وتقويم ا)داء نظام متكامل للمعلومات لدعم اتخاذ القرار في ا%نظمة وتقويم ا)داء .6.6

ا%ؤسسي والنتائج وا(نجازات.ا%ؤسسي والنتائج وا(نجازات.
قيادة فعالة تتولى وضع ا)سس وا%عايير لتطبيق الخطط قيادة فعالة تتولى وضع ا)سس وا%عايير لتطبيق الخطط .7.7

والسياسات واتخاذ القرارات وقيم وأخ,قيات العمل لتحقيق التميز.والسياسات واتخاذ القرارات وقيم وأخ,قيات العمل لتحقيق التميز.



  

��� ���التميز ا(دارى ��التميز ا(دارى ��القيادة الفاعلة القوى البشريـة ا%تطورة�� القيادة الفاعلة القوى البشريـة ا%تطورة��

�� ��             ا(دارة ا(ستراتيجية التقنية ا%تطورة البيئة ا%حيـطة��              ا(دارة ا(ستراتيجية التقنية ا%تطورة البيئة ا%حيـطة��













:تعريف ا$ؤسسة

من الصعب أن نحيط في تعريف واحد معنى كلمة مثل ا$ؤسسة،�
فهي مفهوم يتميز بالشمولية ويمكن أن ينظر إليه من زوايا متعددة.

هھھھناكك تعارريیف متعدددةة أأعطيیت للمؤسسة٬، ووكل منهھا يیركز على جانب من االجواانب٬، ووااالختيیارر بيین تلك 
االتعارريیف االمختلفة يیتوقف على االغرضض من ااستعمالهھا٬، ووااألهھھھميیة االتي تعطى لكل جانب من 

االجواانب.



:تعريف ا$ؤسسة
- االمؤسسة هھھھي كل ووحدةة قانونيیة٬، سوااء كانت شخص مادديي أأوو شخص معنويي٬، وواالتي تتمتع باستقاللل مالي 

في صنع االقراارر٬، ووتنتج سلع ووخدماتت تجارريیة
- االمؤسسة هھھھي عباررةة عن مفهھومم ووططبيیعة جد معقدةة٬، حيیث تعبر عن ووااقع ااقتصادديي٬، ووبشريي ووااجتماعي

�  ا$ؤسسة هي عبارة عن مجموعة من العوامل ا$نظمة بكيفية تسمح بإنتاج وتبادل السلع�
والخدمات مع ا'عوان ا*قتصادية ا'خرى.

- االمؤسسة هھھھي عباررةة عن خليیة ااقتصادديیة٬، وواالتي تشكل عالقاتت٬، وورروواابط مع أأعواانن ااقتصادديیة أأخرىى٬، 
تتدااخل معهھا في مختلف ااألسوااقق

�  ا$ؤسسة هي جميع أشكال ا$نظمات ا*قتصادية ا$ستقلة ماليا وهي منظمة مجهزة بكيفية�
توزع فيها ا$هام وا$سؤوليات، وتتخصص في إنتاج السلع والخدمات التي يتم بيعها في�

ا'سواق بغرض تحقيق أرباح من وراء ذلك ويمكن أن تعرف كذلك بأنها وحدة اقتصادية تشمل�
ا$وارد ا$الية والبشرية ال+زمة ل(نتاج.

 االمؤسسة هھھھي عباررةة عن خليیة ااقتصادديیة٬، ووبشريیة٬، وواالتي تشكل مركزاا مستقل ماليیا في صنع االقراارر٬، بحيیث إإددااررةة 
	‐-�وومرااقبة هھھھذاا االمركز تعتمد على شرووطط تقسيیم ررأأسس االمالل بيین االشركاء٬، ووكذلك حسب خصائص كل مؤسسة  



 االمؤسسة هھھھي عباررةة عن ووحدةة إإنتاجج٬، بحيیث تقومم بتحويیل االمدخالتت االتي 
تأخذهھھھا من االمحيیط إإلى مخرجاتت في شكل سلع ووخدماتت٬، تلبي حاجيیاتت 

االمحيیط 



.االمؤسسة هھھھي عباررةة عن ووحدةة توززيیع االعواائد ووإإنفاقق ااالستهھالكك

تقسيیم أأوو توززيیع االقيیمة االمضافة في االمؤسسة يیتم بيین االعمالل٬، وواالدوولة وواالهھيیئاتت 
ااالجتماعيیة٬، وواالمقرضيین وواالشركاء٬، وواالمؤسسة نفسهھا٬، وونفس االشيء بالنسبة لفائض 

