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  ح
 

 21 -------------------------------------------------------------------------------------- إسسبل ٔاسزقجبل انشسبئم 3-4انجذٔل.

 21 ---------------------------------------------------------------------------------- ػشض َزبئج انفذص نهًشكجخ 3-5انجذٔل.

 21 -------------------------------------------------------------------------------- اسزؼشاض اإلػالَبد ٔاألخجبس 3-6ٔل.انجذ

 21 ----------------------------------------------------------------------------------------- رقذٚى شكٕٖ أ اقزشاح 3-1انجذٔل.
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 : الممخص
 

بعد رؤية فريق العمل لزيادة الضغوطات عمى مركز فحص السيارات في محافظة الخميل كونو المركز الوحيد في المحافظة 

صدار الشيادات الخاصة بحالة المركبة ولِ الذي يقوم بعممية فحص  كون ىذا المركز وشيادتو معتمد من قبل وزارة المركبات وا 

النقل والمواصالت , فإن ىذه الشيادة تعتبر المرجعية المعتمدة بين البائع والمشتري التي توصف حالة المركبة , ولعدم وجود 

ذلك الى خمق فرصة لنا لعمل ىذه البوابة اإللكترونية التي تعمل عمى نظام او بوابة إلكترونية في مركز فحص السيارات أدى 

مساعدة الموظفين والمراجعين والتي تعمل عمى توفير الوقت والجيد عمييم )العاممين والفاحصين( باالضافة الى توثيق كل 

 . متأثرين من المركزحركة تتم بداخل المركز خطوة بخطوة خوفًا من فقدان المعمومات وتوفر الموثوقية لجميع ال
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 انًمذيت : 1.1

التكنولوجيا في وقتنا الحاضر اصبحت جزء ال يتجزأ من الحياة البشرية او الكونية بشكل عام وىذا الشيء يدفعنا الى زيادة 
 االىتمام 

 بيا وىناك انواع عدة لمتكنولوجيا المتقدمة نأخذ منيا مثاًل عالم االنترنت واالنظمة المعموماتية عالم الصناعات والسيارات والكثير 

 الكثير وبما ان ىذه التكنولوجيا اصبحت من االمور التي نستخدميا في يومنا بشكل روتيني , عممنا نحن فريق البحث عمى 

   .من أجل العمل عمى تطوير انظمة تساعد المواطنين في تسييل حياتيم العممية اليومية توظيف ىذه التكنولوجيا

 بعد رؤيتنا لزيادة الضغوطات عمى مركز فحص السيارات كونو المركز الوحيد في محافظة الخميل الذي يقوم بعممية فحص 

صدار الشيادات الخاصة بحالة المركبة ولكون ىذا المركز وشياد  تو معتمد من قبل وزارة النقل والمواصالت , فإن المركبات وا 

 ىذه الشيادة تعتبر المرجعية المعتمدة بين البائع والمشتري التي توصف حالة المركبة , ولعدم وجود نظام او بوابة إلكترونية في 

 دة الموظفين والمراجعين مركز فحص السيارات أدى ذلك الى خمق فرصة لنا لعمل ىذه البوابة اإللكترونية التي تعمل عمى مساع

والتي تعمل عمى توفير الوقت والجيد عمييم )العاممين والفاحصين( باالضافة الى توثيق كل حركة تتم بداخل المركز خطوة 
 . بخطوة خوفًا من فقدان المعمومات وتوفر الموثوقية لجميع المتأثرين من المركز

 

 

  : يشكهت انذساعت 1.3

 بعد ان قمنا بزيارة ميدانية لمركز الفحص الخاص بالمركبات في جامعة بوليتكنك فمسطين , وجدنا ان لدييم مشكمة وىي عدم 

 تقديم اي خدمة بشكل الكتروني داخل المركز والذي يعمل عمى تعقيد العممية بين الموظف والُمراِجع , وتبعاً  ليذا االمر فإن 

 عممية االتصال و التواصل في ما بينيم تكون منقوصة وتقميدية بالتالي تصبح عممية الخدمة داخل المركز غير كفؤَه , 

 ستخداميم لالنظمة التقميدية باالضافة الى عدم وجود ربط بين اجيزة الموظفين في المركز وايضا بين افرع المركز باالضافة ال

 مة التقميدية , وىذا يعتبر غير مواكب لمتطور بالشكل المطموب ,  حيث ان استخداميم مثل برنامج االكسل وغيره من االنظ

 . لالنظمة الموجودة حاليا ممكن ان يعرض البيانات الميمة لمضياع نتيجة عمل فورمات لالجيزة الموجودة عندىم
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 ومن اىم المشاكل التي تعاني منيا الستخداميا االنظمة التقميدية الحالية ىي :

 .عدم وجود الية ربط بين االجيزة الموجودة في الخميل واالخرى في بيت لحم  .1
 استخدام االنظمة التقميدية ياخذ وقت اطول وجيد اكبر من ناحية تعبئة البيانات . .2
 من قبل الموظفين. المركبةعدم القدرة عمى معرفة من قام بفحص  .3
 بون .عدم القدرة عمى الحجز بشكل مسبق الكترونيا من قبل الز  .4
 صعوبة نقل البيانات بين االجيزة الخاصة  بالمركز الواحد . .5
 في حال حدوث خطأ في البيانات ىناك صعوبة في التعديل عمييا . .6
 لمعرفة االعالنات واالرشادات  . الُمراجعينلدى  و مرجعية الكترونيةو  طريقة تواصلعدم وجود  .7
 .التكمفة العالية في استخدام االنظمة التقميدية مثل االوراق  .8
 صعوبة في اصدار بعض التقارير الخاصة بالمركز .  .9

 

 ومن ىذا المنطمق نشأت فكرة المشروع في بناء نظام الكتروني يعمل عمى ربط االجيزة بعضيا مع بعض وادارة المركز

 القدرة واالمكانية عمى الُمراجع  بطريقة حديثة وتضمن حفظ البيانات وتفادي الكثير من المشاكل التي تواجو الموظف و 

 من خالل الحجز الكترونيا مما يقمل  الُمراجعالحجز المسبق لتفادي حدوث االزمات في المركز وتوفير الوقت والجيد عمى 

 من قبل الموظفين داخل قاعدة البيانات باالضافة مركبة وثيق من قام بفحص المن الضغط والعبء عمى الموظفين وكذلك ت

 الى تسييل عممية تعبئة البيانات وسيولة الرجوع الييا وايجاد بوابة الكترونية تعمل عمى تسييل  ىذه العممية لجميع 

 . المتأثرين من المركز

 

 انفئبث انًغخهذفت : 1.2

 تيا طرفين اساسسين ىما عمى النحو التالي :مشكمة البحث كانت تستيدف في طيا

 .البوليتكنك  / سياراتموظفي مركز فحص ال .1
 مالكي المركبات التي تحتاج الى فحص  . .2
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 أهذاف انًششوع : 1.1

 يسعى فريق العمل الى بناء نظام لمركز فحص المركبات يعمل خاللو عمى تحقيق االىداف التالية :

 .بناء نظام يقمل الوقت والجيد عمى جميع االطراف المترابطة بالنظام  .1
 .المركز لُمراجع ايجاد طريقة لالتصال والتواصل بين ا .2
 .بناء قاعدة بيانات مركزية لربط افرع المركز مع بعضيا البعض  .3
 . موثوقيةًا و حفظ المعمومات بشكل أكثر أمان .4
 .سيولة الوصول الى المعمومات المتعمقة بالوثائق المطموبة لعمل فحصوصات لممركبة من قبل الزبائن  .5
المكتب عن داخل مكان دون الضرورة لمتواجد اي إمكانية الوصول لممعمومات من قبل مدراء الفروع في اي وقت و  .6

 .االنترنت االتصال بطريق 
 

 أهًيت اننظبو : 1.1

يجاد الحمول لممشاكل التي تواجو مركز فحص المركبات وتكمن  تعود اىمية النظام في تقديم الخدمة لفئة كبيرة من المجتمع وا 
 االىمية في ذلك من خالل :

 

 لنظام بالنسبة لموظفي مركز فحص المركبات : أىمية 1.5.1

 موظف لمعرفتو بميامو يسيل النظام العمل لدى الموظفيين ويقسم العمل في ما بينيم ويعمل عمى تخفيف الضغط عن كل 

 الموكمو إليو والتي عمل النظام عمة تيسيرىا ومن ثم زاد الية التواصل في ما بينيم وجعل دقة البيانات تزداد بشكل أكبر وسيل 

 عممية إصدار التقارير الدورية والسنوية لممركز .

 

 مالكي المركبات التي تحتاج الى فحص : أىمية النظام بالنسبة 1.5.2

 عمل النظام عمى توفير الوقت عمى الزبائن في انتظار أدوارىم في فحص المركبات من خالل حجز الدور االلكتروني باإلضافة 

مكانية  توفير االرشادات   الى توفير الجيد من خالل آلية التواصل مع المركز والتي اصبحت بشكل اسرع وابسط من ذي قبل وا 

 و الى المركز وجعمت من المراجع االكثر وعيًا لما يحدث داخل المركز ووفرت عميو عناء والمعمومات التي يحتاجيا قبل ذىاب

 المسافة واالنتظار .
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 نطبق اننظبو : 1.1

نطاق ىذا النظام يضم مراكز فحص المركبات التابعة لجامعة بوليتكنك فمسطين في مدينة الخميل وبيت لحم  فيعمل عمى توفير 
 والمستفيدين منيم. الخدمة ليم ولجميع زبائنيم

 

 حذود انذساعت : 1.7

 سيتم تطبيق الدراسة وفق الحدود التالية :

تمامو عمى مدار   أشير متتالية . 7الحدود الزمانية : من المتوقع إنجاز ىذا النظام وا 
 الحدود المكانية : وىي مراكز فحص المركبات في الخميل وبيت لحم .

 

 

 انًنهديت : 1.7

 الطرق إحدى استخدام خالل من النظام من المتوقعة المخرجات عمى لمحصول المستخدمة المنيجية عملال فريق يتبع

 من  كونتت والتي SDLC : System Development Life Cycle) ) ب تسمى ما وىي البرمجيات ىندسة في المتبعة

 :المراحل التالية والتي تم تقسيميا عمى فصول المشروع 

 والتي تم من خالل المقابالت  المعمومات وجمع لمنظام التخطيط مرحمة. 
  جمعيا  تم التي والمعمومات المتطمبات تحميلمرحمة. 
  النظام تصميممرحمة. 
  طبيقو وت النظام تطويرمرلة. 
 لمنظام شاملال فحصمرحمة ال. 
  وصيانتو النظام تطبيقمرحمة.  
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 يهخص انفصم : 1.3

 المقدمة في الحديث عن كانت البداية  .مركز فحص المركبات  تواجو التي البحث مشكمة عنالحديث  الفصل ىذا تناول لقد

 حل في ة ىذا الظامأىمي باالضافة الى تطويره يتم سوف الذي بالنظاممستيدفة ال الجية عن ونبذة لمتطوير المقترح منظامل 

 . منو المرجوة األىداف وتحقيق  النظام بناء في المتبعة المنيجية الى باإلضافة النظام أىداف وكذلك , المشكمة 

 .النظام تحميل عمى يحتوي الذي الثاني الفصلب  لمبدء المبنة االساسية  المقدمة ىذه وتعد
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 ثبنيانفصم ان

 

 اننظبو وححهيم انغببمت عبثاسانذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

انغببمت عبثاسانذ . 

 

ححهيم اننظبو انمبئى . 

 

بذائم اننظبو .   

  
يحذداث بنبء اننظبو . 

 

انًخبطش . 

 

 دساعت اندذوي

 . االلخصبديت
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 انغببمت : انذساعبث 3.1

 بعد اإلطالع عمى العديد من الدراسات ذات العالقة بالنظام الذي سوف نقوم ببنائو تم اختيار ىذه الدراسات وىي كالتالي :

 

 -1 Successful workplace communication in the age of technology  

(Domagalski,Theresa A,October 2015) 

 تحدث الكاتب عن التطور التكنولوجي بشكل عام لوسائل االتصال والتواصل, بحيث ان ظيور العديد من وسائل التكنولوجيا

 شرفيم وفي اي وقت , وايضا ادى ىذا التنوع الى تحقيق الفعالية جعمت االتصال بشكل مباشر بين المرؤوسين ورئيسيم او م 

في العمل وزيادة االنتاجية , لذلك من الضروري توخي الحذر عند اختيار الوسيط او الوسيمة المناسبة لالتصال في العمل 
 ,وىذا

 الخاصة بالعمل وما ىي اىمية االختبار يجب ان يكون مسبوقا بمعرفة من ىم االفراد الذين يدخمون ضمن شبكة التواصل  

 وطبيعة الرسائل والمحادثات التي تدور بينيم  بيدف ان يكون اختيار وسيمة االتصال متوافقا مع ىذه المتطمبات .

 وذكرت الدراسة ايضا العديد من وسائل التواصل بين االفراد والتي تحقق فعالية في عممية االتصال مثل الرسائل النصية 

 او البريد الصوتي او رسائل البريد االلكتروني , ولكن عمى الرغم من المزايا الكثيرة التي تقدميا ىذه الوسائل اال بواسطة الياتف 

 انيا ما زالت تشكل عائقا امام تحقيق الفعالية المطمقة في عممية االتصال , فما الفائدة من الرسالة اذا لم يقوم متمقي الرسالة 

 او ان يستمميا بطريقة صعبة ويكون غير قادر عمى التعامل مع تمك الرسالة ومن الممكن ايضا ان باستالميا في الوقت المحدد 

 تصل ىذه الرسالة الى صندوق الرسائل المزعجة كما ىو الحال في صندوق الرسائل المزعجة الخاص بالبريد االلكتروني , فكل 

 ىذه الثغرات في عممية االتصال ال يمن التنبؤ بحدوثيا لكنيا ان وجدت تؤثر بشكل سمبي عمى نوايا المرسل في ارسال الرسالة 

 وايضا عمى ثقة المستقبل في حصولو عمى تمك الرسالة في الوقت المحدد.

 اكثر كأن يطمب توضيحات معينة عن  ولكن االتصال االكثر فعالية ىو ذلك الذي يسمح لمتمقي الرسالة بالنقاش بشكل مريح

 امر ما او طمب االرشاد من مرسل الرسالة بشأن امر ما , او من خالل توفير الفرصة لمتمقي الرسالة بالتاكيد عمى استالمو 

 لتمك الرسالة وتحدثت الورقة ايضا عن السبب وراء عممية االتصال , بحيث ان تحديد سبب االتصال واىمية او حساسية 

 الرسالة او المحادثة ىو الدافع االساسي وراء اختيار اكثر وسائل االتصال كفاءة وفعالية .
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 التعقيب عمى الدراسة :

 بعد اإلطالع عمى ىذه الدراسة من فريق العمل وجدنا انيا تفيد المشروع في تحديد طرق التواصل الفعال لدى النظام والتي 

 ة والموظفين وايضا بين المركز والمراجعين مما يساعد عمى تحسين أداء المؤسسة تساعد في االتصال والتواصل بين اإلدار 

 بشكل عام وتحسين اإلستجابة وزيادة فعاليتيا .

