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 قادي ك  والت  الش  

ل   الحليم الك يم هللا إلى العقول واهبو  الخلق مبادع العظيم إلى ك  ج   وك مه وفيقهت على العالمين  ب هلل والحماد والت عظيم الش 
  العظيم وفضله

 من فيها من وجميع التعليمي بكااد ها فلسطين بوليتكنك جامعة بها نفتخ  التي جامعتنا الت عليم ومنبع العلم منهل إلى ثم
امخين   وعطائهم بعلمهم الش 

 حتويناي وحضنا لنا ادافعا وكانوا يملكون  ما بأغلى علينا يبخلوا ولم أجلنا من حياتهم وهبوا من إلى الشك  بعظيم ونصل
  أصادقائنا الاد ب و فاق .اخوتنا القلب وأحباب .الغاليين ناؤ وآبا أمهاتنا

لى ك  بفائق نتوجه القليل بالقليل ولو العمل هذا ادعم من كل وا    والت قادي  الش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 اإلهــاداء

 .المتواضع العمل نهادي هذا

الة أفضل عليه هللا عباد بن محماد األمين  سولنا البش ية ومعل م منبع العلم إلى  الت سليم وأتم الص 

 الغاليات أمهاتنا والحنان الحب   ع ش على ت ب عن من إلى

وك حصادوا ومن .بفخ  أسماءهم حملنا من إلى  الغاليين ناؤ آبا .العلم ط يق لنا ليمهادوا الش 

 األعزاء اخوتنا واإلص ا  العزم ومنحونا األم حضن شا كونا من إلى

امخ العلمي   الص  ح هذا إلى  فلسطين بوليتكنك جامعة الحبيبة جامعتنا الش 

وا الذين إلى الحياة في  سالة أقادس حملوا من إلى  األفاضل أساتذتنا والمع فة العلم ط يق لنا مهاد 

ق   معا ِس نا من إلى  جامعتنا وطالب أصادقائنا والن جاح العلم ط يق نش 

سة الع بي ة األ ض إلى  الحبيبة وأ ضنا فلسطين أم نا المقاد 

 األب ا  شهادائنا لها فاداء الط اه ة أ واحهم وهبوا من إلى

امادين إلى جان وقسوة الزنازين عتمة تكس هم ولم الظ لم قضبان خلف الص   البواسل أس انا الس 

لى  والوطن هللا سبيل في والمجاهادينوالج حى  األقصى في الم ابطين وا 

عب هذا أبناء إلى لى العظيم الفلسطيني   الش   .جمعاء الع بي ة األم ة وا 
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 صلخ  الم  

 ت للزبائنوســـــــهل وتنظيم جهودهافقد عملت على تحســـــــين اداءها  أنواعها،اثرت التكنولوجيا في تطوير الشـــــــركات على اختالف 

 وفعالة.عمل متطورة  والتكلفة وتوفير بيئةالوقت  تقليلوبالتالي الوصول الى خدماتها بشكل الكتروني 

أحد دعائم االقتصــاد الوطني الفلســطيني حيث يضــم مجموعة  ، وهييعتبر ملتقى رجال االعمال الفلســطيني مؤســســة حير ربحية

من رجال االعمال ويعمل على احتضــــــان بعض النشــــــاطات وعمل الندوات والفعاليات الخاصــــــة برجال االعمال وتنظيم وترتيب 

 السفر والتصاريح لرجال االعمال.

مل تبين ان المشكلة الرئيسية تكمن في طريقة العي عمال الفلسطينملتقى رجال األالزيارات الميدانية والمقابالت مع من خالل 

اء واألعضاء مع األعض مع ضعف ألية تواصل التقليدية التي تتبع داخل الملتقى، مما يسبب المشاكل مثل طريقة حفظ الملفات،

الفعاليات التي ت و ضعف الية ادارة ونشر النشاطا، و ألية طلب الخدمات المختلفة التي يقدمها الملتقى لألعضاءو  ،بعضهم البعض

 يقدمها الملتقى وتفاعل االعضاء معها.

عمليات الملتقى  ضبع أتمته الى يهدف، يعمل بتقنية الويب بناء نظام معلوماتولتحقيق اهداف الدارسة الحالية قام فريق البحث ب

تقديم نموذج  مليةع وأتمته عضاءاأل وتتبع فعالياتبين الملتقى واعضائه المختلفة  ات مشاركة المعلوماتعملي رةابإدبحيث يقوم 

 لىوالعمل عمن خالل االنترنت  ألية طلب الخدمات المختلفة من قبل االعضاء أتمتهعلى  ويعمل النظامكما  عضو،انتساب 

 تحقيق الكفاءةو يجاد بيئة عمل متطورة إ بهدف ،عضبب واألعضاء، وبين األعضاء بعضهمبين الملتقى منظمة لية تواصل أيجاد إ

 .لفاعليةوا
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Abstract  

Technology has affected the development of companies of all kinds; it improves the companies' 

performance, organize their efforts and makes it easier for customer to access services 

electronically, those reducing the time and cost and providing sophisticated and effective working 

environment.  

Palestinian business man forum is a non-profit organization, which is one of the elements of the 

Palestinian natural economy. It includes a group of business man which performs some activates 

especially events for business man and it organizes travel permits. 

After making some field visits and interviews with Palestinian business man forum, it's clear that 

the main problem lies in the traditional way of work in the forum, which cases problems, such as 

saving files, weak mechanisms of communication with members and members with each other, 

the mechanisms of requesting various services offered by the forum to members and the 

weakness of organizing and running the activates the forum offers.  

To achieve the goals of this study the researchers set an information system that applies web 

technologies. This system aims at automatizing the forum's operations by managing different 

information and sharing them with the forum's members. It also aims at automatizing the 

submission process of enrolling new members in the forum. In addition, this system aims at 

automatizing the process of ordering services via internet, and searching for a method of 

communication between the forum and its members and among the members with each other, 

so as to reach highly effective working environment. 
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 اإلطا  العام للمش وع :::األولالفصل 
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 المقادمة 1.1

في تكنولوجيا المعلومات كان له االثر االكبر على البشرية في  ولعل التطور شيء،كل  والتطور فيلى التغير إيتجه العالم 

 طبيقاته بسرعةوتفي تطور ذات العلم  ولقد ساهمتعلى التكنولوجيا  كليااعتماد  معتمداالعالم اآلن  وأصبح الحياة،مختلف مناحي 

 كبيرة وجعلته مختلفًا عن األمس وستجعل من عالم الغد مختلفًا تمامًا عن عالم اليوم.

النترنت، االخدمة الذاتية على  خاللمن التي تقدمها  المنتجاتو أ وفعااًل للخدمات سهالً  وصوالً  ئهالمنح عمال الشركاتتهدف 

فضل مع على بناء عالقات أمما يزيد التركيز للمعلومات، التدفق السهل االتصال و  بيئة اإلنترنت المستمرة في على اعتمادا

فهم و العمالء على المدى البعيد، فهو يستغل البيئة اإللكترونية والتطورات التقنية للحفاظ على التنافسية، والتركيز على خدمة 

 .رضا العمالء وليس مجرد تقليل التكاليف هوللعمالء بحيث يكون الهدف  أفضل

قلة حير القطاع الخاص، ويعتبر مؤسسة مست أحد مؤسساتوهو  فلسطين،ة في يعتبر ملتقى رجال األعمال الفلسطيني فكرة رائد

حير حكومية  مؤسسة يمستوى رجال األعمال في فلسطين وهالمؤسسة األولى على  ت، حيث كان1995ربحية تأسست عام 

ويهدف الملتقى بصورة أساسية إلى إيجاد المناخ المناسب للعمل  واإلداري.تمتع باالستقالل المالي تقائمة على العضوية و 

االستثماري بما يمكن القطاع الخاص من أداء دوره في عملية التنمية االقتصادية المستدامة، والى خدمة أعضائه من رجال 

ويعمل  اءمشتركة بين األعضاألعمال في مختلف القطاعات، والعمل على توفير مناخ متميز لتبادل الخبرات وتحقيق المصالح ال

عة الصنا مثل:من كبار رجال األعمال المعروفين بنشاطهم في مختلف القطاعات االقتصادية  250على تمثيل وخدمة  الملتقى

 .ذلك والتجارة والزراعة والبنوك والتامين واإلنشاءات والسياحة والنقل، وحير

ية داخل ملتقى ان المشكلة الرئيس فريق المشروعتبين لعمال الفلسطيني ال األملتقى رجالزيارات الميدانية والمقابالت مع من خالل 

الملتقى يحتفظ أن : هالتأليرجال االعمال الفلسطيني تكمن في طريقة العمل التقليدية التي تتبع داخل الملتقى، مما يسبب المشاكل 

دمها ألية طلب الخدمات المختلفة التي يق ،بعضهممع ضعف ألية تواصل االعضاء مع الملتقى و  بشكل ورقي،ملفات األعضاء ب

 ضعف الية ادارة ونشر النشاطات والفعاليات التي يقدمها الملتقى وتفاعل االعضاء معها.، الملتقى لألعضاء
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طور معلى بناء نظام معلومات  عملالمشروع قرر فريق ال التطور في مجال نظم المعلوماتلى إمن الحاجة الضرورية  انطالقا

ات مشاركة مليع رةابإدعمليات الملتقى بحيث يقوم  بعض أتمتهيعمل على , عمال الفلسطينيلملتقى رجال األقنية الويب بت

كما و يعمل  و,عضانتساب تقديم نموذج عملية  أتمتهو  عضاءو تتبع فعاليات األ بين الملتقى و اعضائهالمختلفة  المعلومات

بين نظمة ملية تواصل أيجاد إعلى  و العملمن خالل االنترنت  ألية طلب الخدمات المختلفة من قبل االعضاء أتمتهالنظام على 

 يجاد بيئة عمل متطورة و تحقيق الكفاءة و الفاعلية.إبهدف   ,عضببعضاء  بعضهم األ بين و, عضاءالملتقى و األ

 الاد اسةمشكلة  1.2

ية تكمن في ان المشكلة الرئيس فريق المشروعتبين لعمال الفلسطيني ملتقى رجال األالزيارات الميدانية والمقابالت مع من خالل 

 الكثير من المشاكل أبرزها:  أدى الىطريقة العمل التقليدية التي تتبع داخل الملتقى، وهذا 

إمكانية تعرضها للضياع أو  استرجاعها ووجود، وصعوبة معلومات االعضاءالجهد والوقت الكبير في البحث عن  .1

 التلف.

 .وماتلمعلالمراسالت، وتدفق ا دارةإلوعدم وجود الية  بعضهم البعضمع ضعف ألية تواصل االعضاء مع الملتقى و  .2

 ألية طلب الخدمات المختلفة التي يقدمها الملتقى لألعضاء.  .3

 الملتقى وتفاعل االعضاء معها.والفعاليات التي يقدمها  ضعف الية ادارة ونشر النشاطات .4

 المستهادفة الفئة 1.3

 سيقدم النظام الخدمات لكل من:

 أعضاء الملتقى المنتسبين. .1

 ة داخل الملتقى. /السكرتير .2

 المعلومات.قسم تكنولوجيا  .3
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 الاد اسةأهاداف  1.4

 إلكت وني يحقق األهاداف التالية:يسعى ف يق المش وع إلى بناء نظام 

 بناء نموذج انتساب عضو جديد الكتروني. .1

 .اإللكترونيادارة ملفات االعضاء بشكل  .2

 .لمعلوماتالمراسالت، وتدفق ا دارةإلوايجاد الية  بعضهم البعضمع مع الملتقى و  لألعضاءألية تواصل ايجاد  .3

 االلكتروني.عملية ادارة ومشاركة الفعاليات من خالل التقويم تنظيم  .4

 .لألعضاءبناء نموذج الكتروني لطلب الخدمات التي يوفرها الملتقى  .5

 

 الاد اسةأهمية   1.5

ئد االساسية التي المشروع بالتركيز على الفوا وسيقوم فريق معه،تختلف الفوائد الناتجة عن النظام لمختلف الفئات التي ستتعامل 

 تكمن بما يلي:

 ادارة المراسالت وتواصل االعضاء مع الملتقى. تمكين عملية .1

 من خالل تقديمها بشكل الكتروني. زيادة جودة الخدمات ورضا العمالء .2

 زيادة كفاءة، تفاعل ومشاركة االعضاء مع الفعاليات والنشاطات التي يقدمها الملتقى. .3

 دة ادارتها.لملفات االعضاء وزيادة جو الورقي  باالحتفاظ والخطر المرتبطتقليل التكلفة  .4
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 النظام. إنجاز خطة 1.6

 Work Breakdown Structureمخطط تقسيم المش وع  1.6.1

 .يم المشروعتقسو فهم طريقة تقسيم هذه المهام  ويساعد على بالمشروعهو مخطط يساعد في توضيح المهام المتعلقة مخطط تقسم العمل 

 

 :Work Breakdown Structure المش وع تقسيم مخطط

  WBS مخطط تقسيم المشروع 1-1الشكل 

 

 (Critical path) للمش وع النشاطات شبكة 1.6.2

 تم اعتماد واشتقاق الفترات الزمنية الالزمة إلنجاز مهام، من خالل االطالع الفترة الزمنية لعدة مشاريع سابقة:

 (2014)سعيد، جارهللا، زحير, الدراسة األولى: نظام السكرتاريا لمراكز طب االسنان 

 (2015)قرعيش، عمرو، أبو حنيم ,  iRentالدراسة الثانية: 

 (2015)عبيد، العواوده، المحتسب ,  CASI Portalالدراسة الثالثة: 

 للمشروع: CRITICAL PATHالمسار الحرج 

 :1-2المسار الحرج كما هو مبين في الشكل  لرسم Visioتم االستعانة في برنامج 

 
           

نظام ادارة ملتقى رجال 
االعمال الفلسطيني 

PBFORUM 

تعريف المشروع 
ووصف المشروع

مرحلة التخطيط

التحليل 
الوضع 
الحالي

تحديد 
نطاق 
المشرو

ع
Scope

تحديد 
النظام 
المقترح

مرحلة 
امتحليل النظ

تحديد 
وتحليل 

المتطلبات 
الوظيفية

بناء حاالت 
االستخدام

تحديد 
المتطلبات 

الغير 
وظيفية

التصميم

تصميم 
قواعد 
البيانات

رسم 
مخططات 
المتطلبات 

للنظام

التجهيز

بناء 
وبرمجة 

النظام

االختبار 
واستراتيجية 

التحول 
للنظام 

صيانة 
وفحص ما 

بعد 
التجهيز 
للنظام 

التوثيق
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 (Critical path) للمشروع النشاطات شبكة 1-2الشكل 

 
Critical path: A->B->C->D->E->H->I->J->K->L->M 

SPARE TIME = 5 Weeks 

 

A. المشروع ووصف المشكلة تعريف 
B. الحالي الوضع تحليل 

C. المشروع نطاق تحديد 
D. المقترح النظام تحديد 

E. الوظيفية المتطلبات وتحليل تحديد 
F. االستخدام حاالت بناء use case 

G. الوظيفية غير المتطلبات تحليل 

H. البيانات قواعد تصميم 
I. للنظام المتطلبات مخططات رسم 

J. النظام وبرمجة بناء 
K. للنظام التحول واستراتيجية االختبار 

L. للنظام التجهيز بعد ما وفحص صيانة 

M. التوثيق 
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 :Gantt chartمخطط  1.6.3

 :للمش وع Gantt chartمخطط  .1

 االولللفصل  Gantt chartمخطط  1-3الشكل 
الشهر                 

 
المرحلة       

 الشهر الرابع الشهر الثالث الشهر الثاني الشهر األول

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ووصف المش وعتع يف المشكلة                    

م حلة التخطيط                    

                  التحليل الوضع الحالي

                 تحديد نطاق المشروع

النظام المقترحتحديد                   

                 م حلة تحليل النظام

الوظيفية وتحليل المتطلباتتحديد                    

 بناء حاالت االستخدام 
Use case 

                

                 تحليل المتطلبات حير الوظيفية

                   التوثيق
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 للفصل الثاني Gantt chartمخطط  1-4الشكل 

 

 

 

 

لشهرا            
 

  المرحلة

 الشهر الثامن الشهر السابع الشهر السادس الشهر الخامس

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                 التصميم  

                 تصميم قواعد البيانات

رسم مخططات 
 المتطلبات للنظام

                

                  التجهيز

                 بناء وبرمجة النظام

االختبار واستراتيجية 
  التحول للنظام

                

صيانة وفحص ما بعد 
  التجهيز للنظام

                

                  التوثيق
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 التكاليف  1.7

تعتبر تكلفة المشروع من اهم العوامل التي تعتمد عليها الشركات والمؤسسات في اتخاذ قرار دعم المشروع واالستثمار به أو رفضه 

وفي هذه المرحلة سيتم تحديد تكاليف النظام حيث سيشمل التحليل التكاليف التطويرية والتكاليف التشغيلية بمكوناتها المادية 

اما ، وماتوتكنولوجيا المعل للكمبيوتر الموثوقة االنظمة شركة من المطلوبة المواصفات على الحصول تموالبرمجية والبشرية، 

وشركة االتصاالت الفلسطينية وشركة حضارة  amazonاالسعار المكونات المادية والبرمجية فقد تم الحصول عليها من موقع 

 .2015-12-9بتاريخ 

 التكاليف التطوي ية: 

 تضمن التكاليف المادية والبرمجية والبشرية.حيث تتاجها فريق العمل لبناء النظام وانجازه، التكاليف التي يح

 والمعدات المستخدمة في بناء النظام.وهي تكاليف األجهزة  أ. التكاليف التطوي ية الماادية:

 
 التكاليف التطويرية المادي 1-1الجدول 

ن   التكلفة الكلية )$( السع  )$( العاداد  المكو 

 جهاز حاسوب بمواصفات ال تقل عن: 

 CPU: core i3 
 2.5 GHZ  
 RAM: 4 GB 
 HD: 500 GB 

3 309.99 929.97 

Flash Memory 4G 2 5.5 11 

 50 50  (أوراق.متفرقات )أقالم، 

 $ 990.97 المجموع 

 2015-12-9المصادر )المواصفات: األنظمة الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات, 

 موقع األمازون( األسعار:
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 ب. التكاليف التطوي ية الب مجية: 

 :في بناء النظام، الجدول اآلتي يوضح هذه التكاليفتكاليف البرامج التي سيتم وهي 

 التكاليف التطويرية البرمجية 1-2الجدول 

 التكلفة الكلية )$( السع  )$( العاداد المكون 

Microsoft Windows 8.1  1 154.99 154.99 

Microsoft Office home & student 2013 1 117.95 117.95 

Eclipse for PHP developers 1 Free Free 

Adobe Photoshop Cs2 1 114.99 114.99 

Wamp server 2.5 1 Free Free 

Bootstrap v3.3.6 1 Free Free 

Gliffy 1 Free Free 

 $ 387.93 المجموع 

 (2015-12-9الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات,  المصادر )المواصفات: األنظمة

 )األسعار: موقع امازون وايكليبس ووامب سيرفر وبوت ستراب(

 

والجدول  ه،وتطوير  هالعاملين على تحليل النظام وبناءوهي التي تتكون من األشخاص  التكاليف التطوي ية البش ية:ج. 

 :اآلتي يوضح هذه التكاليف

 لتكاليف التطويرية البشرية 1-3الجدول 

عاداد ساعات العمل  العاداد المكون 

 للف اداسبوعيا 

اجمالي ساعات 

 $ للف اد العمل

سع  

 الساعة $

التكلفة لكل 

 شخص $

التكلفة 

 $ االجمالية

محلل نظم 

 اسبوع( 6)

3 20 120   7 840 2520 
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مطو  نظم 

 اسبوع( 7)

3 18 126 6 756 2286 

 $ 4788  المجموع

 (2015-12-9)المواصفات واالسعار: األنظمة الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات, المصادر 

   التكاليف التطوي ية: مجموع 

 تدفع التكاليف التطوير لمرة واحده فقط

 مجموع التكاليف التطويرية. 1-4الجدول 

 المجموع  التطوي ية البش ية  التطوي ية الب مجية  التطوي ية الماادية

990.97$ 387.93 $  4788 $ 6166,9$ 

 

 التكاليف التشغيلية: 

 وهي التكاليف المستمرة االزمة إلدارة عمل النظام وتقسم الى تكاليف تشغيلية مادية وتكاليف تشغيلية بشرية. 

 لمدة خمس سنوات.هي تكاليف المواد الالزمة لتشغيل النظام  التكاليف التشغيلية الماادية: -أ

 .المادية التشغيلية التكاليف 1-5الجدول 

ة للسن التكلفة الكلية )$( السع  )$( المكون 

 االولى

 ةيليالتشغ التكلفة الكلية

 لخمس سنوات

 استضافة الموقع اإللكتروني 

 (domainواسم النطاق)

 (Giga 6المساحة )

 تكاليف االعداد

 سنويا 276

 

 

 تدفع لمرة واحدة 23

299 

 

 

التكـاليف التي تـدفع لمرة 

للســــــــــــــنــة  واحــدة جمعــت

 األولى فقط

 خط نفاذ 

 4mbانترنت بسرعة 

 تكاليف االعداد والتركيب

 سنويا 216

 سنويا 140

 تدفع لمرة واحدة 13

366 

 



 
 

24 
 

 $ 3193 $ 665 المجموع 

 (2015-12-9المصادر )المواصفات: األنظمة الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات, 

 الفلسطينية وموقع شركة حضارة لإلنترنت()األسعار: موقع شركة االتصاالت 

 ذه التكاليف:ههي التكاليف المتطلبات البشرية لتشغيل النظام، والجدول اآلتي يوضح  التكاليف التشغيلية البش ية: -ب

 التكاليف التشغيلية البشرية 1-6الجدول 

 التكلفة االجمالية  تكلفة الشه   الفت ة باألشه   العاداد المكون 

 2000 1000 2 1 مطو  نظم 

 600 600 1 1 مادخل بيانات

 $ 2600 المجموع

 (2015-12-9المصادر )المواصفات واالسعار: األنظمة الموثوقة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات, 

 

  :التكاليف التشغيلية الكلية 

 تشمل تكاليف تشغيل النظام لمدة خمس سنوات.

 التكاليف التشغيلية الكلية 1-7 لجدولا
 المجموع  قط()تادفع لم ة واحادة فالتشغيلية البش ية  خمس سنوات()الماادية التشغيلية 

3193 $ 2600 $ 5793 $ 

 

 الكلية:  مجموع التكاليف 

 حيث ان مجموع التكاليف الكلي يشمل مجموع التكاليف التطويرية ومجموع التكاليف التشغيلية.

 مجموع التكاليف الكلية. 1-8الجدول 

 التكاليف التشغيلية التطوي يةالتكاليف 

6166,9$ 5793 $ 
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 حادواد المش وع 1.8

 سيتم تطبيق المشروع على ملتقى رجال االعمال الفلسطيني في مدينة الخليل. الحادواد المكانية:

األول سيتم  الدراسيبحيث ان الفصل  اسبوعَا( 14سيتم تنفيذ هذا المشروع خالل فصلين دراسيين )كل فصل  الحادواد الزمنية:

 .وتطبيق النظامتصميم  ستتمالثاني  وفي الفصل ودراسة المشروعتحليل 

 فريق المشروع. :الحادواد البش ية

 محادادات المش وع 1.9

 العمل ضمن الفترة الزمنية المحددة للمشروع. انجاز  1

أهم التحديات االقتصادية، فكلما زادت الخواص والمميزات المطلوبة زادت في المقابل وهي من التكاليف مقابل الفوائد:  2

  تكاليف إنتاجها وتوفيرها.

ام وعدم وجود رحبة لديهم في التغيير واستخدام النظ بأعمالهم،اعتياد بعض الموظفين على األسلوب التقليدي في القيام  3

 اإللكتروني للقيام بذلك.

 .يؤدي الى تقليل كفاءة النظام والحاسوب مماالتعامل مع انظمة المعلومات  وتفاوتها فيقلة خبرة االعضاء  4
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Chapter 2 تحــليـــل النــــظــــام :::الــفــصــل الـــثــانــــي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تحليل النظام 2.1

 نبذة عن النظام القائم 2.1.1

  الهيكل التنظيمي 2.1.2

 محادادات بناء النظام 2.1.3

  مخاط  بناء وتشغيل النظام 2.1.4

 النظام وتشغيل بناء أثناء المخاط  تجنب خطط 2.1.5

 تحليل النظام القائم 2.2

 اد اسات سابقة 2.3

 استخالص 2.4
 

  



 
 

27 
 

 تحليل النظام 2.1

 نبذة عن النظام القائم 2.1.1

ن خالله م )مراجع(، يســـــــــتطيع النظام القائم في ملتقى رجال االعمال الفلســـــــــطيني هو عبارة عن موقع الكتروني خاص بالملتقى

اخر و يعمل من اجل تحقيقها  واهدافه والرســـــــالة التيبعض معلومات عن الملتقى  والحصـــــــول علىاالعضـــــــاء متابعة االعالنات 

شخص الذي بحيث يزود ال عضو،االلكتروني امكانية تقديم طلب انتساب  ويوفر الموقع. واجتماعاتالملتقى من فعاليات  اخبار

وم به االقتصــــادي الذي يق وطبيعة النشــــا  وبيانات العمليريد االنتســــاب نموذج طلب االنتســــاب ببعض المعلومات الشــــخصــــية 

بعدها يتم تدقيق هذه الطلبات طبقا للمعايير المحددة مســــــــــــــبقا في  وحيرها، وعقود التأســــــــــــــيسمثل بطاقة الهوية  وبعض الوثائق

 سياسات قبول االعضاء لدى الملتقى.

يمثل هؤالء األعضاء العمود الفقري للقطاع الخاص في محافظة الخليل، مما يجعل من الملتقى الجهة المؤهلة والقادرة على 

  .جال اإلعمال في المحافظة في االتصاالت واالجتماعات مع نظرائهم من الجمعيات والمؤسسات العربية واألجنبيةالتحدث باسم ر 

الحوارات مع الوزارات المعنية في الشؤون االقتصادية واالستثمارية في فلسطين بهدف تعزيز دور القطاع  الملتقى بتنظيميقوم 

يصال آرائهم ومشقولين في كل ما شأنه تؤ المس الخاص في التنمية االقتصادية والتحاور مع اكلهم ليل العقبات أمام رجال األعمال وا 

 الملتقى، كما ويستقبل الملتقى الوفود العربية واألجنبية ويقوم بترتيب يوفرهاإلى المسؤولين من خالل قنوات االتصال التي 

 .فلسطيناالجتماعات لهذه الوفود مع نظرائهم في 

سة ُتعنى بالعالقات اإلقليمية والدولية بما يخدم مصالح أعضائها ومجتمع رجال األعمال عمومًا شرف المشاركة كان للملتقى كمؤس

 :هذا ويهدف الملتقى على المستوى االستراتيجي إلى, 1997في تأسيس اتحاد رجال األعمال العرب عام 

لمؤسسات القطاع الخاص والعام في رسم سياسات التنمية أن يكون الملتقى رائدًا في مجتمع االعمال وشريكًا أصياًل : الـ ؤيا
 .واالستثمار في فلسطين

 .تعزيز دور رجال االعمال كرواد للتنمية االقتصادية ومنارة لخدمة المجتمع المدني: ال سـالة



 
 

28 
 

 األهاداف

 .ودولياالعمل على تعزيز التعاون مع جميع المؤسسات التمثيلية لقطاع االعمال محليا، إقليميا  .1

 .أعضاءه وأهدافه ومصالحالدفاع عن حقوق اعضاء الملتقى  .2

 .تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية في االسواق المحلية والخارجية .3

 .توفير فرص االستثمار واألعمال في فلسطين من خالل تبني سياسة اقتصادية وطنية مع الجهات ذات العالقة .4

 .لياودو تعزيز قدرات رجال االعمال من خالل المساهمة والمشاركة في المؤتمرات، الندوات والمعارض محليًا، إقليميا  .5

 .توثيق العالقات االقتصادية بين رجال االعمال الفلسطينيين واقرانهم إقليميا ودوليا .6

 .ةتأسيس مشاريع اقتصادية رائد وتمكينهم منتشجيع رجال االعمال الفلسطينيين  .7

 الهيكل التنظيمي لملتقى  جال االعمال الفلسطيني 2.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي 2-1الشكل 

 (2015المرجع )ملتقى رجال االعمال الفلسطيني، 

 السكرتاريا

 قسم تكنولوجيا المعلومات 

 قسم ادارة المشاريع قسم المشتريات قسم االدارة المالية 

 قسم العالقات العامة

 المدير العام

 مجلس االدارة

 رئيس مجلس االدارة 
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حيث انه يوضــــــــــح العالقات داخل  الفلســــــــــطيني،الهيكل التنظيمي الموجود داخل ملتقى رجال االعمال  2-1الشــــــكل يوضــــــــــح 

  -من: بحيث انه يتكون  الملتقى،

 سنوات، 4وتجري هذه االنتخابات بشكل دوري كل  بالتصويت،انتخابه من قبل مجلس االدارة  يتم: اادا ة ئيس مجلس  -

  -اهمها: ويترتب على رئيس مجلس ادارة الملتقى القيام بالكثير من االعمال 

  الملتقى.تعين نائب لرئيس مجلس ادارة 

  االدارة.المصادقة على قرارات مجلس 

ويترتب على  ســنوات، 4ة ويتم ذلك كل اختيار مجلس ادارة الملتقى من اعضــاء الهيئة العام يتم: الملتقىمجلس اادا ة  -

  -التالية: االعمال  الملتقىمجلس ادارة 

  واالهداف.وضع الخطط االستراتيجية الخاصة بالملتقى 

  الملتقى.تحديد الهيكل التنظيمي داخل 

  الملتقى.االشراف على النفقات داخل 

  الخطة.مراقبة تنفيذ الخطط والتعديل عليها وتصحيح اي انحراف عن 

  بالملتقى.وضع السياسيات الخاصة 

  عضو.يحدد مسؤوليات االعضاء داخل الملتقى وصالحيات كل 

  للملتقى.اختيار المدير العام 

 قى،الملتاليه من مجلس ادارة  والمســــــــــــــؤوليات الموكلةبأداء جميع المهمات  على القيام ويعمل للملتقى:المادي  العام  -

اركة ويعمل ايضـا على المشـ الملتقى،حيث يعتبر حلقة وصـل بين الموظفين داخل الملتقى واالعضـاء مع مجلس ادارة 

بما  لملتقى،اوالتخطيط والتنظيم والرقابة على ســير العمليات اليومية داخل اقســام  وصــياحة األهداف،تحديد  فيالفعالة 

 دارة.يضمن تحقيق االهداف المحددة التي وضعها مجلس اال

 -االتية:  باألعمالرئيسية تقوم خمسة اقسام يتكون ملتقى رجال االعمال الفلسطيني من 
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تمثل وهذا الخدمات ت واالعضــاء،انه يقدم العديد من الخدمات التي يســتفيد منها الملتقى  : حيثالعامةقســم العالقات  -1

   التالي: في 

 هذا القسم يقوم بتوفير اماكن المعارض وادارة الحجوزات والمؤتمرات الدورية الخاصة بالملتقى حجوزات: في.  