ااإلنتاجيیة٬، االذيي يیتم توززيیعهھ بيین ااألططراافف االقابضة.
- االمؤسسة هھھھي كذلك عباررةة عن إإططارر تنظيیمي للنفقاتت٬، تعتمد على ااالستهھالكك لتوفيیر 

االمواادد االالززمة لعمليیة ااإلنتاجج٬، 



� ا%ؤسسة كواقع بشري�
االمؤسسة هھھھي عباررةة عن تنظيیم تسلسلي لألفراادد٬، يیأخذ بعيین ااالعتبارر االمهھامم٬، وواالمسؤووليیاتت 

االملقاةة على عاتقهھم٬، وويیتمتع باستقاللل ذذااتي في صنع االقراارر٬، وويیمكن ااعتبارر االمؤسسة 
كحالة خاصة٬، من مجموعة ووااسعة٬، يیطلق عليیهھا٬، االمنظماتت.

� مجموعات� ) ا$نظمة هي عبارة عن مجموعة من ا'شخاص مقسمة إلى فئات  )
تتفاعل فيما بينها، من أجل تحقيق أهداف معينة، وكل منظمة تقوم على قواعد�

معينة، ومبادئ وأغراض ، وقيم وتفرض نظام قانوني جزائي، يخضع له�
أعضاء ا$نظمة بحيث يخدم هذا النظام أغراض ا$نظمة وأهدافها.



� � ا%ؤسسة كواقع اجتماعي�

- االمؤسسة تؤثر في االمجتمع ٬، ووتساهھھھم بشكل كثيیر في االنشاطط ااالقتصادديي ٬، 
وويیتجلى ذذلك من خاللل خلق مناصب االعمل٬، ووإإنتاجج االسلع وواالخدماتت 

(منتوجاتت)٬، ووكذلك في ززيیاددةة االمدااخيیل٬، ووتوفيیر مواارردد للجماعاتت االعموميیة٬، 
وو االمساهھھھمة في تطويیر٬، ووتحديیث ااالقتصادد بفضل االتقدمم االتقني.

- ووتساهھھھم االمؤسسة في االميیداانن ااالجتماعي٬، من خاللل نشاططهھا في االمجاالتت 
االتاليیة : ااالجتماعيیة٬، االتربويیة٬، االسيیاسيیة وواالثقافيیة ... إإلخ.



�- االمؤسسة كنظامم
	Joëlيیعرفف (  de	  rosnay.االنظامم بـ: هھھھو مجموعة من االعناصر في تدااخل دديیناميیكي منظم لتحقيیق هھھھدفف ما (

- االمؤسسة هھھھي نظامم مفتوحح على محيیطهھ٬، يیتفاعل معهھ من خاللل عالقاتت تباددليیة٬، بغرضض تحقيیق مجموعة 
	Sousمن ااألهھھھداافف٬، ووفي هھھھذاا ااإلططارر يیمكن أأنن تتركب االمؤسسة من عددد كبيیر من ااألنظمة االفرعيیة (  

systèmes:بصفة عامة نعتبر نظامم االمؤسسة كمجموعة تتكونن من ثالثة أأنظمة فرعيیة٬، تتمثل فيیما يیلي (
     - نظامم االعمل يیشيیر إإلى االعمليیاتت االتي تم إإجرااؤؤهھھھا .

     - نظامم االمعلوماتت.
     - نظامم يیتعلق بصنع ووااتخاذذ االقراارر.



	االمؤسسة في االنظريیة ااالقتصادديیة  -‐

�- االنظريیة ااالقتصادديیة االنيیوكالسيیكيیة 1

 االمؤسسة هھھھي عباررةة عن فاعل ااقتصادديي٬، تتمثل أأهھھھداافهھا في تعظيیم االربح٬، أأما متطلباتهھا ووااحتيیاجاتهھا فتتمثل في االقدررااتت 
االتكنولوجيیة (االفنيیة).

