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 قائمة المصطمحات

 :)عبارة عن مجموعة من الجداول المترابطة فيما بينيا وىي تجميع لكمية كبيرة النظام )قاعدة البيانات
من المعمومات أو البيانات وعرضيا بطريقة أو أكثر من طريقة تسيل االستفادة منيا ,ويمكن تعديميا 

يحددىا النظام ,والعوامل التي تحكم فيو واإلضافة عمييا وحذف منيا حسب مجموعة من العوامل التي 
تخزين ,متابعة وتعديل ,التكامل والربط واإلضافة إلى استقبلل البيانات ,ضبط التكرار ,سرعة التداول 

 ,السرعة ,سبلمة البيانات ,االستعادة السريعة .
 

 :)ة مع بعضيا التي مجموعة من العناصر المترابطة أو األجزاء المتفاعمالموقع االلكتروني )النظام ككل
 .ثم وضعيا في مرحمة تخطيط النظام تعمل معا من اجل تحقيق ىدفا وعدة أىداف محددة

 
 ( مخطط جانتGant chart:) ىو نوع من التخطيط الشريطي يوضح الجدول الزمني لممشروع .توضح

 مخططات جانت تواريخ بدء وانتياء من العناصر الفرعية وتمخص عناصر المشروع .
 

  حالة(االستخدامUse Case:) في ىندسة البرمجيات وىندسة أنظمة ىي وصف لخطوات أو إجراءات
بين المستخدم ونظام البرمجيات الذي يقود المستخدم إلى شيء مفيد .يمكن أن يكون المستخدم أو 

 الممثل شخصا أو شيئا أكثر تجريدا مثل نظام برمجة خارجي أو عممية يدوية .
 

 منهجية دورة تطوير حيا( ة النظامSDLC)System Development Life Cycle : منيجية
مستخدمة في ىندسة البرمجيات من اجل إنتاج أنظمة وتعتمد عمى مجموعة من المراحل التي تبدأ 

 .مع التطوير والتوثيق لكل المراحلبالتحميل والتصميم والبرمجة واالختبار والصيانة 
 

 : مصمم لمتشغيل عمى األجيزة المحمولة مثل اليواتف الذكية  برنامج كمبيوترتطبيق األجهزة المحمولة
وأجيزة الكمبيوتر الموحي .وتباع معظم ىذه األجيزة مع عدة تطبيقات مدرجة في البرامج المثبتة مسبقا 
,مثل تصفح االنترنت ,عميل البريد االلكتروني ,والتقويم ,برنامج رسم الخرائط والتطبيق لشراء الموسيقى 

 عبلم األخرى أو تطبيقات أكثر .أو وسائل اإل
 

  : ىو تطبيق حاسوبي أو برنامج يمكن الوصول إلية  واستخدامو من خبلل متصفح تطبيق الويب
الويب ,أو عبر شبكة حاسوب مثل االنترنت أو االنترانت .تبرمج تطبيقات ويب بواسطة لغات برمجة 

 او لغات وصفية تدعميا متصفحات الويب .
 



 : الحج والعمرة  و وبنائو حسب متطمبات شركات ىو نظام مكتبي متخصص يتم تصميم النظام المكتبي
 , ويعمل داخميا ويمكن تشغيمو مع أكثر من جية من خبلل شبكة داخمية.

 
 ( طريقة المسار الحرجCritical Path Method :) ىي إحدى الطرق المستخدمة في إدارة المشاريع

لمعالجة مشكمة إيقاف وحدات اإلنتاج  1957نت األمريكية في عام ثم تطويرىا من قبل شركة دوبو 
فيي ال تأخذ  Deterministicلمصيانة ثم إعادة تشغيميا .طريقة المسار الحرج طريقة تعيينيو حاسمة 

 بعين االعتبار احتمال اختبلف مدة تنفيذ كل ميمة .
 

 : يبدأ من بداية المشروع وينتيي عند  ىو المسار الذي يربط بين األنشطة الحرجة وىو المسار الحرج
نياية المشروع ,وىو أطول مسار من حيث المدة الزمنية في المخطط الشبكي .عمى ىذا المسار ال 

زمني في أي ميمة عمى ىذا  يوجد أي ىامش زمني لممناورة في تنفيذ أي ميمة بسبب عدم وجود فائض
 .المسار

 
 ( مخططات األنشطةactivity diagrams:)الة األنشطة من خبلل إظيار األنشطة التي تصف ح

 تقوم بيا.
 

 ( مخططات تسمسل األنشطةSequence diagrams :) يعرض التسمسل الزمني لمكائنات والمشاركة
 .والبعد األفقي "الكائنات المختمفة " في التفاعل .وىذا يتألف من البعد العمودي "الوقت"

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الممخص

  ،عبارة عن موقع الكتروني يجمع العديد من الشركات الحج والعمرة في محافظة الخميل كمرحمة أولى المشروع

العمرة ومعمومات المرافق التي يحتاجيا المستخدم في الممكة العربية  وحيث يتم االحتفاظ ببيانات شركات الحج 

 السعودي ) كالمطاعم و الفنادق واألسواق وغيرىا (.

ي ىذا النظام من خبلل تطبيق يعمل عمى االنترنت )تطبيق ويب( حيث تقوم شركات الحج و سيتم التعامل  ف

دخال بياناتيا واستعراض الرحبلت واختيار الشركة حسب ما يناسبو من الرحبلت كما  ،العمرة بيذا النظام  وا 

اخل الموقع أو إلعبلنات  الخاصة بيا عمى صفحتيا الخاصة داسيسمح الموقع لمشركات المسجمة فيو بوضع 

كما ال يوجد وسيمة تمكن الحاج أو المعتمر بالبحث عن الرحبلت ومعرفة تفاصيميا  ،صفحة اإلعبلنات العامة

 .ومقارنتيا بين أكثر من شركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This project is about a website that gathers many Haj and Umrah  

companies in Hebron city as a first level. It keeps the data of these 

companies and all needed information for the user in Saudi Arabia 

kingdom such as restaurants, hotels and markets,,etc.)  

The function of this project will be through an application tha t works on 

the internet (WEB application). Haj and Umrah companies will expose 

it's data for choosing the company flights and whatever is suitable for 

the customer. Also , this website will allow the registered companies to 

post its 
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 المقدمة 1.1

ىو أحد أركان اإلسبلم وتأديتو عمى الوجو الصحيح ىو واجب عمى كل مسمم ومسممة,  والعمرة إن الحج

فالحج ىو أحد أركان اإلسبلم الخمسة وىو عبادة روحية اجتماعية, ومعناه القصد إلى بيت اهلل الحرام بمكة 

 المكرمة ألداء النسك فيو وفيما جاوره من األماكن الشريفة. 

, وىو رحمة العمر, حتمًا سيغمرك فيض من المشاعر واألفكار, لماذا العمرةو  عندما تقدم عمى أداء الحج

تتويجًا لرحمتيم الروحانية, بينما لآلخرين  والعمرة كل ىذه األىمية؟ لمعديد من الناس يعد الحج والعمرة يكون لمحج

من االقتراب أكثر  والعمرة فرصة ألداء فرض أساسي عمى كل مسمم, حيث تمكننا رحمة الحج والعمرة يعد الحج

 .كياننا المادي والمعنوي والروحيمن 

ولغرض تنظيم ىذا الفرض األساسي قام مجمس الوزراء في السمطة الوطنية بفصل إدارة ىيئة الحج 

والعمرة عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية, وأنشأ ىيئة خاصة تابعة لو مباشرة باسم ىيئة الحج والعمرة, عمى أن 

ييئة بالشخصية االعتبارية واالستقبلل المالي واإلداري, كما تتولى إدارة ىيئة الحج والعمرة مجمس تتمتع ىذه ال

إدارة مكّون من سبعة أشخاص اثنين منيم معينين بصفتيم الشخصية, وخمسة آخرين معينين بصفتيم الوظيفية, 

فظات الشمالية ومكتب آخر في وقد تم تعيين رئيس لييئة الحج والعمرة وافتتاح مكتب رئيسي ليا في المحا

المحافظات الجنوبية, وتم افتتاح مكتبين فرعيين أيضًا في المحافظات الشمالية, أحدىما في مدينة الخميل, 

 (2007ر في مدينة نابمس. )ادعيس, واآلخ

وىناك العديد من الشركات التي تعمل في مجال الحج والعمرة, وخصوصا في محافظة الخميل, وعمى 

الذكر ال الحصر فيناك شركة السبلم لمسياحة والسفر, الكرام, واألولى وجميعيا تعمل في تسييل تسيير سبيل 

دينارًا عن كل حاج في مقابل االحتفاظ بالوثائق والمستندات الرسمية  60شؤون الحج والعمرة, تتقاضى مبمغ 

يم واسكانيم, ومرافقتيم في أماكن لمحجاج, والمحافظة عمى أمتعتيم, وانجاز معامبلتيم الرسمية, واستقبال

 (2007تجمعاتيم. )ادعيس, 

ونظرًا لمتطور التكنولوجي الذي يشيده العالم من حولنا حول أىمية النظم االلكترونية في تسيير األعمال وتسييميا 
من اقتضت الحاجة من خبلل بحثنا ودراستنا إلى أن ندخل موضوع الحج والعمرة في النظام االلكتروني, وذلك 

صحاب شركات الحج والعمرة خبلل موقع الكتروني يقوم عمى تقديم الخدمات الخاصة بالحجاج والمعتمرين , وا 
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وذلك وفقًا لممعايير المعمول بيا فمسطين, حيث ييدف ىذا الموقع إلى خدمة جميع ىذه الفئة, وتسييل أعمال 
 .القائمين عمى أمور الحج والعمرة

 

 الدراسةمشكلة 2.1  

  أكسلوجدنا ان الشركات تستخدم الجداول االلكترونية  لشركات الحج والعمرة  البحث بعد متابعة فريق 

(Microsoft Word documents)  او مايكروسوفت ورد(Excel sheets)  

 اج أو المعتمر بالبحث عنحوسيمة تمكن ال دال يوجكما  ,البيانات المتعمقة بالحجاج والمعتمرينلتعبئة جميع   

  .الرحبلت ومعرفة تفاصيميا ومقارنتيا بين أكثر من شركة

 :ام بيا فريق البحث استنتج ما يميمن خبلل الدراسة االستطبلعية التي ق

وذلك  ,. صعوبة حصول الحاج او المعتمر عمى معمومات و تفاصيل رحبلت الحج و العمرة ألكثر من شركة1

. كتروني لمحصول عمى ىذه المعموماتموقع اللضرورة  زيارتو لمشركات أو البحث في أكثر من    

  .عدم تمكن الحاج او المعتمر من المفاضمة بين الخدمات التي تقدميا شركات الحج و العمرة.2

العمل بسبب تعبئة البيانات , وذلك يسبب ضغط صعوبة العمل في تعبئة البيانات الورقية يدويا.3 

  .يدويا

  .االحصائية الخاصة بشركات الحج و العمرةصعوبة الحصول عمى التقارير .4 

.الحجاج أو المعتمرين بيانات العمرة فيشركات الحج و  بعض االخطاء قد تحصل اثناء تعبئة .5  

 أو اقتراحات) و المعتمر  الحاج ة عن الخدمات منالحصول عمى معمومات مرتد.  صعوبة 6

.(شكاوي  

والعمرة والحجاج و المعتمرين. . صعوبة التواصل بين الشركات الحج7  
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    الفئة المستهدفة 3.1 

   :التالي النحو عمى وكانا ,رئيسيين طرفين حول تتمحور البحث مشكمة كانت 

 المعتمر. والحاج  .1

 العمرة. وشركات الحج  .2

 أهداف المشروع 4.1

 لتحقيق األىداف التالية : لشركات الحج والعمرة  الكتروني نظاميسعى فريق البحث إلى بناء 

 وزيادة التواصل مع الشركات الحج التمف,بناء نظام يعمل عمى تسييل العمل ويحفظ المعمومات من . 1 

  .والعمرة

 ساعة. 24مدار والعمرة عمىشركات الحج  معموماتالتوفير كافة . 2

 المعتمر. وتخص شركات الحج والعمرة أو معمومات تخص الحاج  سيولة البحث عن أي معمومة. 3

(, بحيث تساعد الشركات ات من المستخدم )الحاج و المعتمر. الحصول عمى معمومات مرتدة عن الخدم4
 .الخدمات في عمميات التطوير وتحسين الخدمات في المستقبل

 ن خبلل خدمة الرسائل سريعة.. سيولة التواصل بين شركات الحج والعمرة والحاج والمعتمر م5

 أهمية الدراسة  5.1

 -يمي:التي تكمن بما يعاني منيا شركات الحج والعمرة  لممشاكل التي حمولتكمن أىمية الدراسة في إيجاد 

 :نالمعتمري الحجاج وة بالنسبأىمية النظام   1.5.1

 التالية األمور في لمحجاج والمعتمرين المشروع فكرة تطبيق يساعد: 

في  , والتي يرغب الحاج والمعتمرالنشر اإللكتروني لكافة المعمومات الخاصة بالرحبلت وتفاصيميا .1

 معرفتيا دون الذىاب ليذه الشركات.
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 الشركات المختمفة. المقارنة بين رحبلت و سيولة البحث عن الرحبلت .2

 .إيصال االخبار واالعبلنات اليامة في أسرع وقت ممكن .3

 سيولة التواصل بين الحاج والمعتمر والشركات الحج والعمرة. .4

 العمرة: بالنسبة لشركات الحج وأىمية النظام 2-5-1  

 التالية األمور فيكات الحج والعمرة شر  المشروع فكرة تطبيق يساعد: 

 العمرة. يعمل النظام عمى تنظيم العمل وتوفير الجيد عمى الشركات الحج و .1 

 شركات الحج والعمرة عبر االنترنت.ال رحبلتعرض  .2

 الوصول إلى  الزبائن من خبلل تحسين العوامل المؤثرة عمى درجة والء الزبائن . .3         

 أتمتو ممفات الحاج والعمرة الذي يسيل الحصول عمى المعمومات بأسرع وقت ممكن. .4          

 منيا.ين واالحتفاظ بالنسخ االحتياطية المعتمر  أرشفة الممفات الخاصة بالحجاج و .5          

 السابقة.تحديث البيانات بشكل مستمر دون حذف البيانات  .6          

 العمرة. .سيولة التواصل بين الحاج والمعتمر وشركات الحج و7           

 .الخاصة في رحبلتيا . سيولة نشر اإلعبلنات 8          

 حدود الدراسة  6.1 

 التالية الحدود وفق لدراسةا تطبيق سيتم: 

 سوف يتم تطبيق النظام داخل فمسطين محافظة الخميل. المكانية:الحدود 

 ،أسبوع ( 14سوف يتم انجاز ىذا المشروع عمى مدار فصمين دراسيين, الفصل الدراسي األول ) :الحدود الزمانية
أما الفصل الدراسي الثاني ويشمل تصميم وبناء  ،موسيناول اإلطار العام لمدراسة وتحميل النظام ومتطمبات النظا

 .وتشغيل النظام
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  منهجية الدراسة7.1  

وتسمى ىذه  ،لطرق المتبعة في ىندسة البرمجياتسيتبع فريق البحث في تحميل وتطوير ىذا النظم إحدى ا
وسوف يتم تقسيم  ،والتي تظير في الشكل االتي ((SDLC : System Development Life Cycleالطريقة 

 الفصول الدراسة الى بناء عمى ىذه المرحل.

 

 
 ( الييكل التنظيمي لمدراسة1-1ل )الشك 
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 فصل الثاني

 

 لمقدمةا 

 مراحل المشروع 

 الجدولة الزمنية لممشروع 

 الدراسات السابقة 

 الدراسة االستطالعية 

 البدائل 

 دراسة الجدوى االقتصادية 

 دراسة الجدوى االقتصادية لمبديل األول 

 دراسة الجدوى الدراسة لمبديل الثاني 

 دراسة الجدوى االقتصادية لمبديل الثالث 

 مخاطر النظام 

  مخاطر تكنولوجية 

 مخاطر بشرية 

 مخاطر مادية 

 مخاطر زمنية 

 شبكة النشاطات 
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 المقدمة2.1 

وعمل دراسة تحدثت عن أنظمة مشابية  دراسات سابقة صل سيعمل فريق البحث عمى تحميل في ىذا الف

حيث سيتم توضيح وتفصيل مراحل المشروع وجدولتو باستخدام نماذج لمجدول  ،وتحميل النظام ،استطبلعية

وتبين االعتمادية عمى كل مرحمة, كما سيتم تحميل الجدوى االقتصادية لمنظام وتوضيح المخاطر  ،الزمني

 شبكة النشاطات بالنظام. وتحميل ،المحيطة بالنظام
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 مراحل المشروع   2.2

, والمدة ور حيث سيتم توضيح مراحل المشروعشي 4فصمين دراسيين مدة الفصل الواحد  مىسيتم عمل النظام ع
 الزمنية لكل مرحمة في الجدول التالي :

 (:مراحل المشروع.1جدول)

 

 

 

 
 المرحلة

 
 المهام التفصيلية

الفترة 
الزمنية 

 )باألسبوع(

 
 الزمنية لكل مرحلةالفترة 

 
 تحديد االطار العام للدراسة

 
 البحث عن فكرة المشروع

 
1 
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 1 دراسة أهداف وأهمية المشروع

 2 تحديد حدود الدراسة

 
 تحليل النظام

  2 تحديد مراحل المشروع
 2 تحليل الدراسات السابقة 6

 1 الدراسة االستطالعية

 1 دراسة الجدوى االقتصادية

 
تحديد ووصف متطلبات 

 النظام

تحديد متطلبات المشروع الوظيفية والغير 
 الوظيفية

2  
 
5 

 
 2 وصف متطلبات المشروع

 1 (use caseنموذج استخدام الحالة)

 
 تصميم النظام

  1 (sequence diagramتسلسل عمليات) 
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 3 عمل جدول قواعد البيانات

 1 (class diagramنموذج العالقات )

 1 تصميم شاشات النظام

 
 بناء النظام

 
 بناء النظام

 
4 

 
4 

 
 تطبيق النظام

 
 تطبيق بشكل فعلي

 
4 

 
4 

 
 فحص النظام

  2 .اختار النظام من قبل المبرمجين1
.اختار النظام من قبل مجموعة من 2 4

 المستخدمين
1 

 1 .النتائج والتوصيات3
 32  في جميع مراحل المشروع التوثيق
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 Gant Chart)الجدولة الزمنية لممشروع )  2.2.1