 لدخول اراضي الداخل الفلسطيني لألعضاء تصاريح تصاريح: يقدم.  

 الملتقى. ألعضاءشهادات انتساب  شهادات: يقدم  

 :لألعضاء.كر وتنظيم الرحالت التذا حيث يقوم بحجز البالد،يقوم ايضا بتنظيم الرحالت لخارج  سفر 

 :لتبادل االفكار والخبرات البالد،مع رجال االعمال في خارج  لألعضاءيشكل حلقة وصل  االتصاالت.  

 الدارة،االمشـــاريع التي يقيمها الملتقى بالتعاون مع االعضـــاء ومجلس  بإدارةهذا الجزء  : يختصالمشــا يعقســم اادا ة  -2

  بالتالي: بحيث يقوم هذا القسم 

 اإلشراف على المشاريع أثناء التنفيذ. 

 .تحديد مدراء المشاريع لكل مشروع 

 .تقديم التقارير لمدير الملتقى والمجلس االدارة 

 إعداد الموازنة الخاصة بالمشاريع. 

  حتى نهايتهمتابعة المشاريع من وقت بداية المشروع. 

  وتسليمها في الوقت المحدد لها.الرقابة على المشاريع لضمان الجودة، وااللتزام بتنفيذها 

 إعداد التقارير الخاصة بكل مشروع في جميع مراحله. 

اعماله اليومية مثل اجهزة الحاســــــــوب والخوادم  إلتمامهذا القســــــــم بتوفير ما يلزم الملتقى  : يختصالمشـــــت ياتقســـــم  -3

 القسم: ومن اهم توابع هذا  بالمتلقي،واالوراق والملفات التي تتعلق 

  :ها في علي يطرأيتم بداخله تخزين هذه المشــــــــــــــتريات والحفاظ عليها من التلف او اي خلل قد  حيثالمســــــــــــــتودع

  .المستقبل

يف من والمصــــــار من حيث االيرادات  بالملتقى،المالية التي تتعلق  باألمورالقســــــم يختص  : وهذاالماليةقســــم االادا ة  -4

 اآلتية: العمليات  خالل
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 والحوافزالملتقى من ناحية االجور التي يتقاضونها والسلف  يختص بالموظفين داخل الحسابات: حيث. 

  مؤتمرات وتكاليف المعارض وال المصــروفات،من خالله تســجيل ايرادات الملتقى وتســجيل  والتقارير: يتمالمحاســبة

 لألعضاء.من سفر وتصاريح وتسهيالت  لألعضاءوالخدمات الي يقدمها  الملتقى،التي يقيمها 

  ضـــــــــــــاء وجحم الخدمات التي في هذا الجزء مقارنة االيرادات من اشـــــــــــــتراكات االع يتملموازنات: واالتحليل المالي

عمال ا  إلتماموحجم المبالغ المطلوبة  القادمة،وتحديد تكاليف االشـــــــــتراكات للســـــــــنوات  لألعضـــــــــاء،الملقى  يقدمها

 االستراتيجية.الملتقى والسير على تطبيق الخطة 

 الى  وتم تقســــــــــــــيمها ،الملتقىالتكنولوجية المتبعة داخل  باألمورالقســــــــــــــم يختص  المعلومات: وهذاقســـــــــم تكنولوجيا  -5

 اآلتي: 

 الملتقى.بتطوير وصيانة الشبكة الموجودة داخل  الشبكات: يقوم 

  ى.واصدار المجلة الشهرية الخاصة بالملتق محتوياته،ادارة الموقع الخاص للملتقى وتحديث  االنترنت: يتمموقع 

 خططها،و بشــكل كبير في عملية تنظيم اعمال الملتقى ومســاعدة االدارة لتحقيق اهدافها  الســكرتاريا : تختصالسـك تا يا 

 الجزء: ومن اهم االعمال المتعلقة بهذا 

  بالملتقى.بتنظيم وادارة البريد االلكتروني الخاص  االلكتروني: يقومالبريد 

  مستمر.عضاء للبقاء على تواصل االتصاالت بين ادارة الملتقى واال الهاتفية: عملاالتصاالت 

 ســــتقبالها في من ا والتأكدوارســــالها  الرســــائل،ويقوك تنظيم هذه  ،المكتوبةبالرســــائل والتقارير  المراســــالت: يختص

 .وتدقيقها اليها،الجهة المرسلة 

  لألعضاءاكانت لمجلس االدارة او  اجتماعات الملتقى سواء االجتماعات: تنظيمتنظيم. 

  اعمال المدير ومواعيده والزيارات المخطط لها. تنظيم المواعيد:تنظيم 

  م.مساعدتهوالعمل على  المطلوب،التصرف معهم بالشكل  ،الملتقىباستقبال زوار  الزوار: يقوماستقبال 

 محادادات بناء النظام  2.1.3

 قابلية النظام للتطوير والتعديل في حال وجود أخطاء. .1
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 الفترة الزمنية المحددة. الميزانية و انجاز العمل ضمن  .2

المعايير: وهي من أهم التحديات التي تواجه عملية تطوير النظام، فهي تســـــــاعد على زيادة الدقة والتكامل، وتقلل من   .3

 ه.األخطاء والتكاليف وترفع من قيمة البحث العلمي وتزيد من تكامل جهود التطوير واستثمارات

ل االلكتروني نظرا لنقص الخبرة وعــدم االلمــام بــالتعــامــل مع االنظمــة عــدم تقبــل االعضــــــــــــــــاء لفكرة التحول الى العمــ .4

 االلكترونية.

 مخاط  بناء وتشغيل النظام  2.1.4

 عينب على فريق البحــث اخــذهــا يجــب فلــذلــك بنــائــه عمليــة أثنــاء النظــام لهــا يتعرض أن حتمــلي التي المخــاطر من العــديــد هنــاك

 هذه أهم منو  حصــــلت نا من حجم تأثيرها التقليل أو تفاديها اجل من المناســــبة الحلول وايجاد عليها الســــيطرة أجل من االعتبار

 :المخاطر

 عدم االلتزام بالميزانية المحددة من اجل بناء النظام، فقد يتم الحاجة الى تكاليف إضافية اثناء بناء النظام. .1

 بالخطة.الحياد عن الوقت المحدد لكل مرحلة من مراحل المشروع حسبما تم تحديده  .2

 حدوث خلل في عملية البناء النظام وبرمجته، مثل ان يظهر خلل في الربط بين أجزاء النظام. .3

 النظام وتشغيل بناء أثناء المخاط  تجنب خطط 2.1.5  

. في حالة عدم االلتزام بالميزانية المحددة يجب التواصــل مع ملتقى رجال االعمال الفلســطيني لتوضــيح مدى تأثير هذا النقص 1

 على جودة المشروع، ومحاولة إيجاد حلول لهذه المشكلة.

. في حالة الحياد عن الوقت المحدد فان الخطة األنســــب تكون بتوزيع االعمال اإلضــــافية على أعضــــاء فريق البحث ومحاولة 2

 انجاز العمل ضمن الساعات حير الرسمية للعمل.

 البرمجة المج فيراء الخب أحد مع مباشــــــــرة التواصــــــــل البحث فريق على فيجب حدوث خلل في عملية البناء النظام وبرمجته .3

 .للمشروع والميزانية المتاح الوقت على مباشرة ستؤثر المشاكل هذه أن بسبب المشكلة، هذه لحل
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 تحليل النظام القائم 2.2

يقدم ملتقى رجال االعمال الفلســـــطيني مجموعة من الخدمات الى االعضـــــاء المنتســـــبين بحيث يقوم بتقديم تســـــهيالت وتصـــــاريح 

في  وتســـــهيالت للمشـــــاركة ،وحجوزات الفنادق(، BMC) رجال االعمال لحاملي بطاقة والمعابر ويقدم تســـــهيالتلعبور الجســـــور 

 كمشترك.قاءات التي شارك بها الملتقى سواء كراعي للقاء او الل وتقارير عن ،واللقاءات المختلفةالمعارض 

يقوم بدوره بتقديم نموذج الخدمة الى  ة والذي/الســكرتيراتصــال مع  بإجراءاالعضــاء الحصــول خدمة معينة يقوم  أحدعندما يريد 

بالحه واالقبول  تأكيدمن اجل بعدها يتم اجراء مكالمة اخرى مع طالب الخدمة  الموافقة،المدير العام او نائبه للحصــــــــــــــول على 

الخدمة المطلوبة. يتم تخزين جميع هذه الطلبات في ملفات مقســـــــمة حســـــــب الفئة يدويا في مكتب المدير بحيث يمكن  الســـــــتالم

 الرجوع اليها فيما بعد.

لفعاليات او هم عن ااالتصــــال الهاتفي او اللقاء المباشــــر يتم من خاللها ابالح والملتقى علىتعتمد الية التواصــــل بين االعضــــاء 

 االجتماعات المراد القيام بها.

( للوضــــــــع الحالي داخل ملتقى رجال Business process)وســــــــيقوم فريق البحث في هذا الجزء بتحديد عمليات المؤســــــــســــــــة 

   -كالتالي: االعمال الفلسطيني وهي 

 -جاداد: انتساب اعضاء  .1

 ســتوفيةمواجراء عملية اســتثناء الطلبات الغير  الجدد، لألعضــاءة بجزء اســتقبال طلبات االنتســاب ختصــهي العملية الم

 الملتقى.وانشاء ملف خاص لهم في  للشرو ،

 التواصل مع االعضاء  .2

 الجديدة.هي عملية االتصال بين الملتقى واعضائه من اجل اعالمهم بالفعاليات واالنشطة 

 تتبع تفاعل االعضاء  .3

 الملتقى.هي عملية تتبع نشاطات ومراسالت واالتصاالت وطلبات الخدمات والنشاطات من االعضاء داخل 
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  -الخادمات:  .4

 اصادا  بطاقة  جل اعمال  1.4

بحيث تســــهل عملية الحصــــول على هذا الشــــهادة من  االعضــــاء،الى  المتلقيهي احدى الخدمات التي يقدمها 

 بهذا المجال. المختصة المؤسساتخالل عالقاتهم مع 

 حجوزات فناادق 2.4

 السفر.في حاالت  لألعضاءهي تسهيالت 

 المشا كة في المعا ض والمؤتم ات 3.4

 ودولة.حيث تمكن اعضائها من المشاركة في فعاليات محلية  المتلقي،الخدمات التي يقدمها  أحدهي 

 تقا ي  اللقاءات والفاعليات 4.4

 .التي قام بها الملتقى للتعرف على تفاصيل الفعالياتهي عملية ارسال تقارير والنشاطات 

  -تحليل العمليات التي يقوم بها ملتقى  جال األعمال الفلسطيني: 

 انتساب اعضاء جاداد: .1

يقوم المشــــــترك بتعبئة نموذج طلب العضــــــوية الموجود على الموقع االلكتروني الخاص بالملتقى، وثم يتم رفع الطلب الى المدير 

المتقدم لجميع  فاءتيالســـكرتاريا، حيث يتم دراســـة الطلب من قبل المدير، ويصـــدر المدير قرار بقبول الطلب في حالة اســـمن قبل 

داخل الطلب، وبالرفض في حالة عدم اســــتكمال الشــــرو  المطلوبة لمقدم الطلب، ومن ثم تقوم الســــكرتاريا  ةالشــــرو  الموضــــوع

 .هشخص او رفضباالتصال بمقدم الطلب من اجل تأكيد قبول ال

 -تحليل نموذج طلب العضوية: 
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 طلـــب نموذج: 2ملحق) لتقىيقوم المتقـــدم بتعبئـــة نموذج طلـــب العضــــــــــــــويـــة الموجود على الموقع االلكتروني للم-: المــادخالت

فاق وايضــــا النشــــا  االقتصــــادي وار  والذي يحتوي على البيانات الشــــخصــــية للشــــخص المتقدم للطلب، وبيانات العمل ،(عضــــوية

 في نموذج طلب عضوية  المطلوبة ( البيانات2-1)الجدول بعض الملفات المطلوبة، ويبين 

 مدخالت نموذج انتساب اعضاء جدد( 2-1)الجدول 

 مالحظات عناص  البيانات البيانات

 
البيانات الشخصية

 

 االسم الرباعي لمقدم الطلب االسم 

 رقم هوية مقدم الطلب رقم الهوية 

 رقم جواز السفر الخاص بمقدم الطلب رقم جواز السفر 

 مكان والدة صاحب الطلب مكان الوالدة

 MM/DD/YYYY تاريخ الوالدة

 متزوج، أعزب الحالة االجتماعية

 الدولة، المحافظة، المدينة، الشارع، رقم المنزل عنوان السكن

 محمول( /ارضي)رقم الهاتف الشخصي لمقدم الطلب  رقم الهاتف

 الدرجة العلمية لمقدم الطلب المؤهالت العلمية

 
بيانات العمل

 

المجال الذي تنتمي له الشــــــــــــــركة الذي يعمل فيها الشــــــــــــــخص مقدم  نوع وطبيعة العمل 
 صناعي( )زراعي،الطلب 

 المنصب الذي يشغله مقدم الطلب داخل العمل المنصب

 ضفة حربية، قطاع حزة عنوان العمل 

 المحافظة  المحافظة 

 الشارع التي توجد فيه الشركة الشارع

 البريد الخاص بالشركة صندوق  صندوق بريد
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 رقم الهاتف االرضي  هاتف المكتب

 رقم الفاكس فاكس 

 رقم الهاتف المتنقل هاتف متنقل 

 البريد االلكتروني للشركة  البريد االلكتروني

 االلكتروني الخاص بالشركةالموقع  الموقع االلكتروني

 
النشاط االقتصاادي

 

 ال( نعم،) صاحب الشركة او العمل 

  الرجاء إدخال اسم الشركة شركة،إذا كان صاحب  اسم الشركة

  الرجاء إدخال راس المال المسجل  شركة،إذا كان صاحب  رأس المال المسجل

 ال( نعم،) مساهم في الشركة

 الرجاء إدخال القيمة التي تحملها االسهم شركة،إذا كان مساهم في  االسهمالقيمة التي تحملها 

الرجاء إدخال عدد االسهم التي يشارك  الشركة،إذا كان مساهم في  عدد االسهم التي يشارك فيها
 فيها

  ال( نعم،) المنصب االداري الحالي
 ويجب ان يكون رئيس مجلس ادارة 

 عضو مجلس ادارةاو 
 عاممدير او 

  الرجاء إدخال اسم الشركة اداري،إذا كان صاحب منصب  اسم الشركة

 
ملفات مطلوبة

 

 PDFصوره  صورة عن عقد التأسيس

 PDFصوره  صورة عن جواز السفر 

 PDFصوره  ،رخصة تجارية شهادة تسجيل الشركة

 PDFصوره  صورة الهوية الشخصية

 PDFصوره  الشخص مقدم الطلبمبنيا لمنصب شهادة تفويض  شهادة تفويض
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 JPGصوره  صورة شخصية

 

عضـــــوية(، وتحتوي البطاقة على المدخالت  بطاقة: 1 ملحق) بعد قرار قبول المشـــــترك يتم طباعة بطاقة عضـــــوية-: المخ جات

 -: (2-2) الجدولالموضحة في  التالية

 ( مخرجات نموذج انتساب اعضاء جدد2-2الجدول )

 مالحظات عناص  البيانات
 يتم طباعة االسم باللغة العربية واالنجليزية االسم الرباعي 
 صورة صاحب البطاقة صورة الشخصية

 رقم الهوية لصاحب البطاقة رقم الهوية
 

 التواصل مع االعضاء:  .2

يتم ذلك من خالل االتصـــــــال هاتفيا او من خالل الفاكس او البريد االلكتروني من قبل الســـــــكرتاريا على االعضـــــــاء، ويتم ابال  

االعضــــاء بســــبب االتصــــال، وبعد ذلك الحصــــول على المعلومات المطلوبة من االعضــــاء وفي نهاية المكالمة يتم توثيق عملية 

 (.اتصال نموذج: 3 ملحق)االتصال 

  -عملية التواصل مع االعضاء: تحليل 

 ورقيا.  تهوارشف هوحفظ يتم ذلك من خالل نموذج االتصال، من خالل تعبئة نموذج االتصال

جودة ت المو دخالفي عملية االتصال مع االعضاء، ويشمل النموذج العديد من الم االتصاليتم االستعانة بنموذج -: المادخالت 

 (2-3) الجدولداخل 

 مدخالت عملية التواصل مع االعضاء( 2-3الجدول )

 مالحظات عناص  البيانات
 يتم تحديد يوم االتصال. اليوم
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 تحديد الجهة التي تم االتصال بها. الجهة
 تاريخ االتصال مع العضو. التاريخ

 توضيح السبب من االتصال. سبب االتصال 
 

بعد اتمام عملية االتصـال مع االعضـاء يتم الحصـول على عملية توثيق لعملية االتصـال، يتم االسـتفادة منها على -: المخ جات

 (2-4) الجدولشكل مخرجات موضحة في 

 ( مخرجات عملية التواصل مع االعضاء2-4الجدول )

 مالحظات عناص  البيانات
 االتصال مع االعضاء. يتم الحصول على تقارير عن عمليات تقارير اتصال االعضاء.
 توثيق عملية االتصال وحفظها بشكل ورقي باألرشيف. توثيق عملية االتصال.

 

  -تتبع تفاعل االعضاء:  .3

يتم في هذه العملية تتبع النشـــا  لألعضـــاء بحضـــور الفعاليات والمشـــاركة فيها، حيث يتم مراقبة وتتبع النشـــا  والتفاعل الخاص 

لعملية ا ييز بين االعضــــــاء، تتم هذهوتوثيق تفاعل االعضــــــاء داخل الملتقى من اجل القدرة على التمباألعضــــــاء داخل الملتقى، 

بشــــكل يدوي من خالل مالحظه الســــجالت الخاصــــة باألعضــــاء والتي قد تشــــمل الخدمات التي طلبها كل عضــــو داخل الملتقى 

 عن عملية االتصال مع االعضاء، وايضا من خالل نموذج تتبع حضور الفعاليات الصادرة عن الملتقى. ةوايضا التقارير الناتج

  -تحليل عملية تفاعل االعضاء: 

يتم اصـــــــدار تقارير دورية عن االعضـــــــاء وحجم الفعاليات والخدمات التي اســـــــتفاد منها كل عضـــــــو بكل منفرد، تتم هذه العملية 

 بشكل يدوي لألعضاء، وحين الطلب فقط. 

يتم االســــتعانة ببعض الملفات الموجودة داخل االرشــــيف داخل الملتقى، لمعرفة حجم التفاعل للعضــــو او لمجموعة -: المادخالت

 : (2-5) الجدولن االعضاء كما يتم توضيحها بم
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 ( مدخالت تتبع تفاعل االعضاء2-5الجدول )

 مالحظات عناص  البيانات
 لقاءات،حضور  تسهيالت،، تصاريح معابر BMCبطاقات  فنادق،حجوزات  نماذج طلبات الخدمات المختلفة

 وحجوزات فنادق  تقارير الفعاليات المختلفة
 2-4 ملحق نماذج طلبات االتصال

 نموذج خاص لكل فعالية يقيمها او يشارك فيها الملتقى.  نماذج تتبع حضور الفعاليات
 

 (2-6) الجدوليتم الحصول على حجم التفاعل للعضو داخل الملتقى يتم تحديدها داخل -: المخ جات

 مخرجات تتبع تفاعل االعضاء (2-6الجدول )  

 مالحظات عناص  البيانات
 يتم حصر عدد الخدمات التي طلبها العضو.  التي طلبها العضوعدد الخدمات 

 ما هي الفعاليات التي شارك بها العضو. الفعاليات التي شارك فيها العضو
 عدد مرات االتصال بين االعضاء والملتقى   بالمتلقيعدد مرات اتصال العضو 

 اللقاءات التي شارك فيها العضو القاءات التي شارك بها العضو

  -الخادمات:  .4

 :Business Man Certification (BMC)بطاقة  جل اعمال   4.1

بطاقة رجال االعمال هي اثبات لحاملها انه رجل اعمال فلسطيني يتم  االعضاء،الى  الملتقىهي احدى الخدمات التي يقدمها 

سهل عملية ترجل اعمال باستخدام هذه البطاقة، يتم  المهنةمنح االمتيازات لحامل هذه البطاقة، مثل جواز السفر حيث يتم وضع 

 .بهذا المجال المختصةالحصول على هذا الشهادة من خالل عالقاتهم مع المؤسسات 

 تحليل خادمة الحصول على بطاقة  جل اعمال:  

 التالية للحصول على بطاقة رجل اعمالالبيانات ادخال يتم 
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التي يجب على  (2-7)الجدول ل اعمل الى الكثير من المدخالت المبينة في حتاج طلب الحصول على بطاقة رجي-: المادخالت

  -الملتقى الحصول عليها من اجل منح مقدم الطلب هذه البطاقة وهي: 

 ( مدخالت بطاقة رجل اعمال2-7)الجدول 

 المالحظات عناص  البيانات

 الملفات الخاصة باألعضاء  ملفات االعضاء

 صورة عن الهوية الشخصية لمقدم الطلب صورة عن الهوية الشخصية

 الكرت الممغنط لمقدم الطلب الكرت الممغنط

 شهادة تسجيل الشركة في وزارة االقتصاد شهادة الشركة
 كشف حساب الخاص بالعضو من البنك كشف البنك

  شهادة اقتطاع الديواني  وانييشهادة اقتطاع الد

 موافقة اعضاء مجلس االدارةالحصول على  شهادة تفويض من اعضاء المجلس

 

 الجدولكون المخرجات كما هي موثقة في تبعد االنتهاء من االجراءات االزمة إلصدار بطاقة رجل اعمل -: المخ جات

 وهي: ( 8-2)

 ( مخرجات بطاقة رجل اعمال2-8)الجدول    

 المالحظات عناص  البيانات

 بطاقة رجل اعمال    BMCشهادة 

   

  -حجوزات فناادق:   4.2

 هي أحد الخدمات التي يقدمها ملتقى رجال االعمال الفلسطيني، وهي تقديم حجوزات فنادق داخل االراضي المملكة االردنية. 
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  -تحليل حجوزات الفناادق: 

ه ته مع الفنادق من اجل تقديم هذيتم طلب الخدمة هاتفيا من خالل الهاتف من قبل االعضاء، بحيث يجري الملتقى اتصاال

 للعضو مقدم الطلب، وبعد ذلك تم توثيق هذه الطلب في ارشيف الملتقى.الخدمة 

، لملتقىلتحتاج هذه العملية الى الرجوع الى الملفات الشخصية لألعضاء، وايضا تعبئة بعض المعلومات الضرورية -: المادخالت

 (2-9)الجدول وايضا تحديد الفندق، ويتم تحديد المدخالت كما في 

 عملية حجز فندق ( مدخالت2-9)الجدول 

 المالحظات عناص  البيانات

 الملفات الخاصة باألعضاء  ملفات االعضاء

 المرافقين، موعد الدخول والخروج البيانات المطلوبةتعبة 
 او الفنار royal تحديد الفندق

 

 (2-10)الجدول بعد اتمام عمليات السابقة، يتم الحصول على المخرجات المبينة في -: المخ جات

 ( مخرجات عملية حجز فندق2-10)الجدول    

 المالحظات عناص  البيانات

 سيكون الملتقى قد قدم خدمة حجز فندق الى العضو الذي قدم الطلب. حجز فندق

 

 المشا كة في المعا ض والمؤتم ات  4.3

هي عملية مشاركة االعضاء المنتسبين للملقى بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي يقيمها ملتقى رجال االعمال والمعارض 

 الدولية والعالمية، بحيث يسمح لألعضاء بالمشاركة في هذه المعارض واللقاءات والمؤتمرات. 
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 تحليل عملية المشا كة في المعا ض والمؤتم ات: 

تتم العملية بشكل يدوي حيث يقوم الملتقى بتحديد االشخاص المشاركين بالمعارض يدويا والتواصل معهم من خالل الهاتف، 

وايضا اعالم االعضاء عن هذه المعارض باستخدام الهواتف، ويتم ايضا ارشفة وتخزين بيانات المعارض داخل االرشيف في 

 الملتقى 

من البيانات ( 2-11)الجدول ، يتكون كما هو مفصل في يقيمها الملتقىضور للمعارض التي يوجد نموذج قائمة للح-: المادخالت

 التالية:

 والمؤتمرات المعارض في المشاركة ( مدخالت عملية2-11)الجدول 

 المالحظات عناص  البيانات

 عنوان المعرض الذي شارك فيه العضو  عنوان الحدث

  الى(-موعد مشاركة العضو )من  الموعد
 مكان المعرض المكان

 اسم العضو المشارك في المعرض اسم العضو

 اسم الشركة التي ينتمي لها العضو المشارك بالمعرض اسم الشركة
 المبالغ المطلوبة من العضو للمشاركة في المعرض )ان وجدت( المبالغ المطلوبة

   

 وهي:( 2-12)الجدول يمكن الحصول على المخرجات المبينة في -: المخ جات

 والمؤتمرات المعارض في المشاركة ( مخرجات عملية2-12)الجدول      

 المالحظات عناص  البيانات

 سيتمكن الملتقى من تحضير تقارير عن االعضاء الذين شاركوا في المعارض. تقرير االعضاء المشاركين
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 تقا ي  اللقاءات والفعاليات:  4.4

 االعمال تقديم تقارير لألعضاء المنتسبين للملتقى عن اللقاءات والفعاليات التي قدمها الملتقىفي هذه العملية يمكن لملتقى رجال 

 خالل فتره معينة، ويكون هذه التقارير صادة عن الملتقى ونتيجة لألعمال التي قدمها الملتقى.

 ي  عن اللقاءات والفعاليات:   تحليل عملية اصادا  التقا

تبدأ العملية من تقديم طلب من أحد االعضاء بالحصول على تقرير عن معرض او عدد من المعارض التي قدمها الملتقى، حيث 

يتم تقديم الطلب هاتفيا او بحضور العضو للملتقى، يتم تقديم الطلب لمدير الملتقى من اجل مراجعة الطلب، ويتم اتخاذ قرار 

 الطلب وحجم البيانات التي سيقوم الملتقى بإعطائها للعضو. برفض الطلب او قبوله حسب الهدف من 

 وهي: (2-13)الجدول تم تحديد المدخالت كما هي في -: المادخالت

 والفعاليات اللقاءات ( مدخالت عملية تقارير2-13)الجدول 

 المالحظات عناص  البيانات

 تقديم الطلب يكون يدويا  شرلحضور المبااهاتفيا او ب استقبال الطلب

  بطاقة العضو لتثبت عضويته للملتقى  بطاقة العضو
 المكان الذي يوجد بداخله التقارير المطلوبة تقارير القاءات والفعالياتارشيف 

 

 وهي:  (2-14)الجدول في حالة قبول الطلب سيتكون هناك مخرجات كما هي موضحة في -: المخ جات

 والفعاليات اللقاءات عملية تقارير ( المخرجات2-14)الجدول 

 المالحظات عناص  البيانات

 سيتمكن الملتقى من تزويد االعضاء بالتقارير عند الطلب. تسلم التقارير المطلوبة لمقدم الطلب
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 اد اسات سابقة 2.3

 الاد اسة:عنوان 

 (RUST AND KANNAN، 2003الخادمات اإللكت ونية: نموذج جادياد للعمل في البيئة اإللكت ونية. )

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

الشـــــــــــــركة أو منتجاتها من خالل الخدمة الذاتية على  وفعااًل لخدماتتهدف الخدمة اإللكترونية لمنح العمالء وصـــــــــــــواًل ســـــــــــــهاًل 

 ومات، ويزيد منللمعلالخدمة اإللكترونية يســـــــتفيد من بيئة اإلنترنت المســـــــتمرة في االتصـــــــال والتدفق الســـــــهل  االنترنت، فنموذج

التركيز على بناء عالقات أفضــــــــــــــل مع العمالء على المدى البعيد بحيث يكون الهدف النهائي للخدمة اإللكترونية هو رضــــــــــــــا 

 العمالء وليس مجرد تقليل التكاليف.