 

 ( بعنوان :"اثر استخدام نظم المعمومات االدارية عمى كفاءة االداء الوظيفي".2009دراسة عبد العال ) -2

 استخدام نظم المعمومات االدارية داخل المنشاة والتعرف عمى الثار الناتجة من اليدف من ىذه الدراسة ىو الوقوف عمى واقع 

 استخدام ىذه النظم كذلك تحديد اىم المشكالت التي تعيق تطبيق نظم المعمومات االدارية وتوصل الباحث في النتائج الى ان 

 الداء الوظيفي لمعاممين وىنالك بعض االثار السمبية استخدام نظم المعمومات االدارية يسيم ايجابا في زيادة الفعالية وكفاءة ا

 الناتجة عن استخدام نظم المعمومات االدارية متمثمة في عدم مشاركة المستخدمين النيائيين في تصميم النظام والحاجة لميارات 

 تصاالت ووفرت الوقت معينة ومتخصصة ويرى الباحث التقنية العالية لنظم المعمومات االدارية قممت الجيد واالخطاء واال

 لمحصول عمى المعمومات والتقارير .

 واوصى الباحث الى ضرورة اشراك العاممين في عممية تصميم نظام المعمومات االداري داخل المنشاة حتى يزيد ذلك من كفاءة 

 م نظم المعمومات االدارية النظام واىمية معالجة المعوقات االدارية والتشغيمية حتى يكون ىنالك دور وتفعيل اكبر في استخدا

 ونوه الى االىتمام والتركيز والدعم لمجوانب االيجابية لما ليا من تاثير عمى اداء العاممين ايجابيا من خالل نظم المعمومات 

 الحديثة وااللية .

 

 التعقيب عمى الدراسة :

 تعتبر ىذه الدراسة لدى فريق العمل من الدراسات الميمة بسبب اإلطالع عمى المشكالت التي تعيق تطبيق نظام المعمومات 

 والعمل عمى تجنبيا وعدم الوقع بيا باإلضافة الى القيام بإشراك الموظفين في بناء النظام ألنو يساعد في زيادة كفاءة النظام 

 مموظف وتطوير نفسو بإستمرار وزيادة ثقتو بنفسو .وىذا يقود الى زيادة األداء ل
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شؤون الموظفين في الوزارات الحكومية  ة( بعنوان : "األتمتة ودورىا في تحسين أداء إدار 2008دراسة فاطمة زعرب)  -3
 في قطاع غزة "

شـكاليات لغوية ف "Automation "  قد شاع استخدام المصطمح االنجميزي  ي العربية بين الباحثين رغم ما اكتنفو من غموض وا 

 فنحى البعض إلى الخمط بين عدد من المفاىيم فجعميـا بعـضيم مترادفة كمن ذىب إلى أن األتمتة قد يراد بيا آلية أتوماتية أو 

 ـد نة, مكننـة, حوسـبة وقمع المفاىيم التالية : أتمتة, ميكَ  Automation تشغيل أتومـاتي /آلـي . ويتناسـب المصطمح االنجميزي

 ص وليذا فإن 11-12).,  1999يعكس مصطمح حوسبة استخدام األجيزة الحاسوبية والبرمجيـات )الـسريحي,وآخرون, 

 استخدام مصطمح األتمتة يعكس مفيوم األتمتة بشكل أكثر شمواًل مـن غيـره ورغـم التباين في تعريف المصطمح نفسو غير أن 

 يقصد منو   Automation   ن اختمف في مسماه فمن المتفق عميو أنا  دالالتـو و االتفاق بات واضحًا في تعريب المراد منو و 

 ال أن مفيوم إ  ).13,ص 2007عامة استخدام الحاسـب اآللي وبرمجياتو في عمميات وأنشطة المنظمات المختمفة )العتيبي, 

 بـو آليًا بواسطة أجيزة آلية أخرى تحل محل  األتمتة األكثر وضوحا ىو :"التشغيل اآللي لجياز أو عممية أو نظام يتم التحكم

 .190,ص 2002الحسنية, )اإلنسان في المراقبة والجيد واتخاذ القرارات المبرمجة 

 أسباب االىتمام باألتمتة تعدد األسباب التي تدعو إلى االىتمام باألتمتة فال تقتصر األسباب إلى األسـموب التقنـي عمـى الجوانب 

 2007ص, 13-14):األمر ذلك إلى جوانب واعتبارات نوجزىـا فـي اآلتـي )العتيبـي,  المادية بل يتجاوز

 التأثير التمقائي بتقنية المعمومات من خالل تصنيع أجيزة ومعدات حديثة وبشكل مستمر ومتطور. .1
ىائل وضخم فعالية األتمتة في خدمة الوظائف واألنشطة اإلدارية استجابة مع تزايد المعمومات التـي تتدفق بشكل  .2

إضافة إلى تزايد العاممين المعتمدين عمى المعمومـات عـن العاممين الذين ال يعتمدون عمى المعمومات مما أدى إلى 
 .زيادة فعالية األتمتة

إن األتمتة جزء من التغيرات المصاحبة لظيور الحاسب واسـتخداماتو الواسـعة فـي المجاالت كافة والتطور في تصنيع  .3
 .ارع مستمر مما سيل مـن االسـتفادة منيا النخفاض أسعارىاالحاسبات بتس

 أن األتمتة تؤدي إلى رفع فعالية التعاون بين فرق العمل المختمفة ممـا يـدعم العمميـة اإلنتاجية ويسيم في رفع كفاءتيا  .4
س المال في األعمال حيث لوحظ زيادة اإلنتاجيـة بجانـب أن رأس المـال المستثمر في مجال األتمتة أقل بكثير من رأ

 :كما أن لتزايد االىتمام بأتمتة األعمال اإلدارية في ذات الوقت أسباب وعوامل أخرى متعددة منيا  .الغير المؤتمتة
تزايد أعداد العاممين اإلداريين من عوامل تزايد أىمية األتمتة حديثا النمو اليائل في إعداد العاممين اإلداريين حيث أن  .5

%ويرتبط بظاىرة الميـل المستمر لتزايد  45%إلى  35دارية من إجمالي العاممين ارتفعت من نسبة األعمال اإل
 (16-15,ص 2007العاممين إلى حقيقتين ىامتين ىما )العتيبي, 
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الحقيقة األولى : انو كمما تزايد عدد العـاممين كممـا تزايـدت التكـاليف اإلجماليـة لمعمـل كمصروفات إدارية  . أ
وبالتالي فأي تحسين في اإلنتاجية لألعمال اإلداريـة مـن خـالل األتمتة ىي تحقيق وفر ممموسة في وعمومية 

 التكمفة الكمية عمى مستوى المنظمة ككل
الحقيقة الثانية :انو رغم التزايد المستمر فواقع حال المنظمات الفعمي يفتقر إلى قـوى عاممـة ذات خبرة وميارة  . ب

 . ليب التقنية الحديثة لألتمتةمناسبة تستوعب تطبيق أسا
 

 التعقيب عمى الدراسة :

 رغم أن ىذه الدراسة مختصة بالقطاع الحكومي إال أنيا تتقاطع مع القطاع الخاص فأتمتتة العمميات أصبحت جزء ال 

 المؤسسة  يتجزء من العمميات في جميع القطاعات وىنا تم اإلستفادة من ىذه الدراسة من خالل معرفة أىمية األتمتة لدى

 وكيفية تأثيرىا عمى اإلدارة باإلضافة الى الموظفين والمراجعين ودورىا في توفير الوقت والتكمفة والجيد عمييم .

 

 

 ." نحو تصميم بوابة الكترونية عربية لممحتوى الرقمي االكاديمي "  : (2009)بعنوان  أحمد فرج أحمددراسة  -4

شتراك مع موردي إتاحة إلى قيام مصممي صفحات الويب باإل "Portal"وانتشار مصطمح بوابة ستخدام يرجع السبب الرئيسي إل

االتصال بشبكة اإلنترنت بالبحث عن نمط جديد يمكنيم من تحويل الصفحات الرئيسية لمواقع الويب من مجرد صفحات ثابتة 

 التفاعمية. تقميدية إلى قطاع ديناميكي يتضمن مجموعة من الميام والخصائص والخدمات 

لموقع متاح عمى الشبكة العنكبوتية والتي  "Home Page"وقد ظير مصطمح "بوابة" في البداية ليشير إلى الصفحة الرئيسية 

ُتحيل إلى كافة المعمومات والخدمات المتاحة, ثم تطور مفيوم البوابة ليصبح بمثابة نظام إلدارة المحتوى يمكن من خاللو إتاحة 

ىتمامات الوصول إلى كافة المصادر والمجموعات التي تتيحيا مؤسسة المعمومات, وتقديم خدماتيا المعموماتية وفق اال

 الموضوعية لمجتمع المستفيدين.

إلتاحة المشاركة في مصادر معمومات متنوعة  عمى تطبيق تقنيات العمل التعاوني واستمر تطور البوابة لتكون بمثابة منفذ قادر

 منيا )مواقع ويب, وقواعد بيانات, وتطبيقات وممفات متنوعة, إلى غير ذلك( بيدف خدمة المستفيدين. 
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تاحة مصادر المعمومات, فالبوابة من وجية نظره تعتبر Romain Parisot (2000ويبرز  ( مفيوم يتعمق بالجانب التنظيمي وا 

دارة مجموعات ضخمة من مصادر المعمومات بحيث يسيل  أداة أساسية لتجميع ونشر المعمومات, ليا القدرة عمى تنظيم وا 

ومع التطور التقني المستمر ظيرت قدرات أخرى جوىرية لمبوابة منيا عمى  فشيئاً  الوصول إلييا عبر شبكة اإلنترنت, وشيئاً 

سبيل المثال القدرة عمى المعالجة والتحميل المنطقى لمصادر المعمومات )التصنيف والتكشيف واالستخالص اآللي(, وتوليف 

  المعمومات.

 التعقيب عمى الدراسة :

تعرف عمى أصول البوابة اإللكترونية وما ىي الفوائد التي يمكن تقديميا في يستفيد منيا فريق العمل من خالل الىذه الدراسة 

البوابات والتي من الممكن أن يتم تطبيقيا عمى البوابة المراد إنشائيا لمركز فحص السيارات باإلضافة إلى بعض الخصائص 

 التي تم التنبيو إلييا في ىذه الدراسة .

 

العاممينثرىا عمى أداء نظم المعمومات الحديثة وأبعنوان :  ( الفوزان دراسة  -5   )2004  

 ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر نظم المعمومات عمى أداء العاممين فـي مـصمحة الجمارك في الرياض, وكذلك التعرف  

  الوصفي التحميمي الذياحث المنيج عمى المعوقات المؤثرة عمى استخدام أنظمة المعمومـات الحديثة بالمصمحة . وقد استخدم الب

موظفًا من العـاممين فـي إدارة نظـم  211اعتمد عمى االستبانة كأداة لمدراسة , وكانت العينة عشوائية منتظمة وعددىا 
 المعمومات 

 ومن أىم نتائج الدراسة : وجود مميزات عديدة الستخدام نظم  18الفصل الثاني الدراسات السابقة  . اإلدارية بمصمحة الجمارك

المعمومات الحديثـة فـي أعمال مصمحة الجمارك منيا الدقة, تحسين األداء, تقميل تكاليف التشغيل . وجود معوقات إدارية 
 ومالية 

 ة العاممين بالمصمحة لنظم المعمومات تواجو استخدام نظم المعمومات الحديثة, منيا : عدم المرونة اإلدارية, قمة كفاية وخبـر 

 الحديثة , وجود معوقات تشغيمية وفنية تساىم في صـعوبة استخدام نظم المعمومات الحديثة أىميا : عيوب ا ألنظمة المستخدمة 

 اك دور وقد أوصت الدراسة بأىمية أن يكون ىن .وعدم مواكبتيـا ل لتطـورات السريعة في مجال الحاسب, وكثرة أعطال األجيزة
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 أكبر لمتدريب , العمل عمـى معالجـة المعوقات اإلدارية والمالية التي تواجو العاممين في استخدام النظم الحديثـة . اسـتخدام الـنظم 

 .نالحديثة في تقييم وتقويم األداء لمعاممي

 

 التعقيب عمى الدراسة :

يرىا عمى أداء الموظفين وكيف من الممكن أن نستغل ىذه أفادت الدراسة فريق العمل في توضيح مزايا نظم المعمومات وتأث  

المزايا حتى نجعل النظام والموظفين كأنيم جسم واحد يكممون بعضيم البعض حتى يشعر الموظف بالراحة مما يزيد من أداء 
 ىذا الموظف .

E-Service: a new paradigm for business in the electronic environment -6 

(2003, RUST AND KANNAN) 

 

 تيدف الخدمة اإللكترونية لمنح العمالء وصواًل سياًل وفعااًل لخدمات الشركة من خالل الخدمة الذاتية عمى االنترنت, فنموذج  

 الخدمة اإللكترونية يستفيد من بيئة اإلنترنت المستمرة في االتصال والتدفق السيل لممعمومات, ويزيد من التركيز عمى بناء 

عالقات أفضل مع العمالء عمى المدى البعيد بحيث يكون اليدف النيائي لمخدمة اإللكترونية ىو رضا العمالء وليس مجرد 
 .تقميل التكاليف

 وأوضحت الدراسة دور الخدمات االلكترونية بتعزيز الحصول عمى التغذية الراجعة من العمالء, كما وتوضح أىمية التركيز 

دارة المخاطر واالمن, التي بدورىا تعمل عمى توفير بيئة عمل متطورة وتحقيق الميزة عمى عدة مواضيع مثل الخ صوصية, وا   

 التنافسية. وبينت أيضا بعض االمور التي يجب تجنبيا, مثل استخدام البريد االلكتروني عمى الرغم انو وسيمة سريعة وفعالة 

 إليصال المعمومات, اال ان استخدامو يؤدي الى ظيور عوائق مثل ادارة تاريخ المراسالت, وتدفق المعمومات, ودرجة 

 االعتمادية عميو وضرورة االعتماد عمى تقنيات منظمة بشكل أكبر إلدارة المراسالت من خالل التواصل المباشر داخل النظام 

م بأتمتو كاممة وتسييل لجميع حركات الرسائل الواردة والصادرة وتخزينيا في قاعدة ما بين العميل والمنظمة بحيث يقوم النظا
. بيانات مركزية مما يسيل من ادارة الرسائل واسترجاعيا  

 

 

 التعقيب عمى الدراسة :
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عمى التغذية  ىذه الدراسة تخدم النظام المراد بنائو في توضيح دور الخدمات اإللكترونية في إرضاء المراجعين وكيفية الحصول  

 الراجعة منين بسيولة ويسر باإلضافة الى أستخدام وسائل التواصل بين الطرفين بطريقة أكثر فعالية وكفاءة .

