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ً  على توجیھات األستاذ المشرف على المشروع وبموافقة جمیع أعضاء اللجنة بناء
الممتحنة، تم تقدیم ھذا المشروع إلى دائرة الھندسة الكھربائیة والحاسوب في كلیة الھندسة 

.والتكنولوجیا للوفاء الجزئي بمتطلبات الدائرة لدرجة البكالوریوس

توقیع رئیس الدائرةتوقیع مشرف المشروع    

..............                                                                                  ..........................................

٢٠٠٦–كانون الثاني 
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تواضعا وعرفانا، فتشدو البالبل وتخط األنامل ي، ننحنرفي لحظات الوداع لمنار الفخا
...و غمرننا بحب صادق على مر الزمان... إلى الالتي أمددنا بالدفء و الحنان: ٌسوار

.....أسرنا الكریمة..... وأرشدتنا كبارا...... ورعتنا صغارا
.لنبراس الذي یرشدني في دربيالنور الذي یھدیني و ا... إلى والدي الكریمینٌ: عقیقة

إلى اإلخوة و األصدقاء الذین شاركوني رحلتيٌ: لؤلؤة
.الود و الورد:  األكادیمیة بباقة من

ل أو النقد البناءإلى كل من ساعدني بالقول أو العمٌ: جمانة
.إلتمام ھذا البحث المتواضع في میدان ھندسة الحاسوب

إلى قادة المؤسسات في الوطن و على رأسھم ٌ: زمردة
رئیس وأعضاء بلدیة بیت لحم، األم الرءوم 

.ذات الصدر الواسع لتغذیة دراساتنا
إلى الشھداء البررة الذین ٌ: ةفیروز

رووا بدمائھم ثرى فلسطین
لینیروا لنا درب الحریة 

:إلى أستاذنا و مرشدنا في البحث و االستنتاج و التنقیح و الترتیب:  ٌدّرة
. الساھر على راحتنا.. .الدكتور نبیل عرمان

. لمتواضعنھدي ھذا العمل ا

. مع جزیل الشكر و العرفان
.عصام دنادنة

.حسام جناجرة
.صفوت محدان

.لعشرة خلون من ذي القعدة

. غرة الربع الثاني من القرن الخامس عشر الھجري
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Our project is a system to Bethlehem municipality management system, we
design the subsystems that need a computational systems which the municipality
employee tell us to design it, and it is five parts: Court Section, Health Section,
Sending and receiving Emails section, Data Administration and management,
Engineering Section, where in Court Section the system will organize all the issues in
Bethlehem from it is recorded  to finish it and take it to the police to apply it, and in
the Health Section the system will organize all the employee in this section and
scheduling the clean operations  and producing bills for different skills, for
Engineering Section we choose to parts Inspection and license they include inspection
for illegal buildings and producing bills for construction and deconstruction ,for the
mailing part the system will performs all the mail operations from the municipality to
outside word  and from the outside word to the municipality, and for the Data
Administration and management part the system will  the system will make give the
administrator the ability to manipulate all the data in the system and create or remove
users ,all of this will done through the Internet(Internet, Intranet).

جدول المحتویات
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)Sequence Diagram(

  .

٣.٣.٢.١.٣.١.١٢



٥٠

٣.٣.٢.١.٣.١.١٣
)SequenceDiagram(

.

٣.٣.٢.١.٣.١.١٣

٣.٣.٢.١.٣.٢

٣.٣.٢.١.٣.٢.١Activity Diagram



٥١

ايـة  

 .

٣.٣.٢.١.٣.٢.١

٣.٣.٢.١.٣.٢.٢

)(Use Case



٥٢

)

.(

٣.٣.٢.١.٣.٢.٢لشكل 

٣.٣.٢.١.٣.٢.٣
)Use Case(

.

٣.٣.٢.١.٣.٢.٣

مية



٥٣

٣.٣.٢.١.٣.٢.٤
)Use Case(

ه

.

).(

٣.٣.٢.١.٣.٢.٤



٥٤

(Sequence Diagram)تسجيل3.3.2.1.3.2.5

.

3.3.2.1.3.2.5



٥٥

3.3.2.1.3.2.6

3.3.2.1.3.2.6

3.3.2.1.3.2.7

.حكمة 



٥٦

3.3.2.1.3.2.7

٣.٣.٢.٢)Health Section(

٣.٣.٢.٢.١)Garbage Collection Section(

٣.٣.٢.٢.٢)Functional Requirements(
.

 ،

. ..

 .

.



٥٧

٣.٣.٢.٢.٣)Requirement analysis(

ة

، ي

.



. قبل 

.



.

.

.



٥٨

٣.٣.٢.٢.٣.١Activity Diagram

.

.

ماظنلل لوخدلا

ةیصخشلا تانایبلا ةجلاعم

فیظنتلا تایلمع ةلودج ىلع عالطالا

٣.٣.٢.٢.٣.١.١٣.٣.٢.٢.٣.١.٢



٥٩

٣.٣.٢.٢.٣.٢
)Use Case(

:

)

.ع)

.

 .

بيانا.

٣.٣.٢.٢.٣.٢



٦٠

٣.٣.٢.٢.٣.٣)Sequence

Diagram(

:القسم یحتوي على مجموعة أشكال توضح عمل ھذا القسم كما یليوھذا

٣.٣.٢.٢.٣.٣.١)Sequence diagram.(



٦١

٣.٣.٢.٢.٣.٣.١



٦٢

٣.٣.٢.٢.٣.٣.٢)(Sequence diagram.

.

ةحصلا فظومعراوشلا تانایبةینمزلا ةلودجلا مدختسملا ةھجاولامعلا تانایب

)(لماعلا مقر لاخدا

)لماعلا مقر(مقرلا قیرط نع لماعلا ىلع لوصحلا

)(لماعلا مقر لاخدا

)(تانایبلا ضرع

)عراشلا مقر,لماعلا مقر(لماعلا ناكم

)لماعلا مقر(لماعلا تابایب بلط

)(تانایبلا عاجرا

)(ةلودجلا تمت

)(مدختسملا مالعا

.)(لامعلا تانایب ةجلاعم بلط

)(ةجلاعملا تمت

)(مدختسملا مالعا

)(لماعلا مقر لخدا

)(يودیلا فیظنتلا لامع ةلودج بلط

نیقئاسلا تانایب

)ةلودجلا مقر,قئاسلا مقر,لماعلا مقر(لماعلاب ةصاخلا ةینمزلا ةلودجلا

٣.٣.٢.٢.٣.٣.٢



٦٣

٣.٣.٢.٢.٣.٤)Sequence diagram(.

.

٣.٣.٢.٢.٣.٤



٦٤

٣.٣.٢.٢.٣.٥)(Sequence diagram.

.

ةحصلا فظومعراوشلا تانایبةینمزلا ةلودجلا مدختسملا ةھجاونیقئاسلا تانایب

)(قئاسلا مقر لاخدا

)قئاسلا مقر(مقرلا قیرط نع قئاسلا ىلع لوصحلا

)(قئاسلا مقر لاخدا

)(تانایبلا ضرع

)عراشلا مقر,قئاسلا مقر(قئاسلا ناكم

)قئاسلا مقر(قئاسلا تابایب بلط

)(تانایبلا عاجرا

)(ةلودجلا تمت

)(مدختسملا مالعا

.)(نیقئاسلا تانایب ةجلاعم بلط

)(ةجلاعملا تمت

)(مدختسملا مالعا

)(قئاسلا مقر لخدا

تارایسلا

)ةلودجلا مقر,ةرایسلا مقر,قئاسلا مقر(قئاسلاب ةصاخلا ةینمزلا ةلودجلا

)(قئاسلاةلودج بلط

٣.٣.٢.٢.٣.٥



٦٥

٣.٣.٢.٢.٣.٦)Sequence diagram(.

.

٣.٣.٢.٢.٣.٦

٣.٣.٢.٢.٣.٧)Sequence diagram(.

.



٦٦

.
٣.٣.٢.٢.٣.٧

٣.٣.٢.٢.٣.٨)Sequence diagram(

.

٣.٣.٢.٢.٣.٨



٦٧

٣.٣.٢.٢.٢)Industry and profession section(

٣.٣.٢.٢.٣)Functional Requirements(
.

.

 .

 .

.

.

٣.٣.٢.٢.٤)Requirement analysis(

بتعبئةةة للمهنى 

،تسليمها

ة

.

:

)

.(



٦٨

.

.

.

.

.

ة

.



٦٩

.بنسخة 

:

٣.٣.٢.٢.٤.١Activity diagram

.

٣.٣.٢.٢.٤.١



٧٠

٣.٣.٢.٢.٤.٢)Use

case(

.

تاعانصلاو فرحلا لوؤسم

نوناق ىلا لوصولا
تایافنلا

ةصخرلا ضفر

ةصخرلا لوبق

ةصخرلا باسح

ةتفاللا باسح

نوناق ىلا لوصولا
تاعانصلاو فرحلا

نطاوم

ةصخرلا ریضحت

ةمذ ةءارب ریضحت

ةصخرلا رادصتسا

ةصخرلا ذخا

مدختست

مدختست

مدختست

٣.٣.٢.٢.٤.٢



٧١

٣.٣.٢.٢.٤.٣)Use Case(

.

٣.٣.٢.٢.٤.٣

٣.٣.٢.٢.٤.٤)Use Case(

.

٣.٣.٢.٢.٤.٤ل   

٣.٣.٢.٢.٤.٥)Use Case(

.



٧٢

٣.٣.٢.٢.٤.٥

٣.٣.٢.٢.٤.٦Sequence diagram

.



٧٣

٣.٣.٢.٢.٤.٦



٧٤

٣.٣.٢.٣)Sending and receiving Emails section(

)YahooHotmail.(

٣.٣.٢.٣.١)How section work?(

١-)received email(

.

.

.

٢-)send email(



.



.



٧٥

)Functional Requirements(ة٣.٣.٢.٣.٢

)Email (.

)Attachments (.

.

.



.

.

.

٣.٣.٢.٣.٣)Requirement Analysis(

، بحي

)Emails ()Attachments ( مثل

)Emails (

ع، م

.فيها 



٧٦

٣.٣.٢.٣.٣.١Activity Diagram

كالتالي:

)Email ()Email (

ا

)Email (

.

.



٧٧

٣.٣.٢.٣.٣.١.١

ة٣.٣.٢.٣.٣.١.٢

.

ة٣.٣.٢.٣.٣.١.٣

.



٧٨

٣.٣.٢.٣.٣.٢Use Case Diagram

)Email ()Attachments (

٣.٣.٢.٣.٣.١.٣ ٣.٣.٢.٣.٣.١.٢



٧٩

)server (

 ) ()Email (

.

ةیموكح ةھج يأ وأ نطاوملا

ينورتكلا دیرب لاسرا

فلم لاسرأ

ناویدلا فظوم

الابل

فلم لاسرا

تالسارم جمانرب

مدختسم فذح

مدختسم ةفاضا

تانایب ةجلاعم
نینطاوملا

مدختست

مدختست

تالسارم جمانرب

مدختست

مدختست

مدختست

مدختست

مدختست

ينورتكلا دیرب لاسرا

دراولا دیربلا فینصت

دراولا ظفح

رداصلا ةجلاعمرداصلا ظفح

دراولا ةجلاعم

مدختست

٣.٣.٢.٣.٣.٢



٨٠

٣.٣.٢.٣.٣.٣Sequences Diagram

ة

:خمسةبعضها في 

٣.٣.٢.٣.٣.٣.١:)Email (

.

٣.٣.٢.٣.٣.٣.٢:)Email (

.

٣.٣.٢.٣.٣.٣.٣:.

٣.٣.٢.٣.٣.٣.٤:

.

٣.٣.٢.٣.٣.٣.٥:

  .



٨١

.٣.٣.٢.٣.٣.٣.١

نطاوملا مدختسملا ةھجاو ةلاسر

)(ينورتكلألا دیربلا لاخدا

)(اھلاسرأ مت ةلاسرلا

),ينورتكلألا دیربلا(ةلاسرلا لاسرا

تالسرملا جمانرب

)ةلاسرلا,ينورتكلألا دیربلا(ةلاسرلا لاسرا

)(لاسرألا مت

.
٣.٣.٢.٣.٣.٣.٢



٨٢

نطاوملا مدختسملا ةھجاو تالسرملا جمانربةلاسر

)(دراولا دیربلا بلط

)(دراولا دیربلا حتف بلط

)(ةلاسرلا حتف بلط

)(ةلاسرلا حتف

)(دراولا دیربلا حتف

)(دراولا دیربلا ضرع

٣.٣.٢.٣.٣.٣.٣

.٣.٣.٢.٣.٣.٣.٤



٨٣

٣.٣.٢.٣.٣.٣.٥



٨٤

٣.٣.٢.٤)Data Administration and management

Section(

)Administrator (

.

٣.٣.٢.٤.١)Functional Requirements(

)Administrator (

.

)Administrator (

.

)Administrator(.

)Administrator(

.

)Administrator (

 .

٣.٣.٢.٤.٢)Requirement Analysis(

)UML (كما يلي:



٨٥

٣.٣.٢.٤.٢.١Activity Diagram

.   به

.

)Administrator(عمل٣.٣.٢.٤.٢.١.١



٨٦

لوخدلا

تانایبلا ىلع لیدعتلا

لوخدلا متی مل لوخدلا مت

تایحالص دجوی التایحالص دجوی

تانایبلا لیدعت

ضوفرم لوخدلا

ضوفرم لیدعتلا

٣.٣.٢.٤.٢.١.٢
)Administrator(

٣.٣.٢.٤.٢.٢)Use Case(

ـ  ، بحي



٨٧

) ()

 (.

)

 ()

(.

٣.٣.٢.٤.٢.٢

٣.٣.٢.٤.٢.٣)Sequence Diagram(

ة

:

، ع٣.٣.٢.٤.٢.٣.١

.



٨٨

٣.٣.٢.٤.٢.٣.١

٣.٣.٢.٤.٢.٣.٢)

 (

.



٨٩

٣.٣.٢.٤.٢.٣.٢

٣.٣.٢.٤.٢.٣.٣

.ا



٩٠

لوؤسملا فظوملا مدختسملا ةھجاونیمدختسملا تانایب

)(مدختسم فذح بلط

)مدختسملا مسا(مدختسم فذح

)(مدختسملا مالعا

)(مدختسملا فذح مت

تایحالصلا تانایب

)مدختسملا مسا(تایحالصلا فذح

)(تایحالصلا فذح مت

٣.٣.٢.٤.٢.٣.٣

٣.٣.٢.٥)Engineering Section (

٣.٣.٢.٥.١)Building  License(

.

٣.٣.٢.٥.١.١)Functional Requirements(

 .

.

.

.





٩١

.



٣.٣.٢.٥.١.٢)Requirement analysis(

.

ل

.

علـى  

،

.



٩٢

) ،… (

.

.

ة

على

.

.

٣٠

  .



٩٣

.

.

.



٩٤

٣.٣.٢.٥.١.٢.١ِActivity Diagram

٣.٣.٢.٥.١.٢.١



٩٥

٣.٣.٢.٥.١.٢.٢Use Case Diagrams

ة

.

.

.



٩٦

.ة

ع

٣.٣.٢.٥.١.٢.٢.١)(



٩٧

٣.٣.٢.٥.١.٢.٢.٢)(

٣.٣.٢.٥.١.٢.٢.٣ )(



٩٨

٣.٣.٢.٥.١.٢.٣Sequence Diagram

.

ة

.

ث

.



٩٩

.1٣.٣.٢.٥.١.٢.٣



١٠٠

ةسنھلا ةرئاد ریدم ةحاسم ططخم ةقداصم بلطرامعا ةصخر بلطرامعالا صخر لجس ةصخر مدختسملا ةھجاورامعا

)(رامعا ةصخر بلط

)ةحاسم ططخم ةقداصم,نطاوملا مسا(رامعا ةصخر رادصأ

)ةحاسم ططخم ةقداصم,ةمذ ةئارب,نطاوملا مسا(رامعا ةصخر

)تانایبلا,نطاوملا مسا(ةصخر بلط

)(ةصخر رادصا مت

)(ةصخرلا رادصا مت

)(ةحاسم ططخم ةقداصم بلط

)تانایب,نطاوملا مسا(ةحاسم ططخم ةقداصم بلط

)نطاوملا مسا(ةحاسم ططخم ةقداصم بلط

)(ةحاسم ططحم ةقداصم بلط رادصا مت

)(رادصالا مت

2٣.٣.٢.٥.١.٢.٣.شكل 



١٠١

نطاوملا مدختسملا ةھجاو صیخرت بلط ةمارغ عفد لصو صیخرت موسر لصو صخرلا لجس ةیذیفنتلا تراطخالا لجس

)(صیخرت بلط رادصا بلط

)تانایب,مقر,مسا(صیخرت بلط

)تانایب,مقر,مسا(لیجست

)(صیخرت بلط رادصا مت

)(اردصالا مت

)(ةمارغ لصو بلط

)تانایب,مسا(ةمارغ لصو

)تانایب,مسا(لصو لیجست

)(لصولا رادصا مت

)(رادصالا مت

)(ةصخر موسر لصو بلط

)تانایب,مسا(ةطخر لصو

)تانایب,مسا(لصولا لیجست

)(لصولا رادصا مت

)(لصولا رادصا مت

.3٣.٣.٢.٥.١.٢.٣)(



١٠٢

٣.٣.٢.٥.٢)Building Inspection(

  :

.

.

٣.٣.٢.٥.٢.١)Functional Requirements(

.

.

 .

عمل.

 .

.

.





١٠٣

٣.٣.٢.٥.٢.٢)Requirement analysis (

.

.

ةخالل ثالث

//

.

ة 

.

مابتعبئة 



١٠٤

.

يةعلى سجل 

.

.

فيـه  ةة

//

باإلضـافة  

.

.



١٠٥

٣.٣.٢.٥.٢.٢.٢Activity diagram

ةنیدملا ءایحأو قطانم ةمئاق  دادعا

ةفلتخملا ءایحالا نوشتفملا روزی

ءانبلا تاططخم ةفلاخم مدع نم دكاتلا

يمویلا تافلاخملا ریرقت لیجست

ذیفنت راطخإ ةئبعت يمویلا تافلاخملا ریرقت لیجست

فلاخملا عقوملل ةیفارغوتوف ةروص ذخأ

راطخالا فقوتلل رشابم ةنیعم ةدم لالخ ةفلاخم ةلازإل راطخإلا

فلاخملا مازتلافلاخملا مازتلا مدع

ةطرشلل باتك میلست

ةفلاخملا ةلازا مت ةفلاخملا ةلازا متت مل

بلج ةركذم رادصا

ذیفنت راطخا رادصا

ىوكش ةحئال رادصا

دیدج ءانب دوجو مدع
دیدج ءانب دوجو

فلاخم ءانبلافلاخم  ریغ ءانبلا

٣.٣.٢.٥.٢.٢.٢



١٠٦

٣.٣.٢.٥.٢.٢.٣Use Case Diagram

.

٣.٣.٢.٥.٢.٢.٣.١

.

٣.٣.٢.٥.٢.٢.٣.٢



١٠٧

٣.٣.٢.٥.٢.٢.٤Sequence Diagram

.

٣.٣.٢.٥.٢.٢.٤



١٠٩

)System Design(

٤.١

)System Normalization (

)Attribute (

.

) Classes & Objects(كما 

كان

ت

.

.



١١٠

)System Normalization(؟



)Primary Key) (Non Repeating Attribute(

:

:)) (Unique identifier ( لكلEntity

)Non repeating (

)Single Fact. (

:

)Primary Key.(



.

ضع خ)Relation.(

)Remove Repeating Groups(

١..

٢.

.

٣.

.



١١١

)Remove Partial Key Dependency(

١.)Compound Key.(

٢.:.

٣.

:

.

Rةیلصألا ةقالعلا A5A4A3A2A1

R1 A3A2A1

R2 A4A2

A5

A6

A6ىلوألا ةقالعلا

ةیناثلا ةقالعلا

٤.١.١

)Remove Non Key Dependency (

١.

.

٢.:

.بعضها؟

٣.:

:.



١١٢

:

.

.

٤.١.٢

:-

 :)Double Checking(

:

)Renormalized.(

،Transitive Dependency

Single Attribute Group.

.



140

٤.٣

٤.٣.١(Normalization System)

٤.٣.١.١

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
غالق اإلسجل طلبات الطلبرقم  رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

تاریخ تقدیم الطلب تاریخ تقدیم الطلب ١سبب
مالحظات المفتش اسم الحرفة ٢سبب ١سبب تاریخ تقدیم الطلب

موافقة المفتش عنوان المحل ٣سبب ٢سبب اسم مقدم الطلب
تاریخ موافقة المفتش رقم الرخصة تاریخ تقدیم الطلب ٣سبب رقم الھاتف

ت مسؤول الترخیصمالحظا تاریخ الصدور اسم الحرفة تاریخ تقدیم الطلب اسم الحرفة
موافقة مسؤول الترخیص رقم ھویة مقدم الطلب عنوان المحل اسم مقدم الطلب عنوان المحل

تاریخ موافقة مسؤول الترخیص مالحظات المفتش رقم الرخصة رقم الھاتف اسم مالك المحل
یات مدیر الصحةتوص موافقة المفتش تاریخ الصدور اسم الحرفة رقم الرخصة

موافقة مدیر الصحة تاریخ موافقة المفتش رقم ھویة مقدم الطلب عنوان المحل تاریخ الصدور
تاریخ موافقة مدیر الصحة ت مسؤول الترخیصمالحظا مالحظات المفتش اسم مالك المحل أسباب اإلغالق

لبلدیةتوصیات مدیر ا موافقة مسؤول الترخیص موافقة المفتش رقم الرخصة تاریخ التقدیم
موافقة مدیر البلدیة تاریخ موافقة مسؤول الترخیص تاریخ موافقة المفتش تاریخ الصدور رقم الھویة

تاریخ موافقة مدیر البلدیة توصیات مدیر الصحة ت مسؤول الترخیصمالحظا أسباب اإلغالق مالحظات المفتش
مالحظات رئیس البلدیة موافقة مدیر الصحة موافقة مسؤول الترخیص موافقة المفتش

موافقة رئیس البلدیة تاریخ موافقة مدیر الصحة تاریخ موافقة مسؤول الترخیص رقم الھویة تاریخ موافقة المفتش
رقم الھویة توصیات مدیر البلدیة توصیات مدیر الصحة مالحظات المفتش مسؤول الترخیصت مالحظا

تاریخ اإلغالق موافقة مدیر البلدیة موافقة مدیر الصحة موافقة المفتش موافقة مسؤول الترخیص
رقم الرخصة تاریخ موافقة مدیر البلدیة تاریخ موافقة مدیر الصحة تاریخ موافقة المفتش تاریخ موافقة مسؤول الترخیص

مالحظات رئیس البلدیة توصیات مدیر البلدیة ت مسؤول الترخیصمالحظا توصیات مدیر الصحة



141

الرخص رقم الرخصة موافقة رئیس البلدیة موافقة مدیر البلدیة موافقة مسؤول الترخیص موافقة مدیر الصحة
تاریخ صدور الرخصة تاریخ موافقة رئیس البلدیة تاریخ موافقة مدیر البلدیة تاریخ موافقة مسؤول الترخیص لصحةتاریخ موافقة مدیر ا

رقم الحرفة تاریخ اإلغالق مالحظات رئیس البلدیة توصیات مدیر الصحة توصیات مدیر البلدیة
رقم المحل رقم ھویة مالك المحل موافقة رئیس البلدیة موافقة مدیر الصحة موافقة مدیر البلدیة

تاریخ موافقة رئیس البلدیة تاریخ موافقة مدیر الصحة لدیةتاریخ موافقة مدیر الب
الحرف والصناعات رقم الحرفة تاریخ اإلغالق توصیات مدیر البلدیة مالحظات رئیس البلدیة

اسم الحرفة رقم السبب رقم ھویة مالك المحل موافقة مدیر البلدیة موافقة رئیس البلدیة
١سبب تاریخ موافقة مدیر البلدیة تاریخ موافقة رئیس البلدیة

المحالت رقم المحل ٢سبب رقم ھویة المواطن مالحظات رئیس البلدیة تاریخ اإلغالق
عنوان المحل ٣سبب اسم مقدم الطلب موافقة رئیس البلدیة

رقم الھویة رقم الطلب رقم الھاتف تاریخ موافقة رئیس البلدیة

أسباب اإلغالق رقم السبب رقم ھویة المواطن تاریخ اإلغالق
١سبب اسم مالك المحل
٢سبب
٣سبب

رقم الطلب

المواطنین رقم ھویة المواطن
اسم مقدم الطلب

رقم الھاتف

المواطنین رقم ھویة المواطن
اسم مالك المحل

٤.٣.١.١



142

٤.٣.١.٢

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن الرقم الیوم

اسم صاحب المحل اسم صاحب المحل اسم صاحب المحل التاریخ التاریخ
مالحظات الرقم

سجل الكشف الیومي الرقم الرقم الرقم اسم الموظف اسم صاحب المحل
التاریخ التاریخ التاریخ مالحظات نوع الحرفة

مالحظات مالحظات مالحظات اسم صاحب المحل الموقع
رقم المحل رقم المحل رقم المحل مالحظات
رقم الھویة رقم الھویة یةرقم الھو اسم الموظف

رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف

الموظفین رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف
اسم الموظف اسم الموظف اسم الموظف

٤.٣.١.٢
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4.3.1.3

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل الطلبات رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب الرقم

تاریخ تقدیم الطلب تاریخ تقدیم الطلب تاریخ تقدیم الطلب تاریخ تقدیم الطلب طلبتاریخ تقدیم ال
المتابعة المتابعة المتابعة المتابعة االسم

تاریخ اإلغالق تاریخ اإلغالق تاریخ اإلغالق تاریخ اإلغالق المتابعة
االسم تاریخ اإلغالق

المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن التوقیع
االسم االسم االسم رقم الموظف

فاسم لموظ
الموظفین رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف

اسم لموظف اسم لموظف اسم لموظف

٤.٣.١.٣
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4.3.1.4

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  للتطبیعالشكل األول  البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل برنامج التفقد الدوري رقم البرنامج رقم البرنامج رقم البرنامج رقم البرنامج التاریخ من

التاریخ من التاریخ من التاریخ من التاریخ من التاریخ إلى
التاریخ إلى التاریخ إلى التاریخ إلى التاریخ إلى اسم المفتش
رقم الشارع أسم الشارع أسم الشارع أسم الشارع أسم الشارع

المطلوب المطلوب المطلوب
الشوارع رقم الشارع رقم مسؤول الترخیص رقم المفتش مسؤول الترخیص مسؤول الترخیص

أسم الشارع مسؤول الترخیص اسم المفتش
رقم مسؤول الترخیص

رقم الموظف مسؤول الترخیص
الموظفین م مسؤول الترخیصرق اسم المفتش

مسؤول الترخیص رقم الدائرة رقم الموظف
اسم المفتش

الموظفین رقم الموظف رقم مسؤول الترخیص
اسم المفتش
رقم الدائرة

٤.٣.١.٤
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4.3.1.5

لناتجةالعالقات ا ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل اإلخطارات رقم األخطار رقم األخطار رقم األخطار رقم األخطار رقم األخطار

المدة الزمنیة المدة الزمنیة المدة الزمنیة ١واجب أسم الشخص
التاریخ التاریخ خالتاری ٢واجب عنوان الشخص

رقم ھویة الشخص رقم ھویة الشخص ٣واجب الواجبات
رقم ھویة المستلم رقم ھویة المستلم المدة الزمنیة المدة الزمنیة
رقم ھویة المستلم رقم ھویة المستلم التاریخ التاریخ

األغالق  األغالق  المستلم المستلم
تاریخ األغالق تاریخ األغالق شاھدال الشاھد

أسم الشخص األغالق 
الواجبات رقم الواجب رقم الواجب رقم الواجب األغالق  تاریخ األغالق

١واجب ١واجب ١واجب تاریخ األغالق
٢واجب ٢واجب ٢واجب عنوان الشخص
٣واجب ٣واجب ٣واجب

رقم األخطار رقم األخطار رقم األخطار

المواطنین یة الشخصرقم ھو رقم ھویة الشخص رقم ھویة الشخص
أسم الشخص أسم الشخص أسم الشخص

عنوان الشخص عنوان الشخص عنوان الشخص

المواطنین رقم ھویة الشاھد رقم ھویة الشاھد رقم ھویة الشاھد
الشاھد الشاھد الشاھد

المواطنین رقم ھویة المستلم تلمرقم ھویة المس رقم ھویة المستلم
المستلم المستلم المستلم

٤.٣.١.٥
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٤.٣.١.٦

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجالت الطلبات رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

مالحظات المفتش الحرف  مالحظات المفتش الحرف  رقم الرخصة رقم الرخصة رقم الرخصة
موافقة مفتش الحرف موافقة مفتش الحرف تاریخ الصدور تاریخ الصدور تاریخ الصدور
تاریخ موافقة المفتش تاریخ موافقة المفتش العطلة العطلة أسم الطالب

سباب الرفضأ أسباب الرفض رسوم الترخیص رسوم الترخیص رقم الھویة
تاریخ بدایة تنفیذ الشروط تاریخ بدایة تنفیذ الشروط مالحظات المفتش الحرف  مالحظات المفتش الحرف  رقم الھاتف
تاریخ أتمام تنفیذ الشروط تاریخ أتمام تنفیذ الشروط موافقة مفتش الحرف موافقة مفتش الحرف نوان الطالبع
مالحظات طبیب الصحة مالحظات طبیب الصحة تاریخ موافقة المفتش تاریخ موافقة المفتش الحرفة

تاریخ موافقة الطبیب تاریخ موافقة الطبیب أسباب الرفض أسباب الرفض عنوان المحل
موافقة الطبیب موافقة الطبیب تاریخ بدایة تنفیذ الشروط تاریخ بدایة تنفیذ الشروط اسم شھرة المحل

توصیات لجنة األعمار توصیات لجنة األعمار تاریخ أتمام تنفیذ الشروط تاریخ أتمام تنفیذ الشروط أسم المالك
تاریخ موافقة لجنة األعمار تاریخ موافقة لجنة األعمار مالحظات طبیب الصحة مالحظات طبیب الصحة عدد المستخدمین

موافقة لجنة التنظیم جنة التنظیمموافقة ل تاریخ موافقة الطبیب تاریخ موافقة الطبیب المستخدمین
رئیس البلدیةةموافق رئیس البلدیةةموافق موافقة الطبیب موافقة الطبیب العطلة

ةسعر الالفت ةسعر الالفت توصیات لجنة األعمار توصیات لجنة األعمار شروط خاصة
موافقة الشخص موافقة الشخص لجنة األعمارتاریخ موافقة تاریخ موافقة لجنة األعمار الصنف

تاریخ موافقة الشخص تاریخ موافقة الشخص موافقة لجنة التنظیم موافقة لجنة التنظیم البند
رقم المحل رقم المحل رئیس البلدیةةموافق رئیس البلدیةةموافق الدرجة

تاریخ تقدیم الطلب تاریخ تقدیم الطلب ةسعر الالفت ةلالفتسعر ا الالفتات
تاریخ موافقة رئیس البلدیة تاریخ موافقة رئیس البلدیة اسم المفتش اسم المفتش رسوم الترخیص

أسباب الرفض أسباب الرفض اسم الطبیب اسم الطبیب مالحظات المفتش الحرف 
رقم ھویة مقدم الطلب رقم ھویة مقدم الطلب رقم المحل موافقة الشخص فموافقة مفتش الحر

الصنف الصنف موافقة الشخص تاریخ موافقة الشخص تاریخ موافقة المفتش
البند البند تاریخ موافقة الشخص الصنف

الدرجة الدرجة رقم ھویة مقدم الطلب البند
اسم شھرة المحل اسم شھرة المحل الدرجة
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الشروط رقم الشرط ةرقم الالفت ةرقم الالفت اسم شھرة المحل أسباب الرفض
١الشرط الطول الطول الرسوم تاریخ بدایة تنفیذ الشروط
٢الشرط العرض العرض ١مستخدم تاریخ أتمام تنفیذ الشروط
٣الشرط المساحة المساحة ٢مستخدم مالحظات طبیب الصحة
٤الشرط الرسوم الرسوم ٣مستخدم تاریخ موافقة الطبیب
٥الشرط رقم الطلب رقم الطلب ٤ممستخد موافقة الطبیب

رقم الطلب ٥مستخدم توصیات لجنة األعمار
رقم المحل رقم المحل ٥مستخدم تاریخ موافقة لجنة األعمار

تالالفتا ةرقم الالفت عنوان المحل عنوان المحل ٧مستخدم موافقة لجنة التنظیم
الطول المساحة المساحة رقم ھویة  رئیس البلدیةةموافق

العرض ھویة مالك المحلرقم  رقم الطلب أسم الطالب تاریخ موافقة رئیس البلدیة
المساحة رقم الھاتف ةسعر الالفت
الرسوم رقم ھویة  رقم ھویة  عنوان الطالب اسم المفتش

رقم الطلب أسم الطالب أسم الطالب ١الشرط اسم الطبیب
رقم الھاتف رقم الھاتف ٢الشرط

المحالت رقم المحل نوان الطالبع عنوان الطالب ٣الشرط موافقة الشخص
عنوان المحل ٤الشرط تاریخ موافقة الشخص

المساحة رقم المستخدم رقم المستخدم ٥الشرط
رقم ھویة مالك المحل ١مستخدم ١مستخدم رقم االفتة

رقم الطلب ٢مستخدم ٢مستخدم الطول
٣مستخدم ٣مستخدم العرض

الموظفین الطبیبرقم  ٤مستخدم ٤مستخدم المساحة
أسم الطبیب 5مستخدم 5مستخدم الرسوم

6مستخدم 6مستخدم
الموظفین رقم المفتش ٧مستخدم ٧مستخدم رقم المحل

اسم المفتش ٨مستخدم ٨مستخدم عنوان المحل
رقم الطلب رقم الطلب المساحة

رقم ھویة  رقم الطلب
أسم الطالب
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لمواطنینا رقم الھاتف رقم الشرط رقم الشرط
عنوان الطالب ١الشرط ١الشرط

٢الشرط ٢الشرط
المستخدمین رقم المستخدم ٣الشرط ٣الشرط

١مستخدم ٤الشرط ٤الشرط
٢مستخدم ٥الشرط ٥الشرط
٣مستخدم رقم الطلب رقم الطلب
٤مستخدم
5مستخدم
6مستخدم
٧مستخدم
٨مستخدم

رقم الطلب

الحرف والصناعات الصنف
البند

الدرجة
الرسوم

٤.٣.١.٦
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4.3.1.7

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال بیعللتطالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
الحرف رقم الصنف رقم الصنف رقم الصنف البند الصنف

البند البند البند نوع الحرفة البند
الدرجة الدرجة الدرجة الرسوم نوع الحرفة

category نوع الحرفة نوع الحرفة نوع الحرفة رقم الصنف الدرجة
الرسوم الرسوم لرسوما الدرجة الرسوم

رسوم النفایات رسوم النفایات رسوم النفایات رسوم النفایات رسوم النفایات

األصناف رقم الصنف رقم الصنف رقم الصنف رقم الصنف
الصنف الصنف الصنف الصنف

٤.٣.١.٧
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٤.٣.١.٨

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
رسوم النفایات الرقم الرقم الرقم الرقم الرقم

الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة التفاصیل
التفاصیل التفاصیل التفاصیل التفاصیل الدرجة

الرسوم الرسوم الرسوم الرسوم الرسوم

.٤.٣.١.٨
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٤.٣.١.٩

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
الحرف رقم الحرفة رقم الحرفة رفةرقم الح رقم الحرفة رقم المكلف

نوع الحرفة نوع الحرفة نوع الحرفة نوع الحرفة اسم حامل الرخصة
الصنف الصنف الصنف الصنف نوع الحرفة

الذیل الذیل الذیل الذیل الصنف
رقم الھویة

المواطنین رقم الھویة رقم الھویة رقم الھویة رقم الشرط عنوان المحل
ةاسم حامل الرخص اسم حامل الرخصة اسم حامل الرخصة ١شرط اسم شھرة المحل

٢شرط اسم صاحب الملك
المواطنین رقم الھویة رقم الھویة رقم الھویة ٣شرط تاریخ الصدور

اسم صاحب الملك اسم صاحب الملك اسم صاحب الملك ٤شرط السنة المالیة
تاریخ االنتھاء

الشروط رقم الشرط رقم الشرط رقم الشرط رقم المحل الرسوم
١شرط ١شرط ١شرط عنوان المحل رسوم الرخصة
٢شرط ٢شرط ٢شرط رسوم یافطات
٣شرط ٣شرط ٣شرط رقم الرخصة رسوم میزان
٤شرط ٤شرط ٤شرط تاریخ الصدور المجموع

رقم الرخصة الرخصةرقم  الرخصةرقم  السنة المالیة شروط خاصة
تاریخ االنتھاء م  طبیب الصحةاس

المحالت رقم المحل رقم المحل رقم المحل رسوم الرخصة الصنف 
عنوان المحل عنوان المحل عنوان المحل رسوم یافطات الذیل

رقم ھویة المالك رقم ھویة المالك رقم ھویة المالك رسوم میزان اسم  طبیب الصحة
مجموع الرسوم

اسم  طبیب الصحة
خصسجالت الر رقم الرخصة رقم الرخصة رقم الرخصة اسم صاحب الملك

تاریخ الصدور تاریخ الصدور تاریخ الصدور اسم شھرة المحل
السنة المالیة السنة المالیة السنة المالیة اسم حامل الرخصة
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X تاریخ االنتھاء تاریخ االنتھاء تاریخ االنتھاء
رقم المحل رقم المحل رقم المحل
رقم الھویة رقم الھویة رقم الھویة

X رسوم الرخصة رسوم الرخصة رسوم الرخصة
X رسوم یافطات رسوم یافطات رسوم یافطات
X رسوم میزان رسوم میزان رسوم میزان
X مجموع الرسوم اسم  طبیب الصحة اسم  طبیب الصحة

رسوم االفتة رقم طبیب الصحة اسم شھرة المحل
وم االفتةرس رسوم االفتة

الموظفین رقم طبیب الصحة
اسم  طبیب الصحة

٤.٣.١.٩
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٤.٣.٢)Classes-&-Objects(

4.3.2.1

٤.٣.٢.١.١)Abstract Classes-&-Objects(

4.3.2.1.1

٤.٣.٢.١.٢)Classes-&-Objects Structure(

4.3.2.1.2
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٤.٣.٢.١.٣)Classes-&-Objects With

Attributes(

4.3.2.1.3



١٥٥

٤.٣.٢.١.٤)Classes-&-Objects With
(Attributes-&-Services

٤.٣.٢.١.٤ل 



١٥٦

٤.٣.٢)Classes-&-Objects(

4.3.2.2

٤.٣.٢.٢.١)Abstract Classes-&-Objects(

4.3.2.2.1

٤.٣.٢.٢.٢)Classes-&-Objects Structure(

4.3.2.2.2
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٤.٣.٢.٢.٣)Classes-&-Objects With

Attributes(

ةیوھلامقر-
نینطاوملا

لحملا مقر-
ریرقتلا مقر-
صحفلا خیرات-
شتفملا تاظحالم-
ةیوھلا مقر-

يمویلا فشكلا

راطخألامقر-
ةدملا-
دورولا خیرات-
دھاشلا ةیوھ مقر-
ملتسملا ةیوھ مقر-
نطاوملا ةیوھ مقر-
ةلاحلا-
قالغألا خیرات-

تاراطخألا

نیفظوملا

جمانربلامقر-
شیتفتلا ةیادب خیرات-
شیتفتلا ةیاھن خیرات-
شتفملا مقر-
عراشلا مقر-
بولطملا-

يرودلا شیتفتلا جمانرب

بجاولامقر-
بجاولا-

تابجاولا

تالحملا

شتفملامقر-
نیشتفملا

4.3.2.2.3
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٤.٣.٢.٢.٤)Classes-&-Objects With

Attributes-&-Services(

ةیوھلامقر-
نینطاوملا

لحملامقر-
ریرقتلامقر-
صحفلاخیرات-
شتفملاتاظحالم-
ةیوھلامقر-

فشكلا يمویلا

()ءاھتنألاخیرات+
()راطخألارادصأ+

راطخألامقر-
ةدملا-
دورولاخیرات-
دھاشلاةیوھمقر-
ملتسملاةیوھمقر-
نطاوملاةیوھمقر-
ةلاحلا-
قالغألاخیرات-

تاراطخألا

نیفظوملا

1..1

1..*

()ةینمزلاةرتفلا+
()فذح+
()لیدعت+

جمانربلامقر-
شیتفتلاةیادبخیرات-
شیتفتلاةیاھنخیرات-
شتفملامقر-
عراشلامقر-
بولطملا-

جمانرب شیتفتلا يرودلا

)(تابجاولا ددع+

بجاولا مقر-
بجاولا-

تابجاولا

تالحملا

1..1
1..*

0..*

1..1

1..1

1..*

شتفملامقر-
نیشتفملا

4.3.2.2.4كل 
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4.3.3)Dictionary(

(Tables ) 4.3.3.1

٤.٣.٣.١.١)Table_Of_Tables(

المالحظات )انجلیزي(اسم الجدول )عربي(اسم الجدول الجدولرقم
store_oc_1 المحالت ١
sign_oc_2 تالالفتا ٢
condition_oc_3 شروط خاصة في الرخصة ٣
utilizer_oc_4 المستخدمین للمحل ٤
license_request_recoreds_oc_5 سجالت طلبات الرخص ٥
periodical_inspection_program_oc_6 جدول التفقد الدوري ٦
closing_craft_recored_oc_7 سجالت إغالق الحرف ٧
closing_reason_oc_8 أسباب إغالق الحرفة ٨
warning_health_recored_oc_9 سجالت اإلخطارات ٩
task_warning_oc_10 واجبات اإلخطار ١٠
craft_oc_11 الحرف ١١
craft_category_oc_12 أصناف الحرف والصناعات ١٢
inspected_stores_daily_reports_records_oc_13 سجل تقاریر الكشف الیومي 13
license_recored_oc_14 سجالت الرخص ١٤

4.3.3.1.1
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٤.٣.٣.١.٢)Database_Tables(

١.)closing_craft_recored_oc_7(

closing_craft_recored_oc_7

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Closing_Craft_Recored_Id int(4) PRI 0

Closing_Date date 0000-00-00

Craft_Inspector_Notes varchar(64) YES (NULL)

Craft_Inspector_Approval enum('Y','N') N

Craft_Inspector_Approval_Date date 0000-00-00

License_Responsiple_Notes varchar(64) YES (NULL)

License_Responsiple_Approval enum('Y','N') N

License_Responsiple_Approval_Date date 0000-00-00

Health_Manager_Recomm varchar(64) YES (NULL)

Health_Manager_Approval enum('Y','N') Y

Health_Manager_Approval_Date date 0000-00-00

Muncipility_Manager_Recomm varchar(64) YES (NULL)

Muncipility_Manager_Approval enum('Y','N') N

Muncipility_Manager_Approval_Date date 0000-00-00
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Head_Muncipility_Approval_Text varchar(64) YES (NULL)

Head_Muncipility_Approval enum('Y','N') N

Head_Muncipility_Approval_Date date 0000-00-00

Person_Identity int(9) 0

License_Id int(4) YES (NULL)

Submition_Date date 0000-00-00

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

closing_craft_recored_oc_7 0 PRIMARY 1 Closing_Craft_Recored_Id

4.3.3.1.2.1

٢.)closing_reason_oc_8(

closing_reason_oc_8

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Reason_Id int(1) PRI 0

Reason varchar(64)

Closing_Craft_Recored_Id int(4) PRI 0

Indexes



١٦٢

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

closing_reason_oc_8 0 PRIMARY 1 Reason_Id

closing_reason_oc_8 0 PRIMARY 2 Closing_Craft_Recored_Id

4.3.3.1.2.2

٣.)condition_oc_3(

condition_oc_3

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Condition_Id int(1) PRI 0

Condition varchar(64)

License_Recored_Id int(4) PRI 0

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

condition_oc_3 0 PRIMARY 1 Condition_Id

condition_oc_3 0 PRIMARY 2 License_Recored_Id

4.3.3.1.2.3
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٤.)craft_category_oc_12(

craft_category_oc_12

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Category_Id int(1) PRI 0

Category varchar(64)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

craft_category_oc_12 0 PRIMARY 1 Category_Id

4.4.3.1.2.4
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٥.)craft_oc_11(

craft_oc_11

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Category_Id int(1) PRI 0

Craft_Id int(4) PRI 0

Class int(1) PRI 0

Craft_Type varchar(64)

Tax int(3) 0

Garbag_Tax int(3) 0

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

craft_oc_11 0 PRIMARY 1 Category_Id

craft_oc_11 0 PRIMARY 2 Craft_Id

craft_oc_11 0 PRIMARY 3 Class

4.4.3.1.2.5
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)inspected_stores_daily_reports_records_oc_13(سج.٦

inspected_stores_daily_reports_records_oc_13

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Report_Id int(4) PRI 0

Store_Id int(4) PRI 0

Inspection_Date date PRI 0000-00-00

Inspector_Notes text YES (NULL)

Emp_Id int(4) 0

Persone_Id int(9) 0

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

inspected_stores_daily_reports_records_oc_13 0 PRIMARY 1 Report_Id

inspected_stores_daily_reports_records_oc_13 0 PRIMARY 2 Store_Id

inspected_stores_daily_reports_records_oc_13 0 PRIMARY 3 Inspection_Date

4.4.3.1.2.6
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٧.)license_recored_oc_14(

license_recored_oc_14

Fields

Field Type Null Key Default Extra

License_Id int(4) PRI 0

Publication_Date date PRI 0000-00-00

State enum('?????','?????','?????') ?????