حيث أن الشـــركات يمكنها الحصـــول على إيرادات أكثر من خالل خفض  اإللكترونية،ض من وجود الخدمات بينت الدراســـة الغر 

ر تبني توجه الخدمات اإللكترونية بغض النظ ويوضــح أهمية العمالء، كما الخدمات، ورضــاعلى زيادة جودة  التكاليف، والتركيز

 قوية.عن السلع أو الخدمات المتوفرة لتطوير استراتيجيات 

وأوضـــــحت الدراســـــة دور الخدمات االلكترونية بتعزيز الحصـــــول على التغذية الراجعة من العمالء، كما وتوضـــــح أهمية التركيز  

دارة المخاطر واالمن، التي بدورها تعمل على توفير بيئة عمل متطورة   الميزة وتحقيقعلى عدة مواضــــــيع مثل الخصــــــوصــــــية، وا 

فعالة و يجب تجنبها، مثل اســــتخدام البريد االلكتروني على الرحم انه وســــيلة ســــريعة  التنافســــية. وبينت أيضــــا بعض االمور التي

المعلومات، اال ان استخدامه يؤدي الى ظهور عوائق مثل ادارة تاريخ المراسالت، وتدفق المعلومات، ودرجة االعتمادية  إليصال

من خالل التواصــــــل المباشــــــر داخل النظام ما بين المراســــــالت  إلدارة أكبرعلى تقنيات منظمة بشــــــكل  وضــــــرورة االعتمادعليه 

قاعدة بيانات  في والصــــــادرة وتخزينهاحركات الرســــــائل الواردة  وتســــــهيل لجميعكاملة  هيقوم النظام بأتمت والمنظمة بحيثالعميل 

 .واسترجاعهامركزية مما يسهل من ادارة الرسائل 

 التعقيب على الاد اسة:
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الشــــركات لها من أجل تحقيق ميزة تنافســــية، وفهم أفضــــل لمتطلبات  وأهمية تبنيتناولت الدراســــة موضــــوع الخدمات االلكترونية 

من خالل تقليل التكلفة، واتضـــح أيضـــا أهمية اســـتحداث متطلب جديد الى المتطلبات الوظيفية الخاصـــة  وتحقيق االرباحالعمالء 

 ب اســتخداموتجنة الراجعة للخدمات المقدمة الى االعضــاء التي ســيوفرها النظام المقترح.  بالنظام، وهي اســتخدام خاصــية التغذي

بين  الصـــادرة ماو الرســـائل الواردة  بإدارةمراســـالت داخلي يقوم  واســـتبداله بنظامالبريد االلكتروني في عملية التواصـــل مع العمالء 

 .والملتقىاالعضاء 

 عنوان الاد اسة:

 (PALED ،1999. )ونظم التقويمالجماعية  لف ادية والتكنولوجية للب امجواالقضايا االجتماعية 

Social, Individual & Technological Issues for Groupware Calendar Systems 

تأثرها االلكتروني و  ونظم التقويمتواجه برامج العمل الجماعي  والتحديات التياهتمت الدراســـــــــــــــة بجمع وجهات النظر المتعددة 

ــــــــــــــــــــبحيث يقوم الباحث بدراســـــــة نظم العمل الجماعي، و تأثيرها على عادات واالجتماعية والتكنولوجيةبالعوامل الشـــــــخصـــــــية،  . ـ

المســـــتخدمين و قرار التكنولوجيا المســـــتخدمة، و من ثم يقوم بدراســـــة نظم التقويم االلكتروني التي تتميز بســـــهولة النشـــــر و التي 

ن العامة من خالل االنترنت، والتي توفر امكانية حكم االخرين على الوقت المقترح للمواعيد، و بالتالي المالئمة يمكن وصولها م

ملية على المواعيد و جدولتها، وبالتالي زيادة كفاءة ع تأثير بأحداثبين وقت الشركة و وقت االفراد  والسماح لمستخدمين اخرين 

حديد االولويات اســـــــــتنادا على المحددات الزمانية و المكانية او المالية من اجل الوصـــــــــول الى جدولة المواعيد التي تعتبر الية لت

التنوع في  فراد،االالمعيقات التي تواجه تطوير التقويم االلكتروني مثل: تلبية احتياجات  ويوضـــح الباحثافضـــل حل ممكن. كما 

االفراد.  وادارة خصـــــــوصـــــــيةالمســـــــتخدمين مع التقويم االلكتروني  اختالف طرق تعامل وتعدد وظائفها،نماذج التقويم االلكتروني 

ستخدمة في بناء التي تأثر على نوع التكنولوجيا الم والبيئة االجتماعيةاخيرا يقوم الباحث بدراسة العالقة المتبادلة بين التكنولوجيا 

 هذه االنظمة.

 التعقيب على الاد اسة:
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روني اســـــــــتخدام التقويم االلكت وبينت أهمية االنظمة، كماجمعت الدراســـــــــة العديد من وجهات النظر المتعلقة بتبني هذا النوع من 

والســــــماح  والملتقىتواصــــــل بين االعضــــــاء  ودعمها لبناءالزمني،  واللقاءات والتنســــــيقكفاءة عملية جدولة المواعيد  يطوربحيث 

 جدولة المواعيدو مالئمة له للفعاليات من هنا نســــتنتج اهمية اســــتخدام التقويم االلكتروني في ادارة  أكثرباقتراح مواعيد  للمســــتخدم

 التواصل. ودعم عملية ورضا االعضاءبالملتقى سعيا لزيادة كفاءة العمل  والفعاليات الخاصة

  edition thmanagement information system 14   (2014)كتاب

 Jane P. Laudon ,Kenneth C. Laudon 

وتحدد هذه  ان،المكوالثاني يعتمد على  الوقت،األول يعتمد على  بعيدين،مصــفوفه ذات  حدد ألودن في الفصــل الثاني من كتابه

 time/space collaborative واســـــم هذا النموذج والتواصـــــل،المصـــــفوفة األدوات التي يمكن اســـــتخدماها في عملية التعاون 

and social tools matrix  ،الذي يســــاعد أصــــحاب القرار في الية اختيار وســــيلة التواصــــل التي يجب اتباعها في الشــــركات

م أوقــات مختلفــة وبنــاء عليــه يت محــدد،وقــت  واحــد،مكــان  متعــددة،أمــاكن  وهي:والتي تبنى على المقــارنــة بين متغيرات النموذج 

 .تحديد نوع وسيلة االتصال التي يجب اتباعها

 

لتواصـــــل و التنســـــيق ا في أدواتوبناًء على التحليل لمشـــــكله التواصـــــل التي تواجه الملتقى تبيين لفريق البحث انه يجب البحث  

communication and coordination   فئــة أمــاكن مختلفــة بــأوقــات مختلفــة من األمثلــة عليهــا : البريــد  تحــتالتي تنــدرج

 (baecker, long, 1997)تقويم االلكتروني. بناًء على ذلك تم الرجوع الى بحث االلكتروني , النص التشــــــــــــــعبي التعاوني, ال

 .للتحديد الطريقة التي سيتم استخدامها في عملية التواصل داخل ملتقى رجال االعمال الفلسطيني

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Jane+P.+Laudon&search-alias=books&field-author=Jane+P.+Laudon&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Kenneth-C.-Laudon/e/B000AQ3MIQ/ref=dp_byline_cont_book_1
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 ( مصفوفة ألودن2-2الشكل )

 

 A Taxonomy of Internet Communication Tools (1997)اد اسة 

Byron Long, Ronald Baecker 

تناول البحث العديد من وســـــــــــــائل االتصـــــــــــــال وقام الباحث بالمقارنة بينها من خالل عدة عوامل وهي: طريقة االتصـــــــــــــال، نمط 

 االتصال، المستهدفين، المعلومات المنقولة، التوثيق، طريقة الربط، حيث كانت نتائج المقارنة هي كما يلي: 

( وهي عملية ارســــــال الرســــــائل النصــــــية لشــــــخص او مجموعة من األشــــــخاص وهي من أقدم وســــــائل emailالبريد االلكتروني )

االتصــال االلكتروني الموجودة حاليا، تتم طريقة االتصــال من خالل ارســال البريد من المرســل الى المســتقبل، وتم تخزين محتوى 

ن يكون أي شخص يمتلك حساب شخصي لبريد الرسائل على خادم خاص، ويكون نمط االتصال شخص لشخص، والمستهدفي

االلكتروني، وتم نقل النصــوص باســتخدام هذه الوســيلة، ويتم توثيق هذه الرســائل وحفظها على الخادم الخاص بالبريد االلكترونية 

بريد لوتيم استرجاعها بشكل سهل, وتتم طريق التواصل بين مستخدمين البريد االلكتروني من خالل عنوان خاص لكل مستخدم ل

 االلكتروني يتمكن الشخص من تحديد وجهة الرسائل المراد نقلها. 
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واسع على شبكة  ( وهي عملية تواصل، لكن بدل من ان تتم على نطاقCollaborative hypertextالنص التشعبي التعاوني )

راد اال مكن التواصـــــــل بين االفاالنترنت، تتم هذه الطريقة فقط بربط مجموعه معينه من األشـــــــخاص داخل منظمة او ملتقى، ال ي

من خالل إعطاء حق الوصــــــل المناســــــب لألشــــــخاص من خالل االنتســــــاب لهذه المنظمة او الملتقى، وهذا النمط من التواصــــــل 

خاص للمنظمات و المنتديات والملتقيات ، والمستهدفين يكون الشخص الذين ينتمون للملتقى او المنظمة، وتم نقل النصوص و 

شـــــعارات من المرســـــل الى المســـــتقبل باســـــتخدام هذه الوســـــيلة، ويتم توثيق هذه الرســـــائل وحفظها على الخادم الصـــــور وأيضـــــا اال

 الخاص بالملتقى بحث يتم استرجاعها بشكل سهل.

 :التعقيب على الاد اسة

تقى رجال االعمال ملصـــل التي يجب اســـتخدامها في النظام المقترح لااعتمادا على الدراســـتين الســـابقتين تم اســـتنتاج نوع الية التو 

الن عملية التواصـل تخصـصـت بأفراد  collaborative hypertextالفلسـطيني وهي اسـتخدام نظام التواصـل التشـعبي التعاوني 

محددين داخل المنظمات او الملتقيات وهي أكثر توافقا مع النظام المقترح ســـــــــــعيا لتطوير طريقة التواصـــــــــــل المتبعة حاليا داخل 

التي بينت أيضــا أهمية اســتخدام التقويم االلكتروني في نظم العمل الجماعية  (PALED, 1999) على دراســة الملتقى, واســتنادا

 كأداة تواصل يمكن استخدامها في أوقات مختلفة في أماكن مختلفة.

 Carol Kelleher and Joe Peppard 2009 Trends  –The Web Experience اد اســــة:

Service-in e 

المســتمر في المجال التكنولوجي اتجهت مجموعة من الشــركات االلكترونية الى العمل الكترونيا من خالل تمييز في ظل التطور 

هذه الشـركات من خالل خدمات الكترونية مناسـبة للزبائن االمر الذي يحقق الربح للمؤسـسـات ورفع مسـتوى الرضـى لدى الزبائن 

 ويقلل التكاليف.

 الصحية.وكذلك بعض القطاعات  اإللكترونيةدمات حتى بعض الحكومات اتجهت الى الخ
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تقوم فكرة الخدمات االلكترونية على عملية تبادل المعلومات بين المؤســــــســــــة والمســــــتهلك بحيث يقوم المســــــتهلك بالطلب وبدورها 

 المستهلك.المؤسسة تقوم باالستجابة بما يلبي احتياجات 

ى انها التكامل بين العمليات اليومية واالجراءات والســياســات واالدوات من وجهة نظر المؤســســات تعرف الخدمات االلكترونية عل

 االخرى.والتكنولوجيا مع الجهود االنسانية لتسهيل خدمات الزبائن باستخدام االنترنت والشبكات 

 ي.ر فو تتيح الخدمات االلكترونية للمؤسسات الية سهلة لجمع التغذية الراجعة من الزبائن واالستجابة عليها بشكل 

 ولكن هذه العملية تحتاج الى بناء استراتيجيات للخدمات االلكترونية وتطبيقها باالعتماد على االنترنت.

حيث يتم عرض الخدمات المختلفة عن طريق االنترنت من خالل موقع خاص بالمؤســـــــســـــــة يتم من خالله الســـــــير في اجراءات 

 سسة من اجل التطوير والتعديل مع االخذ بعين االعتبار معايير جودةالخدمات المختلفة ويفتح المجال للزبائن لترك انطباع للمؤ 

 االستخدام.الخدمات االلكترونية والمتمثلة في االعتمادية واالمان وسهولة 

كنة للخدمات جودة مم أفضــــلالخدمات االلكترونية والتي بدأت تنتشــــر بين المؤســــســــات تفتح االفق امام الشــــركات للتنافس على 

 والمؤسسات.الذي يعود بالفائدة على المستهلك  المقدمة االمر

 الاد اسة:التعقيب على 

 يمكن االســــــــــــــتفادة من هذه الدراســـــــــــــــة من خالل االطالع على االســــــــــــــتراتيجيات ومحاولة تطبيقها بعد اســــــــــــــقاطها على واقع 

 تيجيةاالســـــــــــــتراتيجيات هي اســـــــــــــتراالمشـــــــــــــروع قيد التنفيذ بحيث يتم تزويد اعضـــــــــــــاء الملتقى بالخدمات بشـــــــــــــكل الكتروني وهذه 

 ((p3 service design matrix. 
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 استخالص 2.4

بعد التحليل المفصل الهم العمليات التي يقوم بها ملتقى رجال االعمال الفلسطيني، وأيضا مراجعة الدراسات السابقة، ويرى فريق 

 البحث ان الملتقى بحاجة لنظام معلومات يعالج العمليات التالية: 

 ادارة ملفات األعضاء. .1

 التواصل االلكتروني.  .2

 ادارة االتصاالت الخارجية .3

 شاطات والفعاليات.إدارة الن .4

 ادارة الخدمات.  .5

 ادارة طلبات االنتساب )نموذج طلب العضوية( .6

 ادارة النظام. .7

 التقويم االلكتروني. .8

 تتبع تفاعل األعضاء. .9
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Chapter 3  وصف وتحليل متطلبات النظام الثالث:::الــفــصــل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقادمة 3.1

 وصف المتطلبات الوظيفية للنظام 3.2
  .المستخادمين جميع بين المشت كة الوظيفية المتطلبات وصف 3.2.1

 بالنسبة للسك تا يا.  الوظيفية المتطلبات وصف 3.2.2

  بالنسبة لألعضاء. فيةالوظي المتطلبات وصف 3.2.3

  بالنسبة لمادي  النظام. الوظيفية المتطلبات وصف 3.2.4

 للزائ . بالنسبة الوظيفية المتطلبات وصف 3.2.5

 غي  وظيفية النظام المتطلباتوصف  3.3

 USE CASEالحالة  نموذج 3.4
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 المقادمة 3.1

بعد تحليل النظام القائم وتحديد المشاكل التي يواجها النظام الحالي لملتقى رجال االعمال الفلسطيني وبناء على االستخالص 

السابق في هذه المرحلة سيتم وصف طبيعة عمل النظام وتحليل نموذج استخدام والمتطلبات الوظيفية وحير الوظيفية وتحليلها 

 رسوم توضيحية تبين مهام النظام وكيفية عملها حيث سيقوم النظام بتحقيق المهام الرئيسية التالية:من خالل 

 ادارة ملفات األعضاء. .1

 التواصل االلكتروني.  .2

 ادارة االتصاالت الخارجية .3

 إدارة النشاطات والفعاليات. .4

 ادارة الخدمات.  .5

 ادارة طلبات االنتساب )نموذج طلب العضوية( .6

 ادارة النظام. .7

 التقويم االلكتروني. .8

 

 وصف المتطلبات الوظيفية للنظام 3.2

تحدد المتطلبات الوظيفية الوظائف واألعمال التي سيقوم بها النظام وهي تحتوي على وظائف مشتركة بين مستخدمين النظام 

لكل منم كما يلي ومصدر هذه المتطلبات هو ملتقى رجال االعمال ووظائف خاصة لكل مستخدم وسيتم تفصيل هذه الوظائف 

الفلسطيني الذي قام فريق المشروع بزيارته واجراء مقابلة مع كل من مدير العام للملتقى وسكرتيرة الملتقى وتحليل وثائق النظام 

 .الحالي المرفقة في نهاية البحث
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 جميع المستخادمين:وصف المتطلبات الوظيفية المشت كة بين  3.2.1
 

 تسجيل الادخول .1
 تسجيل الدخول 3-1الجدول 

 تسجيل الادخول الى النظام الوظيفة

 السماح للمستخدم بالدخول إلى النظام الوصف

 رقم الهوية وكلمة المرور المدخالت

 الوصول إلى النظام المخرجات

 .الدخولفتح شاشة تسجيل  ذمتطلبات قبل التنفي

في حالة إدخال بيانات صحيحة يتم االنتقال إلى الصفحة النظام، أما في حالة إدخال بيانات خاطئة  متطلبات بعد التنفيذ
 تظهر رسالة تفيد بأن البيانات المدخلة حير صحيحة في نفس صفحة تسجيل الدخول

 إمكانية استخدام النظام لكل مستخدم حسب صالحياته الهدف

 
 تسجيل الخ وج .2

 من النظامتسجيل الخروج  3-2الجدول 
 تسجيل الخ وج من النظام الوظيفة

 بعد إنهاء جميع االنشطة التي قام بها المستخدم على النظام سيقوم المستخدم بالخروج من النظام. الوصف

 الضغط على ايقونة تسجيل الخروج المدخالت

 الخروج من النظام بنجاح المخرجات

 تسجيل دخول صحيح للنظام ذمتطلبات قبل التنفي

 )صفحة تسجيل الدخول( االنتقال إلى الصفحة الرئيسية للنظام متطلبات بعد التنفيذ

 انهاء تفاعل المستخدم مع النظام الهدف
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 ع ض التقويم الخاص بالفعاليات .3
 

 عرض التقويم الخاص بالفعاليات 3-3الجدول 
 ع ض التقويم الخاص بالفعاليات الوظيفة

 على التقويم االلكتروني وفعاليات االعضاءيمكن لجميع االعضاء عرض نشاطات  الوصف

 .والفعالياتبيانات النشاطات  المدخالت

 .ياإللكترونالتقويم  والتاريخ فيحسب اليوم  والفعاليات المرتبةعرض النشاطات  المخرجات

 تسجيل دخول صحيح الى النظام. ذمتطلبات قبل التنفي

 االنتقال إلى أي صفحة أخرى ومتابعة تصفح النظام فيذالتنمتطلبات بعد 

 تحسين الية متابعة الفعاليات من قبل االعضاء. الهدف

 
 ات الوظيفية بالنسبة للسك تا يا:وصف المتطلب 3.2.2

 
 اادا ة ملفات لألعضاء: .1

لي عرض الملف الشخصي( وفيما ييقسم متطلب ادارة ملفات االعضاء الى عمليتين رئيسيتين وهما )عرض قائمة االعضاء، 

 وصف لكل من هذه العمليات:

 

 ع ض قائمة االعضاء: 1.1

 االعضاء قائمة عرض 3-4الجدول 

 ع ض قائمة االعضاء. الوظيفة

 تمكن السكرتاريا من عرض القائمة الخاص باألعضاء المنتسبين. الوصف
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 اسم العضو في مربع البحث. كتابةثم األعضاء حة الملفات . الدخول الى صف1 المدخالت

البريد  الهاتف،رقم  العنوان، الرباعي،االسم  وهي: وبالعضتظهر بعض المعلومات السطحية الخاصة  المخرجات
 اسم الشركة. االلكتروني،

 .سكريتارياتسجيل دخول صحيح الى النظام بمستخدم ذو صالحيات  متطلبات قبل التنفيذ

 للمستخدم عرض البيانات الشخصية، أو العودة الى الصفحة الرئيسية.يمكن  متطلبات بعد التنفيذ

 متابعة واسترجاع الملفات الشخصية الخاصة باألعضاء الهدف

 

 الملف الشخصي للعضو. ع ض 1.2

 عرض الملف الشخصي 3-5الجدول 

 ع ض الملف الشخصي للعضو. الوظيفة

 باألعضاء المنتسبين.تمكن السكرتاريا من عرض الملفات الشخصية الخاص  الوصف

 الدخول الى صفحة الملفات االعضاء.     . 1 المدخالت
 كتابة اسم العضو في مربع البحث.     . 2

 لعنوان،ا الرباعي،االسم  وهي: وبالعضتظهر في الصفحة االولى بعض المعلومات السطحية الخاصة  المخرجات
 اسم الشركة. االلكتروني،البريد  الهاتف،رقم 
الضغط على النتيجة تظهر او عرض الملف الكامل صفحة تحتوي على البيانات الشخصية عن 

 -التفصيلية الخاصة بالعضو وتقسم البيانات الى أربع اقسام وهي: 
االسم الرباعي، رقم الهوية، رقم جواز السفر، -البيانات الشخصية التي تحتوي على:           -

 الة االجتماعية، عنوان السكن، رقم الهاتف، المؤهالت العلميةمكان الوالدة، تاريخ الوالدة، الح
نوع وطبيعة العمل، المنصب، عنوان العمل، المحافظة، الشارع، -بيانات العمل:           -

 صندوق بريد، هاتف المكتب، فاكس، هاتف متنقل، البريد االلكتروني، الموقع االلكتروني
المؤسسة او الشركة )نعم، ال(، مساهم في الشركة )نعم، صاحب -النشا  االقتصادي:           -

ال( بعدد أسهم والقيمة التي تحملها االسهم، اسم الشركة، رأس المال المسجل، المنصب االداري 
 الحالي
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صوره عن عقد التأسيس، صورة عن جواز السفر، شهادة تسجل الشركة -ملفات مرفقة:           -
الشخصية، صورة شخصية، شهادة تفويض مبنيا لمنصب رخصه تجارية، صورة الهوية  –

 الشخص مقدم الطلب.

 ريا.اتسجيل دخول صحيح الى النظام بمستخدم ذو صالحيات سكرت متطلبات قبل التنفيذ

 يمكن للمستخدم عرض البيانات الشخصية، أو العودة الى الصفحة الرئيسية. متطلبات بعد التنفيذ

 الملفات الشخصية الخاصة باألعضاءمتابعة واسترجاع  الهدف

 

 حالة العضو تعاديل 1.3

 تعديل حالة العضو 3-6الجدول 

 ع ض قائمة االعضاء. الوظيفة

 تمكن السكرتاريا من تجميد او تفعيل حالة العضو. الوصف

لضغط اثم  سم العضو في مربع البحثكتابة ا األعضاء ثمالدخول الى صفحة الملفات  . 1 المدخالت
 تعديل الصالحيات.على رابط 

و ير حالة العضو من عضو فعال الى عضيتغ عتستطيتظهر صفحة تعديل صالحيات العضو بحيث  المخرجات
 حير فعال )تجميد العضوية(.

 .سكريتارياتسجيل دخول صحيح الى النظام بمستخدم ذو صالحيات  متطلبات قبل التنفيذ

 ملف العضو. والتعديل علىحفظ التعديالت في قاعدة البيانات  متطلبات بعد التنفيذ

 ادارة ملفات االعضاء. الهدف

 

 العضو حذف 1.4

 حذف العضو 3-7الجدول 

 حذف عضو. الوظيفة

 تمكن السكرتاريا من حذف العضو. الوصف
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غط الض األعضاء ثم تحديد اسم العضو المراد حذفه ثمالدخول الى صفحة الملفات   . 1 المدخالت
 على رابط حذف.

 تظهر رسالة بنجاح العملية او فشلها. المخرجات

 .سكريتارياتسجيل دخول صحيح الى النظام بمستخدم ذو صالحيات  متطلبات قبل التنفيذ

 حفظ ملف العضو من قاعدة البيانات. متطلبات بعد التنفيذ

 ادارة ملفات االعضاء. الهدف

 

 .التواصل االلكت وني .2

يشمل هذا المتطلب عمليات أساسية وهي )الرسائل الواردة، الرسائل الصادرة، قراءة الرسالة، إرسال رسالة، حذف رسالة( وفيما 

 يلي توضيح لكل من هذه العمليات: 

 ع ض ال سائل الصااد ة: 2.1

 عرض الرسائل الصادرة 3-8الجدول 
 ع ض ال سائل الصااد ة الوظيفة

 حيث تظهر بقائمة تحتوي على ما يلي: بأرسالهاعرض الرسائل التي قام العضو  الوصف
 اسم المستقبل  . 1
 عنوان الرسالة  . 2
 الموضوع  . 3
 تاريخ إرسال الرسالة  . 4

 الدخول الى صفحة الرسائل الصادرة المدخالت

 قائمة بالرسائل المرسلة مرتبة حسب التاريخ. المخرجات

 تسجيل دخول المستخدم والدخول إلى صفحة الرسائل الصادرة يذالتنفمتطلبات قبل 

 قراءة الرسالة ثم العودة الي اي صفحة من صفحات النظام متطلبات بعد التنفيذ

 قراءة الرسال الصادرة الهدف

 ال سائل الوا ادة: ع ض 2.2
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 الواردةعرض الرسائل  3-9الجدول 
 ع ض ال سائل الوا ادة الوظيفة

 بحيث تظهر بقائمة تحتوي على ما الملتقىعرض الرسائل المرسلة الى العضو من اعضاء اخرين او  الوصف
 يلي:

 اسم المرسل   .1
 عنوان الرسالة   .2
 الموضوع   .3
 تاريخ إرسال الرسالة   .4

 الدخول الى صفحة الرسائل الواردة. المدخالت

 التاريخ.قائمة بالرسائل المرسلة مرتبة حسب  المخرجات

 تسجيل دخول المستخدم والدخول إلى صفحة الرسائل الصادرة متطلبات قبل التنفيذ

 .قراءة الرسالة ثم العودة الي اي صفحة من صفحات النظام متطلبات بعد التنفيذ

 قراءة الرسال الواردة. الهدف
 

 م اسلة عضو: 2.3

 إرسال رسالة 3-10الجدول 

 إ سال  سالة الوظيفة

 رسائل لألعضاء. إرسال الوصف

 .نص الرسالة الرسالة،عنوان  العضو،اسم    .1 المدخالت

 .رسالة نجاح االرسال او فشل ارسال الرسالة المخرجات

فحة الدخول الى صثم  الدخول إلى صفحة التواصل االلكترونيثم  تسجيل دخول الى النظام   .1 ذمتطلبات قبل التنفي
 مراسلة عضو.

االرسال  أما في حالة فشل الصادرة،في حالة تم إرسال الرسالة بنجاح يتم االنتقال إلى صفحة الرسائل  فيذالتنمتطلبات بعد 
 تظهر رسالة خطا في ارسال الرسالة ثم االنتقال الى صفحة مراسلة عضو.
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 التواصل التواصل بين االعضاء. الهدف

 حذف  سالة: 2.4

 حذف رسالة 3-11الجدول 
 حذف ال سالة الوظيفة

 .حذف الرسائل من صندوق الصادرات او الواردات الوصف

 اختيار الرسالة المراد حذفها ثم الضغط على زر الحذف الذي يظهر بجانب الرسالة المدخالت

 رسالة تأكيد حذف الرسالة المخرجات

رسائل الدخول الى الثم  لى صفحة التواصل االلكترونيالدخول إثم  تسجيل دخول الى النظام   .1 متطلبات قبل التنفيذ
 صفحة الصادرة او الواردة.

 االنتقال الى صفحة السابقة. متطلبات بعد التنفيذ

 حذف الرسائل القديمة او الغير مرحوب بها الهدف

 

  اادا ة االتصاالت الخا جية .3

اتصال، عة متاب االتصاالت، اتصال، عرضيتكون متطلب ادارة االتصاالت الخارجية من العمليات التالية: )اضافة 

اتصال( ويختلف هذا المتطلب عن المتطلب تواصل االعضاء المشترك بحيث يتخصص هذا المتطلب باردة  حذف

 المراسالت الخارجية )خارج النظام( مع المتلقي وفيما يلي وصف لكل من هذه العمليات:

 

 :اضافة اتصال 3.1
 اضافة اتصال جديد 3-12الجدول 

 األعضاءتوثيق اتصاالت  الوظيفة

تسجيل مضامين االتصاالت والمحادثات التي تتم بين الملتقى واالعضاء بغرض الرقابة ومتابعة  الوصف
 االتصاالت
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 ادخال اسم العضو في مربع البحث.  .1 المدخالت
 تعبة نموذج االتصال الذي يتكون من: .2

 .سبب االتصال 
  السكرتاريامالحظات. 