 ححهيم اننظبو انمبئى : 3.3

 يستخدم في إدخال البيانات والمعمومات عن  اكسل( )برنامج بسيط عن برنامج عبارة الفحص مركز قبل من المستخدم النظام

 األخرى باإلضافة  المراكز مع التواصل في الضعف المراد فحصيا وصاحبيا وىذا النظام يعتبر ضعيف األداء بسبب السيارة

  الى السيارة دخول يتم أن التي يقوم بيا ىذا المركز بعد والميام العمل توضيح البيانات. ويمكن وضياع الحماية  الى مشكمة

 العاممين او الموظقين داخل المركز وتتم نقل معمومات الفحص  قبل من حص السيارةمعاينة وف تتم,  األولى لممرة مركز الفحص

 الى مدخمي البيانات إلدخاليا عبر البرنامج وتسجيل ىذه المعمومات عن طريق حفظ الممف برقم المركبة المفحوصة وبعد ذلك 

 سخة لدى المركز . يتم طباعة النتيجة النيائية وتسميم نسخة لصاحب المركبة ويتم االحتفاظ بن

 

 ومن خالل الزيارات الميدانية لممركز وطرح األسئمة عمى الموظفين والمالحظة باإلضافة الى طرح األسئمة عمى أصحاب 

-المركبات باإلضافة الى القسم الخاص بالمركز عمى موقع الجامعة  تبين لنا أن الفحص يشمل :  
 

 فحص ثبوتية المركبة :

  موديل المركبة وقراءة عداد المسافات. 
 ركبةرقم الم. 
 .رقم االطار الحديدي 
 وعدد األسطوانات. ركبةطراز الم 
 .لون المركبة 

 

 

 فحص سالمة المركبة :

 سالمة التوصيالت الكيربائية الرئيسية. 
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 حالة ىيكل السيارة عموما 
 حالة الفرامل و النوابض 
 درجة انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون 
 فحص حالة األضواء بشكل عام و تموضع ضوء الطريق و التقابل. 
 .)آلة التنبيو الصوتية )البوري 
 العدادات . 

 

 

 بذائم اننظبو : 3.2

 يوجد لكل نظام بدائل يمكننا العمل بيا بداًل من النظام ولكن غالبًا ال تقوم بميام النظام بشكل كامل وىنا نذكر منيا :

 .الورق باستخدام اإلدارية العمميات تنفيذ في التقميدية الطريقة استخدام .1

  :االيدببيبث   
 مباشرة . وبطريقة ممموس بشكل يكون التعامل 
 االجراءات في الموثوقية. 

  

  :انغهبيبث 

 الورق وتراكميا  استخدام في العالية التكاليف. 
 وتنفيذىا ءاتار االج متابعة في الجيد الكبير. 
 . صعوبة في التخزين لألوراق 
 . زيادة الوقت في تنفيذ العمميات اليومية 

 

 برنامج االكسل )المستخدم حاليًا( .2

  داخل البيانات فيو عبارة عن برنامج يكون موجود في حزمة مايكروسوفت أوفيس يعمل عمى جدولة البيانات حيث تنتظم

 وتخزينيا في ممفات داخل الحاسوب . ويتم تحميمييا وصفوف أعمدة

  :االيجابيات 
 التشغيل . سيولة 
 . سيولة التعامل 
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 . عدم الحاجة الى خبراء مبرمجين 
 . انخفاض التكمفة 

 
 :السمبيات 

 .صعوبة الرجوع لمممف المطموب 
 . الصعوبة في إصدار بعض التقارير 
 .عدم تمبية جميع متطمبات العمل داخل المركز 
 . الصعوبة في اكتشاف األخطاء 
 . عدم وجود قاعدة بيانات موحدة 
  لنظام تواصل بين الموظفين .اإلفتقار 

 

 "Services Maintenance Interventions شراء نظام جاىز " .3

 بالرغم من عدم التطابق الكامل بين عمل المركز والنظام إال أنو من الممكن أن يمبي العديد من الوظائف داخل المركز .

  :االيجابيات
 

 . توفير الوقت والجيد عمى الموظف 
  . توفر واجية بسيطة 
 . توفير العديد من التقارير 
 . سيولة اإلستخدام 

 

 :السمبيات 
 .عدم تمبية النظام الى جميع متطمبات المركز 
 . عدم القدرة عمى تطوير النظام 
 الموظفين رغبة عن بعيدا تطبيقة. 
 . التحديثات المستمرة 
 . الصيانة وحاجتيا لممختصين من قبل الشركة المصنعة 
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 والسرية . صعوبة الحفاظ عمى الخصوصية 

 

 يحذداث بنبء اننظبو  3.1

  النظام ىذا دون تطبيق تحول التي المحددات بعض ىنالك انو اال الميزات من العديد لو االلكتروني النظام ان من بالرغم

 يمي : ما المشروع تواجو التي المحددات ىذه اىم ومن , االلكتروني

 المحددة . التكاليف وفق النظام ببناء الفريق قيام 
  المحددة الزمنية الفترة انجاز العمل ضمن . 
 المراجعين بعدم تقبميم إلسخدام النظام والتأقمم بالعمل بو ثقافية من قبل ال التحديات. 

 
 

 انًخبطش 3.1

 أقسام وىي : 3ىناك بعض المخاطر التي من الممكن أن تواجو فريق العمل تم تقسيميا إلى 

    :  التكنولوجية المخاطر 2.5.1
 

 النظام  بناء في وتأخير مشاكل الى يؤدي وىذا البرمجية وربطيا المصادر في مشاكل .1
 .وأفرع المركز انُظبو أجضاء ثٍٛ انشثػ فٙ خهم ٚكٌٕ ُْبنك أٌمثل 

 .فني لخمل التطبيق أو النظام تعرض .2
 .والفيروسات قخترالال النظام تعرض إمكانية .3
 . بشرية أخطاء أو طبيعية كوارث بسبب لمتمف النظام مكونات تعرض .4

 
 : التكنولوجية  لممخاطر المقترحة الحمول

 

 .بشكل مستمر  احتياطية نسخ عمل .1
  .النظام حماية زيادة أجل منة الحماي برامج استخدام .2

 

 البشرية : المخاطر 2.5.2
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 نقص بعض الميارات  لدى فريق العمل . .1
 . قمة الخبرة في استخدام النظام من ِقبل المراجع .2

 : البشرية لممخاطر المقترحة الحمول

 

 تنمية الميارات والخبرات من خالل اخذ الدورات والتدريبات . .1
 . بالطريقة األفضل  لمنظام استخدام كيفيةل عمل دليل مبسط  .2

 

 والزمنية : المادية المخاطر 2.5.3
 .نقص الميزانية لممشروع  .1
 مسبقَا .نقص في الوقت المتطمب إلنجاز المشروع ضمن الزمن المحدد  .2
 ظيور متطمبات جديدة غير التي حددت مسبقًا . .3

 

 : المادية والزمنية  لممخاطر المقترحة الحمول
 .ولكن بالحفاظ عمى نفس الجودة لمنظام  يمكن ما أقل إلى التكاليف تقميل عمى العمل .1
 وضع وقت أطول لممشروع لحاالت الطوارئ والمتطمبات الجديدة . .2
 بوقت كل ميمة وعدم تأخيرىا .االلتزام بالقدر الممكن  .3
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 دساعت اندذوي االلخصبديت: 3.1

 

 المصادر البرمجية التطويرية : -1

 . (Microsoft office)لعمل النظام ال بد من وجود نظام تشغيل وبعض البرامج الالزمة البرمجية  ونسخة 

 ويجب أن تكون بالمواصفات التالية :

 $ التكمفة  العدد المكونات البرمجية

Microsoft windows 10 1 107 

Microsoft office 10 1 50 

 Adobe flash cs 5 1 200 

PHP 1 Free 

APPATCHI 
HTTP 

SERVER 
Oracle 

 Free 

 $ 357 ----------------- المجموع

  amazon.com,   الموثوقة األنظمةشركة  المصدر :

 

 التطويرية: البشرية المصادر -2

 بالجدول الموضحة النظام ومبرمج النظام ومصمم النظام محمل وىم النظام بناء عممية في التالية البشرية المصادر استخدام تم
 : كاالتي

 التكمفة الكمية $ التكمفة الشيرية $ تكمفة االسبوع عدد االسابيع العدد المكون
 3511 1411 $ 351 10 1 محمل النظام

 2111 811 $ 211 11 1 مصمم النظام



21 
 

 3361 672 $ 168 11 1 مبرمج النظام

 $ 8860  ----------- ----------- ---------- ---------- المجموع
 المحلً السوق متوسط حسب:  المصدر   

 المصادر الفيزيائية التطويرية -3

 موضحة في الجدول التالي :لبناء البوابة االلكترونية المقترحة فان ذلك , يتطمب مجموعة من المعدات واالدوات الفيزيائية كما 

 التكمفة النوع العدد المكونات الفيزيائية

Computer 1 Corei5,RAM4G,widows 10 390 $ 

Printer 1 Canon 60 $ 

Cloud 1 20G 6 $ 

 other 150  متفرقات

 $ 606 ---------------- ------------- المجموع
, شركة العربً لإلثاث المكتبً  amazon.com :المصدر 

 

 التكاليف التطويرية الكمية:

 التكمفة الكمية $ التكاليف البشرية $ التكاليف البرمجية $ التكاليف الفيزيائية $

606 357 8860 9823 $ 
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 لمنظام )البوابة االلكترونية(: التشغيمية المصادر  

 النحو االتي:حتى يعمل النظام بشكل جيد ال بد من توافر عدد من المتطمبات وىي عمى 

 :أعوام( 5)لمدة  والتكاليف التشغيمية الفيزيائية المصادر -1
 

. شركة حضارة  العربً ,  شركة   المصدر:  

 

 

 

 التكاليف التشغيمية البشرية : -2

 التكمفة الكمية $ التكمفة الشيرية $ العدد المصدر البشري

 $ 057 751 1 يسؤٔل انُظبو

 

 

 

 التكاليف التشغيمية الكمية )سنويا( :  -3

 التكمفة الكمية $ $ السعر العدد المكون

Computer 
CPU: core i5 
LCD 20 inch , 
HD:500GB , 
RAM :4G 

1 390 390 

خط النفاذ االنترنت ال يقل عن 
4MB 

 840 سنوياً  168 1

 $ 1230  ------------ ------------- المجموع
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 المجموع $ التكاليف التشغيمية  البشرية $ التكاليف التشغيمية الفيزيائية $

117 057 1071 $ 

 اننظبو )خبنج(خطت اندبص  2.7

 ن تبعا لمييكل التنظيمي لممشروع:سيتم انجاز النظام عمى مرحمتي

 :والفصل الصيفي  ولاأل  الدراسي الفصل 
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 إلنجاز النظام جانت مخطط 2-1 الشكل

 
 
 

 

 انفصم انثبنث

 

  يخطهببث اننظبو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

انًمذيت . 

 

 نًىرج اعخخذاو انحبنت                 

(use case) 

 

 انًخطهببث انىظيفيت . 

 

 انًخطهببث انغيش وظيفيت . 

 

 خطت انفحص. 

 

 يهخص انفصم. 
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 : انًمذيت 2.1

 سيتم التطرق في ىذا الفصل الى المتطمبات الوظيفية والمتطمبات الغير وظيفية لنظام مركز فحص السيارات والتي تم تحديدىا 

 بعد القيام بالعديد من المقابالت وطرح  األسئمة عمى األشخاص ذوي العالقة بالنظام وسيعمل فريق العمل عمى تحميل ىذه 

أطراف النظام من خاللالمتطمبات وتحديد المدخالت والمخرجات والعمميات لكل متطمب , باإلضافة الى توضيح العالقات بين   

وفي نياية الفصل سيتم التطرق إلى خطة الحص لمنظام وآلية عمميا .   ( Use case نموذج الحالة )    
 

 (use caseاعخخذاو انحبنت ) نًىرج 2.3
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 Use Caseنموذج االستخدام  1 - 3  الشكل

 

 انًخطهببث انىظيفيت : 2.2

 في ىذا القسم سيتم توضيح وعرض المتطمبات الوظيفية لمنظام التي تم تحديدىا من خالل فريق العمل والتي ستعمل عمى 

لمدير ( وسيتم تسييل العمل عمى جميع مستخدمي النظام وتم تقسيم ىذه المتطمبات إلى ثالثة أقسام ) المراجع , الموظف , ا
 ذكر كل قسم ومتطمباتو كالتالي :

 وصف المتطمبات الوظيفية الخاصة بالمراجع :  3.3.1

 : دخول المراجع لمنظام .1
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 المراجع للنظام دخول 3-1.الجدول

 الشخصية :التعديل عمى البيانات . 2

 

 التعدٌل على البٌانات الشخصٌة 3-2.الجدول

 :زالة او اضافة حجز الكتروني  إ. 3

 ضافة حجز الكتروني  إزالة او إ الوظيفة

 دخول المراجع لمنظام الوظيفة

 السماح لممراجع بالدخول لمنظام . الوصف

 اسم المستخدم وكممة المرور . المدخالت

 التحكم بالبيانات الخاصة بالمراجع . الوصول لمنظام وامكانية المخرجات

 امكانية دخول المراجع لمنظام واضافة البيانات المطموبة والمتعمقة بالمركبة . اليدف

 اسم المستخدم وكممة المرور الخاصة بالمراجع . المتطمبات

اعطاء كتابة اسم المستخدم وكممة المرور ومن ثم الضغط عمى تسجيل الدخول وبالتالي  االجراءات
 البيانات الالزمة لمفحص .

 التعديل عمى البيانات الشخصية  الوظيفة

 السماح لممراجع بالتعديل عمى بيانات معينة تكون محددة من قبل مسؤول النظام . الوصف

 اسم المستخدم وكممة المرور . المدخالت

 التحكم بالبيانات المتعمقة بالبيانات المسموح التعديل عمييا .الوصول لمنظام وامكانية  المخرجات

 التعديل عمى البيانات  . اليدف

 اسم المستخدم وكممة المرور الخاصة بالمراجع . المتطمبات

 بعد القيام بتسجيل الدخول يقوم المراجع باختيار تعديل البيانات الشخصية . االجراءات



27 
 

 تمكين المستخدم من اضافة او حجز دور لمفحص بالطريقة االلكترونية  . الوصف

 اسم المستخدم وكممة المرور . المدخالت

 لدوره في عممية الفحص  .رقم لممراجع  المخرجات

 تجنب االزمات وتوفير الوقت والجيد  . اليدف

 تسجيل الدخول لمنظام من خالل كتابة اسم المستخدم وكممة المرور الخاصة بالمراجع . المتطمبات

 .  الحجز ومن ثم كتابة الموعد واليوم المراد الحجز فيوازالة او اضافة اختيار ايقونة  االجراءات

 إزالة او اضافة حجز الكترونً   3-3.الجدول

 

 :رسال واستقبال الرسائل   إ. 4

 رسال واستقبال الرسائل   إ الوظيفة

 تمكين المراجع من التحكم في الرسائل الصادرة والواردة   . الوصف

 كتابة الرسالة في المكان المخصص لذلك . المدخالت

 عمييا . التحكم في الرسائل وقرائتيا والتعديل المخرجات

 االستفسار عن االشياء المجيولة بالنسبة لممراجع  . اليدف

بعد تسجيل الدخول لمنظام من خالل كتابة اسم المستخدم وكممة المرور الخاصة بالمراجع  المتطمبات
 يقوم بالضغط عمى ارسال الرسائل .

 .  المراد التعرف عمييااختيار ايقونة ارسال الرسائل ومن ثم كتابة االستفسارات  االجراءات

 إرسال واستقبال الرسائل    3-4.الجدول

 عرض نتائج الفحص لممركبة .5

 عرض نتائج الفحص لممركبة الوظيفة
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 تمكين المستخدم من رؤية نتائج الفحص   . الوصف

 اسم المستخدم وكممة المرور . المدخالت

 التعرف عمى نتائج الفحص  . المخرجات

 التعرف عمى النتائج   . السرعة في اليدف

تسجيل الدخول لمنظام من خالل كتابة اسم المستخدم وكممة المرور الخاصة بالمراجع ومن  المتطمبات
 ثم الضغط عمى ايقونة نتائج الفحص .