Close_Date date YES (NULL)

License_Recored_Id int(4) 0

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

license_recored_oc_14 0 PRIMARY 1 License_Id

license_recored_oc_14 0 PRIMARY 2 Publication_Date

4.4.3.1.2.7
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٨.)supervisor_gt_8(

supervisor_gt_8

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Supervisor_Id int(4) PRI 0

Street_Id int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

supervisor_gt_8 0 PRIMARY 1 Supervisor_Id

4.4.3.1.2.8
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٩.)license_request_recoreds_oc_5(

license_request_recoreds_oc_5

Fields

Field Type Null Key Default Extra

License_Recored_Id int(4) PRI 0

Holiday varchar(16) PRI

Inspector_Notes varchar(64) YES (NULL)

Inspector_Approval_Date date 0000-00-00

Date_Execute_Conditions date YES (NULL)

Date_Finish_Conditions date YES (NULL)

Rejection_Resoean varchar(64) YES (NULL)

Inspector_Approval enum('Y','N') N

Doctor_Notes text YES (NULL)

Doctor_Approval_Date date 0000-00-00

Doctor_Approval enum('Y','N') N

Populating_Committee_Recomm varchar(64) YES (NULL)

Populating_Committee_Approval_Date date 0000-00-00

Manager_Approval enum('Y','N') N

Person_Identity int(9) PRI 0

Store_Id int(4) PRI 0

Submission_Persone_Date date PRI 0000-00-00

Store_Famous_Name varchar(64) PRI

Craft_Id int(4) 0
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Category_Id int(1) 0

Class int(1) 0

Manager_Approval_Date date 0000-00-00

Populating_Committee_Approval enum('Y','N') N

Persone_Approval enum('Y','N') N

Persone_Approval_Date date 0000-00-00

Sign_M_Cost int(2) YES 2

Craft_Name varchar(64) PRI

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

license_request_recoreds_oc_5 0 PRIMARY 1 License_Recored_Id

license_request_recoreds_oc_5 0 PRIMARY 2 Holiday

license_request_recoreds_oc_5 0 PRIMARY 3 Person_Identity

license_request_recoreds_oc_5 0 PRIMARY 4 Store_Id

license_request_recoreds_oc_5 0 PRIMARY 5 Submission_Persone_Date

license_request_recoreds_oc_5 0 PRIMARY 6 Store_Famous_Name

license_request_recoreds_oc_5 0 PRIMARY 7 Craft_Name

4.4.3.1.2.9
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١٠.)periodical_inspection_program_oc_6(

periodical_inspection_program_oc_6

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Programe_Id int(4) PRI 0

Starte_Date date 0000-00-00

Finish_Date date 0000-00-00

Street_Id int(4) 0

Inspector_Id int(4) 0

Required text

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

periodical_inspection_program_oc_6 0 PRIMARY 1 Programe_Id

4.4.3.1.2.10
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١١.)sign_oc_2(

sign_oc_2

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Sign_Id int(4) PRI 0

Width double PRI 0

Height double PRI 0

License_Recored_Id int(4) PRI 0

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

sign_oc_2 0 PRIMARY 1 Sign_Id

sign_oc_2 0 PRIMARY 2 Width

sign_oc_2 0 PRIMARY 3 Height

sign_oc_2 0 PRIMARY 4 License_Recored_Id

4.4.3.1.2.11
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١٢.)store_oc_1(

store_oc_1

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Store_Id int(4) PRI 0

Address varchar(32)

Area int(4) 0

Height int(1) 0

Person_Identity int(9) 0

Street_Id int(4) 0

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

store_oc_1 0 PRIMARY 1 Store_Id

4.4.3.1.2.12



١٧٣

١٣.)task_warning_oc_10(

task_warning_oc_10

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Task_Id int(2) PRI 0

Task varchar(64)

Warning_Id int(4) PRI 0

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

task_warning_oc_10 0 PRIMARY 1 Task_Id

task_warning_oc_10 0 PRIMARY 2 Warning_Id

4.4.3.1.2.13
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١٤.)utilizer_oc_4(

utilizer_oc_4

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Utilizer_Identity int(9) PRI 0

License_Recored_Id int(4) PRI 0

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

utilizer_oc_4 0 PRIMARY 1 Utilizer_Identity

utilizer_oc_4 0 PRIMARY 2 License_Recored_Id

4.4.3.1.2.14
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١٥.)warning_health_recored_oc_9(

warning_health_recored_oc_9

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Warning_Id int(4) PRI 0

Duration int(2) 0

Submition_Date date 0000-00-00

Reseving_Identity int(9) 0

Witness_Identity int(9) 0

Person_Identity int(9) 0

Close_Date date 0000-00-00

File_Close enum('Y','N') N

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

warning_health_recored_oc_9 0 PRIMARY 1 Warning_Id

سجل4.4.3.1.2.15
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٤.٣.٣.١.٣)Table_Of_Rows(

النوع الطول اسم السطر باألنجلیزي اسم السطر بالعربي الجدولرقم 
int 4 Store_Id رقم المحل oc_1
varchar 32 Name أسم شھرة المحل oc_1
varchar 32 Address العنوان oc_1
int 4 Area المنطقة oc_1
int ٤ Street_Id رقم الشارع oc_1
int ٩ Person_Identity رقم ھویة المالك oc_1

int 4 Sign_Id ةرقم الالفت oc_2
double 4 Width العرض oc_2
double 4 Height الطول oc_2
int 4 License_Recored_Id رقم طلب الرخصة oc_2

int ٤ Condition_Id رقم الشرط الخاص للحرفة oc_3
varchar ٦٤ Condition الشرط oc_3
int ٤ License_recored_Id رقم طلب الرخصة oc_3

int 9 Utilizer_Identity رقم ھویة المستخدم oc_4
int 4 License_Recored_Id رقم طلب الرخصة oc_4

int License_Recored_Id رقم طلب الرخصة oc_5
enum State الحالة oc_5
varchar 64 Holiday العطلة األسبوعیة oc_5
varchar 64 Inspector_Notes مالحظات المفتش oc_5
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date Inspector_Notes_Date تاریخ مالحظات المفتش oc_5
varchar 64 Doctor_Notes مالحظات الطبیب oc_5
date Doctor_Notes_Date تاریخ مالحظات الطبیب oc_5
int 9 Person_Identity رقم ھویة الشخص oc_5
varchar Populating_Committee_Recomm توصیات  لجنة التنظیم oc_5

date
Populating_Committee_Recomm_Dat
e

تاریخ توصیات لجنة التنظیم  oc_5

int Programe_Id رقم برنامج التفتیش oc_6
date Starte_Date التاریخ من oc_6
date Finish_Date التاریخ إلى oc_6
int Region_Id رقم المنطقة oc_6
int Inspector_Id رقم المفتش oc_6

Required لوبالمط oc_6

int Closing_Craft_Recored_Id رقم طلب إغالق الحرفة oc_7
date Closing_Date تاریخ اإلغالق oc_7
varchar Notes_Craft_Inspector مالحظات مفتش الحرف oc_7
date Notes_Craft_Inspector_Date تاریخ مالحظات مفتش الحرف oc_7
varchar Notes_License_Responsiple مالحظات مسؤول الترخیص oc_7
date Notes_License_Responsiple_Date تاریخ مالحظات مسؤول الترخیص oc_7
varchar Recomm_Health_Manager توصیات مدیر الصحة oc_7
date Recomm_Health_Manager_Date تاریخ توصیات مدیر الصحة oc_7
varchar Recomm_Muncipility_Manager توصیات رئیس البلدیة oc_7
date Recomm_Muncipility_Manager_Date توصیات رئیس البلدیةتاریخ  oc_7
enum State الحالة oc_7
date State_Date تاریخ الموافقة oc_7
int Person_Identity رقم ھویة الشخص oc_7
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int 4 Reason_Id رقم سبب اإلغالق oc_8
varchar 32 Reason السبب oc_8
int 4 Closing_Craft_Recored_Id رقم طلب إغالق الحرفة oc_8

int 4 Warning_Id رقم األخطار الصحي oc_9
int 2 Duration المھلة الزمنیة oc_9
date Date التاریخ oc_9
int 9 Reseving_Identity رقم ھویة المستخدم oc_9
int 9 Witness_Identity رقم ھویة الشاھد oc_9
int 4 Doctor_Id رقم الطبیب oc_9
int 9 Person_Identity رقم ھویة الشخص oc_9

int 4 Task_Id رقم الواجب oc_10
varchar 32 Task وصف الواجب oc_10
int 4 Warning_Id رقم التحذیر oc_10

int 4 Craft_Id رقم الحرفة أو الصناعة oc_11
varchar 64 Type النوع oc_11
int 4 Tax الرسوم oc_11
int Category_Id رقم التصنیف oc_11

Garbag_Tax رسوم النفایات oc_11
int 1 Class الدرجة oc_11

int 1 Category_Id رقم تصنیف الحرف oc_12
varchar 64 Category التصنیف oc_12

int Report_Id رقم التقریر oc_1٣
date Date التاریخ oc_1٣
varchar 64 Notes مالحظات oc_1٣
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int 9 Person_Identity رقم ھویة الشخص oc_1٣
int 4 Emp_Id رقم الموظف oc_1٣

int 4 License_Recored_Id رقم الرخصة في سجالت الرخص oc_14
date Publication_Date تاریخ الصدور oc_14
date Finishing_Date تاریخ نھایة الرخصة oc_14
int 4 License_Fee الرسوم oc_14
int 4 Sign_Fee ترسوم الالفتا oc_14
int 4 Balancing_Fee رسوم میزان oc_14
int 4 Finances_Year السنة المالیة oc_14

Person_Identity رقم ھویة الشخص oc_14

٤.٣.٣.١.٣
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4.4

٤.٤.١)Normalization System(

٤.٤.١.١)containers_gt_1(

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثاني للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
الحاویات رقم الحاویة رقم الحاویة رقم الحاویة رقم الحاویة اسم المنطقة

حجم الحاویة حجم الحاویة حجم الحاویة حجم الحاویة حجم الحاویة
X عدد الحاویات عدد الحاویات عدد الحاویات عدد الحاویات عدد الحاویات

رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع أسم الشارع رقم مسؤول شعبة النفایات
رقم الشارع عدادتاریخ األ

المناطق رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع أسم الشارع
أسم الشارع أسم الشارع أسم الشارع رقم مسؤول شعبة النفایات

اسم مسؤول شعبة النفایات
الموظفین رقم مسؤول شعبة النفایات رقم مسؤول شعبة النفایات رقم مسؤول شعبة النفایات

اتاسم مسؤول شعبة النفای اسم مسؤول شعبة النفایات اسم مسؤول شعبة النفایات

4.4.1.1
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٤.٤.١.٢

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثاني للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
رقم العامل رقم العامل رقم العامل رقم العامل رقم العامل اسم العامل
اسم العامل اسم العامل اسم العامل اسم العامل اسم العامل اسم الشارع

نوع التنظیف نوع التنظیف نوع التنظیف نوع التنظیف نوع التنظیف رقم مسؤول شعبة النفایات
رقم السائق رقم السائق رقم السائق رقم السائق رقم السائق حصبا

رقم المراقب رقم المراقب رقم المراقب رقم المراقب رقم المراقب بعد الظھر
رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع اسم الشارع مساءا

رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع
اسم الشارع اسم الشارع اسم الشارع اسم الشارع رقم الجدولة

التنظیفموعد
رقم الجدولة رقم الجدولة رقم الجدولة رقم الجدولة

موعد التنظیف موعد التنظیف موعد التنظیف موعد التنظیف رقم مسؤول شعبة النفایات
اسم مسؤول شعبة النفایات

رقم مسؤول شعبة النفایات رقم مسؤول شعبة النفایات رقم مسؤول شعبة النفایات النفایات رقم مسؤول شعبة
اسم مسؤول شعبة النفایات اسم مسؤول شعبة النفایات اسم مسؤول شعبة النفایات اسم مسؤول شعبة النفایات

4.4.1.2
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٤.٤.١.٣

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثاني للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
الشوارع رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع اسم الشارع

اسم الشارع اسم الشارع اسم الشارع اسم الشارع نوع السیارة
نوع السیارة رقم السیارة

السیارات رقم السیارة رقم السیارة رقم السیارة السنة ارالتكر
نوع السیارة نوع السیارة نوع السیارة رقم السیارة رقم مسؤول شعبة النفایات

السنة السنة السنة
رقم مسؤول شعبة النفایات

الموظفین رقم مسؤول شعبة النفایات رقم مسؤول شعبة النفایات رقم مسؤول شعبة النفایات اسم مسؤول شعبة النفایات
فایاتاسم مسؤول شعبة الن اسم مسؤول شعبة النفایات اسم مسؤول شعبة النفایات

4.4.1.3
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٤.٤.١.٤

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثاني للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل الطلبات رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب التاریخ

رقم الحاویة رقم الحاویة رقم الحاویة رقم الحاویة الحاویة
رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع عدد الحاویات

X مجموع التكالیف مجموع التكالیف مجموع التكالیف ١العطب الشارع
توصیات مدیر الصحة ل شعبة النفایاترقم مسؤو رقم مسؤول شعبة النفایات ٢العطب اإلعطاب

تاریخ التوصیات توصیات مدیر الصحة توصیات مدیر الصحة ٣العطب نوع اإلصالح المطلوب
تاریخ التوصیات تاریخ التوصیات ١األصالح التكلفة

األعطاب رقم العطب رقم مدیر الصحة رقم مدیر الصحة ٢األصالح فمجموع التكالی
اسم العطب ٣األصالح رقم مسؤول شعبة النفایات

نوع األصالح رقم العطب رقم العطب ١التكلفة توصیات مدیر الصحة
التكلفة اسم العطب اسم العطب ٢التكلفة تاریخ التوصیات

رقم الطلب نوع األصالح نوع األصالح ٣التكلفة رقم مدیر الصحة
التكلفة التكلفة فمجموع التكالی

الموظفین رقم مسؤول شعبة النفایات رقم الطلب رقم الطلب رقم مسؤول شعبة النفایات
مسؤول شعبة النفایاتأسم توصیات مدیر الصحة

تاریخ التوصیات
الموظفین رقم مدیر الصحة رقم مدیر الصحة

أسم مدیر الصحة

4.4.1.4
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٤.٤.٢)Classes-&-Objects(

٤.٤.٢.١)Abstract Classes-&-Objects(

4.4.2.1

٤.٤.٢.٢)Classes-&-Objects Structure

4.4.2.2
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٤.٤.٢.٣)Classes-&-Objects With Attributes(

4.4.2.3
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٤.٤.٢.٤)Classes-&-Objects With

Attributes-&-Services(

بلطلامقر-
لیدعتلا خیرات-
ةحصلا ریدم تایصوت-
ةحصلا ریدم ةقفاوم-
ةحصلا ریدم ةقفاوم خیرات-
ةیواحلا مقر-

ةیواحلا ةنایص بلط

)(فیلاكتلا عومجم+

لطعلا مقر-
لطعلا-
ةفلكتلا-

لاطعألا

)(لیدعت+
)(ةینمزلا ةرتفلا+

ةلودجلا مقر-
عونلا-
ةیادبلا تقو-
ةیاھنلا تقو-

فیظنتلا ةلودج

فظوملا مقر-
نیفظوملا

1..2

1..1

)(لیدعت+
)(ةفاضأ+
)(فذح+

ةیواحلا مقر-
مجحلا-
تایواحلا ددع-

تایواحلا

1..1 0..n

()تایواحلاددع+

عراشلامقر-
عراشلامسأ-
فیظنتلاتارمددع-
لامعلاددع-
نیشتفملاددع-
لیدعتلا-

عراوشلا

)(لامعلا ددع+
شتفملا مقر-

نیشتفملا

)(لیدعتلا+
)(ةفاضا+
)(فذح+

لماعلا مقر-
قئاسلا مقر-
شتفملا مقر-
فیظنتلا عون-

لامعلا
ةرایسلامقر-
لیدوملا-
ةیادبلاخیرات-

تارایسلا

قئاسلا مقر-
نیقئاسلا

1..1

1..1

1..n

2..20

()لمعلاتارتفددع+
()لمعلاةرتفعومجم+

لماعلامقر-
ةلودجلامقر-

لامعلاةلودج

-1..3 -1..n

4.4.2.4
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4.4.3)Dictionary(

(Tables ) 4.4.3.1

٤.٤.٣.١.١)Table_Of_Tables(

المالحظات )انجلیزي(اسم الجدول )عربي(اسم الجدول الجدولرقم
containers_gt_1 الحاویات ١
street_gt_2 الشوارع ٢
car_gt_3 السیارات ٣
worker_gt_4 العمال ٤
cleaning_scheduling_gt_5 أوقات التنظیف ٥
containers_damage_gt_6 إعطاب الحاویات ٦
containers_fixing_request_recordes_gt_7 سجل طلبات إصالح الحاویات ٧
supervisor_gt_8 المراقبین ٨
driver_gt_9 السائقین ٩
cleaning_scheduling_ worker_gt_10 جدولة التنظیف//العمال 10

4.4.3.1.1



١٨٨

٤.٤.٣.١.٢)Database_Tables(

١.)car_gt_3(

car_gt_3

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Car_Id int(8) PRI 0

Type varchar(32)

Model int(2) 0

Start_Date date 0000-00-00

Street_Id int(4) YES (NULL)

Driver_Id int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

car_gt_3 0 PRIMARY 1 Car_Id

4.4.3.1.2.1
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٢.)cleaning_scheduling_gt_5(

cleaning_scheduling_gt_5

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Scheduling_Id int(4) PRI 0

Type varchar(16) PRI

Start_Time time 00:00:00

End_Time time 00:00:00

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

cleaning_scheduling_gt_5 0 PRIMARY 1 Scheduling_Id

cleaning_scheduling_gt_5 0 PRIMARY 2 Type

4.4.3.1.2.2
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٣.)cleaning_scheduling_worker_gt_10(

cleaning_scheduling_worker_gt_10

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Worker_Id int(4) PRI 0

Scheduling_Id int(1) PRI 0

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

cleaning_scheduling_worker_gt_10 0 PRIMARY 1 Worker_Id

cleaning_scheduling_worker_gt_10 0 PRIMARY 2 Scheduling_Id

4.4.3.1.2.3
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٤.)containers_damage_gt_6(

containers_damage_gt_6

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Damage_Id int(1) PRI 0

Fixing text

Cost int(3) 0

Containers_Fixing_Recordes_Id int(4) PRI 0

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

containers_damage_gt_6 0 PRIMARY 1 Damage_Id

containers_damage_gt_6 0 PRIMARY 2 Containers_Fixing_Recordes_Id

4.4.3.1.2.4
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٥.)containers_fixing_request_recordes_gt_7(

containers_fixing_request_recordes_gt_7

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Containers_Fixing_Recordes_Id int(4) PRI 0

Date_Recorde date PRI 0000-00-00

Healt_Manager_Recomandation text YES (NULL)

Health_Manager_Approval_Date date 0000-00-00

Containers_Id int(4) 0

Health_Manager_Approval enum('Y','N') N

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

containers_fixing_request_recordes_gt_7 0 PRIMARY 1 Containers_Fixing_Recordes_Id

containers_fixing_request_recordes_gt_7 0 PRIMARY 2 Date_Recorde

4.4.3.1.2.5
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٦.)containers_gt_1(

containers_gt_1

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Containers_Id int(4) PRI 0

Size int(2) 0

Street_Id int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

containers_gt_1 0 PRIMARY 1 Containers_Id

4.4.3.1.2.6
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٧.)driver_gt_9(

driver_gt_9

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Driver_Id int(4) PRI 0

Car_Id int(8) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

driver_gt_9 0 PRIMARY 1 Driver_Id

4.4.3.1.2.7
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٨.)supervisor_gt_8(

supervisor_gt_8

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Supervisor_Id int(4) PRI 0

Street_Id int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

supervisor_gt_8 0 PRIMARY 1 Supervisor_Id

4.4.3.1.2.8
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٩.)worker_gt_4(
worker_gt_4

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Worker_Id int(4) PRI 0

Inspector_Id int(4) YES (NULL)

Driver_Id int(4) YES (NULL)

Cleaing_Type enum('????','???') ????

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

worker_gt_4 0 PRIMARY 1 Worker_Id

4.4.3.1.2.9
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٤.٤.٣.١.٣)Table_Of_Rows(

النوع الطول اسم السطر باألنجلیزي اسم السطر بالعربي رقم الجدول
int 4 Conter_Id رقم الحاویة gt_1
int 2 Size الحجم gt_1
int 4 Street_Id رقم الشارع gt_1

int 4 Street_Id رقم الشارع gt_2
varchar 16 Name أسم الشارع gt_2

int 1 Cleaning_No عدد مرات التنظیف gt_2
int 8 Car_Id رقم السیارة gt_2

int 8 Car_Id رقم السیارة gt_3
varchar 32 Type نوع السیارة gt_3

int 4 Model السنة gt_3
date Start_Date تاریخ بدایة العمل gt_3

int 4 Street_Id رقم الشارع gt_3
int 4 Driver_Id رقم السائق gt_3

int 4 Worker_Id رقم العامل gt_4
int 4 Inspector_Id رقم المراقب gt_4
int 4 Driver_Id رقم السائق gt_4

enum Cleaing_Type نوع التنظیف gt_4

int 4 Scheduling_Id رقم الجدولة gt_٥
date Start_Time تاریخ البدایة gt_٥
date End_Time تاریخ النھایة gt_٥



١٩٨

enum Type النوع gt_٥

int 1 Damage_Id رقم العطب للحاویة gt_6
text Fixing نوع اإلصالح gt_6
int 3 Cost التكلفة gt_6
int 4 Containers_Fixing_Recordes_Id رقم طلب صیانة لحاویة gt_6

int 4 Containers_Fixing_Recordes_Id رقم طلب صیانة لحاویة gt_7
varchar 64 Healt_Manager_Recomandation توصیات مدیر دائرة الصحة والبیئة gt_7

enum Health_Manager_Approval ائرة الصحة والبیئةموافقة مدیر د gt_7
date Health_Manager_Approval_Date تاریخ الموافقة gt_7

int 4 Containers_Id رقم الحاویة gt_7
date Date_Recorde تاریخ الطلب gt_7

int 4 Supervisor_Id رقم المراقب gt_8
int 4 Street_Id رقم الشارع gt_8

int 4 Driver_Id قم السائقر gt_9
int 4 Street_Id رقم الشارع gt_9

int ٤ Worker_Id رقم العامل gt_10
int ١ Scheduling_Id رقم الجدولة gt_10

٤.٤.٣.١.٣
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)Engineering Department(

٤.٥.١)Normalization(

٤.٥.١.١

٤.٥.١.١

١
١ ٢

١ ١ ٢ ٣
٢ ٢ ٣

١
٢
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٤.٥.١.٢

٤.٥.١.٢

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعلشكل الا الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل دلیل الموقع  رقم الملف المالك المالك المالك المالك

طبیعة البناء العنوان العنوان العنوان العنوان
التاریخ رقم مھندس المدینة رقم مھندس المدینة التاریخ التاریخ
الدلیل رقم طبیب الصحة رقم طبیب الصحة رقم مھندس المدینة رقم الملف

اسم  المكتب المصمم رقم رئیس البلدیة رقم رئیس البلدیة الدلیل الموقع
سجل المواطنین رقم ھویة المواطن الدلیل الدلیل المكتب المصمم الشارع

رقم مھندس المدینة المكتب المصمم المكتب المصمم لفرقم الم رقم الحوض
سجل المناطق رقم الحوض رقم الملف رقم الملف الموقع رقم القطعة

رقم القطعة طبیعة البناء طبیعة البناء الشارع نوع المنطقة
نوع المنطقة التاریخ التاریخ رقم الحوض النسبة المؤیة
النسبة المؤیة رقم الحوض رقم الحوض رقم القطعة عدد الطوابق

بقعدد الطوا رقم القطعة رقم القطعة نوع المنطقة وصف المجاري
الموقع نوع المنطقة نوع المنطقة النسبة المؤیة نوع البناء

سجل طلبات رخص االعمار رقم الطلب النسبة المؤیة النسبة المؤیة عدد الطوابق طبیعة البناء
وصف المجاري عدد الطوابق عدد الطوابق وصف المجاري وصف البناء 

نوع البناء الموقع الموقع نوع البناء متر مربع طول
وصف البناء  رقم الطلب وصف المجاري وصف البناء  متر مكعب

متر مربع طول وصف المجاري نوع البناء متر مربع طول المكتب المصمم
متر مكعب نوع البناء وصف البناء  متر مكعب التاریخ

متر مربع طول وصف البناء  بع طولمتر مر طبیعة البناء رقم مھندس المدینة
متر مكعب متر مربع طول متر مكعب متر مربع طول رقم طبیب الصحة

متر مكعب متر مربع طول متر مكعب رقم رئیس البلدیة
متر مكعب الدلیل



201

٤.٥.١.٣

٤.٥.١.٣

لناتجةالعالقات ا ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
طلب الرخصة رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

تاریخ تقدیم الرخصة تاریخ تقدیم الرخصة تاریخ تقدیم الرخصة تاریخ تقدیم الرخصة طالب الرخصة
لموظفرقم ا رقم الموظف رقم الموظف سبب التأجیل أو اإلیقاف تاریخ تقدیم الرخصة

سبب التأجیل أو اإلیقاف سبب التأجیل أو اإلیقاف سبب التأجیل أو اإلیقاف تاریخ اإلغالق ١تاریخ المراجعة
تاریخ اإلغالق تاریخ اإلغالق تاریخ اإلغالق التوقیع  ٢تاریخ المراجعة

التوقیع  یع التوق التوقیع  ١تاریخ المراجعة ٣تاریخ المراجعة
١تاریخ المراجعة ٢تاریخ المراجعة سبب التأجیل أو اإلیقاف
٢تاریخ المراجعة ٣تاریخ المراجعة تاریخ اإلغالق

سجالت المراجعات سجل المراجعات سجل المراجعات التوقیع 
رقم المراجعة رقم المراجعة 
١عةتاریخ المراج ١تاریخ المراجعة

٢تاریخ المراجعة ٢تاریخ المراجعة

سجل الموظفین رقم الموظف رقم الموظف
اسم الموظف اسم الموظف
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٤.٥.١.٤

٤.٥.١.٤

العالقات الناتجة الث ثالشكل ال
للتطبیع

الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل طلبات رخص 
االعمار

رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

تاریخ الطلب تاریخ الطلب تاریخ الطلب تاریخ الطلب تاریخ الطلب
نوع البناء نوع البناء نوع البناء لبناءنوع ا رقم الحوض

رقم القطعة
سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة رقم الرخصة رقم الرخصة اسم الطالب

تاریخ الرخصة تاریخ 
الرخصة

تاریخ الرخصة تاریخ الرخصة نوع البناء

الرسوم الرسوم الرسوم رقم الرخصة
نوع العملة نوع العملة نوع العملة تاریخ الرخصة

لوصلرقم ا رقم الوصل رقم الوصل الرسوم
سجل الفواتیر رقم اوصل تاریخ الوصل تاریخ الوصل تاریخ الوصل نوع العملة

الرسوم مالحظات مالحظات مالحظات رقم الوصل
نوع العملة رقم الحوض تاریخ الوصل

تاریخ الوصل رقم المنطقة رقم المنطقة رقم القطعة مالحظات
رقم الحوض الحوضرقم 
رقم القطعة رقم القطعة اسم الطالب

سجل المواطنین رقم ھویة المواطن
اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب
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٤.٥.١.٥

٤.٥.١.٥

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال نى الشكل الثا
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل براءة الذمة رقم القسیمة رقم القسیمة رقم القسیمة التاریخ 
ضریبة األمالك ضریبة األمالك رقم الحوض اسم المكلف

رخص المھن رخص المھن الموظف المسؤول رقم القسیمة
ضریبة المعارف ضریبة المعارف ریبة األمالكض رقم الحوض
إیجارات البلدیة إیجارات البلدیة رخص المھن الموظف المسؤول
رخص الحرف 

والصناعات
رخص الحرف 

والصناعات
ضریبة المعارف ضریبة األمالك

رسوم النفایات رسوم النفایات إیجارات البلدیة رخص المھن
محكمة البلدیة محكمة البلدیة ناعاترخص الحرف والص ضریبة المعارف
رخص األبنیة رخص األبنیة رسوم النفایات إیجارات البلدیة

أیة دیون أخرى أیة دیون أخرى محكمة البلدیة رخص الحرف 
والصناعات

فواتیر میاه فواتیر میاه رخص األبنیة رسوم النفایات
رسوم مجاري رسوم مجاري أیة دیون أخرى محكمة البلدیة

تیر میاهفوا رخص األبنیة
رسوم مجاري أیة دیون أخرى

سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة التاریخ فواتیر میاه
رقم الحوض رقم الحوض رسوم مجاري

سجل المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن
اسم المكلف اسم المكلف
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٤.٥.١.٦

٤.٥.١.٦

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة الشھر الشھر
تاریخ صدور الرخصة تاریخ صدور الرخصة السنة  السنة 

رخصة سابقة رخصة سابقة رقم الرخصة الرقم
حالة الرخصة حالة الرخصة تاریخ صدور الرخصة رقم الرخصة

النوع  الموقع تاریخ صدور الرخصة
الطابق رقم الحوض الموقع

سجل الجداول التنظیمیة رقم الجدول رقم القطعة رقم الحوض
النوع  رخصة سابقة طعةرقم الق
الطابق حالة الرخصة اسم حامل الرخصة

النوع  رخصة سابقة
سجل المناطق رقم المنطقة الطابق حالة الرخصة

الموقع المساحة النوع 
رقم الحوض رقم المنطقة الطابق
رقم القطعة الموقع المساحة

رقم الحوض رقم ھویة المواطن
رقم القطعة الرخصةاسم حامل

سجل المواطنیین رقم ھویة المواطن
اسم حامل الرخصة

رقم ھویة المواطن
اسم حامل الرخصة
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٤.٥.١.٧

٤.٥.١.٧

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الثانى للتطبیعالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن إسم المالك

إسم المالك إسم المالك إسم المالك إسم المالك رقم القطعة
جداول المعلومات التنظیمیة رقم الجدول الجدولرقم  رقم الجدول رقم الجدول رقم الحوض

إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي مساحة القطعة
إرتــــداد جانبــــي إرتــــداد جانبــــي إرتــــداد جانبــــي إرتــــداد جانبــــي منطقة األعمار

ــيإرتــــداد خلفــ إرتــــداد خلفــــي إرتــــداد خلفــــي إرتــــداد خلفــــي الشارع
النسبـــة المئویــــة النسبـــة المئویــــة النسبـــة المئویــــة النسبـــة المئویــــة تاریخ اإلعداد

النسبـــة الطابقیــــة النسبـــة الطابقیــــة النسبـــة الطابقیــــة الطابقیــــةالنسبـــة  تاریخ التصدیق
عـــدد الطوابـــق عـــدد الطوابـــق عـــدد الطوابـــق عـــدد الطوابـــق مالحظات

إرتفــــاع البنــــاء إرتفــــاع البنــــاء إرتفــــاع البنــــاء إرتفــــاع البنــــاء إرتــــداد أمامــــي
الحد األدنى لمساحة اإلفراز دنى لمساحة اإلفرازالحد األ الحد األدنى لمساحة اإلفراز الحد األدنى لمساحة اإلفراز إرتــــداد جانبــــي

الحد األدنى للواجھة األمامیة الحد األدنى للواجھة األمامیة الحد األدنى للواجھة األمامیة الحد األدنى للواجھة األمامیة إرتــــداد خلفــــي
عـــدد المـواقــــف ـــدد المـواقــــفع عـــدد المـواقــــف عـــدد المـواقــــف النسبـــة المئویــــة

مالحظــــات عامـــة مالحظــــات عامـــة مالحظــــات عامـــة مالحظــــات عامـــة النسبـــة الطابقیــــة
إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي لقطعةرقم ا عـــدد الطوابـــق

رقم المنطقة رقم المنطقة رقم الحوض إرتفــــاع البنــــاء
سجل المناطق رقم المنطقة رقم القطعة رقم القطعة مساحة القطعة الحد األدنى لمساحة اإلفراز

رقم القطعة رقم الحوض رقم الحوض منطقة األعمار الحد األدنى للواجھة األمامیة
ضرقم الحو مساحة القطعة مساحة القطعة الشارع عـــدد المـواقــــف

منطقة األعمار منطقة األعمار تاریخ اإلعداد مالحظــــات عامـــة
الشارع تاریخ التصدیق رقم رئیس قسم الترخیص

تاریخ التوقیع
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حلية٤.٥.١.٨

٤.٥.١.٨

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل الكتب الرسمیة رقم اإلشارة رقم اإلشارة رقم اإلشارة رقم اإلشارة 
التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ

رقم رئیس  لجنة التنظیم نة التنظیمرقم رئیس  لج نوع الرخصة اسم طالب الرخصة
رقم الجلسة نوع الرخصة

سجل الجلسات رقم الجلسة رقم الجلسة تاریخ انعقاد الجلسة رقم الجلسة
تاریخ انعقاد الجلسة تاریخ انعقاد الجلسة رقم رئیس  لجنة التنظیم تاریخ انعقاد الجلسة

رقم رئیس  لجنة التنظیم
اطنین سحل المو رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن

اسم طالب الرخصة اسم طالب الرخصة اسم طالب الرخصة

سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة
نوع الرخصة نوع الرخصة
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٤.٥.١.٩

٤.٥.١.٩

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل الكتب 

الرسمیة
رقم الكتاب رقم الكتاب رقم الكتاب الجھة المرسل إلیھا

اإلشارة اإلشارة الموقع اسم المواطن
التاریخ التاریخ رقم القسیمة الموقع

رقم القسیمة رقم القسیمة رقم الحوض رقم القسیمة
رئیس البلدیة رقم الحوض

اإلشارة رئیس البلدیة
سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة التاریخ اإلشارة

رقم الحوض رقم الحوض التاریخ
رقم الكتاب

رقم ھویة المواطن
سجل المواطنیین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن اسم المواطن

اسم المواطن اسم المواطن
رئیس البلدیة رئیس البلدیة
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٤.٥.١.١٠

٤.٥.١.١٠

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
إخطار تنفیذي رقم اإلخطار رقم اإلخطار رقم اإلخطار المالك

المخالفة المخالفة الموقع المتعھد
المھلة المھلة رقم القطعة الموقع

رقم الحوض رقم القطعة
طقسجل المنا رقم المنطقة رقم المنطقة رقم الرخصة رقم الحوض

الموقع الموقع تاریخ الرخصة رقم الرخصة
رقم القطعة رقم القطعة المخالفة تاریخ الرخصة

رقم الحوض رقم الحوض المھلة المخالفة
المھلة

سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة رقم ھویة المواطن شرح المفتش
یخ الرخصةتار تاریخ الرخصة المالك توقیع المفتش

المتعھد توقیع المبلغ لھ
سجل المواطنیین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن توقیع المبلغ لھ توقیع الشاھد

المالك المالك توقیع الشاھد
المتعھد المتعھد

توقیع المبلغ لھ توقیع المبلغ لھ رقم الموظف
قیع الشاھدتو توقیع الشاھد شرح المفتش

توقیع المفتش
سجل الموظفین  رقم الموظف رقم الموظف

شرح المفتش شرح المفتش
توقیع المفتش توقیع المفتش
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٤.٥.١.١١

٤.٥.١.١١

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
تقریر المشاھدات رقم التقریر رقم التقریر رقم التقریر رقم التقریر التاریخ

وقت بدء الجولة وقت بدء الجولة وقت بدء الجولة وقت بدء الجولة وقت بدء الجولة
وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة

المناطق التي تم زیارتھا المناطق التي تم زیارتھا المناطق التي تم زیارتھا المناطق التي تم زیارتھا المناطق التي تم زیارتھا
مخرجات الجولة التفقدیة ةمخرجات الجولة التفقدی مخرجات الجولة التفقدیة مخرجات الجولة التفقدیة مخرجات الجولة التفقدیة

التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ
توقیع مفتش األبنیة

رقم الوظف مالحظات رئیس قسم الترخیص
توقیع مفتش األبنیة تاریخ المالحظة

سجل الموظفین رقم الوظف رقم الوظف لوظفرقم ا مالحظات رئیس قسم الترخیص توصیات مدیر دائرة الھندسة
توقیع مفتش األبنیة توقیع مفتش األبنیة توقیع مفتش األبنیة تاریخ المالحظة

توصیات مدیر دائرة الھندسة
رقم المالحظة رقم المالحظة

مالحظات  مالحظات 
توصیات  توصیات 

تاریخ المالحظة اریخ المالحظةت رقم المالحظة
مالحظات 
توصیات 

تاریخ المالحظة
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٤.٥.١.١٢

٤.٥.١.١٢

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
اتسجل اإلخطار الرقم الرقم الرقم الرقم الرقم

التھمة التھمة التھمة التھمة التاریخ
تاریخ المخالفة تاریخ المخالفة تاریخ المخالفة تاریخ المخالفة المشتكى علبھ 

نوع المخالفة نوع المخالفة نوع المخالفة نوع المخالفة التھمة
تاریخ توجیھ االخطار تاریخ توجیھ االخطار توجیھ تاریخ 

االخطار
رقم القطعة تاریخ المخالفة

رقم الحوض نوع المخالفة
تاریخ توجیھ االخطار رقم القطعة

سجل المناطق ١شاھد رقم الحوض
رقم المنطقة رقم المنطقة رقم المنطقة ٢شاھد تاریخ توجیھ االخطار
رقم القطعة رقم القطعة رقم القطعة رقم ھویة المواطن ١شاھد

رقم الحوض رقم الحوض رقم الحوض المشتكى علبھ ٢شاھد

سجل المواطنیین
رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن

المشتكى علبھ المشتكى علبھ المشتكى علبھ
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٤.٥.١.١٣

٤.٥.١.١٣

العالقات 
الناتجة

ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

اخطار تنفیذ رقم اإلخطار رقم اإلخطار رقم اإلخطار رقم اإلخطار رقم اإلخطار
وصف طبیعة المخالفة وصف طبیعة المخالفة ف طبیعة المخالفةوص وصف طبیعة المخالفة مالك البناء المخالفاسم

أحدث اإلجراءات المتخذة أحدث اإلجراءات المتخذة أحدث اإلجراءات المتخذة أحدث اإلجراءات المتخذة وصف طبیعة المخالفة
أحدث اإلجراءات المتخذة

سجل المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن م ھویة المواطنرق رقم ھویة المواطن
مالك البناء المخالفاسم مالك البناء المخالفاسم مالك البناء المخالفاسم مالك البناء المخالفاسم
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٤.٥.١.١٤

٤.٥.١.١٤

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الثانى للتطبیعالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل خطط التفتیش رقم الخطة رقم الخطة رقم الخطة تاریخ الزیارة االولى  المنطقة المزارة

تاریخ الزیارة االولى  تاریخ الزیارة االولى  تاریخ الزیارة االولى  تاریخ الزیارة الثاني  ولتاریخ  الزیارة اال
تاریخ الزیارة الثانیة  تاریخ الزیارة الثانیة  تاریخ الزیارة الثانیة  المنطقة المزارة  تاریخ الزیارة الثاني

المفتش
سجل المناطق رقم المنطقة  رقم المنطقة  رقم المنطقة 

رقم الحوض  رقم الحوض  رقم الحوض 

سجل الموظفین رقم الموظف  وظف رقم الم رقم الموظف  رقم الموظف 
اسم الموظف اسم الموظف اسم الموظف اسم الموظف
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٤.٥.١.١٥

٤.٥.١.١٥

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثاني للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل طلبات 
رخص االعمار

رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

موقع البناء موقع البناء موقع البناء المطلوب إنشاؤه اسم صاحب الرخصة
نوع البناء نوع البناء نوع البناء موقع البناء المطلوب إنشاؤه

نوع المخططات موقع البناء
ةشروط خاصة بالرخص نوع المخططات

رخصة اعمار رقم الرخصة
تاریخ اصدار الرخصة  رقم الرخصة

المطلوب إنشاؤه المطلوب إنشاؤه المطلوب إنشاؤه مطالب مھندس المدینة شروط خاصة بالرخصة
شروط خاصة بالرخصة شروط خاصة بالرخصة شروط خاصة بالرخصة مطالب طبیب الصحة مطالب مھندس المدینة

مطالب مھندس المدینة مطالب مھندس المدینة مطالب مھندس المدینة المجموع مطالب طبیب الصحة
مطالب طبیب الصحة مطالب طبیب الصحة مطالب طبیب الصحة الفئة المجموع

المجموع المجموع المجموع نوع القیاس  الفئة
الفئة الفئة الفئة الكمیة نوع القیاس 

نوع القیاس  لقیاس نوع ا نوع القیاس  نوع البناء  الكمیة
الكمیة الكمیة الكمیة تاریخ إصدار الرخصة  نوع البناء 

تاریخ إصدار الرخصة تاریخ إصدار الرخصة تاریخ إصدار الرخصة 
رقم ھویة صاحب الرخصة

اسم صاحب الرخصة
رقم ھویة صاحب 

الرخصة
رقم ھویة صاحب 

الرخصة
صاحب رقم ھویة 
الرخصة

رقم ھویة صاحب الرخصة

اسم صاحب الرخصة اسم صاحب الرخصة اسم صاحب الرخصة
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٤.٥.١.١٦

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثاني للتطبیع الشكل األول للتطبیع عةالبیانات غیر مطب البیانات
سجل طلبات 
رخص االعمار

الرخصة طلب رقم الرخصة طلب رقم رقم  طلب الرخصة رقم  طلب الرخصة رقم الملف 

النسبة المؤیة النسبة المؤیة النسبة المؤیة النسبة المؤیة رقم  طلب الرخصة
وصف المجاري وصف المجاري وصف المجاري وصف المجاري الموقع 

راد نوع المواد الم
استخدامھا

نوع المواد المراد استخدامھا نوع المواد المراد استخدامھا نوع المواد المراد استخدامھا الشارع 

غرض استعمال البناء غرض استعمال البناء غرض استعمال البناء غرض استعمال البناء رقم الحوض 
عدد النسخ عدد النسخ عدد النسخ عدد النسخ رقم القطعة

كشفرسم ال رسم الكشف رسم الكشف اثبات ملكیة مساحة القطعة
نوع  البناء نوع  البناء نوع  البناء التاریخ رقم القطعة

تأمین تأمین تأمین ١وثیقة مساحة القطعة
التجاوز على مساحة 

االرتداد
التجاوز على مساحة االرتداد التجاوز على مساحة االرتداد ٢وثیقة مساحة البناء

وز على الحجمالتجا التجاوز على الحجم التجاوز على الحجم ٣وثیقة النسبة المؤیة
التجاوز على النسبة 

المؤویة الطابقیة
التجاوز على النسبة المؤویة 

الطابقیة
التجاوز على النسبة المؤویة 

الطابقیة
٤وثیقة وصف المجاري

التجاوز على النسبة المؤیة التجاوز على النسبة المؤیة جاوز على النسبة المؤیةالت ٥وثیقة نوع المواد المراد استخدامھا
بدل مواقف بدل مواقف بدل مواقف مالحظة المساح غرض استعمال البناء

قربصة البناء قربصة البناء قربصة البناء مطالعات مھندس المدینة صاحب الملك 
التجاوز على النسبة المؤیة التجاوز على النسبة المؤیة اوز على النسبة المؤیةالتج مالحظات لجنة التنظیم الفرعیة المقاول

بدل مواقف بدل مواقف بدل مواقف شروط خاصة المھندس المصمم
قربصة البناء قربصة البناء قربصة البناء رسم الكشف عدد النسخ
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تابع تطبیع طلب الترخیص

تأمین تأمین تأمین نوع  البناء اثبات ملكیة
لطابقمساحة ا مساحة الطابق مساحة الطابق تأمین التاریخ

ارتفاع الطابق ارتفاع الطابق ارتفاع الطابق ١وثیقة
عدد الطوابق عدد الطوابق عدد الطوابق ٢وثیقة

المكعب المكعب المكعب تأمین
رسم المتر رسم المتر رسم المتر
المجموع المجموع المجموع

تاریخ استالم الطلب تاریخ استالم الطلب تاریخ استالم الطلب
تاریخ الموافقة تاریخ الموافقة تاریخ الموافقة

تاریخ ابتداء العمل تاریخ ابتداء العمل تاریخ ابتداء العمل
التصدیق النھائي التصدیق النھائي التصدیق النھائي

سجل فواتیر 
الدفع

وصلرقم الم رقم الموصل

التاریخ التاریخ رقم الموصل
التاریخ
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تابع طلب الترخیص
سجل إثباتات 

الملكیة
رقم اثبات الملكیة رقم اثبات الملكیة رقم اثبات الملكیة التجاوز على مساحة االرتداد ٣وثیقة

اثبات ملكیة اثبات ملكیة اثبات ملكیة التجاوز على الحجم ٤ثیقةو
التاریخ التاریخ التاریخ التجاوز على النسبة المؤویة 

الطابقیة
٥وثیقة

التجاوز على النسبة المؤیة مالحظة المساح
سجل الوثائق 

المرفقة
رقم الوثیقة رقم الوثیقة رقم الوثیقة بدل مواقف مطالعات مھندس المدینة

١وثیقة ١وثیقة ١وثیقة قربصة البناء ة التنظیم الفرعیةمالحظات لجن
٢وثیقة ٢وثیقة ٢وثیقة التجاوز على النسبة المؤیة نوع اللجنة
٣وثیقة ٣وثیقة ٣وثیقة بدل مواقف رقم الجلسة
٤وثیقة ٤وثیقة ٤وثیقة قربصة البناء التاریخ
٥وثیقة ٥وثیقة ٥وثیقة تأمین الحالة

مساحة الطابق شروط خاصة
سجل المالحظات ةرقم المالحظ رقم المالحظة رقم المالحظة ارتفاع الطابق رقم الطلب

مالحظة المساح مالحظة المساح مالحظة المساح عدد الطوابق تاریخ التسجیل
مطالعات مھندس 

المدینة
مطالعات مھندس المدینة مطالعات مھندس المدینة المكعب رسم الكشف

مالحظات لجنة 
التنظیم الفرعیة

یم الفرعیةمالحظات لجنة التنظ مالحظات لجنة التنظیم الفرعیة رسم المتر رقم الموصل

شروط خاصة شروط خاصة شروط خاصة المجموع التاریخ
مالحظات عامة مالحظات عامة مالحظات عامة مالحظات توقیع امین الصندوق

مالحظات وتعدیالت مالحظات وتعدیالت مالحظات وتعدیالت تاریخ استالم الطلب بناءنوع  ال
تاریخ الموافقة التجاوز على مساحة االرتداد

تاریخ ابتداء العمل التجاوز على الحجم
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تابع لطلب الترخیص 
تاریخ االنتھاء من البناء التجاوز على النسبة المؤویة الطابقیة

سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة رقم المنطقة مالحظات وتعدیالت على النسبة المؤیةالتجاوز 
الموقع  الموقع  الموقع  التصدیق النھائي بدل مواقف

الشارع  الشارع  الشارع  قربصة البناء
رقم الحوض  رقم الحوض  رقم الحوض  رقم القطعة

رقم القطعة رقم القطعة رقم القطعة الموقع 
مساحة القطعة مساحة القطعة مساحة القطعة الشارع 

حة القطعةمسا رقم الحوض 
مساحة البناء رقم القطعة

مساحة القطعة
رقم القطعة

مساحة القطعة
مساحة البناء

وصف المجاري
نوع المواد المراد استخدامھا

غرض استعمال البناء

رقم الموصل
التاریخ
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تابع لطلب الترخیص 

سجل اللجان رقم اللجنة رقم اللجنة رقم اللجنة رقم اللجنة التجاوز على النسبة المؤیة
نوع اللجنة نوع اللجنة نوع اللجنة نوع اللجنة بدل مواقف
رقم الجلسة رقم الجلسة رقم الجلسة رقم الجلسة قربصة البناء

التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ تأمین
الحالة الحالة الحالة الحالة مساحة الطابق

ارتفاع الطابق
سجل المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن عدد الطوابق

اسم صاحب الملك  اسم صاحب الملك  اسم صاحب الملك  صاحب الملك  المكعب
اسم المقاول ولاسم المقا اسم المقاول المقاول رسم المتر

اسم المھندس المصمم اسم المھندس المصمم اسم المھندس المصمم المھندس المصمم المجموع
رئیس قسم التنظیم

التاریخ
سجل الموظفین رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف المدقق الداخلي

اسم رئیس قسم التنظیم قسم التنظیماسم رئیس اسم رئیس قسم التنظیم رئیس قسم التنظیم التاریخ
التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التوقیع

اسم المدقق الداخلي اسم المدقق الداخلي اسم المدقق الداخلي المدقق الداخلي المدیر المالي
التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ امین الصندوق

اسم الموظف الموقع اسم الموظف الموقع اسم الموظف الموقع التوقیع رقم الوصل
اسم المدیر المالي اسم المدیر المالي اسم المدیر المالي المدیر المالي التاریخ

اسم أمین الصندوق اسم أمین الصندوق اسم أمین الصندوق امین الصندوق مالحظات
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خیص تابع تطبیع طلب التر

٤.٥.١.١٦

توقیع امین الصندوق تاریخ استالم الطلب
تاریخ الموافقة

تاریخ ابتداء العمل
تاریخ االنتھاء من البناء

مالحظات وتعدیالت
التصدیق النھائي



٢٢٠

٤.٥.٢)Classes-&-Objects(

٤.٥.٢.١)Abstract Classes-&-Objects(

ةیمسرلا بتكلاتابلطلا
ةقفرملا قئاثولا

ناجللاتاسلجلاةیمیظنتلا تامولعملا لودجعقوم لیلد ططخم

صخرلاقطانملاتاراطخإلا

ءانب ةصخر بلطةحاسم ططخم ةقداصم بلطةمذ ةءارب بلطریراقتلا

تادھاشم ریرقتلمع ریرقت شیتفتلا ططخ لجس

4.5.2.1



٢٢١

٤.٥.٢.٢)Classes-&-Objects Structure(

تابلطلا

ةقفرملا قئاثولاةیمسرلا بتكلا

عقوم لیلد ططخم ةیمیظنتلا تامولعملا لودج

ناجللاتاسلجلا

تاراطخإلا

قطانملا

صخرلا

ریراقتلا

ةمذ ةءارب بلط ءانب ةصخر بلطةحاسم ططخم ةقداصم بلط

تادھاشم ریرقتلمع ریرقت

نیینطاوملا

نیفظوملا

شیتفتلا ططخ لجس

نیشتفملا

4.5.2.2
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٤.٥.٢.٣)Classes-&-Objects With Attributes(

4.5.2.3



٢٢٣

٤.٥.٢.٤)Classes-&-Objects With Attributes-

&-Services(

4.5.2.4
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٤.٥.٣)Dictionary(

٤.٥.٣.١)Tables(

٤.٥.٣.١.١)Table_Of_Tables(

اسم الجدول باالنجلیزيبالعربياسم الجدولرقم الجدول
acquittance_eng_1سجل براءات الذمة1
area_plane_acceptance_requist_eng2سجل طلبت مصادقة مساحة2
areas_regestry_eng_2سجل المناطق3
attached_documents_eng_3سجل الوثائق المرفقة4
committiee_session_eng_4سجل الجلسات5
commitie_of_organizationسجل اللجان الرسمیة6
executive_warning_eng_5سجل اإلخطارات التنفیذیة7
license_bulding_eng_7سجل رخص اإلعمار الصادرة9

license_requist_eng_8سجل طلبات رخص اإلعمار10
organizing_information_schduleسجل جداول المعلومات التنظیمیة11 _٩
١٠_place_guide_engسجل مخططات دلیل المواقع12
regestry_of_list_of_city_area_eng_12سجل خطط التفتیش13
regestry_of_official_letters_eng_1١سجل الكتب الرسمیة14
reviews_of_licence_requistsسجل مراجعات طلبات الرخص15
vesion_report_eng_1٢سجل تقاریر المشاھدات16
work_report_eng_15سجل تقاریر العمل الیومي17
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٤.٥.٣.١.٢)Database_Tables(