 اتصاالت العضو.بيانات موثقة لمضامين  المخرجات

 تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو صالحيات سكرتاريا. . 1 ذمتطلبات قبل التنفي
 الدخول الى صفحة االتصاالت الخارجية.     . 2

 حفظ البيانات التالية الى قاعدة البيانات:  متطلبات بعد التنفيذ
 .السكرتارياومالحظات  تصالسبب االاالتصال، تاريخ العضو، اسم 

 ايجاد الية رقابة على االتصاالت التي يقوم بها األعضاء والملتقى. الهدف

 
 

 قائمة االتصاالت: 3.2
 قائمة االتصاالت 3-13الجدول 

 متابعة االتصاالت الموثقة الوظيفة

 الرجوع الى االتصاالت التي قام بها العضو مع الملتقى. الوصف

 مالحظات السكرتاريا. االتصال،سبب  االتصال،وتاريخ  العضو،اسم  المدخالت

 قائم بجميع االتصاالت التي قام بها االعضاء مرتبة حسب تاريخ. المخرجات

 . تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو صالحيات سكرتاريا.1 متطلبات قبل التنفيذ
 الدخول الى صفحة االتصاالت الخارجية.

 او الضغط على متابعة االتصال.احالق صفحة اتصاالت االعضاء  متطلبات بعد التنفيذ

 ايجاد الية رقابة على االتصاالت الخارجية التي يقوم بها األعضاء والملتقى. الهدف
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 متابعة اتصال 3.3

 متابعة االتصاالت الموثقة 3-14الجدول 

 متابعة االتصاالت الموثقة الوظيفة

 متابعة االتصاالت التي قام بها العضو مع الملتقى. الوصف

 تحديد االتصال المراد متابعته.  المدخالت
  السكرتارياادخال التعديالت على مالحظات. 
  المالحظاتاضافة. 
 .انهاء متابعة االتصال او ال 

 مضمون االتصال الذي تم تسجيله. المخرجات

 تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو صالحيات سكرتاريا.  متطلبات قبل التنفيذ
  االتصاالت الخارجية.الدخول الى صفحة 

 .فظ التعديالت في قاعدة البياناتح متطلبات بعد التنفيذ

 .ومتابعتهاايجاد الية رقابة على االتصاالت التي يقوم بها األعضاء والملتقى  الهدف

  

 حذف اتصال 3.4

 حذف اتصال خارجي 3-15الجدول 

 متابعة االتصاالت الموثقة الوظيفة

 قام بها العضو مع الملتقى التي تم االنتهاء منها.حذف االتصاالت التي  الوصف

 تحديد االتصال المراد حذفه.  المدخالت
 .الضغط على ايقونة الحذف بجانب االتصال 

 حذف االتصال من قاعدة البيانات. المخرجات
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 تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو صالحيات سكرتاريا.  متطلبات قبل التنفيذ
  االتصاالت الخارجية.الدخول الى صفحة 

 العودة الى صفحة االتصاالت الخارجية. متطلبات بعد التنفيذ

حذف االتصاالت التي تم االنتهاء منها بهدف ايجاد الية رقابة على االتصاالت التي يقوم بها األعضاء   الهدف
 والملتقى.

  

 اادا ة خادمات األعضاء .4

يتكون متطلب ادارة خدمات االعضاء من العمليات التالية: )طلب الخدمات المختلفة، تفحص الخدمات الواردة، تسليم 
لكل من  وفيما يلي وصفألية طلب الخدمات المختلفة التي يقدمها الملتقى لألعضاء. الخدمة للعضو( بهدف تطوير 

 هذه العمليات:

 فحص الخادمات الوا ادة: 4.1

 الخدمات الواردة تفحص 3-16الجدول 

 تفحص الخادمات الوا ادة الوظيفة

 هي عملية عرض الخدمات التي طلبها االعضاء من اجل البدء بعملية تقديم الخدمة. الوصف

 الدخول الى صفحة الخدمات االلكترونية. المدخالت

 قائمة بالخدمات الواردة المخرجات

 ذو صالحيات سكرتاريا. تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب  متطلبات قبل التنفيذ
 .الدخول الى صفحة الخدمات االلكترونية 
 .الدخول الى الخدمات الواردة 

 فحص اكتمال نموذج طلب الخدمة. متطلبات بعد التنفيذ

 عرض جميع الخدمات التي طلبها االعضاء ومراجعتها اإللكترونيات. الهدف
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 تسليم الخادمة للعضو: 4.2
 للعضوتسليم الخدمة  3-17الجدول 

 تسليم الخادمة للعضو الوظيفة

 هي الخطوة االخيرة من اجل تسليم الخدمة التي طلبها العضو من الملتقى. الوصف

 تحديد الخدمة المراد تسليمها.  . 1 المدخالت
 تثبيت الوثائق او الملفات المتعلقة بالخدمة.  . 2

 تسليم الملفات الى العضو.  المخرجات
  الخدمةاشعار بتأكيد استالم. 
 .تسجيل العملية بقائمة الخدمات المنتهية 

 تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو صالحيات سكرتاريا.  متطلبات قبل التنفيذ
 .الدخول الى صفحة الخدمات االلكترونية 
 .الضغط على رابط تسليم الخدمة 
 .ارفاق الملفات او الوثائق او رسالة التأكيد في ملف طلب الخدمة 
  زر ارسال.الضغط على 

 احالق صفحة الخدمات الواردة. متطلبات بعد التنفيذ

 تسليم الخدمات لألعضاء. الهدف

 
 التغذية ال اجعة .5

 التغذية الراجعة 3-18الجدول 

 تغذية  اجعة الوظيفة

 هي عملية عرض اقتراحات االعضاء عن الخدمة التي قدمت لهم. الوصف
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الطلب، يقوم مقدم الطلب بتقديم تغذية راجعة عن بعد تسليم الخدمة للعضو مقدم  المدخالت
 الخدمة التي قدمت له.

 ظهور االقتراحات والتغذية الراجعة في صفحة تسليم الخدمات للعضو. المخرجات

 تسجيل دخول صحيح للنظام.  متطلبات قبل التنفيذ
 .الدخول الى صفحة تسليم الخدمات للعضو 

 تسليم الخدمات للعضو.الرجوع الى  متطلبات بعد التنفيذ

 بهدف ايجاد الية للتفاعل لألعضاء على الملتقى وتقديم االقتراحات والتغذية الراجعة للملتقى. الهدف

 
 إادا ة النشاطات والفعاليات. .6

 فعالية،ل تعدي الفعاليات،عرض  حدث،العمليات التالية )اضافة فعالية او  والفعاليات منيتكون متطلب ادارة النشاطات 

قدمها ي والفعاليات التيالنشاطات  ونشر إلدارةبهدف ايجاد الية  الحضور(،قائمة  االعضاء،عرض اقتراحات  فعالية،حذف 

 وفيما يلي وصف لكل من هذه العمليات:لمواعيد الفعاليات.  وجدولة أفضلالملتقى وتفاعل االعضاء معها 

 اضافة فعالية او حادث 6.1

 إضافة فعالية او حدث 3-19الجدول 

 اضافة فعالية او حادث الوظيفة

هي عملية اضافة حدث او فعالية الى النظام بحيث يستطيع االعضاء الوصول الى معلوماتها او  الوصف
 تسجيل حضورها.

، لفعاليةاموعد انتهاء الفعالية، موعد بدء للفعالية، وصف مفصل ، الفعاليةعنوان  المدخالت
 .حير فعالة( فعالة،) الفعاليةوحالة  العنوان، الحدثصورة لهذا 

 اضافة فعالية الى النظام. المخرجات

 تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو صالحيات سكرتاريا.  متطلبات قبل التنفيذ
 ة فعالية.فالدخول الى صفحة ادارة الفعاليات ثم صفحة اضا 
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 المدخلة الى نظام التقويم االلكتروني.تحويل البيانات ثم  قاعدة البيانات حفظ في متطلبات بعد التنفيذ

 يقدمها الملتقى وتفاعل االعضاء معها والفعاليات التيبهدف ايجاد الية لنشر النشاطات  الهدف

 

 عن موعاد مناسب البحث 6.2

 البحث عن موعد مناسب 3-20الجدول 

 البحث عن موعاد مناسب. الوظيفة

 يقوم النظامو الحدث بحيث يستطيع موظف السكرتاريا ادخال تاريخ مقترح  إلضافةهي عملية اختيارية  الوصف
 بدوره بعرض قائمة االعضاء الغير متاحين لحضور الحدث بهذا التاريخ

 .المقترحوالتاريخ األعضاء مواعيد  المدخالت

في حالة ان الموعد المدخل حير مناسب  التاريخ،االعضاء الغير متاحين بهذا  بأسماءعرض قائمة  المخرجات
 او رسالة بان التاريخ المقترح يالئم جميع االعضاء في حالة لم يكن هناك تعارض.

 تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو صالحيات سكرتاريا.     . 1 متطلبات قبل التنفيذ
 الدخول الى صفحة ادارة الفعاليات.     . 2

 الدخول الى صفحة اضافة فعالية.         

 اكمال نموذج اضافة فعالية. متطلبات بعد التنفيذ

 مع مواعيد االعضاء. يتالءم والفعاليات بماتحسين الية تحديد مواعيد النشاطات  الهدف

 

 ع ض الفعاليات.  6.3

 عرض الفعاليات 3-21الجدول 

 ع ض الفعاليات الوظيفة

 الفعاليات المخزنة بنظام بحيث يستطيع موظف السكرتاريا متابعتها.هي عملية عرض  الوصف
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  المدخالت

 عرض جميع الفعاليات مرتبة حسب التاريخ. المخرجات

 تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو صالحيات سكرتاريا.     . 1 متطلبات قبل التنفيذ
 الدخول الى صفحة ادارة الفعاليات.     . 2

 الرجوع الى الصفحة النظام الرئيسية. يذالتنفمتطلبات بعد 

 يقدمها الملتقى وتفاعل االعضاء معها والفعاليات التيبهدف ايجاد الية لنشر النشاطات  الهدف

 

 ع ض فعالية.  6.4

 عرض فعالية 3-22الجدول 

 ع ض فعالية الوظيفة

 السكرتاريا متابعتها.هي عملية عرض الفعاليات المخزنة بنظام بحيث يستطيع موظف  الوصف

  المدخالت

 عرض جميع بيانات الفعالية. المخرجات

حة الدخول الى صفثم  تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو صالحيات سكرتاريا.. 1 متطلبات قبل التنفيذ
 النقر على الفعالية المراد عرضها.ثم  عرض الفعاليات

 الرئيسية. الرجوع الى الصفحة النظام متطلبات بعد التنفيذ

 يقدمها الملتقى وتفاعل االعضاء معها والفعاليات التيبهدف ايجاد الية لنشر النشاطات  الهدف

 

 فعالية. تعاديل  6.5
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 تعديل فعالية 3-23الجدول 

 تعاديل فعالية. الوظيفة

 هي عملية تعديل معلومات حدث او فعالية. الوصف

لفعالية، اموعد انتهاء الفعالية، موعد بدء للفعالية، وصف مفصل ، الفعاليةعنوان  المدخالت
 حير فعالة( فعالة،) الحدث، العنوان وحالة الفعاليةصورة لهذا 

 تعديل معلومات الفعالية  المخرجات

حة الدخول الى صفثم  تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو صالحيات سكرتاريا متطلبات قبل التنفيذ
 .تعديل الضغط على رابطثم  ادارة الفعاليات

 قاعدة البيانات. حفظ في متطلبات بعد التنفيذ

 تحويل البيانات المدخلة الى نظام التقويم االلكتروني.

 يقدمها الملتقى وتفاعل االعضاء معها والفعاليات التيبهدف ايجاد الية لنشر النشاطات  الهدف

 

 فعالية. حذف  6.6

 حذف الفعالية 3-24الجدول 

 حذف فعالية الوظيفة

 هي عملية حذف حدث او فعالية في حال انتهاؤها او الغائها. الوصف

  المدخالت

 حذف الفعالية من النظام. المخرجات

حة الدخول الى صفثم  تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو صالحيات سكرتاريا متطلبات قبل التنفيذ
 الضغط على رابط حذف.ثم  ادارة الفعاليات

 .والتقويم االلكترونيالغاء الحدث من قاعدة البيانات  متطلبات بعد التنفيذ
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 يقدمها الملتقى وتفاعل االعضاء معها والفعاليات التيبهدف ايجاد الية لنشر النشاطات  الهدف

 

 

 ع ض اقت احات االعضاء.  6.7

 عرض اقتراحات االعضاء 3-25الجدول 

 ع ض اقت احات االعضاء الوظيفة

 لتعديالت على مواعيد الفعاليات. االعضاءاقتراحات هي عملية عرض  الوصف

 .اسم الحدث او الفعالية المدخالت

 ظهور التعديل المقترح في صفحة اقتراحات االعضاء  المخرجات

حة الدخول الى صفثم  تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو صالحيات سكرتاريا متطلبات قبل التنفيذ
 األعضاء.الدخول الى صفحة اقتراحات ثم  ادارة الفعاليات

 الرجوع الى صفحة ادارة الفعاليات متطلبات بعد التنفيذ

يجاد الية ا يقدمها الملتقى وتفاعل االعضاء معها والفعاليات التيبهدف ايجاد الية لنشر النشاطات  الهدف
 لجدولة مواعيد الفعاليات. أفضل

 

 الحضو . قائمة  6.8

 الحضورقائمة  3-26الجدول 

 قائمة الحضو  الوظيفة

 هي عملية عرض االعضاء الذين ثبتوا حضورهم للفعاليات. الوصف

 اسم الحدث او الفعالية. المدخالت
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 .الفعاليةوعنوان  قائمة بأسماء االعضاء الذين ثبتوا حضورهم للحدث او الفعالية المخرجات

حة الدخول الى صفثم  صالحيات سكرتاريا تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو متطلبات قبل التنفيذ
 الدخول الى صفحة قائمة الحضور.ثم  ادارة الفعاليات

 .لرجوع الى صفحة ادارة الفعالياتا متطلبات بعد التنفيذ

 .يقدمها الملتقى وتفاعل االعضاء معها والفعاليات التيبهدف ايجاد الية لنشر النشاطات  الهدف

 

 اادا ة طلبات االنتساب. 7

 ع ض طلبات االنتساب الجاديادة  7.1

 عرض طلبات االنتساب الجديدة 3-27الجدول 

 ع ض طلبات االنتساب الجاديادة الوظيفة

 هي عملية عرض طلبات االنتساب الجديدة. الوصف

 الدخول الى صفحة طلبات العضوية الجديدة. المدخالت
 تحديد النموذج المطلوب.

 عرض الطلبات الجديدة المخرجات

حة الدخول الى صفثم  تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو صالحيات سكرتاريا يذقبل التنفمتطلبات 
 وجود طلبات انتساب جديدة.ثم  طلبات العضوية الجديدة

 الرجوع الى صفحة طلبات العضوية الجديدة. متطلبات بعد التنفيذ

 بناء نموذج االلكتروني لطلبات االنتساب. الهدف

 

  الطلبات الجاديادة.تحاديث حالة   7.2
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 تحديث حالة الطلبات الجديدة 3-28الجدول 

 تحاديث حالة الطلبات الجاديادة الوظيفة

 هي عملية متابعة طلبات االنتساب الجديدة وتحديث حالة الطلب. الوصف

 الدخول الى صفحة طلبات العضوية الجديدة. المدخالت
 تحديد النموذج المطلوب.

 الجديد )مقبول، مرفوض(.تحديد حالة الطلب للعضو 
 التفاصيل سبب القبول او الرفض.

 تحديث حالة الطلب وعرض الحالة في صفحة حالة الطلب الخاصة بمقدم الطلب. المخرجات

فحة الى ص الدخولثم  صالحيات سكرتارياتسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو  متطلبات قبل التنفيذ
الضغط على رابط تحديث ثم  النموذج المطلوبتحديد ثم  طلبات العضوية الجديدة

 الحالة.

 الرجوع الى صفحة متابعة طلبات االنتساب. متطلبات بعد التنفيذ

 تحديد حالة الطلب لمقدم النموذج االلكتروني. الهدف

 

 وصف المتطلبات الوظيفية الخاصة باألعضاء: 3.2.3
 اادا ة ملفات لألعضاء: .1

االعضاء الى عمليتين رئيسيتين وهما )عرض الملف الشخصي، وتعديل الملف الشخصي( وفيما يلي يقسم متطلب ادارة ملفات 

 وصف لكل من هذه العمليات:

 ع ض الملف الشخصي: 1.1

 عرض الملف الشخصي 3-29الجدول 

 ع ض الملف الشخصي الوظيفة

 تمكن العضو من عرض الملفات الشخصية الخاص باألعضاء المنتسبين. الوصف
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 المعلومات الشخصية.و  الدخول الى الحساب الشخصي .1 المدخالت

تظهر صفحة تحتوي على البيانات الشخصية التفصيلية الخاصة بالعضو وتقسم البيانات الى أربع اقسام  المخرجات
 -وهي: 

االسم الرباعي، رقم الهوية، رقم جواز السفر، -البيانات الشخصية التي تحتوي على:           -
 الوالدة، تاريخ الوالدة، الحالة االجتماعية، عنوان السكن، رقم الهاتف، المؤهالت العلميةمكان 

نوع وطبيعة العمل، المنصب، عنوان العمل، المحافظة، الشارع، -بيانات العمل:           -
 صندوق بريد، هاتف المكتب، فاكس، هاتف متنقل، البريد االلكتروني، الموقع االلكتروني

صاحب المؤسسة او الشركة )نعم، ال(، مساهم في الشركة )نعم، -النشا  االقتصادي:           -
ال( بعدد أسهم والقيمة التي تحملها االسهم، اسم الشركة، رأس المال المسجل، المنصب 

 االداري الحالي
صوره عن عقد التأسيس، صورة عن جواز السفر، شهادة تسجل الشركة -ملفات مرفقة:           -

رخصه تجارية، صورة الهوية الشخصية، صورة شخصية، شهادة تفويض مبنيا لمنصب  –
 الشخص مقدم الطلب.

 تسجيل دخول صحيح الى النظام بمستخدم ذو صالحيات عضو. متطلبات قبل التنفيذ

 يمكن للمستخدم تعديل البيانات الشخصية، أو العودة الى الصفحة الرئيسية. متطلبات بعد التنفيذ

 متابعة واسترجاع الملفات الشخصية الخاصة باألعضاء الهدف

 

 تعاديل الملف الشخصي: 1.2

 تعديل الملف الشخصي 3-30الجدول 

 تعاديل الملف الشخصي الوظيفة

 يمكن المستخدم من تعديل البيانات الشخصية الخاصة به للحفاظ على صحة المعلومات. الوصف

 :يمكن لهذا المستخدم تعديلها وتحديثها وفيما يلي قائمة البيانات التي المدخالت

 :البيانات الشخصية .1
 رقم جواز السفر. 
 .الحالة االجتماعية 
 .عنوان السكن 
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 رقم الهاتف. 
 المؤهالت العلمية. 
 صورة عن جواز السفر. 
 بيانات العمل: .2

 .نوع وطبيعة العمل 
 المنصب. 
 .عنوان العمل 
 .المحافظة 
 الشارع. 
 .صندوق بريد 
 .هاتف المكتب 
 فاكس. 
 .هاتف متنقل 
 .لبريد االلكتروني 
 .الموقع االلكتروني 

 حفظ التعديالت في قاعدة البيانات. المخرجات

لدخول الى الحساب اثم  ى النظام بمستخدم ذو صالحيات عضو. تسجيل دخول صحيح ال1 متطلبات قبل التنفيذ
 .الدخول لصفحة تعديل المعلومات الشخصية ثم الشخصي

 حفظ التعديالت. متطلبات بعد التنفيذ

 للحفاظ على صحة معلومات. الهدف

 

 .التواصل االلكت وني .2

يشمل هذا المتطلب عمليات أساسية وهي )الرسائل الواردة، الرسائل الصادرة، قراءة الرسالة، إرسال رسالة، حذف رسالة( وفيما 

 يلي توضيح لكل من هذه العمليات: 

 ع ض ال سائل الصااد ة: 2.1
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 الرسائل الصادرةعرض  3-31الجدول 
 ع ض ال سائل الصااد ة الوظيفة

 حيث تظهر بقائمة تحتوي على ما يلي: بأرسالهاعرض الرسائل التي قام العضو  الوصف
 .تاريخ إرسال الرسالة ،الرسالةنص  ،الرسالةعنوان  ،المستقبلاسم    .1

 الدخول الى صفحة الرسائل الصادرة المدخالت

 المرسلة مرتبة حسب التاريخ.قائمة بالرسائل  المخرجات

 تسجيل دخول المستخدم والدخول إلى صفحة الرسائل الصادرة متطلبات قبل التنفيذ

 قراءة الرسالة ثم العودة الي اي صفحة من صفحات النظام متطلبات بعد التنفيذ

 قراءة الرسال الصادرة الهدف
 

 ع ض ال سائل الوا ادة: 2.2

 الواردةعرض الرسائل  3-32الجدول 
 ع ض ال سائل الوا ادة الوظيفة

 بحيث تظهر بقائمة تحتوي على ما ملتقىعرض الرسائل المرسلة الى العضو من اعضاء اخرين او ال الوصف
 يلي:

 تاريخ إرسال الرسالة ،الرسالةنص  ،الرسالةعنوان  ،المرسلاسم    .1

 الدخول الى صفحة الرسائل الواردة. المدخالت

 بالرسائل المرسلة مرتبة حسب التاريخ.قائمة  المخرجات

 تسجيل دخول المستخدم والدخول إلى صفحة الرسائل الصادرة متطلبات قبل التنفيذ

 .قراءة الرسالة ثم العودة الي اي صفحة من صفحات النظام متطلبات بعد التنفيذ

 قراءة الرسال الواردة. الهدف
 

 م اسلة عضو: 2.3
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 إرسال رسالة 3-33الجدول 

 إ سال  سالة الوظيفة

 إرسال رسائل لألعضاء. الوصف

 .الرسالةونص  عنوان الرسالة العضو،اسم    .1 المدخالت

 .رسالة نجاح االرسال او فشل ارسال الرسالة المخرجات

 فحةالدخول الى صثم  الدخول إلى صفحة التواصل االلكترونيثم  تسجيل دخول الى النظام   .1 متطلبات قبل التنفيذ
 مراسلة عضو.

االرسال  أما في حالة فشل الصادرة،في حالة تم إرسال الرسالة بنجاح يتم االنتقال إلى صفحة الرسائل  متطلبات بعد التنفيذ
 تظهر رسالة خطا في ارسال الرسالة ثم االنتقال الى صفحة مراسلة عضو.

 بين االعضاء. التواصلالتواصل  الهدف

 

 م اسلة الملتقى: 2.4

 إرسال رسالة 3-34الجدول 

 إ سال  سالة الى الملتقى الوظيفة

 .ملتقىإرسال رسائل لل الوصف

 الرسالةونص  عنوان الرسالة     المدخالت

 رسالة نجاح االرسال او فشل ارسال الرسالة المخرجات

فحة الدخول الى صثم  الدخول إلى صفحة التواصل االلكترونيثم  تسجيل دخول الى النظام   .1 متطلبات قبل التنفيذ
 مراسلة الملتقى.

ل االرسال أما في حالة فش الصادرة،في حالة تم إرسال الرسالة بنجاح يتم االنتقال إلى صفحة الرسائل  متطلبات بعد التنفيذ
 تظهر رسالة خطا في ارسال الرسالة ثم االنتقال الى صفحة مراسلة الملتقى.

 .والملتقىبين االعضاء  التواصلالتواصل  الهدف
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 حذف  سالة: 2.5

 حذف رسالة 3-35الجدول 
 حذف ال سالة الوظيفة

 .حذف الرسائل من صندوق الصادرات او الواردات الوصف

 اختيار الرسالة المراد حذفها ثم الضغط على زر الحذف الذي يظهر بجانب الرسالة المدخالت

 رسالة تأكيد حذف الرسالة المخرجات

رسائل الدخول الى ال ثم خول إلى صفحة التواصل االلكترونيالدثم  تسجيل دخول الى النظام   .1 متطلبات قبل التنفيذ
 صفحة الصادرة او الواردة.

 االنتقال الى صفحة السابقة. متطلبات بعد التنفيذ

 حذف الرسائل القديمة او الغير مرحوب بها الهدف

 
 طلب الخادمات المختلفة:   .3

يشمل هذا المتطلب العديد من الخدمات التي تختلف بالنموذج المستخدم لطلب الخدمة وتقسم الخدمات الى )بطاقة رجال االعمال 

BMC:حجوزات فنادق، وتقارير اللقاءات والفعاليات( وفيما يلي وصف لكل من هذه العمليات ، 

 :BMCبطاقة  جال االعمال  3.1

 بطاقة رجل اعمال 3-36الجدول 
 BMCبطاقة  جال االعمال  الوظيفة

 هي أحد الخدمات التي تقدمها الملتقى ألعضائه للحصول على بطاقة رجل اعمال الوصف

 هادةش ،الممغنطالكرت ، الشخصيةعن الهوية  صورة المفعول،يح ساري تصر           .1 المدخالت
 لمجلس.اشهادة تفويض من اعضاء الديواني، شهادة اقتطاع ، البنككشف ، الشركة

 نموذج يرسل الى السكرتاريا لمتابعة توفير هذه الخدمة للعضو. المخرجات
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 قائمة الدخول الى ثم حيح للنظام بحساب ذو صالحيات عضوتسجيل دخول ص      .1 ذمتطلبات قبل التنفي
 تحديد نوع الخدمة المطلوبة.ثم  الخدمات االلكترونية

 السكرتاريا الذي يجب ان يظهر في صفحة الخدمات الواردةارسال الطلب الى  متطلبات بعد التنفيذ

 أتمته الية طلب الخدمات المختلفة لألعضاء. الهدف

 
 

 حجوزات فناادق: 3.2
 حجوزات الفنادق 3-37الجدول 

 حجوزات فناادق الوظيفة

هي أحد الخدمات التي تقدمها الملتقى ألعضائه للحصول على تسهيالت حجز فندق في  الوصف
 االردن.

 تعبة نموذج الخدمة والذي يشمل: المدخالت

 .او الفنار( royalالفندق ) تحديد ،الخروجموعد  ،الدخولموعد ، المرافقينعدد           .1

 نموذج يرسل الى السكرتاريا لمتابعة توفير هذه الخدمة للعضو. المخرجات

حة الدخول الى صفثم  صالحيات عضو حيح للنظام بحساب ذوتسجيل دخول ص          .1 متطلبات قبل التنفيذ
 تحديد نوع الخدمة المطلوبة.ثم  الخدمات

 ارسال الطلب الى السكرتاريا الذي يجب ان يظهر في صفحة الخدمات الواردة متطلبات بعد التنفيذ

 أتمته الية طلب الخدمات المختلفة لألعضاء. الهدف

 
 تقا ي  اللقاءات والفعاليات: 3.3

 اللقاءات والفعالياتتقارير  3-38الجدول 
 تقا ي  اللقاءات والفعاليات الوظيفة
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هي أحد الخدمات التي تقدمها الملتقى ألعضائه للحصول على تقارير لحيثيات ما تم في  الوصف
 للقاءات او الفعاليات التي شارك بها الملتقى.

 اختيار التقرير المطلوب من جدول التقارير والفعاليات. المدخالت

 رسالة تأكيد بنجاح العملية او فشلها المخرجات

الدخول الى ثم  حيح للنظام بحساب ذو صالحيات عضوتسجيل دخول ص      .1 متطلبات قبل التنفيذ
 نوع الخدمة المطلوبة. تحديدثم  صفحة ادارة الخدمات

ر المطلوب، اسم التقرينموذج يرسل الى السكرتاريا لمتابعة توفير هذه الخدمة للعضو يشمل:  متطلبات بعد التنفيذ
 اسم العضو الذي طلب الخدمة، تاريخ الطلب.

 أتمته الية طلب الخدمات المختلفة لألعضاء. الهدف
 

  النشاطات والفعاليات اادا ة. 4

 الفعاليات ع ض  4.1

 عرض الفعاليات 3-39الجدول 
 ع ض الفعاليات الوظيفة

 يستطيع موظف العضو متابعتها او حضورهاهي عملية عرض الفعاليات المخزنة بنظام بحيث  الوصف

  المدخالت

 عرض جميع الفعاليات مرتبة حسب التاريخ. المخرجات

الدخول الى صفحة ادارة  ثم حيح للنظام بحساب ذو صالحيات عضو. تسجيل دخول ص1 متطلبات قبل التنفيذ
 الفعاليات.