 الزمن المتوقع ألنياء كل مرحمة من المراحل المشروع من الفصل األول والثاني موضح بالجدول التالي:

 الوقت باألسبوع  المراحل
 الفصل الثاني  الفصل األول

2 4 6 8 10 12 14  2 4 6 8 10 12 14 16 
التخطيط لمنظام 
)اإلطار العام 

 لمدراسة (

                

                 تحميل النظام

وصف متطمبات 
 النظام

                

                 تصميم النظام

                 بناء النظام 

                 تطبيق النظام 

                 فحص النظام

                 التوثيق

 ( .  Gant Chart( : يوضح توزيع المهام على الوقت )1الجدول )
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الدراسات السابقة    2.3 

سوف يتم عرض عدة دراسات ليا عبلقة بموضوع البحث وتساعد عمى تحميل النظام وتطويره, وكانت الدراسات 
 كالتالي:

 الدراسة االولى

 "دور تكنولوجيا المعمومات واالتصال في تنمية قطاع السياحة والفندقة دراسة حول "

 (0202)فوزي, إبراهيم 

تحتم عمى الدول  ،تصال في مختمف الميادين واألنشطةنتيجة لتزايد وتسارع استخدام تكنولوجيا المعمومات واال
بحيث يستطيع  ،والتغيرات الجارية والمجتمعات التي تعيد تنظيم نفسيا حاليا عمى نحو )شبكي( يتفق مع المرحمة

انات في نيوض بالتنمية المجتمع استحداث المعمومات والنفاذ إلييا واستخداميا وتقاسميا وتسخير كامل اإلمك
والشك أن تكنولوجيا  ،المؤسسات وطرق تيسيرىا وتنظيميا وقد أدى ىذا الى تغير جدري في ،المستدامة

شرا في القطاعات المنتجة التي تجني عائدا معتبرا من اإلنتاج الداخمي الخام المعمومات واالتصال تؤثر تأثيرا مبا
 .صاد الجديد المرتكز عمى المنافسةفي االقتصاديات المطورة التي شار الييا باالقتصاد المعرفي او االقت

توفير الخدمات   وتحسين تعتبر تكنولوجيا المعمومات واالتصال من األدوات القوية لممشاركة في السوق العالمية,
وبعد االستثمار فييا أحد المحركات األساسية لتنافسية المؤسسات  ،األساسية, وتعزيز فرص التنمية المحمية

االقتصادية, بحيث يتسنى المؤسسات من أي حجم الصفقات التجارية عبر الشبكة, وتتيح ىذه التكنولوجيا 
 ،حمول تمبي حاجة كل مؤسسة عمى حدةاختيار الخدمات لتطوير   ،تمنيا اختيار األدوا ،بدائل عديدةخيارات و 

او اختيار حمول راقية تتميز بقدرتيا عمى االندماج في األنظمة الراىنة ألي مؤسسة فضبل عن إمكانية تطويرىا 
وذلك يعني أن ال حاجة ألن تبدأ المؤسسات من  ,مع االحتياجات المتغيرة لممؤسسة وتعديميا بحيث تتكيف

 .,األجيزة أو البيانات وتضطر لمتضحية باالستثمارات اليامة التي وظفتيا سمفا سواء عمى صعيد البرامجالصفر 

وتعتبر "السياحة االلكترونية " من اىم الخدمات التي توفرىا تكنولوجيا المعمومات واالتصال بغرض إنجاز وترويج 
مبادئ وأسس التجارة  باالعتماد عمى مغمقةمختمف الشبكات المفتوحة والالخدمات السياحية والفندقية عبر 

( m-tourismالجوالة ) /وتتعدى في الواقع مفيوميا الى أبعد من ذلك ,فيي تشمل حتى المتنقمة  ،اإللكترونية
وحيث تشكل  ،المستخدمة لؤلجيزة اإللكترونية الجوالة كاليواتف المحمولة والمفكرات االلكترونية المحمولة وغيرىا

 وىي دائما في ارتفاع مستمر. ،ألكبر من حجم لتجارة اإللكترونيةترونية القسم االسياحة اإللك

ذلك بمقدور المؤسسة السياحية المنتجة لمسمع أو الخدمات  ،الموزعين /حيث توفر بشكل كبير عمى وسطاء البيع
دون المرور بموزع أو سمسمة من الموزعين كوسطاء بيع أو  ،االتصال مباشرة بالمستيمك النيائي )السائح(

بل ىم موجودين ومحتفظين بمواقعيم في السوق  ،عني التخمي عن الوسطاء في الشبكةسماسرة لكن ىذا ال ي
الذين يقومون باألدوار  طاء النشطين في العالم االفتراضيبمعنى الوس ي تحت اسم الوسطاء االفتراضييناالفتراض
 من خبلل الشبكة .التالية 
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 دراسة احتياجات السواح والبحث عن االقتراحات المناسبة ليم . .1
 تقديم النصح والمشورة لمسواح. .2
 تقديم معمومات حول السواح لممنتج. .3
 .المستيمك/التوفيق بين المنتج والسائح  .4

 
قة مباشرة مع فالعبلقة المباشرة ال تعني دوما أن التسميم يتم مباشرة فالمستيمك يتفاوض ويعقد الصف

لكن الزبون باستطاعتو التعرف عل كل  ،المنتج الرئيسي في حين أن التسميم قد يتم عبر موزع وسيط
 ما يتعمق بالمنتجات من أسعار ومواصفات من خبلل موقع المؤسسة المستثمرة .

 : الدراسة ممخص
تأثير ذو أىمية بالغة في دفع ما يمكن التوصل لو ىو أن تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصال ليا 

فعن طريقيا يمكن التواصل مع السواح وتزويدىم بالمعمومات والعروض  ،نمو السياحة دخل الدولة
السياحة  وتمكينيم بدء الحجز عن البعد وصوال  الى التسديد عمى الخط, لكن ما تفتقر اليو معظم 

وىم  ،ة لتكنولوجيا المعمومات واالتصالببلد الدول العربية  ىو ضعف االستثمار في البنية التحتي
ية, يستخدمونيا كرمز دعاية إعبلمية ال أكثر, ولكن االتجاىات المستقبمية لخدمات السياحية االلكترون

واضح لصناعة السياحة الن التطور تكنولوجيا المعمومات  أصبحت مكشوفة ومتزايدة بشكل
 واالتصاالت لم يعد باإلمكان حصره بمجال معين.

 
 دراسة الثانيةال
 

 دراسة حول تسويق الخدمة السياحية الكترونيا وأثره في جودة الخدمة في لشركات السياحية 

 (0202)الحسين 
كما ذكرنا في الدراسة السابقة أن العالم يشيد تطورا تكنموجيا في مختمف ولو تأثيرا واضح عمى أعمال 

اإلنتاج وتسويق المنتجات والخدمات لتعزيز المكانة الشركات التي تستخدم التقنية لحديثة في تحسين 
 .حصة السوقية في األسواق العالميةالتنافسية وزيادة ال

ين الشركات وأن النشاط التجارة اإللكترونية في تزايد مستمر عبر استخدام  وسائل االتصال الحديثة ب 
عبره الكثير من الشركات والى  , وىذا ما أدى الى نشوء سوق الكتروني تتعاملوعمى المستوى العالمي

 ظيور نشاط التسويق اإللكتروني الذي يعد من ضمن اعمال التجارة اإللكترونية.
, وصارت تشكل ما كتروني وبخاصة عبر شبكة االنترنتوقد توسعت التجارة اإللكترونية والتسويق اإلل

 .2003% من التجارة العالمية في عام 25-10ببين 
فصار لكل شركة موقعا عمى شبكة االنترنت يسمى  سويقي اإللكترونينامى النشاط التلقد ت

وبدأت  ،الخاصة بياواخذت بغرض منتجاتيا وخدماتيا والتعريف بالشركة عمى الموقع   websiteال
اال أن ىذا المجال يتضمن بعض المشاكل والعقبات ذات صمة باألمن والثقة في عقد  بعقد الصفقات

حيث تتعرض أعمال التجارة اإللكترونية والتسويق اإللكتروني  ،نترنتالصفقات التجارية عبر اال
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مما يدعو الى  ،ألعمال االحتيال وسوء التصرف أو عدم الوفاء بااللتزامات من قبل بعض الشركات
عطاء الضمانات  وضع قوانين وتشريعات لتنظيم التعامبلت التجارية وعقد الصفقات عبر االنترنت وا 

 لحماية الشركات والزبائن من التبلعب والغش والعمل عمى تحسن النشاط التسويقي اإللكتروني.
 

تحتية بشبكة االتصاالت تتطمب التجارة والتسويق اإللكتروني توافر مستمزمات مادية وبشرية وبنية 
الحديثة وأىميا شبكة االنترنت ,والتي من خبلليا يمكن تحقيق التفاعل  واجراء االتصاالت بين 

وقد أصبح  ،جات والخدمات عبر شبكات االنترنتالشركات والمستيمكين وتمبية حاجاتيم وتسويق المنت
تجارة والتسويق اإللكتروني من التركيز في الوقت الحاضر أكثر عمى استخدام شبكة االنترنت في 

خبلل توافر وسائل االتصال الحديثة التي تستخدميا المؤسسات في تسويق المنتجات وتقديم الخدمات  
مثل األيميل واليواتف النقالة وغيرىا, وان اول خطوة في اجراء التسويق االلكتروني ىو انتاج موقع 

web   دعم قنوات المبيعات األخرى بدال من بيع منتجات لمشركة يصمم لبناء والء العميل )الزبون( و
 الشركة مباشرة .

 
ومن فوائد التجارة والتسويق االلكتروني تحقق فوائد عديدة لمشركات واالفراد )زبائن ومستيمكين( من 

يص الوقت والجيد فيي تسيم في سرعة تمبية الطمبات وتقم  ،بلل التجارة والتسويق اإللكترونيخ
عل معيم في أماكن متباعدة وتسيم ف االتصال المباشر مع الزبائن والتفا ،وتقريب المسافات

, وقدرة عالية عمى عقد لصفقات واتمام التعامبلت مع الموردين في أي مكان ويشر الى عدد ومختمف
من المزايا والفوائد التي توفرىا لمشركات في األمد البعيد والقير وتمكنيا من فتح أسواق جديدة 

وكذلك العمل بصورة اسيل و اسرع إلنجاز االعمال مع الزبائن  الموجودين  ،ى زبائن جددوالوصول ال
والتحرك النجاز االعمال المختمفة مثل الطمبات, والقوائم ,ودعم امدادات الزبون ,ضمن أنظمة تعتمد 

   ( وتعمل عمى تقميل العمل الورقي في اتما المعامبلت بين المؤسسات networkشبكة )
business  to  business) :B2B ) والحصول عمى المعمومات الرقمية وتحميميا و كذلك التركيز

بشكل أفضل عمى مواجية وتمبية احتياجات الزبائن واشباع حاجاتيم من خبلل التعرف عمى طمباتيم 
 .شبكة االنترنت وتقديم الحمول ليمعبر المعمومات المرتدة من خبلل 

 سويق اإللكتروني :من معوقات التجارة والت
 .ية المناسبة لمتجارة اإللكترونية. صعوبة توفير البنية التحت1
 .تشريعية تتسم بالشفافية والمرونة. صعوبة توفير بيئة قانونية و 2
 .المدفوعات اإللكترونية وسبلمتيا . وجود الحاجة االئمة الى اتخاذ التدابير االزمة لضمان امن3
 .بالتوقيع او االمضاء اإللكتروني لبلعتراف. تحديد اطار واضح 4
 .. وضع سياسات او قواعد عامة يكون اليدف منيا حماية المستيمك والمحافظة عمى حقوقو5
 .. نقص الخبرة لدى البعض الموردين وغالبية المستخدمين بسبب عدم وجود المعرفة الحاسوبية6
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أدى الى صعوبة بناء مواقع التسوق اإللكتروني وأدارتيا  مما ،واالفتقار الى التجارب والميارات 
 .بفاعمية

وتذكر دراسة االسكوا بعض المعالجات والحمول لعدد من المشاكل والمعوقات تتركز في المجاالت 
الدخول الذي التالية :االمن أثناء والثقة أثناء االتصال بالشبكة : ويتحقق باستعمال برامج تسجيل 

 وىذا التشفير يساعد عمى سرية ،واستعمال الرمز المأمون أو بطاقة ذكية  ،لسريحتوي عمى كممة ا
 .البيانات ويطبق عمى سممة الموقع
وىي إيجاد معادلة قانونية بين الوثائق  ،المعامبلت اإللكترونية القانونيةاالثبات اإللكتروني : تطوير 

رونية كأثبات في اإلجراءات القانونية واالعتراف الورقية واإللكترونية باإلسناد الى اعتماد الوثائق االلكت
, واعتماد التوقيع اإللكترونية لكل االعراض أساس انيا معادلة لموثيقة الخطيةبالوثيقة اإللكترونية عمى 

 القانونية والتجارية .
 : الدراسة ممخص

وجودىا ىدفت الى معرفة مدى استخدام وسائل االتصال الحديثة في تسويق الخدمة السياحية 
عمى تسويق الخدمة  تكزرو ،ركزت عمى البحث التجارة اإللكترونية والتسويق االلكتروني ،الكترونيا

وتوصمت الدراسة الى وجود عبلقة بين التوسع  ،وعبلقتيا بجودة تسويق ىذه الخدمةالسياحية الكترونيا 
 ياحية.في تسويق الخدمة السياحية الكترونيا وجودة ىذه الخدمة في الشركات الس

 

 الدراسة الثالثة

 :دور التكنولوجيا المعلومات في تدعيم وتفعيل إدارة العالقات مع الزبائن

 :(CRM)( في دراستو بعنوان دور تكنولوجيا المعمومات في تدعيم وتفعيل إدارة عبلقات الزبائن 2011)قريشي
Customer relationship management، حيث  ،إدارة عبلقات الزبائنيقيا نتيجة والفوائد التي يتم تحق

أشار أن التطور  الكبير في تكنولوجيا المعمومات ساىم بشكل كبير في إدارة عبلقات الزبائن وساعد المؤسسات 
في فيم احتياجات زبائنيا والحصول عمى رضاىم من أجل تحقيق الميز التنافسية والحفاظ عمى استمرارية 

 المؤسسة.

ة عن إقامة عبلقة تفاعمية بين المؤسسة والزبون ييدف الحفاظ عمى استمرارية إدارة عبلقات الزبائن ىي عبار 
ن من زبائن حيث أن اغمب الشركات اليوم تسعى من خبلل بناء عبلقة مع زبائنيا الى تحويل الزبائ ،المؤسسة 

ر مصدر ىام  , وفي ىذه الحالة يصبح الزبون يدافع عن خدمات المؤسسة وىذا بدوره يعتبجدد الى زبائن دائمين
وأكد أيضا أن تكمفة جذب الزبون واحد أكبر بكثير من تكمفة المحافظة  ،من مصادر استقطاب المزيد من الزبائن
وعمية فإن سوء التعامل مع الزبون  ،فقدان زبون يعني ضياع صفقة كاممةعمى زبائن تمت تمبية احتياجاتيم, وأن 

 قذ يؤدي بالمؤسسة الى مصير ال يحمد عقباه.
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وخدمة عبلقتو  ،ندما يتعامل الزبون مع المؤسسة يرسخ في ذىنو محفزين اثنين وىما جودة المنتج أو الخدمةوع
مما يعزز قدرتيا  ،وعن طريق إقامة عبلقة مع الزبون تسطيع المؤسسة تحقيق استمرار والئيم ليا ،مع المؤسسة

 وبالتالي يؤدي الى زيادة أرباح المؤسسة .التنافسية ويضمن ليا قاعدة بيانات عريضة من الزبائن االوفياء, 

وأشار أن التكنولوجيا المعمومات جمبت العديد من الرسائل الفعالة التي ساىمت في توفير الوقت والجيد والمال 
في خدمة الزبون والرد عمى استفساراتيم بالوقت الحقيقي مما أدى الى زيادة عدد الزبائن الذين يستفسرون عن 

 ت واحد .طمب معين في وق

وىذا  ،عيم وتفعيا إدارة عبلقات الزبائنوأخيرا بين الباحث في دراستو أن التكنولوجيا المعمومات ساىمت في تد
 االمر أدى الى تحقيق عدة فوائد لممؤسسة والزبائن ويتضح ذلك من خبلل ما يمي:

 القدرة عمى االستجابة السريعة الحتياجات ورغبات الزبائن .  .1
الحصول عمى معمومات مرتد من الزبائن تساعد المؤسسة عمى توجيو عمميات تطوير وتحسين  .2

 المنتجات والخدمات المقدمة لمزبائن في المستقبل .
 تخيض الوقت المطموب لمحصول عمى معمومات الخاصة بالمبيعات . .3
 تحسين جودة الخدمات المقدمة لمزبائن. .4

 
 :الدراسة الممخص

في  الزبائن من أكبر مجاالت االعمال نموا في عصرنا الحالي وأكثرىا سرعةتعتبر ادار عبلقات 
اذا نجد أن الكثير من المؤسسات تنفق عمى صفحاتيا عبر االنترنت  ،التعامل مع التقنيات الحديثة

 هوذل راجع لكون إن ىذ ،ارسات إدارة العبلقات مع الزبائنالمبلين من الدوالرات لتطبيقات ومم
من اجل تحقيق الميزة  رضاىم تياجات زبائنيا والحصول عمىضرورة فيم اح داك جيالمؤسسات تدر 

وعمى العموم فان التطورات الكبيرة الحاصمة في مجال تكنولوجيا المعمومات جعمت إمكانية  ،التنافسية
في صورة تطبيقات برمجي إلدارة  ،التعامل مع المعمومات المتنوعة والمعقدة المتعمقة مع الزبائن

 قات الزبائن بالمؤسسة لتحقيق فيم أكثر عمقا لمزبائن واحتياجاتيم ورغباتيم. عبل
 

 الدراسة الرابعة

 في تنشيط السياحة الدينية دورهالتسويق عبر االنترنت  و 
 (0202)سالم,  

برز مفيوم السياحة االلكترونية في عقدين مضت بشكل واسع في النشاطات التسويقية لكثير من الدول السياحية  
وقد أسيمت عمميات  ،تنشيط الحركة السياحيةمجاليا الحيوي عمى مستوى العالم لغرض  تأخذ,واخذت تطبيقاتيا 