 اختيار ايقونة نتائج الفحص ومن ثم يتم اظيار النتائج. االجراءات

 عرض نتائج الفحص للمركبة 3-5.الجدول 

 : استعراض اإلعالنات واألخبار. 6

 استعراض اإلعالنات واألخبار الوظيفة

 يتمكن المراجع من اإلطالع عمى اإلعالنات واألخبار التي يضيفيا المركز  الوصف

 الدخول الى بوابة المركز اإللكترونية . المدخالت

 اإلعالنات واألخبار . المخرجات

 التعرف عمى ما ىو كل جديد في المركز  اليدف

 متصفح ودخول لمموقع . المتطمبات

 البحث عن اسم المركز عمى المتصفح والدخول الى قسم األخبار واإلعالنات . جرائاتاإل

 استعراض اإلعالنات واألخبار 3-6.الجدول

 تقديم شكوى او اقتراح  الوظيفة
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 : تقديم شكوى او اقتراح .7 

 تقدٌم شكوى او اقتراح 3-7.الجدول

 : . تسجيل الخروج لممراجع8

 تسجيل الخروج لممراجع الوظيفة

 الخروج من النظام بعد إنياء العمل منو . الوصف

 الضغط عمى زر تسجيل الخروج المدخالت

 إتمام الخروج من النظام  المخرجات

نياء  اليدف  الوصول الى النظام بالشكل الغير المطموب .زيادة األمان وا 

 أن يكون المراجع داخل النظام . المتطمبات

 الضغط عمى زر تسجيل الخروج ومن ثم يتم اإلنتقال الى صقحة الدخول . جرائاتاإل

 تسجٌل الخروج للمراجع 3-8.الجدول

اقتراح من خالل الضغط عمى الموقع المناسب لمكتابة ومن ثم السماح لممراجع بتقديم شكوى او  الوصف
 الضغط عمى زر ارسال  .

 كتابة الشكاوى واالقتراحات . المدخالت

 كتابة وارسال الشكاوى واالقتراحات . المخرجات

اعطاء الراي وزيادة المشاركة واالفكار واالقتراحات حول التعديل والتطوير نحو بوابة الكترونية افضل  اليدف
  . 

 تسجيل الدخول لمنظام . المتطمبات

الظغط عمى زر الشكاوى واالقتراحات ومن ثم كتابة الشكوى أو اإلقتراح ومن ثم الضغط  االجراءات
 عمى زر إرسال .
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 وصف المتطمبات الوظيفية الخاصة بالموظف :  3.3.2

 : تسجيل الدخول لمموظف .1

 تسجيل الدخول لمموظف الوظيفة

 عممية السماح لمموظف الدخول إلى النظام . الوصف

 اسم المسخدم  وكممة السر الخاصة بو . المدخالت

 إتمام عممية تسجيل الدخول . المخرجات

 الوصول الى النظام واستخدام صالحيتو . اليدف

 الصحيح وكممة المرور الصحيحة .إدخال اسم المستخدم  المتطمبات

دخال اسم المستخدم وكممة السر ومن ثم الضغط عمى زر  جرائاتاإل يتم الدخول الى صفحة تسجيل الدخول وا 
 تسجيل الدخول .

 وظفللمدخول تسجٌل ال 3-9.الجدول

 دارة حسابات وممفات المراجعين :إ. 2

 دارة حسابات وممفات المراجعينإ الوظيفة

يتم التحكم في حسابات المراجعين من خالل إضافة وحذف وتعديل البيانات والحسابات الخاصة  الوصف
 بالمراجعين 

 اسم المراجع أو الرقم الخاص بو . المدخالت

 إتمام عممية اإلضافة أو التعديل عمى الممفات الخاصة بالمراجعين المخرجات

 والتعديل عمييا .التحكم في بيانات المراجعين وممفاتيم  اليدف

 حسساب لمموظف وصالحية التعديل عمى ممفات المراجعين . المتطمبات
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 الدخول الى حساب المستخدم الخاص بالموظف والقيام بالعمميات عمى حسابات المراجعين . جرائاتاإل

 إدارة حسابات وملفات المراجعٌن 3-11.الجدول

 

 : إدارة رسائل المراجعين .3
 

 رسائل المراجعينإدارة  الوظيفة

 التحكم في الرسائل الواردة من المراجعين والصادرة إلييم. الوصف

 رسائل المراجعين  المدخالت

 اإلطالع عمى الرسائل والرد عمى المراد منيا . المخرجات

 تسييل التواصل بين المركز والمراجع وتوفير الوقت والجيد . اليدف

 خالل حساب الموظف .تسجيل الدخول لمنظام من  المتطمبات

 الدخول الى قسم الرسائل داخل النظام والقيام بالعممية المطموبة . جرائاتاإل

 إدارة رسائل المراجعٌن 3-11.الجدول

 :إدارة اإلعالنات واألخبار. 4
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 إدارة اإلعالنات واألخبار 3-12.الجدول

 : إدارة بيانات الفحص ونتائجو .5

 إدارة بيانات الفحص ونتائجو الوظيفة

صدار ممخص عنيا .العمل عمى إدخال بيانات الفحص  والتعديل عمييا وتخزينيا في  الوصف  قاعدة البيانات وا 

 بيانات الفحص مرفقة باليوم والتاريخ . المدخالت

 نتائج الفحص النيائية وممخص عنيا . المخرجات

صدار شيادة فحص بذلك . اليدف  إصدار نتيجة الفحص الذي يتم لممركبة واإلحتفاظ بنسخة منو وا 

 باإلضافة الى البيانات األولية من الفحصين .تسجيل الدخول الى حساب الموظف  المتطمبات

استالم البيانات من الفاحصين ومن ثم تعبئة البيانات حسب نوع الفحص وطباعة النتيجة وتخزين نسخة  جرائاتاإل
 منيا في قاعدة البيانات .

 إدارة بٌانات الفحص ونتائجه 3-13.الجدول

: تنظيم الحجوزات والتعديل عمييا .6    

 إدارة اإلعالنات واألخبار  الوظيفة

 ِقبل الموظف  .عممية إضافة أو حذف أو تعديل عمى اإلعالنات أو األخبار من  الوصف

 نص اإلعالن أو الخبر والصورة المرفقة بو . المدخالت

 الشكل النيائي لألعالن أو الخبر . المخرجات

 إيصال األخبار واإلعالنات لممراجع بطريقة سيمة وسريعة . اليدف

 تسجيل الدخول لحساب الموظف . المتطمبات

قسم إدارة اإلعالنات واألخبار ومن ثم إختيار العممية تسجيل الدخول الى حساب الموظف ودخول  جرائاتاإل
 المناسبة من حذف أو إضافة أو تعديل .
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 تنظيم الحجوزات والتعديل عمييا الوظيفة

 عممية التحكم وتنظيم الحجوزات التي تأتي من المراجع . الوصف

 الحجز اإللكتروني من قبل المراجع من خالل اسم المستخدم ونوع الفحص . المدخالت

 الحجز ورقم دور لممراجع . المخرجات

 والمراجعين من تنظيم وتخفيف أزمة السير .توفير الوقت والجيد عمى الفاحصين والموظفين  اليدف

 تسجيل الدخول الى النظام وتسجيل حجز من ِقبل المراجع . المتطمبات

تنظٌم الحجوزات والتعدٌل علٌها والقٌام بإدارة الحجوزات والموافقة علٌها أو إجراء التعدٌل الدخول الى قسم  جرائاتاإل

 المطلوب علٌها .

 الحجوزات والتعدٌل علٌهاتنظٌم  3-14.الجدول

 : . تسجيل الخروج لمموظف7
 

 تسجيل الخروج لمموظف  الوظيفة

 الخروج من النظام بعد إنياء العمل منو . الوصف

 الضغط عمى زر تسجيل الخروج المدخالت

 إتمام الخروج من النظام  المخرجات

نياء الوصول الى النظام بالشكل الغير  اليدف  المطموب .زيادة األمان وا 

 أن يكون الموظف داخل النظام . المتطمبات

 الضغط عمى زر تسجيل الخروج ومن ثم يتم اإلنتقال الى صقحة الدخول . جرائاتاإل

 تسجٌل الخروج للموظف 3-15.الجدول

 

 وصف المتطمبات الوظيفية الخاصة بالمدير :  3.3.3 
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 : . تسجيل الدخول لممدير1

 لممديرتسجيل الدخول  الوظيفة

 عممية السماح لممدير الدخول إلى النظام . الوصف

 اسم المسخدم وكممة السر الخاصة بو . المدخالت

 إتمام عممية تسجيل الدخول لمنظام . المخرجات

 الوصول الى النظام واستخدام صالحيتو . اليدف

 إدخال اسم المستخدم الصحيح وكممة المرور الصحيحة . المتطمبات

دخال اسم المستخدم وكممة السر ومن ثم الضغط عمى زر  جرائاتاإل يتم الدخول الى صفحة تسجيل الدخول وا 
 تسجيل الدخول .

 تسجٌل الدخول للمدٌر 3-16.الجدول

 : ادارة حسابات وممفات المراجعين من ِقبل المدير. 2

 ادارة حسابات وممفات المراجعين من ِقبل المدير الوظيفة

يتم التحكم في حسابات المراجعين من خالل إضافة وحذف وتعديل البيانات والحسابات الخاصة  الوصف
 بالمراجعين 

 اسم المراجع أو الرقم الخاص بو .  المدخالت

 إتمام عممية اإلضافة أو التعديل عمى الممفات الخاصة بالمراجعين . المخرجات

 والتعديل عمييا .التحكم في بيانات المراجعين وممفاتيم  اليدف

 حسساب لممدير وصالحية التعديل عمى ممفات المراجعين . المتطمبات

 الدخول الى حساب المستخدم الخاص بالمدير والقيام بالعمميات عمى حسابات المراجعين . جرائاتاإل

 ادارة حسابات وملفات المراجعٌن من قِبل المدٌر  3-17.الجدول
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 : والموظفين من ِقبل المديرإدارة رسائل المراجعين . 3

 من ِقبل المديرإدارة رسائل المراجعين والموظفين  الوظيفة

 التحكم في الرسائل الواردة من المراجعين والموظفين والصادرة إلييم. الوصف

 رسائل المراجعين والموظفين . المدخالت

 اإلطالع عمى الرسائل والرد عمى المراد منيا . المخرجات

 تسييل التواصل بين الموظفين واإلدارة وأيضًا المركز والمراجع وتوفير الوقت والجيد . اليدف

 تسجيل الدخول لمنظام من خالل حساب المدير . المتطمبات

 الدخول الى قسم الرسائل داخل النظام والقيام بالعممية المطموبة . جرائاتاإل

 قِبل المدٌرإدارة رسائل المراجعٌن والموظفٌن من  3-18.الجدول

 

 : إدارة اإلعالنات واألخبار من ِقبل المدير. 4
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 إدارة اإلعالنات واألخبار من قِبل المدٌر 3-19.الجدول

 : إدارة بيانات الفحص ونتائجو من ِقبل المدير .5

 إدارة بيانات الفحص ونتائجو من ِقبل المدير الوظيفة

صدار ممخص عنيا . الوصف  العمل عمى اإلطالع عمى نتائج الفحص وا 

 والتاريخ .بيانات الفحص مرفقة باليوم  المدخالت

 نتائج الفحص النيائية وممخص عنيا . المخرجات

صدار شيادة فحص بذلك . اليدف  اإلطالع عمى نتيجة الفحص الذي يتم لممركبة واإلحتفاظ بنسخة منو وا 

 تسجيل الدخول الى حساب المدير باإلضافة الى البيانات األولية من الفحصين . المتطمبات

إدارة بٌانات الفحص ونتائجه والضغط على زر اإلطالع على الفحوصات من ثم عمل الدخول الى قسم  جرائاتاإل

 العملٌات المراد عملها من طباعة أو تعدٌل .

 إدارة بٌانات الفحص ونتائجه من قِبل المدٌر 3-21.الجدول

  

 من ِقبل المديرإدارة اإلعالنات واألخبار  الوظيفة

 عممية إضافة أو حذف أو تعديل عمى اإلعالنات أو األخبار من ِقبل المدير  . الوصف

 نص اإلعالن أو الخبر والصورة المرفقة بو . المدخالت

 النيائي لإلعالن أو الخبر .الشكل  المخرجات

 إيصال األخبار واإلعالنات لممراجع بطريقة سيمة وسريعة . اليدف

 تسجيل الدخول لحساب المدير . المتطمبات

تسجيل الدخول الى حساب المدير ودخول قسم إدارة اإلعالنات واألخبار ومن ثم إختيار العممية  جرائاتاإل
 تعديل .المناسبة من حذف أو إضافة أو 
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 . إدارة حسابات الموظفين :6

 إدارة حسابات الموظفين  الوظيفة

ضافة حسابات .أدارة الحسابات  الوصف  الخاصة بالموظفين والتعديل عمييا باإلضافة الى أمكانية الحذف وا 

 اسم المستخدم لمموظف أو رقم الموظف . المدخالت

 حساب الموظف المستيدف بالعممية . المخرجات

 التحكم في الحسابات الخاصة بالموظفين . اليدف

 أو اسم المستخدم . تسجيل الدخول لحساب المدير ورقم الموظف المتطمبات

 إدارة حسابات الموظفين والعمل عمى إدارتيا بالشكل المطموب .الدخول الى قسم  جرائاتاإل

 إدارة حسابات الموظفٌن 3-21.الجدول

 : اصدار التقاراير .7

 اصدار التقاراير الوظيفة

 إستخدام بيانات من قاعدة البيانات لعرضيا كتقرير لغرض معين . الوصف

 انجٛبَبد . قبػذح يٍ ثٛبَبد المدخالت

 تقرير حسب ما يتم طمبو من ِقبل المدير . المخرجات

 عرض المعمومات بشكل بسيط وسيل وتوفير الوقت والجيد عمى المدير .  اليدف

 الوصول الى قاعدة البيانات ودخول الى حساب الخاص بالمدير . المتطمبات

 ٚزًكٍ ثذٛث جذأل ثذاخم ٔٔظؼٓب قبػذح انجٛبَبد يٍ انجٛبَبد ْزِ ثأخز انُظبو ٚقٕو جرائاتاإل

 غجبػزٓب . أٔ يٍ رهخٛصٓب ٔيشبْذارٓب انًذٚش

 اصدار التقاراٌر 3-22.الجدول
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 : الرد عمى الشكاوى واالقتراحات .8

 الرد عمى الشكاوى واالقتراحات الوظيفة

 والموظفين والعمل عمى تمبيتيا .استقبال الشكاوي واإلقتراحات من المراجعين  الوصف

 الشكاوي واالإقتراحات . المدخالت

 الردود عمى الشكاوي واإلقتراحات وأخذ فكرة عامة عنيا . المخرجات

 العمل عمى تحسين الخدمات لممراجعين والبيئة الوظيقية لمموظف . اليدف

 تسجيل الدخول لحساب المدير . المتطمبات

 لرد على الشكاوى واالقتراحات .قسم إدارة الشكاوى واإلقتراحات ومن ثم الى قسم االدخول الى  جرائاتاإل