 الرجوع الى الصفحة النظام الرئيسية. متطلبات بعد التنفيذ
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 يقدمها الملتقى وتفاعل االعضاء معها والفعاليات التيبهدف ايجاد الية لنشر النشاطات  الهدف

 

 ع ض فعالية.  4.2

 عرض فعالية 3-40الجدول 
 ع ض فعالية الوظيفة

 هي عملية عرض الفعاليات المخزنة بنظام بحيث يستطيع موظف العضو متابعتها. الوصف

  المدخالت

 بيانات الفعالية.عرض جميع  المخرجات

 ياتالدخول الى صفحة الفعالثم  حيح للنظام بحساب ذو صالحيات عضو. تسجيل دخول ص1 متطلبات قبل التنفيذ
 النقر على الفعالية المراد عرضها.ثم 

 او اقتراح تعديل على الموعد. راو تأكيد الحضو  جوع الى الصفحة النظام الرئيسيةالر  متطلبات بعد التنفيذ

 يقدمها الملتقى وتفاعل االعضاء معها والفعاليات التيبهدف ايجاد الية لنشر النشاطات  الهدف

 

 حضو  الفعالية تأكياد  4.3

 تأكيد حضور الفعالية 3-41الجدول 
 اقت اح موعاد الوظيفة

 الحضور العضو للفعاليات التي يعرضها الملتقى. تأكيدهي عملية  الوصف

 او الفعالية. اسم الحدثو  اسم العضو المدخالت

 الذين سيشاركون في الفعالية او الحدث باألعضاءقائمة  المخرجات

الدخول الى صفحة ثم  تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو صالحيات عضو متطلبات قبل التنفيذ
 الضغط على زر تأكيد الحضور.ثم  تحديد الفعاليةثم  عرض الفعاليات
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 صفحة قائمة الحضور وعرضها فيتخزين العملية في قاعدة البيانات  متطلبات بعد التنفيذ

 توفير تقريرو  يقدمها الملتقى وتفاعل االعضاء معها والفعاليات التيبهدف ايجاد الية لنشر النشاطات  الهدف
 لقائمة الحضور. ياإللكترون

 

 

 

 موعاد اقت اح  4.4

 اقتراح موعد 3-42الجدول 
 اقت اح موعاد الوظيفة

 هي عملية اقتراح االعضاء لتعديالت على مواعيد الفعاليات. الوصف

 او الفعالية. الحدثواسم  اسم العضو ،المقترحالموعد  المدخالت

 ظهور التعديل المقترح في صفحة اقتراحات االعضاء. المخرجات

الدخول الى صفحة ثم  تسجيل دخول صحيح للنظام بحساب ذو صالحيات عضو متطلبات قبل التنفيذ
 تحديد الفعالية.ثم  عرض الفعاليات

 االعضاء.صفحة اقتراحات  وعرضه فيتخزين الموعد المقترح في قاعدة البيانات  متطلبات بعد التنفيذ

 تحسين عمليةو  يقدمها الملتقى وتفاعل االعضاء معها والفعاليات التيبهدف ايجاد الية لنشر النشاطات  الهدف
 جدولة المواعيد.

 
 . التقويم االلكت وني 5
 

من اجل اتمام وظائف هذا المتطلب الذي يشمل  ومفتوحة المصدرالمجانية  fullcalendar v2.5حيث تم استخدام اضافة 
 .(عرض التقويم الشخصي حدث،تعديل موعد  حدث،)اضافة 

 
 التقويم. حادث الى اضافة 5.1
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 إضافة حدث الى التقويم 3-43الجدول 
 التقويم. حادث الىاضافة  الوظيفة

 .التقويم الكتروني وترتيبها فييمكن العضو من ادخال نشاطاته  الوصف

 عنوان الحدث او الفعالية. واضافة تحديد الموعد على التقويم المدخالت

المضاف على التقويم االلكتروني في حالة نجاح  وظهور الحدثتظهر رسالة بنجاح العملية او فشلها  المخرجات
 االضافة.

 تسجيل دخول بحساب ذو صالحيات عضو. متطلبات قبل التنفيذ

 يمكن للعضو االنتقال إلى أي صفحة أخرى ومتابعة تصفح النظام متطلبات بعد التنفيذ

 التقويم الكتروني من اجل استخدامها في ادارة النشاطات وترتيبها فيتمكين العضو من ادخال نشاطاته  الهدف
 .والفعاليات

 
 موعاد حادث تعاديل 5.2

 تعديل موعد حدث 3-44الجدول 
 تعاديل موعاد حادث الوظيفة

 .التقويم الكتروني وفعالياته وترتيبها فييمكن العضو من تعديل موعد نشاطاته  الوصف

 التاريخ المناسب. الىوسحب  تحديد الموعد على التقويم المدخالت

 يل.على التقويم االلكتروني في حالة نجاح التعد التحديثوظهور تظهر رسالة بنجاح العملية او فشلها  المخرجات

 تسجيل دخول بحساب ذو صالحيات عضو. متطلبات قبل التنفيذ

 يمكن للعضو االنتقال إلى أي صفحة أخرى ومتابعة تصفح النظام متطلبات بعد التنفيذ

 التقويم الكتروني من اجل استخدامها في ادارة النشاطات وترتيبها فيتمكين العضو من ادخال نشاطاته  الهدف
 .والفعاليات
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 التقويم الشخصي ع ض 5.3
 عرض التقويم الشخصي 3-45الجدول 

 ع ض التقويم الشخصي الوظيفة

 .الى التقويم الكتروني وفعالياته المضافةيمكن العضو من عرض نشاطاته  الوصف

  المدخالت

 ي.التقويم االلكترون واليوم فيمرتبة حسب التاريخ  بإدخالهاعرض الفعاليات التي قام العضو  المخرجات

 تسجيل دخول بحساب ذو صالحيات عضو. متطلبات قبل التنفيذ

 يمكن للعضو االنتقال إلى أي صفحة أخرى ومتابعة تصفح النظام متطلبات بعد التنفيذ

 التقويم الكتروني من اجل استخدامها في ادارة النشاطات وترتيبها فيتمكين العضو من ادخال نشاطاته  الهدف
 .والفعاليات

 
 

 وصف المتطلبات الوظيفية الخاصة بمادي  النظام: 3.2.4
 اادا ة اإلعالنات: .1

يتفرع هذا المتطلب إلى عدة وظائف أساسية وهي )إضافة إعالن على صفحة النظام، عرض اإلعالنات المضافة على صفحة 
ظهار اإلعالنات( وفيما يلي وصف لكل من هذه الوظائف:  النظام، تعديل إعالن، إخفاء وا 

 
 إضافة إعالن على صفحة النظام ال ئيسية: 1.1

 إضافة إعالن جديد 3-46الجدول 
 إضافة إعالن على صفحة النظام ال ئيسية الوظيفة

 الدخول على شاشة إدارة اإلعالناتيمكن لمدير النظام إضافة إعالنات جديدة على صفحة من خالل  الوصف

 عنوان اإلعالن ومحتوى اإلعالن المدخالت

 إضافة اإلعالن وتخزينه في قاعدة البيانات المخرجات

 تسجيل دخول بحساب ذو صالحيات مدير نظام متطلبات قبل التنفيذ
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 تصفح النظاميمكن لمدير النظام االنتقال إلى أي صفحة أخرى ومتابعة  متطلبات بعد التنفيذ

 تمكين مدير النظام من إضافة إعالنات جديدة على الصفحة الرئيسية للنظام الهدف

 
 ع ض اإلعالنات: 1.2

 عرض اإلعالنات 3-47الجدول 
 ع ض اإلعالنات المضافة على صفحة النظام الوظيفة

 يمكن لمدير النظام عرض قائمة اإلعالنات المضافة على صفحة النظام الوصف

 الدخول إلى صفحة إدارة اإلعالنات المدخالت

 قائمة بأسماء اإلعالنات المضافة مع زر بجانب كل إعالن للتعديل، وزر آخر للحذف المخرجات

 تسجيل دخول بحساب ذو صالحيات مدير نظام متطلبات قبل التنفيذ

 أي صفحة أخرى ومتابعة تصفح النظاميمكن لمدير النظام تعديل إعالن أو حذف إعالن أو االنتقال إلى  متطلبات بعد التنفيذ

 تمكين مدير النظام من عرض اإلعالنات المضافة والتحكم بها الهدف

 
 تعاديل إعالن: 1.3

 تعديل إعالن 3-48الجدول 
 تعاديل إعالن مضاف على صفحة النظام الوظيفة

 اإلعالن المضافيمكن لمدير النظام تعديل عنوان اإلعالن أو تعديل محتوى اإلعالن أو تعديل نوع  الوصف
 على صفحة النظام

الدخول إلى صفحة إدارة اإلعالنات ثم الضغط على زر تعديل بجانب عنوان اإلعالنات في قائمة  المدخالت
 العرض

 تعديل اإلعالن المخرجات

 تسجيل دخول بحساب ذو صالحيات مدير نظام متطلبات قبل التنفيذ

 االنتقال إلى أي صفحة أخرى في النظاميمكن لمدير النظام  متطلبات بعد التنفيذ
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 تمكين مدير النظام من تعديل أي خطأ قد حدث عند إنشاء اإلعالن الهدف

 
 اادا ة صالحيات الموظفين .2

 ادارة صالحيات المستخدمين 3-49الجدول 
 اادا ة صالحيات المستخادمين  الوظيفة

 سكرتاريا، ومدير عام( موظفوهم )تحديد صالحيات مستخدمين النظام من الموظفين  الوصف

 عرض قوائم الموظفين من خالل جدول الموظفين. المدخالت
 النقر على تعديل الصالحيات وتغيرها.

 تغير نوع المستخدم )موظف سكرتاريا، مدير نظام( المخرجات

 تسجيل دخول بحساب ذو صالحيات مدير نظام      .1 متطلبات قبل التنفيذ

 التغيرات ثم يمكنه التنقل بين مختلف صفحات النظام.حفظ  متطلبات بعد التنفيذ

 تحديد صالحيات المستخدمين بهدف الرقابة والحماية. الهدف

 
 إضافة موظف جادياد: .3

 إضافة موظف جديد 3-50الجدول 
 إضافة موظف جادياد الوظيفة

 إضافة موظف جديد على النظام )موظف سكرتاريا، ومدير عام( الوصف

 الموظفين من خالل جدول الموظفين.عرض قوائم  المدخالت
 النقر على إضافة موظف.

 ادخال بيانات المستخدم الجديد. 

 إضافة مستخدم جديد )موظف سكرتاريا، مدير نظام( المخرجات

 تسجيل دخول بحساب ذو صالحيات مدير نظام      .1 متطلبات قبل التنفيذ

 بين مختلف صفحات النظام. حفظ المدخالت ثم يمكنه التنقل متطلبات بعد التنفيذ

 إضافة مستخدم بهدف الحفاظ على عمل النظام بشكل دائم. الهدف
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 اادا ة ملفات لألعضاء: .4

 يهتم هذا الجزء بتتبع تفاعل األعضاء داخل النظام كما هو موضح:

 تتبع تفاعل األعضاء. 4.1

 تتبع تفاعل األعضاء 3-51الجدول 

 .األعضاء تفاعل تتبع الوظيفة

 .تتبع نشا  األعضاء داخل النظاممن عرض  مدير النظامتمكن  الوصف

 .النظام بصالحيات المسؤول نظام، والدخول الشاشة الرئيسية بالنظام. الدخول الى 1 المدخالت

األعضاء في السنة الحالية لمدة سنة، عدد حجم النشاطات التي تمت داخل النظام وهي )عدد تظهر  المخرجات
الفعاليات التي شارك به األعضاء، عدد االتصاالت الخارجية التي تم إدخالها على النظام، الخدمات 

 التي طلبها األعضاء(. 
 وأيضا يمكن تفصيل هذه االحصائيات بالتفصيل على األعضاء.

 .مسؤول نظام بمستخدم ذو صالحياتتسجيل دخول صحيح الى النظام  متطلبات قبل التنفيذ

 .حجم التفاعل الذي يتم داخل النظاميمكن للمستخدم عرض  متطلبات بعد التنفيذ

 حجم تفاعل األعضاء داخل النظام.متابعة  الهدف

 

 
 وصف المتطلبات الوظيفية الخاصة بزوا  النظام: 3.2.5
 تقاديم طلب انتساب: .1

 تقديم طلب انتساب 3-52الجدول 
 تقاديم طلب انتساب الوظيفة

 تقديم طلب انتساب االلكتروني  الوصف

 تعبة البيانات الموجود في النموذج وهي:و  الدخول الى صفحة انتساب عضو جديد المدخالت
 بيانات شخصية 

االسم، رقم الهوية، رقم جواز السفر، مكان الوالدة، تاريخ الوالدة، الحالة االجتماعية، عنوان السكن، رقم 
 المؤهالت العملية. الهاتف،
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 بيانات العمل 
عنوان العمل، المحافظة، الشارع، صندوق بريد، هاتف المكتب، فاكس، هاتف متنقل، البريد االلكتروني، 

 الموقع االلكتروني.
 النشاط االقتصاادي 

 صاحب الشركة او العمل )نعم، ال(، إذا كان صاحب شركة ادخل اسم الشركة وراس المال المسجل.
ذا كان مساهم في شركة ادخل عدد األسهم وقيمة السهم بالدينا األردني. مساهم في  الشركة )نعم، ال(، وا 

صاحب منصب اداري )نعم، ال(، إذا كان صاحب منصب اداري ادخل اسم الشركة والمنصب )رئيس 
 مجلس إدارة، عضو مجلس إدارة، مدير عام(.

 PDFملفات مطلوبة صو  
السفر، شهادة تسجيل الشركة، صورة الهوية الشخصية لمقدم الطلب، صورة عقد التأسيس، صورة جواز 
 شهادة تفويض، صورة شخصية.

 النقر على زر ارسال.

 حفظ النموذج في قواعد البيانات وظهور الطلب في صفحة طلبات العضوية الجديدة المخرجات

 .على زر تسجيل عضويةوالنقر  الدخول الى النظام .1 متطلبات قبل التنفيذ

 مغادرة النظام. متطلبات بعد التنفيذ

 الحصول على أعضاء جدد الهدف

 
 متابعة حالة الطلب: .2

 متابعة حالة الطلب 3-53الجدول 
 تقاديم طلب انتساب الوظيفة

 الحصول على نتائج الطلب المقدم. الوصف

 الدخول الى صفحة الرئيسية في النظام. المدخالت
 النقر على رابط متابعة حالة الطلب.

 تسجيل الدخول من خالل ادخال اسم المستخدم )رقم الطلب( والباسورد )رقم الهوية(.
 في حالة قبول الطلب:

  يظهر للمستخدم رسالة تفيد بقبول العضو 
 .يظهر زر تأكيد القبول، حيث يتم نقله الى صفحة اكمال البيانات الشخصية للعضو 

 يتم ادخال البيانات الناقصة للعضو. -
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 المستخدم اسم مستخدم جديد )رقم الهاتف، رقم الهوية(.إعطاء  -
 الضغط على زر تأكيد -

 .نقل المعلومات الخاصة بالعضو الى قواعد البيانات الخاصة باألعضاء 
 .حذف نموذج الخاص بالعضو 
 .يتم حذف الحساب الخاص من جدول طلبات االنتساب الخاص به 
 .انشاء حساب جديد للعضو في جدول األعضاء 

 العضو الى الصفحة الرئيسية للنظام.نقل  -
 في حالة عادم قبول الطلب:

 .يظهر للمستخدم رسالة تفيد بعدم قبول العضو 
 .يظهر للمستخدم زر تسجيل الخروج 
 :النقر على رز تسجيل الخروج 

 يتم حذف النموذج الخاص بالزائر والملفات المرفقة للطلب. -
 النتساب.يتم حذف الحساب الخاص بالزائر من جدول طلبات ا -
 يتم نقل الزائر الى صفحة تسجيل الدخول. -

 نقل بيانات مقدم الطلب من جدول الزوار الى جدول األعضاء. المخرجات

 الدخول الى النظام بحساب زائر مقدم طلب. .3 متطلبات قبل التنفيذ

 حذف حساب الزائر. متطلبات بعد التنفيذ

 الحصول على أعضاء جدد الهدف

 
 الغي  الوظيفية للنظامالمتطلبات  3.3

  Ease of useسهولة االستخادام  .1

سيتم بناء النظام بطريقة تتيح سهولة االستخدام، من خالل واجهات النظام التي سيتم بناءها بتقنية ال  1.1

bootstrap  التي توفر رسوم واضحة وتتالءم مع جميع المتصفحات وجميع شاشات العرض بما فيها

 شاشات الهاتف الصغيرة.

بحيث يتم تحديث المحتوى دون الحاجة الى تحديث الصفحة مما يسهل  jQueryو ajaxسيتم استخدام ميزة  1.2

 من استخدام النظام.
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 Securityاألمان  .2

 لحماية البيانات ومعلومات المستخدمين، وذلك من خالل:يتميز النظام بقدر كبير من االمان 

( لكل مســـــتخدم للنظام، بحيث ال session، مثل الجلســـــات )PHPســـــيتم اســـــتخدام ميزات لغة بناء النظام  2.1

 يستطيع المستخدم الوصول اال للبيانات المصرح له بالوصول اليها.

دقيقة من عدم اســــــــــــــتخدام النظام من قبل  30يتم انهاء الجلســــــــــــــات الغير مفعله وتســــــــــــــجيل الخروج خالل  2.2

 المستخدم.

تحديد الصـالحيات للوصـول الى المعلومات المخزنة على قاعدة البيانات من خالل اسـتخدام واجهات قواعد  2.3

 بحيث تحدد صالحيات التعديل والحذف لفئة معينة من المستخدمين. viewsالبيانات 

  Speed الس عة .3

لتخفيف الضـــــــــــــغط على الخادم، حيث يتم التأكد من  JavaScriptيتم ذلك من خالل اســـــــــــــتخدام لغة  3.1

البيـانـات على طرف المســــــــــــــتخـدم قبـل ارســـــــــــــــالهـا الى الخـادم، واجراء بعـد العمليـات من خالل طرف 

المســـــــتخدم )المتصـــــــفح( دون الحاجة الى الرجوع الى الخادم وهذا من دوره العمل على تقليل الضـــــــغط 

 عملية ارسال واستقبال البيانات. على الخادم وايضا جعل النظام أسرع في

التي من  PHPالتي تتالءم بشـــكل كامل مع لغة بناء النظام  MYSQLاســـتخدام قاعدة بيانات  ســـيتم 3.2

 .PHPان توفر البيانات بشكل أسرع من اي نوع نظام ادارة قواعد بيانات اخر يتعامل مع  شأنها

  Accuracy الادقة .4

من اجل التحقق من المعلومات قبل  JavaScriptالتي توفرها  form validationســــــيتم اســــــتخدام خاصــــــية ال 

 ٍارسالها الى قاعدة البيانات.

 امكانيات تواصل عالية. .5

بحيث تستطيع  smsاضافة الى وظائف التواصل الرئيسية يوفر النظام امكانية ارسال رسائل نصية الى الهاتف 

 .bulksmsمن خالل خدمة  االعضاء،ارسالها الى  السكرتاريا
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 (use caseنموذج االستخادام ) 3.4

 
 (use case)نموذج االستخدام  1-3الشكل 
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ظامــم النــتصمي:::  عــرابــل الــالفص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 المقادمة  4.1

 تصميم شاشات النظام  4.2

 تصميم العمليات 4.3

  (Activity Diagram) مخطط النشاطات 4.3.1

  (Sequence Diagram) مخطط تسلسل العمليات 4.3.2

 بيانات النظام قاعادة 4.4 

 وحقول قاعادة البيانات.جاداول  4.4.1 

 (Class Diagramالنظام ) بيانات قاعادة مخطط 4.4.2 
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 المقادمة  1.1

حيث  (Unified Modeling Language(UML)) الموحدة ةالنموذجفي هذا الفصل سيتم تصميم النظام باستخدام لغة 

 Class) وكذلك( Activity Diagram) النشاطاتومخطط  (Sequence Diagram) المخطط تسلسل العملياتسيحتوي على 

Diagram ،) تصميم جداول قواعد البيانات وبنائها بالشكل النهائي مع كافة التفصيالت والجداول والحقول التي  إلىباإلضافة

 .تحتويها وكذلك سيتم تفصيل شاشات اإلدخال واإلخراج األولية التي سيتم بناء النظام على أساسها

  )الشاشات(: للنظام الم ئية تصميم المادخالت والمخ جات 1.2

، وفيما يلي عرض لهذه الشاشات Eclipseوبرنامج  Adobe Photoshop Cs2 المبدئية باستخدام برنامجلشاشات تم تصميم ا

 مع وصف لكل منها:

 شاشة تسجيل الادخول: 

كلمة و  رقم الهوية الخاص بالعضو، والذي ادخله في طلب االنتساب،يقوم المستخدم بتسجيل الدخول وذلك من خالل ادخال 

على ان تتم عملية  قصيره، يمكنه بعد ذلك تغيرها، SMS، والتي يتم تزويده بها من خالل رسالة المرورالمرور داخل حقل كلمة 

 النظام. إلىومن ثم يقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول لتتم عملية تسجيل دخوله ، االدخال بالشكل الصحيح

 

 (شاشة تسجيل الدخول) 1-4الشكل   

  :وصف شاشة تسجيل الدخول 

 (:1-4وهي المدخالت التي تظهر للمستخدم عند الدخول الى صفحة تسجيل الدخول، والتي هي موضحة في جدول )
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 )وصف بيانات شاشة تسجيل الدخول( 1-4الجدول 

  الوصف الحجم نوع البيانات الب مجي االسم العنص 

 الخاص بالمستخدم. رقم الهوية خالاديتم  Personal ID number 9 رقم الهوية

 .بالمستخدم خاصة مرور كلمة Password text 15 كلمة المرور

 

 .SMSشاشة ال سائل القصي ة 

يتم من خالل هذه الشاشة ارسال الرسائل القصيرة باستخدام النظام الى الهواتف الشخصية لألعضاء، ويتم ذلك من خالل الشكل 

 التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.SMS القصيرة الرسائل شاشة) 2-4 الشكل

  الرسائل القصيرة شاشة وصفSMS. 

 وتتكون من المدخالت التالية: وهي عباره عن عملية ارسال الرسائل القصيرة باستخدام النظام،

 (SMSالرسائل القصيرة )وصف شاشة  2-4الجدول 

  الوصف نوع البيانات الب مجي االسم العنص 

 اسم العضو مستقبل الرسالة. name Text اسم العضو

 نص الرسالة المرسلة للعضو. content Text النص
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 .األعضاء ملفات ادارة .1

 نموذج طلب االنساب. 1.1

خالل هذه الشاشة تقديم الطلبات الجديدة األعضاء الراحبين في االنضمام الى ملتقى رجال االعمال الفلسطيني، حيث يتم من 
 ليتم تقديم نموذج يتم تعبئه من خالل شاشة نموذج االنتساب، حيث يقوم الزائر بتعبة البيانات المطلوبة في النموذج والتحمي

 المطلوبة، وبعدها النقر على زر ارسال. المرفقات

 
 شاشة طلب انتساب()  3-4 الشكل
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  شاشة طلب نموذج انتسابوصف: 

 (:3-4، والتي هي موضحة في جدول )يتم ادخال المدخالت التالية في نموذج طلب انتساب جديد

 طلب نموذج انتساب()وصف شاشة  3-4الجدول 

نوع  الب مجي االسم العنصر البيانات
 البيانات

  الوصف

صية
البيانات الشخ

 

 االسم األول لمقدم الطلب First Name text االسم االول
 االسم االب لمقدم الطلب Second Name text االسم الثاني
 االسم الجد لمقدم الطلب Third Name text االسم الثالث
 االسم االخير لمقدم الطلب Last Name text االسم األخير 

 رقم هوية مقدم الطلب  Personal ID number الهوية رقم
 رقم جواز السفر لمقدم الطلب Passport number number رقم جواز السفر
 مكان والدة مقدم الطلب Place birth text مكان الوالدة
 تاريخ والدة مقدم الطلب Date birth Date تاريخ الوالدة
 التاريخ الذي تم فيه تقدم الطلب Date  Date التاريخ الطلب

وهي قائمة خيارات تحتوي على الخيارات التالية  States text الحالة االجتماعية
 )أعزب، متزوج، مطلق(.

 المؤهالت العملية لمقدم الطلب. Qualification text المؤهالت العلمية

 عنوان السكن لمقدم الطلب Address text عنوان السكن

بيانات 
العمل
 

 عنوان الشركة التي يعمل بها لمقدم الطلب Building text عنوان الشركة
 المحافظة الموجودة بها الشركة City text المحافظة
 اسم الشارع التي توجد الشركة به Street text الشارع
 رقم صندوق بريد التابع للشركة B.O text ص.ب

 الهاتف الخاص بالمكتب Work telephone number تلفون المكتب
 والفاكس الخاص بالمكتب Faxe number فاكس 

 رقم الهاتف المحمول للشخص Phone Number number هاتف محمول
 البريد الخاص بالشركة Email text البريد االلكتروني
 الموقع االلكتروني الخاص بالشركة Web site text الموقع االلكتروني
 صاحب شركة

 صاحب مؤسسة /
Company owner number هل هو صاحب شركة ام ال 
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 اسم الشركة التي يعمل بها. Company name text اسم الشركة
صادي

النشا  االقت
 

رأس المال 
 المسجل

Capital number .يدخل رأس المال المسجل لدى وزارة االقتصاد للعضو 

 في شركة ام ال هل هو مساهم Shareholder number مساهم في شركة
 إذا كان مساهم في شركة، يدخل اسم الشركة. Company name text اسم الشركة
إذا كان مساهم في شركة، يدخل عدد االسم التي  Number stock number عدد االسم

 يملكها.
 إذا كان مساهم في شركة، يدخل قيمة السهم. stock value number  قيمة السهم

  management number منصب اداري 
إذا كان صاحب منصب اداري، يدخل اسم الشركة  Company name text اسم الشركة

 التي يعمل بها.
 هل يتولى منصب اداري ام ال. Position number المنصب الحالي

صورة عن عقد 
 التأسيس

Copy 
Association 

Blob .صورة عن عقد التأسيس للشركة التي يعمل بها 

صوره عن الهوية 
 الشخصية

Copy ID image .صورة عن الهوية الشخصية للعضو 

وثائق مرفقة     
 

 

صوره عن جواز 
 السفر

Copy passport image .صورة عن جواز السفر 

 صورة شخصية لمقدم الطلب. Personal image  image صوره شخصية
 Certificate of شهادة تسجيل

Registration 
image .شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة االقتصاد 

 Delegate شهادة تفويض
certificate 

image .شهادة تفويض من الشركة التي يعمل بها 

 

 عرض الملف الشخصي والتعديل. 1.2

على تعديل ل، وتستخدم هذه الشاشة أيضا لهذه الشاشة عرض الملف الشخصي الخاص به ميستطيع العضو باستخدا

 كما هو موضوح في الشكل التالي: الشخصية الخاصة بالعضوالبيانات 
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 شاشة عرض الملف الشخصي()  4-4 الشكل

 (.4-3يتم عرض الملف الشخصي للعضو المنتسب للملتقى، يتشمل البيانات والموضحة في الجدول )
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 .تتبع تفاعل االعضاء 1.3

 تستخدم الشاشات التالية لعرض تفاعل األعضاء داخل النظام سنويا.

 شاشة عرض نشاطات األعضاء على النظام()  5-4 الشكل

 وتستخدم الشاشة التالية لعرض نشاطات األعضاء مقسمة حسب العضو 

 شاشة عرض نشاطات للعضو()  6-4 الشكل

 التواصل االلكتروني.  .2

 مراسلة عضو. 2.1

استخدام أكثر من شاشه، حيث يتم يتم من خالل هذه الشاشات ارسال رسائل داخل النظام الى األعضاء، وتم ذلك من خالل 

 اول تحديد اسم العضو.

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد العضو(شاشة ) 7-4الشكل 
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( 3-4بعد ذلك يتم نقل العضو الى شاشه أخرى، يتم من خاللها ادخال عنوان الرسالة وأيضا تفاصيل الرسالة كما هو موضح في الشكل )

 ومن ثما ارسال الرسالة

 
 العنوان والتفاصيل الرسالة(شاشة ) 8-4الشكل 

 لعضو رسالةإرسال  شاتوصف شا: 

 (:4-4، والتي هي موضحة في جدول )ارسال رسالة لعضو اخر داخل النظامعند  لألعضاءوهي المدخالت التي تظهر 

 ارسال رسالة لعضو()وصف بيانات شاشة  4-4الجدول 

 االسم العنص 
 الب مجي

نوع 
 البيانات

  الوصف

 اسم العضو الذي سيتم ارسال الرسالة اليه. Username Text اسم العضو
 موضوع الرسالة، وهو السبب وراء هذا ارسال الرسالة وما جاء بها. Discerption Text تفاصيل الرسالة
 عنوان الرسالة التي سيتم ارسالها title Text عنوان الرسالة
االتصال تلقائيا عند ارسال الرسالة وهو نفس التاريخ يتم تخزين تاريخ  msg_date date تاريخ االتصال

 اليوم الذي تم فيه ارسال الرسالة على النظام.
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 عرض الرسائل الصادرة والواردة. 2.2

ضحة في والمو  لفي هذه الشاشة يتم عرض الرسائل التي تم استلمها داخل النظام، والتي تحتوي على العديد من التفاصي

 استخدام نفس الشاشة لعرض الرسائل الصادرة، فقط باستبدال اسم المرسل باسم المستقبل.ويتم ، (4-9)الشكل

 
  (ةعرض الرسائل الواردشاشة )  9-4الشكل   

 

 ادارة االتصاالت الخارجية .3

 إضافة اتصال. 3.1

لذي قام ا يتم من خالل هذه الشاشة أضافة اتصال جديد خارجي على النظام، حيث تقوم السكرتاريا بتحديد العضو

 باالتصال بالملتقى من خالل الدخال اسم العضو، ومن ثم النقر على زر التالي.
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 تحديد العضو(شاشة )  10-4الشكل 
وبعد ذلك يتم نقلها الى شاشة ادخال تفاصل االتصال "سبب االتصال"، تقوم السكرتاريا بتعبة السبب من االتصال  

 وبعدها النقر على زر التالي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تفاصيل االتصال(شاشة )  11-4الشكل   
  

بعدها السكرتاريا بتعبة السبب من االتصال و وبعد ذلك يتم نقلها الى شاشة مالحظات السكرتاريا على االتصال، تقوم 

 النقر على زر التالي.
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 ) شاشة إضافة مالحظات( 12-4الشكل 

وبعد ذلك يتم نقلها الى شاشة تأكيد االتصال، يجب النقر على زر تأكيد االتصال وبعدها النقر على زر حفظ إلضافة 

 االتصال.