وىو  قدسة واىميتيا الدينية ومكانتيا لدى الشعوب,التسويق عبر االنترنت زيادة انتشار المعمومات عن االماكن الم
 فياسموب معاصر تبرز اىميتو من خبلل تنشيط السياحة الدينية نتيجة الرتفاع نسب إسيام السياحة االلكترونية 
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لييئات المعنية البنى التحتية المؤسسية وا فيإجمالي التجارة اإللكترونية الدولية, وما ينتج عن دمج ىذا المفيوم 
توفير معمومات متكاممة عن طبيعة الخدمات السياحية المقدمة فييا, وقد آلت ىذه  فيوزيادة   ,السياحة الدينيةب

التوجيات الى ضرورة االلتزام بمتطمبات التحول نحو التسويق عبر االنترنت بشفافية ودقة والتزام اخبلقي من اجل 
 . المقدسة وجذب السياح الييا باألماكنتحقيق اىداف عدة تتعمق بنشر الوعي 

 لتنشيط السياحة الدينية لما ليا من أىمية وقيمة لتوجيات واستراتيجيات نشر التعاليم الدينيةىدفت ىذه الدراسة  
, وزيادة المعرفة عن األماكن المقدسة وتوجيو سموك السائح نحو األفضل من وأداء لممراسيم والشعائر من جية

 سب ىذا الموضوع أىمية اخرى عمى تبني توجيات التسويقجية اخرى ,فضبل عما يكت
وتيدف إلى إقامة فيم لمعنى التسويق السياحي االلكتروني في السياحة الدينية  ونقل الثقافات والحضارة بشكل 

لدى كبيرو قد يؤدي الى نشر الفيم والمعرفة عن األماكن المقدسة وأىميتيا الروحية والتاريخية والحضارية 
و االستفادة من المزايا التنافسية التي تقدميا خدمات الشبكة العنكبوتية لتطوير الفعاليات التسويقية الشعوب 

 .عبر االنترنت  في السوق السياحي لمسياحة الدينية
 

ض شًاإلتصال بغالمعمومات جيا ىلىىا تكنشفىتتي اللك الخدمات ىي توبينت الدراسة أن السياحة االلكترونية 
باإلعتماد عمى مبادئ , المغمقةالمفتوحة و الشبكات لى مختمف قية عذالسياحية ًالفنالخدمات  ًيج شًتانجاز 
 ذًق, تستخدم بين المؤسسات واالفرادال ًاإلتصالمعمومات جيا ىلىفإن تكن كلزًب, ًنيةشالتجارة اإللكت  أسس
 .المعرفة التكنولوجية ٍم دراً تشغيميا أيضا ق ةمطًإقامة كيانات سياحية يتد تشييالتكنولوجيا في ه زى متستغ

من أجل تمبية رغبات الشركات والمستيمكين والمديرين في خفض  وتعرف ايضا السياحة اإللكترونية ىي أداة
, ودفع أجور تسديد االلتزامات المالية وتكاليف الخدمة ورفع كفاءتيا والعمل عمى تسريع توصيل الخدمة 

برام العقود وعقد   الصفقات مع الموردين والشركات الداعمة فضبل عن نشر المعموماتالخدمات المتبادلة وا 
 وصفوت ،يةعن الخدمات والتسييبلت السياح  السياحية عن االماكن المقدسة والفنادق والخدمات والترويج 
 :امى شبكة اإلنترنت بعدة صفات أىميالسياحة االلكترونية  والمطبقة ع 

 السياح.عرض واسع لمخدمات زيادة في خيارات  .1
 والمعموماَت بشكل رخيص. االتصالتستخدم تقنية   .2
 امكانية الحصول عمى المعمومات بصورة سيمة وفورية عن االسعار وانواع الخدمات.  .3
 .نية الحجز والشراء بطريقة مبتكرةامكا  .4
 .التعرف عمى مواصفات الخدمات بشكل واضح وسيولة الوصوِل الييا  .5
 .واالسواق وحركة السياحةامكانية لجمع وتحميل البيانات  .6

 
من التحديات خصوصا ما يتعمق بالسياحة الدينية نورد بعضيا  الصفات ال تخموويرى الباحث ان ىذه 

 كاالتي: 
.انخفاض مستوى الوعي المتكامل لمزايا لفوائد استخدام تكنولوجيا المعمومات واقتصارىا عمى االتصال  2

  .فقط
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 .االنترنتخدمات . وجود انخفاض في مستوى القبول ل3
 السياحية عمى التغيير والشفافية في تبادل المعمومات. األعمال. االفتقار إلى ثقافة منفتحة لمؤسسات 3
 .عدم كفاية البنية التحتية لتكنولوجيا االتصاالت والوصول بشبكة اإلنترنت في أي مكان.  3
 .عمى شبكة اإلنترنت في جميع الدول .  االفتقار إلى تكامل وشمول نظم الدفع االلكتروني التي تجرى5
 

 الممخص الدراسة : 
العالمية في عقدين مضت بشكل واسع في  التسويق عبر االنترنت في المعامبلت التجارية  برز

اذ أسيمت عمميات التسويق عبر االنترنت زيادة انتشار  ،السياحية الدولالنشاطات التسويقية لكثير من 
وىو اسموب معاصر تبرز  ,ومكانتيا لدى الشعوبالمعمومات عن االماكن المقدسة واىميتيا الدينية 

إجمالي  فياىميتو من خبلل تنشيط السياحة الدينية نتيجة الرتفاع نسب إسيام السياحة االلكترونية 
البنى  في, نتيجة لمتسييبلت التي تقدميا  وما ينتج عن دمج ىذا المفيوم التجارة اإللكترونية الدولية

توفير معمومات متكاممة عن طبيعة  فيوزيادة   ,معنية بالسياحة الدينيةالتحتية المؤسسية والييئات ال
الخدمات السياحية المقدمة فييا, وقد آلت ىذه التوجيات الى ضرورة االلتزام بمتطمبات التحول نحو 
التسويق عبر االنترنت بشفافية ودقة والتزام اخبلقي من اجل تحقيق اىداف عدة تتعمق بنشر الوعي 

 .المقدسة وجذب السياح الييا باألماكن

 

 راسة االستطبلعيةالد 2.4

حيث تم  ،ونوالبحيرة وسكاي ممنيا شركة السعودية قام فريق البحث  بزيارة العديد من شركات الحج والعمرة و  
 ،مدير شركة السعودية لمحج والعمرة ومدير شركة سكاي مون والمدير التنفيذي لشركة البحيرةاجراء مقابمة مع 

 المممكة بناء المردود االقتصادي في  تبين أن قطاع الحج والعمرة يعتبر من أىم القطاعات في  ومن خبلل ذلك 
 .دخل ميم لمعاممين في ىذا القطاع لذلك تعتبر مصدرالسعودية العربية 

كما يترك الحج آثارا اقتصادية عمى قطاعات أخرى, مثل التوظيف والنقل والمواصبلت والمواد التموينية 
ويترك الحج تأثيراتو أيضا عمى ميزان المدفوعات, وكذلك عمى االحتياطات  ,ت كاليدايا والتحف وغيرىالكمالياوا

السعودي لتغطية نفقات الحج, وىذا يشكل  اللايرحجاج ُينشئ طمبًا ممحوظا عمى األجنبية لممممكة, إذ أن قدوم ال
 موردا ىاما لمدولة .

فيي مسؤولة عن تمبية احتياجات الحاج والمعتمر وتزويدىم بكافة أما بالنسبة لدور الشركات الحج والعمرة 
شركات الحج والعمرة الموجودة في الخميل ال تمتمك قاعدة  وتبين أن اغمب ،المعمومات عن الخدمات التي تقدميا

ي وتبقى مشكمة ف ،الحاج والمعتمر وشركات الحج والعمرة ما بينىناك تواصل فعال  ال يوجدبيانات وبالتالي 
 .وايصال المعمومات في الوقت المناسب ،في الخدمات المقدمةالحاج والمعتمر معرفة تفضيبلت 
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رقم  ،مثل في)اسمةتالشخصية التي ت بياناتو ىي  من أىم البيانات التي يتم الحصول عمييا من الحاج والمعتمر
ذلك يكون ىناك الى  وباإلضافة(  الخ..... االجتماعية الحالة ،تاريخ الميبلد ،نوع جواز السفر ،الجنسية ،الياتف

)يتمثل في نوع الشركة  ،بياناتيا المتمثمة في اسم الشركةومن الضروري تسجيل  لمخدماتمزودة السجل لمشركات 
 .البريد االلكتروني ,مطعم أو فندق ... الخ(, العنوان طبيعة الخدمة التي تقدميا الشركة فقد تكون

وبالتالي تحسين  والحجاج والمعمرين يساعد بشكل كبير في الوصول الى تفضيبلتأن عممية التحميل بيانات 
وىذا بدوره يؤدي الى استقطاب المزيد من الحجاج والمعتمرين والحفاظ عمى  ،رجودة المقدمة لمحاج والمعتمال

 يساعدالزبائن الجدد وتحويميم الى زبائن دائمين ,وتعزيز والء الحاج والمعتمر لمشركات الحج والعمرة وبالتالي 
 .ربحيتيا عمى زيادة إيرادات شركات الحج والعمرة و

 البدائل  2.5

دراسة النظام الحالي  بالوصول الى عدة بدائل تصمح ان تكون بديل عن النظام قام فريق البحث من خبلل 
 المعمول بو وىي:

.(Desktop Application)  1البديل األول نظام المكتبي .  

.(web application) تطبيق عمى االنترنت ثانيالبديل ال. 2                 

لؤلجيزة الذكية يعمل عمى التواصل بين شركات الحج و العمرة  تطبيق لثالبديل الثا. 3
.المعتمرين     

 
(Desktop Application) البديل االول: نظام مكتبي     

ىو نظام مكتبي متخصص يتم تصميمو وبنائو حسب متطمبات شركة الحج والعمرة, ويعمل داخميا ويمكن تشغيمو 
 مع أكثر من جية من خبلل شبكة داخمية .

 
اإليجابيات :   

.عامل مع ممفات الحجاج والمعتمرين.يسيل الت1  
.2 يعمل عمى تقديم التقارير وطباعتيا جاىزة ومخصصة .  

.األمان والخصوصية  حيث ال يتيح ألي شخص االطبلع عمى المعمومات والبيانات وسرقتيا أو 3
 أخترقيا .
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 السمبيات :
 

بالبيانات تقع عمى عائق شركة الحج والعمرة وىذا يؤدي . مسؤولية النسخ االحتياطي واالحتفاظ 1
 الى زيادة العبء عمى شركة الحج والعمرة .

. ىذا النظام يعتبر شبكة داخمية ومخصص لشركة واحدة فقط وبالتالي يصعب عمى الحاج 2 
 والمعتمر التواصل مع الشركات الحج والعمرة . 

 

 (web application) االنترنت عمى تطبيق الثاني: البديل    

تطبيق يمكن المستخدمين من  الوصول اليو واستخدامو من خبلل متصفح الويب او عبر شبكة 
 الحاسوب. 

 من أىم  مميزاتو:
. باألنترنتنستطيع الوصول الييا من أي مكان متصل . 1  
.الى تكمفة عالية في تطوير النظامال يحتاج . 2  
واإلعبلنات.نستطيع من خبلل النظام عرض الصور . 3  
. التواصل مع الحاج والمعتمر وشركات الحج والعمرة .4  

.5  وصول التطبيق الى اكثر من مستخدم محميا.  
. يوفر الوقت والجيد عمى الحج والمعتمر وعمى شركات الحج والعمرة.6  
 خالل لشركات الحج والعمرة(  )إعالنات على كم كافي من المعلومات حاج والمعتمر سهولة حصول ال. 7 

.قصير وقت  
  

   السمبيات:
صعوبة الحفاظ ع السرية والخصوصية..1  
.وتعطيمو عن طريق متصفح االنترنت .احتمالية تعرضو الى االختراق2  
.ال تستخدم التكنولوجيا واألنترنتصعوبة توصيل اإلعبلنات لمفئات التي .3  
 

التواصل بين شركات الحج والعمرة والحجاج  ىتطبيق عمى  األجهزة الذكية يعمل عمالثالث: البديل 
. نوالمعتمري  

 
 ىو نظام الكتروني يعمل عمى  اليواتف الذكية والنقالة ييدف الى الدمج بين النظام السابق مع اضافة 

.(mobile application ن )يكو بعض التسييبلت والمميزات الجديدة حيث    
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 اإليجابيات:
 

   باإلضافة الى االيجابيات الموجودة في البديل السابق اال ان ىذا البديل يعمل من خبلل تطبق عمى  
. (mobile application )  ألجيزة الذكية  

   
   السمبيات:

 
ال يستطيع أي شخص االستفادة من الخدمات التي يقدميا النظام وذلك ألنو يحتاج الى حساب من .1 

حتى يتمكن من استخدام النظام  مرور شخص يحتاج الى اسم مستخدم وكممةان الالدخول اليو وبذلك ف
 واالستفادة من الخدمات التي يقدميا النظام.

.ذكية يستدعي برمجة اكثر من تطبيقاختبلف األنظمة التي تعمل بيا األجيزة ال  2.  
واذا تم االنتياء من االستفادة من التطبيق يقوم  ،.يحتاج الى تحميل تطبيق عمى األجيزة الذكية3 

  المستخدم بحذفو .
  

 ملخص :

وفي هذا المشروع قمنا نحن فريق البحث باختيار بديل التطبيق على االنترنت وسيتم فيما بعد تطبيق 

. الذكية األجهزة تطبيق استخدام البديل االخر  
 

:دراسة الجدوى االقتصادية  2.6 

التكاليف التطويرية  :سيتم العرض بشكل تفصيمي لمجدوى  االقتصادية التي تشملفي ىذه المرحمة  
 والتكاليف التشغيمية المقدرة

 
(Desktop Application) : نظام المكتبيدراسة الجدوى االقتصادية لمبديل األول     2.6.1 

التي يحتاجيا فريق  ةالتطويري: في ىذا القسم سيتم تفصيل التكاليف التكاليف التطورية( 1 
.والبشرية ،والبرمجية ،البحث لبناء النظام وانجازه, حيث تتضمن التكاليف المادية  

 1. التكاليف المادية :
النظام الجدول  لمادية المستخدمة في بناءوالوسائط ا ،التي تشمل المكونات ىي التكاليف 

   التالي يوضح ذلك:
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 األدوات العدد السعر  التكمفة الكمية 
 

938$ 
 

470$ 
2 

 
بمواصفات ال تقل عن : مع مرفقاتو جياز حاسوب  
Cpu:corei3 

HD.500G,RAM :4GB 
 شبكة داخمية  1 20$ 20$
30$ 15$ 2 Flash  Memory 

 طابعة  1 200$ 200$
 متفرقات )أورق, أقبلم, مواصبلت ,الخ( - 100$ 100$

 المجموع 1288$
.للكمبيوترشركة العربي . 1المصدر :   

الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. األنظمة. شركة 2   

   

ىي التكاليف  التي تشمل مختمف البرمجيات المستخدمة في بناء  البرمجية:.التكاليف 2 
:ىذه التكاليفالنظام والجدول التالي يوضح   

 األدوات  العدد السعر  التكمفة الكمية 
120$ 120$ 1 Microsoft windows 8 
29$ 349$ 1 Adobe Photoshop cc 
80$ 80$ 1 Microsoft office 356 University 

400$ 400$  Visual studio 
 المجموع 629$

.. شركة العربي للكمبيوتر1المصدر :    
.الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات األنظمةشركة   2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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تتكون من األشخاص العاممين عمى تحميل النام وبناءه وتطويره وجدول التالي  :التكاليف البشرية.3
-:تكاليف البشرييوضح   

التكمفة 
 االجمالية 

التكمفة لكل 
 شخص 

سعر 
 الساعة 

اجمالي 
 ساعات
 العمل  

عدد 
ساعات 
العمل 

 باألسبوع 

 المكون  العدد

محمل  3 7 28 10$ 280 840$
 النظام

 مصمم 3 4 12 8$ 96 288$
 النظام 

مبرمج  3 16 48 8$ 384 1152$
 النظام 

 مجموع 2280$
 
. 

 4.  التكاليف التطويرية الكمية
 التكاليف المادية  التكاليف البرمجية  التكاليف الكمية 

1917$ 629$ 1288$ 
.. شركة العربي للكمبيوتر1المصدر :    

الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.  األنظمة.شركة 2   

 

 

)Desktop Application) نظام مكتبيتشغيمية لمبديل األول:  التكاليف ال (0  
  

في ىذه القسم سيتم تفصيل التكاليف التشغيمية التي يتحاجيا فريق البحث لبناء النظام وانجازه 
.,حيث يتضمن التكاليف المادية ,والبرمجية ,والبشرية  

األول يوضح مصاريف سنوية  ،سيم التكاليف المادية الى جدولينالتكاليف المادية :تم تق .1
وتشمل االدوات التالية لتشغيل النظام : ،ي  يشمل تكاليف تدفع لمرة واحدة)دورية( والثان  
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 األدوات العدد السعر  التكمفة الكمية 
 

938$ 
 

470$ 
2 

 
بمواصفات ال تقل عن : مع مرفقاتو جياز حاسوب  
Cpu:corei3 

HD.500G,RAM :4GB 
 شبكة داخمية  1 20$ 20$
30$ 15$ 2 Flash  Memory 

 طابعة  1 200$ 200$
 متفرقات )أورق, أقبلم, مواصبلت ,الخ( - 100$ 100$

 المجموع 1288$
.شركة العربي للكمبيوتر .1المصدر :    

.الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات األنظمةشركة   2.  