١.)acquittance_eng_1(

acquittance_eng_1

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Acquittance_No int(4) PRI 0

Property_Taxes varchar(32) YES (NULL)

Job_License varchar(32) YES (NULL)

Education_Ministry_Taxes varchar(32) YES (NULL)

Municipality_Rent varchar(32) YES (NULL)

Occupation_License varchar(32) YES (NULL)

Garbage_Fee varchar(32) YES (NULL)

Municipality_Court varchar(32) YES (NULL)

License_Bulding varchar(32) YES (NULL)

Water_Invoice varchar(32) YES (NULL)

Watercourses_Fee varchar(32) YES (NULL)

Other_Cridites varchar(64) YES (NULL)

Area_No int(4) YES (NULL)

Person_Id int(9) YES (NULL)

Acq_Date date PRI 0000-00-00

Indexes
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Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

acquittance_eng_1 0 PRIMARY 1 Acquittance_No

acquittance_eng_1 0 PRIMARY 2 Acq_Date

٤.٥.٣.١.٢.١

٢.)area_plane_acceptance_requist_eng2(

area_plane_acceptance_requist_eng2

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Area_Accept_Requist_No int(4) PRI 0

Person_Id int(9) YES (NULL)

Area_No int(4) YES (NULL)

Requist_Date date PRI 0000-00-00

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

area_plane_acceptance_requist_eng2 0 PRIMARY 1 Area_Accept_Requist_No

area_plane_acceptance_requist_eng2 0 PRIMARY 2 Requist_Date

٤.٥.٣.١.٢.٢
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٣.)areas_regestry_eng_3(

areas_regestry_eng_3

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Area_No int(4) PRI (NULL) auto_increment

Area_Type varchar(32) YES (NULL)

Piece_No int(4) YES (NULL)

Basian_No int(4) YES (NULL)

Place varchar(64) YES (NULL)

Street varchar(32) YES (NULL)

Piece_Area float YES (NULL)

Bulding_Area float YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

areas_regestry_eng_3 0 PRIMARY 1 Area_No

٤.٥.٣.١.٢.٣
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٤.)attached_documents_eng_4(

attached_documents_eng_4

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Attached_Documents_No int(4) PRI (NULL) auto_increment

Doc_Size float YES (NULL)

Doc_Type varchar(32) YES (NULL)

Doc_Name varchar(32)

Requist_No int(4) YES (NULL)

Receve_Date date PRI 0000-00-00

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

attached_documents_eng_4 0 PRIMARY 1 Attached_Documents_No

attached_documents_eng_4 0 PRIMARY 2 Receve_Date

٤.٥.٣.١.٢.٤
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٥.)commitie_of_organization(

commitie_of_organization

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Commitie_No int(4) PRI (NULL) auto_increment

Name varchar(64) YES (NULL)

member1 int(4) YES (NULL)

member2 int(4) YES (NULL)

member3 int(4) YES (NULL)

member4 int(4) YES (NULL)

member5 int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

commitie_of_organization 0 PRIMARY 1 Commitie_No

٤.٥.٣.١.٢.٥
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٦.)ommittee_session_eng_5(

ommittee_session_eng_5

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Session_No int(4) PRI 0

Session_Name varchar(32) YES (NULL)

Type varchar(32) YES (NULL)

Results varchar(164) YES (NULL)

Dessesion varchar(32) YES (NULL)

Session_Date date PRI 0000-00-00

Requist_No int(4) PRI 0

Commitie_No int(4) YES 0

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

ommittee_session_eng_5 0 PRIMARY 1 Session_No

ommittee_session_eng_5 0 PRIMARY 2 Session_Date

ommittee_session_eng_5 0 PRIMARY 3 Requist_No

٤.٥.٣.١.٢.٦
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٧.)executive_warning_eng_6(

executive_warning_eng_6

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Warning_No int(4) PRI 0

Warning_Type varchar(16) YES (NULL)

Violation_Type varchar(64) YES (NULL)

Date_Of_Violation date PRI 0000-00-00

Time_Limit int(4) YES (NULL)

File_Closed varchar(16) YES (NULL)

Closed_Date date YES (NULL)

Person_Id int(9) YES (NULL)

Area_No int(4) YES (NULL)

Inspector_Notes varchar(64) YES (NULL)

contractor_Id int(8) YES (NULL)

License_No int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

executive_warning_eng_6 0 PRIMARY 1 Warning_No

executive_warning_eng_6 0 PRIMARY 2 Date_Of_Violation

٤.٥.٣.١.٢.٧
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٨.)license_bulding_eng_8(

license_bulding_eng_8

Fields

Field Type Null Key Default Extra

License_No int(4) PRI (NULL) auto_increment

Date date YES (NULL)

Person_Id int(8) YES (NULL)

Requist_No int(4) YES (NULL)

Requisted_Estableshment varchar(64) YES (NULL)

Speacil_Condition varchar(64) YES (NULL)

City_Engeneer_Demandes varchar(64) YES (NULL)

Doctor_Demands varchar(64) YES (NULL)

Type_Of_Mesures varchar(64) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

license_bulding_eng_8 0 PRIMARY 1 License_No

٤.٥.٣.١.٢.٩
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٩.)license_requist_eng_9(

license_requist_eng_9

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Requist_No int(4) PRI 0

Rate_Percent float YES (NULL)

Watercourse_Discription varchar(64) YES (NULL)

Type_Of_Used_Materials varchar(64) YES (NULL)

Perpose_Of_Useing_Bulding varchar(64) YES (NULL)

Number_Of_Copies int(4) YES (NULL)

Type_Of_Bulding varchar(120) YES (NULL)

Insurance int(4) YES (NULL)

Passing_Over_Withdrawal_Aaea float YES (NULL)

Passing_Over_Size float YES (NULL)

Passing_Over_Floor_Rate_Percent float YES (NULL)

Passing_Over_Rate_Percent float YES (NULL)

Insted_Of_Station float YES (NULL)

Squat_Of_Bulding float YES (NULL)

Floor_Area float YES (NULL)

Floor_Height float YES (NULL)

Cubeic float YES (NULL)

Meter_Mapping float YES (NULL)

Sum float YES (NULL)

Receving_Date date PRI 0000-00-00

Start_Working_Date date YES (NULL)

Final_Certification varchar(64) YES (NULL)

Attached_Documents_No int(4) YES (NULL)

contractor_Id int(8) YES (NULL)

Eng_Id int(8) YES (NULL)

Person_Id int(8) YES (NULL)
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City_Engineer_Readings varchar(64) YES (NULL)

Organization_Committie_Notes varchar(64) YES (NULL)

Special_Conditions varchar(64) YES (NULL)

General_Notes varchar(64) YES (NULL)

Notes_And_ Modification varchar(64) YES (NULL)

Geumatics_Eng_Notes varchar(255) YES (NULL)

Number_Of_Floors int(4) YES (NULL)

End_Work_Date date YES (NULL)

Eng_Office varchar(32) YES (NULL)

Area_No int(4) YES (NULL)

Requist_Cost float YES (NULL)

Invoice_No int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

license_requist_eng_9 0 PRIMARY 1 Requist_No

license_requist_eng_9 0 PRIMARY 2 Receving_Date

٤.٥.٣.١.٢.١٠
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١٠.)organizing_information_schdule_10(

organizing_information_schdule_10

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Schdule_No int(4) PRI (NULL) auto_increment

Front_Withdrawal float YES (NULL)

Side_Withdrawal float YES (NULL)

Back_Withdrawal float YES (NULL)

Rate_Percent float YES (NULL)

Floor_Rate float YES (NULL)

Number_Of_Floors int(4) YES (NULL)

Bulding_Height int(4) YES (NULL)

Low_Limit_Discharge_Area float YES (NULL)

Number_Of_Stations int(4) YES (NULL)

General_Notes varchar(164) YES (NULL)

Notes varchar(64) YES (NULL)

Low_Limit_Of_Front_Area float YES (NULL)

Requist_No int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

organizing_information_schdule_10 0 PRIMARY 1 Schdule_No

٤.٥.٣.١.٢.١١
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١١.)place_guide_eng_11(

place_guide_eng_11

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Guide_No int(4) PRI (NULL) auto_increment

Bulding_Nature varchar(100) YES (NULL)

Date date YES (NULL)

Picture longblob YES (NULL)

Person_Id int(8) YES (NULL)

Area_No int(4) YES (NULL)

Schdule_No int(4) YES (NULL)

Requist_No int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

place_guide_eng_11 0 PRIMARY 1 Guide_No

٤.٥.٣.١.٢.١٢
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١٢.)egistry_of_list_of_city_area_eng_12(

egistry_of_list_of_city_area_eng_12

Fields

Field Type Null Key Default Extra

List_No int(4) PRI (NULL) auto_increment

Plane_Name varchar(32) YES (NULL)

Basian_No int(4) YES (NULL)

Date_Of_First_Visit date YES (NULL)

Emp_No int(4) YES (NULL)

Emp_No1 int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

egistry_of_list_of_city_area_eng_12 0 PRIMARY 1 List_No

٤.٥.٣.١.٢.١٣
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١٣.)egistry_of_official_letters_eng_13(

egistry_of_official_letters_eng_13

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Letter_No int(4) PRI (NULL) auto_increment

Requist_No int(4) YES (NULL)

Date date YES (NULL)

Send_To varchar(64) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

egistry_of_official_letters_eng_13 0 PRIMARY 1 Letter_No

٤.٥.٣.١.٢.١٤
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١٤.)reviews_of_licence_requists(

reviews_of_licence_requists

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Review_No int(4) PRI (NULL) auto_increment

Review_Date date YES (NULL)

Requist_No int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

reviews_of_licence_requists 0 PRIMARY 1 Review_No

٤.٥.٣.١.٢.١٥
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١٥.)vesion_report_eng_14(

vesion_report_eng_14

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Report_No int(4) PRI 0

Round_Start_Time time YES (NULL)

Round_End_Time time YES (NULL)

Notes varchar(64) YES (NULL)

Date_Of_Notes date PRI 0000-00-00

Results_Of_Inspection_Round longtext YES (NULL)

Date_Of_Results date YES (NULL)

Admin_Notes varchar(64) YES (NULL)

Admin_Notes_Date date YES (NULL)

Emp_No int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

vesion_report_eng_14 0 PRIMARY 1 Report_No

vesion_report_eng_14 0 PRIMARY 2 Date_Of_Notes

٤.٥.٣.١.٢.١٦
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١٦.)work_report_eng_15(

work_report_eng_15

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Report_No int(4) PRI 0

Inspector_Notes varchar(255) YES (NULL)

Date_Of_Insp_Note date PRI 0000-00-00

Section_Supervisor_Notes varchar(64) YES (NULL)

Date_Of_Notes_Se date YES (NULL)

administrator_Notes varchar(64) YES (NULL)

Date_Of_Notes_Ad date YES (NULL)

Chief_Notes varchar(64) YES (NULL)

Date_Of_Notes_Ch date YES (NULL)

Emp_No int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

work_report_eng_15 0 PRIMARY 1 Report_No

work_report_eng_15 0 PRIMARY 2 Date_Of_Insp_Note

٤.٥.٣.١.٢.١٧
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٤.٥.٣.١.٣)Tables_Of_Rows(

بية

Columns Names

١Eng_Acquittance_NoInt4

Property_TaxesVarchar32

Job_LicenseVarchar32

Education_Ministry_TaxesVarchar32

Municipality_RentVarchar32

Occupation_LicenseVarchar32

Garbage_FeeVarchar32

Municipality_CourtVarchar32

License_BuldingVarchar32

Water_InvoiceVarchar32

Watercourses_FeeVarchar32

Other_CriditesVarchar32

Area_NoInt4

Person_IdInt9

Columns Names
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Eng_2Area_Accept_Requist_Noint٤
Person_Idint٩
Area_Noint٤

٣Eng_Area_Noint٤
Area_Typevarchar٣٢
Piece_Noint٤
Basian_Noint٤
Placevarchar٦٤
Streetvarchar٣٢
Piece_AreaFloat٩

Bulding_AreaFloat٩مس

Eng_4Attached_Documents_Noint4

Doc_Sizefloat4

Doc_Typevarchar32

Doc_Namevarchar32

Requist_Noint4

Receve_DateDate
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Eng_5Commitie_Noint4

Namevarchar32

member1int4

member1int4

member1int4

member1int4

member1int4

Eng_6Session_Noint4

Session_Namevarchar32

Typevarchar32

Resultsvarchar164

Requist_Noint4

Dessesionvarchar32

Session_DateDate

Commitie_Noint4
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Eng_7Warning_NoInt4

Warning_TypeVarchar16

Violation_TypeVarchar64

Date_Of_ViolationDate-

File_Closedvarchar16

Time_LimitInt4

Person_IdInt9

Inspector_Notesvarchar64

Constructor_IdInt9

Area_NoInt4

Eng_9License_NoInt٤
DateDate

Person_IdInt8

Requist_NoInt4
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Requisted_Estableshmentvarchar64

Speacil_Conditionvarchar64

City_Engeneer_Demandesvarchar64

Doctor_Demandsvarchar64

Type_Of_Mesuresvarchar64

Eng_10Requist_NoInt٤
Rate_Percentfloat12

Watercourse_DiscriptionVarchar64

Type_Of_Used_MaterialsVarchar64

Perpose_Of_Useing_BuldingVarchar64

Number_Of_CopiesInt4

Type_Of_BuldingVarchar64

Passing_Over_Withdrawal_AaeaFloat12

Passing_Over_SizeFloat12
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Passing_Over_Floor_Rate_PercentFloat12

Passing_Over_Rate_PercentFloat12

Insted_Of_StationFloat12

Squat_Of_BuldingFloat12

Floor_AreaFloat12

Floor_HeightFloat12

CubeicFloat12

Eng_11Meter_MappingFloat12

SumFloat12

Receving_DateDate-

Start_Working_DateDate-

Final_CertificationVarchar64

Invoice_NoInt4

Schdule_NoInt4

Attached_Documents_NoInt4

Person_IdInt8
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١٢Eng_Schdule_Noint٤
Front_WithdrawalFloat12

Side_WithdrawalFloat12

Back_WithdrawalFloat12

Rate_PercentFloat12

Floor_RateFloat12

Number_Of_FloorsInt4

Bulding_HeightFloat12

Low_Limit_Discharge_AreaFloat12

Low_Limit_Of_Front_AreaFloat12ية

Number_Of_StationsInt4

General_NotesVarchar164

TypeVarchar64

Person_IdInt8
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Employee_NoInt4

Area_NoInt4

Eng_13Review_NoInt

Review_DateDate-

Requist_NoInt-

Eng_14Guide_Noint٤
Bulding_NatureVarchar64

DateDate-

Picturelongblob-

Office_NameVarchar64

Person_IdInt8

Area_NoInt4

Schdule_NoInt4

Requist_NoInt4
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١٥Eng_List_Noint٤
Plane_NameInt4

Basian_NoDate-

Date_Of_First_VisitDate-

Emp_No

Emp_No1

Eng_16Letter_Noint٤
DateDate-

Send_ToVarchar64

Area_NoInt4

Employee_noInt4

Person_IdInt4
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٤.٥.٣.١.٣

١٧Eng_Report_Noint٤
Visited_RegionsVarchar64

List_NoInt4

Round_Start_TimeTime-

Round_End_TimeTime-
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٤.٦)Mailing System(

٤.٦.١)Normalization System(

٤.٦.١.١)interior_cr_3(

٤.٦.١.١



٢٥٣

٤.٦.١.٢)exterior_cr_2(

خ

٤.٦.١.٢



٢٥٤

٤.٦.١.٣)change_interior_cr_4(

سجل ٤.٦.١.٣



٢٥٥

٤.٦.١.٤\\)change_interior_cr_4(

متابعة وارد\\سجل ٤.٦.١.٤



٢٥٦

٤.٦.٢)Classes-&-Objects(

٤.٦.٢.١)Abstract Classes-&-Objects(

4.6.2.1

٤.٦.٢.٢)Classes-&-Objects with Attributes(

4.6.2.2



٢٥٧

٤.٦.٢.٣)Classes-&-Objects Structure

على4.6.2.3



٢٥٨

٤.٦.٢.٤)Classes-&-Objects With

Attributes-&-Services(

رداصلا

در-
درلا خیرات-

دراولا
1..1

0..*

1..*

1..1

0..*

1..1

0..*

1..1

()ةلاسرلامجح+
()لئاسرلاددع+
()لاسرأ+
()فذح+

ةلسارملامقر-
لاسرألاخیرات-
لسرملا-
ھیلالسرملا-
ةلاسرلاعون-
عوضوملا-

ةلاسر

()ينورتكلادیربلاددع+
()تافلملاددع+

ةیوھلامقر-
ينورتكلألادیربلل-

نینطاوملا

ةرئادلامقر-
رئاودلا

فظوملامقر-
ينورتكلألا دیربلا-
ةرئادلا مقر-

نیفظوملا

)(دیربلا ددع+
ةلاسرلاعون-

ينورتكلا دیرب

)(فلملا فذح+
)(تافلملا ددع+

فلملا عون-
فلم

)(لئاسرلا ددع+

ةلسارملامقر-
لاسرألا خیرات-
ةرئادلا مقر-
لیوحتلا خیرات-

ةیلخادلا تالیوحتلا

Class1

4.6.2.4



٢٥٩

4.6.3)Dictionary(

(Tables ) 4.6.3.1

٤.٦.٣.١.١)Table_Of_Tables(

المالحظات )إنجلیزي(اسم الجدول )عربي(اسم الجدول الجدولرقم
change_interior_cr_4 التحویالت الداخلیة 1
exterior_cr_2 صادرةالمراسالت ال ٢
interior_cr_3 لواردةالمراسالت ا ٣
upload_file_cr_1 تحمیل الملفات ٤

4.6.3.1.1



٢٦٠

٤.٦.٣.١.٢)Database_Tables(

١.)change_interior_cr_4(

change_interior_cr_4

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Interior_Id int(4) PRI 0

Dept_Id int(4) YES (NULL)

Change_Date date 0000-00-00

From varchar(64)

Supject varchar(64)

Message text

Coming_Date date 0000-00-00

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

change_interior_cr_4 0 PRIMARY 1 Interior_Id

4.6.3.1.2.1



٢٦١

٢.)exterior_cr_2(

exterior_cr_2

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Exterior_Id int(4) PRI 0

To varchar(64)

Supject varchar(32)

Message text

Sending_Date date 0000-00-00

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

exterior_cr_2 0 PRIMARY 1 Exterior_Id

4.6.3.1.2.2



٢٦٢

٣.)interior_cr_3(

interior_cr_3

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Interior_Id int(4) PRI 0

From varchar(64)

Supject varchar(32)

Message text

Coming_Date date PRI 0000-00-00

Message_Type enum('Email','File') Email

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

interior_cr_3 0 PRIMARY 1 Interior_Id

interior_cr_3 0 PRIMARY 2 Coming_Date

4.6.3.1.2.3
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٤.)upload_file_cr_1(

upload_file_cr_1

Fields

Field Type Null Key Default Extra

File_Id int(4) PRI (NULL) auto_increment

File_Size int(4) YES (NULL)

File_Type varchar(16) YES (NULL)

File_Path varchar(64) YES C:PHPuploadtemp

File_Name varchar(64) YES (NULL)

User_Id int(12) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

Collation

upload_file_cr_1 0 PRIMARY 1 File_Id A

4.6.3.1.2.4



٢٦٤

٤.٦.٣.١.٣)Table_Of_Rows(

النوع الطول اسم السطر باألنجلیزي اسم السطر بالعربي رقم الجدول
int 4 Interior_Id رقم التحویلة الداخلیة change_interior_cr_4
int ٤ Dept_Id رقم القسم change_interior_cr_4
date - Change_Date تاریخ التحویل change_interior_cr_4
varchar 64 From المرسل change_interior_cr_4
varchar 64 Supject الموضوع change_interior_cr_4
text - Message الرسالة change_interior_cr_4
date - Coming_Date تاریخ وصول الرسالة change_interior_cr_4

int 4 Exterior_Id رقم المراسلة الخارجیة exterior_cr_2
varchar ٦٤ To المرسل إلیھ exterior_cr_2
varchar ٣٢ Supject موضوع الرسالة exterior_cr_2
text - Message محتوى الرسالة exterior_cr_2
date - Sending_Date تاریخ اإلرسال exterior_cr_2

int ٤ Interior_Id لمراسلة الداخلیةرقم ا interior_cr_3
varchar ٦٤ From المرسل interior_cr_3
varchar ٣٢ Supject موضوع الرسالة interior_cr_3
text - Message مضمون الرسالة interior_cr_3
date - Coming_Date تاریخ ورود الرسالة interior_cr_3
enum('Email','File') - Message_Type لرسالةنوع ا interior_cr_3

int 4 File_Id رقم الملف upload_file_cr_1
int 4 File_Size حجم الملف upload_file_cr_1
varchar 16 File_Type نوع الملف upload_file_cr_1



٢٦٥

varchar ٦٤ File_Path ممر الملف upload_file_cr_1
varchar ٦٤ File_Name اسم الملف upload_file_cr_1
int ١٢ User_Id رقم المستخدم upload_file_cr_1

4.6.3.1.3
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٤.٧)Data Management(

٤.٧.١)Normalization System(

٤.٧.١.١)Data_ Management(

ل

٤.٧.١.١
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٤.٧.١.٢)employee_admin_9(

لة



٢٦٨

٤.٧.١.٢

٤.٧.١.٣)person_admin_8(

٤.٧.١.٣



٢٦٩

٤.٧.٢)Classes-&-Objects

٤.٧.٢.١)Abstract Classes-&-Objects(

4.7.2.1

٤.٧.٢.٢)Classes-&-Objects Structure(

4.7.2.2

٤.٧.٢.٣)Classes-&-Objects With Attributes(



٢٧٠

4.7.2.3

٤.٧.٢.٤)Classes-&-Objects With

Attributes-&-Services(

4.7.2.4



٢٧١

4.7.3)Dictionary(

(Tables ) 4.7.3.1

٤.٧.٣.١.١)Table_Of_Tables(

المالحظات )انجلیزي(اسم الجدول )عربي(اسم الجدول الجدولرقم
users_admin_2 المستخدمین 1
part_tables_admin_3 األقسام// الجداول ٢
part_user_permeation_admin_4 نالمستخدمی// األقسام// الجداول ٣
permeation_admin_5 الصالحیات ٤
tables_admin_6 الجداول ٥
rows_admin_7 السطور ٦
person_admin_8 األشخاص ٧
employee_admin_9 الموظفین ٨
Job_admin_10 المھن ٩
Department_ admin_11 الدوائر ١٠
settings_admin_1 االعدادات ١١

4.7.3.1.1



٢٧٢

٤.٧.٣.١.٢)Database_Tables(

١.)department_admin_11(

department_admin_11

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Department_Id int(4) PRI 0

Department varchar(32)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

department_admin_11 0 PRIMARY 1 Department_Id

4.7.3.1.2.1
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٢.)employee_admin_9(

employee_admin_9

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Employee_Id int(4) PRI 0

Identity int(9) 0

First_Name varchar(16)

Father_Name varchar(16)

GrandFather_Name varchar(16)

Family_Name varchar(16)

Birth_Date date 0000-00-00

Cell_No int(10) YES (NULL)

Job_Id int(2) 0

Department_Id int(4) 0

Salary int(4) 0

Hire_Date date 0000-00-00

User_Name varchar(32)

Pass_Word varchar(64)

Address varchar(64)

Tel_No int(10) YES (NULL)

Email varchar(32) YES (NULL)

Picture varchar(64) YES (NULL)

Sex enum('M','F') M

Indexes



٢٧٤

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

employee_admin_9 0 PRIMARY 1 Employee_Id

4.7.3.1.2.2

٣.)job_admin_10(

job_admin_10

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Job_Id int(4) PRI 0

Job_Description varchar(32)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

job_admin_10 0 PRIMARY 1 Job_Id

4.7.3.1.2.3
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٤.\\)part_tables_admin_3(

part_tables_admin_3

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Part_Id int(4) PRI 0

Table_Id int(4) PRI 0

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

part_tables_admin_3 0 PRIMARY 1 Part_Id

part_tables_admin_3 0 PRIMARY 2 Table_Id

4.7.3.1.2.4\\
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٥.\\\\)part_user_permeation_admin_4(
٦.

part_user_permeation_admin_4

Fields

Field Type Null Key Default Extra

User_Id int(4) PRI 0

Part_Id int(4) PRI 0

Permetion_Id int(2) PRI 0

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

part_user_permeation_admin_4 0 PRIMARY 1 User_Id

part_user_permeation_admin_4 0 PRIMARY 2 Part_Id

part_user_permeation_admin_4 0 PRIMARY 3 Permetion_Id

4.7.3.1.2.5\\\\
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٧.)permeation_admin_5(

permeation_admin_5

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Permetion_Id int(4) PRI (NULL) auto_increment

Permetion_Name varchar(32)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

permeation_admin_5 0 PRIMARY 1 Permetion_Id

4.7.3.1.2.6
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٨.)person_admin_8(

person_admin_8

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Person_Identity int(9) PRI 0

First_Name varchar(16)

Father_Name varchar(16)

GrandFather_Name varchar(16)

Family_Name varchar(16)

Famous_Name varchar(16)

Birth_Date date 0000-00-00

Address varchar(16)

Tel_No int(8) YES (NULL)

Email varchar(64) YES (NULL)

Pass_Word varchar(64) binary

Picture varchar(46) YES (NULL)

Submition_Date date 0000-00-00

Craft_Name varchar(64) YES (NULL)

Sex enum('M','F') M

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

person_admin_8 0 PRIMARY 1 Person_Identity

4.7.3.1.2.7
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٩.)rows_admin_7(

rows_admin_7

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Row_Id int(4) PRI 0

Row_Name_Arab varchar(64)

Row_Name_Eng varchar(64)

Type enum('int','varchar2','enum','text','date') int

Lengeth int(4) 0

Table_Id varchar(8) PRI 0

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

rows_admin_7 0 PRIMARY 1 Row_Id

rows_admin_7 0 PRIMARY 2 Table_Id

4.7.3.1.2.8
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١٠.)settings_admin_1(

settings_admin_1

Fields

Field Type Null Key Default Extra

No_Daily_Emails int(1) 1

Text_File_Size int(8) 0

Text_File_Type varchar(32) txt

No_Text_File int(1) 1

Email_Size int(8) 0

Max_No_Request int(2) 5

Archiving_Date_Day int(2) 1

No int(1) PRI 0

Image_File_Type varchar(32) jpeg

Image_File_Size int(8) 100000

Archiving_Date_Mounth int(2) 1

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

settings_admin_1 0 PRIMARY 1 No

4.7.3.1.2.9
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١١.)tables_admin_6(

tables_admin_6

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Table_Id int(4) PRI (NULL) auto_increment

Table_Name_Eng varchar(64)

Table_Name_Arab varchar(64)

Part_Id varchar(16) PRI

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

tables_admin_6 0 PRIMARY 1 Table_Id

tables_admin_6 0 PRIMARY 2 Part_Id

4.7.3.1.2.10
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٤.٧.٣.١.٣)Table_Of_Rows(

النوع الطول اسم السطر باألنجلیزي اسم السطر بالعربي رقم الجدول
int Part_ID رقم القسم admin_1

varchar Part_Name أسم القسم admin_1

int 4 User_ID رقم المستخدم admin_2
varchar 32 User_Name أسم المستخدم admin_2
varchar 32 User_PassWord كلمة المرور admin_2

int Part_ID رقم القسم admin_3
int Table_ID رقم الجدول admin_3

int User_ID رقم المستخدم admin_4
int Part_ID رقم القسم admin_4
int Permetion_ID لصالحیةرقم ا admin_4

int Permetion_ID رقم الصالحیة admin_5
varchar Permetion_Name أسم الصالحیة admin_5

int 4 Table_ID رقم الجدول admin_6
varchar 32 Table_NameEng أسم الجدول باإلنجلیزي admin_6
varchar 32 Table_NameArab أسم الجدول بالعربي admin_6

int 4 Row_Id رقم السطر admin_7
varchar 64 Row_Name_Eng أسم السطر باإلنجلیزي admin_7
varchar 64 Row_Name_Arab أسم السطر بالعربي admin_7
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Type النوع admin_7
Length الطول admin_7

int Table_Id رقم الجدول admin_7

int 9 Person_Identity رقم ھویة الشخص admin_8
varchar 16 First_Name االسم األول admin_8
varchar 16 Father_Name أسم األب admin_8
varchar 16 GrandFather_Name أسم الجد admin_8
varchar 16 Family_Name أسم العائلة admin_8
varchar 32 Address العنوان admin_8

int 8 Tel_No فرقم الھات admin_8
varchar 64 Email العنوان البریدي admin_8

date Birth_Date تاریخ المیالد admin_8

int 4 Employee_Id رقم الموظف admin_9
int 9 Identity رقم الھویة admin_9

date Hire_Date تاریخ التوظیف admin_9
int 4 Salary الراتب admin_9
int 10 Cell_No قم الجوالر admin_9
int 4 Job_Id رقم الوظیفة admin_9
int 4 Department_Id رقم الدائرة admin_9

int Job_Id رقم الوظیفة admin_10
varchar 32 Job_Description الوصف الوظیفي admin_10

int 2 Department_Id رقم الدائرة admin_11
varchar 32 Department لدائرةا admin_11
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٥.٨)System Implementation(

٥.٨.١)Court Department Implementation(

Class Validators

.

$Server_Validator_Object =new Server_Validator();

//printf($Server_Validator_Object-
>Unique("employee_admin_9","User_Name","'"."?????"."'"));
class Server_Validator
{//start_class
//*********************************************************************

)connection (

PHP

var $hostname_BMConnectionDB ;
var $database_BMConnectionDB ;
var $username_BMConnectionDB ;
var $password_BMConnectionDB ;

//*********************************************************************
function Server_Validator()

{
if(file_exists('../../../Connections/BMConnectionDB.php'))

include('../../../Connections/BMConnectionDB.php');
else if(file_exists('../../Connections/BMConnectionDB.php'))

include('../../Connections/BMConnectionDB.php');
else if(file_exists('../Connections/BMConnectionDB.php'))

include('../Connections/BMConnectionDB.php');
else if(file_exists('Connections/BMConnectionDB.php'))

include('Connections/BMConnectionDB.php');

$this-
>hostname_BMConnectionDB=$hostname_BMConnectionDB;//"127.0.0.1";//$hostname_BM
ConnectionDB;

$this-
>database_BMConnectionDB=$database_BMConnectionDB;//"BethlehemMunicipalityDB";

$this-
>username_BMConnectionDB=$username_BMConnectionDB;//"root";

$this-
>password_BMConnectionDB=$password_BMConnectionDB;//"";

}
//*********************************************************************
function Get_Value_String($theValue, $theType, $theDefinedValue = "",

$theNotDefinedValue = "")
{

$theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) :
$theValue;

switch ($theType) {
case "text":
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$theValue = ($theValue != "") ?  $theValue  : "NULL";
break;
case "long":
case "int":

$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
break;
case "double":

$theValue = ($theValue != "") ?  doubleval($theValue)  : "NULL";
break;

case "date":
$theValue = ($theValue != "") ?  $theValue  : "NULL";

break;
case "defined":

$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue :
$theNotDefinedValue;

break;
}
return $theValue;

}
//*********************************************************************

return

)true or flase( ،.Boolean

function Length_Validator($string,$Max,$Min)
{

//$Min<=strlen($string)
if( $Min > strlen($string))

return false;
if( $Max < strlen($string))

return false;
else

return true;
}

//*********************************************************************

NullNullFalseTrue

function Not_Null($str)
{

if(strcmp($str,""))
{return true;}

else
{return  false;}

}
//*********************************************************************

function Regular_Date($Mounth,$Day,$Year)
{

if(checkdate($Mounth,$Day,$Year))
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return true;
else

return  false;
}

//*********************************************************************
function Logicale_Date($Year)

{
$Compare_Year=date('Y',time())-16;
if($Year < $Compare_Year)

return true;
else

return false;
}

//*********************************************************************
function Tow_Equale_Controls($Control_1,$Control_2)

{
if(!(strcmp($Control_1,$Control_2)))

return true;
else

return false;
}

//*********************************************************************

)Function (

)٩-٠.(
function Containes_No_Digites($str)

{
for($i=0;$i<strlen($str);++$i)

{

if($str[$i]=='0'||$str[$i]=='1'||$str[$i]=='2'||$str[$i]=='3'||$str[$i]=='4'||$str[$i]=='5'||$str[$i]
=='6'||$str[$i]=='7'||$str[$i]=='7'||$str[$i]=='8'||$str[$i]=='9')

return false;
}

return true;
}
//*********************************************************************

trueFalse

function All_Digites($str)
{

for($i=0;$i<strlen($str);++$i)
{

if($str[$i]!='0' && $str[$i]!='1' && $str[$i]!='2' &&
$str[$i]!='3' && $str[$i]!='4' && $str[$i]!='5' && $str[$i]!='6' && $str[$i]!='7' && $str[$i]!='8' &&
$str[$i]!='9')

return false;
}

return true;
}
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//*********************************************************************

.
function  Arabic_Char_Only($str)

{
for($i=0;$i<strlen($str);++$i)

{
if(193>=ord($str[$i]) && ord($str[$i])>=237)

return false;
}

return true;
}

//*********************************************************************
function Regular_Format($Format,$str,$Case)

{
if($Case==0)

{
if(ereg($Format,$str))

return true;
else

return false;
}

//*************************
if($Case==1)

{
if(eregi($Format,$str))

return true;
else

return false;
}

}
//*********************************************************************

name@site.com

function Check_Email ($email)
{

if (ereg("^[a-zA-Z0-9_\.\-]+@[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z0-9\-\.]+$", $email))
return true;
else
return false;

}
//*********************************************************************

function  Check_Name($name)
{

if (eregi ('[^0-9a-zÃ-í0-9 ]',$name))
return true;
else
return false;

}
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//*********************************************************************
function check_num($num)

{
if (eregi ('[^0-9]', $num))
return true;
else
return false;

}
//*********************************************************************
//***************************************************************
function Get_End($File_Str)

{
return end (explode (".",$File_Str));

}
//***************************************************************

 .
function Allow_Type($Temp_Get_End)

{
$Server_Validator_Object =new Server_Validator();

if($Temp_Get_End=="gif" || $Temp_Get_End="png" ||
$Temp_Get_End=="jpeg")

return true;
return

false;
}

//***************************************************************

٠

٢٠٠٠٠.
function Get_Size($File_Size)

{
if($File_Size>200000 || $File_Size==0)

return false;
else

return true;
}

//***************************************************************

)Path (

function If_Exist($File_Path)
{

if(file_exists($File_Path))
return true;

else
return false;

}
//***************************************************************
function Unique($Table,$Column,$Value)

{

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-



٣٦٤

>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,

$BMConnectionDB);

$query_Display_Persone_Recordset = "SELECT "." $Column"."
FROM" ." $Table "."WHERE "." $Column=$Value";

$Display_Persone_Recordset=mysql_query($query_Display_Persone_Recordset,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error());

$row_Display_Persone_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset);

$totalRows_Display_Persone_Recordset =
mysql_num_rows($Display_Persone_Recordset);

//return $totalRows_Display_Persone_Recordset;
if($totalRows_Display_Persone_Recordset==0)

return true;
else

return false;
}

//***************************************************************
}//end_class

Class Criminal Lawsuit(Superclass)

*******************************************************************//
**
class Criminal_Lawsuit_Class

}// start_class
*******************************************************************//
**

var $hostname_BMConnectionDB؛
var $database_BMConnectionDB؛
var $username_BMConnectionDB؛
var $password_BMConnectionDB؛

*******************************************************************//
**

function Criminal_Lawsuit_Class()
}

if(file_exists('../../../Connections/BMConnectionDB.php '((

include('../../../Connections/BMConnectionDB.php ؛)'
else

if(file_exists('../../Connections/BMConnectionDB.php '((

include('../../Connections/BMConnectionDB.php ؛)'
else

if(file_exists('../Connections/BMConnectionDB.php '((

include('../Connections/BMConnectionDB.php ؛)'
else

if(file_exists('Connections/BMConnectionDB.php '((

include('Connections/BMConnectionDB.php ؛)'
$this-

>hostname_BMConnectionDB=$hostname_BMConnectionDB؛
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$this-
>database_BMConnectionDB=$database_BMConnectionDB؛

$this-
>username_BMConnectionDB=$username_BMConnectionDB؛

$this-
>password_BMConnectionDB=$password_BMConnectionDB؛

{
*******************************************************************//

.
function Get_Criminal_Lawsuit($Lawsuit_Id(

}
$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-

>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$query_Store_Recordset = "SELECT * FROM
criminal_lawsuit_co_4 WHERE
Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit=$Lawsuit_Id ؛"

$Store_Recordset =
mysql_query($query_Store_Recordset, $BMConnectionDB) or
die(mysql_error ؛())

$row_Store_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Store_Recordset ؛)

return $row_Store_Recordset؛
 {

***********************************//********************************

.
Function

Insert_Criminal_Lawsuit($Coming_Date,$Crime_Type,$Objection_Continuation_
Date,$Comment,$Judgement_Case,$Lawsuit_Case,$Emp_No,$Year_Lawsuit_No,$Per
son_Identity_Suspect,$Lawsuit_Type,$Meeting_NO,$Meeting_Time,$Judgement_S
ummary,$Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit(

}

$ insertSQL = sprintf("INSERT INTO
criminal_lawsuit_co_4 (Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit, Coming_Date,
Crime_Type, Emp_No, Year_Lawsuit_No, Person_Identity_Suspect,
Lawsuit_Type, Meeting_NO, Meeting_Time) VALUES ( %s, %s, %s, %s,%s,
%s, %s,%s,%s "(،

$Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit,$Coming_Date,$Crime_Type,$Emp_No,$Year_L
awsuit_No,$Person_Identity_Suspect,$Lawsuit_Type,$Meeting_NO,
$Meeting_Time

؛)

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this-
>database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB ؛)
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$Result1 = mysql_query($insertSQL,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

{
*******************************************************************//

.
function Delete_Criminal_Lawsuit($Temp_Criminal_Lawsuit(

}

$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM
criminal_lawsuit_co_4 WHERE  Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit=%s "،
$ Temp_Criminal_Lawsuit ؛)

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this-
>database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB ؛)

$Result1 = mysql_query($deleteSQL,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

{// end_function
*************************************//******************************

.
function
Update_Criminal_Lawsuit($Coming_Date,$Crime_Type,$Objection_Continuat
ion_Date,$Comment,$Judgement_Case,$Lawsuit_Case,$Emp_No,$Year_Lawsuit
_No,$Person_Identity_Suspect,$Lawsuit_Type,$Meeting_NO,$Meeting_Time,
$Judgement_Summary,$Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit(

}// start_function

$updateSQL = sprintf("UPDATE
criminal_lawsuit_co_4 SET Coming_Date=%s, Crime_Type=%s,
Objection_Continuation_Date=%s, Comment=%s, Judgement_Case=%s,
Lawsuit_Case=%s, Emp_No=%s, Year_Lawsuit_No=%s,
Person_Identity_Suspect=%s, Lawsuit_Type=%s, Meeting_NO=%s,
Meeting_Time=%s, Judgement_Summary=%s WHERE
Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit=%s "،

$Coming_Date,$Crime_Type,$Objection_Continuation_Date,$Comment,
$Judgement_Case,$Lawsuit_Case,$Emp_No,$Year_Lawsuit_No,$Person_Identi
ty_Suspect,$Lawsuit_Type,$Meeting_NO,$Meeting_Time,$Judgement_Summary
,$Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit

؛)

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this-
>database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB ؛)

$Result1 = mysql_query($updateSQL,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())
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{// end_function
*******************************************************************//
**

function Total_Criminal_Lawsuits_Number()
}

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this-
>database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB ؛)

$query_Total_Person_Recordset1 = "SELECT
criminal_lawsuit_co_4.Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit FROM
criminal_lawsuit_co_4 ؛"

$Total_Person_Recordset1 =
mysql_query($query_Total_Person_Recordset1, $BMConnectionDB) or
die(mysql_error ؛())

$row_Total_Person_Recordset1 =
mysql_fetch_assoc($Total_Person_Recordset1 ؛)

$totalRows_Total_Person_Recordset1 =
mysql_num_rows($Total_Person_Recordset1 ؛)

return $totalRows_Total_Person_Recordset1؛
{

*******************************************************************//
**

{// end_class
*****************//**************************************************

Class Executive Lawsuit (Subclass)

)Class (Criminal Lawsuit Class

)Class (Super Class

)Object Oriented ( في لغة

PHP  .
class Executive_Lawsuit_Class extends Criminal_Lawsuit_Class

}// start_class
*******************************//************************************

****
function Get_Executive_Lawsuit($Lawsuit_Id(

}
$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-

>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$query_Store_Recordset = "SELECT * FROM
executive_lawsuit_archive_co_9 WHERE
Lawsuit_Serial_NO_Executive_Lawsuit=$Lawsuit_Id ؛"

$Store_Recordset =
mysql_query($query_Store_Recordset, $BMConnectionDB) or
die(mysql_error ؛())
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$row_Store_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Store_Recordset ؛)

return $row_Store_Recordset؛
 {

*******************************************************************//

.

function
Insert_Executive_Lawsuit($Coming_Date,$Crime_Type,$Objection_Continua
tion_Date,$Comment,$Judgement_Case,$Lawsuit_Case,$Emp_No,$Year_Lawsui
t_No,$Person_Identity_Suspect,$Lawsuit_Type,$Meeting_NO,$Meeting_Time
,$Judgement_Summary,$Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit(

}

$ insertSQL = sprintf("INSERT INTO
executive_lawsuit_archive_co_9 (Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit,
Coming_Date, Crime_Type, Emp_No, Year_Lawsuit_No,
Person_Identity_Suspect, Lawsuit_Type, Meeting_NO, Meeting_Time)
VALUES ( %s, %s, %s, %s,%s, %s, %s,%s,%s "(،

$Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit,$Coming_Date,$Crime_Type,$Emp_No,$Year_L
awsuit_No,$Person_Identity_Suspect,$Lawsuit_Type,$Meeting_NO,
$Meeting_Time

؛)

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this-
>database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB ؛)

$Result1 = mysql_query($insertSQL,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

{
*************************************//******************************

.
function Delete_Executive_Lawsuit($Temp_Criminal_Lawsuit)

}

$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM
executive_lawsuit_archive_co_9 WHERE
Lawsuit_Serial_NO_Executive_Lawsuit=%s "،
$ Temp_Criminal_Lawsuit ؛)

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this-
>database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB ؛)

$Result1 = mysql_query($deleteSQL,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

{// end_function



٣٦٩

*******************************************************************//
**

function Update_Executive_Lawsuit($Information_No,
$Information_Date, $Court_Name,  $Year_Lawsuit_No,
$Execution_Procedure, $Comment, $Lawsuit_Serial_NO_Executive_Lawsuit(

}// start_function

$updateSQL = sprintf("UPDATE
executive_lawsuit_archive_co_9 SET Information_No=%s,
Information_Date=%s, Court_Name=%s,  Year_Lawsuit_No=%s,
Execution_Procedure=%s, Comment=%s WHERE
Lawsuit_Serial_NO_Executive_Lawsuit=%s "،

$Information_No, $Information_Date,
$Court_Name,  $Year_Lawsuit_No, $Execution_Procedure, $Comment,
$Lawsuit_Serial_NO_Executive_Lawsuit

؛)

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this-
>database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB ؛)

$Result1 = mysql_query($updateSQL,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

{// end_function
*******************************************************************//
**

function Total_Executive_Lawsuits_Number()
}

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this-
>database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB ؛)

$query_Total_Person_Recordset1 = "SELECT
Lawsuit_Serial_NO_Executive_Lawsuit FROM
executive_lawsuit_archive_co_9 ؛"

$Total_Person_Recordset1 =
mysql_query($query_Total_Person_Recordset1, $BMConnectionDB) or
die(mysql_error ؛())

$row_Total_Person_Recordset1 =
mysql_fetch_assoc($Total_Person_Recordset1 ؛)

$totalRows_Total_Person_Recordset1 =
mysql_num_rows($Total_Person_Recordset1 ؛)

return $totalRows_Total_Person_Recordset1؛
{
************************************************//*******************

**
{// end_class
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٥.٨.٢)Data Management Implementation(

)classes (....

****************************************************************//*****
class Emp_Class

}// start_class
*********************************************************************//

var $hostname_BMConnectionDB؛
var $database_BMConnectionDB؛
var $username_BMConnectionDB؛
var $password_BMConnectionDB؛

*****************//****************************************************
function Emp_Class()

}
if(file_exists('../../../Connections/BMConnectionDB.php '((

include('../../../Connections/BMConnectionDB.php ؛)'
else if(file_exists('../../Connections/BMConnectionDB.php '((

include('../../Connections/BMConnectionDB.php ؛)'
else if(file_exists('../Connections/BMConnectionDB.php '((

include('../Connections/BMConnectionDB.php ؛)'
else if(file_exists('Connections/BMConnectionDB.php '((

include('Connections/BMConnectionDB.php ؛)'

$this-
>hostname_BMConnectionDB=$hostname_BMConnectionDB;//"127.0.0.1";//$hostname_BM
ConnectionDB؛

$this-
>database_BMConnectionDB=$database_BMConnectionDB;//"BethlehemMunicipalityDB ؛"

$this-
>username_BMConnectionDB=$username_BMConnectionDB;//"root ؛"

$this-
>password_BMConnectionDB=$password_BMConnectionDB ؛//""؛

{
*********************************************************************//

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "",
$theNotDefinedValue ("" =

}
$theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) :

$theValue؛

switch ($theType (
}
case "text:"

$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL ؛"
break    ؛

case "long:"
case "int:"

$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL ؛"
break؛

case "double:"
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) .