 * تهتم هذه النظرية بالتحليل الداخلي للمؤسسة.�
- نظريیة االنفقاتت :2
(R.COSAE1937) وو (O.WILLIAMSON	 يیقدرراانن بأنهھ على مستوىى ااألسوااقق٬، يیتم االتعاوونن بيین مختلف (1985  

 ااألعواانن ااالقتصادديیة٬، ال إإرراادديیا عن ططريیق نظامم ااألسعارر (االيید االخفيیة)٬، وولكن على االمستوىى االدااخلي للمؤسسة ٬، فهھي
.(منظمة إإرراادديیا٬، من ططرفف االسلطة االقائمة لرجل ااإلعمالل (االهھيیكل االتنظيیمي

- تشكل االمؤسسة٬، وواالسوقق شكليین متناووبيین للتنسيیق ااالختيیارر بيین هھھھذهه ااألشكالل٬، ووتفاعل االمؤسسة مع االسوقق يیتم عن 
ططريیق االمقاررنة بيین تكاليیف االصفقاتت (االعمليیاتت االتجارريیة) مثل نفقاتت االبحث عن االممونيین وواالتفاووضض حولل االعقودد٬، 

ووتكاليیف االتنظيیم.
- نظريیة االوكالة:3

	JENSENنقطة اانطالقق هھھھذهه االنظريیة هھھھي ددررااسة ووتحليیل عالقة االوكالة٬، وواالتي يیعرفهھا (  &	  MECKELING	  1976  (
بأنهھا عباررةة عن عقد ٬، يیقومم بموجبهھ شخص أأوو مجموعة أأشخاصص بتكليیف شخص آآخر (االوكيیل) بتنفيیذ مهھمة معيینة٬، 

).L’agentوواالتي تستلزمم تفويیض بعض سلطة االقراارر للوكيیل (
- تهھدفف هھھھذهه االعقودد إإلى إإددااررةة االمناززعاتت بيین االفاعليین ووكذلك إإلى توجيیهھ االسلوكاتت٬، في إإططارر خدمة مصلحة االجميیع.



أأنوااعع االمؤسساتت :
يیوجد تنوعع كبيیر في أأنوااعع االمؤسساتت  ٬، وولكن عموما يیتم تصنيیفهھا حسب أأرربعة معايیيیر٬، ووهھھھي : حسب ططبيیعة االنشاطط٬، ��

ووااألهھھھميیة وواالشكل االقانوني٬، وومصدرر ااألمواالل.

 حسب ططبيیعة االنشاطط:1-1
- تصنيیف االمؤسساتت في شكل قطاعاتت٬، ووعدددهھھھا ثالثة ٬، ووهھھھي االقطاعع ااألوولي٬، وواالقطاعع االثانويي وو أأخيیراا قطاعع االخدماتت ٬، 
ووهھھھذهه  االقطاعاتت ٬، يیمكن تقسيیمهھا إإلى مجموعاتت فرعيیة حسب ااالحتيیاجاتت ٬، ووااألغرااضض من ذذلك٬، ووتقسم عموما إإلى 

مجموعاتت محدددةة بدقة حسب االمنتوجاتت (االسلع وواالخدماتت) االمعدةة من ططرفف االمؤسسة.
- االمحاسبة االوططنيیة ٬، تصنف االمؤسساتت إإلى قطاعاتت مؤسساتيیة٬، ووتنظمهھا حسب نشاططهھا إإلى ثالثة حاالتت:

- في شكل قطاعاتت : ووهھھھي مجموعة االمؤسساتت االتي تماررسس نفس االنشاطط االرئيیسي.
- في شكل فرووعع: تصنيیف محاسبي لكل ووحدااتت ااإلنتاجج االتي تنتج نفس االمنتوجج.

- في شكل شعب: تشمل االشعبة جميیع االنشاططاتت من ااألعلى (االمواادد ااألووليیة)٬، إإلى ااألسفل (االتسويیق) وواالتي تشارركك في 
خلق االمبيیعاتت لبعض أأنوااعع االمنتوجاتت.



	Laحسب ااألهھھھميیة (  dimension��
- حجم االمؤسسة يیمكن أأنن يیقاسس بطرقق مختلفة٬، باستعمالل عدةة معايیيیر أأهھھھمهھا عددد االعمالل 

ااإلنتاجيیة٬، �ووررقم ااألعمالل االسنويي وواالقيیمة االمضافة ووااألررباحح االمحققة ووقيیمة االتجهھيیزااتت
��إإلخ٬، وولكن االمعايیيیر ااألكثر ااستخدااما تتمثل في ررقم االعمالل٬، وواالقيیمة االمضافة

	TPE: يیسمح هھھھذاا االمعيیارر بالتميیيیز بيین االمؤسساتت االصغيیرةة (- عددد االعمالل   :	  Très	  peGtes	  
entreprises� عامل٬، وواالمؤسساتت االكبرىى االتي 500 وو ٬10، وواالتي توظظف ما بيین 