التكاليف البرمجية :ىي المتطمبات التي يحتاجيا مشغل النظام لتشغيل النظام ,الجدول التالي .2
-يوضح ىذه المتطمبات وتكاليفيا :  

 األدوات  العدد السعر  التكمفة الكمية 
120$ 120$ 1 Microsoft windows 8 
23$ 23$ 1 Adobe Photoshop cc 
Free Free 1 Database server MySQL 
 المجموع 143$

.. شركة العربي للكمبيوتر1المصدر :  

.الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات األنظمة.شركة 2   

.3  التكاليف التشغيمية الكمية  

 التكاليف المادية  التكاليف البرمجية  التكاليف الكمية 
1431$ 143$ 1288$ 

 
     ( web application).االنترنت تطبيق عمى : ثانية الجدوى االقتصادية لمبديل الدراس 2.6.2

:تكاليف التطورية  (1 
التكاليف  ،اليف الماديةحيث تتضمن التك ،لبناء النظام  يتم تفصيل التكاليف التطورية 

.والتكاليف البشرية ،البرمجية  
المستخدمة في بناء النظامىي التكاليف  التكاليف المادية :  .1  
الجدول التالي يوضح ذلك:   
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 األدوات العدد السعر  التكمفة الكمية 
 

938$ 
 

470$ 
2 

 
بمواصفات ال تقل عن : مع مرفقاتو جياز حاسوب  
Cpu:corei3 

HD.500G,RAM :4GB 
 شبكة داخمية  1 20$ 20$
30$ 15$ 2 Flash  Memory 

 طابعة  1 200$ 200$
 متفرقات )أورق, أقبلم, مواصبلت ,الخ( - 100$ 100$

 المجموع 1288$
.. شركة العربي للكمبيوتر1المصدر :   

الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. األنظمة.شركة 2  

 

ىي التكاليف  التي تشمل مختمف البرمجيات المستخدمة في بناء التكاليف البرمجية : .2   .
:ىذه التكاليفالنظام والجدول التالي يوضح   

 
 

)شهريا(التكمفة الكمية   األدوات  العدد السعر  
13$ 120$ 1 Microsoft windows 8 
29$ 349$ 1 Adobe Photoshop cc 
26$ 80$ 1 Microsoft office 356 University 
Free Free 1 Database server MySQL 
29$ 350$ 1 Adobe Dreamweaver cc  
 المجموع 97$

.شركة العربي للكمبيوتر.1المصدر :    

.الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات األنظمةشركة   2.  

. 

وتطويره وجدول  ئوالعاممين عمى تحميل النام وبنا تتكون من األشخاص :التكاليف البشرية. 2
:تكاليف البشريالتالي يوضح   

عدد األشخاص * عدد الساعات العمل باألسبوع *تكمفة الساعة   مبلحظة تكمفة النظام :  

 المكون  العدد التكمفة المادية 
 محمل النظام  3 900$
500$ 1 Full stack development   

 المجموع 1400$
.شركة العربي للكمبيوتر. 1المصدر :    

.الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات األنظمةشركة   2.  

. 
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 3.  التكاليف التطويرية الكمية
 التكاليف المادية  التكاليف البرمجية  التكاليف الكمية 

1385$ 97$   1288$ 
.. شركة العربي للكمبيوتر1المصدر :    

الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.  األنظمة.شركة 2  

 

 )web application ) االنترنت :  تطبيق عمىلثانيالتكاليف التشغيمية لمبديل ا   
   

 ،فريق البحث لبناء النظام وانجازهفي ىذه القسم سيتم تفصيل التكاليف التشغيمية التي يتحاجيا 
.,والبشريةحيث يتضمن التكاليف المادية ,والبرمجية   

  
األول يوضح مصاريف سنوية  ،سيم التكاليف المادية الى جدولين. التكاليف المادية :تم تق1

وتشمل االدوات التالية لتشغيل النظام : ،ني  يشمل تكاليف تدفع لمرة واحدة)دورية( والثا  

 

 األدوات  العدد السعر  التكمفة الكمية 
بمواصفات ال تقل عن :  ومرفقاتو جياز حاسوب 2 470$ 938$  

Cpu:corei3 
HD.500G,RAM :4GB 

50$ 50$ 1 Router 
200$ 200$ 1 (Laser ( طابعة 

 المجموع 1188$
.شركة العربي للكمبيوتر.1المصدر :  

.الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات األنظمة.شركة 2  

 المتطمبات التي تدفع سنويا 

 األدوات   العدد  السعر  التكمفة الكمية 
 استضافة موقع الكتروني واسم النطاق  1 240$ 240$
250$ 250$ 1 3MB ال يقل عناشترك ىاتف خط    

 
 المجموع 490$

.شركة العربي للكمبيوتر. 1المصدر :  

.الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات األنظمة.شركة 2  
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 الجدول التالي ،شغيل النظاميحتاجيا مشغل النظام لتىي المتطمبات التي  :التكاليف البرمجية. 2
 يوضح ىذه المتطمبات وتكاليفيا :

)شهريا(التكمفة الكمية   األدوات  العدد السعر  
13$ 120$ 1 Microsoft windows 8 
29$ 349$ 1 Adobe Photoshop cc 
Free Free 1 Database server MySQL 
29$ 349$ 1 Adobe DreamweaverCs  
 المجموع 71$

.شركة العربي للكمبيوتر. 1المصدر :  

.الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات األنظمة.شركة 2  

التكاليف البشرية ىي المتطمبات البشرية التي يحتاجيا المستخدم لتشغيل النظام والجدول التالي . 3
 ىذه المتطمبات وتكاليفيا:

 
 المكون  العدد التكمفة المادية 

 محمل النظام  3 900$
500$ 1 Full stack development   

 مجموع 1400$
 

التكاليف التشغيمية الكمية.4  

 التكاليف المادية  التكاليف البرمجية  التكاليف الكمية 
1259$ 71$ 1188$ 

 

 باإلضافة الى تكمفة سنوية موزعة كما يمي490$

1400 $ وتبمغ تكاليف البشرية, التكاليف الواردة في جدول غالتكاليف الواردة في جدول رقم وتبم   

 

تطبيق عمى األجهزة الذكية يعمل عمى تواصل  :لثدراسة الجدوى االقتصادية لمبديل الثا 2.6.3
 :بين شركات الحج والعمرة والحجاج والمعتمرين

فريق تكاليف التطورية: في ىذا القسم سييتم تفصيل التكاليف التطورية  التي يحتاجيا ( 1 
 البحث لبناء النظام وانجازه, حيث تتضمن التكاليف المادية ,البرمجية ,والبشرية .
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والوسائط المادية المستخدمة في  ،ة :ىي تكاليف التي تشمل المكوناتالتكاليف المادي .1 
الجدول التالي يوضح التكاليف : ،بناء النظام  

 
 األدوات العدد السعر  التكمفة الكمية 

بمواصفات ال تقل عن :  ومرفقاتو جياز حاسوب 2 470$ 938$  
Cpu:corei3 

HD.500G,RAM :4GB 
300$ 300$ 1 Android جياز ىاتف محمول 
30$ 10$ 3 Flash  Memory 

طابعة   1 200$ 200$  

 متفرقات  - 100$ 100$
 المجموع 1568$

.شركة العربي للكمبيوتر. 1المصدر :  

.الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات األنظمة.شركة 2  

 
التكاليف البرمجية :ىي التكاليف  التي تشمل مختمف البرمجيات المستخدمة في بناء . 2

 النظام والجدول التالي يوضح ىذه التكاليف:
 األدوات  العدد السعر   )شهريا( التكمفة الكمية

10$ 120$ 1 Microsoft windows 8  
29$ 349$ 1 Adobe Photoshop CS6 
29$ 349$ 1 Adobe Dreamweaver CS 
7$ 80$ 1 Microsoft  Office 365 

University 
42$ 500$ 1 Android studio 

 المجموع 117$
.شركة العربي للكمبيوتر. 1المصدر :  

  .الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات األنظمة.شركة 2 

ول من األشخاص العاممين عمى تحميل النام وبناءه وتطويره وجد تتكون :التكاليف البشرية. 3
 التالي يوضح تكاليف البشرية :
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التكمفة لكل  التكمفة االجمالية 
 شخص 

اجمالي  سعر الساعة 
 ساعات
 العمل  

عدد ساعات 
العمل 

 باألسبوع 

 المكون  العدد

محمل  3 7 28 10$ 280 840$
 النظام

 مصمم 3 4 12 8$ 96 288$
 النظام 

مبرمج  3 16 48 8$ 384 1152$
 النظام 

 مجموع 2280$

 
.4 التكاليف التطويرية الكمية   

 التكاليف المادية  التكاليف البرمجية  التكاليف الكمية 
1685$ 117$ 1568$ 

 

: تطبيق لألجهزة الذكية يعمل عمى تواصل بين شركات الحج  لثالتكاليف التشغيمية لمبديل الثا
  :والعمرة والحجاج والمعتمرين

في ىذا القسم سيتم تفصل التكاليف التشغيمية التي يحتاجيا فريق المشروع لبناء النظام وانجازه 
 ,حيث تتضمن التكاليف المادية ,والبرمجية ,والبشرية .
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تقسيم التكاليف المادية الى جدولين األول يوضح مصاريف السنوية التكاليف المادية :تم . 1
 )دورية ( والثاني يشمل تكاليف تدفع لمرة واحدة وتشمل التالية لتشغيل النظام :

 
 األدوات العدد السعر  التكمفة الكمية 

بمواصفات ال تقل عن :  ومرفقاتو جياز حاسوب 2 470$ 940$  
Cpu:corei3 

HD.500G,RAM :4GB 
 جياز ىاتف محمول 1 300$ 300$

طابعة   1 200$ 200$  
ال يقل عن اشتراك ىاتف خط  1 250$ 250$  

3MB  
 المجموع 1690$

.لشركة العربي للكمبيوتر ي. الموقع اإللكترون1المصدر :  

.الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات األنظمةشركة . 2  

 ،اجيا مشغل النظام لتشغيل النظام:ىي المتطمبات البرمجية التي يحت التكاليف البرمجية.2

 والجدول التالي يوضح ىذه المتطمبات وتكاليفيا :

)شهريا(التكمفة الكمية   األدوات  العدد السعر  
10$ 120$ 1 Microsoft windows 8  
29$ 349$ 1 Adobe Photoshop Cc 
Free Free 1 Database server MySQL 
29$ 349$  1 Adobe Dreamweaver cs 
 المجموع 68$

.شركة العربي للكمبيوتر. 1المصدر :  

.الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات األنظمة.شركة 2   

ىي المتطمبات البشرية التي يحتاجيا المستخدم لتشغيل النظام ,والجدول  :البشريةالتكاليف . 3
وتكاليفيا :التالي يوضح ىذه المتطمبات   

 المكون  العدد التكمفة المادية 
 محمل النظام  3 900$
500$ 1 Full stack development   

 مجموع  1400$
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التكمفة التشغيمية الكمية. 4   

 التكاليف المادية التكمفة البرمجية التكاليف الكمية
1758$ 68$ 1690$ 

باإلضافة الى تكمفة سنوية تبمغ    $ 1400.      

عمل النظام الموقع  مىفقد اتفق فريق البحث ع ,لكل بديل من خبلل دراسة البدائل والجدوى االقتصادية
 .عمى االنترنت االلكتروني

 مخاطر النظام2.7 

ىناك العديد من المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض ليا النظام أثناء عممية بنائو فمذلك يجب 
بعين االعتبار من أجل السيطرة عمييا وايجاد الحمول المناسبة عمينا نحن فريق المشروع أن نأخذىا 

:من اجل تفادييا أو التقميل منيا أن حصمت ومن أىم ىذه المخاطر  

 

مخاطر التكنولوجية ال  2.7.1 

.النترنت أو تعطل الخدمة عن العمل. انقطاع شبكة ا1  

.نقطاع التيار الكيربائي عن العمل. ا2  

لتمف.. تعرض مكونات النظام 4  

. إمكانية تعرض النظام لبلختراق والفيروسات .5  

 

:الحمول المقترحة لممخاطر التكنولوجية  

.1 استخدم خط انترنت أخر بديل   

تنصيب برامج حماية من أجل زيادة حماية النظام. .2  

عمل نسخ احتياطي يومية. .3  

المخاطر البشرية  2.7.2 

نتيجة لعدم  وتكون ،الميارة والخبرة لدى فريق البحث بحيث تعتبر من األسباب الرئيسية لمخاطر المشروع نقص
.توافر التدريب الجيد  
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 2.7.3 المخاطر المادية 

.التكنولوجية لشركات الحج والعمرة.ضعف البنية التحتية 1  

.قمة الميزانية والتمويل.2  

 الحل لممخاطر المادية

تطوير البنية التحتية لشركات الحج والعمرة .. العمل عمى 1  

.2 العمل عمى تقميل التكاليف أقل ما يمكن.  

لمخاطر الزمنية ا  2.7.4 

.عدم انجاز المشروع ضمن الجدول الزمن المحدد لو.1   

.ظيور متطمبات جديدة لممستخدمين غير متطمبات التي تم تحديدىا عند نشاء النظام .2   

 الحمول لممخاطر الزمنية 

.1 االلتزام بالوقت المحدد في الجدول الزمني ومواعيد المقاءات .  

 .أسبوعا خبلل الفصل 14.سيتم توزيع الميام عمى 2 
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 2.8 شبكة النشاطات

Critical path method (CPM) and program evaluation and review technique (PERT) 

 فيما يمي الفترات الزمنية لميام المشروع من عدة مراحل والميام السابقة ليا :

الميام السابقة 
 )االعتمادية(

الوقت المتوقع 
 )باألسبوع(

 المرحمة  الميمة  الرمز

__ 1 A التخطيط لمنظام  البحث عن فكرة المشروع
المشروعدراسة أىداف المشروع و أىمية  A 1 B )االطار العام لمدراسة (  

A,B 2 C  محددات وحدود الدراسة 
A 2 D  تحميل النظام تحميل الدراسات السابقة 
D 1 E  تحميل الدراسة االستطبلعية 
E 1 F دراسة الجدوى االقتصادي 
D 3 G وصف متطمبات النظام تحديد متطمبات الوظيفية وغير الوظيفية 
G 2 H وصف متطمبات النظام 

G,H 1 I استخدام الحالة  نموذج  
G 1 J Sequence diagram  تصميم النظام 
G 3 K جداول قواعد البيانات 

K 1 L class diagram نموذج العبلقات     
G 1 M تصميم شاشات النظام 
F 1 N  تحديد متطمبات بناء النظام المادية

 والبرمجية
 بناء النظام

K,M 1 O برمجة المشروع 
O 2 P  فحص األجزاء النظام حسب خطة الفحص 

Test plan 
O,P 4 Q  تطبيق النظام تطبيق بشكل فعمي 

Q 4 R  اختيار النظام من قبل مجموعة من
وتقديم النتائج نالمبرمجين والمستخدمي  

 فحص النظام

(:الفترات الزمنية لممراحل والميام السابقة1جدول)  
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Critical path method: 

 

 
: اجراءات سير الميام (1مخطط )   

أسبوع   فترة حياة المشروع  13.8  

 A-D-G-M-O-Q-Rمسار الحرج  
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 الفصل الثالث
 

 

 

 المقدمة 

  نموذج الحالةUse Case)) 

 وصف المتطمبات النظام 

 وصف المتطمبات الوظيفية لمنظام 

 وصف المتطمبات غير الوظيفية لمنظام 

  فحص النظامtest plan)) 
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 المقدمة   3.1 
وسيتم تحميل المتطمبات الوظيفية التي النظام,سيتم الحديث في ىذا الفصل عن وصف عام عن طبيعة عمل   

طرافظام , وسيتم توضيح عبلقات أتم التوصل إلييا خبلل الفصول السابقة , ووضع معايير لمتحقيق من الن  

وفي النياية تطرقنا عن خطة الفحص لمنظام ، .  (use case النظام من خبلل نماذج الحالة )     
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(Use Case ) نموذج استخدام الحالة    3.2 
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 3.3 وصف متطمبات النظام

مرحمة جمع المتطمبات وتحميميا من أىم المراحل البلزمة لتطوير وبناء أي نظام, ويتم القيام بيا قبل البدء  تعد 
حيث يتم تحديد متطمبات النظام الوظيفية وغير الوظيفية وتحديد عبلقتيا مع بيئة النظام  ،بعممية بناء النظام

سوف يتم الحديث  ،وتوضيح قاعدة البيانات المتعمقة بيا  ،باإلضافة لوصف جميع بيانات النظام ،بشكل مفصل
 في ىذا القسم عن أنواع المتطمبات:

 .(Functional requirements ) يفيةالوظ المتطمبات   .1 

.(Non-Functional requirements ) 2. المتطمبات غير وظيفية 

    

: لمنظام المتطمبات الوظيفيةوصف    3.4  

بعد استطبلع الدراسات السابقة و الدراسة االستطبلعية و تحميل النظام تم التوصل الى مجموعة من المتطمبات 
 .مشترك لجميع مستخدمي النظامعممية تسجيل الدخول وعممية الخروج متطمب  ،الوظيفية

 :وصف المتطمبات الوظيفية بالنسبة لمسؤول النظام

 .إدارة المستخدمين وتشمل: إضافة, تعديل, حذف 
 .إدارة اإلعبلنات العامة 
 .إدارة الرسائل 
 .إدارة الدليل السياحي 
 .استعراض التقارير 
 .خدمة الرسائل القصيرة 

 :وصف المتطمبات الوظيفية بالنسبة لشركات الحج والعمرة 

  .إدارة سجبلت الحجاج والمعتمرين و يشمل:  إضافة مستخدم جديد, تعديل, حذف 
 تشمل :  معمومات كاممة عن الرحبلت  إدارة حجوزات الحجاج والمعتمرين والتي.  
 اإلعبلنات, حذف إدارة اإلعبلنات واالخبار: إضافة إعبلنات جديدة , التعديل عمى.  
  إدارة الرسائل الخاصة بالموقع  ويشمل : التواصل مع الحاج والمعتمر ,استقبال اراء الحاج والمعتمر

 واستفساراتيم.
 اقتراب موعد الرحبلت أو  ،إدارة خدمات الرسائل القصيرة ويشمل: اعبلم الحجاج والمعتمرين باألخبار السريعة

 اخرى. الغاءىا أو اية إعبلنات ،تأجيميا
 اقات التعريفية اصدار البط ،رير الحجاج والمعتمرين المسجمين لدييااستعراض التقارير والتي تشمل عرض تقا

 .لمحاج والمعتمرين
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 :وصف المتطمبات الوظيفية بالنسبة لمحجاج و المعتمرين 

  .تسجيل في النظام 
 تعديل بيانات شخصية.  
 .إضافة مجموعة من الحجاج أو المعتمرين 
 تقييم الرحمة. 
 والدليل السياحي استعراض اإلعبلنات.  
 .إدارة الرسائل 

 تسجيل الدخول 

.دخول المستخدم الى النظام  الوظيفة 
 الوصف  .الدخول الى النظام فيالسماح لممستخدم 

.اسم المستخدم و كممة المرور و الضغط عمى ايقونة تسجيل الدخول  المدخالت 
.المستخدمالدخول الى النظام و شاشة   المخرجات  

.واتصال النظام باألنترنت اسم المستخدم و كممة مرور صحيحتان لمدخول الى الموقع  المتطمبات  
تسجيل الدخول. يوضح عممية(:1جدول )  

 تسجيل الخروج 

.خروج المستخدم من النظام  الوظيفة 

 الوصف  .تسجيل خروجو منوبعد االنتياء من االجراءات التي قام بيا المستخدم عمى النظام سيتم 
.الضغط عمى ايقونة تسجيل الخروج  المدخالت 

 المخرجات   .الخروج من النظام
 المتطمبات   الى النظام واالتصال باألنترنت. تسجيل دخول المستخدم

.تسجيل الخروج يوضح عممية(:2جدول)  

بالنسبة لمسؤول النظام: النظام الوظيفية وصف متطمبات  3.4.1 

 اإلعبلنات العامة إدارة .1

اإلعبلنات العامة. ادارة سجل  الوظيفة 

 المدخالت اسم اإلعبلن, محتوى اإلعبلن, تاريخ اإلعبلن, تاريخ االنتياء اإلعبلن. 