 الرد على الشكاوى واالقتراحات 3-23.الجدول

 :تنظيم الحجوزات والتعديل عمييا من ِقبل المدير  .9

 تنظيم الحجوزات والتعديل عمييا من ِقبل المدير  الوظيفة
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 تنظٌم الحجوزات والتعدٌل علٌها من قِبل المدٌر 3-24.الجدول

 

 : لممدير. تسجيل الخروج 10

 تسجيل الخروج لممدير  الوظيفة

 الخروج من النظام بعد إنياء العمل منو . الوصف

 الضغط عمى زر تسجيل الخروج المدخالت

 إتمام الخروج من النظام  المخرجات

نياء الوصول الى النظام بالشكل الغير المطموب . اليدف  زيادة األمان وا 

 النظام .أن يكون المدير داخل  المتطمبات

 الضغط عمى زر تسجيل الخروج ومن ثم يتم اإلنتقال الى صقحة الدخول . جرائاتاإل

 تسجٌل الخروج للمدٌر  3-25.الجدول

 

 الحجوزات التي تأتي من المراجع .عممية التحكم وتنظيم  الوصف

 الحجز اإللكتروني من قبل المراجع من خالل اسم المستخدم ونوع الفحص . المدخالت

 الحجز ورقم الدور لممراجع . المخرجات

 توفير الوقت والجيد عمى الفاحصين والموظفين والمراجعين من تنظيم وتخفيف أزمة السير . اليدف

 الدخول الى النظام وتسجيل حجز من ِقبل المراجع .تسجيل  المتطمبات

تنظٌم الحجوزات والتعدٌل علٌها والقٌام بإدارة الحجوزات والموافقة علٌها أو إجراء التعدٌل الدخول الى قسم  جرائاتاإل

 المطلوب علٌها .
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 وظيفيت :انغيش انًخطهببث  2.1

 

  ىدافو األ مطموببحيث يكون ىناك سرعة في االستجابة لمعمميات داخل النظام والكفاءة بتحقيق الالسرعة والكفاءة :  .1

 . AJAXبالشكل المناسب من خالل جعل التحميل لمكونات الصفحة بسيط واستخدام تقنية 

 

ضافة الى ذلك ان إالتنقل بين الصفحات داخل البوابة االلكترونية , في بحيث تكون ىناك سيولة :  سيولة االستخدام .2

الدخول سيتمكن من التعرف عمى  تكون االلوان مريحة لمعين وواضحة ومتوافقة مع المحتوى حيث انو من خالل تسجيل

 ػهٗ انفأسح رذشٚك ػُذوأن يكون داخل واجيات النظام دالالت اإلستخدام )كافة االقسام والصالحيات المخول لو 

 .)يؼهٕيبد ٚؼطٙ االٚقَٕخ

 

البيانات , حتى ال تتم فقدان  ة لتتمكن من التعامل تحت اي ظرفيجب ان يكون ىناك بنية تحتية جاىز :  الموثوقية  .3

 .فسيتم ربط قاعدة بيانات النظام مع سيرفر الجامعة لنتمكن من زيادة الموثوقية وضياعيا

 

سيتم تطبيق وتنفيذ الوسائل الالزمة لحماية البيانات والمعمومات من وصول المستخدمين الغير  االمن والصالحيات : .4

 مخولين الييا من قبل االشخاص من خالل  :

  ضافة الى ذلك  يتم التأكد من جميع عمميات واسم المستخدم الخاص لكل شخص باإلاستخدام كممة المرور

 . ضرر لقاعدة البيانات في ن تتسبب أانيا خاليو من اكواد خبيثة ممكن  ضافة الى قاعدة البيانات مناإل

 . استخدام الطرق البرمجية الحديثة في زيادة األمان والحماية 

 

واجيات واأللوان واألزرار مناسبة لطبيعة العمل داخل المركز ومتناسقة من حيث األلوان التناسق والتوافق : أن تكون ال .5

 والمحتوى وموزعة بشكل يجعل المستخدم يأخذ إنطباع جيد عن النظام .

 



41 
 

اإلعتمادية : أن يتم اإلعتماد عمى النظام لكافة المستخدمين عمى مدار الوقت وأن يكون ىناك بديل سريع في حال  .6

 .سبػخ 24 يذاس ػهٗ host انًٕقغ دبظٍ قجم يٍ يعًَٕخ ركٌٕ االػزًبدٚخ ظًبٌ اجم ٔيٍفي النظام  حدوث خمل

 

قابمية التطوير : بحيث يكون النظام قابل لمتطوير واإلضافات في المستقبل وعدم توقفو عند حد معين عن طريق  .7

 التخطيط والتوثيق لمنظام بشكل مرتب وسيل الفيم .

 

 خطت انفحص  2.1

 قمنا نحن كفريق عمل باعداد خطة لمفحص )النظام( من خالل الخطوات التالية : لقد

 وذلك لمتاكد من عممو بالشكل المطموب .من النظام فحص كل جزء بشكل منفصل  -1
 . أقسام النظام فحص التناسق بين  -2
 عمى مدى تقبل المستخدمين . فحص النظام بناءاً  -3
 فحص ترابط أقسام النظام مع بعضيا البعض . -4

 

 خالصت انفصم  2.1

 تم في ىذا الفصل الحديث عن المتطمبات التي يتطمبيا النظام والتي تم تحديدىا من قبل فريق العمل وتم تقسيميا إلى متطمبات 

 وظيفية ومتطمبات غير وظيفية ومن ثم تم وصف المتطمبات الوظيفية باإلضافة الى نموذج إستخدام الحالة وفي نياية الفصل 

 طة الفحص لمنظام .تم الوضع خ

 شابغانفصم ان

 

 حصًيى اننظبو
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 انًمذيت : 1.1

 ىيكل في الفرعية والنظم والمكونات األجزاء ترتيب التصميم عممية وتعني التحميل , مرحمة تمي التي المرحمة يعد النظام تصميم

 لتركيب الممموسة العممية اإلجراءات كل بأنو التصميم يعرف كما لمنظام, المشتركة األىداف تحقيق في تسيم وبطريقة متكامل

   

 انًمذيت. 

 

انًذخالث حصًيى 

 . نهنظبو وانًخشخبث

 

.  حصًيى لبيىط انبيبنبث 

  

لبػذة انبيبنبث . حصًيى 
 

( حغهغم األنشطتActivity 

Diagram.) 
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 لبناء الضرورية الفنية واألساليب والبرامج التقنية والمعرفة النماذج بإستخدام محددة وظائف و بمواصفات منظومات وبناء

 .النظام

 النظام تصميم سيتم حيث,  النظام بناء عممية في الحقاً  تطبيقيا سيتم التي النظام تصميم خطوات سنتناول الفصل ىذا وفي

 تدفق ومخططات النظام محتوى تصميم الى باإلضافة  (Unified Modeling Language (UML))الموحدة النمذجة بمغة

 النظام يحتوييا التي المدخالت شاشات تصميم الفصل ىذا خالل وسيتم,  النظام في العمميات سير توضح التي البيانات

   . وتفصيالتيا البيانات قواعد جداول الى باإلضافة

 

 

 : نهنظبو  وانًخشخبث انًذخالث حصًيى 4.2

 ويشمل,  النموذج األولي وليس النيائي لمشاشات تعتبر والتي الرئيسية النظام شاشات عرض سيتم الجزء ىذا خالل من  

ظيار إلدخال ستخدامياإ يتم سوف التي الواجيات من مجموعة عمى النظام ستخدام إبلممستخدم ,وتم التصميم  البيانات وا 

 :فيما يمي عرض ليذه الشاشات مع وصف لكل منياو   Studio Visual     2010برنامج 

 

 

 شاشة تسجيل الدخول -4.2.1

 خالىا من والتي مدير او موظف او مراجع كان سواء الرئيسية الموقع صفحة الى شخص أي دخول عند الشاشة ىذه تظير

 . الشخصي حسابيم الى الدخول عممية بتسجيل والمدير والموظف المراجع يقوم
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 تسجٌل الدخول 4 - 1الشكل 

 
 : الدخول تسجيل شاشة بيانات وصف

 كان اذا فيما لمتحقق وذلك,  الدخول تسجيل ايقونة عمى والضغط الموقع الى الدخول عند لممستخدم الشاشة ىذه تظير

 . موضح ىو كما فيو الخاصة بياناتو بادخال المستخدم ويقوم,  ال أم النظام الى لمدخول مخول المستخدم

 

 نوع البيانات العنصر

 Varchar(64) اسم المستخدم

 Varchar(64) المروركممة 

 وصف بٌانات تسجٌل الدخول 4 -1الجدول 
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 شاشة ارسال رسالة. -4.2.2

تظير ىذه الشاشة عندما يقوم المستخدم بالضغط عمى أيقونة رسالة جديدة من شاشة الرسائل ومن ثم الضغط عمى زر إرسال 

 الرسالة, كما يظير في الشكل التالي

 

 إرسال رسالة 4 - 2الشكل 

 :ة لرساإرسال  بيانات شاشة وصف

 نوع البيانات العنصر

 Text موضوعال

 نص الرسالة
 

Text 
  

 ةرسالإرسال  وصف بٌانات شاشة 4 -2الجدول 
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  شاشة الرسائل -4.2.3

, بعد تسجيل دخولو لمحساب تظير ىذه الشاشة لممستخدم عندما يقوم بالضغط عمى أيقونة الرسائل من الصفحة الرئيسية 

نشاء رسالة جديدهوتظير  عنوان و وأيضًا يظير اسم المرسل .  لو الرسائل الوارده وتتيح لو القيام بالرد , الحذف الرسائل وا 

وفي حال أراد المستخدم الضغط  باإلضافة الى وقت استالم الرسالة الموضوع باالضافة الى النص الذي يظير جزء بسيط منو

ي يريدىا او حذفيا بالضغط يضا بالرد عمى الرسالة التمكان المستخدم ا, حيث أن بإير لو الرسالة بالكاملنو يظعمى المزيد فإ

 حذف .عالمربع 

 الرسائل 4 - 3الشكل 

 :وصف بيانات شاشة الرسائل

 نوع البيانات العنصر

 Text األسم
 Date الوقت

 Text أو الموضوع العنوان
 Text نص الرسالة

 الرسائل وصف بٌانات شاشة 4 -3الجدول 
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  شاشة الرد عمى الرسالة -4.2.4

تظير ىذه الشاشة عندما يقوم المستخدم بالضغط عمى أيقونة الرد من شاشة الرسائل , حيث تتيح لو بإدخال البيانات المطموبو 

 كما يوضح الشكل التالي

 

 الرد على الرسالة 4 - 4الشكل 
 

  :وصف بيانات شاشة الرد عمى الرسالة

 البياناتنوع  العنصر

 Text نص الرسالة
 الرد على رسالة وصف بٌانات شاشة 4 - 4الجدول 

 

 شاشة حذف الرسائل  - 4.2.5

ما حذف الرسالة بالضغط عمى ايقونة "نعم" او إعندما يقوم بحذف رسالو معينة , ولديو خياران  لممستخدمتظير ىذه الشاشة 

 : الشكل التالي" , كما يظير في الالتراجع بالضغط عمى ايقونة "

 

 تأكٌد حذف الرسالة 4 - 5الشكل 
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  ادارة الفحوصاتشاشة  - 4.2.6

البيانات او حذف  بتعديل  , ثم يقوم المستخدم ادارة الفحوصاتتظير ىذه الشاشو عندما يقوم المستخدم بالضغط عمى ايقونة 

المرادة. الشكل التالي

 

 إدارة الفحوصات 4 - 6الشكل 

 

  :ادارة الفحوصات لممركزوصف بيانات شاشة 

 نوع البيانات العنصر 
 Numbers الرقم 
 Text النوع

 Numbers رقم المركبة
 Text اسم الفاحص
 Text نتيجة الفحص

 إدارة الفحوصات وصف بٌانات شاشة 4 - 5الجدول 
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 : فحص جديد وتسجيلاضافة اشة ش -4.2.7

باضافة البيانات المطموبة   ركز, ثم يقوم الم إضافة فحص جديدتظير ىذه الشاشو عندما يقوم المستخدم بالضغط عمى ايقونة 

 .الشكل التالي كما في

 

 إضافة فحص 4 - 7 الشكل

 

 :وصف بيانات شاشة اضافة وتسجيل فحص جديد

 نوع البيانات العنصر 
 Numbers رقم ىوية صاحب السيارة

 Numbers المركبةرقم 
 Text اسم الفحص

 Text نتيجة الفحص
 إضافة وتسجٌل فحص جدٌد وصف بٌانات شاشة 4 - 6الجدول 
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 : ادارة االعالنات واألخبارشاشة  -4.2.8

وتظير كما موضح  لممركز عالنات من الشاشة الرئيسيةإدارة اإلتظير ىذه الشاشو عندما يقوم المستخدم بالضغط عمى ايقونة 

.الشكل التاليفي   

 

 إدارة اإلعالنات واألخبار 4 - 8الشكل 

 :إدارة اإلعالنات واألخبار وصف بيانات شاشة

 نوع البيانات العنصر 
 Numbers الرقم

 Text عنوان االعالن
 Text نص االعالن

 Text التاريخ 
 إدارة اإلعالنات واألخبار وصف بٌانات شاشة 4 - 7الجدول 
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 : اضافة اعالنشاشة  -4.2.9

ضافة بإ  , ثم يقوم المستخدم عالن في شاشة المركزإإضافة تظير ىذه الشاشو عندما يقوم المستخدم بالضغط عمى ايقونة 

 .الشكل التاليكم في  البيانات المطموبة

 

 إضافة إعالن 4 - 9الشكل 

 ضافة إعالن : إوصف بيانات شاشة 

 نوع البيانات العنصر 
 Text عنوان اإلعالن
 Text تاريخ اإلعالن
 Text نص اإلعالن

 File صورة اإلعالن 
 إضافة إعالن وصف بٌانات شاشة 4 - 8الجدول 
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 : استعراض الرسائل لدى المراجعشاشة  -4.2.10

 حذف او بالرد القيام لو وتتيح الرئيسية الصفحة من الرسائل أيقونة عمى بالضغط يقوم عندمالممراجعين  الشاشة ىذه تظير

 التالي الشكل في كما. الرسائل

 

 استعراض الرسائل لدى المراجع 4 -11ل الشك

 

 :استعراض الرسائل لدى المراجعوصف بيانات شاشة 

 نوع البيانات العنصر 
 Numbers الرقم 
 Numbers التاريخ
 Text االسم

 Text نص الرسالة 
 استعراض الرسائل للمراجع وصف بٌانات شاشة 4 - 9الجدول 
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 : ادارة الشكاوى واالقتراحاتشاشة  -4.2.11

 كما. الشكوى او االقتراح حذفب القيام لو وتتيح الشكاوى واالقتراحات إدارة عمى بالضغط يقوملممدير عندما  الشاشة ىذه تظير

 :التالي الشكل في

 

 إدارة الشكاوي واإلقتراحات 4 - 11الشكل 

 

 :إدارة الشكاوي واإلقتراحاتوصف بيانات شاشة 

 نوع البيانات العنصر 
 Numbers الرقم 
 Numbers الياتف
 Text االسم
 Text شكوىنص ال

 إدارة الشكاوي واإلقتراحات وصف بٌانات شاشة 4 - 11الجدول 
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 : ارسال الشكاوى واالقتراحات شاشة -4.2.12