 عامل.500توظظف أأكثر من 
 : يیعطيینا هھھھذاا االمعيیارر فكرةة عن أأهھھھميیة االعمليیاتت االتجارريیة للمؤسسة أأوو - ررقم ااألعمالل

االمجموعة مع ززبائنهھا.
: تشكل االقيیمة االمضافة االمقيیاسس االحقيیقي للقيیمة االتي تم خلقهھا من ططرفف �- االقيیمة االمضافة

االمؤسسة٬، وويیعد هھھھذاا االمعيیارر أأكثر دداللة من معيیارر ررقم ااألعمالل٬، من االناحيیة االنظريیة.
٬، قبل اانتقاصص  كل �: ووهھھھو االفائض االمحقق من ططرفف االمؤسسة�EBE- نتيیجة ااالستغاللل (

من ررأأسس االمالل االتقني وو االتمويیل.



- تصنيیف االمؤسساتت حسب االمعايیيیر االقانونيیة
حسب االشكل  االقانوني كما يیلي:�تصنف االمؤسساتت

: االشخصيیة االقانونيیة للمؤسسة تتطابق مع شخصيیة ررجل ااألعمالل.   - مؤسساتت ااألفراادد
:  ووهھھھي تلك االمؤسساتت االتي تعودد ملكيیتهھا لمجموعة من ااألفراادد.   - شركاتت ااألشخاصص

: ووتتمثل في شركاتت االمساهھھھمة.  شركاتت ررؤؤووسس ااألمواالل    -
: تتمثل فيیما يیلي:االشركاتت ذذااتت االمسؤووليیاتت االمحدووددةة    - 

-‐	  La	  SARL	  :	  société	  à	  responsabilité	  limité.	.شركة ذات مسؤولية محدودة  
-‐	  L’EURL	  :	  entreprise	  unipersonnelle	  à	  responsabilité	  limitée.	.شركة رجل ذات مسؤولية محدودة  

هھھھذاا االشكل االقانوني يیسمح لرجالل ااألعمالل  بإنشاء شركة ذذااتت مسؤووليیة محدووددةة٬، بموجبهھا تقومم بوظظائف مختلفة في نفس 
االوقت٬، كسلطة ااإلددااررةة٬، وواالجمعيیة االعامة.



��تصنيیف االمؤسساتت حسب ملكيیة ررأأسس االمالل
ترتبط الطبيعة القانونية للمؤسسات بشكل ملكيتها ، على اعتبار أن شكل ا$لكية ، هو ا$حدد لنمط القوان% وا'نظمة التي�

:تحكم إجراءات وقواعد تسييرها وتصنف ا$ؤسسات حسب هذا ا$عيار إلى نوع% هما
: ووهھھھي تلك االمؤسساتت االتي تعودد ملكيیة ااألمواالل فيیهھا لفردد٬، أأوو لمجموعة من ااألشخاصص ٬، كشركاتت ااألشخاصص االمؤسساتت االخاصة �����

وواالشركاتت ذذااتت االمسؤووليیة االمحدووددةة٬، ووشركاتت االمساهھھھمة.
:ووهھھھي مؤسساتت ذذااتت ططبيیعة قانونيیة مختلفة٬، ووتتمثل فيیما يیلي:      - االمؤسساتت االعامة وواالمختلطة 

: ووهھھھي االتي تعودد ملكيیتهھا للدوولة كالشركاتت االوططنيیة وواالمحليیة.           - االمؤسساتت االعامة
: ووهھھھي االتي تشتركك االدوولة أأوو أأحد هھھھيیئاتهھا مع ااألفراادد في ملكيیة ااألمواالل ووفي سلطة االقراارر.           - االمؤسساتت االمختلطة

- إإضافة إإلى ما تقدمم ذذكرهه من أأنوااعع للمؤسساتت٬، هھھھناكك مؤسساتت وو جمعيیاتت تنشط في االمجتمع ٬، وولكن هھھھدفهھا ال يیتمثل في تحقيیق االربح٬، 
فهھي قد تأسست من أأجل مساعدةة بعض االفئاتت في االمجتمع في بغض االقطاعاتت٬، وويیعتبر االتضامن وواالعالقاتت ااإلنسانيیة ووااالجتماعيیة 

)٬، إإضافة إإلى ٬Mutuelles، وواالشركاتت االتباددليیة (��CoopéraGvesمحورر ااهھھھتماماتهھا٬، ووتتمثل هھھھذهه االمؤسساتت في االتعاوونيیاتت (
	Lesمؤسساتت ااإلددماجج (  entreprises	  d’inserGon��













محاور ورشة العمل
(( االمعاييیر االعالميیه لجوددةة ووكفاءةة مدير االمدررسة االناجح))
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ما هو نظام ا%علومات ا%حوسب؟

 بأنه مجموعة من العناصر ا$تداخلة information systemأو*ً يمكن أن نعرف نظام ا$علومات 
 والتي تعمل على جمع البيانات set of interrelated componentوا$تفاعلة مع بعضها 

وا$علومات، ومعالجتها، وتخزينها، وبثها وتوزيعها، بغرض دعم صناعة القرارات، والتنسيق وتأم% 
السيطرة على ا$نظمة، إضافة إلى تحليل ا$شك+ت، وتأم% ا$نظور ا$طلوب للموضوعات ا$عقدة. 

عن ا'شخاص ا'ساسي%، وا'ماكن، والنشاطات وا'مور  ويشتمل نظام ا$علومات على بيانات
ا'خرى التي تخص ا$نظمة، والبيئة ا$حيطة بها.

 ، Computerize information systemأما استخدام مصطلح نظام ا$علومات ا$حوسبة 
 Computer-basedوالذي كثيراً ما يصطلح على تسميته نظام ا$علومات ا$عتمدة على الحاسوب

information systems  ًويرمز له اختصارا ، (CBIS) فهو النظام الذي يعتمد على ا$كونات ، 
 للحاسوب، في معالجة البيانات،  Software، وا$كونات البرمجية Hardware ا$ادية أو ا'جهزة

. Information processing and disseminatingمن ثم وبث واسترجاع ا$علومات



ما هو نظام ا%علومات ا%حوسب؟

وعموماً، فإن نظام ا$علومات هو عبارة عن آلية وإجراءات منظمة، تسمح بتجميع، وتصنيف، وفرز 
 يسترجعها ا)نسان عند information ومعالجتها، ومن ثم تحويلها إلى معلومـات dataالبيـانات 

الحاجة، ليتمكن من إنجاز عمل أو اتخاذ قرار أو القيام بأية وظيفة تفيد حركة ا$جتمع، عن طريق 
ا$عرفة التي سيحصل عليها من ا$علومات ا$سترجعة من النظام. وقد يتم استرجاع ا$علومات، في 

نظام ا$علومات يدوياً، أو ميكانيكياً، أو إلكترونياً، وهو، أي هذا ا'خير هو الغالب في نظم 
ا$علومات ا$عاصرة. 

        ونستطيع الذهاب إلى اتجاه أكثر تحديداً فنعرف نظام ا$علومات بأنه مجموعة من العناصر 
البشرية وا&لية، التي تعمل معاً على تجميع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتبويبها، طبقاً لقواعد 

وإجراءات مقننة 'غراض محدد، بغرض إتاحتها للباحث% وصانعي القرارات وا$ستفيدين 
ا&خرين،، على شكل معلومات مناسبة ومفيدة.



نشاطات وإجراءات نظام ا%علومات
ا$حوسب يعتمد على مجموعة من النشاطات وا)جراءات، هي :نظام ا$علومات  ( )

 فجميع أنواع البيانات، وبعض . data inputتأم& ا%دخ,ت ا%طلوبة من البيانات    .1
ا$علومات ا$سترجعة أحياناً، توضع في نظام الحاسوب، من خ+ل وسائل إدخال مناسبة، وفي 

  scanner، وا$اسح الضوئيmouse، والفأرة keyboardمقدمتها لوحة ا$فاتيح 

 أي معالجة هذه البيانات ا$دخلة وتحويلها من شكلها ا'ولي ، processingثم ا%عالجة    .2
raw material إلى نتائج ومعلومات مفهومة وقابلة ل+ستخدام. ومن هذا ا$نطلق فإن الجزء الذي ،
دماغ في نظام الحاسوبprocessingيسمى ا$عالج  )، يعتبر ا'ساس  )

أو ا$ستخدم% ا&خرين.   من ا$علومات ا$طلوبة، لصناع القرار outputتأم& ا%خرجات    .3
 centralوهنا ينبغي أن تنقل البيانات وا$علومات ا$عالجة من وحدة ا$عالجة ا$ركزية 

processing unit/CPUإلى وسيلة إخراج مناسبة للمعلومات، مثل شاشة الحاسوب monitor 
or screen أو الطابعة ،printer أو وسيلة إخراج مناسبة أخرى ،