 عممية المعالجة  اعبلن ظاىر عمى الصفحة الرئيسة.

 المخرجات تسجيل الدخول الشركة السياحية كممة المرور واالتصال باألنترنت.
.إدارة اإلعبلنات العامةيوضح  :(3جدول)  
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 إدارة الرسائل .2

.المشتركين بالنظاممع التواصل  الوظيفة   

. (الشركات, والحاج أوالمعتمر والمرسل اليو) البريد اإللكتروني , محتوى الرسالة المدخالت  

عممية 
 المعالجة 

 التمكن من ارسال رسائل جديدة وقراءة الرسائل الواردة.

الكتروني مرسمة لمحاج والمعتمر. يدرسالة بر  المخرجات  

 تسجيل الدخول لمنظام. المتطمبات 

إدارة الرسائل.يوضح  (:4جدول)  

 3. سجل الدليل السياحي 

.إدارة سجل الدليل السياحي الوظيفة   

.السعودية وصور لياالمعالم السياحية الموجودة في المممكة العربية ادخال كافة البيانات عن  المدخالت  

عممية 
 المعالجة 

يقوم مسؤول النظام بإدخال أو تعديل البيانات المتعمقة باألماكن السياحية ومن ثم يتم تخزينيا في قاعة 
.البيانات النظام وعرضيا عمى الموقع   

.عرض كافة معمومات الدليل السياحية كامل عمى الموقع المخرجات  

 السياحي. (: يوضح إدارة سجل5جدول)

إدارة التقارير  .4 

.عرض تقارير بيانات الشركات الوظيفة   

.النقر عمى ايقونة عرض تقارير في النظام المدخالت  

عممية 
 المعالجة 

ويقوم النظام باسترجاع كافة البيانات المتعمقة بحجوزات الشركات التي تتعامل مع النظام )الوسيط( وبعدىا 
 يتم عرضيا لمسؤول النظام.

.أن يقوم مسؤول النظام بتسجيل الدخول الموقع المخرجات  

 .التقارير (: يوضح إدارة6جدول)
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 بالنسبة لشركات الحج والعمرة : النظام الوظيفية وصف متطمبات3.4.2 

: لادارة السجالت تشم  .1 

4والمعتمرين سجل الحجاج  

.و التحكم بيا والمعتمرين ادارة سجبلت الحجاج  الوظيفة 

الشخصية وتشمل ) االسم, العمر, رقم جواز السفر, نوعو, تاريخ الميبلد,  والمعتمرين بيانات الحجاج
 رقم الياتف اسم الدولة, الفيزا, الحالة االجتماعية  ....الخ(

 المدخالت

او مسؤول النظام) الوسيط ( ادخال او تعديل البيانات عبر واجية النظام  أو المعتمر يقوم الحاج
عد ذلك تخزين البيانات في قاعدة بيانات النظام. ويتم ب  

 عممية المعالجة

 المخرجات تخرين البيانات الجديدة او المعدلة في قاعدة بيانات النظام. 
 المتطمبات تسجيل الدخول لمنظام .

إدارة ممف الحجاج والمعتمرين.يوضح  ( :7جدول )  

 إدارة حجوزات الشركات .0 

 .عممية الحجز وتثبيت الحجز إدارة الوظيفة 

  .المراد حجزىا الرحمة معمومات عن الحاج أو المعتمر وعن المدخالت
عممية 

 المعالجة 
 ليتم بعدىا تثبيت عممية الحجز في النظام .لمرحمة  اج او المعتمر بتأكيد عممية حجزهيقوم الح

 .مة واتماميادخالى عممية الحجز تأكيد عم المخرجات
 .الدخول لمحاج او المعتمر  لمنظامتسجيل  المتطمبات 

 .ادارة حجوزات الشركاتيوضح  (: 8جدول)

  الخاصة سجل اإلعالنات .3

 إدارة سجل اإلعبلنات. الوظيفة 
 يتم ادخال اإلعبلن المراد نشره )محتوى اإلعبلن (. المدخالت

عممية 
 المعالجة 

بإدخال محتوى اإلعبلن ومن ثم يتم حفظو في بإضافة أو تعديل اإلعبلن تقوم شركات الحج والعمرة 
 .صفحة الشركة الخاصة لياىا يظير عمى شكل اعبلن عمى قاعدة البيانات وبعد

 اعبلن ظاىر عمى الموقع . المخرجات
 .تسجيل الدخول لمنظام المتطمبات 

 .إدارة سجل اإلعبلناتيوضح  (: 9جدول)
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 الرسائل الخاصة بالموقع تشمل : .4

 .مع الحاح والمعتمرالتواصل  الوظيفة 
 ., البريد اإللكتروني , محتوى الرسالة مراسم الحاج أو المعت المدخالت

عممية 
 المعالجة 

 التمكن من ارسال رسائل جديدة وقراءة الرسائل الواردة.

 .الكتروني مرسمة لمحاج والمعتمر يدرسالة بر  المخرجات
 .تسجيل الدخول لمنظام المتطمبات 

 إدارة الرسائل الخاصة بالموقع.يوضح  (:10جدول)

 إدارة خدمات الرسائل القصيرة بالموقع. 5

رحبلتيم أو تأجيميا أو الغائيا , واعبلم الشركة  عد اقتراباعبلم الحجاج والمعتمرين باألخبار السريعة ومو  الوظيفة 
 عن انتياء االشتراك.

 ارساليا.المراد  محتوى الرسالةيتم ادخال  المدخالت
عممية 

 المعالجة 
بالتسجيل لمرحمة وارسال رسالو ليم  قامواتقوم الشركة الحج والعمرة بتحديد جميع الحجاج والمعتمرين الذين 

, يقوم مسؤول النظام بتحديد الشركة ألخبارىا عن موعد انتياء عد الرحمة أو تأجيميا أو الغائياعن مو 
 .اشتراكيا

 
ومسؤول النظام الى الشركات الحج  ج والعمرة الى الحجاج والمعتمرينصادرة من الشركة الحرسالة  المخرجات

 .والعمرة
 .ضغط عمى ايقونة ارسال رسالة نصيةو ال ,لممسؤول النظام والشركة الحج والعمرة تسجيل الدخول المتطمبات 

 إدارة الخدمات الرسائل القصيرة بالموقع.يوضح (:11جدول )

 عرض بطاقات تعريفية عن الحاج والمعتمر. 6

  .المعمومات المطموبة عن الحاج والمعتمرعرض كافة  الوظيفة 
 .بطاقات الحاج والمعتمر النقر عمى ايقونة عرض  المدخالت

عممية 
 المعالجة 

موجودة الحاج والمعتمر التي تم إدخاليا في عممية التسجيل  ال يقوم النظام باسترجاع كافة البيانات عن 
 .في قاعدة البيانات النظام ويتم عرضيا لشركة المسؤولة 

 
  .اصدار البطاقات التعريفية لمحجاج والمعتمرين المخرجات
 .تقوم الشركات المسؤول بالضغط عمى ايقونة اصدار البطاقات التعريفية لمحجاج والمعتمرين أن  المتطمبات 

 بطاقات تعريفية عن الحاج والمعتمر. عرضيوضح (: 12جدول)
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 المعتمرينوصف المتطمبات الوظيفية بالنسبة لمحجاج و  3.4.3 

 تعديل عمى البيانات الشخصية . 1

 .تعديل بيانات الشخصية  الوظيفة 
 .قيام الحجاج والمعتمرين  بتعديل بيانات الشخصية  المدخالت

عممية 
 المعالجة 

كافة البيانات عن الحاج والمعتمر التي تم إدخاليا في عممية التسجيل الموجودة في يقوم النظام باسترجاع 
 , وبعدىا يتم عرضو لمسؤول النظام.بتعديل البيانات المراد تعديميا , يقوم الحاج والمعتمرالبيانات قاعدة

 
 .بيانات الحاج والمعتمر المحدثة المخرجات
 .ن خبلل اسم المستخدم وكممة المروالحاج والمعتمر م تسجيل الدخول لمموقع من قبل المتطمبات 

 تعديل عمى البيانات الشخصية.يوضح   (:13جدول )

تقييم .2   

 يقوم الحاج و المعتمر بتقييم الرحمة من خبلل ايقونة تقييم الوظيفة 
 تقييم الرحمة المسجل بيا. المدخالت

عممية 
 المعالجة 

 يقوم النظام بعممية التقييم

 رسالة تقييم عن الرحمة. المخرجات
 تسجيل الدخول لمموقع من قبل الحاج والمعتمر من خبلل اسم المستخدم وكممة المرور. المتطمبات 

 .يوضح عممية التقييم(:14جدول )

  استعراض اإلعبلنات .3

 استعراض اإلعبلنات . الوظيفة 
 تصفح الحاج أو المعتمر لئلعبلنات . المدخبلت

 عممية
 المعالجة 

 يقوم الحاج أو المعتمر باالستعراض اإلعبلنات .

 أخبار واعبلنات جديدة . المخرجات
 تسجيل الدخول لمموقع من قبل الحاج والمعتمر من خبلل اسم المستخدم وكممة المرور. المتطمبات 
.استعراض اإلعبلنات (:15جدول )  
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 إضافة مجموعة من الحجاج أو المعتمرين .4

 .معتمرينإضافة مجوعة من الحجاج وال الوظيفة 

 .الحجاج أو المعتمرينقيام الحاج أو المعتمر بإضافة مجموعة من  المدخالت

عممية 
 المعالجة 

يقوم المستخدم بإضافة عدد من المرافقين ويقوم النظام بفحص البيانات التي تم إدخاليا في عممية 
 التسجيل الموجودة في قاعدة البيانات.

 .المعتمرين مجموعة الحجاج و بيانات المخرجات

 تسجيل الدخول لمموقع من قبل الحاج والمعتمر من خبلل اسم المستخدم وكممة المرو. المتطمبات 

 .إضافة مجموعة من الحجاج والمعتمرينيوضح  (:16جدول )

 الرسائل الخاصة بالموقع تشمل : .5

 .والعمرةالشركات الحج  التواصل مع الوظيفة 

 ., البريد اإللكتروني , محتوى الرسالة الشركة اسم المدخالت

 عممية
 المعالجة 

 التمكن من ارسال رسائل جديدة وقراءة الرسائل الواردة.

 .شركة الحج والعمرةالكتروني مرسمة لم يدرسالة بر  المخرجات

 تسجيل الدخول لمنظام. المتطمبات 

 الرسائل.إدارة يوضح   (:17جدول) 

 وصف المتطمبات غير الوظيفية لمنظام 3.5

تتعمق بالخدمات التي يقدميا النظام وتصف الخصائص الوظيفية وصف القيود والوظائف المتطمبات غير 
اإلضافية مثل: متطمبات األداء او قابمية االستخدام ومن الممكن أن تطبيق ىذه المتطمبات بعض القيود عمى 

 انشائو أو تطويره.النظام الذي يتم 

 سيولة االستخدام: -1

وان تكون محتوياتيا  ،تعني سيولة التنقل بين الصفحات المسموح لكل مستخدم الدخول اليو وسيولة التعامل مع الشاشات
 وان تكون أيضا رسائل التأكيد العمميات واضحو المعنى بالنسبة لممستخدم. ،ومعانييا سيمو وواضحة بالنسبة لممستخدم

 الدقة: -2

 .الدقة من عالي مستوى عمى ميامو بأداء الموقع يقوم أن
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 :مناال -3

والخصوصية لمبيانات من خبلل استخدام نظام حماية لمموقع يتمثل في اسم  االمنبحيث يدعم نظام  بناء  سوف يتم 
 للبياناتطيع أي مستخدم من الوصول حيث ال يست ،مستخدم وعباره عن البريد االلكتروني لمشخص وكممة مرور خاصو بو

 غير المسموح لو.

 :السرعة  -4

 حيث ان تنفيذ أي عممية يستغرق أجزاء من الثانية. ،الزم الستجابة النظام لؤلوامر والعمميات المطموبة منوىو الوقت 

 متوفر: -5

 .مشاكل أو توقف أي دون ساعة 24 مدار عمى المستخدمين لكافة متوفر النظام يكون أن

 (( Test planخطة الفحص 3.6 

 ف تتم من خبلل ثبلث خطوات كتالي:سيقوم فريق البحث باألعداد خطة لفحص النظام والتي سو 

 الخطوة األولى:

لتأكد من كل  ،فحص األجزاء: سيتم فحص كل جزء بشكل منفصل بعد االنتياء من برمجة كل جزء عمى حدا
 جزء يعمل بشكل جيد.

 الخطوة الثانية:

 التناسق ما بين األجزاء: حيث سيتم فحص التناسق ما بين األجزاء مع بعضيا البعض. فحص

 الخطوة الثالثة :

 فحص النظام: سيتم فحص كل ألجزاء داخل النظام مع بعضيا البعض.
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 الفصل الرابع

 تصميم النظام

 

 

 

 المقدمة 

 (تصميم شاشات االدخالinput) 

 (تصميم شاشات اإلخراجoutput) 

 (تصميم قاعدة البياناتdata base) 

 (تسمسل األنشطةActivity Diagram) 

 Class Diagram 
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 المقدمة 4.1 

,حيث Unified modeling language (UML)في ىذا الفصل سوف يتم تصميم النظام باستخدام لغة النمذجة الموحدة 
( ومخطط النشاطات وكذلك Sequence Diagramسوف يحتوي ىذا النظام عمى مخطط  سير العمميات)

(, باإلضافة الى تصميم جداول قواعد البيانات وبنائيا بالشكل النيائي مع جميع التفصيبلت, activity Diagramمخطط)
الحقول, والجداول التي يحتوييا, وأيضا  سوف يتم تفصيل شاشات االدخال واإلخراج بشكل أولي والتي سيتم بناء النظام 

 عمى أساسيا.

 تصميم المدخالت والمخرجات لمنظام: 4.2
 يحتوي ىذا الجزء عمى شاشات النظام وتوضيح وظائفيا, مكوناتيا, وكيفية عمميا حيث يتم تصميم الشاشات االتية:

 .الشاشة الرئيسية  4.2.1

 

 : الشاشة الرئيسية. (1_4)الشكل 
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  . شاشة تسجيل الدخول الى النظام.4.2.2

 

 تسجيل الدخول. (: شاشة(2_4الشكل

شاشة تسجيل الدخول تحتوي عمى حقمين احداىما إلدخال اسم المستخدم الخاص بالمستخدم الذي قام بالتسجيل سابقا, اما 
 االخر فيو إلدخال الخاصة بالحساب التابع لمشخص المسجل.

 الوصف نوع البيانات االسم البرمجي العنصر 

User name User name   Varchar  عن اسم المستخدم ىو عبارة
 الخاص بالمستخدم.

Password User password Varchar  كممة المرور الخاصة
 بالمستخدم.

 (  وصف بيانات تسجيل الدخول.4.1جدول )

 . شاشة إضافة مستخدم جديد )شركة الحج والعمرة (.4.2.3

الحج والعمرة من خبلل ادخال كافة ( يوضح عممية إضافة مستخدم جديد, حيث يقوم بيذه العممية شركة 3_4الشكل )
البيانات الشخصية االزمة, حيث يتم ادخال اسم الشركة, عنوان , رقم الياتف, بريد االلكتروني, المدينة, , اسم المستخدم, 

 كممة المرور والضغط عمى ايقونة إنشاء.
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 :تسجيل الشركات الحج والعمرة.3_4الشكل 

 ة.وصف بيانات تسجيل الشركة لحج والعمر 

 الوصف  نوع البيانات  االسم  البرمجي العنصر 
Name Name Varchar .اسم الشركة الحج والعمرة 

Address Address Varchar  عنوان الشركة الحج والعمرة
 بالتفصيل.

Telephone Tel Varchar  رقم الياتف الخاص
 بالمستخدم.

City City_id Integer  المدينة وتمثل المدينة التي
توجد بيا الشركة الحاج 

 والعمرة.
User name Username Varchar  اسم المستخدم الخاص

 لمشركة 



 
50 

Password Password Varchar  كممة المرور الخاصة
 بالمستخدم

About About Text  معمومات عامة عن الشركة
 الحاج والعمرة.

 مستخدم جديد.( وصف بيانات إضافة 4.2جدول)

 *في حال كان نوع المستخدم حاج أو معتمر:

 بياناتو تعبئة من ليتمكن  حسابء إنشا صفحة إلى الدخول خبلل من بو الخاص الحساب بإنشاء حاج او المعتمر يقوم
 (:4_4)الشكل في موضح ىو كما البلزمة, الوثائق ورفع والضغط عمى األيقونة  ةالخاص

 

 

 : وصف بيانات تسجيل الحاج أو المعتمر.4_4الشكل 
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 الوصف نوع الحقل االسم البرمجي اسم الحقل 

Name first Fname Varchar  اسم األول لمحاج أو
 المعتمر.

Last name Lname Varchar  اسم عائمة الحاج أو
 المعتمر.

Birthday date B.D date  الحاج أو تاريخ ميبلد
 المعتمر.