"'" : "NULL ؛"
break؛

case "date:"
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL ؛"
break؛

case "defined:"
$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue :
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$theNotDefinedValue؛
break؛

{
return $theValue؛

{
**********//***********************************************************

function Get_Emp($User_Name(
}

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$query_Emp_Recordset = "SELECT * FROM employee_admin_9
WHERE  User_Name=$User_Name ؛"

$Emp_Recordset = mysql_query($query_Emp_Recordset,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

$row_Emp_Recordset = mysql_fetch_assoc($Emp_Recordset ؛)

return $row_Emp_Recordset؛
 {

***********************************************************************//
function Insert_Emp($Employee_Id, $Identity, $First_Name, $Father_Name,

$GrandFather_Name, $Family_Name, $Cell_No, $Job_Id, $Department_Id, $Salary,
$Hire_Date, $User_Name, $Pass_Word,$Picture,$Email(

}

$ insertSQL = sprintf("INSERT INTO employee_admin_9 (Employee_Id,
`Identity`, First_Name, Father_Name, GrandFather_Name, Family_Name, Cell_No, Job_Id,
Department_Id, Salary, Hire_Date, User_Name, Pass_Word,Picture,Email) VALUES
(%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s,%s,%s,%s "(،

$Employee_Id, $Identity, $First_Name, $Father_Name,
$GrandFather_Name, $Family_Name, $Cell_No, $Job_Id, $Department_Id, $Salary,
$Hire_Date, $User_Name, $Pass_Word,$Picture,$Email ؛)

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$Result1 = mysql_query($insertSQL, $BMConnectionDB) or
die(mysql_error ؛())

{
***********************************//**********************************

function Delete_Emp($Temp_Emp_Id(
}

$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM employee_admin_9
WHERE Employee_Id=%s "،
$ Temp_Emp_Id ؛)

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$Result1 = mysql_query($deleteSQL, $BMConnectionDB) or
die(mysql_error ؛())

{// end_function
*********************************************************************//

function Update_Emp($Identity, $First_Name,
$Father_Name,$GrandFather_Name,$Family_Name, $Birth_Date, $Cell_No, $Job_Id,
$Department_Id, $Salary, $Hire_Date, $User_Name, $Address, $Tel_No,
$Email ,$Sex,$Employee_Id(
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}// start_function

$updateSQL = sprintf("UPDATE employee_admin_9 SET
`Identity`=%s, First_Name=%s, Father_Name=%s, GrandFather_Name=%s,
Family_Name=%s, Birth_Date=%s, Cell_No=%s, Job_Id=%s, Department_Id=%s, Salary=%s,
Hire_Date=%s, User_Name=%s, Address=%s, Tel_No=%s, Email=%s ,Sex=%s  WHERE
Employee_Id=%s "،

$Identity, $First_Name,
$Father_Name,$GrandFather_Name,$Family_Name, $Birth_Date, $Cell_No, $Job_Id,
$Department_Id, $Salary, $Hire_Date, $User_Name, $Address, $Tel_No,
$Email ,$Sex,$Employee_Id ؛)

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$Result1 = mysql_query($updateSQL, $BMConnectionDB)
or die(mysql_error ؛())

{// end_function
*********************************************************************//

function Total_Emps_Number()
}

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$query_Total_Person_Recordset1 = "SELECT
employee_admin_9.Employee_Id FROM employee_admin_9 ؛"

$Total_Person_Recordset1 =
mysql_query($query_Total_Person_Recordset1, $BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

$row_Total_Person_Recordset1 =
mysql_fetch_assoc($Total_Person_Recordset1 ؛)

$totalRows_Total_Person_Recordset1 =
mysql_num_rows($Total_Person_Recordset1 ؛)

return $totalRows_Total_Person_Recordset1؛
{

*******************************************************//*****************
function Get_Last_Index()

}
$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-

>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$query_Display_Persone_Recordset = "SELECT
Employee_Id,User_Name, First_Name,Father_Name, GrandFather_Name, Family_Name
FROM employee_admin_9 ORDER BY Employee_Id ؛"

$Display_Persone_Recordset=mysql_query($query_Display_Persone_Recordset,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

$row_Display_Persone_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛)

$totalRows_Display_Persone_Recordset =
mysql_num_rows($Display_Persone_Recordset ؛)

$i=0؛

do}
++$ i؛

if($totalRows_Display_Persone_Recordset==$i(
return $row_Display_Persone_Recordset['Employee_Id ؛ ]'
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 { while ($row_Display_Persone_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛ ))

{
********//****************************************************************

function Get_First_Index()
}

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$query_Display_Persone_Recordset = "SELECT
Employee_Id,User_Name, First_Name,Father_Name, GrandFather_Name, Family_Name
FROM employee_admin_9 ORDER BY Employee_Id ؛"

$Display_Persone_Recordset=mysql_query($query_Display_Persone_Recordset,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

$row_Display_Persone_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛)

$totalRows_Display_Persone_Recordset =
mysql_num_rows($Display_Persone_Recordset ؛)

do}
return $row_Display_Persone_Recordset['Employee_Id ؛ ]'
 { while ($row_Display_Persone_Recordset =

mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛ ))
{

*************************************//***********************************
function Get_Next_Index($Temp_Employee_Id(

}
$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-

>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$query_Display_Persone_Recordset = "SELECT
Employee_Id,User_Name, First_Name,Father_Name, GrandFather_Name, Family_Name
FROM employee_admin_9 ORDER BY Employee_Id ؛"

$Display_Persone_Recordset=mysql_query($query_Display_Persone_Recordset,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

$row_Display_Persone_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛)

$totalRows_Display_Persone_Recordset =
mysql_num_rows($Display_Persone_Recordset ؛)

do}
if($Temp_Employee_Id==$row_Display_Persone_Recordset['Employee_Id '([

}
$row_Display_Persone_Recordset =

mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛)
return

$row_Display_Persone_Recordset['Employee_Id ؛]'
 {

 { while ($row_Display_Persone_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛ ))

{
************************************************************************//

function Get_Previous_Index($Temp_Employee_Id(
}// start_function

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )
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mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$Index_Array=array ؛()
$query_Display_Persone_Recordset = "SELECT

Employee_Id,User_Name  First_Name,Father_Name, GrandFather_Name, Family_Name
FROM employee_admin_9 ORDER BY Employee_Id ؛"

$Display_Persone_Recordset=mysql_query($query_Display_Persone_Recordset,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

$row_Display_Persone_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛)

$totalRows_Display_Persone_Recordset =
mysql_num_rows($Display_Persone_Recordset ؛)

$i=0؛
do}

$Index_Array[$i]=$row_Display_Persone_Recordset['Employee_Id ؛]'

if($Temp_Employee_Id==$row_Display_Persone_Recordset['Employee_Id '([
}

return $Index_Array[$i-1];//$Previous_Index؛
{

++$ i؛
 { while ($row_Display_Persone_Recordset =

mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛ ))

{// end_function
 *********************************************************************//

:
Emp_Class ()

$Emp_Object =new Emp_Class()؛
Insert_Emp ()

. ...
)object (:

$Emp_Object->Insert_Emp($Employee_Id, $Identity, $First_Name,
$Father_Name, $GrandFather_Name, $Family_Name, $Cell_No, $Job_Id,
$Department_Id, $Salary, $Hire_Date, $User_Name,
$Pass_Word,$Emp_Picture,$Email ؛)

Delete_Emp ()

$Emp_Object->Delete_Emp($Temp_Emp_Id(؛
Update_Emp ()

)object (
:

$ Emp_Object->Update_Emp($Identity, $First_Name,
$Father_Name,$GrandFather_Name,$Family_Name, $Birth_Date, $Cell_No,
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$Job_Id, $Department_Id, $Salary, $Hire_Date, $User_Name, $Address,
$Tel_No, $Email ,$Sex,$Employee_Id ؛)

Get_Last_Index ()
$ Emp_Object->Get_Last_Index ؛()

Get_First_Index ()
$Emp_Object->Get_First_Index ؛()
Get_Next_Index($Temp_Employee_Id   (

$Emp_Object->Get_Next_Index($_GET['Employee_Id'([؛
Get_Previous_Index($Temp_Employee_Id  (

$Emp_Object->Get_Previous_Index($_GET['Employee_Id'([؛
Total_Emps_Number () على

$Emp_Object-> Total_Emps_Number([؛
Get_Emp($User_Name)

)sever(
copy($_FILES['File_Persone']['tmp_name'],
"Uploaded_File/Files_Persones/"."$Interior_Id.$Temp_Get_End ؛")

Allow_Type($Temp_Get_End(
Get_Size($File_Size(
If_Exist($File_Path(

function download($Interior_Id,$File_Type)
{

$Name="$Interior_Id"."."."$File_Type";
if(Check_Exists("Uploaded_File/Files_Persones/$Name"))

{
header("Content-type: "."$File_Type");
header("Content-Disposition: attachment; filename=\""."$Name")."\"";
$readfile = readfile("Uploaded_File/Files_Persones/$Name", "r");

return $readfile;die();
}
return false;

}

unlink("Uploaded_File/Files_Persones/$Name ؛")

:
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for($i=0;$i<=3;++$i(
}// start for

if($Permetions[$i]!=0(
}// start if

$insertSQL = sprintf("INSERT INTO
part_user_permeation_admin_4 (User_Id, Part_Id, Permetion_Id) VALUES (%s, %s, %s "(،
$ GLOBALS['Temp_Employee_Id '[،

GetSQLValueString($_POST['Part_Id'], "int ("،
$ Permetions[$i ؛])

mysql_select_db($database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$Result1 = mysql_query($insertSQL, $BMConnectionDB) or
die(mysql_error ؛())

{// end if
{// end for

************************************************//
$ updateSQL = sprintf("UPDATE employee_admin_9 SET

Department_Id=%s  WHERE Employee_Id=%s "،
GetSQLValueString($_POST['Part_Id'], "int ("،

$ GLOBALS['Temp_Employee_Id '[
؛)

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB ؛)
$Result1 = mysql_query($updateSQL, $BMConnectionDB) or

die(mysql_error ؛())

************************************************//

:
session_start(); )
$LoginRS__query=sprintf("SELECT  ".$Login_Username_Column.", Pass_Word FROM
".$Logon_Table." WHERE ".$Login_Username_Column."='%s' AND Pass_Word='%s '"،

get_magic_quotes_gpc() ? $loginUsername : addslashes($loginUsername),
get_magic_quotes_gpc() ? $password : addslashes($password ؛))

)
 ( Check_Logon_Type()

$اذا كان  loginFoundUser ١

)
session_register("MM_Username");
session_register("MM_UserGroup");

.

session_unregister('MM_Username');
session_unregister('MM_UserGroup');

if(file_exists('../../../Admin/Log_On.php'))
{

$Log_Out_GoTo ="../../../Admin/Log_On.php";
}
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else if(file_exists('../../Admin/Log_On.php'))
{

$Log_Out_GoTo ="../../Admin/Log_On.php";
}

else if(file_exists('../Admin/Log_On.php'))
{

$Log_Out_GoTo ="../Admin/Log_On.php";
}

else if(file_exists('../Admin/Log_On.php'))
{

$Log_Out_GoTo ="../Admin/Log_On.php";
}

else if(file_exists('Admin/Log_On.php'))
{

$Log_Out_GoTo ="Admin/Log_On.php";
}

if ($Log_Out_GoTo)
{

header("Location: $Log_Out_GoTo");
exit;

}

function Check_Previleges($caseToTest)
{//start function CheckPrevileges

if($_SESSION['MM_Username'])
$loginUsername=$_SESSION['MM_Username'];

else
$loginUsername="0";

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB);

$query_CheckPrevilegesRecoredset = "SELECT
employee_admin_9.Employee_Id, employee_admin_9.User_Name,
permeation_admin_5.Permetion_Id, part_user_permeation_admin_4.Part_Id,
department_admin_11.Department FROM employee_admin_9, permeation_admin_5,
part_user_permeation_admin_4, department_admin_11 WHERE
part_user_permeation_admin_4.User_Id=employee_admin_9.Employee_Id  AND
part_user_permeation_admin_4.Part_Id=department_admin_11.Department_Id AND
permeation_admin_5.Permetion_Id=part_user_permeation_admin_4.Permetion_Id AND
employee_admin_9.User_Name='".$_SESSION['MM_Username']."'";

$CheckPrevilegesRecoredset =
mysql_query($query_CheckPrevilegesRecoredset, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

$row_CheckPrevilegesRecoredset =
mysql_fetch_assoc($CheckPrevilegesRecoredset);

$totalRows_CheckPrevilegesRecoredset =
mysql_num_rows($CheckPrevilegesRecoredset);

$loginUsername="";
$password="";
//printf($_SESSION['MM_Username']);
if(isset($_SESSION['MM_Username']) )//&&

isset($_POST['textfield']))
{

$loginUsername=$_SESSION['MM_Username'];
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}
if($loginUsername=="admin" ||

$loginUsername=="issam")//&& $password=="11")
return 1;

do{

//printf($row_CheckPrevilegesRecoredset['Permetion_Id']);

if($row_CheckPrevilegesRecoredset['Permetion_Id']==$caseToTest)
return 1;

}while($row_CheckPrevilegesRecoredset =
mysql_fetch_assoc($CheckPrevilegesRecoredset));

return 0;
}//end function CheckPrevileges

function Have_Insert_Previleges($Case_To_Test(
}

if($this->Check_Previleges($Case_To_Test)==0(
return false؛

else
return true؛

{

function Have_Delete_Previleges($Case_To_Test(
}

if($this->Check_Previleges($Case_To_Test)==0(
return false؛

else
return true؛

{

function Have_Update_Previleges($Case_To_Test(
}

if($this->Check_Previleges($Case_To_Test)==0(
return false؛

else
return true؛

{

function Have_Select_Previleges($Case_To_Test(
}

$Valid_Operation_Object=new Valid_Operation ؛()
if($this->Check_Previleges($Case_To_Test)==0(

return false؛
else

return true؛
 {

query_gt_7_Recordset3 = "SELECT * FROM containers_fixing_request_recordes_gt_7
WHERE Health_Manager_Approval='Y'";
$gt_7_Recordset3 = mysql_query($query_gt_7_Recordset3, $BMConnectionDB) or
die(mysql_error());
$row_gt_7_Recordset3 = mysql_fetch_assoc($gt_7_Recordset3);
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$totalRows_gt_7_Recordset3 = mysql_num_rows($gt_7_Recordset3);

do }
$ insertSQL = sprintf("INSERT INTO

archives_containers_fixing_request_recordes_gt_7 (Containers_Fixing_Recordes_Id,
Date_Recorde, Healt_Manager_Recomandation, Health_Manager_Approval_Date,
Containers_Id, Health_Manager_Approval) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s "(،
$ Archive_Object-
>GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Containers_Fixing_Recordes_Id'],"int ("،
$ Archive_Object-
>GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Date_Recorde'],"date ("،
$ Archive_Object-
>GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Healt_Manager_Recomandation'],"text ("،
$ Archive_Object-
>GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Health_Manager_Approval_Date'],"date ("،
$ Archive_Object-
>GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Containers_Id'],"int ("،
$ Archive_Object-
>GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Health_Manager_Approval'],"text("

؛)
$ArchiveConnection = mysql_pconnect($this-

>hostname_ArchiveConnection, $this->username_ArchiveConnection, $this-
>password_ArchiveConnection) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛)

mysql_select_db($this->database_ArchiveConnection,
$ArchiveConnection ؛)

$Result1 = mysql_query($insertSQL, $ArchiveConnection) or
die(mysql_error ؛())

**************************//
$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM

containers_fixing_request_recordes_gt_7 WHERE Containers_Fixing_Recordes_Id=%s AND
Date_Recorde=%s "،
$ row_gt_7_Recordset3['Containers_Fixing_Recordes_Id'],$Archive_Object-
>GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Date_Recorde'],"date ؛"))

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$Result1 = mysql_query($deleteSQL, $BMConnectionDB) or
die(mysql_error ؛())

**************************//
$Archive_Object-

>Archive_gt_6($row_gt_7_Recordset3['Containers_Fixing_Recordes_Id'],$Archive_Object-
>GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Date_Recorde'],"date ؛"))

**************************//
 {while ($row_gt_7_Recordset3 =

mysql_fetch_assoc($gt_7_Recordset3 ؛))

if($target=="file("
}

header('Content-Type: application/octetstream ؛)'
header('Content-Disposition: filename="BethlahemMuncipility.sql ؛)'"
$asfile="download ؛"

{
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$dbname = "BethlehemMunicipalityDB";

$dump_buffer="";

$tables = mysql_query("show tables from BethlehemMunicipalityDB");
printf($tables);
$num_tables = mysql_num_rows($tables);

if($num_tables == 0)
{

echo "# No Tables Found";
exit;

}

while($i < $num_tables(
}

$table = mysql_tablename($tables, $i ؛)
//echo $table . "<br ؛">

$dump_buffer " =. #
 --------------------------------------------------------$ crlf ؛"

$dump_buffer.= "$crlf#$crlf ؛"
$dump_buffer.= "# Table structure for table '$table'$crlf ؛"
$dump_buffer.= "#$crlf$crlf ؛"
$db = $table؛
$dump_buffer.= get_table_def($table, $crlf,$dbname).";$crlf ؛"
$dump_buffer.= "$crlf#$crlf ؛"
$dump_buffer.= "# Dumping data for table '$table'$crlf ؛"
$dump_buffer.= "#$crlf$crlf ؛"
$tmp_buffer ؛=""
get_table_content($dbname, $table, 0, 0, 'my_handler',

$dbname ؛)
$dump_buffer.=$tmp_buffer؛

$i ؛++
$dump_buffer.= "$crlf ؛"

{
echo $dump_buffer؛
exit؛

function get_table_def($table, $crlf,$dbname)
{

$schema_create = "DROP TABLE IF EXISTS $table;$crlf";
$db = $table;

$schema_create .= "CREATE TABLE $table ($crlf";

$result = mysql_query("SHOW FIELDS FROM " .$dbname."."
. $table) or die();
while($row = mysql_fetch_array($result))
{

$schema_create .= "   $row[Field] $row[Type]";

if(isset($row["Default"]) && (!empty($row["Default"]) || $row["Default"]
== "0"))

$schema_create .= " DEFAULT '$row[Default]'";
if($row["Null"] != "YES")

$schema_create .= " NOT NULL";
if($row["Extra"] != "")
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$schema_create .= " $row[Extra]";
$schema_create .= ",$crlf";

}
$schema_create = ereg_replace(",".$crlf."$", "", $schema_create);
$result = mysql_query("SHOW KEYS FROM " .$dbname."." .
$table) or die();
while($row = mysql_fetch_array($result))
{

$kname=$row['Key_name'];
$comment=(isset($row['Comment'])) ? $row['Comment'] : '';
$sub_part=(isset($row['Sub_part'])) ? $row['Sub_part'] : '';

if(($kname != "PRIMARY") && ($row['Non_unique'] == 0))
$kname="UNIQUE|$kname";

if($comment=="FULLTEXT")
$kname="FULLTEXT|$kname";

if(!isset($index[$kname]))
$index[$kname] = array();

if ($sub_part>1)
$index[$kname][] = $row['Column_name'] . "(" . $sub_part . ")";

else
$index[$kname][] = $row['Column_name'];

}

while(list($x, $columns) = @each($index))
{

$schema_create .= ",$crlf";
if($x == "PRIMARY")

$schema_create .= "   PRIMARY KEY (";
elseif (substr($x,0,6) == "UNIQUE")

$schema_create .= " UNIQUE " .substr($x,7)." (";
elseif (substr($x,0,8) == "FULLTEXT")

$schema_create .= " FULLTEXT ".substr($x,9)." (";
else

$schema_create .= "   KEY $x (";

$schema_create .= implode($columns,", ") . ")";
}

$schema_create .= "$crlf)";
if(get_magic_quotes_gpc()) {

return (stripslashes($schema_create));
} else {

return ($schema_create);
}

}

function get_table_content($db, $table, $limit_from = 0, $limit_to = 0,$handler)
{

// Defines the offsets to use
if ($limit_from > 0) {

$limit_from--;
} else {

$limit_from = 0;
}
if ($limit_to > 0 && $limit_from >= 0) {

$add_query  = " LIMIT $limit_from, $limit_to";
} else {

$add_query  = '';
}
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get_table_content_fast($db, $table, $add_query,$handler);

}

function Get_File($Index(
}

$Query = array ؛()

if(isset($_FILES['Recovery']['tmp_name'])&& !empty($_FILES['Recovery']['tmp_name
'(([

}
$this-

>$File=file_get_contents($_FILES['Recovery']['tmp_name'], "r ؛")
$Query=explode(";",$this->$File ؛)
$Recovery_Object=new Recovery ؛()
if($Index==0(

$Recovery_Object->Build_DB($Query ؛)
else

$Recovery_Object-
>Build_Archive_DB($Query ؛)

{
{

function Build_DB($Query(
}

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

while($Query_value = each ($Query((
}

$Query_v = $Query_value["value ؛"]
$Query_k = $Query_value["key ؛"]
$Result  = mysql_query($Query_v ؛)
if($Result(

}
//echo "<li>Yes : $Query_k </li> <br ؛">
{

else
}

//echo "<li>No  : $Query_k </li>  <br ؛">
{

{
{
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٥.٨.٣)Engineering Department Implementation(

Class

Class.

class Acquittance
{
var $Property_Taxes;
var $Job_License;
var $Education_Ministry_Taxes;
var $Municipality_Rent;
var $Occupation_License;
var $Garbage_Fee;
var $Municipality_Court;
var $License_Bulding;
var $Water_Invoice;
var $Watercourses_Fee;
var $Other_Cridites;

function
Acquittance($Prop,$Job,$Edu,$Rent,$Occup,$Gar,$Court,$Lic_B,$W_Inv,$W_Fe,$
Other)
{

$this->Property_Taxes=$Prop;
$this->Job_License=$Job;
$this->Education_Ministry_Taxes=$Edu;
$this->Municipality_Rent=$Rent;
$this->Occupation_License=$Occup;
$this->Garbage_Fee=$Gar;
$this->Municipality_Court=$Court;
$this->License_Bulding=$Lic_B;
$this->Water_Invoice=$W_Inv;
$this->Watercourses_Fee=$W_Fe;
$this->Other_Cridites=$Other;

}
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function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "",
$theNotDefinedValue = "")
{
$theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue;

switch ($theType) {
case "text":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;

case "long":
case "int":
$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
break;

case "double":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL";
break;

case "date":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;

case "defined":
$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
break;

}
return $theValue;

}

function Insert($Person_Id,$Area_No)
{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');

$insertSQL = sprintf("INSERT INTO acquittance_eng_1 (Acquittance_No,
Area_No, Person_Id, Acq_Date) VALUES (%s, %s, %s, %s)",

$this->Get_Last_Doc_Rec()+1,
$Area_No,

$Person_Id,
$this->Get_System_Date());

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}

function Update_Acq($Acq_No)
{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');
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$updateSQL = sprintf("UPDATE acquittance_eng_1 SET Property_Taxes=%s,
Job_License=%s, Education_Ministry_Taxes=%s, Municipality_Rent=%s,
Occupation_License=%s, Garbage_Fee=%s, Municipality_Court=%s,
License_Bulding=%s, Water_Invoice=%s, Watercourses_Fee=%s,
Other_Cridites=%s WHERE Acquittance_No=%s",

$this->Property_Taxes,
$this->Job_License,
$this->Education_Ministry_Taxes,
$this->Municipality_Rent,
$this->Occupation_License,
$this->Garbage_Fee,
$this->Municipality_Court,
$this->License_Bulding,
$this->Water_Invoice,
$this->Watercourses_Fee,
$this->Other_Cridites,

$Acq_No);

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($updateSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}

function Get_System_Date()
{

$Sys_Month=date("m",time());//settype($Sys_Month,int);
$Sys_Year =date("Y",time());//settype($Sys_Year,int);
$Sys_Day  =date("d",time());//settype($Sys_Day,int);
$Sys_Date="$Sys_Year"."-"."$Sys_Month"."-"."$Sys_Day";
return $this->GetSQLValueString($Sys_Date,"date");

}
//Get Last Acq Record
function Get_Last_Doc_Rec()
{

include('../Connections/BMConnectionDB.php');
mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);

$query_Recordset1 = "SELECT Acquittance_No from acquittance_eng_1";
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $BMConnectionDB) or

die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);
$i=0;
do {

++$i;
if($totalRows_Recordset1==$i)

{
return $row_Recordset1['Acquittance_No'];

}
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} while ($row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1));
}

function Acq_Delete($Acquittance_No)
{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');

$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM acquittance_eng_1 WHERE
Acquittance_No=%s",

$Acquittance_No);

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($deleteSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}

}//End Acq Class

Methods

.مة 

class LicenceRequist

{

var $Watercourse_Discription;
var $Type_Of_Used_Materials;
var $Perpose_Of_Useing_Bulding;
var $Eng_Office;
var $contractor_Id;
var $Eng_Id;
var $Person_Id;
var $Area_No;
var $Geumatics_Eng_Notes;
var $City_Engineer_Readings;
var $Organization_Committie_Notes;
var $Special_Conditions;
var $General_Notes;
var $Bulding_Type;
var $Insurance;
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var $Area_Pass;
var $Size_Pass;
var $Flor_Pass;
var $Rate_Pass;
var $Insted_Of_Station;
var $Squat_Of_Bulding;
var $Flor_Area;
var $Flor_Height;
var $Total_Cubeic;
var $First_level_Cost;
var $Total_Sum;

function
LicenceRequist($WD,$TM,$PB,$CID,$EID,$PID,$EO,$ANO,$GEN,$CER,$OCN,$
Sp_Cn,$Gn_Nt,$Bl_Tp,$Insur,$Ara_Ps,$Siz_Ps,$Flr_Ps,$Rt_Ps,$Ins_St,$Sqt_Bld,$
Flr_Ara,$Flr_Ht,$Tot_Cbc,$Cost,$Sum)
{
$this->Watercourse_Discription=$WD;

$this->Type_Of_Used_Materials=$TM;

$this->Perpose_Of_Useing_Bulding=$PB;

$this->contractor_Id=$CID;

$this->Eng_Id=$EID;

$this->Person_Id=$PID;

$this->Eng_Office=$EO;

$this->Area_No=$ANO;
$this->Geumatics_Eng_Notes=$GEN;
$this->City_Engineer_Readings=$CER;
$this->Organization_Committie_Notes=$OCN;
$this->Special_Conditions=$Sp_Cn;
$this->General_Notes=$Gn_Nt;
//
$this->Bulding_Type=$Bl_Tp;
$this->Insurance=$Insur;
$this->Area_Pass=$Ara_Ps;
$this->Size_Pass=$Siz_Ps;
$this->Flor_Pass=$Flr_Ps;
$this->Rate_Pass=$Rt_Ps;
$this->Insted_Of_Station=$Ins_St;
$this->Squat_Of_Bulding=$Sqt_Bld;
$this->Flor_Area=$Flr_Ara;
$this->Flor_Height=$Flr_Ht;
$this->Total_Cubeic=$Tot_Cbc;
$this->First_level_Cost=$Cost;
$this->Total_Sum=$Sum;



٣٨٨

}

function Get_Last_Rq_Rec()
{

include('../Connections/BMConnectionDB.php');
mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);

$query_Recordset1 = "SELECT Requist_No from license_requist_eng_9";
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $BMConnectionDB) or

die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);
$i=0;
do {

++$i;
if($totalRows_Recordset1==$i)

{
return $row_Recordset1['Requist_No'];

}
} while ($row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1));

}
//********************************************************************
*

function Licence_Requist_Insert()
{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO license_requist_eng_9 (Requist_No,

Watercourse_Discription, Type_Of_Used_Materials, Perpose_Of_Useing_Bulding,
Receving_Date, contractor_Id, Eng_Id, Person_Id, Eng_Office, Area_No) VALUES
(%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)",

$this->Get_Last_Rq_Rec()+1,
//Get_Rate_Percent(),

$this->Watercourse_Discription,
$this->Type_Of_Used_Materials,
$this->Perpose_Of_Useing_Bulding,
$this->Get_System_Date(),
$this->contractor_Id,
$this->Eng_Id,
$this->Person_Id,
$this->Eng_Office,

$this->Area_No);

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}//end

function Licence_Requist_Main_Update($R_NO,$SDate,$EDate,$Rate,$Final_Cert)
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{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');
$updateSQL = sprintf("UPDATE license_requist_eng_9 SET Rate_Percent=%s,
Watercourse_Discription=%s, Type_Of_Used_Materials=%s,
Perpose_Of_Useing_Bulding=%s, Start_Working_Date=%s,contractor_Id=%s,
Eng_Id=%s, Person_Id=%s, Eng_Office=%s, Final_Certification=%s,
End_Work_Date=%s , Area_No=%s  where Requist_No=".$R_NO,

// $updateSQL = sprintf("UPDATE license_requist_eng_9 SET Rate_Percent=%s,
Watercourse_Discription=%s, Type_Of_Used_Materials=%s,
Perpose_Of_Useing_Bulding=%s, contractor_Id=%s, Eng_Id=%s, Person_Id=%s,
Eng_Office=%s, Final_Certification=%s, Area_No=%s  where Requist_No=".$R_NO,

$Rate,
//Get_Rate_Percent(),

$this->Watercourse_Discription,
$this->Type_Of_Used_Materials,
$this->Perpose_Of_Useing_Bulding,
$SDate,
$this->contractor_Id,
$this->Eng_Id,
$this->Person_Id,
$this->Eng_Office,

$Final_Cert,
$EDate,
$this->Area_No);

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($updateSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}//end

function Update_Readings($Req_No)
{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');
$updateSQL = sprintf("UPDATE license_requist_eng_9 SET
Geumatics_Eng_Notes=%s, City_Engineer_Readings=%s,
Organization_Committie_Notes=%s WHERE Requist_No=".$Req_No,

$this->Geumatics_Eng_Notes,
$this->City_Engineer_Readings,
$this->Organization_Committie_Notes);

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($updateSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}

function Update_Notes_Condition($Req_No)
{include('../Connections/BMConnectionDB.php');
$updateSQL = sprintf("UPDATE license_requist_eng_9 SET
Special_Conditions=%s,  General_Notes=%s WHERE Requist_No=".$Req_No,

$this->Special_Conditions,
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$this->General_Notes);

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($updateSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}

function Update_Fee($Req_No)
{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');
$updateSQL = sprintf("UPDATE license_requist_eng_9 SET  Type_Of_Bulding=%s,
Insurance=%s, Passing_Over_Withdrawal_Aaea=%s, Passing_Over_Size=%s,
Passing_Over_Floor_Rate_Percent=%s, Passing_Over_Rate_Percent=%s,
Insted_Of_Station=%s, Squat_Of_Bulding=%s, Floor_Area=%s, Floor_Height=%s,
Cubeic=%s, Meter_Mapping=%s, `Sum`=%s  where Requist_No=".$Req_No,

$this->Bulding_Type,
$this->Insurance,
$this->Area_Pass,

$this->Size_Pass,
$this->Flor_Pass,
$this->Rate_Pass,
$this->Insted_Of_Station,
$this->Squat_Of_Bulding,
$this->Flor_Area,
$this->Flor_Height,
$this->Total_Cubeic,
$this->First_level_Cost,
$this->Total_Sum

);

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($updateSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}

function Lcence_Requist_Delete($Requist_No)
{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');
//if ((isset($_GET['Requist_No'])) && ($_GET['Requist_No'] != "")) {
$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM license_requist_eng_9 WHERE

Requist_No=%s",
$Requist_No);

//echo "NNNNNNNNNNNNNN";
mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($deleteSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

/***********************************/
$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM organizing_information_schdule_10
WHERE Requist_No=%s",
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$Requist_No);
//echo "NNNNNNNNNNNNNN";
mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($deleteSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}

function Get_System_Date()
{

$Sys_Month=date("m",time());
$Sys_Year =date("Y",time());
$Sys_Day  =date("d",time());
$Sys_Date="$Sys_Year"."-"."$Sys_Month"."-"."$Sys_Day";
return GetSQLValueString($Sys_Date,"date");

}

function Get_Rate_Percent()
{
$Rate_Percent=0;
if(isset($_POST['Piece_Area']) && isset($_POST['Bulding_Area']))
{
$Rate_Percent=GetSQLValueString($_POST['Bulding_Area'], "int")/

GetSQLValueString($_POST['Piece_Area'], "int");
}
return $Rate_Percent;

}

/**********************************************************/
function Get_Person_Name($PID)

{
$Full_Name="";
include('../Connections/BMConnectionDB.php');
mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$query_Upadte_Licence_Person = "SELECT * FROM person_admin_8 where
Person_Identity=".$PID;
$Upadte_Licence_Person = mysql_query($query_Upadte_Licence_Person,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error());
$row_Upadte_Licence_Person = mysql_fetch_assoc($Upadte_Licence_Person);
$totalRows_Upadte_Licence_Person = mysql_num_rows($Upadte_Licence_Person);
$Full_Name=$row_Upadte_Licence_Person['First_Name']."
".$row_Upadte_Licence_Person['Father_Name']."
".$row_Upadte_Licence_Person['GrandFather_Name']."
".$row_Upadte_Licence_Person['Family_Name'];
return $Full_Name;
}
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//******************************test***********************************
***/

/********************************************************************
***/

}//End Licence Requist Class

?>

٥.٩)Security(

:

٦.

.

.

)log out.(

)aliases. (



.

).(

 فصل)code ()SQL ( في)classes (

.

or die()

try and catch  في لغـةPHP 4.3.10
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script

.

:

$query_Store_Recordset = "SELECT * FROM criminal_lawsuit_co_4
WHERE  Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit=$Lawsuit_Id;"

$Store_Recordset =
mysql_query($query_Store_Recordset, $BMConnectionDB) or
die(mysql_error());

)session()PHP (

)session_start (

.

 ()

session_unregister

.

md5()

 .RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest

Algorithmhexadecimal string(32)

addslashes ( string str )

)quotes ()quotes (

)  queries(ج

osingle quote (')
odouble quote (")
obackslash (\)
oNUL (the NULL byte)

get_magic_quotes_gpc ()
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  عمليةmagic_quotes

)\ (.

addslashes.magic_quotes:

١.magic_quotes_gpcHTTP

)GET,POST, COOKIE (

.

٢.magic_quotes_runtime()

)database,files (

)PHP (.

٣.magic_quotes_sybase()‘

")NULL,\, (فال.

GetSQLValueString

addslashes

get_magic_quotes_gpc)SQL (

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue =
"", $theNotDefinedValue ("" =

}
$theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) :

$theValue؛

switch ($theType (}
case "text:"

$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"؛
break    ؛

case "long:"
case "int:"

$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"؛
break؛

case "double:"
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$theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" :
"NULL"؛

break؛
case "date:"

$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"؛
break؛

case "defined:"
$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue :

$theNotDefinedValue؛
break؛

{
return $theValue؛

{
 استخدام الدالةmcrypt_encrypt  في تشفیر البیانات وmcrypt_decrypt في فك التشفیر

:mcrypt_encryptوبالنسبة للدالة 
o الشكل العام لھا( string cipher, string key, string data,mcrypt_decrypt

string mode [, string iv] )
ostring cipher :is one of the MCRYPT_ciphername constants of the

name of the algorithm
okeyتاح الذي یتم تشفیر البیانات عن طریقھ المف
oData :البیانات المراد تشفیرھا.
omode : أحد أشكال التشفیر المختلفة)"ecb", "cbc", "cfb", "ofb", "nofb" ,

"stream(
oIv  :  یستخدم فيinitialisation in CBC, CFB, OFB modes, and in some

algorithms in STREAM mode
oعلیھا وھذا مثال

<?php
$iv_size = mcrypt_get_iv_size(MCRYPT

_RIJNDAEL_256, MCRYPT_MODE_ECB);
$iv = mcrypt_create_iv($iv_size, MCR

YPT_RAND);
$key = "This is a very secret key";
$text = "Meet me at 11 o'clock behin

d the monument.";
echo strlen($text) . "\n";

MCRYPT_R(mcrypt_encrypt=$crypttext
IJNDAEL_256, $key, $text, MCRYPT_MODE_EC

B, $iv);
echo strlen($crypttext) . "\n";

?>
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٤.٢.١)Normalization System(

٤.٢.١.١)Fetching_Notebook_Normalization(
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مة
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تا
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٤.٢.١.٦)executive_lawsuit_archive_co_9(
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٤.٢.١.٨

س
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نة



٤.٧.١.٣





٤.٥)Engineering Department(

٤.٥.١)Normalization(
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٤.٥.١.٢

٤.٥.١.٢

عالقات الناتجةال ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل دلیل الموقع  رقم الملف المالك المالك المالك المالك

طبیعة البناء العنوان العنوان العنوان العنوان
التاریخ رقم مھندس المدینة رقم مھندس المدینة تاریخال التاریخ
الدلیل رقم طبیب الصحة رقم طبیب الصحة رقم مھندس المدینة رقم الملف

اسم  المكتب المصمم رقم رئیس البلدیة رقم رئیس البلدیة رقم طبیب الصحة الموقع
سجل المواطنین رقم ھویة المواطن الدلیل الدلیل رقم رئیس البلدیة الشارع

رقم مھندس المدینة لمصممالمكتب ا المكتب المصمم الدلیل رقم الحوض
رقم طبیب الصحة المكتب المصمم رقم القطعة
رقم رئیس البلدیة رقم الملف رقم الملف نوع المنطقة

طبیعة البناء طبیعة البناء رقم الملف النسبة المؤیة
سجل المناطق رقم الحوض التاریخ التاریخ الموقع عدد الطوابق

رقم القطعة الشارع وصف المجاري
نوع المنطقة رقم الحوض رقم الحوض رقم الحوض نوع البناء
النسبة المؤیة رقم القطعة رقم القطعة رقم القطعة طبیعة البناء
عدد الطوابق نوع المنطقة نوع المنطقة نوع المنطقة وصف البناء 

الموقع النسبة المؤیة النسبة المؤیة النسبة المؤیة مربع طولمتر 
عدد الطوابق عدد الطوابق عدد الطوابق متر مكعب

سجل طلبات رخص االعمار رقم الطلب الموقع الموقع وصف المجاري المكتب المصمم
وصف المجاري نوع البناء التاریخ

نوع البناء وصف المجاري وصف المجاري وصف البناء  رقم مھندس المدینة
وصف البناء  نوع البناء نوع البناء متر مربع طول رقم طبیب الصحة

متر مربع طول وصف البناء  وصف البناء  متر مكعب رقم رئیس البلدیة
متر مكعب متر مربع طول متر مربع طول طبیعة البناء الدلیل

متر مربع طول متر مكعب متر مكعب متر مربع طول
متر مكعب متر مربع طول متر مكعب

متر مكعب



٤.٥.١.٣

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
طلب الرخصة رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

تاریخ تقدیم الرخصة یم الرخصةتاریخ تقد تاریخ تقدیم الرخصة تاریخ تقدیم الرخصة طالب الرخصة
رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف سبب التأجیل أو اإلیقاف تاریخ تقدیم الرخصة

سبب التأجیل أو اإلیقاف سبب التأجیل أو اإلیقاف سبب التأجیل أو اإلیقاف تاریخ اإلغالق ١تاریخ المراجعة
تاریخ اإلغالق ریخ اإلغالقتا تاریخ اإلغالق التوقیع  ٢تاریخ المراجعة

التوقیع  التوقیع  التوقیع  ١تاریخ المراجعة ٣تاریخ المراجعة
١تاریخ المراجعة ٢تاریخ المراجعة سبب التأجیل أو اإلیقاف
٢تاریخ المراجعة ٣تاریخ المراجعة تاریخ اإلغالق

سجالت المراجعات سجل المراجعات المراجعاتسجل  التوقیع 
رقم المراجعة رقم المراجعة 

١تاریخ المراجعة ١تاریخ المراجعة
٢تاریخ المراجعة ٢تاریخ المراجعة

سجل الموظفین رقم الموظف رقم الموظف
اسم الموظف اسم الموظف



٤.٥.١.٤

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل طلبات 
رخص االعمار

رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

تاریخ الطلب تاریخ الطلب تاریخ الطلب تاریخ الطلب
نوع البناء ناءنوع الب نوع البناء رقم الحوض

رقم القطعة
سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة رقم الرخصة اسم الطالب

تاریخ الرخصة تاریخ الرخصة تاریخ الرخصة نوع البناء
الرسوم الرسوم رقم الرخصة

نوع العملة نوع العملة تاریخ الرخصة
رقم الوصل رقم الوصل الرسوم

لفواتیرسجل ا رقم اوصل تاریخ الوصل تاریخ الوصل نوع العملة
الرسوم مالحظات مالحظات رقم الوصل

نوع العملة رقم الحوض تاریخ الوصل
تاریخ الوصل رقم المنطقة رقم القطعة مالحظات

رقم الحوض
رقم القطعة اسم الطالب

سجل المواطنین رقم ھویة المواطن
الطالباسم اسم الطالب



٤.٥.١.٥

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل براءة الذمة رقم القسیمة رقم القسیمة رقم القسیمة التاریخ 
كضریبة األمال ضریبة األمالك رقم الحوض اسم المكلف
رخص المھن رخص المھن الموظف المسؤول رقم القسیمة

ضریبة المعارف ضریبة المعارف ضریبة األمالك رقم الحوض
إیجارات البلدیة إیجارات البلدیة رخص المھن الموظف المسؤول
رخص الحرف 

والصناعات
رخص الحرف 

والصناعات
ارفضریبة المع ضریبة األمالك

رسوم النفایات رسوم النفایات إیجارات البلدیة رخص المھن
محكمة البلدیة محكمة البلدیة رخص الحرف والصناعات ضریبة المعارف
رخص األبنیة رخص األبنیة رسوم النفایات إیجارات البلدیة

أیة دیون أخرى أیة دیون أخرى محكمة البلدیة رخص الحرف 
ناعاتوالص

فواتیر میاه فواتیر میاه رخص األبنیة رسوم النفایات
رسوم مجاري رسوم مجاري أیة دیون أخرى محكمة البلدیة

فواتیر میاه رخص األبنیة
رسوم مجاري أیة دیون أخرى

سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة التاریخ فواتیر میاه
رقم الحوض رقم الحوض م مجاريرسو

سجل المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن
اسم المكلف اسم المكلف



٤.٥.١.٦

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة اتالبیان

سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة الشھر الشھر
تاریخ صدور الرخصة تاریخ صدور الرخصة السنة  السنة 

رخصة سابقة رخصة سابقة رقم الرخصة الرقم
حالة الرخصة حالة الرخصة تاریخ صدور الرخصة رقم الرخصة

النوع  الموقع تاریخ صدور الرخصة
الطابق رقم الحوض الموقع

سجل الجداول التنظیمیة رقم الجدول رقم القطعة رقم الحوض
النوع  رخصة سابقة رقم القطعة
الطابق حالة الرخصة اسم حامل الرخصة

النوع  رخصة سابقة
سجل المناطق رقم المنطقة الطابق حالة الرخصة

الموقع المساحة النوع 
رقم الحوض رقم المنطقة الطابق
رقم القطعة الموقع المساحة

رقم الحوض رقم ھویة المواطن
رقم القطعة اسم حامل الرخصة

سجل المواطنیین رقم ھویة المواطن
اسم حامل الرخصة

رقم ھویة المواطن
اسم حامل الرخصة



٤.٥.١.٧

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن إسم المالك

إسم المالك إسم المالك إسم المالك لكإسم الما رقم القطعة
رقم رئیس قسم الترخیص رقم رئیس قسم الترخیص رقم رئیس قسم الترخیص رقم رئیس قسم الترخیص رقم الحوض

تاریخ التوقیع تاریخ التوقیع تاریخ التوقیع تاریخ التوقیع مساحة القطعة
رقم مدیر دائرة الھندسة  رقم مدیر دائرة الھندسة  رقم مدیر دائرة الھندسة  قم مدیر دائرة الھندسة ر منطقة األعمار

الشارع
جداول المعلومات التنظیمیة رقم الجدول رقم الجدول رقم الجدول رقم الجدول تاریخ اإلعداد

إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي تاریخ التصدیق
يإرتــــداد جانبــــ إرتــــداد جانبــــي إرتــــداد جانبــــي إرتــــداد جانبــــي مالحظات

إرتــــداد خلفــــي إرتــــداد خلفــــي إرتــــداد خلفــــي إرتــــداد خلفــــي إرتــــداد أمامــــي
النسبـــة المئویــــة النسبـــة المئویــــة النسبـــة المئویــــة مئویــــةالنسبـــة ال إرتــــداد جانبــــي
النسبـــة الطابقیــــة النسبـــة الطابقیــــة النسبـــة الطابقیــــة النسبـــة الطابقیــــة إرتــــداد خلفــــي

عـــدد الطوابـــق عـــدد الطوابـــق عـــدد الطوابـــق عـــدد الطوابـــق النسبـــة المئویــــة
بنــــاءإرتفــــاع ال إرتفــــاع البنــــاء إرتفــــاع البنــــاء إرتفــــاع البنــــاء النسبـــة الطابقیــــة

الحد األدنى لمساحة اإلفراز الحد األدنى لمساحة اإلفراز الحد األدنى لمساحة اإلفراز الحد األدنى لمساحة اإلفراز عـــدد الطوابـــق
الحد األدنى للواجھة األمامیة الحد األدنى للواجھة األمامیة الحد األدنى للواجھة األمامیة الحد األدنى للواجھة األمامیة إرتفــــاع البنــــاء

عـــدد المـواقــــف عـــدد المـواقــــف عـــدد المـواقــــف عـــدد المـواقــــف الحد األدنى لمساحة اإلفراز
مالحظــــات عامـــة ـــةمالحظــــات عام مالحظــــات عامـــة مالحظــــات عامـــة الحد األدنى للواجھة األمامیة

إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي رقم القطعة عـــدد المـواقــــف

رقم المنطقة رقم المنطقة رقم الحوض مالحظــــات عامـــة
سجل المناطق قةرقم المنط رقم القطعة رقم القطعة مساحة القطعة رقم رئیس قسم الترخیص

رقم القطعة رقم الحوض رقم الحوض منطقة األعمار تاریخ التوقیع
رقم الحوض مساحة القطعة مساحة القطعة الشارع رقم مدیر دائرة الھندسة 

منطقة األعمار منطقة األعمار تاریخ اإلعداد
الشارع دیقتاریخ التص



٤.٥.١.٨

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل الكتب الرسمیة رقم اإلشارة رقم اإلشارة رقم اإلشارة رقم اإلشارة 
التاریخ التاریخ اریخالت التاریخ

رقم رئیس  لجنة التنظیم رقم رئیس  لجنة التنظیم نوع الرخصة اسم طالب الرخصة
رقم الجلسة نوع الرخصة

سجل الجلسات رقم الجلسة رقم الجلسة تاریخ انعقاد الجلسة رقم الجلسة
تاریخ انعقاد الجلسة تاریخ انعقاد الجلسة رقم رئیس  لجنة التنظیم نعقاد الجلسةتاریخ ا

رقم رئیس  لجنة التنظیم
سحل المواطنین  رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن

اسم طالب الرخصة اسم طالب الرخصة اسم طالب الرخصة

سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة
نوع الرخصة نوع الرخصة



٤.٥.١.٩

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل الكتب 

الرسمیة
رقم الكتاب رقم الكتاب رقم الكتاب الجھة المرسل إلیھا

اإلشارة اإلشارة الموقع اسم المواطن
التاریخ التاریخ رقم القسیمة الموقع

رقم القسیمة رقم القسیمة رقم الحوض رقم القسیمة
رئیس البلدیة رقم الحوض

اإلشارة رئیس البلدیة
سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة التاریخ اإلشارة

رقم الحوض رقم الحوض التاریخ
رقم الكتاب

رقم ھویة المواطن
سجل المواطنیین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن اسم المواطن

اسم المواطن اسم المواطن
رئیس البلدیة رئیس البلدیة



٤.٥.١.١٠

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
إخطار تنفیذي رقم اإلخطار رقم اإلخطار رقم اإلخطار المالك

المخالفة المخالفة الموقع المتعھد
المھلة المھلة رقم القطعة الموقع

رقم الحوض رقم القطعة
سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة رقم الرخصة رقم الحوض

الموقع الموقع تاریخ الرخصة رقم الرخصة
رقم القطعة رقم القطعة المخالفة تاریخ الرخصة

رقم الحوض رقم الحوض المھلة المخالفة
المھلة

سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة رقم ھویة المواطن شرح المفتش
تاریخ الرخصة تاریخ الرخصة المالك توقیع المفتش

المتعھد توقیع المبلغ لھ
سجل المواطنیین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن توقیع المبلغ لھ توقیع الشاھد

المالك المالك توقیع الشاھد
المتعھد المتعھد

توقیع المبلغ لھ توقیع المبلغ لھ رقم الموظف
توقیع الشاھد توقیع الشاھد شرح المفتش

توقیع المفتش
سجل الموظفین  رقم الموظف رقم الموظف

شرح المفتش شرح المفتش
توقیع المفتش توقیع المفتش



٤.٥.١.١١

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال نى للتطبیعالشكل الثا الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
تقریر المشاھدات رقم التقریر رقم التقریر رقم التقریر رقم التقریر التاریخ

وقت بدء الجولة وقت بدء الجولة وقت بدء الجولة وقت بدء الجولة وقت بدء الجولة
وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة لجولةوقت انھاء ا وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة

المناطق التي تم زیارتھا المناطق التي تم زیارتھا المناطق التي تم زیارتھا المناطق التي تم زیارتھا المناطق التي تم زیارتھا
مخرجات الجولة 

التفقدیة
مخرجات الجولة التفقدیة مخرجات الجولة التفقدیة مخرجات الجولة التفقدیة مخرجات الجولة التفقدیة

التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ
توقیع مفتش األبنیة

رقم الوظف مالحظات رئیس قسم الترخیص
توقیع مفتش األبنیة تاریخ المالحظة

سجل الموظفین رقم الوظف رقم الوظف رقم الوظف مالحظات رئیس قسم الترخیص الھندسةتوصیات مدیر دائرة 
توقیع مفتش األبنیة توقیع مفتش األبنیة توقیع مفتش األبنیة تاریخ المالحظة

مالحظات رئیس قسم 
الترخیص

مالحظات رئیس قسم 
الترخیص

مالحظات رئیس قسم الترخیص توصیات مدیر دائرة الھندسة

تاریخ المالحظة تاریخ المالحظة تاریخ المالحظة
توصیات مدیر دائرة 

الھندسة
توصیات مدیر دائرة 

الھندسة
توصیات مدیر دائرة الھندسة



٤.٥.١.١٢

العالقات الناتجة ثالث الشكل ال
للتطبیع

الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل اإلخطارات الرقم الرقم الرقم الرقم
التھمة التھمة التھمة یخالتار

تاریخ المخالفة تاریخ المخالفة تاریخ المخالفة المشتكى علبھ 
نوع المخالفة نوع المخالفة نوع المخالفة التھمة
تاریخ توجیھ 

االخطار
تاریخ توجیھ االخطار رقم القطعة تاریخ المخالفة

رقم الحوض نوع المخالفة
تاریخ توجیھ االخطار رقم القطعة

اطقسجل المن ١شاھد رقم الحوض
رقم المنطقة رقم المنطقة ٢شاھد تاریخ توجیھ االخطار
رقم القطعة رقم القطعة رقم ھویة المواطن ١شاھد

رقم الحوض رقم الحوض المشتكى علبھ ٢شاھد

سجل المواطنیین
رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن

المشتكى علبھ علبھالمشتكى



٤.٥.١.١٣

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

اخطار تنفیذ رقم اإلخطار رقم اإلخطار خطاررقم اإل رقم اإلخطار
وصف طبیعة المخالفة وصف طبیعة المخالفة وصف طبیعة المخالفة مالك البناء المخالفاسم

أحدث اإلجراءات المتخذة أحدث اإلجراءات المتخذة أحدث اإلجراءات المتخذة وصف طبیعة المخالفة
أحدث اإلجراءات المتخذة

سجل المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن
مالك البناء المخالفاسم مالك البناء المخالفاسم مالك البناء المخالفاسم



٤.٥.١.١٤

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
ل خطط التفتیشسج رقم الخطة رقم الخطة رقم الخطة تاریخ الزیارة االولى  المنطقة المزارة

تاریخ الزیارة االولى  تاریخ الزیارة االولى  تاریخ الزیارة االولى  تاریخ الزیارة الثاني  تاریخ  الزیارة االول
تاریخ الزیارة الثانیة  تاریخ الزیارة الثانیة  لثانیة تاریخ الزیارة ا المنطقة المزارة  تاریخ الزیارة الثاني

المفتش
سجل المناطق رقم المنطقة  رقم المنطقة  رقم المنطقة 

رقم الحوض  رقم الحوض  رقم الحوض 

سجل الموظفین رقم الموظف  رقم الموظف  رقم الموظف  رقم الموظف 
اسم الموظف اسم الموظف اسم الموظف سم الموظفا



٤.٥.١.١٥

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثاني للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل طلبات 
رخص االعمار

رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

موقع البناء موقع البناء موقع البناء شاؤهالمطلوب إن اسم صاحب الرخصة
نوع البناء نوع البناء نوع البناء موقع البناء المطلوب إنشاؤه

نوع المخططات موقع البناء
شروط خاصة بالرخصة نوع المخططات

رخصة اعمار رقم الرخصة
تاریخ اصدار الرخصة  رقم الرخصة

المطلوب إنشاؤه المطلوب إنشاؤه ؤهالمطلوب إنشا مطالب مھندس المدینة شروط خاصة بالرخصة
شروط خاصة بالرخصة شروط خاصة بالرخصة شروط خاصة بالرخصة مطالب طبیب الصحة مطالب مھندس المدینة

مطالب مھندس المدینة مطالب مھندس المدینة مطالب مھندس المدینة المجموع مطالب طبیب الصحة
مطالب طبیب الصحة مطالب طبیب الصحة مطالب طبیب الصحة الفئة المجموع

المجموع المجموع المجموع نوع القیاس  الفئة
الفئة الفئة الفئة الكمیة نوع القیاس 

نوع القیاس  نوع القیاس  نوع القیاس  نوع البناء  الكمیة
الكمیة الكمیة الكمیة تاریخ إصدار الرخصة  نوع البناء 

تاریخ إصدار الرخصة صدار الرخصةتاریخ إ تاریخ إصدار الرخصة 
رقم ھویة صاحب الرخصة

اسم صاحب الرخصة
رقم ھویة صاحب 

الرخصة
رقم ھویة صاحب 

الرخصة
رقم ھویة صاحب 

الرخصة
رقم ھویة صاحب الرخصة

اسم صاحب الرخصة اسم صاحب الرخصة اسم صاحب الرخصة



٤.٥.١.١٦
الناتجةالعالقات  ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثاني للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

طلبات رخص 
االعمار

الرخصة طلب رقم الرخصة طلب رقم رقم  طلب الرخصة رقم  طلب الرخصة رقم الملف 

النسبة المؤیة النسبة المؤیة النسبة المؤیة النسبة المؤیة الرخصةرقم  طلب
وصف المجاري وصف المجاري وصف المجاري وصف المجاري الموقع 

نوع المواد المراد استخدامھا نوع المواد المراد استخدامھا نوع المواد المراد استخدامھا نوع المواد المراد استخدامھا الشارع 
غرض استعمال البناء غرض استعمال البناء غرض استعمال البناء ال البناءغرض استعم رقم الحوض 

عدد النسخ عدد النسخ عدد النسخ عدد النسخ رقم القطعة
رسم الكشف رسم الكشف رسم الكشف اثبات ملكیة مساحة القطعة
نوع  البناء نوع  البناء نوع  البناء التاریخ رقم القطعة

تأمین تأمین تأمین ١وثیقة مساحة القطعة
التجاوز على مساحة االرتداد التجاوز على مساحة االرتداد التجاوز على مساحة االرتداد ٢وثیقة مساحة البناء

التجاوز على الحجم التجاوز على الحجم التجاوز على الحجم ٣وثیقة النسبة المؤیة
التجاوز على النسبة المؤویة الطابقیة التجاوز على النسبة المؤویة الطابقیة ابقیةالتجاوز على النسبة المؤویة الط ٤وثیقة وصف المجاري

التجاوز على النسبة المؤیة التجاوز على النسبة المؤیة التجاوز على النسبة المؤیة ٥وثیقة نوع المواد المراد استخدامھا
بدل مواقف بدل مواقف بدل مواقف مالحظة المساح غرض استعمال البناء

قربصة البناء قربصة البناء قربصة البناء ندس المدینةمطالعات مھ صاحب الملك 
التجاوز على النسبة المؤیة التجاوز على النسبة المؤیة التجاوز على النسبة المؤیة مالحظات لجنة التنظیم الفرعیة المقاول

بدل مواقف بدل مواقف بدل مواقف شروط خاصة المھندس المصمم
قربصة البناء قربصة البناء قربصة البناء رسم الكشف سخعدد الن

تأمین تأمین تأمین نوع  البناء اثبات ملكیة
مساحة الطابق مساحة الطابق مساحة الطابق تأمین التاریخ
ارتفاع الطابق ارتفاع الطابق ارتفاع الطابق ١وثیقة
عدد الطوابق عدد الطوابق عدد الطوابق ٢وثیقة

المكعب المكعب المكعب تأمین
رسم المتر رسم المتر المتررسم 
المجموع المجموع المجموع

تاریخ استالم الطلب تاریخ استالم الطلب تاریخ استالم الطلب
تاریخ الموافقة تاریخ الموافقة تاریخ الموافقة



.