 
 
 
 
 
 
 
 

 اتصال(تأكيد شاشة )  13-4الشكل   

  إضافة اتصال خارجي: شاشاتوصف 

 (:5-4وهي المدخالت التي تظهر للمستخدم عند الدخول الى صفحة تسجيل الدخول، والتي هي موضحة في جدول )

 

 

 

 (إضافة اتصال خارجي)وصف شاشة  5-4الجدول 

 االسم العنص 
 الب مجي

نوع 
 البيانات

  الوصف

 تم االتصال بيهاسم العضو الذي  Username text اسم العضو
 وما جاء به حموضوع االتصال، وهو السبب وراء هذا التصال Discerption text تفاصيل االتصال
 على االتصال امالحظات السكريتاري note text إضافة مالحظات
يتم تخزين تاريخ االتصال تلقائيا عند إضافة اتصال، وهو نفس التاريخ  Call_date date تاريخ االتصال

 اليوم الذي تم فيه إضافة االتصال على النظام.
 0بحيث يدل رقم  1او  0انهاء االتصال: وفي هذا الحقل يتم تخزين  states number انهاء االتصال

على ان االتصال ليس  1على ان االتصال بحاجة الى متابعة، ورقم 
 بحاجه الى متابعة.

 



 
 

101 
 

 متابعة اتصال. 3.2

تعديل حاالت الطلب عند الحاجة، حيث يتم تعديل المالحظات التي تم إدخالها عند إضافة يتم من خالل هذه الشاشات 

ر على زر عند النق ماتصال جديد، والتي تظهر للمستخدم في شاشة عرض االتصاالت الخارجية، حيث تظهر للمستخد

متابعة االتصال في شاشة عرض االتصاالت الخارجية، ويتم ظهور شاشة تعديل المالحظات الخاصة باالتصال المراد 

 التعديل عليه، وبعد ذلك الضغط على زر التالي.

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إضافة مالحظات(شاشة )  14-4الشكل 

 

شاشة تأكيد الحالة، وهي تأكيد عملية التعديل للمالحظات على االتصال، حيث يقوم وبعد ذلك يتم تحويل المستخدم الى 
   المستخدم بالنقر على زر انهاء متابعة االتصال، وبعدها على زر حفظ.

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأكيد الحالة(شاشة )  15-4الشكل 
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 متابعة االتصاالت الخارجية اتوصف شاش: 

 (:6-4للمستخدم عند الدخول الى صفحة تسجيل الدخول، والتي هي موضحة في جدول )وهي المدخالت التي تظهر 

 (متابعة االتصاالت الخارجية)وصف شاشة  6-4الجدول 

نوع  الب مجي االسم العنص 
 البيانات

  الوصف

 على االتصال امالحظات السكريتاري Note Text مالحظات

 0انهاء االتصال: وفي هذا الحقل يتم تخزين  Conversation status number انهاء متابعة االتصال 
على ان االتصال  0بحيث يدل رقم  1او 

على ان االتصال  1بحاجة الى متابعة، ورقم 
 ليس بحاجه الى متابعة.

 

 إدارة النشاطات والفعاليات.. 4

 فعاليةإضافة  4.1

فاصيل ان الفعالية وتالسكرتاريا، حيث يتم ادخال عنو يتم في هذه الشاشات إضافة فعالية جديدة لألعضاء من خالل 

 عن الفعالية، ويتم استخدام نفس الشاشات في حالة التعديل على الفعالية او الحدث.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 عنوان ووصف الحدث(شاشة )  16-4الشكل 
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للحدث او الفعالية المنوي عقدها، ويمكن أيضا البحث عن تاريخ مناسب من خالل البحث على  وبعد ذلك يتم تحديد موعد
 مواعيد تناسب األعضاء مقترحة من قبل األعضاء في التقويم الخاص بهم.

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موعد الحدث(شاشة )  17-4الشكل 
 

 المكان والعنوان الخاص بالفعاليةوبعد ذلك يتم رفع صوره للحدث او الفعالية للمكان وتحديد 

  \\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) شاشة صورة ومكان الحدث( 18-4الشكل 
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 ومن ثم يتم تحديد نشر الفعالية او ابقائها مخفية لألعضاء والنقر على زر حفظ.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأكيد نشر الحدث(شاشة )  19-4الشكل 
 إضافة فعالية او حدث اتوصف شاش: 

 (:7-4والتي هي موضحة في جدول ) يتم إدخالها من قبل السكرتاريا للفعالية،وهي المدخالت التي 

 (إضافة فعالية او حدث)وصف شاشة  7-4الجدول 

  الوصف نوع البيانات الب مجي االسم العنص 

 عنوان الفعالية Title Text عنوان الفعالية

 للفعالية المنوي عقدها.وصف  Description Number تفاصيل الحدث

 موعد بدء الفعالية. Start date date موعد البدء

 موعد انتهاء الفعالية. End date date موعد االنتهاء

 صوره للمكان المنوي عقد الفعالية فيه. Image Blob صوره للمكان

 العنوان للفعالية المنوي عقدها. Address Text العنوان

 بحيث يدل رقم 1او  0حالة النشر: وفي هذا الحقل يتم تخزين  States Number  الحالة

 يدل  1على انه يرحب في نشر الفعالية وحفظ الفعالية، ورقم  0

 على انه ال يرحب في نشر الفعالية وايضا حفظ الفعالية.
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 عرض فعالية. 4.2

عالية عقدها، حيث يقوم العضو بقراءة تفاصيل هذه الفيتم من خالل هذه الشاشة عرض تفاصل الفعالية الذي ينوي الملتقى 
 موعد جديد للملتقى إذا كان ال يناسبه الموعد، وأيضا يقوم بتأكيد الحضور او عدم الحضور. حويتم بعد ذلك باقترا

 شاشة عرض فعالية واقتراح موعد وتاكيد حضور()  20-4 الشكل

  وتأكيد الحضور: شاشة عرض فعالية واقتراح موعدوصف 

 (:8-4هي موضحة في جدول ) التي يقوم العضو بإدخالها من خالل هذا الشاشة والتي المدخالت
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 (عرض فعالية واقتراح موعد وتأكيد الحضور)وصف شاشة  8-4الجدول 

نوع  الب مجي االسم العنص 
 البيانات

  الوصف

 الموعد الذي اقترحه العضو. Suggested date Date الموعد المقترح
 بحيث يدل رقم 1او  0تأكيد الحضور: وفي هذا الحقل يتم تخزين  Confirm integer الحضورتأكيد 

 1على انه يرحب في حضــــــور الفعالية عند النقر على "نعم"، ورقم  0
 يدل على انه ال يرحب في الحضور عند النقر على "ال".

 عرض اقتراحات األعضاء. 4.3

 يتم من خالل هذه الشاشة عرض اقتراحات موعد للفعاليات التي اقترحها األعضاء. 

 

 

 

 

 

 

 شاشة عرض اقتراحات االعضاء()  21-4 الشكل

 قائمة الحضور. 4.4

 يتم من خالل هذه الشاشة عرض قائمة األعضاء الذين يرحبون بالحضور.

 

 

 

 

 

 شاشة عرض قائمة الحضور()  22-4 الشكل
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 ادارة الخدمات.  .5

 بطاقة رجل اعمال. 5.1

في هذه الشاشة يقوم العضو بطلب خدمة بطاقة رجل اعمال من الملتقى، حيث يقوم بتعبة النموذج والموضح في 

 الشكل التالي:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) شاشة طلب خدمة بطاقة رجل اعمال( 23-4الشكل 

  شاشة طلب بطاقة رجل اعمال:وصف 

 حتى يتمكن من الحصول على هذه البطاقة، ويتم ادخال البيانات التاليةيتم ادخال بعض الملفات المطلوبة للملتقى 

 )وصف شاشة بطاقة رجل اعمال( 9-4الجدول 

 الوصف  نوع البيانات االسم الب مجي العنص 

 تصريح ساري المفعول. Enabled authorization Image تصريح ساري المفعول

 سلوك.شهادة حسن  Magnetic card Image كرت ممغنط

 كشف للعضو من البنك. Bank report Image كشف البنك

 شهادة ضريبية. Taxes Image شهادة اقتطاع ديواني

 مالحظات من العضو للملتقى. Notes text مالحظات
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 حجوزات فنادق. 5.2

دمة من الخيتم استخدام هذه الشاشة من اجل اجراء حجز لعضو في المملكة األردنية، حيث يتقوم العضو بطلب هذه 

 خالل هذه الشاشة، كما هو موضح في الشكل التالي:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) شاشة طلب خدمة حجز فندق( 24-4الشكل 

  شاشة طلب حجوزات فنادق:وصف 

 يتم ادخال بعض البيانات للملتقى حتى يتمكن من الحصول على هذه الحجز، ويتم ادخال البيانات التالية

 )وصف شاشة طلب حجوزات فنادق( 10-4الجدول 

نوع  االسم الب مجي العنص 
 البيانات

 الوصف 

 عدد المرافقين للعضو باستثناء العضو. Number of companions number عدد المرافقين

 ال.فندق الروي وايتم اختيار فندق الفنار  Hotel name text اختيار الفندق )اسم الفندق(

 موعد الدخول للفندق. Date Enter Date موعد الدخول

 موعد مغادرة الفندق. Date Exit Date موعد الخروج
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 مالحظات من العضو للملتقى. Notes text مالحظات

 

 تقارير وفعاليات. 5.3

يتم اســــــــــــتخدام هذه الشــــــــــــاشــــــــــــة من اجل الحصــــــــــــول على تقارير عن فعاليات او لقاءات اجراها ملتقى رجال االعمال 

 العضو بطلب هذه الخدمة من خالل هذه الشاشة، كما هو موضح في الشكل التالي:الفلسطيني، حيث يتقوم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) شاشة طلب تقرير اللقاءات والفعاليات( 25-4الشكل 

  طلب تقارير فعاليات او اللقاءات.وصف شاشة 

 يانات التاليةيتم ادخال بعض البيانات للملتقى حتى يتمكن من الحصول على هذه التقارير، ويتم ادخال الب

 )وصف شاشة طلب تقارير فعاليات او اللقاءات( 11-4الجدول 

 الوصف  نوع البيانات االسم الب مجي العنص 

 اسم التقارير المطلوب من الملتقى Report name text اسم التقرير المطلوب

 مالحظات العضو للملتقى عن سبب طلب التقرير. Notes text مالحظات
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 الراجعة.التغذية  5.4

دخال تغذية راجعة للملتقى.  يتم من خالل هذه الشاشات عرض وا 

 

 

 

 

 

 (عرض قائمة التغذية الراجعة) شاشة  26-4الشكل 

 (ادخال تغذية راجعة للملقتى) شاشة  27-4الشكل 

  ادخال تغذية راجعةوصف شاشة. 

 الية، ويتم ادخال البيانات التعلى تغذية راجعة بيانات للملتقى عن الخدمات التي تم تقديمها لألعضاء للحصوليتم ادخال 

 (راجعة تغذية ادخال شاشة وصف) 12-4الجدول 

 الوصف  نوع البيانات االسم الب مجي العنص 

 العضو الذي قام بعمل تغذية راجعة.اسم  Username text العضو اسم 

 مالحظات العضو. feedback text التغذية الراجعة
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 تسليم الخدمة. 5.5

يتم من خالل هذه الشاشة الحصول على الخدمات التي تسم الكترونيا مثل التقارير عن الفعاليات واللقاءات التي قام بها 

ول على ، وتوضح الشاشة التالية الية الحص، بحيث يقوم العضو بالنقر على زر تحميل للحصول على التقريرالملتقى

 هذه الخدمة. 

 

 

 

 

 (دمةتسليم الخ) شاشة  28-4الشكل 

 ادارة طلبات االنتساب )نموذج طلب العضوية( .6

 متابعة طلب االنتساب. 6.1

يتم استخدام هذه الشاشة من اجل متابعة حالة الطلبات العضوية الجديدة الواردة الى الملتقى، حيث يتم تحديد مصير 

الطلب من خالل هذه الشاشات، يتم قبول او رفض الطلب من خالل هذه الشاشات، وفي حالة القبول يتم نقل بيانات 

ظات النظام، وأيضا يتم إضافة مالح فيبياناته وسجلوا  شفةار مقدم الطلب الى ملف األعضاء، وفي حالة الرفض يتم 

 لمقدم الطلب على حالة الطلب، ويتم ذلك من خالل هذه الشاشة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) شاشة متابعة طلب( 29-4الشكل 
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 وصف شاشة تحديث حالة الطلب: 

على عدت أمور، والتي هي موضحة وهي المدخالت التي يتم إدخالها عند متابعة حالة طلب جديد مقدم الى الملتقى، وتشمل 

 (:13-4في جدول )

 )وصف شاشة تحديث حالة الطلب( 13-4الجدول 

نوع  االسم الب مجي العنص 
 البيانات

 الوصف 

 مالحظات السكريتاريا على الطلب المقدم للملتقى. Notes text مالحظات

 0بحيــث يــدل رقم 1او  0يتم تخزين حــالــة الطلــب: وفي هــذا الحقــل  Application status number حالة الطلب

يـــدل على ان  1على ان المســــــــــــــتخـــدم نقـــل على قبول الطـــل، ورقم 

 المستخدم نقر على عدم حذف الطلب.

 

 عرض حالة االنتساب. 6.2

 يتم استخدام هذه الشاشة من اجل متابعة الزائر لحالة طلب االنتساب، باستخدام الشاشة التالية:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) شاشة تتبع حالة الطلب( 30-4الشكل 
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 ادارة النظام. .7

 إضافة اعالن والتعديل عليه. 7.1

يتم من خالل هذه الشاشة إضافة اعالن جديد على النظام، والتي يتم من خالل النموذج الموضح في الشكل التالي، 

 ويتم استخدام نفس الشاشة من اجل التعديل عليه:
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) شاشة إضافة اعالن( 31-4الشكل 

 وصف شاشة إضافة اعالن: 

 (:14-4وهي المدخالت التي تم إدخالها من قبل مدير النظام لإلعالن، والتي هي موضحة في جدول )

 )وصف شاشة إضافة اعالن( 14-4الجدول 

 الوصف  نوع البيانات االسم الب مجي العنص 

 عنوان اإلعالن. title text عنوان االعالن

 وصف اإلعالن. Description text االعالننص 

 صوره لإلعالن. image image صوره االعالن

 تاريخ اإلعالن ويتم حفظه تلقائيا عند النقر على زر حفظ.  Date adv. date تاريخ االعالن
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 بحيث يدل رقم 1او  0حالة النشر: وفي هذا الحقل يتم تخزين  states number  الحالة

 يدل  1على انه يرحب في نشر االعالن وحفظ الفعالية، ورقم  0

 على انه ال يرحب في نشر االعالن وايضا حفظ الفعالية.

 

 

 عرض اإلعالن. 7.2

 يتم استخدام شاشة لعرض اإلعالن الموجود خال النظام.

 اعالن( عرض) شاشة  32-4الشكل 
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 إضافة موظف. 7.3

النظام يتمتع بصالحيات سكرتاريا او مسؤول نظام، ويتم استخدام نفس الشاشات يتم في هذه الشاشة إضافة موظف جديد على 
 من اجل تعديل بيانات الموظفين.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) شاشة انشاء مستخدم جديد( 33-4الشكل 

 شاشة إضافة موظف جديد. وصف 

الجدول  والتي تم توضيحها فييتم في هذه الشاشة تعبئة العديد من المتغيرات الخاصة بإضافة موظف جديد للنظام، 

(4-15) 
 )وصف شاشة إضافة موظف جديد( 15-4الجدول 

 الوصف  نوع البيانات االسم الب مجي العنص 

 اسم الموظف. User name text اسم الموظف

  Employees نوع الوظيفة

type 

number  بحيث يدل رقم 1او  0نوع الحضور: وفي هذا الحقل يتم تخزين 

 يدل على انه من قسم 1مستخدم مسؤول نظام، ورقم على انه  0

 السكرتاريا.

 رقم هاتف الموظف. telephone number رقم الهاتف
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 رقم الهوية الخاص بالموظف. ID number رقم الهوية

 يتم إضافة مالحظات حول المستخدم الذي يتم اضافته جديدا الى النظام Description text مالحظات

 كلمة المرور التي يستخدمها الموظف للدخول الى النظام password text كلمة المرور

 

 إدارة صالحيات الموظفين. 7.4

 ، بحيث يتم تغير بيانات الموظفيتم استخدام نفس شاشة إضافة موظف للتعديل على صالحيات الموظفين

 المراد إدارة او تغير صالحياته وبعد ذلك حفظ التعديالت.

 الشخصي. التقويم االلكتروني .8

 عرض التقويم الشخصي. 8.1

 حبتوضي ،العضو انه سيشارك بها أكدالتقويم الخاص للعضو، بالفعاليات التي يتم من خالل هذه الشاشة عرض 

 تاريخ بدا الفعالية وتاريخ االنتهاء كما هو موضح في الشكل. 

 (الشخصي التقويم عرض) شاشة  34-4 الشكل
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 البحث عن موعد مناسب للفعاليات. 8.2

يتم استخدام هذه الشاشة من اجل مساعدة السكرتاريا على إيجاد موعد مناسب لفعالية جديدة، بحيث انه يقوم باالطالع 

يجاد تاريخ مناسب لجميع األعضاء   .بحيث انه ال يتعارض مع أحد االعضاءعلى التقويم الخاص باألعضاء وا 

 

 

 

 (للفعاليات مناسب موعد عن البحث) شاشة  35-4 الشكل

 

 

 لنظامومخططات ا ميم العملياتصت 4.3

 Activity Diagramمخطط النشاطات  4.3.1

في هذه المرحلة سيتم توضيح مخطط النشا  الخاص بالنظام، والذي هو عبارة عن تمثيل بياني لتسلسل االحداث في حالة 

 توضيح هذه النشاطات في (، والذي يستخدم لفهم إجراءات العمل لمستوى عالي من التجريد، ويستمuse caseاالستخدام )

 االشكال التالية
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 تسجيل الدخول:  .1

 (مخطط النشاطات لعملية تسجيل الدخول) 36-4 الشكل
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 :لعضو رسالة ارسال .2

 (لعضو رسالة ارسالمخطط النشاطات لعملية ) 37-4 الشكل 
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 مراسلة الملتقى: .3

 (مراسلة الملتقى)مخطط النشاطات لعملية  38-4 الشكل
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 الخارجية:االتصاالت  .4

 ()مخطط النشاطات االتصال الخارجي 39-4 الشكل
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 إدارة الفعاليات: .5

 (إدارة الفعاليات)مخطط النشاطات لعملية  40-4 الشكل
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 طلبات االنتساب: .6

 (طلب االنتساب)مخطط النشاطات  41-4 الشكل
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 الخدمات: .7

 (للخدمات)مخطط النشاطات  42-4 الشكل
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 إضافة موظف جديد: .8

 

 (إضافة موظف جديد)مخطط النشاطات لعملية  43-4 الشكل
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 إضافة اعالن جديد: .9

 

 ()مخطط النشاطات لعملية إضافة اعالن جديد 44-4 الشكل
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 Sequence Diagramمخطط تسلسل العمليات  4.3.2
 

 شاشة تسجيل الدخول:  .1

 

 لتسجيل الدخول( العمليات تسلسل مخطط) 45-4 الشكل
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 لعضو. رسالةشاشة إرسال  .2

 (الرسال رسالة لعضو  العمليات تسلسل مخطط ) 46-4 الشكل 
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 : مراسلة الملتقىشاشة  .3

 ( للملتقىالرسال رسالة  العمليات تسلسل مخطط)  47-4 الشكل 
 

 

 

 

 



 
 

130 
 

 

 إدارة االتصاالت الخارجية .4

 ( الدارة االتصاالت الخارجية العمليات تسلسل مخطط)  48-4 الشكل 

 



 
 

131 
 

 تسجيل الخروج: .5

 ( لتسجيل الخروج العمليات تسلسل مخطط)  49-4 الشكل
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 :إدارة الفعاليات .6

 الدارة الفعاليات( العمليات تسلسل مخطط)  50-4 الشكل 
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 إضافة موظف جديد .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الضافة موظف جديد العمليات تسلسل مخطط)  51-4 الشكل 
 

 إضافة اعالن .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الضافة اعالن جديد العمليات تسلسل مخطط)  52-4 الشكل
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 طلبات االنتساب .1

 (لطلبات االنتساب تسلسل مخطط)  53-4 الشكل 

 

 قاعادة بيانات النظام  4.4
 جاداول وحقول قاعادة البيانات: 4.4.1

 الجداول، هذه بين ما والعالقات بداخلها الموجودة والحقول النظام بيانات بقاعدة الخاصـــة الجداول عرض الجزء هذا في ســـيتم

 تم حيث ،البيانات قاعدة إنشــاء في مســاعدة كأداة تعتبر حيث PHP MyAdmin باســتخدام النظام بيانات قاعدة بناء تم حيث

 هذه الجداول: يوضح التالي والجدول ،للنظام الوظيفية المتطلبات خالل من وعالقاتها جداولها بكافة البيانات قاعدة إلى التوصل
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 النظام( جداول وحقول 16-4جدول)

اسم الجادول اداخل قواعاد  اسم الجادول

 البيانات

 الوصف

 Message جادول ال سائل

يحتوي جدول الرســـــــــائل على البيانات الخاصـــــــــة بأرســـــــــال 

الرســـائل التي تتم داخل النظام ســـواء بين األعضـــاء او مع 

 الملتقى

 Adv جادول اإلعالنات 
يحتوي جدول اإلعالنات على البيانات الخاصة باإلعالنات 

 التي تتم داخل النظام.

 external_calls جادول االتصاالت الخا جية

يختص هذا الجدول بحفظ االتصـــــــــــاالت الخارجية التي تتم 

داخل الملتقى، حيث يتم توثيق االتصـــــــاالت الخارجية التي 

 تتم خارج النظام بهذا الجدول.

 Events والفعاليات جادول النشاطات

يتم من خالل هــــذا الجــــدول حفظ البيــــانــــات الخــــاصــــــــــــــــة 

بالنشـــاطات والفعاليات المنوي عقدها لملتقى رجال االعمال 

 الفلسطيني 

 يختص هذا الجدول بالخدمات التي يقدمها النظام  Services جادول الخادمات

 Hotels جادول حجوزات الفناادق
يختص هذا الجدول بتخزين البيانات الخاصـــة بخدمة طلب 

 حجوزات فنادق من خالل النظام.

 يهتم هذا الجدول بخدمة طلب بطاقة رجال اعمال. BMC جادول بطاقة  جل اعمال

 Reports جادول خادمة التقا ي 
يتم من خالل هذا الجدول حفظ البيانات الخاصـــــــــــــة بطلب 

 خدمة طلب تقرير من الملتقى.
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 Feedback جادول التغذية ال اجعة
بـالتغـذيـة الراجعـة للخـدمـات التي قـدمهـا يتعلق هـذا الجـدول 

 الملتقى لألعضاء.

 Employees الموظفين جادول
يتم تخزين جميع البيانات الخاصـــــــــــــة بالموظفين داخل هذه 

 الجدول.

 Contact info  معلومات االتصالجادول 
يهتم هذا الجدول بتخزين عناوين التي تلزم الملتقى، ســـــــواء 

 اكانت لعضو او لفعالية.

 Login تسجيل الادخولجادول 
يتم من خالل هذه الجدول فحص عملية تســــــــــــجيل الدخول 

 الخاصة بالموظفين واألعضاء.

 Member_info االعضاء بيانات جادول
يختص هذه الجدول بالبيانات الشــخصــية لألعضــاء، والتي 

 تلزم ملتقى رجال االعمال الفلسطيني.

جادول م فقات طلبات 

 االنتساب
attachment 

تخزين مرفقــات نموذج طلبــات االنتســــــــــــــاب داخــل هــذا يتم 

 الجدول.

 Owner جادول االستثما  
يختص هذا الجدول باألعضـــــــــــــاء الذين يملكون شـــــــــــــركات 

 خاصة بهم.

 Shares جادول األسهم
يهتم هذا الجدول باألعضــــــاء المنتســــــبين للملتقى، ويملكون 

 أسهم.

جادول االقت احات وتأكياد 

 الحضو 
Suggestions 

خالل هـــذه الجـــدول تخزين األوقـــات المقترحـــة من يتم من 

 قبل االعضاء، وأيضا تأكيد الحضور او ال.

 mem_position جادول مناصب اادا ية
يهتم هذا الجدول باألعضــاء الذين يشــغلون مناصــب إدارية 

 داخل شركات فقط.
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 personal_calendar جادول التقويم للعضو

يها يكون فيتم من خالل هذه الجدول تخزين األوقات التي 

العضو مشغول او يمتلك موعد معين، بحث انه ال يستطيع 

 المشاركة بالفعاليات بهذه األوقات. 

 

 

على عدة مشاريع سابقة تم تحديد حجم الحقول  االطالع خالل فيما يلي توضيح للجداول بالحقول الخاصة لكل جدول، من
 :للنظام وهيالالزمة 

 (2014, زحير جادهللا، سعيد،) االسنان طب لمراكز السكرتاريا نظام: األولى الدراسة

 (2015,  حنيم أبو عمرو، ،قرعيش) iRentالدراسة الثانية: 

 (2015,  المحتسب العواودة، عبيد،) CASI Portal: الثالثة الدراسة

لسطيني التي تم ذكرها داخل الفصل الثاني للمشروع )محددات ملتقى وأيضا باالستعانة بعض محددات ملتقى رجال االعمال الف
 رجال االعمال الفلسطيني(، تم التوصل الى الجداول التالية:

 

 جدول الرسائل 

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 الرقم التسلسلي للرسائل INTEGER PK 9 NO  قم ال سالة

 الرقم التسلسلي لمرسل الرسالة INTEGER FK 10 Yes  قم الم سل

 الرقم التسلسلي لمستقبل الرسالة INTEGER FK 10 Yes  قم المستقبل

 عنوان الرسالة المرسلة VARCHAR  100 NO عنوان ال سالة

 نص الرسالة المرسلة VARCHAR  1000 NO نص ال سالة

 تاريخ ارسال الرسالة DATE   NO تا يخ ال سالة



 
 

138 
 

 INTEGER FK 10 Yes  قم الموظف
رقم تسلسلي جدول الموظفين لربط جدول الرسائل 

 بالموظفين.

 

 االعالنات

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 الرقم التسلسلي لإلعالن INTEGER PK 9 NO  قم االعالن

 الرقم التسلسلي لمنشئ االعالن INTEGER FK 9 NO  قم الموظف

 صوره لإلعالن. BOLB   NO صو ة االعالن

 INTEGER  1 NO الحالة
يكون اإلعالن متاح  1حالة اإلعالن: إذا كان الرقم 
ذا كانت الحالة  ال يمكن لألعضاء رؤية  0لألعضاء، وا 

 األعضاء.

 عنوان اإلعالن. VARCHAR  100 NO عنوان االعالن

 النص الذي يحتويه اإلعالن. VARCHAR  1000 NO محتوى االعالن

 تاريخ ادخال اإلعالن على النظام. DATE   NO تا يخ النش 

 

 االتصاالت الخارجية

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 الرقم التسلسلي لالتصال. INTEGER PK 9 NO  قم االتصال

 INTEGER FK 9 NO  قم الموظف
رقم التسلسلي للموظف الذي قام بإدخال االتصال 

 النظام.على 
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 رقم العضو الذي قام باالتصال. INTEGER FK 9 NO  قم العضو

 INTEGER  1 NO الحالة
يكون االتصــــــــــال  1حالة االتصــــــــــال: إذا كان الرقم 

ـــة  ذا كـــانـــت الحـــال ـــابعـــة، وا  يكون  0بحـــاجـــة الى مت
 االتصال ليس بحاجة الى متابعة.

 ما جاء باالتصال.تفاصيل االتصال واهم  VARCHAR  1000 NO مالحظات االتصال

 مالحظات السكرتاريا على االتصال الوارد. VARCHAR  1000 NO مالحظات السك تا يا

 DATE   NO تا يخ االتصال
تاريخ االتصال الذي قام به العضو، ويخزن تلقائيا 

 عند ادخال بيانات اتصال جديد.

 

 النشاطات والفعاليات

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 رقم التسلسلي للفعالية INTEGER PK 9 NO  قم الفعالية

رقم التسلسلي للموظف الذي قام بإدخال الفعالية  INTEGER FK 9 NO  قم الموظف
 على النظام.

 INTEGER  1 NO الحالة
تكون الفعالية  1حالة الفعالية: إذا كان الرقم 

ذا كانت الحالة  تكون  0منشوره لألعضاء، وا 
 الفعالية حير منشوره لألعضاء.