Idno Idno Varchar .رقم اليوية 

Address Address Varchar .العنوان 

Passport type Passport_type Varchar .نوع جواز السفر 

Cities Cities_id Integer .المدينة 

Telephone Tel Varchar .رقم الياتف 

Email Email Varchar .البريد االلكتروني 

User name User name Varchar  المستخدم.اسم 
Password Password Varchar .كممة المرور 

 ( وصف بيانات إضافة مستخدم جديد.4.3جدول)

 

 شاشة التعديل عمى بيانات المستخدم:  4.2.4

بيذه العممية المستخدم نفسو )الشركات و الحاج والمعتمر(, حيث يقوم بإدخال البيانات الجديدة المراد تعديميا ومن ثم  يقوم
 (.6_4( و )5_4حفظ التعديبلت في قاعدة البيانات النظام كما ىو موضح في الشكل )
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 .(: شاشة تعديل عمى بيانات الشركات(5_4الشكل  

 .عمى بيانات الحاج أو المعتمر ديل(: شاشة تع6_4الشكل)

 شاشة حجز رحمة في شركة معينة:4.2.5 

يمكن لممستخدم)الحاج أو المعتمر( أن يقوم بعممية الحجز في أي شركة حج وعمرة مسجمة في النظام, حيث يقوم الحاج أو 
و موضح في المعتمر بالدخول الى صفحة الشركة وعرض رحبلتيا ومن ثم الضغط عمى ايقونة حجز رحمة كما ى

 (.7_4الشكل)
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 : شاشة حجز رحمة. (7_4)الشكل

 

 شاشة ارسال رسالة:4.2.6

يمكن لكافة مستخدمي النظام )الحاج أو المعتمر, الشركة الحج والعمرة, مسؤول النظام( أن يقوم بإرسال رسالة ألي 
)عنوان الرسالة, ونص الرسالة( ومن ( من خبلل ادخال البيانات وتشمل 8_4مستخدم مسجل في النظام كما في الشكل )

 ثم الضغط عمى ايقونة ارسال الرسالة.

 

 (: شاشة ارسال رسالة.8_4الشكل)
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 جدول وصف بيانات ارسال رسالة:

 الوصف نوع البيانات االسم البرمجي العنصر

Massage to User_id Integer .مستقبل الرسالة 

Massage subject Subject Varchar  الرسالة.عنوان 

Massage content Massage_text Text .محتوى الرسالة 

 ( وصف بيانات ارسال رسالة.4.4جدول)

 شاشة عرض البريد الوارد:4.2.7 

 (9_4يمكن لكافة المستخدمين أن يقومو باستعراض البريد الوارد كما ىو موضح في الشكل)

 

 (: شاشة عرض البريد.9_4الشكل)

 اعالن:شاشة إضافة 4.2.8 

( شاشة إضافة اعبلن جديد, حيث يقوم بيذه العممية شركة الحج والعمرة ومسؤول النظام, من خبلل 10_4يوضح الشكل)
ادخال شركة الحج والعمرة البيانات االزمة إلتمام عممية إضافة اعبلن, حيث يقوم بإدخال البيانات التالية وىي عنوان 

( واختيار ايقونة ظيور عمى )صفحة 5_4إلعبلن كما ىو موضح  في جدول)اإلعبلن ومحتوى اإلعبلن وتاريخ إضافة ا
الشركة او الصفحة الرئيسية( ويتم الضغط عمى ايقونة اضافة اعبلن إلتمام العممية, واذا تم اختيار عرض عمى الصفحة 

  الرئيسية تتم العممية بموافقة مسؤول النظام ليتم عرض االعبلن.
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 .اعبلن جديد(:شاشة إضافة 10_4الشكل)

 الوصف نوع البيانات االسم البرمجي العنصر
Title Ads_titile Varchar عنوان االعبلن 
Text Ads_test Varchar  نص اإلعبلن)محتوى

 الرسالة(.
Image Ads_image Text .صورة اإلعبلن 

Link Link Text .رابط اإلعبلن 
 ( وصف بيانات إضافة اعبلن جديد.4.5جدول)

 شاشة التعديل عمى اإلعالن:4.2.9 

يمكن لمسؤول النظام أن يقوم بتعديل اإلعبلن ومن ثم الضغط عمى ايقونة حفظ التغييرات لتتم عممية التعديل عمى اإلعبلن 
 (11_4كما ىو موضح في الشكل)

 

 (: شاشة تعديل عمى اإلعبلن.11_4الشكل)

 شاشة إضافة منطقة سياحية:4.2.10 

إضافة منطقة سياحية, حيث يقوم بيذه العممية مسؤول النظام من خبلل ادخال البيانات  ( يوضح شاشة12_4الشكل)
البلزمة إلتمام عممية إضافة المنطقة السياحية, حيث يقوم بإدخال كافة البيانات كما ىو موضح في جدول)( ويتم الضغط 

 عمى ايقونة ليتم تخزين البيانات في قاعدة البيانات.



 
56 

 

 إضافة منطقة سياحية. (: شاشة12_4الشكل)

 الوصف  نوع البيانات االسم البرمجي العنصر 
Name Name varchar  اسم المنطقة السياحية 

Address Address Varchar عنوان المنطقة السياحية 
City City Integer  اسم المدينة التي توجد بيا

 المنطقة السياحية.
About About Text  معمومات تاريخية عن

 المنطقة السياحية.
Tourist_type Tourist_type Integer  رقم نوع السياحة التي تنتمي

 الييا ىذه المنطقة السياحية.
 ( وصف بيانات المنطقة سياحية.4.6جدول)

 إضافة رحمة الى شركة حج وعمرة:4.2.11

والعمرة, حيث يتم إضافة الرحبلت من ( يوضح شاشة إضافة رحمة, حيث يقوم بيذه العممية الشركة الحج 13_4الشكل )
 (, كما يمكن التعديل عمييا وحذفيا.12_4خبلل ادخال اسم الرحمة ووصف كامل عن الرحمة كما ىو موضح في الشكل )
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 (: شاشة إضافة رحمة جديدة.13_4الشكل)

 شاشة عمميات الشركة الحج والعمرة:4.2.12 

توضح ىذه الواجية العمميات التي يمكن أن تقوم بيا الشركة الحج والعمرة وتشمل )تعديل بيناتيا, واضافة رحبلت وتعديميا, 
وارسال وتمقي رسائل, إدارة خدمة الرسائل القصيرة, اإلعبلنات, عرض التقارير, عرض التعميقات, ......( كما ىو موضح 

 (.14_4في الشكل )

 

 

 (: شاشة عمميات الشركات الحج والعمرة.14_4الشكل)

 شاشة مسؤول النظام)العمميات التي يقوم بها المسؤول(:4.2.13 

توضح ىذه الواجية كافة العمميات التي يقوم بيا مسؤول النظام والتي تشمل) إدارة حسابات المستخدمين, إدارة دليل 
 (.15_4ىو موضح في الشكل )األماكن السياحية, إدارة اإلعبلنات, أدارة الرسائل( كما 
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 (: توضح شاشة العمميات التي يقوم بيا مسؤول النظام. (15_4الشكل

 البيانات لمنظام: دةتصميم قاع 4.3

في ىذا الجزء من الفصل سوف يتم وصف جميع جداول قاعدة البيانات والحقول التي تتكون منيا, والعبلقات بينيا, وقد تم 
, وقد تم التوصل الى ىذه الجداول بناء عمى المتطمبات الوظيفية  php myadminبناء قاعدة بيانات النظام باستخدام 

 لمنظام.

 جداول قاعدة البيانات4.3.1 

 الوصف اسم الجدول في قاعدة البيانات   الجدول

جدول لتخزين جميع بيانات مستخدمين  User table جدول المستخدمين
 النظام.

جدول بيانات الشركة الحج 
 والعمرة

Company  جدول لتخزين جميع بيانات الشركة الحج
 والعمرة.

بيانات المرشدين جدول لتخزين جميع  Company_guides جدول بيانات مرشدين السياحين
 السياحين.

 جدول بيانات مسؤول النظام
 

Admin  جدول لتخزين جميع بيانات مسؤول
 النظام.
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جدول لتخزين جميع بيانات الحج  Customers جدول بيانات الحاج والمعتمر
 والمعتمر.

 جدول لتخزين جميع بيانات الرحبلت. Journey جدول  بيانات لرحالت

 جدول لتخزين أنواع السياحة Journey_type الرحالتجدول بيانات أنواع 

جدول لتخزين جميع حجوزات شركات  Journey_reg جدول الحجوزات
 حج وعمرة.

 جدول الهواتف 
 

Com_telephones . جدول لتخزين جميع ىواتف الشركة 

 جدول تسجيل الشركات
 

Company_reg .جدول لتخزين لتجديد اشتراك الشركة 

موقع الشركات  جدول بيانات
 عمى الخارطة.

Company_location .جدول لتخزين موقع الشركات 

 جدول التعميقات 
 

Company_comment . جدول لتخزين تعميقات الخاصة بالشركة 

جدول لتخزين كافة اإلعبلنات المسؤول  Ads جدول اإلعالنات
 عنيا مسؤول النظام.

كافة اإلعبلنات المسؤول جدول لتخزين  Ads_company جدول اإلعالنات
 عنيا شركات.

 جدول لتخزين المناطق السياحية. Tourisr_place جدول المناطق السياحية

 جدول لتخزين نوع المناطق السياحية. Tourist_ptypes جدول نوع المنطقة السياحية

المناطق  جدول لتخزين كافة صور Tourist_image جدول صور المنطقة السياحية
 السياحية.

 جدول لتخزين كافة معمومات الرسائل. Messages جدول الرسائل 

 جدول لتخزين المدن في فمسطين. Cities جدول المدن

 جدول لتقيم الرحبلت. Rating جدول التقييم

 جدول لتخزين كافة المرفقات من صور. Sitelimage جدول المرفقات
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 لتواصل مع مسؤول النظام.جدول  Contact جدول اتصل بنا

 ( جداول النظام.4.7جدول )

 تصميم قاعدة البيانات لمنظام:4.3.2

 في ىذا الجزء سوف يتم وصف جداول وكافة الحقول بالتفصيل.

 . جدول المستخدمين: جدول يحتوي عمى بيانات المستخدم)مسؤول النظام, الحاج أو المعتمر, الشركات الحج والعمرة(1 

 الوصف حجم الحقل مفتاح مطموب نوع الحقل اسم الحقل 

User_id integer Yes PK 4 .رقم المستخدم 

Username varchar Yes  50 .اسم المستخدم 

Password varchar Yes  50 كممة المرور 

User_type integer Yes  1  نوع المستخدم) يوجد ثبلث أنواع من
المستخدمين مسؤول النظام, والحاج 

 والشركة الحج والعمرة(. والمعتمر,

 

Status integer Yes  1   يفحص النظام ىل المستخدم مفعل
 حسابو.

Admin_id integer Yes FK 4 .رقم مسؤول النظام 

Customer_id integer Yes FK 4 .رقم الحاج والمعتمر 

Company_id integer Yes FK 4 .رقم شركة الحج والعمرة 

 المستخدمين.( جدول 4.8جدول)

 .جدول الحاج أو معتمر: جدول يحتوي عمى كافة بيانات الحجاج والمعتمرين2

 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب نوع الحقل اسم الحقل 
Id integer Yes PK 4  رقم الحاج

 والمعتمر.
Fname varchar Yes  20  اسم االول

الحاج أو 
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 المعتمر.
Lname varchar Yes  20  العائمة اسم

لمحاج أو 
 المعتمر.

Age integer Yes  2  عمر الحاج أو
 المعتمر.

Idno varchar Yes  12 .رقم اليوية 
Address varchar Yes  100 .العنوان 

Passport_type varchar Yes  100  نوع جواز
 السفر

Passport_image text Yes  -  صورة لجواز
 السفر

Ident_image text Yes  - .صورة اليوية 
Cities_id integer Yes FK 4 المدينة 

Tel varchar Yes  12 رقم الياتف 
Email varchar Yes  50  البريد

 االلكتروني
 ( الحجاج والمعتمرين.4.9جدول)

 . جدول بيانات الشركات الحج والعمرة: جدول يحتوي عمى كافة بيانات الشركة الحج والعمرة.3

 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب نوع الحقل اسم الحقل
Id integer Yes PK 4  رقم شركة الحج

 والعمرة
Cname varchar Yes  100 .اسم الشركة 
Email varchar Yes  50 البريد اإللكتروني 
About Text Yes  -  معمومات عن

 الشركة
Logo_image Text Yes  -  شعار الذي يمثل

 الشركة.
Cover_image Text Yes  -  صورة الغبلف

لمشركة  الحج 
 والعمرة.

Address varchar Yes  100 العنوان 
Status tiny integer Yes  1 الحساب مفعل 
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Cities_id integer Yes FK 4 المدينة 
 ( شركات الحج والعمرة.4.10جدول)

 

 .جدول مسؤول النظام :جدول يحتوي عمى كافة معمومات مسؤول النظام.4

 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب النوع اسم الحقل
Id integer Yes PK 4  رقم مسؤول

 النظام
Name varchar Yes  100  اسم المسؤول

 النظام
Email varchar Yes  50 بريد اإللكتروني 

Tel varchar Yes  12 الياتف 
Address varchar Yes  100 العنوان 

  ( جدول مسؤول النظام.4.11جدول) 

 . جدول المرشدين السياحين :جدول يحتوي عمى كافة معمومات المرشدين السياحين5

 اسم الحقل 

 

 الوصف حجم الحقل  المفتاح مطموب نوع الحقل

Id Integer Yes PK 4  رقم المرشد
 السياحي.

Name Varchar Yes  100  اسم المرشد
 السياحي.

Company_id Integer Yes FK 4  رقم شركة الحج
 والعمرة

 ( المرشدين السياحين.4.12جدول)  

 . جدول بيانات الياتف :جدول يحتوي عمى كافة معمومات ىواتف شركة الحج والعمرة. 6

 الوصف حجم الحقل  المفتاح مطموب نوع الحقل اسم الحقل 

Id Integer Yes PK 4  رقم بينات
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 الياتف.

Tel Varchar Yes  12 .رقم الياتف 

Company_id Integer Yes FK 4  رقم شركة الحج
 والعمرة.

 ( بيانات الياتف.4.13جدول )

 . جدول تجديد اشتراك الشركة الحج والعمرة: جدول يحتوي عمى كافة معمومات  تجديد اشتراك الشركة الحج والعمرة.7

 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب نوع الحقل اسم الحقل
Id Integer Yes PK 4  رقم تجديد

 االشتراك.
Reg_date Date Yes  Date  تاريخ تسجيل

 الشركة
Period Integer Yes  4 .مدة االشتراك 

Status tiny Integer Yes  1  يفحص النظام
ىل المستخدم 
 مفعل حسابو.

Company_id Integer Yes FK 4  رقم الشركة
 الحج والعمرة.

 ( تجديد اشتراكات الشركات.4.14جدول)

 .جدول بيانات موقع الشركة عمى الخارطة: جدول يحتوي عمى كافة معمومات  موقع الشركة الحج والعمرة عمى الخارطة.8

حجم  المفتاح مطموب نوع الحقل اسم الحقل
 الحقل 

 الوصف

ID Integer Yes PK 4 .رقم الموقع 
Lat_value Varchar Yes  20  االحداث السيني عمى

خارطة)موقع الشركة 
الحج والعمرة عمى 

 خارطة(.
Long_value Varchar Yes  20  االحداث السيني عمى

خارطة)موقع الشركة 
الحج والعمرة عمى 

 خارطة(.
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Company_id Integer Yes FK 4  رقم الشركة الحج
 والعمرة.

 ( وصف بيانات موقع الشركة عمى الخارطة.4.15جدول)

 

 .جدول بيانات الرحبلت9

 جدول يحتوي عمى كافة معمومات الرحبلت

 الوصف حجم الحقل  المفتاح مطموب النوع  اسم الحقل 
Id Integer Yes PK 4 رقم الرحمة 

Name Varchar Yes  100 اسم الرحمة 
Type tiny Integer Yes  1  نوع الرحمة )عمرة

 أو حج(.
Sdate  Date Yes  -  تاريخ البدء في

 تسجيل
Edata Data Yes  -  تاريخ انتياء

 التسجيل.
Status tiny Integer Yes  1  تفعيل الحجز

وتوضح إمكانية 
تفعيل الحجز في 

 الرحمة ام ال.
Capacity Integer Yes  3  طاقة االستيعابية

 لمرحمة.
Period Varchar Yes  20 .مدة الرحمة 
Detail Text Yes  -  تفاصيل أخرى

 لمرحمة.
Isspecial Integer Yes  1 .مميز 

Rating Integer Yes  3 . تقييم الرحمة 
Cost Integer Yes  4 .التكمفة 

Company_id Integer Yes FK 4  رقم الشركة الحج
 والعمرة.

Journey_types_id Integer Yes FK 4 .رقم نوع الرحمة 
Rating_id Integer Yes FK 4 .رقم تقيم الرحمة 

 ( الرحبلت.4.16جدول)

 . جدول بيانات أنواع الرحبلت :جدول يحتوي عمى كافة معمومات أنوع الرحبلت10
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 الوصف حجم الحقل  المفتاح مطموب نوع الحقل اسم الحقل

Id Integer Yes PK 4 .رقم الرحمة 

Type Varchar Yes  30 .نوع الرحمة 

 ( أنواع الرحبلت.4.17جدول )

 . جدول الحجوزات11

 جدول يحتوي عمى كافة معمومات الحجز في الشركة الحج والعمرة

 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب نوع الحقل  اسم الحقل

Id Integer Yes FK 4 .رقم الحجز 

Date Date Yes  - .تاريخ التسجيل 

Approve Integer Yes  1  موافقة الشركة
 عمى الحجز.

Customers_id Integer Yes FK 1  رقم الحاج أو
 المعتمر.

Journey_id Integer Yes FK 4 .رقم الرحمة 

 ( الحجوزات.4.18جدول)

  . جدول التقييم12

 جدول يحتوي عمى كافة معمومات التقييم في الشركة الحج والعمرة.

 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب النوع اسم الحقل
Id integer Yes PK 4  رقم بيانات

 التقييم.
Rating integer Yes  2 .التقييم 

C_id integer Yes  4  رقم شركة الحج
 والعمرة.

Customer_id integer Yes FK 4  رقم الحاج أو
 المعتمر.

 ( التقيتم.4.19جدول)
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 .جدول المدن13

 جدول يحتوي عمى المدن في فمسطين

 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب النوع اسم الحقل

Id integer Yes PK 4 .رقم بيانات المدن 

Cities_id varchar Yes  30 .اسم المدينة 

 ( المدن.4.20جدول)

 . جدول الرسائل:14

 جدول يحتوي عمى كافة المعمومات الخاصة بالرسائل.