ومن ثم تعبئة البيانات المطموبة كما موضح في  الشكاوى واالقتراحات عمى بالضغط يقوم عندمالممراجعيين  الشاشة ىذه تظير

 الشكل التالي:

 

 إرسال شكوى او إقتراح 4 - 12الشكل 

 :رسال شكوى أو إقتراح اوصف بيانات شاشة 

 نوع البيانات العنصر 
 Text البريد االلكتروني

 Numbers الياتف
 Text  نص الشكوى واالقتراح

 إرسال شكوى أو إقتراح وصف بٌانات شاشة 4 - 11الجدول 
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 : ادارة حسابات المراجعين شاشة -4.2.13

حساب المراجعيين حيث بامكانو الحذف او التعديل من خالل الضغط عمى  عمى بالضغط يقوم عندمالممدير  الشاشة ىذه تظير

  -كما موضح في الشكل التالي: زر حذف او تعديل

 

 

 إدارة حسابات المراجعٌن 4 - 13الشكل 

 :ادارة حساب المراجعينوصف بيانات 

 نوع البيانات العنصر 
 Numbers التسمسمي الرقم

 Text البريد االلكتروني
 Numbers رقم اليوية
 Numbers رقم المركبة

 إدارة حسابات المراجعٌن وصف بٌانات شاشة 4 - 12الجدول 
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  : مراجعلمشاشة إنشاء حساب جديد  -4.2.14

بإدخال البيانات  دير, ويقوم الم لمنظام تسجيل الدخول دير بالضغط عمى إضافة مراجع بعدتظير ىذه الشاشو عندما يقوم الم

 :المطموبو بشكل دقيق لتتم عممية إنشاء الحساب كما يوضل الشكل التالي

 
 

 إنشاء حساب مراجع 4 - 14الشكل 
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  :مراجع كالتالي جديد لمنشاء حساب إل شاشة الوصف بيانات 

 نوع البيانات العنصر 
 Text االسم االول 
 Text اسم العائمة

  Text البريد االلكتروني
 Text كممة السر الجديدة

 Numbers رقم اليوية 
 Numbers رقم المركبة
 Text لون المركبة

 Numbers سنة اصدار المركبة
 Text الجنس

 إنشاء حساب جدٌد للمراجع شاشةوصف بٌانات  4 - 13الجدول 

   :شاشة تعديل البيانات الشخصية -4.2.15

بتعديل البيانات  ركز, ثم يقوم الم المراجع ى ايقونة تعديل البيانات من حساببالضغط عم مركزتظير ىذه الشاشو عندما يقوم ال

 يا في النظام. الشكل التاليالمرادة بشكل دقيق لتتم عممية التعديل, ثم الضغط عمى زر حفظ التعديالت لحفظ

 

 تعدٌل بٌانات حساب المراجع 4 - 15الشكل 
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  :ممراجعوصف بيانات شاشة تعديل البيانات الشخصية ل

 نوع البيانات العنصر 
 Text االسم االول 
 Text اسم العائمة

  Text البريد االلكتروني
 Text كممة السر الجديدة

 Numbers رقم اليوية 
 Numbers المركبةرقم 

 Text لون المركبة
 Numbers سنة اصدار المركبة

 Text الجنس
 تعدٌل بٌانات المراجع وصف بٌانات شاشة 4 - 14الجدول 

 

  : اضافة حساب الموظفين من ِقبل المدير شاشة -4.2.16

من االضافة او التعديل كما حيث تمكن المستخدم  حسابات الموظفين عمى بالضغط يقوم عندمالممدير  الشاشة ىذه تظير

 موضح في الشكل التالي:

 

 إدارة حسابات الموظفٌن 4 - 16الشكل 
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 :ادارة حساب الموظفينوصف بيانات 

 نوع البيانات العنصر 
 Numbers رقم الموظف

 Text البريد االلكتروني
 Text اسم الموظف
 Numbers سنة الميالد

 إدارة حساب الموظفٌن وصف بٌانات شاشة 4 - 15الجدول 

 

 : اضافة موظفين من قبل المدير شاشة -4.2.17

ضافة الموظف من إحيث تمكن المدير من  ضافة موظفينإ عمى بالضغط يقوم المدير لمموظفين عندما الشاشة ىذه تظير

 يانات كما موضح في الشكل التالي:خالل تعبئة الب

 

 إضافة موظف جدٌد 4 - 17الشكل 
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 :اضافة موظفين من قبل المديروصف بيانات شاشة 

 نوع البيانات العنصر 
 Text رقم الموظف

 Text االسم
 Text  البريد االلكتروني

 Numbers سنة الميالد
 Text العنوان

 إضافة موظف جدٌد وصف بٌانات شاشة 4 - 16الجدول 

 : ادارة الحجوزات لممراجعين شاشة -4.2.18

دارة الحجوزات حيث بإمكانو تعديل أو حذف عمى حجز إ عمى بالضغط يقوم عندمالممدير أو الموظف  الشاشة ىذه تظير

 المراجع اذا كان الموعد المحدد من قبل المراجع غير مناسب كما موضح في الشكل التالي:

 

 إدارة الحجوزات 4 - 18الشكل 
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 :ادارة الحجوزات لممراجعينوصف بيانات 

 البياناتنوع  العنصر 
 Text االسم

 Numbers رقم المركبة
 Text الوقت

 إدارة الحجوزات  وصف بٌانات شاشة 4 - 17الجدول 

 

 

 

 

 

  لبيىط انبيبنبث حصًيى 1.2

 في ىذا الجزء من القسم سيتم وصف جداول قواعد البيانات والحقول التي تتكون منيا ىذه الجداول .

 

 ( Car) وصف جدول السيارة 4.3.1

 معناه المصطمح

ID  الرقم المتسمسل الخاص بجدول السيارة 

NO  رقم السيارة 

type وشركتيا المصنعة نوع السيارة 

model السيارة  سنة إصدار 

color  لون السيارة 

 جدول السٌارةوصف  4 - 18الجدول   
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 ( Messages) الرسائلوصف جدول  4.3.2

 معناه المصطمح

ID  رسائلالخاص بجدول الالرقم المتسمسل 
sender ID  المتسمسل الخاص بالمرسلرقم 
content محتوى الرسالة 

parent ID  المتسمسل الخاص بالمستقبلرقم 
time وقت وتاريخ الرسالة 

status  حالة الرسالة ىل تم فتح الرسالة او لم يتم فتحيا  
 وصف جدول الرسائل  4 - 19الجدول 

 
 
 

 ( Complaints) الشكوىوصف جدول  4.3.3

 معناه المصطمح

ID  الشكوىالرقم المتسمسل الخاص بجدول 
name اسم مرسل الشكوى 

tel رقم ىاتف مرسل الشكوى 
content محتوى الشكوى 

 وصف جدول الشكوى 4 - 20الجدول 
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 ( posts) اإلعالناتوصف جدول  4.3.4

 معناه المصطمح

ID  اإلعالناتالرقم المتسمسل الخاص بجدول 
title عنوان اإلعالن 

content  محتوى ونص اإلعالن 
image الصورة المرفقة باإلعالن 

publishDate وقت وتاريخ نشر اإلعالن 
 وصف جدول اإلعالنات 4 - 21الجدول   

 
 

 ( users) المستخدمينوصف جدول  4.3.5

 معناه المصطمح

ID  مستخدمينالمتسمسل الخاص بجدول الالرقم 

fname االسم األول لممستخدم 
lname االسم األخير لممستخدم 
email البريد اإللكتروني لممستخدم 
date  سنة الميالد لممستخدم 

type   نوع المستخدم ىل ىو مدير , موظف , مراجع  
 المستخدمٌنوصف جدول  4 - 22الجدول 
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 ( news) األخباروصف جدول  4.3.6

 معناه المصطمح

ID  اإلعالناتالرقم المتسمسل الخاص بجدول 
title عنوان اإلعالن 

content  محتوى ونص اإلعالن 
image الصورة المرفقة باإلعالن 

publishDate وقت وتاريخ نشر اإلعالن 
 وصف جدول األخبار 4 - 23الجدول   

 

 

 ( reservations)الفحصوصف جدول  4.3.7

 معناه المصطمح

ID  الفحصالرقم المتسمسل الخاص بجدول 

userID رقم ىوية المراجع 
carID  رقم السيارة 

Engine status حالة المحرك 
results نتيجة الفحص 

Created_at وقت الفحص 
 فحصالوصف جدول  4 - 24الجدول 
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 ( calender) الحجوزاتجدول وصف  4.3.8

 معناه المصطمح

ID  الحجزالرقم المتسمسل الخاص بجدول 
title اسم الحاجز 

startdate بداية موعد الحجز 
enddate نياية موعد الحجز 
allday عرض الحجوزات اليومية 

 وصف جدول الحجوزات  4 - 25الجدول 

 

  لبػذة انبيبنبث حصًيى 1.1

 و تصميم سيتم حيث منيا, تتكون التي الحقول جميع ووصف البيانات قواعد لجداول وصف سيتم الفصل من الجزء ىذا في

 التوصل تم حيث البيانات, قاعدة انشاء في مساعدة كأداة تعتبر حيث PHP MyAdmin باستخدام النظام بيانات قاعدة بناء

نوع و  النظام جداولاسماء  وضحت التالية ولاوالجد , لمنظام الوظيفية المتطمبات خالل من جداوليا بكافة البيانات قاعدة الى

 :وضرورة تعبئتيا  البيانات قاعدة داخل ىذهوطول 

 ( Car) جدول السيارة 4.4.1

 معناه الطول Null نوع الحقل المصطمح

ID INT NO 9  الرقم المتسمسل الخاص بجدول السيارة 

NO INT NO 7  رقم السيارة 

type VARCHAR NO 30 وشركتيا المصنعة نوع السيارة 

model VARCHAR NO 4 السيارة  سنة إصدار 

color VARCHAR NO 20  لون السيارة 

 جدول السٌارة 4 - 26الجدول 
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 ( Messages) الرسائلجدول  4.4.2

 معناه الطول Null نوع الحقل المصطمح

ID INT NO 11 رسائلالرقم المتسمسل الخاص بجدول ال 
sender ID INT NO 9  المتسمسل الخاص بالمرسلرقم 
content TEXT NO - محتوى الرسالة 

parent ID INT YES 11  المتسمسل الخاص بالمستقبلرقم 
time TIMESTAMP NO - وقت وتاريخ الرسالة 

status INT YES 1  حالة الرسالة ىل تم فتح الرسالة او لم يتم فتحيا  
 جدول الرسائل  4 - 27الجدول 

 

 

 

 ( Complaints) الشكوىجدول  4.4.3

 معناه الطول Null نوع الحقل المصطمح

ID INT NO 11  الشكوىالرقم المتسمسل الخاص بجدول 

name VARCHAR NO 50 اسم مرسل الشكوى 
tel INT NO 10 رقم ىاتف مرسل الشكوى 

content TEXT NO - محتوى الشكوى 
 جدول الشكوى 4 - 82ل الجدو
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 ( posts) اإلعالناتجدول  4.4.4

 معناه الطول Null نوع الحقل المصطمح

ID INT NO 3  اإلعالناتالرقم المتسمسل الخاص بجدول 
title VARCHAR NO 50 عنوان اإلعالن 

content TEXT NO -  محتوى ونص اإلعالن 
image VARCHAR NO 100 الصورة المرفقة باإلعالن 

publishDate DATE NO - وقت وتاريخ نشر اإلعالن 
 جدول اإلعالنات  4 - 92الجدول 

 

 

 ( users) المستخدمينجدول  4.4.5

 معناه الطول Null نوع الحقل المصطمح

ID INT NO 9 مستخدمينالرقم المتسمسل الخاص بجدول ال 
fname VARCHAR NO 40 االسم األول لممستخدم 
lname VARCHAR NO 40 االسم األخير لممستخدم 
email VARCHAR NO 50  اإللكتروني لممستخدمالبريد 
date VARCHAR YES 4  سنة الميالد لممستخدم 
type INT YES 1   نوع المستخدم ىل ىو مدير , موظف , مراجع  

 جدول المستخدمٌن 4 - 30الجدول 
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 ( NEWS) األخبارجدول  4.4.6

 معناه الطول Null نوع الحقل المصطمح

ID INT NO 11  األخبارالرقم المتسمسل الخاص بجدول 
title VARCHAR NO 80 عنوان الخبر 

content TEXT NO - محتوى ونص الخبر 
image VARCHAR NO 100 الصورة المرفقة بالخير 

publishDate DATE NO - وقت وتاريخ نشر الخبر 
 جدول األخبار  4 - 31الجدول 

 

 

 ( reservations)الفحصجدول   4.4.7

 

 فحصالجدول  4 - 32الجدول 

 

 

 

 

 معناه الطول Null نوع الحقل المصطمح

ID INT NO 11  الفحصالرقم المتسمسل الخاص بجدول 
userID INT NO 9 رقم ىوية المراجع 
carID INT NO 7  رقم السيارة 

Engine status INT NO 1 حالة المحرك 
Car Status INT NO 1 حال الجير 

results VARCHAR NO 25 نتيجة الفحص 
Created_at DATE NO - وقت الفحص 
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 ( calender) الحجوزاتجدول  4.4.8

 معناه الطول Null نوع الحقل المصطمح

ID INT NO 11  الحجزالرقم المتسمسل الخاص بجدول 
title VARCHAR NO 48 اسم الحاجز 

startdate VARCHAR NO 48 بداية موعد الحجز 
enddate VARCHAR NO 48 نياية موعد الحجز 
allday VARCHAR NO 5 عرض الحجوزات اليومية 

 جدول الحجوزات  4 - 33الجدول 
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 (Activity Diagramحغهغم األنشطت ) 1.1

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

    تسجيل الدخول 4.5.1

بحيث يقوم   حساب الخاص بو( الى الالمدير,  الموظف , المراجعمين )يتم من خالل ىذه العممية تسجيل دخول المستخد

 سم المستخدم, وكممة المرور( والشكل يوضح إجراءات سير العممية. لمطموبة وتشمل )االمستخدم  بكتابة البيانات ا

  

 
 عملٌة تسجٌل الدخول.  19-4الشكل

 : إضافة مستخدم جديد 4.5.2
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بإدخال كافة البيانات المطموبة  دير أو الموظف( بحيث يقوم المالموظف, المراجع يتم من خالل إضافة مستخدمين جدد )

والشكل يوضح إجراءات سير  , الخ..( رقم اليوية, رقم المركبة وتشمل )االسم المستخدم, البريد اإللكتروني, كممة المرور, 

 العممية.

 

 عملٌة إضافة مستخدم. 20-4الشكل 
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 عممية تعديل البيانات الشخصية:  4.5.3

التعديل عمى دير والموظف ( بحيث يستطيع المالمراجع , الموظفيتم من خالل ىذه العممية التعديل عمى بيانات المستخدم)

 والشكل يوضح سير العممية, كما ويمكن لمسؤول النظام تعطيل حساب المستخدم. البيانات

 
 عملٌة التعدٌل على بٌانات مستخدم. 21-4الشكل 
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 إضافة اعالن جديد: 4.5.4

 عنوانبإدخال البيانات الخاصة باإلعالن وتشمل ) المركزيتم من خالل ىذه العممية إضافة اعالن جديد الى الموقع بحيث يقوم 

 اإلعالن, محتوى اإلعالن( والشكل يوضح إجراءات سير العممية, ويمكن أيضا التعديل عمى اإلعالن أو حذفة.