تاریخ ابتداء العمل تاریخ ابتداء العمل تاریخ ابتداء العمل
التصدیق النھائي التصدیق النھائي التصدیق النھائي

فواتیر الدفع رقم الموصل رقم الموصل
التاریخ التاریخ رقم الموصل

التاریخ



تابع
العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل إثباتات الملكیة م اثبات الملكیةرق رقم اثبات الملكیة رقم اثبات الملكیة التجاوز على مساحة االرتداد ٣وثیقة

اثبات ملكیة اثبات ملكیة اثبات ملكیة التجاوز على الحجم ٤وثیقة
التاریخ التاریخ التاریخ التجاوز على النسبة المؤویة الطابقیة ٥وثیقة

التجاوز على النسبة المؤیة المساحمالحظة 
سجل الوثائق المرفقة رقم الوثیقة رقم الوثیقة رقم الوثیقة بدل مواقف مطالعات مھندس المدینة

١وثیقة ١وثیقة ١وثیقة قربصة البناء مالحظات لجنة التنظیم الفرعیة
٢وثیقة ٢وثیقة ٢وثیقة التجاوز على النسبة المؤیة نوع اللجنة
٣وثیقة ٣وثیقة ٣وثیقة بدل مواقف م الجلسةرق
٤وثیقة ٤وثیقة ٤وثیقة قربصة البناء التاریخ
٥وثیقة ٥وثیقة ٥وثیقة تأمین الحالة

مساحة الطابق شروط خاصة
سجل المالحظات رقم المالحظة رقم المالحظة رقم المالحظة ارتفاع الطابق رقم الطلب

مالحظة المساح مالحظة المساح مالحظة المساح عدد الطوابق التسجیلتاریخ
مطالعات مھندس 

المدینة
مطالعات مھندس المدینة مطالعات مھندس المدینة المكعب رسم الكشف

مالحظات لجنة التنظیم 
الفرعیة

مالحظات لجنة التنظیم 
الفرعیة

مالحظات لجنة التنظیم 
الفرعیة

رسم المتر رقم الموصل

شروط خاصة شروط خاصة شروط خاصة المجموع التاریخ
حظات عامةمال مالحظات عامة مالحظات عامة مالحظات توقیع امین الصندوق

مالحظات وتعدیالت مالحظات وتعدیالت مالحظات وتعدیالت تاریخ استالم الطلب نوع  البناء
تاریخ الموافقة التجاوز على مساحة االرتداد

تاریخ ابتداء العمل التجاوز على الحجم
من البناءتاریخ االنتھاء التجاوز على النسبة المؤویة 

الطابقیة
سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة رقم المنطقة مالحظات وتعدیالت التجاوز على النسبة المؤیة

الموقع  الموقع  الموقع  التصدیق النھائي بدل مواقف
الشارع  الشارع  الشارع  قربصة البناء

رقم الحوض  رقم الحوض  قم الحوض ر رقم القطعة



رقم القطعة رقم القطعة رقم القطعة الموقع 
مساحة القطعة مساحة القطعة مساحة القطعة الشارع 
مساحة القطعة رقم الحوض 
مساحة البناء رقم القطعة

مساحة القطعة
رقم القطعة

مساحة القطعة
مساحة البناء

المجاريوصف
نوع المواد المراد استخدامھا

غرض استعمال البناء

رقم الموصل
التاریخ



تابع
العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

للجانسجل ا رقم اللجنة رقم اللجنة رقم اللجنة رقم اللجنة التجاوز على النسبة المؤیة
نوع اللجنة نوع اللجنة نوع اللجنة نوع اللجنة بدل مواقف
رقم الجلسة رقم الجلسة رقم الجلسة رقم الجلسة قربصة البناء

التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ تأمین
الحالة الحالة الحالة حالةال مساحة الطابق

ارتفاع الطابق
سجل المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن عدد الطوابق

اسم صاحب الملك  اسم صاحب الملك  اسم صاحب الملك  صاحب الملك  المكعب
اسم المقاول اسم المقاول اسم المقاول المقاول ررسم المت

اسم المھندس المصمم اسم المھندس المصمم اسم المھندس المصمم المھندس المصمم المجموع
رئیس قسم التنظیم

التاریخ
سجل الموظفین رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف المدقق الداخلي

اسم رئیس قسم التنظیم اسم رئیس قسم التنظیم یماسم رئیس قسم التنظ رئیس قسم التنظیم التاریخ
التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التوقیع

اسم المدقق الداخلي اسم المدقق الداخلي اسم المدقق الداخلي المدقق الداخلي المدیر المالي
التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ امین الصندوق

اسم الموظف الموقع اسم الموظف الموقع موقعاسم الموظف ال التوقیع رقم الوصل
اسم المدیر المالي اسم المدیر المالي اسم المدیر المالي المدیر المالي التاریخ

اسم أمین الصندوق اسم أمین الصندوق اسم أمین الصندوق امین الصندوق مالحظات
توقیع امین الصندوق تاریخ استالم الطلب

تاریخ الموافقة
ء العملتاریخ ابتدا

تاریخ االنتھاء من البناء
مالحظات وتعدیالت

التصدیق النھائي



٤.٥)Engineering Department(

٤.٥.١)Normalization(
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٤.٥.١.١

١
١ ٢

١ ١ ٢ ٣
٢ ٢ ٣

١
٢



٤.٥.١.٢

٤.٥.١.٢

عالقات الناتجةال ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل دلیل الموقع  رقم الملف المالك المالك المالك المالك

طبیعة البناء العنوان العنوان العنوان العنوان
التاریخ رقم مھندس المدینة رقم مھندس المدینة تاریخال التاریخ
الدلیل رقم طبیب الصحة رقم طبیب الصحة رقم مھندس المدینة رقم الملف

اسم  المكتب المصمم رقم رئیس البلدیة رقم رئیس البلدیة رقم طبیب الصحة الموقع
سجل المواطنین رقم ھویة المواطن الدلیل الدلیل رقم رئیس البلدیة الشارع

رقم مھندس المدینة لمصممالمكتب ا المكتب المصمم الدلیل رقم الحوض
رقم طبیب الصحة المكتب المصمم رقم القطعة
رقم رئیس البلدیة رقم الملف رقم الملف نوع المنطقة

طبیعة البناء طبیعة البناء رقم الملف النسبة المؤیة
سجل المناطق رقم الحوض التاریخ التاریخ الموقع عدد الطوابق

رقم القطعة الشارع وصف المجاري
نوع المنطقة رقم الحوض رقم الحوض رقم الحوض نوع البناء
النسبة المؤیة رقم القطعة رقم القطعة رقم القطعة طبیعة البناء
عدد الطوابق نوع المنطقة نوع المنطقة نوع المنطقة وصف البناء 

الموقع النسبة المؤیة النسبة المؤیة النسبة المؤیة مربع طولمتر 
عدد الطوابق عدد الطوابق عدد الطوابق متر مكعب

سجل طلبات رخص االعمار رقم الطلب الموقع الموقع وصف المجاري المكتب المصمم
وصف المجاري نوع البناء التاریخ

نوع البناء وصف المجاري وصف المجاري وصف البناء  رقم مھندس المدینة
وصف البناء  نوع البناء نوع البناء متر مربع طول رقم طبیب الصحة

متر مربع طول وصف البناء  وصف البناء  متر مكعب رقم رئیس البلدیة
متر مكعب متر مربع طول متر مربع طول طبیعة البناء الدلیل

متر مربع طول متر مكعب متر مكعب متر مربع طول
متر مكعب متر مربع طول متر مكعب

متر مكعب



٤.٥.١.٣

٤.٥.١.٣

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
طلب الرخصة رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

تاریخ تقدیم الرخصة الرخصةتاریخ تقدیم  تاریخ تقدیم الرخصة تاریخ تقدیم الرخصة طالب الرخصة
رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف سبب التأجیل أو اإلیقاف تاریخ تقدیم الرخصة

سبب التأجیل أو اإلیقاف سبب التأجیل أو اإلیقاف سبب التأجیل أو اإلیقاف تاریخ اإلغالق ١تاریخ المراجعة
تاریخ اإلغالق اإلغالقتاریخ تاریخ اإلغالق التوقیع  ٢تاریخ المراجعة

التوقیع  التوقیع  التوقیع  ١تاریخ المراجعة ٣تاریخ المراجعة
١تاریخ المراجعة ٢تاریخ المراجعة سبب التأجیل أو اإلیقاف
٢تاریخ المراجعة ٣تاریخ المراجعة تاریخ اإلغالق

سجالت المراجعات سجل المراجعات راجعاتسجل الم التوقیع 
رقم المراجعة رقم المراجعة 

١تاریخ المراجعة ١تاریخ المراجعة
٢تاریخ المراجعة ٢تاریخ المراجعة

سجل الموظفین رقم الموظف رقم الموظف
اسم الموظف اسم الموظف



٤.٥.١.٤

٤.٥.١.٤

العالقات الناتجة ثالث الشكل ال
للتطبیع

الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل طلبات رخص 
االعمار

رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

تاریخ الطلب تاریخ الطلب بتاریخ الطل تاریخ الطلب تاریخ الطلب
نوع البناء نوع البناء نوع البناء نوع البناء رقم الحوض

رقم القطعة
سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة رقم الرخصة رقم الرخصة اسم الطالب

تاریخ الرخصة تاریخ 
الرخصة

تاریخ الرخصة تاریخ الرخصة نوع البناء

الرسوم الرسوم الرسوم م الرخصةرق
نوع العملة نوع العملة نوع العملة تاریخ الرخصة

رقم الوصل رقم الوصل رقم الوصل الرسوم
سجل الفواتیر رقم اوصل تاریخ الوصل تاریخ الوصل تاریخ الوصل نوع العملة

الرسوم مالحظات مالحظات مالحظات رقم الوصل
نوع العملة رقم الحوض تاریخ الوصل

الوصلتاریخ  رقم المنطقة رقم المنطقة رقم القطعة مالحظات
رقم الحوض رقم الحوض
رقم القطعة رقم القطعة اسم الطالب

سجل المواطنین رقم ھویة المواطن
اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب



٤.٥.١.٥

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات



٤.٥.١.٥

٤.٥.١.٦

للتطبیع
سجل براءة الذمة رقم القسیمة رقم القسیمة رقم القسیمة التاریخ 

ضریبة األمالك ضریبة األمالك رقم الحوض اسم المكلف
رخص المھن رخص المھن الموظف المسؤول رقم القسیمة

ضریبة المعارف ضریبة المعارف ضریبة األمالك رقم الحوض
إیجارات البلدیة إیجارات البلدیة رخص المھن الموظف المسؤول
رخص الحرف 

والصناعات
رخص الحرف 

والصناعات
ضریبة المعارف ضریبة األمالك

رسوم النفایات رسوم النفایات جارات البلدیةإی رخص المھن
محكمة البلدیة محكمة البلدیة رخص الحرف والصناعات ضریبة المعارف
رخص األبنیة رخص األبنیة رسوم النفایات إیجارات البلدیة

أیة دیون أخرى أیة دیون أخرى محكمة البلدیة رخص الحرف 
والصناعات

فواتیر میاه فواتیر میاه رخص األبنیة لنفایاترسوم ا
رسوم مجاري رسوم مجاري أیة دیون أخرى محكمة البلدیة

فواتیر میاه رخص األبنیة
رسوم مجاري أیة دیون أخرى

سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة التاریخ فواتیر میاه
رقم الحوض رقم الحوض رسوم مجاري

سجل المواطنین رقم ھویة المواطن ھویة المواطنرقم
اسم المكلف اسم المكلف



٤.٥.١.٦

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل الرخص صةرقم الرخ رقم الرخصة الشھر الشھر
تاریخ صدور الرخصة تاریخ صدور الرخصة السنة  السنة 

رخصة سابقة رخصة سابقة رقم الرخصة الرقم
حالة الرخصة حالة الرخصة تاریخ صدور الرخصة رقم الرخصة

النوع  الموقع تاریخ صدور الرخصة
الطابق رقم الحوض الموقع

لتنظیمیةسجل الجداول ا رقم الجدول رقم القطعة رقم الحوض
النوع  رخصة سابقة رقم القطعة
الطابق حالة الرخصة اسم حامل الرخصة

النوع  رخصة سابقة
سجل المناطق رقم المنطقة الطابق حالة الرخصة

الموقع المساحة النوع 
رقم الحوض رقم المنطقة الطابق
رقم القطعة الموقع المساحة

رقم الحوض رقم ھویة المواطن
رقم القطعة اسم حامل الرخصة

سجل المواطنیین رقم ھویة المواطن
اسم حامل الرخصة

رقم ھویة المواطن
اسم حامل الرخصة

لعالقات الناتجةا ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات



٤.٥.١.٧
٤.٥.١.٧

سجل المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن إسم المالك
إسم المالك إسم المالك إسم المالك إسم المالك رقم القطعة

رقم رئیس قسم الترخیص رقم رئیس قسم الترخیص رقم رئیس قسم الترخیص رقم رئیس قسم الترخیص رقم الحوض
تاریخ التوقیع تاریخ التوقیع تاریخ التوقیع تاریخ التوقیع مساحة القطعة

رقم مدیر دائرة الھندسة  رقم مدیر دائرة الھندسة  رقم مدیر دائرة الھندسة  الھندسة رقم مدیر دائرة منطقة األعمار
الشارع

جداول المعلومات التنظیمیة رقم الجدول رقم الجدول رقم الجدول رقم الجدول تاریخ اإلعداد
إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي تاریخ التصدیق
إرتــــداد جانبــــي جانبــــيإرتــــداد  إرتــــداد جانبــــي إرتــــداد جانبــــي مالحظات
إرتــــداد خلفــــي إرتــــداد خلفــــي إرتــــداد خلفــــي إرتــــداد خلفــــي إرتــــداد أمامــــي

النسبـــة المئویــــة النسبـــة المئویــــة النسبـــة المئویــــة النسبـــة المئویــــة ــــداد جانبــــيإرت
النسبـــة الطابقیــــة النسبـــة الطابقیــــة النسبـــة الطابقیــــة النسبـــة الطابقیــــة إرتــــداد خلفــــي

عـــدد الطوابـــق عـــدد الطوابـــق عـــدد الطوابـــق عـــدد الطوابـــق النسبـــة المئویــــة
إرتفــــاع البنــــاء ــــاع البنــــاءإرتف إرتفــــاع البنــــاء إرتفــــاع البنــــاء النسبـــة الطابقیــــة

الحد األدنى لمساحة اإلفراز الحد األدنى لمساحة اإلفراز الحد األدنى لمساحة اإلفراز الحد األدنى لمساحة اإلفراز عـــدد الطوابـــق
الحد األدنى للواجھة األمامیة للواجھة األمامیةالحد األدنى  الحد األدنى للواجھة األمامیة الحد األدنى للواجھة األمامیة إرتفــــاع البنــــاء

عـــدد المـواقــــف عـــدد المـواقــــف عـــدد المـواقــــف عـــدد المـواقــــف الحد األدنى لمساحة اإلفراز
مالحظــــات عامـــة مالحظــــات عامـــة ـات عامـــةمالحظـــ مالحظــــات عامـــة الحد األدنى للواجھة األمامیة

إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي رقم القطعة عـــدد المـواقــــف

رقم المنطقة رقم المنطقة رقم الحوض مالحظــــات عامـــة
سجل المناطق رقم المنطقة رقم القطعة رقم القطعة مساحة القطعة رقم رئیس قسم الترخیص

رقم القطعة رقم الحوض رقم الحوض منطقة األعمار تاریخ التوقیع
رقم الحوض مساحة القطعة مساحة القطعة الشارع رقم مدیر دائرة الھندسة 

منطقة األعمار منطقة األعمار تاریخ اإلعداد
الشارع تاریخ التصدیق



٤.٥.١.٨

٤.٥.١.٨

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل الكتب الرسمیة رقم اإلشارة اإلشارةرقم  رقم اإلشارة رقم اإلشارة 
التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ

رقم رئیس  لجنة التنظیم رقم رئیس  لجنة التنظیم نوع الرخصة اسم طالب الرخصة
رقم الجلسة نوع الرخصة

سجل الجلسات رقم الجلسة رقم الجلسة تاریخ انعقاد الجلسة رقم الجلسة
لسةتاریخ انعقاد الج تاریخ انعقاد الجلسة رقم رئیس  لجنة التنظیم تاریخ انعقاد الجلسة

رقم رئیس  لجنة التنظیم
سحل المواطنین  رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن

اسم طالب الرخصة اسم طالب الرخصة اسم طالب الرخصة

سجل الرخص رقم الرخصة صةرقم الرخ
نوع الرخصة نوع الرخصة



٤.٥.١.٩

٤.٥.١.٩

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
ل الكتب سج

الرسمیة
رقم الكتاب رقم الكتاب رقم الكتاب الجھة المرسل إلیھا

اإلشارة اإلشارة الموقع اسم المواطن
التاریخ التاریخ رقم القسیمة الموقع

رقم القسیمة رقم القسیمة رقم الحوض رقم القسیمة
رئیس البلدیة رقم الحوض

اإلشارة رئیس البلدیة
ناطقسجل الم رقم المنطقة رقم المنطقة التاریخ اإلشارة

رقم الحوض رقم الحوض التاریخ
رقم الكتاب

رقم ھویة المواطن
سجل المواطنیین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن اسم المواطن

اسم المواطن اسم المواطن
رئیس البلدیة رئیس البلدیة



٤.٥.١.١٠

٤.٥.١.١٠

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
إخطار تنفیذي رقم اإلخطار رقم اإلخطار رقم اإلخطار كالمال

المخالفة المخالفة الموقع المتعھد
المھلة المھلة رقم القطعة الموقع

رقم الحوض رقم القطعة
سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة رقم الرخصة رقم الحوض

الموقع الموقع تاریخ الرخصة رقم الرخصة
رقم القطعة رقم القطعة المخالفة تاریخ الرخصة

ضرقم الحو رقم الحوض المھلة المخالفة
المھلة

سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة رقم ھویة المواطن شرح المفتش
تاریخ الرخصة تاریخ الرخصة المالك توقیع المفتش

المتعھد توقیع المبلغ لھ
سجل المواطنیین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن توقیع المبلغ لھ توقیع الشاھد

المالك المالك توقیع الشاھد
المتعھد المتعھد

توقیع المبلغ لھ توقیع المبلغ لھ رقم الموظف
توقیع الشاھد توقیع الشاھد شرح المفتش

توقیع المفتش
سجل الموظفین  رقم الموظف رقم الموظف

شرح المفتش شرح المفتش
توقیع المفتش وقیع المفتشت



٤.٥.١.١١

٤.٥.١.١١

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
تقریر المشاھدات رقم التقریر رقم التقریر رقم التقریر رقم التقریر التاریخ

قت بدء الجولةو وقت بدء الجولة وقت بدء الجولة وقت بدء الجولة وقت بدء الجولة
وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة

المناطق التي تم زیارتھا المناطق التي تم زیارتھا المناطق التي تم زیارتھا ھاالمناطق التي تم زیارت المناطق التي تم زیارتھا
مخرجات الجولة 

التفقدیة
مخرجات الجولة التفقدیة مخرجات الجولة التفقدیة مخرجات الجولة التفقدیة مخرجات الجولة التفقدیة

التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ
توقیع مفتش األبنیة

رقم الوظف مالحظات رئیس قسم الترخیص
توقیع مفتش األبنیة تاریخ المالحظة

سجل الموظفین رقم الوظف رقم الوظف رقم الوظف مالحظات رئیس قسم الترخیص توصیات مدیر دائرة الھندسة
توقیع مفتش األبنیة توقیع مفتش األبنیة توقیع مفتش األبنیة تاریخ المالحظة

مالحظات رئیس قسم 
الترخیص

مالحظات رئیس قسم 
الترخیص

مالحظات رئیس قسم الترخیص توصیات مدیر دائرة الھندسة

تاریخ المالحظة تاریخ المالحظة تاریخ المالحظة
توصیات مدیر دائرة 

الھندسة
توصیات مدیر دائرة 

الھندسة
توصیات مدیر دائرة الھندسة



الئ٤.٥.١.١٢

٤.٥.١.١٢

العالقات الناتجة ثالث الشكل ال
للتطبیع

الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل اإلخطارات الرقم الرقم الرقم الرقم
التھمة التھمة التھمة التاریخ

تاریخ المخالفة تاریخ المخالفة تاریخ المخالفة المشتكى علبھ 
ع المخالفةنو نوع المخالفة نوع المخالفة التھمة

تاریخ توجیھ 
االخطار

تاریخ توجیھ االخطار رقم القطعة تاریخ المخالفة

رقم الحوض نوع المخالفة
تاریخ توجیھ االخطار رقم القطعة

سجل المناطق ١شاھد رقم الحوض
رقم المنطقة رقم المنطقة ٢شاھد الخطارتاریخ توجیھ ا
رقم القطعة رقم القطعة رقم ھویة المواطن ١شاھد

رقم الحوض رقم الحوض المشتكى علبھ ٢شاھد

سجل المواطنیین
رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن

المشتكى علبھ المشتكى علبھ



٤.٥.١.١٣

٤.٥.١.١٣

٤.٥.١.١٤

٤.٥.١.١٤

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

اخطار تنفیذ رقم اإلخطار رقم اإلخطار رقم اإلخطار رقم اإلخطار
وصف طبیعة المخالفة وصف طبیعة المخالفة وصف طبیعة المخالفة مالك البناء المخالفاسم

أحدث اإلجراءات المتخذة أحدث اإلجراءات المتخذة أحدث اإلجراءات المتخذة وصف طبیعة المخالفة
أحدث اإلجراءات المتخذة

سجل المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن
مالك البناء المخالفاسم مخالفمالك البناء الاسم مالك البناء المخالفاسم

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل خطط التفتیش رقم الخطة رقم الخطة رقم الخطة ى تاریخ الزیارة االول المنطقة المزارة

تاریخ الزیارة االولى  تاریخ الزیارة االولى  تاریخ الزیارة االولى  تاریخ الزیارة الثاني  تاریخ  الزیارة االول
تاریخ الزیارة الثانیة  تاریخ الزیارة الثانیة  تاریخ الزیارة الثانیة  المنطقة المزارة  تاریخ الزیارة الثاني

المفتش
المناطقسجل رقم المنطقة  رقم المنطقة  رقم المنطقة 

رقم الحوض  رقم الحوض  رقم الحوض 

سجل الموظفین رقم الموظف  رقم الموظف  رقم الموظف  رقم الموظف 
اسم الموظف اسم الموظف اسم الموظف اسم الموظف



٤.٥.١.١٥

٤.٥.١.١٥

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثاني للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل طلبات 
رخص االعمار

رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

موقع البناء موقع البناء موقع البناء المطلوب إنشاؤه اسم صاحب الرخصة
نوع البناء نوع البناء نوع البناء موقع البناء المطلوب إنشاؤه

نوع المخططات موقع البناء
شروط خاصة بالرخصة نوع المخططات

رخصة اعمار رقم الرخصة
تاریخ اصدار الرخصة  رقم الرخصة

المطلوب إنشاؤه المطلوب إنشاؤه المطلوب إنشاؤه مطالب مھندس المدینة شروط خاصة بالرخصة
شروط خاصة بالرخصة شروط خاصة بالرخصة شروط خاصة بالرخصة مطالب طبیب الصحة مطالب مھندس المدینة

مطالب مھندس المدینة مطالب مھندس المدینة مطالب مھندس المدینة المجموع مطالب طبیب الصحة
مطالب طبیب الصحة مطالب طبیب الصحة مطالب طبیب الصحة ةالفئ المجموع

المجموع المجموع المجموع نوع القیاس  الفئة
الفئة الفئة الفئة الكمیة نوع القیاس 

نوع القیاس  نوع القیاس  نوع القیاس  نوع البناء  الكمیة
الكمیة الكمیة الكمیة تاریخ إصدار الرخصة  نوع البناء 

تاریخ إصدار الرخصة تاریخ إصدار الرخصة ار الرخصة تاریخ إصد
رقم ھویة صاحب الرخصة

اسم صاحب الرخصة
رقم ھویة صاحب 

الرخصة
رقم ھویة صاحب 

الرخصة
رقم ھویة صاحب 

الرخصة
رقم ھویة صاحب الرخصة

اسم صاحب الرخصة اسم صاحب الرخصة اسم صاحب الرخصة



٤.٥.١.١٦

ت الناتجةالعالقا ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثاني للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
طلبات رخص 

االعمار
الرخصة طلب رقم الرخصة طلب رقم رقم  طلب الرخصة رقم  طلب الرخصة رقم الملف 

النسبة المؤیة النسبة المؤیة النسبة المؤیة النسبة المؤیة لب الرخصةرقم  ط
وصف المجاري وصف المجاري وصف المجاري وصف المجاري الموقع 

نوع المواد المراد استخدامھا نوع المواد المراد استخدامھا نوع المواد المراد استخدامھا نوع المواد المراد استخدامھا الشارع 
غرض استعمال البناء غرض استعمال البناء غرض استعمال البناء عمال البناءغرض است رقم الحوض 

عدد النسخ عدد النسخ عدد النسخ عدد النسخ رقم القطعة
رسم الكشف رسم الكشف رسم الكشف اثبات ملكیة مساحة القطعة
نوع  البناء نوع  البناء نوع  البناء التاریخ رقم القطعة

تأمین تأمین تأمین ١وثیقة مساحة القطعة
ادالتجاوز على مساحة االرتد التجاوز على مساحة االرتداد التجاوز على مساحة االرتداد ٢وثیقة مساحة البناء

التجاوز على الحجم التجاوز على الحجم التجاوز على الحجم ٣وثیقة النسبة المؤیة
التجاوز على النسبة المؤویة الطابقیة التجاوز على النسبة المؤویة الطابقیة لطابقیةالتجاوز على النسبة المؤویة ا ٤وثیقة وصف المجاري

التجاوز على النسبة المؤیة التجاوز على النسبة المؤیة التجاوز على النسبة المؤیة ٥وثیقة نوع المواد المراد استخدامھا
بدل مواقف بدل مواقف بدل مواقف مالحظة المساح غرض استعمال البناء

قربصة البناء قربصة البناء قربصة البناء مھندس المدینةمطالعات  صاحب الملك 
التجاوز على النسبة المؤیة التجاوز على النسبة المؤیة التجاوز على النسبة المؤیة مالحظات لجنة التنظیم الفرعیة المقاول

بدل مواقف بدل مواقف بدل مواقف شروط خاصة المھندس المصمم
قربصة البناء قربصة البناء قربصة البناء رسم الكشف لنسخعدد ا

تأمین تأمین تأمین نوع  البناء اثبات ملكیة
مساحة الطابق مساحة الطابق مساحة الطابق تأمین التاریخ
ارتفاع الطابق ارتفاع الطابق ارتفاع الطابق ١وثیقة
عدد الطوابق عدد الطوابق عدد الطوابق ٢وثیقة

المكعب المكعب المكعب تأمین
رسم المتر رسم المتر م المتررس
المجموع المجموع المجموع

تاریخ استالم الطلب تاریخ استالم الطلب تاریخ استالم الطلب
تاریخ الموافقة تاریخ الموافقة تاریخ الموافقة



تاریخ ابتداء العمل تاریخ ابتداء العمل تاریخ ابتداء العمل
التصدیق النھائي التصدیق النھائي ئيالتصدیق النھا

فواتیر الدفع رقم الموصل رقم الموصل
التاریخ التاریخ رقم الموصل

التاریخ



العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل إثباتات الملكیة ثبات الملكیةرقم ا رقم اثبات الملكیة رقم اثبات الملكیة التجاوز على مساحة االرتداد ٣وثیقة

اثبات ملكیة اثبات ملكیة اثبات ملكیة التجاوز على الحجم ٤وثیقة
التاریخ التاریخ التاریخ التجاوز على النسبة المؤویة الطابقیة ٥وثیقة

التجاوز على النسبة المؤیة ساحمالحظة الم
سجل الوثائق المرفقة رقم الوثیقة رقم الوثیقة رقم الوثیقة بدل مواقف مطالعات مھندس المدینة

١وثیقة ١وثیقة ١وثیقة قربصة البناء مالحظات لجنة التنظیم الفرعیة
٢وثیقة ٢وثیقة ٢وثیقة التجاوز على النسبة المؤیة نوع اللجنة
٣وثیقة ٣وثیقة ٣وثیقة بدل مواقف لجلسةرقم ا
٤وثیقة ٤وثیقة ٤وثیقة قربصة البناء التاریخ
٥وثیقة ٥وثیقة ٥وثیقة تأمین الحالة

مساحة الطابق شروط خاصة
سجل المالحظات رقم المالحظة رقم المالحظة رقم المالحظة ارتفاع الطابق رقم الطلب

مالحظة المساح مالحظة المساح مالحظة المساح عدد الطوابق تسجیلتاریخ ال
مطالعات مھندس 

المدینة
مطالعات مھندس المدینة مطالعات مھندس المدینة المكعب رسم الكشف

مالحظات لجنة التنظیم 
الفرعیة

مالحظات لجنة التنظیم 
الفرعیة

مالحظات لجنة التنظیم 
الفرعیة

رسم المتر رقم الموصل

شروط خاصة شروط خاصة شروط خاصة المجموع التاریخ
ات عامةمالحظ مالحظات عامة مالحظات عامة مالحظات توقیع امین الصندوق

مالحظات وتعدیالت مالحظات وتعدیالت مالحظات وتعدیالت تاریخ استالم الطلب نوع  البناء
تاریخ الموافقة التجاوز على مساحة االرتداد

تاریخ ابتداء العمل التجاوز على الحجم
البناءتاریخ االنتھاء من التجاوز على النسبة المؤویة 

الطابقیة
سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة رقم المنطقة مالحظات وتعدیالت التجاوز على النسبة المؤیة

الموقع  الموقع  الموقع  التصدیق النھائي بدل مواقف



الشارع  الشارع  الشارع  قربصة البناء
رقم الحوض  رقم الحوض  الحوض رقم  رقم القطعة

رقم القطعة رقم القطعة رقم القطعة الموقع 
مساحة القطعة مساحة القطعة مساحة القطعة الشارع 
مساحة القطعة رقم الحوض 
مساحة البناء رقم القطعة

مساحة القطعة
رقم القطعة

مساحة القطعة
مساحة البناء

مجاريوصف ال
نوع المواد المراد استخدامھا

غرض استعمال البناء

رقم الموصل
التاریخ



تابع

.

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل اللجان رقم اللجنة رقم اللجنة رقم اللجنة رقم اللجنة التجاوز على النسبة المؤیة

نوع اللجنة نوع اللجنة نوع اللجنة نوع اللجنة بدل مواقف
رقم الجلسة رقم الجلسة رقم الجلسة رقم الجلسة قربصة البناء

التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ تأمین
الحالة الحالة الحالة الحالة مساحة الطابق

ارتفاع الطابق
سجل المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن عدد الطوابق

اسم صاحب الملك  اسم صاحب الملك  اسم صاحب الملك  صاحب الملك  المكعب
اسم المقاول اسم المقاول اسم المقاول المقاول رسم المتر

سم المھندس المصمما اسم المھندس المصمم اسم المھندس المصمم المھندس المصمم المجموع
رئیس قسم التنظیم

التاریخ
سجل الموظفین رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف المدقق الداخلي

اسم رئیس قسم التنظیم اسم رئیس قسم التنظیم اسم رئیس قسم التنظیم یس قسم التنظیمرئ التاریخ
التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التوقیع

اسم المدقق الداخلي اسم المدقق الداخلي اسم المدقق الداخلي المدقق الداخلي المدیر المالي
التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ امین الصندوق

اسم الموظف الموقع اسم الموظف الموقع اسم الموظف الموقع التوقیع رقم الوصل
اسم المدیر المالي اسم المدیر المالي اسم المدیر المالي المدیر المالي التاریخ

اسم أمین الصندوق اسم أمین الصندوق اسم أمین الصندوق امین الصندوق مالحظات
توقیع امین الصندوق تاریخ استالم الطلب

تاریخ الموافقة
ملتاریخ ابتداء الع

تاریخ االنتھاء من البناء
مالحظات وتعدیالت

التصدیق النھائي



٤.٥.١.١٦



4.4

٤.٤.١)Normalization System(

٤.٤.١.١

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثاني للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
الحاویات رقم الحاویة رقم الحاویة رقم الحاویة رقم الحاویة اسم المنطقة

حجم الحاویة حجم الحاویة حجم الحاویة حجم الحاویة حجم الحاویة
X عدد الحاویات عدد الحاویات عدد الحاویات عدد الحاویات عدد الحاویات

رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع أسم الشارع رقم مسؤول شعبة النفایات
رقم الشارع تاریخ األعداد

المناطق الشارع رقم رقم الشارع رقم الشارع أسم الشارع
أسم الشارع أسم الشارع أسم الشارع رقم مسؤول شعبة النفایات

اسم مسؤول شعبة النفایات
الموظفین رقم مسؤول شعبة النفایات رقم مسؤول شعبة النفایات رقم مسؤول شعبة النفایات

اسم مسؤول شعبة النفایات النفایاتاسم مسؤول شعبة اسم مسؤول شعبة النفایات



٤.٤.١.٢

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثاني للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
رقم العامل رقم العامل رقم العامل رقم العامل رقم العامل اسم العامل

لعاملاسم ا اسم العامل اسم العامل اسم العامل اسم العامل اسم الشارع
نوع التنظیف نوع التنظیف نوع التنظیف نوع التنظیف نوع التنظیف رقم مسؤول شعبة النفایات

رقم السائق رقم السائق رقم السائق رقم السائق رقم السائق صباح
رقم المراقب رقم المراقب رقم المراقب رقم المراقب رقم المراقب بعد الظھر
رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع اسم الشارع مساءا

رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع
اسم الشارع اسم الشارع اسم الشارع اسم الشارع رقم الجدولة

موعد التنظیف
رقم الجدولة رقم الجدولة رقم الجدولة رقم الجدولة

موعد التنظیف موعد التنظیف موعد التنظیف موعد التنظیف رقم مسؤول شعبة النفایات
اسم مسؤول شعبة النفایات

رقم مسؤول شعبة النفایات رقم مسؤول شعبة النفایات رقم مسؤول شعبة النفایات رقم مسؤول شعبة النفایات
اسم مسؤول شعبة النفایات النفایاتاسم مسؤول شعبة اسم مسؤول شعبة النفایات اسم مسؤول شعبة النفایات



٤.٤.١.٣

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثاني للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
الشوارع رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع رقم الشارع اسم الشارع

اسم الشارع اسم الشارع اسم الشارع اسم الشارع نوع السیارة
نوع السیارة رقم السیارة

السیارات رقم السیارة رقم السیارة رقم السیارة السنة التكرار
نوع السیارة نوع السیارة نوع السیارة رقم السیارة رقم مسؤول شعبة النفایات

السنة السنة السنة
رقم مسؤول شعبة النفایات

الموظفین رقم مسؤول شعبة النفایات رقم مسؤول شعبة النفایات رقم مسؤول شعبة النفایات اسم مسؤول شعبة النفایات
اسم مسؤول شعبة النفایات اسم مسؤول شعبة النفایات اسم مسؤول شعبة النفایات



٤.٤.١.٤

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثاني للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل الطلبات رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب التاریخ

رقم الحاویة رقم الحاویة رقم الحاویة رقم الحاویة الحاویة
رقم الشارع رقم الشارع شارعرقم ال رقم الشارع عدد الحاویات

X مجموع التكالیف مجموع التكالیف مجموع التكالیف ١العطب الشارع
توصیات مدیر الصحة رقم مسؤول شعبة النفایات رقم مسؤول شعبة النفایات ٢العطب اإلعطاب

تاریخ التوصیات توصیات مدیر الصحة توصیات مدیر الصحة ٣العطب نوع اإلصالح المطلوب
تاریخ التوصیات تاریخ التوصیات ١األصالح التكلفة

األعطاب رقم العطب رقم مدیر الصحة رقم مدیر الصحة ٢األصالح مجموع التكالیف
اسم العطب ٣األصالح رقم مسؤول شعبة النفایات

نوع األصالح رقم العطب رقم العطب ١التكلفة توصیات مدیر الصحة
التكلفة اسم العطب طباسم الع ٢التكلفة تاریخ التوصیات

رقم الطلب نوع األصالح نوع األصالح ٣التكلفة رقم مدیر الصحة
التكلفة التكلفة مجموع التكالیف

الموظفین رقم مسؤول شعبة النفایات رقم الطلب رقم الطلب رقم مسؤول شعبة النفایات
مسؤول شعبة النفایاتأسم توصیات مدیر الصحة

یخ التوصیاتتار
الموظفین رقم مدیر الصحة رقم مدیر الصحة

أسم مدیر الصحة



٤.٣

٤.٣.١(Normalization System)

٤.٣.١.١

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
غالق اإلسجل طلبات الطلبرقم رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

تاریخ تقدیم الطلب تاریخ تقدیم الطلب ١سبب
مالحظات المفتش اسم الحرفة ٢سبب ١سبب تاریخ تقدیم الطلب

موافقة المفتش عنوان المحل ٣سبب ٢سبب اسم مقدم الطلب
تاریخ موافقة المفتش رقم الرخصة تاریخ تقدیم الطلب ٣سبب رقم الھاتف

ت مسؤول الترخیصمالحظا تاریخ الصدور اسم الحرفة تاریخ تقدیم الطلب اسم الحرفة
موافقة مسؤول الترخیص رقم ھویة مقدم الطلب عنوان المحل اسم مقدم الطلب عنوان المحل

تاریخ موافقة مسؤول الترخیص مالحظات المفتش رقم الرخصة رقم الھاتف اسم مالك المحل
صیات مدیر الصحةتو موافقة المفتش تاریخ الصدور اسم الحرفة رقم الرخصة

موافقة مدیر الصحة تاریخ موافقة المفتش رقم ھویة مقدم الطلب عنوان المحل تاریخ الصدور
تاریخ موافقة مدیر الصحة ت مسؤول الترخیصمالحظا مالحظات المفتش اسم مالك المحل أسباب اإلغالق

البلدیةتوصیات مدیر  موافقة مسؤول الترخیص موافقة المفتش رقم الرخصة تاریخ التقدیم
موافقة مدیر البلدیة تاریخ موافقة مسؤول الترخیص تاریخ موافقة المفتش تاریخ الصدور رقم الھویة

تاریخ موافقة مدیر البلدیة توصیات مدیر الصحة ت مسؤول الترخیصمالحظا أسباب اإلغالق شمالحظات المفت
مالحظات رئیس البلدیة موافقة مدیر الصحة موافقة مسؤول الترخیص موافقة المفتش

موافقة رئیس البلدیة تاریخ موافقة مدیر الصحة تاریخ موافقة مسؤول الترخیص رقم الھویة تاریخ موافقة المفتش
رقم الھویة توصیات مدیر البلدیة توصیات مدیر الصحة مالحظات المفتش مسؤول الترخیصتمالحظا

تاریخ اإلغالق موافقة مدیر البلدیة موافقة مدیر الصحة موافقة المفتش موافقة مسؤول الترخیص
رقم الرخصة تاریخ موافقة مدیر البلدیة تاریخ موافقة مدیر الصحة تاریخ موافقة المفتش تاریخ موافقة مسؤول الترخیص

مالحظات رئیس البلدیة ةتوصیات مدیر البلدی ت مسؤول الترخیصمالحظا توصیات مدیر الصحة



الرخص رقم الرخصة موافقة رئیس البلدیة موافقة مدیر البلدیة موافقة مسؤول الترخیص موافقة مدیر الصحة
تاریخ صدور الرخصة تاریخ موافقة رئیس البلدیة تاریخ موافقة مدیر البلدیة تاریخ موافقة مسؤول الترخیص الصحةتاریخ موافقة مدیر 

رقم الحرفة تاریخ اإلغالق مالحظات رئیس البلدیة توصیات مدیر الصحة توصیات مدیر البلدیة
رقم المحل رقم ھویة مالك المحل موافقة رئیس البلدیة موافقة مدیر الصحة موافقة مدیر البلدیة

تاریخ موافقة رئیس البلدیة تاریخ موافقة مدیر الصحة بلدیةتاریخ موافقة مدیر ال
الحرف والصناعات رقم الحرفة تاریخ اإلغالق توصیات مدیر البلدیة مالحظات رئیس البلدیة

اسم الحرفة رقم السبب رقم ھویة مالك المحل موافقة مدیر البلدیة موافقة رئیس البلدیة
١سبب تاریخ موافقة مدیر البلدیة تاریخ موافقة رئیس البلدیة

المحالت رقم المحل ٢سبب رقم ھویة المواطن مالحظات رئیس البلدیة تاریخ اإلغالق
عنوان المحل ٣سبب اسم مقدم الطلب موافقة رئیس البلدیة

رقم الھویة رقم الطلب رقم الھاتف تاریخ موافقة رئیس البلدیة

أسباب اإلغالق رقم السبب رقم ھویة المواطن تاریخ اإلغالق
١سبب لاسم مالك المح
٢سبب
٣سبب

رقم الطلب

المواطنین رقم ھویة المواطن
اسم مقدم الطلب

رقم الھاتف

المواطنین رقم ھویة المواطن
اسم مالك المحل



٤.٣.١.٢

اتجةالعالقات الن ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن الرقم الیوم

اسم صاحب المحل اسم صاحب المحل اسم صاحب المحل التاریخ التاریخ
مالحظات الرقم

الكشف الیوميسجل  الرقم الرقم الرقم اسم الموظف اسم صاحب المحل
التاریخ التاریخ التاریخ مالحظات نوع الحرفة

مالحظات مالحظات مالحظات اسم صاحب المحل الموقع
رقم المحل رقم المحل رقم المحل مالحظات
رقم الھویة رقم الھویة رقم الھویة اسم الموظف

رقم الموظف لموظفرقم ا رقم الموظف

الموظفین رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف
اسم الموظف اسم الموظف اسم الموظف



4.3.1.3

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع غیر مطبعةالبیانات  البیانات
سجل الطلبات رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب الرقم

تاریخ تقدیم الطلب تاریخ تقدیم الطلب تاریخ تقدیم الطلب تاریخ تقدیم الطلب تاریخ تقدیم الطلب
المتابعة المتابعة المتابعة المتابعة االسم

تاریخ اإلغالق تاریخ اإلغالق قتاریخ اإلغال تاریخ اإلغالق المتابعة
االسم تاریخ اإلغالق

المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن التوقیع
االسم االسم االسم رقم الموظف

اسم لموظف
الموظفین رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف

اسم لموظف اسم لموظف اسم لموظف



4.3.1.4

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل برنامج التفقد الدوري رقم البرنامج رقم البرنامج رقم البرنامج رقم البرنامج التاریخ من

نالتاریخ م التاریخ من التاریخ من التاریخ من التاریخ إلى
التاریخ إلى التاریخ إلى التاریخ إلى التاریخ إلى اسم المفتش
رقم الشارع أسم الشارع أسم الشارع أسم الشارع أسم الشارع

المطلوب المطلوب المطلوب
الشوارع رقم الشارع رقم مسؤول الترخیص رقم المفتش مسؤول الترخیص مسؤول الترخیص

أسم الشارع مسؤول الترخیص اسم المفتش
رقم مسؤول الترخیص

رقم الموظف مسؤول الترخیص
الموظفین رقم مسؤول الترخیص اسم المفتش

مسؤول الترخیص رقم الدائرة رقم الموظف
اسم المفتش

الموظفین رقم الموظف رقم مسؤول الترخیص
المفتشاسم 

رقم الدائرة

4.3.1.5



العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل اإلخطارات رقم األخطار رقم األخطار رقم األخطار رقم األخطار رقم األخطار

لزمنیةالمدة ا المدة الزمنیة المدة الزمنیة ١واجب أسم الشخص
التاریخ التاریخ التاریخ ٢واجب عنوان الشخص

رقم ھویة الشخص رقم ھویة الشخص ٣واجب الواجبات
رقم ھویة المستلم رقم ھویة المستلم المدة الزمنیة المدة الزمنیة
رقم ھویة المستلم رقم ھویة المستلم التاریخ اریخالت

األغالق  األغالق  المستلم المستلم
تاریخ األغالق تاریخ األغالق الشاھد الشاھد

أسم الشخص األغالق 
الواجبات رقم الواجب رقم الواجب رقم الواجب األغالق  تاریخ األغالق

١واجب ١واجب ١واجب تاریخ األغالق
٢واجب ٢واجب ٢واجب عنوان الشخص
٣واجب ٣بواج ٣واجب

رقم األخطار رقم األخطار رقم األخطار

المواطنین رقم ھویة الشخص رقم ھویة الشخص رقم ھویة الشخص
أسم الشخص أسم الشخص أسم الشخص

عنوان الشخص عنوان الشخص عنوان الشخص

المواطنین رقم ھویة الشاھد رقم ھویة الشاھد رقم ھویة الشاھد
الشاھد الشاھد الشاھد

المواطنین رقم ھویة المستلم رقم ھویة المستلم رقم ھویة المستلم
المستلم المستلم المستلم



٤.٣.١.٦

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة ناتالبیا
سجالت الطلبات رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

مالحظات المفتش الحرف  مالحظات المفتش الحرف  رقم الرخصة رقم الرخصة رقم الرخصة
موافقة مفتش الحرف موافقة مفتش الحرف تاریخ الصدور تاریخ الصدور تاریخ الصدور
تاریخ موافقة المفتش تاریخ موافقة المفتش العطلة العطلة أسم الطالب

أسباب الرفض أسباب الرفض رسوم الترخیص رسوم الترخیص رقم الھویة
تاریخ بدایة تنفیذ الشروط تاریخ بدایة تنفیذ الشروط مالحظات المفتش الحرف  مالحظات المفتش الحرف  رقم الھاتف
تاریخ أتمام تنفیذ الشروط فیذ الشروطتاریخ أتمام تن موافقة مفتش الحرف موافقة مفتش الحرف عنوان الطالب
مالحظات طبیب الصحة مالحظات طبیب الصحة تاریخ موافقة المفتش تاریخ موافقة المفتش الحرفة

تاریخ موافقة الطبیب تاریخ موافقة الطبیب أسباب الرفض أسباب الرفض عنوان المحل
موافقة الطبیب موافقة الطبیب اریخ بدایة تنفیذ الشروطت تاریخ بدایة تنفیذ الشروط اسم شھرة المحل

توصیات لجنة األعمار توصیات لجنة األعمار تاریخ أتمام تنفیذ الشروط تاریخ أتمام تنفیذ الشروط أسم المالك
تاریخ موافقة لجنة األعمار تاریخ موافقة لجنة األعمار مالحظات طبیب الصحة حةمالحظات طبیب الص عدد المستخدمین

موافقة لجنة التنظیم موافقة لجنة التنظیم تاریخ موافقة الطبیب تاریخ موافقة الطبیب المستخدمین
رئیس البلدیةةموافق رئیس البلدیةةموافق موافقة الطبیب موافقة الطبیب العطلة

ةسعر الالفت ةسعر الالفت توصیات لجنة األعمار توصیات لجنة األعمار وط خاصةشر
موافقة الشخص موافقة الشخص تاریخ موافقة لجنة األعمار تاریخ موافقة لجنة األعمار الصنف

تاریخ موافقة الشخص تاریخ موافقة الشخص موافقة لجنة التنظیم موافقة لجنة التنظیم البند
رقم المحل رقم المحل رئیس البلدیةةموافق رئیس البلدیةةموافق الدرجة

تقدیم الطلبتاریخ تاریخ تقدیم الطلب ةسعر الالفت ةسعر الالفت الالفتات
تاریخ موافقة رئیس البلدیة تاریخ موافقة رئیس البلدیة اسم المفتش اسم المفتش رسوم الترخیص

أسباب الرفض أسباب الرفض اسم الطبیب اسم الطبیب مالحظات المفتش الحرف 
رقم ھویة مقدم الطلب دم الطلبرقم ھویة مق رقم المحل موافقة الشخص موافقة مفتش الحرف

الصنف الصنف موافقة الشخص تاریخ موافقة الشخص تاریخ موافقة المفتش



البند البند تاریخ موافقة الشخص الصنف
الدرجة الدرجة رقم ھویة مقدم الطلب البند

اسم شھرة المحل اسم شھرة المحل الدرجة

الشروط قم الشرطر ةرقم الالفت ةرقم الالفت اسم شھرة المحل أسباب الرفض
١الشرط الطول الطول الرسوم تاریخ بدایة تنفیذ الشروط
٢الشرط العرض العرض ١مستخدم تاریخ أتمام تنفیذ الشروط
٣الشرط المساحة المساحة ٢مستخدم مالحظات طبیب الصحة
٤الشرط الرسوم الرسوم ٣مستخدم موافقة الطبیبتاریخ 
٥الشرط رقم الطلب رقم الطلب ٤مستخدم موافقة الطبیب

رقم الطلب ٥مستخدم توصیات لجنة األعمار
رقم المحل رقم المحل ٥مستخدم تاریخ موافقة لجنة األعمار

تالالفتا ةرقم الالفت عنوان المحل عنوان المحل ٧مستخدم موافقة لجنة التنظیم
الطول المساحة مساحةال رقم ھویة  رئیس البلدیةةموافق

العرض رقم ھویة مالك المحل رقم الطلب أسم الطالب تاریخ موافقة رئیس البلدیة
المساحة رقم الھاتف ةسعر الالفت
الرسوم رقم ھویة  رقم ھویة  عنوان الطالب اسم المفتش

رقم الطلب أسم الطالب أسم الطالب ١الشرط اسم الطبیب
م الھاتفرق رقم الھاتف ٢الشرط

المحالت رقم المحل عنوان الطالب عنوان الطالب ٣الشرط موافقة الشخص
عنوان المحل ٤الشرط تاریخ موافقة الشخص

المساحة رقم المستخدم رقم المستخدم ٥الشرط
رقم ھویة مالك المحل ١مستخدم ١مستخدم رقم االفتة

رقم الطلب ٢مستخدم ٢مستخدم الطول
٣مستخدم ٣مستخدم العرض

الموظفین رقم الطبیب ٤مستخدم ٤مستخدم المساحة
أسم الطبیب 5مستخدم 5مستخدم الرسوم

6مستخدم 6مستخدم
الموظفین رقم المفتش ٧مستخدم ٧مستخدم رقم المحل

اسم المفتش ٨مستخدم ٨مستخدم عنوان المحل



رقم الطلب رقم الطلب حةالمسا
رقم ھویة  رقم الطلب

أسم الطالب
المواطنین رقم الھاتف رقم الشرط رقم الشرط

عنوان الطالب ١الشرط ١الشرط
٢الشرط ٢الشرط

المستخدمین رقم المستخدم ٣الشرط ٣الشرط
١مستخدم ٤الشرط ٤الشرط
٢مستخدم ٥الشرط ٥الشرط
٣مستخدم رقم الطلب الطلبرقم
٤مستخدم
5مستخدم
6مستخدم
٧مستخدم
٨مستخدم

رقم الطلب

الحرف والصناعات الصنف
البند

الدرجة
الرسوم



4.3.1.7

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيشكل ال الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
الحرف رقم الصنف رقم الصنف رقم الصنف البند الصنف

البند البند البند نوع الحرفة البند
الدرجة الدرجة الدرجة الرسوم نوع الحرفة

category نوع الحرفة نوع الحرفة نوع الحرفة رقم الصنف الدرجة
الرسوم الرسوم الرسوم الدرجة الرسوم

رسوم النفایات رسوم النفایات رسوم النفایات رسوم النفایات رسوم النفایات

األصناف رقم الصنف رقم الصنف رقم الصنف رقم الصنف
الصنف الصنف الصنف الصنف



٤.٣.١.٨

جةالعالقات النات ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
رسوم النفایات الرقم الرقم الرقم الرقم الرقم

الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة التفاصیل
التفاصیل التفاصیل التفاصیل التفاصیل الدرجة

الرسوم الرسوم الرسوم الرسوم ومالرس

.



٤.٣.١.٩

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
الحرف رقم الحرفة رقم الحرفة رقم الحرفة رقم الحرفة رقم المكلف

نوع الحرفة نوع الحرفة ةنوع الحرف نوع الحرفة اسم حامل الرخصة
الصنف الصنف الصنف الصنف نوع الحرفة

الذیل الذیل الذیل الذیل الصنف
رقم الھویة

المواطنین رقم الھویة رقم الھویة رقم الھویة رقم الشرط عنوان المحل
اسم حامل الرخصة اسم حامل الرخصة اسم حامل الرخصة ١شرط اسم شھرة المحل

٢شرط اسم صاحب الملك
المواطنین رقم الھویة رقم الھویة رقم الھویة ٣شرط تاریخ الصدور

اسم صاحب الملك اسم صاحب الملك اسم صاحب الملك ٤شرط السنة المالیة
تاریخ االنتھاء

الشروط رقم الشرط رقم الشرط رقم الشرط رقم المحل الرسوم
١شرط ١شرط ١شرط عنوان المحل م الرخصةرسو
٢شرط ٢شرط ٢شرط رسوم یافطات
٣شرط ٣شرط ٣شرط رقم الرخصة رسوم میزان
٤شرط ٤شرط ٤شرط تاریخ الصدور المجموع

رقم الرخصة الرخصةرقم  الرخصةرقم  السنة المالیة شروط خاصة
تاریخ االنتھاء اسم  طبیب الصحة

المحالت رقم المحل رقم المحل رقم المحل لرخصةرسوم ا الصنف 
عنوان المحل عنوان المحل عنوان المحل رسوم یافطات الذیل

رقم ھویة المالك رقم ھویة المالك رقم ھویة المالك رسوم میزان اسم  طبیب الصحة
مجموع الرسوم



اسم  طبیب الصحة
سجالت الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة رقم الرخصة اسم صاحب الملك

الصدورتاریخ تاریخ الصدور تاریخ الصدور اسم شھرة المحل
السنة المالیة السنة المالیة السنة المالیة اسم حامل الرخصة

X تاریخ االنتھاء تاریخ االنتھاء تاریخ االنتھاء
رقم المحل رقم المحل رقم المحل
رقم الھویة رقم الھویة رقم الھویة

X رسوم الرخصة صةرسوم الرخ رسوم الرخصة
X رسوم یافطات رسوم یافطات رسوم یافطات
X رسوم میزان رسوم میزان رسوم میزان
X مجموع الرسوم اسم  طبیب الصحة اسم  طبیب الصحة

رسوم االفتة رقم طبیب الصحة اسم شھرة المحل
رسوم االفتة رسوم االفتة

الموظفین رقم طبیب الصحة
طبیب الصحةاسم 



٤.٦)Mailing System(

٤.٦.١)Normalization System(

٤.٦.١.١



٤.٦.١.٢

الموضوع
السنة



٤.٦.١.٣



نموذج متابعة وارد٤.٦.١.٤



١٢٤

٤.٢.٢)Classes-&-Objects(

)Classes & Objects (

)Methods & Operations (

 ....

٤.٢.٢.١)Abstract Classes-&-Objects(

.

4.2.2.1



١٢٥

٤.٢.٢.٢)Classes-&-Objects Structure(

)Classes & Objects ( مع بعضها

)Attributes (

)Operations & Methods .(

ةیئازجلا ىواعدلا

ةیذیفنتلا ایاضقلا

بلجلا ةركذم

ةفلاخملا طبض

تارارقلا لجس
ةدراولا قاروالا

يئازجلا غیلبتلاو مالعالا لجس

ةیموكحملا ةركذم دادرتسا

نینطاوملا

نیفظوملا

٤.٢.٢.٢



١٢٦

٤.٢.٢.٣)Classes-&-Objects With Attributes(

)Attributes (

)SubClass ()SuperClass.(

ىوعدلا مقر-
دراولا خیرات-
مرجلا عون-
فانئتسالا خیرات-
ضارتعالا خیرات-
تاظحالم-
مكحلا ةلاح-
ةیضقلا ةلاح-
مھتملا ةیوھ مقر-
فظوملل يفیظولا مقرلا-
ىوعدلا ةنس-
ىوعدلا عون-
ةسلجلا مقر-
ةسلجلا دعوم-

ةیئازجلا ىواعدلا

ىوعدلا مقر-
مالعإلا مقر-
مالعإلا خیرات-
ةمكحملا مسا-
تاظحالم-
ىوعدلا ةنس-
ةیذیفنتلا تاءارجإلا-

ةیذیفنتلا ایاضقلا

بلطلا مقر-
ىوعدلا خیرات-
دھاشلا ةیوھ مقر-
ىوعدلا مقر-
ىوعدلا ةنس-
تاظحالملا-

بلجلا ةركذم

ةفلاخملا مقر-
ةفلاخملا ءارجا خیرات-
قیثوتلا خیرات-
ةفلاخملا تقو-
رومأملا فظوملا حرش-
فظوملل يفیظولا مقرلا-

ةفلاخملا طبض

رارقلا مقر-
رارقلا رادصإ خیرات-
ةینوناقلا ةداملا-
تاقفنلا-
ىوعدلا  مقر-
ةمارغلا-
تانیمضتلا-
ىوعدلا ةنس-
فیقوتلا خیرات-
ھیلع ضبقلا خیرات-
مكحلا ةدم-

تارارقلا لجس

ةدراولا ةقیثولا مقر-
ةقیثولا دورو خیرات-
ةقیثولا دورو ناكم-
ىوعدلا مقر-
ىوعدلا ةنس-

ةدراولا قاروالا

مالعإلا مقر-
مالعإلا ةباتك خیرات-
مالعإلا غیلبت خیرات-
غیلبتلا ةصالخ-
ىوعدلا مقر-
ىوعدلا ةنس-
فظوملل يفیظولا مقرلا-
غیلبتلا ةیفیك-

يئازجلا غیلبتلاو مالعالا لجس

ةیموكحملا ةركذم مقر-
عفدلا لصو مقر-
نطاوملا ةیوھ مقر-
ةركذملا تاظحالم-

ةیموكحملا ةركذم دادرتسا

نیفظوملا

نینطاوملا

٤.٢.٢.٣



١٢٧

٤.٢.٢.٤)Classes-&-Objects With

Attributes-&-Services(

) Operations & Methods(في 

.

4.2.2.4



١٢٨

٤.٢.٣)Dictionary(

٤.٢.٣.١)Tables(

٤.٢.٣.١.١)Table_Of_Tables(

.

٤.٢.٣.١.١

مالحظاتنجلیزياسم الجدول اإلاسم الجدول العربيرقم الجدول
fetching_notebook_co_1مذكرة جلب للمتھم والشھود1
breach_precision_archive_co_3وثیقة ضبط مخالفة2
criminal_lawsuit_co_4دفتر لقید الدعاوى الجزائیة3
decision_archive_co_5تسجل القرارا4
coming_document_archive_co_6الوثائق الواردة5
criminal_information_archive_co_7سجل علم وخبر تبلیغ إعالم جزائي6
executive_lawsuit_archive_co_9دفتر قید األحكام الجزائیة الواردة7
judgement_recovery_notebook_archive_co_11طلب استرداد مذكرة المحكومیة8



١٢٩

٤.٢.٣.١.٢)Database_Tables(

(breach_precision_archive_co_3) ١  .

breach_precision_archive_co_3

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Breach_No_Breach_Precision int(4) PRI 0
Breach_Making_Date date 0000-00-00
Documentation_Date date 0000-00-00
Breach_Time datetime 0000-00-00 00:00:00
Emp_Explaniation text YES (NULL)
Emp_No int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

breach_precision_archive_co_3 0 PRIMARY 1 Breach_No_Breach_Precision

٤.٢.٣.١.٢.١



١٣٠

٢  .)coming_document_archive_co_6(

coming_document_archive_co_6

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Coming_Document_NO_Coming_Document int(4) PRI 0
Coming_Document_Date date 0000-00-00
Coming_Document_Place varchar(16) YES (NULL)
Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit int(4) PRI 0
Year_Lawsuit_No int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

coming_document_archive_co_6 0 PRIMARY 1 Coming_Document_NO_Coming_Document
coming_document_archive_co_6 0 PRIMARY 2 Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit

٤.٢.٣.١.٢.٢



١٣١

٣  .)criminal_information_archive_co_7(

criminal_information_archive_co_7

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Information_No_Criminal_Information int(4) PRI 0
Information_writing_Date date 0000-00-00
Information_Date date 0000-00-00
Information_Summary text
Lawsuit_No int(4) PRI 0
Emp_No int(4) YES (NULL)
Information_Method varchar(64) YES (NULL)
Year_Lawsuit_No int(4) PRI 0

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

criminal_information_archive_co_7 0 PRIMARY 1 Information_No_Criminal_Information
criminal_information_archive_co_7 0 PRIMARY 2 Lawsuit_No
criminal_information_archive_co_7 0 PRIMARY 3 Year_Lawsuit_No

٤.٢.٣.١.٢.٣



١٣٢

٤.)criminal_lawsuit_co_4(

criminal_lawsuit_co_4

Fields
Field Type Null Key Default Extra

Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit int(4) PRI 0
Coming_Date date 0000-00-00
Crime_Type varchar(16)
Continuation_Date date YES (NULL)
Objection_Date date YES (NULL)
Comment text YES (NULL)
Judgement_Case Varchar (20) YES (NULL)
Lawsuit_Case enum('وارد','مفصول') YES (NULL)
Emp_No int(4) YES (NULL)
Year_Lawsuit_No int(4) PRI 0
Person_Identity_Suspect int(9) YES (NULL)
Lawsuit_Type varchar(32) YES (NULL)
Meeting_NO int(4) YES (NULL)
Meeting_Time datetime YES (NULL)
Judgement_Summary text YES (NULL)

Indexes
Table Non unique Key name Seq in index Column name

criminal_lawsuit_co_4 0 PRIMARY 1 Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit
criminal_lawsuit_co_4 0 PRIMARY 2 Year_Lawsuit_No

٤.٢.٣.١.٢.٤



١٣٣

٥ .)decision_archive_co_5(

decision_archive_co_5

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Decision_NO_Decision_Archive int(4) PRI 0
decision_Issue_Date date 0000-00-00
Lawful_Article_NO int(4) 0
Decision_Cost int(4) 0
Penalty_Cost int(4) 0
Guarantee_Cost int(4) YES (NULL)
Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit int(4) PRI 0
Year_Lawsuit_No int(4) PRI 0
Stoppage_Date date YES (NULL)
Constipation_Date date YES (NULL)
Judgement_Period int(4) YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

decision_archive_co_5 0 PRIMARY 1 Decision_NO_Decision_Archive
decision_archive_co_5 0 PRIMARY 2 Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit
decision_archive_co_5 0 PRIMARY 3 Year_Lawsuit_No

٤.٢.٣.١.٢.٥



١٣٤

٦   .)executive_lawsuit_archive_co_9(

executive_lawsuit_archive_co_9

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Lawsuit_Serial_NO_Executive_Lawsuit int(4) PRI 0
Information_No int(4) 0
Information_Date date 0000-00-00
Court_Name varchar(16)
Year_Lawsuit_No int(4) PRI 0
Execution_Procedure text YES (NULL)
Comment text YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

executive_lawsuit_archive_co_9 0 PRIMARY 1 Lawsuit_Serial_NO_Executive_Lawsuit
executive_lawsuit_archive_co_9 0 PRIMARY 2 Year_Lawsuit_No

٤.٢.٣.١.٢.٦)(



١٣٥

٧  .)fetching_notebook_co_1(

fetching_notebook_co_1

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Form_No_Fetching_Notebook int(4) PRI 0
Lawsuit_Date date 0000-00-00
Person_Identity_Witness int(9) YES 0
Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit int(4) PRI 0
Year_Lawsuit_No int(4) PRI 0
Comment text YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

fetching_notebook_co_1 0 PRIMARY 1 Form_No_Fetching_Notebook
fetching_notebook_co_1 0 PRIMARY 2 Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit
fetching_notebook_co_1 0 PRIMARY 3 Year_Lawsuit_No

٤.٢.٣.١.٢.٧



١٣٦

٨  .)judgement_recovery_notebook_archive_co_11(

judgement_recovery_notebook_archive_co_11

Fields

Field Type Null Key Default Extra

Judgement_Notebook_NO_Judgement_Recovery_Notebook_archive int(4) PRI 0
Payment_Voucher_NO int(4) 0
Person_Identity int(9) YES (NULL)
Comments text YES (NULL)

Indexes

Table Non
unique

Key
name

Seq
in
index

Column
name

judgement_recovery_notebook_archive_co_11 0 PRIMARY 1 Judgement_Notebook_NO_Judgement_Recovery_Notebook_archive

٤.٢.٣.١.٢.٨



١٣٧

٤.٢.٣.١.٣)Tables_Of_Rows(

الطولالنوعاسم العمود اإلنجلیزياسم العمود العربيرقم الجدول
CO_1رقم الطلبForm_NO_Fetching_Notebookint٤

-Lawsuit_Datedateتاریخ الدعوى
Person_Identity_Witnessint9رقم ھویة الشاھد

Lawsuit_No_Criminal_Lawsuitint٩رقم الدعوى
Year_Lawsuit_Noint٤سنة الدعوى
Commentint٤المالحظات

CO_2رقم المخالفةBreach_NO_Breach_Precisionint٤
-Breach_Making_Datedateالمخالفةإجراءتاریخ 

-Documentation_Datedateتاریخ التوثیق
-Breach_Timedatetimeوقت المخالفة

-Emp_Explainationtextشرح الموظف المأمور
Emp_NOint٤الرقم الوظیفي للموظف

CO_3رقم الدعوىLawsuit_NO_Criminal_Lawsuitint٤
-Coming_Datedateتاریخ الوارد

Crime_Typevarchar40نوع الجرم
-Continuation_Datedateتاریخ االستئناف

-Objection_Datedateتاریخ االعتراض
Commentvarchar٦٤مالحظات
Judgement_Casevarchar20حالة الحكم

-Lawsuit_Caseenumحالة القضیة
Person_Identity_Suspectint٩المتھمرقم ھویة

Emp_NOint٤الرقم الوظیفي للموظف
Year_Lawsuit_Noint٤سنة الدعوى
Lawsuit_Typevarchar٣٢نوع الدعوى
Meeting_NOint٤رقم الجلسة

-Meeting_Timedatetimeموعد الجلسة



١٣٨

CO_4رقم القرارDecision_NO_Decision_Archiveint٤
-Decision_Issue_Datedateتاریخ إصدار القرار

Lawful_Article_NOvarchar٦المادة القانونیة
Decision_Costint٤النفقات

Lawsuit_Noint٤رقم متسلسل القضیة
Penatly_Costint٤الغرامة

Guarantee_Costint٤التضمینات
Year_Lawsuit_Noint٤سنة الدعوى

-Stoppage_Datedateتاریخ التوقیف
-Constipation_Datedateتاریخ القبض علیھ

Judgement_Periodint٤مدة الحكم

CO_5رقم الوثیقة الواردةComing_Document_NO_Coming_Documentint٤
-Coming_Document_Datedateتاریخ ورود الوثیقة
Coming_Document_Placevarchar١٦مكان ورود الوثیقة

Lawsuit_No_Criminal_Lawsuitint٤رقم الدعوى
Year_Lawsuit_Noint٤سنة الدعوى

CO_6رقم اإلعالمInformation_NO_Criminal_Informationint
٤-Information_Writing_Datedateتاریخ كتابة اإلعالم
-Information_Datedateتاریخ تبلیغ اإلعالم

-Information_Summarytextخالصة التبلیغ
Lawsuit_NOint٤رقم الدعوى
Year_Lawsuit_Noint٤سنة الدعوى

Emp_NOint٤الرقم الوظیفي للموظف
Information_Methodvarchar٦٤لیغكیفیة التب



١٣٩

٤.٢.٣.١.٣

CO_7رقم الدعوىLawsuit_Serial_NO_Executive_Lawsuitint٤
Information_NOint٤رقم اإلعالم

-Information_Datedateتاریخ اإلعالم
Court_Namevarchar١٦اسم المحكمة

Commenttextمالحظات
Year_Lawsuit_Noint٤سنة الدعوى

Execution_Proceduretextاإلجراءات التنفیذیة

CO_8رقم مذكرة المحكومیةJudgement_Notebook_No_judgement_recovery_notebook_archiveint٤
Payment_Voucher_Noint٤رقم وصل الدفع

Person_Identityint٩رقم ھویة المواطن
Commentمالحظات المذكرة
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PHP
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)Implementation(
$Server_Validator_Object =new Server_Validator();

//printf($Server_Validator_Object->Unique("employee_admin_9","User_Name","'"."?????"."'"));
class Server_Validator
{//start_class
//*********************************************************************

var $hostname_BMConnectionDB ;
var $database_BMConnectionDB ;
var $username_BMConnectionDB ;
var $password_BMConnectionDB ;

//*********************************************************************
function Server_Validator()

{
if(file_exists('../../../Connections/BMConnectionDB.php'))

include('../../../Connections/BMConnectionDB.php');
else if(file_exists('../../Connections/BMConnectionDB.php'))

include('../../Connections/BMConnectionDB.php');
else if(file_exists('../Connections/BMConnectionDB.php'))

include('../Connections/BMConnectionDB.php');
else if(file_exists('Connections/BMConnectionDB.php'))

include('Connections/BMConnectionDB.php');

$this-
>hostname_BMConnectionDB=$hostname_BMConnectionDB;//"127.0.0.1";//$hostname_BMCon
nectionDB;

$this-
>database_BMConnectionDB=$database_BMConnectionDB;//"BethlehemMunicipalityDB";

$this-
>username_BMConnectionDB=$username_BMConnectionDB;//"root";

$this->password_BMConnectionDB=$password_BMConnectionDB;//"";
}

//*********************************************************************
function Get_Value_String($theValue, $theType, $theDefinedValue = "",

$theNotDefinedValue = "")
{

$theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) :
$theValue;

switch ($theType) {
case "text":

$theValue = ($theValue != "") ?  $theValue  : "NULL";
break;
case "long":
case "int":

$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
break;
case "double":

$theValue = ($theValue != "") ?  doubleval($theValue)  : "NULL";
break;

case "date":
$theValue = ($theValue != "") ?  $theValue  : "NULL";

break;
case "defined":



$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue :
$theNotDefinedValue;

break;
}
return $theValue;

}
//*********************************************************************

function Length_Validator($string,$Max,$Min)
{

//$Min<=strlen($string)
if( $Min > strlen($string))

return false;
if( $Max < strlen($string))

return false;
else

return true;
}

//*********************************************************************
function Not_Null($str)
{

if(strcmp($str,""))
{return true;}

else
{return  false;}

}
//*********************************************************************
function Regular_Date($Mounth,$Day,$Year)

{
if(checkdate($Mounth,$Day,$Year))

return true;
else

return  false;
}

//*********************************************************************
function Logicale_Date($Year)

{
$Compare_Year=date('Y',time())-16;
if($Year < $Compare_Year)

return true;
else

return false;
}

//*********************************************************************
function Tow_Equale_Controls($Control_1,$Control_2)

{
if(!(strcmp($Control_1,$Control_2)))

return true;
else

return false;
}

//*********************************************************************
function Containes_No_Digites($str)

{
for($i=0;$i<strlen($str);++$i)

{



if($str[$i]=='0'||$str[$i]=='1'||$str[$i]=='2'||$str[$i]=='3'||$str[$i]=='4'||$str[$i]=='5'||$str[$i]=='6
'||$str[$i]=='7'||$str[$i]=='7'||$str[$i]=='8'||$str[$i]=='9')

return false;
}

return true;
}
//*********************************************************************

function All_Digites($str)
{

for($i=0;$i<strlen($str);++$i)
{

if($str[$i]!='0' && $str[$i]!='1' && $str[$i]!='2' &&
$str[$i]!='3' && $str[$i]!='4' && $str[$i]!='5' && $str[$i]!='6' && $str[$i]!='7' && $str[$i]!='8' &&
$str[$i]!='9')

return false;
}

return true;
}

//*********************************************************************
function  Arabic_Char_Only($str)

{
for($i=0;$i<strlen($str);++$i)

{
if(193>=ord($str[$i]) && ord($str[$i])>=237)

return false;
}

return true;
}

//*********************************************************************
function Regular_Format($Format,$str,$Case)

{
if($Case==0)

{
if(ereg($Format,$str))

return true;
else

return false;
}

//*************************
if($Case==1)

{
if(eregi($Format,$str))

return true;
else

return false;
}

}
//*********************************************************************
function Check_Email ($email)

{
if (ereg("^[a-zA-Z0-9_\.\-]+@[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z0-9\-\.]+$", $email))
return true;
else
return false;

}
//*********************************************************************



function  Check_Name($name)
{

if (eregi ('[^0-9a-zÃ-í0-9 ]',$name))
return true;
else
return false;

}
//*********************************************************************

function check_num($num)
{

if (eregi ('[^0-9]', $num))
return true;
else
return false;

}
//*********************************************************************
//***************************************************************
function Get_End($File_Str)

{
return end (explode (".",$File_Str));

}
//***************************************************************
function Allow_Type($Temp_Get_End)

{
$Server_Validator_Object =new Server_Validator();

if($Temp_Get_End=="gif" || $Temp_Get_End="png" || $Temp_Get_End=="jpeg")
return true;
return

false;
}

//***************************************************************
function Get_Size($File_Size)

{
if($File_Size>200000 || $File_Size==0)

return false;
else

return true;
}

//***************************************************************
function If_Exist($File_Path)

{
if(file_exists($File_Path))

return true;
else

return false;
}

//***************************************************************
function Unique($Table,$Column,$Value)

{

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB);



$query_Display_Persone_Recordset = "SELECT "." $Column"." FROM"
." $Table "."WHERE "." $Column=$Value";

$Display_Persone_Recordset=mysql_query($query_Display_Persone_Recordset,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error());

$row_Display_Persone_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset);

$totalRows_Display_Persone_Recordset =
mysql_num_rows($Display_Persone_Recordset);

//return $totalRows_Display_Persone_Recordset;
if($totalRows_Display_Persone_Recordset==0)

return true;
else

return false;
}

//***************************************************************
}//end_class



Class

.Classلـ 

class Acquittance
{
var $Property_Taxes;
var $Job_License;
var $Education_Ministry_Taxes;
var $Municipality_Rent;
var $Occupation_License;
var $Garbage_Fee;
var $Municipality_Court;
var $License_Bulding;
var $Water_Invoice;
var $Watercourses_Fee;
var $Other_Cridites;

function
Acquittance($Prop,$Job,$Edu,$Rent,$Occup,$Gar,$Court,$Lic_B,$W_Inv,$W_Fe,$
Other)
{

$this->Property_Taxes=$Prop;
$this->Job_License=$Job;
$this->Education_Ministry_Taxes=$Edu;
$this->Municipality_Rent=$Rent;
$this->Occupation_License=$Occup;
$this->Garbage_Fee=$Gar;
$this->Municipality_Court=$Court;
$this->License_Bulding=$Lic_B;
$this->Water_Invoice=$W_Inv;
$this->Watercourses_Fee=$W_Fe;
$this->Other_Cridites=$Other;

}

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "",
$theNotDefinedValue = "")
{
$theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue;



switch ($theType) {
case "text":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;

case "long":
case "int":
$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
break;

case "double":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL";
break;

case "date":
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;

case "defined":
$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
break;

}
return $theValue;

}

function Insert($Person_Id,$Area_No)
{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');

$insertSQL = sprintf("INSERT INTO acquittance_eng_1 (Acquittance_No,
Area_No, Person_Id, Acq_Date) VALUES (%s, %s, %s, %s)",

$this->Get_Last_Doc_Rec()+1,
$Area_No,

$Person_Id,
$this->Get_System_Date());

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}

function Update_Acq($Acq_No)
{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');

$updateSQL = sprintf("UPDATE acquittance_eng_1 SET
Property_Taxes=%s, Job_License=%s, Education_Ministry_Taxes=%s,
Municipality_Rent=%s, Occupation_License=%s, Garbage_Fee=%s,



Municipality_Court=%s, License_Bulding=%s, Water_Invoice=%s,
Watercourses_Fee=%s, Other_Cridites=%s WHERE Acquittance_No=%s",

$this->Property_Taxes,
$this->Job_License,
$this->Education_Ministry_Taxes,
$this->Municipality_Rent,
$this->Occupation_License,
$this->Garbage_Fee,
$this->Municipality_Court,
$this->License_Bulding,
$this->Water_Invoice,
$this->Watercourses_Fee,
$this->Other_Cridites,

$Acq_No);

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($updateSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}

function Get_System_Date()
{

$Sys_Month=date("m",time());//settype($Sys_Month,int);
$Sys_Year =date("Y",time());//settype($Sys_Year,int);
$Sys_Day  =date("d",time());//settype($Sys_Day,int);
$Sys_Date="$Sys_Year"."-"."$Sys_Month"."-"."$Sys_Day";
return $this->GetSQLValueString($Sys_Date,"date");

}
//Get Last Acq Record
function Get_Last_Doc_Rec()
{

include('../Connections/BMConnectionDB.php');
mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);

$query_Recordset1 = "SELECT Acquittance_No from acquittance_eng_1";
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $BMConnectionDB) or

die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);
$i=0;
do {

++$i;
if($totalRows_Recordset1==$i)

{
return $row_Recordset1['Acquittance_No'];

}



} while ($row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1));
}

function Acq_Delete($Acquittance_No)
{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');

$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM acquittance_eng_1 WHERE
Acquittance_No=%s",

$Acquittance_No);

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($deleteSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}

}//End Acq Class

Methods

.

class LicenceRequist

{

var $Watercourse_Discription;
var $Type_Of_Used_Materials;
var $Perpose_Of_Useing_Bulding;
var $Eng_Office;
var $contractor_Id;
var $Eng_Id;
var $Person_Id;
var $Area_No;
var $Geumatics_Eng_Notes;
var $City_Engineer_Readings;
var $Organization_Committie_Notes;
var $Special_Conditions;



var $General_Notes;
var $Bulding_Type;
var $Insurance;
var $Area_Pass;
var $Size_Pass;
var $Flor_Pass;
var $Rate_Pass;
var $Insted_Of_Station;
var $Squat_Of_Bulding;
var $Flor_Area;
var $Flor_Height;
var $Total_Cubeic;
var $First_level_Cost;
var $Total_Sum;

function
LicenceRequist($WD,$TM,$PB,$CID,$EID,$PID,$EO,$ANO,$GEN,$CER,$OCN,$
Sp_Cn,$Gn_Nt,$Bl_Tp,$Insur,$Ara_Ps,$Siz_Ps,$Flr_Ps,$Rt_Ps,$Ins_St,$Sqt_Bld,$
Flr_Ara,$Flr_Ht,$Tot_Cbc,$Cost,$Sum)
{
$this->Watercourse_Discription=$WD;

$this->Type_Of_Used_Materials=$TM;

$this->Perpose_Of_Useing_Bulding=$PB;

$this->contractor_Id=$CID;

$this->Eng_Id=$EID;

$this->Person_Id=$PID;

$this->Eng_Office=$EO;

$this->Area_No=$ANO;
$this->Geumatics_Eng_Notes=$GEN;
$this->City_Engineer_Readings=$CER;
$this->Organization_Committie_Notes=$OCN;
$this->Special_Conditions=$Sp_Cn;
$this->General_Notes=$Gn_Nt;
//
$this->Bulding_Type=$Bl_Tp;
$this->Insurance=$Insur;
$this->Area_Pass=$Ara_Ps;
$this->Size_Pass=$Siz_Ps;
$this->Flor_Pass=$Flr_Ps;
$this->Rate_Pass=$Rt_Ps;
$this->Insted_Of_Station=$Ins_St;
$this->Squat_Of_Bulding=$Sqt_Bld;



$this->Flor_Area=$Flr_Ara;
$this->Flor_Height=$Flr_Ht;
$this->Total_Cubeic=$Tot_Cbc;
$this->First_level_Cost=$Cost;
$this->Total_Sum=$Sum;

}

function Get_Last_Rq_Rec()
{

include('../Connections/BMConnectionDB.php');
mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);

$query_Recordset1 = "SELECT Requist_No from license_requist_eng_9";
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $BMConnectionDB) or

die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);
$i=0;
do {

++$i;
if($totalRows_Recordset1==$i)

{
return $row_Recordset1['Requist_No'];

}
} while ($row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1));

}
//********************************************************************
*

function Licence_Requist_Insert()
{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO license_requist_eng_9 (Requist_No,

Watercourse_Discription, Type_Of_Used_Materials, Perpose_Of_Useing_Bulding,
Receving_Date, contractor_Id, Eng_Id, Person_Id, Eng_Office, Area_No) VALUES
(%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)",

$this->Get_Last_Rq_Rec()+1,
//Get_Rate_Percent(),

$this->Watercourse_Discription,
$this->Type_Of_Used_Materials,
$this->Perpose_Of_Useing_Bulding,
$this->Get_System_Date(),
$this->contractor_Id,
$this->Eng_Id,
$this->Person_Id,
$this->Eng_Office,

$this->Area_No);



mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}//end

function Licence_Requist_Main_Update($R_NO,$SDate,$EDate,$Rate,$Final_Cert)
{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');
$updateSQL = sprintf("UPDATE license_requist_eng_9 SET Rate_Percent=%s,
Watercourse_Discription=%s, Type_Of_Used_Materials=%s,
Perpose_Of_Useing_Bulding=%s, Start_Working_Date=%s,contractor_Id=%s,
Eng_Id=%s, Person_Id=%s, Eng_Office=%s, Final_Certification=%s,
End_Work_Date=%s , Area_No=%s  where Requist_No=".$R_NO,

// $updateSQL = sprintf("UPDATE license_requist_eng_9 SET Rate_Percent=%s,
Watercourse_Discription=%s, Type_Of_Used_Materials=%s,
Perpose_Of_Useing_Bulding=%s, contractor_Id=%s, Eng_Id=%s, Person_Id=%s,
Eng_Office=%s, Final_Certification=%s, Area_No=%s  where
Requist_No=".$R_NO,

$Rate,
//Get_Rate_Percent(),

$this->Watercourse_Discription,
$this->Type_Of_Used_Materials,
$this->Perpose_Of_Useing_Bulding,
$SDate,
$this->contractor_Id,
$this->Eng_Id,
$this->Person_Id,
$this->Eng_Office,

$Final_Cert,
$EDate,
$this->Area_No);

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($updateSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}//end

function Update_Readings($Req_No)
{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');
$updateSQL = sprintf("UPDATE license_requist_eng_9 SET
Geumatics_Eng_Notes=%s, City_Engineer_Readings=%s,
Organization_Committie_Notes=%s WHERE Requist_No=".$Req_No,

$this->Geumatics_Eng_Notes,



$this->City_Engineer_Readings,
$this->Organization_Committie_Notes);

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($updateSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}

function Update_Notes_Condition($Req_No)
{include('../Connections/BMConnectionDB.php');
$updateSQL = sprintf("UPDATE license_requist_eng_9 SET
Special_Conditions=%s,  General_Notes=%s WHERE Requist_No=".$Req_No,

$this->Special_Conditions,
$this->General_Notes);

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($updateSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}

function Update_Fee($Req_No)
{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');
$updateSQL = sprintf("UPDATE license_requist_eng_9 SET
Type_Of_Bulding=%s, Insurance=%s, Passing_Over_Withdrawal_Aaea=%s,
Passing_Over_Size=%s, Passing_Over_Floor_Rate_Percent=%s,
Passing_Over_Rate_Percent=%s, Insted_Of_Station=%s, Squat_Of_Bulding=%s,
Floor_Area=%s, Floor_Height=%s, Cubeic=%s, Meter_Mapping=%s, `Sum`=%s
where Requist_No=".$Req_No,

$this->Bulding_Type,
$this->Insurance,
$this->Area_Pass,

$this->Size_Pass,
$this->Flor_Pass,
$this->Rate_Pass,
$this->Insted_Of_Station,
$this->Squat_Of_Bulding,
$this->Flor_Area,
$this->Flor_Height,
$this->Total_Cubeic,
$this->First_level_Cost,
$this->Total_Sum

);

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($updateSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());



}

function Lcence_Requist_Delete($Requist_No)
{
include('../Connections/BMConnectionDB.php');
//if ((isset($_GET['Requist_No'])) && ($_GET['Requist_No'] != "")) {
$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM license_requist_eng_9 WHERE

Requist_No=%s",
$Requist_No);

//echo "NNNNNNNNNNNNNN";
mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($deleteSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

/***********************************/
$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM organizing_information_schdule_10
WHERE Requist_No=%s",

$Requist_No);
//echo "NNNNNNNNNNNNNN";
mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$Result1 = mysql_query($deleteSQL, $BMConnectionDB) or die(mysql_error());

}

function Get_System_Date()
{

$Sys_Month=date("m",time());
$Sys_Year =date("Y",time());
$Sys_Day  =date("d",time());
$Sys_Date="$Sys_Year"."-"."$Sys_Month"."-"."$Sys_Day";
return GetSQLValueString($Sys_Date,"date");

}

function Get_Rate_Percent()
{
$Rate_Percent=0;
if(isset($_POST['Piece_Area']) && isset($_POST['Bulding_Area']))
{
$Rate_Percent=GetSQLValueString($_POST['Bulding_Area'], "int")/

GetSQLValueString($_POST['Piece_Area'], "int");
}
return $Rate_Percent;

}



/**********************************************************/
function Get_Person_Name($PID)

{
$Full_Name="";
include('../Connections/BMConnectionDB.php');
mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB);
$query_Upadte_Licence_Person = "SELECT * FROM person_admin_8 where
Person_Identity=".$PID;
$Upadte_Licence_Person = mysql_query($query_Upadte_Licence_Person,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error());
$row_Upadte_Licence_Person = mysql_fetch_assoc($Upadte_Licence_Person);
$totalRows_Upadte_Licence_Person = mysql_num_rows($Upadte_Licence_Person);
$Full_Name=$row_Upadte_Licence_Person['First_Name']."
".$row_Upadte_Licence_Person['Father_Name']."
".$row_Upadte_Licence_Person['GrandFather_Name']."
".$row_Upadte_Licence_Person['Family_Name'];
return $Full_Name;
}
//******************************test***********************************
***/

/********************************************************************
***/

}//End Licence Requist Class

?>



....ومنھا المواطنین والموظفین ) classes(یحتوي المشروع على العدید من األصناف 
عن بعض ھذه األصناف وكیفیة استدعائھا وھذا شرح باختصار 

****************************************************************//
*****
class Emp_Class

}// start_class
********************//********************************************

*****
var $hostname_BMConnectionDB؛
var $database_BMConnectionDB؛
var $username_BMConnectionDB؛
var $password_BMConnectionDB؛

****************************************************************//
*****

function Emp_Class()
}

if(file_exists('../../../Connections/BMConnectionDB.php '((

include('../../../Connections/BMConnectionDB.php ؛)'
else

if(file_exists('../../Connections/BMConnectionDB.php '((
include('../../Connections/BMConnectionDB.php ؛)'

else if(file_exists('../Connections/BMConnectionDB.php '((

include('../Connections/BMConnectionDB.php ؛)'
else if(file_exists('Connections/BMConnectionDB.php '((

include('Connections/BMConnectionDB.php ؛)'

$this-
>hostname_BMConnectionDB=$hostname_BMConnectionDB;//"127.0.0.1";//$h
ostname_BMConnectionDB؛

$this-
>database_BMConnectionDB=$database_BMConnectionDB;//"BethlehemMunic
ipalityDB ؛"

$this-
>username_BMConnectionDB=$username_BMConnectionDB;//"root ؛"

$this-
>password_BMConnectionDB=$password_BMConnectionDB ؛//""؛

{
****************************************************************//
*****

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue =
"", $theNotDefinedValue ("" =

}



$theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ?
addslashes($theValue) : $theValue؛

switch ($theType (
}
case "text:"

$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'"
: "NULL ؛"

break    ؛
case "long:"
case "int:"

$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) :
"NULL ؛"

break؛
case "double:"

$theValue = ($theValue != "") ? "'" .
doubleval($theValue) . "'" : "NULL ؛"

break؛
case "date:"

$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'"
: "NULL ؛"

break؛
case "defined:"

$theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue :
$theNotDefinedValue؛

break؛
{
return $theValue؛

{
****************************************************************//
*****

function Get_Emp($User_Name(
}

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$query_Emp_Recordset = "SELECT * FROM
employee_admin_9 WHERE  User_Name=$User_Name ؛"

$Emp_Recordset = mysql_query($query_Emp_Recordset,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

$row_Emp_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Emp_Recordset ؛)



return $row_Emp_Recordset؛
 {

****************************************************************//
*******

function Insert_Emp($Employee_Id, $Identity, $First_Name,
$Father_Name, $GrandFather_Name, $Family_Name, $Cell_No, $Job_Id,
$Department_Id, $Salary, $Hire_Date, $User_Name,
$Pass_Word,$Picture,$Email(

}

$ insertSQL = sprintf("INSERT INTO employee_admin_9
(Employee_Id, `Identity`, First_Name, Father_Name, GrandFather_Name,
Family_Name, Cell_No, Job_Id, Department_Id, Salary, Hire_Date, User_Name,
Pass_Word,Picture,Email) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s,
%s, %s,%s,%s,%s "(،

$Employee_Id, $Identity, $First_Name, $Father_Name,
$GrandFather_Name, $Family_Name, $Cell_No, $Job_Id, $Department_Id,
$Salary, $Hire_Date, $User_Name, $Pass_Word,$Picture,$Email ؛)

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this-
>database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB ؛)

$Result1 = mysql_query($insertSQL,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

{
****************************************************************//
*****

function Delete_Emp($Temp_Emp_Id(
}

$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM
employee_admin_9 WHERE Employee_Id=%s "،
$ Temp_Emp_Id ؛)

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this-
>database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB ؛)

$Result1 = mysql_query($deleteSQL,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

{// end_function



****************************//************************************
*****

function Update_Emp($Identity, $First_Name,
$Father_Name,$GrandFather_Name,$Family_Name, $Birth_Date, $Cell_No,
$Job_Id, $Department_Id, $Salary, $Hire_Date, $User_Name, $Address,
$Tel_No, $Email ,$Sex,$Employee_Id(

}// start_function

$updateSQL = sprintf("UPDATE
employee_admin_9 SET `Identity`=%s, First_Name=%s, Father_Name=%s,
GrandFather_Name=%s, Family_Name=%s, Birth_Date=%s, Cell_No=%s,
Job_Id=%s, Department_Id=%s, Salary=%s, Hire_Date=%s, User_Name=%s,
Address=%s, Tel_No=%s, Email=%s ,Sex=%s  WHERE Employee_Id=%s "،

$Identity, $First_Name,
$Father_Name,$GrandFather_Name,$Family_Name, $Birth_Date, $Cell_No,
$Job_Id, $Department_Id, $Salary, $Hire_Date, $User_Name, $Address,
$Tel_No, $Email ,$Sex,$Employee_Id ؛)

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this-
>database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB ؛)

$Result1 = mysql_query($updateSQL,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

{// end_function
****************************************************************//
*****

function Total_Emps_Number()
}

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this-
>database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB ؛)