 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب نوع الحقل اسم الحقل

Id Integer Yes PK 4 رقم الرسالة 

Subject Varchar Yes  100 عنوان الرسالة 

Massage Text Yes  - نص الرسالة 

Date Datetime Yes    التاريخ الخاص بإرسال
الرسالة من حيث اليوم و 
الشير و السنة و اضافة الى 
الساعة التي ارسال تمك 
الرسالة فييا , بحيث أن 
النظام يأخذ تمقائيا تاريخ 
الجياز الذي كتب منو 

 المرسل تمك الرسالة.

User_id Integer Yes FK 4 .مرسل ومستقبل الرسالة 

Status tiny Integer Yes  1  حالة الرسالة)تبين ىل الرسالة
 تم رؤيتيا(.

 ( الرسائل.4.21جدول)

 .  جدول إعبلنات الخاصة بالشركات:15

 جدول يحتوي عمى كافة المعمومات الخاصة باإلعبلنات الشركات الحج والعمرة.
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 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب نوع الحقل اسم الحقل
Id integer Yes PK 4  رقم اإلعبلن

 الخاص بالشركة.
Title varchar Yes  100 .عنوان اإلعبلن 
Text Text Yes  - .نص الرسالة 

Image Text Yes  - .صورة اإلعبلن 
Company_id integer Yes FK 4  رقم شركة الحج

 والعمرة.
 الخاصة بالشركة.( إعبلنات 4.22جدول)

 .جدول مرفقات الموقع16

 جدول يحتوي عمى المرفقات من صور, حيث يتم إضافة صور الى النظام.

 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب نوع الحقل  اسم الحقل 

Id integer Yes Pk 4 .رقم الصورة 

Image Text Yes  -  .صور الموقع 

Admin_id integer Yes FK 4  رقم مسؤول
 النظام.

 ( المرفقات.4.23جدول)

 جدول المناطق السياحية .17

 جدول يحتوي عمى المعمومات الخاصة بالمناطق السياحية.

 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب النوع اسم الحقل

Id integer Yes PK 4 .رقم المنطقة 

Name varchar Yes  50  .اسم المنطقة 

Address varchar Yes  100 المنطقة. عنوان 

About text Yes  -  معمومات عن
 المنطقة.

City_id integer Yes  4 .المدينة 
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Admin_id integer Yes FK 4  رقم مسؤول
 النظام.

Tourist_ptype_id integer Yes FK 4 .رقم نوع المنطقة 

 ( المناطق السياحية.4.24جدول )

 جدول أنواع المناطق السياحية : .18

 عمى أنواع المناطق السياحيةجدول يحتوي 

 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب نوع الحقل اسم الحقل

ID Integer Yes PK 4 .رقم نوع المنطقة 

Type varchar Yes  30 .توع المنطقة 

 ( أنواع المناطق السياحية.4.25جدول )

 جدول مرفقات المناطق السياحية .19

 يتم إضافة صور الى النظام.جدول يحتوي عمى المرفقات من صور, حيث 

 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب نوع الحقل اسم الحقل

Id integer Yes PK 4 .رقم المرفق 

Image text Yes  -  صور المنطقة
 السياحية.

Tourist_places_id integer Yes FK 4  رقم المنطقة
 السياحية.

 ( مرفقات المناطق السياحية.4.26جدول)

 اإلعبلنات الخاصة بمسؤول النظام:جدول  .20

 جدول يحتوي عمى كافة المعمومات الخاصة باإلعبلنات 

 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب نوع الحقل اسم الحقل

Id integer Yes PK 4 .رقم اإلعبلن 
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Link Text Yes   .رابط اإلعبلن 

Image Text Yes   .صور اإلعبلن 

Admin_id integer Yes FK 4  رقم مسؤول
 النظام.

Company_id integer Yes FK 4  رقم شركة الحج
 والعمرة.

 ( اإلعبلنات الخاصة بمسؤول النظام.4.27جدول)

 . جدول اتصل بنا:21

 جدول يحتوي عمى كافة البيانات كيفية تواصل مع مسؤول النظام.

 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب نوع الحقل اسم الحقل 
Id Integer Yes PK 4 .رقم 

Name Varchar Yes  100 .االسم 
Tel Varchar Yes  12 .رقم الياتف 

Email Varchar Yes  50 .البريد االلكتروني 
Subject Text Yes  - .عنوان الرسالة 

Date Datetime Yes  -  التاريخ الخاص بإرسال الرسالة من
حيث اليوم و الشير و السنة و اضافة 

التي ارسال تمك الرسالة الى الساعة 
فييا , بحيث أن النظام يأخذ تمقائيا 
تاريخ الجياز الذي كتب منو المرسل 

 تمك الرسالة.
Admin_id Integer Yes FK 4 .َسلىَيسإولَانُظاو

 ( اتصل بنا.4.28)جدول

 . جدول التعميقات22

 جدول يحتوي عمى كافة البيانات التعميقات.

 الوصف حجم الحقل المفتاح مطموب  نوع الحقل اسم الحقل
Id integer Yes PK 4 .رقم التعميق 

Comment Text Yes  - .تعميق 
Date date Yes  -  التاريخ الخاص بإرسال التعميق من حيث

اليوم و الشير و السنة و اضافة الى 
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الساعة التي ارسال تمك التعميق فييا , 
بحيث أن النظام يأخذ تمقائيا تاريخ الجياز 

 الذي كتب منو المرسل تمك الرسالة.
 Company_id integer Yes FK 4 .رقم الشركة 
Cutomers_id integer Yes FK 4 .رقم الحاج أو المعتمر 

 ( التعميقات.(4.29جدول

 (Sequence Diagram)تسمسل العمميات 4.4 
 فريق العمل في ىذه المرحمة بتوضيح تسمسل العمميات داخل النظام, وىي موضحة بالرسم كما يمي: سيقوم

 :بالوظائف المشتركة لمستخدمي النظام الخاصةتسلسل العمليات 

 . تسلسل عمليات تسجيل الدخول1

 

 تسمسل عمميات التسجيل الدخول.  4.1 :رسم توضيحي 

 . تسلسل عمليات تسجيل الخروج2

 

 تسمسل عمميات التسجيل الخروج.  4.2 :رسم توضيحي 
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 . الوظائف الخاصة لحاج والمعتمر: 1 

 البحث عن )شركة, رحمة, مرشد سياحي, تاريخ معين, تكمفة, نوع السفر(.1.1 

 
 .البحث تسمسل عمميات  4.3 :رسم توضيحي 

 .تسجيل في رحمة  1.2

 
 .تسجيل في رحمة تسمسل عمميات  4.4 :رسم توضيحي 

 التعديل عمى المعمومات  1.3
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 .التعديل عمى معمومات الحج والعمرة تسمسل عمميات  4.5 :رسم توضيحي 

 

 ارسال التغذية الراجعة. 1.4 

 
 .ارسال التغذية الراجعة تسمسل عمميات  4.6 :رسم توضيحي 
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 إدارة الرسائل. 1.5

 
 .إدارة الرسائل تسمسل عمميات  4.7 :رسم توضيحي 

 

 . الوظائف الخاصة بالشركات الحج والعمرة. 2

 تسمسل عمميات إضافة حاج ومعتمر من خبلل الشركة. 2.1

 
 إضافة مستخدم من خبلل الشركة. تسمسل عمميات  4.8 :رسم توضيحي 
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 إضافة رحمة جديدة. 2.2

 
 إضافة رحلة. تسلسل عمليات  4.9 :رسم توضيحي 

 

 

 تعديل عمى المعمومات المستخدمين من قبل الشركة. 2.3

 
 .تعديل معمومات المستخدمين من قبل الشركة تسمسل عمميات  4.10 :رسم توضيحي 
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 إضافة اإلعبلن عمى صفحة الشركة. 2.4

 
 .إضافة اعبلن عمى صفحة الشركة تسمسل عمميات  4.11 :رسم توضيحي 

 

 تعديل عمى معمومات الشركة.  2.5

 
 .التعديل عمى معمومات الشركة تسمسل عمميات  4.12 :رسم توضيحي 
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 . smsارسال رسالة قصيرة 2.6

 
 .smsارسال رسالة قصيرة  تسمسل عمميات  4.13 :رسم توضيحي 

 

 إدارة الرسائل الموقع بالشركات.  2.7

 
 .إدارة الرسائل تسمسل عمميات  4.14 :رسم توضيحي 

 بمسؤول النظام.. الوظائف الخاصة 3
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 إدارة المستخدمين. 3.1

 
 .إدارة المستخدمين تسمسل عمميات  4.15 :رسم توضيحي 

 

 

 إضافة اعبلن عمى الصفحة الرئيسية لمنظام.  3.2

 
 .إضافة اعبلن عمى الصفحة الرئيسية تسمسل عمميات  4.16 :رسم توضيحي 
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 (Activity Diagramتسمسل األنشطة ) 4.5

 سيقوم فريق البحث في ىذه المرحمة بتوضيح مخطط األنشطة داخل النظام:

 1 . تسجيل الدخول: 

الحج والعمرة,  و مسؤول حاج أو المعتمر, شركة المين )يتم من خبلل ىذه العممية تسجيل دخول المستخد
ستخدم, وكممة المرور( سم الملمطموبة وتشمل )االنظام( الى الموقع  بحيث يقوم المستخدم  بكتابة البيانات ا

 والشكل يوضح إجراءات سير العممية. 

 

 

 

 

 (: عممية تسجيل الدخول.4.1الشكل )
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 . إضافة مستخدم جديد:2

يتم من خبلل إضافة مستخدمين جدد )شركات الحج والعمرة, مسؤول النظام, الحاج والمعتمر( بحيث يقوم 
)االسم المستخدم, البريد اإللكتروني, كممة المرور, الياتف, المستخدم بإدخال كافة البيانات المطموبة وتشمل 

المدينة, الخ..( ويتم إضافة بيانات أخرى اذا كان نوع المستخدم حاج أو معتمر )الحالة االجتماعية,  رقم اليوية, 
حن, الخ..( نوع الجواز السفر, صورة الجواز السفر( واذا كان نوع المستخدم شركة سياحية)المدينة, العنوان, من ن

 والشكل يوضح إجراءات سير العممية.

 

 (: عممية إضافة مستخدم.4.2الشكل )
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 . عممية تعديل البيانات الشخصية: 3

يتم من خبلل ىذه العممية التعديل عمى بيانات المستخدم)حاج أو المعتمر, شركات الحج والعمرة, مسؤول النظام( 
والشكل يوضح سير العممية, كما ويمكن لمسؤول النظام تعطيل بحيث يستطيع المستخدم التعديل عمى بياناتو 

 حساب المستخدم.

 
 (: عممية التعديل عمى بيانات مستخدم.4.3الشكل )
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 . إضافة اعبلن جديد:4

يتم من خبلل ىذه العممية إضافة اعبلن جديد الى الموقع بحيث يقوم مسؤول النظام بإدخال البيانات الخاصة 
)اسم اإلعبلن, محتوى اإلعبلن( والشكل يوضح إجراءات سير العممية, ويمكن أيضا التعديل باإلعبلن وتشمل 

 عمى اإلعبلن أو حذفة.

 
 (: عممية إضافة إعبلن.4.4الشكل )
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 . الحجز في شركة معينة :5

تسجيل من خبلل ىذه العممية يمكن المستخدم الحجز في أي شركة قابمة لمحجز داخل النظام وذلك عن طريق 
 الدخول الموقع ومن ثم ادخال بيانات الحجز وتشمل اسم الشركة والشكل يوضح إجراءات سير العممية.

 

 

 (: عممية حجز في شركة.4.5الشكل )
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 إضافة منطقة سياحية:  .6

يتم من خبلل ىذه العممية إضافة منطقة سياحية لدليل األماكن السياحية بحيث يقوم مسؤول النظام بإدخال 
 نات وتشمل )اسم المنطقة, اسم المدينة, معمومات عن المنطقة( والشكل يوضح إجراءات سير العممية.البيا

 

 

 

 (: عممية إضافة منطقة سياحية.4.6الشكل )
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 . ارسال رسالة: 7

من خبلل ىذه  العممية يمكن لجميع المستخدمين )الحاج والمعتمر, الشركة الحج والعمرة, ومسؤول النظام( من 
دخال عنوان  ارسال رسالة الى أي مستخدم أخر عن طريق ادخال )البريد اإللكتروني المراد االرسال لو, وا 

 الرسالة, ومحتوى الرسالة( والشكل يوضح إجراءات ارسال الرسالة.

 

 

 (: عممية ارسال رسالة.4.7الشكل )
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 . عرض البريد الوارد:8

)الحج والمعتمر, الشركة الحج والعمرة, ومسؤول النظام( ومن من خبلل ىذه العممية يمكن لجميع المستخدمين 
 استعراض البريد الوارد الخاص فيو والشكل يوضح إجراءات عرض البريد الوارد.

 

 

 (: عممية عرض البريد الوارد.4.8الشكل )
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 . عرض تقارير بيانات الحجز في شركة معينة: 9

بيانات الحجز وتشمل )رقم الحاج والمعتمر, واسم الرحمة يستطيع مسؤول الشركة عرض تقرير يعرض فيو 
 المحجوز فييا, وتاريخ وموعد الحجز( كما ىو موضح في الشكل يبين ذلك.

 

 (: عممية عرض تقارير بيانات الحجز في الشركة .4.9الشكل )
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 . إضافة رحبلت في شركة الحج العمرة:10

والعمرة من إضافة رحبلت في الشركة بحيث تقوم بإدخال كافة من خبلل ىذه العممية تستطيع لمشركات الحج 
البيانات المطموبة وتشمل )اسم الرحمة,  تاريخ التسجيل, تاريخ انتياء التسجيل, نوع السفر, نوع لرحمة, وتحديد 

 إمكانية الحجز في الرحمة( كما ىو نوضح في الشكل , ويمكن التعديل عمييا وحذفيا.

 
 إضافة رحمة. (: عممية4.10الشكل )
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 الفصل الخامس

 بناء النظام

 

 

 

 المقدمة 
 

 )تحديد متطمبات بناء النظام)المادية والبرمجية 
 

 برمجة النظام 
 

 فحص النظام 
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 المقدمة5.1

من أجل بناء النظام استخدم فريق البحث مجموعة من المتطمبات المادية والبرمجية والتي سوف يتم توضيحيا 
استخداميا, ووصف األجزاء الرئيسية لمبرمجيات التي تم استخداميا, وكذلك توضيح برمجة النظام, وحيث وتبرير 

أن من اىم المراحل التي تمر بيا دورة حياة المشروع ىي مرحمة الفحص وبالتالي سيقوم فريق البحث بالعمل 
لفصل الثالث وفحص قبول ( في اTest Planعمى فحص النظام كما قمنا بالتخطيط في خطة فحص النظام)

 النظام.

 تحديد متطمبات بناء النظام )المادية والبرمجية( وتبرير استخدامها 5.2

 في ىذه المرحمة من المشروع سيتم تحديد المتطمبات االزمة لبناء النظام من ناحية مادية وبرمجية.

 متطمبات بناء النظام المادية 5.2.1

 توفر البيئة البرمجية االتية:حتى يتم استخدام ىذه المغة يجب ان ت

 . جياز حاسوب مواصفات معينة, تم اختيار جياز الحاسوب بمواصفات التالية:1

 CPU :Core i3 2.GHZ 
 RAM:4GB 

وتم اختيار ىذه المواصفات ألنيا من المتطمبات األساسية االزمة لتشغيل أكثر من نظام, حيث ال يقتصر 
 كن استخدام ألغراض أخرى. استخدام النظام عمى النظام وحدة بل يم

 
تم اختيارىا بناء عمى ان عممية نقل البيانات تحتاج أقل شيء  4Mb. خط نفاذ )انترنت( ال يقل عن 2

 لتسريع نقل البيانات وأقل من ذلك سيؤثر عمى سرعة النقل وسيؤثر عمى سير العمل.  1MBلسرعة
 
3 .Flash Memory 2Gوالممفات وحجميا متوسط واالنسب  : تم استخداميا كوسيمة لنقل البيانات

 لفريق البحث.
 
جيجا( تم اختيارىا بناء عمى 35(: المساحة )Domain. استضافة الموقع االلكتروني واسم النطاق)4

ان الموقع االلكتروني يحتوي عمى عدد كبير من العمميات والبيانات والتقارير وبناء عمى ذلك تم اختيار 
 لحجم البيانات المخزنة. ىذه المساحة حيث انيا مناسبة
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 متطمبات بناء النظام البرمجية5.2.2 

( في كتابة الذي يتحدث عن تصميم المواقع االلكترونية الديناميكية وأشير المغات 2005وذكر )معمو,
شكمت ثنائيا لتطوير مواقع الويب  my SQLو  phpالبرمجية التي تستخدم في التصميم أن لغة 

 الديناميكية التي تعتمد باألساس عمى قاعدة البيانات.
وبما أن الموقع االلكتروني الذي يعمل عمى بناؤه فريق البحث ىو موقع ديناميكي, سوف يتم استخدام 

 في بناء تطوير الموقع.  phpلغة 
نصية صممت أساسا من أجل  ( : ىي لغة برمجةHypertext preprocessor) php ( لغة 1

 استخداميا لتطوير وبرمجة تطبيقات الويب لعدة أسباب:
( وىذا يعني open source(: لغة برمجة مفتوحة المصدر أو ما يسمى )php. تعتبر لغة االنترنت)1

انو يمكن ألي شخص االطبلع عمى الكود البرمجي, ويمكن التعديل عمى الجمل البرمجية ذات 
 المفتوح.المصدر 

 . قدرة المبرمج عمى استخدام أي جمل برمجية مفتوحة المصدر.2
 . قدرة ىذه المغة عمى التعامل مع أنواع عديدة من قواعد البيانات.3
. القدرة عمى دمج ىذه المغة مع لغات األخرى وبالتالي يساعد في إعطاء الشكل والتصميم المناسب 4

 لمنظام الذي ترغب في بناؤه وتطويره.
( لغة برمجة الخادم, أي تنفيذ الجمل البرمجية لمنظام يكون في php. تعتبر لغة برمجة االنترنت)5

 جانب الخادم وليس العميل.
2)Bootstrap  ,مجموعة كبيرة من األدوات التي تستعمل في تصميم المواقع وتطبيقات االنترنت :

لمنصوص الكتابية   CSSل وا HTMLعمى قوالب مصممة في األساس بال  Bootstrapيحتوي ال 
 .JavaScriptواالزرار والعديد من العناصر األخرى, كما أنو يحتوي عمى ممحقات خاصة بال

(: ىو نظام تشغيل من اصدار شركة Microsoft Windows 8.1( وسوف يتم استخدام بيئة)3
عمى العديد من مايكروسوفت, لقد تم استخدامو ألنو متوفر بسعر مناسب ويسبب استخدامو, واحتوائو 

 المميزات التي تسيل عممية بناء النظام ودعمو لمتطورات الحديثة, والسرعة في األداء.
  