ـنشاطات وإجراءات نظام ا%علومات  )تابع )
ا$حوسب يعتمد على مجموعة من النشاطات وا)جراءات، هي :تابع نظام ا$علومات  ( )

٬،  ، حيث أن العديد من البيانات ، أو با'حرى ا$علوماتfeedbackالتغذية الراجعة     .4
االمخرجة من االحاسوبب لنشاطط محددد قد تكونن هھھھي ااألخرىى مدخالتت٬، ثانيیة٬، بغرضض 

إإعاددةة معالجتهھھا٬، مع بيیاناتت أأخرىى من ددااخل ذذااكرةة االحاسوبب٬، ووألغرااضض وومخرجاتت 
أأخرىى

  ووعلى هھھھذاا ااألساسس فإنه من االممكن أأنن تكونن االمخرجاتت نفسهھھا٬، أأوو جزء منهھھا٬، 
مدخالتت جديدةة لمعالجتهھھا٬، مرةة أأخرىى٬، بغرضض االحصولل على مخرجاتت جديدةة 

مختلفة







lWhere to go without vision?







أمة بخير يجب أن تؤدي رسالتها
يقولل االشيیخ محمد االغزاالي يصف ااألمة 
 “ااالسالميیة في أأحد كتبه االقيیمة تحت عنواانن 
“ أأمة بخـــيیر يجب أأنن تؤدديي ررسالتهھھا

لقد شعرتت بأنن أأمتنا نسيیت ررسالتهھھا أأوو جهھھلت هھھھذهه  .…
 االرسالة من ززمانن بعيید

 : ووااألمة االتى ال تعرفف لهھھا هھھھدفاً قد
 تتحركك في موضعهھھا *

أأوو تتحركك في ااتجاهه مضادد  *
أأوو تصيیب نفسهھھا ووهھھھي تريد إإصابة غيیرهھھھا  *

 إإنن االطيیش يحكمهھھا ال االرشد ***
1987 “ الطريق من هنا “من كتابب 

“  االطريق من هھھھنا“نعم 
 : حيیث يمضي شيیخنا االجليیل فيیقولل .…

 : إإنن االعالجج هھھھو
أأنن نعرفف من نحن ؟  *
ووما هھھھي ررسالتنا  ؟  *

ووكيیف نؤدديهھھا     ؟  *
ووكيیف نتخلص من أأخطائنا ؟  *



ا$لتفت * يصل

مقامك حيث أقامك
ترك الخطيئة خير من معالجة التوبة



Problem	  Solving	  ....	  First	  Step

SWOT	  Analysis









Strengths



محاور ورشة العمل
( االسيیطرةة ااالليیة علي ااددااررةة االمواادد وواالعمليیاتت وواانشطة االمؤسساتت )

- مفهھھومم االسيیطرةة ااالليیة للمؤسسة .  1
- االهھھيیكل االتنظيیمي للمؤسسة ووااهھھھميیته في تحقيیق االسيیطرةة ااالليیة .2
- نظم االمعلوماتت ووددووررهھھھا االحيیويي في رربط جميیع كيیاناتت االمؤسسة.3 

- االجوددةة االشاملة للمؤسسة  .  4
- ااالددااررةة االحديثة للمستوددعاتت .5
- مهھھاررااتت االمشترووااتت وواالمبيیعاتت وواالراابط اااللي مع ررئيیس االشركة وومم6 
) علي مخرجاتت مجموعة االمتابعة النشطة االشركة  .online- ااهھھھميیة ااططالعع ررئيیس االشركة (7 

- االعناصر وواالبيیاناتت االالززمة للتخطيیط االجيید ووااددااررةة االوقت . 8
- تحليیل االبيیاناتت االمؤثرةة علي قرااررااتت ااالنتاجج وومصاددررهھھھا .  9

- ددوورر االتسويق في منظومة االسيیطرةة ااالليیة . 10
- مهھھاررااتت االتفاووضض ووصيیاغة االعقودد لتحقيیق االعائد االملموسس للمؤسسة .  11
- ددووررةة االمنظومة في تخطيیط االموااززناتت االماليیة للمؤسسة. 12
-  تراابط ااالددااررااتت كفريق عمل ووااحد      13

- االنظامم ااالدداارريي في ضوء نظامم االسيیطرةة ااالليیة ووااهھھھميیة ووجودد نظامم ااالررشيیف اااللكترووني 14 
للمكاتباتت وواالملفاتت  . 