$query_Total_Person_Recordset1 = "SELECT
employee_admin_9.Employee_Id FROM employee_admin_9 ؛"

$Total_Person_Recordset1 =
mysql_query($query_Total_Person_Recordset1, $BMConnectionDB) or
die(mysql_error ؛())

$row_Total_Person_Recordset1 =
mysql_fetch_assoc($Total_Person_Recordset1 ؛)



$totalRows_Total_Person_Recordset1 =
mysql_num_rows($Total_Person_Recordset1 ؛)

return $totalRows_Total_Person_Recordset1؛
{

****************************************************************//
********

function Get_Last_Index()
}

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$query_Display_Persone_Recordset = "SELECT
Employee_Id,User_Name, First_Name,Father_Name, GrandFather_Name,
Family_Name FROM employee_admin_9 ORDER BY Employee_Id ؛"

$Display_Persone_Recordset=mysql_query($query_Display_Persone_Re
cordset, $BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

$row_Display_Persone_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛)

$totalRows_Display_Persone_Recordset =
mysql_num_rows($Display_Persone_Recordset ؛)

$i=0؛

do}
++$ i؛

if($totalRows_Display_Persone_Recordset==$i(
return $row_Display_Persone_Recordset['Employee_Id ؛ ]'
 { while ($row_Display_Persone_Recordset =

mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛ ))
{

****************************************************************//
********

function Get_First_Index()
}

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$query_Display_Persone_Recordset = "SELECT
Employee_Id,User_Name, First_Name,Father_Name, GrandFather_Name,
Family_Name FROM employee_admin_9 ORDER BY Employee_Id ؛"



$Display_Persone_Recordset=mysql_query($query_Display_Persone_Re
cordset, $BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

$row_Display_Persone_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛)

$totalRows_Display_Persone_Recordset =
mysql_num_rows($Display_Persone_Recordset ؛)

do}
return $row_Display_Persone_Recordset['Employee_Id ؛ ]'
 { while ($row_Display_Persone_Recordset =

mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛ ))
{

****************************************************************//
********

function Get_Next_Index($Temp_Employee_Id(
}

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$query_Display_Persone_Recordset = "SELECT
Employee_Id,User_Name, First_Name,Father_Name, GrandFather_Name,
Family_Name FROM employee_admin_9 ORDER BY Employee_Id ؛"

$Display_Persone_Recordset=mysql_query($query_Display_Persone_Re
cordset, $BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

$row_Display_Persone_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛)

$totalRows_Display_Persone_Recordset =
mysql_num_rows($Display_Persone_Recordset ؛)

do}

if($Temp_Employee_Id==$row_Display_Persone_Recordset['Employee_
Id '([

}
$row_Display_Persone_Recordset =

mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛)
return

$row_Display_Persone_Recordset['Employee_Id ؛]'
 {

 { while ($row_Display_Persone_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛ ))



{
****************************************************************//
********

function Get_Previous_Index($Temp_Employee_Id(
}// start_function

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or
trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR ؛ )

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB ؛)

$Index_Array=array ؛()
$query_Display_Persone_Recordset = "SELECT

Employee_Id,User_Name  First_Name,Father_Name, GrandFather_Name,
Family_Name FROM employee_admin_9 ORDER BY Employee_Id ؛"

$Display_Persone_Recordset=mysql_query($query_Display_Persone_Re
cordset, $BMConnectionDB) or die(mysql_error ؛())

$row_Display_Persone_Recordset =
mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛)

$totalRows_Display_Persone_Recordset =
mysql_num_rows($Display_Persone_Recordset ؛)

$i=0؛
do}

$Index_Array[$i]=$row_Display_Persone_Recordset['Employee_Id ؛]'

if($Temp_Employee_Id==$row_Display_Persone_Recordset['Employee_
Id '([

}
return $Index_Array[$i-

1];//$Previous_Index؛
{

++$ i؛
 { while ($row_Display_Persone_Recordset =

mysql_fetch_assoc($Display_Persone_Recordset ؛ ))

{// end_function
****************************************************************//
*****

:وھي وجود مجموعة من الدوال في ھذا الصنفونالحظ 
Emp_Class() ویمكن تفعیل ھذا الصنف فیھ عمل االتصال بقواعد البیاناتالصنف ویتم وھو البناء لھذا ،

الن عن أستخدامھ بھذه الطریقةمن خالل األع
$Emp_Object =new Emp_Class()؛



Insert_Emp () جمیع البیانات عن ھذا الموظف وھي إدخالعن طریق موظف جدیدإدخالویتم فیھ
)object(عن اإلعالنویمكن استدعائھا عن من خالل ... .،والعنوان،واالسمالرقم الوظیفي،رقم الھویة،

:تدعاء دالة اإلدخال كالتاليبالطریقة السابقة واس
$Emp_Object->Insert_Emp($Employee_Id, $Identity, $First_Name,

$Father_Name, $GrandFather_Name, $Family_Name, $Cell_No, $Job_Id,
$Department_Id, $Salary, $Hire_Date, $User_Name,

$Pass_Word,$Emp_Picture,$Email(؛
Delete_Emp ()الرقم الوظیفي من قواعد البیانات وطریقة األستدعاءوظف عن طریق حذف م

$Emp_Object->Delete_Emp($Temp_Emp_Id(؛
Update_Emp()بادخال ویتم فیھ التعدیل على بیانات الموظفین من خالل الرقم الوظیفي لكل منھم،

طریقة السابقة واستدعاء دالة بال) object(ویمكن استدعائھا عن من خالل اإلعالن عن البیانات الجدیدة،
:اإلدخال كالتالي

$Emp_Object->Update_Emp($Identity, $First_Name,
$Father_Name,$GrandFather_Name,$Family_Name, $Birth_Date, $Cell_No,

$Job_Id, $Department_Id, $Salary, $Hire_Date, $User_Name, $Address,
$Tel_No, $Email ,$Sex,$Employee_Id(؛

Get_Last_Index()للحصول على السجل األخیر في الجدول
$Emp_Object->Get_Last_Index()؛

Get_First_Index()للحصول على السجل األول في قواعد البیانات
$Emp_Object->Get_First_Index()؛

Get_Next_Index($Temp_Employee_Id(للحصول على السجل التالي
$Emp_Object->Get_Next_Index($_GET['Employee_Id'([؛

Get_Previous_Index($Temp_Employee_Id(للحصول على السجل السابق
$Emp_Object->Get_Previous_Index($_GET['Employee_Id'([؛

Total_Emps_Number()للحصول على مجموع الموظفین
$Emp_Object-> Total_Emps_Number([؛

Get_Emp($User_Name(للحصول على بیانات الموظف من خالل أسم المستخدم للموظف

)sever(رفع الملفات الى الخادم
copy($_FILES['File_Persone']['tmp_name'],
"Uploaded_File/Files_Persones/"."$Interior_Id.$Temp_Get_End ؛")

ملف  من خالل المتحققات التالیة بعد التاكد من وجود و نوع وحجم اللخادمالتابع الى احیث یتم نسخ الملف من الجھاز 

Allow_Type($Temp_Get_End(
Get_Size($File_Size(
If_Exist($File_Path(

على النحو التالي ویتم عمل التنزیل على الجھاز الخادم 
function download($Interior_Id,$File_Type)

{
$Name="$Interior_Id"."."."$File_Type";
if(Check_Exists("Uploaded_File/Files_Persones/$Name"))

{
header("Content-type: "."$File_Type");
header("Content-Disposition: attachment; filename=\""."$Name")."\"";



$readfile = readfile("Uploaded_File/Files_Persones/$Name", "r");
return $readfile;die();

}
return false;

}

ویتم حذف الملف 
unlink("Uploaded_File/Files_Persones/$Name("؛

:ویتم أعطاء واخذ الصالحیات كالتالي
for($i=0;$i<=3;++$i(

}//start for
if($Permetions[$i]!=0(

}//start if
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO

part_user_permeation_admin_4 (User_Id, Part_Id, Permetion_Id) VALUES (%s,
%s, %s"(،

$GLOBALS['Temp_Employee_Id'[،
GetSQLValueString($_POST['Part_Id'], "int("،

$Permetions[$i([؛
mysql_select_db($database_BMConnectionDB,

$BMConnectionDB(؛
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $BMConnectionDB)

or die(mysql_error(()؛
{//end if

{//end for
************************************************//

$updateSQL = sprintf("UPDATE employee_admin_9 SET
Department_Id=%s  WHERE Employee_Id=%s"،
GetSQLValueString($_POST['Part_Id'], "int("،

$GLOBALS['Temp_Employee_Id'[
؛)

mysql_select_db($database_BMConnectionDB, $BMConnectionDB(؛
$Result1 = mysql_query($updateSQL, $BMConnectionDB) or

die(mysql_error(()؛

************************************************//
:وصفحة الدخول تكون على النحو التالي

session_start(); اسم المستخدم وكلمة المرور(اعدادات المستخدم لفتح قناة لیحمل علیھا(
$LoginRS__query=sprintf("SELECT  ".$Login_Username_Column.",

Pass_Word FROM ".$Logon_Table." WHERE
".$Login_Username_Column."='%s' AND Pass_Word='%s'"،

get_magic_quotes_gpc() ? $loginUsername :
addslashes($loginUsername), get_magic_quotes_gpc() ? $password :

addslashes($password((؛



م ویت) الموظفین او المواطنین(من قواعد البیانات بعد اختیار الجدول المناسب اختیار اسم المستخدم وكلمة المرور 
()Check_Logon_Typeالفحص من خالل الدالة 

فان المستخدم موجود في قواعد البیانات وبعده یتم تسجیل المستخدم في ١مساوي loginFoundUser$اذا كان 
لكي یتم الفحص بشكل تلقائي في كل صفحة ) session(الجلسة 

session_register("MM_Username");
session_register("MM_UserGroup");

.قواعد البیانات إلىلكي یضیف نفسھ أخرىصفحة إلىكان المستخدم جدید یتم نقلھ وإذا

عملیة تسجیل الخروج

تدمیر اعدادت المستخدم
session_unregister('MM_Username');
session_unregister('MM_UserGroup');

إلى صفحة الدخوللاالنتقا

if(file_exists('../../../Admin/Log_On.php'))
{

$Log_Out_GoTo ="../../../Admin/Log_On.php";
}

else if(file_exists('../../Admin/Log_On.php'))
{

$Log_Out_GoTo ="../../Admin/Log_On.php";
}

else if(file_exists('../Admin/Log_On.php'))
{

$Log_Out_GoTo ="../Admin/Log_On.php";
}

else if(file_exists('../Admin/Log_On.php'))
{

$Log_Out_GoTo ="../Admin/Log_On.php";
}

else if(file_exists('Admin/Log_On.php'))
{

$Log_Out_GoTo ="Admin/Log_On.php";
}

if ($Log_Out_GoTo)
{

header("Location: $Log_Out_GoTo");
exit;

}
فحص للصالحیات

اختیار كل الصالحیات للمستخدم
function Check_Previleges($caseToTest)

{//start function CheckPrevileges

if($_SESSION['MM_Username'])



$loginUsername=$_SESSION['MM_Username'];
else

$loginUsername="0";

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB);

$query_CheckPrevilegesRecoredset = "SELECT
employee_admin_9.Employee_Id, employee_admin_9.User_Name,
permeation_admin_5.Permetion_Id, part_user_permeation_admin_4.Part_Id,
department_admin_11.Department FROM employee_admin_9, permeation_admin_5,
part_user_permeation_admin_4, department_admin_11 WHERE
part_user_permeation_admin_4.User_Id=employee_admin_9.Employee_Id  AND
part_user_permeation_admin_4.Part_Id=department_admin_11.Department_Id AND
permeation_admin_5.Permetion_Id=part_user_permeation_admin_4.Permetion_Id AND
employee_admin_9.User_Name='".$_SESSION['MM_Username']."'";

$CheckPrevilegesRecoredset =
mysql_query($query_CheckPrevilegesRecoredset, $BMConnectionDB) or
die(mysql_error());

$row_CheckPrevilegesRecoredset =
mysql_fetch_assoc($CheckPrevilegesRecoredset);

$totalRows_CheckPrevilegesRecoredset =
mysql_num_rows($CheckPrevilegesRecoredset);

$loginUsername="";
$password="";
//printf($_SESSION['MM_Username']);
if(isset($_SESSION['MM_Username']) )//&&

isset($_POST['textfield']))
{

$loginUsername=$_SESSION['MM_Username'];
}

if($loginUsername=="admin" ||
$loginUsername=="issam")//&& $password=="11")

return 1;
do{

//printf($row_CheckPrevilegesRecoredset['Permetion_Id']);

if($row_CheckPrevilegesRecoredset['Permetion_Id']==$caseToTest)
return 1;



}while($row_CheckPrevilegesRecoredset =
mysql_fetch_assoc($CheckPrevilegesRecoredset));

return 0;
}//end function CheckPrevileges

اإلضافةةفحص صالحی
function Have_Insert_Previleges($Case_To_Test(

}

if($this->Check_Previleges($Case_To_Test)==0(
return false؛

else
return true؛

{
الحذفصالحیة فحص 

function Have_Delete_Previleges($Case_To_Test(
}

if($this->Check_Previleges($Case_To_Test)==0(
return false؛

else
return true؛

{
التعدیلصالحیة فحص 

function Have_Update_Previleges($Case_To_Test(
}

if($this->Check_Previleges($Case_To_Test)==0(
return false؛

else
return true؛

{
تصالحیة عرض البیانافحص 

function Have_Select_Previleges($Case_To_Test(
}

$Valid_Operation_Object=new Valid_Operation()؛
if($this->Check_Previleges($Case_To_Test)==0(
return false؛

else
return true؛

{

فة عمل األرش
یجب اختیار البیانات المراد عمل أرشفة لھا

query_gt_7_Recordset3 = "SELECT * FROM containers_fixing_request_recordes_gt_7
WHERE Health_Manager_Approval='Y'";



$gt_7_Recordset3 = mysql_query($query_gt_7_Recordset3, $BMConnectionDB) or
die(mysql_error());
$row_gt_7_Recordset3 = mysql_fetch_assoc($gt_7_Recordset3);
$totalRows_gt_7_Recordset3 = mysql_num_rows($gt_7_Recordset3);

إدخال البیانات إلى قواعد بیانات أخرى ومن ثم حذف البیانات األصلیة
do }

$insertSQL = sprintf("INSERT INTO
archives_containers_fixing_request_recordes_gt_7 (Containers_Fixing_Recordes_Id,
Date_Recorde, Healt_Manager_Recomandation, Health_Manager_Approval_Date,

Containers_Id, Health_Manager_Approval) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s"(،
$Archive_Object-

>GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Containers_Fixing_Recordes_Id'],"int("،
$Archive_Object-

>GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Date_Recorde'],"date("،
$Archive_Object-

>GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Healt_Manager_Recomandation'],"text("،
$Archive_Object-

>GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Health_Manager_Approval_Date'],"date("
،

$Archive_Object-
>GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Containers_Id'],"int("،

$Archive_Object-
>GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Health_Manager_Approval'],"text("

؛)
$ArchiveConnection = mysql_pconnect($this-

>hostname_ArchiveConnection, $this->username_ArchiveConnection, $this-
>password_ArchiveConnection) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR(؛

mysql_select_db($this->database_ArchiveConnection,
$ArchiveConnection(؛

$Result1 = mysql_query($insertSQL, $ArchiveConnection)
or die(mysql_error(()؛

**************//************
$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM

containers_fixing_request_recordes_gt_7 WHERE Containers_Fixing_Recordes_Id=%s
AND  Date_Recorde=%s"،

$row_gt_7_Recordset3['Containers_Fixing_Recordes_Id'],$Archive_Object-
>GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Date_Recorde'],"date(("؛

$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-
>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-

>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR( ؛
mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,

$BMConnectionDB(؛
$Result1 = mysql_query($deleteSQL, $BMConnectionDB)

or die(mysql_error(()؛



**************************//
$Archive_Object-

>Archive_gt_6($row_gt_7_Recordset3['Containers_Fixing_Recordes_Id'],$Archive_Obj
ect->GetSQLValueString($row_gt_7_Recordset3['Date_Recorde'],"date(("؛
**************************//

 {while ($row_gt_7_Recordset3 =
mysql_fetch_assoc($gt_7_Recordset3((؛

عمل نسخة احتیاطیة من البیانات

التخزین علیھإظھار الملف الذي یراد
if($target=="file("

}
header('Content-Type: application/octetstream'(؛

header('Content-Disposition:
filename="BethlahemMuncipility.sql"'(؛

$asfile="download"؛
{

عد البیانات المراد عمل أرشفة لھااختیار قوا

$dbname = "BethlehemMunicipalityDB";

$dump_buffer="";

$tables = mysql_query("show tables from BethlehemMunicipalityDB");
printf($tables);
$num_tables = mysql_num_rows($tables);

if($num_tables == 0)
{

echo "# No Tables Found";
exit;

}

الجداول من قواعد البیاناتعددقراءة
while($i < $num_tables(

}
$table = mysql_tablename($tables, $i(؛

//echo $table . "<br<"؛
$dump_buffer" =. #

----------------------------------------------------- ---$crlf"؛
$dump_buffer.= "$crlf#$crlf"؛

$dump_buffer.= "# Table structure for table '$table'$crlf"؛
$dump_buffer.= "#$crlf$crlf"؛

$db = $table؛
$dump_buffer.= get_table_def($table,

$crlf,$dbname).";$crlf"؛



$dump_buffer.= "$crlf#$crlf"؛
$dump_buffer.= "# Dumping data for table '$table'$crlf"؛

$dump_buffer.= "#$crlf$crlf"؛
$tmp_buffer""=؛

get_table_content($dbname, $table, 0, 0, 'my_handler',
$dbname(؛

$dump_buffer.=$tmp_buffer؛

$i++؛
$dump_buffer.= "$crlf"؛

{
echo $dump_buffer؛
exit؛

قراءة تركیب الجداول

function get_table_def($table, $crlf,$dbname)
{

$schema_create = "DROP TABLE IF EXISTS $table;$crlf";
$db = $table;

$schema_create .= "CREATE TABLE $table ($crlf";

$result = mysql_query("SHOW FIELDS FROM " .$dbname."."
. $table) or die();
while($row = mysql_fetch_array($result))
{

$schema_create .= "   $row[Field] $row[Type]";

if(isset($row["Default"]) && (!empty($row["Default"]) ||
$row["Default"] == "0"))

$schema_create .= " DEFAULT '$row[Default]'";
if($row["Null"] != "YES")

$schema_create .= " NOT NULL";
if($row["Extra"] != "")

$schema_create .= " $row[Extra]";
$schema_create .= ",$crlf";

}
$schema_create = ereg_replace(",".$crlf."$", "", $schema_create);
$result = mysql_query("SHOW KEYS FROM " .$dbname."." .
$table) or die();
while($row = mysql_fetch_array($result))
{

$kname=$row['Key_name'];
$comment=(isset($row['Comment'])) ? $row['Comment'] : '';
$sub_part=(isset($row['Sub_part'])) ? $row['Sub_part'] : '';



if(($kname != "PRIMARY") && ($row['Non_unique'] == 0))
$kname="UNIQUE|$kname";

if($comment=="FULLTEXT")
$kname="FULLTEXT|$kname";

if(!isset($index[$kname]))
$index[$kname] = array();

if ($sub_part>1)
$index[$kname][] = $row['Column_name'] . "(" . $sub_part . ")";

else
$index[$kname][] = $row['Column_name'];

}

while(list($x, $columns) = @each($index))
{

$schema_create .= ",$crlf";
if($x == "PRIMARY")

$schema_create .= "   PRIMARY KEY (";
elseif (substr($x,0,6) == "UNIQUE")

$schema_create .= " UNIQUE " .substr($x,7)." (";
elseif (substr($x,0,8) == "FULLTEXT")

$schema_create .= " FULLTEXT ".substr($x,9)." (";
else

$schema_create .= "   KEY $x (";

$schema_create .= implode($columns,", ") . ")";
}

$schema_create .= "$crlf)";
if(get_magic_quotes_gpc()) {

return (stripslashes($schema_create));
} else {

return ($schema_create);
}

}
وكتابتھا على الملفقراءة البیانات من الجداول

function get_table_content($db, $table, $limit_from = 0, $limit_to = 0,$handler)
{

// Defines the offsets to use
if ($limit_from > 0) {

$limit_from--;
} else {

$limit_from = 0;
}



if ($limit_to > 0 && $limit_from >= 0) {
$add_query  = " LIMIT $limit_from, $limit_to";

} else {
$add_query  = '';

}

get_table_content_fast($db, $table, $add_query,$handler);

}

عمل استرجاع البیانات 

الحصول على الملف الذي یحتوي قواعد البیانات
function Get_File($Index(

}
$Query = array()؛

if(isset($_FILES['Recovery']['tmp_name'])&&
!empty($_FILES['Recovery']['tmp_name'(([

}
$this-

>$File=file_get_contents($_FILES['Recovery']['tmp_name'], "r("؛
$Query=explode(";",$this->$File(؛

$Recovery_Object=new Recovery()؛
if($Index==0(

$Recovery_Object->Build_DB($Query(؛
else

$Recovery_Object-
>Build_Archive_DB($Query(؛

{
{

توبناء قواعد البیاناستعالمالحصول على جمل اال
function Build_DB($Query(

}
$BMConnectionDB = mysql_pconnect($this-

>hostname_BMConnectionDB, $this->username_BMConnectionDB, $this-
>password_BMConnectionDB) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR( ؛

mysql_select_db($this->database_BMConnectionDB,
$BMConnectionDB(؛
while($Query_value = each ($Query((

}
$Query_v = $Query_value["value["؛

$Query_k = $Query_value["key["؛
$Result  = mysql_query($Query_v(؛

if($Result(
}

//echo "<li>Yes : $Query_k </li> <br<"؛



{
else
}

//echo "<li>No  : $Query_k </li>  <br<"؛
{

{
{



)Normalization(التطبیع 

العلمیة في تحلیل البیانات ومن باستخدام األسالیمن الممكن التطویر علیھايالكبیرة والتعمن المفصل في المشاری
:وھذا األسلوب یتكون من الخطوات التالیة )Normalization(- التطبیع -أسلوب المعایرةبأھم ھذه األسالی

 البیانات غیر المطبعة:
 المعایرة(الشكل األول للتطبیع(

o صفات التعریف كل)attributes ( التي ترتبط بكینونة معینة)entity (.
o

 المعایرة(الشكل الثاني للتطبیع(
 المعایرة(الشكل الثالث للتطبیع(



رخصة إعمار

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل  الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل طلبات 
رخص االعمار

رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

موقع البناء موقع البناء موقع البناء المطلوب إنشاؤه اسم صاحب الرخصة
لبناءنوع ا نوع البناء نوع البناء موقع البناء المطلوب إنشاؤه

المطلوب إنشاؤه نوع المخططات موقع البناء
شروط خاصة بالرخصة شروط خاصة بالرخصة نوع المخططات

مطالب مھندس المدینة
مطالب طبیب الصحة

المجموع المطلوب إنشاؤه المطلوب إنشاؤه دینةمطالب مھندس الم شروط خاصة بالرخصة
الفئة شروط خاصة بالرخصة شروط خاصة بالرخصة مطالب طبیب الصحة مطالب مھندس المدینة

نوع القیاس  مطالب مھندس المدینة مطالب مھندس المدینة المجموع مطالب طبیب الصحة
الكمیة مطالب طبیب الصحة مطالب طبیب الصحة الفئة المجموع

المجموع وعالمجم نوع القیاس  الفئة
رخصة اعمار رقم الرخصة الفئة الفئة الكمیة نوع القیاس 

تاریخ إصدار الرخصة نوع القیاس  نوع القیاس  نوع البناء  الكمیة
الكمیة الكمیة تاریخ إصدار الرخصة  نوع البناء 

تاریخ إصدار الرخصة تاریخ إصدار الرخصة تاریخ إصدار الرخصة 
قم ھویة صاحب الرخصةر

اسم صاحب الرخصة
رقم ھویة صاحب 

الرخصة
رقم ھویة صاحب 

الرخصة
رقم ھویة صاحب 

الرخصة
رقم ھویة صاحب الرخصة

اسم صاحب الرخصة اسم صاحب الرخصة اسم صاحب الرخصة



طلب الرخصة
العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال للتطبیعالثانيالشكل الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل طلبات 
رخص االعمار

الرخصة طلب رقم الرخصة طلب رقم رقم  طلب الرخصة رقم  طلب الرخصة رقم الملف 

النسبة المؤیة النسبة المؤیة النسبة المؤیة النسبة المؤیة رقم  طلب الرخصة
وصف المجاري اريوصف المج وصف المجاري وصف المجاري الموقع 

نوع المواد المراد 
استخدامھا

نوع المواد المراد استخدامھا نوع المواد المراد استخدامھا نوع المواد المراد استخدامھا الشارع 

غرض استعمال البناء غرض استعمال البناء غرض استعمال البناء غرض استعمال البناء رقم الحوض 
سخعدد الن عدد النسخ عدد النسخ عدد النسخ رقم القطعة

رسم الكشف رسم الكشف رسم الكشف اثبات ملكیة مساحة القطعة
نوع  البناء نوع  البناء نوع  البناء التاریخ رقم القطعة

تأمین تأمین تأمین ١وثیقة مساحة القطعة
التجاوز على مساحة 

االرتداد
التجاوز على مساحة االرتداد تجاوز على مساحة االرتدادال ٢وثیقة مساحة البناء

التجاوز على الحجم التجاوز على الحجم التجاوز على الحجم ٣وثیقة النسبة المؤیة
التجاوز على النسبة 

المؤویة الطابقیة
التجاوز على النسبة المؤویة 

الطابقیة
التجاوز على النسبة المؤویة 

الطابقیة
٤وثیقة وصف المجاري

جاوز على النسبة المؤیةالت التجاوز على النسبة المؤیة التجاوز على النسبة المؤیة ٥وثیقة نوع المواد المراد استخدامھا
بدل مواقف بدل مواقف بدل مواقف مالحظة المساح غرض استعمال البناء

قربصة البناء قربصة البناء قربصة البناء مطالعات مھندس المدینة صاحب الملك 
اوز على النسبة المؤیةالتج التجاوز على النسبة المؤیة التجاوز على النسبة المؤیة مالحظات لجنة التنظیم الفرعیة المقاول

بدل مواقف بدل مواقف بدل مواقف شروط خاصة المھندس المصمم
قربصة البناء قربصة البناء قربصة البناء رسم الكشف عدد النسخ

تأمین تأمین تأمین بناءنوع  ال اثبات ملكیة
مساحة الطابق مساحة الطابق مساحة الطابق تأمین التاریخ
ارتفاع الطابق ارتفاع الطابق ارتفاع الطابق ١وثیقة
عدد الطوابق عدد الطوابق عدد الطوابق ٢وثیقة

المكعب المكعب المكعب تأمین
رسم المتر رسم المتر رسم المتر



تابع

المجموع المجموع موعالمج
تاریخ استالم الطلب تاریخ استالم الطلب تاریخ استالم الطلب

تاریخ الموافقة تاریخ الموافقة تاریخ الموافقة
تاریخ ابتداء العمل تاریخ ابتداء العمل تاریخ ابتداء العمل

التصدیق النھائي التصدیق النھائي التصدیق النھائي

سجل فواتیر 
الدفع

رقم الموصل رقم الموصل

التاریخ التاریخ رقم الموصل
التاریخ



العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل إثباتات 

الملكیة
یةرقم اثبات الملك رقم اثبات الملكیة رقم اثبات الملكیة التجاوز على مساحة االرتداد ٣وثیقة

اثبات ملكیة اثبات ملكیة اثبات ملكیة التجاوز على الحجم ٤وثیقة
التاریخ التاریخ التاریخ التجاوز على النسبة المؤویة 

الطابقیة
٥وثیقة

التجاوز على النسبة المؤیة مالحظة المساح
لوثائق سجل ا
المرفقة

رقم الوثیقة رقم الوثیقة رقم الوثیقة بدل مواقف مطالعات مھندس المدینة

١وثیقة ١وثیقة ١وثیقة قربصة البناء مالحظات لجنة التنظیم الفرعیة
٢وثیقة ٢وثیقة ٢وثیقة التجاوز على النسبة المؤیة نوع اللجنة
٣وثیقة ٣وثیقة ٣وثیقة بدل مواقف رقم الجلسة

٤یقةوث ٤وثیقة ٤وثیقة قربصة البناء التاریخ
٥وثیقة ٥وثیقة ٥وثیقة تأمین الحالة

مساحة الطابق شروط خاصة
سجل المالحظات رقم المالحظة رقم المالحظة رقم المالحظة ارتفاع الطابق رقم الطلب

مالحظة المساح مالحظة المساح مالحظة المساح عدد الطوابق تاریخ التسجیل
العات مھندس مط

المدینة
مطالعات مھندس المدینة مطالعات مھندس المدینة المكعب رسم الكشف

مالحظات لجنة 
التنظیم الفرعیة

مالحظات لجنة التنظیم الفرعیة مالحظات لجنة التنظیم الفرعیة رسم المتر رقم الموصل

شروط خاصة شروط خاصة شروط خاصة المجموع التاریخ
مالحظات عامة حظات عامةمال مالحظات عامة مالحظات توقیع امین الصندوق

مالحظات وتعدیالت مالحظات وتعدیالت مالحظات وتعدیالت تاریخ استالم الطلب نوع  البناء
تاریخ الموافقة التجاوز على مساحة االرتداد

تاریخ ابتداء العمل التجاوز على الحجم
تاریخ االنتھاء من البناء تجاوز على النسبة المؤویة الطابقیةال

سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة رقم المنطقة مالحظات وتعدیالت التجاوز على النسبة المؤیة
الموقع  الموقع  الموقع  التصدیق النھائي بدل مواقف
الشارع  الشارع  الشارع  قربصة البناء



رقم الحوض  رقم الحوض  رقم الحوض  القطعةرقم
رقم القطعة رقم القطعة رقم القطعة الموقع 

مساحة القطعة مساحة القطعة مساحة القطعة الشارع 
مساحة القطعة رقم الحوض 
مساحة البناء رقم القطعة

مساحة القطعة
رقم القطعة

مساحة القطعة
مساحة البناء

وصف المجاري
نوع المواد المراد استخدامھا

غرض استعمال البناء

رقم الموصل
التاریخ



تابع

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل اللجان ةرقم اللجن رقم اللجنة رقم اللجنة رقم اللجنة التجاوز على النسبة المؤیة

نوع اللجنة نوع اللجنة نوع اللجنة نوع اللجنة بدل مواقف
رقم الجلسة رقم الجلسة رقم الجلسة رقم الجلسة قربصة البناء

التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ تأمین
الحالة الحالة الحالة الحالة بقمساحة الطا

ارتفاع الطابق
سجل المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن عدد الطوابق

اسم صاحب الملك  اسم صاحب الملك  اسم صاحب الملك  صاحب الملك  المكعب
اسم المقاول اسم المقاول اسم المقاول المقاول رسم المتر

المصمماسم المھندس اسم المھندس المصمم اسم المھندس المصمم المھندس المصمم المجموع
رئیس قسم التنظیم

التاریخ
سجل الموظفین رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف المدقق الداخلي

اسم رئیس قسم التنظیم اسم رئیس قسم التنظیم اسم رئیس قسم التنظیم نظیمرئیس قسم الت التاریخ
التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التوقیع

اسم المدقق الداخلي اسم المدقق الداخلي اسم المدقق الداخلي المدقق الداخلي المدیر المالي
التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ امین الصندوق

اسم الموظف الموقع اسم الموظف الموقع اسم الموظف الموقع التوقیع م الوصلرق
اسم المدیر المالي اسم المدیر المالي اسم المدیر المالي المدیر المالي التاریخ

اسم أمین الصندوق اسم أمین الصندوق اسم أمین الصندوق امین الصندوق مالحظات
توقیع امین الصندوق تاریخ استالم الطلب

تاریخ الموافقة
تاریخ ابتداء العمل

اریخ االنتھاء من البناءت
مالحظات وتعدیالت

التصدیق النھائي





طلب مصادقة مخطط مساحة

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل المواطنین المستدعي المستدعي المستدعي المستدعي
رقم الھاتف رقم الھاتف رقم الھاتف رقم الھاتف المستدعي

العنوان العنوان العنوان العنوان رقم الھاتف
التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ العنوان

رقم القطعة رقم القطعة
سجل المناطق رقم المنطقة رقم القطعة رقم القطعة رقم الحوض قم الحوضر

رقم القطعة رقم الحوض رقم الحوض ١مرفق ١مرفق
رقم الحوض ١مرفق ١مرفق ٢مرفق ٢مرفق

٢مرفق ٢مرفق ٣مرفق ٣مرفق

سجل المرفقات رقم المرفق
١مرفق
٢مرفق



مخطط دلیل موقع

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل دلیل الموقع  رقم الملف المالك المالك المالك المالك

طبیعة البناء العنوان العنوان العنوان العنوان
التاریخ رقم مھندس المدینة رقم مھندس المدینة التاریخ التاریخ
الدلیل رقم طبیب الصحة رقم طبیب الصحة رقم مھندس المدینة رقم الملف

اسم  المكتب المصمم رقم رئیس البلدیة رقم رئیس البلدیة رقم طبیب الصحة الموقع
سجل المواطنین رقم ھویة المواطن الدلیل الدلیل رقم رئیس البلدیة الشارع

رقم مھندس المدینة ب المصممالمكت المكتب المصمم الدلیل رقم الحوض
رقم طبیب الصحة المكتب المصمم رقم القطعة
رقم رئیس البلدیة رقم الملف رقم الملف نوع المنطقة

طبیعة البناء طبیعة البناء رقم الملف النسبة المؤیة
التاریخ التاریخ الموقع عدد الطوابق

سجل المناطق رقم الحوض رعالشا وصف المجاري
رقم القطعة رقم الحوض نوع البناء

نوع المنطقة رقم الحوض رقم الحوض رقم القطعة طبیعة البناء
النسبة المؤیة رقم القطعة رقم القطعة نوع المنطقة وصف البناء 
عدد الطوابق نوع المنطقة نوع المنطقة النسبة المؤیة متر مربع طول

الموقع یةالنسبة المؤ النسبة المؤیة عدد الطوابق متر مكعب
عدد الطوابق عدد الطوابق وصف المجاري المكتب المصمم

الموقع الموقع نوع البناء التاریخ
سجل طلبات رخص االعمار رقم الطلب وصف البناء  رقم مھندس المدینة

وصف المجاري متر مربع طول رقم طبیب الصحة
نوع البناء جاريوصف الم وصف المجاري متر مكعب رقم رئیس البلدیة

وصف البناء  نوع البناء نوع البناء طبیعة البناء الدلیل
متر مربع طول وصف البناء  وصف البناء  متر مربع طول

متر مكعب متر مربع طول متر مربع طول متر مكعب
متر مربع طول متر مكعب متر مكعب

متر مكعب ولمتر مربع ط
متر مكعب





سجل طلبات 

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
طلب الرخصة رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

تاریخ تقدیم الرخصة ریخ تقدیم الرخصةتا تاریخ تقدیم الرخصة تاریخ تقدیم الرخصة طالب الرخصة
رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف سبب التأجیل أو اإلیقاف تاریخ تقدیم الرخصة

سبب التأجیل أو اإلیقاف سبب التأجیل أو اإلیقاف سبب التأجیل أو اإلیقاف تاریخ اإلغالق ١تاریخ المراجعة
غالقتاریخ اإل تاریخ اإلغالق تاریخ اإلغالق التوقیع  ٢تاریخ المراجعة
التوقیع  التوقیع  التوقیع  ١تاریخ المراجعة ٣تاریخ المراجعة

١تاریخ المراجعة ٢تاریخ المراجعة سبب التأجیل أو اإلیقاف
٢تاریخ المراجعة ٣تاریخ المراجعة تاریخ اإلغالق

سجالت المراجعات اتسجل المراجع سجل المراجعات التوقیع 
رقم المراجعة رقم المراجعة 

١تاریخ المراجعة ١تاریخ المراجعة
٢تاریخ المراجعة ٢تاریخ المراجعة

سجل الموظفین رقم الموظف رقم الموظف
اسم الموظف اسم الموظف



الصادرةسجل رخص االعمار
العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل طلبات 
رخص االعمار

رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب

تاریخ الطلب تاریخ الطلب تاریخ الطلب تاریخ الطلب تاریخ الطلب
نوع البناء نوع البناء نوع البناء نوع البناء رقم الحوض

رقم القطعة
سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة رقم الرخصة رقم الرخصة اسم الطالب

تاریخ الرخصة تاریخ الرخصة تاریخ الرخصة تاریخ الرخصة نوع البناء
الرسوم الرسوم الرسوم رقم الرخصة

نوع العملة نوع العملة نوع العملة تاریخ الرخصة
رقم الوصل رقم الوصل رقم الوصل الرسوم

سجل الفواتیر رقم اوصل تاریخ الوصل تاریخ الوصل تاریخ الوصل نوع العملة
الرسوم مالحظات مالحظات مالحظات رقم الوصل

نوع العملة رقم الحوض تاریخ الوصل
تاریخ الوصل رقم المنطقة لمنطقةرقم ا رقم القطعة مالحظات

رقم الحوض رقم الحوض
رقم القطعة رقم القطعة اسم الطالب

سجل المواطنین رقم ھویة المواطن
اسم الطالب اسم الطالب اسم الطالب



براءة ذمة
العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال لتطبیعالشكل الثانى ل الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل براءة الذمة رقم القسیمة رقم القسیمة رقم القسیمة رقم القسیمة التاریخ 

ضریبة األمالك ضریبة األمالك ضریبة األمالك رقم الحوض اسم المكلف
رخص المھن رخص المھن رخص المھن الموظف المسؤول رقم القسیمة

ریبة المعارفض ضریبة المعارف ضریبة المعارف ضریبة األمالك رقم الحوض
إیجارات البلدیة إیجارات البلدیة إیجارات البلدیة رخص المھن الموظف المسؤول
رخص الحرف 

والصناعات
رخص الحرف 

والصناعات
رخص الحرف والصناعات ضریبة المعارف ضریبة األمالك

رسوم النفایات یاترسوم النفا رسوم النفایات إیجارات البلدیة رخص المھن
محكمة البلدیة محكمة البلدیة محكمة البلدیة رخص الحرف والصناعات ضریبة المعارف
رخص األبنیة رخص األبنیة رخص األبنیة رسوم النفایات إیجارات البلدیة

أیة دیون أخرى أیة دیون أخرى أیة دیون أخرى محكمة البلدیة ف والصناعاترخص الحر
فواتیر میاه فواتیر میاه فواتیر میاه رخص األبنیة رسوم النفایات

رسوم مجاري رسوم مجاري رسوم مجاري أیة دیون أخرى محكمة البلدیة
فواتیر میاه رخص األبنیة

رسوم مجاري أیة دیون أخرى
سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة رقم المنطقة التاریخ واتیر میاهف

رقم الحوض رقم الحوض رقم الحوض رسوم مجاري

سجل المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن
اسم المكلف اسم المكلف اسم المكلف



كشف رخص األبنیة الشھري

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال عالشكل الثانى للتطبی الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة رقم الرخصة الشھر الشھر

تاریخ صدور الرخصة تاریخ صدور الرخصة تاریخ صدور الرخصة السنة  السنة 
رخصة سابقة رخصة سابقة رخصة سابقة رقم الرخصة الرقم
حالة الرخصة حالة الرخصة لة الرخصةحا تاریخ صدور الرخصة رقم الرخصة

النوع  النوع  الموقع تاریخ صدور الرخصة
الطابق الطابق رقم الحوض الموقع

سجل الجداول التنظیمیة رقم الجدول رقم القطعة رقم الحوض
النوع  رخصة سابقة رقم القطعة
الطابق حالة الرخصة اسم حامل الرخصة

النوع  رخصة سابقة
سجل المناطق رقم المنطقة الطابق حالة الرخصة

الموقع المساحة النوع 
رقم الحوض رقم المنطقة رقم المنطقة الطابق
رقم القطعة الموقع الموقع المساحة

رقم الحوض رقم الحوض رقم ھویة المواطن
رقم القطعة رقم القطعة اسم حامل الرخصة

طنیینسجل الموا رقم ھویة المواطن
اسم حامل الرخصة

رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن
اسم حامل الرخصة اسم حامل الرخصة



جدول المعلومات التنظیمیة
العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع عةالبیانات غیر مطب البیانات

سجل المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن إسم المالك
إسم المالك إسم المالك إسم المالك إسم المالك رقم القطعة

رقم رئیس قسم الترخیص رقم رئیس قسم الترخیص رقم رئیس قسم الترخیص رقم رئیس قسم الترخیص وضرقم الح
تاریخ التوقیع تاریخ التوقیع تاریخ التوقیع تاریخ التوقیع مساحة القطعة

رقم مدیر دائرة الھندسة  رقم مدیر دائرة الھندسة  رقم مدیر دائرة الھندسة  رقم مدیر دائرة الھندسة  منطقة األعمار
الشارع

سجل جداول 
المعلومات التنظیمیة

رقم الجدول رقم الجدول الجدولرقم  رقم الجدول تاریخ اإلعداد

إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي تاریخ التصدیق
إرتــــداد جانبــــي إرتــــداد جانبــــي إرتــــداد جانبــــي إرتــــداد جانبــــي مالحظات
إرتــــداد خلفــــي اد خلفــــيإرتــــد إرتــــداد خلفــــي إرتــــداد خلفــــي إرتــــداد أمامــــي

النسبـــة المئویــــة النسبـــة المئویــــة النسبـــة المئویــــة النسبـــة المئویــــة إرتــــداد جانبــــي
النسبـــة الطابقیــــة النسبـــة الطابقیــــة النسبـــة الطابقیــــة لنسبـــة الطابقیــــةا إرتــــداد خلفــــي

عـــدد الطوابـــق عـــدد الطوابـــق عـــدد الطوابـــق عـــدد الطوابـــق النسبـــة المئویــــة

إرتفــــاع البنــــاء إرتفــــاع البنــــاء إرتفــــاع البنــــاء إرتفــــاع البنــــاء النسبـــة 
الطابقیــــة

د األدنى لمساحة اإلفرازالح الحد األدنى لمساحة اإلفراز الحد األدنى لمساحة اإلفراز الحد األدنى لمساحة 
اإلفراز عـــدد الطوابـــق

الحد األدنى للواجھة األمامیة الحد األدنى للواجھة األمامیة الحد األدنى للواجھة األمامیة الحد األدنى للواجھة 
األمامیة ــــاءإرتفــــاع البن

عـــدد المـواقــــف عـــدد المـواقــــف عـــدد المـواقــــف عـــدد المـواقــــف الحد األدنى 
لمساحة اإلفراز

مالحظــــات عامـــة مالحظــــات عامـــة مالحظــــات عامـــة مالحظــــات عامـــة الحد األدنى 
للواجھة األمامیة

إرتــــداد أمامــــي ـداد أمامــــيإرتـــ إرتــــداد أمامــــي رقم القطعة عـــدد المـواقــــف

رقم المنطقة رقم المنطقة رقم الحوض مالحظــــات 
عامـــة



سجل المناطق رقم المنطقة رقم القطعة رقم القطعة مساحة القطعة رقم رئیس قسم 
الترخیص

رقم القطعة رقم الحوض رقم الحوض ارمنطقة األعم تاریخ التوقیع
رقم الحوض مساحة القطعة مساحة القطعة الشارع رقم مدیر دائرة 

الھندسة 
منطقة األعمار منطقة األعمار تاریخ اإلعداد

الشارع تاریخ التصدیق



كتاب قرار اللجنة المحلیة لألبنیة و التنظیم

العالقات الناتجة ث للتطبیعثالالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل الكتب الرسمیة رقم اإلشارة رقم اإلشارة رقم اإلشارة رقم اإلشارة رقم اإلشارة 

التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ
رقم رئیس  لجنة التنظیم رقم رئیس  لجنة التنظیم س  لجنة التنظیمرقم رئی نوع الرخصة اسم طالب الرخصة

رقم الجلسة نوع الرخصة
سجل الجلسات رقم الجلسة رقم الجلسة رقم الجلسة تاریخ انعقاد الجلسة رقم الجلسة

تاریخ انعقاد الجلسة تاریخ انعقاد الجلسة تاریخ انعقاد الجلسة رقم رئیس  لجنة التنظیم تاریخ انعقاد الجلسة
رقم رئیس  لجنة التنظیم

سحل المواطنین  رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن
اسم طالب الرخصة اسم طالب الرخصة اسم طالب الرخصة اسم طالب الرخصة

سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة رقم الرخصة
نوع الرخصة نوع الرخصة ع الرخصةنو





الكتب الرسمیة

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل الكتب 

الرسمیة
رقم الكتاب لكتابرقم ا رقم الكتاب رقم الكتاب الجھة المرسل إلیھا

اإلشارة اإلشارة اإلشارة الموقع اسم المواطن
التاریخ التاریخ التاریخ رقم القسیمة الموقع

رقم القسیمة رقم القسیمة رقم القسیمة رقم الحوض رقم القسیمة
رئیس البلدیة رقم الحوض

اإلشارة رئیس البلدیة
المناطقسجل  رقم المنطقة رقم المنطقة رقم المنطقة التاریخ اإلشارة

رقم الحوض رقم الحوض رقم الحوض التاریخ
رقم الكتاب

رقم ھویة المواطن
سجل المواطنیین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن اسم المواطن

اسم المواطن اسم المواطن م المواطناس
رئیس البلدیة رئیس البلدیة رئیس البلدیة



قسم التفتیش
إخطار تنفیذ



العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع بعةالبیانات غیر مط البیانات
إخطار تنفیذي رقم اإلخطار رقم اإلخطار رقم اإلخطار رقم اإلخطار المالك

المخالفة المخالفة المخالفة الموقع المتعھد
المھلة المھلة المھلة رقم القطعة الموقع

رقم الحوض رقم القطعة
سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة رقم المنطقة رقم الرخصة الحوضرقم

الموقع الموقع الموقع تاریخ الرخصة رقم الرخصة
رقم القطعة رقم القطعة رقم القطعة المخالفة تاریخ الرخصة

رقم الحوض رقم الحوض رقم الحوض المھلة المخالفة
المھلة

سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة رقم الرخصة رقم ھویة المواطن شرح المفتش
صةتاریخ الرخ تاریخ الرخصة تاریخ الرخصة المالك توقیع المفتش

المتعھد توقیع المبلغ لھ
سجل المواطنیین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن توقیع المبلغ لھ توقیع الشاھد

المالك المالك المالك توقیع الشاھد
المتعھد المتعھد المتعھد

توقیع المبلغ لھ توقیع المبلغ لھ توقیع المبلغ لھ رقم الموظف
توقیع الشاھد توقیع الشاھد توقیع الشاھد شرح المفتش

توقیع المفتش
سجل الموظفین  رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف

شرح المفتش شرح المفتش شرح المفتش
توقیع المفتش توقیع المفتش توقیع المفتش



تقریر المشاھدات

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
تقریر المشاھدات رقم التقریر رقم التقریر رقم التقریر رقم التقریر التاریخ

وقت بدء الجولة وقت بدء الجولة وقت بدء الجولة ةوقت بدء الجول وقت بدء الجولة
وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة

المناطق التي تم زیارتھا المناطق التي تم زیارتھا المناطق التي تم زیارتھا المناطق التي تم زیارتھا المناطق التي تم زیارتھا
مخرجات الجولة التفقدیة ت الجولة التفقدیةمخرجا مخرجات الجولة التفقدیة مخرجات الجولة التفقدیة مخرجات الجولة التفقدیة

التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ
توقیع مفتش األبنیة

رقم الوظف مالحظات رئیس قسم الترخیص
توقیع مفتش األبنیة تاریخ المالحظة

سجل الموظفین رقم الوظف رقم الوظف رقم الوظف مالحظات رئیس قسم الترخیص توصیات مدیر دائرة الھندسة
توقیع مفتش األبنیة توقیع مفتش األبنیة توقیع مفتش األبنیة تاریخ المالحظة

توصیات مدیر دائرة الھندسة
رقم المالحظة رقم المالحظة

مالحظات  مالحظات 
توصیات  توصیات 

تاریخ المالحظة تاریخ المالحظة رقم المالحظة
مالحظات 
توصیات 

تاریخ المالحظة





الئحة الشكوى

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة اناتالبی
سجل اإلخطارات الرقم الرقم الرقم الرقم الرقم

التھمة التھمة التھمة التھمة التاریخ
تاریخ المخالفة تاریخ المخالفة تاریخ المخالفة تاریخ المخالفة المشتكى علبھ 



نوع المخالفة نوع المخالفة نوع المخالفة نوع المخالفة التھمة
تاریخ توجیھ االخطار یھ االخطارتاریخ توج تاریخ توجیھ 

االخطار
رقم القطعة تاریخ المخالفة

رقم الحوض نوع المخالفة
تاریخ توجیھ االخطار رقم القطعة

سجل المناطق ١شاھد رقم الحوض
رقم المنطقة رقم المنطقة رقم المنطقة ٢شاھد تاریخ توجیھ االخطار
رقم القطعة رقم القطعة رقم القطعة ھویة المواطنرقم  ١شاھد

رقم الحوض رقم الحوض رقم الحوض المشتكى علبھ ٢شاھد

سجل المواطنیین
رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن

المشتكى علبھ المشتكى علبھ المشتكى علبھ



.