 

 

 عملٌة إضافة إعالن. 22-4الشكل 
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 : حجز موعد 4.5.5

داخل النظام وذلك عن طريق تسجيل الدخول الموقع ومن ثم ادخال بيانات  موعدحجز لممراجع من خالل ىذه العممية يمكن 

 الحجز والشكل يوضح إجراءات سير العممية.

 
 .موعد   عملٌة حجز23-4 الشكل 
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 ارسال رسالة:  4.5.6

لى المركز من خالل رسال رسالة إمن خالل ىذه  العممية يمكن لجميع المستخدمين من  دخال محتوى الرسالة والشكل من وا  وا 

 يوضح إجراءات ارسال الرسالة.

 
 رسالة.عملٌة ارسال 24-4 الشكل 
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 عرض البريد الوارد:4.5.7 

من خالل ىذه العممية يمكن لجميع المستخدمين استعراض البريد الوارد الخاص فيو والشكل يوضح إجراءات عرض البريد 
 الوارد.

 
 

 عملٌة عرض البرٌد الوارد. 25-4الشكل 
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 : المركز عرض تقارير  4.5.8

 .التالي كما ىو موضح في الشكل الالزمة لو في العمل رير اتقبعض العرض  مدير المركزيستطيع 

 

 . تقارٌر المركز عملٌة عرض 26-4 الشكل 
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 انخبيظانفصم 

 

 بنبء اننظبو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

انًمذيت . 

 

انًبديت  انًخطهببث

  . اننظبو نبنبءوانبشيديت 

 

 وصف األخضاء انشئيغيت

 نهبشيديبث .

 

.  بشيدت اننظبو 

 

. فحص اننظبو 

 

 انفصم .يهخص 

 

 



79 
 

 

 

 :  انًمذيت 5.1

قام فريق العمل في مرحمة بناء النظام بإستخدام مجموعة من المتطمبات البرمجية والمادية التي سوف نقوم بتوضيحيا , 

النظام وسنقوم باإلضافة الى وصف األجزاء البرمجية الرئيسية التي تم استخداميا , أيضًا سنتطرق في ىذا الفصل الى برمجة 

 لية القيام بيا لمنظام .رًا سوف نستعرض خطة فحص النظام وآبإرفاق صور لمنظام وىو ِبُحمتو النيائية , وأخي

 

 : اننظبو نبنبءانًبديت وانبشيديت  انًخطهببث 1.3

 .زمة لبناء النظام من ناحية مادية ومن ناحية برمجيةالسيتم تحديد المتطمبات ال

 النظام المادية : متطمبات بناء 5.2.1

 جياز حاسوب حيث ال تقل مواصفاتو عن التالي : .1

 RAM:4G 

لقد تم استخدام ىذا النوع من أجيزة الحاسوب ألنو متوفر بأسعار مناسبة باإلضافة إلى مواصفاتو التي تخدم عممية بناء النظام 

دون حدوث أي مشاكل قد تعيق أو تقمل من كفاءة بناء النظام, فيو يوفر سرعة مناسبة ووحدة معالجة مركزية قادرة عمى 

 . النظامناء استيعاب العمميات الناتجة أثناء ب

نقل في عممية   إلى سرعةتم اختيارىا بناء عمى ان عممية نقل البيانات تحتاج :  4Mbخط نفاذ )انترنت( ال يقل عن  .2

 البيانات وأقل من ذلك سيؤثر عمى سرعة النقل وسيؤثر عمى سير العمل.

 

 CPU: core i5 

 LCD 20 inch 

   HD:500GB  
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سم النطاق  .3 ,  النظام باستخدام شبكة االنترنتبحيث يتم استخداميا لموصول الى :  (Domain)استضافة الموقع وا 

 ومن الممكن استخدام سيرفر جامعة بوليتكنك فمسطين لذلك األمر ألن المركز تابع ليا .

 

 : برمجيةمتطمبات بناء النظام ال 5.2.2

  :  Microsoft Windows 10نظام التشغيل  .1

ضافة اإلمتوفر بسعر مناسب, ب ألنوىو عبارة عن نظام تشغيل من إصدار شركة مايكروسوفت. لقد تم استخدامو 

مان والسرعة في األإلى سيولة استخدامو واحتوائو عمى العديد من المميزات التي تسيل عممية بناء النظام مثل 

جيزة ألضافة إلى استخدام الذاكرة المحسنة التي تساعد اإلداء, ودعمو لمتطورات الحديثة في أجيزة الكمبيوتر , باألا

 .اقصى اداء ممكنعمى الوصول الى 

 

2. Microsoft Office 2013 :  

 Microsoft wordوىو عبارة عن حزمة مكتبية من انتاج شركة مايكروسوفت لمبرمجيات. لقد تم استخدام )

( في توثيق المشروع؛ لسيولة التعامل معو واحتوائو عمى العديد من الميزات والقوالب الجديدة باإلضافة إلى 2013

ىذا التكامل سمح لفريق العمل بتخزين الممفات عمى  SharePointو SkyDriveمع خدمة كونو مبني لمتكامل 

 Microsoftالخدمات السحابية ليتاح ليم الوصول إلى الممفات وتبادليا بسيولة تامة, وتم استخدام )

PowerPoint .لتجييز العرض التقديمية لممشروع ) 

 

3. Database Server (MySQL) : 

لقد تم استخدامو إلنشاء قاعدة بيانات النظام وىو متوفر مجانا عمى اإلنترنت حيث يمكن لممستخدم تنزيمو عمى 

 جيازه الخاص واستخدامو بسيولة وأمان وسرعو في االداء. 
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4. Microsoft Visual Basic : 

ىي بيئة تطوير ولغة برمجة تستند إلى لغة البيسك الشييرة. وىي تطبيقات قواعد بيانات والتطبيقات المخصصة 

لمشركات الصغيرة وبرامج الحسابات وىي مريحة وسيمة وتؤدي الغرض باإلضافة إلى أنيا تسمح لممبرمج بالتركيز عمى 

لعمل شاشات و ة فييا, حيث قمنا باستخدام ىذه األداة لرسم حل المشكمة ما وبواجية سيمة وبوجود جميع األدوات الالزم

 النظام في الفصل الرابع.

5. Gliffy diagram web application : 

؛ حٌث ٌمكن استخدام هذا UML لقد تم استخدام هذا التطبٌق لرسم الرسومات المطلوبة فً توثٌق المشروع مثل رسومات ال

دوات األستخدام وٌحتوي على العدٌد من المٌزات و اإلٌتمٌز بجودة الرسومات وسهولة  ألنهالتطبٌق مجانا, و تم استخدامه 

 .لتطبٌقاشكال التوضٌحٌة التً ٌوفرها هذا األالتً تستخدم فً رسم العدٌد من الرسومات و
 

6. Other Programs : 

وبرنامج , البعض لتواصمنا مع بعضنا (Messenger Audio) عممية التواصل فيما بيننا قمنا باستخداموفي 

(Teamviewers) نعمال و لمشاركة األ  Google Driveالشييرة مثل    Google, وبرامج اجتماعات مرئيةشاء ا 

 غيرىا.و  USBالتي تم استخدامو في تبادل الممفات وتخزينيا والتي تعد أكثر أمانا من األجيزة التخزينية مثل 

 

 : خضاء انشئيغيت نهبشيديبثألوصف ا  1.2
 قسم النظام إلى ثالثة أقسام رئيسية وىي :يُ     

 يحتوي ىذا القسم عمى العمميات األساسية الخاصة بالمراجع من عمميات إطالع عمى أخر قسم المراجع : .1

أخبار المركز واإلعالنات الخاصة بو باإلضافة إلى مراسمة المركز وتقديم اإلقتراحات والشكاوي لو , أيضا 

إلطالع عمى الفحوصات التي تم إجرائيا لسيارتو داخل المركز , وحجز موعد في بإمكانو الدخول الى حسابو ل

 حال حاجتو لفحص ما .

 



82 
 

يقوم بإضافة موظفين  و راجعينممدير القيام بالعمميات التالية وىي ادارة الممكن ل: في ىذا القسم ي مديرالقسم  .2

النات المنشورة عمى واجية االخبار واالعمنظام وتعديل صالحياتيم وبيناتيم الشخصية كما ويقوم بإضافة ل

دارة  ائل وأيضًا طمب التقارير وكما ويمكن لمدير التفاعل مع المراجعين من خالل الرد عمى الرس النظام وا 

 الحجوزات .

 

في ىذا القسم يتشابو وظائفو مع وظائف المدير مع اختالف في بعض الصالحيات المتاحة  قسم الموظف : .3

ضاف منلممدير بشكل أكبر  ة الموظفين باإلضافة الى بعض التقارير المخولة الموظف من إمكانية التحكم وا 

 فقط لممدير وأيضًا اإلطالع عمى الشكاوي واإلقتراحات .

  

  : بشيدت اننظبو 1.1
نشاء تطبيقات ومواقع االنترنت الديناميكية ولبرمجة , وىي لغة برمجة تستخدم إلPHPلقد تمت برمجة النظام باستخدام لغة  

 : والتي تحتوي عمى "Xamp"المشروع بيذه المغة قمنا بتنزيل حزمة 

 PHP  
 MySQL Database 
 Apache Web Server 
 Phpmyadmin 

 
( ألنيا تتميز بكثير من الخصائص التي جعمتيـا الخيـار األمثـل لمبرمجـي الويـب فـي العـالم, PHPوقمنا باستخدام لغة البرمجة )

 ومنيا: 

 ( تعمل عمى منصات مختمفة مثلWindows ,Linux ,UNIX ) 
 ( تتوافق تقريبا مع جميع الخوادم التي تستخدم اليومApache ,IIS) 
  مجانية, يمكن الحصول عمييا من موقعPHP  الرسميwww.php.net 
 ( لغة سيمة التعمم, وتعمل بكفاءة عمى جانب الخادمserver .) 

 

http://www.php.net/
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 بؼض انصىس ين اننظبو :  5.5

 :  النظام تقارير( 1

 

 تقارٌر النظام  5 - 1الشكل 

 

 إضافة إعالن : (2

 

 إضافة إعالن  5 - 2الشكل 
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 ( شاشة مستخدمين النظام :3

 

 شاشة مستخدمً النظام 5 - 3الشكل 

 

 

( شاشة تواصل معنا :4

 

 شاشة تواصل معنا 5 - 4الشكل  

 : ( إدارة الشكاوي5

 

 إدارة الشكاوي واإلقتراحات 5 - 5الشكل 



85 
 

 ( شريط اإلعالنات 6

 

 شرٌط اإلعالنات 5 - 6الشكل 

 ( إضافة مراجع أو عميل جديد :7

 

 إضافة مراجع او عمٌل جدٌد 5 - 7الشكل 
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 ( حجز موعد : 8

 

 حجز موعد 5 - 8الشكل 

 

 ( فحص جديد :9

 

 إضافة فحص جدٌد 5 - 9الشكل 
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 ( شريط أخر األخبار :10

 

 شرٌط أخر األخبار  5 - 11الشكل 

 

 قائمة وظائف يقوم بيا المدير :  (11

 

 وظائف المدٌر  5 - 11الشكل 

 

 

 (:test planفحص األخضاء نهنظبو حغب خطت انفحص ) 1.1 

 فحص فييا يتم الذيو  , النظام وتشغيل برمجة مرحمة بعد النظام بيا يمر التي راحلالم اىم من المرحمة ىذه تعتبر

 الفصل ىذا وفي , والمطموب المتوقع بالشكل يعمل نوأ من التحقق جلأ من حدا عمى النظام من أجزاء جزء كل

 : مرحمتين عمى النظام فحص سيتم ثيح , الفحص بعممية القيام سيتم

 

 Alpha test :األونً انًشحهت 1.1.1

 

 :الفحص عمميات وتشمل لمنظام المبرمجين خالل من أولي بشكل وأجزائو النظام فحص يتم حيث

 . النظام نماذج بعض فحص .1

 النظام تكامل فحص .2

 .النظام فحص .3

 .النظام قبول فحص .4
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 : النظام فحص عمميات من عممية لكل توضيح يمي فيما

  :اننظبو نًبرج بؼض فحص 1.1.1.1

 

 حدا عمى النظام وحدات من وحدة كل وفحص النظام بيا يقوم التي والوظائف العمميات فحص عمى العمل تم الجزء ىذا في

 يحقق النظام من ولمتأكد , المخرجات صحة من والتأكد معينة مدخالت ادخال يتم حيث الصحيح بالشكل تعمل انيا من لمتأكد

 . مستخدم لكل المتطمبات

 :فحصيا تم التي المبيانات عمى األمثمة ومن

 

  الدخول تسجيل شاشة فحص 

 . النظام الى الدخول لتسجيل المرور وكممة االلكتروني البريد بإدخال المستخدم سيقوم الشاشة ىذه في

. 

 تأكٌد تسجٌل الدخول   5 -12الشكل 
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 فحص انتياء جمسة الويب “ session “: 

في ىذه الشاشة سيتم فحص عمل انتياء الجمسة وبعد اإلنتظار وانتياء المدة المحددة لمجمسة يطالبك النظام بإعادة تسجيل 

 الدخول من جديد لمنظام 

 

 
 فحص انتهاء الجلسة   5 -13الشكل 

  

 : فحص شاشة إضافة إعالن بنجاح 

 وبالشكل الصحيح .يتم في ىذه الشاشة التأكد من أنو تم إضافة اإلعالن بنجاح 
 

 
 التأكد من إضافة إعالن بنجاح  5 -14الشكل 
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   الصحيح بالشكل البيانات ادخال من التأكد عممية فحص :

 

 الصحٌح بالشكل البٌانات ادخال من التأكد 5 -15الشكل 

 

 

 

  : فحص شاشة تأكيد إضافة موظف جديد 
 

 
 إضافة موظف جدٌد بنجاح من التأكد 5 -16الشكل 

 

  : اننظبو حكبيمفحص  1.1.1.3

 بفحص قمنا ثم ومن البعض بعضيا مع النظامأجزاء  بدمج العمل فريق قام منفصل, بشكل النظام أجزاء فحص بعد

 .  متوقع ىو ما حسب أخطاء دون صحيح بشكل عممو من والتأكد النظام
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  :نهنظبو  انكهي انفحص 1.1.1.2

 ويمبي أجميا من صمم التي بالميام يقوم النظام أن فحص عمى العمل يتم , النظام أجزاء جميع وبناء بتطوير القيام بعد

 أجزاء باقي عمى المختمفة لعممياتا تأثير يكون بأن الجزء ىذا في التركيز ويتم , المستخدمين يرضي بشكل الوظيفية المتطمبات

القيام بإضافة موظفين جدد والقيام بعممية الحجز اإللكتروني باإلضافة إلى   الفحص ىذا عمى األمثمة ىذه أبرز ومن . النظام

 عممية إضافة فحص جديد .