- ااهھھھميیة شبكاتت ااالتصاالتت ددااخل االمؤسسة في ااتاحة جميیع االبيیاناتت االحيیوية وواالمتغيیرةة اامامم 15
) لدعم ااتخاذذ االقراارر .on lineاالمسئوليین (

- نظامم االسرية وواالتاميین للبيیاناتت ااالليیة وواالمستندااتت في نجاحح االمنظومة .                                  16



االجوددةة االشاملة للمؤسسة



























. ااالددااررةة االحديثة للمستوددعاتت





مهھھاررااتت االمشترووااتت وواالمبيیعاتت وواالراابط اااللي مع 
ررئيیس االشركة

مدير االمبيیعاتت مسئولل عن تخطيیط ووتنظيیم االنشاطط االبيیعي وواالرقابة وواالتقوييیم على ااألنشطة االبيیعيیة ووهھھھو 
مسئولل أأيضاً عن تحديد ااحتيیاجاتت االقسم من االمواارردد االبشرية وومؤهھھھالتهھھم ووااحتيیاجاتهھھم .

 
مهھھامم االوظظيیفة:

. تخطيیط االنشاطط االبيیعي وويشمل االمشارركة في ووضع ااالهھھھداافف 1 ( على االمستوىى االمحلى وواالدوولى ) 
ووررسم االسيیاساتت االبيیعيیة ددااخل االشركة كالسيیاساتت االخاصة بالمنتجاتت وواالسيیاساتت االخاصة باالسعارر 

.  تنظيیم ااالنشطة االبيیعيیة وواالتي تشمل تنظيیم 2وواالتوززيع وواالتروويج ووااالتصالل مع ااالسوااقق االمستهھھدفة.
االجهھھودد االبيیعيیة من خاللل تطوير هھھھيیكل تنظيیمي فعالل ووجيید النن ررجالل االبيیع يمثلونن هھھھمزةة االوصل بيین 

.  ااالشراافف على 4.  تنفيیذ ااالنشطة االبيیعيیة االتي تم تحديدهھھھا في ااألنشطة االبيیعيیة .3االشركة ووعمالئهھھا.
.  تنسيیق ااالنشطة االبيیعيیة مع ااالددااررااتت ااالخرىى كالتسويق 5جهھھودد ررجالل االبيیع ووتوجيیهھھهھھا بشكل سليیم .

.  االرقابة وواالتقيیيیم عللى ااالنشطة االبيیعيیة٬، ووتشمل تحديد 6وواالمشترياتت وواالمخاززنن ووااالنتاجج وواالماليیة .
االمناططق االبيیعيیة٬، تحديد مساررااتت ررجالل االبيیع٬،    ووتحديد حصص االبيیع ووتلقي االتقاررير عن االنشاطط االبيیعي 

ووتقويم االنتائج االتي توصل إإليیهھھا ووااتخاذذ ااالجرااءااتت االتصحيیحيیة االمناسبة للنهھھوضض بمستوىى ااألددااء 
.  االمشارركة في ااختيیارر ووتوظظيیف ررجالل االبيیع من حيیث تحليیل االعمل ووووصفه٬، ووتحديد 7ووتطويرهه..االخ. 

.  تحديد ااحتيیاجاتت ررجالل االبيیع من االتدرريب وونوعع االتدرريب االمطلوبب لكل 8االمؤهھھھالتت االمطلوبة وومصدررهھھھا.
.  تحفيیز ررجالل االبيیع من تحديد أأساليیب االتحفيیز االمختلفة وواالبحث باستمراارر عن االمكافئاتت االتي 9فردد.

. تقويم جهھھودد ررجالل االبيیع 10تحفز جهھھودد االبيیع لدىى ررجالل االبيیع من خاللل بناء ووتطوير نظامم تعويض فعالل.
. 11من حيیث تحديد نماذذجج االتقويم االفعالة وواالموضوعيیة للوصولل إإلى حكم منطقي على أأددااء ررجالل االبيیع.

ررفع االتقاررير االدووررية حولل االمبيیعاتت إإلى ااإلددااررةة االعليیا.