 (Microsoft office 2016( برنامج معالجة النصوص )4

وىي عباره عن حزمة مكتبية من انتاج شركة مايكروسوفت لمبرمجيات حيث انيا تضم العديد من 
ر النصوص وبرنامج قواعد البيانات وبرنامج العروض التقديمية وبرنامج البرامج المكتبية كبرنامج تحري

القوائم المحاسبية وغيرىا حيث تقوم الشركة بين فترة وأخرى بإصدار نسخ محدثة وكان اخر اصدار ليا 
 .2016اوفيس 
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 ومن اىم البرامج التي سنقوم باستخداميا من ىذه الحزمة :
A .Microsoft word 2016 : 

م استخدامو لمعالجة النصوص ويستخدم لكتابة مستندات التوثيق ىذا النظام لتوفير العيد من برنامج ت
 المزايا فيو منيا :

القدرة  ع كتابة النصوص بمغات متعددة ,ادراج صور واشكال تمقائية  وغيرىا ,وانشاء جداول البحث 
 واالستدالل وغيرىا من المزايا .

point 2016 .B Microsoft office power 
 ىو عبارة عن برنامج تم استخدامو في عمل العروض التقديمية ليذا النظام .

3 .Dreamweaver cs: 
( تحتاج الى خادم يقوم باستخدام واستضافة ىذه phpكما ذكرنا سابقا فان لغة البرمجة االنترنت )

 منو .الصفحات وتنفيذىا حتى نستطيع تنفيذ النظام ومعرفة اذا قام بالوظائف المطموبة 
4 .Database server: 

 . MySQLتم استخدام سيرفر مجاني ألنشاء وفحص قاعدة البيانات من خبلل 
 ( Google Chrome ). متصفح5 
يستخدم ىذا المتصفح في التنقل بين الصفحات المختمفة لمنظام باإلضافة الى مشاىدة ما يقوم بو  

ة من األدوات التي تساعد عمى االرتقاء بمستوى النظام بالعين المجردة يقدم البرنامج مجموعة متقدم
 خبرتك في تصميم مواقع اإلنترنت.

6 ( .Glify diagram web application:) 
وتم   use caseلقد تم استخدام ىذا التطبيق النماذج المطموبة في توثيق المشروع مثل رسومات 

 فة الى ان استخدامو مجانا.استخدامو ألنو يتميز بجودة الرسومات وسيولة االستخدام باإلضا
 

 برمجة النظام:5.3 
( لبناء الموقع الخاص بالنظام, ولوحة التحكم الخاصة بو, Dreamweaverلقد تم استخدام بيئة )

 وانشاء قاعدة البيانات الخاصة بالنظام وفقا لمتطمبات النظام.
 

 (:test planفحص األجزاء لمنظام حسب خطة الفحص ) 5.4
المرحمة من اىم المراحل التي يمر بيا النظام وتشغيل النظام, التي يتم فييا فحص كل جزء تعتبر ىذه 

 من أجزاء النظام ع حده من اجل التحقق من انو يعمل بالشكل المتوقع والمطموب.
 في ىذا الفصل سيتم القيام بعمية الفحص وعرض بعض شاشات النظام التي تم فحصيا.
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 عمميات الفحص وتشمل :

 بعض أجزاء النظام  فحص .1
 فحص تكامل النظام  .2
 فحص النظام  .3
 فحص قبول النظام  .4

 
 5.4.1 فحص بعض أجزاء النظام.

في ىذه المرحمة تم فحص كل جزء من أجزاء النظام لمتأكد من انو يؤدي دوره بالشكل الصحيح حيث  
 تم ادخال مدخبلت معينو لمتأكد من صحة المخرجات والعمميات .

 األمثمة ع العمميات التي فحصيا  ومن
 ( الواجية الرئيسة لمنظام.1

 
 (: الصفحة الرئيسة للنظام.5.1الشكل )
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 ( عممية تسجيل الدخول:2

 (, 5.2تم ادخال المدخبلت التالية, وىي مدخبلت صحيحة)أي موجودة قاعدة البيانات( كما ىو موضح في الشكل)

User  name: admin. 

Password:54321  

 

 ( شاشة تسجيل الدخول.5.2الشكل )

 

 ( يوضح تأكيد عممية تسجيل الدخول بالشكل الصحيح:5.3الشكل)

 

 (: تأكيد عممية تسجيل الدخول.5.3الشكل)
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  ( يوضح عممية إضافة مستخدم جديد )شركات الحج والعمرة(:5.4الشكل)

 

 (: عممية إضافة مستخدم جديد.5.4الشكل)

 

  يوضح عممية إضافة مستخدم جديد )حاج أو معتمر(:( 5.5الشكل)

 

 (: عممية إضافة مستخدم جديد.5.5الشكل)
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 ( يوضح تأكيد عممية اإلضافة في قاعدة بيانات النظام.5.6الشكل )

 

 (: شاشة تأكيد عممية اإلضافة.5.6الشكل)

  :شاشة إضافة إعالن جديد 
بإدخال بيانات صحيحة ال تتعارض مع شروط إدخال البيانات ويتم ممئ كافة الحقول  شركات الحج والعمرةقوم ت

 (.5.7)والنتيجة تكون بنجاح العممية كما في الشكل
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 (: شاشة اضافة  اعبلن.5.7لشكل)ا
 

  : شاشة تعديل إعالن 
بإدخال بيانات صحيحة ال تتعارض مع شروط إدخال البيانات ويتم ممئ كافة الحقول  تقوم شركات الحج والعمرة

 ( والتعديل عمى محتوى اإلعبلن(5.8لوالنتيجة تكون بنجاح العممية كما في الشك

 

 .تعديل االعبلن (: شاشة5.8لشكل)ا

 

 فحص تكامل النظام : 5.4.2 
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في ىذا الجزء تم فحص التكامل بين األجزاء المختمفة لمنظام وذلك بفحص تكامل وترابط اجزاء النظام مع بعضيا 

, كما ىو موضح في شركة الحج والعمرةالبعض, ومن األمثمة عمى ذلك فحص تكامل عممية تسجيل دخول 

 (.5.9الشكل )

 

 

 

 

 

User name: co_saradweik 

Password: 54321 

 

 
 .شركة الحج والعمرة ( تسجيل دخول5.9الشكل)

بشركة الحج  تم ادخال البيانات المطموبة بالشكل الصحيح  بالتالي سوف يتم االنتقال الى الصفحة الخاصة 

 (.5.10)كما ىو موضح في الشكلوالعمرة 
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 .لمشركة الحج والعمرة ( يوضح عممية اتام عممية تسجيل الدخول5.10الشكل)

 

 

 ( يوضح عممية فحص  التكامل لعممية تسجيل الدخول لمنظام . 5.11والشكل )

 النتيجة الفعمية  النتيجة  المدخالت  العممية 
 الصالحيات : مسؤول النظام  تسجيل الدخول لمنظام 

 المدخالت : 
 admin :اسم المستخدم

password:5432154321 

الدخول لمصفحة  البيانات صحيحة 
  بمسؤول   الخاصة
  النظام 

  .شركة الحج والعمرةالصالحيات : تسجيل الدخول لمنظام
 المدخالت : 

  co_saradweikاسم المستخدم:
 password :5432154321 

الدخول لمصفحة  البيانات صحيحة
بالشركة  الخاصة

 الحج والعمرة.

 الصالحيات: الحاج أو المعتمر. تسجيل الدخول لمنظام
  المدخالت: اسم المستخدم خاطئ.

 

 ظهور رسالة خطأ. البيانات خاطئة .

 ( عممية تكامل تسجيل الدخول5.11الشكل )

 

 :الفحص الكمي لمنظام 5.4.3
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 بعد القيام بتطوير وبناء جميع أجزاء النظام, يتم العمل عمى فحص أن النظام يقوم بالميام التي صمم من  أجميا
ويمبي المتطمبات الوظيفية  و يرضي المستخدمين, ويتم التركيز في ىذا الجزء بأن يكون تأثير  لمعمميات 

 .المختمفة عمى باقي أجزاء النظام

 :فحص قبول النظام5.4.4 

النظام من خبلل بعض األشخاص وذلك بعد توضيح فكرة  استخدامفي ىذه المرحمة فقد تم العمل عمى تجريب 
 االستخدامالنظام والوظائف المختمفة التي يقدميا وقاموا بإبداء رأييم بيذا النظام ,وكان يتمحور حول سيولة 

لمنظام وكذلك كمية المعمومات المتوافرة التي تجعل النظام تفاعمي , و عميو فقد أبدى المستخدمون إعجابيم 
 .م من ناحية األلوان وتر تيب العناصر, وبناء عمى ىذه المعطيات فقد تقرر نجاح فحص قبول النظامبالتصمي

 

 

 

Beta test 5.6  

عطاء فريق البحث المبلحظات  حيث يتم فحص النظام من قبل عينة من المستخدمين لتجربة ىذا النظام وا 
 والتغذية الراجعة حول النظام.

مون لمحج والعمرة , حيث تم اجراء مقابمة شفوية معيم وشرح ليم  قبل شركة سكايتم تجربة النظام من وىنا لقد 
 .وما مخرجاتوىذا النظام  ما أىميةفكرة المشروع ككل و شرح كيفية العمل و استخدام النظام, وأيضا تم توضيح 

ارير فيو, ومبلئمة لقد كانت ردت فعل إيجابية نحو تجربة النظام, من حيث السيولة استخدامو, طريقة عرض التق
 واجية النظام لطبيعة الموقع.

ولقد تم االخذ بعين االعتبار بعض المبلحظات التي تم تقيميا لنا من اجل تطوير المشروع وجعمة اكثر مبلئمة 
 لبلستخدام ومن األمثمة عمى ىذه المبلحظات:

الوصول الى  تعديل طريقة البحث داخل النظام بحيث تكون أكثر تخصيص, حتى تسيل لممستخدم .1
 المراد البحث عنو.

 استغبلل المساحات الفارغة في الصفحة الشخصية لمشركة إلضافة إعبلنات ليا. .2
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 الفصل السادس
 تشغيل النظام                                          

 

 

  المقدمة 

 تشغيل النظام 

 خطة صيانة النظام 

 احتياطية صيانة 
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 المقدمة: 6.1

بعد القيام بفحص عمميات النظام في الفصل الخامس, تكون المرحمة األخيرة من مراحل بناء وتطوير 

النظام وىي مرحمة تشغيل وصيانة النظام, حيث تعتبر ىذه المرحمة ميمة لضمان إستمرارية عمل النظام 

مرحمة تشغيل النظام وأىمية  من دون أي خمل, وألطول فترة زمنية ممكنة, وفي ىذا الفصل سيتم استعراض

 صيانتو والخطة المقترحة لعممية الصيانو.
 تشغيل النظام:     6.2

خراج  االنتياءبعد  من جميع مراحل تطوير النظام من بناء لمنظام وقاعدة البيانات وبناء شاشات إدخال وا 

البيانات الخاصة بالنظام وبرمجتيا جميعا, وبعدىا  يعتبر النظام ىنا جاىزًا  لمتشغيل ويؤدي جميع 

في واألىداف التي صمم من أجميا دون أي خمل , ويكون شكل النظام حين تشغيمو كما  الوظائف

(:, وتعتبر الشاشة الرئيسة والخاصة بمستخدمي النظام من خبلل متصفح الويب, كما يظير 6.1الشكل)

 (.6.1الشكل)
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 تشغيل الموقع من خبلل سيرفر. (6.1الشكل)

 خطة صيانة النظام:6.3 

فريق البحث بوضع خطة صيانة لمنظام وذلك من أجل تفادي األعطال في أي وقت, ولضمان استمرارية  قام

 النظام ألطول فترة ممكنة.

 (:( MY  SQLصيانة قاعدة بيانات النظام6.3.1 

العنصر األساسي ألي نظام ىو قاعة البيانات حيث انيا تحتوي عمى العديد من الجداول الخاصة   

مية البيانات التي تحتوييا قاعدة البيانات فنحت بحاجة الى المحافظة عمى السرية التامة بالنظام, وألى

لممعمومات وذلك من خبلل إعطاء كل مستخدم لمنظام اسم مستخدم وكممة المرور الخاصة بو وذلك اثناء 

من بيانات بعد التأكد والتحقق   MySQLالتواصل عبر الموقع اإللكتروني فمن خبلليا يتم التوصل الى 

 الى النظام.

 (:Application serverصيانة )6.3.2  

( من العناصر الميمة لتشغيل النظام ولموصول الى صفحات النظام, فيو يقوم بتوفير (app serverيعتبر

(, اضافة الى (app serverالحماية واالمن لمنظام, لذلك يطمب من مسؤولي النظام التأكد ما صحة إعدادات 

 بشكل صحيح وفعال.أنو يعمل 

 صيانة النظام من حيث الوظائف: 6.3.3
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بعد تشغيل النظام لفترة محددة تظير الحاجة الى القيام بعممية اإلضافة أو  التعديل عمى المتطمبات الوظيفية 

 وغير الوظيفية لمنظام, تعتبر ىذه الخطوة ميمة لتحقيق أىداف النظام.

 تطويرية: صيانة 6.3.4 

التي يجب أن يقوم بيا فريق البحث ىي وضع نسخة احتياطية عن ممفات النظام وقاعدة من أىم الخطوات 

تؤدي الى  بياناتو, ويتم استرجاع النسخة االحتياطية في حال حدوث أي خمل في النظام, لتفادي المشاكل التي

 توقف النظام عن العمل.

 

 

 

 

 

  :احتياطية صيانة 6.4

إثناء عممية تعديل من اىم الخطوات التي يجب أن يقوم بيا فريق البحث ىي السياسات االحتياطية, حيث انو  
النظام يحدث أحيانا أخطاء في النظام أو قاعدة البيانات , ىذه األخطاء تؤدي في بعض األوقات إلى توقف 

(والتي تضم كافة البيانات الموجودة في Backupعمل النظام .ولتفادي ىذه المشكمة يتم نسخ بيانات النظام  )
قاعدة البيانات والنظام ,باإلضافة إلى إنشاء قرص لمنظام الستعادة النظام في حال حدوث خمل في النظام أو 

( وىذه العممية يجب أن تتم بشكل دوري Drop Boxرفع كافة األشياء المتعمقة بالنظام ككل عمى  برنامج )
 ومنتظم.
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 الفصل السابع

 النتائج والتوصيات

 

 

 

 المقدمة 

 النتائج 

 التوصيات 
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 أعمال تطويرية مستقبمية 

 المصادر والمرجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة : 7.1

بعد قيام فريق البحث بتطوير النظام بدءًا من مرحمة التخطيط ووصوال لمرحمة بناء النظام, فقد توصل فريق 

البحث إلى النتائج المرجوة من النظام, وتم تحقيق المتطمبات الوظيفية وغير الوظيفية لمنظام, باإلضافة إلى ذلك 

 ؤدي إلى تحسين النظام وزيادة كفاءتو في المستقبل.ت التيتوصل فريق البحث إلى العديد من النتائج التوصيات 

 النتائج : 7.2

 كانت عمى النحو التالي: التيتم التوصل إلى مجموعة من النتائج  و 

 واضحة ومفيومو. األيقوناتتقميل الوقت والجيد عمى مستخدمي النظام حيث أن  .1

 .والعمرة بكل سيولة تمكين الحاج والمعتمر من الوصول الى شركات الحج  .2

 شركات الحج والعمرة أول بأول.بالاإلعبلنات حيث تم عرض اإلعبلنات الخاصة  .3

أن  ستخدمين)مسؤول النظام, شركات الحج والعمرة, الحجاج والمعتمرين(ىذا النظام لمم حيث أتاح  .4

 المختمفة. مبوظائفي ويقوم
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 الحج والعمرة. في التكنولوجيا إدخال عند باألخص ,المنطقة في التكنولوجي التطور مواكبة زيادة .5

 التوصيات :7.3
 يوصي فريق البحث بالتطبيق الفعمي لمنظام عمى أرض الواقع.  .1
 .اقناع الشركات الحج والعمرة بالتفاعل مع النظام واستخدام, ألنو يفتح لمشركات أسواق جديدة .2
عبلمية تسويقية خطة عمل .3  وتوضيح الجديد االلكتروني النظام مع التعامل ع اإلفراد تشجع وا 

 .وفوائده مميزاتو
 

 أعمال تطويرية مستقبمية :7.4 
إمكانية توسيع المشروع المناطق المستيدفة بحيث ال تقتصر عمى محافظة الخميل, بل  .1

 وتشمل محافظات فمسطين جميعيا.
الحاجة الى يق االنترنت, دون . تطوير الموقع لتتمكن الشركات الحج والعمرة من الدفع عن طر 2

 ة الشركة.زيار 
 التطوير عمى تطبيق اليواتف المحمولة بحيث يصبح متاحا ألكثر من مستخدم.. 3
 
 
 المصادر والمراجع:  7.5

  ,(, الييئة الفمسطينية 51," أداء ىيئة الحج والعمرة في موسم الحج, سمسة تقارير )2007)ادعيس
 رام هلل"(. –المستقمة لحقوق المواطن 

  ,دور تكنولوجيا المعمومات في تنمية القطاع السياحة والفندقة", مجمة الباحث, 2010إبراىيم,)فوزي " ,
 العدد السابع(.

 ,تسويق الخدمة السياحية الكترونيا وأثره في جودة الخدمة في شركات السياحية"(.2010)الحسين" , 
  ,لعبلقات مع الزبائن"(., "دور التكنولوجيا المعمومات في تدعيم وتفصيل إدارة ا2011)قريشي 
 ,تسويق عبر االنترنت ودوره في تنشيط السياحة الدينية "(. 2010)سالم" , 

 

 