 

 

 :اننظبو  لبىل فحص 1.1.1.1

 خالل من المجال ىذا في المختصين يحتاجيا التي المتطمبات تمبية مدى من بالتأكد النظام عمل فريق قام الفحص ىذا في

 . االعتبار بعين أخذىا عمى والعمل , المختصين قبل من المالحظات أخذ وتم , زمنية لفترة لمنظام وتجربتيم ومقابمتيم زيارتيم

 

 :انىيب  يخصفحبث يغ انخىافك فحص  1.1.1.1

 عمل من التأكد الى الحاجة تظير فمذلك , الويب بيئة ىي النظام عمييا يعمل سوف والتي لمنظام اختيارىا تم التي البيئة أن بما

 تم وقد اآلخر المستخدم عن يختمف ويب متصفح لديو مستخدم لكل أن يعود وذلك , الويب متصفحات مختمف عمى النظام

 من كل عمى مشاكل أي دون عمميات عدة بإجراء ذلك من التأكد من البحث فريق قام وقد , اماً استخد المتصفحات أكثر إختيار

 :  التالية المتصفحات

  Google chrome 

 Mozilla Firefox 

 Safari 
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 :  Beta test انثبنيت انًشحهت  1.1.3

عطاء النظام ىذا لتجربة المستخدمين من عينة قبل من النظام فحص يتم حيث  الراجعة والتغذية المالحظات المشروع فريق وا 

 عمى العمل كيفية شرح و ,أصحاب المركبات وموظفي المركز   من عينة قبل من النظام تجربة تم لقد وىنا  .النظام حول

 يمكن مجال أي في و , مخرجاتو ىي ما و , النظام ىذا أىمية ما توضيح تم اً أيض و , األمثل بالشكل واستخدامو النظام

 , فيو البيانات عرض طريقة , استخدامو سيولة حيث من , النظام تجربة نحو ايجابية فعل ردة كانت فقد .النظام ىذا استخدام

 تطوير أجل من لنا تقديميا تم التي المالحظات بعض االعتبار بعين االخذ تم ولقد . الموقع لطبيعة النظام واجية ومالئمة

 .لالستخدام مالئمة اكثر وجعمو النظام

 

 : انفصم يهخص 1.7 

 وفحص النظام أجزاء لمختمف والشامل الكمي الفحص عمى العمل وكذلك النظام برمجة عممية استعراض الفصل ىذا خالل تم

 متصفحات مع النظام توافق فحص اً وأيض واحدة كوحدة لمنظام الكمي النظام فحص وكذلك مستخدميو قبل من النظام قبول

 العممية إتمام دون تحول عقبات أو مشاكل أي من لاخ نظام الى الوصول ىو لمنظام األساسي اليدف وكان المختمفة الويب

 .  لمنظام الرئيسية
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 انغبدطانفصم 

 

 حشغيم وصيبنت اننظبو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

انًمذيت . 

 

 ػذادث انًبديت إلاوصف

وانبشيديت انًطهىبت نخشغيم 

  . اننظبو

 

. حشغيم وححًيم اننظبو 

 

. خطت صيبنت اننظبو 

 

. يهخص انفصم 
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 : انًمذيت 1.1

موضــوع ســنقوم بتوضــيح فــي آخــر مرحمــة مــن مراحــل تطــوير النظــام و ,  بعــد القيــام بفحــص عمميــات النظــام فــي الفصــل الخــامس

والتــي  جــل تشــغيل النظــامأعــدادات الماديــة والبرمجيــة التــي تــم اســتخداميا مــن ســنقوم بوصــف اإلوأيضــًا تشــغيل وصــيانة النظــام 

 . ميمة لضمان استمرارية عمل النظام دون أي خملجميعيا تعتبر 

 

 : ت انًطهىبت نخشغيم اننظبوػذادث انًبديت وانبشيديإلاوصف  1.3

والتـي سـنقوم بتوضـيحيا خـالل ىـذا  عـدادت الماديـة والبرمجيـة المطموبـة لتشـغيل النظـامإلافريق العمل بتحديـد  ملتشغيل النظام قا

 الفصل وىي كالتالي :

 :المتطمبات المادية المستخدمة لبناء النظام 6.2.1

 :خط نفاذ انترنت واشتراك من الشركة المزودة لالنترنت  -1

من والعاممين , بعد عممية تحميمو عمى شبكة االنترنت ليتمكن جميع المستخدمين موقع من أجل الوصول إلى ال واستخدامتم 

 . لوصول اليو في اي زمان ومكاناو  موقعاستخدام ال

 

 أجيزة حاسوب ال تقل مواصفاتيا عن التالي : -2

 RAM:4G 

بالفصل الخامس حيث تم اختيار الجياز بيذه المواصفات ألنة يوفر سرعة مناسبة  تخدم عممية بناء  تم التوضيحكما 
  .  باإلضافة الى توفره بأسعار مناسبة موقعدون حدوث أي خمل او مشاكل تعيق بناء الموقع ال

 

 CPU: core i5 
 LCD 20 inch 
   HD:500GB  
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 (  Domain &Host) واسم النطاقكتروني إللاستضافة الموقع ا -3

لكتروني عميو وتمكين المستخدمين من الوصول اليو عن إللتحميل النظام انترنت إلاستخدامو من أجل حجز موقع عمى ا سيتم

 .الخاص بالموقع Domain طريق ال

 

 :المستخدمة لبناء النظام برمجيةالمتطمبات ال 6.2.2

10  Microsoft windows  : بسـعر مناسـب تـوفره بسـببلقـد تـم اسـتخدامو ,   إصدار شركة مايكروسـوفتنظام تشغيل من  ,

مثل األمان والسـرعة فـي األداء  موقعلمميزات التي تسيل عممية بناء الباإلضافة إلى سيولة استخدامو واحتوائو عمى العديد من ا

 حاسوب . طورات الحديثة في أجيزة ال, ودعمو لمت

 

 : ًىلغحشغيم ان 1.2

وتصميم  التعديلضافة  والتسجيل و واجية المستخدم  وبناء شاشات اإل , وتصميمموقعء قاعدة البيانات الخاصة بالبنا تمامإبعد 
ون حدوث أي , ويكون قادر عمى القيام بجميع المتطمبات بالشكل الكامل ودجاىز لمتشغيل موقعيكون ال, جميع الواجيات 

 االنترنت.وتشغيمو عمى  شبكة  موقعخمل حتى يتم تجييز ال

 اإللكتروني: الموقع لتشغيل الالزمة التقنية الخطوات من مجموعو ىناك

 .أو من خالل سيرفر الجامعة  االستضافة شركات إحدى من Domain النطاق اسم مع موقع حجز -1
 .FTP الممفات نقل ببروتوكول االتصال بيانات وأخذ الموقع تحكم لوحة إلى الدخول -2
 . FTP ال برامج أحد باستخدام , موقعال مع أخذىا تم التي المساحة عمى موقعال ممفات رفع -3

 .ه حجز  تم الذي الموقع عمى جديدة بيانات قاعدة إنشاء -4
 .لموقعبا الخاصة البيانات قاعدة ممفات استيراد ثم الموقع تحكم لوحة من phpMyAdmin إلى الدخول -5
 .الصحيح بالشكل تشغيمو من والتأكد  الموقع اسم خالل من موقعال إلى الدخول -6
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 خطت صيبنت انًىلغ :  1.1

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

 ممكنة.

 (:Application serverصيانة ) 6.4.1

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

 (, اضافة الى أنو يعمل بشكل صحيح وفعال.(app serverلمنظام, لذلك يطمب من مسؤولي النظام التأكد ما صحة إعدادات 

 (:( MY  SQLصيانة قاعدة بيانات النظام 6.4.2

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

البيانات التي تحتوييا قاعدة البيانات فنحت بحاجة الى المحافظة عمى السرية التامة لممعمومات وذلك من خالل إعطاء 

اصة بو وذلك اثناء التواصل عبر الموقع اإللكتروني فمن خالليا يتم كل مستخدم لمنظام اسم مستخدم وكممة المرور الخ

 بعد التأكد والتحقق من بيانات الى النظام.  MySQLالتوصل الى 

 

 تطويرية: صيانة 6.4.3

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

 تؤدي الى توقف النظام عن العمل. النسخة االحتياطية في حال حدوث أي خمل في النظام, لتفادي المشاكل التي استرجاع

 

 قائية : ولالصيانة ا 6.4.4

عمى رات تغييل خاإدلى دف إتي ىي مجموعة الفحوصات والخدمات التي تتم بصفة دورية وحسب خطة زمنية موضوعة

وتتم عمميات الصيانة الوقائية يوميا وأسبوعيا وشيريا حيث  موقعلامستقبمية في ء اطخأوع قل وحتمان امل لمتقمي موقعلا
 .   الفحص الدوري الظاىري
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 يهخص انفصم : 1.1

تم التطرق في ىذا الفصل الى وصف المكونات المادية البرمجية التي يحتاجيا النظام لكي يعمل بشكل جيد وبالشكل المطموب 

 يل وتحميل النظام وأيضا تم التطرق الى خطة صيانة النظام وبعض أنواع الصيانة الالزمة لمنظام .باإلضافة الى ألية تشغ
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 غببغانفصم ان

 

 اننخبئح وانخىصيبث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

انًمذيت . 

 

انفصم يهخص. 

 

اننخبئح . 

 

انخىصيبث . 

 

أػًبل حطىيشيت يغخمبهيت . 

 

. لبئًت انًصطهحبث 

 

 خغاوانًشانًصبدس . 
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 انًمذيت : 7.1

بعد قيام فريق العمل بتطوير وبناء النظام , فقد تم التوصل الى العديد من النتائج والتوصيات التي تعمل عمى تحسين كفاءة 

 وفاعمية النظام في المستقبل  , وتم تحقيق المتطمبات الوظيفية والغير وظيفية لمنظام .

 

 اننخبئح : 7.2

 بعض من النتائج التي تم التوصل إلييا وىي كالتالي :

 بناء وتطوير نظام لمركز فحص السيارات التابع لجامعة بوليتكنك فمسطين . .1

 تمكين مراجع المركز من تمبية العديد من االحتياجات بأقل وقت وجيد . .2

 ويسر .أتاح النظام لممسؤولين والموظفين داخل المركز لمقيام بعدة وظائف بسيولة  .3

 زيادة جودة الخدمة المقدمة لمراجعي المركز . .4

 حفظ البيانات في قاعدة بيانات مركزية وموحدة مما يسيل ذلك في إدارتيا . .5

 مواكبة المركز لمتطور والتقدم التكنولوجي من خاللو إدخالو النظام لممركز . .6

 

 انخىصيبث : 2.7

 :  ياللتاالعمل مجموعة من التوصيات وىي كلييا في الفترة التجريبية لمنظام , وضع فريق إبناء عمى النتائج التي تم التوصل 

 يوصي فريق العمل بتطبيق الفعمي لمنظام عمى أرض الواقع . .1

في حال تم تطبيق النظام , نوصي بتدعيم النظام بأنظمة الحماية لمنظام , لمحفاظ عميو من اإلختراقات والفايروسات  .2

. 

 عميم وتطبيق النظام عمى جميع المراكز المختصة بفحص السيارات ونقل تجربة تشغيمو العمل عمى ت .3

 داخل المركز لباقي المراكز  .
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 تطوير وتوسيع النظام بحيث يشمل القيام بعدد أكبر من الوظائف . .4

 أػًبل حطىيشيت يغخمبهيت : 7.1

 :  وىي كالتالي حقاً البالنظام والتي يمكن القيام بيا  عمال التطويرية المستقبمية الخاصةألىنالك العديد من ا

 لمنظام . العمل عمى انشاء تطبيق خاص باليواتف الذكية .1

 تطوير وتدعيم النظام بأكثر من لغة فسيعمل فريق العمل عمى تطوير النظام ليدعم المغات , غير المغة العربية . .2

إلجراء فحص بشكل اإللكتروني  الدفعامكانية توسيع نطاق النظام من ايجاد وظائف اخرى تدعم اتمام عممية  .3

 السيارات داخل المركز .

 ربط النظام مع وزارة المواصالت الفمسطينية والشرطة الفمسطينية . .4

 

 ث :لبئًت انًصطهحب 7.1 

جزاء المتفاعمة مع بعضيا والتي تعمل معا من ألامجموعة من العناصر المترابطة أو :  ( System)  النظام .1

 . تحقيق ىدف أو عدة أىداف محددة تم وضعيا في مرحمة تخطيط النظام أجل

مجموعة من الجداول المترابطة مع بعضيا البعض وىي تجميع لكمية كبيرة  ( :Database) قاعدة البيانات .2

ستفادة منيا ويمكن التعديل واإلضافة إلييا أو إلا من المعمومات أو البيانات وعرضيا بطريقة أو بأكثر ليتم

 .تخزين وتعديل وتكامل البياناتفي عمى مجموعة من العوامل التي تتحكم  الحذف منيا بناءاً 

  .  ىو أحد خصائص أحد أطراف النظام يميز الجدول الذي يوجد فيو ( :Key Primary) ساسيالمفتاح األ .3

و أحد خصائص أحد أطراف النظام يتم وضعو في جدول آخر لربط ى ( :(Key Foreign جنبيالمفتاح األ .4

 . الجداول مع بعضيا البعض

و نوع من التخطيط الشريطي يوضح الجدول الزمني لممشروع,حيث يبين ى ( :Chart Gantt ) مخطط جانت .5

 تاريخ بدء وانتياء العناصر في المشروع
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و عدة أشكال لكل منيا استخدامو وىي العقدة سم بياني يوضح فير  (:(Case Use ستخداممخطط حالة اإل .6

ت االقات التي تربط بين حالت فيو عن العالفي حين تعبر الوصوالفاعمين تخدام  إلست االوتعبر عن حا

 . ستخدام والفاعمينإلت ااالقات التي تربط بين حالقات التي تربط الفاعمين وعن العالستخدام, و العإلا

نشطة التي تم ل اظيار تسمسل األالشطة من خألنتصف حالة ا ( :Activity Diagram) نشطةأل مخططات ا .7

 . القيام بيا

يعرض التسمسل الزمني لمكائنات والمشاركة في   :( Sequence Diagrams) مخططات تسمسل األنشطة  .8

 " .ةفقي "الكائنات المختمفألالتفاعل. وىذا يتألف من البعد العمودي" الوقت" والبعد ا

 

 

 : انًصبدس وانًشاخغ  7.1

 : المصادر .1

 موقع أمازون  :https://www.amazon.com/ 

 شركة األنظمة الموثوقة  :/http://ts.com.ps 
  لمتكنولوجياشركة حضارة  : www.hadara.ps 

 . شركة العربي األصيل 

 :  المراجع .2

 . مركز فحص السيارات التابع لجامعة بوليتكنك فمسطين 

 ( بعنوان :"اثر استخدام نظم المعمومات االدارية عمى كفاءة االداء الوظيفي".2009دراسة عبد العال ) 

  (بعنوان : "األتمتة ودورىا في تحسين أداء إدار 2008دراسة فاطمة زعرب )شؤون الموظفين في الوزارات  ة

 . الحكومية في قطاع غزة "

 ( نحو تصميم بوابة الكترونية عربية لممحتوى الرقمي االكاديمي " 2009دراسة أحمد فرج أحمد بعنوان " : ) 
 ( بعنوان : "2004دراسة الفوزان )  العامميننظم المعمومات الحديثة وأثرىا عمى أداء" 

  الميدانية .الزيارات والقابالت 

https://www.amazon.com/
/http:/ts.com.ps
www.hadara.ps
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