 عنوان الفعالية المنوي عقدها. VARCHAR  100 NO عنوان الفعالية

 وصف الفعالية. VARCHAR  1000 NO وصف الفعالية

 صورة للفعالية المنوي عقدها. BLOB   NO صو ة للفعالية

 تاريخ بداية الفعالية. DATE   NO تا يخ الباداية
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 DATE   YES تا يخ النهاية
في حال لم يتم تعبئة تاريخ نهاية الفعالية فهذا 

 يدل على ان الفعالية ليوم واحد فقط.

 

 الخدماتجدول 

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 رقم التسلسلي للطلب. INTEGER BK 9 NO  قم الطلب

 رقم التسلسلي مقدم الطلب. INTEGER FK 9 NO  قم العضو

 رقم التسلسلي للموظف الذي يتابع الطلب. INTEGER FK 10 NO الموظف قم 

 مالحظات التي يدخلها العضو على الخدمة. varchar  500 NO المالحظات

 تاريخ تقديم طلب الخدمة. date   NO تا يخ الطلب

 date   NO الحالة

يكون الخدمة  1حالة الخدمة: إذا كان الرقم 
ذا بحاجة الى متابعة ولم  يتم تسليهما للعضو، وا 

يكون الخدمة ليس بحاجة الى  0كانت الحالة 
 متابعة وتم تسليم الخدمة بنجاح.

 رقم التسلسلي للتغذية الراجعة للخدمة المقدمة. INTEGER FK 9 YES  قم التغذية ال اجعة

 رقم التسلسلي لخدمة بطاقة رجل اعمال. INTEGER FK 9 YES  قم بطاقة  جل اعمال

 رقم التسلسلي لخدمة حجوزات الفنادق. INTEGER FK 9 YES حقل الفنادق  قم

 رقم التسلسلي لخدمة طلب التقارير. INTEGER FK 9 YES  قم حقل التق ي 
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 جدول حجوزات فنادق

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 تسهيالت حجوزات فنادق. رقم التسلسلي لخدمة INTEGER BK 9 NO  قم الطلب

 اسم الفندق )وريال، الفنار( varchar  10 NO اسم الفنادق

 عدد األشخاص المرافقين للعضو باستثناء العضو. varchar  5 NO عاداد الم افقين

 تاريخ بدا الحجز. date   NO تا يخ الادخول

 تاريخ انتهاء الحجز. date   NO تا يخ الخ وج

 

 جدول بطاقة رجل اعمل

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 بطاقة رجل اعمال. رقم التسلسلي لخدمة INTEGER BK 9 NO  قم الطلب

 صوره عن تصريح ساري المفعول. Blob   NO تص يح سا ي المفعول

 صوره عن كرت ممغنط للعضو. Blob   NO ك ت ممغنط

 للعضو.صوره عن كشف البنك  Blob   NO كشف البنك

 صوره عن شهادة اقتطاع ديواني. Blob   NO شهاادة اقتطاع اديواني

 

 جدول التقارير

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 طلب تقرير. رقم التسلسلي لخدمة INTEGER BK 9 NO  قم الطلب
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 اسم التقرير المطلوب. varchar  30 NO اسم التق ي 

 varchar  50 YES الملف
تم تخزين مسار الملف المطلوب من الملتقى 

 للعضو طالب الخدمة )التقرير(.

 

 

التغذية الراجعةجدول     

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 رقم التسلسلي لجدول التغذية الراجعة. INTEGER BK 9 NO  قم الطلب

 الخدمة.مالحظات العضو على  varchar  500 NO المالحظات

 

 جدول الموظفين

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 رقم التسلسلي للموظف. INTEGER BK 9 NO  قم الموظف

 رقم التسلسلي من جدول تسجيل الدخول. INTEGER FK 9 NO  قم تسجيل الادخول

 اسم الموظف الرباعي. varchar  30 NO اسم الموظف

 رقم هاتف الموظف. varchar  15 NO  قم الهاتف

 البريد االلكتروني للموظف. varchar  15 YES الب ياد االلكت وني

 مالحظات الخاصة بهذا الموظف. varchar  1000 NO مالحظات
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معلومات االتصالجدول   

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 للعنوان.رقم التسلسلي  INTEGER BK 9 NO  قم العنوان

 اسم البناء. varchar  15 NO اسم البناء

 رقم صندوق بريد. varchar  15 YES صنادوق ب ياد

 اسم الطريق. varchar  20 NO اسم الط يق

 البريد االلكتروني. varchar  30 YES الب ياد االلكت وني

 الموقع االلكتروني. varchar  50 YES الموقع االلكت وني

 رقم هاتف المكتب. varchar  13 YES الهاتف المكتب

 اسم الدولة. varchar  15 NO الادولة

 اسم المدينة. varchar  13 NO المادينة

 رقم الهاتف الشخصي. varchar  18 NO الهاتف الشخصي

  

 جدول تسجيل الدخول

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 التسلسلي لجدول تسجيل الدخول.رقم  INTEGER BK 9 NO  قم الحقل

 رقم الهوية للعضو او الموظف. varchar  9 NO  قم الهوية

 كلمة المرور الخاصة بالعضو او الموظف. varchar  15 NO كلمة الم و 
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 INTEGER  1 NO النوع

على ان المستخدم  0: يدل الرقم المستخدمنوع 
على ان المستخدم  1مسؤول نظام، ويدل الرقم 

على ان المستخدم عضو  2سكرتاريا، ورقم 
يدل على ان المستخدم  3منتسب للملتقى، ورقم 

ان  4عضو ينتظر متابعة طلب انتسابه، ورقم 
 هذا الحساب لمقدم طلب مرفوض.

 

 جدول بيانات االعضاء

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 للعضو.رقم التسلسلي  INTEGER PK 9 NO  قم العضو

 اسم األول. varchar  15 NO  الشخصياالسم 

 االسم الثاني. varchar  15 NO سم االبا

 االسم الثالث. varchar  15 NO  الجاداالسم 

 االسم األخير. varchar  20 NO  العائلةاالسم 

 رقم جواز السفر للعضو. varchar  16 NO  قم جواز السف 

 مكان والدة العضو. varchar  15 NO مكان الوالادة

 تاريخ الوالدة. date   NO تا يخ الوالادة

 المحصل العملي للعضو. varchar  50 NO العلمي المؤهالت

 أعزب، متزوج()الحالة االجتماعية للعضو  varchar  15 NO الحالة االجتماعية

 تاريخ انتساب العضو للملتقى. date   NO تا يخ االنتساب
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 INTEGER FK 9 YES  قم االستثما 
يتم ربطه بجدول االستثمار إذا كان العضو 

 مستثمر في شركة.

 INTEGER FK 9 YES  قم األسهم
يتم ربطه بجدول االسهم إذا كان العضو مساهم 

 في شركة.

 INTEGER FK 9 YES  قم المنصب
يتم ربطه بجدول مناصب إذا كان العضو صاحب 

 منصب اداري في شركة.

  INTEGER FK 9 NO  قم الملحقات

  INTEGER FK 9 NO  قم تسجيل الادخول

  INTEGER FK 9 NO  قم العنوان

 

 مرفقات طلب االنتساب

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

  INTEGER PK 9 NO  قم الحقل

  Blob   NO صو ة عقاد التأسيس

  Blob   NO صو ة جواز السف 

  Blob   NO صو ة الهوية

  Blob   NO شهاادة تسجيل

  Blob   NO صو ة الشخصية

  Blob   NO عقاد تفويض
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 جدول االستثمار 

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 االستثمار.رقم التسلسلي لجدول  INTEGER PK 9 NO  قم الحقل

 اسم الشركة المستثمر فيها. varchar  50 NO اسم الش كة

 راس المال المسجل في وزارة االقتصاد. varchar  10 NO المال المسجل اس 

 

 جدول المنصب اإلداري  

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 رقم التسلسلي لجدول منصب اداري حالي. INTEGER PK 9 NO  قم الحقل

 varchar  50 NO اسم الش كة
 منصباسم الشركة التي يشغل فيها العضو 

 اداري حالي.

 varchar  30 NO المنصب
مدير, نائب  أداة،المنصب الحالي )رئيس مجلس 

 مدير(.

 

 جدول األسهم 

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 رقم التسلسلي لجدول األسهم. INTEGER PK 9 NO  قم الحقل

 العضو فيها أسهم.اسم الشركة التي يملك  varchar  50 NO اسم الش كة

 عدد األسهم التي يمتلكها العضو. INTEGER  10 NO عاداد االسهم
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 قيمة السهم الواحد. INTEGER  10 NO قيمة السهم 

 

 

 

 جدول التقويم للعضو 

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 تقويم العضو. لجدول التسلسليرقم  INTEGER PK 9 NO  قم الحقل

 التي تناسب العضو لعقد فعالية. تبداية األوقا Date   NO تا يخ البادء

 رقم التسلسلي للعضو صاحب الحدث. INTEGER FK 9 NO  قم العضو

 انتهاء هذا األوقات. date   YES تا يخ االنتهاء 

 varchar  20 NO عنوان حادث
عنوان للحدث الذي ادخله العضو على التقويم 

 الخاص به.

 

  تأكيد الحضور االقتراحات.جدول 

 الوصف  null الحجم المفتاح نوع الحقل اسم الحقل

 رقم التسلسلي لجدول االقتراحات. INTEGER PK 9 NO  قم الحقل

 الحضور واقترح موعد. أكدرقم العضو الذي قام  INTEGER FK 9 NO  قم العضو

 التعليق عليها.رقم الفعالية التي تم  INTEGER FK 9 NO  قم الفعالية

 موعد مقترح جديد لفعالية منشوره. DATE   YES التا يخ المقت ح

 رحب العضو بحضوره هذه الفعالية او ال. INTEGER  1 YES تأكياد الحضو 
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 .(Database schema Diagram)مخطط قاعادة بيانات النظام  4.4.2

 والعالقات والحقول البيانات جداول كل يبين الذي النظام بيانات قاعدة مخطط إلى التوصــــــــل تم البيانات جداول تحديد بعد

 .جدول بكل الخاصة

 
 ( مخطط قواعد بيانات النظام54-4الشكل)  
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Chapte r 4  وفحص النظامبنــاء  ::: الفصــل الخــامس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقادمة 15.  

متطلبات بناء النظام الماادية والب مجية 2.5  

وصف االجزاء ال ئيسية للب مجيات 3.5  

ب مجة النظام 4.5  

فحص النظام 5.5  

ملخص الفصل   5.6 
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 المقادمة  5.1

يحتاج النظام إلى العديد من المتطلبات المادية والبرمجية لبنائه، وقد تم اختيار هذه المتطلبات ألســباب معينة ســنقوم بتوضــيحها 

في هذا الفصـــــل، حيث ســـــنقوم بذكر هذه المتطلبات وتبرير ســـــبب اســـــتخدام كل منها. باإلضـــــافة إلى وصـــــف االجزاء البرمجية 

مجة النظام وعرض بعض الصور لهذه العملية باإلضافة إلى توضيح عملية الفحص وفقا المستخدمة، ومن ثم سنوضح كيفية بر 

 لخطة الفحص التي قمنا بأنشائها في الفصل الثاني، باإلضافة إلى عملية الفحص الكلي والقبول للنظام.  

 متطلبات بناء النظام الماادية والب مجية 5.2

  المتطلبات المادية التي المستخدمة لبناء النظام:  .أ

 استخدم فريق العمل مجموعة من المتطلبات المادية لبناء النظام، وهي كاالتي: 

 بمواصفات معينة، وهي:  3جهاز حاسوب عدد  .1
 CPU: core i3 
 2.5 GHZ  
 RAM: 4 GB 
 HD: 500 GB  

لقد تم اسـتخدام هذا النوع من أجهزة الحاسـوب ألنه متوفر بأسـعار مناسـبة باإلضـافة إلى مواصـفاته التي تخدم عملية بناء النظام 

دون حدوث أي مشــــــــــاكل قد تعيق أو تقلل من كفاءة بناء النظام، فهو يوفر ســــــــــرعة مناســــــــــبة ووحدة معالجة مركزية قادرة على 

 ويتطلب تشغيل النظام االمور التالية  ،النظامناء استيعاب العمليات الناتجة أثناء ب

 domain nameاســتضــافة الموقع: بحيث يتم اســتخدامها للوصــول الى النظام باســتخدام شــبكة االنترنت بحيث تتكون من -1

 جيجا كحد أدني. 6ومساحة تخزينه 

ميجا من  4بحاجة الى خط نفاذ بسـرعة خط نفاذ: من اجل الوصـول الى النظام عند تخزينه على االسـتضـافة بحيث سـنكون -2

 اجل استخدام سهل وسريع لنظام.

 



 
 

151 
 

 المتطلبات البرمجية المستخدمة لبناء النظام:  .ب

 استخدم فريق العمل مجموعة من المتطلبات البرمجية لبناء النظام، وهي كاآلتي: 

1. Microsoft Windows 8.1 

هو عبارة عن نظام تشــــغيل من إصــــدار شــــركة مايكروســــوفت. لقد تم اســــتخدامه ألنه متوفر بســــعر مناســــب، باإلضــــافة إلى 

ســــهولة اســــتخدامه واحتوائه على العديد من المميزات التي تســــهل عملية بناء النظام مثل األمان والســــرعة، ودعمه للتطورات 

بت والمعالجات متعددة االســــتخدام، باإلضــــافة إلى اســــتخدام الذاكرة  64 الحديثة في أجهزة الكمبيوتر مثل الحوســــبة من نوع

 المحسنة الذي يساعد األجهزة على الوصول إلى أقصى أداء ممكن. 

2. Microsoft Office home and student  2013  

( في Microsoft word 2013وهو عبارة عن حزمة مكتبية من انتاج شــــركة مايكروســــوفت للبرمجيات. لقد تم اســــتخدام )

توثيق المشــــروعه لســــهولة التعامل معه واحتوائه على العديد من الميزات والقوالب الجديدة باإلضــــافة إلى كونه مبني للتكامل 

هذا التكامل ســــمح لفريق العمل بتخزين الملفات على الخدمات الســــحابية ليتاح لهم  SharePointو SkyDriveمع خدمة 

 ( لتجهيز العرض التقديمية للمشروع. Microsoft PowerPointهولة تامة، وتم استخدام )الوصول إلى الملفات وتبادلها بس

3. Eclipse for php developers 

ه لســهولة اســتخدامه باإلضــافة إلى كونه PHP لقد تم اســتخدام هذا البرنامج في تصــميم شــاشــات المشــروع وبرمجته بلغة ال

 ASP.netو ASPتخدام أي من اللغات الشــــــــهيرة المتاحة حاليًا مثل يســــــــمح بإنشــــــــاء مواقع وتطبيقات ويب قوية جدًا باســــــــ

باإلضــــافة إلى العديد من اللغات األخرى، هذا باإلضــــافة إلى إمكانية معاينة الصــــفحة في العديد من المتصــــفحات،  PHPو

 بشر  أن تكون مثبتة على الحاسوب المستخدم.

4. Wamp server  

تنفيذ النص البرمجي وهو  وعرض نتائجاء جهاز خادم محلي من اجل تشــــــــغيل لقد تم اســــــــتخدام هذا التطبيق من اجل انشــــــــ

       وبرنامج الذي تم اســــــــــــــتخدامه ألنشـــــــــــــــاء قاعدة بيانات النظام،  Database server (MYSQL)يحتوي ايضـــــــــــــــا على 

phpmyadmin   وهو متوفر مجانا على اإلنترنت حيث يمكن للمســـــــــتخدم تنزيله  يوفر واجه لمعالجة قاعدة البيانات. الذيو

 . األداءعلى جهازه الخاص واستخدامه بسهولة وأمان وجودة في 
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يستخدم هذا التطبيق للتحكم في الصور والتعديل عليها ليتم استخدمها من خالل  :(Adobe Photoshop cs6) ب نامج .5

ويتميز هذا البرنامج بســـهولة االســـتخدام ويوفر كم هائل  Adobe Dreamweaver cs6 برنامج تصـــميم صـــفحات الموقع

 .من الوظائف الجاهزة التي تسهل عمل الفريق وكذلك الوظائف التي يمكن التحكم بها حسب الطلب

6. Gliffy diagram web application  

ه حيث يمكن استخدام هذا UMLلقد تم استخدام هذا التطبيق لرسم الرسومات المطلوبة في توثيق المشروع مثل رسومات ال 

التطبيق مجانا، وتم اســـــتخدامه ألنه يتميز بجودة الرســـــومات وســـــهولة االســـــتخدام ويحتوي على العديد من الميزات واالدوات 

 التي تستخدم في رسم العديد من الرسومات واالشكال التوضيحية التي يوفرها هذا التطبيق.

7. Bootstrap v3.3.6 

ع شــاشــات مع جميع انوا  يتالءمطبيق من اجل تصــميم واجهات النظام والواجهة الرئيســية لنظام بشــكل لقد تم اســتخدام هذا الت

التي تحتوي على العديد من النماذج المعرفة مســــــــبقة مثل شــــــــاشــــــــات االدخال واالخراج  cssالعرض وهو مكتبة من مكاتب 

 والنماذج االخرى المتعددة.

 وصف االجزاء ال ئيسية للب مجيات 5.3

 ادارة ملتقى رجال االعمال الفلسطيني يحتوي على االقسام التالية:نظام 

: في هذا القسم يقوم هذا المستخدم بعملية تقديم طلب انتساب ومتابعة حالة الطلب بحيث يقوم المستخدم قسم الزائ  .1

تحديث حالة و  بتقديم طلب انتساب باستخدام نموذج طلب االنتساب ويتم مراجعة هذا الطلب من قبل قسم السكرتاريا

الطلب يســتطيع المســتخدم متابعة حالة الطلب من خالل تســجيل الدخول الى صــفحة حالة طلب االنتســاب ومتابعة 

ردود الملتقى. في حالة تم قبول العضــــو فانه يســــتطيع تســــجيل الدخول كعضــــو منتســــب ويســــتطيع اســــتخدام جميع 

 وظائف النظام.

عضــــو بالقيام بالعمليات التالية وهي طلب الخدمات ارســــال الرســــال : في هذا القســــم يقوم المســــتخدم القســـم العضـــو .2

تحديث التقويم الخاص به ادارة الفعاليات بحيث يســــــتطيع الوصــــــول الى الفعاليات المعلنة واقتراح تعديل على موعد 

بطاقة  لالفعالية او تأكيد الحضــور كما ويســتطيع المســتخدم طلب الخدمات المختلفة التي تتوفر بشــكل الكتروني مث
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رجل اعمال، حجوزات فنادق، تقارير القاءات والفعاليات كما ويستطيع هذا المستخدم القيام بتعديل بياناته الشخصية 

 ومتابعة اخر اخبار واعالنات الملتقى. 

 : في هذا القســــم يقوم المســــتخدم الســــكرتاريا بالقيام بالعمليات التالية وهي متابعة طلبات االنتســــابقســـم الســـك تا يا .3

وادارة الفعاليات بحيث يســـــتطيع نشـــــر الفعاليات والوصـــــول الى تقرير قائمة الحضـــــور ومتابعة اقتراحات االعضـــــاء 

 ومتابعة اتصاالت الداخلية والخارجية لألعضاء بالملتقى والخدمات التي يطلبها االعضاء وتسليمها لهم.

ث ام بالعمليات التالية وهي ادارة المستخدمين بحي: في هذا القسم يقوم المستخدم مدير النظام بالقيقسم مادي  النظام .4

نات المنشورة اليقوم بإضافة موظفين لنظام وتعديل صالحياتهم وبيناتهم الشخصية كما ويقوم بإضافة االخبار واالع

 كما ويمكن لمدير النظام تتبع تفاعل األعضاء من خالل عدد المشاركات واالتصاالت وحيرها. على واجهة النظام

 النظام  ب مجة 5.4

، وهي لغة برمجة تســـــــتخدم ألنشـــــــاء تطبيقات ومواقع االنترنت الديناميكية ولبرمجة PHPلقد تمت برمجة النظام باســـــــتخدام لغة 

 : والتي تحتوي على Wampالمشروع بهذه اللغة قمنا بتنزيل حزمة 

 PHP  
 MySQL Database 
 Apache Web Server 
 phpmyadmin 

( ألنها تتميز بكثير من الخصــــائص التي جعلتها الخيار األمثل لمبرمجي الويب في العالم، PHPوقمنا باســــتخدام لغة البرمجة )

 ومنها: 

 ( تعمل على منصات مختلفة مثلWindows ،Linux ،UNIX ،etc ). 
 ( تتوافق تقريبا مع جميع الخوادم التي تستخدم اليومApache ،IIS ،etc). 
  مجانية، يمكن الحصول عليها من موقعPHP لرسمي اwww.php.net 
 ( لغة سهلة التعلم، وتعمل بكفاءة على جانب الخادمserver .) 
  ،الحماية: التحكم بعدد االتصاالت المسموحة بقاعدة البيانات، الحد األقصى للملفات التي يمكن إرسالها عبر المتصفح

والذي يتحكم به  PHPأو الســماح باســتخدام بعض الميزات أو إلغاء اســتخدامها، كل هذا يتم عن طريق ملف إعدادات 
 مسؤول الموقع. 

http://www.php.net/
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  :فحص النظام 5.5

العمل على فحص العمليات والوظائف التي يقوم بها النظام من خالل تفحص شـــــــاشـــــــات النظام من خالل ســـــــيتم في هذا الجزء 

 .القيام بإعطاء مدخالت والحصول على مخرجات من كل عملية، حيث سيتم فحص بعض شاشات النظام للتأكد من صحتها

 :عمليات الفحص

  :تشمل عمليات فحص النظام األمور التالي 

 .لنظامفحص بعض نماذج ا .1
 فحص تكامل النظام. .2
 .فحص النظام .3
 فحص قبول النظام. .4
 .فحص التوافق مع متصفحات الويب .5

 وبالتالي تفصيل للنقا  التالية:
 فحص بعض النماذج. -4.3.1

في هذا الجزء ســـيتم العمل على التأكد من صـــحة كل عملية أو جزء من أي عملية، حيث يتم إدخال مدخالت معينة والحصـــول 

 :معينة من النظام، ومن االمثلة على بعض النماذجعلى مخرجات 

 عملية تسجيل الدخول. .1

 صفحة تسجيل الدخول: حيث يتم ادخال رقم هوية العضو وكلمة المرور الخاصة به.

 

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 مادخالت صحيحة

 تطابق رقم الهوية
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 كلمة المرور تسجيل ادخول
ة عمليرسالة تفيد بنجاح 
 تسجيل الدخول

 مادخالت خاطئة

 تسجيل ادخول
 رقم الهويةلم يتم إدخال 

لء مرسالة تفيد بضرورة 
 حقل رقم الهوية

 تطابق

 كلمة المرورلم يتم إدخال 
رسالة تفيد بضرورة ملء 

 حقل كلمة المرور
 تطابق

 مادخالت خاطئة

 تسجيل ادخول

ية عمل بفشلرسالة تفيد  رقم الهوية
ويتم ( تسجيل الدخول

توجيهه الى الصفحة 
 الرئيسية لنظام.

 تطابق

 تطابق كلمة المرور

 

 

 تسجيل الخروج. .2

هي عملية انهاء الجلسة الخاصة بالمستخدم داخل النظام وبعد الضغط على ايقونة تسجيل الخروج تظهر الرسالة )تم تسجيل 

 الخروج بنجاح( كما في الصورة التالية.

 

 

 

 

 

 

 

 التواصل االلكتروني.  .3

 هي عملية التواصل داخل النظام باستخدام الرسائل ما بين االعضاء وبعضهم البعض واالعضاء مع الملتقى.
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 مراسلة عضو -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دارة االتصاالت الخارجيةا .4

 هي عملية توثيق للمكالمات والمراسالت التي تتم خارج النظام بغرض الرقابة عليها ومتابعتها.

 إضافة اتصال خارجي. -

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 مادخالت صحيحة

 م اسلة عضو
 اسم العضو المرسل اليه

ية عملرسالة تفيد بنجاح 
 ارسال الرسالة

 تفاصيل االتصال تطابق
 عنوان الرسالة

 مادخالت خاطئة

 م اسلة عضو

لم يتم ادخال اسم العضو 
 المرسل اليه

دخال ارسالة تفيد بضرورة 
 اسم العضو المرسل اليه 

 تطابق
تفاصيل لم يتم إدخال 
 الرسالة 

رسالة تفيد بضرورة إدخال 
 تفاصيل الرسالة 

لم يتم ادخال عنوان 
 الرسالة 

رسالة تفيد بضرورة ادخال 
 عنوان الرسالة
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 متابعة االتصال  -

 

 

 

 إدارة النشاطات والفعاليات. .5

 هي عملية االعالن عن االحداث والفعاليات التي يقوم بها الملتقى او يريد اعالنها ألعضائه بغرض المشاركة بها والتفاعل معها 

 إضافة فعالية  -

 

 

 

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 صحيحة مادخالت

 إضافة اتصال خا جي 

 اسم العضو المتصل
ية عملرسالة تفيد بنجاح 
 تطابق إضافة االتصال

 تفاصيل االتصال
 مالحظات

 انهاء متابعة االتصال
 مادخالت خاطئة

 إضافة اتصال خا جي 

لم يتم ادخال اسم العضو 
 المتصل

دخال ارسالة تفيد بضرورة 
 اسم العضو المتصل

 تطابق
تفاصيل لم يتم إدخال 
 االتصال

رسالة تفيد بضرورة إدخال 
 تفاصيل االتصال

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 مادخالت صحيحة

 متابعة اتصال
ية عملرسالة تفيد بنجاح  مالحظات السكرتيرة 

 متابعة االتصال
 تطابق

 انهاء متابعة االتصال او ال
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 ر فعاليةتأكيد حضو  -

هي عملية تأكيد ان العضو يريد حضور فعالية تم االعالن عنها من قبل المتلقي من اجل بناء تقرير قائمة الحضور والشكل 

 التالي يوضح النموذج المستخدم إلتمام هذه العملية.

 

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 مادخالت صحيحة

 إضافة فعالية

 عنوان الفعالية او الحدث

ية عملرسالة تفيد بنجاح 
 إضافة فعالية

 تطابق

تفاصيل الحدث او 
 الفعالية

 موعد البداية
 موعد النهاية
 صورة للحدث
 المكان والعنوان

 مادخالت خاطئة

 إضافة فعالية

 عنوانلم يتم ادخال 
 الحدث او الفعالية

دخال ارسالة تفيد بضرورة 
 الحدث او الفعالية عنوان

 تطابق

تفاصيل لم يتم إدخال 
 الحدث او الفعالية

رسالة تفيد بضرورة إدخال 
تفاصيل الحدث او 

 الفعالية

 موعد البدايةلم يتم إدخال 
رسالة تفيد بضرورة إدخال 

 موعد البداية
 صورةلم يتم إدخال 
 للحدث

رسالة تفيد بضرورة إدخال 
 للحدث صورة

لم يتم ادخال المكان او 
 العنوان

 دخالإ بضرورة تفيد رسالة
 المكان او العنوان
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 المخ جات المادخالتقيم  العملية
 مادخالت صحيحة

 رسالة تفيد بتأكيد حضور الفعالية نعم الضغط على زر  نعم
رسالة تفيد بتأكيد عدم حضور  الضغط على زر ال  ال

 الفعالية.
 

 يسمح للعضو بتأكيد الحضور مرة واحدة وفي حالة قام بالتأكيد مرة أخرى تظهر الرسالة التالية
 
 
 
 
 
 

 

 

 اقتراح موعود -

 فضلأهي عملية يقوم بها االعضاء باقتراح تعديالت على مواعيد الفعاليات المعلن عنها من قبل الملتقى بغرض ايجاد موعد 

حقل المخصص التاريخ في ال بإدخالقام العضو  إذالعقد الفعالية بوقت يتناسب مع االعضاء. ال يمكن تثبيت الموعد المقترح اال 

 له كما في الشكل التالي
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 العضو باقتراح موعد مرة أخرى تظهر الرسالة التاليةيسمح للعضو باقتراح موعد واحد فقط وفي حالة قام 

 

 البحث عن موعد مناسب -

 ضاء.عدد من االع أكبر يالئمموعد  أفضلهي عملية مقارنة تاريخ مقترح لعقد الفعالية مع مواعيد االعضاء بغرض اختيار 

 

 

 

 

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 مادخالت صحيحة

 التاريخ اقت اح موعاد
ية عملرسالة تفيد بنجاح 

 إضافة موعد مقترح
 تطابق

 مادخالت خاطئة

 التاريخ اقت اح موعاد
بطلب ملئ  رسالة تفيد

 حقل التاريخ المتقرح 
 تطابق
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 ادارة الخدمات.  .6

بشكل الكتروني من خالل تعبئة النماذج المختلفة لهذه الخدمات  لألعضاءهي عملية طلب الخدمات التي يقدمها الملتقى  .7

 (والفعالياتتقارير اللقاءات  فنادق،تسهيالت حجوزات  ،BMCالخدمات )بطاقة رجال اعمال  ومن هذه

 BMCبطاقة رجل اعمال  -

 

 
-  

 

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 مادخالت صحيحة

 تطابق النتائجعرض  تاريخ مقترح مناسبالبحث عن موعاد 
 مادخالت خاطئة

 تطابق رحادخال التاريخ المقترسالة تفيد بضرورة  تاريخ متقرح البحث عن موعاد مناسب

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 مادخالت صحيحة

 بطاقة  جل اعمال

 تصريح ساري المفعول

بتأكيد طلب رسالة تفيد 
 الخدمة

 تطابق
 كرت ممغنط

 البنككشف 
 شهادة اقتطاع ديواني

 مالحظات
 مادخالت خاطئة

 بطاقة  جل اعمال

لم يتم ادخال تصريح ساري 
ق ارفارسالة تفيد بضرورة  المفعول

 الملفات الناقصة
 لم يتم ادخال كرت ممغنط تطابق

 لم يتم ادخال كشف البنك
 لم يتم ادخال شهادة اقتطاع ديواني
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 حجوزات فنادقتسهيالت  -

 

 

 

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 مادخالت صحيحة

 تسهيالت فناادق

 عدد المرافقين

 بتأكيد طلبرسالة تفيد 
 الخدمة

 تطابق

 اسم الفندق

 موعد الدخول

 موعد الخروج
 مالحظات

 مادخالت خاطئة

 تسهيالت فناادق

 لم يتم ادخال عدد المرافقين
دخال ارسالة تفيد بضرورة 

 كامل البيانات الناقصة
 تطابق

 لم يتم ادخال اسم الفندق
 لم يتم ادخال موعد الدخول
 لم يتم ادخال موعد الخروج
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 تقارير اللقاءات والفعاليات  -

 

 

 متابعة طلب الخدمات لخدمة بطاقة رجل اعمال وحجوزات الفنادق. -

تسليم الخدمة للعضو التي تكون عن طريق ارسال مالحظة الى العضو صاحب الخدمة بتفاصيل ما تم انجازه من وهي عملية 

 الخدمة او تفاصيل اخرى متعلقة بالخدمة كما في الشكل التالي.