ملخص مراقبة األبنیة



العالقات 
الناتجة

ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

اخطار تنفیذ رقم اإلخطار رقم اإلخطار رقم اإلخطار رقم اإلخطار رقم اإلخطار
وصف طبیعة المخالفة وصف طبیعة المخالفة بیعة المخالفةوصف ط وصف طبیعة المخالفة مالك البناء المخالفاسم

أحدث اإلجراءات المتخذة أحدث اإلجراءات المتخذة أحدث اإلجراءات المتخذة أحدث اإلجراءات المتخذة وصف طبیعة المخالفة
أحدث اإلجراءات المتخذة

سجل المواطن رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن ویة المواطنرقم ھ رقم ھویة المواطن
مالك البناء المخالفاسم مالك البناء المخالفاسم مالك البناء المخالفاسم مالك البناء المخالفاسم





)Security(

:

٦.

.

.

)log out(.

)aliases(.



.يصال

)(.

 فصل)code ()SQL ( في)classes (

.

or die()

try and catch في لغةPHP 4.3.10

script.

:



$query_Store_Recordset = "SELECT * FROM criminal_lawsuit_co_4
WHERE  Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit=$Lawsuit_Id;"

$Store_Recordset = mysql_query($query_Store_Recordset,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error());

)session()PHP (

)session_start (

.

 ()

session_unregister

.

md5()

.RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest

Algorithmhexadecimal string(32)

addslashes ( string str )

)quotes ()quotes ( قبل

) queries(جمل 

osingle quote (')
odouble quote (")
obackslash (\)
oNUL (the NULL byte)



get_magic_quotes_gpc()

 عمليةmagic_quotes)

\ (.addslashes

.magic_quotes:

١.magic_quotes_gpcHTTP

)GET,POST, COOKIE(

.

٢.magic_quotes_runtime() على

)database,files(

)PHP(.

٣.magic_quotes_sybase() علـى‘

")NULL,\,(فال.

GetSQLValueString

addslashes

get_magic_quotes_gpc)SQL (

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "",
$theNotDefinedValue ("" =
}
$ theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) :
$theValue؛

switch ($theType  (}
case "text:"



$ theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL ؛"
break    ؛

case "long:"
case "int:"

$ theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL ؛"
break؛

case "double:"
$ theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL ؛"

break؛
case "date:"

$ theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL ؛"
break؛

case "defined:"
$ theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue :
$theNotDefinedValue؛

break؛
{

return $theValue؛
{

 استخدام الدالةmcrypt_encrypt في تشفیر البیانات وmcrypt_decryptالنسبة بوفي فك التشفیر
:mcrypt_encryptللدالة 
o الشكل العام لھاtring cipher, string key, string data, string( smcrypt_decrypt

mode [, string iv] )
ostring cipher :is one of the MCRYPT_ciphername constants of the name

of the algorithm
okey المفتاح الذي یتم تشفیر البیانات عن طریقھ
oData :البیانات المراد تشفیرھا.
omode :ر المختلفة أحد أشكال التشفی)"ecb", "cbc", "cfb", "ofb", "nofb" , "stream(
oIv  :  یستخدم فيinitialisation in CBC, CFB, OFB modes, and in some

algorithms in STREAM mode
o وھذا مثال علیھا

<?php
$iv_size = mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_RIJNDAEL_256,

MCRYPT_MODE_ECB);
$iv = mcrypt_create_iv($iv_size, MCRYPT_RAND);
$key = "This is a very secret key";
$text = "Meet me at 11 o'clock behind the monument.";
echo strlen($text) . "\n";

$crypttext = mcrypt_encrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_256, $k
ey, $text, MCRYPT_MODE_ECB, $iv);

echo strlen($crypttext) . "\n";
?>



.

.

.



طلب مصادقة مخطط مساحة

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل المواطنین المستدعي المستدعي المستدعي المستدعي
رقم الھاتف رقم الھاتف رقم الھاتف رقم الھاتف المستدعي

العنوان العنوان لعنوانا العنوان رقم الھاتف
التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ العنوان

رقم القطعة رقم القطعة
سجل المناطق رقم المنطقة رقم القطعة رقم القطعة رقم الحوض رقم الحوض

رقم القطعة رقم الحوض رقم الحوض ١مرفق ١مرفق
رقم الحوض ١مرفق ١مرفق ٢مرفق ٢مرفق

٢مرفق ٢مرفق ٣مرفق ٣مرفق

سجل المرفقات رقم المرفق
١مرفق
٢مرفق



مخطط دلیل موقع

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة اناتالبی

سجل دلیل الموقع  رقم الملف المالك المالك المالك المالك
طبیعة البناء العنوان العنوان العنوان العنوان

التاریخ رقم مھندس 
المدینة

رقم مھندس المدینة التاریخ التاریخ

الدلیل رقم طبیب 
الصحة

رقم طبیب الصحة رقم مھندس المدینة رقم الملف

رقم رئیس 
البلدیة

رقم رئیس البلدیة رقم طبیب الصحة الموقع

سجل المواطنین رقم ھویة المواطن الدلیل الدلیل رقم رئیس البلدیة الشارع
رقم مھندس المدینة المكتب 

المصمم
المكتب المصمم الدلیل رقم الحوض

رقم طبیب الصحة المكتب المصمم رقم القطعة
رقم رئیس البلدیة رقم الملف فرقم المل نوع المنطقة

اسم  المكتب المصمم طبیعة البناء طبیعة البناء رقم الملف النسبة المؤیة
التاریخ التاریخ الموقع عدد الطوابق

سجل المناطق رقم الحوض الشارع وصف المجاري
رقم القطعة رقم الحوض نوع البناء

نوع المنطقة رقم الحوض رقم الحوض رقم القطعة لبناءطبیعة ا
النسبة المؤیة رقم القطعة رقم القطعة نوع المنطقة وصف البناء 
عدد الطوابق نوع المنطقة نوع المنطقة النسبة المؤیة متر مربع طول

الموقع النسبة المؤیة النسبة المؤیة عدد الطوابق متر مكعب
عدد الطوابق عدد الطوابق وصف المجاري المكتب المصمم

الموقع موقعال نوع البناء التاریخ
سجل طلبات 

رخص االعمار
رقم الطلب وصف البناء  رقم مھندس المدینة

وصف المجاري متر مربع طول رقم طبیب الصحة
نوع البناء وصف 

المجاري
وصف المجاري متر مكعب رقم رئیس البلدیة



وصف البناء  نوع البناء نوع البناء طبیعة البناء الدلیل
ر مربع طولمت وصف البناء  وصف البناء  متر مربع طول

متر مكعب متر مربع 
طول

متر مربع طول متر مكعب

متر مربع طول متر مكعب متر مكعب
متر مكعب متر مربع طول

متر مكعب



سجل طلبات 
العالقات 
الناتجة

ثالث للتطبیعالشكل ال لشكل الثانى ا
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

طلب الرخصة رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب رقم الطلب
تاریخ تقدیم الرخصة تاریخ تقدیم 

الرخصة
تاریخ تقدیم الرخصة تاریخ تقدیم الرخصة طالب الرخصة

رقم الموظف رقم الموظف رقم الموظف بب التأجیل أو اإلیقافس تاریخ تقدیم الرخصة
سبب التأجیل أو 

اإلیقاف
سبب التأجیل 

أو اإلیقاف
سبب التأجیل أو اإلیقاف تاریخ اإلغالق ١تاریخ المراجعة

تاریخ اإلغالق تاریخ 
اإلغالق

تاریخ اإلغالق التوقیع  ٢تاریخ المراجعة

التوقیع  التوقیع  التوقیع  ١تاریخ المراجعة ٣تاریخ المراجعة
١تاریخ المراجعة تاریخ 

١المراجعة
١تاریخ المراجعة ٢تاریخ المراجعة سبب التأجیل أو اإلیقاف

٢تاریخ المراجعة تاریخ 
٢المراجعة

٢تاریخ المراجعة ٣تاریخ المراجعة تاریخ اإلغالق

التوقیع 

سجل الموظفین رقم الموظف رقم الموظف
ظفاسم المو اسم الموظف



سجل رخص االعمار الصادرة
العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 

للتطبیع
الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل طلبات 
رخص االعمار

رقم الطلب قم الطلبر رقم الطلب رقم الطلب

تاریخ الطلب تاریخ الطلب تاریخ الطلب تاریخ الطلب
نوع البناء نوع البناء نوع البناء رقم الحوض

رقم القطعة
سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة رقم الرخصة اسم الطالب

تاریخ الرخصة تاریخ الرخصة تاریخ الرخصة نوع البناء
الرسوم الرسوم رقم الرخصة

نوع العملة نوع العملة تاریخ الرخصة
رقم الوصل رقم الوصل الرسوم

سجل الفواتیر رقم اوصل تاریخ الوصل تاریخ الوصل نوع العملة
الرسوم مالحظات مالحظات رقم الوصل

نوع العملة رقم الحوض تاریخ الوصل
تاریخ الوصل رقم المنطقة م القطعةرق مالحظات

رقم الحوض
رقم القطعة اسم الطالب

سجل المواطنین رقم ھویة المواطن
اسم الطالب اسم الطالب



براءة ذمة

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع ت غیر مطبعةالبیانا البیانات

سجل براءة الذمة رقم القسیمة رقم القسیمة رقم القسیمة التاریخ 
ضریبة األمالك ضریبة األمالك رقم الحوض اسم المكلف

رخص المھن رخص المھن الموظف المسؤول رقم القسیمة
ضریبة المعارف ضریبة المعارف ضریبة األمالك رقم الحوض

یةإیجارات البلد إیجارات البلدیة رخص المھن الموظف المسؤول
رخص الحرف 

والصناعات
رخص الحرف 

والصناعات
ضریبة المعارف ضریبة األمالك

رسوم النفایات رسوم النفایات إیجارات البلدیة رخص المھن
محكمة البلدیة محكمة البلدیة رخص الحرف والصناعات ضریبة المعارف
رخص األبنیة األبنیةرخص رسوم النفایات إیجارات البلدیة

أیة دیون أخرى أیة دیون أخرى محكمة البلدیة رخص الحرف 
والصناعات

فواتیر میاه فواتیر میاه رخص األبنیة رسوم النفایات
رسوم مجاري رسوم مجاري أیة دیون أخرى محكمة البلدیة

فواتیر میاه رخص األبنیة
رسوم مجاري یة دیون أخرىأ

سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة التاریخ فواتیر میاه
رقم الحوض رقم الحوض رسوم مجاري

سجل المواطنین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن
اسم المكلف اسم المكلف



كشف رخص األبنیة الشھري
الناتجةالعالقات  ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 

للتطبیع
الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة الشھر الشھر
تاریخ صدور 

الرخصة
تاریخ صدور الرخصة السنة  السنة 

رخصة سابقة رخصة سابقة رقم الرخصة الرقم
حالة الرخصة لة الرخصةحا تاریخ صدور الرخصة رقم الرخصة

النوع  الموقع تاریخ صدور الرخصة
الطابق رقم الحوض الموقع

سجل الجداول 
التنظیمیة

رقم الجدول رقم القطعة رقم الحوض

النوع  رخصة سابقة رقم القطعة
الطابق حالة الرخصة اسم حامل الرخصة

النوع  رخصة سابقة
سجل المناطق رقم المنطقة الطابق حالة الرخصة

الموقع المساحة النوع 
رقم الحوض رقم المنطقة الطابق
رقم القطعة الموقع المساحة

رقم الحوض رقم ھویة المواطن
رقم القطعة اسم حامل الرخصة

سجل المواطنیین رقم ھویة المواطن
اسم حامل الرخصة

رقم ھویة المواطن
اسم حامل الرخصة



جدول المعلومات التنظیمیة

العالقات 
الناتجة

ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات

سجل 
المواطنین

رقم ھویة المواطن رقم ھویة 
المواطن

رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن إسم المالك

إسم المالك إسم المالك إسم المالك إسم المالك رقم القطعة
رقم رئیس قسم الترخیص رقم رئیس قسم 

الترخیص
رقم رئیس قسم الترخیص رقم رئیس قسم الترخیص رقم الحوض

تاریخ التوقیع تاریخ التوقیع تاریخ التوقیع تاریخ التوقیع مساحة القطعة
رقم مدیر دائرة الھندسة  رقم مدیر دائرة 

الھندسة 
رقم مدیر دائرة الھندسة  رقم مدیر دائرة الھندسة  منطقة األعمار

الشارع
سجل 

جداول 
المعلومات 

التنظیمیة

رقم الجدول رقم الجدول رقم الجدول رقم الجدول تاریخ اإلعداد

إرتــــداد أمامــــي ــداد إرتــ
أمامــــي إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد أمامــــي تاریخ التصدیق

إرتــــداد جانبــــي إرتــــداد 
جانبــــي إرتــــداد جانبــــي إرتــــداد جانبــــي مالحظات

إرتــــداد خلفــــي إرتــــداد 
خلفــــي إرتــــداد خلفــــي إرتــــداد خلفــــي إرتــــداد أمامــــي

النسبـــة المئویــــة النسبـــة 
المئویــــة النسبـــة المئویــــة النسبـــة المئویــــة إرتــــداد جانبــــي

النسبـــة الطابقیــــة النسبـــة 
الطابقیــــة النسبـــة الطابقیــــة النسبـــة الطابقیــــة إرتــــداد خلفــــي

لطوابـــقعـــدد ا عـــدد 
الطوابـــق عـــدد الطوابـــق عـــدد الطوابـــق النسبـــة المئویــــة

إرتفــــاع البنــــاء إرتفــــاع 
البنــــاء إرتفــــاع البنــــاء إرتفــــاع البنــــاء النسبـــة الطابقیــــة

الحد األدنى لمساحة اإلفراز الحد األدنى  لحد األدنى لمساحة اإلفرازا الحد األدنى لمساحة اإلفراز عـــدد الطوابـــق



لمساحة اإلفراز

الحد األدنى للواجھة 
األمامیة

الحد األدنى 
للواجھة 
األمامیة

الحد األدنى للواجھة 
األمامیة الحد األدنى للواجھة األمامیة إرتفــــاع البنــــاء

عـــدد المـواقــــف عـــدد 
المـواقــــف ـدد المـواقــــفعــ عـــدد المـواقــــف الحد األدنى لمساحة 

اإلفراز
مالحظــــات عامـــة مالحظــــات 

عامـــة
مالحظــــات عامـــة مالحظــــات عامـــة الحد األدنى للواجھة 

األمامیة

إرتــــداد أمامــــي إرتــــداد 
أمامــــي إرتــــداد أمامــــي رقم القطعة د المـواقــــفعـــد

رقم المنطقة رقم المنطقة رقم الحوض مالحظــــات عامـــة
سجل 
المناطق

رقم المنطقة رقم القطعة رقم القطعة مساحة القطعة رقم رئیس قسم الترخیص

رقم القطعة رقم الحوض رقم الحوض منطقة األعمار تاریخ التوقیع
رقم الحوض مساحة القطعة عةمساحة القط الشارع رقم مدیر دائرة الھندسة 

منطقة األعمار منطقة األعمار تاریخ اإلعداد
الشارع تاریخ التصدیق



كتاب قرار اللجنة المحلیة لألبنیة و التنظیم

العالقات 
الناتجة

ثالث الشكل ال
للتطبیع

الشكل 
الثانى 
للتطبیع

الشكل األول 
تطبیعلل

البیانات غیر مطبعة
البیانات

سجل الكتب 
الرسمیة

رقم اإلشارة رقم اإلشارة رقم اإلشارة رقم اإلشارة 

التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ
رقم رئیس  
لجنة التنظیم

رقم رئیس  لجنة 
التنظیم

نوع الرخصة اسم طالب 
الرخصة

رقم الجلسة نوع الرخصة
سجل 

الجلسات
م الجلسةرق رقم الجلسة تاریخ انعقاد الجلسة رقم الجلسة

تاریخ انعقاد 
الجلسة

تاریخ انعقاد الجلسة رقم رئیس  لجنة 
التنظیم

تاریخ انعقاد 
الجلسة

رقم رئیس  لجنة 
التنظیم

سحل 
المواطنین 

رقم ھویة 
المواطن

رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن

اسم طالب 
الرخصة

سم طالب الرخصةا اسم طالب الرخصة

سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة
نوع الرخصة نوع الرخصة





الكتب الرسمیة

العالقات الناتجة ثالث للتطبیعالشكل ال الشكل الثانى للتطبیع الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة البیانات
سجل الكتب 

الرسمیة
رقم الكتاب رقم الكتاب رقم الكتاب الجھة المرسل إلیھا

اإلشارة اإلشارة الموقع اسم المواطن
التاریخ التاریخ رقم القسیمة الموقع

رقم القسیمة رقم القسیمة رقم الحوض رقم القسیمة
لبلدیةرئیس ا رقم الحوض
اإلشارة رئیس البلدیة

سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة التاریخ اإلشارة
رقم الحوض رقم الحوض التاریخ

رقم الكتاب

رقم ھویة المواطن
سجل المواطنیین رقم ھویة المواطن رقم ھویة المواطن اسم المواطن

اسم المواطن سم المواطنا
رئیس البلدیة رئیس البلدیة



قسم التفتیش
إخطار تنفیذ

العالقات 
الناتجة

ثالث الشكل ال
للتطبیع

الشكل 
الثانى 
للتطبیع

الشكل األول 
للتطبیع

البیانات غیر مطبعة
البیانات

إخطار تنفیذي رقم اإلخطار قم اإلخطارر رقم اإلخطار المالك
المخالفة المخالفة الموقع المتعھد

المھلة المھلة رقم القطعة الموقع
رقم الحوض رقم القطعة

سجل المناطق رقم المنطقة رقم المنطقة رقم الرخصة رقم الحوض
الموقع الموقع تاریخ الرخصة رقم الرخصة

رقم القطعة رقم القطعة الفةالمخ تاریخ الرخصة
رقم الحوض رقم الحوض المھلة المخالفة

المھلة
سجل الرخص رقم الرخصة رقم الرخصة رقم ھویة المواطن شرح المفتش

تاریخ الرخصة تاریخ الرخصة المالك توقیع المفتش
المتعھد توقیع المبلغ لھ

سجل 
المواطنیین

رقم ھویة 
المواطن

واطنرقم ھویة الم توقیع المبلغ لھ توقیع الشاھد

المالك المالك توقیع الشاھد
المتعھد المتعھد

توقیع المبلغ لھ توقیع المبلغ لھ رقم الموظف
توقیع الشاھد توقیع الشاھد شرح المفتش

توقیع المفتش
سجل 
الموظفین 

رقم الموظف رقم الموظف

شرح المفتش ششرح المفت
توقیع المفتش توقیع المفتش



تقریر المشاھدات

العالقات 
الناتجة

ثالث الشكل ال
للتطبیع

الشكل 
الثانى 
للتطبیع

الشكل األول للتطبیع البیانات غیر مطبعة
البیانات

تقریر 
المشاھدات

رقم التقریر رقم التقریر رقم التقریر التقریررقم التاریخ

وقت بدء 
الجولة

وقت بدء 
الجولة

وقت بدء الجولة وقت بدء الجولة وقت بدء الجولة

وقت انھاء 
الجولة

وقت انھاء 
الجولة

وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة وقت انھاء الجولة

المناطق التي 
تم زیارتھا

المناطق 
التي تم 
زیارتھا

المناطق التي تم زیارتھا لمناطق التي تم زیارتھاا المناطق التي تم زیارتھا

مخرجات 
الجولة التفقدیة

مخرجات 
الجولة 
التفقدیة

مخرجات الجولة التفقدیة مخرجات الجولة التفقدیة مخرجات الجولة التفقدیة

التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ التاریخ
توقیع مفتش األبنیة

رقم الوظف یس قسم مالحظات رئ
الترخیص

توقیع مفتش األبنیة تاریخ المالحظة
سجل الموظفین رقم الوظف رقم الوظف رقم الوظف مالحظات رئیس قسم الترخیص توصیات مدیر دائرة الھندسة

توقیع مفتش 
األبنیة

توقیع 
مفتش 
األبنیة

توقیع مفتش األبنیة تاریخ المالحظة

مالحظات 
رئیس قسم 
الترخیص

ات مالحظ
رئیس قسم 
الترخیص

مالحظات رئیس قسم الترخیص توصیات مدیر دائرة الھندسة

تاریخ 
المالحظة

تاریخ 
المالحظة

تاریخ المالحظة

توصیات  توصیات  توصیات مدیر دائرة الھندسة



مدیر دائرة 
الھندسة

مدیر دائرة 
الھندسة



الئحة الشكوى

.

العالقات 
الناتجة

ثالث الشكل ال
للتطبیع

الشكل 
الثانى 
للتطبیع

الشكل األول 
للتطبیع

البیانات غیر مطبعة
البیانات

سجل 
اإلخطارات

الرقم الرقم الرقم الرقم

التھمة التھمة التھمة التاریخ
تاریخ المخالفة تاریخ المخالفة تاریخ المخالفة المشتكى علبھ 

نوع المخالفة نوع المخالفة نوع المخالفة التھمة
تاریخ توجیھ 

االخطار
تاریخ توجیھ 

االخطار
رقم القطعة تاریخ المخالفة

رقم الحوض نوع المخالفة
تاریخ توجیھ 

االخطار
رقم القطعة

سجل المناطق ١شاھد رقم الحوض
رقم المنطقة رقم المنطقة ٢اھدش تاریخ توجیھ 

االخطار
رقم القطعة رقم القطعة رقم ھویة المواطن ١شاھد

رقم الحوض رقم الحوض المشتكى علبھ ٢شاھد

سجل 
المواطنیین

رقم ھویة 
المواطن

رقم ھویة المواطن

المشتكى علبھ المشتكى علبھ



ملخص مراقبة األبنیة

العالقات الناتجة ثالث الشكل ال
للتطبیع

الشكل 
الثانى 
للتطبیع

الشكل األول 
للتطبیع

البیانات غیر مطبعة
البیانات

اخطار تنفیذ رقم اإلخطار رقم اإلخطار رقم اإلخطار رقم اإلخطار
وصف طبیعة 

المخالفة
وصف طبیعة 

المخالفة
لمخالفةوصف طبیعة ا مالك البناء المخالفاسم

أحدث 
اإلجراءات 

المتخذة

أحدث 
اإلجراءات 

المتخذة

أحدث اإلجراءات المتخذة وصف طبیعة المخالفة

أحدث اإلجراءات المتخذة
سجل المواطن رقم ھویة 

المواطن
رقم ھویة 

المواطن
رقم ھویة المواطن

مالك البناء اسم
المخالف

ك البناء مالاسم
المخالف

مالك البناء المخالفاسم





رقم الجدولنوع المتغییرColumns Namesاسماء األعمدة
)Schedule No(

Acquittance_NoInt4١رقم القسیمة
Property_TaxesVarchar32١ضریبة األمالك

Job_LicenseVarchar32١رخص المھن
Education_Ministry_TaxesVarchar32١ضریبة المعارف
Municipality_RentVarchar32١إیجارات البلدیة
رخص الحرف 

والصناعات
Occupation_LicenseVarchar32١

Garbage_FeeVarchar32١رسوم النفایات
Municipality_CourtVarchar32١محكمة البلدیة
License_BuldingVarchar32١رخص األبنیة

Water_InvoiceVarchar32١فواتیر میاه
Watercourses_FeeVarchar32١جاريرسوم م

Other_CriditesVarchar32١أیة دیون أخرى
Area_NoInt4١رقم المنطقة

Person_IdInt8١رقم المواطن



Schedule(رقم الجدولنوع المتغییرColumns Namesاسماء األعمدة
No(

Area_Accept_Requist_Noint(4)2مصادقة رقم طلب ال
Person_Idint(9)2رقم ھویة المواطن

Area_Noint(4)2رقم المنطقة 

)Schedule No(رقم الجدولنوع المتغییرColumns Namesاسماء األعمدة
Area_Noint(4)٣رقم المنطقة 

Piece_Noint(4)٣رقم القطعة
Basian_Noint(4)٣رقم الحوض

Placevarcharالموقع )٣)٦٤
Streetvarcharالشارع )٣)٣٢

٣(٩)Piece_AreaFloatمساحة القطعة 
Bulding_Aمساحة البناء 

rea
Float(9)٣

Schedule(رقم الجدولنوع المتغییرColumns Namesاسماء األعمدة
No(

Attached_Documents_Noint(4)٤رقم الوثیقة
Doc_Sizeint(4)4
Doc_Type4

Doclongblob4الوثیقة
Requist_Noint(4)4



Schedule(رقم الجدولنوع المتغییرColumns Namesاسماء األعمدة
No(

Commitie_Noint(4)5رقم اللجنة 
Namevarchar(32)5اسم  اللجنة

5(٤)member1intرقم الموظف االول
5(٤)member1intرقم الموظف الثاني
member1int(4)5رقم الموظف الثالث
member1int(4)5رقم الموظف الرابع

member1int(4)5رقم الموظف الخامس

Schedule(رقم الجدولنوع المتغییرColumns Namesاسماء األعمدة
No(

Session_Noint(4)6رقم الجلسة
Session_Namevarchar(32)6الجلسة اسم 

Typevarchar(32)6نوع الجلسة
Resultsvarchar(164)6النتائج

Requist_Noint(4)6رقم طلب الرخصة
Dessesionvarchar(32)6قرار اللجنة 

Session_DateDate6تاریخ الجلسة 
Commitie_Noint(4)6رقم اللجنة



رقم الطولنوع المتغییرColumns Namesاسماء األعمدة
Schedule(الجدول

No(
Warning_NoInt(4)47رقم اإلخطار 
7(١٦)Warning_TypeVarcharنوع اإلخطار
647(٦٤)Violation_TypeVarcharنوع المخالفة 

Date_Of_ViolationDate-7تاریخ المخالفة
Time_LimitInt(2)47المھلة المحددة
Person_IdInt(9)87رقم المواطن
Constructor_IdInt(9)7رقم المتعھد

Area_NoInt(4)47رقم المنطقة 



اسماء 
األعمدة

Columns
Names

رقم الطولنوع المتغییر
Schedule(الجدول

No(
Invoice_NoInt(4)48قم الفاتورة ر

Feefloat128الرسوم
Mony_TypeVarchar()328نوع العملة

DateDate-8التاریخ
Person_IdInt88رقم المواطن



رقم الجدولنوع المتغییرColumns Namesاسماء األعمدة
)Schedule

No(
License_NoInt٤9رقم الرخصة

DateDate9تاریخ الرخصة 
Person_IdInt89رقم المواطن

Requist_NoInt49رقم الطلب

رقم الجدولالطولنوع المتغییرColumns Namesاسماء األعمدة
)Schedule No(

الرخصة طلب Requist_NoInt٤10رقم
Rate_Percentfloat1210النسبة المؤیة

Watercourse_DiscriptionVarchar6410وصف المجاري
Type_Of_Used_MaterialsVarchar6410نوع المواد المراد استخدامھا

Perpose_Of_Useing_BuldingVarchar6410غرض استعمال البناء
Number_Of_CopiesInt410عدد النسخ
Type_Of_BuldingVarchar6410نوع  البناء

التجاوز على مساحة 
االرتداد

Passing_Over_Withdrawal_AaeaFloat1210

Passing_Over_SizeFloat1210التجاوز على الحجم
التجاوز على النسبة المؤویة 

الطابقیة
Passing_Over_Floor_Rate_Perce
nt

Float1210

Passing_Over_Rate_PercentFloat1210التجاوز على النسبة المؤیة
Insted_Of_StationFloat1210بدل مواقف

Squat_Of_BuldingFloat1210قربصة البناء
Floor_AreaFloat1210مساحة الطابق 
Floor_HeightFloat1210ارتفاع الطابق 

CubeicFloat1210المكعب



Meter_MappingFloat1211رسم المتر
SumFloat1211المجموع

Receving_DateDate-11تاریخ استالم الطلب
Start_Working_DateDate-11تاریخ ابتداء العمل

Final_CertificationVarchar6411التصدیق النھائي
Invoice_NoInt411رقم الوصل 

Schdule_NoInt411رقم الجدول التنظیمي
Attached_Documents_NoInt411رقم الوثیقة

Person_IdInt811رقم المواطن
Surveyor_NotesVarchar6411مالحظة المساح

City_ Engineer_Readingsvarchar6411مطالعات مھندس المدینة
مالحظات لجنة التنظیم 

الفرعیة
Organization_Committie_NotesVarchar6411

Special_ConditionsVarchar6411شروط خاصة
General_NotesVarchar6411مالحظات عامة

_Notes_Andمالحظات وتعدیالت ModificationVarchar6411

رقم الجدولالطولنوع المتغییرColumns Namesاسماء األعمدة
)Schedule No(

Schdule_Noint٤١٢رقم الجدول
Front_WithdrawalFloat1212ـــيإرتــــداد أمامـ

Side_WithdrawalFloat1212إرتــــداد جانبــــي
Back_WithdrawalFloat1212إرتــــداد خلفــــي

Rate_PercentFloat1212النسبـــة المئویــــة
Floor_RateFloat1212النسبـــة الطابقیــــة

Number_Of_FloorsInt412عـــدد الطوابـــق
Bulding_HeightFloat1212إرتفــــاع البنــــاء

Low_Limit_Discharge_AreaFloat1212الحد األدنى لمساحة اإلفراز
Low_Limit_Of_Front_AreaFloat1212الحد األدنى للواجھة األمامیة

Number_Of_StationsInt412عـــدد المـواقــــف
General_NotesVarchar16412ـات عامـــةمالحظـــ

TypeVarchar6412النوع
Person_IdInt812رقم المواطن
Employee_NoInt412رقم الموظف
Area_NoInt412رقم المنطقة



رقم الطولنوع المتغییرColumns Namesاسماء األعمدة
Schedule(الجدول

No(
Review_NoInt13رقم المراجعة 

Review_DateDate-13تاریخ المراجعة
Requist_NoInt-13تاریخ المراجعة الثاني

Schedule(رقم الجدولالطولنوع المتغییرColumns Namesاسماء األعمدة
No(

Guide_Noint٤14رقم الدلیل
Bulding_NatureVarchar6414طبیعة البناء

DateDate-14التاریخ
Picturelongblob-14الدلیل

Office_NameVarchar6414اسم  المكتب المصمم
Person_IdInt814
Area_NoInt414
Schdule_NoInt414
Requist_NoInt414



لرقم الجدوالطولنوع المتغییرColumns Namesاسماء األعمدة
)Schedule No(

List_Noint٤١٥رقم القائمة
Area_NoInt415رقم المنطقة 

Date_Of_First_VisitDate-15تاریخ الجولة االولى 
Date_Of_Second_VisitDate-15تاریخ الجولة الثانیة 



Schedule(رقم الجدولالطولالمتغییرنوع Columns Namesاسماء األعمدة
No(

Letter_Noint٤16رقم الكتاب 
DateDate-16التاریخ

Send_ToVarchar6416الجھة المرسل الیھا
Area_NoInt416رقم المنطقة 
Employee_noInt416رقم الموظف
Person_IdInt416رقم المواطن 

رقم الجدولالطولنوع المتغییرColumns Namesعمدةاسماء األ
)Schedule

No(
Report_Noint٤١٧رقم التقریر

Visited_RegionsVarchar6417المناطق المزارة 
List_NoInt417رقم القائمة

Round_Start_TimeTime-17وقت بديء الجولة
Round_End_TimeTime-17وقت انتھاء الجولة 

NotesVarchar6417مالحظات
Date_Of_NotesDate17تارخ المالحظات

Results_Of_Inspection_RoundVarchar6417نتائج التفتیش
Person_IdInt817رقم المواطن



رقم الجدولالطولنوع المتغییرColumns Namesاسماء األعمدة
)Schedule

No(
Report_Noint٤١٨ریررقم التق

Inspector_NotesVarchar6418مالحظات المفتش
Date_Of_Insp_NoteInt418تاریخ المالحظات

مالحظات 
المشرف

Section_Supervisor_NotesVarchar-18

Date_Of_Notes_SeTime-18تاریخ المالحظات
administrator_NotesVarchar6418مالحظات المدیر
Date_Of_Notes_AdDate18تارخ المالحظات

Chief_NotesVarchar6418مالحظات الرئیس
Date_Of_Notes_ChDate818تاریخ المالحظات

Emp_NoInt18رقم الموظف



فحص ادارة البیانات
الصفحة الرئیسیة

.النظامإلىلمن یرید الدخول الصفحة التي تظھر 

تسجیل الدخول

شاشة الدخول
االحتماالتوفیھا وھي الشاشة التي تظھر بعد الشاشة الرئیسیة والتي ال یمكن الدخول للنظام اال من خاللھا

:التالیة
o نوع واختیارم وكلمة المرور فیقوم بوضع اسم المستخدالمستخدم موجود ضمن قواعد البیانات

والدخول فاذا كانت اإلعدادات صحیحة، فأن النظام ینقل المستخدم ) مواطن أو موظف(المستخدم 
.شاشة التنقل في جمیع أجزاء النظامالى 

 في مكانھا واختیار وكلمة المرور المستخدم مواطن یضع رقم الھویة في اسم المستخدم
نوعیة المستخدم مواطن



:تظھر صفحة التنقل بین اجذاء النظام المختلفة اذا كان الدخول صحیح 



 المستخدم موظف یقوم بوضع اسم المستخدم وكلمة المرور وأختیار نوعیة المستخدم
موظف

:ظام المختلفة اذا كان الدخول صحیح تظھر صفحة التنقل بین اجذاء الن

عن طریق تسجیل الخروجوفي أي صفحة من األجزاء الداخلي تتم عملیة الخروج 



ویعود المستخدم ال صفحة الدخول

اذا كان ھناك خطا في عملیة الدخول تظھر الرسالة التالیة



oالمستخدم غیر موجود یضیف نفسھ على قواعد البیانات.

المختلفة عنھتناادخال البیوتظھر لھ ھذه الشاشة إل



:كم یليالتابععند حدوث خلل في المدخالت  تظھر المصححات التالیة في جھة 

تقوم بھذه )server validator(فان المصححات على الخادم)client(وأذا حدث خطا ولم یكتشف على التابع 
:كما یلي المھمة 



:المستخدم الى صفحة التنقل الخاصة بالمواطنوأذا تمت األضافة بصورة صحیحة یدخل

فحص نظام الصحة والبیئة



طلب حرفة.١
 النظام أجزاءفحص

لذلك ةالمواطن یقدم طلب الرخضة للمحل بتعبئة البیانات الالزم

:یقوم الموظف المسؤول بألطالع على مجموع الطلبات وتفحص كل طلب على حدا كما یلي 

تكامل أجزاء النظامفحص
:یتم التعامل مع كل جزء في الطلب على حدا لكل موظف كالتالي 



:وعرض طلب الموطن كما یلي 

:وكل موظف یستطیع معالجة الجزء المخصص لھ من البیانات كالتالي 
فالصفحة الخاصة بالمفتش مثال



ولطبیب الصحة 

وللجنة التنظیم ورئیس البلدیة



فحص صحة عمل النظام

:في حالة ان المواطن ادخل جمیع البیانات بصورة صحیحة تھر الرسالة التي تبلغھ بذلك 

:عل التابع كالتالي) client validator(في حالة ان المواطن یخطا في بعض البیانات تظھر المتحققات



)client validator(حالة حذف محققات التابع في(server validator)وتكون المحققات على الخادم كالتالي 
:كالتالي 

ثر مما ھو مسموح بھ أو وضعوا مالحظات اك) القبول أو الرفض (وفي حالة أن الموظفین لم یضعوا الحالة الطلب 
:تظھر المحققات على التابع كما یلي 



:وعن الحصول على جمیع الموفقات فیمكن أنتاج الرخصة كما یلي 

:ویمكن طباعة الرخصة كما یلي 



:جمیع الموافقات تظھر الرسالة التالیة لاذا لم تتحص



طلب أغالق حرفة.٢
 فحص أجزاء النظام

لذلك ةبتعبئة البیانات الالزماغالق حرفةالمواطن یقدم طلب 

:حدا كما یلي یقوم الموظف المسؤول بألطالع على مجموع الطلبات وتفحص كل طلب على



فحص تكامل أجزاء النظام
:یتم التعامل مع كل جزء في الطلب على حدا لكل موظف كالتالي 

:وعرض طلب الموطن كما یلي 

:وكل موظف یستطیع معالجة الجزء المخصص لھ من البیانات كالتالي 
فالصفحة الخاصة بالمفتش مثال



ولمدیر دائرة الصحة والبیئة

ولرئیس البلدیة



فحص صحة عمل النظام

:في حالة ان المواطن ادخل جمیع البیانات بصورة صحیحة تھر الرسالة التي تبلغھ بذلك 

:عل التابع كالتالي) client validator(في حالة ان المواطن یخطا في بعض البیانات تظھر المتحققات



)client validator(في  حالة حذف محققات التابع (server validator)وتكون المحققات على الخادم كالتالي 
:كالتالي 

أو وضعوا مالحظات اكثر مما ھو مسموح بھ ) القبول أو الرفض (وفي حالة أن الموظفین لم یضعوا الحالة الطلب 
:تظھر المحققات على التابع كما یلي 



:ج الرخصة كما یلي وعن الحصول على جمیع الموفقات فیمكن أنتا

:ویمكن طباعة الرخصة كما یلي 



:جمیع الموافقات تظھر الرسالة التالیة لاذا لم تتحص

وعمل أرشفة لھاتویتم إغالق الحرفة في قواعد البیانا





األطالع على بیانات الرخص والحرف. ٣
یتم اختیار الصنف

ثم أختیار النوع

:ویتم اختیار الدرجة والتعدیل على البیانات 



فحص تكامل النظام
على الرخص عن طریق حسب النفایات والرخص عندما یحاول المواطن اخراج رخصةوھذه القیم تؤثر 



ئة وتتم الموافقة علیھ الصحة والبیوینطبق الكالم السابق على طلب صیانة الحاویة الذي یقدمھ المفتش الى مسؤول 
) server validation(وجھة التابع )client validation(التحقق منھ في جھة التابع مفالمفتش یرفع التقریر ویت

وتتم إما الموافقة أو رفض ھذا الطلب وحفظ الطلب 



معالجة بیانات المحالت .٤
فحص أجزاء النظام

الحاویاتاألطالع على بیانات 

وفق خاصیة معینة لھ حاویة معینةالبحث عن 



أضافة محل معین

حذف حاویة معینة 

النظامأجزاءفحص تكامل 

من زاال فأنھا لن تتم،ویتم إعطاء وأخذ الصالحیات لعم ھذه العملیات العملیات السابقة یجب إن یكون ھناك صالحیات
مسؤول أدارة البیانات في قسم األدارة 



فحص صحة عمل النظام

نتائج البحث عن حاویة معینة

نتائج التعدیل حاویة معینة



واذا لم یكن ھناك صالحیات مناسبة لذلك تخرج الرسالة التالیة 

لتبین للمستخدم انھ ال یملك الصالحیات الضروریة لمعل ھذا الحدث

الكشف الیومي وجدول ي النظام مثل المحالت ومعالجة البیانات فوما ینطبق على الحاویات ینطبق على جمیع عملیات
... .وغیرھاوالسیارات التقاریر الیومیة وألخطارات



فحص نظام المراسالت
فحص أجزاء النظام

ویرسلھاالمواطن یكتب الرسالة ویضع العنوان المناسب لھا 

بحیث یكتب أسم الموضوع ویحدد الملف ویقوم بألرسالك وأذا أراد الموظف رفع ملفات للبلدیة فان بأمكانھ فعل ذل



برید الكتروني او ملفات سواءا أكانت ویمكن للموظف المسؤول عن المراسالت تصفح الرسائل القادمة

ویتم عرض الملفات أیضا



فحص تكامل النظام

في صفحة مستقلة ومعالجتھ يویتم عرض البرید اإللكترون

حویل الرسائل الى الدوائر المختلفة ویتم ت



كما یلي )client(الجھاز التابع معالجة رسائل الملفات بتنزیلھا على تتم و

وحفظھا مؤقتا على الجھاز التابع 

أو فتحھا دون الحفظ على الجھاز التابع 



فحص صحة عمل النظام
client(متحققات على التابع لاة البرید او عنوان الموضوع تظھرولم تتم كتابعند محاولة أرسال برید الكتروني

validation (

) server validation(تظھر المتحققات على الخادم )client validation(واذا تم حذف 



ق من حجم یتم التحق، ولكن في ھذه الحالة رفع الملفات على خادم البلدیةوبنفس الصورة السابقة تتم عملیة معالجة 
السابقة تظھر الرسالة التالیة لتخبر ووجود الملف من عدمھ وعند حدوث أي من التجاوزات الملف ونوع الملف 

المستخدم بھذه األخطاء



ومحتویات الملف قبل عملیة الرفع ھي 

تظھر الرسالة التي تخبر المستخدم بذلكوعند حدوث العملیة السابقة بشكل صحیح 



ل التصفح للملفات القادمة نتأكد من محتویات الملف وتكون كالتاليوبعد عم

.عن معالجة الرسائل الصادرةوتتم أیضا العملیات السابقة 



إدارة البیانات

فحص مكونات النظام

ات وأخذ الصالحیات عن أنشاء المستخدمین وحذف المستخدمین اعطاء الصالحیمسؤول ادارة البیانات ھو المسؤول
فعند أنشاء المستخدمین یجب على الموظف المسؤول تعبئة البیانات الخاصة بالموظف

)client validation(تظھر المصححات على التابع وعند حدوث أي خطأ



)server validation(واألخطاء األخرى یتم الكشف عنھا على التابع

نات الموظفین الموظف المسؤول یعالج بیا



الموظف المسؤول و یأخذ و یعطي  الصالحیات

فحص تكامل النظام

الموظف المسؤول یعالج بیانات الموظفین

ویبحث عن الموظف الذي یرید أن یسند لھ الصالحیات 



فحص صحة عمل النظام

فان الرسالة التالیة سوف تظھر لھلھ الصالحیات علیھ وإال القسم الذي إلىالموظف فقط یستطیع الدخول 

واذا كان لھ الصالحیات المناسبة فانھ یمكنھ الدخول الى البیانات الخاصة بالدائرة التي یعمل بھا، فمثال موظف قسم 
الصحة والبیئة یمكن ان یعالج بیانات دائرة الصحة والبیئة 



أذا كان للموظف صالحیات ثال فمالصالحیات أن یكون لھیجب داخل القسم وعندما یحاول الموظف معالة البیانات
فانھ یمكن ان یعمل ذلكالبیانات على المحالت إدخال

وعند محاولة الحذف ولم یكن للموظف صالحیات الحذف فأن النتیجة تكون كالتالي



في لجمیع البیانات استرجاع عمل نصي یمكن ویستطیع الموظف المسؤول عمل نسخة احتیاطیة من البیانات في ملف 
اذا حدث أي خلل في البیانات أي وقت وبالذات 



ویستطیع الموظف المسؤول عمل أرشفة للبیانات وعند نجاح العملیة تظھر الرسالة المخبرة بنجاح العملیة وعند عدم 
.نجاح العملیة تظھر الرسالة المخبرة بذلك
:ووضعھا في نسخة أخرى من الجداول كما یلي جداول األصلیةویتم في ھذه العملیة حذف البیانات من ال

صورة أحد الجداول األصلیة قبل األرشفة

األرشفة لصورة جداول األرشفة قبل عم

صورة الجداول األصلیة بعد األرشفة 



صورة جداول األرشفة بعد عملیات األرشفة



ویمكن للمواطن أسترجاع البیانات

التي یرید استرجاعھاتویختار الموظف أي البیانا



.من حیث اللون وبعض األعدادات ویستطیع الموظف المسؤول التحكم باعدادات الموقع



Table Nameاسم الجدول
acquittance_eng_1سجل براءات الذمة

area_plane_acceptance_requist_eng2سجل طلبت مصادقة مساحة
areas_regestry_eng_2سجل المناطق

attached_documents_eng_3سجل الوثائق المرفقة
committiee_session_eng_4سجل الجلسات

commitie_of_organizationسجل اللجان الرسمیة
executive_warning_eng_5سجل اإلخطارات التنفیذیة

invoice_regestry_eng_6سجل الفواتیر
license_bulding_eng_7سجل رخص اإلعمار الصادرة
license_requist_eng_8سجل طلبات رخص اإلعمار

organizing_information_schduleسجل جداول المعلومات التنظیمیة _٩
١٠_place_guide_engسجل مخططات دلیل المواقع

regestry_of_list_of_city_area_eng_12سجل خطط التفتیش
regestry_of_official_letters_eng_1١سجل الكتب الرسمیة

reviews_of_licence_requistsسجل مراجعات طلبات الرخص
vesion_report_eng_1٢سجل تقاریر المشاھدات

work_report_eng_15سجل تقاریر العمل الیومي





)Security(

:

٦.

.

.

)log out(.

)aliases(.



.يصال

)(.

 فصل)code ()SQL ( في)classes (

.

or die()

try and catch في لغةPHP 4.3.10

script.

:



$query_Store_Recordset = "SELECT * FROM criminal_lawsuit_co_4
WHERE  Lawsuit_No_Criminal_Lawsuit=$Lawsuit_Id;"

$Store_Recordset = mysql_query($query_Store_Recordset,
$BMConnectionDB) or die(mysql_error());

)session()PHP (

)session_start (

.

 ()

session_unregister

.

md5()

.RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest

Algorithmhexadecimal string(32)

addslashes ( string str )

)quotes ()quotes ( قبل

) queries(جمل 

osingle quote (')
odouble quote (")
obackslash (\)
oNUL (the NULL byte)



get_magic_quotes_gpc()

 عمليةmagic_quotes)

\ (.addslashes

.magic_quotes:

١.magic_quotes_gpcHTTP

)GET,POST, COOKIE(

.

٢.magic_quotes_runtime() على

)database,files(

)PHP(.

٣.magic_quotes_sybase() علـى‘

")NULL,\,(فال.

GetSQLValueString

addslashes

get_magic_quotes_gpc)SQL (

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "",
$theNotDefinedValue ("" =
}
$ theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) :
$theValue؛

switch ($theType  (}
case "text:"



$ theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL ؛"
break    ؛

case "long:"
case "int:"

$ theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL ؛"
break؛

case "double:"
$ theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL ؛"

break؛
case "date:"

$ theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL ؛"
break؛

case "defined:"
$ theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue :
$theNotDefinedValue؛

break؛
{

return $theValue؛
{

 استخدام الدالةmcrypt_encrypt في تشفیر البیانات وmcrypt_decryptالنسبة بوفي فك التشفیر
:mcrypt_encryptللدالة 
o الشكل العام لھاtring cipher, string key, string data, string( smcrypt_decrypt

mode [, string iv] )
ostring cipher :is one of the MCRYPT_ciphername constants of the name

of the algorithm
okey المفتاح الذي یتم تشفیر البیانات عن طریقھ
oData :البیانات المراد تشفیرھا.
omode :ر المختلفة أحد أشكال التشفی)"ecb", "cbc", "cfb", "ofb", "nofb" , "stream(
oIv  :  یستخدم فيinitialisation in CBC, CFB, OFB modes, and in some

algorithms in STREAM mode
o وھذا مثال علیھا

<?php
$iv_size = mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_RIJNDAEL_256,

MCRYPT_MODE_ECB);
$iv = mcrypt_create_iv($iv_size, MCRYPT_RAND);
$key = "This is a very secret key";
$text = "Meet me at 11 o'clock behind the monument.";
echo strlen($text) . "\n";

$crypttext = mcrypt_encrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_256, $k
ey, $text, MCRYPT_MODE_ECB, $iv);

echo strlen($crypttext) . "\n";
?>
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١   .

١.١)Server(

 معالجPentium IV3GHz.

RAM256MB.

CD-ROM، ،.

3GB.

١٦.



١.٢)Client(

 معالجPentium III.1000 MHz

RAM128MB.

CD-ROM ، ،.

1GB.

١٦.

.



١.٣)Client(

 معالجPentium II500 MHz.

CD-ROM ، ،.

500Mbyte.

١٤.

.



١. .

٢. .

٣..

٤..

.لكافة .٥

٦..

٧.

.

٨..

٩.
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)User Help(

)LogOn(

.

.

عمـل  

.



.
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.
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