محاور ورشة العمل
(( االمعاييیر االعالميیه لجوددةة ووكفاءةة مدير االمدررسة االناجح))

:-محاوورر االدووررةة 1
.                      االجوددةة االشامله فى ااددااررةة االمنشاتت االتعليیميیه - 1
.                 االهھھيیكل االتنظيیمى للمدررسه االعصريه ططبقا لمعاييیر االجوددةة- 2  
.       االسلوكيیاتت وواالعاددااتت االسبع لصاحب وومدير االمدررسه االناجح - 3 
.                                 االضواابط ااالدداارريه لتفعيیل ااددااء االمدير االكفء- 4
.     ااددااررةة االتغيیيیر االناجحه ووااهھھھميیتهھھا فى تطوير االمنظومه االتعليیميیه- 5 
معاييیر ااختيیارر االمعلميین ووااالددااررييین فى ااططارر االموااصفاتت االعالميیه         - 6 
خلق ددوورر اايجابى فى تطوير االمناهھھھج ططبقا لنماذذجج ااستطالعع ررأأىى ددقيیقه يتم ااستبقائهھھا بوااسطه - 7

االمعلميین وواالتوااصل مع االمدااررسس ااالخرىى
.قنوااتت ااالتصالل االفعاله مع االقيیاددااتت االتعليیميیه بالدووله وواالمدااررسس ااالخرىى - 8
.ووررشه عمل فى ااستخداامم لغه االجسد فى تحديد شخصيیه االمعلميیيین ووااالددااررييین وواالدااررسيین  - 9 

.                               تقنيیاتت جوددةة ووددعم ووااتخاذذ االقراارر االتعليیمى - 10
.                                            ددوورر مدير االمدررسه فى تطوير االمناهھھھج االتعليیميیه - 11 
.     ررؤؤيه تقدميیه لمؤشرااتت ااالبدااعع وومكانه فى االنظم االتعليیميیه االمعاصرةة  12 
.                       اااللمامم بافكارر ووااساليیب االدوولل االراائدةة تعليیميیا -  13 
.         مخاططر تحدياتت مستقبل االتعليیم بالدوولل االعربيیه ووسبل االحد منهھھا - 14 







- نظامم االسرية وواالتاميین للبيیاناتت ااالليیة وواالمستندااتت في نجاحح االمنظومة .   16
                               







What are we doing about the threat!

Layered view of information security

Network

System

Applications

Data & Information
SD



Security

lViruses
– There have been several major computer virus 

outbreaks this last year
– All major computer viruses are now transmitted 

over the Internet
– Email has become a primary transmitter of viruses
– Email providers are now blocking viruses before 

they reach consumers computers



Security

lViruses
– AOL has published some statistics on email viruses 

that it has blocked
l In the last year AOL has blocked over 500 Million email 

viruses
lThe average user will get a virus infected email once 

every 2 weeks
l300 new viruses are identified every week



بعد دقائق من  Slammer دودة س,مر
تنشيطها

D. Moore and others, Inside the Slammer Worm, IEEE Security & Privacy, July/August, 2003



التوزيع الجغرافي ل*صابات بدودة س,مر

D. Moore and others, Inside the Slammer Worm, IEEE Security & Privacy, July/August, 2003



2004في  Flash دودة ف,ش

“[…] infecting 95% of hosts in 510ms, and 99% in 1.2s.” Staniford and others, The Top 
Speed of Flash Worms, www.caida.org/outreach/papers/2004/topspeedworms/



SPAM
l This is by far the biggest newsmaker in Internet 

technology at this time
l PEW Internet Project – SPAM Study

– 75% are bothered by their inability to stop SPAM
– 80% are bothered by dishonest SPAM
– 76% are bothered by offensive and obscene SPAM
– 30% are afraid that SPAM blockers will block non-

SPAM email
– 25% of Internet users say SPAM has reduced their 

email use



SPAM

l SPAM filtering
– Many Client-side applications already available
– SPAM will soon be fought Server-side as well
– MSN has added SpamKiller to it’s new MSN 

Premium Service since Winter 2003
– AOL is already SPAM filtering and reports that 2.4 

billion SPAM emails are blocked a day



SPAM
lOther Anti-SPAM initiatives

– Many States have enacted some form of Anti-
SPAM legislation

– AOL, Microsoft and others have been lobbying 
Congress for Federal Anti-SPAM laws

– The following bans on SPAM tactics are under 
review by the Federal Government
lMisleading Subjects
lSexually Explicit (without a label)
lMass Mailing using addresses collected by automated 

programs or recombination techniques
lUse of false return addresses



T R U S T



Ken Thompson: on Trusting Trust

The moral is obvious. You can't trust code 
that you did not totally create yourself. 
(Especially code from companies that employ people 
like me.) 

[…]

A well installed microcode bug will be 
almost impossible to detect.www.acm.org/classics/sep95/



http://www.iwm.org.uk/online/enigma/eni-intro.htm
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