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 مادخالت صحيحة

 اتوالفعالي اللقاءات تقا ي 
 بتأكيد طلبرسالة تفيد  التقريراسم 

 الخدمة
 تطابق

 المالحظات
 مادخالت خاطئة

 اتوالفعالي اللقاءات تقا ي 
لم يتم ادخال اسم التقرير 

 المطلوب
دخال ارسالة تفيد بضرورة 

 كامل البيانات الناقصة
 تطابق

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 مادخالت صحيحة

متابعة طلب الخدمات 
لبطاقة رجل اعمال 

 الفنادقوحجوزات 
 ادخال المالحظات

بتأكيد الرد رسالة تفيد 
 تطابق على الخدمة

 مادخالت خاطئة
متابعة طلب الخدمات 
لبطاقة رجل اعمال 
 وحجوزات الفنادق

 
 لم يتم ادخال المالحظات

 

دخال ارسالة تفيد بضرورة 
 تطابق كامل البيانات الناقصة
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 والفعاليات.متابعة طلب الخدمات لخدمة تقارير اللقاءات  -

 صاحب الخدمة من خالل ارفاق التقرير المطلوب في النموذج التالي. والفعاليات للعضوهي عملية تسليم خدمة تقارير اللقاءات 

 

 
 
 

 ادارة طلبات االنتساب )نموذج طلب العضوية( .8

 عملية تقديم طلب انتساب عضوية جديدة الى ملتقى رجال االعمال الفلسطيني من خالل النموذج االلكتروني.هي 

 

 

 

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 مادخالت صحيحة

متابعة طلب الخدمات لطلب 
 تقارير اللقاءات والفعاليات

بتأكيد الرد رسالة تفيد  ادخال المالحظات
 على الخدمة

 تطابق
 ارفاق ملف التقرير

 مادخالت خاطئة

متابعة طلب الخدمات طلب 
 تقارير اللقاءات والفعاليات

 
 لم يتم تحميل ملف التقرير

 

خال ادرسالة تفيد بضرورة 
 كامل البيانات الناقصة

 تطابق
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-  

 

 

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 مادخالت صحيحة

إضافة طلب 
 انتساب

يجب ان يكون رقم الهوية المدخل حير مكرر او مســــــــــــجل 
لرقم والحد األقصى لمسبقا، وأيضا ال يقبل قيم حير األرقام 

ارقام، وكذلك لجميع العناصـــــــر التي تتطلب  9المدخل هو 
 ادخال ارقام فقط ومقسمة كالتالي:

 ادخال كافة البيانات المطلوبة في طلب االنتساب وهي:
 بيانات شخصية 

االسمم  رقم الووية  رقم جوا  السمفر  منان الوالدة  تاري  

السممممممنن  رقم الواتف  الوالدة  الحالة االجتماعية  عنوان 

 المؤهالت العملية.

 

 بيانات العمل 

عنوان العمل  المحافظة  الشممممارن  صممممندوه بريد  هاتف 

يد االلنتروني  الموقع  قل  البر هاتف متن فاكس   المنتب  

 االلنتروني.

 

 النشاط االقتصادي 

صاحب الشركة او العمل )نعم  ال(  إذا كان صاحب شركة 

 المال المسجل.ادخل اسم الشركة وراس 

مسمماهم في الشممركة )نعم  ال(  وإذا كان مسمماهم في شممركة 

 ادخل عدد األسوم وقيمة السوم بالدينا األردني.

صاحب منصب اداري )نعم  ال(  إذا كان صاحب منصب 

رئيس مجلس إدارة  )اداري ادخل اسمم الشمركة والمنصمب 

 عضو مجلس إدارة  مدير عام(.

 

 ملفات مطلوبة صور 

سفر  شوادة تسجيل  صورة عقد التأسيس  صورة جوا  ال

الشمممركة  صمممورة الووية الشمممخصمممية لمقدم الطلب  شممموادة 

 تفويض  صورة شخصية.

رسالة تفيد بنجاح 
عملية إضافة 

 الطلب
 تطابق

 مادخالت خاطئة

إضافة طلب 
 انتساب 

 لم يتم ادخال أي حقل من حقول طلب االنتساب 
رسالة تفيد 

بضرورة إدخال 
 كافة الحقول 

 تطابق
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 متابعة طلب االنتساب -

 

 

 

 

 

 .SMSرسالة قصيرة  .9

ومن  عن اسم العضو المرسل اليه بالبحثهي عملية ارسال رسائل نصية الى هواتف االعضاء بحيث يقوم موظف السكرتاريا 

 كتابة الرسالة المطلوبة. ثم

 

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 مادخالت صحيحة

بنجاح ادخال  رسالة تفيد ادخال المالحظات متابعة طلب االنتساب
 المالحظات

 تطابق

 مادخالت خاطئة

 متابعة طلب االنتساب
 

 لم يتم ادخال المالحظات
 

دخال ارسالة تفيد بضرورة 
 كامل البيانات الناقصة

 تطابق
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 ادارة النظام. .10

 النظام والتي تشمل المهام التالية )ادارة المستخدمين وادارة االعالنات(.وهو الوظيفة االساسية التي يقوم بها مدير 

 ادارة المستخدمين )الموظفين(: -

اضافة موظف: وهي عملية اضافة موظف الى النظام من نوع )سكرتاريا ومدير نظام( وبالتالي النموذج المستخدم في 

اللكتروني وكلمة المرور هي مدخالت اجبارية وال تتم عملية االدخال بحيث ان اسم الموظف ونوع الموظف والبريد ا

 العملية اال إذا قام بملء هذه الحقول بالبيانات المطلوبة.

 

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية

 مادخالت صحيحة

 إضافة موظف
 اسم الموظف

ة عمليرسالة تفيد بنجاح 
 إضافة موظف

 نوع الموظف تطابق
 البريد االلكتروني

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 صحيحةمادخالت 

  سالة قصي ة
بنجاح ارسال  رسالة تفيد اسم العضو

 الرسالة
 تطابق

 النص
 مادخالت خاطئة

  سالة قصي ة
دخال ارسالة تفيد بضرورة  لم يتم ادخال اسم العضو

 كامل البيانات الناقصة
 تطابق

 لم يتم ادخال النص
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 كلمة المرور
 رقم الهاتف
 مالحظات

 مادخالت خاطئة

 إضافة موظف

لم يتم ادخال اسم 
 المستخدم

لء مرسالة تفيد بضرورة 
 حقل اسم المستخدم

 تطابق

نوع لم يتم إدخال 
 الموظف

رسالة تفيد بضرورة ملء 
 حقل نوع الموظف

البريد لم يتم إدخال 
 االلكتروني

رسالة تفيد بضرورة ملء 
 حقل البريد االلكتروني

رسالة تفيد بضرورة ملء  كلمة المرورلم يتم إدخال 
 حقل كلمة المرور

 

 إضافة اعالن -

 هي أحد مهام مدير النظام والتي تتيح له إضافة إعالنات على صفحة النظام ونشرها للمستخدمين وتعديلها وحذفها 

 النتيجة المخ جات قيم المادخالت العملية
 مادخالت صحيحة

 إضافة اعالن
 العنوان

ية عملرسالة تفيد بنجاح 
 إضافة اعالن

 نص اإلعالن تطابق
 صورة االعالن

 مادخالت خاطئة

 إضافة اعالن

لم يتم ادخال عنوان 
 اإلعالن

دخال ارسالة تفيد بضرورة 
 عنوان اإلعالن

 تطابق
نص لم يتم إدخال 
 االعالن

دخال ارسالة تفيد بضرورة 
 نص اإلعالن

صورة لم يتم إدخال 
 لإلعالن

ورة صرسالة تفيد بضرورة 
 لإلعالن
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 التقويم االلكتروني. .11

اضافة موعد: هي عملية اضافة موعد او نشا  معين خاص بالعضو على التقويم االلكتروني الخاص به بحيث يقوم العضو 

 اسم الحدث ثم يقوم بحفظ الموعد. إلدخالبضغط على تاريخ معين فتظهر له رسالة 

 

 ظ المدخالتوتحفعند فشل العملية  باإلضافةتظهر رسالة تم االضافة بنجاح في حالة نجاح العملية او رسالة هناك مشكلة 

 في قاعدة البيانات.
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 فحص النظام  5.6

 :للنظامالكلي  فحص .1

 يقوم مسؤول النظام بتسجيل الدخول إلى النظام وتحديد صالحيات المستخدمين وتحديد موظف سكرتاريا داخل النظام.

 داخل النظام.يقوم مسؤول النظام بإضافة إعالن على النظام ويسمح بنشره للمستخدمين 

يقوم أحد األعضاء بتقديم طلب عضوية على النظام، والدخول الى النظام لفحص شاشة حالة الطلب من خالل رقم الهوية 
 وكلمة السر التي قام العضو بإدخالها من خالل طلب االنتساب الذي قام بتعبئته.

بات االنتســـــــــــاب الجديدة وعرض الطلب الجديد، يقوم موظف الســـــــــــكرتاريا بالدخول الى النظام، وبعد ذلك االطالع على طل
 وبعد ذلك قبول الطلب وكاتبة المالحظات.

يقوم العضـــو بإعادة الدخول إلى النظام، وفحص ظهور قائمة جديدة على يســـار الشـــاشـــة بالصـــالحيات اإلضـــافة الممنوحة 
 لهم.

لب لخدمات الواردة، وبعد ذلك فتح الطيقوم العضـــــــــو بتقدم طلب خدمة تقرير على النظام، حيث تقوم الســـــــــكرتاريا بفحص ا
الجديد، وبعد ذلك رفع التقرير المطلوب بالعضـــــــــو، حيث يقوم العضـــــــــو بتحديث صـــــــــفحة الخدمات، ويقوم بتحميل الملف، 
والنقر على زر تغذية راجعة، وتعبئة البيانات المطلوبة، حيث يقوم الســــــــــــــكرتاريا بفحص التغذية الراجعة وتقوم بفتح التغذية 

 التي تم الحصول عليها من العضو. الراجعة

يقوم العضــــــو بإرســــــال رســــــالة للملتقى، وفحص فيما إذا كانت الرســــــالة قد عرضــــــت في صــــــندوق الوارد على الســــــكرتاريا، 
 وصندوق الرسائل الصادرة عن العضو.

ص الشــاشــة عضــو بفحتقوم الســكرتاريا بإضــافة فعالية جديدة على النظام، والســماح لألعضــاء باالطالع عليها، حيث يقوم ال
الرئيســــية والشــــاشــــة الفعاليات فيما إذا كانت الفعالية نشــــر او لم تنشــــر، ويقوم العضــــو بعرض الفعالية والنقر على زر تأكيد 

 الحضور واقتراح موعد لهذه الفعالية.

 تقوم السكرتاريا باالطالع على المواعيد المقترحة وتأكيد الحضور فيما إذا كانت قد ظهرت او ال.

إلى العضو المشترك في النظام والتأكد من إذا كانت قد وصلت الرسالة  SMSم السكرتاريا بإرسال رسالة نصية قصيرة تقو 
 او لم تصل.
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يقوم العضــــو بالدخل على التقويم الخاص به حدث، وبعد ذلك تقوم الســــكرتاريا بإدخال فعالية جديدة والنقر على زر فحص 
دخال نفس التاريخ  الذي قام العضـــــــــــو بإدخاله على التقويم الخاص به، ومعرفة النتيجة التي ســـــــــــيعطيها موعد مناســـــــــــب، وا 

 النظام، قبول أو رفض التاريخ.

تقوم الســـكرتاريا بتجميد حســـاب العضـــو المنســـب داخل النظام، وفحص هل ســـيتمكن العضـــو من الدخول إلى النظام او لم 
 يتمكن.

دخال نفس ر  قم الهوية الذي تم إدخاله للعضـــــو المجمد صـــــالحياته، وفحص قبول إدخال طلب انتســـــاب جديد على النظام وا 
 أرقام للهوية وبعد ذلك فحص إدخال أحرف على رقم الهوية. 9النظام لرقم الهوية او رفض الطلب، وفحص إدخال اقل من 

 إدخال السكرتاريا التصال خارجي وأعادت تحديث حالة االتصال.

 .وبعد ذلك رقم هوية خاطئإجراء تسجيل دخول رقم هوية خاطئ، 

 
, لمقابلةا خالل من والسكرتاريا المعلومات تكنولوجيا قسم مسؤول مع للنظام االختبار إجراء بعد: فحص قبول النظام .2

 قام ،  pbfourm (grpf2.eb2a.com) 2016,,البحث بفريق خاصة استضافة على النظام رفع خالل من واألعضاء

 تعلقت التي األسئلة من بعضا المختبرين لسؤال( : استبيان فحص قبول النظام4 مرفق) استبانة بعمل المشروع فريق

 بأنه تفيد النتيجة وهذه النظام تقبلوا قد بأنهم تفيد أجوبتهم معظم فكانت استخدامه، وسهولة له تقبلهم ومدى النظام بأداء

 .الفلسطيني اإلعمال رجال ملتقى داخل في تطبيقه حالة في المستخدمين أحلب لدى النظام قبول يتمس

 

 ص توافق النظام مع متصفحات الويب.فح .3

من  لتأكدايعمل عليها النظام هي بيئة الويب فلذلك تظهر الحاجة الى  والتي سوفبما ان البيئة التي تم اختيارها لنظام 

عمل النظام على مختلف المتصفحات وذلك يعود الى تنوع المتصفحات التي تستعمل للوصول الى النظام من قبل 

اخطاء في شاشات االدخال  وعدم ظهور وتكامل التصميممن عمل النظام  التأكدوقد قام فريق العمل  المستخدمين،

 كل من المتصفحات التالية: واالخراج على

1. Google chrome 
2. Opera 
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3. Mozilla 
 

 الفصل ملخص 5.7

ك العمل النظام وكذل وعملية برمجةفي بناء النظام  والمادية المستخدمةالمتطلبات البرمجية  استعراضهذا الفصل  من خاللتم 

النظام وفحص قبول النظام من قبل مستخدميه وكذلك فحص الكلي للنظام كوحدة اجزاء على الفحص الكلي والشامل لمختلف 

ن عدم م تأكدللنظام هو  االساسي من عملية الفحصالنظام مع متصفحات الويب المختلفة وكان الهدف  توافقوايضا واحدة 

 .أي مشاكل أو عقبات تحول دون إتمام العملية الرئيسة للنظام أو الموقع وجود
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وصيانة النظامتشغيل الفصــل الساادس :::   
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 المقادمة  6.1

بعد القيام بتفحص عمليات النظام في الفصـــــــــل الخامس ســـــــــيتم العمل في آخر مرحلة من مراحل تطوير النظام على موضـــــــــوع 

تشغيل  عراضاستتشغيل وصيانة النظام والتي تعتبر مهمة لضمان استمرارية عمل النظام دون أي خلل، وفي هذا الفصل سيتم 

 .النظام وكذلك خطة صيانة النظام

من جميع مراحل تطوير النظام من بناء للنظام وقاعدة البيانات الخاصــــــــــة بالنظام وبناء شــــــــــاشــــــــــات إدخال واخراج بعد االنتهاء 

البيانات الخاصة بالنظام وبرمجتها جميعا حيث يعتبر النظام هنا جاهزا لتشغيل ويؤدي جميع الوظائف واالهداف التي صمم من 

 اجلها دون اي خلل.

 conversionم الى النظام الجادياد خطة التحول من النظام القادي  6.2

م الى فريق العمل اجراءات التحول من النظام القدي سيبدأصالحيته لالستخدام العملي  والتأكد منبعد االنتهاء من اختبار النظام 

لى ضــرورة تنظيم ا باإلضــافة ومســتخدمين النظام،لهذه االجراءات الى تعاون التام بين فريق العمل  ويحتاج تنفيذه الجديد،النظام 

الن اي خطـا او اهمـال في عمليـة التحويـل قـد يؤدي الى حـدوث خطـا في عمـل  لـكوذالتحول بـدون اي ارتبـاك  وجـدولـة عمليـة

 :اآلتيينسيتم توضيح خطوة التحويل من خالل المدخلين  وجودة مخرجاته،النظام 

 التحول المتوازي   6.2.1

هو المدخل االكثر اســــــــــــتخداما في الحياة العملية حيث يقوم على تشــــــــــــغيل النظام الجديد على التوازي في وقت واحد مع النظام 

ين مخرجات النظام ب الفترة المقارنةويتم خالل هذه  المطلوبة.من ان النظام الجديد يعمل بالكفاءة  للتأكدالقديم لفترة معينة كافية 

ل هذه الفترة يصـــــبح النظام الجديد هو النظام الرســـــمي لتشـــــغي وبعد انتهاءالقديم خالل فترة زمنية معينة  الجديد ومخرجات النظام

 .المتلقيالوظائف التي بني من اجلها داخل 
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 التحويل المباش  6.2.2

خيارات  حدأوهو  الجديد،للنظام  والتحول المباشــــــــرهو المدخل الذي يتصــــــــف بالمخاطرة حيث يتم االيقاف الفوري للنظام القديم 

التحول الواردة لتشــــــــــــغيل النظام. على الرحم من زيادة درجة الخطر المصــــــــــــاحبة لهذا المدخل اال انه حير مكلف وال يحتاج الى 

 مجهود اضافي من العاملين مثل التحول المتوازي وال يؤدي الى تضارب بين انظمة العمل.

 خطوات تحويل البيانات للنظام الجادياد 6.2.3

 يلي:تحويل البيانات من النظام القديم للنظام الجديد كما ب سيقوم فريق العملالمتوازي  التحويلخالل مرحلة 

 مع المعلومات التي يحتاجها النظام. ومدى مطابقتها المتلقيفي  والملفات الموجودةتنقية المعلومات   .1

شـــخصـــية الهوية ال دم رقموســـيســـتخقواعد بيانات النظام  وادخالها الىترتيب ملفات االعضـــاء حســـب تاريخ االنتســـاب   .2

ول الى تعديلها عند اتمام الدخ بإمكانهكلمة ســـر افتراضـــية لكل مســـتخدم التي  وســـيتم اضـــافةكمعرف لتســـجيل الدخول 

 النظام.

 .وظائف جميع اجزاء النظام الجديد إلتمام والتي تلزمالناقصة من ملفات االعضاء الورقية  وتجميع المعلوماتاضافة  .3

 

 خطة صيانة النظام  6.3

 الحماية الدائمةو بما ان النظام يعتمد بشكل رئيسي على قاعدة البيانات فهذا يتطلب من مسؤولين النظام القيام بعمليات الصيانة 

تحديد الوصــــــول الى قاعدة البيانات لكل مســــــتخدم حســــــب نوعه باســــــتخدام  وبيانات ويتممن جداول  وما تحتويهلقاعدة البيانات 

 لنظام القيام بعمليات تعديل البيانات بشكل عام خالل النظام.تسجيل الدخول ويحق لمسؤول ا

 صيانة النظام من حيث الوظائف 6.3.1

للنظام  ظيفيةوحير الو  والمتطلبات الوظيفيةبعد تشـــــــــــغيل النظام لفترة معينة تظهر الحاجة الى اضـــــــــــافة وتعديل بعض الوظائف 

 تعتبر مهمة لتحقيق اهداف النظام لجميع مستخدميه.  وهذه الخطوة
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 الصيانة العامة للنظام 6.3.2

 حتياطيهاخالل عملية بناء النظام تظهر بعض المشاكل التي قد تؤدي الى توقف النظام عن العمل فيتم بهذه الحالة عمل نسخة 

 وتتم استرجاع النسخة االحتياطية في حال حصول اي خلل في النظام. وقاعدة البياناتعن ملفات النظام 
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Chapte r 5 االستنتــاجات ::: الفصــل الســابع 
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 المقادمة  7.1

االعمال الفلســــــــــــطيني(، توصــــــــــــل فريق العمل إلى عدة نتائج بعد االنتهاء من تصــــــــــــميم وتحليل النظام )نظام ادارة ملتقى رجال 

 وتوصيات، وقام بوضع مجموعة من األعمال التطويرية المستقبلية للنظام، وهي كاآلتي:

 

 (conclusionsاالستنتاجات ) 7.2

 تي:أفي ضوء النتائج التي تم التوصل اليها بعد تجهيز نظام ادارة ملتقى رجال االعمال الفلسطيني تم استنتاج ما ي

قدرة النظام على تحقيق األهداف التي بني ألجلها حيث أن النظام يقوم بإدارة عمليات مشــــــاركة المعلومات المختلفة بين الملتقى 

و اعضـــــــائه و تتبع فعاليات األعضـــــــاء و أتمته عملية تقديم نموذج انتســـــــاب عضـــــــو, كما و يعمل النظام على أتمته ألية طلب 

عضـــــاء من خالل االنترنت و العمل على إيجاد ألية تواصـــــل منظمة بين الملتقى و األعضـــــاء, و الخدمات المختلفة من قبل اال

بين األعضــــــــــاء  بعضــــــــــهم ببعض,  مما يســــــــــاهم في حل المشــــــــــاكل التي كان يواجها ملتقى رجال االعمال في اليات االحتفاظ 

ة و ا لتلف وايضا الية طلب الخدمات المختلفبالملفات و بيانات االعضاء و صعوبة استرجاعها و استخدامها و امكانية تعرضه

 الطرق المستخدمة في تواصل الملتقى مع االعضاء و االعضاء مع بعضهم البعض.

 

 التوصيات  7.3

 بناء على النتائج التي تم التوصل إليها وضع فريق المشروع مجموعة من التوصيات، وهي كاآلتي:

 متع بها النظاموالميزات التي يت طريقة االســـتخدام وتعريفهم بالفوائدتشـــجيع اســـتخدام النظام وتعريف المســـتخدمين على  .1

 لألعضاء وموظفين الملتقى.

مثل مشـاريع التواصـل والتفاعل المسـتخدمين من خالل شـبكة االنترنت  جعل هذا النظام اسـتكماال لمشـاريع تخرج قادمة .2

 ومشاريع ادارة مجموعات العمل وجدولة المواعيد.

 فعلي في ملتقى رجال االعمال الفلسطيني. تطبيق النظام بشكل .3
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 (Future Workأعمال تطوي ية للمستقبل ) 7.4

العمل على انشـــــــــاء تطبيق خاص بالهواتف الذكية كوســـــــــيلة لزيادة امكانية تفاعل العضـــــــــو مع النظام من خالل نظام  .1

 اإلشعارات االلكتروني.

 خوارزمية القتراح أفضــل موعد ممكن لعقد الفعاليات تحســين عملية اقتراح مواعيد للنشــاطات والفعاليات من خالل بناء .2

 بناءا على مواعيد االعضاء.

 امكانية توسيع نطاق النظام من خالل اضافة وظائف اخرى تعمل الى زيادة امكانية تفاعل المستخدمين مع النظام. .3

 تروني.امكانية توفير خدمات اخرى يمكن للمستخدم طلبها واستالمها من خالل النظام بشكل اإللك .4

امكانية توســــيع نطاق النظام من ايجاد وظائف اخرى تدعم اتمام عملية االشــــتراك كاملة بشــــكل اإللكتروني يشــــمل دفع  .5

 االلكتروني وتجديد االشتراكات وتحسين عملية حربلة طلبات العضوية.

 

 الم اجع والمصااد  7.5

  المكونات المادية والبرمجية منها:المواقع اإللكترونية التي تم أخذ أسعار 

 (.2015-12-12) الزيارة بتاريخ تم www.hadara.psللتكنولوجيا، شركة حضارة  -

 (.2015-12-12) الزيارة بتاريخ تم www.paltel.psالفلسطينية، شركة االتصاالت  -

 (.2015-12-12)الزيارة بتاريخ  تم www.amazon.comامازون، شركة  -

 (.2015-12-12)الزيارة بتاريخ  تم bootstrap، getbootstrap.com موقع شركة -

 (.2015-12-12)تم الزيارة بتاريخ eclipse، www.eclipse.orgموقع شركة  -

 (.2015-12-12)تم الزيارة بتاريخ  www.wampserver.com , Wampموقع شركة -

  المنتجات بهذا التاريخ.المرفقة سابقا هي اسعار األسعار 

 

http://www.eclipse.org/
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 :مصادر للملحقات المرفقة في تحليل المشروع 

 (.2015-10-10)تم الزيارة بتاريخالحرس،  ،الخليل ،مقر ملتقى رجال االعمال الفلسطيني -

 (.2015-09-12)تم الزيارة بتاريخ   www.pbforum.psموقع ملتقى رجال االعمال الفلسطيني،  -

 

 الملحقات 7.6

 قائمة بالملحقات التي تم استخدامها في عملية تحليل المستندات والملفات. 

 .عضويةبطاقة : 1ملحق  -

 .نموذج طلب عضوية :2محلق  -

 : نموذج اتصال.3ملحق  -

 قبول النظام. ة: استبان4ملحق  -

 .عضوية: بطاقة 2-1محلق 
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 : نموذج طلب عضوية.2-2ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نموذج اتصال.2-3ملحق 
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 قبول النظام. ة: استبان4ملحق 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 جامعة بوليتكنك فلسطين 

 علوما  كلية العلوم اإلدارية ونظم امل

 تخصص نظم املعلوما 

 تخرج استبانة ملشروع

 نظام إدارة ملتقى رجال االعمال الفلسطيني  

 

 

 

 

 

 

 عضو    سكرتاريا                         مسؤول قسم تكنولوجيا المعلومات         الملتقى الموقع في 

 

 (مثال.....الخدمات  طلب) حاجات المستخدم النظام الجديد يلبيهل  .1

 نعم .أ
 ال  .ب

 ليس دائما .ت

 

 الجديدواجهت مشاكل في التعامل مع النظام هل  .2

التي ســــــتقدمها لنا ال تســــــتخدم إال للمســــــاعدة على  بأن المعلوماتيرجى منك اإلجابة عن األســــــئلة شــــــاكرين لك تعاونك، ومؤكدين لك  

 انجاز هذا المشروع فقط.

 : أحمد حنيحن، سلطان جواعدة، عدنان الخياط فريق املشروع
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 نعم  .أ

 ال  .ب
 ليس دائما .ت

 

 إذا كانت اجابتك على السؤال السابق نعم ما هي تلك المشاكل  .3

 

 

 الستغناء عن الحضور الى الملتقى حالة طلب الخدمات هل يمكن النظام من ا في .4
 نعم  .أ

 ال  .ب

 ليس دائما .ت

 

 من أي مكان وفي أي وقت ى النظام يمكن الوصول ال .5

 نعم .أ
 ال  .ب

 ليس دائما .ت

 

 هل تعتبر ألوان النظام مريحة .6
 نعم .أ

 ال  .ب
 دائماليس  .ت

 

 هل يوفر النظام بيئة مناسبة لالتصال والتواصل مع الملتقى ومع األعضاء  .7
 نعم  .أ

 ال  .ب
 ليس دائما .ت

 

 

 هل يمكنك النظام من االطالع على النشاطات والفعاليات والمشاركة فيها  .8

 نعم  .أ
 ال  .ب

 ليس دائما .ت
 

 

 هل يساعدك التقويم االلكتروني في النظام في تنظيم نشاطاتك ومواعيدك وتوفير الموعد المناسب  .9
 نعم  .أ

 ال  .ب
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 ليس دائما .ت

 

  ما هو تقييمك العام للنظام الجديد المتبع في الملتقى .10
 ممتاز .أ

 جيد .ب
 سيء .ت

  

 ما هي اقتراحاتك لتطوير النظام  .11

 

 النظامما هي نقاط الضعف ونقاط القوة التي تراها في  .12

 

 

 

 

 


